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 :تمهيد

 
قراءة " المسرح في األدب العربي"التواصلي، واقرأ موضوع ص عد إلى النّ

 :عميقة، ثم تأّمل األمثلة اآلتية 
 البيئة المحلّية، والشخصّيِة اإلقليمّيِة في أدقِّ خصائصحي وتستو...-1

 .خصائصها و أوضِح معالِمها
 و الحبكة في المسرحية ضروريةٌ حيث تفقد المسرحية قيمتها إذا خلت -2

 :....ر اآلتيةالعناصمن الحبكة، و تتكّون المسرحية من 
لمسرحيِة، و تصّور وهما البيئة التي تدور فيها أحداث ا:  الّزمان والمكان -3

 .تقاليدهمعاداِت شخصياتها و 
 المالبُسوسائل التعبير المسرحي متعّددة يشترُك فيها الحواُر، و:  اللّغة -4

 ...واألضواء و األثاثُ،و الحركةُ، ولكلِّ فرٍد من أفراد المسرحيِة لغته الخاّصة به
ليست )  مالبس- تقاليد-عناصر-خصائص: (تجد كّل كلمة من هذه الكلمات 

من أوزان جموع القلّة التي سبق لك أن درستها في الحصة السابقة بل هي 
 :من أوزان أخرى تسمى 

 ".صيغ منتهى الجموع"
 ما صيغ منتهى الجموع؟

 الجموع هي كّل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف ىصيغ منته
-تجاِرب  -مساِجد: بشرط أن يكون أوسط هذه الثالثة حرفاً ساكناً، مثل 

 . أحاديث- عصافير- مصابيح-أقاِرب
 
 



 
 

 :أوزان صيغ منتهى الجموع 
 
 : فََعاِلل َو فََعاليِل -2و1

    ِدْرَهم و َدَراِهم،: كلُّ اسم رباعّي األصول مجّرد، مثل " فَعاِلل"على وزن يجمع 
  َو غََضاِفر، واألسماء الخماسية األصول)1(غََضنْفَر: و المزيد فيه منه، مثل 

 .َعنَْدِليب و عناِدل: َسفَْرَجل وسفاِرج، و المزيد فيه منه، مثل : المجّردة مثل 
: ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف علّة ساكن مثل " فََعاليل"و يجمع على

 .ِقْرطَاس و قَراِطيس، و ِفْرَدْوس وفََراديس، و ِقنِْديل و قنَاديل، وِدينار وَدنَانير
د و مزيده ما يشبههما من الثالثي المزيد في حشوه، ويلحق بالرباعي المجّر

و قماِمس، وِسكِّين وَسكَاكين،وسفُّود و َسفافيد  )2(ُسنُْبل و سنَاِبل، و قُمَّس: مثل 
 .ِسْرَحان و َسَراِحين: و المزيد في آخره، مثل

 
 : َأفَاِعل و َأفاعيل -4و3

 : شيئان" لَأفاِع"يجمع على وزن 
 .أكَبر و أكاِبر: صفة للتفضيل، مثل " أفَعل" ما كان على وزن -أ
إْصَبع، و أصاِبع :  اسم على أربعة أحرف، أّوله همزة زائدة، مثل -2ب

 .أنُْملَة، و أنامل
 :ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مّد مثل" أفاعيل"و يجمع على وزن 

 .)3(أسلوب و أساليب، إْضَباَرة، َوأَضاِبير

                                                 
.األسد:الغضنفر- 1  
.السّيد و هو الُقمَُّس:الملك الشريف، و القْوَمُس:الَقْوَمُس- 2  
. ملَّف،حزمة من األوراق ضّم بعضها إلى بعض:إْضَباَرة- 3  



 
 :يل تفاِعل و تفَاِع : 6و 5

 :اسم على أربعة أحرف، أّوله تاء زائدة مثل " تَفَاعل"ُيجمع على وزن 
 .تَْجِرَبة و تََجاِرب
: ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مّد، مثل " تَفاِعيل" ويجمع على وزن
 .تَقِْسيم و تقاِسيم

 
 :مفاِعل و مفاَعيل  -8و7

: ّوله ميم زائدة، مثلما كان على أربعة أحرف، أ" َمفَاعل"ُيْجمع على وزن
 .َمْسِجد و مَساِجد

 :ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مّد، مثل" َمفَاعيل"و يجمع على وزن 
 .ِمصباح و مصابيح

 
 : َيفَاِعل و يفاعيل -10 َو9

 :اسم على أربعة أحرف، أّوله ياء زائدة، مثل " َيفَاِعل"ُيجمع على وزن 
 .يْحَمد و َيَحاِمد

 :ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مّد مثل " َيفَاعيل" ن ويجمع على وز
 .َينُْبوع و ينَابيع

 
 : فََواِعل َو فََواعيل -12 و 11

 :ثالثة أشياء " فواعل"يجمع على وزن 
 : اسم على أربعة أحرف، ثانيه واو، أو ألف زائدتان، مثل -أ

 .كَْوثَر و كواِثر، خاتَم و خواِتم



 
حائض و حوائض : للمؤنث، مثل" فاعل"ى وزن  ما كان من الصفات عل-ب

 .شاِهق و شواِهق: أو للمذكر غير العاقل، مثل 
كاِتبة و كواتب و يجمع : مثل" فاعلَة"  ما كان من الصفات على وزن -ج

: ما كان من ذلك مزيداً، قبل آخره حرف مّد، مثل " فواِعيل" على وزن 
 .طاحونة وطواحين

 
  : فياعل و فََياعيل- 14 و 13

: ما كان على أربعة أحرف ثانية ياء زائدة مثل " فياعل" يجمع على وزن 
 .َصْيَرفُ و َصَياِرف
 :ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مّد مثل " َيفَاعيل" و يجمع على وزن 

 .)4(ِديُجور ودَياجِير
 

 : فَعائل -15
 :يجمع على هذا الوزن شيئان 

ره حرف مد زائد سواء أكان تأنيثه  اسم مؤنث على أربعة أحرف قبل آخ-ا
رسالة و رسائل، أم كان مؤنثاً بال عالمة التأنيث، : بعالمة التأنيث، مثل 

 .َعجوز و عجائز: ِشمال و شَمائل، ومثل : مثل
 .َبديَعة و بَدائع: بمعنى فاِعلَة، مثل " فعيلَة"  صفة على وزن -ب
 
 
 

                                                 
.الّظلمة:الّديجور- 4  



 
  : فََعالَى-16

 .بفتح الفاء و الالّم
 

 :عاِلي  فَ-17
 .بفتح الفاء وكسر الالّم

 
 : فُعالَى -18

 .بضّم الفاء و فتح الالّم 
 :أربعة أشياء "  الفََعالى و الفََعاِلي" يجمع على 

 .الفَتَْوى و الفتاوى و الفتَاِوي: مثل" فَْعلَى"  اسم على وزن -أ
 .)5(.يالذّفَْرى و الذَّفَاَرى َوالذَّفَاِر: مثل " ِفْعلَى" اسم على وزن -ب
والّصَحاَرى و الصَّحاري الّصحراء : اسماً، مثل" فَْعالَء" ما كان على وزن-ج

 .العذَْراء والَعذَاَرى  و الَعذَاِري: أو صفة ألنثى ليس لها مذكر، مثل 
 : ليس لها مذكّر مثل ىصفة ألنث" فُْعلَى"ما كان على وزن  -د

 .هي األصلالُحْبلَى و الُحَباِلي، و الفََعالى بفتح الالّم 
 "فَْعالَن" بفتح الالّم بوصف على وزن" فََعالى" وينفرد وزن 

 :كَْسالَن و غضبان، و َسكْران، و جمعها: مثل " فَْعلَى" أو 
كََسالَى، غََضاَبى، َسكَاَرى، و األحسن في صيغة هذا الوصف ضّم أّوله عند 

وحدها " فََعالَىال" كَُسالَى، غَُضاَبى، ُسكَاَرى، و يجمع على : جمعه، فيقال 
 :ثالثة أشياء 

 .هدّية وهداَيا: مثل " فَِعيلَة"  اسم معتّل الالّم على وزن -أ

                                                 
.عظم خلف األذن: الذِّفري- 5  



 
بكسرها        " ِفَعالَة"بفتح الفاء أو " فََعالة"  اسم معتّل الالّم على وزن -ب

: ِهَراَوة و َهَراَوى، ومثل : وجدايا، مثل )6(ِجَداَية: بضّمها، مثل " فَُعالَة"أو 
 .)7(.ة ونَقَاَيانُقَاَي
 .َزاِوَية و زواَيا: مثل " فَاِعلَة"  اسم معتّل العين و الالّم على وزن -ج

 :وحَدها شيئان " الفََعاِلي" و يجمع على
 : اسم ثالثي مختوم بتاء التأنيث مزيد في آخره حرف علّة، مثل -ا

 .)8(المْوماة و المَواِمي
  ما كان ثالثياً مزيداً فيه حرفان، أحدهما في حشوه، واآلخر حرف علّة -ب

 .، ومثل هذا يجب أن يحذف أحد زائديه)9(َحَبنْطَى: في آخره، مثل 
 ". كالَحَباِطي" الفََعاِلي"فإن حذف الزائد األول جمع على 

 ".كََحباِنط" "فََعاِلل" وإن حذف حرف العلّة جمع على وزن 
 

 :  فََعاليُّ-19
 .بفتح الفاء وتشديد الياء
 :يجمع على هذا الوزن 

كّل ثالثي ساكن العين ،في آخره ياء مشّددة تلي األحرف الثالثة سواء أكانت 
، كرسّي، أم كانت في )10(قمريُّ: هذه الياء في أصلها لغير النّسب، مثل 

 ُمْهِرّي: أصلها مزيدة للنّسب، ثم أهمل، و صار متروكاً غير ملحوظ مثل 

                                                 
.الغزال إذا بلغ ستة أشهر: فتح الجيم و يجوز آسرهاب:جداية- 6  
.خيار الشيء و أفضله:الّنقاية- 7  
.الصحراء الواسعة:الموماة- 8  
.منتفخ البطن:حبنطى- 9  

.نوع من الحمام حسن الّصوت:قمرّي- 10  



 
اليمنية التي اشتهرت بإبلها النّجيبه " ُمْهَرة"فأصله الجمل المنسوب إلى قبيلة 

 "الُمْهِرّي" القّوية، ثّم كثُر استعماله حتّى نُسي النّسب و أهمل وصار 
اسماً للنّجيب من اإلبل بغير النّظر إلى أصله، ومثله ُبخِْتّي فأصله الجمل 

نية اشتهرت بقوتها وحسنها، ثّم شاع و هي إبل خُراسا" ُبخْت" المنسوب إلى 
في كّل جمل قوّي جميل من غير نظر لنشأته، وال تفكير " البخِْتّي" استعمال 

 قََمارّي: فيقال فيها "فََعاِلّي: "في نسبته، فمثل األشياء السابقة تجمع قياساً على 
 . َبخَاِتّي- َمَهاِرّي -كََراِسّي

 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 .هى الجموع و بّين أوزان كّل منها، ثم أعرب ما تحته خطصيغ منتعّين 

 : قال اهللا تعالى -1
 .)11(" الَمْوِتَحذََرَيْجَعلوَن أَصاِبَعُهم ِفي آذَاِنِهْم ِمَن الَصَواِعِق " 

 :قال اهللا تعالى 
 فِي كلِّ َسنابَلَع  َأْمَوالَُهم ِفي َسِبيِل اهللا كََمثَِل َحبٍَّة َأنَْبتَتْ َسْبُينِْفقُوَنمثُل الِّذيَن "

 .)12(" ِلَمْن َيشَاُء َو اُهللا واِسٌع َعِليٌم يضاِعفُُسنُْبلٍَة ِماَئةُ َحّبٍة و اللّه 
 : قال اهللا تعالى-3
 .)13("و أنَّ المساِجَد للّه فال تَدُعوا َمَع اِهللا أحداً"
 

 : قال اهللا تعالى -4
  حتّى تَْعلَُموا َما تقًُولُوَن و أنتُْم ُسكَاَرى آَمنُوا الَ تَقَْرُبوا الّصالةَ يا أيُّها الّذين" 

 .) 14(" والَ ُجنًُبا إالَّ َعاِبري َسبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُوا
                                                 

.19سورة البقرة،من اآلية - 11  
. 261 سورة البقرة، اآلية - 12  
.18سورة الجن،اآلية- 13  
.43ساء، من اآلية سورة الن- 14  



 
 : قال المتنبي-5

 تَخلَّى ِمْن الدُّنَْيا ِلُينَْسى فََما خَلَتْ         َمغَاِرُبها ِمْن ِذكِْرِه َوالَمشَاِرقُ
 

 : قال أبو القاسم الشابي-6
 .)15( لَِكْن         َأنْتَ َحيٌّ َيقِْضي الَحَياةَ ِبَرْمِس!.. قوَّةَ األعاصيرليتَ ِلي

 : قال محمود سامي البارودي-7
 

 .)16(فََسْوفَ َيِبيُن الحقُّ َيْوماً ِلنَاِظـٍر        َوتَنُْزو ِبَعْوَراِء الَحقُوِد الّسَراِئُر
 

 : قال محمد العيد آل خليفة -8
 َماِثيَل ِعــــزٍّ         في قُلُوٍب ثَْوِريَِّة األْهَواِءفََأِقيُموا لَُهْم تَ

 

 : قال أبو فراس الحمداني-9
 غَاِل في الحواِدِث َدْمِعيلَقَْد كُنْتُ َأْولَى ِمنِْك ِبالدَّْمِع ُمقْلَةً       َولَِكنَّ 

 : قال أبو العالء المعّري -10
     َوالَ ذَنَْب ِلي إالَّ الُعالَ و الفَضاِئُلتَُعدُّ ذُنُوِبي ِعنَْد قَْوٍم كَِثيَرةً     

 

 : قال النابغة الذّبياني -11
  لَْم َيْبُد ِمنُْهنَّ كَْوكَُبطَلََعتْفإنََّك شَْمٌس َو الُملُوُك كََواِكٌب    ِإذَا 

 

 : قال البوصيري -12
 َها َعلْيَك االنشاُد َو اإلنْشَاُءـــواْمأل الّسْمَع ِمْن محاِسَن ُيْمِلي

 

                                                 
.القبر:الّرمس- 15  
.تتحرك:تنزو- 16  



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 

 أوزانها صيغ منتهى الجموع الرقم
1 
2 
3   
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12   

  صواعق –أصابع 
 َسنَاِبل
 مساِجد

 سكارى 
 مشارق-مغارب
 أعاصير
  سرائر
 تماثيل
 حوادث
 فضائل
 كواكب

 محاسن 

 فواعل-أفاِعَل
 فََعاِلل
 مفاِعل
 فَُعالى
 َمفَاِعل-مفاِعل
 أفاِعيل

 َعائل فَ
 تفاعيل
 فََواعل
 فََعائل
 فََواعل
 مفَاِعل

 

 : اإلعراب
 .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة:  َحذََر -1
فعل مضارع مرفوع بثبوت النّون ألنّه من األفعال :  ُينِْفقُون-2

الخمسة،والواو ضمير متّصل مبني على السكون في محّل رفع فاعل، وجملة 
 .ال محّل لها من اإلعراب" الذين" صول موصولة باسم المو) ينفقون(



 
مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ألنّه ممنوع من : سنَاِبل 

 ).صيغة منتهى الجموع(الصرف 
فعل مضارع مرفوع بالّضمة الظاهرة، و الفاعل ضمير مستتر : يضاعفُ 

خبر من الفعل و الفاعل المستتر في محّل رفع ) يضاعفُ( وجملة" هو"تقديره 
 ".  اهللا"المبتدأ 

 .منادى مبني على الضم في محّل نصب، و الهاء للتنبيه:  أّيها -4
اسم موصول نعت مرفوع بضمة تبعاً للفظ المنادى في صورته : الذين 

الشكلية، والضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحّل بفتح البناء األصلي 
 .في محّل نصب

ضمير منفصل مبني على السكون في محّل رفع : الواو للحال، أنتم : وَأنْتُمْ 
 .مبتدأ

خبر مرفوع بضمة مقّدرة على آخره منع من ظهورها التعذر     : ُسكَارى 
 .في محّل نصب حال) و أنتم سكارى(و الجملة االسمية

منصوب بالفتحة المقّدرة على ما قبل الياء منع من " لكّن" اسم :  َدْمِعي -9
حركة المناسبة، وهو مضاف، و الياء ضمير متّصل ظهورها اشتغال المحّل ب

 .مبني على السكون في محّل جر باإلضافة
مرفوع بالّضمة المقّدرة على الياء المحذوفة ألنّه اسم نكرة " لكّن"خبر : غَاٍل 

 .منقوص
فعل ماض مبني على الفتح، و التاء للتأنيث، والفاعل ضمير :  طَلََعتْ -11

من الفعل و الفاعل المستتر في محّل ) طلعت(ة وجمل" هي" مستتر تقديره 
 .     جّر باإلضافة

 


