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رشن اٌؼشة أٌٛأب ِٓ إٌضش ِضً اٌخىُ ٚاألِضبي ٚاٌٛطب٠ب ٚاٌخطت ،ٚرٌه ٠ذي ػٍٝ روبئُٙ ٚؽغٓ رذث١شُ٘ 

 ٚػّك رفى١شُ٘

 

 

 

 الحكم -1
الطخ رغشثخ ِٚٛالف خجش٘ب اٌؾى١ُ، ٠ٚش٠ذ ثٙب رٛع١ٗ ِٓ اٌىالَ اٌزٞ ٠مً ٌفظٗ ٠ٚغً ِؼٕبٖ، ٚ٘ٝ رؼجش ػٓ خ

 ٠ؾت ئٌٝ ؽت اٌخ١ش. 

 ومن حكم العرب:

 ) ِٓ عٍه اٌغذد أِٓ اٌؼضبس (. ِؼٕب٘ب: ِٓ عبس فٟ أسع ِغز٠ٛخ أِٓ اٌضًٌ ٚاٌغمٛؽ.  – ٔ

أْ ٠ٕبي ال رذسن (. ِؼٕب٘ب: أْ اإلٔغبْ ِّٙب لذَ ِٓ ئؽغبْ ئٌٝ إٌبط ال ٠غزط١غ  غب٠خ) سػب إٌبط  – ٕ

 سػبُ٘. 

) خ١ش اٌؼفٛ ِب وبْ ػٕذ اٌّمذسح (. ِؼٕب٘ب: أْ اإلٔغبْ ٠ذخً فٟ صِشح األخ١بس ػٕذِب ٠ؼفٛ ػٓ اٌّغٟء  – ٖ

 ٚ٘ٛ لبدس ػٍٝ أْ ٠مزض ِٕٗ. 

 وهناك بعض الحكم الشعرية: 

 قول زهير: 

ْؼُشٚفَ  َّ ًِ اٌ ْٓ ٠َْغَؼ َِ ب  فِٟ َٚ ًِ ـُذُٖ َر ّْ ْٓ َؽ ٍِـٗ       ٠َُىـ ْ٘ َِ َغ١ِْش أَ ْٕـَذ َ٠ َٚ  ِٗ  .َػ١ٍَْ

 : السموألقول 

 ًفىً سداء ٠شرــــــــــــــذ٠ٗ ع١ّ       ئرا اٌّشء ٌُ ٠ذٔظ ِٓ اٌٍإَ ػشػٗ

 األمثال - 2
 -   ، ٍٗلٛي ِٛعض ِؾىٝ عبئش ل١ً فٝ ؽبدصخ ِب . ٠مظذ ثٗ رشج١ٗ ؽبي اٌزٜ ف١ٗ ثؾبي اٌزٜ ل١ً ألع

 ؼشة .  ٠ٚز٠غ ػٍٝ األٌغٓ ػٍٝ ِش اٌؼظٛس ، ٌٚٗ ِٛسد ِٚ

  هذيوعسبب 

 ، أِضٍخ: أٔٗ ٠أرٟ فٟ ػجبسح لظ١شح رؾًّ خالطخ رغشثخ    فٟ ر٠ٛع اٌّضً ٚأزشبسٖ: ٚاٌغجت

 )  أبلغ من قُّس  (    – 1

ِٛسدٖ : ٘ٛ لُّظ ثٓ عبػذح اإل٠بدٜ ، ٚوبْ ِٓ ؽىّبء اٌؼشة ، ٚأػمً ِٓ عّغ ثٗ ُِٕٙ ، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ ألش 

 " أِب ثؼذ " ٚلذ ػّش ؽ٠ٛالً . ثبٌجؼش ِٓ غ١ش ػٍُ ، ٚأٚي ِٓ لبي 

 ِؼشثٗ : ٠ؼشة ػٕذ اٌزؼج١ش ػٓ ثالغخ اٌّزؾذس ٚفظبؽزٗ . 
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 )  على أهلها جنت براقش  (   – 2

ِٛسدٖ : " ثشالش وٍجخ ٌمَٛ اٌؼشة اخزجأد ِغ أطؾبثٙب ِٓ غضاح ، فٍّب ػبدٚا خبئج١ٓ ٌُ ٠زؼضشٚا ػ١ٍُٙ 

 جبؽُٛ٘ . ٔجؾذ ثشالش فبعزذٌٛ ثٕجبؽٙب ػٍٝ ِىبْ أٍ٘ٙب فبعز

 ِؼشثٗ : ٠ؼشة ػٕذِب ٠ؼش اإلٔغبْ أٍ٘ٗ ٚأؽجبثٗ دْٚ لظذ . 

 )  أرخى عمامته  (   – 3

 ِٛسدٖ : وبْ اٌشعً ِٓ اٌؼشة ئرا اعزمش ثؼذ ؽٛي ػٕبء ٚأؽظ ثبألِٓ أسخٝ ػّبِزٗ . 

 ِؼشثٗ : ٠ؼشة ػٕذ اإلؽغبط ثبألِٓ . 

  لٛي أثٝ أص٠ٕخ اٌٍخّٝ :           األمثال الشعرية : و من

ّٓ  ال  اٌزٔجب سأعٙب أرجغ شّٙبً  وٕذ ئْ   ٚرزشوٙب األفؼٝ رٔت رمطؼ

 ٠ٚؼشة فٝ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اعزئظبي شأفخ اٌشش . 

 س : األمثال مرآة العصور . علل . 

ط : ألْ األِضبي رش٠ٕب طٛس األُِ اٌزٝ ِؼذ ٌٕمف ػٍٝ أخاللٙب اٌزٝ أمؼذ ، ٚ٘ٝ ١ِضاْ ٠ٛصْ ثٗ سلٝ 

درٙب ٚشمبؤ٘ب ، ٚأدثٙب ٌٚغزٙب ، ٌٚمذ أوضش اٌؼشة ِٕٙب فٍُ ٠زشوٛا ثبثبً ئال ٌٚغٖٛ ، اٌشؼٛة ٚأؾطبؽٙب ، ٚعؼب

 ٚال ؽش٠مبً ئال عٍىٖٛ ، ٚأفشد٘ب اٌؼٍّبء ثبٌزأ١ٌف . ٚألذَ األِضبي ٘ٝ اِضبي ٌمّبْ اٌؾى١ُ . 

 .وضح ذلك.الحكمة  صوت العقل و المثل صوت الشعب س: 

اٌؾىّخ  طٛد اٌؼمً ألٔٙب رىْٛ ثؼذ  ،ٚاٌج١ئخ ِٓ ػبداد ٚل١ُاٌّضً طٛد اٌشؼت ألٔٗ ٠ؼىظ ِب ٠ؾذس فٟ 

 رأًِ ٚاعزخالص اٌؼجشح 

 النثر الجاهلى وخصائصه
 س: ما أهم فنون النثر التي ظهرت في العصر الجاهلي ؟ 

 اٌٛطب٠ـب .  - ٗاألِضـبي .    - ٖاٌؾىـُ .   - ٕاٌخطبثـخ .   - ٔعـ : أُ٘ فْٕٛ إٌضش اٌغبٍٟ٘ :   

 :  ةالخطاب – 1
 ومم تتكون؟س : ما المقصود بالخطبة ؟

عـ : اٌخطجخ ٟ٘ فٓ ِخبؽجخ اٌغّب١٘ش ، ٚعزة أزجبُ٘ٙ ، ٚرؾش٠ه ِشبػشُ٘ ثىالَ ث١ٍغ ٚع١ض ثغ١خ اإللٕبع 

فٟٙ رٍمٝ فٝ  غشع ِٓ األغشاع ِضً ئصبسح اٌؾّبعخ، اٌذػٛح ئٌٝ اٌخ١ش اٌظٍؼ ،ٚرمبي ٌٚاإلِزبع ٚاالعزّبٌخ 

 ِٛاعٙخ اٌغّٙٛس

 ـب: اٌّمذِـخ ٚاٌّٛػـٛع ٚاٌخبرّخ .   ٚأعضاؤ٘

 س : عالم يعتمد أسلوب الخطبة ؟   

 ط : ٠ؼزّذ أعٍٛثٙب ػٍٝ االعزّبٌخ ٚاإللٕبع ٚرٕٛع األعٍٛة ٚاٌغًّ اٌمظ١شح ٚاٌّؼبٔٝ اٌمش٠جخ .      

 : ما سمات أسلوب الخطبة ؟5س

 عٛدح اٌؼجبسح ٚاٌّؼبٟٔ . -ٕ   لظش اٌغًّ ٚاٌفمشاد . -ٔعـ : 

 ٚػٛػ اٌفىشح . -ٗ  عٌٙٛخ األٌفبظ ٚعالِزٙب . -ٖ      

 ر٠ٕٛغ األعٍٛة ِب ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء .  -ٙ    عّبي اٌزؼج١ش .  -٘      
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 الحكم :  – 2
 خالطخ رغشثخ أٚ دسط رؼٍّٗ اإلٔغبْ ِٓ ؽ١برٗ . 

 س : عالم يعتمد أسلوب الحكمة ؟ 

 ط : ٠ؼزّذ أعٍٛثٙب ػٍٝ اإل٠غبص ٚعّبي اٌظ١بغخ . 

 األمثال :  – 3
 ألٛاي ِٛعضح ٚسدد فٝ ِٛلف ِب أٚ ؽبدصخ ِب ، ٌٚىً ِضً ِؼشة ِٚٛسد . 

 س : عالم يعتمد أسلوب األمثال ؟ 

 ط : ٠ؼزّذ أعٍٛثٙب ػٍٝ اإل٠غبص ٚعّبي اٌظ١بغخ . 

 س : عالم تعتمد الحكم واألمثال ؟ 

ٌفبظ ثبٌخجشاد ٚاٌزغبسة ط : رؼزّذ اٌؾىُ ٚاألِضبي ػٍٝ ٚػٛػ دالٌزٙب ، ٚعالِخ اإل٠مبع ، ٚشؾٓ األ

 اإلٔغب١ٔخ اٌزٝ رؾًّ رٛع١ٙب عٍٛو١بً ٠ٙذف ئٌٝ اٌخ١ش .

 الوصايا :  – 4
 خالطخ رغبسة لبئٍٙب ، ٠ٛعٙٙب ألثٕبئٗ ٚأٍ٘ٗ ٚأطذلبئٗ أٚ اٌؾبوُ ٌشؼجٗ . 

 وبم تتميز؟س : ماذا يغلب على أسلوب الوصية ؟ 

 ٚرز١ّضثـــ : - اٌغغغط : ٠غٍت ػٍٝ أعٍٛثٙب 

 ـ  لظش اٌفمشاد . ٗـ  عٌٙٛخ اٌٍفع .                               ّٖبٌٙب ػٍٝ وض١ش ِٓ اٌؾىُ        ـ  اشز ٔ 

 س : ما خصائص النثر في العصر الجاهلي ؟ 

 دلخ األٌفبظ  .  -ٖ                       عّبي اٌظ١بغخ . -ٕ       االػزّبد ػٍٝ اإل٠غبص . -ٔعـ : 

 ش١ٛع اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ  -ٙ                   لٍخ اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخ . -٘                   ٚػٛػ اٌّؼبٟٔ . -ٗ

 

 تدريبات

 ػغ ػالِخ طؼ أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ خطأ أِبَ اٌؼجبسح اٌخطأ: -ٔط 

 ( )        رّزبص اٌؾىُ ٚاألِضبي ثبإل٠غبص ٚؽغٓ اٌظ١بغخ.  -ٔ

 ( )     رظ ِٓ ارفبق  ٔٙب٠بد اٌغًّ . .٠غٍت ػٍٝ أعٍٛة األِضبي اٌغغغ إٌب - ٕ

 ( )     . شبػذ اٌخطبثخ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ ٔز١غخ وضشح دٚاػٟ اٌخطبثخ -ٖ

 ( )    . .    أعضاء اٌخطجخ ٟ٘ اٌّمذِخ ٚاٌّٛػٛع ٚاٌخبرّخ – ٗ

 ( )        ش١ٛع اٌؾىُ ٚاألِضبي ٠ذي ػٍٝ صمبفخ اٌؼشة.  - -٘

 ( )         شا.شبػذ اٌؾىّخ فٟ والُِٙ شؼش ٚٔض -ٙ

 ( )       ِٓ اٌفْٕٛ إٌضش٠خ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ فٓ اٌشعبئً.  -7

 ( )      اؽزٍذ اٌخطبثخ اٌّشرجخ األٌٚٝ لجً اٌشؼش فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘. -8

 ( )        اٌّضً طٛد اٌؼمً ٚاٌؾىّخ طٛد اٌشؼت.  -9
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 ( )    ؼٛة. األِضبي ِشأح اٌؼظٛس ٔغزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌزؼشف ػٍٝ ؽ١بح اٌش -ٓٔ

 ( )     ِٓ اٌغّبد األعٍٛث١خ ٌٍّضً رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء.  -ٔٔ

 ( )   لٌُٛٙ : " أثٍغ ِٓ لظ" ِضً ٠ؼشة ٌٍزؼج١ش ػٓ شغبػخ اإلٔغبْ ٚفشٚع١زٗ.  -ٕٔ

 ( )        اٌؾىّخ ٟ٘ خالطخ رغشثخ ػبشٙب اٌشخض. -ٖٔ

 ( )    ٚػٛػ اٌّؼٕٝ( . . -ظ١بغخ عّبي اٌ -اٌغّبد اٌف١ٕخ ٌٍؾىّخ )اٌزط٠ًٛ  - ٗٔ

 (            )            اإلؽٕبة عّخ ِٓ عّبد إٌضش فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ -٘ٔ

اٌؾىّخ: لٛي ِٛعض عبئش ػٍٝ األٌغٕخ ٚاسد فٟ ؽبدصخ "ِب" ٚراع ٚأزشش ػٍٝ ِش اٌؼظٛس ٌٚٗ ِٛسد   -ٙٔ

 ( )             ِٚؼشة 

 ( )      جالغ١خِٓ عّبد إٌضش فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ وضشح اٌظٛس اٌ -7ٔ

 ( )اٌٛطب٠ب: ٟ٘ خالطخ رغبسة لبئٍٙب ٠ٚٛعٙٙب ألٚالدٖ أٚ أطذلبئٗ أٚ ألٍ٘ٗ ٚلذ رىْٛ ِٓ اٌؾبوُ ٌشؼجٗ - 8ٔ

 ( )      اٌّغشؽ١خ( . . -اٌٛطب٠ب  -فْٕٛ إٌضش اٌغبٍٟ٘ )اٌخطبثخ  - 9ٔ

 ( )   . .اٌخطجخ: ٟ٘ فٓ ِخبؽجخ اٌغّٙٛس ثأعٍٛة ٠ؼزّذ ػٍٝ االعزّبٌخ ٚاإللٕبع  - ٕٓ

 رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبؽخ: -ٕط 

لٛي ِٛعض ِؾىٝ عبئش ل١ً فٝ ؽبدصخ ِب . ٠مظذ ثٗ رشج١ٗ ؽبي اٌزٜ ف١ٗ ثؾبي اٌزٜ ل١ً ألعٍٗ ، ٠ٚز٠غ   -ٔ

 ػٍٝ األٌغٓ ػٍٝ ِش اٌؼظٛس ، ٌٚٗ ِٛسد ِٚؼشة.

ضَبي.ׄ   ِْ َطب٠َب.ׄ   اٌِؾَىُ.ׄ   األَ َٛ  اٌُخطَت.ׄ   اٌ

 ِب ِؼٕٝ اٌؾىّخ اٌغبثمخ؟  «.ظبسُع اٌشعبِي رؾَذ ثشِٚق اٌطّغ َِ »   -ٕ

 .اٌطّغ عجت فٟ وشا١٘خ إٌبط ٌجؼؼُٙׄ     ِٓ ػ١ٛة اإلٔغبْ. اٌطّغ ׄ  

 .شش إٌبط اٌشعً اٌطّبعׄ     .اٌطّغ ٠إدٞ ثظبؽجٗ ئٌٝ اٌٙالنׄ  

ِٗ ":ٌج١ذ ثٓ سث١ؼخ٠مٛي   -ٖ َُ َوَٕفِغ  "ِب ػبرََت اٌُؾشَّ اٌَىش٠

ٌّٞ ِّب ٠أرٟ ٠  ؟اٌغبثمخٛافك ِؼٕٝ اٌؾىّخ أ

 .اإلٔغبْ اٌىش٠ُ ال ٠ؼبرت ِٓ ٠شجٙٗ فٟ اٌىشَׄ    .اٌىش٠ُ ال ١ٙ٠ٓ ٔفغٗ ثؼزبثٙبׄ  

 ٘ٛ ٔفغٗ ٌٗ أطذق ِؼبرت ٌإلٔغبْ ٚٔبطؼׄ     .اٌؼزبة  ١ٌظ ِٓ طفبد اٌىش٠ُׄ  

ٌّٞ  خالطخ رغشثخ ِٚٛالف خجش٘ب اٌؾى١ُ، ٠ٚش٠ذ ثٙب رٛع١ٗ ِٓ ٠ؾت ئٌٝ ؽت اٌخ١ش. اٌؾىّخ ٟ٘   -ٗ ِّب فأ

 ٠ؼزجش ؽىّخ: ٠ٍٟ 

ُِّهׄ           ِٛاػ١ذ ػشلٛة.ׄ           ٚافك شٓ ؽجمخ.ׄ    سعغ ثخفٟ ؽ١ٕٓ.ׄ             ُسةَّ أٍؿ ٌه ٌُ رٍَِْذُٖ أُ

 اٌٛط١خ ٟ٘ خالطخ رغبسة -٘

 إٌبط ػبِخׄ     ِٓ لبٌٙبׄ   االثٕبءׄ   ِزٍم١ٙبׄ  
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 لبي أٚط ثٓ ؽبسصخ الثٕٗ ِبٌه: -ٙ

١َِّٔخُ، ٚاٌ ١َِّٕخُ ٚال اٌذَّ َّ بٌُِه:اٌ َِ ٓ اٌفمِش، َٚششٌّ َشبِسِة ٠ب  ِِ َّْ اٌمجَش خ١ٌش  ُْ أَ ًَ اٌِؼمَبِة، ٚاٌزََّغٍُُّذ ال اٌزَّجٍَُُّذ.ٚاْػٍَ ِؼزَبُة لج

فبُع ػٓ ا ُِ اٌذِّ َِ اٌىش٠ ٓ َوَش ِِ ٓ إٌَّظِش، ٚ ِِ ٓ وض١ٍش  ِِ َ٘بَة اٌجََظِش خ١ٌش  .َٚر ْمزَفِّ ُّ ُِ اٌ أَْلجَُؼ َؽبِػ َٚ  ، ْشزَفِّ ُّ ، اٌ ُِ ٌَؾِش٠

ًَّ رَ  ٓ لَ َِ َشاَػخُ.ٚ ًَّ، ٚخ١ُش اٌِغَٕٝ اٌمٕبػخُ َٚششُّ اٌفمِش اٌؼَّ َش فَ َِ ْٓ أَ َِ  يَّ، ٚ

  ٔٛع اٌفٓ إٌضشٞ اٌغبثك : 

 ِضًׄ      ؽىّخ ׄ     ٚط١خ ׄ     خطجخ ׄ  

 رىضش اٌٛطب٠ب ػٕذ اإلؽغبِط ثـ :   -7

 ِب عجكوً ׄ   اٌفشاقׄ   اٌؼضَ ػٍٝ اٌزشؽبيׄ   لشة األعًׄ  

ؽبدصخ ِب ؽم١م١خ أٚ خ١ب١ٌخ  ٚراع ٚأزشش ػٍٝ اٌغٕٗ إٌبط ػٍٝ ِش اٌؼظٛس  اٌّضً ٘ٛ لٛي ِٛعض ل١ً فٟ -8

...ٌٗٚ 

 ٚصْ ٚلبف١خׄ   ِمذِخ ٚخبرّخׄ   ِٛسد ِٚؼشةׄ   ثذا٠خ ٚٔٙب٠خׄ  

ّٟ ٠َٛ رٞ لبس  -9 ِٓ لج١ظخَ اٌش١جبٔ   :خطجخ ٘بٔئ ث

َّْ اٌَؾَزَس  " ٓ َٔبٍط فَُشٍٚس.ئِ ِِ ْؼُزٌٚس خ١ٌش  َِ َ٘بٌٌِه  ٓ أعجبِة ٠ب ِؼشَش ثَْىٍش،  ِِ جَش  َّْ اٌظَّ ئِ َٚ ٓ اٌمََذِس،  ِِ ِْٕغٟ  ال ٠ُ

ٕٗ فٟ األ ِِ  َُ ُٓ فٟ صَُغِش إٌُّؾِٛس أَْوَش ِٖ، اٌطَّْؼ ٓ اعزذثبس ِِ ١َِّٔخُ، اعزمجبُي اٌِّٛد خ١ٌش  ١َِّٕخُ ٚال اٌذَّ َّ ػغبِص اٌظَفَِش.اٌ

ٓ ثُذٍّ. ِِ  " . ....ٚاٌظِٙٛس.٠ب آَي ثىٍش، لبرٍُِٛا فّب ٌٍّٕب٠ب 

 

  اٌغّبد اٌف١ٕخ ٌٍخطجخ ِب ػذا:وً ِّب ٠أرٟ ِٓ   -

 وضشح اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ ٚخبطخ اٌغغغ.ׄ             رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبءׄ  

 وضشح اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخׄ               .       لظش اٌغًّ ٚاٌفمشادׄ  

ذاع ٚعشلخ أغشاػٗ ِمبثً ُخف١َّٓ سخ١ظ١ٓ، ل١ٍذ ٘زٖ اٌؼجبسح فٟ سعً رؼشع ٌٍخ «.َسَعَغ ثُخفَّٟ ُؽ١َٕٓ»  -ٓٔ

ضًَ؟ َّ َُ ٠ُؼَشة ٘زا اٌ  فف١ِ

 اٌفٛص ثبٌشٟء اٌض١ّٓ.ׄ        اٌخ١جخ ٚاٌخغبسح.ׄ  

  ׄ.  ػذَ اٌؾضْ ػٍٝ خغبسح األش١بء.ׄ    االعزٙبٔخ ثبٌشٟء اٌم١َُِّ

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ خظبئض إٌضش فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘  ِب ػذا:    -ٔٔ

 وضشح اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ ٚخبطخ اٌغغغ.ׄ             ٔشبءرٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلׄ  

 وضشح اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخׄ               .       وضشح اعزخذاَ اٌىٕب٠خׄ  

 فٟ اٌغب١ٍ٘خِٓ أشٙش اٌخطجبء  -ٕٔ

 .ؽشفخ ثٓ اٌؼجذׄ   ص١٘ش ثٓ أثٟ عٍّٝׄ   أوضُ ثٓ ط١فٟׄ   ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌتׄ  
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 ِٓ : ٌخطجخرزىْٛ   -ٖٔ

ِٛسد، اׄ   َّ َّؼِشة.اٌ  اٌّمذِخ، اٌّٛػٛع، اٌخبرّخ.ׄ   ٌؼجبسح، اٌ

طٍَغ، اٌؼُمَذح، ׄ   َّ  ، اٌؾً.اٌّٛػٛع، اٌؼشعׄ    .اٌؾًاٌ

 : ٠ُؼشة ٘زا اٌّضً :  ػٍٝ أٍ٘ٙب عٕذ ثََشالِش - ٗٔ

َْ لظذׄ   ُْ أػذاءٖ دٚ ُْ أٍَ٘ٗ ثمظذׄ     ػٕذِب ٠َُؼشُّ اإلٔغب  ػٕذِب ٠َُؼشُّ اإلٔغب

ُْ أٍَ٘ٗ ׄ   َْ لظذػٕذِب ٠َُؼشُّ اإلٔغب ُْ أػذاءٖ ثمظذׄ    دٚ  ػٕذِب ٠َُؼشُّ اإلٔغب

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ اٌفْٕٛ إٌضش٠خ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ ِب ػذا : -٘ٔ

 األِضبيׄ           اٌؾىُ ׄ     اٌشعبئً ׄ         اٌخطت ׄ  

 ٟ٘ فٓ ِخبؽجخ اٌغّب١٘ش ، ٚعزة أزجبُ٘ٙ ، ٚرؾش٠ه ِشبػشُ٘ ثىالَ ث١ٍغ ٚع١ض ثغ١خ اإللٕبع»   -ٙٔ

 ؟رش١ش ئ١ٌٗ اٌؼجبسح ِب اٌفٓ إٌضشٞ اٌزٞ «. ِزبع ٚاإل

 اٌؾىّخ.ׄ   اٌخطجخ.ׄ   اٌٛط١خ.ׄ   .اٌّضًׄ  

 لبٌذ أِبِخ ثٕذ اٌؾبسس: -7ٔ

أٞ ث١ٕخ، ئٔه فبسلذ اٌغٛ اٌزٞ ِٕٗ خشعذ ، ٚخٍفذ اٌؼش اٌزٞ ف١ٗ دسعذ، ئٌٝ ٚوش ٌُ رؼشف١ٗ، ٚلش٠ٓ ٌُ »  

 «....رأٌف١ٗ

 ؟ِٓ أٞ فْٕٛ إٌضش اٌغبٍٟ٘ ٘زا إٌض 

 اٌِؾىُ.ׄ   اٌٛطب٠ب.ׄ   األِضبي.ׄ   اٌُخطت.ׄ  

عّغ اٌفالؽْٛ ِجٍغب ِٓ اٌّبي ٚأػطٖٛ ٌٛاؽذ ُِٕٙ ١ٌز٘ت ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ف١شزشٞ ثؼغ األدٚاد اٌضساػ١خ   -8ٔ

اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب فٟ ػٍُّٙ  فز٘ت  ٌٚىٕٗ فمذاٌّبي فٟ اٌطش٠ك ، ٚػبد ئٌٝ اٌمش٠خ دْٚ أْ ٠ؾؼش ٌٍفالؽ١ٓ ِب 

 . عّؼٛا ِٓ أعٍٗ اٌّبي 

 ؟ِؼشثب ٌٗرَُؼذُّ اٌمظخ اٌغبثمخ  فأٞ األِضبي ا٢ر١خ

 ث١َِِذٞ ال ث١َِذ ػّشٚ.ׄ            .عجك اٌغ١ف اٌؼزيׄ       سعغ ثخفٟ ؽ١ٕٓׄ         ػٍٝ أٍِ٘ٙب َعَٕذ ثََشالِش.ׄ  

ٔ9-   « َٓ د اٌفٓ إٌضشٞ اٌزٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ اٌؼجبسح اٌغبثمخ؟...«.اٌظ١ُف ػ١ّؼذ اٌٍج  َؽذِّ

ضًَ.ׄ   َّ ِط١َّخ.ׄ   اٌ َٛ خ.ׄ   اٌ َّ  اٌُخْطجَخ.ׄ     اٌِؾْى

 ِضً ٠ؼشة ٌإلٔغبْ ػٕذِب: "أسخٝ ػّبِزٗ " -ٕٓ

  ٠ؼٛد ِٓ اٌغفشׄ    ٠شؼش ثبألِٓׄ    ٠ىْٛ ِزىجشا ِؼغجب ثٕفغٗׄ    ٠ىْٛ وغٛالׄ  

 ِٓ عّبد اٌفٓ إٌضشٞ اٌغبثك: " "أدة اٌّشء خ١ش ِٓ ر٘جٗ  -ٕٔ

 األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ.ׄ    عّبي اٌظ١بغخ ׄ   رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء ׄ   اإل٠غبص ׄ  

ُّٟ لبي   -ٕٕ ُٓ عٕبٍة اٌىٍج  ِخبؽجب ث١ٕٗ: ص١ُ٘ش ث

 « ِّٓ ، ٚعٌٛء ظَ ِّٚ برَخٌ ٌٍِؼذ َّ ، َٚش ُِّ َّْ رٌه داػ١خٌ ٌٍَِغ ائِت؛ فاِ ًَ ػَٕذ إٌَّٛ َس ػَٕذ اٌّظبئِت، ٚاٌزٛاو َٛ ئ٠َّبوُ ٚاٌَخ

.... َٓ ، ٌٚٙب آ١ِٕ َٓ ٠ ْغزَشِّ ُِ ْْ رىٛٔٛا ثبألؽذاِس  .ٚئ٠َِّبوُ أَ ةِّ  «. ثبٌشَّ

 ٌٕضش اٌغبٍٟ٘ ٘زا إٌض؟ِٓ أٞ فْٕٛ ا

 اٌِؾىُ.ׄ   اٌٛطب٠ب.ׄ   األِضبي.ׄ   اٌُخطت.ׄ  



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 رب٠ٍٛط 8

 رب٠ٍٛط

للتواصل 01156008819

 واتس 

 اٌفشق ث١ٓ اٌخطجخ ٚاٌٛط١خ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ ٘ٛ: -ٖٕ

 رٛعٗ ٌفشد أٚ عّبػخٚاٌٛط١خ رمبي فٟ ِٛاعٙخ اٌغّٙٛساٌخطجخ ׄ   اٌخطجخ ِىزٛثخ ٚاٌٛط١خ ِغّٛػخׄ  

 أٚ عّبػخ ٚاٌٛط١خ رمبي فٟ ِٛاعٙخ اٌغّٙٛس  اٌخطجخ رٛعٗ ٌفشدׄ   اٌخطجخ ِغّٛػخ ٚاٌٛط١خ ِىزٛثخ ׄ  

 اٌفشق ث١ٓ اٌؾىّخ ٚاٌّضً:  -ٕٗ

 خالطخ رغشثخ ٚاٌّضً ٌٗ ِٛسد ِٚؼشةاٌؾىّخ ׄ   اٌؾىّخ ٌٙب ِٛسد ِٚؼشة ٚاٌّضً خالطخ رغشثخ .ׄ  

 اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ.ׄ    اٌؾىّخ طٛد اٌؼمً ٚاٌّضً طٛد اٌشؼت.ׄ  

 ِؼٕٝ ٘زٖ اٌؾىّخ :  "" ِٓ عٍه اٌَغَذَد أِٓ اٌؼضبس  - ٕ٘

 ال ٠غزط١غ اإلٔغبْ أْ ٠ٕبي سػب إٌبطׄ    ِٓ عبس فٟ أسع ِغز٠ٛخ أِٓ اٌغمٛؽׄ  

 ؽت اٌظذق ٚ اٌؼذيׄ        ػشٚسح اٌجؼذ ػٓ ا١ٌّّٕخׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ دٚاػٟ اٌخطبثخ  فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ ِب ػذا -ٕٙ

    ئصبسح اٌؾّبعخ ٌٍمزبيׄ                                                         رؼذد األؽضاة اٌغ١بع١خׄ  

 اٌٛفٛد ػٍٝ اٌٍّٛن.ׄ                                                ػمذ اٌّظبٌؾبد ث١ٓ اٌمجبئً ׄ  

ّٓ رٔت األفؼٝ ٚ رشعٍٙب ئْ وٕذ شّٙبً فأرجغ سأعٙب اٌزٔجب { - 7ٕ  ٠ُؼشة ٘زا اٌّضً :  } ال رمطؼ

 فٟ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اعزئظبي اٌخ١شׄ    خ١شفٟ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اٌׄ  

 فٟ اٌزؾش٠غ ػٍٝ االثزؼبد ػٓ اٌششׄ     فٟ اٌزؾش٠غ ػٍٝ اعزئظبي اٌششׄ  

 ٠زفك اٌّضً ٚ اٌؾىّخ فٟ :  - 8ٕ

 اإليجاز و جمال الصياغةׄ   اإليجاز و اإلطنابׄ  

 كثرة الصور البالغيةׄ   االرتباط بموردׄ  

 اٌغًّ ٔٙب٠بد ارفبق ِٓ إٌبرظ.........اٌٛطب٠ب أعٍٛة ػٍٝ ٠غٍت -9ٕ

 السجعׄ   التصريعׄ   التوريةׄ   اإليجازׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ اٌفْٕٛ إٌضش٠خ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘ ِب ػذا : -ٖٓ

 األِضبيׄ     اٌؾىُ ׄ      اٌّمبي ׄ     اٌخطت ׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ اٌغّبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رزٛافش فٟ اٌخطجخ ِب ػذا:  -ٖٔ

 .وضشح اٌظٛس اٌخ١ب١ٌخׄ           ر٠ٕٛغ األعٍٛة.ׄ           .اٌّؼٕٝٚػٛػ ׄ            لظش اٌغًّ ٚاٌفمشادׄ  

فَبحُ لبي ٌج١ٕٗ:  -ٕٖ َٛ َٓ َص٠ٍْذ اٌ ٠َْذ ث َٚ ب َؽَؼَشْد ُد َّّ ٌَ 

ٌٛا األَِعَّٕخَ ٚ» ِّٛ ُشٚا األَِػَّٕخَ، ٚؽَ ٛا ٌُٙ َػْجَشحً، ٚال رُم١ٍُُِٛ٘ َػْضَشحً، لَظِّ ُّ ا، ال رَْشَؽ اْؽَؼُٕٛا أُِٚط١ىُ ثبٌّٕبِط َشّشً

َٕبَعَضحِ َشْضًسا، ٚ َّ ًَ اٌ َؾبَعَضحَ فَمَْج َّ َْ٘جًشا، ٚئرا أسدرُ اٌ  ..."اْػِشثُٛا 

ٌّٞ ِّب ٠أرٟ ٠ؼذ ِٓ عّبد أعٍٛثٙب؟  فٟ ػٛء فّٙه ٌٍٛط١خ اٌغبثمخ، أ

 ؽٛي اٌغًّ ٚاٌفمشادׄ   وضشح اٌؾىُ ٚاٌّظطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ.ׄ  

ػٗ ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء.ׄ   ُّٛ  وضشح اٌظٛس اٌج١ب١ٔخ.ׄ    عضاٌخ األعٍٛة ٚرٕ
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 : ِٕبف ػجذ اثٓ ٘بشُ لبي  -ٖٖ

ً٘ب، أَْؽَغُٕٙب اٌَؼَشِة، عبدحُ  أٔزُ لش٠ٍش، ِؼششَ  ٠ب»  ُعٛ ٙب ُٚ ُّ أَْػظَ ب، َٚ ًِ َعطُٙب أؽال ْٚ ب ٚأَْلَشثُٙب أٔغبثًب، ٚأَ ًِ  ..«.أسؽب

 إٌض؟ ٘زا اٌغبٍٟ٘ إٌضش فْٕٛ أٞ ِٓ 

 ِضًׄ     ؽىّخ ׄ     ٚط١خ ׄ      خطجخ ׄ  

 الَ اٌؼشة ٠ذي ػٍٝ: ش١ٛع اٌؾىّخ فٟ و -ٖٗ

 األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخׄ    اٌضمبفخׄ     اٌخجشح ׄ      اٌزوبء ׄ  

ٖ٘-   « َٓ  ث١َِّٓ صالصًب ِٓ عّبد اٌفٓ إٌضشٞ اٌزٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ اٌؼجبسح اٌغبثمخ؟ ...«.اٌظ١ُف ػ١ّؼذ اٌٍج

  اإل٠غبص، عّبي اٌظ١بغخ، ٚػٛػ اٌذالٌخ.ׄ  

 اإل٠غبص، غّٛع األٌفبظ، رؼم١ذ اٌذالٌخ.ׄ  

 عٌٙٛخ األٌفبظ، ٚػٛػ اٌّؼبٟٔ، ػذَ اسرجبؽٙب ثّٕبعجخ ِؾذَّدح.ׄ  

 اإل٠غبص، غّٛع اٌظ١بغخ، ػّك اٌذالٌخ.ׄ  

ضًَ؟ «.أػؾ اٌمٛط ثبس٠ٙب»  -ٖٙ َّ َُ ٠ُؼَشة ٘زا اٌ  ف١ِ

 .اٌؾزس ِٓ أْ رظ١جه اٌغٙبَׄ      رؼٍُ اٌشِب٠خ ػشٚسحׄ  

 .اعزؼّبي اٌمٛط أِش طؼت ׄ       ئعٕبد األِش ئٌٝ ِٓ ٠زمٕٗׄ  

 لبي أٚط ثٓ ؽبسصخ الثٕٗ ِبٌه: -7ٖ

َّْ اٌمجَش خ١ٌش  ُْ أَ ًَ اٌِؼمَبِة، ٚاٌزََّغٍُُّذ ال اٌزَّجٍَُُّذ.ٚاْػٍَ ١َِّٔخُ، ٚاٌِؼزَبُة لج ١َِّٕخُ ٚال اٌذَّ َّ بٌُِه:اٌ َِ ٓ اٌفمِش، َٚششٌّ َشبِسِة ٠ب  ِِ

ٓ وض١شٍ  ِِ َ٘بَة اٌجََظِش خ١ٌش  .َٚر ْمزَفِّ ُّ ُِ اٌ أَْلجَُؼ َؽبِػ َٚ  ، ْشزَفِّ ُّ ،  اٌ ُِ فبُع ػٓ اٌَؾِش٠ ُِ اٌذِّ َِ اٌىش٠ ٓ َوَش ِِ ٓ إٌَّظِش، ٚ ِِ

َشاَػخُ. ًَّ، ٚخ١ُش اٌِغَٕٝ اٌمٕبػخُ َٚششُّ اٌفمِش اٌؼَّ َش فَ َِ ْٓ أَ َِ ًَّ َريَّ، ٚ ٓ لَ َِ ٚ 

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد ٘زا اٌفٓ إٌضشٞ اٌزٞ رّضٍٗ اٌفمشح  ِبػذا :

    اإلٔشبء رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚׄ       غٍجخ اٌغغغ ׄ  

 لظش اٌغًّ ٚاٌفمشادׄ        غّٛع اٌّؼٕٝ ׄ  

ٍَ ال رَٔت ٌُٗ »   -8ٖ  ِب اٌفٓ إٌضشٞ اٌزٞ رٕزّٟ ٌٗ اٌغٍّخ اٌغبثمخ؟ «.ُسّة ٍِٛ

ضًَ.ׄ   َّ ِط١َّخ.ׄ   اٌ َٛ خ.ׄ   اٌ َّ  اٌُخْطجَخ.ׄ   اٌِؾْى

 ِٓ أٞ فْٕٛ إٌضش اٌغبٍٟ٘ ٘زا إٌض؟ «.ِب ٠َٛ ؽ١ٍّخ عش...."   -9ٖ

 اٌِؾىُ.ׄ          اٌٛطب٠ب.ׄ   األِضبي. ׄ   اٌُخطت.ׄ  
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 واتس 

ّٟ ٠َٛ رٞ لبس  -ٓٗ ِٓ لج١ظخَ اٌش١جبٔ   :خطجخ ٘بٔئ ث

ٓ أعجبةِ  " ِِ جَش  َّْ اٌظَّ ئِ َٚ ٓ اٌمََذِس،  ِِ ِْٕغٟ  َّْ اٌَؾَزَس ال ٠ُ ٓ َٔبٍط فَُشٍٚس.ئِ ِِ ْؼُزٌٚس خ١ٌش  َِ َ٘بٌٌِه   ٠ب ِؼشَش ثَْىٍش، 

١َِّٔخُ، اعزمجبيُ  ١َِّٕخُ ٚال اٌذَّ َّ ٕٗ فٟ األػغبِص  اٌظَفَِش.اٌ ِِ  َُ ُٓ فٟ صَُغِش إٌُّؾِٛس أَْوَش ِٖ، اٌطَّْؼ ٓ اعزذثبس ِِ اٌِّٛد خ١ٌش 

. ٓ ثُذٍّ ِِ  " . ....ٚاٌظِٙٛس.٠ب آَي ثىٍش، لبرٍُِٛا فّب ٌٍّٕب٠ب 

 

 اٌغشع ِٓ اعزخذاَ األعب١ٌت اإلٔشبئ١خ فٟ اٌخطجخ اٌغبثمخ: -

  وً ِب عجكׄ            اعزّبٌزٗ.ׄ       عزة أزجب٘ٗ               ׄ           ئصبسح اٌّزٍمٟׄ  

 


