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 لغدات و وفلتسفة  آداب :   الثدالثة التستوى              أدبية : نصوص  النشداط                  عشر : الدادي   الوحور
شهـــــرازاد متســــرحية من:  : الوضوع  

اليكيم لتوفيق                
: الرحلية ليكفداءةا

السرحي الفن ف نصوصا كتابيا يبدع و يلل و أسلوبا و  مضمونا ف رأيه يبدي و مسرحية أدبية نصوصا شفويا ينقد
التكتسبة تعلماته موظفا مستهدفة وضعيات ف

:  التعلمية الدهداف
 الرشرق ف العرب السرحي الدب خصائص -يستنتج1

إليها يتوصل الت النقدية الحتكام -يعلل2
اللفيف الفعل "أي" "أي" "إي"...و الحلرف -يوظف3

 التفريق يوظف و  -يتكترشف4     

النص: تقديم
 وليلــة ليلة ألف كتداب أن تزعم الت الفدارسية السطورة التسرحية دهذه كتدابة ف اليكيم توفيق استلهم
ــد ذراعي بي الول زوجته فداجأ أنه ذلك و شهريدار زوجهدا على شهرزاد قصتهدا قصص ــيس عب  ختس
ــن لنفتسه انتقداما الصبداح ف يقتلهدا ث معهدا يبيت عذراء ليلة كل له تيكون أن أقتسم ث فقتلهمدا ــدر م  غ
 أخذت به اجتمعت فلمدا ودراية عقل ذات (شهرزاد) وكدانت وزرائه أحد بنت تزوج أن وحدث النتسداء
ــ استبقدائهدا على اللك يمل بدا حديثهدا تقطع وكدانت معي لدا ينضب ل الت التسداحرة بقصصهدا تدثه  ف
ــه بطفل ندايتهدا ف رزقت وليلة ليلة ألف عليهدا أتى أن إل الديث له لتتم التدالية الليلة ــأرته من ــداه ف  إي

ــفت شهرزاد فإن السطورة بنهداية متسرحيته اليكيم توفيق يبدأ. وأبقدادهدا فداستعقلهدا حيلتهدا واعلمته  كش
ــول فقد لذاته بدالتسد يعن يعد ول للمعرفة ظدامئا فأصبح كثية معدارف عن لشهريدار خ ًال ت ــا عق  خدالص

 وغدايداتدا الشيداء مصدادر على يطلع لعله اليكدان قيود من ينطلق أن لييد حت السرار و اللغداز عن يبوحث
ــذي الصراع فوحوىو ..........فصول سبعة ف والتسرحية وحقدائقهدا كنههدا ويعرف ــدور ال ــ ي  بي

ــدا أكــثر البشرية النفس و العقل أعمدال ف يدور وجودي صراع دهو  الشخصيدات  دهــو م
اجتمداعي

 أنشطةالراحـل
التعـليم

التعــــــلمي أنشطة
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 مدافظة قرى إحدى قضداء سلك ف يعمل ريفي أصل من مصري  لب1898 عدام اليكيم إسداعيل توفيق ولد 
 بدالوســيقى يهتــم أخـذ الثدانوية، علي ممد مدرسة ف الثدانوية الدراسة لواصلة ،القدادهرة إل انتقل ، ،البوحية

ــدام .عدادالتسرح إل لالجنذاب الفنية حداسته يرضي مدا أبيض جورج فرقة على تردده ف وجد ولقد والتمثيل  ع
 منهـدا ترجه بعد و القوق كلية إل انضم . ث1921 عدام البيكدالوريدا شهدادة على وحصل الدراسة  إل1920
ــية بعثة ف  انتقل ث قصية زمنية فترة متدربدا مداميدا فعمل الشهورين، الوحدامي أحد بيكتب التوحق ــ دراس  إل
 فــ للتدريس والعودة القوق ف الدكتوراه شهدادة على الصول قصد جدامعتهدا ف العليدا دراسداته لتدابعة بداريس
ــس ف متفرغدا عضوا .عنّين والفرنتسي واليوندان العدالي الدب على اطلع النداشئة الصرية الدامعدات إحدى  اللجل
 ف اليونتسيكو بنظمة مصر كمندوب  عنّين1959 سنة وزارة. وف وكيل بدرجة والداب الفنون لرعداية العلى
ــددهدا والداب. عمل للفنون العلى اللجلس ف موقعه  إل1960 سنة أوائل ف القدادهرة إل عداد . ثبداريس  بع

 الدوليــة للهيئة الصري الركز ترأس كمدا ،1971 عدام ف إدارتدا بلجلس عضوا ث الدهرام بريدة متستشدارا
... م 1987 سنة  توف1962 عدام للمتسرح

 شرح
 بعض

المفرد
ات

كأهتم /سيان: مثلن/أحفل : قمة :ذللت/أوج : استسلم/خسئت إذعان
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 الفروق
 بي العنوية

ا ُه فضحه أو أظهره:كرشفه َفَرشْتَفُهْت ْتَك ا ُف و فِش ْتَتكوا ا ُهال َفَحُهْت َفَض  يغطيففه مففا عنففه رفففع   :     عنه     كرشف/ : ْتَف
فِف فيشْتكرشي ا ُقا/  كالَّت ْتَل النار بالتحريك ْتَحلَفَر ُهْت وقد فِمث ا ُق َفَتحَّرْتَق ا ُقو الرشيء ف تفيشْأيثيها والتحري ْتَحلففَفَر  مففن ا

ا ُقا النار َفَحَفَرق ْتَقع الذي أي ْتَحلري َفَرفيشْقت فَفَيفيشْلَفَت بِهب النار حَفَرق ف ي ُهْحَفَت فيشْتكت أي ا َفَحَقّرْتَقُهْته النار ْتَأحرقتهو هل  و
َفَق فاحترق ُهْرق ُة وتَقّر ا ُحراق فِحرا ٌق نا ٌر هذه َفَحرارتا وا ُحل ُهْح بِرق و  ففف التكففافر ال وْتَألقى شيء كل ا ُت
َفَقو نا بِره ف أي حا بِرْتَقفِته َفَقو بالنار الرشي ُء تَقّر ُهْحتر ُهْرقة والسم ا ا ُقو  ُا ُحل ْتَحلري ا ُق ا ْتَحلا ُرو ا ُق ا  نتقت ما وا ُحلرا

ُهْرقة/  من النار به ا ُر فيه تقع ما وا ُحلراقة ا ُحلراقفِخ ُهْد ح عند النا ْتَق ا ُت ال ْتَحلَقّراقا فِمي فيها س ُفن وا   بِنيففان َفَمرا
فِحراق ا ُحراق ورجل شيئا ا ُتُهْبقي ل فِحرا ٌق ونا ٌر ُهْمفف ٌي أفسده إل شيئا يبقى ل و َفَر  شففديد فِحففرا ٌق و

ا ُقو ْتَحلَفَر َفَب ا ُيصيب أن ا ُهْحفِترا ٌق الثو ا ُقو النار من ا ْتَحلَفَر ُهْحتراق ا فِصيا ُبه ا ا ُقو ا ُي ْتَحل بِري َفَق ما ا َفَت ْتَأحر  حر من النبا
. الفات من ذلك غي أو ريح ْتَأو برد ْتَأو
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 اليكلمدات
 يمعهدا الت

: مدال

 معدانداة
شهريدار

 عن ........البوحثأموت...النداق ..أن شــقييلي:  مدا العدانداة على تدل الت اليكلمدات من
وجدت إن أخرى كلمدات

شا
كت

ا

 دهو مدا
 موضوع

الوضوع] [ شرح الوى و العقل بي الصراع عن السرحية هذه تتحدث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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التسرحية؟

 هدف ما
منها التكاتب

الوضوع] [ شرح ذات فلتسفي دهدفه

 طبيعة هي ما
 هذا ف الصراع

 هو هل النص
 أم اجتماعي

 ذهن ؟ فتكري
علل

 الذهنية و العقلية توجيهاته بفرض التكاتب قام : حيثذهن فتكري فلسفي صراع هو بل 
التصرف حرية لا يترك ل و الرشخصيات تصرفات على

 ترى دهل
 بي الصراع

 شخصيت
 أم التسرحية

 و شهريدار بي
نفتسه؟

 شففهرزاد بي و بينه الصراع من أكثر نفسه و شهريار بي واضحا الصراع يبدو
 حففواره خل ل مففن عليففه تبدو كانت الت العاناة بدليل داخلي صراع إذا فهو

 إلفف داخلية معاناة عن دائما لا يتكرشف و إليها الستماع يرفض فتكان لرشهرزاد
 ر أسرا عن معرفتها يريد كان الت احلقيقة إل يصل ل لنه  الوت تىن أنه درجة
تصرفاتا تبير و البرشرية النفس

 طبيعة لص
 شخصية كل
 دهي من مبيندا

 الشخصية
الوحورية

 أنت ها و الدماء تسفك العهد ذلك ف كنت" النطق و بالعقل تتاز امرأة هي:شهرزاد -شخصية1
العقل و بالعلم خطأه له تبي ..."فهيسر عن السحر لك كرشف هل "أيضا" تفعل اليوم

 من يتهرب و العقل " يرفضلعلم أقتل اليوم "و العقل من أكثر بالوى  يتكمشهريار:" -شخصية2
 سففوى ليسففت الطبيعة" باليأس ..." يتازالساعة تدعين أن إليك "..استكت...أتوسلالعلمي الواقع
"الناق... علي يضيق صامت سجان

 الصففراع مور  التمسنا خللا من الت الرشخصية هي لنا شهريار شخصية هي الحورية الرشخصية
هذه....... مسرحيته ف التكاتب يعالها الت الذهنية الفلسفية الرشتكلة  أيضا والتمسنا

 كدانت كيف
شهريدار نداية

..... النتحار النهاية ف قرر حيث احلياة من يأسه على اعتمادا مأسوية كانت نايته أن جليا يظهر 
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 مناقشة
المعطي

ات

 ف رأيك ما
 الت الفتكرة

 يطرحها
 حو ل التكاتب
 بي الصراع

 و العقل
الوى

/ يثاقب فتكر و شائق حوار طريق عن هذا بعمله التكاتب جسدها فلسفية فتكرة هي
 الذي بالعقل يؤمن ما أكثر بالقلب يؤمن أنه السرحية هذه ف توفيق فلسفة اتضحت قد لتكن و 
 و التكففون أسرار تتكرشف أن طريقه عن وتاو ل البرشرية الطبيعة به تتكم ذلك ومع الناس حياة يطم
 السففرحية ضففرورة دفعت وقدشهريار.  انزم كما وهزيتها اندحارها ذلك وف التكان حدود تتاز

 با سقط حيث حتكمة و عقل رزانة من به عرفت ما رغم الرشائن الوضع ف شهرزاد وضع إل التكاتب
.با عرفت الت التاريية صورتا غي جديدة صورة إل وحولا شنيعة سقطة

 أن ترى دهل
 دهذا مثل

 من النوع
 الصراع
 الفلتسفي

 توظيفه يليق
 ف متسرحيدا

تثيلي عمل

 احلتكيففم وكان مسرحي عمل ف تسيدها لصعوبة الذهن بالسر ح السرحي احلتكيم توفيق تيار سي
 الففذهن داخففل مسرحي أقيم اليوم إن: " الصحفية اللقاءات إحدى ف قا ل حيث جيدا ذلك يدرك

 وبيفف بين الوة اتسعت لذا الرموز أيثواب مرتدية العان من الطلق ف تتحرك أفتكارا المثلي وأجعل
 التكاتب حتكم لذلك و...الطبعة غي الناس إل العما ل هذه مثل تنقل قنطرة أجد ول السر ح خرشبة
 الفتكريففن بعففض جعل فقد تثيلي عمل ف مسرحيا توظيفه يليق ل النوع هذا بأن نفسه على نفسه

 يطرحففون انطلقففوا بيث لسئلتهم متنا الروائي النت - من منهم واحد احلتكيم و –الفلسفة والنقاد
 خللففا مففن تأملوا الت الالدة الروايات من كثي  ف والوية والزمن النا حو ل وأفتكارهم نظرياتم
.... احلياتية البات وناقرشوا العقل ودرسوا الوجود

 أن ترى هل
 البطل ناية

 منطقية طبيعية
 تفاعل نتيجة

 مع الحداث
 أم الرشخصية

 التكاتب أن
 الذي هو

 بتدخله ساهم
قتله ف

 الوضففوع طبيعة كون إل ذلك سبب يعود و قتله ف بتدخله ساهم الذي هو التكاتب بل
 كمففا ل هو يريد كما الرشخصيات أعما ل يوظف ان التكاتب على فرضت ذهنية فلسفية
أنواعه و التبئي قضية إل بالرجوع الوضوع] [ شرح...  الحداث تفرضها

 بينت هل 
 اللغة

 الستعملة
 و شخصية

 يثقافة
الرشخصية

 التكففاتب نسب حيث يثقافتها و شخصية كل طبيعة الستعملة اللغة لنا أظهرت لقد نعم
 الطفولة..." طور جاوزت قد أحسبك " كنت مثل   النطق و العقل لغة لرشهرزاد

 إنسففان اليوم أنا هذا كل "...مضى مثل  لرشهريار اليأس و الوى لغة نسب بينما
شقي..." 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 أحدد
 بناء
 النص

 هذا صنف
 حسب النص
 و كتابته نط

 استنبط
 و خصائصه

 أناط هناك
 أخرى

 ف ساهت
 ، توضيحه
 مبينا اذكرها
 ف دورها
النص

وصفي سردي حواري  
:      التدالية     الصدائص     على     اعتمدادا الواري بدالنمط فداستعدان 

مثدال] [ذكر ، البداشـر الوار على -العتمداد
 النشدائية السداليب و الظروف الشدارة,و أسداء بعض  و. الطداب ضمدائر على  العتمداد-

 مثدال] [ذكر
التفتسي... مع اللجداج أو التسرد مع الوصف فيه يتداخل مقداطع على الواري النص - ينبن

مشدافهة. شخصي بي الفيكدار مرد على الوار يتأسس دهندا
الخرى: الطدابية الشيكدال عن الواري النص  دهذا ميزت الت الظدادهر أدهم من و

 عنداصره ترابط و انتسلجدامه وراء كدانت الت دهي القواعد من مموعة الوار تبدادل ف تتوحيكمت أنه
مثل:

التواصل وسيلة دهو و الواب التسؤال/و على :  اعتمدالتداول الرابط 

منتظمدا. مرتبطدا اللغوي التسيداق  جعل ف سدادهم : الذيالتركيزي الرابط
الفردات بعض  بتيكرار الوار توسيع طريق عن ذلك :وكدانالدلل الرابط 

فرعية موضوعدات ال رئيتسي موضوع من الوار تفرع :  حيثالوضوعي الرابط
 التساق
ولسنسجا

م

 ساهم كيف
 ف احلوار
 النص انسجام

تاستكه و

ــدات و الجوبة و السئلة طريق عن  النتسدانية النفس خبدايدا كشف ف الوار سدادهم لقد   التعليق
ــي واضوحة متسداهة سدادهم قد الوار دهذا ييكون بدالتدال و الشخصيتي عن صدرت الت الختلفة  غ
 التداول/[ التسدابقة الربعة الروابط طريق عن ذلك توضيح ت و انتسلجدامه و تيكدامله و النص تداسك

 وضعفه؛ شهريدار تولت تشخيص ف يعن  اليكداتب كدان ] حيث/ الوضوعي  الدلل/ التركيزي
.......  اليومية تلونداتدا إل النفس خبدايدا عن اليكشف من النتقدال طريق عن

 ساهم كيف
 و الستفهام
 ف الواب

التماسك هذا

 الواب ف الفدارغة اللقدات كل استيكمدال طريق عن التمداسك دهذا ف الواب و الستفهدام سدادهم
 اعتمدادا الختلفة تولتدا و تليداتدا و النتسدانية النفس حقدائق على  التعرف خالله من يظهر حت
شهريدار..... شخصية عن صدرت الت إجدابداته و نفتسه اليكداتب تتسداؤلت على

 ساهم كيف
 رد و الفعل

 ف الفعل
 النسق
الدرامي

ــة الفلتســفية الرؤية توضيح طريق عن  الدرامي التتسق ف الفعل رد و الفعل سدادهم  الــت الذدهني
ــيوحدا و تيكدامال نفتسه للفعل الفعل رد أعطى بدالتدال و  مبداشر غي بشيكل اليكداتب عن صدرت  توض
ــوحت الت عنداصردهدا أغلب إل بدالتطرق تفتسيدهدا و شرحهدا طريق عن الفلتسفية للفيكرة ــن اتض  م
ــق إطدار بيندا- ف كمدا –ذلك كل و النداسبة الجدابدات إعطداء و التسداؤلت ف الستمرار خالل  نتس
متنداسق.... و متيكدامل حواري قصصي سردي و درامي
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 العلقة ما
 الت النطقية
 كل يعقدها

 "بل" "مع من
 ما ذلك' و

ف التتكرار أيثر
 " قلب عبارة

"كبي

ــ انسففجام و اتساق و ترابط علقة هيذلك"  "مع "بل" و من كل يعقدها الت النطقية العلقة  بي
 أما ، العطف حروف من هي و متروكدا قبلهدا مدا جعل أي الضراب،  تفيد" "بل ف المل متلف

التعدارض عن التعبي عبدارات من دهي و  النطقية الربط عبارات قسم من ذلك" فهي "مع
 هنا والوظيفة التكاتب إليه يرمي الذي الدليل العىن يقوى " فهو كبي قلب" عبارة ف التتكرار أيثر أما 

 بتتكراره يؤكد  هو و نفسه إل نسبها الت الصفة تأكيد التتكلم رغبة يفيد تتكرار هو و أول تأكيدية
 خل ل مففن إيقاعيففة وظيفة التأكيدية الوظيفة إل يضيف تتكرار ،.وهو ما وضع على راض غي أنه

الصوت التوازي من بنوع بعينها ألفاظ تتكرار

 دور هو ما
 ف الضمائر

النسجام هذا

 والاحالة: الربط هو  النص هذا ف وردت الت الضمائر دور

َقّوله التكلم آخر  ربط- الربط: ا ُسك الَقّتساق لتحصيل بأ ّروابط اللغوي، والتما  النتهي أو ا ُلغْتَلق النحوي القسم إل تنتمي اللغوية وال
 –بينها ويربط ببعض بعضها الفردات يصل الذي

َّضمي  إاحالةالاحالة:  ا ُره معهود اسم أو ذكُر ه سبق اسم على ال ْتَطب، التتكمّلم لدى فِذك  الملة ف وإحالة ربط من يصل وما وا ُلخا
َقّص ف يحصل مّن الن ْتَط ل َقّدى قد الرب  تكليف التليميذ بعرض بعض[ المل، أو الملتي مستوى إل الملة مساحة يتع

الضمائر يمن النص وشرح عملية الربط يمن خللها]

 النص تقدير في القول أجمل

233 ص

الصرفية القواعد مدال ف النص موارد استثمدار
اللفيف تصريف:   الوضوع
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: التدال الدول ف التصريف توضيح

الاضامي و  الاجابة عناصرالئسئلةالنشاط
 موارد أستثمــر

وأوظفـهدا النص

الصرف مدال ف
 تصريف
اللفيف:

 معي تذكر
: يلي مدا

 

: العتل الفعل
 : هي الت العلة حروف أحد الصلية حروفه ف الذي الفعل هو 
)   والياء الواو و (  اللف

: - العتفل الفعل أقسام
: الثا ل العتل -الفعل1
: نوعان وهو ، علة حرف فاؤه كانت ما هو
يسفر  –    يئس  –  وصف – :  وعد نفو ) ،  يائي و  (  واوي 
: الجفوف العتل - الفعل2
صام – باع – قام – :   نام نفو علة، حرف عينه كانت ما هو
: الناقص العتل - الفعل3
رمى – سعى – نا – نو:   دعا علة، حرف لمه كانت ما هو 
: القرون اللفيف العتل - الفعل4
حوى – نو:     شوى ، علة حرف ولمه عينه كانت ما هو
: الفروق اللفيف العتل - الفعل5
. وقى – :    وففى نو ، علة حرف ولمه فاؤه كانت ما هو 

استنتداج
فْر اَفدا فيه يتمع الذي الفعل دهو الفّلفي ُف الفعل  نوعدان: الفّلفيف ودهو ،عفّل ،ٍة ح

الفروق. والفّلفيف القرون
ُدِر ُد ُلِع ُل" وزن على الفّلفيف الفع ُل - رَي ِعْف رَع اَل-رَي رَع ُل" " أو اَف ِعْف رَع اَل-رَي " اَف
: القرون اللفيف العتـل الفعل إسنداد
 إل السنداد عند حدالدا على وتبقى الصوحيح معداملة القرون اللفيف عي تعدامل

: فنقول ،  النداقص حيكم فتأخذ ، لمه وأمدا ، الضمدائر
رَوفْيت←)  ( نوى رَوفْيندا ،  رَن فْوا ، ن رَو ن

رَيفْن ُوو اَن ، ينويدان ، ننوي ،  - أنوي
ُدِو،  ُدِورَيـدا  - ُلِافْن ... ُلِافْن ُووا ، ان
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الفعل صيغة الضمي
رَوى(   القرون اللفيف العتل الفعــــــل )  ن

الداضي الضدارع المــر

التيكلم أنــدا
نن

نوفْي ُت
نوفْيندا

ُدِوي  اَأنـ
ُدِوي نن

××
××

الغدائب
دهـو
دهـمدا
دهـم

نوى
رَورَيدا ن
فْوا رَو ن

ُدِوي ين
ُدِويدان ين
ين ُوون

××
××
××

الغدائبة
دهـي
دهـمدا
نّن دهـ

فْت رَو رَن
رَورَتـدا رَن
رَن رَوفْي رَن

ُدِوي تن
ُدِويدان تن
رَن ُدِوي ين

××
××
××

الخداطب
رَت أن
أنتمدا
أنتم

نوفْيت
نوفْيتمدا
نوفْيتم

ُدِوي تن
ُدِويدان تن
رَتفْن ُوو اَن

ُدِو ُلِافْنـ
ُدِويدا ُلِافْن
ُلِافْن ُووا

الخداطبة
ُلِت أن
أنتمدا
نّنت أن

ُلِت نوفْي
نوفْيتمدا
نّن نوفْي ُت

ُدِوين تن
ُدِويدان تن
رَن ُدِوي تن

ُدِوي ُلِافْنـ
ُدِويدا ُلِافْن

رَن ُدِويـ ُلِافْن

النوحوية القواعد مدال ف النص موارد استثمدار
/أي/إي أي إعراب:   الوضوع

العلومدات دهذه كل بيكتدابة ميكلف التلميذ أن ذلك يعن ل و  للستداذ مذكرة الوثيقة دهذه تعد
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الاضامي و  الاجابة عناصرالئسئلةالنشاط

 موارد أستثمففر
وأوظففها النص

النحوك ما ل ف
إعراب

أي

 معي تذكر
: يلي ما
 

ا ُفإي ُهْر َفَح ُهْم" ويقا ُ ل بعىن َفَجوا ٍب :  َفَع ُهْخ بِبر لتصدي بِق َفَجوابا "َفَبْتَلى" فيتكو ُن يعىن "َفَن  والعل بِم ا ُل
ُهْخ بِب بِر ُهْسَفَت فِد ال ُهْع َّطال بِب ولو ا ُع ول ال ْتَق َّل َفَت َفَسم ْتَقُهْبل إ ْتَق فيشْن "إي نو ال فِه" وإ َفَت والَّل َفَت فِشفيشْئ  ال "إي قل

َّن" أي َفَعْتَل و ،ِل، لفيشْف ُهْت وا ْتَزن بِع وا ُنصَفَب ْتَلافِف بِض ب َفَو ا ا ُه ا ُو و َفَسم، وا ْتَق َفَمل ول ال ُهْسَفَتع َفَسم فِفع ُل ا ُي ْتَق  بعد" ال
ا ُت ا ُيقا ل: "إي أي" فل ُهْم َفَس فيشْق َفَرَقّبي" ول ْتَأ ا ُم يتكو ُن  بِب َفَس َّل بعدها به ا ُلق َّرب، إ ُهْمري" وال " ال َفَع  َفَوْتَل

ْتَلْتَيث ُة "أي ياء" أي" من وف فيشْذ ُفها ال" ْتَيث َفَح ا ُجه:  ُهْو فِكَفَنُهْين ْتَأ َّسا ا ُحها لل فِف تبيينا وْتَفُهْت ُهْر َفَح  الجياب، فِل
م ًة وإُهْبقاؤها فِكَفَن ا ُع مع َفَسا َفَي الم ساكني.  ب

فْي*  ا ُف اَأ ُهْر َفَح و ،ِسي :  فيشْف فيشْفردات، َفَت فِعندي ا ُل َفَج ٌد تقو ل: " ُهْس ُهْي َفَع َفَه ٌب" وما أ َفَدها ْتَذ ُهْع ا ُف َفَب فيشْط  َفَبَفَيان َفَع
َفَد ل، ْتَأو ْتَقُهْبْتَلها، َفَما على فيشْطف ل َفَب ا ُع نسق، َفَع ْتَق و ،ِسيًا وَفَت فيشْف كقوله:  أيضا للجمل َفَت

فِميَفَن بِني ُهْر فِف وَفَت ُهْر َّط ُهْي بال َفَت أ فيشْذ بِن ٌب أن فيشْقفِليَفَنن ا ُم َّن *  وَفَت فِتك فِك ل فيشْقفِلي(لتكن ْتَل إَّيا  أنا هنا: لتكن : أصلها ْتَأ
ُهْت أنا. ) وإذا لتكن رب } أي ال هو تعال { لتكن قوله حد على َفَد وْتَقع  "َفَت ُقو ل" كلمة بع
ح ٍد فع ٍل وقبل ُهْسَفَن فِتكي ا ُم ا ُي ا ُح َّضم ا ُه "تقو ُ ل نو ال ْتَث استتكتما ُت ُهْي احلدي َفَماَفَنه" بضم سألا ُته ْتَأ  التاء فِكُهْت
َفَت ولو سألا ُته من ح ٍة بف  بِجفيشْئ و ،ِسيَّي فيشْف َفَت " إذا" الَّت ُهْح ْتَذا التا َء ْتَفَفَت َفَت: "إ ا ُه".  فقل سألَفَت

ا ُف ُهْر َفَح ُهْي:  فِعيد(هذا وقيل للقريب  بِندا ٍء ْتَأ  حرف السان: وأي وف النحاة أكثر يقوله ما للَفَب
 ُكْتَث :ِّي:  البعيد. ) قا ل دون القريب به ينادى

ُهْم َفَمفِعي ْتَأْتَل ُهْس ُهْي َفَت َفَد أ ُهْوَفَن بِق ف َفَعُهْب ُّضحا َفَر ْتَتكا َء ال ح ٍت *  ا ُب َفَما َفَما َّن َفَح ا ُه ا ُر ْتَل فِدي َفَه
نّي ح ٍة على َفَتافِتي : أدا ٌة اَأ ا ُجح ٍه:  فِسَّت ُهْو ْتَأ
فيشْفهام،1- ُهْسفِت   ال

ا ُج ٌب. 2- َفَع  الَّت
َّرشرط. 3-  ال
َفَما ل. 4- ْتَتك  ال
ا ُصو ل. 5- ُهْو ْتَل  ا
َفَها  ال :ِّنداء،6- ْتَك َفَها م ًة و َفَسق.  هذا على ا ُمرَّتَفَب الَّن
نّي*  ُلِمةَّية  اَأ رَهدا ِعْف ا ُمالست َفَه فيشْف ُهْسَفَت َفَها : ا ُي َفَعافِق بِل َفَعن  بِب ْتَغُهْي بِرفِه ال ا ُع و ْتَق ُهْي ٍء َفَعْتَلى وَفَت َفَي َفَش ا ُضه، فِه ُهْع َّل تتكو ُن ل َفَب  إ

َفَك على َفَهام، ف ذفِل فيشْف ُّي نو السفِت َفَك "أ َفَوفِت ُهْخ ا ُهم.  َفَزُهْي ٌد" فزي ٌد إ ا ُد أح
ا ُب فيشْطل َفَي با وَفَي ُهْيو ،ِء، تعي َّرش ا ُف ال َفَضا ُهْم والعرفة النتكرة إل وا ُت َفَها } (الية َفَيأتين نو:  {ْتَأُّي ُتك فِش ُهْر َفَع "  بِب

َّد " ) ول27" النمل سورة " من38 ِّل ف ا ُب ُهْت ما ك َفَع َقّي" الستفهامَقّية َفَوْتَق فيشْن من عليه" أ  أ
ْتَن و ،ِسيا ُه َفَي ُتكو فيشْف ُّي و الستفهام بمزفِة َفَت فيشْفسي" أ ُهْم" فَفَت ُهْك "أ َفَخواَفَي ْتَذا أ َفَه ُهْم َفَزي ٌد" ْتَأ ُهْم َفَهذا أ َفَما. أ ا ُه  ْتَغي
ا ُع وقد ْتَط فيشْق ح ٍة مع الضافة عن ا ُت فِف  بِنَّي َفَضا ح ٍذ إليه، ا ُل فِحيَفَنفِئ فِدق ؟" و الَّنا بِس فِمن "ْتَأَقّيا نون تَّنون و َفَصا  ا ُت

َقّي" الستفهامَّية فِتكن وإنا قبلها، ما فيها يعم ُل ل "أ ُهْم ْتَل أن ا ُي ُهْعم َفَدها ما فيها َفَي َّز ال قا ل َفَبع  َفَع
َفَم ُهْعْتَل َّل:  { فِلَفَن َفَج ُّي و ُهْزَفَبُهْي بِن أ فِحل َفَصى ا ُهْح َفَما ْتَأ َفَمدًا } (الية ْتَل بِب ُثوا فِل " التكهف سورة " من12" ْتَأ

ُّي18 َفَع " ) ْتَفْتَأ ا ُرف َفَصى بالبتداء، :  ُهْح ا ُم وقا ل الب، هي وْتَأ ُهْعْتَل َفَسَفَي َفَو َفَن تعال:  {  فِذي ا ُموا اَّل َّي ْتَظْتَل  أ
ْتَقْتَل ٍب ْتَقفِلا ُبون } (الية ا ُمُهْن َّي" هنا " ) فف26" الرشعراء سورة " من227" َفَيُهْن  ا ُمطْتَلق مفعو ٌ ل "ْتَأ

فيشْقدير لف ْتَقفِلا ُبون " َفَينقفِلبون" الَّت ْتَلبا َفَيُهْن فِق َّي اُهْن فِقل ٍب، أ بعدها.  ما فيها فعمل اُهْن
نّي*  بُّلجُدِبةَّية  اَأ رَع ا ُد الت : هيالةَّت ا ُب با ا ُيرا ُّج ُّي الَّتع ُّي"(من َفَرج ٍل كقولك: "ْتَأ  تاء غي خال ٌد" وْتَأ
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 بي يمع أن للستداذ ييكن و فهمه ليتسهل التسدابقة للقواعد جدامع  جدول شيكل على التسدابق الوضوع تقدي
الت بدالشيكل  التطبيقي و النظري الدرس

 أو دللتهاالداة
إعرابهااستعمالها

ملحظات
 عليها تكون التي الحالت حول

شروطها و الداة
المثلة

الوابإي
 على مبن جواب حرف

 من له مل ل التسيكون
العراب

إي قل دهو أحق ويتستنبئونك[الستفهدام بعد غدالبدا و القتسم قبل يقع
لق] إنه رب و 

أي
التفتسي

 التسيكون على مبن تفتسي حرف
العراب من له مل ل

 أسدا أي ضيغمدا شدادهدتالفردات لتفتسي يتستعمل

مذنب أنت أيبدالطرف:  ترمين والمل لتفتسي يتستعمل

النداء
 على مبن نداء حرف

 من له مل ل التسيكون
العراب

ــل البعيد] و و [للقريب ــتعمل قي  تتس
فقط للقريب

 بربك استعن ممد  أي

رَي أ

الشرط1.

:...مل ف جدازم معرب شرط اسم

مبتدأ رفع.1
له أقــــم يقــم رجل أيلزمدا الشرط فعل كدان إذا
أحترمه مترمدا ييكن إنتسدان أينداقصدا الشرط فعل كدان إذا
ــديدا الشرط فعل كدان إذا ــتوف متع  اس

مفعوله
 مدرسته قواني يترم طدالب أي

يترم
:...مل ف جدازم معرب شرط اسم

 يتستوف ل متعديدا الشرط فعل كدان إذابه  مفعول نصب.2
رَيمفعوله.  ُتيكدافأ  ُتتسداعد مواطن أ

 من فعل بعده مصدر إل أضيفت إذامطلق مفعول  نصب.3
رَيلفظه أعمل تعمل عمل أ

منصوب: جدازم شرط اسم

رَيزمدان ظرف إل أضيفت إذازمدان ظرف .ندائب4 تدن تطلبن سداعة أ

مرور شرط اسم

أجلس تلس ميكدان بأيجر برف سبقت إذابداليكتسرة مرور . اسم5

رفع: مل ف معرب استفهدام اسم.

؟ جداء رجــل أ ُيلزم  فعل بعددهدا جداء إذا
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الستفه2
دام

. مبتدأ1

؟  أمدامك كتداب أ ُيظرف بعددهدا جداء إذا
؟ القتسم ف تلميذ أ ُيمرور و جدار بعددهدا جداء إذا

؟ كدافأته طـدالب أ ُيمفعوله استوف فعل بعددهدا جداء إذا
رفع: مل ف معرب استفهدام اسم

؟ للجتهدا الطالب أيمبتدأ يعرب اسم بعددهدا جداء إذا. خب2
منصوب استفهدام اسم

متعد فعل بعددهدا جداء إذابه . مفعول3
رَيمفعوله يتستوف ل  ؟ كدافأت طدالب أ

 الفعل جنس من مصدر إل أضيفت إذامطلق . مفعول4
رَيبعددهدا ؟تتيكلم كالم أ

رَيزمدان ظرف إل أضيفت إذازمدان ظرف .ندائب5 ؟القتسم إل تذدهب سداعة أ
رَيميكدان ظرف إل أضيفت إذاميكدان ظرف .ندائب6 ؟حللت ميكدان أ

؟اليكالم دهذا تقول حق بأيجر حرف بدا اتصل إذامرور . اسم7

الوصلي.3
ة

 مل ف الضم على مبنية
 لفعل به مفعول نصب

الوحذوف النداء
:ألبـ معرف لنداء وصال تتستعمل " دهدا" التنبيهية بدا متصل مبهم اسم دهي

يعرب بعددهدا السم و

انتبه الرجل هداأيـ يداجدامدا كدان إذا بدل

ادرس لطدالبهدااأيـ يدامشتقدا كدان إذا نعتدا

اليكمدالي.4
ة

 يدل اسم 
 بلوغ على

 ف اليكمدال
 أو التسن

الرداءة

تـــــــــــــــعرب

متهد أي متهد علينيكرة بعد جداءت إذا. نعت1
جدادهل أي بدادهل مررت

رَي بوحمد مررتمعرفة بعد جداءت إذا.حدال2 مهذب أ

الثالث الركدات تعتريه معرب اسم-1
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الوصولية
 بعن
الذي

 صدر يذف ل أو مضدافة تيكن ل إذامرفوع
صلتهدا

اجتهداد صداحب أ ُي ينلجح

اجتهداد صداحب دهو أاًيدا أحترممنصوب

اجتهداد صداحب دهو بأي مررتمرور

 على مبنية تيكون -و2
الضم

 دهو الذي الضمي حذف و أضيفت إذا
صلتهدا صدر

  ُهمـأ ُي شيعة كل من لننعن " ث
عتاًيدا" الرحن على أشد

 : ملحظة
 فأن بنائها و إعرابا بي الفرق تذكر يستطع ل و  " الوصولة إعراب" أي فهم التلميذ على استغلق إذا-

 مضافة لنا مبنية هنا فأي  عتاًيدا" الرحن على أشد  ُهمـأ ُي شيعة كل من لننعن " ث" التكرية الية حفظ عليه أقتر ح
 السلم و  الشتكا ل ينحل بذلك و معربة " فيها "أي تتكون احلالة هذه عدا ما و مذوف وصلها صدر و



مع الباكالورياتجربتي تم نشر هذا الملف بواسطة قرص 

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

http://www.jijel.tk/bac
mailto:tajribatybac@gmail.com?subject=tajribatybac2
http://www.facebook.com/tajribaty

