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التعبٌر الوظٌفى 

/.................        اسم المرسل إلٌه :الــــبرقٌة 
/.............. عنوان المرسل إلٌه 

 (نص البرقٌة فٌما الٌقل عن ثبلثة جمل مفٌدة تامة  )
/ .............                                                                                                                   اسم المرسل 

/............                                                                                عنوان المرسل 

/ .................  السٌد   :الدعـــــوة 
 تحٌة طٌبة وبعد 

...... فً تمام الساعة .......الموافق........ وذلك ٌوم: .....نتشرؾ بدعوة سٌادتكم لحضور 
 ولسٌادتكم جزٌل الشكر 

            جهة الدعوة :     /     /                                                            تحرٌرا فً 

وآخر ........ وذلك لـــ ............. الساعة .......... الموافق  ....... وذلك ٌوم : ........  عن ......... تعلن    :إعالن 
..................  على من ٌرؼب التقدم إلى ....... موعد  ٌوم 

                                                                                         الجهة المعلنة 

   (عبلمات الترقٌم مهمة جدا )    :التلخٌص
نحافظ على جملة  االفتتاح و جملة الختام بعد حذؾ الزٌادات منها ، ثم نحذؾ الجمل المكررة فً المعنى و نحذؾ الشرح 

. ثم نكتب التلخٌص فً الحجم المطلوب   (التوابع واإلطناب )والتوضٌح و 
أو نقرأ ونفهم ونعبر بؤسلوبنا مع الحفاظ على بعض كلمات العبارة ، ثم تكوٌن التلخٌص فى الحجم المطلوب  

ٌعطٌك بٌتا من الشعر أو نصا قرآنٌا أو قوال مؤثورا وٌطلب منك التعبٌر عنه فٌما ال ٌزٌد عن عدد معٌن من      :اإلسهاب 
  وعبلمات الترقٌم  (التوابع واإلطناب  )األسطر وعلٌك استخدام 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم  (الرسالة الوظٌفٌة تخلو من العواطؾ وتكون فً عدد معٌن من السطور)  الرسالة

  : .............................. السٌد 
ٌّبة وبعد ٌّة ط  تح

 : .........................................كما طلبه السإال فً العدد المطلوب من السطورموضوع الرسالة 
  ولسٌادتكم وافر التحٌة

                                                                         المرسل :      /     /تحرٌرا فً 

تقرٌر . الزمان والمكان  ووسٌلة االنتقال إن وجدت ...- المشاركٌن فً .- الهدؾ من : - يٌراعى ما ٌل (أ   كتابة التقرٌر

 .رحلة إلى األماكن السٌاحٌة
 : ة ن فً الرحلوالمشارك                                                      - :الهدؾ من الرحلة

.......  الموافق .......  إنه فً ٌوم 
........... ونوصً بــــ.......... ومن السلبٌات ............. وجدنا من اإلٌجابٌات ..................... قمنا بزٌارة 

 مقدم التقرٌر                                                                                

عدد فصول .... عدد صفحات الكتاب .... سنة الطبع ..... رقم الطبعة .....  اسم المإلؾ.. اسم الكتاب  : تقرٌر عن كتاب
و ............ و : ........  أهم األفكار التً تضمنها الكتاب هً...... منهج المإلؾ فً تناول الموضوع  ...... ب الكتا

و  : ................ مآخذ على الكتاب ............. الجدٌد الذي ٌطرحه الكتاب .......... 
 مقدم التقرٌر                                                                                                            

:        نذكر رأي الطرفٌن ثم رأٌك فً المناظرة:المناظرة

 : ..........رأٌك فً المناظرة    : .........رأي الطرؾ الثانً          : ..........  رأي الطرؾ األول 

  مقدمة ثم موضوع ثم خاتمة:المقال
 مقدمة قصٌرة جاذبة للقارئ ثم الموضوع ثم نختم المقال بحكمة أو نتابج أو حل

 ....................عنصر                      ....................عنصر.نكتب عناصر مرتبة حول الموضع :المسودة
  رأٌك فً موضوع معٌن ولٌس لها شكل معٌن بل تكتب مباشرة:الرإٌة

 ........................................ ...........أرى فً موضوع كذا أنه 

تحًٌ المعلمٌن والطبلب ثم تبدأ موضوعك .. ال تختلؾ عما تسمعه من زمبلبك فً إذاعة المدرسة:كلمة إذاعٌة
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 ....نتحدث الٌوم فً .... إخوانً المعلمٌن وزمبلبً الطلبة تحٌة طٌبة وبعد 

 بطاقة تعرٌؾ بكتاب- 
:....................... دار النشر :.....................اسم المإلؾ      :..................عنوان الكتاب

:................... فكرة أعجبتنً  :......................رقم الطبعة   :.......................سنة النشر
  :.......فكرة كنت أتمنى وجودها

السٌرة الذاتٌة - 

:......................... المهارات   :............................المٌبلد   :.............................االسم
:........................ الطموحات :...............العبلقات الشخصٌة  :........................اإلنجازات

ثوابت هامة فً النحو 

 المإولة السإال الخاص بالمصادر 

.   اجعل المصدر المإول صرٌحاً ، وأعربه  - ( أ 
  .(مع اسمها وخبرهامفتوحة الهمزة أنَّ  ) (  لٌس به ضمٌر ٌعود على ماالفعل+ ما ) (الفعل+ أْن )المصدر المإول

ما حدث من تؽٌٌر الصرٌح صورته المإول 

 تحول الفعل للمصدر –حذؾ أن سماع القوِل فعل + أن  القوَل أن تسمع

 تحول الفعل للمصدر –حذؾ ما سمعت قولك فعل + ما  ما قلتسمعت 

حذؾ أنَّ ٌحول خبرها للمصدر ٌضاؾ إلى اسمها  قوة الحق  أنَّ مع جملتها أنَّ الحق ٌقوى  

أنَّ الحق معً  
أن الحق سٌؾ 

وجود الحق معً 
كون الحِق سٌفا 

ٌضاؾ  (كون ، وجود)نبدأ بكلمة  (شبه الجملة أو جامد)حذؾ أنَّ خبرها 
السمها وٌكون الخبر منصوبا لكان أو حاال مع كلمة وجود  

 السإال الخاص بؤسلوب الشرط 
 :  ولئلجابة       اربط بٌن الجملتٌن بؤداة شرط جازمة أو ؼٌر جازمة      :الصورة األولى 

ٌحول للماضً " ، لما كلما " تحوٌل زمن الجملة إلى المضارع دابما ما عدا استخدام - 1
إذا كانت األداة جازمة  جزم األفعال المضارعة فً فعل الشرط وجوابه - 2
  ( ، سوؾ ، السٌن ، قد ، لن ، ماٌةطلبجملة  ، جامد ، ٌةاسمحملة )كان جواب الشرط جواب بالفاء إذا الاقتران - 3
الشرطٌة ال بد من إضافتها لبلسم  " أي " إذا استخدمت - 4

:  أن ٌعطٌك الجملة ثم ٌطلب عمل شًء معٌن على النحو اآلتً   - :الصورة الثانٌة 
  (بعد دخول الفاء ٌتحول الفعل المضارع إلى صورة الرفع ٌبلحظ  )اجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء - 

 ( فً حٌاتكم تنجحون فسوؾ تتحدواإن  ... ) ( فً سعٌكمتنجحوا تتحدواإن )            :الجملة 

  (ٌبلحظ حول الزمن للمضارع واجزم )مكان أداة ؼٌر جازمة  (أداة جازمة  )ضع - 
   ( برضاه تحظ هللا تخشإن  ...) ( برضاه حظٌت هللا خشٌتإذا ) :الجملة 

 ضع أداة شرط جازمة مكان اسم الموصول أو المبتدأ    - :الصورة الثالثة 
     (ٌبلحظ تتحول الجمل بعد الموصول واالسم إلى فعل الشرط وٌكون مجزوما وجواب الشرط وٌكون مجزوما)  

  ( شؤنهم ٌعل بالفضٌلةٌتمسكوا من           )( شؤنهمٌعلو بالفضٌلة ٌتمسكون الذٌن): الجملة 
 ( به ٌلتزموا الحق ٌعرفوا من ..                ) ( به ٌلتزمون بالحق العارفون): الجملة 

  : النظر إلى ٌجب  : صوب الخطؤ فً الجمل اآلتٌة   -  :الرابعةالصورة 
  أو عدم االقترانبالفاء الجواب اقتران - 2 األداة الجازمة             األفعال بعدجزم - 1
ال تإثر فٌه أداة الشرط   جواب الشرط مقترن بالفاء -3
 وبعدها الماضً فقط " كلما  " عدم تكرار -5 إلٌه مجرور       مضاؾ"  أي  " االسم بعد  -4

  (جملة + و إال )نبحث عن جملة تبدأ بــ  ) استخرج جملة شرط حذؾ منها فعل الشرط :الصورة الخامسة 

  (الجملة جواب شرط+ فعل الشرط محذوؾ + ال النافٌة + إن الشرطٌة )إال + وتكون الواو عاطفة 

 (التعجب ، المدح والذم ، االختصاص ، )السإال الخاص باألسالٌب    
 "  اهتم المسلمون بالعلم  - " :مثال  ...بحٌث تكون فً أسلوب ) ... ( ضع كلمة  (أ ٌكون السإال - 

  بالعلم  االهتمامُ نعم ما فعله المسلمون :     فً المدح المسلمٌن    مَ اهتماما أعظم   :فً التعجب نقول 
   فً أسلوب  (الحرب  ) (السبلم  )ضع كلمة            المسلمٌن بالعلم    اهتمامُ حبذا : فً المدح 
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الخطوات و المثال األسلوب 

 (مفعول به منصوب) معرفةالكلمة المطلوبة  + (أعظم ، أروع ، أجمل )+ ما   تعجب 
 (فاعل مرفوع محبل مجرور لفظا)  الكلمة مجرورة+ بـــ + أعظم ، أروع ، أجمل 

 (مبتدأ مإخر ال ٌجوز تقدٌمه على فعله)الكلمة المطلوبة مرفوعة + حبذا مدح 
 (مبتدأ مإخر ٌجوز تقدٌمه على فعله )الكلمة المطلوبة مرفوعة  + ما نفعله+ نعم 

 ألنه خٌر   + (به منصوب على اإلؼراء أو التحذٌر.م )  منصوبة معرفةالكلمة المطلوبةإؼراء 

معرفا بؤل ، نكرة مضاؾ إلى  )االسم فً صورة من الصور اآلتٌة + ضمٌر متكلم وٌجوز مخاطب اختصاص  
  (أٌها وأٌتها)معرفة ، االسم معرفا بؤل مسبوقا بلفظ 

االسم المختص ٌقع بعد الضمٌر مباشرة أو فً نهاٌة الجملة لكنه ال ٌمكن أن ٌؤتً قبل الضمٌر  - 

صورة األسلوب وأداته وإعراب االسم  الموضوع فً كل أسلوب  

إعراب االسم صورته األسلوب 

 (مضاؾ إلٌه مجرور )مستثنى ؼٌر ، سوى االستثناء 

 (اسم مجرور بحرؾ الجر أو مفعوال به منصوب )مستثنى عدا خال حاشا االستثناء 

 (مفعوال به منصوب)مستثنى ما عدا ما خال االستثناء 

 
االستثناء 

 
إال 

 (الجملة مثبتة تامة )مستثنى واجب النصب 
 (منفٌة تامة)مستثنى جائز النصب أو بدل من المستثنى منه 

 (الجملة منفٌة ناقصة  )ٌعرب حسب موقعه فً الجملة 

 (مفعوال به منصوب)متعجب منه ما أفعل التعجب 

 (فاعل مرفوع محال مجرور لفظا)متعجب منه أفعل بـ التعجب 

 وجوبا  مخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ مإخر جوازا أو خبر لمبتدأ محذوؾنعم ، بئس المدح والذم 

مخصوص بالمدح أو الذم  مبتدأ مإخر وجوبا حبذا ال حبذا المدح والذم 

مفعول به منصوب على االختصاص لفعل محذوؾ وجوبا )مختص بعد الضمٌر االختصاص 

 (مفعول به منصوب  لفعل محذوؾ جوازا)مؽرى به ، محذر منه مفرد  اإلؼراء و

 (مفعول به منصوب  لفعل محذوؾ وجوبا)مؽرى به ، محذر منه ر اكرت اإلؼراء و

 (مفعول به منصوب  لفعل محذوؾ وجوبا)مؽرى به ، محذر منه معطوؾ  اإلؼراء و

محذر منه مفعول به ثان منصوب  الكذبإٌاك  (إٌاك)

محذر منه مفعول به منصوب أو معطوؾ منصوب  الكذبإٌاك و (إٌاك)

محذر منه شبه الجملة فً محل نصب مفعول به ثان  من الكذبإٌاك  (إٌاك)

فً جملة االستثناء 
ٌسبقها حرؾ الجر   (ؼٌر)مجرورا بحرؾ الجر عند وضع  (إال)فإذا كان االسم بعد  (إال)مكان  (ؼٌر)ٌطلب ضع 

 العمل  بــؽٌرال ترتقً األمم :        تصبح بالعملال ترتقً األمم إال : مثال 
تكون الجملة ناقصة واالسم بعد إال   (من)جملة االستثناء المنفٌة وفٌها المستثنى منه معرؾ ومجرور بحرؾ الجر: ملحوظة 

ٌعرب حسب موقعه  
مفعوال به منصوب   : (العمل)تعرب كلمة ..  الصالح  العمل إال من األعماللن أقبل : مثال 

فحرؾ الجر زابد وما بعده ٌعرب حسب موقعه والجملة تامة  (من)أما إذا جاء المستثنى منه نكرة مجرورا بحرؾ الجر 
.   والمستثنى جابز النصب أو بدل من المستثنى منه 

مفعوال به منصوب محبل مجرور لفظا ، وتعرب  (أعمال)تعرب كلمة ...  الصالح  العملإال  (أعمال) منلن أقبل : مثال 
مستثنى جابز النصب أو بدل من المستثنى منه   : (العمل)كلمة 

 التفضٌلأسلوب 

   (خٌر وشر) كلمتً –معرفة +  فعلى – الفعلى معرفا بؤل –أفعل  ) اسم التفضٌل له صور :ملحوظة 

حكمه مثاله اسم التفضٌل  ةحال

ٌلزم أن ٌكون مفرد مذكر مهما تؽٌر المفضل  من المال أبقىالعلم نكرة ؼٌر مضاؾ 

ٌلزم أن ٌكون مفرد مذكر مهما تؽٌر المفضل  شًء أبقىالعلم نكرة مضاؾ إلى نكرة 

ٌلزم مطابقته المفضل فً التذكٌر والتؤنٌث  األبقىالعلم هو  (أل)معرؾ بــ

ٌجوز اإلفراد والتذكٌر وٌجوز المطابقة  األشٌاء أبقىالعلم نكرة مضاؾ لمعرفة 
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السإال الخاص بتوكٌد الفعل المضارع واألمر بالنون وبناء المضارع 

:  ٌؤتً السإال على بناء الفعل المضارع وتوكٌده بالنون على النحو التالً 
   ٌكون واجب التوكٌد بحٌث  ( ... )  المضارع ضع الفعل (1
كل مضارع واجب التوكٌد فً حالة واحدة أن ٌقع جوابا للقسم من ؼٌر نفً وال فاصل  - 
فاصل  فصل عن البلم بوأالحال دل على وأالنفً مسبوقا ب إذا كان كل مضارع ممتنع التوكٌد -  (2

.....  نَّ + ٌجعل + لــ .. وهللا  : (ٌجعل) :الجملة 
  (تمتنع النون مطلقا)... اآلن + ٌجعل + سوؾ + ، لــ  (ال  )قد + وهللا  : (ٌجعل) :الجملة 

الفعل المضارع المتصل بنون التوكٌد مبنً على الفتح دابما  - 
   (نهً ، الم أمر ،االستفهام ، التمنً والترجً ، الحث)أداة طلب ب سبق إذاٌجوز توكٌد المضارع -  (3
 الفعل األمر ٌجوز توكٌده مطلقا بنون التوكٌد وٌكون مبنٌا على الفتح  (4
  بالنون ترد حروؾ العلة إلى أصلها وال تحذؾ أبدا الفعلعند توكٌد - 

بناء الفعل المضارع على السكون 

 الفعل المضارع ٌبنى على السكون مع نون النسوة وال بد أن ٌسبق الفعل بما ٌدل على جمع المإنث  - 
 الطالبات ٌجعلن ، أنتن تجعلن ، هن ٌجعلن  .. (ٌجعل ) :الجملة 

 (كال ، كلتا  )السإال الخاص بــ 
تستعمل مع المثنى المإنث فقط    (كلتا)تستعمل مع المثنى المذكر فقط ،  (كبل)- 
لضمٌر  إلى اكبل وكلتا تعربان حسب موقعهما بحركات مقدرة على األلؾ ما لم تضافا - 
إذا أمكن  (هما)أن تكون مضافة إلى الضمٌر وهذا ٌستوجب " ملحقا بالمثنى أو توكٌدا معنوٌا " كبل وكلتا " ٌطلب جعل - 

حذفهما من الجملة فهما توكٌد معنوي وإال ٌعربان حسب موقعهما  
  (ٌمكن حذفها) توكٌد معنوي     "   ضرورٌتانكلتاهماالفترتان "- 
 (ال ٌمكن حذفها)         مبتدأ ثان "   شرٌؾ كالهماالعمبلن " - 

ٌجب مراعاة هل هً توكٌد معنوي أم ال فإذا كانت  (كالهما)على الجملة وفٌها " كان"أو " إن " ل ودخ ٌطلب  : ملحوظة
  كما هً وال تتؽٌر ى لم تكن تبقذاتوكٌدا معنوٌا فإنها تتبع ما قبلها فً حكم اإلعراب وإ

: السإال الخاص بنصب وجزم المضارع فً جواب الطلب وبعد األدوات 
:   تتنوع صورة هذا السإال فً االمتحان ولكن ال بد من معرفة ما ٌلً :أوال 

    :مثال  "إنْ "المضارع فً جواب الطلب مجزوما أو منصوبا بعد فاء السببٌة طالما ٌصح وضعه فً جملة الشرط أداتها  (1
  (الفعل هنا مجزوم  )إن تكن حذرا تنُج      =  من الخطر جُ تنكن حذرا 

 (الفعل المضارع ٌكون مرفوعا) إن تكن حذرا تتعرض للخطر  :  قولناال ٌصح .. تتعرُض للخطراكن حذر :مثال 
مر ٌكون مبنٌا من نفس عبلمة المجزوم  األ : مقارنة األفعال من حٌث البناء واإلعراب ونبلحظ :ثانٌا 
األول مجزوم وعبلمة جزمه حذؾ حرؾ العلة ، والثانً مبنً على حذؾ " :  مسجدا  ابن"  "  مسجدا لتبن " : -مثال 

  (كل عبلمة جزم للمضارع عبلمة بناء األمر)حرؾ العلة 
 عراب اإل ٌعطً جملة فعلٌة فٌها نصب وجزم وٌطلب تثنٌة وجمع وهً أٌضا مرتبطة بعبلمات  :ثالثا

 سإال اإلسناد إلى واو الجماعة ونون النسوة وألؾ االثنٌن وٌاء المخاطبة
عندما ٌطلب منك  (الماضً أو المضارع والمضعؾ فً اآلخر الوسط والمعتل الفعل المعتل  ) بـــ ٌتعلق هذا السإال

:   فاتبع الجدول اآلتً استخدام المثنى أو الجمع بنوعٌه أو المفردة المخاطبة 

معتل الوسط الضمٌر 
ماض 

معتل الوسط 
مضارع 

معتل اآلخر معتل اآلخر ماض 
مضارع 

مضعؾ فً 
الماضً 

مضعؾ فً 
المضارع 

ٌبقى التضعٌؾ ٌبقى التضعٌؾ ٌحذؾ حرؾ العلة ٌحذؾ حرؾ العلة ٌبقى حرؾ العلة ٌبقى حرؾ العلة واو الجماعة 

ٌبقى التضعٌؾ ٌبقى التضعٌؾ ٌرد إلى أصله ٌرد إلى أصله ٌبقى حرؾ العلة ٌبقى حرؾ العلة ألؾ االثنٌن 

ٌبقى التضعٌؾ ٌبقى التضعٌؾ ٌحذؾ العلة ٌحذؾ العلة ٌبقى حرؾ العلة - ٌاء المخاطبة 

ٌفك التضعٌؾ ٌفك التضعٌؾ ٌرد إلى أصله ٌرد إلى أصله ٌحذؾ العلة ٌحذؾ العلة نون النسوة 

تاء الفاعل ونا 
الفاعلٌن 

- ٌفك التضعٌؾ - ٌرد إلى أصله - ٌحذؾ العلة 

 تحذؾ تماما مع واو الجماعة وٌاء المخاطبة فً آخر الفعل  أن حروؾ العلة :األول 

وتاء الفاعل ونا الفاعلٌن بعد ردها إلى أصلهامع نون النسوة وألؾ االثنٌن فً آخر الفعل  تثبت حروؾ العلة :الثانً 
 " تفعٌن "  مع ٌاء المخاطبة و" ٌفعون ، تفعون ، فعوا " وزن الفعل مع واو الجماعة - 1: ثالثا 
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 ٌفعبلن ، تفعبلن ، فعبل " مع ألؾ االثنٌن و" - ٌفعلن ، تفعلن " مع نون النسوة الفعل وزن - 2
  (إلٌه (ٌفعون )إلً السبلم ، وٌسعون   (ٌفعون)الرجال ٌدعون ): - مثال 
 "إلٌه   (ٌفعلن)إلى السبلم وٌسعٌن  (ٌفعلن)النساء ٌدعون - " 

 اجعل الضمٌر للمفردة والجمع بنوعٌه ، ثم زن الفعل " . أنت تعلو بالعلم  " :الجملة 
بالعلم   (تفعلن)بالعلم ، أنتن تعلون  (تفعون)بالعلم  ، أنتم تعلون  (تفعٌن  )أنِت تعلٌن - 

: السإال الخاص ببناء الفعل للمجهول 

 (قوبل- قرئ - سبل - اُْعُتمد - ُعِرؾ )كسر ما قبل آخره يضم أوله ويكل فعل ماض ٌبنى للمجهول -  
  (ُزدتُ )، وٌضم أوله عند حذؾ حرؾ العلة (قٌل ، بٌع ، صٌن ، بٌع)معتل الوسط تقلب األلؾ ٌاء وٌكسر ما قبلها - 
ٌُشاهد " : مضارع ٌبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره ال-  ٌُبادأ ،  ٌُبدأ ،  ٌُسؤل ،  "  ٌـُعَرؾ ، 

 مع األفعال المتعدٌة  ٌصبح المفعول به المنصوب نابب فاعل مرفوع  - :الحظ   
 بـُوِدبُت بالتحٌة " .. " بادأنً الصدٌُق " " ٌُباد فاقدو الهوٌة " ،  (بٌد المعلومات فاقدي الهوٌةت): الجملة 

:  إذا كان الفعل الزما ٌنوب عن الفاعل ما ٌلً  - 
شبه الجملة نابب فاعل ( إلى المدرسة)ُذِهب ( = ذهبت إلى المدرسة ) الجار والمجرور  (1
ُذِهب الٌوُم نابب فاعل  ( = ذهبت الٌومَ )الظرؾ المتصرؾ  (2
ُذِهب ذهاٌب نابب فاعل   ( = ذهبت ذهاًبا ) المصدر المتصرؾ  (3

مبنٌة للمجهول وبعدها نابب فاعل  .. استشهد ، احتضر ، توفً :  األفعال :الحظ 
 بمعنى طلب الشهادة مبنً للمعلوم وبعده فاعل " استشهد " الفعل - 

 فً صورة المبنً للمجهول وبعدها فاعل  (عنً-  دهش – انتقع – امتقع – ؼم – ثلج –جن ) األفعال :الحظ 
وٌعرب ما بعده نابب فاعل ؼالبا ٌؤتً مبنٌا للمجهول :تعتبر ، تعد ، ٌسمى ، ٌولد : ل ااألفع       :مالحظة هامة جدا 

  رقٌا كله  ذلك وٌسمىثمرتها الحرٌة الشعوب وتعد صفة الدٌقراطٌةتعتبر    ومفعول به ثان

 السإال الخاص بتؤنٌث الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل
ٌكون الفعل واجب التؤنٌث فً حالتٌن  - 

،  مإنث ال ٌفصل عن الفعل بؤي فاصل وٌكون مفرد" ٌلد أو ٌبٌض "  إذا كان الفاعل أو نابب الفاعل مإنث حقٌقً :األولى 

 حضرت الطالبة  ، عوقبت المهملة ، ماتت البقرة :  ، جمع مإنث سالم فقط  مثال  مإنثمثنى
وجود فاصل بٌن الفعل والفاعل  - المإنث المجازي ما لٌس عاقبل  - : الفعل جابز التؤنٌث مع  -:الثانٌة 

                                (نعم وببس) الفاعل مع   - إذا كان الفاعل أو ناببه جمع تكسٌر مطلقا- 

بٌن نوع الحرؾ " السإال الخاص بـــ 
حرؾ الواو فً نهاٌة الكلمة ٌكون واحدا من ثبلثة  ) ... ( : الواو فً كلمة  (1
  (... معلمو ، مدرسون ، قادرون  )واو الجمع وهً فقط مع جمع المذكر السالم  - 
  (... هم = أنتم ، ٌقولون = اعملوا  )  (هم ، أنتم)واو الجماعة وهً فقط مع الفعل بمعنى - 
الواو من حروؾ الكلمة األصلٌة وتكون فقط مع األفعال معتلة اآلخر ومشتقاتها المفردة  - 

للخٌر   (الواو حرؾ أصلً) العاقل ٌدعو  -                  هللا   (الواو ضمٌر  )ادعوا "   -  :الجملة 
  (ٌاء الجمع والتثنٌة ، ٌاء المخاطبة والمتكلم ، ٌاء العلة ، ٌاء النسب  )وكذلك الٌاء 

 (نفس ،  عٌن ، كل ، جمٌع)سإال خاص بإعراب الكلمات الدالة على التوكٌد المعنوي 
هذه الكلمات جمٌعا تكون توكٌدا معنوٌا فً حالة واحدة فقط وهً أن تتصل بالضمٌر وٌطابق المإكد بدون فاصل وٌمكن - 

:      تعرب هذه الكلمات حسب موقعها فً الجملة وإذا فقدت شرطا حذفها ، 
  واالستفهامٌةالخبرٌة (كم  )ـسإال خاص ب

  باإلضافة   أو مجرور" من " مجرور وٌكون مسبوق بـ (مفرد أو جمع)تمٌٌزها  :الخبرٌة 
.  كم من كتاٍب أضر      كم ٌوم حزٌن ،        كم سنٌَن مضت ،      ،     كم من لٌاٍل عشتها ألما - 

 تمٌٌزها دابما مفرد ومنصوب ، فإذا سبقت كم بحرؾ الجر جاز فً تمٌٌزها النصب والجر    :االستفهامٌة 
من كم عاما ، عاٍم ؟       - كم مشكلًة تضافرت ؟        - كم عاما مضى ؟ - 

 سإال خاص بالمنقوص االسم آخره ٌاء ، والمقصور االسم آخره ألؾ
 :لئلجابة الحظ ما ٌلً  :  ؼالبا ٌكون السإال خاطب بالعبارة المثنى والجمع أو ثن واجمع ما ٌلً 

 ٌاء المنقوص تثبت مع المثنى وجمع المإنث مطلقا ، وتحذؾ مع جمع المذكر مطلقا       (1
 مفردة مإنثة                          .. أنِت ساعٌة فً -          مفرد مذكر .  أنت ساع إلى الخٌر :الجملة 

أنتم الساعون تحذؾ الٌاء وجوبا  -          للمثنى بنوعٌه .. أنتما ساعٌان ، ساعٌتان - 
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المذكر تقلب ٌاء مطلقا مع المثنى وجمع المإنث ، وتحذؾ مطلقا مع جمع الرابعة فؤكثر ألؾ المقصور  (2
مفردة مإنثة  .. أنِت العلٌا شؤنا - مفرد مذكر          "  أنت األعلى شؤناً  " :الجملة 

مثنى مإنث  ... أنتما العلٌٌان شؤنا - مثنى مذكر                    .. أنتما األعلٌان شؤنا - 
أنتن العلٌٌات شؤنا   - شؤنا   " األعلون "  ثم تحذؾ الٌاء وجوبا فتصبح  (األعلٌون)أنتم - 

 سإال خاص بإدخال أفعال المقاربة والرجاء والشروع على الجملة
خبر مهما كانت صورته إلى ال ٌحول  :الثانً األفعال تكون فً زمن الماضً دابما  :األول :مطلوب منك ثالثة أشٌاء 

  ٌصبح اسمها مرفوعا   :الثالثالمضارع  وٌقترن بـؤن ما لم ٌكن من أفعال الشروع فٌمتنع  
 "   تتحضرأن " أوشكت مصُر                   -   (متحضرةمصر )       :الجملة 
 " أن ٌوفقوا  " المإمنونعسى                   - " موفقون المإمنٌنإن  " :الجملة 

  :السإال الخاص بالعدد 
 تخالؾ دابما وتمٌٌزها الزم ٌكون جمع مجرور : (10 ، 3 ) األعداد من (1
اسم جمع مجرور مإنث  .... + ثبلث ، أربع ، خمس ، ست - اسم جمع مجرور مذكر      .... + ثبلثة ، أربعة ، خمسة - 
  مبنً على فتح الجزأٌن وتمٌٌزها مفرد منصوب - األول ٌخالؾ والثانً ٌطابقءجزال (19 ، 13)  (2

اسم مفرد منصوب منون مذكر  ... + ثبلثة عشر ، أربعة عشر ، خمسة عشر 
اسم مفرد منصوب منون مإنث  ... + ثبلث عشرة ، أربع عشرة ، خمس عشرة  

 ٌطابق بالجزأٌن وهو مبنً على فتح الجزأٌن فً محل  (11)الرقم  (3
اثنان تعرب إعراب المثنى وعشر مبنً ال محل له  :  ٌطابق بالجزأٌن (12)الرقم  (4
مع المذكر  ......  ، الثانً ، الثالث ، الرابع ، الخامس  (الحادي) الواحد العدد على وزن فاعل ٌطابق دابما  (5

مع المإنث ..... ، الثانٌة ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة  (الحادٌة)الواحدة 

السإال الخاص بإعراب الضمائر المتصلة 

مع حرؾ الجر مع االسم مع إن واخواتها مع الفعل الضمٌر 

ـه ها ـهما ـهم ـهن  ، ـَك ـِك ـكما 
 ـكم ـكن ، نــً نــا

فً محل نصب 
مفعول به 

فً محل نصب اسم 
إن  

فً محل جر 
مضاؾ إلٌه 

فً محل جر اسم مجرور 

فاعل ، نائب فاعل ، اسم كان  )تؤتً هذه الضمائر مع األفعال فقط وتكون فً محل رفع  وا ـَن ـُت ـَت ـِت ـتما ـتم ـ تن ـــا
وكاد 

 ... وجه ، نبه ، كره :  قد تكون الهاء حرفا أصلٌا فانتبه جٌدا مثال :مالحظة 

وٌكون على صور منها : سإال خاص بالمشتقات 
 ثم نصوغ المشتق  (ثبلثً أو ؼٌر ثبلثً)نتعرؾ نوع الفعل ... المشتق  ( ... ) صػ  من الفعل :أوال 

 (فعٌل  فعول  فعال مفعال فعل )المبالؽة .... فاعل ، فاع   (اسم الفاعل ) :الثالثً - 
 (معتل اآلخر من  والٌاءمفعول مع تشدٌد الواو  مفعول ، مفعل من المعتل الوسط ،):اسم المفعول 

صورة المضارع مبدوءا بالمٌم المضمومة وكسر أو فتح ما قبل اآلخر  : ؼٌر الثبلثً - 
"  مضٌا " مـُضاء  واسم الفاعل " ... أضاء"  اسم المفعول من :المثال 

 إعراب ما تحته خط فٌكون ما بعد اسم الفاعل إما فاعبل أو مفعوال به وقد ٌكون مضافا إلٌه ، وما بعد اسم المفعول :ثالثا 

.  أو مفعوال به نابب فاعل ؼالبا وقد ٌكون مضافا إلٌه 
ٌختلط األمر بٌن المشتق العامل والجملة االسمٌة الواقعة خبرا فانتبه   قد :الحظ 
الخبر هنا مفرد  -  " (شامخ الراٌات)الصمود العربً  "  -:مثال 
 الخبر نوعه جملة اسمٌة     -  " ...  (راٌاته شامخة)الصمود العربً - " 

 (فً الجملةالفعل )ضع مشتقا مناسبا مكان الفعل الذي تحته خط  (1     :  سإال هام جداااااااا
   (نكرة منون رفعا فقط)أو المفعول و المبالؽة أحول الفعل إلى اسم الفاعل  - قبل الجملة  (هل)ضع أداة االستفهام - 
  مرفوع سد مسد الخبر ( أو نابب فاعلفاعل) واالسم المرفوع مبتدأ مرفوع  : ٌعرب المشتق دابما - 

هل مسموٌع الخبُر - هل سامٌع الرجُل الخبَر          : مثال 

 :خاص برسم الهمزة والمد  
= أ أوجخ : جُٔى ٣ٍْْ وجتٔح الؾطٔحع ُٛٔض٤ٖ جأل٠ُٝ ٓطكًٍس ذحُلطف ٝجُػح٤ٗس ْحً٘س    - (ُٔحيج )ٓط٠ ضٍْْ  (آ ).. قٍف جُٔى 

آن٠  = جؾطٔحع ُٛٔز ٓغ أُق ٓى  أ جن٠ - ئ٣ٔحٕ   = آوجخ ، أأٓحٕ 

  ( ضٓحؤٍ– ضٓحءٍ – ذ٤ثس –ْحتَ ) سبب رسم الهمزات- 

أكَٟ ٣ٍ٠وس ُإلؾحذس إٔ ضًًٍ ٓرحٍٖز قًٍس جُُٜٔز ٝقًٍس جُكٍف هرِٜح ٝال ضّ٘ أذىج إٔ جألُق ْحً٘س  
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. خاص باسم المرة واسم الهٌئة : السإال الرابع 
  (ٛؿٔس ٍٞذس ٍٖذس غٌٞز وٌٝز ذ٤ؼس ن٤رس )ذلطف جُلحء ٝجُالّ  (كَْؼَِس)جْْ ػ٠ِ َٕٝ :  ٖٓ جُػالغ٢ :اسم المرة 

  (ن٤رس ٝجقىز  ٌقٔس ٝجقىز)ئيج ضٗحذٚ جُٔٛىٌ ٓغ جْْ جٍُٔز ضٞٚق جْْ جٍُٔز ذٌِٔس ٝجقىز - 

 ٌٚٞز جُٔٛىٌ ج٣ٍُٛف ِٝٗكن ذٚ ضحء جُطأ٤ٗع جٍُٔذ٠ٞس  :اسم المرة من الفعل ؼٌر الثالثً 

 جٗطالهس  – جٗطالهح – ئػطحءز   ، جٗطِن – ئػطحء –أػط٠ 

  ( ئهحُس ٝجقىز–ئهحٍ )كايج ضٗحذٚ جُٔٛىٌ ج٣ٍُٛف ٓغ جْْ جٍُٔز ضٞٚق جْْ جٍُٔز ذٌِٔس ٝجقىز 

ًٍٓ جُلحء ٝكطف جُالّ   (كِْؼَِس) ٖٓ جُػالغ٢ ػ٠ِ َٕٝ :اسم الهٌئة 

ٖٝٓ ؿ٤ٍ جُػالغ٢ ٗلّ ٌٚٞز جْْ جٍُٔز ٌُٖ ال ذى ٖٓ إٔ ضٟحف أٝ ضٞٚق ذٔح ٣رٖ ٗٞػٜح  

.  جْْ ج٤ُٜثس جٗطالهس جألْى = جْْ جٍُٔز جٗطالهس = جٗطالهح = جُٔٛىٌ = جٗطِن 

 (َحْسب)خاص بكلمة : السإال الخامس 
ْٓد  )ئػٍجخ ًِٔس   – نرٍ –ٓرطىأ ) : (قٓد)٢ٛٝ وجتٔح جْْ  ٝجالْْ ج١ًُ ذؼىٛح ٓرحٍٖز ٣ؼٍخ ٟٓحكح ئ٤ُٚ ٝضؼٍخ ًِٔس  (َق

جُرحء َجتىز وجتٔح ، ٝٓرطىأ ) ذكٓري وٌْٛ (   ... ضؼٍخ نرٍج)هللا قٓري (  ... ضؼٍخ ٓرطىأ)قٓري جُؼِْ  : ٗوٍٞ  .. (جْْ جُ٘حْم

(  ضؼٍخ جْْ ئٕ ٓ٘ٛٞخ)ئٕ قٓري هللا  ... (ٍٓكٞع ٓكال ٓؿٌٍٝ ُلظح

ٍُ : كاٜٗح ضٍكغ جُلحػَ ٝض٘ٛد جُٔلؼٍٞ ذٚ ٗوٍٞ : كايج ؾحءش ػ٠ِ ٌٚٞز جْْ جُلؼَ  ََ جُه٤ قٓد جٍُؾ

كحػَ + جْْ كؼَ ٓحٜ ٓر٢٘ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ :  ٍْػحٕ – ٖطحٕ – ٤ٜٛحش :اسم الفعل 

ذٚ  . ّ + جْْ كؼَ أٍٓ ٓر٢٘ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ :  ػ٤ِي ئ٤ُي أٓحٓي :اسم الفعل 

ٖرٚ ؾِٔس  + جْْ كؼَ ٟٓحٌع ٓر٢٘ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ :  ١ٝ – أٍف –ٝجٙ 

 كؼَ ٓحٜ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ، ٝٓح َجتىز ًحكس ال ٓكَ ُٜح ٖٓ :   ضؼٍخ( كثرما – قلما –طالما )إعراب 
الكشؾ فً  المعجم 

   ( الٌاء–الواو )تحتاج إلى تجرٌد الكلمة من كل زٌادة ورد األلؾ إلى أصلها طرٌقة الكشؾ فً المعجم 
ع =  باع –َقْول = قال  = (َؾ ْع ل)نصوغ الكلمة على - 1 ٌْ ، والمفعول المطلق   (َفْعلَة)اسم المرة - 2َب
باب الفاء فصل العٌن مع البلم   (فعل)ٌكون فً مادة : معجمك الكشؾ فً لا (أ

باب البلم فصل الفاء مع العٌن  ( فعل)ٌكون فً مادة : الكشؾ فً القاموس  (ب
أشهر ما ورد من كلمات فً المعجم 

معجمها الكلمة معجمها الكلمة معجمها الكلمة معجمها الكلمة 

ك ؾ أ تكافا س م و السامً ي ق ن الموقن دوم الدابم 

و ص ل االتصال ط وع استطعنا م ي د المٌدان ق وي قواه 

و ص ؾ الصفة أ خ ذ تتخذ ق ل ل مستقل ح ي ي حٌاة 

ن ج و الناجٌن ض رب اضطراب د ع و تداعٌات ح ق ق الحقة 

و ق ي التقوى ل  (ي)ط وطال س و غ ٌسٌؽه ح و ج ٌحتاج 

س ي ح سٌاحة أذر تآزر ص ل ح اصطبلح ن  (و)ب ياستبان 

س وس سٌاسة  (ي)ر خ والرخاء أ رخ التارٌخ  (ي)ن م و تنمٌة 

ض  (ي)رو رٌاضة  (ي)ش ك و الشكوى ر أي مرآة ؾ وق فابقة 

صلح ، صبػ ... اصطلح ، اصطبػ ضرب ، ضلع ... اضطراب ، اضطبلع 

ونً ، مٌد  ، وقت .مٌناء مابدة مٌقات وفق ،وقً، أخذ .اتفاق ، اتقاء ، اتخاذ 

وجب وقؾ وعد وصل .. ٌجب ٌقؾ ٌعد ٌصل انحٌاز اختٌار ارتٌاد اعتٌاد حوز ، خٌر، رود ، عود 

مالحظات فً اإلعراب 
 (مضاؾ إلٌه)متى تكون الكلمة التً تحتها خط 

  (رجل العالم)    إذا تتابع اسمان األول فٌهما نكرة والثانً معرفة ٌكون الثانً دابما مضافا إلٌه :وال أ
  (رجل علم  ) إذا تتابع اسمان األول نكرة والثانً نكرة بشرط ال ٌصح تنوٌن األول وال تعرٌفه :ثانٌا 
 - الظروؾ - مثل - بعض - سوي - ؼٌر - كلتا - كبل - عٌن - نفس - جمٌع -كل ) : أن ٌقع االسم بعد كلمة مما ٌلً :ثالثا 

  ( ذوات-ذات -  أولو - ذوو -ذو-  ابنة - ابن - دون -أي
  : (فاعل)متى تكون الكلمة التً تحتها خط 

 "  ٌنحسر -ٌنتشر -  ٌشٌع - ٌمكن. ٌلزم . ٌحسن . ٌجوز . ٌجب . ٌنبؽً " : و االسم بعد أإذا وقع المصدر - 
 "فشل - أخفق - برع - كرم - جزع - صبر - جبن - عظم - شجع "إذا وقع االسم بعد األفعال الدالة على الطباع - 
إذا وقع االسم بعد الفعل المتصلة به ٌاء المتكلم  - 
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 :  (حاال)تكون الكلمة التً تحتها خط 
إذا كانت الكلمة نكرة منصوبة تصؾ معرفة فً جملة فعلٌة   -
 (أوالً ثانٌاً ثالثاً أخٌراً معا جمٌعاً  قاطبًة  كافًة عامًة سوٌاً دابماً خصوصاً وخاصًة )- 

مالك مؽرماً بحب اللعب ؟  :   مثال ! ؟…بعد صٌؽة  االستفهام التعجبً  ما لَـ
. (... " وحده ، وحدك ، وحدها ، وحدي " ضمٌر     + وحـد 

؟  (مبتدأ مإخر)تكون الكلمة التً تحتها خط 

إذا سبقتها شبه الجملة المتممة لها فً المعنى سواء كان االسم نكرة أم معرفة  
  البلزمة لئلفادة منها القدرات عظٌمة وعند شبابه مواردفً الشرق 

ـة-َثمَّ - هناك -هنا )أو أن ٌقع االسم بعد  االسم الواقع بعد الضمٌر فً ؼٌر االختصاص سواء  ( بخاصة- إنما - لوال -   َثمَّ
 كان نكرة أم معرفة ٌعرب خبر مرفوع 

الجمل التً ال محل لها من اإلعراب 

المثال نوع الجملة 

 منافق " ٌكذب" الذي    جملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب  

  "لٌخرجن الكاذبون:  وهللا    جملة جواب القسم ال محل لها من اإلعراب    

 ٌرحمك هللاارحم الناس    جملة جواب الطلب ال محل لها من اإلعراب     - 

 الفهم الفهم جملة االبتداء ال محل لها من اإلعراب           

 فقد عاشإذا نجا    جملة جواب الشرط ؼٌر الجزم ال محل لها من اإلعراب

   ٌعش بسالممتى ٌنج    جملة جواب شرط جازم ؼٌر مقترن بالفاء ال محل لها من 

 ثروة ال تزول- وهو ضد الجهل - العلم  الجملة االعتراضٌة ال محل لها

ثوابت إعرابٌة 

. ) المحذر منه - المؽرى به - االسم المختص ) ألفاظ تعرب مفعوالً بـه منصوباً لفعل محذوؾ:  أوالً 
: ألفاظ تعرب مفعوالً مطلقاً لفعل محذوؾ :ثالثاً 

.  (عجباً -معاذ هللا - هللا سبحان -  حقاً - أٌضاً -خصوصاً وخاصًة فً وسط الجملة )
 ( سرٌعاً - بطٌباً - حثٌثاً -طوٌبلً -  كثٌراً - قلٌبلً  - جٌداً -جداً )    : المطلق مألفاظ تعرب نائباً عن :رابعاً 
 ( خصٌصاً - خاصًة - خصوصاً -  ما أفعل-  ماعدا- ماخبل)    :ألفاظ ما بعدها مفعوالً به: خامساً 

   :ألفاظ ٌعرب االسم النكرة بعدها تمٌٌزاً والمعرؾ ٌعرب فاعال
 -الوزن -  ال حبذا - حبذا - نعم ببس - استشاط - اشتعل - فاض - طال -طاب - كفً -   اشتد َّ- نقص - قل -  ازداد-زاد )

 ، والنكرة النكرات المنصوبة بعد السٌما وبعد صٌػ التعجب  -  النداء التعجـبً- شر -خٌر- كم  -  العدد- المساحة -الكٌل 
  (المنصوبة بعد االسم المنسوب 

  ( كاد وأخواتها–كان واخواتها  ) : األفعال الناسخة  
وتؤتً هذه ( . ما دام( ) ما زال ، مافتا ، ما برح ، ماانفك )(كان ، أصبح ، صار ، أضحى ، أمسى ، ظل ، بات ، أمسى 

 .األفعال تامة وٌعرب ما بعدها فاعبل إذا كان االسم معرفا وانتهى عنده الكبلم 

. جمٌع الضمابر سواء كانت  منفصلة أم متصلة   (1)       :المبنً من األسماء 
ٌُعَرب[الذي ،التً ،الذٌن ،الآلتً ،البلبً ] األسماء الموصولة  (2) (. اللذان ،اللتان)و
ٌُعَرب[هذا ،هذه ،هإالء ،ذلك ،تلك ،أولبك] أسماء اإلشارة  (3) (. هذان ،هاتان)و
معربة ( أيُّ ( )من ،ما ،مهما ، متً ،أٌان ،أٌن ،أنً ،أٌنما ،حٌثما ،كٌفما]أسماء الشرط  (4)
[ .  أٌن ، كٌؾ ، متً ، ما ، من  ]  أسماء االستفهام  (5)
..... [ حٌُث ،اآلن ، مذ ، منُذ ، أمِس ، ضدَّ ، شطر ، إزاء ، تجاه ، ] بعض الظروؾ  (6)

 )هذا الطالب- الطالب الذى )اسم اإلشارة واالسم الموصول بعد المعرفة ٌعربان نعتا  (1
 .باأللؾ وتجر بالٌاء ترفع بالواو ،وتنصب (ذو- فو - عم - أخ - أب )األسماء الخمسة  (2
 )كلتا– كبل – اثنتان – اثنان )ملحقات المثنى  (3
 (العقود- ذوو - أرضون- عالمٌن - سنون - أهلون - بنون  - أولو)ملحق جمع المذكر (4
  (أذر عات– عناٌات – عرفات – ذوات  – أوالت)ملحقات جمع المإنث  (5
(  ظن ، حسب ، زعم ، خال ، رأى ، علم ، وجد ، جعل : ) أفعال تنصب مفعولٌن  (6
اتخذ   +  ( ، عدَّ كسا ، ألبس ، منح ، منع ، أعطى ، وهب سؤل ، سلب ، حرم ، حبا ، اعتبر)
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البالؼة  

قبل أي شًء اقرأ األبٌات جٌدا وحاول أن تحدد موضوعها حٌث ٌدور حول  
:  فتكون عاطفة الشاعر ؼالبا واحدة مما ٌؤتً : الوطن والمجتمع  (أ 
الحزن والحسرة   (5الثورة والؽضب     ( 4الحث والنصح      (3االعتزاز والفخر       (2الحب والنتماء      (1

تتعرؾ علٌها من خبلل األلفاظ  وبعد أن تحدد العاطفة صػ هذا السإال  
لماذا ٌشعر الشاعر بهذه العاطفة  ؟    أو كٌؾ عبر الشاعر عن هذه العاطفة    ؟   (س

  تكون هً الفكرةاإلجابة التً تجٌب بها من األبٌات 
   بالقٌمة الفنٌة واألثر فً المعنىالفكرة أوالعاطفة هً اإلجابة على السإال الخاص :  ملحوظة 

: أسئلة خاصة بمضمون األبٌات وصٌؽها : أوال 
ماتجربة  -  انثر– اشرح – وضح –الترابط الفكرى - المعانى واألفكارالجزبٌة أو الكلٌة - ما الفكرة 

 (اكتب شرحا موجزا لؤلبٌات)  ٌتناول الشاعر فى األبٌات السابقة :لإلجابة اكتب

 :وصٌؽها (األلفاظ والتعبٌر والخٌال )أسئلة خاصة بعاطفة الشاعر  وأثرها على : ثانٌا 
. ماالعاطفة ، الشعور، اإلحساس ، الوجدان ، الحالة النفسٌة ، عبرعما جاء فى األبٌات من مشاعروأحاسٌس 

 الشعر ٌعتمد على الخٌال فهو أساسه وٌعتمد على العاطفة التى تعطى الشعر حرارته وروحه وحٌوٌته :لإلجابة اكتب - 
. (العاطفة) وبالنظر فى األبٌات نجد أنه تسٌطر علٌه عاطفة والوجدان هو العنصر الذي ٌحقق للتجربة الصدق الشعوري

سإال خاص بامتزاج الفكر بالوجدان وله صٌػ عدٌدة 
 التجربة الشعرٌة هً نتاج امتزاج الفكر والوجدان معا فالوجدان ٌعطً للتجربة ذاتٌتها والفكر ٌضمن لها عنصر :لإلجابة 

وهو  ( ....... )الدقة وتنسٌق الخواطر والصور وبناء القصٌدة بناء محكم والشاعر فً هذه األبٌات تسٌطر علٌه عاطفة 
  ( ........ )ٌتحدث عن 

 : سإال خاص بالداللة الشعرٌة
وهو فً حالة اإللهام الشعري ٌدعونا من خبلل األبٌات أن ..... أو ٌصؾ ...  الشاعر فً األبٌات ٌتحدث عن :لإلجابة نقول 

....  شرح مبسط لؤلبٌات ثم نقول وهذا الجو الشعري تحوطه عاطفة ...نعٌش معه فً هذا الجو لنرى ما ٌراه 

 (األلفاظ ـ الكلمات ـ الصورالتعبٌرٌة )مثل  : أسئلة خاصة بالعاطفة وأدلة علٌها من األبٌات: ثالثا 
ولقد جاءت ألفاظ الشاعر وتعبٌراته دالة على عاطفته وصدى :وتقول  (اذكرالعاطفة ) تطل من األبٌات عاطفة:لإلجابة - 

 (اذكر كلمات وألفاظا من األبٌات تدل على العاطفة)لعاطفته ومعبرة عنها مثل

: أسئلة خاصة بالمحسنات البدٌعٌة وصٌؽها :  رابعا 
.  زخرفة أو زٌنة لفظٌة - جماال لفظٌا - محسنا ، لونا بدٌعٌا :   استخرج 
  (تصرٌع ـ حسن تقسٌم ـ التفات- طباق ـ مقابلة ـ جناس ): استخرج بالترتٌب التالى :  المطلوب 

.    عندما ٌسؤلك عن القٌمة الفنٌة واألثر فً المعنى :ملحوظة هامة 
. إٌحاء الجملة + ٌوضح المعنى وٌقوٌه وٌإكده وٌرسخه فى ذهن المتلقى : ـ الطباق والمقابلة 1
إٌحاء الجملة  + ٌعطى األذن جرسا موسٌقٌا :ـ التصرٌع واالزدواج وحسن التقسٌم والسجع والجناس 2

: أسئلة خاصة بالخٌال وصٌؽها : خامسا 

. استعارة ـ تشبٌها ـ كناٌة ـ مجازا:بالترتٌب (لونا بٌانٌا- جزبٌة - خٌالٌة - فنٌة )استخرج صورة 
ٌحذؾ منها المشبه به وٌصرح بالمشبه مع اإلتٌات بدلٌل ٌدل على المشبه به  : ـ االستعارة مكنٌة1

  (ٌحذؾ منها المشبه وٌصرح بالمشبه به): ـ تصرٌحٌة 
. األم مدرسة: دون حذؾ ألحدهما مثل  (مشبه ـ مشبه به)ٌبقى فٌه الركنان : ـ التشبٌه 2
ـ كناٌة عن صفة ـ كناٌة عن موصوؾ ـ كناٌة عن نسبة  : ـ الكناٌة 3
. (الكلٌة ـ الجزبٌة ـ السببٌة ـ المسببٌة ـ ما كان ـ ما سٌكون ـ الحالٌة ـ المحلٌة): ـ المجازالمرسل 4

أثرها فى المعنى /  عندما ٌسؤلك عن القٌمة الفنٌة :ملحوظة هامة 
. إٌحاء الجملة + اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل علٌه فى إٌجاز وتجسٌم : ـ الكناٌة 1
. إٌحاء الجملة + التشخٌص أو التجسٌم + توضٌح الفكرة برسم صورة لها : التشبٌه  واالستعارة التصرٌحٌة - 2
. إٌحاء الجملة + التشخٌص ، أو التجسٌم ، التوضٌح : ـ االستعارة المكنٌة 2
. إٌحاء الجملة + الدقة واإلٌجاز فى اختٌار العبلقة والمبالؽة المقبولة  : ـ المجاز المرسل3

قد ٌؤتً السإال حول الوظٌفة العضوٌة للصورة أو اللفظ  : ملحوظة هامة جدا 
لٌتحقق فٌها اإلقناع واإلمتاع   (تؤكٌد الفكرة والعاطفة) أن الصورة تلعب دورا هاما فً نمو البناء الفنً للقصٌدة :لإلجابة نقول 
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: أسئلة خاصة بؤسلوب القصر وصٌؽها : سادسا 

، ووضح قٌمته    (نوعه/ أداته / طرٌقته )استخرج من األبٌات أسلوب قصر وبٌن وسٌلته 
: إنما ـ أنما ـ مبتدأ وخبر معرفتان أحدهما معرفا بؤل ـ تقدٌم وتؤخٌرـ نفى واستثناء ـ عطؾ بـ) ابحث عن جملة فٌها :لإلجابة 

(  التوكٌد والتخصٌص واالهتمام)قٌمته الفنٌة وسرجماله  (بل ـ ال ـ لكن

 (أثره فى المعنى)، واذكرقٌمته(أداته- طرٌقته ) استخرج إٌجازا وبٌن نوعه:أسئلة خاصة اإلٌجاز
خبر والمبتدأ محذوؾ والعكس ـ فعل مبنى للمجهول أو اسم مفعول  ـ مضاؾ إلٌه وحذؾ  )  ابحث عن جملة فٌها:لإلجابة 

اسم  ،  فعل وفاعل وحذؾ المفعول به ـ عدد وحذؾ تمٌٌزه ـ منادى بدون أداة + المضاؾ ـ جملة الشرط وأجزاإها ـ إذا 
   مع المفعول به للعموم و الشمول ، مع الفاعل العلم به أو العموم والشمول ، مع : قٌمته    (نداء ـ حذؾ لمكمبلت المعنى

المبتدأ االهتمام بالخبر   

: أسئلة خاصة باإلطناب وصٌؽها: سابعا 
 (أثره فى المعنى)، ووضح قٌمته  (نوعه- أداته - طرٌقته )استخرج من األبٌات إطنابا وبٌن وسٌلته 

. توكٌد المعنى والفكرة: وفابدته: جملتان أوأكثر بمعنى واحد -  كلمتان أوأكثر :ـ الترادؾ1
. توكٌد المعنى والفكرة: وفابدته:   جملتٌن – فعلٌن – تكراراسمٌن :ـ بالتكرار2
. االهتمام بالخاص والتوكٌد  : وفابدته: خاص +  عام :ـ ذكر الخاص بعد العام 3
العموم والشمول : وفابدته: عام + خاص :ـ ذكر العام بعد الخاص 4
التوضٌح والتوكٌد وترسٌخ المعنى فى ذهن المتلقى  :  وفابدته:ـ التفصٌل بعد اإلجمال5
.  التعلٌل والتوكٌد:تعلٌل له  وفابدته+  ذكر فكرة :ـ التعلٌل6
. الدعاء: وفابدته . استذكر دروسك وفقك هللا: جملة ٌفهم منها الدعاء مثل :ـ الدعاء7
. التوكٌد: ذكر جملة فى نهاٌة الكبلم تإكد كبلما سابقا وتصلح حكمة    وفابدته:ـ التذٌٌل 8
 ذكر جملة موضوعة بٌن شرطتٌن وزابدة عن معنى الجملة وٌمكن حذفها  :ـ االعتراض9

.  لٌس له ؼرض ثابت بل ٌعرؾ ؼرضه من خبلل المعنى:وفائدته 

، ووضح  (أداة ـ طرٌقة) استخرج أسلوب توكٌد واذكر :وصٌؽها  (األسلوب المإكد)أسئلة خاصة بؤسلوب التوكٌد: ثامنا  

     (أثره فى المعنى)قٌمته
إن ـ أن ـ مفعول مطلق ـ قسم ـ نون التوكٌد الثقٌلة أو الخفٌفة ـ توكٌد لفظى ـ توكٌد معنوى ـ )ابحث عن جملة فٌها:لإلجابة 

الم -   جمل الرٌب ـ الجدال ـ النقاش ـ ال محالة – (إذا)ـ قد ـ لقد ـ ما الزابدة بعد  [من]، [الكاؾ]، [الباء]حرؾ الجر الزابد 
 ( ....... )توكٌد المعنى والفكرة وهً :  تقول: قٌمته وأثره وسر .(التوكٌد

  - (داللة ، الداللة الشعورٌة) ما  – (التعبٌرٌة، الفنٌة ، الببلؼٌة) ما القٌمة  :اسئلة خاصة بإٌحاء الكلمات وصٌؽها: تاسعا 
أوبم توحى  /وضح.ؼنٌة بالداللة فى موضعها (كذا)كلمة  - (كذا)ما إٌحاء  كلمة

اشرح فى ضوء ألفاظ األبٌات .اللفظة أداة سحرٌة فى ٌد الشاعر كالرٌشة فى ٌد الرسام - 
وضح .تجمل األلفاظ إذا كانت ؼنٌة بالدالالت التى تخرجها عن مفهومها القاموسى - 
اشرح مع التمثٌل .ال ٌنبع جمال اللفظة من ذاتها بقدر ما ٌنبع من توافقها مع ؼٌرها- 
. استدل من األبٌات أوالنص على أن الشاعر ٌجعل من األلفظ خبلٌا حٌة ال مجرد ألفاظ جامدة- 

 (العاطفة+ المعنى ) تذكر إٌحاء الكلمة وٌعرؾ اإلٌحاء من خبلل:المطلوب 

؟ (السماءـ األرض)   مثال ماالعبلقة بٌن:أسئلة خاصة بالعالقة بٌن كلمتٌن وصٌؽها: عاشرا 
، وإذا كانت الكلمتان فٌهما (تضاد ـ تقابل)، وإذاكانتا متضادتٌن فالعبلقة(ترادؾ)إذاكانت الكلمتان مترادفتٌن فالعبلقة:لئلجابة 

وإذا كان ال ؼنى   ألحدهما عن اآلخر .(تقارب)وإذا كانتا متقاربتٌن فى المعنى فالعبلقة  (تجانس)جناس بنوعٌه فالعبلقة
فالعبلقة تكامل  

بما قبلها؟ (كذا)ماعالقة : أسئلة خاصة بعالقة شئ الحق بشئ سابق علٌه وصٌؽها: حادي عشر 

 (نتٌجة)وكان البلحق ناتجا عن السابق فالعبلقة  (لذلك)إذا صح الربط بٌنهما بكلمة :لئلجابة 
 (تعلٌل)وكان ٌبٌن سبب ماقبله (ألن ، من أجل ، كً  )إذا صح الربط بٌنهما بكلمة - 
  (تكامل)إذا كان الثانً ٌواصل فٌه الشاعر ذكر صفات وجمل لؤلول ٌكون العبلقة - 
إذا صح الربط بٌنهما عن طرٌق الضمٌر فالثانً تفصٌل وتوضٌح وتفسٌر لبلول  - 
 (توكٌد)إذا كان بمعناه - 
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أسئلة خاصة باألسلوب الخبري واإلنشائً : ثانً عشر 

للتشوٌق والتؤكٌد وإثارة الذهن : من األسلوب اإلنشابً  (ٌختار ، ٌفضل ، ٌكثر)ٌإثر 
نذكر + للتقرٌر وعرض الفكرة على أنها حقٌقة ال تحتمل الكذب : من األسلوب الخبري   (ٌختار ، ٌفضل ، ٌكثر)ٌإثر 

الفكرة والعاطفة  
  ومشاركة المتلقً له فً عاطفتهللتؤكٌد وإعطاء حٌوٌة لؤلبٌات : نوع الشاعر بٌن الخبر واإلنشاء 

عاطفة الشاعر  ، اإلكثار من األمر والنهً ٌكون للرؼبة فً سرعة االستجابة + اإلكثار من االستفهام ٌكون إلظهار الحٌرة 
عاطفة الشاعر  + 

سإال خاص بموسٌقا األبٌات : ثالث عشر 
:  إذا كان السإال خاصا بموسٌقا األبٌات كلها فتكون اإلجابة كاآلتً 

  (وتكون وحدة التفعٌلة فً الشعر الحر )الموسٌقا الخارجٌة متمثلة فً وحدة الوزن والقافٌة والتصرٌع 
الموسٌقا الداخلٌة الظاهرة فً المحسنات والخفٌة فً األلفاظ الموحٌة والصور الرابعة والعاطفة الصادقة  

 (حسن تقسٌم – جناس – تصرٌع)ٌكون فً البٌت محسن لفظً : إذا كان السإال خاص بموسٌقا بٌت واحد 
سإال خاص بالوحدة العضوٌة  

تحققت الوحدة العضوٌة فً األبٌات من خبلل  : لئلجابة 
    ( ............... )حٌث تدور األبٌات حول موضوع :  وحدة الموضوع – (1
  ( ............. )حٌث تسٌطر على الشاعر عاطفة :  وحدة الجو النفسً – (2
 (..................... ، و ................. ، و  ............. )فالشاعر قد تحدث عن :  ترتٌب األفكار – (3

األدب 

وضح  ( .. خصائصهم)سار تالمٌذ البارودي على منهج أستاذهم لكنهم خالفوه فً بعض السمات (س
نوعوا فً أؼراضهم وابتكروا المعانً               -                 أنهم زادوا االهتمام بالجانب البٌانً عنه - 

أكثر من المحاكاة الصٌاؼة والموسٌقى والبٌان باهتموا 
واءموا بٌن اتجاهٌن األخذ من التراث وثقافة العصر  -                  التجارب الذاتٌة فً شعرهم - 

 سهولة األسلوب وسبلسته بسبب ارتباطهم بالصحافة واتصالهم بالجماهٌر - 
أسلوب الشعر عند تالمٌذ البارودي ؟   ( سهولة )سلس : علل  (س

بسبب ارتباطهم بالصحافة واتصالهم بالجماهٌر  
ترك شوقً المدٌح ؟  : علل  (س

الهتمامه بكتابة التارٌخ  
اتجه شوقً فً شعره اتجاها إسالمٌا   : علل  (س

السبب الحقٌقً الذي دفع شوقً إلى االتجاه اإلسبلمً الحالة السٌبة التً وصل إلٌها العالم اإلسبلمً تحت ظل االستعمار 
فكان شوقً ممن نادوا بالعودة إلى النبع اإلسبلمً الصافً ، والمطالبة بإنشاء الجامعة اإلسبلمٌة  

اتجه شوقً إلى كتابة التارٌخ ؟  : علل  (س
بسبب سفره إلى فرنسا ومطالعته لؤلدب الفرنسً ومجالسته لكبار الشعراء ، هناك كما أنه ٌرى فً التارٌخ ثراء ال ٌنتهً 

.  كما أنه أراد أن ٌربط حاضر األمة اإلسبلمٌة بماضٌها المشرق العظٌم  
ؼلبة الجانب البٌانً أحٌانا عند اإلحٌاءٌٌن على المعنى الشعري  : - علل  (س

وذلك لعناٌتهم باألسلوب وببلؼته وروعة التركٌب وجبلل الصٌاؼة وانتقاء األلفاظ  
 طؽت المناسبات على أشعار تالمٌذ البارودي ؟ –( علل - )(س

بسبب انشؽالهم بقضاٌا عصرهم المتعددة  
إٌمان تالمٌذ البارودي بفكرة الجامعة اإلسالمٌة ؟  : علل  (س

اعتبروها رمزا لوحدة المسلمٌن فً مواجهة االستعمار ، والتندٌد باالحتبلل وحث الشعب على الثورة  
عمق لدى تالمٌذ البارودي الشعور بتراثهم وماضٌهم ووعٌهم به : علل  (س

 بسبب النضال الوطنً والوعً القومً لدٌهم 
ما هما ؟ .. واءم تالمٌذ البارودي بٌن اتجاهٌٌن  - (س

األخذ من التراث واالتفات إلى روح العصر  : االتجاهان هما 
ما دور أحمد محرم فً تطوٌر الشعر ؟   (س

والتً عرفت  (مجد اإلسبلم)فكتب  (الشعر الملحمً)حاول تطوٌع الشعر العربً لكتابة الشعر العربً للقصص التارٌخً 
باسم اإللٌاذة اإلسبلمٌة  
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. وضح ذلك من خالل البٌتٌن اآلتٌٌن  .. لم  ٌتخل تالمٌذ البارودي عن القدٌم بالكلٌة فً شعرهم  (س

التقلٌدي   (الؽزل)عن القدٌم فً شعرهم بالكلٌة فهم ٌبدءون بعض قصابدهم بؽرض  (جٌل التطوٌر)لم ٌتخل تبلمٌذ البارودي 
  تعمدت قتلً فً الهوى وتعمدا    فما أثمت عٌنً وال لحظه اعتدى: كما فً بٌت حافظ  
 أنادي الرسم لو ملك الجوابا   وأفدٌه بدمعً لو أثابا: كما فً قول شوقً  (البكاء على األطبلل)أو ٌبدءون بؽرض 

ما األسس التً ٌقوم علٌها االتجاه الوجدانً ؟   (س

. اعتزاز الفرد بثقافته الجدٌدة ووعٌه االجتماعً .         - اكتشاؾ الفرد ذاته والعمل على النهوض بها - 
. التطلع إلى المثل العلٌا من حرٌة ، وإخاء ، وعشق للجمال ، وبعدا عن القبح والتخلؾ - 

(  عالم حرصوا)من الشعر القدٌم ؟ أو ( شعراء االتجاه الوجدانً)ما موقؾ الرومانسٌٌن  (س
ابتكروا صٌػ شعرٌة تتمٌز بـامتزاج التراث بالعصرٌة  - الخروج من األنماط الشعرٌة المكررة      - 
تكتسب فٌها األلفاظ دالالت حدٌثة وقدرة جدٌدة على اإلٌحاء  - 
تقوم الصورة الشعرٌة على مفهوم فنً حدٌث وتنطلق من الوجدان  - 

بدء االتجاه الوجدانً مع حركة اإلحٌاء والبعث وضعفه بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ؟ : علل  (س

ألن حركة اإلحٌاء والبعث ردت إلى الشعر ما كان قد فقده من لمسات وجدانٌة ذاتٌة ، وقد تراجع أمام تٌار الواقعٌة  
ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة دٌوانه ؟  - (س
 . ال تحمله ضرورات الوزن أو القافٌة على ؼٌر قصدهناظمه لٌس بعبده ؾ- 
 . ٌقال فٌه المعنى الصحٌح باللفظ الصحٌح- 
. ال ٌنظر إلى جمال البٌت المفرد بل ٌنظر لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه - 
 وتوافقها  -  تناسق معانٌها  -   ترتٌبها  - تركٌبها -   :  القصٌدة فًالنظر إلى- 
 . مطابقة كل ذلك للحقٌقة وشفوفه عن الشعر الحر .     - التصوٌر وؼرابة الموضوع  (قلة) ندور -

ما المآخذ التً أخذها مطران على من سبقوه من شعراء اإلحٌاء ؟    - (س
االنصراؾ عن النفس وما ٌشؽلها من أحاسٌس - 
االهتمام بشعر المناسبات والمجامبلت عن حساب المعنى والفكر والوجدان  - 
.  العضوٌة فقد كانت القصٌدة وحدات مبعثرة ال نسق لها وال نظام  (الفنٌة)إهمالهم الوحدة - 

أٌن ٌكمن جمال القصٌدة عند شعراء االتجاه الوجدانً ؟   - (س
ٌكمن جمال القصٌدة عندهم فً تركٌبها وترتٌبها وفً تناسق معانٌها وتوافقها وندرة التصوٌر وؼرابة الموضوع  

. وازن بٌن نظرة مطران للبٌت والقصٌدة ونظرة السابقٌن لهما  - (س
كان السابقون ٌنظرون لجمال البٌت المفرد من القصٌدة حٌث كانت القصٌدة وحدات مبعثرة ال نسق لها وال نظام ، أما 

مطران فٌنظر لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه وإلى جمال القصٌدة فً تركٌبها وفً ترتٌبها وفً تناسق معانٌها  
 وماذا ترتب على ذلك ؟  فٌم اختلفت نظرة الدٌوانٌٌن عن اإلحٌائٌٌن للشعر ؟ (س

اإلحٌابٌون ٌنظرون للخلؾ وٌعٌشون فً ظبلل القدٌم  
 والشعر عندهم استبطان  .وٌعبرون عن مؤساة عصرهمنظرة لؤلمام ٌستلهمون ذواتهم وموضوعاتهم ووجدانهم : الدٌوان 

النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من تؤمبلت فكرٌة وفلسفٌة   
هاجم الدٌوانٌون الشعر الكبلسٌكً والشعراء الكبلسٌكٌن وعلى رأسهم شوقً وحافظ إبراهٌم : وقد ترتب على ذلك 

القافٌة الموحدة  من استعمال و التحررإلى الشعر المرسل أو أبوللو دعوة الدٌوان  : - علل - 

ألنهم رأوا أن القافٌة الموحدة والوزن الواحد تصٌب بالرتابة والملل وتمنع الشاعر من التعبٌر بحرٌة ، وألن مفهوم الشعر 
عندهم تعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من التؤمبلت الفكرٌة والنظرات الفلسفٌة لذلك اختاروا الشعر المرسل الذي 

 . ال ٌلتزم القافٌة الموحدة 
بٌنما تمسك الكالسٌكٌون بوحدة البٌت ؟  تمسك الدٌوان بالوحدة العضوٌة  : - علل - 

تمسك الدٌوانٌون بالوحدة العضوٌة  ألن القصٌدة عندهم كابن حً لكل جزء فٌه وظٌفته كالجسد فالقصٌدة بناء حً : اإلجابة 
ال تتعدد أؼراضه وال تتنافر أجزاإه تحت عنوا ن ٌضمها فً وحدة عضوٌة بٌنما القصٌدة عند الكبلسٌكٌن متعددة األؼراض 

 .، وكل بٌت أو أكثر له معنى  
إالم تطلع شعراء الدٌوان  ؟ وماذا استهدفوا ؟  - (س

 تطلع شعراء الدٌوان فً طموح إلى اآلفاق  ، واستهدفوا القٌم والمثل العلٌا 
.  وضح .. موقؾ الدٌوان من الشعر اإلحٌائً ( الدٌوان فً األدب والنقد)ٌمثل كتاب  (س

أصدره العقاد والمازنً وٌعد هذا الكتاب أشهر كتاباتهم قسوة فً مهاجمة الشعر الكبلسٌكً  (الدٌوان فً األدب والنقد)كتاب 
والشعراء الكبلسٌكٌٌن  
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عالم اجتمع شعراء الدٌوان ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟   (س

االعتزاز بثقافته العربٌة ، وتؤثرهم بالرومانتٌكٌة الؽربٌة  : اجتمعوا على 
اتجهوا إلى الذات اإلنسانٌة والخٌال  - عبروا بتجارب حارة وصادقة عن مؤساة عصرهم    : - ترتب على ذلك 

فٌم اتفق شعراء الدٌوان مع مطران وفٌم اختلفوا عنه ؟   (س
اتفقوا  مع مطران فً االتجاه الوجدانً وساروا فً نفس االتجاه الذاتً العاطفً  

عدم التزامهم بوحدة الوزن والقافٌة  - أن رومانسٌتهم إنجلٌزٌة ورمانسٌة مطران فرنسٌة  : اختلفوا عنه فً 
ما موقؾ الدٌوان من عنوان القصٌدة ؟  (س

زاد تعمٌق فكرة االهتمام بوضع عنوان للقصٌدة استمرارا لمحاوالت السابقٌن لكنهم تجاوزوهم إلى وضع عنوان للدٌوان كله 
كما فً عابر سبٌل للعقاد وكان سابقوهم ٌذكرون دٌوان شوقً ودٌوان البارودي  

إلى أي مدى تختلؾ لؽة الشعر عند الدٌوان عنها عند الشعراء فً المدارس السابقة   (س
  من تؤثٌر اآلداب القدٌمة فلم ٌستعٌروا المادة األدبٌة القدٌمة واستخدموا لؽة العصر  واتخلص

ما السمة الفنٌة التً ٌمثلها البٌت اآلتً لدى الدٌوانٌٌن   (س
 لبست رداء الدهر عشرٌن حجة   وثنتٌن ٌا شوقً إلى  خلع ذا البرد : ٌقول المازنً 

البٌت ٌمثل وضوح الجانب الفكري فً شعر الدٌوانٌٌن مما جعل الذهنٌة تكثر فً شعرهم وطؽى الفكر على العاطفة  

موازنة بٌن مطران وأبوللو والدٌوان 
هناك سمات مشتركة بٌن المدارس الثالثة وهً ثابتة منها  

على اعتبار القصٌدة كابن حً ال ٌمكن الفصل بٌن أجزابه  (علل)             ...االهتمام البالػ بالوحدة العضوٌة - 

بالتعبٌر الجمٌل عن الشعور الصادق   : (كٌؾ)   ...  تحقق الصدق الشعوري وذاتٌة التجربة - 
لدفع الرتابة والملل وتمكٌن الشاعر من التعبٌر   : (علل)   ...التجدٌد فً الوزن والقافٌة والتحرر منها  - 
كتابة الشعر المرسل المتحرر من القوافً  - 
ٌعبر عن مضمونها وموضوعها وٌتصل بالطبٌعة    (علل)                  ... وضع عنوان للقصٌدة - 
ظهور مسحة الحزن والتشاإم  - اللجوء للطبٌعة والعٌش فً ظبللها    - استخدام لؽة العصر الحٌة    - 

:  وتمٌزت كل مدرسة بما ٌلً 
. التعبٌر عن النفس اإلنسانٌة وما ٌتصل بها من تؤمبلت فكرٌة وفلسفٌة   - :الدٌوان 

. تؤمل حقابق األشٌاء وطؽٌان الفكر على العاطفة مما مٌز شعرهم بالذهنٌة الجافة - 
البعد عن شعر المناسبات  .    - التطلع إلى القٌم والمثل التً فاقت طموحاتهم أحٌانا - 

نابعة من األبحر المجزوءة والقصٌرة  ... الموسٌقا الشعرٌة الهادبة    - :أبوللو 
اإلٌمان بذاتٌة التجربة وهً معاٌشة التجربة أو التؤثر بها أو حتى تخٌلها  - تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع  - 
 المرأة والشباب .. الكتابة فً الموضوعات العامة - البعد عن الشعر السٌاسً واالجتماعً إال القلٌل  - 

صار الطابع العام لشعر الدٌوان هو المبالؽة فً الذهنٌة الجافة والتفلسؾ ؟  : ماذا ترتب على  (س
ظهور جماعة أبوللو فً محاولة منها للتجدٌد فً الشعر وتجنب النقص عند سابقٌهم  - ضعؾ الشعر لدٌهم       - 

العقد الثالث والرابع من القرن العشرٌن مٌالد أبوللو ؟ :  فً شعراء أبوللو ؟  علل 1919كٌؾ أثرت ثورة  (س
جعلتهم ٌشعرون بقوة شخصٌاتهم ومطالبتهم باالستقبلل والحرٌة   - 
االنطبلقة الحقٌقة لشعراء أبوللو وفٌه نشرت معظم دواوٌنهم وظهرت مجلتهم أبوللو   (1932)شهد عام - 

.  دلل على استعمال شعراء أبوللو اللؽة استعماال جدٌدا  (س
  (العطر القمري ، األرٌج الناعم ، شاطا األعراؾ ، الشؾ ق الباكً )أنهم ٌقولون - 
ٌستعملون الكلمات األسطورٌة واالجنبٌة والرمز       - (النور ، الحقل ، الشراع)ٌكثرون من كلمات - 

ماذا تمثل األبٌات اآلتٌة من سمات مدرسة أبوللو  ؟   (س
رفرؾ القلب بجنبً كالذبٌح   وأن أهتؾ ٌا قلب اتبد    - 
كانت لنا عند السٌاج شجٌرة   ألؾ الؽناء بظلها الزرزور - 
  (ٌمثل البٌتان سمة اإلٌمان بذاتٌة التجربة والحنٌن لمواطن الذكرٌات  )
  (تمثل سمة التجسٌد فً الخٌال عند أبوللو )ذوت الصبابة وانطوت   وفرؼت من آالمها    - 
 (تمثل سمة التشخٌص فً الخٌال عند أبوللو )فنسٌم المساء ٌسرق عطرا من نسٌم الخٌال      - 

   :تذكر فً المهجر 

التؤمل فً حقابق الكون والحٌاة فً الخٌر والشر ، فً الحٌاة والموت ، أتاح   (1
لخٌالهم أن ٌجسد األمور المعنوٌة وٌجعلها حٌة تشاركهم حٌاتهم وشعورهم  - 
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النــزعة الروحٌة  نتٌجة لبلستؽراق فً تؤمل الكون والموازنة بٌن موقؾ اإلنسان من قٌم الشرق الروحٌة  (2
: العاطفٌة والمادٌة الجافة فً الؽرب فكان من أثر ذلك 

.  دعوا إلى المحبة والتساند واإلخوة اإلنسانٌة واإلٌثار - لجبوا إلى هللا بالشكوى                - 
شعروا بحنٌن جارؾ إلى وطنهم العربً فؤذابوه شعرا رقٌقا ٌفٌض بالحب والشوق ، وكلما قست علٌهم الحٌاة  (3

 فال  ال أحب سوى قرٌتً   وال  ال أرٌد سوى بلدتً :  نعمة قازان-  تؽنوا بالحنٌن لوطنهم 

.           امتزاج ثقافتهم بالثقافة الؽربٌة .    - شعورهم بالحرٌة فً الوطن الجدٌد - : العوامل المإثرة فً شعرهم  (4
.  الذكرٌات نالشعور بالؽربة والحنٌن لمواط.      - البٌبة الجدٌدة فً إطارها االجتماعً والحضاري - 

:  تذكر فً الواقعٌة 

اتجهوا إلى الحٌاة العامة حولهم ٌصورون هموم الناس ، ومشاكلهم ، وآمالهم ، وطموحاتهم   (1
 عنه بوجوهه المختلفة من صدق وزٌؾ وؼٌر ذلك من رألن الشعر عندهم التصاق بالواقع وإحساس به والتعبً

  متناقضات الحٌاة

االهتمام بالصورة وتوظٌؾ الرمز واألسطورة ، والتشخٌص ، وال ٌقتصرون على الصورة الجزبٌة من التشبٌه  (2
بل تتعدى ذلك كله إلى الصورة الكلٌة الممتدة ،وإن  أدى استعمالهم الرمز واألسطورة إلى الؽموض ... واالستعارة 

سؤلتنً فً اللٌل األشجار  :                   فً بعض تجاربهم ٌقول محمد إبراهٌم  

 المقال تعرٌؾ 
بحث قصٌر فً العلم أو األدب أو السٌاسة ٌنشر فً صحٌفة أو مجلة  

 تنوع األسلوب  - النثرٌة - القصر - الذاتٌة -اإلمتاع  - اإلقناع - التكوٌن الفنً -:السمات الفنٌة للمقال  

إببلغ الرأي إلى القراء والتؤثٌر فٌهم لذلك تشترك المقاالت  : هدؾ المقال: السمات األسلوبٌة المشتركة 
وكل ما ٌإدي للؽموض من خٌال ورمز  .   البعد عن األلفاظ الؽرٌبة واللؽة العامٌة :وضوح األسلوب 

 البعد عن الحشو والتطوٌل ، عدم التنافر بٌن األلفاظ  وقوة التركٌب  :قوة األسلوب
  جمال التصوٌر ، األلفاظ الموحٌة ، وعدم تكلؾ المحسنات  :جمال األسلوب 

الرواٌة نوع خاص من القصة ؟  : علل  (س
. حكاٌة أو حدث ٌقوم بها شخصٌات من البشر أو  ؼٌر البشر  : - ألن للقصة عناصر  (ج
. ال تشترط لؽة معٌنة فً الكتابة - سواء تعٌن فٌها الزمان والمكان أم كانا ؼٌر معلومٌن - 

ما التؽٌرات التً طرأت على عناصر القصة ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟  (س
طرأت على العناصر السابقة تؽٌرات بؤن اصبحت جمٌعا تحاكً الواقع ، ترتب على ذلك أن أطلق علٌها النقاد ومإرخو 

. 18، وذلك فً النصؾ األخٌر من القرن  (الرواٌة)االدب اسم 
ماذا ٌقصد بمحاكاة القصة للواقع ؟   (س
.  أصبحت تطابق الواقع الذي نعٌشه ولو كانت متخٌلة :األحداث - 
 بشر ممن ٌعٌشون بٌننا ولٌسوا كابنات خرافٌة  :األشخاص - 
 (حً من األحٌاء- الرٌؾ - القاهرة ) تتحرك األشخاص فً أماكن محددة معروفة :المكان - 
أو فً - أو بذكر أزمنة معٌنة كالعام والشهر  -  تقع األحداث فً زمن معلوم من خبلل أحداث تارٌخٌة معروفة  :الزمان - 

ثناٌا العمل   
.   أصبحت اللؽة مما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة :اللؽة - 

تحدث عن حجم الرواٌة   (س
ٌكون الحجم كبٌرا نسبٌا فٌرى بعض النقاد أنها التقل عن ثبلثٌن ألؾ كلمة ، أما حدها األقصى فبل نهاٌة له  : حجم الرواٌة - 

متى ظهرت الرواٌة بمعناها الفنً السابق فً أدبنا العربً ؟ مثل لها ؟   (س
ظهرت الرواٌة بمعناها الفنً السابق فً أدبنا العربً فً أوابل القرن العشرٌن  

م  1913 للدكتور محمد حسٌن هٌكل فً عام – (زٌنب )من أمثلة الرواٌات الرابدة رواٌة - 
ما موقؾ األدباء من فن الرواٌة ؟ ماذا ترتب على بلوغ نجٌب محفوط ذروة اإلبداع فً كتابة الرواٌة ؟   (س

بلػ به نجٌب محفوظ ذروة اإلبداع وحصل على جابزة نوبل فً - حظً فن الرواٌة بإقبال عدد كبٌر من الكتاب علٌه - 
 (السكرٌة - قصر الشوق - بٌن القصرٌن )أشهر أعماله الثبلثٌة - م 1988اآلداب 

عرؾ القصة القصٌرة ؟    (س

  (كما ٌدل على ذلك اسمها)فنٌّ من أشكال القصة ٌتمٌز بقصره 
مسؤلة القصر فً القصة القصٌرة فٌه مرونة إلى حد ما ؟  : بم ٌتمٌز زمن القصة القصٌرة وحجمها ؟ أو  (س

.   قد تقرأ القصة القصٌر فً بضع دقابق ، وقد ٌصل إلى الساعتٌن : -ألنها من حٌث الزمن 
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. وقد تصل فً حدها األقصى إلى اثنتً عشرة ألؾ كلمة .-       قد تكون أقل من ألؾ كلمة : -ومن حٌث الحجم 
رأي إدجار أالن بو عن التركٌز فً الوصؾ فً القصة القصٌرة ؟ وما رأٌك ؟  (س

. ال ٌمكن حذؾ جملة أو عبارة بل كلمة من القصة القصٌرة دون أن ٌتؤثر بناإها 
.  قد ٌكون ذلك من قبٌل المبالؽة أو الحرص على إحكام البناء ، وهً مبالؽة ال تنفً األصل 

ما الفارق الحاسم بٌن الرواٌة والقصة القصٌرة ؟  - إالَم ٌرجع الفرق بٌن القصة القصٌرة وبٌن الرواٌة ؟ - (س

:  فهً تتمٌز بــ  (خصابصها)الفارق الحاسم بٌنهما هو البناء الفنً للقصة القصٌرة 
اإلٌجاز فً التعبٌر  - قصٌرة المدى الزمنً ؼالبا  - محدودة الشخصٌات وقلٌلة األحداث   - 

القصة القصٌرة لٌست اختصارا لقصة طوٌلة ؟  :  علل – (س
اإلٌجاز فً التعبٌر   - قصٌرة المدى الزمنً ؼالبا  - محدودة الشخصٌات وقلٌلة األحداث -  فهًعمل ٌتمٌز بإحكام البناءألنها 

ما هدؾ القصة القصٌرة ؟  وما عالقة ذلك الهدؾ بالتركٌز فً الوصؾ ؟   (س
..  فكرة أو مؽزى أو انطباع خاص :  - توصٌل رسالة إلى المتلقً تتمثل فً :  هدؾ القصة القصٌرة 

لذلك كان ال بد من أن ٌتسق التركٌز فً الوصؾ مع ما تهدؾ إلٌه القصة القصٌرة  
تجسٌد الحكاٌة فً القصة أفضل من التقرٌر ؟  : كٌؾ ٌحقق كاتب القصة عنصر الجذب والتشوٌق ؟ علل  (س

ٌحقق كاتب القصة القصٌرة عنصر الجذب والتشوٌق من خبلل تجسٌد الفكرة فً حكاٌة قصصٌة تحاكً واقع الحٌاة فتجذب 
.  المتلقً إلى متابعتها والتؤمل فٌها والتفكٌر فٌما توحٌه بدال من سوقه فً صورة تقرٌرٌة مباشر تصٌب المتلقً بالملل 

ماذا ترتب على محاكاة القصة القصٌرة للواقع ؟   (س
انجذب المتلقً إلى متابعتها والتؤمل فٌها والتفكٌر فٌما توحٌه 

.  متى عرؾ أدبنا العربً فن القصة القصٌرة ؟ مثل لبعض األعمال الرائدة  (س

عرؾ األدب العربً القصة القصٌرة خبلل العقد الثانً من القرن العشرٌن  
 (كان ٌا مكان)م فً مجموعته القصصٌة 1914مٌخابٌل نعٌمة " سنتها الجدٌدة : " قصة - 
 (ما تراه العٌون)م فً مجموعته القصصٌة 1917محمد تٌمور " فً القطار" قصة - 

. اذكر بعض رواد القصة القصٌرة فً األجٌال الالحقة لمحمد تٌمور فً مصر (س
شحاتة عبٌد ، عٌسى عبٌد ، طاهر الشٌن  :  الرعٌل األول 

. نجٌب  محفوظ ، ٌوسؾ إدرٌس ، ٌوسؾ الشارونً : من األجٌال البلحقة 

: مقارنة بٌن الرواٌة والقصة القصٌرة 

القصة القصٌرة الرواٌة المقارنة 
األحداث 

والشخصٌة 
تقدم حٌاة كاملة لشخصٌة واحدة أو عدة حٌوات لشخوص متعددٌن ، 

هذه الحٌاة او تلك الحٌوات تتوازى او تتقاطع مع شخصٌات أخرى 
تضمها الرواٌة  

محدودة الشخصٌات قلٌلة األحداث  

قصٌرة المدى الزمنً ؼالبا ٌمتد الزمن بالشخصٌات فٌصل إلى عدة أعوام  الزمن  

 تتعدد األماكن التً تتحرك فٌها الشخصٌات  األماكن 

تتصؾ اللؽة باإلسهاب ، فالكاتب لمحاكاة الواقع واإلبهام به قد ٌتابع لؽة السرد 
بعض الشخصٌات أو المناظر وٌصفها وصفا شامال إلى حد قد ٌصل 

لإلمالل  ٌمكن حذؾ بعض المشاهد الحوارٌة دون إخالل  

التعبٌر فٌها فً ؼاٌة اإلٌجاز فكل وصؾ 
مقصود وكل عبارة لها داللتها 

ما قٌمة الوحدة الفنٌة للمسرحٌة ؟ وكٌؾ كانت الوحدة قدٌما وحدٌثا ؟   (س
قدٌما - ال بد من وجود وحدة فنٌة تربط أجزاءها وتجمع فصولها ، وقد اختلفت هذه الوحدة الفنٌة فً القدٌم عن الحاضر - 

 ساعة   24وحدة الزمان فبل تستؽرق أكثر من   - :تمثلت فً 
وحدة الحدث تدور حوله المسرحٌة  - وحدة المكان فبل ٌقع الحدث فً أكثر من مكان      - 

الدقة فً توزٌع االهتمام        - :حدٌثا تمثلت فً 

مراعاة التوازن بٌن الفصول واألجزاء حتى تخضع لجاذبٌة النهاٌة  - 
كٌؾ ٌحقق الكاتب التوازن بٌن الفصول حتى تخضع لجاذبٌة النهاٌة ؟ ولماذا ؟   (س

 عناصر أساسٌة فً البناء فهًوٌسرع ببعضها ، وٌإكد بعضها اآلخر ؛ ، ٌحذؾ التفصٌبلت التً ال تإدي إلى النهاٌة 
 .المسرحً 

وضح مبٌنا شروط تقدٌم الفكرة .. من أسس بناء المسرحٌة الفكرة  (س

لكل عمل مسرحً فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها من خبلل األحداث واألشخاص الذٌن ٌجسدون هذه الفكرة وتتنوع - 
شوقً  " الست هدى " مثل فكرة مسرحٌة : فكرة اجتماعٌة - األفكار فمنها 

. محمود تٌمور  " وطنً عكا " مثل فكرة مسرحٌة : فكرة سٌاسٌـــة - 
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 أال تساق مجردة بل تفهم من خبلل العمل الفنً     - .أن ٌكون مضمون المسرحٌة ناضجا ٌحقق المتعة والفابدة معا- 

:  سؤاي خبص ثبٌسٛاس ٚاٌظشاع فٟ اٌّسشز١خ 

ػًٍ  .. ٌٍّسشز١خ  ( اٌسسٟ )اٌسٛاس ٘ٛ اٌدبٔت اٌّبدٞ  (ط

إذا كانت الحكاٌة فً المسرحٌة تستلزم شخصٌات تتشابك مع بعضها فً صنوؾ من الصراع ، كان قالب الفكرة 
. الحسً بالضرورة هو اللؽة التً تتجلى وتظهر فً الحوار واألسلوب  

ِزٝ ٠ىْٛ األسٍٛة اٌّسشزٟ أوثش رذفمب ٚزشاسح ؟ ِٚٓ أ٠ٓ رٕجغ فظبززٗ ؟ ِٚزٝ رؼٍٛ ل١ّزٗ ؟  

، كان األسلوب المسرحً  على إٌصال الفكرة التً تعبر عنها ، قادرةمناسبة لمستوى الشخصٌة كلما كانت الجملة المسرحٌة 
أكثر حرارة وتدفقا    

   فقط فصاحته اللؽوٌةولٌسطبابع واألفكارالفصاحة الحوار نابعة من دقة تمثٌله للصراع و- 
. تعلو قٌمة الحوار كلما كان قادرا على جعلنا نتمثل األشخاص فً زمانهم وصراعاتهم - 

و١ف ٠زسمك ٌٍسٛاس ِسزٜٛ اٌدٛدح ؟   (ط

من خبلل دقة توزٌعه بٌن الشخصٌات ومناسبته لمستوى الشخصٌة واختبلفه طوال وقصرا حسب الموقؾ وتتفاوت - 
فصاحته حسب الشخصٌة  

.  وان ٌكون قادرا على اٌصال الفكرة وأن ٌكون قادرا على جعلنا نتمثل األشخاص فً زمانهم وصراعهم - 
؟  ( متى تعلو قٌمة المسرحٌة)، أو ( تعرٌؾ المسرح)ال مسرح بال صراع ؟ أو : علل  - (س
؟ ( مطبقا ذلك على مسرحٌة أهل الكهؾ)ما المقصود بالصراع المسرحً  ؟ ثم تحدث عن أنواع الصراع  - (س

 هو اجتماع شخصٌاتها حول قضٌة أو فكرة فٌما بٌنها من صراع حول هذه القضٌة أو تلك  :(قٌمة المسرحٌة)الصراع 

الفكرة وتتخذ منها مواقؾ متفقة أو مختلفة تمضً فً النهاٌة إلى ؼلبة وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك  
 قد ٌكون صراعا اجتماعٌا أو خلقٌا أو ذهنٌا  :أنواع الصراع 

فالصراع فٌها بٌن اإلنسان والزمن ، وقد عاد أهل الكهؾ من حٌث  (صراعا ذهنٌا  ) الصراع فٌها (أهل الكهؾ)مسرحٌة 
  .أتوا مإمنٌن أن الزمن أقوى من طاقة اإلنسان 

ناقش مفهوم الفكرة من خالل مسرحٌة مٌالد بطل للحكٌم ؟   (س
لكل عمل مسرحً فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها من خبلل األحداث واألشخاص الذٌن ٌجسدون هذه الفكرة وتتنوع 

وأن البطل الحقٌقً لٌس المتفوق فً مجال رٌاضً ، (معنى البطولة الحقة )تتجسد فكرة  (مٌبلد بطل)األفكار وفً مسرحٌة 
بل من ٌولد فً مٌادٌن المعركة مدافعا عن شرؾ الوطن وحماٌة مقدساته ، وأن البطل الحقٌقً لٌس من ٌدعً البطولة لنفسه 

.  دون استحقاق، بل ٌستنكرها على نفسه وهو جدٌر بها 
 وضح. تلعب الشخصٌات دورا كبٌرا فً تنفٌذ أحداث العمل المسرحً  (س

النماذج البشرٌة هً التً تقوم بتنفٌذ أحداث المسرحٌة وتوجٌهها ، وعلى ألسنتها ٌدور الحوار الذي ٌكشؾ عن طبٌعة 
.  الشخصٌة ونواٌاها 

 – نهر الجنون – مصرع كلٌوباترا –الهاوٌة  ) فً تطور المسرح العربً( اتجاهات)تمثل المسرحٌات اآلتٌة مراحل  (س
 ( مؤساة الحبلج– الحسٌن شهٌدا – الفتً مهران – اللحظة الحرجة – الصفقة –المزٌفون 

 إلى المسرح االجتماعً 19ثمثل اتجاه المسرح بعد ثورة الهاوٌة 

تمثل مرحلة االزدهار الحقٌقٌة للمسرح على ٌد شوقً وكتابة المسرح الشعري مصرع كلٌوباترا 

تمثل مرحلة االزدهار الحقٌقٌة للمسرح على ٌد الحكٌم وكتابة المسرح النفسً نهر الجنون 

 وتوجه المسرح لنقد المجتمع المصري قبل الثورة 52تمثل مرحلة ما بعد ثورة المزٌفون 

 وتوجه المسرح إلى تصوٌر القرٌة المصرٌة والكفاح من أجل األرض 52مرحلة بعد ثورة ملك القطن / الصفقة 

ٌمثل مرحلة ما بعد العدوان الثالثً ومقاومة االستعمار والتصدي للؽزو اللحظة الحرجة 

 الحسٌن –الفتى مهران 
 مؤساة الحالج  –شهٌدا 

ٌمثل مرحلة الستٌنان والسبعٌنات وتوجه المسرح إلى التارٌخ والتراث الشعبً ومعالجته مهالجة 
لصالح عبد الصبور معالجة عصرٌة لمسرحٌة شوقً  (لٌلى والمجنون )عصرٌة ومن ذلك أٌضا 

  (محنون لٌلى)

وضح ومثل . أثر واضح على األدب والمسرح 1952كان للتؽٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة بعد ثورة : سإال مهم

وعبر تعبٌرا واضحا عن هموم البٌبة المحلٌة - أصبح األدب والمسرح أعمق إدراكا لواقع الثورة االجتماعٌة   
  ( اللحظة – الناس اللً تحت – األٌدي الناعمة –المزٌفون  )ومن هذه المسرحٌات 
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  11 - 1الفصول من : الجزء األول 

قصة حٌاة مإلؾ ٌروٌها بنفسه نثرا   - :  (السٌرة الذاتٌة  )فن - 
ذاكرته  :  - ٌعتمد كاتب السٌرة الذاتٌة فً استعادة تفاصٌلها على 

ال تقوم على الخٌال وحده بل ترتبط بحٌاة المإلؾ  : - تختلؾ السٌرة الذاتٌة عن القصة القصٌرة والرواٌة - 
لٌخفؾ عن نفسه بعض الهم والخواطر المحزنة فً حٌاته  - :أملى طه حسٌن هذه الذكرٌات - 

 الحٌادٌة على قضٌة ذاتٌة  وضفاء الموضوعٌة إل: - (الفتى ،الصبى،صاحبنا)سمى نفسه الكاتب 
اعتماده على الحواس األخرى خاصة السمع  - :استطاع الكاتب أن ٌعوض فقد البصر بــ - 
علً ُكره منه   - :نشر الكاتب سٌرته  - 
"  مجلة الهبلل :  - "نشر الكاتب سٌرته أمام إلحاح- 
تشجٌعا لهم علً أن ٌستقبلوا الحٌاة جادٌن  - :تمنى الكاتب أن ٌجد المكفوفون فً سٌرته - 
.  حٌاة صدٌق لهم فً صباه تؤثر بمحنتهم هذه قلٌبلً حٌن عرفها - :سٌرى المكفوفون عند قراءتهم السٌرة - 

شٌبا فشٌبا ولم ٌعرفها مرة واحدة   - :عرؾ الكاتب محنته هذه - 
تؤثرا عمٌقا   - :تؤثر الكاتب بمحنته - 
حٌنما الحظ أن بٌنه وبٌن إخوته فرق فً ممارسة ووصؾ األشٌاء  - :عرؾ الصبً محنته - 
من دوافع كتابة السٌرالذاتٌة لدى الكتاب ؟ وما الدافع لدى طه حسٌن ؟  - 
مراجعة الذات والتارٌخ            - تقدٌم مثال ٌحتذي به الشباب     - الحنٌن ألٌام الطفولة    - 
  (الدافع عند طه حسٌن  )تحدي الحاضر أو الرؼبة فً االنتقام منه - 

 ٌتحدث الكاتب عن نفسه بضمٌر الؽائب ؟ دلل ؟   : علل  (س
متابعة السابقٌن ممن كتبوا سٌرا ذاتٌة ، و البعد عن األنانٌة ، الموضوعٌة ، والحٌادٌة  - 

؟  ( فائدتها ) ماذا ٌمكن أن تقدم لنا السٌر الذاتٌة  (س
  : تعلم القارئ من خبلل إقناعه وإمتاعه والتؤثٌر فً مشاعره بصورة مباشرة ألنها  :
. والتارٌخ الحقٌقً المشترك بٌن المإلؾ وقاربه ، تنقل إلٌه الخبرات ، وتقدم جانبا من الواقع - 
 ؟   تقتضٌه كتابة السٌرة الذاتٌة فى صورة رواٌةذا ما (س 

.  اختٌار بعض أحداث الطفولة والشباب وإهمال بعضها اآلخر - 
التماسك الفنى على األحداث     -  عند نسٌان األحداث اختراع بعض الصور واألحداث - 
فما موقفه منهم ومن واقعه  .. وازدراء، وأحس من بعض الناس سخرٌة، أحس الكاتب من أهله رحمة وإشفاقاً  - (س

.  والستطاع أن ٌتعرؾ علً محنته فً رفق ، ولوالهم الستقامت حٌاته ، ألنهم أصابوه بالتعقٌد ، ٌلوم علٌهم- 
لم ٌستسلم الصبً للحزن ولم ٌٌبس ومضى فً طرٌقه كما استطاع أن ٌمضً ال ٌبذل من الجهد إال ما تبلؽه طاقته  - 

 وضح  .. ٌتحدث طه حسٌن إلً قارئه أكثر مما ٌكتب إلٌه (س
 االعتماد علً مخاطبة القارئ ومحاورته : -   وذلك عن طرٌق الوسابل اآلتٌة

 القارئ ٌستمع إلً صوته منصتا التؤثٌر فً القارئ بكل الوسابل الممكنة وكؤن

 ما أبرز ما ٌمٌز لؽة طه حسٌن؟وما مصادرها؟ اذكر مثال؟ (س
 الكلمات المتكررة فً أسلوبه)اللوازم األسلوبٌة المتكررة و الجمل القصٌرة:  من خبلل بٌن الجملرنان تتمتع بإٌقاع موسٌقً 

  كما فً االفتتاحٌة(ٌرجح )وفعل  (ٌذكر وال ٌذكر)تكراره للفعل   (
 ما عالقة أحداث وصور السٌرة الذاتٌة بالحاضر؟ - (س

لذكرٌات األلٌمة وإن كان الحاضر اٌسترجع  إن السٌرة تتلون بالحاضر وتتحرك بدوافعه فإذا كان الحاضر قاتما فإن الكاتب
  . سعٌدا فإنه ٌسترجع الذكرٌات السعٌدة الجمٌلة

 ما رأٌك فً عنوان األٌام؟ - (س
كلها بل ٌقؾ عند األٌام المإثرة  أري أن العنوان دقٌق ومناسب فهو ٌتناسب مع مفهوم السٌرة الذاتٌة فالمإلؾ ال ٌإرخ لحٌاته

  فً حٌاته معتمدا علً ذاكرته
:  أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ  (  x  )أِبَ اٌؼجبسح اٌظس١سخ ، ٚػالِخ  ( √  )ضغ ػالِخ  - (ط

 ( √ )                                                 .      ُْ ٣ٓططغ جُٛر٢ جُّ٘ٞ ٖٓ جُه٤حالش جُط٢ ٣طٜٞٛٔح ػٖ جُؼلح٣ٌص - (1

 (  x )                                 .       ٣٘حّ جُٛر٢ وجتٔحً ٝٛٞ ٌٓٗٞف جُٞؾٚ - (2

 ٣ـط٢ جُٛر٢ ٝؾٜٚ ٓهحكس إٔ ٣ؼرع ػل٣ٍص ذٔح ٣ٌ٘ٗق ٖٓ ؾٓٔٚ                                                        :اٌظٛاة 

  (  x  )                                .     ًحٕ جُلط٠ ٣كد جُهٍٝؼ ٖٓ جُىجٌ ئيج أٍٖهص جُّٗٔ  - (3

 ًحٕ ٣كد جُهٍٝؼ ئيج ؿٍذص جُّٗٔ ٝضؼ٠ٗ جُ٘حِ  :اٌظٛاة 
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  (√   )                                .  ٣ؼٍف جُلط٠ ذُٝؽ جُلؿٍ ذأٚٞجش جُ٘ٓحء جُؼحتىجش ٝهى ٓألٕ جُؿٍجٌ ٖٓ جُو٘حز - (4

  (√   )                                            .جُٔٓكًٌٕٞٝحٗص جُو٘حز ك٢ ن٤حٍ جُٛر٢ ٤ِٓثس ذحٌُحت٘حش جُـ٣ٍرس ٣ٌٖٝٓ ك٤ٜح  - (5

  (  x  )                                          .    ْؼ٤ى جألػٍجذ٢ ٌؾَ ٣طكىظ جُ٘حِ ذٌػٍز قرٚ ُؼَٔ جُه٤ٍ - (6

 ٣طكىظ ػ٘ٚ جُ٘حِ ٝػٖ ًػٍز ٌٍٖٝٙ  :اٌظٛاة 

  (√    )                                          .  ًحٕ جُٛر٢ ٣ط٠٘ٔ إٔ ضرطِؼٚ ٌْٔس قط٠ ٣ؼػٍ ك٢ ذطٜ٘ح ػ٠ِ نحضْ ٤ِْٔحٕ - (7

  ( x  )                                                 .         ًحٕ جُلط٠ ٜٓٔالً ًَ جإلٛٔحٍ ٖٓ جألٍْز - (8

 ًحٕ ٣ؿى ٖٓ ٝجُىٙ جالٛطٔحّ ك٢ ذؼٝ جألٝهحش ٝجإلٛٔحٍ ٝجالٌَٝجٌ ك٢ أٝهحش أنٍٟ  ٣ٝؿى ك٢ أٓٚ ٌقٔس ٖٝلوس :اٌظٛاة 

أق٤حٗح ٝهٓٞز ٝؿِظس ك٢ أق٤حٕ أنٍٟ 

 (√   )                                                     .     ًحٕ جُٛر٢ ٣ًٛد ئ٠ُ جٌُطحخ َٜٓٔ ج٤ُٜثس - (9

 (  x  )                                                            .               ج٤ُّٞ جُٔٗثّٞ ك٢ ق٤حز جُٛر٢ ٛٞ ٣ّٞ ٝكحز ٝجُىٙ - (10

 ٣ّٞ إٔ ػؿُ ػٖ إٔ ٣ٓٔغ جُوٍإٓ ذ٤ٖ ٣ى١ ٝجُىٙ أٓحّ ٚحقر٤ٚ  :اٌظٛاة 

  (  x  )                                                    .   ًحٕ ٤ْىٗح ٣ىجّٝ ٓغ جُٛر٢ ٍٓجؾؼس قلع جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ - (11

 أَٛٔ ٤ْىٗح جُٛر٢ ذؼى إٔ أقلظٚ جُوٍإٓ :اٌظٛاة 

 (  x  )                                          .      جٗوطغ جُٛر٢ ػٖ جٌُطحخ ٍُٔٞٚ  - (12

 ألٕ كو٤ٜح آنٍ ٣أض٤ٚ ئ٠ُ جُر٤ص  :اٌظٛاة 

طَّحخ  - (13 ٌُ  (  x  )                                          .   أ٠ِن جُلط٠ ُٓحٗٚ ك٢ ٤ْىٗح ٝجُؼ٣ٍق ذٓرد ٠ٍوٙ ٖٓ جُ

 ألٕ جُٛر٤حٕ ًحٗٞج ٣ـٍٝٗٚ ذحُكى٣ع ػٖ ج٤ُٗم ٝجُؼ٣ٍق ك٤طِن ُٓحٗٚ ك٤ٜٔح  :اٌظٛاة 

 (√    )                                                    .  ُْ ضىّ ْؼحوز جُلط٠ ٓغ جُلو٤ٚ جُؿى٣ى ألٕ أذحٙ ؾؼِٚ ٣ؼٞو ئ٠ُ جٌُطحخ  - (14

 (√   )                                        .        ًحٗص جُوحٍٛز ك٢ ن٤حٍ جُٛر٢ ٢ٛ جألٍَٛ ٝٓٗحٛى جأل٤ُٝحء ٝجُٛحُك٤ٖ  - (15

 (√    )                                                        ضؼِْ جُٛر٢ جالقط٤ح٠ ٝػىّ جال٠ٔث٘حٕ ئ٠ُ ٝػ٤ى جٍُؾحٍ - (16

 (√    )                                                 .     أٞك٠ أَٛ جُو٣ٍس ٣٘طظٍٕٝ ػٞوز جألل جأل١ٍَٛ ك٢ ٖٞم ػظ٤ْ  - (17

 (  x  )                                   .           ال ٣هٟغ جُؼِْ ُوحٕٗٞ جُؼٍٜ ٝجُطِد ًـ٤ٍٙ  - (18

 جُؼِْ ك٢ جُوٍٟ ٣هٟغ ُوحٕٗٞ جُؼٍٜ ٝجُطِد ًـ٤ٍٙ  :اٌظٛاة 

  (  x  )                                         .  ًحضد جُٔكٌٔس جٍُٗػ٤س ذ٤ٖ جُلط٠ ٝذ٤ٖ جُهطرس نٞكًح ػ٤ِٚ  (ٓ٘غ)قحٍ  - (19

 ألٕ جُـ٤ٍز أًِص هِرٚ كِْ ٣ٍٜ إٔ ٣هطد جُلط٠ ٌٓحٗٚ  :اٌظٛاة 

 (√    )                                     .         ًحٕ ٚر٤٘ح ٣إٖٓ ذإٔ جُؼِٔحء نِوٞج ٖٓ ٤٠٘س أٗو٠ ٖٓ ٤٠٘س جُ٘حِ ؾ٤ٔؼح  - (20

 (  x  )                               .    ٓحضص أنص جُلط٠ جُٛـٍٟ ؿٍهًح ك٢ جُو٘حز جُو٣ٍرس ٖٓ وجٌْٛ  - (21

 ٓحضص ذٓرد ئٛٔحٍ جألٍْز ذؼى ٓح جٚحذٜح ٖٓ ػِس ال ٣ؼِٜٔح ئال هللا  :اٌظٛاة 

 (√   )                                .     هٌٍ جُٛر٢ جُٞكحء ألن٤ٚ ذوٟحء جُؼرحوجش ٤ٗحذس ػ٘ٚ  - (22

 (√   )                                               .                  ظٖ جألخ إٔ جُٛر٢ ق٣ًُ٘ح ػ٘ى ْلٍٙ ُلٍجم أٓٚ  - (23

 (√   )                      إٔ ٣ىٌِ ًٛج جُؼحّ جُلوٚ ٝجُ٘كٞ  أٓحّ ٌكٟٚ ُِطؿ٣ٞى ٝجُوٍجءجش قىو ُٚ أنٞٙ جأل١ٍَٛ  - (24

 (√   )                                            .   جُوٍجءجش ٝجُطؿ٣ٞى  ُْ ٣ؼؿد جُٛر٢ إٔ ٣كىو ُٚ أنٞٙ  - (25

ح)هٍأ جألخ ػ٠ِ جذ٘طٚ هٛس  - (26 ًٌ  (  x  )                                .    ُْٝ ضطأغٍ ذٜح  (أٝو٣د ِٓ

  هٜٛح ػ٤ِٜح ٝذٌص جُطلِس ٝأٌذى ٝؾٜٜح ألٜٗح ٌأش ك٢ أٝو٣د ٌٚٞز أذ٤ٚ جألػ٠ٔ  :اٌظٛاة 

 (  x  )                               .  أنل٠ جُٛر٢ ػٖ ٝجُى٣ٚ ٓؼ٤ٗطٚ ك٢ جألٍَٛ قط٠ ال ٣ٔ٘ؼحٙ ٖٓ جُٓلٍ  - (27

.    قط٠ ال ٣كُٜٗٔح :اٌظٛاة 

:  اخزش اإلخبثخ اٌظس١سخ ِّب ٠ٍٟ  (ط

. ؾَٜ جُ٘ٓحء ك٠ ج٣ٍُق-                                                :٣إًى ػ٠ِ ... " كِٓلس جُ٘ٓحء ج٥غٔس " جُطؼر٤ٍ ذـــ- 

ؾَٜ أَٛ ج٣ٍُق ٌٍْٝٓٛ          -                            :جُٓرد جٍُت٤ّ ك٢ ًٞجٌظ جُر٤ص ًؼ٢ٔ جُٛر٢ ٝٓٞش جُطلِس ٛٞ- 

 ٣ك١ ػٖ أن٤ٚ ذؼٝ ٤ْثحضٚ     -                                        :  ٓٞجظرس جُٛر٠ ػ٠ِ جُٛالز  ٍٓض٤ٖ ٝٚٞٓٚ ٣ٍٜٖٖ- 

. أٚٞجش جُ٘ٓحء ٣طـ٤ٖ٘-                                                          :ًحٕ جُٛر٠ ٣ٓطىٍ ػ٠ِ ذُٝؽ جُلؿٍ ذـ - 

جُٛر٠ أؾحو جُطالٝز  -                                                               : أهرَ ٤ْىٗح ئ٠ُ جٌُطحخ ٌٍٓٓٝج ألٕ - 

  قحْس جُِّٔ ٝجُٓٔغ   -                                                :جػطٔى جٌُحضد ك٠ ض٣ٍٞٛ ػحُٔٚ جُو٠ٛٛ ػ٠ِ  - 

  ُطِطٜٔٚ ٌْٔس ٣ٝكَٛ ػ٠ِ نحضْ ٤ِْٔحٕ                                    -:  ًحٕ جٌُحضد ك٠ ٠لُٞطٚ ٣ط٠٘ٔ ٍُٗٝ جُو٘حز  ألٗٚ - 

 :ًَ ٓح ٢ِ٣ ٖٓ جُٓٔحش جألِْٞذ٤س ُطٚ ق٤ٖٓ ٓح ػىج - 
.  ٣ٌػٍ ٖٓ جُِٞجَّ جألِْٞذ٤س    □        .       ٣طكىظ ئ٢ُ هحٌتٚ أًػٍ ٓٔح ٣ٌطد ئ٤ُٚ□ 

    .٠ؼطٟ سأ٠ب لبطؼب فٟ وً ِسأٌخ ٠زسذس ػٕٙب□          .             ٣طكىظ ػٖ ٗلٓٚ ذ٤ٍٟٔ جُـحتد□ 
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 :ًَ ٓٔح ٣أض٢ ًحٕ ْررح ك٢ ضٍؾ٤ف ٝهص نٍٝؼ جُٛر٢ أٗٚ ك٢ كؿٍ أٝ ػٗحء ٓح ػىج - 
.  آّٗ ٛٞجء نل٤لح□ ْٔغ قًٍس نل٤لس                       □ 

     .سأٜ أشخبطب ل١ٍٍخ□ .                          أقّ ٌٗٞج نحكطح□ 

.       ٌٓحٗس ٣ط٤ٚ ذٜح                                                      - : ًحٕ وجكغ جُٛر٢ ُِىٌجْس ك٢ جألٍَٛ ذكػحً ػٖ- 

 ٝكحز أن٤ٚ جُطر٤د جألٍَٟٛ                                              - :   ػٍف جُٛر٠ جألقــــــــــــالّ جٍُٔٝػس ذٓرد- 

جُٜالٍ              :                                                              -  ــ ٍٗٗش ضِي ج٤ٍُٓز جًُجض٤س جذطىجًء ك٢ ٓؿِس  

جْطٔحػٚ ُِٗحػٍ            :                                        - ـ ْرد كٍـ جُٛر٢ ذهٍٝؾٚ ٤ُِٓحؼ ذؼى إٔ ٣طؼ٢ٗ جُ٘حِ 

٤ُطهِٙ ٖٓ ٛٔٞٓٚ     - :                                                      قى٣ع أٓالٙ جٌُحضد ٝهص كٍجؿٚ ذٓرد   جأل٣حّ-

  ال ٣ى١ٌ أ٣ْٜ أقن ذحُِّٞ-  :                                       ػ٠ِ ذؼى كَٗ جُٛر٢ ك٢ جُطالٝز أٓحّ أذ٤ٚ ضٞؾٚ ذحُِّٞ - 

 .          ٠ٌٞ ػ٘ٚ ذكلظٚ جُوٍإٓ                            - :أهرَ ٤ْىٗح ئ٠ُ جٌُطحخ ٌٍٓٓٝج ، ٝوػح جُٛر٠ ذِود ج٤ُٗم ألٗٚ  - 

.                            ٚحقد جًُٔٛد جُٗحكؼ٠                                             - :جُؼحُْ جًُٟ ًحٕ ٣ٍٟ ك٠ ٗلٓٚ ٤ٖثح ٖٓ جُٞال٣س ٛٞ - 

  أنطٚ جُٛـٍٟ ٓٞش                     - : ج٤ُّٞ جًُٟ أوٌى ك٤ٚ جُٛر٠ إٔ جُىٍٛ هحوٌ ػ٠ِ إٔ ٣إُْ جُ٘حِ ٣ٝإي٣ْٜ- 

 .نٞٙ جألًرٍأ              - :هحُٜح  " ال ضٌّ٘ ٌأْي ًٌٛج ، ٝال ضأنً ًٛج جُٞؾٚ جُك٣ُٖ ، كطكُٕ أنحى - " 

ًحضد جُٔكٌٔس  :                                   - ج١ًُ ٓ٘غ جُلط٠ جأل١ٍَٛ ٖٓ ئُوحء جُهطرس ٣ّٞ جُؿٔؼس ٛٞ  - 

كِٗٚ ك٢ هٍجءز جُوٍإٓ أٓحّ أٚىهحء ٝجُىٙ  :                                 - جُٔوٛٞو ذح٤ُّٞ ٛ٘ح .. ًحٕ ًٛج ج٤ُّٞ ٓٗثٞٓح قوح  - 

 .جُٗؼٍجء   - جَُ٘ٔ -  اٌؼٕىجٛد-  جُوٛٙ - :  ئال ًحٕ جٓطكحٕ ج٤ُٗم ق٤ٖٓ ُِٛر٢ ك٢ جٌُٓٞ ج٥ض٤س- 

 جُط٣ٍٗق                                                                  - : ٣ٞق٢ ذـ " ذ٤ٟص ٝؾ٢ٜ " جُطؼر٤ٍ ذـــ- 

 ٓطٌٜٞ                                                         -  :ئ٠الم جُٛر٢ ُٓحٗٚ ك٢ جٍُؾ٤ِٖ ٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ  - 

 جُػٌٞز ػ٠ِ جُطوح٤ُى                                                               -   : ْرد ٚىجّ جُٛر٠ ٓغ أَٛ جُو٣ٍس- 

  والتَ جُه٤ٍجش :                                                              - جٌُطحخ جًُٟ أٌٍٗٙ جُٛر٠ ػ٠ِ ٝجُىٙ - 

  جكطهحٌٙ ذحذ٘ٚ :                                        - ضٍجؾغ جألخ ػٖ ض٘ل٤ً ضٜى٣ىٙ ُِٛر٠ ك٠ جُروحء ك٠ جُو٣ٍس - 

ألٕ ٝجُىٙ أض٠ ُٚ ذلو٤ٚ أنٍ        :                                                               - ْرد جٗوطحع جُٛر٢ ػٖ جٌُطحخ - 

 . أٚٞجش جُ٘ٓحء ٣طـ٤ٖ٘                                                         - :ًحٕ جُٛر٠ ٣ٓطىٍ ػ٠ِ ذُٝؽ جُلؿٍ ذـ - 

 جألٝالو جُٛـحٌ ٗوِٞج ػ٘ٚ ٓح ٣وُٞٚ ألذ٤ٚ                                                   - :ضؼِْ جُٛر٢ جالقط٤ح٠ ك٢ جُِلع ألٕ - 

جػطٍجٜ ًحضد جُٔكٌٔس ػ٤ِٚ ٝئغحٌز جُ٘حِ ٞىٙ               :                               -  ذٓردنطرس جٍٓ٘غ جُلط٢ جأل١ٍَٛ ٖٓ ئُوحء - 

٣أًَ ٠ؼحٓٚ ًِٚ ئيج نال ذٚ ٝقىٙ                                  :                                   - ًحٕ جُٛر٢ ق٣ٍٛح ػ٢ِ ػىّ جٗٗـحٍ أن٤ٚ ذٚ كٌحٕ - 

        ٌٝهس ٖؼٌٞٙ ضؼح٠لٚ ٓؼٜح                                                        - :٣ىٍ ضأغٍ جُٛر٢ ذٛٞش جُررـحء ػ٠ِ  - 
ضرطْٓ ٖلطحٙ ٣ٝكُٕ هِرٚ   :                                - ًحٕ ٞكٌحش جُٗرحخ ك٢ ٓؿِّ جُظ٤ٍٜز ضَٛ جُٛر٢ كـ - 

 جُؼلح٣ٌص  -                                                          : ًحٕ جُٛر٠ ٣ـط٠ ٝؾٜٚ ذحُِكحف  نٞكح ٖٓ - 

 ٣ٍ٣ى جُؿرس ٝجُولطحٕ        -                                                : ج٢ُٗء ج١ًُ ًحٕ ٣٘طظٍٙ جُٛر٢ ٖٓ ُود ج٤ُٗم - 

كٖ جٍُٝج٣س                                                                  - : ُؼرص ج٤ٍُٓز جًُجض٤س وٌٝج أْح٤ْح ك٢ ٗٗأز- 

هص جُٛر٢ ٠ٛ  -  ٌّ  جُكن ٛىّ جُٜىّ                                                                       - :جُؿِٔس جُط٠ أ

 ٌٝج٣س ٓطٔحٌْس جألقىجظ                                                                    - :ضٌطد ج٤ٍُٓز جًُجض٤س ك٢ ٌٚٞز  - 
  ػٗــــــٍز                                                                             - : "٠ٚ ق٤ٖٓ "ًحٕ ػىو أٖوحء - 

 .٣ٌطد ئ٠ُ هحٌتٚ ذ٤ٍٟٔ جُـحتد                                                                 -  : ٣ط٤ُٔ أِْٞخ ٠ٚ ق٤ٖٓ ذأٗٚ- 

الفصل األول 
  (ٌوم من أٌام طفولته األولى  )الٌوم الذي ٌتحدث عنه الكاتب : ملحوظة 

رجح الصبً وقت أول ٌوم تذكره أنه كان فً فجره أو عشائه ؟  : علل  (س
 وحركة الناس فٌه قلٌلة - ونوره هادباً خفٌفاً  -  لم تذهب الشمس ببرودته هواءه كان بارداً :  ألن 
الصبً ال ٌستطٌع أن ٌتخطى السٌاج ؟  : علل 

 ومتداخلة فبل ٌستطٌع المرور منها  تخطٌهاألنه مصنوع من أعواد القصب وهً أطول من قامته فبل ٌستطٌع 
حسد الصبً لألرانب ؟  : علل  (س

  .  وتذهب إلى ما ورابه فً سهولةالسٌاج  من بٌن (تمر)أن تنسل ٌحسد األرانب التً كانت تقدر على 
آخر الدنٌا كان قرٌبا بالنسبة للصبً ؟  : علل  (س

ألن الدنٌا كانت تنتهً عند نهاٌة السٌاج ونهاٌته كانت تنتهً عند القناة التً ال ٌستطٌع الصبً أن ٌبلو منها إال خطوات قلٌلة  
للحٌاة الضٌقة المحدودة أثر على الصبً ؟  : علل  (س

تلك الحٌاة الضٌقة المحدودة أثرت على الصبً حٌث جعلته ٌتسلق أسوار الحٌاة معتمدا على خٌاله الواسع  
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كان الصبً ٌحب الخروج إذا ؼربت الشمس وتعشى الناس ؟  : علل  (س
 بؤناشٌده العذبة الجمٌلة ، وأخباره الؽرٌبة  الذي كان ٌستمتع الشاعرقط٠ ٣ٓطٔغ ئ٠ُ ئٗٗحو 

ٌشعر الصبً بحسرة عند سماعه إلنشاد الشاعر  : علل  (س
  تؤخذه بقوة وتدخله البٌت ؛ لٌنام ، وسوؾتقطع علٌه استمتاعه س أخته ألنه ٌقدر أن

. ألنه ال ٌحب أن ٌكون شكاء بكاء مثل اخته الصؽرى الصبً ال ٌبكً وال ٌشكو من السائل الذي ٌإذٌه ؟    : علل  (س
                      مخافة أن ٌعبث عفرٌت بما ٌنكشؾ من جسده  ال ٌنام الصبً مكشوؾ الوجه ؟  : علل  (س
خوؾ الصبً طوال اللٌل ؟  :  علل  (س

 – صوت كصوت القدر عندما ٌؽلً – أخشاب تكسر –قطع أثاث تنقل )بسبب خوفه من العفارٌت فهو ٌسمع أصواتا تخٌفه 
  (ٌتخٌل وجود أشخاص على باب الحجرة ٌتماٌلون كتماٌل الصوفٌة

ألنه ٌعلم أن الفجر قد بزغ وأن العفارٌت قد ذهبت  مصدر اطمئنان للصبً ؟               ( هللا ٌا لٌل هللا)عبارة : علل  (س
الفصل الثانً 

الصبً ال ٌستطٌع أن ٌبلو من القناة إال القلٌل ؟  : علل  (س

ألنها محاطة بمخاطر كثٌرة عن الٌمٌن كبلب العدوٌٌن وعن الشمال كوابس وزوجها سعٌد األعرابً المشهور بكثرة شروره  
القناة عالم مختلؾ فً مخٌلة الصبً ؟  : علل  (س

ألنها ٌراها عالما ملٌبا الؼرابب والعجابب ففٌها التماسٌح الضخمة واألسمالك الضخمة التً ٌمكن للواحدة منها أن تبتلع طفبل 
.  كامبل وفٌها المسحورون الذٌن ٌمثلون خطرا على الرجال وفتنة للنساء 

  القناة فً حقٌقتها تختلؾ عن تلك الصورة التً رسمها الصبً فً مخٌلته ؟: علل  (س

ألنها حفرة مستطٌلة تكتلا بالماء أحٌانا وٌنقطع عنها الماء فً أحٌان أخرى ٌنزلها األطفال إذا جؾ ماإها ٌلعبون بصؽار 
ٌخوضها الشاب فبل ٌصل الماء إلى أبطٌه ، ضٌقة ٌجتازها الشاب قفزا من جانبها إلى جانبها   (ضحلة)السمك لٌست عمٌقة 

الصبً تمنى لو ابتلعته سمكة من األسماك ؟  : علل  (س
لعله ٌحظى فً بطنها بخاتم سلٌمان لٌتختم به وٌدٌره فٌخرج له الخادمان فٌطلب منهما أن ٌعبرا به تلك القناة  

              ألنها كانت تقبله فٌإذٌه خزامها الذي فً أنفها  الصبً ال ٌحب كوابس ؟  : علل  (س
 ألنه ٌثبت فٌها من الذكرٌات ما ٌثبت وٌنمحً منها ما ٌنمحً وكؤنه ال صلة بٌنه ذاكرة اإلنسان ؼرٌبة ؟     : علل  (س

لكنه ال ٌذكر شٌبا عن مصابرهم  جمٌعا  ... وبٌن ذلك العهد فالصبً ٌذكر القناة وكوابس وسعٌد واألرانب والسٌاج والشاعر 
تمكن الصبً من عبور القناة ؟ أو تمكن الصبً من معرفة حقٌقة القناة ؟  : علل  (س

ألن أحد إخوته حمله على كتفه ؼٌر مرة وعبر به القناة    
سعادة الصبً وهو ٌجلس على شاطئ القناة بعد عبورها ؟  : علل  (س

.  ألستمتاعه بصوت الشاعر حسن وهو ٌروي األرض بالشادوؾ وأكله الرٌحان والتون والتفاح 
الفصل الثالث  

  ( 11 والخامس بٌن ال 13 وهو السابع بٌن ال10 األشقاء له 12الصبً إخوته  ) :ملحوظة 
كثرة عدد أفراد األسرة  :                         بسبب اختالؾ معاملة الوالد للصبً  ؟ : علل  (س
شعور الصبً بالتناقض فً معاملة والدٌه ؟  : علل  (س

  وأحٌاناً كان ٌرى من أبٌه وأمه إهماالً وؼلظة، ومن أمه رحمة ورأفة ، فقد كان ٌجد من أبٌه لٌناً ورفقاً 
  (التحقٌر)           ألنه كان ٌجد فٌه شٌبا من اإلشفاق ممتزجا بشًء من االزدراء كان احتٌاط إخوته ٌإذٌه ؟  : علل  (س
؟  ( تمٌز)أحس الصبً أن لؽٌره من الناس علٌه فضل : علل  (س

ألنه أدرك أن إخوته ٌستطٌعون ما ال ٌستطٌعه وٌنهضون من األمر ما ال ٌنهض  هو به 
ؼضب الصبً فً نفسه من أمه ثم تحول هذا الؽٌظ إلى حزن صامت ؟  : علل  (س

ألنه أحس أن أمه تؤذن إلخوته فً أشٌاء تحظرها علٌه  
  ألنه ال ٌتبٌن ذلك إال فً ؼموض وإبهام  ال ٌمكننا الحكم على رضا الصبً بهذه المعاملة أو عدم رضاه ؟    : علل  (س

الفصل الرابع  
أطلق على الصبً لقب شٌخ وهو فً التاسعة من عمره ؟  : علل  (س

. ألنه أتم حفظ القرآن الكرٌم وكان من ٌحفظ القرآن ٌلقب بالشٌخ مهما كان سنه 
 .ة والقفطان ام ٌنتظر شٌباً آخر من مظاهر المكافؤة وهو لبس العم      ألنه كانفرح الصبً بلقب الشٌخ  ؟ : علل  (س
؟  ... الصبً لم ٌكن مستحقا للبس العمامة : علل  (س

ألنه لٌس له من هٌبة الشٌوخ وال وقارهم من شًء وهو نحٌؾ زري الخلقة  
    وذلك أمام أبوٌه ، وحٌن ٌرضى عنه أو حٌن ٌترضاه ألمر ما  سٌدنا ٌنادي الصبً بلقب الشٌخ ؟    : علل  (س
  وذلك كبرا منهما وُعجبا ال تلطفا إلٌه وال تحببا  فرح األبوٌن بلقب الشٌخ البنهما ؟     : علل  (س
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كان ٌوم فشل الصبً فً االمتحان الذي أجراه له أبوه أمام صدٌقٌه ٌوما مشئوما ؟  : علل  (س

ذلك أن الصبً قد عاد عصر ذلك الٌوم فناداه أبوه بلقب الشٌخ وكان معه صدٌقان وطلب من الصبً ان ٌتلو من القرآن أمام 
فؤنهضه أبوه ؼٌظا فكان هذا الٌوم ٌوما مشبوما حقا على الصبً   (القصص- النمل -  الشعراء)صدٌقٌه ففشل الصبً فً ذلك 

لصؽر سنه وتحرجه        - التمس الصدٌقان العذر للصبً ؟  : علل  (س
الصبً ال ٌدري على من  ٌلقً باللوم  ؟  : علل   (س

 هل ٌلوم نفسه ألنه لم ٌداوم على مراجعة القرآن ؟أم ٌلوم سٌدنا ألنه أهمله ؟ أم والده الذي وضعه فً هذا االختبار 
الفصل الخامس 

  عودة سٌدنا إلى الكتاب مسرورا ودعونه للصبً بلقب الشٌخ ؟ : علل  (س
ٌسمع القرآن ببراعة وقد شرؾ سٌدنا وحفظ كرامته أمام والده بحفظه القرآن بعد أن نسٌه وقد نال الصبً استطاع أن  ألن

 هدٌة  " الجبة " سٌدنا 
الصبً   (ٌخطا)                   مخافة أن ٌزل كان سٌدنا على النار أثناء تالوة الصبً القرآن ؟    : علل  (س
عندما وضع سٌدنا ٌده على لحٌته ؟  ( خاؾ)علل رٌع الصبً  (س

.  عرٌض ، رجراج ، ملإه الشعر تؽور فٌه الٌد : ألن الصبً وجد ٌده فً شًء ؼرٌب ما أحس مثله قط 
طلب سٌدنا من الصبً أن ٌقسم ثالثا باهلل العظٌم والقرآن المجٌد ؟  : علل  (س

. كً ٌحفظ لحٌة الشٌخ وكرامته وال ٌهٌنها 
ال بد للصبً من قراءة ستة أجزاء من القرآن فً كل ٌوم ؟  : علل  (س

وذلك حتى ٌختم القرآن فً كل أسبوع حٌث إنهم ٌؤتون إلى الكتاب خمسة أٌام فً األسبوع ؟  
سٌدنا ٌقطع على العرٌؾ عهدا ؟  : علل  (س

حتى ٌضمن أن ٌختم الصبً القرآن فً كل اسبوع ومهمة العرٌؾ أن ٌسمع علٌه ذلك القدر كل  ٌوم  
    حتى ال ٌشؽلهم وال ٌصرفهم عن أعمالهم  سمح سٌدنا للصبً باللعب واللهو بعٌدا عن الصبٌان ؟   : علل  (س
.        ألن هذه هً المرة األولى التً ٌرون فٌها سٌدنا على هذه الهٌبة تعجب الصبٌان من كالم سٌدنا للصبً ؟ : علل  (س

الفصل السادس 
.             ألن فقٌها آخر ٌختلؾ إلى البٌت ٌقرأ القرآن وٌحفظ الصبً القرآن انقطاع الصبً عن الكتاب ؟ : علل  (س
كان الصبً ٌشعر بشًء من التفوق على قرنائه ؟  : علل  (س

 .  ، وأنه ٌلعب وٌلهو كما ٌحب ، وأنه سٌسافر بعد شهر إلى القاهرة للتعلم فً األزهر ال ٌذهب إلى الكتاب بل ٌؤتٌه الشٌخ 
إطالق الصبً لسانه فً الشٌخ والعرٌؾ ؟  : علل  (س

ألنه  كان ٌظن أنه لن ٌعود إلى الكتاب مرة ثانٌة كما أن الصبٌان كان ٌؽرونه بذلك  
( تعظٌمه القاهرة)لم تكن القاهرة شٌئا آخر عند الصبً ؟ :علل  (س

 . القاهرة عنده لٌست شٌبا آخر إنما هً فً رأٌه موطن األزهر ومشاهد األولٌاء والصالحٌن 
لم ٌحتمل انتصار الشٌخ عبد الجواد علٌه     وذلك ألن سٌدنا لم تدم فرحة الصبً بانقطاعه عن الكتاب ؟   : علل  (س

 فتوسل إلى الشٌخ حتى رضى عنه ووافق أن ٌذهب الصبً إلى الُكتَّاب مرة أخرى لٌحفظ القرآن للمرة الثالثة 
كان الصبً ٌحتمل ما ٌلقاه من الشٌخ والعرٌؾ بعد عودته إلى الكتاب ؟  : علل  (س
ٌؾ على ما أطلقه لسانه علٌهما من أخطاء أمام زمبلبه الذٌن نقلوا ذلك إلٌهما لقد   نال الصبً من لوم وتؤنٌب من سٌدنا والعرِّ

لكنه كان ٌحتمل ذلك أمبل فً أنه سٌسافر إلى القاهرة بعد شهر  
تعلم االحتٌاط فً اللفظ ألن الصبٌان قد أؼروه تعلم الصبً االحتٌاط فً اللفظ ، وأال ٌؤمن لوعٌد الرجال ؟   : علل  (س

ألنه رأى والده ٌقسم أال : بإطبلق لسانه فً الشٌخ والعرٌؾ ثم قاموا بنقل ذلك كله إلٌهما  ، وتعلم أال ٌؤمن لوعٌد الرجال 
ٌذهب ابنه إلى الكتاب ثم ٌحنث فً قسمه وكذلك سٌدنا ٌرسل األٌمان وٌكذب فٌها  

  ألن أمه قد أؼرت به سٌدنا عندما جاء ٌشكو إلٌها ما ضٌق الصبً من أمه وإخوته بعد عودته إلى الكتاب     : علل  (س
.  نقله الصبٌان ، وقد شمت به إخوته وهو ٌعٌدون علٌه مقالة سٌدنا من حٌن إلى حٌن ٌثٌرونه وٌؽٌظونه 

الفصل السابع 
لم ٌذهب الصبً إلى القاهرة هذا العام أٌضا ؟  : علل  (س

  . األزهري تعلل بؤن الصبً ما ٌزال صؽٌرا والحقٌقة أنه كان ال ٌستطٌع تحمله ألن أخاه 
تؽٌرت حٌاة الصبً هذه المرة  قلٌبلً فقد على الرؼم من عدم سفر الصبً لكن حٌاته تؽٌرت بعض الشًء ؟   : علل  (س

  (مجموع المتون وفٌه الخرٌدة ، السراجٌة ، المٌة األفعال ، الجوهرة )ومطالعة كتاب  (ألفٌة ابن مالك)كلفه أخوه بحفظ 
الصبً ٌعجب بهذه الكتب على الرؼم من أنه ال ٌعلمها عنها شٌئا ؟  : علل  (س

ألنه ٌقدر أنها تدل على  ٌكن الصبً ٌعرؾ عن هذه الكتب شٌبا وال معانٌها لكنه كان ٌنظر إلٌها بعٌن اإلعجاب والفخر مل
 ٌعلم أن أخاه األزهري قد حفظها وفهمها فؤصبح عالما وظفر بتلك المنزلة فً نفس أبوٌه وأهل القرٌة  العلم ؛ وألنه
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مكانة الفتى األزهري عند أهل القرٌة ؟  : علل مدلال  (س

حظً الفتى بمكانة عظٌمة فً نفس أبوٌه وعند أهل القرٌة حمٌعا ألنه أصبح عالما ٌدرس العلم فً األزهر  
وعند مجٌبه ٌقبلون علٌه فرحٌن مبتهجٌن متلطفٌن  كانوا ٌتحدثون بعودته قبل أن ٌعود بشهر ،: الدلٌل على تلك المكانة 

، وشٌخ المسجد وأبوه ٌشرب كبلمه شربا وٌعٌده على الناس فى إعجاب وفخر  ٌتوسلون إلٌه أن ٌلقى علٌهم درسا فى الفقه ،
.  ٌتوسل إلٌه أن ٌخطب فً الناس خطبة الجمعة 

كان ٌوم المولد النبوي ٌوما مشهودا فً بٌت الصبً ؟  : علل  (س

اختٌر الفتى خلٌفة فً ذلك الٌوم المشهود ٌوم مولد النبً ولقى حفاوة وتعظٌما بعد أن ارتدى الجبة والقفطان والطربوش 
واتخذ عمامة خضراء وألقى على كتفٌه شاال من الكشمٌر ، واألم  تدعو وتتلو التعاوٌذ واألب فرح جذالن مضطرب وعندما 
ٌخرج األزهري ٌجد الفرس فى انتظاره فٌحمله الرجال وٌضعونه على السرج والرجال حوله من  كل جانب والبنادق  تطلق 

 فى الفضاء والنساء ٌزؼردن واألصوات ترتفع مؽنٌة بمدح النبً والموكب ٌتحرك فى بطء وكؤنما تتحرك األرض معه
الفصل الثامن 

لعلماء الدٌن فً القرى ومدن األقالٌم منزلة كبٌرة تفوق منزلتهم فً القاهرة  : علل  (س

ٌؽدون وٌروحون ال ٌحفل ٌرجع هذا االختبلؾ تبعا لقانون العرض والطلب فالعلماء فً القاهرة كثٌرون و أقوالهم كثٌرة ، 
ٌقولون فٌستمع لهم إجبلل وإكبار، ٌنجذب الناس إلٌهم فهم قلٌلون أما علماء الرٌؾ ومدن األقالٌم ؾ، بهم أحد ؼٌر تبلمٌذهم 

.  إلٌهم الناس فً إكبار وإجبلل 
نقٌة فطروا من طٌنة متؤثرا بنفسٌة الرٌؾ ٌكبر العلماء وٌكاد ٌإمن بؤنهم الصبً     كان الصبً ٌجل العلماء ؟   : علل  (س

  .الناس جمٌعاً التً خلق منها طٌنة ال ممتازة ؼٌر 
.    ألنه لم ٌفلح فً األزهر فهو لم ٌحصل على العالمٌة وال لم ٌحظ  بالقضاء قنع كاتب المحكمة بمنصبه هذا ؟ : علل  (س
ؼٌظ كاتب المحكمة من ؼٌره من العلماء أصحاب المذاهب الفقهٌة األخرى ؟  : علل  (س

ألنه كان حنفً المذهب وكان أتباع المذهب قلٌلٌن أو قل لم ٌكن له أتباع فكان ذلك ٌؽٌظه  
  ألنهم كانوا ٌعلمون أن أقواله كان أهل القرٌة ٌعطفون على كاتب المحكمة وٌضحكون منه على أفعاله ؟   : علل  (س

وأفعاله فً التقلٌل من شؤن اإلمام مالك والشافعً وافتخاره بمذهب أبً حنٌفة إنما هو نابع من حقده وموجدته  
اؼتاظ كاتب المحكمة عند اختٌار الفتى خلٌفة هذا العام ؟  : علل  (س

. كان ٌختار كل عام خلٌفة  فؽاظه أن ٌختار الفتى هذا العام  (أي كاتب المحكمة)ذلك ألنه 
ألن كاتب المحكمة وقؾ فً المسجد وقال للشٌخ أن الفتى حدٌث سن وال لم ٌخطب الفتى األزهري الجمعة ؟  : علل  (س

من كان منكم حرٌصا على اال تبطل صبلته فلٌتبعنً فما كان من شٌخ : ٌجوز الصبلة خلفه ثم تحدث  إلى المصلٌن قاببل 
  (بسبب حقد كاتب المحكمة وتدبٌره  )المسجد إال أن صعد هو إلى المنبر وخطب الجمعة 

إجالل الناس وإكبارهم لشٌخ المسجد الشافعً ؟   (س

ألنه شٌخ تقً ورع فكان الناس ٌجلونه إلى حد التقدٌس ٌلتمسون من البركة والشفاء لمرضاهم  
ألنه كان ٌعمل فً األرض وٌتجر وكان ٌصلً الصلوات الشٌخ المالكً لم ٌنقطع للعلم ولم ٌتفرغ له ؟    : علل  (س

.  الخمس فً المسجد وٌجلس مع الناس من حٌن إلى حٌن ٌقرأ لهم الحدٌث وٌفقههم فً تواضع 
 ألنهم ٌؤخذون علمهم من الكتب ولٌس من الشٌوخ ، فالعلم الصحٌح عنده هو الشٌخ الخٌاط ٌزدري العلماء ؟    : علل  (س

.  العلمً اللدنً ٌهبط على قلبك من هللا دون الحاجة إلى القراءة أو الكتابة 
ذلك ألنه اختلؾ بٌن هإالء العلماء جمٌعا حتى اجتمع له عقل الصبً لم ٌخل من اضطراب واختالؾ وتناقض ؟ : علل  (س

مقدار ضخم من العلم  مختلؾ مضطرب متناقض فكان له أثر فً تكوٌن عقله الذي لم ٌخل من اضطراب واختبلؾ وتناقض  
الفصل التاسع  

أن األمهات قلما تعنى بالطفل إذا مرض فهً ترى أن الطفل إذا مرض لنساء الرٌؾ فلسفة آثمة ، وعلم آثم  ؟ : علل  (س
فإنما ٌوم ولٌلة ثم ٌشفى ، وإذا عنٌت به األم فهً تزدري الطبٌب أو تجهله معتمدة على العلم اآلثم علم النساء وأشباه النساء 

بسبب جهل أهل الرٌؾ وعلم النساء اآلثم فقد أصابه الرمد فؤهمل أٌاما فقد الصبً بصره وماتت أخته الصؽرى ؟ : علل  (س

ثم دعً الحبلق فعالجه عبلجا ذهب بعٌنٌه ، ومرضت أخته فؤهملت أٌاما حتى ماتت لم ٌفكر أحد فً أن ٌحضر لها الطبٌب  
اتصلت أٌام الصبً ال هً بالحلوة وال هً بالمرة ؟ : علل  (س

. تحلو حٌنا وتمر حٌنا وتمضً فاترة سخٌفة ... اتصلت أٌام الصبً بٌن البٌت والكتاب والمسجد 
الصبً ٌعٌش فً وحدة على الرؼم من تؽٌر حال البٌت كله فً العٌد ؟ : علل  (س

.  ألنه كانت له فلسفة خاصة فهو ال ٌحتاج إلى خٌاط وال حذاء وما كان مٌاال للهو 
توقؾ كل شًء فً عصر الٌوم الرابع ؟ ( س : علل  (س

الن المرض قد اشتد بالطفلة وكانت تصٌح صٌاحا منكرا جعل الجمٌع ٌترك ما كان مشؽوال به  



 23 

النه بعد أشهر قلٌلة مات أبو الشٌخ ، وبعده بعدة أشهر اتصال أواصر الحزن فً األسرة بعد وفاة الطفلة ؟ : علل  (س

. أخرى فقدت أم الصبً أمها الفانٌة ثم كان موت أخً الصبً الطبٌب الذي طبع بموته حٌاة االم بطابع الحزن الدابم 
ألنها كانت تعلم أن الوباء ال بد أن ٌنزل بؤفراد أسرتها لكنها ال تعلم بمن سٌنزل  ؟  كانت أم الصبً فً هلع مستمر : علل  (س
بعد انتشار وباء الكولٌرا اتصل الفتى بالطبٌب ٌطلب منه ان ٌقبله معه اتصال أخً الصبً بطبٌب المدٌنة ؟   : علل  (س

ٌساعد فً عبلج المرضى وٌتدرب اللتحاقه بمدرسة الطب  
كان الشٌخ فً تلك اللٌلة جدٌرا باإلعجاب ؟ : علل  (س

كان هادبا رزٌا مروعا لكنه ٌملك نفسه وكان صوته ٌدل على انه مفطور القلب ومع ذلك فهو جلد مستعد الحتمال النازلة  
كان الشاب ٌطلب الساعة من حٌن إلى حٌن ؟ : علل  (س

.  كؤنه ٌتعجل الوقت وٌشفق أن ٌموت دون أن ٌرى أخاه األزهري وعمه الشٌخ 
     عرؾ هللا حقا وحرص أن ٌتقرب إلٌه بكل ألوان التقرب  تؽٌرت نفسٌة الصبً تؽٌرا تاما بعد وفاة أخٌه ؟ : علل  (س
الصبً ٌصلً الفرض فرضٌن وٌصوم من السنة شهرٌن وٌتقرب إلى هللا ؟ : علل  (س

.  لٌحط عن أخٌه بعض السٌبات فقد كان أخوه فً الثامنة عشرة من عمره 
عرؾ الصبً أرق اللٌل ؟  : علل  (س

ألنه كان ٌقضً سواد اللٌل كامبل ٌفكر فً أخٌه أو ٌقرأ فً سورة اإلخبلص آالؾ المرات ٌهبها ألخٌه  
    ألن علة أخٌه كانت تتمثل له فً كل لٌلة واستمرت معه أعواما  عرؾ الصبً األحالم المروعة ؟    : علل  (س
.  بعد تقدم السن وعمل فٌه األزهر عمله فكانت العلة تتمثل له من حٌن إلى حٌن نسٌان الصبً علة أخٌه ؟  : علل  (س

الفصل العاشر 
(  أمنٌته)إرسال الشٌخ ولدٌه إلى األزهر  : علل  (س

لٌكونا من طبلب العلم فهو ٌرجو أن ٌصبح أخو الصبً قاضٌا ، وأن ٌرى الصبً من علماء األزهر  
ألنه كثٌرا ما قال له أبوه مثل هذا الكبلم ، وكثٌرا ما وعده الصبً لم ٌصدق ولم ٌكذب إخبار والده له بالسفر ؟  : علل  (س

أخوه األزهري مثل هذا الوعد ، ثم سافر األزهري إلى القاهرة ولبث الصبً ٌتردد بٌن البٌت والكتاب  
تعنٌؾ أخو الصبً األكبر له على جلسته الحزٌنة فً المحطة ؟ :  علل  (س

ال تنكس رأسك هكذا وال تؤخذ هذا الوجه الحزٌن فتحزن أخاك  : نهره أخوه فً لطؾ وقال
أخطؤ والد الصبً فً تقدٌر سبب حز الصبً عند السفر ؟  : علل  (س 

أخٌه الراقد وراء )رأى والده أن حزنه راجع إلى مفارقته أمه واللعب بٌنما كان السبب الحقٌقً وراء هذا الحزن ألنه ٌذكر 
.  فهو ٌذكره وٌذكر أنه  كان مقدرا له أن ٌكون معهما فً القاهرة ٌدرس الطب  (النٌل 

عودة الصبً خائب الظن بعد صالة الجمعة فً القاهرة ؟ : علل  (س
ألنه لم ٌجد جدٌدا فً الصبلة وال فً الخطبة فالخطبة كما تعود ان ٌسمعه فً المدٌنة والصبلة ال تطول وال تقصر المتؽٌر 

فقط هو الشٌخ ضخم الصوت فخم الراءات والقافات  
ألن الصبً ٌرى أنه لٌس فً حاجة إلى رفض الصبً لتعلم القراءات والتجوٌد كما اقترح علٌه أخوه ؟  : علل  (س

القراءات وهو ٌتقن التجوٌد وٌرى أنه إنما جاء إلى القاهرة لتلقً العلم من فقه ونحو ومنطق وتوحٌد  
  مكانة فً نفس الصبً ووالده وأمه( ابن عابدٌن علً الدر)السم الشٌخ : علل  (س

هذا االسم ال ٌفارق ذاكرة الصبً فهو ٌعرفه مسبقا وكٌؾ ٌنساه وقد سمع اسمه ألؾ مرة  
 فهو ٌذكر هذا االسم مفتخرا أنه عرفه عندما كان قاضٌا لئلقلٌم ، كما كان األب حرٌصا على أن ٌكون الشٌخ ٌعرؾ :أبوه 

ابنه فٌجٌبه االبن أن نعم فنحن من خصوص طبلبه  
.   تذكر هذا االسم وتذكر أنها عرفت زوجته تلك السٌدة الهوجاء القاسٌة المتكلفة فً زٌها :أمه 

الفصل الحادي عشر 
لألطفال نظرة خاصة إلى والدٌهم ؟  : علل  (س

. ، و ٌتخذونهم مثبل علٌا ٌتؤثون بهم فً القول والعمل ٌعجبون بآبابهم وأمهاتهم ألنهم 
  . أقرانهم أثناء اللعب خرون بهم إذا تحدثوا إلى اٌؾ- 
 . مثبل علٌا وقدوة صالحةكما هم اآلن ، ٌتخٌلون أنهم كانوا فى طفولتهم - 

 علل الكاتب ٌبذل من الجهد ما ٌملك وٌتكلؾ من المشقة ما ال ٌطٌق ؟ (س
.  بذل من الجهد ما ٌملك ، وٌتكلؾ من المشقة ما ٌطٌق ، وما ال ٌطٌق لٌجنب ابنته حٌاته حٌن كان صبٌا 

لم ٌحدث الكاتب ابنته عما كان علٌه أبوها فً فترة طفولته األولى  ؟  : علل  (س

ٌخشى إن حدثها أن تضحك منه الهٌة  .   - اإلشفاق والرأفة بؤبٌها فتبكً -  لرقتها ولٌنها - خوفا أن ٌملكها - 
.   والكاتب ال ٌحب أن ٌضحك طفل من أبٌه –فٌها عبث األطفال وبعض قسوتهم - 
.  خوفه من أن ٌخٌب كثٌرا من أملها ، وٌفتح لقلبها الساذج بابا من الحزن - 
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 وعد الكاتب ابنته أن ٌحدثها عن طفولته األولى عندما تكبر ؟ : علل  (س

وعد الكاتب أن ٌحدث ابنته عندما تتقدم بها السن قلٌبل فتستطٌعً أن تقرأي وتفهمً وتحكمً ساعتها ستعرؾ أن أباها أحبها 
.  حقا ، وجدَّ  فً إسعادها حقا ، ووفق بعض التوفٌق فً أن ٌجنبها طفولته وصباه 

بكت ألنها رأت أودٌب كؤبٌها مكفوفا ال ٌبصر ، وال بكت الطفلة عندما كان أبوها ٌقص علٌها قصة أودٌب ؟ : علل  (س
. ٌستطٌع أن ٌهتدي وحده فبكت ألبٌها كما بكت ألودٌب 

 علل  أرسل الصبً إلى القاهرة فً الثالثة عشرة من عمره ؟ (س

.  أرسل لٌختلؾ إلى دروس العلم فً األزهر فقد كان فً ذلك الوقت فتى جد وعمل 
 علل الصبً فً صباه تقتحمه العٌن  حٌنا وتبتسم له حٌنا  ؟  (س
 قاتم فى عباءته القذرة وطاقٌته التى تحول بٌاضها إلى سواداقتحاما تقتحمه العٌن - 

 ال ٌتردد فى مشٌته ال تختلؾ خطاه ، و كان واضح الجبٌن مبتسم الثؽر - وتبتسم له ألنه ؛ 
. ال تظهر على وجهه تلك الظلمة التً تؽشى وجوه المكفوفٌن عادة - 

  كذب الصبى على أبوٌه عندما كان ٌصؾ لهما مؤكله ومعاشه فى األزهر ؟:علل  (س
 : ٌرفق بوالدٌه الشٌخٌن ، وٌكره أن ٌنببهما بما ٌعٌشه من حرمان  : -  لم ٌكن ٌدفعه إلى الكذب حبه للكذب لكن
ْعلَم أبواه أن أخاه ٌستؤثر دونه بقلٌل من اللبن -  ٌَ .   ٌرفق بؤخٌه األزهري ، وٌكره أن 

 ؟ ، وحاله  حٌاة الكاتب تبدلت : علل  (س
 دٌون هم من البإس إلى النعٌم، وله علًه هو السبب فى ذلك، ٌحنو علٌك لٌبلً ونهاراً، لقد بدل الملك حٌاتاهناك ملكألن 

.   نا  ذلك الملك هو زوجته ٌصعب أن نإدٌها ما حًٌ

: الجزء الثانً 

ئ٠ُ جُؼحٚٔس ٠ِرحً ُِؼِْ ٝهى أهحّ أْرٞػ٤ٖ أٝ أًػٍ ٖٓ أْرٞػ٤ٖ ٓهطِلحً ئ٠ُ ٓؿحُّ جُىٌِ ك٠ جألٍَٛ ٣و٠ٟ جُٛر٢ جٗطوَ  (1

. ٣ٞٓٚ ك٠ أقى ًٛٙ جأل٠ٞجٌ جُط٠ ٣طه٤ِٜح ٝال ٣كووٜح 

ًحٕ جُٛر٠ ٣ٌٖٓ ذ٤طحً ؿ٣ٍرحً ٣ِٓي ئ٤ُٚ ٣ٍ٠وحً ؿ٣ٍرس ٣٘كٍف ٗكٞ ج٤ٔ٤ُٖ ك٤ىنَ ٖٓ ذحخ ٣لطف أغ٘حء جُٜ٘حٌ ٣ٝـِن ك٠ ج٤َُِ  (2

 ٝضلطف ك٠ ْٝطٚ كؿٞز ٤ٞوس ذؼى ٚالز جُؼٗحء 

  ذٓرد جُٔحء ج١ًُ ٣ِو٤ٚ ٚحقد جُٔو٠ٜ  ،َُوح٣ؼرٍ ٣ٍ٠وح ٠ٌرح ٓٓوٞكح  : ًحٕ ئيج ؾحَٝ ًٛج جُرحخ  - (3

"  ٗحٌ ٣ٗؼِٜح ٚحقد جُٔو٠ٜ " ًحٕ ٣كّ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ قٍجً نل٤لحً ٝونحٗح ٣ىجػد - 

ال ٣كد إٔ ٣ظٍٜ ذٔظٍٜ جُؿحَٛ ٝال ٣كد )٣ٝٓطك٠ إٔ ٣ٓأٍ ػ٘ٚ  (٣ؿِٜٚ )٣ٓٔغ ٖٓ ٖٔحُٚ ٚٞضحً ؿ٣ٍرحً ٣ٓٔؼٚ ٣ٌٍٝ٘ٙ - 

ػٍكٚ ٖٓ جألقحو٣ع أٗٚ هٍهٍز ج٤ُٗٗس   (جُٓه٣ٍس أٝ جإلٖلحم

 ضأنً أٗلٚ ٌٝجتف ٣ًٍٜس ض٘رؼع ٛحوتس ذـ٤ٟس ك٠ أٍٝ جُٜ٘حٌ ٖٝى٣ىز ػ٤٘لس ق٤ٖ ٣طوىّ جُٜ٘حٌ- 

ٍَ ٝضٛؼى ٖٓ أْلَ ، ٝض٘رؼع ٖٓ ٤ٔ٣ٖ ٝض٘رؼع ٖٓ ٖٔحٍ  ، (ػح٤ُس)ٝضأنً أي٤ٗٚ أٚٞجش ٓهطِطس ٓٛطهرس -  ، ض٘كىٌ ٖٓ ػ

ًحٗص أٚٞجش جُ٘ٓحء ٣هطٖٛٔ ٝأٚٞجش جٍُؾحٍ ٣ط٘حوٕٝ ك٠ ػ٘ق ٝأٚٞجش جألغوحٍ ضك١ ٝضؼطَ ٝٚٞش جُٓوحء ٝٚٞش 

 جُكٞيٟ ٣ُؾٍ قٔحٌٙ ٝٚٞش جُؼٍذس 

 ٝهًجٌضٜح جُٔ٘طوس جَوقحّ  ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ًٝٛج جُٞٚق ٣ىٍ ػ٠ِ ٤ٞن جُٛر٠ ٝ ضأي٣ٚ ٖٓ ًٛٙ جألٚٞجش 

ًحٕ ٣ؼٍف أٗٚ جهطٍخ ٖٓ جٍُُٔ٘ جًُٟ ٣و٤ْ ك٤ٚ جٍُُٔ٘ ق٤ٖ ٣رِؾ ٌٓحٗحً ذؼ٤٘ٚ ٣ٝٓٔغ أٚٞجضحً ٓهطِلس ضأض٤ٚ ٖٓ ذحخ كطف ػٖ  (4

 ًٝحٕ جُطحذن ٖٔحُٚ ك٤ؼٍف أٗٚ ٤ْ٘كٍف ذؼى نطٞز أٝ نطٞض٤ٖ ئ٠ُ جُٗٔحٍ ٤ُٛؼى ك٠ جُِْٓ جًُٟ ٣٘ط٠ٜ ذٚ ئ٠ُ ق٤ع ٣و٤ْ 

جألٍٝ ٣ٌٓ٘ٚ أنال٠ ٖٓ جُرحػس ٝجُؼٔحٍ ٤ُّٝ ك٤ٚ ٠الخ ػِْ  

٣ٛؼىٙ جُٛر٢ ٝٛٞ ك٢ ٓ٘ط٠ٜ .ُن٤َ أٗٚ ِْْ ٖٓ ١ٖ٤٠ضٍجخ جٍضٍجًْ ٝذٓرد ًحٕ جُِْٓ ٓطْٞطحً جضهً وٌؾٚ ٖٓ جُكؿٍ  (5

ج٤ُٟن ُْٝ ٣هطٍ ذرحُٚ إٔ ٣ك٢ٛ وٌؾٚ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ًحٕ ٓـٍٓح ذاقٛحء ًَ وٌؼ ٝيُي ذٓرد ٤ٞوٚ ٝهًجٌز جُِْٓ  

ذٓرد جُٜٞجء جُطِن جًُٟ ٣ر٤ف ُٚ جُط٘لّ ذؼى إٔ ًحو .  ٗلٓٚ جٌُٔىٝوز ٤ٖثح ٖٓ جٍُجقسضؿىػ٘ىٓح ٣َٛ ئ٠ُ جُطحذن جُػح٠ٗ  (6

ًأٜٗح ضٜٗى جُ٘حِ ؾ٤ٔؼحً ػ٠ِ ظِْ ٚحقرٜح جُلح٠ٌْ . جُررـحء ضٛٞش ٖٓ ؿ٤ٍ جٗوطحع ، ٝ ًحٗص جُوًٌ جُِْٓ ٣هط٘ن ٖٓ يُي 

وٍ ػ٠ِ ئقٓحْٚ جٍُٔٛق ٝضوى٣ٍٙ ُِك٣ٍس ٝضؼح٠لٚ ٓغ ٓٔح ١ضأغٍ جُٛر٠ ذكحٍ جُررـحء  ، جًُٟ ْؿٜ٘ح ك٠ يُي جُولٙ جُرـ٤ٝ

. جُررـحء

ٌٝهس  (ٛىٝء ٤ٌْٝ٘س ٝٝهحٌ  )أقىٛٔح ٖحخ ك٤ٚ ٍٖجْس ٝؿِظس ٝجٗورحٜ ػٖ جُ٘حِ ٝك٠ ج٥نٍ وػس : جٍُؾالٕ جُلح٤ٌْٖ  (7

.  ٝضر١ٓ ئ٠ُ جُ٘حِ

جُر٤ص ٖٓ ؿٍكط٤ٖ ٝجقىز أٖرٚ ذحُى٤ُِٛ ضؿٔؼص ك٤ٜح جٍُٔجكن جُٔحو٣س ٝجألنٍٟ ؿٍكس ٝجْؼس ؿ٤ٍ ٓٓطو٤ٔس ؿٍكس جُٛر٢  (8

ضطؿٔغ ك٤ٜح جٍُٔجكن جُؼو٤ِس ٝضٓطهىّ ًـٍكس ُِّ٘ٞ ٝؿٍكس ُِطؼحّ ٝؿٍكس ُِوٍجءز ٝجُىٌِ ك٤ٜح جٌُطد ٝأوٝجش جُٗحٟ ٝذؼٝ 

. ٌهحتن جُطؼحّ
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ًحٕ ٓؿِّ جُٛر٠ ٌٓٞٗح ٖٓ ق٤ٍٛ ذ١ُٓ ػ٤ِٚ ذٓح٠ هى٣ْ ٌُٝ٘ٚ ه٤ْ  ٣ؿِّ ػ٤ِٚ أغ٘حء جُٜ٘حٌ ٣ٝ٘حّ ػ٤ِٚ أغ٘حء ج٤َُِ ضُِو٠ ُٚ  (9

.  ْٝحوز ٣ٟغ ػ٤ِٜح ٌأْٚ ُٝكحف ٣ِطق ك٤ٚ

ًحٕ ٓؿِّ أن٤ٚ أٌه٠ ٖٓ ٓؿِٓٚ ٌٓٞٗحً ٖٓ ق٤ٍٛ ذ١ٓ ػ٠ِ جألٌٜ ٝأُو٠ ػ٤ِٚ ذٓح٠ ال ذأِ ذٚ ُغْ أُو٠ ػ٠ِ جُرٓح٠  (10

أٚىهحء ٓوٍذٕٞ  )كٍجٔ آنٍ ٖٓ جَُِّرى غْ أُو٠ كٞهٚ ق٤ٗس ػ٣ٍٟس ٖٓ جُوطٖ ٖٝٓ كٞهٜح ٓالءز ًٝحٕ أنٞٙ ٣ؿِّ ٓغ أٚل٤حتٚ 

٣ٝٓ٘ىٕٝ ظٌْٜٞٛ ئ٠ُ ْٝحتى ٌٚص ػ٠ِ جُك٤ٗس ًٝٛج جالنطالف ٣ىٍ ػ٠ِ ظِْ أن٠ جُٛر٠ ُٚ ٝؿِظطٚ ػ٤ِٚ ٝ أغٍز ٝأٗح٤ٗس  (

 .ًٛج جألل ٝضل٤ِٟٚ ُ٘لٓٚ ػ٠ِ أن٤ٚ جُٛر٠

 ==========================================================

 ذحُـٍذس ٖؼٌٞج هح٤ْح ،ألٗٚ ًحٕ ال ٣ؼٍكٜح ٝال ٣ؼٍف  ٓٔح جٖطِٔص ػ٤ِٚ ئال أهِٚ ٝأوٗحٙ ، ًٝحٕ  ؿٍكطٚ ٣ٗؼٍ ك٢جُٛر٢ ًحٕ  (1

ًحٕ ال ٣ٗؼٍ ذحُـٍذس ك٠ ذ٤طٚ ج٣ٍُل٠ ألٗٚ ًحٕ ٣ؼٍكٚ ٣ٝؼٍف ٓح ٝ، ٣ؼ٤ٕ ك٤ٜح ؿ٣ٍرحً ٤ٞوحً قط٠ ذًٜج جُٜٞجء جًُٟ ٣ط٘لٓٚ 

. ؿٍكحضٚ ُْٝ ٣ٌٖ ٣ؿَٜ ٜٓ٘ح أٝ ٓٔح جٖطِٔص ػ٤ِٚ أٟ ٢ٖء 

ٍٓٗوجً ٓلٍم جُ٘لّ ٟٓطٍ جُهط٠ ٓٔط٠ِء جُوِد ذحُك٤ٍز  (ك٠ جُط٣ٍن ئ٠ُ جألٍَٛ  ) ًحٕ قحٍ جُٛر٠ ك٠ ٠ٌٞٙ جُػح٠ٗ  (2

ُٓٓطه٣ًح ك٠ ٗلٓٚ . جُط٠ ضلٓى ػ٤ِٚ أٍٓٙ ٝضؿؼِٚ ٣طوىّ ػ٠ِ ؿ٤ٍ ٛىٟ ك٠ ٣ٍ٠وٚ جُٔحو٣س ٝجُٔؼ٣ٞ٘س  ذٓرد ٝيُي ألٗٚ ًحٕ 

 جُكحتٍز ٤ٗٓٝس ٚحقرٚ جُٜٔطى٣س  ٤ٗٓطٚجٞطٍجخ نطحٙ ٝػؿُٙ ٖٓ إٔ ٣اُلتْ  

ك٠ ٚكٖ  (٣طكٍى ذٍهس)ألٕ ج٤ُْٓ٘ ج١ًُ ًحٕ ٣٘ٓحخ  (ك٠ جألٍَٛ) ًحٕ جُٛر٢ ٣ؿى جٍُجقس ٝجألٖٓ ك٠ ٠ٌٞٙ جُػحُع  (3

.  جألٍَٛ ٣طِو٠ ٝؾٜٚ ذحُطك٤س ك٤ٔأل هِرٚ أٓ٘ح ٝأٓال ًٝحٕ ٣ٗرٚ هرالش أٓٚ ػ٠ِ ؾر٤٘ٚ

ًحٗص هرالش جألّ ض٘ؼٕ هِرٚ ٝض٤ٗغ ك٠ هِرٚ جألٖٓ ٝجألَٓ ٝجُك٘حٕ ًٝحٕ ٤ْٓٗ جألٍَٛ ٤ٗ٣غ ك٠ هِرٚ ًٛج ًِٚ ٣ٍٝوٙ ئ٠ُ  (4

ًٝحٕ ٣ٗؼٍ ٝٛٞ ك٠ جألٍَٛ أٗٚ ك٠ ٠ٝ٘ٚ ٝذ٤ٖ ، جٍُجقس ذؼى جُطؼد ٝئ٠ُ جُٜىٝء ذؼى جالٞطٍجخ ٝئ٠ُ جالذطٓحّ ذؼى جُؼرِٞ 

، أِٛٚ ٝال ٣ؿى أُٔح ٝئٗٔح ٛٞ ٗلٓٚ ض٘لطف ٖٓ ؾ٤ٔغ أٗكحتٜح ٝهِرٚ ٣طٗٞم ٖٓ ؾ٤ٔغ أهطحٌٙ ٤ُطِو٠ جُؼِْ جًُٟ ٣كرٚ ٣ٝىكغ ئ٤ُٚ وكؼح 

 ًحٕ ٣ٗؼٍ إٔ جُؼِْ ال قى ُٚ ٝإٔ جُ٘حِ هى ٣وٟٕٞ ػٍْٔٛ ًِٚ ٝال ٣رِـٕٞ ٓ٘ٚ ئال أ٣ٍٓٙ ًٝحٕ ٣ٍ٣ى إٔ  (5

 ٝيُي ألٗٚ ْٔغ ٖٓ أذ٤ٚ ٝ ٖٓ ٚحقرٚ إٔ جُؼِْ ذكٍ ال . ٣٘لن ق٤حضٚ ًِٜح ٝجٕ ٣رِؾ ٖٓ جُؼِْ أًػٍ ٓح ٣ٓطط٤غ 

ًٝحٕ قد جُؼِْ ٣ػ٤ٍ ك٠ ٗلّ . ْحقَ ُٚ كِْ ٣أنً ًٛج جٌُالّ ػ٠ِ أٗٚ ضٗر٤ٚ أٝ ضؿَٞ ٝئٗٔح أنًٙ ػ٠ِ أٗٚ جُكن ًَ جُكن 

ٝضٗؼٍٛح ذأٜٗح ُْ ضٌٖ ٙ ج٣ٍُق ًُٝجشج  ض٤ٓ٘ٚٝجُٛر٠ جُهٞج٠ٍ جُط٠ ضِٔإٛح ٝضٌِٜٔح ٝض٤ٜٓ٘ح ضِي جُـٍكس جُٔٞقٗس ٝضِي جُط٣ٍن 

. ٓهطثس ٝال ؿح٤ُس ق٤ٖ ًحٗص ضطكٍم ٖٞهح ئ٠ُ جألٍَٛ ٤ٞٝوح ذح٣ٍُق 

ذحُهٟٞع ٝجُهٗٞع ٝضٔطِة ٗلٓٚ ئًرحٌج ٝئؾالال ًٝحٕ  ٣هلق جُهطٞ هِرٚ ٖؼٌٞ جُٛر٢ ق٤ٖ ٣ىنَ جألٍَٛ ٣ٔطِة ًحٕ  (6

جُط٠ ًحٗص ض٘لٍؼ أق٤حٗح ػٔح ضكطٜح ٖٓ أٌٜ ًأٜٗح ض٣ٍى إٔ ضُط٤ِف ألهىجّ جُٓحػ٤ٖ ػ٤ِٜح ٤ٖثح ٖٓ  (جُوى٣ٔس )ػ٠ِ جُكٍٛ جُرح٤ُس 

. جُرًٍس ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ ئؾالٍ جُٛر٢ ٝضوى٣ٍٙ جُرحُؾ ُألٍَٛ

ألٕ جألٍَٛ ك٠ ًٛٙ جُِكظس ًحٕ ٛحوتح  ضٓٔغ أقحو٣ع ٣طٜحّٓ ذٜح .ًحٕ جُٛر٢ ٣كد جألٍَٛ ك٠ جُِكظس ٖٓ جُلؿٍ  (7

  ٍَ أٚكحذٜح أٝ ضٓٔغ كط٠ ٣وٍأ جُوٍإٓ ذٛٞش ٛحوب ، أٝ ٌذٔح ٌٍٓش ذؿحٗد ٓٛ

أٚٞجش جُلؿٍ كحضٍز قِٞز ك٤ٜح ذو٤س ٖٓ ّٗٞ ٝك٤ٜح  ، فذ٤ٖ أٚٞجش ج٤ُٗٞل ك٠ وٌِ جُظٍٜ ٝوٌِ جُلؿٍجُٛر٢ ٝجَٕ  (8

أٚٞجش جُظٍٜ ه٣ٞس ػ٤٘لس ٓٔطِثس ك٤ٜح ٖة ٖٓ ًَٓ ضٌٛٞ جٓطالء جُرطٕٞ ذطؼحّ جألٍَٛ ، ٝوػحء ُِٔإُل٤ٖ ٣ٗرٚ جالْطؼطحف 

. ٝك٤ٜح ٛؿّٞ ػ٠ِ جُٔإُل٤ٖ ٣ٖٞي إٔ ٣ٌٕٞ ػىٝجٗح ًٝحٗص ًٛٙ جُٔٞجَٗس ضؼؿد جُٛر٢ ٝضػ٤ٍ ك٢ ٗلٓٚ ًُز ٝٓطحػح

٣ٓٔغ ًٛٙ كؼ٘ىٓح ػ٠ِ ٗلّ جُٛر٠  أغٍجألُلحظ ًُٜٙ  ًحٕ {جٌُٔحٍ ذٖ جُٜٔحّ - جُطك٣ٍٍ - ج٤ُٗم ٌج٠ٞ - أٍٚٞ جُلوٚ  } (9

جألُلحظ ٣ٔطِة ُٜح هِرٚ ٌٛرح ٌٝؿرح ٜٝٓحذس ٝئؾالال  

ًحٕ ٣ٓٔغ أنحٙ ٌٝكحهٚ ٣طحُؼٕٞ جُىٌِ هرَ قٌٟٞٙ ًٝحٕ ٣كطٍم ٖٞهح ئ٠ُ إٔ ضطوىّ  ذٚ أقد جُٛر٢ وٌِ جُلوٚ ػ٘ىٓح  (10

جُٖٓ ْطس أػٞجّ أٝ ْرؼس ٤ُٓطط٤غ إٔ ٣لٜٔٚ ٣ٝلي ٌَٓٞٙ  

 . جُٛر٢ ػٖ وٌْٝٚ جأل٠ُٝ ألٕ ًٛٙ جُىٌِٝ ًحٗص ٤ٓ٣ٍز ٣ٝلٜٜٔح ٖٓ ؿ٤ٍ ٓٗوس جٍٗٛف(11
هطٚ ؿ٤ٍ ٤ِ٤ُس ٝٗـٛص ػ٤ِس ق٤حضٚ ٝهى ٍٚكطٚ ػٖ وٌْٝٚ ج٤ٓ٤ٍُز ٝأنًش  ف(جُكن ٛىّ جُٜىّ  )ْٔغ جُٛر٢ ؾِٔس  (12 ٌّ أ

. هرَ ػ٤ِٚ كلٜٔٚ أضىٌٝ ك٠ ٌأْٚ قط٠ ٍٚف ػٜ٘ح ذاٌٖحٍ ٖٓ ئٌٖحالش جٌُلٍج١ٝ 

ًحٕ ٣ط٠٘ٔ إٔ ٝ ، ًحٕ ٣ٌٍ٘ جُؼ٘ؼ٘س جُط٠ ضلَٛ ذ٤ٖ جألْٔحء ٣ٝؿى ك٢ ضطحذغ جألْٔحء ٝجُؼ٘ؼ٘س ِٓال ٝال ٣لْٜ ُٜح ٓؼ٢٘  (13

ًٝحٕ ٣ؼٍٜ ػٖ جُطل٤ٍٓ ألٗٚ ًحٕ ٣ًًٍٙ ٓح ًحٕ ٣ٓٔغ ك٠ ج٣ٍُق ٖٓ ئٓحّ ، ض٘وطغ جُؼ٘ؼ٘س ٝإٔ ٣َٛ ج٤ُٗم ئ٠ُ جُكى٣ع 

. جُٔٓؿى ٖٝٓ ج٤ُٗم ج١ًُ ًحٕ ٣ؼِٔٚ أ٤ُٝحش جُلوٚ 

ئ٣ًجٗح ئ٠ُ جٗطٜحء وٌِ جُلؿٍ ألٕ جُطالخ أهرِٞج ٣٘طظٍٕٝ وٌِ جُلوٚ  (هللا جػِْ  )ًحٕ ج٤ُٗٞل ٣ٟطٍٕٝ ئ٠ُ جُ٘طن ذـ ٝ (14

.  ٖٓ ٗلّ ج٤ُٗم أٝ ٖٓ ٤ٖم آنٍ ٝال ذى إٔ ٣٘ط٠ٜ وٌِ جُلؿٍ ٤ُرىأ وٌِ جُٛرف

 ػ٘ىٓح ٣٘ط٢ٜ وٌِ جُلؿٍ ٣ورَ ػ٠ِ جُٛر٠ ٚحقرٚ ٣ٝأنًٙ ذ٤ىٙ ك٠ ؿ٤ٍ ًالّ ٣ٝؿًذٚ ك٠ ؿ٤ٍ ٌكن  (15

ًحٕ ج٤ُٗم ٛٞ أْطحي جُلوٚ ًٝحٕ  ٝ.٠ٟٔ٣ٝ ئ٠ُ ٓؿِّ آنٍ ك٤ٟؼٚ ك٤ٚ ٣ٍٝ٘ٛف ػ٘ٚ ك٤لْٜ جُٛر٠ أٗٚ هى ٗوَ ئ٠ُ وٌِ جُلوٚ 

٠ٟٔ٣ ذٚ ٖٓ  ٝذؼىٙ .٣كد جإل٠حُس ك٠ جُىٌِ ًٝحٕ ٠الذٚ ٣ِكٕٞ ػ٤ِٚ ك٠ جُؿىجٍ كِْ ٣ٌٖ ٣وطغ وٌْٚ قط٠ ٣ٍضلغ جُٟك٠ 

. جألٍَٛ ٣ٍٝوٙ ئ٠ُ ٠ٌٞٙ جُػح٠ٗ غْ ئ٠ُ ٠ٌٞٙ جألٍٝ 
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ًحٗص جُك٤حز ٖحهس ػ٠ِ جُٛر٠ ٝأن٤ٚ ألٕ جُٛر٠ ًحٕ ٣ٓطوَ ٓح ًحٕ ٣وىّ ئ٤ُٚ ٖٓ جُؼِْ ٣ٝطٗٞم ئ٠ُ إٔ ٣ٜٗى أًػٍ ٓٔح -  (1

ًحٕ ٣ٜٗى ٖٓ جُىٌِٝ ، ًٝحٗص ٝقىضٚ ك٠ جُـٍكس ذؼى وٌِ جُ٘كٞ هى غوِص ػ٤ِٚ ًٝحٕ ٣ٞو ُٞ جْططحع جُكًٍس أًػٍ ٓٔح ًحٕ 

أٓح أنٞٙ كوى غوَ ػ٤ِٚ جٞطٍجٌٙ ئ٠ُ إٔ ٣وٞو جُٛر٠ ئ٠ُ جألٍَٛ ٝئ٠ُ جُر٤ص ٓٛركح . ٣طكٍى ٝجٌُالّ أًػٍ ٓٔح ًحٕ ٣طٌِْ 

٤ٓٔٓحً ٝغوَ ػ٤ِٚ إٔ ٣طٍى أنحٙ ٝقىٙ أًػٍ جُٞهص ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣لؼَ ؿ٤ٍ ًٛج كِْ ٣ٌٖ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٜؿٍ أٚىهحءٙ 

.  ٣ٝطهِق ػٖ وٌْٝٚ ٣ٝو٤ْ ك٠ ضِي جُـٍكس ٓالَٓحً ُِٛر٢ ٓإٗٓح ُٚ 

ذِـص جٌُِٔٗس أهٛحٛح ػ٘ىٓح ُوِػ٤ص جُؿٔحػس ئ٠ُ جٍُٓٔ ػ٘ى ٚى٣ن ١ٌْٞ ال ٣ٌٖٓ جُك٢ ٝهرِص جُؿٔحػس جُىػٞز،  ٤ٛٝأ -  (2

ج٤ُٗم جُلط٠ أنحٙ جُٛر٠ ُِّ٘ٞ ٝجٍٗٛف ذؼى إٔ أ٠لأ جُٔٛرحـ ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌى ٣رِؾ جُرحخ قط٠ ًحٕ هى ؿِد جُٛر٠ كأؾٜٕ 

.  ذحُرٌحء، ٝهى َٝٚ ذٌحؤٙ ئ٠ُ أيٕ أن٤ٚ كِْ ٣ـ٤ٍ ٌأ٣ٚ ُْٝ ٣ٍٛكٚ ػٖ ٍْٔٙ ٝأؿِن جُرحخ ٠ٟٓٝ

هىّ أنٞ جُٛر٢ ئ٤ُٚ أُٞجٗحً ٖٓ جُكِٟٞ ًحٕ هى جٖطٍجٛح ُٚ ك٠ ٣ٍ٠وٚ ئ٠ُ جُؼٞوز ٖٓ ٍْٔٙ ٝجٗطٜص ٌِٓٗس جُٛر٠ ػ٘ىٓح -  (3

أنً ج٤ُٗم جُلط٠ ًطحذحً ٖٓ جُكحؼ ك٤ٍَٝ كلٟٚ ٝٗظٍ ك٤ٚ غْ هحٍ ألن٤ٚ ُٖ ضٌٖ ٝقىى ك٠ جُـٍكس ًٓ٘ ؿى ك٤ٓهٍٟ جذٖ نحُطي 

.  ٠حُرحً ُِؼِْ ْٝطؿى ٓ٘ٚ ٓإٗٓح ٌٝك٤وحً 

قحٍٝ ج٤ُٗم جُلط٢ إٔ ٣ىنَ جٌٍُٓٝ ػ٠ِ ٖو٤وٚ  ذإٔ جػطًٌ ذط٣ٍن ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ ذٍٗجتٚ أُٞجٗحً ٖٓ جُكِٟٞ ُِٛر٢  -  (4

ٟٕٓٔٞ جٍُْحُس جُط٢ أْؼىش جُٛر٢ ٝ جُلط٠ إٔ جذٖ نحُس جُٛر٢ ٝ ٚى٣وٚ جُك٤ْٔ ٤ْكٍٟ ئ٠ُ جُوحٍٛز ٠ِرحً ُِؼِْ ٝذًُي  (5

. ٣ؿى جُٛر٢ ٓإٗٓح ٌٝك٤وح ُٚ ُٖٝ ٣رو٠ ٝق٤ىجً ذؼى يُي

  ٓح ٓ٘حْرس ًٛٙ جُؼرحٌز؟ ٝٓح جًُٟ كٜٔٚ جُٛر٠ ٝأنٞٙ ؟ . كْٜ جُٛر٠ ػٖ أن٤ٚ ٝكْٜ أنٞٙ ػ٘ٚ   (6

جُٔ٘حْرس ق٤ٖ هىّ جنٞ جُٛر٠ ُٚ أُٞجٗح ٖٓ جُكِٟٞ ذؼى وٌِ جُلوٚ ًحٕ هى جٖطٍجٛح ُٚ ك٠ ٣ٍ٠وٚ ئ٠ُ جُؼٞوز ٖٓ ٍْٔٙ ٝكْٜ 

جُٛر٠ إٔ أنحٙ ٣ؼطًٌ ُٚ ٣ٝط٤د نح٠ٍٙ ٝأٗٚ هى ْٔغ ذٌحءٙ ق٤ٖ أؾٜٕ ذٚ ٝكْٜ أنٞٙ إٔ جُٛر٠ هى ٠حخ نح٠ٍٙ ٝهرَ 

 جػطًجٌٙ ٝهىٌ ٓٞهلٚ

 ================================================

ذٖ نحُطٚ ٌك٤ن ٚرحٙ ًٝحٕ ُٚ ٚى٣وح  ٝػ٘ىٙ أغ٤ٍجً ًٝحٕ ًػ٤ٍ ٓح ٣ٜر١ ٖٓ ذِىضٚ ك٠ أػ٠ِ جإله٤ِْ ٣ُُحٌز جُٛر٠،  ج ًحٕ  (1

ك٤٘لن ٓؼٚ جٍُٜٗ أٝ جألٍٖٜ ٣ًٛرحٕ ئ٠ُ جٌُطحخ ك٤ِؼرحٕ ئ٠ُ جُٔٓؿى ك٤ِٛ٤حٕ ٣ٝؼٞوجٕ ئ٠ُ جُر٤ص ك٤وٍإٓ ك٠ ًطد جُوٛٙ 

ٝجٍُٓٔ، أٝ ٣هٍؾحٕ ُُِ٘ٛس ػ٘ى ٖؿ٤ٍجش جُطٞش جُط٠ ضوّٞ ػ٠ِ قحكس جإلذٍج٤ٔ٤ٛس ًٝحٗح هى ضؼحٛىج ػ٠ِ إٔ ٣ًٛرح ئ٠ُ جُوحٍٛز 

٣ٝطِرح جُؼِْ ك٠ جألٍَٛ 

ًػ٤ٍج ٓح ٛر١ جذٖ نحُٚ جُٛر٠ ك٠ آنٍ ج٤ُٛق ٝهى أػططٚ أٓٚ ٗوٞوجً ٝأػىش ُٚ َجوجً ٝٝوػطٚ ػ٠ِ أٗٚ ٤ًْٛد ٖٓ جذٖ -  (2

نحُطٚ ئ٠ُ جُوحٍٛز ٤ُطِرح جُؼِْ ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٣ٗطٍى ٓغ ٚى٣وٚ ك٠ جالٗطظحٌ غْ ك٠ جُـٟد غْ ك٠ جُكُٕ ٝجُرٌحء ألٕ جألٍْز 

ٝج٤ُٗم جُلط٠ ٌأٟ إٔ جُٞهص ُْ ٣ثٖ ًُٛحذٜٔح ئ٠ُ جُوحٍٛز  

ٝهغ ًٛج جُهرٍ ٓٞهؼحً قٓ٘حً ٝه٠ٟ ٓٓحءٙ ٌج٤ٞحً ٓرطٜؿحً ال ٣لٌٍ ئال ك٠ ؿٍى ، ُْٝ ٣ٓٔغ ُِظِٔس ك٠ ضِي ج٤ُِِس ٚٞضحً ُْٝ -  (3

 ًحٕ أٌهأ كٍقحً ٓرطٜؿحً ك٤ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ ضؼؿَ جُٞهص ٝجْطرطحء جُٛرف  ٝأٌم ٣ٝكّ ُٜح قًٍس 

يٛد جُٛر٠ ئ٠ُ وٌِ جُكى٣ع ٌُ٘ٚ ُْ ٣ِن ئ٠ُ ج٤ُٗم ذحالً ُْٝ ٣لْٜ ػ٘ٚ ٤ٖثحً ٝيٛد ئ٠ُ وٌِ جُلوٚ كحْطٔغ ُٚ ألٗٚ ُْ -  (4

. ٣ؿى ػٖ يُي ذىجً ، كوى أ٠ٚٝ أنٞٙ ذٚ ج٤ُٗم ٣كحٌٝٙ ٣ٝ٘حظٍٙ ٣ٟٝطٍٙ ئ٠ُ إٔ ٣ٓٔغ ُٚ ٣ٝلْٜ ػ٘ٚ 

 ًحٕ جُٛر٠ ٣ظٍٜ جُٜىٝء أٓحّ أن٤ٚ ٌؿْ هِوٚ ذؼى ػٞوضٚ ئ٠ُ ؿٍكطٚ ك٠ جُٟك٠ ألٗٚ ًحٕ ٣ٌٍٙ إٔ -  (5

ضأًى جُٛر٠ إٔ جُؼٗحء ٤ٌْٕٞ ؤْحً ٤ُِس هىّٝ جذٖ نحُطٚ ألٕ جُلط٠ ٣كَٔ ٓؼٚ ٓح .٣ظٍٜ ػ٤ِٚ إٔ أٍٓٙ ضـ٤ٍ ه٤ِالً أٝ ًػ٤ٍجً 

. أٌِْطٚ جألٍْز ٖٓ جُطٍف ٝجُُجو ٤ْٝهِٞ ئ٠ُ جذٖ نحُطٚ ق٤ٖ ٣ًٛد جُوّٞ ئ٠ُ وٌِ جإلٓحّ 

هى ضـ٤ٍش ق٤حز جُٛر٠ ًٓ٘ يُي ج٤ُّٞ كًٛرص ػ٘ٚ جُؼُُس قط٠ ٌؿد ك٤ٜح أق٤حٗحً ًٝػٍ ػ٤ِٚ جُؼِْ قط٠ ٞحم ذٚ أق٤حٗح -  (6

 أنٍٟ 

========================================== \

ضـ٤ٍش ق٤حز جُٛر٠ جُٔحو٣س ق٤ع ٛؿٍ جُٛر٠ ٓؿِٓٚ ٖٓ جُـٍكس ػ٠ِ جُرٓح٠ كِْ ٣ؼٍكٚ ئال ق٤ٖ ًحٕ ٣ؿِّ ُإلكطحٌ أٝ  (1

جُؼٗحء ٝق٤ٖ ًحٕ ٣أ١ٝ ئ٠ُ ٟٓؿؼٚ ق٤ٖ ٣طوىّ ج٤َُِ ًٝحٕ ٣و٠ٟ ٣ٞٓٚ ًِٚ أٝ أًػٍ ك٠ جألٍَٛ ٝك٤ٔح قُٞٚ ٖٓ جُٔٓحؾى جُط٠ 

ًحٕ ٣هطِق ك٤ٜح ئ٠ُ ذؼٝ جُىٌِٝ  

ًحٕ جُٛر٠ ٣ؼٞو ئ٠ُ جٍُذغ غْ ٣ؿِّ ٓغ ٚحقرٚ ٝك٠ ًٛج جُٔؿِّ ًحٕ جُٛر٤حٕ ٣ِٜٕٞ ذحُكى٣ع ه٤ِالً ٝذحُوٍجءز ًػ٤ٍجً ٝهى  (2

٣لٍؿحٕ ُٔح ًحٕ ٣ؿٍٟ ك٠ جُطروس جُٓل٠ِ ٖٓ قًٍس ٝقى٣ع ٣ٓٔغ أقىٛٔح ٣ٍٟٝ ج٥نٍ ٣ٝلٍٓ ُٛحقرٚ ٓح ال ٣ٍٟ ، ٝهى ضؼٞو 

أال ٣ٍٔ ذٔٓؿى ٤ْىٗح جُك٤ٖٓ ئال هٍأ جُلحضكس ٝأنًٛح ٖٓ جذٖ نحُطٚ  

قٍ٘ جُٛر٠ ػ٠ِ جُٔٞجظرس ػ٠ِ وٌِ ٤ٖهٚ جُٔؿىو جُٔكحكع ك٠ جُلوٚ ٝجُ٘كٞ ؟   (3

 .٠حػس ألن٤ٚ ٖٓ ؾٜس ٝئٌٞحء ُ٘لٓٚ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ 

 ٣ٓٔغ ٖٓ ٤ٖهٚ ٝأن٤ٚ ػرػحً ًػ٤ٍجً ذٍٗـ جٌُلٍج١ٝ ْٝهطحً ػ٤ِٚ ٝهى قٍٟ جُىٌِ جألٍٝ ْٝٔغ ُٔحقٍٟ ٍٖـ جٌُلٍج١ٝ  (4

 ٝئػٍجذٜح كلطٖ ذًٜج جُؼِْ ًِٝق ذٚ"  جٍُق٤ْ  ذْٓ هللا جٍُقٖٔ" جألٝؾٚ جُطٓؼس ك٠ 



 27 

وعندما أقبل الصٌؾ رؼب الصبً فً البقاء بالقاهرة وعدم العودة إلى الرٌؾ كما كان ٌفعل أخوه ولكنه عاد فً -  (5 
 . النهاٌة

واسُتْقبِل فً البلدة استقباال فاتًرا فلم ٌجد من ٌستقبله فً المحطة فشعر بخٌبة األمل الكبٌرة وكتم فً صدره كثًٌرا من  (1
ٌتمرد على آراء أهل البلدة ومعتقداتهم التً كانوا ٌإمنون بها وقد توارثوها عن اآلباء واألجداد؛ ألنها فً رأٌه ال  فبدأ. الؽٌظ

. تتفق مع تعالٌم الدٌن اإلسبلمً
أما أهل .  ولكنه كظم ؼضبه واحتفظ بابتسامته ولكن الصبً ٌصر على آرابهؼضب األب من آرابه ؼضبا شدًٌدا-   (2

القرٌة رأوا أن مقاالت الشٌخ محمد عبده ضارة وآراءه فاسدة مفسدة وأنه أفسد هذا الصبً وجعله ضاال مضبل  
على  (متفوًقا)فهو ٌحب أن ٌرى ابنه محاورا مخاصًما ظاهًرا - على الرؼم من رفضه آلرابه - األب فرح بابنه -   (3

 .ومخاصمٌه وكان ٌتعصب البنه تعصًبا شدًٌدا محاورٌه

، وزاد موقعه ؼرابة ما كان ٌسمعه من أعاجٌب الشٌخ وقع اسم الشٌخ الشنقٌطً من نفس الصبً موقعا ؼرٌبا-   (1
ولقد تحدث الطبلب بؤنهم لم ٌروا ضرٌبا مثله فً حفظ اللؽة ورواٌة الحدٌث، وٌتحدثون بسرعته .  وأطواره الشاذة وآرابه

من الصرؾ ولقد شؽل الفتى وشؽل أخاه بحفظ المعلقات ودٌوان  (عمر)فً الؽضب ولقد أثار الشٌخ الناس بقضٌة منع كلمة 
.  الحماسة والمقامات

أقبل أولبك الشباب متحمسٌن أشد التحمس لدرس جدٌد ٌلقى فً الضحى، وٌلقى فً الرواق العباسً، وٌلقٌه الشٌخ -   (2
المرصفً فً األدب، وسمعوا دٌوان الحماسة فلم ٌعودوا إلى ؼرفاتهم حتى اشتروا هذا الدٌوان ثم انصرفوا عن هذا الدرس 

كما انصرفوا عن ؼٌره من دروس األدب؛ ألنه لم ٌكن من الدروس األساسٌة فً األزهر وإنما كان درًسا إضافٌا من هذه 
ولقد كان الشٌخ رافضا لمناهج التعلٌم فً األزهر وكان نقده الذعا وجد ذلك قبوال لدى . الدروس التً أنشؤها األستاذ اإلمام

. الصبً ورفاقه
 ٌبدأ بنقد حر للشاعر أوال وللراوي ثانٌا وللشرح بعد ذلك ثم للؽوٌٌن ثم كان للمرصفً طرٌقة جدٌدة فً شرح األدب-   (3

. امتحان للذوق واختبار للذوق الحدٌث
رؼم انصراؾ الطبلب عن الشٌخ إال أن الصبً وجماعة كونوا عصبة صؽٌرة انتشر خبرها فً األزهر بدأ هإالء -   (4

ٌعبثون بالشٌوخ والطبلب وٌجهرون بقراءة الكتب القدٌمة مثل كتاب سٌبوٌه والمفصل فً النحو مع دواوٌن الشعراء القدماء 
.  وُدعً الفتٌة إلى حجرة شٌخ الجامع الذي أمر بشطب أسماء هإالء الطبلب من األزهر.  وكتاب الكامل للمبرد

ولم ٌستسلم هإالء الطبلب بل ذهبوا لعرض األمر فً الصحافة وكتب الصبً مقاال ٌهاجم فٌه األزهر وشٌخه وقرأ -   (5
وتبٌن للفتى بعد ذلك أن شٌخ الجامع . المقال حسن بك صبري مفتش العلوم المدنٌة باألزهر ووعد الفتٌة بإلؽاء قرار األزهر

 ٌمح أسماءهم من سجبلت األزهر وإنما أراد تخوٌفهم لٌس ؼٌر ومن ذلك الوقت اتصل الفتى بمدٌر الجرٌدة  لم ٌعاقبهم ولم
 وبالبٌبة الجدٌدة

  موضوعات القراءة
أبو الرٌحان البٌرونً  

ِبرا لبي اٌّسزششلْٛ ػٓ اٌج١شٟٚٔ ؟ ٚػالَ ٠ذي رٌه ؟   (ط

 ػِٔحء أػظْ ٝئٗٚ جُؼحُْ ك٠ ظٍٜش جُط٠ جُؼوٍٞ أٞهْ ٖٓ ٝأٗٚ جُطح٣ٌم ك٠ ػ٤ِٔس ػو٤ِس أًرٍ ئٗٚ "اٌّسزششل١ٓ أزذ ٠مٛي- 

  (ضىٍ ًٛٙ جُٔوُٞس ػ٠ِ ضلٍو ػو٤ِس جُر٢ٍٗٝ٤ ٝضلٞهٜح  )  جُؼٌٛٞ ًَ ك٠ جُؼِٔحء أػظْ ٖٝٓ ػٍٛٙ

  جإلْال٤ٓس جُؼ٤ِٔس جُكٟحٌز ذْٜ ضُوجٕ ج٣ًُٖ جألكن ٝجْؼ٠ جٌُرحٌ جُؼِٔحء ًٓٞد ك٠ جْْ أذٍَ جُر٠ٍٗٝ٤  جْْ:" ِب٠ش٘ٛف"- 

 ٣ٌطَٔ إٔ جُٔٓطك٤َ ٖٝٓ ٌك٤ؼس ٌٓحٗس جُر٠ٍٗٝ٤ الْْ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ؿد جُؼِٔحء أًحذٍ أْٔحء ضكٟٞ هحتٔس أ٣س ك٠ :-إ٠ش٠ٛ ثٛة"- 

 جُر٠ٍٗٝ٤ ذٔٓحٛٔس جإلهٍجٌ وٕٝ (جُٔؼحوٕ ػِْ أٝ جإلٗٓحٕ ػِْ أٝ جُطح٣ٌم أٝ جُؿـٍجك٤ح أٝ جُلِي أٝ ج٣ٍُح٤ٞحش) ك٠ ذكع أٟ

  . جُؼِّٞ ضِي ٖٓ ػِْ ًَ ك٠ جُؼظ٤ٔس

 ضىٍ ػ٠ِ ػظٔس ًٛج جُؼحُْ جُؼٍذ٢ جُؿ٤َِ ٝأ٤ٔٛس ٓح هىٓٚ ُِر٣ٍٗس ػ٠ِ ٍٓ جُؼٌٛٞ  ٚ٘زٖ األلٛاي

ِب ِٛلف اٌّؤسخ١ٓ األخبٔت ِٓ ػٍّبء اٌؼشة ؟ ِٚب دافؼُٙ ٌزٌه اٌّٛلف ؟   (ط

ُْ ض٘ٛق جألؿِر٤س جُٓحقوس ٖٓ جُٔإٌن٤ٖ جألٌٝذ٤٤ٖ ػِٔحء جُؼٍخ ُْٝ ٣ؼطٍكٞج ذلِْٟٜ ٝوٌْٝٛ ج٣ٍُحو١ ك٢ جُكٟحٌز ، ُْٝ 

ٝجُٓرد ٌٝجء ًٛج جُؿكٞو ٝجٌٍُ٘جٕ قوى ٛإالء جُـٍذ٤٤ٖ ُِؼٍخ ٝضؼٛرْٜ ج٤ًُْٓ  . ٣٘ٛلْٜ ْٟٞ هِس ٖٓ ٛإالء جُٔإٌن٤ٖ 

ػٓ ِٛلف اٌّؤسخ١ٓ األٚسث١١ٓ ِٓ ػٍّبء اٌؼشة ؟ " ص٠دشد ٘ٛٔىخ / " ِبرا لبٌذ د  (ط

" ذرؼٝ  ٣ؼطٍكحٕ كو١ جغ٘حٕ ٣ٞؾى جُؼِْ ضح٣ٌم ك٠ ضركع ًطحخ ٓحتٚ ًَ ٖٓ ئٗٚ: " هحُص 

ِبرا رؼشف ػٓ اٌؼظش اٌز٘جٟ ٌٍسضبسح اإلسال١ِخ ؟   (ط

ٝجُهحّٓ  جُوٍٕ جٍُجذغ ػٍٗ ئ٠ُ ٖٓ ٓ٘طٛق جُوٍٕ جُػحٖٓ ٝٚق ٣طِن ػ٠ِ جُلطٍز جُؼٍٛ جًُٛر٢ ُإلْالّ ٣ٓطهىّ ٝٚق

ق٤ع أذىع جُؼٍخ ك٢ ًَ ٓؿحالش جُٔؼٍكس نالٍ ًٛٙ جُلطٍز،  (جُوٍٕ جُػح٢ٗ جُٜؿ١ٍ ئ٠ُ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ) ػٍٗ ج٤ُٔالو١

 أغٍش ػ٠ِ جُٔؿطٔؼحش ك٢ ًَ جُوحٌجشجإلٗٓح٤ٗس غوحكحش ٝجنطٍجػحش 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
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ٚضر  . اٌسضبسح اٌؼشث١خ اإلسال١ِخ ١ٌٚذح اِزضاج ثسضبساد أخشٜ  (ط

ضأغٍ جُؼٍخ جُِٕٔٓٔٞ ك٢ قٟحٌجضْٜ ذ٤ٍٔجظ قٟحٌجش أنٍٟ ًحُلح٤ٌْس ٝجإلؿ٣ٍو٤س ٝجُٜ٘ى٣س ٝج٣ٍُٓح٤ٗس   

ِب اٌزٞ ِىٓ اٌؼشة ِٓ اإلفبدح ِٓ اٌسضبساد األخشٜ ؟ أٚ و١ف رُ رٌه ؟   (ط

أض٤ف ُِؼٍخ ك٢ ًٛٙ جُلطٍز ٖٓ جُظٍٝف جُط٤رس ٓح ٌْٜٓ٘ ٖٓ إٔ ٣ِٜ٘ٞج ٖٓ ًٛٙ جُكٟحٌجش كأٚرف ُْٜ ًٍُٓج ه٤حو٣ح ك٢ جُؼحُْ  

قًٍس جُطٍؾٔس جُٞجْؼس  - ضٗؿ٤غ جُكٌحّ ُِؼِْ ٝجُؼِٔحء    - جالٛطٔحّ ذحُؼِْ ٝجإلهرحٍ ػ٤ِٚ    - 

ِبرا ٔسزٕزح ِٓ لذسح اٌؼشة ػٍٝ ٔمً ػٍَٛ األُِ األخشٜ ؟ ِبرا ٠شزشط ٌٕمً زضبسح أِخ ؟   (ط

ٗٓط٘طؽ ٖٓ يُي إٔ جألٓس ًحٗص هى ذِـص ٖٓ جُطوىّ جُؼ٢ِٔ ٝجُكٟح١ٌ ٓح ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ جْط٤ؼحخ ٝكْٜ ًٛج جُؼِْ ج١ًُ ض٘وِٚ  

ِب ِذٜ ا٘زّبَ اٌؼشة ثبٌؼٍُ فٟ فزشح اٌؼظٛس اٌضا١٘خ ؟  (ط

 ٝجُكًٍس جُؼِْ ًحٕ قط٠ ؛ جُُج٠ٛ جإلْال٠ٓ جُؼٍٛ ك٠ ذحُؼِْ جُؼٍذ٤س جألٓس ػ٤٘ص ًٔح ، ذحُؼِْ ػ٤٘ص جُطح٣ٌم ك٠ أٓس ضؼٍف ال

  . ٤ًٝحٜٗح ق٤حضٜح ٖٓ ؾُءً  جُؼ٤ِٔس

ِٓ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ ُ٘ سِض ٌٍؼٍُ فٟ وً اٌؼظٛس ؟ ِٚب ِىبٔزُٙ ؟ ِٚب اٌؼظش اٌزٞ ضُّٙ ؟  (ط

 (أٍٖٜ ًطرٚ جُوحٕٗٞ ك٢ جُطد ًٝطحخ جُٗلحء )ٓؿحُٚ ٛٞ جُطد .. اثٓ س١ٕب 

جُل٣ُ٤حء ٝج٣ٍُح٤ٞحش  .. (٘ـ440 – 362):     اٌج١شٟٚٔ  ٓؿحُٚ جُر٣ٍٛحش   .. : اثٓ ا١ٌٙثُ 

 ٣ُو٢ٛ ذْٜ جُؼِْ ك٢ ًَ ػٍٛ ٝإٓ ، ٝهى ًحٕ ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ جألػ٠ِ ًؼرح ، ٝجألٌْم هىٓح ك٢ ػِٔٚ ٝك٘ٚ :ِىبٔزُٙ 

.  ٗٗأٝج ك٢ جُكورس جُٔٔطىز ٖٓ ٓ٘طٛق جُوٍٕ جٍُجذغ جُٜؿ١ٍ قط٠ ٓ٘طٛق جُوٍٕ جُهحّٓ جُٜؿ١ٍ :اٌؼظش اٌزٞ ضُّٙ 

ِب اسُ اٌج١شٟٚٔ ؟ ِٚب ٌمجٗ ٚو١ٕزٗ ؟ ٚأ٠ٓ وبْ ٌِٛذٖ ؟ ِٚزٝ وبْ رٌه ؟  (ط

  ( 973ّ/ ٛـ  362 )ْ٘س (أَٝذٌٓطحٕ)نٞجٌَّ ٞٞجق٠ ٖٓ ذٟحق٤س ، ُٝى جُل٠ٌِ أقٔى ذٖ ٓكٔى ج٣ٍُكحٕ أذٞ ٛٞ

ِب ػاللخ اٌج١شٟٚٔ ثبٌجالد اٌؼشث١خ ٚإٌٙذ ؟ ِٚزٝ وبٔذ ٚفبرٗ ؟   (ط

ح غٔح٤ٖٗ ٗكٞ ػٍٔ إٔ ذؼى ، ٛـ 440 ْ٘س ك٠ ٝضٞك٠ ٣ٞ٠الً  ًَٓ٘ح جُٜ٘ى ك٠ ٝػحٔ ، جُؼٍذ٤س جُؼٞجْٚ َجٌ ًٓ   ػح

و١ف وبٔذ ز١بح اٌج١شٟٚٔ ؟   (ط

 ك٠ أُق ٌُٝ٘ٚ ك٤ٜح ٝجُطأ٤ُق ٝج٣ٍُح٤ٞس جُطر٤ؼ٤س جُؼِّٞ وٌجْس ػ٠ِ ٣وطٍٛ ُْٝ ٝجُىٌجْس ٝجُطأ٤ُق ذحُركع ًحٗص ق٤حضٚ قحكِس

 . ٝجُٔػِػحش ٝج٣ٍُح٤ٞحش جُلِي ك٠ أُق ًٔح ٝجُؿـٍجك٤ح جُطح٣ٌم

ِزٝ وبٔذ سزٍزٗ إٌٝ إٌٙذ ؟ ٚو١ف وبٔذ ؟ ِٚبرا أفبد ِٕٙب ؟ ِٚب آثبسٖ األدث١خ ٕ٘بن ؟   (ط

ح أٌذؼ٤ٖ ذٜح ٝأ٠ٟٓ قىجغطٚ ك٠ جُٜ٘ى َجٌ ًٓ  ٝأْح٤٠ٍٛح ٝأنرحٌٛح جُٜ٘ى قٞجوظ ك٤ٜح  ًحٗص ٌقِطٚ ػحٍٓز كوى جْطو٠ٛ، ػح

 جُؼِّٞ ٛ٘حى وٌِ كوى جُٜ٘ى ٌقِس ٖٓ كحتىز أػظْ جُر٠ٍٗٝ٤ أكحو ،  ػؿ٤رس ئكحٞسٍ  ك٠ ٝأ٣َحءٛح ٝأنالهٜح ػحوجضٜح ٝٝٚق

 ك٠ ٓورُٞس ٓوُٞس ٖٓ ُِٜ٘ى ٓح ضكو٤ن "جٌُٜٔٗٞ ًطحذٚ  أُق ٛ٘حى:آثبسٖ األدث١خ ،  جُٜ٘ى٣س جُؼِّٞ (ك٤ٜح ٍٜٓ) قًم ًٔح ج٤ُٞٗح٤ٗس

 " ٍٓيُٝس أٝ جُؼوَ

؟ ِٚب سأٞ إٌمبد ف١ٗ ؟  ...( رسم١ك ِب ٌٍٕٙذ )ِبرا رؼشف ػٓ وزبة  (ط

ٛٞ جٌُطحخ ج١ًُ ٝٞؼٚ جُر٢ٍٗٝ٤ ك٢ جُٜ٘ى ٝنٍؼ ذٚ ػ٠ِ جُ٘حِ  " ٍٓيُٝس أٝ جُؼوَ ك٠ ٓورُٞس ٓوُٞس ٖٓ ُِٜ٘ى ٓح ضكو٤ن"

 ٝأْح٤ُد ٝقٞجوغٜح جٍُٗه٤س جُٗؼٞخ أنرحٌ الْططالع جٍُٔجؾغ ن٤ٍ ٖٓ جُطح٣ٌم ك٠ ضأ٤ُلٚ إٔ ػ٠ِ جُ٘وحو  أؾٔغ:سأٞ إٌمبد 

  . ٓؼ٤ٗطٜح

أ٠ٓ اسزمش اٌج١شٟٚٔ ثؼذ ػٛدرٗ ِٓ إٌٙذ ؟ ِٚبرا أ٘ذٜ ٌٍسٍطبْ اٌّسؼٛدٞ ؟  (ط

 جُوحٕٗٞ "ػ٘ٞجٜٗح جُلِي ػِْ ك٠ ٌْحُس جُٔٓؼٞوٟ جُِٓطحٕ ئ٠ُ ٝأٛىٟ جُـُٟٗٞ جُرال٠ ك٠ جْطوٍ جُٜ٘ى ٖٓ جُر٠ٍٗٝ٤ ػحو ُٔح

  " ٝجُ٘ؿّٞ ج٤ُٜثس ك٠ جُٔٓؼٞوٟ

 (ٚإٌدَٛ ا١ٌٙئخ فٝ اٌّسؼٛدٜ اٌمبْٔٛ)ِبرا رؼشف ػٓ وزبة اٌج١شٟٚٔ  (ط

  أؾُجء غالغس ك٠ ٣وغ ٞهْ ًطحخ ػٖ ػرحٌز ٢ٛ ٌْحُس ك٢ ػِْ جُلِي أٛىجٛح جُر٢ٍٗٝ٤ ُِِٓطحٕ جُٔٓؼٞو١ ك٢ ؿُٗس ، ٠ٛٝ

ثُ وبفأ اٌسٍطبْ اٌج١شٟٚٔ ػٍٝ ِؤٌفٗ ؟ ِٚب ِٛلف اٌج١شٟٚٔ ِٓ اٌّىبفبح ؟ ٚػالَ ٠ذي ؟   (ط

  ٝكٟس ٗوٞو ٖٓ ذأقٔحُٜح ض٘ٞء ؾٔحٍ جُِٓطحٕ ئ٠ُ جُر٢ٍٗٝ٤ غالغس  أٌَْ:اٌّىبفأح 

  ، ُِؼِْ جُؼِْ ٣هىّ ئٗٔح ئٗٚ  هحتال جُر٠ٍٗٝ٤  ٌوٛح:ِٛلف اٌج١شٟٚٔ 

.  ػ٠ِ ٍٖف ٓوٛىٙ ٝٗرَ ؿح٣طٚ ٝضلٍؿٚ ُِؼِْ ٝضٍكؼٚ ػٖ جُى٤ٗح َٝٛىٙ ك٤ٜح ٠ذي رٌه

؟   (اٌزٕد١ُ طٕبػخ ألٚائً اٌزف١ُٙ)ِزٝ وزت اٌج١شٟٚٔ سسبٌخ  (ط

 " جُط٘ؿ٤ْ ٚ٘حػس ألٝجتَ جُطل٤ْٜ "ٝجُط٘ؿ٤ْ ٝجُكٓحخ جُٜ٘ىْس ك٠ ٌْحُطٚ ًطد (جُوحٕٗٞ جُٔٓؼٞو١)جُط٢ أُق ك٤ٜح  ٗلّ جُٓ٘س ك٠

اروش ثؼض ِدبالد اٌزأ١ٌف األخشٜ ٌٍج١شٟٚٔ ؟   (ط

  . جُٔؼحوٕ ك٠ ٌْٝحُس" جُؿٞجٍٛ ٓؼٍكس ك٠ جُؿٔح٤ٍٛ "ػ٘ٞجٗٚ جُؿٞجٍٛ ك٠ ًطحذًح أُق " ج٤ُٛىُس ًطحخ "جُطر٤س جُٔحوز ك٠ ًطحخ

ٌٍج١شٟٚٔ ؟  ( سخبٚ)ِب اٌىزت اٌزٟ ٔشش٘ب اٌّسزششق  (ط

"   جُهح٤ُس جُوٍٕٝ ػٖ جُرحه٤س ج٥غحٌ "جُؼظ٤ْ ًطحذٚ ٍٗٗ ًٔح جُٜ٘ى ػٖ ًطحخ جُر٢ٍٗٝ٤" ْهحٝ "جُٔٓطٍٗم ٍٗٗ

ثُ شٙذ اٌؼٍّبء اٌّؼبطشْٚ ٌٍج١شٟٚٔ  ( اٌزٟ ر١ّض ف١ٙب اٌج١شٟٚٔ ؟ ٚػالَ ٠ذي رٌه ؟ ط( اٌّدبالد ) ِب اٌفْٕٛ  (ط
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  جإل٠الع ٝجْغ ، ٓىهن ٓكون ٓإٌل  جُطح٣ٌم ك٠ كٜٞ- : جُطرح٣ٖ ؿح٣س ٓطرح٣٘س ًػ٤ٍز كٕ٘ٞ جُر٢ٍٗٝ٤ ك٠ ض٤ُٔ

  جُٔؼح٣ٍٖٚ جُؿ٤ُٞٞؾ٤٤ٖ ذٜٗحوز ٓٔطحَ ؾ٤ُٞٞؾ٠ جُؿ٤ُٞٞؾ٤ح  ٝك٠- 

  جُٔؼح٣ٍٖٚ جُل٤ٌِٖ ذٜٗحوز ٓٔطحَ ك٠ٌِ جُلِي ٝك٠- 

  . جُٔؼح٣ٍٖٚ ج٣ٍُح٤ٞحش أْحضًز ذٜٗحوز ٓٔطحَ ٣ٌح٠ٞ  ج٣ٍُح٤ٞحش ٝك٠- 

جُٔػحٍ  ٗحوٌز ػرو٣ٍس أٗٚ يُي ػ٠ِ   ٣ىٍ:دالٌخ رٌه 

وُ ثٍغ ػذد ِؤٌفبد اٌج١شٟٚٔ ؟ ِٚب اٌٍغخ اٌزٟ وزجٙب ثٙب ؟   (ط

  .ٌْٝحُس ًطحذًح ٝغٔح٤ٖٗ ٓحتس ضرِؾ ذٜح ٝٓلوٞو كايج ٝٓٞؾٞو ٝٓهط٠ٞ ٓطرٞع ذ٤ٖ ٓح جُر٠ٍٗٝ٤ ٓإُلحش قٍٛش ُوى

.   ًًُي جُلح٤ٌْس ذحُِـس جٌُطحذس ك٠ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ًٞٗٚ ذحًٌػح جُؼٍذ٤س ذحُِـس ٓإُلحضٚ ٓؼظْ جُر٠ٍٗٝ٤ ًطد

ٔبلش رٌه ِٓ خالي سسبٌزٗ فٟ األثؼبد ٚاألخشاَ ؟  .. اٌج١شٟٚٔ فٍىٟ ثبسع  (ط

 ؾٍّ ٖٓ جُؤٍ ؾٍّ ٝٓوىجٌ جألٌٜ ٖٓ جُؤٍ ٝذؼى جألٌٜ ٓٓحقس ػٖ ك٤ٜح ٣طٌِْ ٝجألؾٍجّ جألذؼحو ك٠ ٌْحُس ُِر٠ٍٗٝ٤

 . ٝئُم .... َٝقَ ٝجُٔٗطٍٟ ٝج٣ٍُٔم ٝجٍُُٛز ػطحٌو ٝأقؿحّ أذؼحو غْ جُؤٍ ظَ ٝٓوىجٌ جُّٗٔ ٝهطٍ جألٌٜ

ثضِٓ ؟   اٌزم١ذ ٚػذَ اٌشّٛي ِظب٘ش ِٓ ِظٙش اٌج١شٚٔٝ: ِب طفبد اٌج١شٟٚٔ ؟ ِٚبرا ل١ً ػٕٗ ؟  ػًٍ  (ط

:  كٜٞ ٚحقد  ٝض٤ُٔٙ جُؼحُْ ضهِن جُط٠ جألْح٤ْس ذحُٛلحش جُر٠ٍٗٝ٤ ض٤ُٔ

  ٗظ٤ٍ ُٚ ػٍف إٔ هَ جُؼَٔ ػ٠ِ ٝؾِى ٝٓػحذٍز ٝٓٛحذٍز ٚحقد ٚرٍ              -  ٓطٞهى ٗحوٌ يًحء ٝ كًز ػرو٣ٍس- 

  جُٛـحتٍ ػٖ ٝػِٞ ٝجُِٓطحٕ جُٔحٍ ك٠ َٛى   -  جالْطوٍجٌ ك٠ ٝذٍجػس جُٔالقظس ك٠ وهس- 

  ". جُؼظ٤ٔس جُؼوٍٞ ٖإٔ ، ذُٖٓ جُطو٤ى ٝػىّ جٍُٗٔٞ ٓظحٍٛ ٖٓ ٓظٍٜ جُر٠ٍٗٝ٤ " ثسك ػٕٗ ل١ً

. دًٌ ػٍٝ طسخ ٘زٖ اٌّمٌٛخ .. اٌج١شٟٚٔ ػبٌُ سجك ػظشٖ ثؼظٛس وث١شح  (ط

ج ُطٓرن ٝئٜٗح ْ٘س أُق ٖٓ أًػٍ ًٓ٘ ًطرٜح ، جُر٠ٍٗٝ٤ ٓإُلحش ٖٓ جالهطرحْحش ٖٓ ًر٤ٍ ػىو ضؿ٤ٔغ جإلٌٓحٕ ك٠-  ًٍ  ٖٓ ًػ٤

  . قى٣ػس أٜٗح ج٤ُّٞ ٣لطٍٜ جُط٠ جُؼو٤ِس جُٔ٘حٛؽ

   . ٝوٌجْحضْٜ ذكٞغْٜ ك٠ جُٔٓطٍٗهٕٞ ئ٤ُٜح ٣ٍؾغ جُو٤ٔس ٓإُلحضٚ ٖٓ ٤٠رس ؾِٔس جألٌٝذ٤س جٌُطد وٌٝ ٝك٠- 

ِب ِظب٘ش رىش٠ُ اٌؼبٌُ ٌٍج١شٟٚٔ ؟ ٌّٚبرا ؟  

 ضُٞٓطٞف جُٔٓطٍٗم ئٍٖجف ضكص ٍٗٗ " جُر٠ٍٗٝ٤ "ذؼ٘ٞجٕ ضًًح٣ًٌح ٓؿًِىج 1951 ْ٘س جُٓٞك٤ط٤س جُؼِّٞ أًحو٤ٔ٣س أٚىٌش- 

 .  ُٓٞىٙ ػ٠ِ ٛؿ٣ٍس ْ٘س أُق ٌٍٓٝ ذٔ٘حْرس

 ذًًٍجٙ جقطلحالً  ٝيُي جُر٠ٍٗٝ٤ ػٖ ٝجُٔوحالش جُركٞظ ػٍٗجش ٣كٟٞ 1951 ْ٘س ُِر٠ٍٗٝ٤ جُطًًحٌٟ جُٔؿِى جُٜ٘ى ك٠ أٚىٌ- 

ِْ  ػ٠ِ ذلِٟٚ ٝجػطٍجكًح ِِ  ٝجإلٗٓح٤ٗس جُؼِ

للدكتور شوقى ضٌؾ  (قٌم إنسانٌة  ) 
:  ٌسمو اإلسالم بالفرد 

 هٌؤه لحٌاة اجتماعٌة عادلة تقوم على البر و التعاون فً المجتمع الرشٌد واألسرة الصالحة  :اجتماعٌا 
دعاه إلى استخدام عقله فً معرفة قوانٌن الكون و تعمٌره ،وبٌن أن قوى الطبٌعة مسخرة له  :عقلٌـــــا  

دعاه إلى عبادة هللا وحده وحرره من الشرك و عبادة قوى الطبٌعة و أسقط عنه نٌر الخرافات   روحٌـــا
: من دالئل تكرٌم هللا لإلنسان و تفضٌله على سائر المخلوقات 

.              وهبه الخواص الذهنٌة - 2.       خلقه و سواه و عدله و ركبه فً أحسن صورة - 1
 حمله وذرٌته فً البر والبحر- 4.                                جعله خلٌفته فً األرض - 3

.    جاء و االسترقاق راسخ متؤصل فى جمٌع األمم و الشعوب  اإلسالم لم ٌحرم الرق تحرٌما قطعٌا

 . للحفاظ على الملكٌة و المال الخاص و لٌتبع منهج التدرج فً التشرٌع  (2

: الوسائل التً شرعها اإلسالم لتحرٌر العبٌد 
جعل تحرٌر العبٌد مكفرا للذنوب وفٌه تقرب إلى هللا فتسابق كبار الصحابة لشراء العبٌد وتحرٌرهم وعلى رأسهم أبو بكر - 1

ٌكاتب العبد سٌده على حرٌته مقابل مبلػ من المال ٌدفعه العبد من " جعل للعبد الحق فً مكاتبة مواله - 2الصدٌق            
.     عرق جبٌنه 

 . حرم بٌع األمة إذا استولدها موالها وجعلها حرة وأوالدها وكانت تستعبد وأوالدها قبل اإلسبلم - 3
ضمن اإلسبلم حرٌة العقٌدة و عدم إكراه الناس على الدخول فٌه بل ٌختارون ألنفسهم  :موقؾ اإلسالم من حرٌة العقٌدة   

ٌنِ  فًِ إِْكَراهَ  الَ }ما ٌرٌدون  ٌَّنَ  َقد الدِّ َب ْشُد ِمنَ  تَّ ًِّ  الرُّ  . {اْلَؽ

اإلسبلم دٌن سبلم للبشرٌة ٌرٌد أن ترفرؾ علٌها ألوٌة األمن والطمؤنٌنة ودلٌل    الدلٌل على أن اإلسالم دٌن سالم للبشرٌة
ْلمِ  َوإِن }دعا إلى السبلم - 2 . (السبلم علٌكم  )تحٌة اإلسبلم هً - 1 :ذلك  أمر - 3  {هللّاِ  َعلَى َوَتَوكَّلْ  لََها َفاْجَنحْ  َجَنُحواْ لِلسَّ

.  المسلمٌن بقتال من ٌقاتلهم فقط و عدم االعتداء 
وإنما اضطر الرسول صلى هللا علٌه وسلم لرفع السٌؾ والحرب فقط للدفاع عن الدٌن ال العدوان 

 ودلٌل ذلك وصاٌاه لقواده وعهوده لنصارى نجران وتؤمٌنهم على كنابسهم ، وشعابرهم 
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ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانٌن فً معاملة األمم المؽلوبة     (4

.  معاملة الرسول لنصارى نجران أال تمس كنابسهم و أن تترك لهم حرٌة ممارسة عبادتهم - 
  .معاملتهم معاملة تقوم على البروالعطؾ و التسامح الدٌنً بدلٌل - 
 . معاملة الخلفاء الراشدٌن مثل عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ألهل بٌت المقدس و إعطابهم - 
 .أعطاهم أماناً ألنفسهم وأموالهم وكنابسهم وصلبناهم   (العهدة العمرٌة  )

تعالٌم اإلسبلم السمحة ال السٌؾ هً التً فتحت الببلد شرقا و ؼربا فقد كفل   :السبب فً انتشار اإلسالم شرقا وؼربا 

 الحرٌة للناس جمٌعا ال ألتباعه
 العدل ، والرخاء ، والسبلم : كؤن اإلسبلم أراد وحدة النوع اإلنسانً ، وحدة ٌعمها  ذلكالؽاٌة من 

 (القدس مدٌنة عربٌة إسالمٌة  )
 القدس مجتلً عٌن موسى و مهوى قلب عٌسى و مسرى و معراج نبٌنا محمد صلى هللا علٌه و سلم و قبلة :مكانة القدس

.  اإلسبلم األولى و معبد الشرق و الؽرب و رمز وحدة دٌن هللا ودرة متؤلقة فً تارٌخ العرب و المسلمٌن 
 (إٌلٌاء – ٌبوس - مدٌنة العدل - دارالسبلم - أورشالٌم - القدس ) األسماء التً أطلقت علٌها

و أخذوا ٌقٌمون االحتفاالت فً كل أنحاء العالم بمناسبة مرور .  أنهم شٌدوا مدٌنة القدس من ثبلثة آالؾ عام :أكاذٌب الٌهود 
.  ثبلثة آالؾ عام على إنشابهم لها 

العرب الكنعانٌون أنشبوها منذ أربعة آالؾ سنة قبل المٌبلد  - 1      القدس عربٌة لحما و دما
.   خشونة األرض و من ثم صبلبة أهلها تعنىأن كلمة كنعان - 2
  (الفٌنٌقٌٌن – األرامٌٌن – الٌوبوسٌٌن – العمورٌٌن )تفرع عن الكنعانٌٌن بطون عدة مثل - 3

رفض الخلٌفة عمر الصبلة داخل كنٌسة القٌامة حتى ال ٌتخذها المسلمون مسجدا بعده 
 أعطى الخلٌفة عمر أهل القدس أماناً ألنفسهم وأموالهم وكنابسهم فبل تسكن كنابسهم وال تهدم وال :نصوص العهدة العمرٌة 

ٌكرهون على دٌنهم وال ٌضار أحد منهم ال ٌسكن بالقدس أحد من الٌهود  
 لقد كان لعمر مواقؾ دلت على بعد نظره واستشرافه للمستقبل ، وضح ذلك ؟ 
بؤن ٌصلً مكانه ولكن الخلٌفة  (صفرونٌوس)عندما زار الخلٌفة عمر كنٌسة القٌامة وحان وقت الصبلة فؤشارعلٌه البطرٌق 

حتى ال ٌتخذها المسلمون مسجداً من بعده  ، رفض أن ٌصلً داخل الكنٌسة 
 لمصر دور كبٌر فً إعمار القدس قدٌما 

.  الخلٌفة األموي عبدالملك بن مروان خصص خراج مصر سبع سنوات لبناء المسجد األقصى 
 الدلٌل على تسامح اإلسالم و احترامه للدٌانات السماوٌة 

 . عدم توقؾ رحبلت الحجاج المسٌحٌٌن للقدس مع وجود اإلسبلم - 1 
.  ؼٌر المسلمٌن عاشوا فً أمن و سبلم مع المسلمٌن لقرون عدٌدة -  2 

 للحروب الصلٌبٌة فائدة للمسلمٌن 
.  ألنها أحٌت فكرة الجهاد اإلسبلمً للقضاء على الوجود الصلٌبً فً ببلد الشام 

  وسائل نور الدٌن محمود لتحرٌر القدس و ما خطته 
 سنٌةإعادة مصر للخبلفة ال-   .القضاء على الخبلفة الفاطمٌة- توحٌد الجبهة اإلسبلمٌة    - :وسابله 
  (صبلح الدٌن)و  (أسد الدٌن)االستٌبلء على مصر بفضل . - االستٌبلء على دمشق   - :خطته 

 دور صالح الدٌن األٌوبً فً تحرٌر بالد الشام و القدس 

.  فتح المدن الصلٌبٌة واحدة بعد األخرى .       م 1178انتصر على الصلٌبٌٌن فً حطٌن سنة 
 وضح.. تجلت عبقرٌة صالح الدٌن بعد معركة حطٌن 

الساحلٌة مستولٌا علٌها لٌحرم الصلٌبٌٌن من قواعدهم البحرٌة التً تربطهم لم ٌتجه إلى بٌت المقدس مباشرة واتجه إلى 
 .بؤوربا قبل أن ٌتجه إلى القدس 

 .  هـ دخل القدس وصلى فً المسجد األقصى 583ٌوم الجمعة الرابع من شعبان :دخول القدس 

و تضمنت خطبته اإلشادة بالمسجد األقصى و مكانته و بالجنود األبطال   (محً بن زكً الدٌن  )وكان خطٌب  الجمعة  
.  الذٌن حققوا النصر 

 (العلم فى اإلسالم  )
.   أن العلم فً اإلسبلم هو العلم بآدابه و أحكامه و علومه الدٌنٌة فقط :المفهوم الخاطئ 

.   هو أن العلم فً اإلسبلم كل علم ٌمنع الجهل سواء كان دٌنٌا أو دنٌوٌا :و المفهوم الصحٌح 
: الدلٌل على أن العلم فً اإلسالم هو العلم الشامل لضروب الحٌاة 

توجٌه القرآن تؤكٌدا للمنهج العلمً ؛ آلن القرآن ٌدفع اإلنسان إلى محاولة استكشاؾ  - 
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المجهول فً هذا الكون ، وٌدعو كثًٌرا إلى التؤمل فً أسرار الكون على أساس من الثقة فً قدرة  
قول الرسول  - أنواع كثٌرة من العلوم المتصلة بكل شبون الحٌاة  (استخراج)واستنباط .اإلنسان بالعلم على مواجهة الطبٌعة 

.  و هذا القول ٌفتح الباب واسعا أمام العقل البشري لٌستنبط من أنواع العلوم ما ال حصر له  (أنتم أعلم بشبون دنٌاكم  )
:  كثرة مشاورة الرسول ألصحابه مع أنه أكمل الناس عقال و ذلك - 3
.  ألنه قد ٌخطر على بال أحدهم ما ال ٌخطر على بال آخر - 
.   لٌتخذونها قاعدة شرعٌة من بعده - .                   ألن علوم الخلق ؼٌر متناهٌة - 

 (و شاورهم فى األمر  )وذلك ما استنبطه اإلمام فخر الدٌن الرازى من قوله تعالى 
لٌس هناك حد لما ٌمكن أن ٌستنبطه العقل البشري من أنواع العلوم و المعارؾ ألن مصالح الناس كثٌرة و متشعبة و - 

.  متؽٌرة من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر 
  ألنها تقوم على العلم المادي ونقصها ٌسبب حرجا للمسلمٌن وواجب ولً اعتبر الفقهاء الصناعات من فروض الكفاٌة- 

األمر أن ٌوفر الصناعات البلزمة للمسلمٌن و إن لم ٌفعل ذلك ٌكون آثما  
علم :  - مثل .   هى تلك العلوم التى ال ٌستؽنى عنها فى أمور الحٌاة :العلوم التً اعتبرها اإلمام الؽزالً فرض كفاٌة - 

ألنه ضروري فً قسمة الموارٌث و الوصاٌا  : علم الحساب .- ألنه ضروري لؤلبدان : الطب 
 . ا علم ٌدفع الجهل سواء من علوم الدٌن أو الدنًكل العلم فً اإلسبلم :ال تعارض بٌن العلم واإلسالم 

  (النفس البشرٌة  )العالم األصؽر    - (كامل الكون)العالم األكبر  - :مجاالت البحث العلمً فى القرآن 
ٍء َشِهٌدٌ ): قال هللا تعالى  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش ْكِؾ بَِربَِّك أَنَّ ٌَ ُه اْلَحقُّ أََولَْم  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ اتَِنا فًِ اآْلَفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى  ٌَ و  (َسُنِرٌِهْم آ

 . بالبحث فً الكون و فً النفس نكتشؾ قوانٌن الخلق و نعرؾ الخالق فٌإدي إلى اإلٌمان الكامل باهلل 

مــــراجعــــة النصـــوص 
لمحات من حٌاة العقاد 

لماذا وصؾ العقاد بؤنه عصامً  - األدلة على عصامٌة العقاد - عصامٌة العقاد لها ركائز متعددة 
  (لذلك وصؾ العصامً)ربى العقاد نفسه وشق طرٌقه فً الحٌاة بسبلح الفطرة والموهبة األصلٌة  - 1
. عاش العقاد بسن قلمه ومن سن قلمه ؛ ألن الوظابؾ الحكومٌة كان ٌضٌق بها  - 2

.  الكفاح األدبً والسٌاسً والمادي .. حٌاة العقاد سلسلة طوٌلة من الكفاح  - 3
.  ٌقضً اللٌل على ذبالة مصباح وٌقضً النهار على وجبة من الخبز والجبن أو من الخبز والفول - 4

خصائص أسلوب العقاد ؟  كل ما ٌتعلق بؤسلوب العقاد وموقفه من الصحافة ؟  
  .أفكاره مرتبة ترتٌباً ٌتمٌز فٌه البدء والختام -  أسلوب العقاد منطقً ٌعتمد على المقدمات والنتابج - 
 .أسلوبه علمً ٌمٌل إلً اإلٌقاع ونهاٌة الفواصل فً ؼٌر حشو - 
.  ٌُإثر المعنى على اللفظ ، وإن كان ٌستهوٌه السجع أحٌاناً  - 
 ، فقد ظل أسلوب العقاد طابعه الدراسة واالستقصاء والتمحٌص ؛ وذلك بسبب ولم تجِن علٌه الصحافة جناٌتها على ؼٌره- 

.  شخصٌته التً ال تتؤثر بؽٌرها وهً شخصٌة معتدة بنفسها منفردة ومإثرة 
. حٌاة العقاد سلسلة متصلة من الكفاح متعدد الجبهات وكٌفٌة تؽلبه علٌها 

صارع العقاد الزمن ، واألحداث والسلطات فً عهود شتى ، واضطهدته الملكٌة ، وأودعته السجن حتى أخرج من بلدته 
تؽلب على ذلك بقوة - أسوان ، وعاش حٌاة ضنكاً اضطرته أن ٌقرأ على ذبالة مصباح ، وٌقضً النهار على وجبة واحدة 

شخصٌته ، واعتداده بنفسه وبالقراءة والثقافة والعلم والمعرفة  
وكٌؾ استطاع تثقٌؾ نفسه  - عوامل نجاح العقاد فً مجال المعرفة 

استطاع العقاد بسبلح الفطرة والموهبة األصٌلة والكفاح المتنوع ، وعصامٌته أن ٌنفذ إلى مكانه الطبٌعً فً الحٌاة، واستثمر 
.  إٌداعه السجن فً القراءة والتؤلٌؾ فً جمٌع مجاالت المعرفة المختلفة

واستطاع تثقٌؾ نفسه بالقراءة المتنوعة التً صقلته ، وبما خاضه من تجارب ، وبما كان له من طموح عظٌم ، وإخبلص - 
. ٌستزٌد وٌزٌد: لؤلدب والعلم

إتقان العقاد اللؽة اإلنجلٌزٌة والدلٌل على إتقانه  
مدٌنة سٌاحٌة ومشتى عالمٌا تزدحم بالسابحٌن ، - وما تزال- أتقن العقاد اللؽة اإلنجلٌزٌة؛ ألنه نشؤ فً أسوان التً كانت 

فكان العقاد ٌندس بٌنهم ، ٌتحدث إلٌهم فؤتقن المحادثة ، كما كان ٌدعى إلى مجالسهم ، فتهٌؤ له مجالسة صفوة األجانب ، 
فاستفاد من ذلك كثًٌرا ، والدلٌل على إتقانه أنه كان ٌتمثل الجملة إنجلٌزٌة قبل أن ٌخرجها على الورق بالعربٌة وتعلم 

. اإلٌطالٌة واإلسبانٌة بقدر ما هو مشترك مع اإلنجلٌزٌة 
.  تعقب االستعمار ومعاونٌه له 

 تعقب االستعمار ومعاونوه العقاد ؛ ألنه وقؾ أمام السلطات الظالمة فً عهده ، ٌبث الحماس فً نفوس الشباب لنٌل الحرٌة ، 
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ا من إِخراجه من أسوان ، واضطهدته الملكٌة ، فؤودعته السجن  ورؼم ذلك لم ٌستسلم ، ... ولم ٌجد االستعمار ومعاونوه بّدً
.  بل اعتز بنفسه وأثبت ذاته

لعقاد بالِكَتاب ؟ اعالقة 
وجد العقاد فً الكتاب ؼنى وكفاء ،  رفٌقه كتاب هو قاربه أو كاتبه ، لٌس ؼٌر الكتاب صاحب وخدٌن  

أسوان فً مذكرات  العقاد  
 ترعرعت فٌها بلدتً أسوان بؤطراؾ جنوب الصعٌد ٌقترب الناشا التًكانت البلدة : تحدث العقاد عن أسوان فً مذكراته 

 فً مثل عمري أن ٌلجؤ بها إلى صومعة الفكر ٌفكر فٌقلب وجوه النظر فٌما ٌسمع أو ٌبصر من شبون عامة ، بؽٌر تضلٌل
 أو تفرٌع ، فبل تصل إلٌنا حتى تتكشؾ بوضوح  

صفات  العقاد التً تمٌز بها عن ؼٌره ممن نشئوا فً أسوان ، سبب ذلك  
أنه كان ذا حس مرهؾ ، سرٌع التؤثر، قادراً على التؤمل مفعماً بحٌوٌة ونشاط ، معتداً بنفسه   - 1
دفعته إلى أن ٌقضً اللٌل ٌقرأ على ذبالة المصباح ، صبوراً ، ٌقضً النهار على وجبة  (طموح)كان ذا نفس طلعة  - 2

واحدة من الخبز والجبن أو الخبز والفول  
.  عوامل الوراثة حٌث ولد ألبوٌن ذكٌٌن ، دءوبٌن فً العمل  - 1:   وسبب ذلك - 
ولوعه بالمعرفة على اختبلؾ أنواعها وعصامٌته التً ربى نفسه بها ، وشق طرٌقه فً الحٌاة بسبلح الموهبة األصٌلة  - 2

  (قوة و حدة)التً ٌزٌدها الصقل والطموح تؤلقا و مضاء 
أثر أسوان على العقاد نفسٌا بسبب تالقً الحٌوات فٌها   

بؤن منحته بسطة فً األفق ، واإلحساس بسعة الحٌاة و طبعته على االستعداد لقبول التناقض 
فً تكوٌنه العلمً    (أسوان)وضح مبٌناً أثر بٌئته . للعقاد منهج خاص فً دراسة القضاٌا

وٌقلب وجوه النظر فً كل شًء ، منهج العقاد فً دراسة القضاٌا المختلفة ٌقوم على التركٌز فً الفكر والتعمق فً البحث 
وأثر بٌبته فً تكوٌنه العلمً - سواء ما ٌقرأ وما ٌسمع فؤصبح قادراً على إتقان االختٌار والموازنة والعمق والفحص والتؤمل 

أنها كانت عامرة بالمكتبات فؤتاحت له االطبلع على كتب اآلثار والتارٌخ والقصص والمجبلت فعب منها ما وسعته الطاقة 
كما أتقن االنجلٌزٌة من خبلل االندساس بٌن السابحٌن والتحدث إلٌهم ومجالسة الصفوة من األجانب وكل ذلك ساعد على 

 . التكوٌن العلمً للعقاد 

 ًٌوضح جوانب شخصٌة من شخصٌات الفكر  و األدب فً العصر الحدٌث      : النص مقال أدب .
الوضوح والسبلسة  ، والدقة فً اختٌار األلفاظ المعبرة عن طبٌعة الشخصٌة المتحدث عنها   : تتمٌز لؽة المقال
  ماذا تعكس لؽة المقال من شخصٌة  الكاتبة ؟ 

.  دقة المبلحظة – والقدرة على التحلٌل والتعلٌل – وسعة الثقافة –  عمق الرإٌة 
 ًانتقاء األلفاظ وهندسة العبارة           ظهور العاطفة القوٌة     : سمات المقال األدب

االستعانة بالصور البٌانٌة والمحسنات البدٌعٌة   
   السمات الفنٌة  ألسلوب الكاتبة  :
.  استخدام الصور والمحسنات ؼٌر المتكلفة              - سهولة األلفاظ  وروعة التراكٌب فً ؼٌر تعقٌد - 
.                                                      شخصٌتها قوٌة من خبلل كتاباتها      - االهتمام بالجانب الموسٌقى المإثر فً العقل والوجدان - 
. قدٌرة على التحلٌل والتعلٌل - 
 مرحلة اإلزدهــــــــار :  المرحلة التى ٌمثلها النص

فى تطور النثر الحدٌث من حٌث اتساع أؼراضه ، مع العناٌة بالفكر ، وحٌوٌة األلفاظ ،  (مرحلة االزدهار)ٌمثل هذا النص 
. والتحرر من المحسنات المتكلفة ، وروعة الصور ، وواقعٌة الموضوع 

 النص ٌنتمً إلى مدرسة المجددٌن والتً تتمٌز بـ : 

والبعد عن التكلؾ والحشو واإلسهاب                                                                - . رشاقة اللفظ - 
. القصد لكشؾ أبعاد الشخصٌة وجوانب تمٌزها واألسباب المنطقٌة، وتحلٌل جوانبها - 

   كٌؾ تحقق التكوٌن الفنً للمقال ؟ مهم جدا
    تحقق التكوٌن الفنً للمقال فقد بدأ  بعرض  نشؤة العقاد ثم أثر أسوان علٌه ثم انتقل  إلى توضٌح جوانب شخصٌته  ثم 

مقدمة وموضوع و خاتمة انتقل بٌنها  فً  سبلسة معتمدا  على : ختم بطبٌعة أسلوب العقاد الذي عرؾ به أي  إن المقال له 
 . التحلٌل  و العرض والتعلٌل ،  ولم ٌقؾ عند مجرد  رصد جوانب الشخصٌة وسٌرتها  

ما الدروس المستفادة من دراسة حٌاة العقاد؟   - (س

االعتماد على النفس والصبر والكفاح والصمود وحب القراءة والثقافة، والقناعة وتحمل : نتعلم من دراستنا لحٌاة العقاد
 .الشدابد لتحقٌق النجاح فً الحٌاة

تجلى إبداع العقاد فً تؤلٌؾ عبقرٌاته ؟  : علل  (س
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 (خالد عبقرٌة)، و  (عمر عبقرٌة)و   (الصدٌق عبقرٌة)  ثم (محمد عبقرٌة) كتب منذ عبقرٌاته تؤلٌؾ فى العقاد إبداع تجلى
 دخابل عبر النفاذ فً قدرة العقاد وتجلت وتمٌزها، تفردها منظور من شخصٌة لكل سٌرة سرد فى جدٌد منهج صاحب فكان

  (الشخصٌة مفتاح)  ماأسماه طرٌق عن شخصٌاته
تفرد العقاد بموسوعٌته إلى جانب أسلوبه ؟  : علل  (س
 جانب إلى األدبٌة و واللؽوٌة الدٌنٌة للعلوم قاربا العقل ، وإعمال المعرفة  على حرٌصا واالطبلع بالقراءة نهما العقاد نشؤ

 المتمٌز أسلوبه جانب إلى الفذة بموسوعٌته تفرد حتى التطبٌقٌة ، والعلوم والفلسفة التارٌخ فى قراءاته
( الدٌوان)كشؾ العقاد عن خالصة نظرٌته فً الشعر فً كتاب : علل  (س

 أسسها اإلحٌاء التى مدرسة من حادا موقفا أخذ حٌث (الدٌوان) كتاب فى الشعر فى نظرٌته خبلصة عن العقاد كشؾ
وحافظ    شوقى ورعاها البارودي ونماها

: فقرات هامة فً النص 

فبٌس١بح ٟ٘ اٌس١بح ٚاٌٛسبئً ٟ٘ اٌٛسبئً وأْ وً شٟء ثبثذ فٟ ِىبٔٗ ٌُٚ ٠زسشن إال اٌضِٓ ٚفٟ ): الفقرة األولى 

  ( ٍِزمٝ اٌس١بر١ٓ ٔشأ اٌؼمبد

ٝجُؿِٔس جال٤ْٔس ضل٤ى جُػرٞش ٝجالْطوٍجٌ ، ٝك٤ٜح   (جُك٤حز ٢ٛ جُك٤حز )هٍٛ ذطؼ٣ٍق ٠ٍك٢ جُؿِٔس جال٤ْٔس - 1 :ف١ٙب 

واستعارة مكنٌة   (ثابت ، ٌتحرك الزمن )وفٌها تضاد بٌن  (لم ٌتحرك إال الزمن)عن طرٌق النفً واالستثناء هٍٛ 

 متمثبل فً أحدث صور الحضارة  ذحُكحٍٞ ٓطٔػال ك٢ جُر٤ٞش ٝجُٔطحقق جُٔح٢ٞ جُٓك٤ن : المقصود بالحٌاتٌن - 2

فتح العقاد عٌنه الطفلة على الفتاة البارٌسٌة واللٌدي اإلنجلٌزٌة والمرأة األسوانٌة المحجبة   - 3
أثر نشؤة العقاد فً هاتٌن الحٌاتٌن المتناقضتٌن أنه  لم ٌعط هذا التناقض اهتماما فً صؽره لكنه لمسها فً كبره فشعر - 4

بسعة الحٌاة وسعة األفق والقبول بالمتناقض فً ؼٌر نفور   
ازدواج ٌعطً جرسا موسٌقٌا   : (الحٌاة هً الحٌاة والوسابل هً الوسابل)- 5

 ما كل فى النظر وجوه فٌها ٌقلب الفكر صوامع من صومعة إلى ٌؤوي بها أن ٌكاد الناشًء فً مثل سنى ): الفقرة الثانٌة 
  (جالء  على تنكشؾ حتى إلٌنا تصل فال تهوٌل أو تضلٌل بؽٌر ، العامة الشئون من ٌبصر أو ٌسمع
توحً ( صومعة)توحً باالطمبنان والراحة النفسٌة  ، كلمة ( : ٌؤوي)ٌفٌد القرب  ، كلمة ( ٌكاد)استخدام الفعل  (1: فٌها 

حرؾ الجر ٌفٌد وجود الكثٌر من المكتبات هناك والجمع للكثرة   : (من صوامع) ، بالقدسٌة والراحة واالنقطاع 
فٌها استعارة تصرٌحٌة شبه المكتبات بالصومعة  ( : صومعة )(2
فٌها أسلوب قصر وفٌها كناٌة عن التدقٌق والتؤمل  ( : ٌقلب فٌها وجوه النظر )(3
النقد ) ومن النثر القلٌل فً ( خصه بالوصؾ والعاطفة ) تبٌن الفقرة أهم ما ألفه العقاد فً أول شبابه من الشعر  (4

  (االجتماعً والمقالة الوصفٌة والعاطفٌة
تكشؾ الفقرة عن منهج العقاد أمام القضاٌا العامة فهو ٌتؤمل وٌفكر وٌقلب وجوه النظر حتى ٌصل إلى الحقٌقة    (5

والمادي أٌضا  والسٌاسى األدبى : الكفاح .. ألوانه بكل الكفاح .. الكفاح من طوٌلة سلسلة العقاد وحٌاة ): الفقرة الثالثة 
 إلى وٌنفذ ،  المعرقلةىالقو كلَّ  ٌزحزح أن استطاع حتى شتى، عهود فى والسلطات واألحداث الزمن الرجل صارع فقد

  (الحٌاة  فى الطبٌعى مكانه

كناٌة عن قوته وصبره ، واالستعارة المكنٌة ( استطاع أن ٌزٌحزح) ، والكناٌة ( حٌاة العقاد سلسلة)التشبٌه البلٌػ  (1: فٌها 
الكفاح ، : الكفاح بكل ألوانه : سر جمالها التشخٌص أو التجسٌم ، واإلطناب  عن طرٌق التفصٌل  (...صارع الزمن )فً 

للتنوع وبٌان معاناته   (الزمن واألحداث والسلطات)، والعطؾ فً  (أٌضا)والتوكٌد عن طرٌق المفعول المطلق 
تكشؾ الفقرة عن عصامٌة العقاد وكٌؾ استطاع أن ٌشق حٌاته بسبلح الفطرة والموهبة التً ٌزٌدها الصقل والتجربة  (2

والطموح قوة وتؤلقا  
تكشؾ الفقرة عن موقؾ العقاد من الوظابؾ الحكومٌة التً ضاق بها العقاد ضاق بها وبقٌودها فترك الوظٌفة وخبل  (3

  (ٌشبه العقاد الجاحظ فً كثرة مإلفاته ، وٌشبه المتنبً فً أنه شؽل الدنٌا بشخصه وفكره وفنه    )لؤلدب 
  (مظانها  من ٌهطع إلٌها  ألوانها اختالؾ على  اإلنسانٌة بالمعرفة ولوع طلعة نفس وللعقاد ): الفقرة الرابعة 

 : (ٌهطع إلٌها )كناٌة عن الرؼبة الشدٌدة فً العلم ،  : (نفس طلعة ، ولوع بالمعرفة  )الفقرة تفٌض بالكناٌات  (1: فٌها 
كناٌة عن شدة حبه للكتب  

مبؽض وكاره   : (ولوع)مضاد - كسول     : (طلعة) مضاد –( ٌبطا : ٌهطع )مضاد  (2
 إلى اللحن ٌضٌؾ كؤنه وتوكٌدا ، جبلء هذه األؼراض وٌزٌدها فى المعانى إلى الذهن ٌنبِّه السجع فإن ):  الفقرة الرابعة 

  (الذي ٌسمع بؽٌر تلحٌن للكبلم لٌست ومعانٌها قوة الكلمات

... (  كؤنه اللحن ) التشخٌص ، والتشبٌه التمثٌلً ( ٌنبه الذهن )، واستعارة مكنٌة ...( إن السجع )أسلوب توكٌد  (1: فٌها 
  (قوة لٌست للكبلم  )، وطباق السلب  (لحن وتلحٌن  ) (اشتقاقً)والجناس الناقص 

تبٌن الفقرة موقؾ العقاد من السجع فهو ٌستهوٌه أحٌانا فً الموضوعات التً تتصل بالتهكم والموضوعات الوجدانٌة    (2
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التكافل االجتماعً 
. وضحها مبٌناً الدلٌل الذى برهن به على رأٌه. للكاتب رإٌة فى عالج اإلسالم للفقر - (س
. عالج اإلسبلم الفقر عبلج من ٌعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر- 

. والدلٌل هو حصر اآلٌات التى تحدثت عن الصدقات والتى تفوق عددها اآلٌات التى تحدثت عن الصٌام والصبلة والحج
 فما سببه؟ وما قٌمته البالؼٌة؟   موسٌقىعلهذه الجمل وق" أرفع أركان اإلسالم شؤناً، وأكثر أوامره ذكراً "  - (س

. ، وهو ٌعطى إٌقاعاً جمٌبلً تطرب له األذن(االزدواج) سببه التوازن الموسٌقى بٌن الجمل  : اإلجابة
وتشبٌه بلٌػ الفقرة أسلوب قصر فً " لم ٌبعث بها هللا محمداً إال لٌنقذ اإلنسانٌة من ؼوائل الفقر وجرائر الجوع " -(س

:  الفقرة الثانٌة
. وضح ذلك. اعتمد الكاتب فى الفقرة على طرح الفكرة ثم التعلٌل لها (س
. األسباب بمسبباتها لبلقناع ربط - 

  . وضح السبب. أكثر الكاتب من استخدام صٌػ التفضٌل – (س
. لتؤكٌد فكرته- 

.   تعكس الجمل سمة من سمات أسلوب الزٌات(تضرٌة الؽرائز، وتمزٌق العالئق، ومعاناة الؽزو )(س
  بالمٌل إلى تنسٌق المفردات والجمل والعبارات عامة وتوازنها وهو االزدواجهٌتسم أسلوب  :اإلجابة

: الفقرة الثالثة
".  الفاحش"بـ " الربا"، و"الدامٌة" بـ" األشالء"اذكر قٌمة وصؾ  (س

.  توحى بمدى ضرر الربا- توحى بشدة التفرق- 

:  الرابعة الفقرة 
ما قٌمة استخدام العطؾ بحرؾ الواو فى الفقرة السابقة؟   - (س

. (ٌدل على تنوع أسالٌب العبلج) - 
؟  ما تعرٌؾ فن المقال؟ وما أنواعه: س
. ، ينشر فى صحيفة أو مجلة ، أو االجتماع ، أو السياسة  فى العلم، أو األدبربحث قصي: المقال- 
.    من حيث الشكل والمضمون، يبدو فى المقاالت التى تنشر فى مجالت أو صحف سيارة أو تجمع فى كتبهتتعدد أنواع- 

؟ وما نوع األسلوب الذى كتب به؟ (الموضوع)ما نوع هذا المقال من حيث المضمون : س
.  تماعى ُكتب بؤسلوب أدبىجهذا النص مقال ا- 

ما فكرة النص المحورٌة؟ وكٌؾ أكدها الكاتب؟ : س
                : باستخدام الوسابل اللؽوٌة المتنوعة وهىوأكدها ، عبلج اإلسبلم للفقر: فكرة النص المحورٌة هى- 
 . أسالٌب التوكٌد-              اإلكثار من الجمل المترادفة-       (أوفر– أكثر– أرفع)اإلكثار من صٌػ التفضٌل - 
. اللجوء لئلحصاء إمعانا فى تؤكٌد الفكرة-                 . االستشهاد باآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة- 

ما االتجاه الذى يمثله هذا النص فى النثر؟ وبم يتميز؟ : س
 وٌعد الزٌات من المحافظٌن المجددٌن كطه حسٌن والعقاد والمازنى. التجاه المحافظٌن فى النثرهذا النص ٌمثل - 
. إحٌاء التراث.  - الحفاظ على سبلمة األداء وقوته: -  سمات اتجاه المحافظٌن- 

. تمجٌد الماضى التؽنى به.   - والتؤثر بؤسالٌب القدماء-                               
ما هما؟ .  ن ٌقوم علٌهماالمذهب الزٌات األدبى دعامت (س

.  اإلفادة من أثار الفكر الؽرٌى: األولى :  الزٌات ٌمثل لمذهب أدبى جدٌد ٌقوم على دعامتٌن- 
 العودة إلى ببلؼة القدماء فى التعبٌر : الثانٌة

بم تمٌزت بالؼة القدماء فً التعبٌر ؟  (س
.  جمال اللفظ ووقع موسٌقاه الساحر و ، ورصانة الفواصل وقصرها  ، باإلٌجاز : تكٌزت ببلؼة القدماء فً التعبٌر 

 (.وضح ذلك مع التمثٌل. ٌمٌل الزٌات إلى تنسٌق المفردات والجمل)بم تتمٌز تعبٌرات الكاتب؟  (س

على مستوى التعبٌر ٌتسم أسلوب الكاتب بالمٌل إلى تنسٌق المفردات والجمل والعبارات عامة وتوازنها،  فالمفرد ٌقابله 
المفرد، والجملة تلٌها الجملة على نسق تركٌبى واحد أو قرٌب منه، وقد ٌصل عدد الجمل المتوالٌة إلى ثبلث أو أكثر؛ وذلك 

كؤنما اختار هللا لكفاح الفقر أشح الببلد طبٌعة : "وله قمثل-  : ما ٌضفى على األسلوب نوعاً من جمال اإلٌقاع وحسن التؤثٌر
 " وأشد األمم فقراً 

بم ٌتمٌز السجع عند الكاتب؟  (س

 صادر عن طبع الكاتب وحسه المرهؾ وموهبته البٌانٌة ٌعطى جرساً موسٌقٌاً هادباً سجع ؼٌر متكلؾ ألنه - 

 قد ٌنطوى على بعض ألوان البدٌع األخرى مثل الجناس- 
 بم تتمٌز ألفاظ الزٌات وصوره؟ مثل لما تقول (س
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. حتى لنراه  ٌخط بكلماته ما ٌبدعه الفنان برٌشته. جاءت ألفاظ الكاتب معبرة وصورة موحٌة
كؤنما :  "صور الكاتب كفاح اإلسبلم للفقر بكفاح المجاهدٌن لؤلعداء حٌث ٌبلحقونهم أٌنما وجدوا، و ذلك فى قوله: مثل- 

  (...اختار هللا لكفاح الفقر أشح الببلد طبٌعة وأشد األمم فقراً، لٌصرعه 
 بم تتمٌز الموسٌقى عند الكاتب؟ مثل لما تقول (س

تضرٌة الؽرابز "لجؤ الكاتب إلى الموسٌقى الهادبة التى رسمتها الفواصل الجمٌلة ؼٌر المفتعلة مثل االزدواج  فى قوله 
. والسجع ؼٌر المتكلؾ الذى ٌعطى المقال جرساً موسٌقٌاً هادباً تطرب له اآلذان،  (وتمزٌق العبلبق

. وضح ذلك مع  بٌان السبب. حرص الشاعر على ربط األسباب بمسبباتها (س
 .وذلك لئلقناع( لٌكون أبلػ لحجته)، (لٌكون أظهر لقوته)، (لٌصرعه فً أمنع)كما فً األسباب بمسبباتها  الكاتب ربط - 

ما الخصائص الفنٌة ألسلوب الزٌات؟   ( س
. ٌمٌل إلى اإلطناب واستٌفاء الفكرة         -  .  واضحة وسامٌةهفكر- 
.  ٌعتمد على التصوٌر إلبراز فكره وله تشبٌهات مبتكرة- 
.  ٌستخدم اللفظة فى مكانها المبلبم فتشع إٌحاءات ودالالت تبرز فكرته وأحاسٌسه- 
.  ٌعكس أحاسٌسه وٌصور نفسه فى كتاباته- 
.  له أسلوب خاص، لٌس بالمرسل وال بالمسجوع المقٌد بقٌود السجع أو التكلؾ اللفظى- 
.  عباراته عربٌة سلٌمة ناصعة الفصحى  فهى محررة  اللفظ  دقٌقة االختٌار- 
    .فى النص موسٌقى نابعة من تقطٌع الجمل تقطٌعاً متوازٌاً واستخدام السجع ؼٌر المتكلؾ- 

 (إبراهٌم أصالن)الكنٌســــــــــة نـــــــــور ت  
إلى أى فنون النثر ٌنتمى النص ، وما أهم سماته ؟ - 

 ما أهم سمات القصة القصٌرة  من خالل فهمك لهذه القصة ؟ 
:   القصة القصٌرة ، وهى عمل فنى ٌتمٌز باآلتى  : ٌنتمى النص إلى فن* 
.                                      التعبٌر فٌها ؼاٌة اإلٌجاز ، وكل عبارة لها داللتها -  2.     عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء     - 1
محدودة الشخصٌات واألحداث   ألن المحرك األساسى هو الراوى بجانب شخصٌة صدٌقه فى نهاٌة القصة  -  3
تهدؾ القصة إلى توصٌل انطباع محدد للمتلقى ، فما هذا االنطباع ؟ كتاب المدرسة                 - 
ما مدى ارتباط عنوان القصة بمضمونها ؟  - 

 تحمل رسالة القاص فى إٌجاز وتوكٌد وإٌماء بالػ  (الكنٌسة نورت) ارتبط مضمون القصة بالعنوان المكون من كلمتٌن ،
تاركا انطباعا لدى المتلقى عن المشاركة الوجدانٌة فى االحتفال برمضان ثم تتوالى الدالالت المعبرة عن طبٌعة الشخصٌة 

. المصرٌة والعادات والتقالٌد التى تجمع بٌن المصرٌٌن جمٌعا دون النظر إلى أٌة اعتبارات دٌنٌة 
ما مدى ارتباط القصة بقٌم المجتمع وأعرافه ؟             كتاب المدرسة  

من خبلل  (المسلمٌن والمسٌحٌٌن)ترتبط القصة ارتباطا وثٌقا بقٌم المجتمع وأعرافه من خبلل التبلحم والترابط بٌن 
.  المناسبات العامة والخاصة كاالحتفال رمضان وتبادل الزٌارات والهداٌا فى األعٌاد وٌتمثل كل ذلك فى عابلة العم منصور 

. فى النص كم حركى ركزت علٌه عدسة الكاتب وضح ذلك
 و من خبلل مصرٌة ابن البلد و قدرته على التصوٌر  ارتسمت  أبعاد اللوحة  القصصٌة التى ركز فٌها الكاتب  عدسته  

واألوانى ولعب األوالد  وساعات - الفنٌة على أهالى إمبابة و شواطىء النٌل  الممتدة و مؽادرة الحوارى و حمل الحصر  
. السمر و شرب الشاي و جمع الحوابج ساعة السحور ثم العودة إلى البٌوت

 حلل الكاتب جمالٌات الرإٌة والذكرٌات ،  وضح ذلك 
. عقد الكاتب مقارنة ومفارقة بٌن زمنٌن اذكرهما مع بٌان سمة كل  منهما 

 وهنا ٌحلل الكاتب  جمالٌات الرإٌة والذكرٌات من خبلل سإاله صدٌقه  الكاتب  إدوار الخراط و هو ٌهنبه  بقدوم شهر
. رمضان  المبارك عن تلك الكنٌسة  فٌجٌبه  بؤنها كنٌسة العذراء  بالمرعشلى  بالزمالك  

  وهنا ٌعقد  الكاتب المفارقة  والمقارنة بٌن الماضى الجمٌل ،  وبٌن زحام  الواقع المزدحم  بالمبانى الضخمة  المرتفعة
. التى ٌراها وقد حجبت  هذا المشهد العظٌم 

كتاب المدرسة . ركز الكاتب سطور قصته التى جمع  من خاللها فكره المشترك اإلنسانى بٌن األدٌان السماوٌة
 ركز الكاتب سطور قصته التى جمع  من خبللها فكره المشترك  اإلنسانى بٌن األدٌان السماوٌة منذ مجىء الفتح اإلسبلمى

مصر على ٌد عمرو بن العاص حٌن جاء بستة آالؾ  جندى ، و بنى الفسطاط  مقرا للوالٌة الجدٌدة  التى امن  أهلها من 
اإلخوة  المسٌحٌٌن الذٌن أدركوا  سماحة اإلسبلم  ووسطٌة المسلمٌن بما نشروه  من روح األخوة و المساواة  والتصالح و 

 .السبلم ، و إذا بجٌش عمرو ٌتضاعؾ  عدده إلى اثنى عشر ألؾ جندى  ممن أسلموا  معه و شاركوه رحلته المباركة
. ارسم مالمحها  (شخصٌة الكاتب وصدٌقه إلدوار الخراط)ال ٌنسً الكاتب  أن ٌقارن بٌن األجٌال
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 ال ٌنسً الكاتب  أن ٌقارن بٌن األجٌال من خبلل شخصه و صدٌقه إدوار الخراط  و كبلهما  خبٌر بطقوس دٌنه  عارؾ 
: بعباداته و شعابره  

. علٌم  بشهر رمضان  والصوم واألذان و اإلفطار   :  إبراهٌم أصالن* 
علٌم بؤسماء الكنابس  ومواقعها وهما ٌتبادالن  المعرفة  بٌن سإال و جواب  بقدر تبادلهما التهانى  فى   : إدوار الخراط*

. المناسبات  لكل األشقاء  فى الوطن  والمواطنة  
و تنتهى المقارنة إلى ما تشهده  القاهرة  و الجٌزة  من زحام  العمران ، وارتفاع المبانى التى  ٌعانى منها الجٌل  الجدٌد -

فإذا المبانى  الشامخة تحجب  رإٌة كنٌسة العذراء  بؤنوارها الرقٌقة بعد أن كانت زمنا  مصدر للسعادة و التبلقى  بٌن 
. األجٌال 

مما استمد الكاتب بإرة رإٌته وفكرته عند سرده للقصة ؟ 
 الذى ال ٌعرؾ  التفرقة  بٌن مسلم أو مسٌحى  حٌث ٌعٌش  (فكرة وحدة الشعب المصرى) اتخذ الكاتب بإرة  رإٌته من

الجمٌع  على ضفاؾ نهر النٌل  الخالد وعلى أرض مصر المعطاءة  منذ فجر  التارٌخ البشرى منذ هبط اإلنسان  من 
. الهضبة إلى الوادى لٌزرع األرض و ٌحصد الثمار

كتاب المدرسة . عبر الكاتب  المصرى األصٌل إبراهٌم أصالن  عن عراقة  الوحدة الوطنٌة بٌن أبناء مصر 
 - فى لحن وطنى شجى رفٌع المستوى ، عمٌق الداللة عبر الكاتب  المصرى األصٌل إبراهٌم أصبلن  عن عراقة  الوحدة

الوطنٌة بٌن أبناء مصر ، من شركاء األرض و اللؽة والفكر و الحوار و الرإى و المستقبل و األمل  
التى تداخل فٌها النسٌج اإلسبلمى  المسٌحى بصورة  رابعة  مع قدوم شهر " الحالة الوطنٌة " و استطاع  الكاتب رصد 

رمضان المبارك  حٌث ٌهنىء المسٌحٌون  أشقاءهم  المسلمٌن بقدوم الشهر الفضٌل  على طرٌقة إدوار الخراط مع الكاتب 
. إبراهٌم أصبلن

. عاشت مصر نسٌجا متداخال بٌن مسلمٌها و مسٌحٌٌها
التى منحها عمر " العهدة العمرٌة  " نها تحٌى مرارا ذكرى أ عاشت مصر نسٌجا متداخبل بٌن مسلمٌها و مسٌحٌٌها و ك

بن الخطاب ألهل إٌلٌا ألن ٌقٌموا شعابرهم  وعبادتهم وٌحافظوا على ثوابتهم  و مقدساتهم ال ٌإذى منهم أحد و ال ٌروع فى 
 1919دٌنه و معتقده  ، و عاشت مصر بهبللها وصلٌبها فى تكامل  وطنى رصٌن تطالب بالحرٌة واالستقبلل  خبلل ثورة 

. بقٌادة سعد زؼلول  و استمر الرباط  الوطنى بٌن أبنابها بنفس القوة 
. حدد الكاتب زمن قصته

 - حدد الكاتب زمن قصته فى أشهر الصٌؾ  و ظهر البلح األحمر  و تدفق نهر النٌل  بمٌاهه الؽزٌرة  و تدفق مٌاهه
. بطمٌه الفوار

.  تمٌزت القصة بمحدودٌة الشخصٌات و األحداث
فالمحرك األساسً لؤلحداث هو الراوى  و تظهر فى نهاٌة القصة شخصٌة صدٌقة  .
. ، ثم تكرارها بعد ذلك  (زمان)بداٌة الكاتب بكلمة - 
 هذه الكلمة أؼنت الكاتب عن الكثٌر من الجمل الحوارٌة التى تصؾ الزمن الماضى بما فٌه من القٌم التى تربى علٌها  

توحً  (زمان)الجٌل الماضى ، فحققت عنصر التكثٌؾ والتركٌز والذى ٌعتبر أهم سمات القصة القصٌر ة، فالبداٌة بكلمة 
بارتباط الكاتب الشدٌد بالجذور والماضً الذي ال ٌنسى ، ولئلٌحاء بضرورة التمسك بالقٌم واألصالة التً قد تكون ؼابت 
عنا حٌناً فً زمننا الحاضر ، وكررها الكاتب للتؤكٌد على شدة التعلق بكل ما فً الماضً من قٌم أصٌلة وذكرٌات طٌبة 

. عطرة افتقدناها فً عصرنا الحاضر
. فً أسلوب إبراهٌم أصالن ظهرت مصرٌة ابن البلد وقدرته على  التصوٌر وضح ذلك - 
 من خبلل مصرٌة ابن البلد و قدرته على التصوٌر  ارتسمت  أبعاد اللوحة  القصصٌة التى ركز فٌها الكاتب  عدسته

واألوانى ولعب األوالد  وساعات - الفنٌة على أهالى إمبابة و شواطىء النٌل  الممتدة و مؽادرة الحوارى و حمل الحصر  
. السمر و شرب الشاي و جمع الحوابج ساعة السحور ثم العودة إلى البٌوت 

. اذكر الخصائص والسمات األسلوبٌة إلبراهٌم أصالن  

.                                    استخدام لؽة الحٌاة الٌومٌة                  .                  سهولة ووضوح األلفاظ 
.      التحرر من قٌود الصنعة اللفظٌة  .               اإلٌجاز والتركٌز واختٌار األلفاظ الدقٌقة الموحٌة 

.   البراعة فً رسم اللوحات الكلٌة والجزبٌة .     القدرة على تسلسل األحداث وترابطها وإحكام الصٌاؼة  
:  مالمح شخصٌة الكاتب 

. صاحب نزعة إنسانٌة صادقة  -          . وطنى مخلص محب ألبناء وطنه - 

 .القدرة على التعبٌر عما ٌحس به فً شجاعة .                            - واسع الثقافة عمٌق الفكر - 
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أهواك ٌا وطنً 
 ٌلقب محمود حسن إسماعٌل بشاعر الكوخ (س

الذى عرؾ به  (أؼانى الكوخ)على نحو ما ٌبدو من دٌوانه وحبه للريف تؤثر فى مرحلته المبكرة بنشؤته الرٌفٌة ألن شعره 
 شاعر الكوخ: فؤصبح ٌقال

ما أهم دواوٌن محمود حسن إسماعٌل؟  (س
. أؼانى الكوخ، وهكذا أؼنى، وقاب قوسٌن، ونهر الحقٌقة، ومنه هذا النص: صدر له عدد من الدواوٌن، من أشهرها

وبم تتمٌز صوره الشعرٌة؟ . برزت شخصٌة الشاعر منذ وقت مبكر:  علل (س
برزت شخصٌة الشاعر الشعرٌة منذ وقت مبكر، وأسهم فى التنوٌع بٌن أوزان الشعر وموسٌقاه  

بعاد فى المجاز، وتراكب االستعارات وؼرابتها فى كثٌر من األحٌان، وإن خفؾ من أثر هذا قوة إلتتمٌز صوره الشعرٌة با- 
 .إحساسه وحرارة عاطفته نحو ما ٌتحدث عنه من موضوعات

 ؟كيف يبدو الوطن فى نظر الشاعر (س

... فى نص محمود حسن إسماعٌل قطعة من األرض لها حدود معروفة ٌمكن الحدٌث عنها  للنظرة األولى ال ٌبدو الوطن
.  الوطن فى النص وجود حى أو عالم حى ٌمؤل وجدان الشاعر، زاخر بالحٌاة والحركة ونبض الكابنات على اختبلؾ مراتبها

. مبٌناً أثرها الداللىها حدد. فى المقطع األول مفردات تشٌر إلى مسمٌات من عالم األصوات (س
وهى إلى جانب هذا تحمل  دالالت  (لحن، صفق، شدو)فى المقطع مفردات تشٌر إلى مسمٌات من عالم األصوات ؼالبا 

سارة فاللحن والصفق والشدو كلها مما ٌبعث على السرور، لٌس بحكم دالالتها فحسب وإنما بطبٌعة مصادرها، فاللحن 
. صادر عن لهوات الطٌر، والصفق صادر عن األمواج والشدو صادر عن خطا الرعٌان فوق العشب

. وضح. أضفت بعداً كمٌاً على أحاسٌس الشاعر (كل)كلمة  - (س
.. على مقدار السرور والنشوة التى تحٌط بالشاعر وتؽمره وتعمق من إحساسه بها " كل"هناك البعد الكمى الذى أضفته كلمة 

مضافة إلى عدد من بواعث  (كل)هذا العموم الذى تفٌده كلمة – (كل شدو)و (كل صفق)و (..كل لحن)إنه ٌتحدث عن 
عند " كل محل"هذا العموم ٌفوقه أضعافاً ما تحمله الكلمة نفسها - اللحن، وصفق الموج، الشدو. السرور والنشوة فى الكون

.. أى آماله وطموحاته وأشوقه (ما تروى به شفة الهوى فتن الشاعر)ورودها ألول مرة فى النص إذا جاءت مضافة إلى 
  .ومنطلق المعنى فٌه، فوطنه هو كل شاء ٌتمناه أٌا كانت تفاصٌل هذا المتمنى... لٌصبح البٌت األول هو مجمع النص

ِززبثؼخ ؟ ِٚب ِظذس٘ب ؟  ( ٠ب ، وً ، ٌسٓ ، طفك ، شذٚ ) ِبرا أفبدد اٌىٍّخ  (ط
٤حشجُط٢ ضكَٔ  ًٛٙ جٌُِٔحش َّٔ  ؛ ْحٌز والالش ضكَٔ ًٛج ؾحٗد ئ٠ُ  ٠ٛٝ (ٖىٝ ٚلن، ، ُْكٖ ) ؿحُرح جألٚٞجش ػحُْ ٖٓ ٓٓ

َّٗىٝ ٝٚلن كحُِكٖ، ػٖ  ٚحوٌ كحُِكٖ ٓٛحوٌٛح، ذطر٤ؼس ٝئٗٔح ككٓد، والالضٜح ذكٌْ ٤ُّ جٌٍُٓٝ، ػ٠ِ ٣رؼع ٓٔح ًِٜح ٝجُ

ػ٤حٕ نطح ػٖ ٚحوٌ جألٓٞجؼ ٝجُٗىٝ ػٖ ٚحوٌ ٝجُٛلن جُط٤ٍ، َُٜٞجش ٍُّ  جُؼٗد كٞم جُ

فٟ اٌج١ذ األٚي ِٓ إٌض ؟  ( وً)ِبرا أفبد ٚسٚد وٍّخ  (ط
 ..ٝأٖٞجهٚ ٠ٝٔٞقحضٚ آٓحُٚأ١  (جُٗحػٍ جُٜٟٞ كِطٖ ض١ٍٝ ذٚ ٖلس) ٓح ئ٠ُ ٟٓحكس جُ٘ٙ ك٠ ٍٓز  ألٍٝ(ًَ )ٌٝوش ًِٔس 

َّٖ  ًٛج ضلح٤َٚ ًحٗص أ٣ح ٣طّٔ٘حٙ، ٢ٖء ًَ ٛٞ ك٠ٞ٘ٚ ، ك٤ٚ جُٔؼ٠٘ ٝٓ٘طِن ، جُ٘ٙ ٓؿٔغ ٛٞ جألٍٝ جُر٤ص ٤ُٛرف   . ٟ جُٔطٔ
.   ٌرى النقاد أن البٌت األول هو مجمع النص ومنطلق المعنى فٌه: علل (س

" أهواك ٌا وطنى"افتتاح النص باالعتراؾ الصرٌح بحب الوطن فى قوله - 1: السبب فى ذلك
لٌصبح البٌت األول .. أى أماله وطموحاته وأشوقه (ما تروى به شفة الهوى فتن الشاعر)مضافة إلى  (كل)مجىء كلمة - 2

. و منطلق المعنى فٌه، فوطنه هو كل شىء ٌتمناه أٌا كانت تفاصٌل هذا المتمنى... هو مجمع  النص
كٌؾ عبر الشاعر عن الصعوبات والمحن التى تواجه الوطن؟ وبم تعهد؟  (س

مع وعد بتبدٌدها مهما تكن قوته وبطشه  فبلبد من كشفه وإزاحته بكل إمكانات الوطن وكل ما حوته " اللٌل"عبر عنها بكلمة 
ناراً تؤتى على هذه الشدة، وكؤنها حلم – عند التحدى–الجمٌع ٌصٌر .. أرضه وجوه من هواء وأزهار بل و بؤعمار أهله
. مزعج ٌجب الخبلص منه واالنتصار بكل وسٌلة

فما هما؟  . ٌدور النص حول محورٌن (س

. (الفداء والتضحٌة فى سبٌله ومن أجله- حب الوطن)ٌدور حول محورٌن 
بم تعلق على التصوٌر فى النص؟  (س

 بالكثٌر من الصور التى تتابع فى كثافة عالٌة تحمل على القول بؤنه  -محمود حسن إسماعٌل"ككثٌر من شعر - ٌزخر النص 
. ٌستخدم لؽة خاصة تحفل باإلفراط فى التجوز واإلبعاد فٌه فجاءت صورة فى ؼٌر قلٌل من المواضع كثٌفة ومتداخلة

 بم تعلق على هذا التصوٌر؟ (نغمته تعطرنى) " - (س

والمفروض أن النؽمة تلذ فى سمعه ولكنه عبر عما تلذه حاسة السمع بما تلذه . استعارة مكنية تصور النغمة عطراً يعطره
  (تراسل الحواس) حاسة الشم
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بم تعلق على الموسٌقا فى هذا النص؟  (س

نوع الشاعر فى موسٌقا القصٌدة فجاءت ساحرة فٌها رشاقة موحٌة بالحب والسعادة والتفاإل كذلك  القافٌة وما تنشره من 
.  عبق الحب واألمل لهذا الوطن

كٌؾ تحققت الوحدة الفنٌة للقصٌدة؟  (س
تحققت الوحدة الفنٌة للقصٌدة من خبلل وحدة الموضوع إذ ٌدور حول حب الشاعر للوطن وذكرٌاته الجمٌلة، ووحدة الجو 

 .  النفسى المتمثلة فى العاطفة الجٌاشة لهذا الحب

ٚضر  .. فٟ اٌٛطٓ وً ِب ٠زّٕبٖ اٌشبػش ٠ٚطّر إ١ٌٗ  (ط
ِّٓكٍ) ٝأٌٖحُِٚ ك٤ٚ ذٌَ أُٞجِٗٚ جُؿٔحٍ ج٠ُٖٞ ك٠ ِّٓكٍ، ٓ٘رغ ٛٞ ئٗٚ ذَ (ٝجُكدُّ  جُ َُّ  ذٚ ضهلن ج١ًُ جُكد ٝٓٛىٌ جُ  هِٞخ ً

 ج٠ُٖٞ قدُّ  ٣ؿٔؼْٜ جُٞجقى ج٠ُٖٞ ٝأذ٘حء ج٤ُِٛد ؾحٗد ئ٠ُ ٝجُٜالٍ،  ج٤ٌُ٘ٓس ؾٞجٌ ئ٠ُ جُٔٓؿى) جُطٓحٓف،) ٝك٤ٚ أذ٘حتٚ
  ٝجُٛؼحخ جُطكى٣حش ضٌٖ ٜٓٔح ػ٘ٚ  ٝجُىكحع ُكٔح٣طٚ ٝجالْطؼىجو

   ٚسبئً اٌذفبع ػٓ اٌٛطٓ ١ٌسذ ِمظٛسح ػٍٝ اٌسالذ ٚضر و١ف ػجش اٌشبػش ػٓ رٌه ؟ (ط

ٌ هى ًٔح  ٓوٌٛٞز ٤ُٓص جٍُكٝ أٝ جُٔوحٝٓس ْٝحتَ َّٞ  ج٠ُٖٞ ذكد جألٍٓ ٣طؼِن ق٤ٖ نحٚس جُٓالـ ػ٠ِ  جُرؼٝ ٣طٛ
 ج٠ُٖٞ ًٛج ئ٠ُ ٓح٣٘ط٠ٔ ًَ ػ٠ِ كٍٞح  ٌٓٔ٘س ٤ِْٝس ذٌَ  ػ٘ٚ ٝجُىكحع ج٠ُٖٞ قٔح٣س ضٛرف جُكحُس ًٛٙ كل٠ ..ػ٘ٚ ٝجُىكحع

ٙ أٌٞٚ ٓحقٞضٚ ًَٝ ئ٤ُٚ ٣٘ط٠ٔ ٖٓ ًَٝ ُّٞ   ٤ِْٝس ٝذأ٣س ٤ِْٝس أِٛٚ ذٌَ ٝذأػٔحٌ ذَ ٝأَٛحٌ، ٝٓحء ٛٞجء ٖٓ ٝؾ

إالَ سِض اٌشبػش ثىٍّخ ا١ًٌٍ ؟ ِٚب ػٍخ رىشاس٘ب فٟ إٌض ؟ ِٚب ِٛلفٗ ِٕٗ ؟   (ط
 ذٌَ ٝئَجقطٚ ًٗلٚ ٖٓ كالذى ٝذطٗٚ، هٞضٚ ضٌٖ ٜٓٔح (ج٤َُِ) ًٛج ذطرى٣ى ٝػى ٓغ ، جُٔكٖئ٠ُ  (ج٤َُِ  )ٌُٓ جُٗحػٍ ذٌِٔس 

  جإلكحهس أٝ  جُهال٘ ٣ؿد ُٓػؽ قِْ ًٝأٜٗح  ج٤َُِ  جُٗىز ًٛٙ ػ٠ِ ضأض٠ ٗحٌج جُطكى١ ٤ٛ٣ٍػ٘ى جُؿ٤ٔغ ..ج٠ُٖٞ ئٌٓحٗحش

ٌٞ ضٌٍجٌ ٖٓ ٝال جُٔؼ٠٘ ًٛج ضٌٍجٌ ٖٓ جُٗحػٍ ٝال٣َٔ  ػ٤ِٚ ٝجالٗطٛحٌ ٓ٘ٚ ُّٛ ضأ٤ًىج ػ٠ِ ٌٍٞٝز  ج٤َُِ ًٛج ػ٘ٚ ُِطؼر٤ٍ جُ

. جُوٟحء ػ٤ِٚ ٝئَجُطٚ 

 ِٓ دالٌخ ؟ ٌُٚ رىشسد فٟ إٌض  (أ٘ٛان ٠ب ٚطٕٟ  ) ِبرا رسًّ ػجبسح – (ط
 ٓغ ٓلٍوجضٜح ذرؼٝ أٝ ض٤ًٍرٜح ذ٘لّ جُ٘ٙ ك٠ ضٌٌٍش جُط٠ جُؿِٔس ٠ٛٝ (٣ح٠٘٠ٝ أٛٞجى )خ جُف ذًٜج ٣ٍٚكح جالػطٍجف

 .جُكد ًٛج ػٔن ٖٓ ٣ُ٣ى جُط٣ٞ٘غ ٖٓ ٠ٖء

ثُ رز١ّض ٘زٖ اٌٍغخ ؟ . رضازُ اٌظٛس ٠ذفؼٕب إٌٝ لٛي أْ اٌشبػش ٠سزخذَ ٌغخ خبطخ  (ط
:  ضط٤ُٔ ذــ  نحٚس ُـس ٣ٓطهىّ ذأٗٚ جُوٍٞ ػ٠ِ ضكَٔ ػح٤ُس ًػحكس ك٠ ضططحذغ جُط٠ جٌُٛٞ ٖٓ ذحٌُػ٤ٍ  جُ٘ٙ ٣ُنٍ

  : جُطٔػ٤َ ْر٤َ ػ٠ِ ٝٓطىجنِس ًػ٤لس جُٔٞجٞغ ٖٓ ه٤َِ ؿ٤ٍ ك٠ ٌٚٞٙ كؿحءش   ك٤ٚ ٝجإلذؼحو-  جُطؿَٞ ك٠ جإلكٍج٠-  
ج١ًُ  جُٔٞؼ ٝٚلن-  جُٗحػٍ ٣ٝؼُكٚ جُٗحػٍ ج١ًُ ٣ؼُف جُِكٖ-  أٖٞجهٚ ٝضٗرغ)  جُٗحػٍ ض١ٍٝ كطٖ جُط٠ٟ جُٜٞ ٖلس )- 

ػ٤حٕ نطح ٝٚٞش  ٣٘حؿٔٚ ٝ جُٗحػٍ ٣طٍخ ٍُّ   (جُٗحػٍ ٣ٓكٍ ٖىٝج) ٣ٛرف جُؼٗد كٞم جُ

:  أهم األسطر الشعرٌة فً النص 
 نص المساء لمطران

كٌؾ تناول مطران الطبٌعة فً األبٌات ؟  (س
ٌصور الشاعر الطبٌعة حٌة ناطقة ممتزجة بنفسه وٌتخذ من صور الطبٌعة ما ٌتعادل مع أحاسٌسه ومشاعره وال ٌقتصر على 
التصوٌر الخارجً لها فحسب بل كل ما فً الطبٌعة صدى لما فً نفسه وما فً نفسه صدى للطبٌعة ، فالقصٌدة صورة كلٌة 

. لمشاعر الحب المنعكسة على ما ٌرى فً الكون ومظاهره وكذلك كل فكرة صورة كلٌة 
: سمات الشعر الرومانسً فً النص 

وضع عنوان للقصٌدة ٌعبر عن مضمونها  - حب الطبٌعة وظهور مسحة الحزن والتشاإم        - 
االهتمام بالخٌال الجزبً والكلً  - تحقق الوحدة العضوٌة والصدق الشعوري           - 
التجدٌد فً مضمون القصٌدة  - 

رسم بعض الصور القدٌمة      - وهو ؼرض قدٌم    (الوصؾ)موضوع  - :القدٌم فً النص 
 (الؽمرات- كدرة )األلفاظ التراثٌة - قوة األسلوب ووحدة الوزن والقافٌة مع                     - 
ألن الشاعر ٌتحدث فٌه عن إحساسه ووجدانه    (األدب الوجدانً )  :اللــــون األدبــــً 

:  سمات األدب الوجدانً 

روعة الخٌال وترتٌب األفكار  (2صدق العاطفة وحرارتها واأللفاظ الموحٌة           (1
 (ذاتً ، قصٌر ، أسلوبه ثابت ، موضوعاته قدٌمة ، فً قصٌدة) الشعر الؽنابً :الفــن الشعــــري 

نوع الشاعر فً النص بٌن األسلوب الخبري واإلنشابً للتؤكٌد والتعبٌر عن فكرته وعاطفته ومشاركة القارئ له فً عاطفته 
 .
كرر الشاعر كلمة علة لٌدل على تنوع األلم وكثرته ، وكرر كلمة متفرد لٌوضح حزنه الشدٌد - 
اإلضافة لٌاء المتكلم فً النص لبٌان انها خاصة بالشاعر وحده   - 
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الجمل االسمٌة فً النص تدل على الثبات واالستقرار والجملة الفعلٌة المضارعة للتجدد واالستمرار  - 
: من التشبٌهات الهامة - 
 (كهذي الصخرة – مآتم األضواء – أولٌس نزعا – منفاي علة – عبث طوافً – تكون دوابً  )

– دمعة للكون  –معتكر ، قرٌح – تؽشى البرٌة – خفاق ضابق – شاك ،ٌجٌبنً – ٌشؾ الجسم  ): من االستعارات الهامة 
  (النهار مودع 
وهً كناٌة عن االضطراب والحٌرة   ( القلب بٌن مهابة ):من الكناٌات 

 عر   اكناٌة عن نهاٌة الش (آنست ٌومً )
بم نفسر استخدام مطران للمحسنات البدٌعٌة ؟  (س

استخدام مطران للمحسنات البدٌعٌة لٌس مقصودا لذاته ولٌس متكلفا بل جاء لؽرض موسٌقً كحسن التقسٌم والجناس ٌعطً 
جرسا موسٌقٌا أو لؽرض معنوي كالطباق ٌبرز المعنى وٌقوٌه  

ما سمات النزعة الوجدانٌة عند مطران من خالل األبٌات ؟  (س
مسحة الحزن والتشاإم  - التعبٌر عن مشاعر الحب الصادق    - حب الطبٌعة واالرتباط بها      - 

.  وضح .. القصٌدة تبٌن مطران مرحلة انتقالٌة بٌن الكالسٌكٌة والرومانسٌة  (س
:  المهم فً األبٌات األولى 

ــــــِة بالُمَنى   فً ُؼْرَبٍة  ِعلَـّ تكوُن دوابِـً - قالوا - إِنًِّ أََقْمُت علــً التِّ
ُؾ النٌِّــــــــراَن ِطٌُب َهـــواِء ؟  ٌُلَطِّ ْشِؾ هذا الِجْسَم ِطٌُب َهوابِها   أَ ٌَ إِْن 
ـــــــٍة منفــــاي الْستِْشَفاِء  َعبـٌَث َطوافًِ فـً البــــــبلِد َوِعلٌَّة   فً ِعلَـّ
ٌد بَعنابِـــً  ٌد   بكـــآَبتِـــــً ُمَتَفــــــــرِّ ٌد بَصباَبتِـــــً ُمَتفــــــَرِّ ُمَتَفـــــــرِّ

قٌمة الجملة االعتراضٌة قالوا لبلحتراس وتشكك فً نفع األسكندرٌة فً عبلجه وتبٌن أن ذهابه لم ٌكن برؼبته ، فً البٌت - 
طباق ، وتشبٌه ، واستعارة تصرٌحٌة  

قٌمة الشرط فً البٌت الثانً تشكك فً نفع الهواء فً عبلج الروح وفٌها إٌجاز بحذؾ جواب الشرط ، فً البٌت إطناب - 
بالتكرار ، وفٌه قصر بالتقدٌم للمفعول به  

البٌت الثالث تقدٌم الخبر على المبتدأ لبلهتمام بالخبر وبٌان عدم نفع ما ٌفعله ، وفٌه تشبٌه ، وطباق  - 
البٌت الرابع نتٌجة لؤلبٌات قبله وتجوز تعلٌل  - 
األسلوب خبري إال البٌت الثانً استفهام للنفً  - 
البٌت الرابع ٌضم جمله رابط نفسً واحد لذلك لم ٌستخدم حرؾ العطؾ وفٌه ترتٌب وحسن تقسٌم  - 

:  المهم فً األبٌات التالٌة 
ٌُِجٌُبنًِ بِرٌاِحـــــِه الَهْوجــــاِء ** َشـاٍك إلً البحِر اْضِطَراَب َخواِطِري  َف
َت لً  ٌْ اِء ** ثـاٍو علــــً َصْخٍر أََصـــــمَّ َولَ ْخَرِة الصمَّ َقْلًبــــا كَهِذي الصَّ

ْنتاُبها َمــــــــْوٌج كَمـــْوِج َمَكاِرِهــً  ٌَ ْقِم فًِ أْعَضابِـــً **                      فُتُّهــا كالسُّ ٌَ و
ــاُق الَجــوانِـِب َضابِـٌق  َكَمًدا كَصْدِري َساَعة اإلمساِء **                     والبحـــُر َخفَـّ
ـــــــََة ُكـــــــْدَرةٌ وكؤنَّهـا   ٌّ ًَّ ِمْن أحشابًِ **                     َتْؽَشى الَبِر َن ٌْ َصِعَدْت إلً َع

ٌُْؽِضً على الؽمراِت واألقذاِء **                     واألُْفــُق ُمْعَتِكـــــٌر َقرٌـــ ٌح َجْفُنــُه 
توجه الشاعر للطبٌعة ٌعد من أبرز سمات الرومانسٌة حٌث شاركها الشاعر أحزانه  - 
خطاب الشاعر للبحر من سمات الرومانسٌة ، وٌدل على كثرة أحزانه فبل ٌتسع لها سوى البحر - 
فً البٌتٌن األولٌن إٌجاز  بالحذؾ للمبتدأ لبلهتمام بالخبر ، والجمل االسمٌة تفٌد الثبات واالستقرار  - 
األبٌات الرابع وما بعده توحً بالضٌق وكآبة المنظر  - 
األسلوب فً األبٌات خبري للتقرٌر وإظهار حزن الشاعر وألمه  - 
ؼٌر دقٌقة ال تناسب الجو النفسً  " أحشابً " قافٌة البٌت - 
اعتمد فً األبٌات على التشخٌص فً صوره ، والتشبٌه المقلوب مفصبل ومجمبل ، الصورة الكلٌة  - 
  (الجمع بٌن الؽمرات واألقذاء .. اإلمساء .. خفاق .. مكارهً .. أصم .. ثاو  )الحظ قٌمة - 

:  المهم فً األبٌات التالٌة 
أبًِ  ٌـــا لَْلؽروِب وما بِِه ِمْن َعْبَرٍة    للُمسَتهاِم وِعْبـــــَرٍة للرَّ
َس َنْزًعـا للنَّهاِر وَصْرَعًة    للشَّْمِس بٌَن مآتِِم األضواِء؟  ٌْ أََو لَ

النداء التعجبً إلظهار الحٌرة والتعجب ، واالستفهام للتعلٌل  : فً البٌتٌن - 
"  به " فً البٌت األول كناٌة عن مبلزمة الصورة للؽروب خصوصا حرؾ الجر - 
فً البٌتٌن جناس ، وحسن تقسٌم فً األول وطباق فً الثانً  - 
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واألفضل جنابز  .. نقد الشاعر فً مآتم - 
البٌت الثانً فٌه االستعارة المكنٌة والتشبٌه وهً توحً بالضٌق والحزن  - 

:   المهم فً األبٌات التالٌة 
ٌع   والَقْلُب بٌَن َمهاَبٍة وَرجـــــــاءِ ***ولَقـــْد َذَكْرُتِك والنَّهـــاُر ُمـــــَودِّ
حاِب إَِزابِــــً ***وَخواِطِري َتْبُدو تجاَه َنـَواِظـــــِري ِة السَّ ٌَ َكْلَمى َكداِم
ِسٌُل ُمَشْعَشًعا ٌَ ْمُع ِمـْن َجْفنًِ  بَسنا الشُّعاِع الؽاِرِب الُمَترابِــً ***والدَّ

البٌت األول جمع بٌن المهابة والرجاء طباق ٌبرز المعنى وٌقوٌه ،الجمع بٌنها إلظهار الحٌرة والمعاناة  - 
نقد الشاعر فً قافٌة البٌت الثانً وال عٌب عنده حٌث إن إزابً تخص السحاب وهو ٌمر أمامه  - 
نقد الشاعر فً قافٌة البٌت الثالث وال عٌب فٌها فالشمس تؽٌب تدرٌجٌا وهً تناسب تمسكه باألمل  - 
وفق الشاعر فً كلمة مشعشعا وهً كناٌة عن شدة االمتزاج ومشاركة الطبٌعة له  - 
األسلوب فً األبٌات خبري ٌكشؾ عن معاناة الشاعر وحزنه الشدٌد وأمله فً لقاء من ٌحب  - 
. فً البٌت األول كناٌة وتوكٌد وتضاد ، وفً الثانً تشبٌه تمثٌلً وطباق ، وفً الثالث مجاز مرسل وكناٌة - 

: المهم فً األبٌات التالٌة 
ِسٌُل ُنَضاُرهُ  ٌَ َفـــْوَق العقٌِق علً ُذًرا َسْوَداِء ***والشَّْمُس فـً َشَفٍق 
را ِن َتَحـــدُّ ٌْ ْت خــــــبلَل ؼَماَمَت ْمَعـــِة الَحمــراِء ***َمرَّ ـــَرْت كالدَّ وَتَقطَّ
ُمِزَجْت بؤِخِر أَْدُمِعــً لـــِرثابِـــً ***فَكــــؤَنَّ آِخـــــَر َدْمَعٍة للَكْوِن َقـــدْ 
ُت فً الِمرآِة كٌَؾ َمسابِـــً ***وكؤَنَّنًِ آَنْسُت ٌــومــــً َزابِـــــبلً  ٌْ فَرأَ

"  سوداء " نقد الشاعر فً ألفاظ البٌت األول لمخالفتها الجو النفسً خفؾ منها - 
البٌت الثانً فٌه تشبٌه تمثٌلً رابع ٌكشؾ عن حالة الضٌق لدى الشاعر  - 
وظؾ الشاعر كلمة كؤن للظن ولٌس للتشبٌه  - 
ابتكر الشاعر فً البٌت الثالث صورة ممتدة من البٌت الثانً وهً بكاء الكون علٌه لموته  - 
فً البٌت الثالث إطناب بالتذٌٌل وفٌه مجاز مرسل باعتبار ما سٌكون  - 
الحالة النفسٌة السٌبة النابعة من داخله  " ٌومً "كشفت ألفاظ البٌت األخٌر عن قصر العمر مهما طال - 

.  ، واألسلوب فً األبٌات خبري للتقرٌر " آنست ، المرآة 
المرآة ، مسابً  : مجاز مرسل ٌومً ، استعارة تصرٌحٌة : فً البٌت األخٌر - 
كلمة مسابً تإكد االهتمام الرومانسً بوضع عنوان للقصٌدة وتوفر الوحدة العضوٌة  - 

نص ؼربة وحنٌن 
 :تذكر جٌدا 

النص من أندلسٌات  (2النص من وطنٌات شوقً فهو ٌتحدث عن االستعمار وما ٌفعله بالببلد وطرده ونفٌه أبناء الوطن  (1
 شوقً فهو من القصابد التً كتبها شوقً فً منفاه باألندلس 

 النص من الشعر الوطنً : اللون األدبً  (3
 (ذاتً ، قصٌر ، أسلوبه ثابت ، موضوعاته قدٌمة ، قصٌدة)من الشعر الؽنابً : الفن الشعري  (4
 النص من شعر المعارضات وفٌه ٌعارض شوقً الشاعر العباسً البحتري  (3

 ٌستجدي لنفسه : البحتري  ٌتذكر وٌقدم الحكمة وٌمزج بٌن الذاتٌة والتجربة العامة : تفوق شوقً فهو 
 اإلحساس باأللم شوقً لضٌاع األندلس والبحتري لضٌاع إٌوان كسرى :    - ٌتفقان فً 

جودة الصور واتساع الخٌال  - 

هل عارض شوقً ؼٌر البحتري من الشعراء ؟ دلل   (س
والنقاد منهم من ٌرفض المعارضات وٌراها سرقات - نعم عارض شوقً ابن زٌدون فً نونٌته وهً من أندلسٌات شوقً 

شعرٌة ومنهم من ٌراها فنا شعرٌا طالما أضفى علٌها الشاعر من ذاته  
ٌكشؾ نص ؼربة وحنٌن عن إحساس شوقً الصادق بالتارٌخ ؟  (س

  (الرسول – العرب مكة )وذلك ألنه تناول تارٌخ االندلس اإلسبلمٌة وهو ٌنمً منهجه المهتم باإلسبلم 
 (كبار الحوادث وتوت عنخ آمون  )وٌنمً منهجه المهتم بالتارٌخ كما فً 

اهم سمات المدرسة الكالسٌكٌة فً القصٌدة  

االلتزام بوحدة الوزن والقافٌة  ومناجاة الصاحبٌن - تعدد الفكر فً القصٌدة الواحدة             - 
تحدث إلى الباخرة على عادة القدماء فً حدٌثهم إلى الناقة  - 
 (جدد شوقً فً استعمال اللؽة بؤلفاظها وتراكٌبها فهو ٌتخذ من القدٌم منطلقا للجدٌد )األلفاظ التراثٌة - 
ٌتسم اسلوب شوقً بالبٌانٌة وهو االهتمام بالصور واألخٌلة وبذلك حفل النص بالصور الجزبٌة  - 
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 مظاهر الجدٌد الذي أدخله شوقً على القصٌدة (كالسٌكً)مظاهر القدٌم فً األبٌات 

الموضوع جدٌد فهو من الشعر الوطنً تضمٌن الحكمة والتصرٌع 

        (البواخر. الفنار )األلفاظ الحدٌثة مثل وحدة الوزن والقافٌة ومناجاة الصاحبٌن 

االتجاه إلى الوحدة العضوٌة اصالة اللفظ واستخدام األلفاظ التراثٌة    

عدم التكلؾ فً المحسنات البدٌعٌة حدٌثه إلى السفٌنة كما حدثوا القدماء الناقة 

 الخٌال الجزبً  

 تعدداألؼراض واعتبار البٌت وحد القصٌدة           

 النص من المعارضات الشعرٌة 

وضح ذلك  .. تشٌع الموسٌقا فً النص  (س
شاعت الموسٌقا فً النص وتمثلت فً وحدة الوزن والقافٌة والبدء بالتصرٌع وتمثلت فً حروفه السٌن والصاد والعٌن 

والموسٌقا الداخلٌة فً المحسنات وااللفاظ الموحٌة وروعة الصور  
الوحدة العضوٌة  

توضٌحه العنصر 

هو حب الوطن والرؼبة فً العودة إلٌه وحــدة الموضـــوع 

الحنٌن والشوق إلى الوطن والسخط والثورة على االستعمار  وحدة الجو النفسً 

رتب أفكاره بالحدٌث عن الذكرٌات والحنٌن والرؼبة فً العودة ومساوئ االستعمار تــرتــٌب األفــكـار 
. وحدٌثه للسفٌنة ثم ختامه الرابع لؤلبٌات 

: المهم فً األبٌات الثالثة األولى 
البدء بالحكمة لما فٌها من تؤكٌد الفكرة وكشؾ عن طبٌعٌة الموضوع وبراعة االستهبلل  - 
وفق الشاعر فً استخدام الفعلٌن اذكرا مع الصبا ففً الصؽر ٌكون العقل صؽٌر وٌحتاج للتذكر  - 

و صفا مع الشباب حٌث نضج العقل وحاجته للوصؾ  
 شباب ٌدل على جمالها  منوفق الشاعر فً وصؾ مبلوة - 
ٌإخذ على الشاعر عصفت مع الصبا لما بٌنهما من تناقض وأراد الشاعر مرور الفترة بسرعة  - 
البٌت األول ٌفٌض بالموسٌقا نتٌجة التصرٌع والجناس  - 
البٌتٌن الثانً والثالث فٌهما صورة ممتدة وفً البٌت الثالث خٌال متداخل  - 

ٌُْنـِسً - 1 ـِل  ٌْ ٌَّاَم أُْنسـًِ ***  اختبلُؾ النَّهـــاِر واللَّ َبا وأَ ِاْذُكـــَرا لً الصِّ
راٍت َوَمـسِّ ***  َوِصفا لِــــــً ُمبلَوًة ِمْن َشـباٍب - 2 َرْت ِمْن َتَصوُّ ُصوِّ
ْت - 3 َبا اللَُّعوِب ومــَرَّ َة خـْلِس ***  َعَصَفْت كالصَّ ِسنـــًَة ُحْلـــــَوًة ولَــــذَّ

:  المهم فً األبٌات التالٌة 
ً؟  - 4 ماُن الُمَإسِّ وَسبل ِمْصَر َهْل َسبل الَقْلُب َعْنها  أَْو أََسا ُجْرَحُه الـزَّ
5 -  ً الً ُتَقـسِّ ـه  َرقَّ َوالَعْهُد فـــً اللٌَّ ٌْ ــالً َعلَ ِت اللٌَّ ُكلََّمــــــا مـــــرَّ
ِل أَْو َعَوْت َبْعـَد َجْرِس  - 6 ٌْ َل اللَّ ُمْســـَتطاٌر إذا  الَبَواِخـــــُر َرنَّْت  أوَّ
ْفِن َفْطٌن  ُكلََّمــــا ُثـــْرَن شــــاَعُهنَّ بَنْقِس  - 7 لوِع  للسُّ َراِهٌب فً الضُّ

األلفاظ ـ األخٌلة  : عاطفة الحزٌنة المتحسرة شدٌدة التعلق بالوطن كشؾ عنها من خبلل الصدق - 
تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء للتؤكٌد والتشوٌق وبٌان مدى حزنه  - 
البٌت األول أٌضا فٌه موسٌقا عالٌة نابعة من الجناس التام والناقص  - 
الكناٌة مستطار إذا : راهب : التشبٌه .. الجرح ، نقس : سبل مصر ، سبل القلب ، التصرٌحٌة : تنوع الصور بٌن المكنٌة - 

وكلها تكشؾ عن الحزن واأللم والتعلق بالوطن  
.  حذؾ المبتدأ .. المإسً ، تقسً حذؾ م به ، مستطار ، راهب ، فطن : شٌع فً األبٌات الحذؾ ي- 

: المهم فً األبٌات التالٌة 
مِّ ما أبـــــوِك َبِخـــٌٌل  -    ٌَ َمالَُه ُمولًَعـــــــــا بَمْنٍع وَحـــْبِس؟ ***  ٌا ْبَنَة ال
ْوُح  -    ِر ِمْن ُكــــــلِّ ِجــْنِس ؟ ***  أَحـــَراٌم على َببلبِلِِه الـــــدَّ ٌْ حبلٌل للطَّ

فً خبٌٍث ِمَن الَمـذاِهِب ِرجـِْس ***  ُكلُّ َداٍر أََحــــقُّ باألَْهـــــــِل إاِل    -                       
موِع ِسٌِري وأَْرِسً ***  َنَفِسً ِمْرَجٌل وَقْلبًِ ِشـــــــَراٌع  -                          بِهما فً الدُّ

ْؽِر بٌَن ***  َواْجَعلًِ َوْجَهِك الَفَناَر وَمْجَراِك  -                         َد الثَّ  (َمْكسِ )َو   (َرْملٍ )ٌَ
خطاب الشاعر السفٌنة ٌظهر الحزن والحسرة واالستعطاؾ  - 
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قافٌة حٌث كرر حبس بعد منع ولم تضؾ جدٌدا ، كذلك ذكر رجس بعد خبٌث  اللم ٌوفق شوقً فً - 
ضمن شوقً الحكمة فً الثالث لتؤكٌد فكرته فً عدم أحقٌة المستعمر وبٌان فساد رأي المستعمر  - 
ابتكر شوقً الصورة فً البٌت الرابع حٌث رسم بالتشبٌه كل ما تحاتج إلٌه السفٌنة للتحرك  - 
. الفنار ، رمل ، مكس الرتباطه بها فهو ٌتلذذ بذكرها  وٌعبرعن حبه لها : ذكر شوقً - 

فً األبٌات خلل فً الترتٌب الفكري حٌث ارتبط البٌت األول بالبٌتٌن الرابع والخامس فً الفكرة   
البٌت الثانً من أبلػ األبٌات الشعرٌة فقد احتوى على الطباق والمقابلة واالستعارة التصرٌحٌة واالستعارة التمثٌلٌة وه من - 

األبٌات التً صارت تجري مجرى المثل  

 فً رثاء مً
ما جوهر الشعر عند شعراء الدٌوان؟ وما دور الصورة عندهم؟ وعالم حرصوا؟  (س

جوهر الشعر كما تراه مدرسته من كونه تعبٌراً عن ذات صاحبه ووجدانه وتعظٌم دور الصورة فى نقل إحساس الشاعر 
 والحرص على تماسك القصٌدة

ما الؽرض الشعرى الذى ٌندرج تحته النص؟  - (س
. ألدٌبة مى زٌادة رثاء ا (الرثاء)النص ؼرضه 

.  علل. تبدأ القصٌدة بسإال ال ٌنتظر له جواب، لكن الشاعر ٌلقٌه - (س
، ولكن الشاعر ٌلقٌه لٌتولى بنفسه اإلجابة "مى"ٌبدأ الشاعر قصٌدته بسإال ال ٌنتظر جواباً؛ ألن جوابه معروؾ، وهو رحٌل 

  أصحابهاعنه فى صورة حدٌث مفصل عن األدٌبة التى رحلت وتركت ما اعتاده 
 (إلى أى شىء ٌتوسل العقاد بهذا السإال؟)ما هدؾ العقاد من سإاله فى هذا المقطع الثانى؟     (س

ٌتوسل به إلى استعراض صفات األدٌبة الكبٌرة التى ٌقدم رثاءها، هذه الصفات منها ما هو حسى، مثل حبلوة الحدٌث 
، أما جمالها القدسى فصفة تجمع بٌن الحسٌة  وجمال الصوت، ومنها ما هو معنوى، كاألخبلق الحمٌدة التى ٌحبها الجمٌع

والقدسى هو الطاهر، نسبة إلى  (جمال قدسى)، ومع ذلك فهو -ربما بؤكثر من حاسة- والمعنوٌة، فللجمال جانبه المحسوس
. القدس، وهو الطهر، وهو صفة لها طابعها المعنوى

. ضح ذلكو.  فى نهاٌة المقطع الثالث صدمة وعودة مفاجئة للواقع - (س

إلى الواقع، واقع الموت والفناء، والذى قضى على كل هذه - فجؤة- الشاعر بعد أن انتهى من عظمة صفات مى عاد 
الصفات، الحسى منها والمعنوى، وقد واراها جمٌعها التراب على نحو ال ٌكاد ٌصدق بسبب فداحة الخسارة، فإذا به ٌتساءل 

تساإل المصدوم المتشكك، وهو سإال بؽٌر أداة دل علٌه ما نتصوره من طرٌقة إلقابه، وما تحمله من استفظاع الخساره 
. كل هذا فى التراب: وجسامة النقد

ماذا ٌحمل هذا السإال فى طٌاته؟ وإالم أفضى؟ !" كل هذا فى التراب؟" - (س
ما ٌشبه التعجب، وعدم التصدٌق، بل ما ٌشبه االحتجاج - لى جانب الشعور بفداحة الخطبإ- ٌحمل السإال فى طٌاته 

. والؽضب إلى كثٌر من األلم
كل هذا فى التراب؟ فقد حمل الجزء المكمل : ضى إلى صٌحة حملها الجزء المكمل للسإال السابق، وإذا كان السإال هوؾوأ- 

"   آه من هدا التراب: "صٌحة هى من قبٌل اإلجابة، تقول
. وضحها. تحمل العدٌد من المعانى" آه"كلمة  - (س
كلمة تقال عند الشكاٌة أو التوجع، وهى إن حملت معنى األلم، وربما التسلٌم بما وقع، تحمل إلى جانب ذلك بمساعدة " آه"

السٌاق الذى وردت فٌه معنى التحدى للموت، الذى لن ٌستطٌع أن ٌطمس آٌات مى أو سٌرتها، وما أبدعت فى حٌاتها وما 
.    خلفت من آثار

. وضحهما. صٌحة إنكار وصٌحة إقرار: فى المقطع صٌحتان (س
ثم لٌتبع هذه الصٌحة  (كل هذا التراب؟)هذه النهاٌة المإلمة - فى الواقع- ومإكداً – فى الظاهر– ٌصٌح الشاعر متساببلً 

تحمل إقراراً وتسلٌماً بالحقٌقة الصادمة  (آه من هذ التراب)بصٌحة أخرى  -صٌحة التساإل التعجبى اإلنكارى الرافض 
.  شكوى من هذه الحقٌقة-  فى الوقت ذاته-وتحمل 

. اشرح ذلك. الشاعر ال تفارقه روح التحدى وهو ٌخاطب التراب - (س
ٌدرك الشاعر أن التراب لن ٌرد ما ؼٌبه فى جوفه، وأن من العبث أن ٌؤمل أحد فى ذلك، وعلى هذا ال تفارقه روح التحدى 

وإن وارى من مى جسدهاؼٌر قادر على أن ٌحجب مآثرها وفضلها وإبداعاتها التى ال –وهو ٌخاطب التراب، فهذا التراب 
. سلطان له علٌها، وال قدرة له على إخفابها، ألنها فوق سلطانه وأكبر من قدرته

.  وضح.المقطوعات األربع بقوة على المستوٌٌن اللفظى والمعنوىتتماسك  (س

ٌتوزع عدد من األسالٌب وبخاصة اإلنشابٌة على مساحة النص فتشٌع اإلحساس بتماسك : على المستوى اللفظى: أوالً - 
. أجزابه
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وفى –فى البداٌة . جاء النص متماسكاً تسلم بداٌته إلى االنتقاالت التى عبر خبللها إلى نهاٌته: على المستوى المعنوى: ثانٌاً - 
. الذابعة الصٌتتعبر مواضع االستفهام المتتابعة عن صدمة الشاعر بمفاجؤة  الفقد لتلك األدٌبة – المقطوعتٌن األولٌٌن خاصة

عما تعبر مواضع االستفهام المتتابعة فى القصٌدة؟  - .كثرة األسالٌب اإلنشائٌة فى النص: علل - (س
االستفهامات فى تتابع  .ٌتوزع عدد من األسالٌب وبخاصة اإلنشابٌة على مساحة النص فتشٌع اإلحساس بتماسك أجزابه

القصٌدة والتى تعبر عن صدمة الشاعر بمفاجؤة الفقد لتلك األدٌبة الذابعة الصٌت فراح  ٌتساءل وكؤنه ؼٌر مصدق أو كؤنه ال 
.  ٌستوعب أن تخلؾ عادتها فى احتبلل صدر المجلس فى منتداها والتحدث إلى رواده من صفوة األدباء والمثقفٌن

؟ "أٌن مى؟"متبوع باسمها " أٌن"ما قٌمة السإال بـ  - (س
وكؤنه ال ٌتصور موتها وإنما ٌسؤل عن مكان وجودها فحسب ثم  (أٌن مى)متبوعة باسمها " أٌن"ٌؤتى السإال فى البداٌة بـ 

 .  أٌن ولت وأٌن ؼابت: بمعنى (!أٌن ولى كوكباه أٌن ؼاب؟): ٌقول" أٌن"ٌتؽٌر التابع بعد 
  !"أٌن ولى كوكباه أٌن ؼاب؟"فى قوله " أٌن"بعد " ؼاب- ولى"ما قٌمة الفعالن  - (س

ٌدالن على تحول االستفهام من السإال عن ؼٌاب مطلق إلى سإال عن رحٌل إلى نهاٌة حزٌنة : (أٌن)بعد  (ولى وؼاب) 
 .محتومة، ونهاٌة لم تعصمها منها كل صفاتها الحمٌدة من خلق وفصاحة وذكاء وجمال

؟ "وي"ما المعانى التى تحملها كلمة  (س
اسم فعل ٌحمل معانى متعددة ومتداخلة من التعجب والزجر والتهدٌد أٌضاً، وكلها معان موجهة إلى هذا التراب الذى  (وٌك) 

ؼٌر موكول )ناسٌاً أن مجد مى  (وٌك ما أنت براد  ما لدٌك؟). ٌرى لنفسه القدرة على مواصلة انتهاب النفوس واألعمار
، و ال هو مما ٌستطٌع أن ٌحجبه (إلٌه
. وضح هذا التدرج. تتدرج بنٌة الداللة الشعرٌة فى النص (س

 والتوجع لخسارتها باستخدام الصٌؽة الدالة  الفقٌدةتتدرج بٌنة الداللة الشعرٌة من صدمة المفاجؤة  بالفقد إلى التحسر على 

إلى الثورة على الموت، ثم تحدٌه والتؤكٌد على خلود األدٌبة  .. للتعبٌر عن هذا اإلحساس
بم اتسمت الصور البٌانٌة فى النص؟  (س
جاءت الصور لتعكس مدى األلم لفقدان مى من خبلل ذكر محاسنها ومنزلتها كما جاءت فى موضعها ؼٌر متكلفة تعكس - 

. حسرة المشاعر وألمه
. نوع العقاد فى قافٌته: ما مظاهر التطوٌر فى موسٌقا العقاد؟ علل (س

.  نوع فى قافٌة القصٌدة وهو مظهر من مظاهر التطوٌر فى موسٌقاها، وقد اختار قافٌته مبلبمة  للحالة النفسٌة
ما مدى تحقق الوحدة الفنٌة فى القصٌدة؟  (س

تحققت الوحدة الفنٌة من خبلل الترابط الواضح والبنٌة المتماسكة والناجمة عن وحدة الفكر وحدة الشعور والجو النفسى 
. الحزٌن

ما المدرسة التى ٌنتمى إلٌها النص؟ وماذا ظهر فٌه من خصائصها؟    (س

رسم -  الصدق فى التعبٌر والبعد عن المبالؽات- وضوح الجانب الفكرى- الوحدة العضوٌةخصابصها : مدرسة الدٌوان 
. تنوع القوافى-  ذاتٌة التجربة-  الصورة الكلٌة

. كوكباه: وضح نوع األسلوب فٌما ٌلى ثم بٌن ؼرضه البالؼى (س

 .أسلوب ندبة وؼرضه التفجع وإظهار الحسرة والم (كوكباه)- 
ما مظاهر القدٌم والجدٌد فً النص   - (س
  

من أنت ٌا نفسً 
كم كتاباً ألفه مٌخائل نعٌمة؟ وما أبرزها؟ وما محتواه؟    - (س

الذى حاول فٌه أن ٌضع أصوالً جدٌدة للنقد األدبى، أما مجموعته  (الؽربال)ألؾ أكثر من عشرٌن كتاباً، أبرزها كتاب 
. باللؽة اإلنجلٌزٌة عربها محمد الصاٌػ (همس الجفون)الوحٌدة فجمعها فى 

 ما المعنى الذى ٌحمله االستفهام فى عنوان القصٌدة؟ إلى أى مدى ٌعد عنوان القصٌدة مدخالً جٌداً لتحلٌلها؟ - (س

ٌعد عنوان القصٌدة مدخبل جٌداً إلى تحلٌلها؛ فقد جاء العنوان بؤسلوب االستفهام الذى ٌثٌر االنتباه وٌدعو إلى ترقب الجواب، 
وهذا االستفهام نفسه ٌحمل معنى الحٌرة، حٌرة الشاعر إزاء قضٌة من قضاٌا الوجود اإلنسانى التى تإرق فكره وشعوره 

وهى قضٌة تدور حول حقٌقة نفسه كما ٌدل على ذلك تعبٌره إال إنها بالطبع تمتد لتشمل النفس اإلنسانٌة بعامة التى تعد نفس 
. الشاعر فرداً من أفرادها

. ناقش. ولكنه اختلؾ عنهم. اتفق مٌخائٌل نعٌمة مع شعراء المهاجر فى الحٌرة - (س

الحٌرة أمام أسرار الكون وحقٌقة النفس كانت قاسماً مشتركاً بٌن شعراء المهاجر أو بٌن عدد منهم على األقل ولكن حٌرة 

. نعٌمة قد انقشعت وزالت وسكنت نفسه وقر قرارها
. علل. احتفظ النص بشاعرٌته رؼم موضوعه الذى ٌدنو من الفلسفة (س
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مع أن التجربة الشعرٌة فى القصٌدة من قبٌل التؤمل الذى ٌدنو من الفلسفة أو ٌقؾ على حافتها فقد نجح  نعٌمة فى تقدٌم 
. الصورة األساسٌة فى كل مقطع تقدٌماً حسٌاً ٌحفظ لعمله طبٌعته الشعرٌه فى تحرٌك الوجدان واستثارته

.   خص النفس فى هذه الصورةذاوضح مبٌناً ما. فى المقطع الرابع طائفة من المفردات خلفت هالة روحانٌة (س
تؤتى طابفة من المفردات اللؽوٌة تتآزر معاً بما لها من إٌحاءات فى خلق هالة من الروحانٌة تتسق بها أطراؾ الصورة 

والذى ٌخص النفس فى هذه " الخشوع"و" الوحى"و" النبى"و" االبتهال: "وٌشٌع بها جو من العبق الدٌنى وتلك المفردات هى
الصورة الخشوع واالبتهال فلحظة انبثاق الفجر فرصة لبلنعتاق من أسر المادة األرضٌة وبلوغ مرحلة الصفاء والنوراٌنة 

.  والدنو من الروح األعلى
. وضح ذلك. المقطع األخٌر ٌإدى لحظة التنوٌر فى القصة القصٌرة (س

فى موضعه دور لحظة التنوٌر فى القصة القصٌرة  فى الوقت الذى ٌضٌؾ فٌه لمسة أخرى من اللمسات المقطع ٌإدى 
المنطقٌة فى التصمٌم وإحكام البناء، فالشاعر فٌه ٌلتفت إلى  نفسه مخاطباً إٌاها بصٌؽة تفٌد معنى األمر لها باالستزادة وكؤنما 

نفثة بدٌع، أنت الرٌح والنسٌم، –هات ما لدٌك لقد اكتشفت السر وعثر  على الجواب فؤنت ومثلك كل نفس إنسانٌة : ٌقول لها
أنت الموج والبحر، أنت البرق والرعد، أنت اللٌل والفجر، أنت كل ذلك ألنك فٌض اإلله الذى فاضت عنه الحٌاة فى سابر 

 .  مظاهرها وأشكالها
. وضح ذلك. القصٌدة مثال واضح على منطقٌة التصمٌم وإحكام التشكٌل (س

القصٌدة مثال واضح على منطقٌة التصمٌم وإحكام التشكٌل فقد توزع موقؾ الشاعر فى حٌرته وبحثه عن الجواب على ستة 
البحر والرعد والبرق والرٌح : عناصر من الطبٌعة ٌرى نفسه تتجاوب مع كل منها بما ٌتفق مع طبٌعته وهذه العناصر هى

وكل عنصر ٌشؽل مقطعاً شعرٌاً مستقبلً  فى تكوٌنه لكنه متصل فى الوقت نفسه ببقٌة المقاطع . والفجر والشمس والبلبل
اتصاالً  ٌنبع  من تجانس أجزاء الموقؾ ووحدة التشكٌل الشعرى،  و هكذا تبدو تلك المقاطع أشبه بموجات متوالٌة على 

 .مستوى واحد من القوة تتبلحق وال تتداخل وٌعزز بعضها بعضاً  حتى تنتهى إلى مصب واحد وهو المقطع السابع واألخٌر
عالم ٌرتكز البناء اللؽوى فى القصٌدة؟  (س

: ٌرتكز البناء اللؽوى فى المقاطع الستة جمٌعاً على
ٌترددان معاً و هو األؼلب وٌقتصر على " سمعت"و" رأٌت"و جزإه األول فعبلن متعاطفان هما  (إن)أسلوب شرط أداته - 

. أحداهما وهو قلٌل
": هل"خاصٌة أخرى فى البناء اللؽوى تشترك فٌها المقاطع الستة هى انتهاإها جمٌعاً بؤسلوب استفهام ذى أداة واحدة  هى - 
 (هل من الرٌح ولدت؟)، (هل من البرق انفصلت؟)، (هل من األمواج جبت؟)

. للقصٌدة سٌاق نقدى تارٌخى وضحه مبٌناً معنى ذلك السٌاق (س
 أى فى تلك الفترة التى ترددت فٌها أصوات الدعاة والنقاد والشعراء العرب إلى التجدٌد فى م1917الشاعر فى عام نظمها 

. الشعر وقد كان واحداً من أبرزهم فى المهاجر
ومعنى ذلك أنها تحمل مبلمح التجدٌد أو بعضاً منه على األقل، كموضوعها الفلسفى التؤملى وتقسٌمها إلى مقاطع متنوعة - 

. القوافى
ماذا تحمل القصٌدة من مالمح التجدٌد؟  (س

 تنزع إلى التؤمل والبحث عن أسرار الكون واإلنسان وهو لون من التجارب لم ٌكن شابعاً بٌن :من حٌث المضمون (أ)
. الشعراء العرب فى ذلك الحٌن

 جاءت على النسق المقطعى، إذ تتؤلؾ من سبعة مقاطع إال أن المقاطع الستة األولى تتماثل فى عدد :من حٌث القالب (ب)

األبٌات، فكل منها ٌتكون من ستة أبٌات تتساوى األربعة األولى منها فى عدد تفعٌبلتها، على حٌن  ٌكون لكل بٌتٌن متوالٌٌن 
قافٌة واحدة، فالبٌت األولى والثانى بقافٌة والثالث والرابع بقافٌة أخرى، ومع تساوى البٌتٌن الخامس  و السادس فى طولهما 
فإنهما ال ٌتحدان فى القافٌة دابماً، إن كان البٌت السادس موحد القافٌة فى المقاطع الستة أما المقطع السابع  فهو ٌتكون من 

خمسة أبٌات  
. وضح. التزام الشاعر بوزن واحد لم ٌكن التزاماً كامالً  (س

مع ما ٌبدو من التزام الشاعر بوزن واحد فإن هذا االلتزام لم ٌكن التزاماً تاماً فقد تحرر منها إلى حد ما وأحدث شٌباً من 
  .التؽٌٌر فى التفعٌلة األخٌرة فى بعض األبٌات

ما الدور الذى لعبه الخٌال فى القصٌدة؟  (س
. لعب الخٌال فى القصٌدة دوره فؤسهم فى إبراز الفكر والشعور وإظهار حالة القلق والحٌرة عند الشاعر

.  أنت فٌض– أنت فجر– أنت لٌل- أنت رعد– أنت برق– جٌش الظبلم: التشبٌهات: أهم الصور

تنام األرض ومن – الفجر ٌمشى– الرٌح تعوى- ٌسمع البحر زفٌره- أقدام الصخور– البحر ٌبكى: ومن التصوٌر االستعارى
 ". ٌسكب األلحان ناراً "الصور المركبة 

 


