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 سالم/ اللغة العربية مع أ

  حنني و  غربةالنص األول                 

 المدرسة الكالسيكية )أحمد شوقي(

هار   اختالف   -1 ي واللَّْيل   النَّ   ي ْنــس 

فا -2 نْ  م الَوة   ل ي َوص    َشــــــباب   م 

َبا تْ ـَعَصفَ  -3 وب   كالصَّ تْ  اللَّع    وَمرَّ

ْصرَ  وَسال -4  َعْنها الَقْلب   َسال َهلْ  م 

لََّما -5 ت  ــــــــــَ م ك    َعلَْيه اللَّيالي رَّ

  َرنَّتْ  الَبَواخ ر   إذا َتطار  ـــــــم سْ  -6

لوع   في َراه ب   -7   َفْطن   ْفن  ـُّ للس الضُّ

         يل  ــــــــَبخ   أبوك   اــــــم الَيم   ْبَنةَ  يا -8

 

 

ررررررَرا ررررررَبا لرررررري ا ْذك  ررررررامَ  الص  رررررري وأَيَّ  أ ْنس 

َرتْ  رررررو  رررررنْ  ص  رات   م   َوَمـــرررررـ    َتَصررررروُّ

رررررررَنة   ْلرررررررَوة   س  ةَ  ح   خـَـــــــرررررررـْل    ولَرررررررذَّ

ْرَحرررره   أََسررررا أَوْ  مرررران   ج  ررررري الزَّ َؤس   ؟ الم 

  يــرررررـت َقس   اللَّيرررررالي فررررري َوالَعْهررررر    َرقَّ 

لَ   ْر   ــرررررـجَ  َبْعررررر َ  َعرررررَوتْ  أَوْ  اللَّْيرررررل   أوَّ

لََّمرررررا رررررْرنَ  ك   برررررَنْق    اَعه نَّ ــــــــرررررــَ ش ث 

ررررا َمالَرررره   ولَع   ؟ ْب   ـــــــــررررـوحَ  بَمْنرررر    م 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

ْوح  ـــال َبالب ل ه   لىعَ  َرام  ــــــــــــَ أَح - 9 َّ   

لُّ  -10         إ ال باألَْهل   قُّ ــــــــــــــــأَحَ  َ ار   ك 

ي -11 ْرَجل   َنَفس    َراع  ــــــــــش   وَقْلب ي م 

  وَمْجَراك   الَفَنارَ  َوْجَهك   َواْجَعل ي -12

ْلت   لَوْ  َوَطن ي -13   َعْنه ْل   ــبالخ   ش غ 

  ْلَسب يل  ــــــسَ  في بالفؤا    َوَهفا -14

بْ  لَمْ  هللا َشه  َ  -15  جفوني َعنْ  َيغ 

 
ْيرررر   الل  َحررر رررنْ  للطَّ رررل   م   ؟ ْن   ــــــــرررـج   ك 

رررنَ  بيررر   خَ  فررري جْ  الَمرررذاه ب   م       ـــــــرررـر 

َمررب   موع   فرري اه  يــــررـس   الرر ُّ رري ير   وأَْرس 

ْغرررر   َيررر َ   ( َمْكررر   )  وَ  ( َرْمرررل  ) برررينَ  الثَّ

ْلررررر    فررررري إلَْيررررره َنررررراَزَعْتن ي ررررري الخ   نْفس 

رررروا    َظَمرررر     ( َشررررْم    َعررررْين  )  مررررن للسَّ

ررررره   ررررري َيْخرررررل   ولَرررررمْ  سررررراعة   َشْخص   ح س 
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 أحم  شوقي  
 

 

                                                                                م  1932توفي سنة و م،1870ولد بالقاهرة  -
                                        عاش بقصر الخديوي ألن جدته كانت وصيفة بالقصر،  -
 األدب والحقوق  فرنسا ليدرسأرسله الخديوي ل -
                                          ،أميًرا للشعراءبعد عودته أصبح شاعر القصر ثم صار  -
 الثاني عباس حلميالحرب العالمية األولى نفي اإلنجليز الخديوي  بإعالن -

 .ورجع مصر بعد أربع سنوات   وشوقي معهم وحاشيته
 (.أسواق الذهب وعدة مسرحيات شعرية  –الشوقيات ومن أثاره ) -

 

 
                                                    ؟؟ !وكيف ضاعت  األندلس ألندلس وشاهد أمجاد اإلسالم فيل شوقينُفي  -
                   (تجربة ذاتية تحولت إلى عامة)مصر بوطنه وأهله وذكرياته شعر بالحنين والشوق ل --
                                               القصيدة هذه  منها ،في الحنين إلى الوطن  األندلسيات() كتب هناك قصائد  ---
 .(سينية البحتري)عارض بها  ----

 ذكريات شبابه في الوطن  -1
ي -1 ي  اختالف  النَّهار  واللَّْيل  ي ْنــس  اَم أ ْنس  َبا وأَيَّ َرا لي الص   ا ْذك 

 

1 

وقت ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس  النهار تعاقب وتتابع اختالف
 نُهر –أنهر )ج( 

الشباب أو  ( عهد الصغر أوبكسر الصاد) الِصبا  عني اكتما  )×(احكيا لي  اذكرا لي
 /  مادة : صبو  الشيخوخة )×(الحداثة 

 الوحشة )×(اللذة والسعادة  أنسى
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

الشاعر يوضح لنا (  فبراعة استهالليبدأ الشاعر بحكمة صادقة مناسبة لموقفه )
على الرغم من أن تعاقب األيام " فيقول:حنينه وشوقه لوطنه وذكرياته على أرض مصر، ويتمنى العودة إليه 

 ينسى ما مضى من عمره إال أنه لم ينس أيام شبابه المليئة بالسعادة واللذة. والشهور والسنين تجعل اإلنسان

 
اختالف النهار الليل  بيان 

 ذكرياته هشبه تتابع الليل والنهار بإنسان ينسي  استعارة مكنية ينسي

 معان

ــ  )تقليدا للقدماء( متأثر بغرضه الرجاء وااللتماس. ،أمر  إنشائي اذكرا   
 :   قفا نبك من ذكري حبيب و منزل )امرئ القيس(

 عطف الخاص علي العام...يثير الذهن   إطناب الصبا وأيام أنسي
 بحذف المفعولين )ينسي القلب ذكرياته(  إيجاز ينسي 

 ( لالهتمام بالمتقدم .لي تقديم )  أسلوب قصر اذكرا لي الصبا 

 أسلوب البيت 

 :  خبري للتقرير و يجري مجري الحكمة الشطر األول 
 :  إنشائي يثير المشاعر و يشرك السامع مع الشاعرالشطر الثاني

 :   تعليل لما قبله .الشطر الثاني  

 بديع
 يؤكد المعنى ويوضح الفكرة . طباق ،  )النهار والليل( 

 يؤكد المعنى ويوضح الفكرة طباق )يُنسي واذكرا(   

 يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  وجناس ناقص تصريع    أنسي(. –)ينسي 

 إيحاء
 جمع أيام 

للتعظيم وتوحي بكثرة األوقات السعيدة التي 
  قضاها في الوطن .

 تدل علي التعاقب واالستمرار  لفظ دقيق اختالف 
( و مالئمة للجو والحنين للوطنالغربة المطلع : براعة استهالل ..لداللة مطلع القصيدة علي الموضوع )  

 (الحزن لفراق الوطنالنفسي )

حكمة صادقة تالئم موضوع األبيات وحالة الشاعر النفسية ألن مرور األيام والسنين يجعل  - كلهالبيت 
 عمره وهو لم ينس، وفيها مبالغة ألنه جعل نفسه فوق الحكمة. ناإلنسان ينسى ما مضى م

 .(الليل) ولم يبدأ بــــ( النهار)بـــ  س: علل :بدأ
ألن النهار كثير المشاغل ويجعل اإلنسان ينسى همومه من كثرة األعمال، ولكن الليل يتأمل فيه 

 (.عن الوطن هلبعدأحزانه ) اإلنسان نفسه، ويتذكر كل 
 

ْن َشــــــباب   -2 فا ل ي م الَوة  م   َوص 
 

رات  َوَمــــ      ْن َتَصوُّ َرْت م  و   ص 

 
فعل أمر من الفعل )وصف(  صفا 

 وُهيئت ُرسمت –صنعت  صورت مسند إلي ألف  االثنين 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

2 
 مالوات)ج( فترة قصيرة من الزمن  مالوة 

/ المراد: تصور )م(تخيالت  تصورات
 نشاطالمراد الجمال أي الجنون /  المس طموح الشباب

 . وتصرفات الشباب واندفاعه
 

أن له صديقين وطلبا منهما أن يذكرا له هذه  - على عادة القدماء-الشاعرتخيل 
 المرحلة الجميلة من عمره ويصفا له مرحلة الشباب بما فيها من نشاط واندفاع وكأنها من تصورات الخيال.

  

 بيان

 شبه فترة شبابه بشيء مادي يوصف وفيها تجسيد.  استعارة مكنية صفا لي مالوة

..سر شبه فترة شبابه بالتخيالت التي رسمها الخيال  تشبيه صورت من تصورات
 جمالها التوضيح وتوحي بما في الشباب من نشاط ومرح 

 عن جمال مرحلة الشباب. كناية

 معان
 لي مالوة  صفا  

 غرضه الرجاء وااللتماس. ،أمر  إنشائي
 ( لالهتمام بالمتقدم .ليتقديم )  أسلوب قصر

( ألنه ترتيب منطقي الشباب( علي )الصبا في تقديم ) وفق الشاعر
 للواقع .

َرت   بحذف الفاعل ... فعل مبني للمجهول: يدل علي عظمة  إيجاز ُصوِّ
 وسعادة هذه الفترة و كثرة مظاهر الجمال فيها . 

َرت   بديع رات   ،ُصوِّ  يعطي نغمة موسيقية و يحرك الذهن . جناس ناقص تََصوُّ

 إيحاء

علي شدة جمال فترة الشباب وكأنها فترة من الخيال يدل  جمع تصورات 
 البعيد عن الواقع .

 للتعظيم  نكرات مالوة /شباب/ تصورات 
 يؤكد سعة اطالع الشاعر . لفظ تراثي مالوة 

ألنه اليقصد كل مرحلة الشباب بأفراحها وأحزانها ،بل  مــن للتبعيض مالوة من شباب 
 استرجاعها ويستمتع بتذكرها .يقصد الفترة التي يسعده 

 نقــد
 يناسها العقل ...( مناسبة مع الصبا ألنها فترة بعيدة اذكرا )

 .تعلق بالذهن ..( مناسبة مع الشباب ألنها فترة  قريبة صفا ) 
 
ْت ـَعَصَفررررررر -3 ررررررروب  وَمررررررررَّ رررررررَبا اللَّع   ْت كالصَّ

 

َة خـَـــــــررررررررررـْل     ْلررررررررررَوة  ولَررررررررررذَّ ررررررررررَنة  ح   س 
 

 

 )×( أسرعت :المراد/ هبت بشدة  عصفت 3
 الَصبا  وأبطأت . سكنت

( ريح رقيق يأتي من بفتح الصاد)
 =الريح الشديدةالدبور )×(الشرق 
 أصباء، صبوات)ج( 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 سنة  لعائب ، لواعب  )ج(رشيقة الحركة اللعوب
 )بكسرالسين(

والماضي منها )إغفاءة قليلة ( النعاس 
 سنات )ج(..."وسن"

 ألم )×(لذات /  )ج(متعة  لذة  في خفية أي سرعةاألخذ  خلس 

عليه وكأنها نسيم أو كأنها لحظة نعاس سريع أو لذة فترة الشباب مرت لقد 
 . مختلسة  سريعة خاطفة

  (2002 مايو)امتحان  بروح االنتماء والوطنية . وضح ذلك  . ت تفيض هذه األبيا  س :
تفيض األبيات بروح االنتماء والوطنية ؛ حيث يذكر شوقي أن تعاقب األيام ينسي األحداث الماضية ، ولذا يرجو  

من رفيقيه أن يذكرا له أيام الصبا التي سعد بها في مصر ، وأن يصفا له فترة الشباب التي مرت سريعة كطيف 
من ، وهو يؤكد لمصر أن قلبه لم ينسها ولم تبرأ النسيم وكأنها لحظة نوم قصيرة أو لذة خاطفة اختلسها من الز

  )إجابة نموذج التصحيح( . جراحه التي نالته بسبب نفيه منها)تشفى( 

 

 بيان

 )عصفت كالصبا( 
 كـ )سنة حلوة(.. 
 كـ )لذة خلس(

 عدة تشبيهات

 

 

                      شبه مرحلة شبابه مرة بالنسيم الرقيق 
 ومرة بالنعاس ومرة باللذة السريعة 

 )المشبه واحد والمشبه به متعدد(. صورة ممتدة
  شبه اللذة بكنز يختلس استعارة مكنية لذة خلس

صور فترة الشباب بريح تعصف وتوحي بالسرعة و  استعارة مكنية عصفت 
 جمالها التجسيم .

بالريح الرقيقة العابرة و لفترة الشباب في سرعتها  تشبيه  عصفت كالصبا 
 جمالها التجسيم .

فتاة رشيقة الحركة وفيها الرقيقة بالريح ( الصبا)شبه   استعارة مكنية الصبا اللعوب
 (صورة مركبة) .. توحي بلطف النسيم تشخيص

 ( مشتركة في صورتين ) تشبيه واستعارة (الصبا كلمة )  (صورة مركبة)
 شبه النعاس بفاكهة حلوة وفيها تجسيد. استعارة مكنية سنة حلوة

  سنة حلوة 
 تشبيه بليغ 

 شبه فترة الشباب في قصرها وجمالها بالنعاس المريح

 شبه فترة الشباب في قصرها وجمالها باللذة الخاطفة  لذة خلس 
 سنة حلوة

 
صور السنة ) الغفوة( مثل فاكهة حلوة وجمالها التجسيم  استعارة مكنية

. 
 ( مشتركة في صورتين ) تشبيه واستعارة (سنة كلمة )  (صورة مركبة)

 صور اللذة بكنز يختلس  استعارة مكنية لذة خلس
 ( مشتركة في صورتين ) تشبيه واستعارة (لذة كلمة )  (صورة مركبة)

 (لسان الدين الخطيب من الشاعر :)) اقتباس
 المختلسلم يكن وصلك إال حلما ...في الكري أو خلسة 

 سنة حلوة بديع
 ، لذة خلس

 يعطي نغمة موسيقة و تجذب االنتباه . - حسن تقسيم

 
: تزاحم الصور البيانية المتكلفة ولكنها منسقة تالئم طبيعة شوقي الذي عاش في ترف يعاب علي الشاعر 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 القصور و أحب الصور البيانية في شعره . 
غير مالئمة  للجو  عصفت نقد

 النفسي 
فيها ألنها تأتي مع الريح العاصفة الشديدة وال  لم يوفق

، ويرى ذهبتأو مرت تتناسب مع الريح الرقيقة واألفضل 
( تالئم عنفوان الشباب عصفتألن ) وفقالبعض أنه 
 واندفاعه.

)اللعوب( فيها هدوء وجمال ووصف )الصبا ( فترة  لفظ تراثي  الصبا
 للداللة علي أثرها الطيب في النفس .

 بلطف النسيم وخفته والمرح والبهجة واالنطالق . إيحاء اللعوب
 توحي بقصر فترة الصبا وسرعة انتهائها. إيحاء خلس -سنة 

غرضه الوصف وإظهار اإلعجاب و فيه تفصيل لما قبله  أسلوب خبري  البيت كله
. 

 . الجمالياتاإلجابة انظر ( ؟....باللعوب)ووصفها ؟ولماذا ( الصبا)س: لماذا خص الشاعر فترة 

 

  . في بدء القصيدةفي مخاطبة الصاحبين  قلد القدماء (1

  (.مالوة، خلس، مستطار، فطن، نقستراثية ) اً استعمل ألفاظ (2

 تأثر بالتراث القديم لشعوره بالغربة واحتياجه لمن يخاطبه وتخيل صديقين يخاطبهما   (3

  : في أنه حول نفسه إلى شخصين يتحدث معهما.التجريديظهر  (4

 أيهما أجمل ولماذا ؟س: 
 (انقضاء النهار والليل ( أم ) اختالف النهار والليل) -

 التعبير االول أجمل ،لداللته علي تعاقب األيام و تتابعها .
 (سنة حلوة ( أم )نومة حلوة ) -

 التعبير الثاني أدق ، لداللته علي قصر الفترة الجميلة و سرعة إنتهائها .

 ذكريات وحنين
ْصررررَر  -4  اَسررررال الَقْلررررب  َعْنهرررر َهررررلْ وَسررررال م 

 

ررررررري ؟ أَوْ   َؤس  مررررررران  الم  ْرَحررررررره  الزَّ  أََسرررررررا ج 
 

 

4 

 سال مصر 
اسأال وهي فعل أمر واأللف هي 
 ( فال ألف االثنين زائدة، ووزنها )

 أجيبا  / مادة : سأل )×(
 سال القلب

 وصبر وانشغل  (من السلوى) نسى
/           تذكر، )×(واأللف أصلية 

 يسلوومضارعه  (سلو) ةماد

 أسا  
عالج وداوى، واسم الفاعل منه 

 / (أسو(، ومادتها )آس  )
 يأسوالمضارع :  

 المؤسي  
 (غير ثالثياسم فاعل من  )المعالج 

 الممرض المسقم  )×(
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

استطاع الزمان بأحداثه أن يعالج  من الصديقين المتخيلين أن يسأال مصر هل نساها القلب أو الشاعر  يطلب
 (.السؤال غرضه النفيالبعد عنها ) جرح
 ج : آس     ؟                  الثالثي ) أسا (ما اسم الفاعل من الفعل  س:
  ج  : ُمؤِسي؟               غيرالثالثي ) أّسي (ما اسم الفاعل من الفعل  س:

 

 بيان

 شبه مصر بإنسان يسأل  استعارة مكنية سال مصر
 مصر وعالقته محلية.عن  أهل  مجاز مرسل مصر

 شبه القلب بإنسان يسلو وفيها تشخيص. استعارة مكنية سال القلب عنها
أسا جرحه الزمان 

 صور الزمان مثل طبيب يعالج، فيها تشخيص. استعارة مكنية المؤسي

 صور ألم الشوق لمصر بالجرح ثم حذف المشبه استعارة تصريحية جرحه
 وصرح بالمشبه به

 بديع

 يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه . جناس تام سال -سال

 يوضح المعني و يؤكده طباق المؤسي -جرحه 
 يعطي نغمة موسيقية ويجذب االنتباه  جناس ناقص  مؤسي  -أسا

 معان  

 سال مصر 
 أمر غرضه االلتماس إنشائي 
 بحذف المضاف .. تقديره )سال أهل مصر ( إيجاز 

 استفهام غرضه النفي واالستبعاد إنشائي عنها ؟هل سال القلب 

 اسم فاعل  المؤسي
 ( المضعف للمبالغة  أسيّ من )

يري بعض النقاد أنها مجلوبة للقافية ولم تعط معني جديد 
جاءت لتقوي معني قدرة الزمان علي عالج  :الرد ...

 جراح الناس

 أسا جرحه الزمان 
علي الفاعل ...للتخصيص والتوكيد تقديم المفعول به  أسلوب قصر  

 ولالهتمام بالمتقدم .
 استفهام غرضه النفي  أسلوب إنشائي 

 (أسا الزمان المؤسي جرحه (  أم   ) أسا جرحه الزمان المؤسي أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟.... )
 والتخصيص والتوكيد . التعبير األول أجمل ،ألن تقديم المفعول علي الفاعل فيه قصر لالهتمام بالمتقدم

 
لََّمررررررررا م -5 ت  اللَّيررررررررالي َعلَْيرررررررره ـــــــــررررررررـَ ك   رَّ

 

 ي ــررررررررـَوالَعْهرررررررر   فرررررررري اللَّيررررررررالي ت َقس   َرقَّ  
 

 
5 

 أداة شرط غير جازمة تربط فعلين في صورة الماضي تفيد تكرار الجواب لتكرار الشرط كلما 
ظ / وغل اقس )×(حن ومال الن و رق )×(تذهب الرحمة من القسوة أي  تقسي
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 المراد :زاد حنينه وشوقه للوطن (قسو) ةترحم، وماد
 الغريب  )×(المعروف –المعهود  العهد

 
لوطنه يزداد كلما مرت عليه الليالي على الرغم من المعهود عن الليالي أنها تقسي  الشاعر إن حب
 القلب.

 

 بيان

 يمرون وفيها تشخيص.شبه الليالي بأشخاص  استعارة مكنية مرت الليالي

وتوحي  تشخيص...شبه الليالي بأشخاص يدعونه للقسوة  استعارة مكنية الليالي تقسي
 .بالحزن واأللم 

 عالقته جزئية عن الزمان،                                                                                                   مجاز مرسل الليالي

 يوضح المعني ويؤكده طباق  تقسي -رق  بديع

 معان

الليالي العهد في 
تؤكد شدة الشوق والتعلق (.لتوكيده  )حكمة بعد الجملة  إطناب بالتذييل تقسي

 بالوطن .
 التكرار واالستمرار  تفيد  كلما 

 لتقرير حبه المستمر للوطن  أسلوب خبري  البيت كله 
 البيت كله يجري مجري الحكمة  حكمة 

 للداللة علي الكثرة   جمع  الليالي 
 ألنها مجمع الهموم واألحزان األيام أجمل من الليالي 

 تقسي 
 مرور الليالي يدفع القلب إلي القسوة و الشدة . توحي بـــ

 بحذف المفعول به )القلوب (... للعموم . إيجاز بالحذف 

 
ررررررررررْت ــــــررررررررررـم سْ  -6  َتطار  إذا الَبررررررررررَواخ ر  َرنَّ

 

لَ    ْر   ــررررررررـاللَّْيررررررررل  أَْو َعررررررررَوْت َبْعررررررررَ  جَ  أوَّ
 

 

6 

 مستطار
/  مفزوع /مضطرب مذعور/

 المراد صفرت/ ا، تصو حدثتأ رنت   مطمئن )×(مادة :طير  

 البواخر
 / صيغة منتهي الجموع ، ممنوع من الصرفالسفن البخارية  )م( باخرة 

 الواقع بعد )إذا( يعرب فاعل لفعل محذوف و يفسره الفعل الذي بعدهاالسم 

س صاحت والعواء ) صوت الذئب( عوت  َجر 
جروس، وهي )ج(  ضعيف  صوت خفي

غير كلمة )جرس( التي هي أداة وجمعها 
 أجراس

 
 يضطرب كلما سمع صوت البواخر عند خروجها أو دخولها الميناء أول الليل.  الشاعر قلب
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 

 بيان

 توحي بشدة االضطراب .شبه قلبه بطائر يفزعه رنين البواخر. استعارة مكنية مستطار 

 شبه البواخر بإنسان يصيح وفيها تشخيص. استعارة مكنية البواخر رنت

البواخر 
 عوت

.توحي بشدة الفزع شبه البواخر بذئب يعوي وفيها تجسيد. استعارة مكنية
 والرعب .

 إيجاز مستطار معان
 بحذف المبتدأ لالهتمام بالخبر .)قلبي مستطار (

 غبة القلب في التحرر والعودة إلى أرض الوطن.رتوحي ب

جمال 
 التعبير

)عوت ( بعد  
 وفق الشاعر )رنت ( 

( رنت( مع البواخر فالفعل )عوت بعد رنتفي ترتيب كلمة )
 بينمامع البواخر القادمة مع أول الليل فالرنين يالئم األمل، 

النقطاع ( مع رحيل البواخر ألنه يثير الفزع والوحشة عوت)
 وهذا يالئم حالة الشاعر النفسية.األمل في العودة للوطن 

 إلظهار األسي والحسرة . أسلوب خبري  البيت كله  معان

 
رررررلوع  للسررررر -7 رررررب  فررررري الضُّ  ْفن  َفْطرررررن  ـُّ َراه 

 

لََّمررررررررا  ررررررررْرَن ش ك   بررررررررَنْق   اَعه نَّ ــــــــررررررررــَ ث 
 

 

7 

)ج( مقيم -خاشع –عابد -مترقب راهب
 غافل )×( ُنْطُف – ُنُطُف)ج( مدرك  ٌنْطَف   رهبان

 )ثور( ةماد/  سكن  توقفن، )×(من الفعل "ثار" / صاحت وتحركت  المراد:  ثرن

 نقس 
/ المراد:  صوت دق الناقوس

 صوت دقات القلب السريعة 
 وسُقنُُ)ج(  

/  استقبلهن )×(ودعهن وشيعهن، شاعهن
 )شيع( ةماد

 
بين ضلوعه يترقب حركة هذه السفن كلما ثارت لإلقالع يودعها بدقاته التي تشبه الشاعر  قلب

 دقات الناقوس حنينًا وشوقًا لوطنه.
 توحي ألفاظ وصور شوقي في هذه األبيات بحنينه الشديد لمصر..وضح ذلك ( 1:7 األبيات)س : 

 مصر . حبه ل؛ فكلها مرتبطة برق(  -مالوةً من شباب  -أيام أنسي  -)الصبا من األلفاظ الموحية بالحنين لمصر 
( أسا جرحه الزمان؟(،و)سال مصر هل سال القلب عنها ( ،و)مرت سنةً حلوةً ولذة خلسمن الصور : ) -

 ( ، وكلها تصور شوقه وحبه لمصرمستطار إذا البواخر رنت أو عوت،و)

 
 استعارة مكنية راهب في الضلوع بيان

تحي بانقطاع شبه القلب بإنسان يتعبد في معبده، 
 الشاعر عمن حوله .

 تشبيه بليغ.ولو قلنا )قلبي راهب(  
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 عن القلب كناية في الضلوع
 شبه القلب بإنسان مدرك لما حوله وفيها تشخيص. استعارة مكنية للسفن فطن

 استعارة مكنية ثرن     
 شبه السفن بطيور وشبه قلبه بإنسان يودع السفن

.فيها تشخيص للصورة و توحي بالحزن والكآبة  في 
 قلبه .

تعدد المشبه به لمشبه  :امتداد وترشيح استعارة استعارة مكنية شاعهن   –فطن 
 واحد )القلب(

                                                               شبه خفقان القلب بدقات الناقوس،                     استعارة تصريحية نقس
 توحي بشدة اضطرابه .سر جمالها  توضيح المعنى.

 تجذب االنتباه وتثير الذهن . مراعاة نظير  نقس  –راهب  بديع 

 معان

( .. يجذب االنتباه ويثير قلبي راهببحذف المبتدأ ) إيجاز  راهب 
 الذهن .

تقديم الجار والمجرور ،،لالهتمام بالسفن ومتابعة  أسلوب قصر  للسفن فطن 
 حركتها في القدوم والذهاب .

إلظهار التعلق بالوطن واالرتباط بالسفن التي هي  أسلوب خبري  البيت كله 
 أمله في العودة لـــ ) مصر ( . 

 .بشدة تعلق الشاعر بوطنه، فهو متفرغ في تقديسه وحبه توحي راهب إيحاء 
 ( كامن في الضلوع) أم( راهب في الضلوع)-س: أيهما أجمل ؟ و لماذا ؟ 

 ( فيها جمود وثبوت، وراهب فيها تقديس وحب شديد لوطنه.كامنألن )( أجمل ،راهب)-
 
 لمراعاة الوزن والصواب هو الضم.، ( ساكنة الوسط فطن –سفن ) :   الحظ-

 مناجاة السفينة  -2
 يل  ـــــــــرررررـأبررررروك  َبخ  يرررررا ْبَنرررررَة الرررررَيم  مرررررا  - 8

 

رررررررا بَمْنررررررر   وحَ  َمالَررررررره     ْب   ؟ـــــــــرررررررـم ولَع 
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 اليموم)ج( البر  )×(البحر  اليم السفينة: المراد  ابنة اليم
 : نافيةما  أبوكما 

 (البحر)المراد : أبوك
 )ج(يقصد شهرة البحر بالكرم   بخيل 

 كريم وسخي  )×( بخالء 
.... كارًها )×(مغرما ومتعلقا  مولعا

 تعرب:حاال

 .عجبا له ماله
 استفهامية غرضها التعجب .ما : 

 إطالق ..والحبس نتيجة للمنع . )×(حبوس  )ج( إمساك وسجن ، حبس

  
الشاعر يخاطب السفينة المتجهة إلى مصر ويطلب منها أن تنقله إلى وطنه كما يشير إلى سياسة االستعمار فهو 
يطلب من السفينة أن تمن عليه بعطفها وكرمها المستمد من كرة البحر أن تحمله إلى وطنه ولكنه يتعجب من 

 يمنعه من السفر.وعليه الذي اشتهر بالكرم ولكنه يبخل البحر 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 

 بيان

 ... إنسانًا يخاطبه وفيها تشخيص.السفينة شبه   استعارة مكنية يا ابنة اليم

 ... ) وسيلة االنتقال الوحيدة لبالده( عن السفينة عن موصوف  كناية ابنة اليم  
 صورة متداخلة  

 )اإلتيان بالمعني مصحوبا بالدليل عليه (..عن البحر   عن موصوفكناية  أبوك  

.وتوحي بإحساس وفيها تشخيص. ليحيث شبه البحر بإنسان بخ استعارة مكنية أبوك بخيل 
 شوقي بالظلم والقهر .

 معان

 نداء للتمني أن تسمعه السفينة وتستجيب له .  أسلوب إنشائي يا بنة اليم 

 ماله مولعا 
 استفهام للتعجب  أسلوب إنشائي

 بصفة المن  ....توحي بش ة التعلق وقوة التمسك  مولعا
 .... تذكر )ماله + اسم= حال منصوب (تعرب حاال .

 الكرم. مثالأسلوب نفي لصفة البخل عن البحر الذي  أسلوب خبري  ما أبوك بخيل 
 ونتيجة لما قبله ...إطناب الترادف . والعطف يفيد التوكيد ... نكرة للتهويل حبس  –منع 

 نقد
 نقــــد حبس –منع 

( ألنها لم تضف جديد حبسفي كلمة ) لم يوفقأنه  النقاد يرى بعض
ونقول أنها تفيد التنويع  ندافعللمعنى فهي مجلوبة للقافية؛ و

في والحبس هو الحرمان حقه في الرجوع للوطن ..فالمنع والتأكيد،
 للمنع. نتيجةكما أن الحبس يأتي  مكان بعيد ال يستطيع الخروج منه...

 السفينة ألنها الوسيلة الوحيدة التي تربطه بوطنه.خاطب   ابنة اليم
 ألنها تدل على البحر العظيم. (البحر( أفضل من كلمة )اليم)

 
ْوح  َرام  عَ ـــــــررررررررــَ أَح -9  لررررررررى َبالب ل رررررررره  الرررررررر َّ

 

رررررل  ج   الل  َحررررر  رررررْن ك  ْيرررررر  م   ْن   ؟ــــــــرررررـللطَّ
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 بلبل وهو طائر مغرد  )م( بالبله حالل ، مباح  )×(ممنوع  حرام 
المراد / بلبل وهو طائر مغرد  )م( بالبله

 المصريين.
 :المراد/ شجرة عظيمة  ...دوحة  )م( الدوح

 ".أدواح"( ج ج)أرض الوطن، 
 أجناس)ج( نوع  جنس المستعمرين : المراد الطير

 
حالال للغرباء يعيشون فيها كاألشجار قسوة االستعمار الذي يحرم البالد على أهلها ويجعلها الشاعر ثم يستنكر 

 التي تحرم على بالبلها وتصبح حالال للطيور من كل نوع.

 
 شبه أهل الوطن المصريين بالبالبل وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. استعارة تصريحية بالبله بيان

 شبه بشجرة كبيرة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به.  استعارة تصريحية الدوح
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 شبه المستعمرين بالطيور الغريبة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به.   استعارة تصريحية الطير

البيت 
 تشبيه ضمني كله

استعارة أو  تحرم البالد على أهلهاعلي البالبل كما تحرم األشجار  :
 مجرى الحكمة.والبيت يجري  تمثيلية

 

 التشبيه الضمني  التشبيه التمثيلي
 صورة محذوفةصورة   صورة صورة 

  البالبل تالطير طرد االستعمار طرد المصريين
وتفهم من ضمن الكالم 
 االستعمار طرد المصريين

 البالبل تالطير طرد

       

 يوضح المعني ويؤك ه  طباق  حالل  -حرام بديع
 تجذب االنتباه وتثير الذهن  مراعاة نظير البالبل  -الطير -الدوح 
أحرام عل بالبله  معان

 الدوح 
 بتق يم الجار والمجرور للتخصيص والتوكي  أسلوب قصر
 استفهام غرضه االستنكار  أسلوب إنشائي

 بتع   أجنا  االستعمار وكره لها جميعا . إيحاء من كل جنس
 يجري مجري الحكمة البيت كله : 

الشاعر عن المصريين ألن البالبل مرتبطة ( طيور مسالمة عبر بها البالبل)وفق في استخدام لفظ  (1 نق 
 بشجرتها كارتباط المصريين بوطنهم .

والبوم ....عبر بـها عن االستعمار  ان( تشمل الطيور القبيحة كالغربالطير)( وفق في استخدام لفظ 2
 . ألنه يهاجر من منطقة ألخرى مثل الطير لنهب خيرات البالد

 
ررررررررررلُّ َ ار  أَحَ  -10  قُّ باألَهررررررررررل  إ ال ـــــــــررررررررررـك 

 

جْ خَ  فررررري  رررررَن الَمرررررذاه ب  ر      ــــــرررررـبيررررر   م 
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 أجدر ، أولي  أحق  ديار ،دور)ج( بيت / المراد: وطن  دار 
األهلون و  )ج( األصحاب والسكان  األهل 

 اآلهال
 -أخباث –خبثاء )ج( فاسد  خبيث

 طيب.  )×(
 / المراد: مذاهب المستعمرين . مذهب )م(اآلراء والطرق  المذاهب
 حسن، طاهر )×(أرجاس )ج(  ح يقب، دنس  رجس

 
االستعمار(.  :بحكمة صادقة أن كل وطن أحق بأهله إال عند بعض أصحاب اآلراء الفاسدة)المراد الشاعر ويأتي 

 .وطانهم أالتي تحرم الناس من 

 
االستعمار مادة قبيحة نجسة تصور مذهب   مكنيةاستعارة  خبيث من المذاهب رجس  بيان

 .وجمالها التجسيم وتوحي بكراهية االستعمار
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 إيحاء

 للعموم والشمول نكرة  دار

للتحقير الجمع بينهما لتأكيد وحشية االستعمار  نكرة رجس -خبيث 
 وضيق الشاعر به .

 للشمول معرفة  األهل

جديًدا للمعنى وهي مجلوبة للقافية، ويرى " فلم تضف رجسفي كلمة " لم يوفقيرى بعض النقاد أنه  نقد
 البعض أنها لتأكيد المعنى .

 البيت كله
 غرضه تقرير الحقوق ألصحابها وذم المغتصبين  أسلوب خبري

 توحي بالكراهية لالستعمارالبيت يجري مجري الحكمة  حكمة 
 : انتقل شوقي من الذاتية إلى العامة

 أكسبه الخلود. أفق إنسانيفخرج من الحديث عن نفسه إلى الحديث عن كل إنسان في العالم فحلق بشعره في 

 

ْرَجررررررررل  وَقْلب رررررررري ش   -11 رررررررري م   َراع  ـــررررررررـَنَفس 
 

رررررهب    موع  س  لرررررفررررري ا ام  ي ـــررررر ُّ  وأَْرسررررريير 
 

 

11 

)جهاز يتولد به البخار من قدر كبير  مرجل
 مراجل)ج(  الماء( 

 أشرعة، ُشرع)ج(   شراع

 يقصد أن دموعه كثيرة يمكن للسفينة أن تسير فيها بدال من البحر . الدموع
)رسو(،  ةماد/الماضي)رسا(، / قفي   أرسي  توقفي  )×( انطلقي سيري

 المصدر)إرساء( /

 
ثم يتمنى الشاعر العودة إلى الوطن حتى ولو كان الثمن حياته، فيتجه إلى السفينة ويطلب منها أن تجعل أنفاسه 

 .وقوًدا لها ويكون قلبه شراًعا لها وأن تكون دموعه الغزيرة بحًرا تسير فيه 

 
شبه أنفاسه بالمرجل الذي يمد السفينة بالطاقة  مبتكر تشبيه بليغ نفسي مرجل 

 التوضيح ويوحي بشدة الشوق للوطن . وجماله

شبه قلبه المضطرب بالشراع. يوحي بشدة الشوق  مبتكر تشبيه بليغ قلبي شراع
 للوطن .

شبه دموعه الغزيرة بحًرا ...توحي بشدة الحنين  استعارة مكنية في الدموع سيري  بيان
 والشوق. 

:ال مانع أن بعض  الرد عليه:الخيال متناقض حيث جعل السفينة بخارية مرة وشراعية مرة أخري   ...  نقد
 السفن البخارية لها شراع كما أن األسلوب هنا أدبي عاطفي  وليس عرضا للحقائق العلمية .

 بيان
 

 شبه أنفاسه بالوقود وقلبه بالشراع ودموعه بالبحر. صورة جديدة مبتكرة البيت كله
 صور  ماء البحر بالدموع  وحذف المشبه  استعارة تصريحية الدموع

 يوضح المعني ويؤكده . طباق أرسي  –سيري  بديع 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 يعطي نغمة موسيقية  جناس ناقص

 يعطي نغمة موسيقية  حسن تقسيم قلبي شراع  –نفسي مرجل 

 معان
 أمر غرضه التمني  أسلوب إنشائي أرسي  –سيري 

 تقديم الجار والمجرور ..للتخصيص والتوكيد  أسلوب قصر بهما في الدموع سيري 

 إيحاء

 للكثرة... وتوحي بشدة الحزن والحنين للوطن . جمع الدموع 

أن صدره امتأل باألنفاس الحارة مثل المرجل الذي  توحي نفسي مرجل 
 يغلي الماء فيه .

 السفينة حتي يرجع لوطنه .بشدة الرغبة في إبحار  توحي قلبي شراع

 أن الدموع كثيرة مثل ماء البحر .بــ توحي سيري في الدموع 

 

 َواْجَعلررررررري َوْجهرررررررك  الَفنررررررراَر وَمجرررررررَراك   -12
 

ْغرررررر  بررررريَن )َرْمرررررل   َيررررر َ    َو ) َمْكررررر   ( (الثَّ
 

 

12 

 )ج(اتجاهك وقصدك والمراد هدفك وجهك
 أوجه ، وجوه

إلرشاد الفن / مصباح في مكان عال   الفنار
نار اإلسكندرية )كلمة محرفة ( يقصد م

)ج( (/  اسم مكان ) كمكان سير مجراك فنارات)ج( 
 

 أياد / أيد  / يدي )ج( يد  شاطئ اإلسكندرية : المراد  يد الثغر
 بالشرق ن على شاطئ اإلسكندريةامك الرمل  ثغور)ج(  ثغر

 بالغرب )يقصد ميناء اإلسكندرية ( ن على شاطئ اإلسكندريةامك المكس

  
الفنار مثل ) ماكنها المحببة إلى نفسه أاإلسكندرية ووشاطئ لى ميناء إتتجه به يطلب الشاعر من السفينة أن 

 وهي صورة جديدة ومبتكرة.( والرمل والمكس 
  

 

الشوق والحنين إلى الوطن والسخط على سياسة االستعمار                          -
 موحية بعاطفة الشاعر.األلفاظ والصور :  -

 
 شبه السفينة إنسانًا بحدثه وفيها تشخيص. استعارة مكنية اجعلي وجهك بيان

 توحي بالترحيب شبه  الثغر بإنسان وله يد وفيها تشخيص. استعارة مكنية يد الثغر
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 معان
 أمر للتمني ) مخاطبة غير العاقل = تمني ( أسلوب إنشائي  اجعلي  

محرفة عن  الفنار
 (  المنار كلمة )

( لمجاراة البيئة المكس  –الرمل –الفنار حرص علي استعمال ) 
 وحبه لإلسكندرية وذكرياته الجميلة فيها .

 يوضح ما قبله . عالقته : تفصيل أسلوب إنشائي  البيت كله 

 
 ارتباط الشاعر بوطنه -3

ـرررررـْل   َعْنرررررره  -13 ْلت  بالخ  رررررغ   َوَطن ررررري لَرررررْو ش 
 

رررررررري  ْلرررررررر   نْفس   َنرررررررراَزَعْتن ي إلَْيرررررررره فرررررررري الخ 
 

 
فعل مبني ....انصرفتتلهيت ، شغلت عنه  13

 للمجهول
وخاصمتني والمراد شوقا غالبتني  نازعتني

سالمتني ، صالحتني،  )×(اشتاقت إليه 
 )×(الخلود، البقاء والمراد الجنة  الخلد  تني قواف

 الفناء

 
يوضح لنا ارتباطه الشديد بوطنه وأن حبه لوطنه عظيم وال يشغله شاغل عن وطنه مهما كان حتى لو الشاعر 

 كانت الحياة في الجنة. 

 

شبه نفسه بإنسان ينازعه : فيها تشخيص،توحي بشدة   استعارة مكنية نازعتني إليه نفسي  بيان
 الشوق للوطن .

 عن شدة الحب والشوق إلى الوطن. كناية البيت كله-

نازعتني  -شغلت عنه بديع
 يوضح المعني ويؤكده. طباق  نفسي

 إيحاء

 أفادت االعتزاز باالنتماء للوطن . ياء المتكلم  وطني 

إيجاز بحذف  (شغلت)
 الفاعل 

الفعل للمجهول ليوضح أنه ال ينشغل عن وطنه برغبته  بُني
 .....(انشغلت بل يفرض عليه ذلك. وهي أجمل من)

 .. ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل : ت الفاعل 
 معرفة و مكررة  للتعظيم  إيحاء  الخلد 

نَاَزَعت نِي إلَي ه في 
 ..للتخصيص والتوكيد.بتقديم الجار والمجرور  أسلوب قصر  الُخل ِد نف ِسي

 بقوة التعلق بالوطن وشدة الشوق إليه . إيحاء نازعتني

للتخصيص وتوضيح أن حب الوطن مستقر في نفسه ونابع  (ياء المتكلم) نفسي
 من عاطفة صادقة .

 أسلوب خبري لتقرير حبه لوطنه  وفيه حكمة جميلة ولكن مبالغا فيها . البيت كله

 نقد
 ( بفساد المعني حيث أن الشاعر عندما يكون في جنة الخلد مصطفي صادق الرافعي يرى )

 تكون الدنيا قد انتهت ،فال يكون هناك وطن يشتاق إليه .

  وهو حرف امتناع وقوع الجواب المتناع وقوع الشرط فيرى  "لـــو": أنه استخدم حرف الرد
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 النقاد أنها مبالغة مقبولة في حب الوطن .

 يل في تذوقه بالعاطفة وجماله يفسد بالتفكير العقلي فيه :كالوردة تشمها فتعجب فالمعني جم
 بها فإن مزقتها لتبحث عما داخلها أفسدتها .

 أن أصبح في الجنة ونعيمها؟!.... ، فكيف يشتاق إنسان لوطنه بعدقد اتهم بضعف اإليمان.. 
 . "لـــو" أن خياله مقيد بــــــــ: أنه يقصد جنة األندلس بما فيها من حدائق جميلة ..كما نرد 

 
 َوَهفرررررررا برررررررالفؤا   فررررررري َســـــرررررررـْلَسب يل   -14

 

ـــــوا   من ) َعْين  َشْمـ   (   َظَم   للسَّ

 
 )×( )هفو( ةماد حرك القلب ومال، هفا  14

   ثبت
 أفئدة)ج( القلب  الفؤاد

)ج( اسم عين في الجنة: ماء عذب  سلسبيل 
 سالسيب -سالسب

 )×( شوق:المراد/ عطش  ظمأ 
 ارتواء -ريّ 

ضواحي القري المحيطة بالمدينة /المراد: السواد  
 ج(ج) أسودة ، )ج(وسكانها  عين شمس

 أساود

 عين
 شمس

من أحياء شرق القاهرة 
 )عاش فيها  الشاعر(

 
يشتاق لوطنه )مبالغة من الشاعر( وبخاصة أهل عين شمس كما يشتاق الظمآن لماء  الشاعر فؤاد

 السلسبيل.

 
 شبه الفؤاد بإنسان وفيها تشخيص.  استعارة مكنية هفا بالفؤاد  بيان

 شبه الشوق بالظمأ، حذف المشبه وصرح بالمشبه به.  استعارة تصريحية ظمأ 

 بديع 

 بالتضاد.ويوضحه يؤكد المعنى  طباق سلسبيل وظمأ

 تورية السواد
يدل على أم  السواد سواد العينتحث علي التفكير: هل 

وضواحي المدينة ..والمراد هو المعني الناس عامة 
 .تورية غامضة متكلفة أنهااألخير ...ويري النقاد :

 توحي بشدة الشوق للوطن . نكرة للتعظيم سلسبيل -ظمأ  إيحاء
 يظهر الشوق والحنين للوطن . أسلوب خبري البيت كله 

 
ررررررْب َعررررررْن جفرررررروني  -15 َ  هللا لَررررررْم َيغ   َشرررررره 

 

رررررررري  رررررررره  سرررررررراعة  ولَررررررررْم َيْخررررررررل  ح س   َشْخص 
 

 
عيوني / المراد: غطاء العين جفوني  قسم غير طلبي(إنشائي علم ) شهد هللا 15

 جفن  )م(
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 ة الوطنصور :المرادذاته / شخصه 
 ،أشخصأشخاص،شخوص)ج(

  (ج)لحظة  ساعة 

 )خلو( ةقطع، مادنلم يفرغ أو ي لم يخل لم يبعد لم يغب
 جهلي )×(إدراكي به، علمي  حسي 

يشهد هللا بأن صورة وطنه لم تفارق عينه لحظة وأن مشاعره لم تهدأ من الشاعر 
 الحنين إليه والرغبة في العودة إليه.

 

واالرتباط به، وقد أثرت هذه العاطفة  الحنين والشوق والحب الشديد لوطنه 
 على ألفاظ الشاعر وصوره فجاءت موحية بعاطفته.

 
 بيان

:جماله الدقة في اختيار العالقة عن العين : عالقته جزئية مجاز مرسل جفوني
 في إيجاز .

 شبه الوطن بإنسان : فيها تشخيص.   استعارة مكنية شخصه
 والشوق إلى الوطن.ن شدة الحب ع كناية  البيت كله

 معان 
 يؤكد صدق الشعر في حبه لوطنه . قسم  شهد هللا 

يغب عن جفوني 
 بتقديم الجار والمجرور لالهتمام بالمتقدم . أسلوب قصر  شخصه

 المقصود بها أقل جزء من الوقت . نكرة للتقليل.. ساعة  إيحاء
 غرضه تقرير تعلقه وحبه للوطن . خبري  أسلوب البيت  

  

 لينقل لنا مشاعره وأحاسيسه على هيئة حقائق ثابتة تحتمل الجدال. األسلوب الخبري فضل  

 مهم جدا........الصورة املركبة والصورة املمتدة .
 اشتراك لفظ بين صورتين وجمالها أنها تزيد من قوة الخيال )المتداخلة ( الصورة المركبة

   استعارة   استعارة 
 :مرت سنة حلوة  مثال :عصفت كالصبا اللعوب                     مثال 

   تشبيه      تشبيه 
 )ترشيح وامتداد الصورة ( الصورة الممتدة

 أن يكون هناك مشبه واحد فقط مع تعدد المشبه به 
 مالوة الشباب           كالصبا  و سنة  و  لذة مثل :

 (اللذةثم  السنةثم  الصبابه متعدد )(...........المشبه مالوةالمشبه واحد )
 راهب في الضلوع للسفن فطن     كلما ثرن شاعهن بنقس  قلبي: مثل

 (..شاع ثم  فطنثم راهب (...........المشبه به متعدد )قلبيالمشبه واحد )
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 التعليق العام
 الذي يتغنى فيه الشاعر بأحاسيسه ومشاعره. الشعر الغنائيالقصيدة من  (1

الوطني ألن الشاعر تحدث فيها عن حبه وحنينه وشوقه وتعلقه بوطنه والرغبة  األدب السياسيالقصيدة من  (2
 في العودة إليه. كما تحدث عن سياسة االستعمار. 

ومن األندلسيات ...."أندلسيات"وأطلق عليها أثناء نفيه التي كتبها في األندلس  وطنيات شوقيلقصيدة من ا (3
 ( ابن زيدون(التي عارض فيها ) شوقيقصيدة )

 : أضحي التنائي بديال عن تدانينا ... وناب عن طيب لقيانا تجافينا  قال ابن زيدون
 : يا نائح الطلح)شجرة( أشباه عوادينا)مصائب( ... نشجي لواديك أم نأسي لوادينا  قال شوقي

ألنه بعد هذه األبيات تحدث عن األندلس اإلسالمية وبهذا  بالتاريخ اإلسالميالقصيدة تعبير عن حس صادق  (4
فالتاريخ لدى شوقي منبع يستلهم منه،                                                                                 ينمي منهجه المهتم باإلسالم، كما ينمي منهجه المهتم بالتاريخ 

 . { ين : التاريخ والطبيعةالشعراء بين أبو }ويقول شوقي 

 الجديدة التي نمت على يد شوقي من خالل: المدرسة الكالسيكيةبناء القصيدة على أسس  (5

لى السفينة التي تنقله إليها إلى الوطن إوالفكر فهو ينتقل من التذكر إلى حب مصر  تعدد األغراض (أ 
كان يحدث في القصيدة القديمة  وعالقته بأهله ثم االستعمار ثم يعود إلى بيان حبه وشوقه لمصر كما

 في االنتقال من غرض إلى آخر.

 .بوحدة الوزن والقافيةالتزم  (ب 

 .الناقةكوسيلة تنقله كما تحدث الشاعر القديم عن  الباخرةتحدث عن  (ج 

 {.مالوة  –الصبا  }استخدم ألفاظاً قديمة تراثية     مثل:  (د 

  (ه 

 معنى املعارضة الشعرية
  آخر فيكتب قصيدته من نفس الوزن والقافية مع اختالف المعنى.أن يعجب الشاعر بقصيدة شاعر 
  ال تظهر فيه شخصية الشاعر وتجاربه الذاتية، وهذا ال  التقليد أن المعارضة نوع من بعض النقاديرى

 ينطبق على شوقي ألنه أظهر لنا شخصيته وتجاربه .
  ويأتي فيها الشاعر بما هو جديد من  المنافسةأن المعارضة مقبولة إذا كانت من أجل  بعض النقاديرى

 حيث المعنى واألسلوب والخيال.

 حيث:البحتري ....عارض بها سينية  المعارضاتالقصيدة من شعر  (6

 )لئيم(كل جبس )مطالبة(وترفعت عن جدانفسي ... )يلوث(صنت نفسي عما يدنس  قال البحتري:
 لي الصبا وأيام أنسي اذكرا...      نهار والليل ينسي   اختالف ال قال شوقي   :
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 البحتري شوقي املوازنة 

 استجداء الملوك حنين لوطنه العاطفة

 وصف حضارة الفرس الكافرة وصف حضارة إسالمية الغرض

 ذاتية تحولت عامة التجربة
 : كراهية االستعمار عامة : حنين للوطن / ذاتية 

 ذاتية

 جبس : مثل ...غرابة اللفظ أوضح لفظا اللفظ

 في الوزن والقافية السين المكسورة التي تعبر عن الحزن :اتفاق 
 جودة التصوير وسعة الخيال  اتفاق :

 
 رغم تعدد األغراض في القصيدة فقد تحققت الوحدة العضوية من حيث: الوح ة العضوية في القصي ة: (7

الشباب وارتباطه فاألفكار كلها تدور حول موضوع  واحد من خياالت تذكره بأيام  وحدة الموضوع : (أ 
 بوطنه والرغبة في العودة إليه وتعلقه الشديد بوطنه.

فاألبيات فيها خط شعوري واحد نابع من موقف واحد وهو بعده عن وطنه،  وحدة الجو النفسي: (ب 
 والعاطفة هي )الحب واإلعجاب والتعظيم للوطن والحزن واأللم لالبتعاد عنه(.

 طة كل  منها متربط باآلخر .األفكار متراب  تسلسل وترابط األفكار : (ج 

 مبينًا سبب االستشهاد بها  هااذكرالقصيدة على أبيات صار كل منها مثالً بعد ذلك .  تشتملس: 
ُكَرا              اختالُف النَّهاِر واللَّي ِل يُن ــِسي   -1  بَا وأَيَّاَم أُن ِسي اِذ   لي الصِّ

ِت اللَّيالي َعلَي ه    - 5 ـــي              ُكلََّما مــــــــــَرَّ ُد في اللَّيالي تُقَسِّ  َرقَّ َوالَعه 

ُح    - 9  للطَّي ِر ِمن  ُكلِّ ِجـــــــــن ِس ؟ َحاللٌ               أَحـَـــــــــــَراٌم َعلى باَلبِلِِه الدَّو 

ِل إاِل ُكلُّ َدار  أََحـــــــــــــ  - 10 ــــــــسِ  في              ــــقُّ باألَه   َخبيث  ِمَن الَمذاِهِب ِرج 

 . كل بيت يمكن االستشهاد به في المواقف التي تشبه معناه ألن

   األفكار : 
تحليل وتفصيل وترابط إذ يربطها خيط واحد هو حنينه إلى وطنه وإلى ذكريات الصبا  فيهاعميقة  واضحة 

يؤكد أن صورة وطنه لم  ثمالعودة إلى الوطن  فيألنها أمله ؛ كما أن حديثه للسفينة مرتبط بذلك  ، والشباب
 تفارق خياله. 

   :الصور 
دورها  يالمرسل وتؤد والمجازوتتنوع بين التشبيه واالستعارة والكناية البيانية ب مغرم  شوقي ..كثيرة جزئية 

كالتشبيه بالصبا ـ وعواء )  التراث مستمد من  منها، وكثير  بالتجسيم والتوضيح والتشخيص المعانيخدمة  في
لو شغلت بالخلد عنه )، (شراع  )قلبي -  (مرجل ينفس)كتشبيه  مبالغةبعضها  ي.. وف( الذئب ـ وبالبل الدوح

 نازعتني نفسي ( 
 . وفي مجال حب الوطن ألنها جديدة؛ ـ ولكنها مقبولة 
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   األلفاظ : 
 يثير إنشائيومعظم األساليب خبرية تقريرية وبعضها ، والعبارات جزلة محكمة  النفسي للجومالئمة  سهلة 

 .  البيت الرابع عشر فيالتورية  ، والمحسنات غير متكلفة إال المشاعر
 

 :  مظاهر التقلي  والتج ي 
 التقلي  والق يم:

 التزام وحدة الوزن والقافية. (1

 القصيدة.البيت وحدة  (2

 معارضة الشعراء القدامى.  (3

 الحرص على اللفظ العربي الجزل. (4

 التأثر بالخيال القديم. (5

 التج ي :
 وضع عنوان للقصيدة. (1

 الموضوع جديد شعر وطني.  (2

 توافر الوحدة العضوية. (3

 صدق العاطفة. (4

 :مالمح شخصية شوقي 
 وطني صادق. (1

 واسع الثقافة عميق األفكار. (2

 شاعر موهوب عبقري.  (3

 من الحكمة.يكثر  (4

 سلسبيل( –حالل  –تأثر بالقرآن في )حرام  (5

 :خصائص أسلوب شوقي 
 الفصاحة في األلفاظ والبعد عن الغرابة. (1

 قوة الصياغة والعبارة. (2
 روعة التصوير وكثرة الصور. (3

 االستعانة بالمحسنات. (4

 وضوح الفكر و ترابطها . (5
 الموسيقى في القصي ة  

 :جاءت مالئمة للجو النفسي عند الشاعر 
 في التزام الوزن والقافية والتصريع. خارجية : ( أ

 داخلية :  ( ب

 في استخدام المحسنات البديعية  ظاهرة : -1
السين وروعة التصوير وترابط األفكار واختار الشاعر  حسن اختيار األلفاظ خفية :  -2

 لتالئم حالته النفسية الحزينة. المكسورة

 

  ،خصائص م رسة اإلحياء والبع  أو الكالسيكية الج ي ة 
 التزام وحدة الوزن والقافية. (1

 البيت وحدة القصيدة. (2

 الصور الجزئية. (3

 االلفاظ الجزلة. (4

 تعدد األغراض في القصيدة. (5

 قلة المحسنات. (6
                                                                                   أدخل تالميذ البارودي خصائص جديدة على المدرسة                                              

 (.التحدث عن قضايا وطنهم ومشاكل أمتهم -التجربة الذاتية منها )

 لكالسيكية الجديدة .لس: في ضوء قراءتك لهذه القصيدة ، وضح إلى أي مدى يعد شوقي رائداً  

جاء شوقي بعد البارودي فسار على طريقته في المحافظة على الوزن والقافية والصور القديمة واأللفاظ األصيلة 
المسرحي الشعري ؛ ولهذا استحق ، وزاد عليه في كثير من األغراض االجتماعية والتاريخية ، كما ابتدع الفن 

 الكالسيكية الجديدة رائدأن يقال عنه 
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 األسئلة النقدية
 اختتتتتتتتتتتتالُف النَّهتتتتتتتتتتتاِر واللَّي تتتتتتتتتتتِل يُن ـتتتتتتتتتتتـِسي 
 َوِصتتتتتتتتفا لِتتتتتتتتي ُمتتتتتتتتالَوةً ِمتتتتتتتتن  َشـــــتتتتتتتتـباب  
ت   تتتتتتتتتتبَا اللَّعُتتتتتتتتتتوِب وَمتتتتتتتتتترَّ  َعَصفَتتتتتتتتتتـت  كالصَّ
تتتتتتَر َهتتتتتتل  َستتتتتتال القَل تتتتتتُب َعن هتتتتتتا  وَستتتتتتال ِمص 
ِت اللَّيتتتتتتتتتتتالي َعلَي تتتتتتتتتتته   ُكلََّمتتتتتتتتتتتا مـــــــــتتتتتتتتتتتـَرَّ
ــــــتتتتتتتتتتتتتـتَطاٌر إذا البَتتتتتتتتتتتتتَواِخُر َرنَّتتتتتتتتتتتتتت    ُمس 
تتتتتتتنٌ  تتتتتتتلوِع للستتتتتتتـُّف ِن فَط   َراِهتتتتتتتٌب فتتتتتتتي الضُّ

  

تتتتتتتتتبَا وأَيَّتتتتتتتتتاَم أُن ِستتتتتتتتتي  ُكتتتتتتتتتَرا لتتتتتتتتتي الصِّ  اِذ 
رات  َوَمـــتتتتتتتتتـسِّ  َرت  ِمتتتتتتتتتن  تََصتتتتتتتتتوُّ  ُصتتتتتتتتتوِّ

 ِستتتتتتتتتتنَةً ُحل تتتتتتتتتتَوةً ولَتتتتتتتتتتذَّةَ خـَـــــــتتتتتتتتتتـل سِ  
تتتتتتتي ؟ أَو   متتتتتتتاُن الُمَؤسِّ َحتتتتتتتهُ الزَّ  "أََستتتتتتتا ُجر 

ــتتتتتتتتتـي  تتتتتتتتتُد فتتتتتتتتتي اللَّيتتتتتتتتتالي تُقَسِّ  َرقَّ َوالَعه 
سِ  تتتتتتتتتَد َجــتتتتتتتتتـر  َل اللَّي تتتتتتتتتِل أَو  َعتتتتتتتتتَوت  بَع   أوَّ

َن ش  اَعهُنَّ بتتتتتتتتتنَق سِ ــــــــتتتتتتتتتــَ ُكلََّمتتتتتتتتتا ثُتتتتتتتتتر 
 

                                                         .وضح ذلك مع التمثيلتوحي األلفاظ والصور عند شوقي بحنينه وحبه الشديد لمصر.  (1
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 وضحها.في البيت األول مبالغة من الشاعر.  (2

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 

 وضح ذلك.قلد شوقي القدماء في مطلع القصيدة.  (3

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 

 وبين أثره.لوان البديع، أاذكر ما في البيت األول من  (4

.................................................................................................................................... 
 

 بالذكر؟ (الصبا)؟ ولم خص كلمة (عوت –عصفت )هل وفق الشاعر في كلمة  (5

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

في  (سال)؟ وما مضارع كلمة (سال مصر، سال القلب)في التعبيرين  (سال)ما الفرق بين األلف في كلمة  (6
 ن ألوان البديع.جملتين؟ واذكر ما بين الكلمتين مال

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 ما غرض االستفهام، ثم اجعل األسلوب اإلنشائي خبريًا مع المحافظة على المعنى. ( هل سال القلب عنها؟) (7

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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 .(المؤسي)وفعل اسم الفاعل من  (أسا)هات اسم الفاعل من الفعل  (8

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 ؟(كامن في الضلوع )أم  ( راهب في الضلوع)أي التعبيرين أجمل مع التعليل  (9

.................................................................................................................................... 

 .(الحنين للوطن –االنزعاج والخوف  –اإلحساس بالغربة )تعبير يوحي بـ  (كلما ثرن شاعهم بنقس) (10

 وبين قيمة الحذف.في البيت السادس والسابع حذف عينه  (11

.................................................................................................................................... 

 في األبيات بعض األلفاظ التراثية. وضحها وبين ما تدل عليه. (12

..................................................................................................................................... 

  وضح ذلك.تدل األبيات على ما توفر لدى شوقي من حكمة.  (13

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
 يتتتتتتتتتا ب نَتتتتتتتتتةَ التتتتتتتتتيَمِّ متتتتتتتتتا أبتتتتتتتتتوِك بَِخـــــــــتتتتتتتتتـيٌل 
ُح   أَحـَــــــــــتتتتتتتتتتتتـَراٌم َعلتتتتتتتتتتتتى باَلبِلِتتتتتتتتتتتتِه التتتتتتتتتتتتدَّو 
تتتتتتتتتتتتتتتِل إاِل   ُكتتتتتتتتتتتتتتتلُّ َدار  أََحــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـقُّ باألَه 
َجتتتتتتتتتتتتٌل وقَل بِتتتتتتتتتتتتي ِشـــــــــتتتتتتتتتتتتـَراٌع   نَفَِستتتتتتتتتتتتي ِمر 
تتتتتتتتتتتتتَراِك  َهتتتتتتتتتتتتتِك الفَنَتتتتتتتتتتتتتاَر وَمج  َعلِتتتتتتتتتتتتتي َوج   َواج 

 

تتتتتتتتتتتتع  وَحـــــــــتتتتتتتتتتتتـب ِس ؟   َمالَتتتتتتتتتتتتهُ ُمولًَعتتتتتتتتتتتتا بَمن 
تتتتتتتتتِر ِمتتتتتتتتتن  ُكتتتتتتتتتلِّ ِجــــــــتتتتتتتتتـن ِس ؟  َحتتتتتتتتتالٌل للطَّي 
ـــــــتتتتتتتتتـِس   فتتتتتتتتتي َخبيتتتتتتتتتث  ِمتتتتتتتتتَن الَمتتتتتتتتتذاِهِب ِرج 
ِستتتتتتتتي موِع ِســــتتتتتتتتـيِري وأَر   بِِهَمتتتتتتتتا فتتتتتتتتي التتتتتتتتدُّ

تتتتتتتتتتِر بتتتتتتتتتتيَن  تتتتتتتتتتل  )يَتتتتتتتتتَد الثَّغ  تتتتتتتتتتِس  )َو  (َرم   (َمك 
 

 لماذا خاطب شوقي السفينة؟ (1

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 ؟(ابنة البحر )أم  ( ابنة اليم )أي التعبيرين أجمل مع التعليل  (2

...................................................................................................................................... 

 عين عرض االستفهام . وما نوع الخيال في هذا البيت؟ ( أحرام ...؟) (3

......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 وضحها.في األبيات حكمة.  (4

...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 .عين البيت الدال على ذلك مع التعليلفي األبيات يحلق شوقي بشعره في أفق إنساني.  (5

......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 وضحها.في البيت الرابع صورة جديدة مبتكرة توضح معنى ولع شوقي بوطنه.  (6

......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 بالذكر؟ (الفنار، الرمل، المكس)لم خص الشاعر األماكن اآلتية  (7
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......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 وضح ذلك.إن في حديث شوقي عن السفينة محافظة على تقاليد القصيدة العربية.  يقول النقاد:

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 ؟(حبس، رجس)هل وفق الشاعر في كلمتي 

......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
تتتتتتتتتتته   َوطَنِتتتتتتتتتتتي لَتتتتتتتتتتتو  ُشتتتتتتتتتتتِغل ُت بالُخـتتتتتتتتتتتـل ِد َعن 
 َوَهفتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتالفؤاِد فتتتتتتتتتتتتتتي َســـــتتتتتتتتتتتتتتـل َسبِيِل 
 َشتتتتتتتتتتتتِهَد هللا لَتتتتتتتتتتتتم  يَِغتتتتتتتتتتتتب  َعتتتتتتتتتتتتن  جفتتتتتتتتتتتتوني 

 

تتتتتتتتتتتِد نف ِستتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتي الُخل   نَتتتتتتتتتتتاَزَعت نِي إلَي 
تتتتتتتتتتواِد متتتتتتتتتتن  ِس  )ظََمتتتتتتتتتتأٌ للسَّ  (َعتتتتتتتتتتي ِن َشتتتتتتتتتتم 

تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتُل ِحسِّ ُصتتتتتتتتتتتهُ ستتتتتتتتتتتاعةً ولَتتتتتتتتتتتم  يَخ   َشخ 
 

 في البيت األول؟ما رأي النقاد  (1

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 ؟(شخصه)؟ وما المراد بكلمة (ساعة)للمجهول؟ وماذا أفاد تنكير  (غلتشُ )لماذا بنى الشاعر الفعل  (2

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 ؟(وطني، ظمأ)ما اإليحاء في كلمة  (3

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 لم آثر الشاعر األسلوب الخبري في هذه األبيات؟ (4

......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 األسئلة العامة
                                                         يعد شوقي من الشعراء الذين تشيع الحكمة في أشعارهم.  (1

 هات من األبيات ما يؤيد ذلك ثم اذكر عالم يدل ذلك.

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 بين ذلك.ن شوقي في هذه القصيدة قد استلهم التراث إال أنه جدد وابتكر. إ (2

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 اشتملت القصيدة على أغراض متعددة. (3

 .اشرح ذلك وبين هل يخل ذلك بالوحدة العضوية مع بيان السبب 
......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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                                                                                . (البحتري)عارض شوقي في هذه القصيدة  (4
 ثم وازن بين شوقي والبحتري.  ؟ فما المعارضة. وما رأي النقاد فيها

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 اشرح ذلك.قصيدته األسس المتبعة لدى المدرسة الكالسيكية الجديدة.  اتبع شوقي في  (5

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 صبحت مثاًل يستشهد به؟أماذا اشتهرت بعض أبيات القصيدة ول (6

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 لماذا تعتبر هذه القصيدة من وطنيات شوقي؟ (7

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 إلى أي مدى يعد شوقي رائًدا من رواد الكالسيكية الجديدة؟ (8

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 ؟إلى أي ألوان األدب تنتمي القصيدة مع التعليل. (9

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 مي األبيات مع التعليل؟إلى أي ألوان فنون الشعر تنت( 10
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

 أسئلة الكتاب املدرسي
ي  هررررررررررار  واللَّْيررررررررررل  ي ْنـررررررررررـس   اخررررررررررتالف  النَّ
ررررررررْن َشـــــررررررررـباب   ررررررررالَوة  م  ررررررررفا ل رررررررري م   َوص 
ْت  ررررررررروب  وَمررررررررررَّ رررررررررَبا اللَّع   َعَصَفرررررررررـْت كالصَّ
ْصررررررَر َهررررررلْ َسررررررال الَقْلررررررب  َعْنهررررررا  وَسررررررال م 
ت  اللَّيررررررررررالي َعلَْيرررررررررره  لََّمررررررررررا مـــــــــررررررررررـَرَّ  ك 
رررررررررررررْت  ْســــــرررررررررررررـَتطار  إذا الَبرررررررررررررَواخ ر  َرنَّ  م 
رررررررلوع  للسرررررررـُّْفن  َفْطرررررررن   رررررررب  فررررررري الضُّ    َراه 

ررررررررري  ررررررررراَم أ ْنس  رررررررررَبا وأَيَّ رررررررررَرا لررررررررري الص   ا ْذك 
رررررررررو   رات  َوَمـــرررررررررـ   ص  رررررررررْن َتَصررررررررروُّ  َرْت م 

َة خـَـــــــررررررررررـْل     ْلررررررررررَوة  ولَررررررررررذَّ ررررررررررَنة  ح   س 
رررررررري ؟ َؤس  مرررررررران  الم  ْرَحرررررررره  الزَّ  أَْو أََسررررررررا ج 
ــرررررررررـي   َرقَّ َوالَعْهررررررررر   فررررررررري اللَّيرررررررررالي ت َقس 
لَ اللَّْيررررررررل  أَْو َعررررررررَوْت َبْعررررررررَ  َجــررررررررـْر     أوَّ

رررررررررْرَن ش لََّمرررررررررا ث   اَعه نَّ برررررررررَنْق   ــــــــرررررررررــَ ك 
 

 توحي األلفاظ التي استخدمها شوقي في هذه األبيات بحنينه وحبه الشديد لمصر. وضح ذلك مع التعليل. -1س

رق ( فكلها مرتبطة بمصر  –مالوة من شباب  –الصبا أيام أنسي (بالحنين إلي مصر  األلفاظ الموحيةمن ج/ 
                                    : تشبيه فترة الشباب  بالغفلة واللذة السريعة  مرت سنة حلوة ولذة خلس -    : ومن الصور...
                                                                                       : استعارة مكنية صور مصر إنسان يسأل  سال مصر -
                                                                              مثل الطبيب : استعارة مكنية صور الزمان  أسا جرحه الزمان-
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: استعارة مكنية صور البواخر مثل ذئب يعوي ....وكلها صور تدل علي حبه وشوقه الشديد  البواخر عوت-
 لمصر.

 : بين نوع األسلوب في البيت الرابع موضًحا الغرض منها.2س
.                                                                       االلتماس غرضه أمر نوعه إنشائي أسلوب:  مصر سال -/ج
 ..النفي غرضه استفهام نوعه إنشائي أسلوب:  عنها القلب سال هل

 
 : استخرج من األبيات بعض المحسنات مبينًا مواطن الجمال فيها.3س
                                   تقسي( يوضح المعني بالتضاد. –اذكرا( ،)رق –) ينسي  -النهار( –: بين )الليل  الطباق -.ج/
                                       أنسي( وبينهما جناس ناقص وسرجماله : يعطي نغمة موسيقية . –: بين )ينسي  التصريع-
 : يعطي نغمة موسيقية .تصورات( وسرجماله  –: بين )صورت  الجناس الناقص -

 .في جمل مفيدةهات مرادف األولى وجمع الثانية ومضاد الثالثة.  (رق –فطن  –أنسي ): 4س
 قسا -       )بضم الفاء (  نفُط -سعادتي                 -    ج/
 
 : اشرح األبيات اآلتية مبينًا مواطن الجمال في بعض الصور التي اشتملت عليها.5س

 ...................................................................................................................................ج/
 

 يتتتتتتتتتا ب نَتتتتتتتتتةَ التتتتتتتتتيَمِّ متتتتتتتتتا أبتتتتتتتتتوِك بَِخـــــــــتتتتتتتتتـيٌل 
ُح   أَحـَــــــــــتتتتتتتتتتتتـَراٌم َعلتتتتتتتتتتتتى باَلبِلِتتتتتتتتتتتتِه التتتتتتتتتتتتدَّو 
تتتتتتتتتتتتتتتِل إاِل   ُكتتتتتتتتتتتتتتتلُّ َدار  أََحــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـقُّ باألَه 
َجتتتتتتتتتتتتٌل وقَل بِتتتتتتتتتتتتي ِشـــــــــتتتتتتتتتتتتـَراٌع   نَفَِستتتتتتتتتتتتي ِمر 
تتتتتتتتتتتتتَراِك  َهتتتتتتتتتتتتتِك الفَنَتتتتتتتتتتتتتاَر وَمج  َعلِتتتتتتتتتتتتتي َوج   َواج 

 

تتتتتتتتتتتتع  وَحـــــــــتتتتتتتتتتتتـب ِس ؟   َمالَتتتتتتتتتتتتهُ ُمولًَعتتتتتتتتتتتتا بَمن 
تتتتتتتتتِر ِمتتتتتتتتتن  ُكتتتتتتتتتلِّ ِجــــــــتتتتتتتتتـن ِس ؟  َحتتتتتتتتتالٌل للطَّي 
ـــــــتتتتتتتتتـِس   فتتتتتتتتتي َخبيتتتتتتتتتث  ِمتتتتتتتتتَن الَمتتتتتتتتتذاِهِب ِرج 
ِستتتتتتتتي موِع ِســــتتتتتتتتـيِري وأَر   بِِهَمتتتتتتتتا فتتتتتتتتي التتتتتتتتدُّ

تتتتتتتتتتِر بتتتتتتتتتتيَن  تتتتتتتتتتل  )يَتتتتتتتتتَد الثَّغ  تتتتتتتتتتِس  )َو  (َرم   (َمك 
 

 . وضح ذلك.حكمة: تدل األبيات على ما توافر لدى شوقي من 6س
للخبرة بالحياة أو بكثرة االطالع ودراسة ج/ الحكمة هو القول الموجز الذي يتضمن حكًما مسلًما به وتأتي نتيجة 

 (10 – 9)  ته بالحياة وأحوالها المتغيرة مثل  البيالفلسفة وقد توافر الجانبان في شوقي لسعة اطالعه وخبرت
على صورة أدبية جديدة يوضح مدى ولوع شوقي بوطنه ورغبته في الرجوع إلى  البيت الرابع: يشتمل 7س

 بالده يناقش ذلك؟
 ودموعه يدفعها  بالشراع وقلبه،  السفينة يحرك وقودا ليكون بالمرجل الحار نفسه تشبيه البيت في.ج/

 تقوم السفينة حركة أن من مستمدة ومكوناتها لبالده شوقه شدة علي تدل جديدة صور وهي بالبحر الغزيرة
 قلبه) و(  محركا وقودا أنفاسه) من جعل فإنه ولهذا( والبحر والشراع المحركة اآللة) هي وسائل ثالث علي

 (. بحرا دموعه) و(  شراعا الخفاق
 مستخرًجا منه محسنًا بديعيًا موضًحا ما يوحى به من معنى. البيت الثاني: بين غرض االستفهام في 8س
استفهام غرضه االستنكار والمحسن البديعي الطباق بين "حرام وحالل" وهو يوضح المعنى  (أحرام.. الخ)ج/ 

 ومنح غير المستحقين.بالتضاد ويوحي بالمقارنة غير مقبولة في حرمان المستحقين 
 ". هات مضاد الكلمة األولى وجمع الثانية وضع كال منهما في جملة من عندك.مرجل –رجس : "9س

 مراجل  -                     طهر –       .ج/
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تتتتتتتتتتته   َوطَنِتتتتتتتتتتتي لَتتتتتتتتتتتو  ُشتتتتتتتتتتتِغل ُت بالُخـتتتتتتتتتتتـل ِد َعن 
 َوَهفتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتالفؤاِد فتتتتتتتتتتتتتتي َســـــتتتتتتتتتتتتتتـل َسبِيِل 
 َشتتتتتتتتتتتتِهَد هللا لَتتتتتتتتتتتتم  يَِغتتتتتتتتتتتتب  َعتتتتتتتتتتتتن  جفتتتتتتتتتتتتوني 

 

تتتتتتتتتتتِد نف ِستتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتي الُخل   نَتتتتتتتتتتتاَزَعت نِي إلَي 
تتتتتتتتتتواِد متتتتتتتتتتن  ِس  )ظََمتتتتتتتتتتأٌ للسَّ  (َعتتتتتتتتتتي ِن َشتتتتتتتتتتم 

تتتتتتتتتتتُل  ُصتتتتتتتتتتتهُ ستتتتتتتتتتتاعةً ولَتتتتتتتتتتتم  يَخ  تتتتتتتتتتتيَشخ   ِحسِّ
 

 بالغ في حبه للوطن في البيت األول. ناقش ذلك مبينًا وجهة نظرك.: يرى النقاد أن شوقي 10س
ن يترك اإلنسان جنة الخلد من أجل وطنه ونرد على ذلك بأنها ألنقاد أن هذه المبالغة فال يعقل ج/ يرى بعض ا

 " التي هي حرف امتناع المتناع.لو مبالغة مقبولة ألنها في حب الوطن وقد خففها الشاعر باستعمال "
 : بين مواطن الجمال في البيت الثالث مبينًا المعاني التي يوحي بها.11س
 : مجاز مرسل عن العيون عالقته الجزئية  جفوني  -ج

 : استعارة مكنية صور الوطن إنسانا له ذاته وشخصه وسر الجمال التشخيص  شخصه
 : كناية عن مالزمة حب الوطن وتمكنه من نفسه  البيت كله

 : استعارة مكنية شبه الحس بشيء يمتلئ ويخلو وفيها تجسيم وتوحي بسيطرة المحبة  لم يخل حسي
 
 .ائًدا من رواد الكالسيكية لقصيدة وضح إلى أي مدى يعد شوقي ري ضوء قراءتك ل: ف12س
لما أدخله علي القصيدة من تجديد في إطار المحافظة علي يعد شوقي رائدا من رواد الكالسيكية الجديدة  -ج

القديم من التمسك بوحدة الوزن والقافية والتأثر بالخيال القديم والحرص علي التصريع في مطلع القصيدة 
 وغلبة الصور البيانية وكثرة الصور الجزئية مع التجديد في بعض األغراض .

 اذكر بعض هذه األبيات مبينًا سبب االستشهاد بها. ... مثالً  تصار اً أبيات : تشمل القصيدة13س
 بعض األبيات التي تجري مجري الحكمة والمثل هي األبيات : األول و التاسع والعاشر والثالث عشر (. -ج
 

 امتحانات الثانوية العامة
 

امتحرررررررررررران 
 مررررررررررررررررررايو

   م 1992

ا بَمْن   وحَ  َمالَه    يل  ــــــــــيا ْبَنَة الَيم  ما أبوك  َبخ   - 8 ولَع   ْب   ؟ــــــــــم 
ْوح  َرام  عَ ــــــــــــَ أَح - 9  ل  ج   الل  حَ    لى َبالب ل ه  ال َّ ْن ك  ْير  م   ْن   ؟ـــــــــللطَّ
لُّ َ ار  أَحَ  - 10 جْ خَ  في    قُّ باألَْهل  إ ال ـــــــــــــــــك  َن الَمذاه ب  ر      ــــــــبي   م 
ي  - 11 ْرَجل  وَقْلب ي ش  َنَفس  مَ ب       َراع  ــــــــــم  موع  س   اه  ي ـــــفي ال ُّ يير   وأَْرس 

 اختر الصحيح : -)أ(  
 المتنبي( . - البحتري -العالء  يأب -تمام  ي)أب:بـ  ت ثر شوقي في هذه القصي ة -

 االقتبا ( . -التضمين  -السرقة األ بية  - المعارضة الشعرية)  :بـ هذا الت ثريسمى  -     
 (شرعويجوز أيضا )أشرع( . -مشروعات  - أشرعة -)شرائ    ( : شراعجم  كلمة ) -     

ا عميق ا وصا ق ا محوره إحسا  الشاعر باغترابه وحنينه إلى وطنه . -)ب(  ا نفسي                   ترسم األبيات واقع 
  .عبر عن ذلك

 ؟ فما الغرض البالغي لكل منهمااستخ م الشاعر أسلوبي استفهام في األبيات .  -)جـ( 
 اكتب بيتين يعبران عن ذلك.سيطر حب الوطن على حوا  الشاعر ووج انه .  -) (  
 . اذكر ما تحقق فيها من هذه األس يقوم بناء هذه القصي ة على أس  الم رسة الكالسيكية .  -)هـ(  

مررررررررررررررررررايو 
1994 

ْصَر َهلْ َسال الَقْلب  َعْنها -4 ي ؟ أَوْ  وَسال م  َؤس  مان  الم  ْرَحه  الزَّ  أََسا ج 
لََّما م -5 ت  اللَّيالي َعلَْيه ــــــــــَ ك   يـــَوالَعْه   في اللَّيالي ت َقس   َرقَّ  رَّ
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ْت ـــــــم سْ  -6 لَ  َتطار  إذا الَبَواخ ر  َرنَّ  ْر   ـــاللَّْيل  أَْو َعَوْت َبْعَ  جَ  أوَّ
لوع  للس -7 لََّما ْفن  َفْطن  ـُّ َراه ب  في الضُّ  بَنْق   اَعه نَّ ــــــــــَ ث ْرَن ش ك 

 تخير اإلجابة الصحيحة : -أ( )
 مقهور[ -مهموم  - مفزوع -( : ]محزون مستطارمرا ف ) -
 التحير[ - النفي -التحسر -( : ]التعجب هل سال القلب عنهاالغرض من االستفهام في قوله) -
 واهم[ -صامت  -عاجز  - غافل( : ]فطنمضا  ) -

 . ابسط الفكرة التي تح   عنها الشاعر في األبيات السابقة -)ب(  
 . .. وضحبناء هذه القصي ة يقوم على أس  الم رسة الكالسيكية الج ي ة  -)ج( 
 ووضحها . صورة خيالية،عين في البيت الثاني من هذه األبيات  -) ( 
 . اكتب مما تحفظ من النص البيت الذي يتضمن هذا المعنى . كل وطن أحق ببنيه -)هـ( 

 
مررررررررررررررررررايو 

1998 
ْلت  بالخ   -13 ي  َناَزَعْتن ي ْل   َعْنه ــَوَطن ي لَْو ش غ  ْل   نْفس   إلَْيه في الخ 
وا   من ) َعْين  َشْم   ( َظَم    ْلَسب يلــــــَوَهفا بالفؤا   في سَ  -14  للسَّ
ْب َعْن جفوني  -15 ه   َشه َ  هللا لَْم َيغ  يساعة  ولَْم َيْخل   َشْخص   ح س 

 
 هات مرا ف " الخل  "، ومضا  " نازعتني " في جملتين من تعبيرك .  -)أ(  
 .)الشهداء يتمتعون بنعيم الجنة : ( الجملة.......الجنة -

 ). نهتني نفسي عن فعل الشر :  (الجملة..... نهتني -
 كيف وظف الشاعر األلفاظ في إظهار حبه الشديد لوطنه ؟  -)ب( 

وظف الشاعر األلفاظ في إظهار حبه الشديد لوطنه ، فاختار األلفاظ الموحية التي توحي بهذا الحب الشديد ، مثل  -
 تعني الجنة ، وما فيها من نعيم دائم ، وكلمةالتي  " الخلد" التي توحي بالقرب والحب ، وكلمة " وطني " كلمة

 التي توحي بتفضيل الحياة المؤقتة في ظل الوطن على الحياة الدائمة في رحاب الجنة ، وكلمة " نازعتني "

 ، و " الشمس عين " التي توحي بأن عودته إلي الوطن تروي ظمأه وشوقه الشديد لمن أحبهم في حي " سلسبيل"

  .ه إن الوطن لم يغب شخصه عن عينيه ساعة ، ولم يفتر أبداً حبه ل: ؤكد صدق قوله التي ت " هللا شهد "
 استخرج من األبيات صورة خيالية، ووضحها، ثم اذكر أثرها في المعنى. -)ج( 
فقد شبه النفس بإنسان ، وحذف المشبه به،وأتى  استعارة مكنية صورة خيالية ، : نازعتني إليه في الخلد نفسي " :

 توضيح المعنوي بتشخيصه ، ليدل على قوة حبه لوطنه : وأثرها في المعنى (.النزاع ) بالزمة من لوازمه

 . 
مررررررررررررررررررايو 

2000 
 َمالَهُ ُمولًَعا بَمن ع  وَحــب ِس ؟ *** يا ب نَةَ اليَمِّ ما أبوِك بَِخيلٌ  -
حُ  أََحَراٌم عـلى باَلبِلِهِ  -  حــالٌل للطَّي ِر ِمن  ُكلِّ ِجن ِس ؟ *** الدَّو 
ِل إاِل - سِ  *** ُكلُّ َدار  أََحــقُّ باألَه   في خـبيث  ِمَن الَمذاِهِب ِرج 

َجٌل وقَل بِي ِشَراعٌ  - ِسي *** نَفَِسي ِمر  موِع ِسيِري وأَر   بِهما في الدُّ
 تخير اإلجابة الصحيحة لما يلي مما بين األقوا  :  -)أ( 

ا) -   ا بكثرة  ( مرا  منها : مولع  ا بعنف( . -منفعال  بحرارة  - متعلق ا بش ة -)مت ثر   من فع 
 توضيح( . -تكرار  - نتيجة -)سبب  ( عالقته بـ )من ( : حب ) -  
 ( .أشرعة -شرائ   -أشرع  -)مشروعات   ( جمعها : شراع) -  

 اشرح من األبيات استنكار الشاعر تحريم وطنه عليه، وإباحته لغيره .  -)ب(  
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يستنكر الشاعر أن يُحرم عليه وطنه فيستبعد عنه رغماً منه ، بينما األجانب من كل جنس يعيشون فيه بأمان 
الطير ، إن هذا التصرف  وراحة ، مثله في ذلك مثل البلبل الذي يجبر على ترك دوحته وعشه ليستوطنها غيره من

  . ال يجوز في أي مذهب أو شرعة إال في مذاهب المستعمرين الخبيثة التي تجور على الحقوق

                                                وضح الصورة في قوله : " قلبي شراع " . وبين أثرها . -)ج( 
فقلبه يسرع بخواطره ومشاعره نحو وطنه شأنه في ذلك شأن شراع السفينة الذي يجري بها إلي  :تشبيه بليغ 

وقد جسمت هذا الشعور في . غايتها ، وال شك أن الصورة انعكاس لمشاعره نحو العودة إلى وطنه والحنين إليه 
 . صورة محسوسة

مررررررررررررررررررايو 
2002 

ي ــاختالف  النَّهار  واللَّْيل  ي نْ  - 1 َرا س  اَم أ ْنس   ا ْذك  َبا وأَيَّ  يــلي الص 
ْن شَ  -2 فا ل ي م الَوة  م  َرتْ ـــص   باب  ــــــــَوص  رات   و  ْن َتَصوُّ     ــــَومَ م 
ْت  -3 وب  وَمرَّ َبا اللَّع  َنة   َعَصَفْت كالصَّ ْلَوة   س  َة خ ح   ْل   ــــــــــــــَ ولَذَّ
ي ؟أََسا  أَوْ  َعْنهاْصَر َهلْ َسال الَقْلب  وَسال م   -4 َؤس  مان  الم  ْرَحه  الزَّ  ج 

با)ومضا   ،(أسا)ض  مرا ف  - (أ)   في جملتين من عن ك . (الصَّ
 الريح الش ي ة أو العاتية أو ال بور   ........   ض  الجمل بنفسك  -عالج                    -
 وضح ذلك . .تفيض هذه األبيات بروح االنتماء والوطنية  - (ب)
تفيض األبيات بروح االنتماء والوطنية ؛ حيث يذكر شوقي أن تعاقب األيام ينسي األحداث الماضية ، ولذا يرجو  -

من رفيقيه أن يذكرا له أيام الصبا التي سعد بها في مصر ، وأن يصفا له فترة الشباب التي مرت سريعة كطيف 
ختلسها من الزمن ، وهو يؤكد لمصر أن قلبه لم ينسها ولم تبرأ النسيم وكأنها لحظة نوم قصيرة أو لذة خاطفة ا

 جراحه التي نالته بسبب نفيه منها
                                                                           أيهما أ ق  اللة على المعنى المرا  فيما يلي ؟ ولماذا ؟   -)ج(  
 . (سنة حلوة)أم  (نومة حلوة) -               (انقضاء النهار والليل)أم  (اختالف النهار والليل) -
 . ؛ لداللته على تعاقب األيام وتتابعهاوالنهار الليل اختالف) : األدق)  -

 . ؛ لداللتها على قصر الفترة الجميلة وسرعة انتهائها حلوة سنة) : األدق) -
 اذكر جانبين من ذلك لهما من األبيات . 00لق  تاب  شوقي الق ماء في بعض جوانب هذه القصي ة  - ( )

  . المالوة،  الصبا) : استخدام بعض األلفاظ من التراث القديم ، مثل - 1- 

 . أنسي - ينسي) : الحرص على التصريع في مطلع القصيدة - 2- 

  . سال - صفا - اذكرا) : تجريده من نفسه شخصين يخاطبهما - 3- 

  .ينسي والليل النهار اختالف) : شيوع الحكمة في القصيدة ، و منها مطلعها - - 4
أغسرررررررط  

2003 
 نَاَزَعت نِي إلَي ه في الُخل ِد نف ِسي*** َوطَنِي لَو  ُشِغل ُت بالُخلـ ِد َعن ه  -

سِ )ظََمأٌ للسَّواِد من *** َوَهفا بالفؤاِد في َسـلـ َسبِيِل  -  (َعي ِن َشم 

ُل ِحسِّي*** َشِهَد هللا لَم  يَِغب  َعن  جفوني  - ُصهُ ساعةً ولَم  يَخ   َشخ 
 في ضوء فهمك لسباق األبيات تخير أ ق إجابة مما بين القوسين فيما ي تي :  -)أ(  

 (الجنة -النعيم  -الحياة  -)البقاء  " :  بالخل المرا  بـ "  - 1  
 للكثرة( -للتحقير  - للشمول -)للتعظيم   " :  ظم تنكير "  - 2  
 سو ان( - أسو ة -سو   -)سو اوات   " :  سوا جم  "  - 3  

  " يب و في األبيات م ي تعلق الشاعر بوطنه ". وضح ذلك. -)ب(  
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إن حبي لوطني يفوق كل حب ، فال يشغلني عنه شيء ، ولو كان الخلود في الجنة فنفسي تغالبني شوقا نحو  –
، فقلبي يميل نحو مصر ، فهو مملوء بشوق لها ولرؤية ضواحيها في حي عين شمس ، وهللا يعلم أن صورة  الوطن

  . الوطن لم تبعد عن خيالي ولم يفتر قلبي بحبها في أي لحظة
 كيف وظف الشاعر الخيال في البيت الثاني في إبراز مشاعره ؟ -)ج( 
استعارة مكنية حيث تخيل الظمأ ريحا وحذف المشبه به ودل عليه بالزمة من لوازمه ، وسر  ( ظمأ هفا– (

  .التجسيم: جمالها 

 . استعارة تصريحية ، تخيل حب الوطن ظمأ وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وتشعر بقوة الحب (ظمأ) -

 عين في األبيات أسلوب قصر واذكر وسيلته وغرضه. -) (  

 . بتقديم الجار والمجرور على الفاعل للتخصيص والتوكيد  (جفوني شخصهلم يغب عن ) - 

 للتخصيص والتوكيد ( ظمأ ) بتقديم الجار والمجرور على الفاعل   (هفا بالفؤاد في سلسبيل) -
 . . للتخصيص والتوكيد (نفسي( ي بتقديم الجار والمجرور عل     )نفسي إليه نازعتي) -
 "بناء هذه القصي ة يقوم على أس  الم رسة الكالسيكية الج ي ة" . )اذكر ثالثة منها( . -)هـ(  
 . وحدة الوزن والقافية ، وقد أضاف عليها شوقي موسيقى داخلية بتناسق األلفاظ وتقسيم الجمل - 1

ثم أمله في العودة إلى مصر  تعدد األفكار في القصيدة الواحدة ، فانتقل من حبه لمصر إلى الحديث عن السفينة -2
 . ، وقد ربط هذه األفكار خط شعوري واحد

  . تحدث عن وسيلة انتقاله ، وهي السفينة كما كان يتحدث الشاعر العربي عن الناقة -3

 (. سال – صفا - اذكرا) مخاطبة الصاحب أو الصاحبين كما في -4

  ). مالوة ( استعمال بعض األلفاظ التراثية مثل  -5

  األول والخامس والعاشر: اإلكثار من الحكم التي تتخلل القصيدة ، كما في البيت  -6

أغسرررررررط  
2004 

َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها أَو   ماُن الُمَؤسِّي ؟ *** وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  أََســـا ُجر 

ِت اللَّيالي َعلَي ه ُد في اللَّيالي  *** ُكلََّما مــــــَرَّ ـــيَرقَّ َوالَعه   تُقَسِّ

ـــــتَطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّت   سِ  *** ُمس  َد َجــر  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع   أوَّ
 في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها أجب :  -)أ(  

 فنى(  - نسى -" : )ولى  سال القلب* مرا ف "   
  ( .أجيبا -أعينا  -" : )أفي ا  سال مصر* مضا  "   

 تح   الشاعر في هذه األبيات عن تعلق قلبه بوطنه . فماذا قال ؟ -)ب(  
سؤاالً ينفي فيه نسيان قلبه له ، فهو لم يبرأ من " مصر" يطلب الشاعر من رفيقيه المتخيلين أن يسأال وطنه الغالي 

مظهر ذلك أن تعاقب جراحه الناتجة عن نفيه بعيداً عن مصر ، ومازال متعلقا بوطنه ، الذي أحبه وأخلص له و 
األيام والليالي وإن كان يُنسي الناس إال أنه جعل قلبه يرق ، وجعل فؤاده يكاد يطير من بين جنبيه عندما يسمع 

  . صوت رنين السفن إيذاناً بتحركها وصوالً أو إقالعاً 
 استخرج من البيت األول استعارة، وبين نوعها، وأثرها في المعنى .  -)ج( 

تشخص مصر في صورة إنسان يسأله ليدل على :  أثرها في المعنى …مكنية استعارة:   )مصر سال (-  
 . استمرار تعلقه بها

تشخص القلب في صورة إنسان ينسى ، ليدل بالنفي   :أثرها في المعنى …مكنية استعارة،   "القلب سال " أو- 
 . على عدم نسيانه لوطنه بل يظل محباً له

مكنية ، فيها تشخيص للزمن وترشيح للصورة قبلها ليدل على تحمله آالم  استعارة،   "الزمان جرحه أسا " أو- 
 . الزمن واستمرار حبه لوطنه

  اشتمل النص على بعض مظاهر التج ي  والح اثة في شعر شوقي . اكتب أربعة منها . -) (  
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  المحسنات البديعية المتكلفةالتحرر من  -2                             . وضع عنوان للنص -1 

 الموضوع جديد فالقصيدة من الشعر الوطني -4                      االتجاه إلى الوحدة العضوية -3

أغسرررررررط  
2006 

َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها أَو   ماُن الُمَؤسِّي ؟ *** وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  أََســـا ُجر 
ِت اللَّيالي  ـــيَرقَّ وَ  *** َعلَي هُكلََّما مــــــَرَّ ُد في اللَّيالي تُقَسِّ  الَعه 

ـــــتَطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّت   سِ  *** ُمس  َد َجـــر  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع   أوَّ
ف ِن فَط نٌ  لوِع للسُّ ـــسِ  *** َراهــٌِب في الضُّ َن َشاَعُهنَّ بنَقــ   ُكلََّما ثُر 

 الكلمات في سياقها أجب عما يلي:في ضوء فهمك معاني  -)أ( 
 عاين( . -عاون  - عالج" : )أسامرا ف "  - 1  
 (.قسا -رسا  -" : )سجا رقمضا  " - 2  

 كيف عبر شوقي عن حبه لوطنه في األبيات ؟ -)ب(  
الليالي يذكر الشاعر في أبياته أنه لم ينَس وطنه مصر، وأن مرور الزمن لم يشف جرح البعاد عنها . بل كلما مرت 

عليه زاد الشوق ، فحينما تدق البواخر أجراسها إيذاناً بالسفر يزداد شوقه إلى وطنه وأمله في العودة إليه ، إن قلبه 
 . يقظ دائماً ويراقب السفن غادية ورائحة ؛ لعلها يوما تحمله إلى وطنه

 
 ير ؟ وما أثرها في المعنى ؟ " . ما نوع الصورة البيانية في هذا التعب أسا جرحه الزمان المؤسي"  -)ج( 

 ) . صورة بيانية ، نوعها استعارة مكنية . وأثرها في المعنى : توضح أثر الزمن في نسيان ذكريات الماضي
 :  اكتب من النص البيتين ال الين على المعنى التالي -) ( 

يا ْبنَةَ اليَمِّ أبنائها بينما يعيش فيها الغرباء( .)يخاطب الشاعر السفينة مستدًرا عطفها , وكرمها ويعجب من أن تحرم األوطان على 
 َمالَهُ ُمولًَعا بَمْنٍع وَحـــْبِس؟ *** ما أبوِك بَِخـــيل  

 حالل  للطَّْيِر ِمْن ُكلِّ ِجــْنِس ؟ *** أَحـــَرام  على باَلبِلِِه الدَّْوحُ 
مررررررررررررررررررايو 

2008 
ُكَرا لي *** اختالُف النَّهاِر واللَّي ِل يُن ـِسي بَا وأَيَّاَم أُن سـِي اِذ   الصِّ
رات  َوَمـسِّ  *** َو ِصفا لِي ُمالَوةً ِمن  َشـباب   َرت  ِمن  تََصوُّ  ُصوِّ
ت   بَا اللَُّعوِب وَمرَّ   ِسنـــَةً ُحل َوةً ولَذَّةَ خـل سِ  ***  َعَصفَت  كالصَّ

 " في جملتين مفي تين . عصفت"، ومضا  "  اختالفمرا ف "  : هات - (أ)
  أبطأت -                       تتابع، تعاقب -
 ما الذي لم ينسه شوقي في غربته ؟ - (ب 

الذي لم ينسه شوقي في غربته رغم تعاقب األيام والليالي هو فترة صباه وأيام سعادته ، حين كان بوطنه مصر ، 
 ) . نوم سريعة ، أو لذة مختلسةتلك الفترة من شبابه السعيد مضت ، و انقضت كأنها النسيم الجميل ، أو لحظة 

 محسن ب يعي . اذكره، وبين أثره  (نسي، أنسيي)يوج  في  -ج( 
 يعطي جرساً موسيقياً ، و يزيد المعنى حسناً بإثارة الذهن :جناس ناقص  -

 .يعطي الكالم جرساً موسيقياً تستريح إليه األذن فتحسن االستماع :أو تصريع  - 
 ته على البحتري في مطل  سينيته ؟لماذا تفوق شوقي في مطل  قصي و ة؟بالمعارضة الشعريماذا ي عنى  - ( )
  هي أن يأتي الشاعر بقصيدة تشبه قصيدة شاعر آخر في الوزن و القافية مع اختالف المعنى ؛ إلظهار البراعة .

تنم عن الفكر و التأمل ، والمزج إعطاء الحكمة التي ع قصيدته ؛ ألنه بدأها بالتذكر وفي مطل شوقي و قد تفوق - 
 . فقد توقف في مطلع سينيته عند استجداء الكرماء البحتري بين الذاتية و التجربة العامة.. أما

مررررررررررررررررررايو 
2009 

 َمالَهُ ُمولًَعا بَمن ع  وَحــب ِس ؟       يااب نَةَ اليَمِّ ما أبوِك بَِخيلٌ 
حُ   -  حــالٌل للطَّي ِر ِمن  ُكلِّ ِجن ِس ؟       أََحَراٌم عـلى باَلبِلِِه الدَّو 

ِل إاِل     - سِ        ُكلُّ َدار  أََحــقُّ باألَه   في خـبيث  ِمَن الَمذاِهِب ِرج 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : -)أ( 
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 السفينة( .  -الناحية  - البحر -)الشاطئ            " هو :  اليم مرا ف " - 1  
ور - ير  - واوير  -)أ وار    " هو :   ارجم  "  - 2     . ) 
 التوبيخ( . -االستنكار  -التحسر  -)التقرير  في البيت الثاني غرضه :  االستفهام - 3  

 ما الفكرة التي عبر عنها الشاعر في األبيات السابقة ؟ - 1  -)ب( 
      األجانب حرمان الشاعر من وطنه وتمتع : الفكرة التي عبر عنها الشاعر في األبيات السابقة هي - 

 استخرج من البيت األول كناية، وبين نوعها . - 2 
 . كناية عن موصوف : أبوك أو .......كناية عن موصوف  : ابنة اليم

 اكتب مما حفظت من النص ما ي ل على المعنى التالي :  -)ج(  
 " ينكر الشاعر أن يكون قلبه ق  نسي مصر في غربته، بل إن مرور األيام زا  من حنينه وشوقه "      

ماُن الُمَؤسِّي؟ *** وَسال ِمْصَر هَْل َسال القَْلُب َعْنها  -   أَْو أََسا ُجْرَحهُ الزَّ
ِت اللَّيالي َعلَْيه -                                                        تُقَـسِّيَرقَّ َوالَعْهُد في اللَّيالي  ***  ُكلََّما مــــرَّ
 ما رأيك في ذكر كلمة " رج  " بع  " خبي  " في البيت األخير ؟ علل لما تراه . -) ( 

تفيد شدة فساد رأي المستعمرين وأرى أنها ضرورية ؛ ألنها أكدت هذا  (خبيث (بعد كلمة  (رجس)  كلمة ذكر - 
                                       وأبرزت عاطفة الشاعر نحو المستعمرين واستبدادهم وقبح كل أفعالهمالفساد ، 

 حسب التعديل في نموذج اإلجابة مجلوبة للقافية أنهاويُقبل رأي الطالب إذا قال  --                 

أغسرررررررط  
2011 

 ُمولًَعا بَمن ع  وَحــب ِس ؟َمالَهُ        يااب نَةَ اليَمِّ ما أبوِك بَِخيلٌ 

حُ   -  حــالٌل للطَّي ِر ِمن  ُكلِّ ِجن ِس ؟       أََحَراٌم عـلى باَلبِلِِه الدَّو 

ِل إاِل     - سِ        ُكلُّ َدار  أََحــقُّ باألَه   في خـبيث  ِمَن الَمذاِهِب ِرج 
 الصحيحة مما بين القوسين لما ي تي :في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة  -)أ(  

 الطائرة(  - السفينة -الواحة  -)الجزيرة           " :  ابنة اليميرا  بـ "  - 1    
 مشروعات( -شرائ   - أشرعة -)شراعات    " :  شراع جم  كلمة " - 2    
 (تضا  -تكامل  -تقارب  -)ترا ف  " بينهما :  سيرى وأرسي"  - 3    

  عّرض شوقي باالستعمار في البيت الثال  . وضح ذلك .ي   - 1     -)ب(  

حيث أشار إلى االستعمار الذي استحل سكنى ديار غيره ، ونفى عنها أهلها ، فهو من أصحاب اآلراء الفاسدة   -
  . الخبيثة ، والمذاهب الملتوية

 لماذا خص الشاعر السفينة بالح ي  في البيت األول ؟  - 2
  . ألنها الوسيلة التي تصل به إلى هدفه كما تحدث الشاعر القديم عن الناقة التي تصل به إلى هدفه

                                                 كلمة " ال وح " ؟ وما سر جماله ؟ما نوع الخيال في  -)ج( 

 المشبه وصرح بالمشبه به ، وسر جمالهااستعارة تصريحية حيث صور الوطن بالدوح وحذف   : "الدوح"   
 يفيد الدقة والمهارة مع التشخيص : أثرها في المعنى.... التوضيح والتجسيم 

 يمثل النص م رسة من م ار  الشعر في العصر الح ي  . ما هذه الم رسة ؟ وما سماتها ؟ -) (  
 . االلتزام بالوزن والقافية .                         - تعدد الفكر في القصيدة الواحدة - 

 . استخدام بعض األلفاظ التراثية  .                          - االعتماد على التصوير البياني  -
أغسرررررررط  

2012 
َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها ماُن الُمَؤسِّي؟  وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  أَو  أََسا ُجر 
ِت اللَّيالي َعلَي ه ُد في اللَّيالي تُقَـسِّي  ُكلََّما مـــــرَّ   َرقَّ َوالَعه 
ـــتَطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّت   ـدَ   ُمس  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع  سِ  أوَّ  َجر 

ف ِن فَط نٌ  َراِهبٌ  لوِع للسُّ نَ  ُكلََّما  في الضُّ  شــــاَعُهنَّ بنَق سِ  ثُر 
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 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما ي تي :في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها  -)أ(  
ر (  - جرو  -جرا   -" جمعها : )أجرا   جر "  - 1     ج 
 (مترقب -قلق  -خائف  -" معناها : )زاه   راهب"  - 2    
 صمتن( -سكتن  -انتظرن  - سكنّ " مضا ها : ) ثرن"  - 3    

ا بحب.وضح في ضوء تحليل األبيات -( )ب  وما القيمة الفنية لقوله )تقسي( بع  )رق( ؟يبا ل الشاعر مصر حب 
الحب متبادل بين الشاعر وبين الوطن ، فالوطن هو شاهده على حبه فالشاعر يستشهد بمصر على حبه لها ، أما 

األيام والليالي يزداد شوقاً إلى وطنه ولذلك فهو  هو فإن قلبه لم ينسها يوماً ولم يعالج الزمن جراح قلبه فكلما مضت
  . . يترقب السفن فكلما تحركت سفينة ودعها بنبضات قلبه التي تشبه في ارتفاعها دقات الناقوس

ي" ؟ وبَم توحي ؟ -)جـ(    ما نوع الصورة في قوله " اللَّيالي ت َقـس 
 . تأثير الزمن وقسوتهوتوحي باستمرار حب الشاعر للوطن رغم   استعارة مكنية -

يستنكر شوقي أن تحرم األوطان على أبنانها وتباح لغيرهم بالرغم من أن األوطان أحق ب هلها إال  -) (  
 عن  أصحاب اآلراء الفاس ة الخبيثة. اكتب من النص بيتين ي الن على ذلك .

حُ   . ِجــن سِ حالٌل للطَّي ِر ِمن  ُكلِّ   أَحـــَراٌم على باَلبِلِِه الدَّو 
ِل إاِل سِ   ُكلُّ َدار  أََحــــقُّ باألَه    في خبيث  ِمَن الَمذاِهِب ِرج 

مررررررررررررررررررايو  
2013 

ي اَم أ ْنسـ ي *** اختالف  النَّهار  واللَّْيل  ي ْنـس  َبا وأَيَّ َرا لي الص   ا ْذك 

ْن َشـباب   فا ل ي م الَوة  م  رات  َوَمـ    *** َو ص  ْن َتَصوُّ َرْت م  و   ص 

تْ  وب  وَمرَّ َبا اللَّع  ن *** َعَصَفْت كالصَّ َة خـْل   س  ْلَوة  ولَذَّ  ـــَة  ح 
 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ)

  (األنهرة -النهور  - األنهر -األنهار )جمعها :   "  النَّهار  "  - 1
َبا"  - 2  (الصر - ال بور -القر  -الحرور )مضا ها :    " الصَّ
َنة"  - 3  (إغفاءة قليلة -سبات عميق  -نوم طويل  -حلم جميل )معناها :      " س 

 يب و ت ثر شوقي بالق ماء في األبيات . وضح ذلك . - 1  - (ب)
ومناجاة الصاحبين ، تأثر شوقي بالقدماء في معارضته لسينية البحتري ، واالستعانة بالحكمة في األبيات ، 

 .واستخدام األلفاظ التراثية
 يدل ؟ من أغراض الشعر . فما هذا الغرض ؟ وعالم   اتمثل القصيدة غرضً  - 2

وهذا يدل على صدق الوطنية لدى شوقي ، ويؤكد انتماءه إلى أمته   " الحنين إلى الوطن " تمثل القصيدة غرض
  . وطنيتهالعربية اإلسالمية ويقطع ألسنة من يشككون في 

وب " . وبين أثره الفني . - 1 َبا اللَّع   وضح الخيال في قوله : " الصَّ
  . وفيها تشخيص وإيحاء بالرشاقة والجمال والخفة .. استعارة مكنية شبه الصبا بفتاة لعوب

 لكل من اإلنشاء والخبر في البيت األول غرضه البالغي . وضح ذلك . - 2
 االلتماس أو التمني: غرضه اإلنشاء في الشطر الثاني  ,, تقرير الحكمة: غرض الخبر في الشطر األول 

 بين  اللة استخ ام كلمتي " اذكرا "، " صفا " في موضعيهما . - ( ) 

على أن هذه الفترة بعيدة ال يدركها الشاعر إدراكاً تاماً وفى نفس الوقت يدل   ( االصب مع اذكرا) استخدام   - 
 -                                                     . من صاحبيه مجرد التذكير بها كان صغيراً ولذلك يطلب

 صاحبيه وصفه فتدل على أنها قريبة العهد والشاعر يدرك ما فيها ولذلك يطلب من ) الشبابمع  صفا)استخدام  -
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أغسرررررررط  
2014 

 نظام ق يم

رات  َوَمــــسِّ      َوِصفا لِي ُمالَوةً ِمن  َشــــــــباب    - َرت  ِمن  تََصوُّ  ُصـــوِّ
ت   -  بَا اللَُّعوِب وَمرَّ  ِسنَةً ُحل َوةً ولَذَّةَ خـَـــــــــــــــل سِ      َعَصــفَت  كالصَّ
َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها  - ماُن الُمَؤسِّي ؟أَو  أََسا      وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  ُجر 

 

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ)
 ( لعائبويجوز  أيضا  ).  (مالعيب - لواعب -العبات )" :  لعوبجم  "  - 1
 . (صمت -غفلة  - يقظة)" :  سنةمضا  "  - 2
 . ( اوى -باع   -با ر )" :  أسامعنى "  - 3

 وضح عاطفة الشاعر من خالل اختيار أسلوبه الشعري . - (ب)
 -الصبا : )عاطفة الشوق والحنين إلى ذكريات الصبا والشباب وحبه الشديد لمصر وجاءت األلفاظ مناسبة لها مثل 

 ( هل سال القلب عنها -لذة خلس  -سنة حلوة  -الصبا اللعوب 
 وضح الخيال في كلمة : " جرح "، وما سر جماله ؟ - 1    -)ج( 

 توضح الفكرة برسم صورة لها: استعارة تصريحية ، و سر جمالها 
 "، وما سر جماله ؟ سال مصر،  سال القلببين المحسن الب يعي في قوله : "  - 2     
 . األذنإحداث جرس موسيقي تطرب له : ، سر جماله (  سال ، سال )جناس تام بين  -
 ما الغرض الشعري لهذا النص ؟ وما أثر األح ا  التي مرت بها مصر عليه ؟ - ( )

 ., أثر األحداث التي مرت بها مصر عليه : كان لألحداث أثرها في التنديد بسياسة المستعمر الحنين إلى الوطن 
سررررررررررررو ان 

2014  
َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها أَو   ماُن الُمَؤسِّي ؟أََســـا  *** وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  ُجر 

ِت اللَّيالي َعلَي ه ـــي *** ُكلََّما مــــــَرَّ ُد في اللَّيالي تُقَسِّ  َرقَّ َوالَعه 

ـــــتَطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّت   سِ  *** ُمس  َد َجــر  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع   أوَّ
 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي : في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير - (أ) 

  (تكامل - تضا  -ترا ف )" :  رق وتقسيبين "  - 1  
  (متر   - مفزوع -مسرع )" :  مستطارمعنى "  - 2  
  (أجرا  -جوار   - جرو )" :  جر جم  "  - 3  

 انثر األبيات ب سلوبك . - (ب)
 "، وما سر هذا الجمال ؟  وسال مصرما الجمال في قول الشاعر "  - )ج( 
 وضح ذلك .بناء القصي ة يقوم على أس  الم رسة الكالسيكية الج ي ة .  - ( ) 

مررررررررررررررررررايو 
2015  

؟  ما أبوك  َبخ ـــيل   ْبَنَة الَيم   يا ا بَمْن   وَحـــْب   ولَع   َمالَه  م 
ْوح   ل    أَحـــَرام  على َبالب ل ه  ال َّ ْن ك  ْير  م   ج ــْن   ؟حالل  للطَّ
لُّ َ ار  أََحــــقُّ باألَْهل  إ ال جـْ     ك  َن الَمذاه ب  ر   في خبي   م 

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ) 
 ا(شار    - غافال   - اكاره   - امنطفئ  )  " :  امولع  مضا  "  - 1 
 (ال وحة -ال احوم  -ال احول  -األ حوة )  " : ال وح مفر  "  - 2 
 (أجرا  -مراجي   -جرو   - أرجا )  " : رج  جم  "  - 3  

 خطاب الشاعر للسفينة له بواعثه . عبر عن ذلك ب سلوبك . - 1   - (ب)
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يوجه الشاعر خطابه للسفينة يحركه شوق إلى وطنه ورغبة في نهاية غربته التي ليست لها أسباب منطقية حيث 
يحرم المصريون من وطنهم بينما األجانب ينعمون باإلقامة فيها واالستفادة من خيراتها واألولى أن تكون مصر 

  .للمصريين 
ا بَمْن   وَحْب   " ؟ - 2      ولَع   ما الغرض من االستفهام في " َمالَه  م 

   .التعجب : غرضه االستفهام 
 وضح الخيال في قوله : " بالبله " . وبين قيمته الفنية . - (جـ)

أبناء التوضيح بأن : قيمته الفنية  ...استعارة تصريحية حيث شبه أهل الوطن بالبالبل ، وصرح بالمشبه به :
 الوطن أولى بأوطانهم

                " الشاعر يق م من نفسه كل المقومات التي تعين السفينة من أجل اإلبحار به إلى اإلسكن رية ".  - ( )
 اكتب مما تحفظ من النص ما ي ل على هذا المعنى .

َجٌل وقَل بِي ِشــَراٌع  - موِع ِسيِري *** نَفَِسي ِمر  ِسيبِهما في الدُّ   وأَر 

َراِك  -  َهِك الفَنَاَر وَمج  َعلِي َوج  ِر بيَن *** َواج  ل  )يََد الثَّغ   ) َمك سِ )َو ( َرم 
أغسرررررررط  

2015 
 نظتم ق يم

بَا وأَيَّاَم أُن سـِي *** اختالُف النَّهاِر واللَّي ِل يُن ـِسي ُكَرا لي الصِّ  اِذ 
َرت  ِمن   *** َو ِصفا لِي ُمالَوةً ِمن  َشـباب   رات  َوَمـسِّ  ُصوِّ  تََصوُّ

ت   بَا اللَُّعوِب وَمرَّ  ِسنـــَةً ُحل َوةً ولَذَّةَ خـل سِ  *** َعَصفَت  كالصَّ

                : من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي -( أ
بَا " مضاد -   )الشدة –القهر  - الشيخوخة) : "   الصِّ

 )رفيق – فترة -أمنية )    : " مالوة " معنى - 
 (اللعائب –األلعاب  -الالعبون )  : "   اللعوب " جمع - 

              .عبّر عن ذلك بأسلوب أدبي. تصور األبيات ذكريات الشاعر الجميلة في مصر، وكيف مرت  - 1 -( ب
تلك الفترة من شبابه السعيد مضت وانقضت . هنا يتذكر الشاعر فترة صباه وأيام سعادته حين كان بوطنه مصر 
 .كأنها النسيم الجميل ، أو كأنها لحظة نوم سريعة ، أو لذة مختلسة

                                        في موضعيهما ؟" الصبا ومالوة " ما داللة استخدام الشاعر لكلمتي  - 2       
هما لفظان تراثيان يدالن على تأثر الشاعر : في موضعيهما  " ومالوة الصبا " داللة استخدام الشاعر لكلمتي

                                                                                                                   . باألدب القديم
 –                                                        ؟ وما قيمته الفنية ؟" عصفت : " ما نوع الخيال في قوله  -( جـ

                                                                            .وتوحي بالسرعة. استعارة مكنية ( عصفت ( يالخيال ف
  .اكتب مما تحفظ من النص ما يدل على هذا المعنى" . تعجب الشاعر من بخل البحر عليه "  -( د

 ُمولًَعا بَمْنعٍ وَحــــــــــْبِس ؟َمالَهُ      يا ْبنَةَ اليَمِّ ما أبوِك بَِخــــــــــيل  
السرررررررررو ان 
مررررررررررررررررررايو 

2016 
 نظام ق يم

رات  َوَمــــسِّ      َوِصفا لِي ُمالَوةً ِمن  َشــــــــباب   - َرت  ِمن  تََصوُّ  ُصـــوِّ

ت   - بَا اللَُّعوِب وَمرَّ  ِسنَةً ُحل َوةً ولَذَّةَ خـَـــــــــــــــل سِ      َعَصــفَت  كالصَّ

َر َهل  َسال القَل ُب َعن هاوَسال  - ماُن الُمَؤسِّي ؟     ِمص  َحهُ الزَّ  أَو  أََسا ُجر 

  :في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتي -( أ
 )مالعيب – لواعب -العبات  :" (لعوب " جمع - 
 (صمت –غفلة  - يقظة :" (سنة " مضاد -
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                                                                                                           (داوى –بادر  -باعد  :" (أسا " معنى -
 . وضح عاطفة الشاعر من خالل اختيار ألفاظه وأسلوبه الشعري -( ب

  جماله ؟، وما سر  ".. جرح " : وضح الخيال في كلمة -  1 -       جـ
َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها " : بين المحسن البديعي في قوله - 2              ، وما سر جماله ؟ " وَسال ِمص 

 ما الغرض الشعري لهذا النص ؟ وما أثر األحداث التي مرت بها مصر عليه ؟ -( د

مررررررررررررررررررايو 
2016 

 نظام ق يم

رات  َوَمسِّ        َوِصفا لِي ُمالَوةً ِمن  َشــــباب   - َرت  ِمن  تََصوُّ  ُصـوِّ
ت   - بَا اللَُّعوِب وَمرَّ  ِسنَةً ُحل َوةً ولَذَّةَ خـَــــل سِ        َعَصــفَت  كالصَّ

َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها - ماُن الُمَؤسِّي ؟        وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  أَو  أََسا ُجر 

  :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتيمن خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها  -( أ
 (المتعاون –المعطي  - المعالج)  ":  المؤسي " معنى - 
  )                                                                  جروس –أجراس  -جراس  : ("جرس " جمع - 
 (يخاف – يدرك -يضعف )ال  ":  فطن " مضاد  -

                            .وضح ذلك. تجلت في القصيدة فكرة تجريد الشاعر من نفسه شخصاً أو أكثر يخاطبهم  -( ب
تجلت في القصيدة فكرة تجريد الشاعر من نفسه شخصاً أو أكثر يخاطبهم وذلك ليسوق تداعياته النفسية ،  -

 . صفا سال -اذكرا : جه إليهما بفعل المر مثل وخواطره الشعرية ، وهو يتابع القدماء فيجرد من نفسه شخصين يت

                                             ؟ وبين سر جمالها   "تقسي الليالي " : ما نوع الصورة في قوله -( جـ
 . التشخيص: استعارة مكنية ، وسر جمالها  : " الليالي تقسي " : نوع الصورة في قوله -

أن تحرم األوطان على أبنائها وتباح لغيرهم بالرغم من أن األوطان أحق بأهلها إال عند يستنكر الشاعر "  -( د
  .اكتب بيتين مما تحفظ من النص يدالن على هذا المعنى " ..أصحاب اآلراء الفاسدة

 َحالل  للطَّْيِر ِمْن ُكلِّ ِجــــْنِس ؟          أَحـَــــــَرام  َعلى باَلبِلِِه الدَّْوحُ  -
 في َخبيٍث ِمَن الَمذاِهِب ِرْجـسِ            ُكلُّ َداٍر أََحـــــــــقُّ باألَْهِل إاِل  - 

السرررررررررو ان  
2016 

َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها ماُن الُمَؤسِّي؟  وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  أَو  أََسا ُجر 
ِت اللَّيالي َعلَي ه ُد في    ُكلََّما مـــــرَّ   اللَّيالي تُقَـسِّيَرقَّ َوالَعه 
ـــتَطاٌر إذا البََواِخُر َرنَّت   ـدَ   ُمس  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع  سِ  أوَّ  َجر 

 : في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي -( أ
 (منسجم – ُمفزَّع -معدوم  -موهوم  :  ("مستطار " ــالمراد ب - 
 (جراحات –جرائح  - جراح -جوارح ) ": جرح " جمع  -

 (حزن –تعب  -غضب  - قسا ": (رق " مضاد - 

 -                                              وضح ذلك. تشف األبيات عن تعلق الشاعر بوطنه وارتباطه به  -( ب
وكلما مرت األيام عليه زاد شوقاً إليه وصار قلبه تشف األبيات عن تعلق الشاعر بوطنه حيث لم ينس قلبه الوطن ، 

 . مضطرباً عند سماع صوت السفن أمال في أن تحمله معها وتعود به إلى الوطن

                                                       .   "مصر " : وضح اللون البياني وسر جماله في قوله -( جـ
  اإليجاز والدقة في اختيار العالقة: عالقته المحلية ، وسر جماله مجاز مرسل عن أهل مصر  "مصر"   
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                                                                  ؟ ولماذا ؟  "اآلسي الزمان" أم   "المؤسي الزمان" ما األفضل  -( د
قدرة  الذي يزيد المعنى مما يؤكد" آسى" اسم فاعل من الفعل  " المؤسي " ؛ ألن كلمة "المؤسي الزمان" أفضل  -

 . الزمان على العالج ، ومع ذلك عجز عن عالج آالمه

أغسرررررررط  
2016 

 نَاَزَعت نِي إلَي ه في الُخل ِد نف ِسي  َوطَنِي لَو  ُشِغل ُت بالُخلـ ِد َعن ه  -
سِ )ظََمأٌ للسَّواِد من   َوَهفا بالفؤاِد في َسـلـ َسبِيلِ  -   (َعي ِن َشم 
ُل ِحسِّي  َشِهَد هللا لَم  يَِغب  َعن  جفوني  - ُصهُ ساعةً ولَم  يَخ   َشخ 

  : في ضوء فهمك لسباق األبيات تخير أدق إجابة مما بين القوسين فيما يأتي -( أ

  ).تقدم - تحرك -تصور  ": ( هفا " معنى - 
  ).هدوء -شبع  - ري ": ( ظمأ " مضاد - 
 .(سالسب –أسالب  -سلوب " : ( سلسبيل " جمع - 

  .عبر بأسلوبك عن شوق الشاعر لبالده من األبيات السابقة - 1 -( ب

الشاعر شديد الشوق لبالده وللعودة إليها ، فهو اليرضى بديالً عن وطنه حتى ولو كانت الجنة هي البديل ،  -
 . وطنه لم يغب عن خياله أبداً فشوقه لوطنه واألحياء التي عشقها كشوق العطشان إلى الماء ، وهو يقسم بأن 

 -                                                              وبَم يوحي ؟  "ظمأ " : ما الخيال في قول الشاعر - 2       
  استعارة تصريحية، يوحي بشدة الشوق لوطنه" :  ظمأ" 

ُصهُ  "في موضعها،ثم بين قيمة التقديم في قوله   "نازعتني " وضح داللة كلمة - جـ    "لَم  يَِغب  َعن  جفوني َشخ 

  توحي بشدة الشوق إلى الوطن: في موضعها  " نازعتني " كلمة -( جـ(
  أفاد التخصيص أو التأكيد أو االهتمام بالمتقدم" :  لَْم يَِغْب َعْن جفوني َشْخُصهُ " قيمة التقديم في قوله  -      

  .يرى بعض النقاد أن شوقي في البيت األول بالغ في حبه للوطن  :علل - د

 . شوقي في البيت األول بالغ في حبه للوطن ؛ ألن اإلنسان عندما يدخل الجنة ال ينشغل بالدنيا وما فيها -( د(

أغسرررررررط  
2017 

َر َهل  َسال القَل ُب َعن ها - - ماُن  *** وَسال ِمص  َحهُ الزَّ  الُمَؤسِّي؟أَو  أََسا ُجر 
ِت اللَّيالي َعلَي ه -  ُد في اللَّيالي تُقَـسِّي   ***   ُكلََّما مـــــرَّ   َرقَّ َوالَعه 

ـــتَطاٌر إذا -  - سِ  *** البََواِخُر َرنَّت    ُمس  ـَد َجر  َل اللَّي ِل أَو  َعَوت  بَع   أوَّ
لوعِ   - ف ِن فَط نٌ   َراِهٌب في الضُّ َن  *** للسُّ  شـــاَعُهنَّ بنَقـ سِ ُكلََّما ثُر 

  :"؟ َسال القَل ُب َعن ها َهل    " : الغرض البالغي لالستفهام –1
 التشويق  (ب                                     التقرير والتوكيد   (أ
   التعجب   (د                                     النفي واالستبعاد  (ج
  :يخاطبهما لـجّرد الشاعر من نفسه شخصين  -2
 يسوق تداعياته النفسية  (ب                                        يؤكد فكرته   (أ   
 يسوق الحكمة الهادفة   (د                                         يؤكد تفاؤله  (ج   

                                                                                              " نقس " : وضح الصورة الخيالية ونوعها في – 3
  :علل   : فقط ) ب) أو  ( أ ) أجب عن -4
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                                            "الليالي مرت كلما " : مناسبة في قوله " الليالي " جاءت كلمة -( أ  
 . دقيقة في موضعها " إذا " جاءت -( ب  
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 املســــــــــــــــــــــاء   ي          النص الثان

 ( خليل مطران )   المدرسة الرومانسية
تتتتُ  -1  بتتتالُمنَى التَِّعلَّتتتةِ  عـــــــتتتـلي إِنِّتتتي أَقَم 

تتتتفِ  -2 تتتتمَ  هتتتتذا إِن  يَش   َهوائِهتتتتا ِطيتتتتبُ  الِجس 

 َوِعلَّتتتتةٌ  التتتتبالدِ  فتتتتي طَوافِــــــــتتتتـي َعبَتتتتثٌ -3

دٌ  -4 دٌ  ُمتَفَتتتتتترِّ  بَصـــــــــــــــتتتتتتـبابَتِي ُمتَفَتتتتتترِّ

تتتِطَرابَ  البحتتترِ  َشتتتاك  إلتتتي-5  َختتتواِطِري اض 

ر   علتتتي ثتتتاو  -6   لتتتي َولَي تتتتَ  أََصــــــــتتتـمَّ  َصتتتخ 

ٌج متتتتيَن تابُهتتتتا -7 جِ كمتتتتو    ـتتتتـيــــــــَمكاِرهِ  و 

 ـوانِِب َضائِـتتتتتـقٌ ــتتتتتالجَ  ـاقُ ُرَخفّتتتتتوالبحـــ -8

َشـــتتتتتتتتـى-9 َرةٌ  البَِريَّتتتتتتتتةَ  تَغ   وكأنَّهتتتتتتتتا ُكتتتتتتتتد 

تَِكتتتتتتتترٌ -10   َجـتتتتتتتتـف نُهُ  قَتتتتتتتتريحٌ  واألُف تتتتتتتتُق ُمع 

بَتتتتتتتتة   فتتتتتتتتي   دوائِتتتتتتتتي تَُكتتتتتتتتونُ  - قتتتتتتتتالوا - ُغر 

 ؟ َهتتتتتتتتتتواءِ  ِطــــــتتتتتتتتتتـيبُ  النِّيتتتتتتتتتترانَ  أَيُلَطِّتتتتتتتتتتفُ 

فَاءِ  َمن فتتتتتتتتتاي ِعلَّتتتتتتتتتة   فتتتتتتتتتي ــــــــــتتتتتتتتتـتِش   ال س 

دٌ   بَعـــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـنائِي بكتتتتتتتتتتتتتتتآبَتِي ُمتَفَتتتتتتتتتتتتتتترِّ

جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءِ  فَيُِجيبُنِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي بِرياِحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهِ   الَهو 

َرةِ  كَهتتتتتتتتتتتتتِذي قَل بًتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتخ  اءِ  الصَّ  الصتتتتتتتتتتتتتمَّ

تتتتتتتتتتتتتق مِ  ويَفُتُّهتتتتتتتتتتتتتا  أَعَضتتتتتتتتتتتتتائِي فتتتتتتتتتتتتتي َكالسُّ

ِري َكَمتتتتتتتتتتتتًدا  اإلمستتتتتتتتتتتتاءِ  َستتتتتتتتتتتتاَعةَ  كَصتتتتتتتتتتتتد 

 أحشتتتتتتتتتائِي ِمتتتتتتتتتن   َعي نَتتتتتتتتتيَّ  إلتتتتتتتتتي َصتتتتتتتتتِعَدت  

ِضتتتتتتتتتتتي  واألق تتتتتتتتتتتَذاءِ  الَغَمتتتتتتتتتتتراتِ  علتتتتتتتتتتتى يُغ 
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 َعب تتتتتَرة   ِمتتتتتن   بِتتتتتهِ  ومتتتتتا لَل غتتتتتـروبِ  يتتتتتا-11

ًعتتتتتتا للنَّهتتتتتتارِ  أََولَتتتتتتي سَ -12 َعةً  نَز    وَصتتتتتتر 

تُتتتتكِ  ولقَتتتتد  -13  ُمتتتتَودِّعٌ  والنَّهـــــــــتتتتـارُ  َذَكر 

 نَتتتتَواِظِري تجــــتتتتـاهَ  وَختتتتواِطِري تَب تتتتُدو-14

عُ -15 َشتتتًعا يَِستتتيلُ  ِمتتتن  َجف نِتتتي والتتتدَّم    ُمَشع 

سُ -16 تتتم    نَُضتتتاُرهُ  يَِستتتـيلُ  فتتتي َشتتتفَق   والشَّ

ت  خـــــتتتتتـاللَ -17 را اَمتَي ِن غَمتتتتت َمتتتتترَّ  تََحتتتتتدُّ

َعتتتتة   فَكتتتتأَنَّ -18 نِ  آِخـــــــــتتتتـَر َدم   قَتتتتد   للَكتتتتو 

 الً ـَزائِ  يومي تُ ـــــــــــوكأَنَّنِي آنَس  -19

 

أئِتتتتتتتتتتتتتتتتي وِعب تتتتتتتتتتتتتتتتَرة   للُمســـــــتتتتتتتتتتتتتتتـتَهامِ   للرَّ

 األضتتتتتتتتتتتواِء؟ متتتتتتتتتتتآتِمِ  بتتتتتتتتتتتينَ  للشَّمـــتتتتتتتتتتتـ سِ 

 وَرجــــــتتتتتتتتتتتـاءِ  َمهابَتتتتتتتتتتتة   بتتتتتتتتتتتينَ  والقَل تتتتتتتتتتتبُ 

تتتتتتتتتتتتحابِ  َكداِميَتتتتتتتتتتتتةِ  َكل َمتتتتتتتتتتتتى  إَِزائِتتتتتتتتتتتتي السَّ

تتتتتتتتتتتـعاعِ  بَستتتتتتتتتتتنا  الُمتَرائِتتتتتتتتتتتي الغتتتتتتتتتتتاِربِ  الشُّ

قَ  َداءِ  ُذًرا علتتتتتتتتتتي العقيتتتتتتتتتتقِ  فَتتتتتتتتتتو   َســـتتتتتتتتتتـو 

َعتتتتتتتتتتتتتتتتةِ  وتَقَطَّتتتتتتتتتتتتتتتتَرت    الَحــتتتتتتتتتتتتتتتتـمراءِ  كالدَّم 

ُمِعتتتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتتتتأِخرِ  ُمِزَجـتتتتتتتتتتتتـت    لِرثتتتتتتتتتتتتائِي أَد 

 َمستتتتتتتتتائِي كيتتتتتتتتتفَ  الِمتتتتتتتتترآةِ  فتتتتتتتتتي فَرأَي تتتتتتتتتتُ 
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 خليل مطران 
 

 

 ( ألسرة عربية من نسب الغساسنةبعلبكولد في ) لبناني األصل -
 ، ألم فلسطينية .من أسرة عربية مسيحية1949، وتوفى سنة 1872ولد سنة -
                          مصر،  استقر في هاجر إلى باريس فراًرا من الظلم التركي، ثم -
 . (  مصر ولبنان)   لقب بشاعر القطرين -
 رائد الحركة الرومانسية  في الوطن العربي  -
و حلقة وصل بين الكالسيكية والرومانسية، وجمع بين مرحلة انتقالية شعره -

 خصائص المدرستين.
 أجاد العربية والتركية والفرنسية -
 (ماكبث –هاملت  –عطيل عمل بجريدة األهرام وترجم مسرحيات ) -
 اشترك في ترجمة كتاب )الموجز في االقتصاد( مع حافظ إبراهيم  -
ديوان م ..له ديوان  من ثالثة أجزاء )1935عين رئيسا للفرقة القومية سنة  -

 ( .الخليل 

 
شديد، وظن أنه سينسيه حبًا كان يعانيه، ولكن حرقة الحب وقسوة المرض تعاونًا بمرض مطران أصيب 

.. لعله (المكس) على تعذيبه، فضعف جسمه وأضنى الحب قلبه، فنصحه بعض األصدقاء بالسفر إلى اإلسكندرية
 وهي ينسى همومه ولكنه عانى ألم البعاد فوق آالم الحب والمرض. وهذه القصيدة تصور خواطره وأحاسيسه

 ذاتية. تجربة

 آالم الشاعر -1
ُت علي التِِّعلَِّة بالُمنَى - 1 بَة    إِنِّي أَقَم   تكوُن دوائِي -قالوا  -في ُغر 

 

1 
 ةماد/ رحلت،  )×( ومكثت نزلت وسكنت أقمت

 التعلة  )قوم(
)ج(   فرغتال (×)التلهي والتشاغل

 تعاّلت
 ادعوا المراد: زعموا ، قالوا اليأس )×(ُمنية   )م(األماني والمراد األمل  المنى 
 أدوية  )ج( دائي )×(عالجي  دوائي  أي بعد عن األهل  غربة
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متعلال باألمل بمشورة ونصح األصدقاء ، وأقمت غريباً في اإلسكندرية ،  الشاعر لقد أخذ
 . من المرض الذي أجهدني والحب الذي أشقاني - أصدقائي كما زعم -ى الشفاء ف

                                                                       1999أغسطس ما المراد بالغربة ؟وما دوافعها ؟ وما نتائجها ؟  : 1س
  ما المشورة التي أخذ بها الشاعر ؟ ولماذا ؟:  2س
 2012مايو    كيف ذلك ؟.. النفسي بين توقعات الشاعر وواقعه  مفارقة يكشف البيت األول عن:  3س
كان يتوقع الشفاء ، فكان الواقع المرير استمرار المرض القاسي وشدة الشوق واللوعة ، فجمع شاعرنا : جـ 

 . الحب (آالم) بين مرض الجسم وتباريح

 

 بيان

غربة تكون 
جمالها التجسيم وتوحي باأللم والنفور شبه الغربة بالدواء. تشبيه بليغ دوائي

 من الغربة .

شبه اإلسكندرية مثل الغربة و حذف المشبه وصرح  استعارة تصريحية غربة
 به  بالمشبه

 . يوضح المعنى بالتضاد طباق  غربة -أقمت  بديع

 تعبير

 االستقرار واألمل في الشفاء  توحي بــ أقمت
 للتهويل والتنفير . نكرة غربة 
 للتكثر  جمع المني 

 بـ )إن( وتوحي بقلقه بعد رغبته في االستقرار  أسلوب مؤكد إني أقمت 
 اآلمال الكاذبة توحي بــــ التعلة

بمعني )زعموا( وتوحي باالستسالم والشك في فائدة  إطناب باالعتراض قالوا 
 الرحلة 

 للتحسر وإظهار األلم . أسلوب خبري البيت كله 
 (بغربة) أم( في غربة)  س : أيهما أجمل ؟ ولماذا ؟ 

 ألنها توحي بأن الغربة تحيط به من كل جانب.األول أجمل ، 
 

َم ِطيُب َهوائِها - 2 ِف هذا الِجس   أَيُلَطُِّف النِّيراَن ِطيُب َهواِء ؟  إِن  يَش 

 

2 

 أجسام ، جسوم  )ج) الجسد ، البدن  الجسم  ، يسقم يمرض )×(برئعالج ، يي  يشف

  أطياب ، طيوب ( ج)حسن وجمال  طيب 
 أهوية  )ج)  هواء خبث )×(

 (نور) ةماد/ المقصود "األشواق"   النيران ،يزيد يُشعل )×( يهدئ ، يخفف يلطف 

يخفف  ق مرضي الجسدي، فأنا أشك أنه  يشفي قا را أنالرقيق  اإلسكندريةهواء  إن كان
  . حباليخفف من آالم  ،ولنفالهواء يزيد النار اشتعاال، (المشتعلة) أشواقي ويخمد نيران الحب المتأججة
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 بيان

إن يشف هذا الجسم 
 وتوضيح  شبه الهواء بدواء يشفي وفيها تجسيد استعارة مكنية طيب هوائها

 

يشفيه الهواء  شبه حالة القلب المريض الذي ال تشبيه ضمني أيلطف النيران طيب هوائها 
 بحالة النيران التي ال يطفأ الهواء اشتعالها.

استعارة  النيران 
 تصريحية

شبه االشواق بالنيران وحذف المشبه وصرح 
وفيها تجسيم وإيحاء بشدة الحب وكثرة بالمشبه به.

 آالمه 

 تعبير

أيلطف النيران طيب 
 هوائها

استفهام غرضه النفي / يؤكد حقيقة علمية : الهواء  أسلوب إنشائي
 يزيد النار اشتعاال فكيف يزعمون أنه يلطفها ؟

 بتقديم المفعول به علي الفاعل ،لالهتمام بالمتقدم أسلوب قصر 
 توحي بالشك في الشفاء شرطية  إن

طيب  إن يشف هذا الجسمجواب الشرط ، وتقديره ) إيجاز بحذف  ....إن يشف هذا الجسم
 (هوائها  فلن يشفي آالمه النفسية 

يشف هذا الجسم طيب 
 بتقديم المفعول به علي الفاعل ،لالهتمام بالمتقدم  أسلوب قصر  هوائها

 يوحي بـ النيران
شدة الشوق وقوة آالمه ،واستعمل )يلطف ( لرغبته 

في تخفيف آالمه ألنه ال يمكن إزالته لقوته .                                         
 2012مايو 

 
فَاءِ في   َعبٌَث طَوافِي في البالِد َوِعلَّةٌ  - 3 تِش   ِعلَّة  َمن فاي الس 

 

3 

 رياستقرا )×(تنقلي وترحالي  طوافي  جد )×(منه فائدة  لهو ،ال عبث 
 اءفش )×(علل،عالت )ج( مرض  علة 

/اسم مكان ( مصدر ميمي) ،نفيي غربتي  منفاي 
 مناف  )ج( 

 )شفى( ةماد/  طلب الشفاء االستشفاء

 
كانت رحلته إلى اإلسكندرية عبثًا وبال فائدة بل ضاعفت آالمه ؛ فقد جمعت بين المرض والشوق ، فأضافت  لقد

 . إلى علة الجسم علة الحب وعذاب القلب وعلة الغربة

   

 بيان

في عدم الفائدة توحي بالنفور شبه الطواف بالعبث. تشبيه بليغ عبث طوافي
 بفقد األمل واليأس منه و

 فيه توضيح وإيحاء بآالم الغربة شبه المنفى بالعلة. تشبيه بليغ   منفايعلة 

حيث صور اإلسكندرية بالمنفي ، وهي توحي  استعارة تصريحية يمنفا
 . بالوحشة والغربة وبعدم قدرته على البقاء فيها

علي تنوع األلم وكثرته وقوة التداخل بين )علة  كناية وتكرار علة في علة
 المرض وعلة الفراق ( 
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 يوضح المعني بالتضاد طباق  استشفاء –علة  بديع 

 تعبير 

 علة منفاي بتقديم الخبر علي المبتدأ للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر  عبث طوافي
 للتخصيص  ياء المتكلم  منفاي –طوافي 
 للتهويل  نكرة  علة –عبث 

 2012مايو أن اإلسكندرية أصبحت سجنا له ال يطاق .. تدل علي  منفاي
  نتيجة  عالقة البيت بما قبله

 للتحسر  خبري  أسلوب البيت
 (عبث طوافي)و ( منفاي)ما رأي النقاد في  نقد

 المتكلم ()ياء ( لوصفها بالعبث، ولكن نقول أن طوافعلى الشاعر كلمة ) تؤخذ ( طوافي عبث)-1

أنه أضاف لها ضمير المتكلم  نقولعلى الشاعر تشبيه اإلسكندرية بالمنفى، ولكن  تؤخذ( منفاي)-2

 ليبين أن اإلسكندرية منفي له هو فقط ألنها زادته أشواقًا وآالًما ولكنها جميلة لكل من يزورها.

 . فيها تخصيص له فقط

 
دٌ  - 4 ٌد بَصبابَتِي ُمتَفَرِّ ٌد بَعنائِي  ُمتَفَرِّ  بكآبَتِي ُمتَفَرِّ

 

4 
 صبابة  ،ال مثيل له ، منفرد  وحيد  متفرد 

 / نفوري)×(الولع ، شدة الشوق ،
 )صبب( ةماد

 عناء  ، سرور سعادة )×(حزن وضيق  كآبة 
)عنى(                      ةماد/ معاناة وألم وتعب، 

 راحة )×(

 
وزيادة التعب لبعد الحبيبة وشدة الكآبة شتياق الوحشة واالنفراد وآالم االوحيًدا يعاني من آالم الشاعر أصبح 

 .الجسدي والنفسي  واإلرهاق

 
عن كثرة همومه ،جمالها االتيان بالمعني مصحوبا بالدليل  كناية  البيت كله بيان

 في إيجاز وتجسيم .

جرسا موسيقيا وتجذب تقطيع البيت إجزاء متساوية ..تعطي  حسن تقسيم  البيت كله بديع
 االنتباه .

 تعبير

 الفصل بينها  صبابتي/كآبتي /عنائي
 )عدم العطف(

 يوحي بأنها ألوان من الشقاء ال يربطها رابط ،،
 ياء المتكلم للتخصيص فهو ألم خاص به 

 متفرد
وتكرارها يوحي بشدة األلم وانفراده به فال مشاركة  للتهويل نكرة

 وجدانية تخفف عنه 
 بحذف المبتدأ ، تقديره ) أنا متفرد ( إيجاز 
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(  أدت إلي ثالث صفات علة في علة نتيجة لما قبله ، فــ ) عالقته  البيت كله
 (العناءالتي تؤدي إلي الكآبة التي تؤدي إلي الصبابة )

 فكل جملة سبب لما بعدها، وكل جملة نتيجة لما قبلها، حسن ترتيب
 إيحاء بعمق األلم  في  علة في علة
 للحسرة واأللم  أسلوب خبري  البيت كله

                                                                     .)علة و علة (  أم )علة في علة ( س: أيهما أجمل ؟ ولماذا ؟
 وحي أن العلل محيطة به من كل جانبالتعبير األول ، أجمل ألنه ، ي

 الصورة الكلية 
لنفسه، وقد حل به األلم فأثر في جسمه وعقله وروحه، فأخذ يطوف في البالد أماًل في صورة كلية رسم الشاعر 

 الشفاء ولكنه فقد األمل وعاش وحيًدا بآالمه.

 للصورة:والعناصر الفنية 

 ".طوافيالحركة في " (ج  ".النيراناللون في " (ب  ".قالواالصوت في " (أ 

 
ِطَراَب َخواِطِريَشاك  إلي  - 5 جاءِ    البحِر اض   فَيُِجيبُنِي بِرياِحِه الَهو 

 
5 
 
 
 
 

 اسم فاعل،)متبرم ، مظهر الضيق  شاك  
عن الياء المحذوفة ألنه اسم عوض بتنوين 

  شاكون ، شكاة )ج(.  (منقوص
 خواطري 

 خاطرة  )م(أفكاري 

      سكون ،استقرار )×(اختالل  قلق، اضطراب 
 الهوجاء  )ضرب( ةماد /

 هوجاواتهوج،)ج( الريح الشديدة 
 الهادئة ،العليلة  )×( والمذكر )أهوج(

، فيجيب  هوأفكار هواضطراب نفس هله حزن يعلى شاطئ البحر، وشكالشاعر وقف 
 . هموأال ة الشاعرالبحر برياح شديدة هوجاء تدل على اضطرابه ومعاناته هو أيضاً فتزداد حير

 

 بيان

صور البحر صديقا يشكو إليه وجمالها التشخيص  استعارة مكنية  شاك إلي البحر  
 وتوحي بحب الشاعر للطبيعة واندماجه معها .

 عن الحيرة والقلق الشديد . كناية  اضطراب خواطري 

 استعارة مكنية  يجيبني برياحه 
 ترشيح لالستعارة 

تشخيص تصور البحر إنسانا مضطربا يجيبه ، فيها 
( خيال ممتدوإيحاء بالتجاوب بينه وبين الشاعر )

صور البحر إنسانا يشكو إليه و إنسانا يجيبه ذلك 
 2010 مايوتقوية للصورة .                             

 يوضح المعني بالتضاد و يوضحه . طباق  يجيبني  –شاك  بديع
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 تعبير 

 شاك (بحذف المبتدأ ، تقديره )أنا  إيجاز  شاك 
 يفيد التجدد واالستمرار اسم فاعل 

 2010 مايوتدل علي  سرعة استجابة البحر          الفاء  فيجيبني 
 نتيجة لما قبله  عالقته 

 يدل علي شدة هياجه وانفعاله . تعبير  رياحه الهوجاء 
 يتجاوب معه ويكتم سره .يمكن أن استعمال دقيق ،ألن البحر واسع علل : شكوي الشاعر للبحر ،،

 إلظهار القلق والحيرة . أسلوب خبري  البيت كله 

 
ر  أََصمَّ َولَي َت لي - 6 اءِ    ثاو  علي َصخ  َرِة الصمَّ خ   قَل بًا كَهِذي الصَّ

 
مقيم أو جالس، اسم فاعل فعله  ثاو   6

 راحل )×( ثواة ، ثاوون)ج( "ثوى" 
 (مؤنث)، م صُ )ج( مصمت صلب  أصم 

 أجوف ، لين  )×(.. صّماء

قاسياً  همتمنيا  أن يكون قلبالبحر شاطئ صخرة علي  إليصخرة  أخذ الشاعر يتنقل من
 . قوياً مثلها وال يتأثر بعواطف الحب والشوق وال يشعر باأللم وعذاب الفراق

 
ليت لي قلبا كهذي  بيان

الشاعر في للقلب بالصخرة الصماء ،ويوضح أمنية  تشبيه  الصخرة الصماء 
 عدم اإلحساس لتخف آالمه ،وهو يوحي بكثرة اآلالم

 ثاو علي صخر أصم  تعبير
 طول مالزمته البحر ووحدته  و إنطوائه . إيحاء بــــ 

 ( أنا ثاو   بحذف المبتدأ تقديره  ) إيجاز 
 إلظهار األلم و الحسرة أسلوب خبري 

 استخدام موفق ألنها تدل علي الثبات واالستمرار .،،، )الصخرة (مع )ثاو ( علل : استخدام  س :

،،، استخدام موفق ألنها تدل علي عدم استقراره علي صخرة  ( بصيغة الجمعصخرعلل : استخدام ) س:
 واحدة  فالشاعر مضطرب ال يكاد يستقر علي صخرة واحدة .

 تعبير
ليت لي قلبا كهذي 

 الصخرة

 واأللم .للتمني ، غرضه الحسرة  أسلوب إنشائي

بسيطرة اليأس عليه ،حتي جعله يتمني أن يكون  إيحاء 
 قلبه كالصخرة في القدرة علي تحمل عذاب الحب .

 توحي بفقد اإلحساس والشعور. إيحاء أصم
 (جالس علي صخر ( أم )ثاو علي صخر )     س: أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟

 المالزمة ووحدته وإنطوائه .األول أجمل ، ألنه تعبير يدل علي طول 
 (لعل  لي قلبا( أم )ليت لي قلبا )س: أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟    -

( تدل علي تمني المستحيل ، ألنه يستحيل ان يتحول قلبه صخرا ، وهو ما يناسب حالته ليتاألول أجمل ، ألن )
 المتوقع حدوثه .( تفيد تمني الشيء لعلالنفسية التي تميل للتشاؤم ،، بينما )

 (جالس علي صخرة ( أم )ثاو علي صخر ) س: أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟    -

 الثاني أجمل حيث أن اضطراب الشاعر جعله يتنقل من صخرة إلي صخرة فال يكاد يستقر علي صخرة واحدة .
 .ة علي ثبوت الصفة و استمرارها لللدال متفرد  ( -شاك  -) ثاو استخدام اسم الفاعل 
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ِج َمَكاِرِهي -  7 ٌج كَمو  َضائِي   يَن تابُها َمو  ق ِم فِي أع   ويَفُتُّها كالسُّ

 
 (نوب) ة ماد/يصيبها ويتوالى عليها،  ينتابها  7

  انتياب: المصدريتجنبها....  )×(
مكره، )ما  )م(أحزاني ،همومي  مكارهي 

 ( من شدائد يكرهه اإلنسان
 الصحة )×(أسقام )ج( المرض  السقم  يقويها  )×(يكسرها ويفتتها ويحطمها يفتها 

 
في  ؤهتتفتت أمام الموج المتتابع عليها كما تتفتت أعضا هتعاني مثل معانات معذبة مثله الصخرة الشاعر وجد

  مواجهة آالم المرض

 

 بيان

ينتابها موج كموج 
 تشبيه مكارهي

لموج البحر في تتابعه علي الصخرة بموج المكاره التي 
تتابعت عليه من الحب والمرض والغربة ، وفيه توضيح 

 و إيحاء بكثرة الهموم .

(حيث جعل خيال مركب للمكاره في كثرتها بالموج ،) تشبيه بليغ موج مكارهي
 ( مشبها به في صورتين لتعميق الخيال .الموج)

لموج البحر حين يفتت الصخر بالمرض في إضعاف  تشبيه تمثيلي يفتها كالسقم
 ( يدل علي امتزاجه بالطبيعة .صورة ممتدةاألعضاء )

 تعبير

يفيد التجدد واالستمرار واستحضار الصورة لزيادة  مضارع يفتها -ينتابها  
 التأثير ، وهو مالئم لتتابع الموج . 

 .كثرة الهموم وتتابعهاللداللة علي   جمع مكارهي
 يفيد التخصيص وانفراده بها . ياء المتكلم

 إلظهار األسي والحزن . أسلوب خبري البيت كله
 (يكسرها ( أم )يفتها )س: أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟   

 األول أجمل ، ألنه يدل علي شدة قسوة المرض عليه في التأثير المرهق المؤذي علي كل عضو في جسده .

 
ِري َساَعةَ اإلمساءِ َكَمًدا          والبحُر َخفَّاُق الَجوانِِب َضائٌِق  -  8  كَصد 

 
8 

 خفاق 
    (صيغة مبالغة)مضطرب قلق 

 ، ساكنهادئ )×(
 . حزنًا معلنًاأو  فرحا )×(حزنًا مكتوًما  كمدا  

 )مسو( ةماد/ ، الليل والغروب اإلمساء   البحور ، البحار ، األبحر)  ج)  البحر

 
 . بهمومه وأحزانه عندما يأتي المساء هصدريضيق بأمواجه رغم اتساعه كما يضيق مضطرب والبحر 
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 بيان 

البحر خفاق  
 الجوانب ضائق 

استعارة 
 مكنية

تصور البحر إنسانا حزينا ضيق الصدر ، فيها تشخيص 
البحر وإيحاء بالمشاركة الوجدانية بين الشاعر والبحر )

 (ضائق حبيس بين شواطئه 

البحر ضائق 
 تشبيه كصدري ساعة اإلمساء 

بكثرة همومه وقت المساء فالليل يجمع الهموم فتتراكم يوحي 
 (امرئ القيس علي القلوب ،،، مثل قول )

 علي بأنواع الهموم ليبتلي ...وليل كموج البحر أرخي سدوله

مجاز  صدري
 مرسل 

 عالقته محلية عن القلب .. 
 سر جماله : اختيار العالقة في إيجاز

 تعبير 

 شدة االضطرابتدل علي  صيغة مبالغة خفاق
 واالضطراب وكثرتهما. القلق بانتشار  توحي الجوانب 

 الحزن الدفين عند الشاعر.بشدة األلم ،و توحي كمدا 

بالخوف والرهبة من قدوم الليل ألنه وقت تتكاثر فيه الهموم  توحي ساعة اإلمساء 
 ...كما أن لحظة توديع النهار تذكره بلحظة فراق الحبيبة .

 إلظهار الضيق واأللم . أسلوب خبري البيت كله 
 (خافق  الجوانب( أم )خفاق  الجوانب( أم )هائج الجوانب )س: أي التعبيرات أجمل ؟ ولماذا ؟    -

 ( صيغة مبالغة تدل علي شدة االضطراب خفاقالثاني أجمل ، ألن )

 (المساءساعة ( أم )ساعة اإلمساء ) س: أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟    -

( توحي بالخوف والرهبة من قدوم الليل الذي تتكاثر فيه الهموم علي صاحبها ساعة اإلمساء األول أجمل ، ألن )
 وألن توديع النهار عند المساء يذكره بلحظة الفراق التي كانت بينه وبين محبوبته .

  8: 5من  ترتيب األبياتلم يوفق الشاعر في 

وكان من األفضل أن يتم حديثه عن فقد انتقل من الحديث عن البحر إلى الصخرة ثم عاد إلى الحديث عن البحر  

 البحر أوال ثم يتحدث إلي الصخرة 

 كان في حالة اضطراب نفسي. هألنونغفر له ذلك يخل بالوحدة العضوية  أنه الالرد : 

 

 

 الخيال الكلي

تتوالى صخرة مضطرب ضائق، وبحر امتزجت فيها آالمه وأحاسيسه المضطربة بالطبيعة.. من صورة كلية رسم 

 : يجلس حزينًا على الصخرة ويشاهد الطبيعة، وتتوافر العناصر الفنيةوالشاعر األمواج عليها 

                                                                                           ".الموج"، و"يجيب"، و"شاك": الصوت  -1

                                                                                                                 ".الصخرة" و "البحر" : اللون  -2

 ".خفاق" و"األمواج ينتابها" :الحركة  - 3
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َرةٌ وكأنَّها -9    َصِعَدت  إلي َعي نَيَّ ِمن  أحشائِي           تَغ َشى البَِريَّةَ ُكد 

 
9 

)ج(  (،الكون ات )المراد : قوخلمال البرية   تكشف (×) تغطي  تغشى 
 ( أي خلق  برأ) /مادةبرايا، 

 هبطت )×(ارتفعت وعلت  صعدت اءالصف )×(كدر )ج(  ظلمة،  سواد كدرة 
 حشا، والمراد القلب  (المفرد)كل ما بداخل الجوف  األحشاء 

 
 يهصعدت إلى عين هوأعماق الشاعر والكون كله قد غلفه السواد وكأن األحزان السوداء التي تمأل نفس

 .  رى في هذا الكون إال الظالم والسواديفأصبح ال 
 

 

 بيان 

تغشي البرية  
شبه الكدرة مثل الثوب األسود الذي يغطي الكون وفيها  استعارة مكنية  كدرة 

 توضح وتوحي بانقباض النفس .

 عن شدة حزن الشاعر . كناية صعدت إلي عيني من أحشائي 
 شبه صورة األحزان التي مألت قلبه بصورة الظالم الذي غطى الكون. تمثيلي تشبيه كله البيت

  أحشائي نقـــد
 استخدام غير دقيق ألن الهموم تكون في النفس والقلب وليس األحشاء 

 عن القلب عالقته الكلية .مجاز مرسل األحشاء  الرد :
 و ربما زاد الحزن فمأل القلب و زاد حتي فاض علي األحشاء . 

 تعبير

 بشدة الخوف من الظالم المنتشر  توحي  بـــ تغشي 
 انتشارهاسعة تنكيرها للشمول والعموم وتوحي بالضيق ،  توحي  بـــ كدرة

 تقديم المفعول به علي الفاعل ...لالهتمام بالمتقدم  أسلوب قصر تغشي البرية كدرة 

 إلظهار الحزن وهذا يشبه قول المتنبي : أسلوب خبري  البيت كله 
 ومن يك ذا فم مر مريض...يجد مرا به الماء الزالال    

 
تَِكٌر قَريٌح َجف نُهُ  -10    يُغ ِضي على الغمراِت واألقذاءِ          واألُف ُق ُمع 

 
 صاف   )×(مظلم، متكدر  معتكر  آفاق)ج( مرمى البصر  منتهى األفق  10

 قريح 
                    قرحى  ،،)ج( ح يجر
 أجفان  –جفون )ج( غطاء العين  الجفن  حمرار الجفن لكثرة البكاء                    إ

الماضي /يغمض ، يداري،  يغضي 
 الغمرات  )أغضى(

غمرة، وهي مصيبة  )م(الشدائد 
 تغمراإلنسان                       
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 قذى  )م(فيؤلمها من تراب ونحوه ما يقع في العين  األقذاء 

 
مهموم قد تقرحت أجفانه من كثرة  حتى األفق الممتد مظلم يختلط سواده بحمرة الشفق فكأنه شخص

 . البكاء بعد أن توالت عليه الشدائد فأصبح يعيش على اآلالم والهوان

 

 بيان

 تصور األفق ماًء عكراً  وجماله التوضيح  استعارة مكنية األفق معتكر  

تصور األفق إنسانا معذبا تقرحت أجفانه ،فيها  استعارة مكنية قريح جفنه  
 تشخيص وإيحاء بقلق الشاعر . 

يغضي علي  
 الغمرات واألقذاء 

 استعارة مكنية
 ترشيح لالستعارة

تصور األفق إنسانا يغمض عينه علي ماأصابها من 
 (صورة ممتدةأتربة تؤلمها ،وفيها تشخيص )

 : الجندي أسد يفترس العدو . مثلاتباع الصورة ببعض صفات المشبه به،، :ترشيح الصورة 

 تعبير

 االنقباض  توحي بـــ معتكر
 الذلة واالنكسار . توحي بـــ يغضي 

 للتنويع بين اآلالم النفسية والمادية . العطف الغمرات واألقذاء
 للكثرة  جمع

 لأللم والحسرة . خبري أسلوب البيت 
 

أئِي           يا لَل غروِب وما بِِه ِمن  َعب َرة   -11    للُمستَهاِم وِعب َرة  للرَّ

 
 عبرات )ج( )بفتح العين( دمعة  َعبرة  لشروقا (×) أسلوب نداء تعجبي  للغروب يا 11

 المستهام
المحب  –الولهان شديد الحب 

 ِعبر )ج( )بكسر العين( عظة  ِعبرة    )هيم(ة مادالكاره /  (×)المشتاق،

 رؤاة ، راءون  )ج( المتأمل في الكون .. اسم فاعل. الرائي 

عجبا  للغروب وما يحمل من معان  مختلفة ؛ فهو يحرك بحار الحزن في 
 . بمعاني وعظات بالغة للمت مل فيبكي ويوحي العاشق نف 

 
 موسيقية و يجذب االنتباه ويحرك الذهن .يعطي نغمة  جناس ناقص  ِعب َرة    -  َعب َرة   بديع 

 نداء تعجبي غرضه إظهار الدهشة والحيرة والتعب . أسلوب إنشائي  ياللغروب  تعبير
 بسيطرة األشواق عليه   توحي  المستهام 

  ؟) الرائي ( مع ) ِعب َرة (، واستخدام) المستهام  (مع (َعب َرة) ما وجه الدقة في استخدام:  1س
؛ ألن العاشق عندما يرى الغروب يقضي على النهار يتذكر لحظة فراق  المستهام  مع  َعب َرة استخدام الدقة في

اإلنسان المتأمل في الكون  ألن؛ الرائي مع ِعب َرة استخدام ، بينما فيبكيالحبيبة فتتحرك بحار الحزن في نفسه 
 . فيتعظ فيعرف أن لكل شيء نهاية واألضواء تتالشىى النهار ينتهي ،والشمس تختفي ،لحظة الغروب ير
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َعةً   -12 ًعا للنَّهاِر وَصر  ِس بيَن مآتِِم األضواِء؟         أََولَي َس نَز     للشَّم 

 
12 

 نزًعا 
، المريض خروج الروحاحتضار،

حياة ،  ( (×والمراد )نهاية النهار( 
 بعثاً 

 حياة )×(قتل، والمراد اختفاء  صرعة 

 ..وغلب استخدامه في األحزان، فرحوال حزنمأتم، وهو مجتمع النساء في ال )م( مآتم 

 
وهذا المساء فيه نهاية للنهار الذي كان ممتلئاً بمظاهر الحياة وموت للشمس ، واألضواء الخافتة تبكيها 

 . وهي تشيّعها

 

 بيان 

 التوضيح .للغروب بالنزع والصرعة وجمالها  تشبيه بليغ نزعا..وصرعة الغروبليس

استعارة  نزعا للنهار 
 مكنية

تصور النهار عند الغروب مريضا يحتضر ويلفظ أنفاسه 
 األخيرة و جمالها التشخيص وتوحي باالنقباض النفسي .

 صور الشمس إنسانا فيها تشخيص . استعارة مكنية صرعة للشمس

 مآتم األضواء 
لألضواء بجماعة تودع الشمس ،فيها تشخيص ،إيحاء  تشبيه بليغ

 باستمراركآبة الشاعر 

( ألن الجنائز خاصة بالحزن جنائز األضواءكان األدق ) نقد
 ( هي تجمع األحزان أو األفراح .مآتم..بينما )

 استفهام للتقرير والتوكيد. أسلوب إنشائي أو ليس نزعا للنهار تعبير
 والقسوة ، وترادف يقوي المعني  بالتشاؤمإيحاء  للتهويل نكرة صرعة -نزعا 

 وفق 

( فيه قوة خفية ال يشعر بها من يحيط باإلنسان المحتضر النزع ( ألن كلمة )النهار( مع )نزعا استخدام )
 ( شيء معنويمثل النهار يختفي دون أن نحس به ........ )

تدل علي القوة الواضحة التي تري بالعين ،، ( صرعة ( ألن كلمة )الشمس( مع )صرعة استخدام )
 ( شيء ماديوالشمس لحظة الغروب تكون واضحة مرئية للعين ....... )

 (جنائز األضواء ( أم )مآتم األضواء أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟   ... )
 وعاطفة الشاعر .التعبير الثاني أجمل ، ألن )جنائز( تستعمل في الحزن فقط وهذا يتفق مع الجو النفسي 

 
 الصورة الكلية

للطبيعة من خالل مشاعره وأحاسيسه في الكون المظلم والشفق األحمر وغروب الشمس  صورة كليةرسم 
 وزوال النهار، والعناصر الفنية لها:

 (يا للغروب ... عبرة المستهامفي )الصوت  -
 ( كدرة.. الشمس.. قريح جفنهفي )اللون  -
 .. (يغضيفي ) الحركة -
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تُِك والنَّهاُر ُمَودِّعٌ  -13    وَرجاءِ  والقَل ُب بيَن َمهابَة             ولقَد  َذَكر 

 
13 

 ذكرتك 
الخطاب لحبيبة  تركها في القاهرة 

 مودع  نسيتك )×(
 ..اسم فاعل وفعله )ودع(، مفارقراحل 
 مقيم  )×(

 مهابة 
/  إشفاقخوف ممزوج باالحترام،

 يأس، ومادتها )رجو( )×(أمل  رجاء  )هيب( ةماد

 
من فقدك  الخوف وفي قلب هذا المشهد المؤلم ذكرتِك أيتها الحبيبة عند الغروب وقلبي مضطرب يتبادله

 . في رؤيتك مجدداً وعودة حبنا مع إشراقة النهار الجديد واألمل إلى األبد ،

 

 بيان

 2007مايو   فيها تشخيص للنهار ، قيمتها بيان أحزان الشاعر  استعارة مكنية  النهار مودع  
القلب بين  

عن االضطراب والحيرة و قيمتها بيان اضطرابه بين الخوف  كناية  مهابة ورجاء 
 والرجاء  

 شبه الخواطر  بإنسان مجروح وفيها تشخيص. استعارة مكنية خواطري .. كلمي 
 المعني بالتضاد و يقويه .يوضح  طباق  رجاء  –مهابة  بديع

 تعبير

 بــ الالم و قد أسلوب مؤكد  لقد ذكرتك  

بالخوف الممتزج باحترام المشاعر وتوقيرها لذا فهي أجمل  بـــ توحي (مهابة)
 (.خوفمن )

 إلظهار شدة حبه لها . أسلوب خبري  البيت كله 
 ( لقد تذكرتك( أم ) لقد ذكرتك أي التعبيرين أجمل ؟ ولماذا ؟   ... ) 

 األول أجمل ، ألن ذكره لها يدل علي أنها في خاطره ال تغيب ، أما التذكر فيفيد أنه نسيها ثم تذكرها .
 ولقد ذكرتك والرماح نواهل      مني وبيض الهند تقطر من دمي  ( :عنترة بن شدادالبيت مقتبس من ) 

يذكر الحبيبة مطران أجمل فهو يذكر الحبيبة لحظة حربه ومواجهة الموت بينما عنترة يري النقاد : أن معني 
 لحظة جلوسه علي شاطئ البحر .

 
 َكل َمى َكداِميَِة السَّحاِب إَِزائِي           وَخواِطِري تَب ُدو تجاهَ نََواِظِري -14

 

14 

 تختفي   )×(تظهر  تبدو  ، خاطر خاطرة )م(أفكاري  خواطري 
 ناظر -ناظرة  )م(ي ونعي نواظري  أمام، ومادتها )وجه( تجاه 

 ملطخة بالدماء / المراد حمراء دامية كليم )م(جريحة  كلمي 
دامية 

 السحاب 
المراد السحاب األحمر عند سقوط 

 أشعة الشفق عليه
 )أزي(  مادة أمامي، تجاهي،   يإزائ
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 . أمام عيني كالسحاب األحمر الذي أراه أمامي لحظة الغروبإن خواطري الُمعذبة الحزينة الجريحة تظهر 

 

 بيان

تصور الخواطر جسما جريحا وفيها تجسيم وإيحاء  استعارة مكنية خواطري تبدو تجاه نواظري 
 بالتمزق النفسي .

تصور السحاب األحمر جسما يسيل منه الدم وفيها  استعارة مكنية دامية السحاب
 صورة لها .توضيح للفكرة برسم 

 فيه تجسيم ويوحي بقوة امتزاجه بالطبيعة تشبيه خواطري كدامية السحاب 
 )خيال مركب ( 

 تعبير
 نقد إزائي 

يري بعض النقاد أنها متكلفة جاءت للقافية ،ألنها ال 
ويرى  (تجاه نواظري تضيف جديدا بعد قوله )

( مع الخواطر تجاهألنه استخدم ) وفقالبعض أنه 
 ( مع السحب ألنها مادية.إزاءمعنوية و)ألنها 

 يؤكد المعنى ترادف (إزائي  –تجاه )
 بشدة آالم الشاعر وجرح مشاعره. توحي كلمى

 إلظهار الحزن واأللم  أسلوب خبري البيت كله
 قلة المحسنات دليل على صدق عاطفة الشاعر الحظ :

 
ُع ِمن  َجف نِي يَِسيُل ُمَشع َشًعاو -15  عاِع الغاِرِب الُمتَرائِي             الدَّم     بَسنا الشُّ

 
 جفون ، أجفن ، أجفان (ج) عيني : المقصود ، غطاء العين من أعالها وأسفلها  جفني 15

 منفصال  )×(ممتزًجا أو مختلطًا مشعشًعا  يجمد   )×(يتدفق  يسيل 

 الشعاع ظالم، ومادتها )سنو( )×(ضوء  سنًا 
، وفعله )شّع(، الممتد خيط الضوء 

 مادتها )شعع(/  أشعة ، ُشُعع (ج)

 )×(حو الغرب نالمتجه  الغارب
 المختفي )×(الظاهر  المترائي  غوارب(ج)الشارق

 
  . من جفني ممزوجاً بحمرة األشعة الغاربة ودمعي يسيل متدفقاً 

 
 بيان 

 عن كثرة الدموع وشدة الحزن. كناية  الدمع من جفني يسيل 

عن العين عالقته الجزئية ، جماله اإليجاز والدقة في  مجاز مرسل  جفني 
 اختيار العالقة .

يري بعض النقاد أنها متكلفة مجلوبة للقافية ، الن الشعاع ظاهر بالفعل وال يحتاج المترائي :  تعبير
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 أن يوصف بالمترائي ، فليس هناك شعاع خفي .
)ألن األشياء ال أنها ليست مجلوبة للقافية ، ألنها تعني المهتز في الرؤية من خلف الدموع  الرد :

 .تري واضحة إذا كانت العين مملؤة بالدموع (
الشعاع ال يغرب فجأة ويكون جزء منه غاربًا وجزء مرئيًا،أو أنه الزال في خيال الشاعر رغم  الرد:

 غروبه.
 إلظهار الحزن واأللم . أسلوب خبري  البيت كله 

 بغزارة واستمرار الدمع. توحي يسيل
    ) كسنا الشعاع (  أم) بسنا الشعاع (  أيهما أجمل ؟ ولماذا ؟.... 

 التعبير األول أجمل ، ألن الباء توحي باالمتزاج  بينما الكاف فقط للتشبيه
 

ُس في َشفَق  يَِسيُل نَُضاُرهُ  -16 َداءِ           والشَّم  َق العقيِق علي ُذًرا َسو     فَو 

 
في  اء تصبغ األفقحمر أشعة الشفق  16

 صفر األ لونهوالمراد ،الذهب الخالص  نضار ال السماء عند الغروب 

 العقيق 
حجر كريم أحمر،/ "الياقوت" 

( مفردالمراد: السحاب األحمر،)
 أعقة )ج ج( –عقائق )ج(  عقيقة ،

 ذرا
أعلى  وهي، ذروة (فرد)مقمم 

 سفوح  )×(الشيء

 
تهبط من بين السحاب األحمر  والشمس تبدو في ساعة الغروب بأشعتها الذهبية الغارقة في الشفق وهي

 . على األمواج والصخور ؛ لتزينها بالجمال

 

 بيان

 شبه الشفق مثل النضار )الدهب ( وجماله التوضيح . تشبيه  شفق يسيل نضاره 

استعارة  العقيق 
 تصريحية 

شبه السحاب األحمر بالعقيق وحذف المشبه وصرح 
 بالمشبه به و جماله توضيح الفكرة برسم صورة لها 

  مخالفة للجو النفسي ألنهما ، إيحاء بالسعادة . نقد  العقيق –الذهب 
 يقصد منها مجرد اللون فقط،أنه  الرد :

 يقويه بالتضاد .يوضح المعني و  طباق  سوداء –الشمس  بديع 
 للتقرير وإلظهار األسي  أسلوب خبري  البيت كله  
 

را  -17 ت  خالَل غَماَمتَي ِن تََحدُّ َعِة الَحمراءِ          َمرَّ    وتَقَطََّرت  كالدَّم 

 
 سحابتين غمامتين  بين، وهو ظرف مكان خالل 17

 )×(قطرة قطرةسالت تساقطت ، تقطرت ارتفاعا )×(نزوال، سقوطًا وانحداًرا  تحدرا 
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 تجمدت ثباتا  أو

 
 . تسقط من بين جفنين كأنها دمعة حمراء  انحدرت نحو الغروب -في النهاية  -و لكن الشمس 

 
 تشبيه تمثيلي  البيت كله  بيان

شبه البحر وهي تمر بين سحابتين بصورة دمعة 
تسقط بين جفنين ، وعكس ألوان الشفق عليها 

جماله يوضح الفكرة برسم فكانت حمراء ،،و 
 صورة لها ويوحي بحزن الشاعر .

 تعبير
 للتقرير وإظهار األسي . أسلوب خبري  البيت كله 

في ترتيب الكلمتين ألن الشمس تميل وتنحدر نحو  وفق الشاعر تحدًرا وتقطرت
 الغروب ثم تسقط وتختفي.

 
ِن قَد   -18 َعة  للَكو  ُمِعي لِرثائِي           فَكأَنَّ آِخَر َدم     ُمِزَجت  بأِخِر أَد 

 
 فصلت )×(اختلطت  مزجت األكوان)ج( الوجود  الكون 18

 مواساتي وتعزيتيالبكاء علّي ،  رثائي 

 
  . فتخيلت أن الكون يذرف آخر دمعة له وقد امتزجت بآخر دموعي ؛ ليشاركني حزني وآالمي

 
الكون إنسانا يذرف آخر دمعة و جمالها  تصور استعارة مكنية  آخر دمعة للكون  بيان

 التشخيص وتوحي بتجاوب ومشاركة الكون معه .
 عن إحساس الشاعر بقرب نهايته . كناية  البيت كله

 تعبير
بقد والفعل الماضي ،توضح مشاركة الطبيعة للشاعر  أسلوب مؤكد  قد مزجت  

 في أحزانه وآالمه )من سمات الرومانتيكية (
 بصدق اإلحساس وانعكاس مشاعره على الطبيعة. توحي  المرآة
 عمر اإلنسان مهما طال  قصربين ..تتفيد التخصيص  ياء المتكلم يومي

 نقد
( علي دموع ( وهو جمع قلة  واألفضل أن تأتي )أفعل ( عابها النقاد  ألنها أتت علي وزن )أدمعي )

 ( ألنه جمع كثرة .فعول وزن )
 فهمي قليلة فالعيب . أنها أخر الدموعالرد : 

 للتقرير و إظهار الحزن . أسلوب خبري  البيت كله
 

ُت يومي َزائاِلً  -19    فَرأَي ُت في الِمرآِة كيَف َمسائِي           وكأَنَّنِي آنَس 
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 عمري المراد : يومي  افتقدت )×( أحسست، شعرت أنست  19

باقيا  )×(زوائل  )ج(منتهيًا، راحاًل  زائاًل 
 ، خالدا

 -مرايا )ج( الطبيعة والكون  :المراد  المرآة 
 مرائى

حالة ،)كيف خبرية منصوبة علي  كيف 
 مسائي  أنها مفعول به (.

 –أمسية )ج( نهاية حياتي  :المراد 
 ) مسو) : ةماد/   صباحي (×) أمساء

 
  المساء الكئيبوكأنني أحسست قرب نهايتي في تلك الصورة الحزينة التي عرضها هذا 

 

 بيان

 عن موت ونهاية  الشاعر . كناية كأنني آنست يومي زائال 

عن العمر عالقته الجزئية وسر جماله :الدقة في  مجاز مرسل يومي
 اختيار العالقة في إيجاز .

شبه نهايته الحزينة بالمساء وحذف المشبه وصرح  استعارة تصريحية مسائي 
 المشبه به.

 تصور موت الشاعر مثل المساء . استعارة تصريحية المرآة

 انعكاس مشاعره علي الطبيعة المحيطة . توحي بـــــ المرآة تعبير
 تشير إلي نهاية الشاعر الحزينة التي يحس بها . توحي بـــــ مسائي

 للتقرير و إظهار الحزن واليأس. أسلوب خبري البيت كله
 الخيال الكلي

للغروب فالنهار مودع والشاعر يتذكر محبوبته والشمس باكية وتنحدر للمغيب والدمع  صورة كليةرسم 
 يقطر كالدم واليوم ينتهي .

 (رالظالم المنتش –السحب البيضاء  –الغروب  –النهار  –المحبوبة  –:)الشاعر  أجزاء الصورة
 :   عناصر فنية  وفيها 

 (رثائي،  ذكرتكفي )   الصوت .. 
      ( النهار ، كلمى ، دامية ، نضار ، عقيق ،سوداء في )اللون  
  (مودع، يسيل، مرت، تقطرتفي )  الحركة. 

 
( لما فيه من داللة نفسية عند الشاعر، المساء( في اختيار عنوان القصيدة )المساء) -1

فالمساء عنده يعني مساء النفس أي حزنها ونهايتها وعلى غير نظرة الناس له على أنه نهاية اليوم. 
 فالعنوان في القصيدة يوحي بما يشتمل عليه من أفكار ومشاعر.

 (الدمع يسيل –خواطري تبدو  –النهار مودع لجمل االسمية للداللة على الثبات واالستقرار )ا -2

 المحسنات البديعية لدى الشاعر ليست مقصودة وغير متكلفة بل جاءت لغرض موسيقي أو معنوي. -3
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 التعليق العام
فيبدو التيار الوجداني الذي يصور أحاسيس الشاعر وعواطفه  األدب الوجداني اللون األ بي: (1

اندمج  في ذاتية واضحة، وقد مزج الشاعر بين عاطفته ومظاهر الطبيعة المحيطة به والتي
فيها ولم ينفصل عنها وكأن ما في الطبيعة صدى لما في نفسه، وما في نفسه صدى في 

 عر المحب المنعكسة على ما يرى في الكون ومظاهره.لمشا صورة كليةالطبيعة. فالقصيدة 

ذاتية ألن الشاعر يصور أحاسيسه وعواطفه في ذاتية واضحة ويحكي لنا  :نوع التجربة (2
 موضوًعا خاًصا به.

  الشعر الغنائي الذي يتغنى فيه الشاعر بأحاسيسه.  الفن الشعري: (3

كان قديًما يصف  )الوصف(غرض شعري قديم جدد فيه الشاعر ... غرض : الغرض الشعري (4
األشكال المحسوسة المرئية كوصف الطريق والجبل والفرس، ولكن مطران انتقل من الوصف 

 المادي إلى الوصف المعنوي وهو وصف المشاعر واألحاسيس غير المرئية.

 

 تحققت الوحدة العضوية في القصيدة بكل عناصرها: الوح ة العضوية: (5

تدور حول موضوع واحد وهو وصف الطبيعة عند المساء من فاألبيات كلها  وحدة الموضوع: (أ
 خالل عاطفة حزينة.

فالعاطفة في األبيات كلها واحدة وهي عاطفة الحزن واأللم والتشاؤم،  وحدة الجو النفسي: (ب
 وظهرت من خالل وصفه للطبيعة.

التي زادته األفكار مرتبطة ومرتبة ترتيبًا تصاعديًا فبدأ الحديث عن الغربة  تسلسل األفكار: (ج
آالًما ثم الشكوى للطبيعة فوجدها تشاركه آالمه ثم ذكر النتيجة التي وصل إليها وربط أفكار 

 ومشاعره.

 تمثلت املوسيقى في األبيات بكل ألوانها: الموسيقى: (6

( بما يتالءم مع حزن الهمزة الممتدة بالكسرمتمثلة في وحدة الوزن والقافية، واختار القافية ) خارجية: (أ
 ليناسب مشاعره وعواطفه الجياشة.( البحر الكامل) الشاعر وموضوع القصيدة. واختار الوزن 

 داخلية: (ب

 :تتمثل في المحسنات البديعية البعيدة عن التكلف. ظاهرة 

 :تنبع من  خفية 

 (.جودة وترتيب األفكار – صدق العاطفة – روعة التصوير – حسن اختيار األلفاظ)

  . األبيات شروط جودة القافية، ومدى تحققها في وضح س : 

 )فيها تصنّع(. تكون غير مجلوبة أو متكلفة أن  -1
 . في موسيقاها للجو النفسي مالئمة  -2
 . نابعة من معنى البيت تكونأن   -3
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وكتذلك   ، جديتداً ألنها ال تضيف ؛ ( مجلوبة ومتكلفة  المترائي)  الخامس عشرالنقاد أن قافية البيت  بعض ويرى
 .الرابع عشر ( في البيت تجاه نواظري( بعد قوله )ي ئإزا) 
 
 مطران:ـــــلالخصائص الفنية  (7

  ووضوحها .  األلفاظ سهولة-

 .فصاحة العبارة وإحكام الصياغة -
 .والمعاني واالبتكار فيها عمق األفكار-
 رسم الصورة الكلية . -
 تشخيص الطبيعة . -

 التصوير. روعة-

 صدق العاطفة.-

 .صدق التجربة الذاتية -
 قلة المحسنات البديعية . -

 

 
  مالمح شخصية مطران: (8

 مرهف الحس. (أ

 ثقافته واسعة. (ب

 متأثر بالطبيعة مندمج فيها. (ج

 مخلص في حبه. (د

 متمكن من اللغة. (ه

 متشائم مستسلم لألحزان. (و
 

 في الوطن العربي: ةكييللم رسة الرومانتالقصيدة تنتمي  (9

 :خصائصهاهو رائدها ألنه أول من حمل لواء الرومانسية على أرض الوطن العربي،  مطرانويعتبر 
 القصيدة تجربة شعورية ذاتية. -1

 تحقيق الوحدة العضوية. -2

 االعتماد على الخيال الكلي والجزئي. -3

 تشخيص الطبيعة والحوار معها. -4

 وضع عنوان للقصيدة  -5

 قلة المحسنات البديعية. -6
 

 س : علل : غلبة التشبيه في األبيات على غيره من الصور البيانية .  
ذلك أمر نابع من طبيعة الوصف الذي يحتاج إلى التشبيهات ، فلقد ربط الشاعر شعوره الذاتي بالمشهد الذي ألن 

  أمامه وأسقطه على تحوالت ألوان الغروب وحركة البحر والريح وهذا يحتاج إلى كثرة التشبيهات .
  : بم يتميز الخيال عند الرومانسيين ؟  س

يتميز الخيال بأنه خيال كلي ، يشمل أجزاء الطبيعة وخطوط الصوت واللون والحركة ، وفيه امتداد وتركيتب يتدل 
 على العمق ، ويؤثر في النفس ، ويميل إلى الحزن ، ويوحي بالغربة واأللم . 

 مظاهر الق يم والج ي : (10
 التج ي  التقلي  والق يم

 الحرص على اللفظ العربي الجزل. -1

 التزام الوزن والقافية الواحدة. -2

 قوة الصياغة والعبارة. -3

 وضع عنوان للقصيدة. -1

 استخدام الحوار الداخلي. -2

 رسم الصور الكلية. -3

 الوحدة العضوية. -4

 تشخيص الطبيعة. -5
 التجربة الذاتية. -6
 سيطرة األحزان. -7
 اللغة الحية. -8
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 األسئلة النقدية
تتتتتتتتُت عـــــــتتتتتتتتـلي التَِّعلَّتتتتتتتتِة بتتتتتتتتالُمنَى  - 1  إِنِّتتتتتتتتي أَقَم 
تتتتتتتتتَم ِطيتتتتتتتتتُب َهوائِهتتتتتتتتتا - 2 تتتتتتتتتِف هتتتتتتتتتذا الِجس   إِن  يَش 
 َعبَتتتتتتتتٌث طَوافِــــــــتتتتتتتتـي فتتتتتتتتي التتتتتتتتبالِد َوِعلَّتتتتتتتتةٌ  - 3
دٌ  - 4 ٌد بَصـــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتـبابَتِي ُمتَفَتتتتتتتتتتتتتتترِّ  ُمتَفَتتتتتتتتتتتتتتترِّ
 

بَتتتتتتتتتتة      تَُكتتتتتتتتتتوُن دوائِتتتتتتتتتتي -قتتتتتتتتتتالوا  -فتتتتتتتتتتي ُغر 
 النِّيتتتتتتتتتتتراَن ِطــــــتتتتتتتتتتتـيُب َهتتتتتتتتتتتواِء ؟ أَيُلَطِّتتتتتتتتتتتفُ  
فَاءِ   ــــــــــتتتتتتتتتتتتـتِش   فتتتتتتتتتتتي ِعلَّتتتتتتتتتتتة  َمن فتتتتتتتتتتتاي الس 
ٌد بَعـــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتـنائِي   بكتتتتتتتتتتتتتتتتتآبَتِي ُمتَفَتتتتتتتتتتتتتتتتترِّ
 

 ؟ (قالوا –أقمت  )في البيت األول وما اإليحاء في كلمة  (نإ)ماذا أفادت  (1

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

  ؟ (بغربة)أم  (في غربة)وأي التعبيرين أجمل مع التعليل  ؟(غربة)د تنكير كلمة ماذا أفا (2

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 يكشف البيت األول عن فجوة لبين توقعات الشاعر وواقعه كيف ذلك؟ (3

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 .وبين قيمتهفي البيت الثاني حذف عينه،  (4

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

؟ ثم عين التقديم والتأخير في البيت الثالث، وبين  ؟ وماذا أفاد تكريرها (علة)ماذا أفاد تنكير كلمة  (5
 قيمته.

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 ؟ (علة منفاي)،  ( عبث طوافي)هل وفق الشاعر في تعبير  (6

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 .(متفرد)في البيت الرابع حسن ترتيب، وضحه. ثم بين ماذا أفاد تكرار كلمة  (7

......................................................................................................................... 

 عرضت األبيات الغربة ودوافعها وظروفها ونتائجها. بين ذلك بالتفصيل. (8

.............................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
تتتتتتِطَراَب َختتتتتتواِطِري  - 5  َشتتتتتتاك  إلتتتتتتي البحتتتتتتِر اض 
تتتتتَت لتتتتتي  - 6 ر  أََصــــــــتتتتتـمَّ َولَي   ثتتتتتاو  علتتتتتي َصتتتتتخ 

جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءِ     فَيُِجيبُنِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي بِرياِحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِه الَهو 
تتتتتتتتتتتتتتتخ   اءِ قَل بًتتتتتتتتتتتتتتتا كَهتتتتتتتتتتتتتتتِذي الصَّ  َرِة الصتتتتتتتتتتتتتتتمَّ
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ِج َمكاِرِهــــــــــــتتتتتتتـي  - 7 ٌج كَمتتتتتتتو   يَن تابُهتتتتتتتا َمتتتتتتتو 
 والبحتتتتتتتُر َخفَّتتتتتتتاُق الَجــــــــتتتتتتتـوانِِب َضتتتتتتتتائٌِق  - 8
 

تتتتتتتتتتتتتتتق ِم فتتتتتتتتتتتتتتتي أَعَضتتتتتتتتتتتتتتتائِي  ويَفُتُّهتتتتتتتتتتتتتتتا َكالسُّ
ِري َستتتتتتتتتتتتتاَعةَ اإلمستتتتتتتتتتتتتتاءِ    َكَمتتتتتتتتتتتتتًدا كَصتتتتتتتتتتتتتد 
 

حذف في البيت األول والثاني ثم عين ال .(يجيبني)وماذا أفادت الفاء في  ؟ (شاك)ما اإليحاء في كلمة  (1
 قيمته وبين

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 في البيت الثاني؟ (ليت)وماذا أفادت  (صخر)ماذا أفاد تنكير وجمع كلمة  (2

...........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 (فقد اإلحساس –ضعف اإلحساس  –فقد السمع )  يفيد:  (صخر أصم)تعبير  (3

 (تتابع الهموم –كثرة الهموم  –قلة الهموم )  يفيد:  (موج مكارهي)تعبير  (4

 ولم خص الشاعر ساعة المساء؟ (كمًدا)ما اإليحاء في كلمة  (5

...........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 وضح ذلك وبين رأيك.في ترتيب األبيات دليل على قلق الشاعر واضطرابه.  (6

...........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 وضح ذلك.في األبيات مزج الشاعر نفسه بالطبيعة.  (7

...........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 وضحها وبين عناصرها. ورة كليةصفي األبيات  (8

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
َرةٌ وكأنَّهتتتتتتتتتتتتا - 9 َشـــتتتتتتتتتتتتـى البَِريَّتتتتتتتتتتتتةَ ُكتتتتتتتتتتتتد   تَغ 
تَِكتتتتتتتتتتتٌر قَتتتتتتتتتتتريٌح َجـتتتتتتتتتتتـف نُهُ  - 10 تتتتتتتتتتتُق ُمع   واألُف 
تتتتتتتَرة   - 11  يتتتتتتتا لَل غتتتتتتتـروِب ومتتتتتتتا بِتتتتتتتِه ِمتتتتتتتن  َعب 
َعةً  - 12 ًعتتتتتتتتتتا للنَّهتتتتتتتتتتاِر وَصتتتتتتتتتتر   أََولَتتتتتتتتتتي َس نَز 
 

 َصتتتتتتتتتتِعَدت  إلتتتتتتتتتتي َعي نَتتتتتتتتتتيَّ ِمتتتتتتتتتتن  أحشتتتتتتتتتتائِي  
تتتتتتتتتتتتتتَذاءِ  ِضتتتتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتتتتى الَغَمتتتتتتتتتتتتتتراِت واألق   يُغ 

أئِتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتَرة  للرَّ  للُمســـــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتـتَهاِم وِعب 
 للشَّمـــتتتتتتتتتتتتتـ ِس بتتتتتتتتتتتتتيَن متتتتتتتتتتتتتآتِِم األضتتتتتتتتتتتتتواِء؟

 
 ؟ (أحشائي)وهل وفق الشاعر في كلمة  (كدرة)ماذا أفاد تنكير  (1

.............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 ؟ (الغمرات واألقذاء)ما عالقة العين بالحشا، وماذا أفاد الجمع بين  (2

.............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 يجد مرا به الماء الزالال ... ومن يك ذا فم مر مريض قال المتنبي:  (3
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 هات من األبيات ما يشبه هذا المعنى ثم وازن بينهما.
......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
 

 ما نوع األسلوب، وما غرضه، وما أثر الغروب على الشاعر؟ (يا للغروب) (4

.............................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

                           وأي التعبيرين أجمل مع التعليل  ؟رضهوما غ ؟ما نوع األسلوب (أو ليس نزًعا للنهار؟) (5
 ؟ (جنائز األضواء) أم (مآتم األضواء)

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 لبيت الثالث والرابع يكمل كل منهما اآلخر كيف ذلك؟بين ا (6

.............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
ٌع  - 13 تُتتتتتتتتِك والنَّهـــــــــتتتتتتتتـاُر ُمتتتتتتتتَودِّ  ولقَتتتتتتتتد  َذَكر 
تتتتتتتُدو تجــــتتتتتتتـاهَ نَتتتتتتتتَواِظِري  - 14  وَختتتتتتتواِطِري تَب 
َشتتتتتتًعا  - 15 ُع ِمتتتتتتن  َجف نِتتتتتتي يَِستتتتتتيُل ُمَشع   والتتتتتتدَّم 
ُس فتتتتتتي َشتتتتتتفَق  يَِســتتتتتتـيُل نَُضتتتتتتاُرهُ  - 16 تتتتتتم   والشَّ
را  - 17 ت  خـــــتتتتتتتتتـالَل غَمتتتتتتتتتاَمتَي ِن تََحتتتتتتتتتدُّ  َمتتتتتتتتترَّ
ِن قَتتتتتتتد    - 18 َعتتتتتتتة  للَكتتتتتتتو   فَكتتتتتتتأَنَّ آِخـــــــــتتتتتتتـَر َدم 
ـــــــــــتتتتتتتـُت يتتتتتتتومي َزائِتتتتتتتال - 19    وكتتتتتتتأَنَّنِي آنَس 
 

تتتتتتتتتتتتتُب بتتتتتتتتتتتتتيَن َمهابَتتتتتتتتتتتتتة  وَرجــــــتتتتتتتتتتتتتـاءِ     والقَل 
تتتتتتتتتتتتتتتحاِب إَِزائِتتتتتتتتتتتتتتتي  َكل َمتتتتتتتتتتتتتتتى َكداِميَتتتتتتتتتتتتتتتِة السَّ

تتتتتتتتتتتتتـعاِع   الغتتتتتتتتتتتتتاِرِب الُمتَرائِتتتتتتتتتتتتتيبَستتتتتتتتتتتتتنا الشُّ
َداءِ  َق العقيتتتتتتتتتتتتتِق علتتتتتتتتتتتتي ُذًرا َســـتتتتتتتتتتتتتـو   فَتتتتتتتتتتتتو 

َعتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة الَحــتتتتتتتتتتتتتتتتتتـمراءِ   م   وتَقَطَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرت  كالدَّ
ُمِعتتتتتتتتتتتتتتي لِرثتتتتتتتتتتتتتتائِي   ُمِزَجـتتتتتتتتتتتتتتـت  بتتتتتتتتتتتتتتأِخِر أَد 
تتتتتتتتتُت فتتتتتتتتتي الِمتتتتتتتتتترآِة كيتتتتتتتتتَف َمســتتتتتتتتتتـائِي   فَرأَي 
 

 
 .(مهابة، رجاء)وماذا أفاد الجمع بين  (لقد تذكرتك)أم  (لقد ذكرتك)أي التعبيرين أجمل مع التعليل  (1

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 مني وبيض الهند تقطر من دمي ...  ولقد ذكرتك والرماح نواهل    يقول عنترة: (2

 هات من األبيات ما يشبه المعنى ثم وازن بين البيتين.
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 ثم وضح مدى التالؤم بينهما وبين القافية.  (مترائي –إزائي )هل وفق الشاعر في كلمتي  (3

...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 ؟  (الشعاع الغارب المترائي)ما رأي النقاد في تعبير  (4

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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                                                                ؟  (كسنا الشعاع)أم  (بسنا الشعاع)أي التعبيرين أجمل مع التعليل  (5
 ؟  (الغارب –دامية )وما اإليحاء في كلمة 

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ؟(يسيل)وما اإليحاء في كلمة  (نضار، عقيق)ما رأي النقاد في كلمتي  (6

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 ذكر الشاعر نوعين من الدمع وضحهما مبينًا الفرق بينهما. (7

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ؟(المساء)واختيار عنوان القصيدة  (أدمعي)هل وفق الشاعر في استخدام جمع القلة ( 8

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ؟(المرآة)لم آثر الشاعر األسلوب الخبري في المقطع األخير من القصيدة؟ وما المراد من كلمة ( 9

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 

 األسئلة العامة
 للوحدة العضوية عناصرها، وضحها وبين مدى تحققها في القصيدة. (1

...........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 بين مدى التالؤم بين قافية األبيات وعاطفة الشاعر وموضوع القصيدة. (2

...........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 للموسيقى الشعرية ألوان، وضحها وبين قيمتها الفنية. (3

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 وضح ذلك.شعر مطران يمثل خطوة انتقالية بين المدرستين الكالسيكية والرومانسية.  (4

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 .وضح ذلكتمثل القصيدة غرًضا شعريًا قديًما جدد الشاعر فيه.  (5



 الثالث الثانويالصف    النصوص

63  

 

 سالم/ اللغة العربية مع أ

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 أسئلة الكتاب املدرسي
/ يعد مطران رائد النزعة الرومانسية في القرن الحديث وصاحب التيار الوجداني فيه إلى أي مدى تظهر في 1س

 القصيدة هذه الريادة؟

يعد مطران رائد المدرسة الرومانتيكية في الشعر العربي الحديث ألنه متأثر بالثقافة الغربية والسيما  /1ج
الفرنسية وظهر ذلك في قصيدته فتميز بالعاطفة القوية ورفض الواقع والتحرر من التقليد واالمتزاج بالطبيعة 

 نهايتها . والتشاؤم العام في القصيدة والذي يظهر بشكل صريح بذكر الموت في

 / يكشف البيت األول عن فجوة بين توقعات الشاعر وواقعه كيف ذلك؟2س

جسم وآالم الحب / كان يتوقع الشفاء فكان الواقع استمرار المرض وشدة الشوق فجمع بين مرض ال2ج

                                                                                                                              والشعور بالغربة.

                                                    / ما نوع االستفهام في البيت الثاني؟ وما دوره في التعبير عما أراده الشاعر؟3س

 غرضه بالغي وهو النفي.. ويعبر عن شدة شوقه. /3ج

 في هاتين الجملتين تقديم وتأخير ما الغرض البالغي منه؟ (عبث طوافي؛ علة في علة منفاي)/ 4س

 / الغرض البالغي في التقديم هنا القصر للتوكيد وتخصيص الحكم.4ج

 / ما الذي يتمناه الشاعر في البيت السادس؟ ولماذا؟5س

 كون قلبه صلبًا قاسيًا كالصخرة حتى ال يشعر بآالم الحب والشوق.يتمنى أن ي /5ج

 / لم يضيق صدر البحر كمًدا في البيت الثامن؟ وما وجه الصلة بين هذا والحالة النفسية للشاعر؟6س

ضاق صدر البحر كمدا وحزنا لمشاركته الشاعر آالمه وأحزانه فالشاعر شخص البحر ،وجعله كائنا حيا  -6ج/
 وجدانه ويتعاطف معه وهذه من سمات شعراء المدرسة الرومانتيكية .يشاركه 

 / في البيت التاسع تشبيه بين أركانه ووجه البالغة فيه.7س

التشبيه في قوله )كأنها صعدت إلي عيني من أحشائي (فقد شبه كدرة الكون بكدرة نفسه الحزينة  -7/ج
 المضطربة  وأداة التشبيه )كأن( ويوحي بسيطرة مشاعر الحزن واأللم علي نفس الشاعر 

 / يا للغروب بما تسمي هذا األسلوب؟ وما وجه الجمال في استخدامه هذا؟8س

نداء غرضه التعجب والدهشة ووجه الجمال في استخدامه يرجع إلي ما يوحيه من مشاعر ) ياللغروب (  -8ج/
متباينة فهو بالنسبة للمحب الولهان يوحي بالفراق والبعاد ومن هنا كانت الدموع .وبالنسبة للمتأمل الرائي فيه 

 والمشتاق للحبيب. عبرة وعظة بنهاية النهار ،ولذا كان لمنظر الغروب وقع خاص علي نفسية كل من الشجي
 /يعد البيتان الحادي عشر والثاني عشر وحدة يكمل كل منها اآلخر ...كيف ذلك ؟9س
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 وتوضيح شرح الثاني والبيت الناس في وأثره الغروب وقت الشاعر يصف األول البيت ففي مرتبطان البيتان
 . األول للبيت
والرجاء ما وجه التقابل بين هاتين الكلمتين / في البيت الثالث عشر يتردد قلب الشاعر بين المهابة 10س

                                         ؟لشاعر إلى اإلحساس بهذا التقابلالمهابة والرجاء؟ وما األسباب التي دعت ا

 التضاد بينهما يوضح المعنى واألسباب التي دفعت الشاعر إلى ذلك عدم ثقته في الشفاء وإتمام هذا اللقاء./ 10ج

 / في البيت الثامن عشر ذكر لنوعين من الدموع. ما الفرق بينهما؟11س

 دموع الشاعر( والفرق بينهما أن األول خيالي والثاني حقيقي  –)دموع الكون /11ج
 / تعكس رؤية األديب للكون حالته النفسية وضح ذلك من خالل قراءتك لهذه القصيدة.12س

تعكس رؤية األديب للكون حالته النفسية ، وهذا يوضح لنا سبب اختالف األساليب باختالف الجو النفسي  /12ج
لألديب ،فلو كان الشاعر سعيدا ألحس في البحر جماال وفي موجه موسيقا وفي مائه صفاء وفي حمرة الشمس 

قلبه هو ، فالشعر الغنائي تعبير لونا ورديا ولكن كل شيء في نظر الشاعر هنا حزين ألن هذا الحزن نابع من 
.                                                                                   عن الحياة كما يحسها الشاعر ولذلك يقول :          

 تغشي البرية كدرة وكأنها  ... صعدت إلي عيني من أحشائي

 الجماد بين إلى أي مدى نجح مطران في ذلك./ التشخيص هو إضفاء صفة الحياة على 31س

لقد نجح مطران في ذلك حيث بث الحياة في الكائنات الجامدة فالبحر إنسان حزين والنهار يحتضر  /13ج

 والشمس تموت واألضواء تقدم لها مأتما والخواطر جريحة والكون يبكي 

 الغربة في تحقيق هذه الدوافع؟ / ماذا كانت دوافع الغربة عند خليل مطران؟ وإلى أي مدى نجحت14س

/ إن كان المقصود بالغربة إلى اإلسكندرية فقد كانت دوافعها البحث عن الدواء والشفاء ونسيان الهموم 14ج

 واآلالم، ولم تنجح الغربة في تحقيق هدفه بل زادته آالًما وأشواقًا.

ه من وطنه إلى فرنسا وخوفه من الشعور بالغربة من صفات شعراء الرومانسية وكانت دوافعها عنده فرار -

اضطهاد األتراك له وشعوره باختالفه عمن حوله في الفكر واإلحساس فهو غريب بينهم وقد نجحت هذه 

 الغربة في تحقيق دوافعها والتحليق في سماء الخيال الحزين واالتجاه الرومانسي الذي عرف به.

 ./ حلل المشابه والفروق بين إبداع المدرسة الرومانسية وبين مدرسة اإلحياء والبعث 15س

 

 امتحانات الثانوية العامة
 م 1999امتحان ال ور الثاني 

َنىــــــإ ن ي أََقْمت  ع عــ لَّة  بالم  ْرَبة     لي الت   تكون   وائ ي -قالوا  -في غ 
يب   ـ    َهوائ هاإْن َيْشف  هذا الج ْسَم ط  ف  الن يراَن ط   ـيب  َهواء  ؟ــــأَي لَط 

لَّة  ـــــــَ َعَب   طـــ لَّة  َمْنفاي السْ    واف ي في البال   َوع   تـــ ْشَفاء  ـــــفي ع 
َتَفر    بَصبــ                  َتَفر    ــــــــــم  َتف            ــــاَبت ي م   ــائ يـــــــر    بَعنـــــــَ بكآَبت ي م 

 "الكآبة" في جمل توضح معناها. والمرا  بـ " التعلة" ومضا  : هات مفر  " م نى"، - (أ) 
                                                 ُمنية الطالب أن يحصل على أعلى الدرجات : الجملة             ُمنية -   
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  بالقراءة يخفف الَهمالتشاغل  : الجملة         التشاغل -   
 . سروري برؤيا أبي بعد عودته من السفر أثلج صدري : الجملة          سرور -    
 
 ت ور حولها األبيات؟ وما أثر عاطفته في اختيار الكلمات ؟ التيما الفكرة  - (ب) 

في الغربة شفاء لما بين الشاعر كيف قبل نصح الناصحين بالذهاب إلي اإلسكندرية طلباً للشفاء ، لعله يجد  :
لكنه يتساءل مستنكراً مفرقاً بين شفاء الجسد وشفاء الروح ، فإذا شفا الهواء الطيب باإلسكندرية آالم  . يعانيه

أن ما صنعه : منطقية هي  نتيجة الجسم ، فإنه يشك في مدى نجاحه في شفاء آالم الروح ، ولهذا ينتهي إلى
وما زاده السفر واالبتعاد عن أهله إال إضافة علة جديدة هي االغتراب  وفعله بترك القاهرة عمل ال جدوى منه ،
  . ، إلى علة قديمة هي اآلم مفارقة من يحب

لكنها وحدة ذات ثالث صفات  " متفرد " : عبر عنها بقوله الوحدة القاسية وهكذا أسلمته العلتان إلى حالة من -
  . العناء والتعب: تتسلسل بطريقة تدريجية ، سببها الحب ، وآثاره ، ونتيجته 

تعبر عن شدة الشوق  : والنيران ودوافعها وظروفها ونتائجها –وهكذا عرض الشاعر الفكرة بإيجاز 
  . حت سجناً تدل على أن اإلسكندرية أًصب : منفاي . توحي برغبة تخفيف اآلالم : ويلطف ،

  . اإلضافة تفيد التخصيص ، كآبتي ، عنائي صبابتي
 ؟  ؟ وما  وافعها ما المرا  بالغربة -)ج(  
الذهاب إلي اإلسكندرية على أمل الشفاء من المرض ، وكان هذا استجابة لمشورة األصحاب ، ولكن الهواء  -

وكان . الجميل إذا ساعد على شفاء أمراض الجسم فلن يستطيع أن يخفف آالم الحب أو يطفئ نيران الشوق 
 نتيجته الشعور بالغربة وزيادة العلة ، والشعور بالغربة واأللم

 
 .   نف  األبيات السابقة[   م2012امتحان ال ور األول[  

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ) 
 .  (أ اءات - وايات  - أ وية -أ واء )" جمعها :   واء"  - 1  
نية -ألمنيا  -الَمنية  -األمنية )" مفر ها :  المنى"  - 2    . ( الم 
 (الشباب -األطالل  - القطرين -النيل )" بشاعر :  خليل مطرانلقب "  - 3  

                                  يكشف البيت األول عن مفارقة بين تطلعات الشاعر وواقعه النفسي وضح ذلك،  - (ب)
 وما عالقة البيت الثال  بما قبله ؟

المفارقة تمثلت في التعلتل والتلهتي والتستلي والتطلتع إلتى الشتفاء ولكتن دون جتدوى حيتث الواقتع النفستي هتو  -
   . الغربة وآالمها

 بّين نوع الخيال في قول الشاعر " النيران " وما قيمته الفنية ؟ - (جـ)

 وكذلك بقدر اآلالم وكثرتهاوفيها تجسيم وإيحاء بشدة الشوق ،استعارة تصريحية حيث صور أشواقه بالنيران :

  استخلص سمتين من سمات الرومانسية عن  مطران كما تالحظها في األبيات السابقة . - ( )

  . الوحدة العضوية متمثلة في وحدة الموضوع والجو النفسي - 1-
 . التعبير عن التجربة الذاتية - 2-
  . الشعور بالغربة- - 3

  . العاطفة الحادة - 4-

  م 2008ال ور األول امتحان  
لَّة  ـــــــَ َعَب   طـــ لَّة  َمْنفاي السْ  واف ي في البال   َوع   تـــ ْشَفاء  ـــــفي ع 
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َتَفر    بَصبــ َتَفر    ــــــــــم  َتَفر    بَعنــــ  ــــاَبت ي م   ــائ يــــــبكآَبت ي م 
ي ر  َراَب َخواط  ياح ه  الَهْوجَفي ج يب ن ي  َشاك  إلي البحر  اْضط   اء  ــــبر 

 مرا ف " صبابة "،ومضا  " الهوجاء " في جملتين مفي تين .  ض  : - (أ)
  الهادئة ، العليلة -                    شوق -
 مَم يشكو الشاعر ؟ وبَم أجابه البحر ؟ - (ب)
أهله إال إضافة علة جديدة هي قصده اإلسكندرية لالستشفاء عمل ال جدوى منه ، وما زاده السفر واالبتعاد عن  -

 . االغتراب إلى علة قديمة هي آالم مفارقة من يحب

 . العناء والتعب ونتيجتها الكآبة ، وأثارها الحب ، سببها إلى وحدة قاسية العلتان وقد أسلمته -

  برياحه الهوجاء التي زادته هماً و ألماً  البحر وأجابه -
ي "، وبّين أثرها . - (جـ) ر  َراَب َخواط   ح   الصورة البيانية في : " َشاك  إلي البحر  اْضط 

تشخيص الطبيعة المتمثلة في البحر ، وإيحاء بامتزاج الطبيعة والشاعر  : وأثرها في المعنى . استعارة مكنية
  . المتلقيمعاً في أحاسيس واحدة ، وفيها تشخيص للمعنى مما يؤدي إلى وضوح أكثر لدى 

 ما مظاهر النزعة الرومانسية في األبيات السابقة ؟ وكيف ظهرت الطبيعة فيها ؟ - ( ) 
 . التيار الوجداني الذي يصور أحاسيس الشاعر وعواطفه في ذاتية واضحة - 1-

في حب الشاعر الطبيعة ، وارتباطه بها بحيث تكون الطبيعة صدى لما في نفسه ، وما في نفسه صدى لما  - 2- 
 . الطبيعة

  .غلبة روح التشاؤم على نفس الشاعر - 3 -

 فقد ظهرت في األبيات حية ناطقة ممتزجة بنفسه الطبيعة أما -
 
 م 1993امتحان ال ور األول  

ي   ر  َراَب َخواط  ياح ه  الَهْوجاء                  َشاك  إلي البحر  اْضط   َفي ج ـيب ن ي بر 
اء      أََصمَّ َولَْيَت لير  ـــــــثاو  علي َصْخــ ْخَرة  الصمَّ ي الصَّ ا كَهذ   َقْلب 

ـــيــــــــَيْنتاب ها َمْوج  كَمْوج  مك ه  ْقم  في أعضائ ي    ار   وَيف تُّها كالسُّ
ي َساَعَة اإلمساء      وان ب  َضائ ق  ـــــــوالبحر  َخفَّاق  الَجــ ا كَصْ ر   َكَم  

 اختر الصحيح  : - ( أ)
 (خطير - خاطرة -خطر  -خطرة )   :(خواطري) مفر  -
 (قلق -مضطرب  - مقيم -ثابت )   :  (ثاو)مرا ف  -
 (متعة - سرورا -راحة  -رضا )  :   (كم ا)مضا ا  -

 تعبر األبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خالل مناجاته للطبيعة وضح ذلك - ( ب)
تعبر األبيات عن الحالة النفسية للشاعر متن ختالل مناجاتته للطبيعتة فهتو يعتاني متن فرقتة األحبتاب ، ومتن آالم  -

المرض ، وقد تكاثرت عليه الهموم فلجأ إلى الطبيعة يبثها أحزانه ، وآالمته متمنيتاً أن يكتون قلبته صتخرة صتماء 
برياحته الهوجتاء ، ويشتاركه آالمته وضتيقه ( بيعةوهو من الط)فال يعاني من الحزن واأللم ، ويستجيب له البحر 

   وخصوصاً وقت المساء
                           استخرج من األبيات صورة خيالية ومحسنا ب يعيا ووضحهما وبين قيمة كل منهما الفنية -)ج( 

سبيل االستعارة  وجعله إنساناً يشكو له ما يعانيه علىشخص البحر ،،  شاك إلى البحر : الخيالية الصورة -
                             . أضفت على الجماد الحياة والحركة مما أوضح المعنى وأبرزه : الفنية قيمتها . المكنية

 . طباق يبرز المعنى عن طريق التضاد: ، وقيمته الفنية  " يجيبني - شاك " : البديعي المحسن -   
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                        . علل لما تقول  (خفاق الجوانب)أو  (هائج الجوانب)أيهما أفضل  : أن يقول الشاعر  - ( ) 
                                                               وبين لماذا خص الشاعر مناجاة البحر بساعة اإلمساء ؟-

                       . نفسية الشاعرأفضل ؛ ألنه يعبر عن القلق واالضطراب الذين يتالءمان مع  :خفاق الجوانب

؛ ألنها تعكس الظالم وما فيه من رهبة وخوف ونهاية للنهار  وخص الشاعر مناجاة البحر بساعة اإلمساء
 . المشرق

                .كان شعر مطران مرحلة انتقال بين الكالسيكية والرومانسية وضح ذلك من خالل النص  - (هـ) 
كان شعر مطران مرحلة انتقال بين الكالسيكية والرومانسية وتوضيح ذلك من خالل النص أنن نرى في  -

قصيدته بعض سمات الكالسيكية التي امتزجت بالرومانسية ، وذلك ألنه التزم وحدة الوزن والقافية ، واهتم 
 . تصوير الوجدانيوقد استمد بعض صوره من القديم معتمداً على ال. بقوة األلفاظ والتراكيب ، 

  نف  األبيات السابقة[   م 1998امتحان ال ور الثاني[  
 ض  مرا ف " ثاو " وجم  " الهوجاء " في جملتين من تعبيرك .  - (أ) 

 ُهوج -                         مقيم  -            
لج  الشاعر إلي البحر يشكو له همومه، وأقام على صخر ال يح  بآالمه . وضح هذا الموقف من خرالل  - (ب)

 هذه األبيات . 
ذهب الشاعر إلي اإلسكندرية حيث الطبيعتة الجميلتة لالستشتفاء إثتر آالمته النفستية العاطفيتة ، فلجتأ إلتى البحتر  -

ويقتيم علتى صتخر ال يحتس . . جتد إجابتة إال تتدافع الريتاح واتخذه صتديقاً يبثته نجتواه ويشتكو لته همومته ، وال ي
تلتتك . بآالمتته ، فيتمنتتى أن يكتتون لتته قلتتب قتتاس صتتلب مثتتل هتتذه الصتتخرة ، حتتتى ال يشتتعر بتتآالم الحتتب و الفتتراق 

الصخرة التي تستقبل األمواج دون أن تؤثر فيها ، بينما تتدافع أمواج اآلالم النفسية والجسدية على قلب الشاعر 
   . في جسمه كله ، فتؤثر
 .عين في األبيات صورة خيالية، ووضحها، ثم اذكر قيمتها الفنية  -)ج( 

استعارة مكنية ، فقد شبه البحر بإنسان يشكو له ، وحذف  " البحر إلي شاك " : الصورة الخيالية في قوله -
 وتشخيصهتوضيح المعنى : وقيمتها الفنية  (شاك) المشبه به ، وأتى بالزمة من لوازمه

 
.   نف  األبيات السابقة[   م2006امتحان ال ور األول[  

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  - (أ)
 . (روحه -أمانيه  - أفكاره -طبيعته )"المرا  بها عن  مطران : خواطري" - 1    
 . (الفكر -القلق  -الحب  - الحزن واأللم)" تعبر عن : شاك" - 2   
 كيف ج   مطران في القصي ة رغم محافظته على شيء من الق يم ؟  - (ب)

 . وضع عنوانا للقصيدة يعبر عن مضمونها - 1-

أصبحت القصيدة عنده كال متكامال ذات وحدة عضوية ، ذات موقف شعوري واحد ، وموضوع واحد - - 2
 . وأفكار ومشاعر مترابطة

 . االمتزاج بالطبيعة والتعبير من خاللها - 3-

  . استخدام اللغة الحية الرقيقة البعيدة عن الغرابة -القصيدة تجربة شعورية ذاتية - - 4

 . أخذ من القديم المحافظة على الوزن والقافية - 5-
 لكل منها .  في األبيات السابقة صورة كلية . بين أجزاءها ممثال   - 1     -)ج(  

 : الصورة الكلية تتمثل في

 . خفاق -هوجاء  -يجيبني  -شاك  : الصوت -
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  . خفاق -يفتها  -موج  -ثاو  -هوجاء  -رياحه  -اضطراب  : الحركة -

 . اإلمساء -صخر  -البحر  : اللون -
 نوعها وأثرها في المعنى .  اهات صورة جمالية موضح   - 2

 . استعارة مكنية يجيبني .. شاك  - 

 . مكارهي ، كالسقم ، كصدريقلبا كهذي ، كموج  -كناية  : الهوجاء رياحه  - 
 
  نف  األبيات السابقة[  م 2010امتحان ال ور األول[  

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ) 
 .  (الش ي ة -العظيمة  -السامة  -البطيئة )" هو :  الهوجاءمرا ف "  - 1  
 . (ارتقاء - سكون -انزالق  -انطالق )" هو :  اضطرابمضا  "  - 2  
 :" هذا التعبير يشير إلى  ثاو  علي َصْخــر  أََصمَّ "  - 3  
 (قسوة الصخرة -إصرار الشاعر  - وح ته وانطوائه -قوة الشاعر ) 

 وبين أثر ذلك في اختيار األلفاظ مزج الشاعر بين نفسه والطبيعة، وضح ذلك من خالل األبيات السابقة،  - (ب)
جابتة بريتاح هائجتة شتديدة ، إ ال أنه لم يجد منته إالإ اتجه الشاعر بالشكوى الى البحر ليبث له شكواه من همومه

ثتم جلتس علتتى صتخرة صتتلبة ، وتمنتى أن يكتون قلبتته فتي مثتتل صتالبتها ، ولكنته غيتتر نظرتته لهتتا بستبب تفتيتهتتا 
 جسمهبالموج ، مثل المرض الذي يصيب 

كلهتا . مكتارهي  -يفتهتا  -ينتابهتا  -الهوجتاء  -اضتطراب  -شتاك : جاءت األلفاظ مناسبة لعاطفتة الشتاعر مثتل  -
  . تناسب عاطفة الحزن

          رة السرابقة، وبرين قيمتره الفنيرة ." يجيبنري برياحره " وضرح الجمرال فري العبرا -)ج(  

  . تشخيص وتوحي باندماج الشاعر في الطبيعة وفيها. عارة مكنية صورت البحر إنساناً يجيباست  

                               ماذا أفا  استخ ام " الفاء " في " فيجيبني " ؟ وما عالقة هذا القول بما قبله ؟ - ( ) 
  . سرعة االستجابة : " فيجيبني " في " الفاء " أفاد استخدام

 ) نف  األبيات السابقة ( م 2016األول  ال ور

  :من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي  -( أ

                           (سعادة وحب -سالمة ونجاة  - هدوء وسكون -رضا وسرور  : " (اضطراب " مقابل  
                                        األهاجي –األهواج  -الهواج  - الهوج)  : " الهوجاء " جمع 

                                                                                  (هائم –هادئ  - مقيم -نائم )  : " ثاو   " معنى     )
  - ب
                                            .ذلك بأسلوبك وضح. صور الشاعر الطبيعة بما يتوافق مع مشاعره  -   1 - 

يث صورها حية ناطقة ممتزجة بنفسه ، ويتخذ من صور ح صور الشاعر الطبيعة بما يتوافق مع مشاعره
الطبيعة ما يتعادل مع أحاسيسه ومشاعره ، وال يقتصر على التصوير الخارجي لها فحسب ، بل كان ما في 

 صدى لما في الطبيعةالطبيعة صدى لنفسه ، وما في نفسه 

                                                  .سر جماله وبين  . "قلباً كهذي الصخرة " : وضح الخيال في  -  2 - 
 التوضيح: ، وسرجماله  قلبه بالصخرة تشبيه حيث شبه
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                                                 ؟ في موضعيهما " ينتابها - اضطراب : "داللة كل من ما - جـ -
                  توحي بالمعاناة ، أو تشتت الذهن ، أو القلق النفسي " اضطراب " داللة  

  . توحي بكثرة األمواج وتتابعها وتواليها " ينتابها " داللة  .     

                                                  مطران ؟بَم تمثل القصيدة النزعة الوجدانية التي أرادها خليل  - د -
تمثل القصيدة النزعة الوجدانية التي أرادها خليل مطران بما فيها من حب للطبيعة وارتباط بها ، وتصوير  -

 . لمشاعر الحب المخلص واإلحساس العاطفي ، وبما فيه من تشاؤم عام ينتهي بذكر الموت صراحة

    م 1996الثاني امتحان ال ور 
ْ َرة  وك نَّها َة ك  يَّ ْن أحش    َتْغَشى الَبر  َ ْت إلي َعْيَنيَّ م   ائ يــَصع 
ر  َقريح  َجْفن ه   ْعَتك  ي على الغمرات  واألقذاء      واأل فـْق  م   ي ْغض 

ْن َعْبَرة  ـيا لَْلغ أئ يــــللم سـ   روب  وما ب ه  م  ْبَرة  للرَّ  ــَتهام  وع 
 ومفر  " األقذاء " في جملتين من تعبيرك. ،ض  مرا ف " تغشى " - (أ)

 قذى  -                        تغطي -     
 رأى الشاعر الطبيعة من خالل نفسه. وضح ذلك. - (ب)
اجتمعت على الشاعر آالمه النفسية والعاطفية ، وآالمه الجستمية ، فأشتاع ذلتك فتي نفسته الحتزن ، فلتم يتر فتي  -

  . الطبيعة جمالها ، وإنما رآها من خالل نفسه
 من البيت الثال  استخرج لونا من ألوان الب ي ، وبين سر جماله. -)ج( 
  . للرائتتي " ِعب تترة" للمستتتهام ، و " َعب تترة " فتتي البيتتت الثالتتث الجنتتاس النتتاقص بتتين البتتديع ألتتوان متتن

 .ويؤثر في النفس ويحرك الذهنتأثير الموسيقي الذي يطرب اآلذان ،  وسر جمال الجناس -
 

    م 2002امتحان ال ور الثاني 
ْن عَ ـيا لَْلغ ْبَرة  للرَّ ــــللم سـ   ْبَرة  ــروب  وما ب ه  م   ئ ياــَتهام  وع 

ا للنَّهار  وَصْرَعة   ْم   بيَن مآت م  األض   أََولَْيَ  َنْزع  ؟ـللشَّ  واء 
ع   َو    اء  ـاَبة  وَرجـــــوالَقْلب  بيَن َمـه   ولَقْ  َذَكْرت ك  والنَّهـار  م 

 ض  معنى : " المستهام " . ومضا  " صرعة " في جملتين من عن ك . - (أ)
 حياة -             شديد الحب أو المحب المشتاق -
 عبر عن أفكار األبيات . موضحا ما أثاره الغروب في نف  الشاعر . - (ب)
فيه من إثارة مشتاعر األحبتة وبكتائهم بستبب الفتراق ومتن عظتة للمتأمتل يتعجب الشاعر من منظر الغروب بما  -

الذي يشاهد نهاية النهار ومغيب الشمس ، وكأنه يشتهد مفارقتة التروح الجستد ، ويتذكر الشتاعر حبيبتته والنهتار 
 .  يودع الدنيا ، وقلبه مضطرب بين الخوف من عدم لقائها ، واألمل في هذا اللقاء

 أيهما أ ق  اللة على المعنى فيما يلي ؟ ولماذا ؟  -)ج( 
 جنائز األضواء" أم "  م تم األضواء"  -1  
والمعبر عنه . أي مجتمع النساء في فرح أو حزن  مأتم جمع مآتم جنائز األضواء ألن كلمة: األدق داللة هو  -

 .  في البيت هو  الحزن

 ". ولق  تذكرتك" أم "  ولق  ذكرتك"  -2
  . ألن ذكره لها يدل عنى أنها في خاطره ال تغيب ، أما التذكر فيفيد أنه كان قتد نستيها ثتم تتذكرها : ذكرتك ولقد -
 ، ووضح قيمته الفنية .  ابياني   اهات من البيت الثال  لون   - ( )
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 ، . بيان ما في نفس الشاعر من أحزان : وقيمتها الفنية . استعارة مكنية : " النهار  مودع"  -

 . بيان اضطرابه بين الخوف والرجاء:  وقيمتها الفنية. وهو كناية  : " القلب بين مهابة ورجاء " : أو -
 
  نف  األبيات السابقة[  م 2013امتحان ال ور الثاني[  

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما ي تي : - (أ)
 .  (العطوف -الحار   - المشتاق) " :  المستهاممعنى "  - 1  
 . (م تم -ميتم  -م تمة )  " :  مآتممفر  "  - 2  
 (حزن - ي   -ضيق ) " :  رجاءمضا  "  - 3   

 " م  " النهار "، افي األبيات تصّور شعري للغروب . وضحه، ثم بّين رأيك في استخ ام " نزع   - (ب)
 " صرعة " م  " الشم  " و 

تمثل في جعل المستهام يذرف عبراته حزنا على فراق محبوبته والمتأمل يأخذ العبرة  التصّور الشعري للغروب
؛ الن النزع فيه قوة خفية ال يشعر بها من يحيط باإلنسان المحتضر  " النهار " مع " نزعاً  " استخدام - والعظة

 واستخدام .                                                                 به مثل النهار الذي يختفي دون أن نحس
؛ ألنها تدل على القوة الواضحة التي ترى بالعين في القتل وكذلك الشمس لحظة  " الشمس " مع " صرعة "

 .غروبها تكون واضحة مرئية للعين

 ، ووضحه وبين قيمته،  ابياني   ااستخرج من البيت األخير لون   -)ج(  
كناية عن االضطراب  القلب بين مهابة ورجاء استعارة مكنية فيها تشخيص يوحي الحزن ، أو:   النهار مودع -

 والحيرة

 ، وبين نوعه وأثره . اب يعي   اومن البيت األول لون   .
   .جناس ناقص يحدث نغماً موسيقياً يطرب األذن ويمتع النفس  عبرة وعبرة

 في قصي ة " المساء " . وضح ذلك . االتيار الوج اني يب و واضح   - ( )
يبدو في القصيدة التيار الوجداني واضحاً حيث يصور أحاسيس الشاعر وعواطفه فتي ذاتيتة واضتحة فالشتاعر  -

  يخلع شعوره الخاص على الطبيعة بمظاهرها المختلفة
 
  م 2000امتحان ال ور الثاني  

ع  ــــــــوالنَّهــولَقْ  َذَكْرت ك   َو    اَبة  وَرجاء  ــــــــوالَقْلب  بيَن َمه    ـار  م 
و تج ي َتْب   ر  يــــوَخواط  ر  ح    ـاَه َنَواظ  َية  السَّ  اب  إ َزائ يــَكْلَمى َك ام 

ا َشْعَشع  يل  م  ْن َجْفن ي َيس  ْم   م  َترائ ي    وال َّ ب  الم   بَسنا الشُّعاع  الغار 
م ه      ـــْ والشَّ يل  ن َضار  ا سَ     في َشَفق  َيس  ر   ْوَ اء  ــــَفْوَق العقيق  علي ذ 

 : يليتخير الصواب مما بين األقوا  لما  - (أ)
 (حيرة وتر   - خوف وإشفاق - إجالل واحترام) " يرا  به : مهابة"  -
 (َخْطرة - خاطرة - خطر) " مفر ه : خواطري"  -
 (النشاز - القبح - الظلمة) " مضا ه :  السنا " -

 اشرح ذلك. -يرى الطبيعة من خالل وج انه الحزين  - في األبيات - الشاعر - (ب)
تكشف األبيات عن قلتب الشتاعر المعتاني التذي يغشتاه الختوف مترة واألمتل مترة أخترى ، والتذي تهتز ختواطره  -

ومتن ختالل هتذه العدستة القاتمتة يترى النهتار .. بالجراح واآلالم ، فتعبر عنها الدموع المنهمرة المشعة بالضتوء 
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مودعاً ، والسحاب دامياً ، والشعاع المنعكس على دموعه غارباً ، والذرا سوداء قاتمة ، فالطبيعة قد بتدت عليلتة 
   . تتحرك إلى مثواها األخير ؛ ألنها انعكاس لمشاعر شاعر عليل ، يوشك أن يودع الدنيا ، أو هكذا يرى نفسه

 البيت األول صورة بيانية، وبين أثرها عين في -)ج( 
استعارة مكنية تصور النهار شخصاً يودع وفيها تشتخيص للمعنتى ، وهتي صتورة تنستجم  " مودع والنهار "  -

طباق يكشف عن المفارقة التتي يحياهتا ذلتك القلتب ، فهتو فتي  " مهابة ورجاء " وفي قوله. مع الموقف المؤلم 
ثرم اذكرر سرر الجمرال فري التعبيرر بقولره : "...  -. اليسار مؤمل ال يكاد يستتقرأقصى اليمين خائف ، وفي أقصى 

 " في البيت نفسه.بين مهابة ورجاء
 

  ]نف  األبيات السابقة[  م 2007امتحان ال ور األول 
 " في جملتين مفي تين ذكرتك"، ومضا  " كلمى: مرا ف " هات - (أ)
  نسيتك              - جرحى -    
 ما األفكار التي أور ها الشاعر في األبيات السابقة ؟ - (ب)

استدعاؤه ذكرياته مع محبوبته وقت الغروب ، وقلبه بين الخوف من النهاية وبين األمل في المستقبل  - 1-
 . واللقاء الجديد

 . مرور خواطره في ذهنه متفقة مع الصورة الخارجية لمشهد الغروب- - 2

 لتدل على حزنه الذي يوحى به الغروب الحزين بصفرتهأشعة الغروب،مختلطة بها ؛تدفق دموعه عاكسة - - 3

 - النهار مو ع " ما نوع الصورة البيانية في هذا التعبير ؟ وما أثرها في المعنى ؟ " - (جـ)  .

في تشخص المشهد الحزين الذي يعكس ما  : المعنى في أثرها نوع الصورة : استعارة مكنية ، " مودع النهار"
  . نفس الشاعر من خوفه من النهاية الحزينة لحبه الذي يرجو أن يدوم ويبقى

تناول هاتين السمتين من  يع  التمسك بالوح ة العضوية وتشخيص الطبيعة من أهم سمات الرومانسية . - ( )
 خالل األبيات السابقة . 

تجلتت فتي وحتدة الموضتوع وظهترت فتي التتي  (الوحتدة العضتوية) : الستمة األولتى متن ستمات الرومانستية - (
االنتقال بالفكرة من بيت إلى بيت ، ففي البيت األول يعبر الشاعر عن المشهد الحزين وقت الغروب ، وفتى البيتت 
الثاني يستدعى خواطره المرتبطتة بتالغروب وجتاء البيتت الثالتث نتيجتة لمتا قبلته متن أفكتار ، عتالوة علتى تحقتق 

  . مشتتتتتتتتتاعر الحزينتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتاعر فتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتل األبيتتتتتتتتتاتالوحتتتتتتتتتدة النفستتتتتتتتتية التتتتتتتتتتي عكستتتتتتتتتت ال

 استتتتتخدام الطبيعتتتتة فتتتتي تشتتتتخيص األفكتتتتار والتعبيتتتتر عنهتتتتا) : الستتتتمة الثانيتتتتة متتتتن ستتتتمات الرومانستتتتية -(

 سنا الشعاع الغارب -دامية السحاب  -النهار مودع  : فقد ظهر ذلك في قول الشاعر
 
.   م 2004امتحان ال ور األول  

م ه  ـــيــَيس     في َشَفق  ـــْ والشَّ ا سَ       ل  ن َضار  ر   ْوَ اء  ــــَفْوَق العقيق  علي ذ 
 مراءـــــوتقـطـرت كال معة الح   راــــــالل غمامتين تحـــمـرت خــ
 يــــمزجت بـآخر أ معي لرثـائ    ر  مـعة للكـون قـ ـــــــفكان آخ

 مسائيفرأيت في المرآة كـيف    ي زائـالــت يومــــــــوك نني آنس
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي :  - (أ)

 . (أوعزت - أحسست -أسكت )  " :  آنستمرا ف " •   
 . (تجم ت -تب  ت  -تمنعت )          " :  تقطرت"  مقابل •   

 انتقل الشاعر من صورة الشم  لحظة الغروب إلي نفسه الحزينة ..وضح ذلك مما فهمت من األبيات. - (ب)
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 : يتحدث الشاعر عن شيئين

  . صورة الشمس لحظة الغروب - 1 -

  . نفسه الحزينة - - 2

في  تمضى أشعة الشمس في وقت الغروب لتلتقي بقمم الجبال السوداء ، وتتناثر عليها ، والشمس : يقول
 . انحدارها نحو المغيب متوارية خالل سحابتين ، وحين تظهر بينهما كأنها الدمعة الحمراء بين جفنين

وما أشبه موقف الشمس في توديعها الكون ، بموقفي الحزين حيث أبكى ، فكأننى أرى في مرآة المساء أنني 
   . أرثى نفسي مودعا الكون كما تودعه الشمس في غروبها

 وح   نوعها، وبين أثرها في المعنى. (استعارة)استخرج من البيت الثال   -)ج( 
، ويدل على حزن الشاعر التشخيص للكون : أثرها في المعنى . استعارة مكنية: ، نوعها  " دمعة الكون " :

  . وأساه ومشاركة الطبيعة له بمظاهرها الحزينة
  :  علل لما يلي - ( )

 للتعبير عن أفكاره في النص. ااألساليب الخبرية واإلنشائية مع  استخ ام الشاعر  - 1
استخدم الشاعر األساليب الخبرية ؛ لتقرير ما يعبر عنه وثباته ، واستخدم األساليب اإلنشائية ؛ ليكسب  - 

  أسلوبه تجددا وتشويقا ، وجمع بينهما ليجعلنا نشاركه مشاعره وأحاسيسه
   النزعة الرومانسية عن  خليل مطران.تمثيل القصي ة بعض خصائص  - 2

تمثل القصيدة بعض مظاهر النزعة الرومانسية عند خليل مطران ؛ ألنه أبرز هذه النزعة في تصويره لحب  -
 الطبيعة واالرتباط بها ، وحبه وإحساسه العاطفي ، كما أبرز في القصيدة تشاؤما عاما ينتهي إلى ذكر الموت
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                               للعقا     في رثاء  )مي (                            النص الثال 
 
 " يا صحاب؟مي أين في الَمحفل "  -1

 عو تنا ها هنا فصلَ الخطاب -2

 عرش ها المنبر  مرفوع  الجنابْ  -3

 مستجيب  حين ي  َعى مستجاب   -4

 " يا صحاْب؟مي  أين في المحفل "  -5

 

 

 من رهط الن يسائلوا النخبة  -6

        ؟مي؟ هل علمتم أين مي أين  -7

 الح ي  الحلو و اللحن الشجي -8

  الوجه السنيو الجبين الحر و -9

 أين ولى كوكباه؟ أين غاب؟   -10
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 رضيات  عذابشيم غّر -11

  و حجي  ينفذ  بالرأي الصواب -12 

   كالشهابو ذكاء  ألمعي   -13

 وجمال  ق سي  ال يعاب -14

 كل  هذا  في التراب؟ آه  من  هذا  التراب    -15

 

                                                                                                                                                            

 ا  ما ل يكويك ما أنت بر -16

 أضَي   اآلمال ما ضاع عليك -17

 غير موكول إليك "مي"مج   -18

 خالص من قبضتيك "مي"مج   -19

 و لها من فضلها ألف ثواب -20
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 للعقـــــا         

 

                                       عباس محمود العقاد                                                                                                            
 الفكر النقدي في العصر الحديث.( أحد أعالم التجديد الشعري و1964 – 1889)

ر المازني أصدثم الديوان جماعة   عبد الرحمن شكري، و  عبد القادر المازنيإبراهيم كون مع زميليه 
 ( الديوان  في األدب و النقدكتاب مع العقاد  ) 

 :ه وفي
 كتابات العقاد المتعددة سواء في مقدمات دواوينه -

  مدرسة الديوان عندمفهوم الشعر شرح  -

الصورة في نقل إحساس الشاعر،  رتعبير عن ذات صاحبه ووجدانه و تعظيم لدو :الشعرمفهوم  -
 الحرص على تماسك القصيدة. و

 
 ( ماري إلياس ) اسمها الحقيقي...  مي زيادةتوفيت الكاتبة :  1941أكتوبر  17في  -
 ثقافي    صاحبة نشاط أدبية وشاعرة، و..... .1886ولدت عام  لبنانية األصل -
 كل ثالثاءالشعراء يجتمع فيه كبار األدباء و ذي رفت بصالونها األدبي الع-
 
بهول الفجيعة وذكر محاسنها و ترحم  العقادلذلك أحس عاطفية. و مراسالت ميوبين  العقاد دارت بين -

 حفل تأبين الكاتبة بدار االتحاد النسائي بالقاهرة. بالقصيدة  عليها وألقي
  مغرب()أعاصير  ديوان من  قصيدة )آه من التراب(من والنص 

 

التي عرفها وعرف صفاتها  مي زيادةيتحدث عن فقده للكاتبة الكبيرة   ذاتية  :التجربة الشعرية
  ذلك ألنه كان من مرتادي مجلسها.استمع إلى أدبها طويال والكريمة و
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ة على صفاتها و جمالها و مخلوط بالحسرة الكبير مي زيادةالصدمة من فقدان 
 و إنكاره ألن يكون القبر قادرا على طي شمائلها. رغبة في تحدى الموتأدبها و

 حاب؟" يا ص   ميُّ أين في الَمحفل "  -1
 عو تنا ها هنا فصلَ الخطاب -2
 عرش ها المنبر  مرفوع  الجنابْ  -3
 مستجيب  حين ي  َعى مستجاب   -4
  " يا صحاْب؟ ميُّ أين في المحفل "  -5
 
 

 
 التحليل  الكلمة  التحليل  الكلمة  

 بنانية  لأديبة  /مي زيادة مي المحافل)ج( المجلس ، مكان االجتماع  المحفل 1

 أعداء)×( ُصحبان،صحابة ، صحب ،أصحاب ،ُصحبة  )ج(( صاحب ، م) رفاق صحاب

2 

 

 هناك)×(اسم إشارة للمكان القريب  هنا انقطعت )×(جعلتها عادة عودتنا

 فصول )ج( الكالم القاطع البات فصل  الفاصل  بائالقول الص فصل الخطاب 

 الخطابات )ج(  الصمت)×(الكالم ، القول الخطاب

3 

 

 أي أن المنبر هو مكانها الالئق بها ، للداللة علي تمكنها من البيان والخطابة     عرشها المنبر

المراد /كرسي الحكم ، ملكها   عرشها
 عُرش،أعراش،عروش)ج(منزلتها

 المنابر  )ج(مكان وقوف للخطابة المنبر

 موضوع، مخفوض)×(عال ، ُمَعلّى  مرفوع أي معتز بها ومفتخر   مرفوع الجناب 

 أجنبة )ج( قصد المنزلةيالناحية و  الجناب

مستجيب حين يدعي  4
 مستجاب 

أي أن عرش بيانها يلبي لها ما تريد التعبير عنه ويستجيب لها في زهو ويؤثر 
 في اآلخرين 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

قابل للدعوة ، مطيه ،  مستجيب 
 رافض  ، ممتنع)×(متجاوب

يطرد و )×(تقدم له دعوة  و يطلب يدعى 
 يهمل

 معصّى ، مرفوض)×(مطاع  مستجاب أحايين ،أحيان  (ج) وقت طال أو قصر حين 

 
يتولى هو بنفسه ال للحاضرين عن مكانها ونجده يقدم سؤا و مي زيادةقصيدته مصدوما منكرا لوفاة  بدأ 

 قد أخلفت الموعد معهم في ملتقاها الثقافي.  مياإلجابة عنه، منكرا أن تكون 
 البيان. هي التي امتلكت ناصية الفصاحة و ثم بدأ يعدد محاسن مجلسها الذي يشبه عرش ملك إذ 
لك إذا دعا منبرها هذا األدباء والمثقفين للقاء لذع أمرها إذ دعته للقول استجاب، وفصاحتها طومنبر و

 لم يتخلف منهم أحد ثم يختم بما بدأ به من السؤال عن مكانها ليؤكد إنكاره لحقيقة موتها.أجابوه جميعا و

 
 مي.الحزن و الصدمة على فقد األديبة 

 
 

 " يا صحاب؟ مي أين في الَمحفل " -1
 ( وعدم تصور  موتها مي عن إحساسه  باأللم لفقدان )  كناية  "ميأين في الَمحفل " بيان

براعة  "ميأين في الَمحفل " 
 استهالل 

افتتاح القصيدة باسم االستفهام )أين( داللة علي هول 
الصدمة وافتقاد الشاعر لها وكأنه تائه يبحث ويسأل 

  الصحاب عنها .

 والتألم واالستنكار والتحسراستفهام للتفجع  أسلوب إنشائي الَمحفل أين في معان

 نداء للتحسر والتألم  أسلوب إنشائي يا صحاب؟

 لالهتمام بالمتقدم .تقديم الجار والمجرور  أسلوب قصر  " ميفي الَمحفل "

، واالسم مجرد من  ذكر اسمها للداللة علي الحسرة اسم الفقيدة  " مي"  
  األلقاب لداللة قوة العالقة بينهما 

 للتعظيم معرفة  المحفل  

 
 الخطاب  فصلَ  ها هنا  عو تنا  -2

عودتنا ها  هنا  بيان
 فصَل الخطاب

فكرها )عن صفة( سر جمالها االتيان عن رجاحة عقلها و كناية 
 تجسيملمعني  مصحوب بالدليل في إيجاز وبا

  ...فعل ماضي للثبوت والتحققيوحي برجاحة عقلها و فكرها تعبير  عودتنا 
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عودتنا ها  هنا  
 فصَل الخطاب

اس                  اقتب
 يقرآن

َمةَ  َوآَتَي نَاهُ  "سورة ص لَ  ال ِحك  ...دليل 20" اآلية ال ِخطَابِ  َوفَص 
تأثر الشاعر بالتراث علي خالف ما أخذوه علي شعراء 

 بالتراث .اإلحياء والبعث من تأثرهم 

ها  هنا فصَل  معان
 الخطاب

 بتقديم الظرف على المفعول به )فصل الخطاب(. أسلوب قصر

 ....)ها( للتنبيه .)ها هنا ( يقصد صالونها األدبي 

 
 الجنابْ  مرفوع    المنبر    عرش ها -3

 

 

 بيان

 

عرُشها 
 المنبرُ 

للتوضيح. و المكانة العليا. شبه المنبر بالعرش في الرفعة   تشبيه
 توحي بالمكانة الرفيعة لهاو

وسر يعتز به في فخر وزهو  ) مي (جعل الشاعر مقعد  استعارة مكنية  مرفوُع الجناب  
 .شخيصجمالها الت

صور منزلتها  بالعرش. وحذف المشبه  وسر جمالها  استعارة تصريحية  عرُشها
 التجسيم و توحي بالرفعة.

عن الفصاحة عالقته محلية                                            مجاز مرسل  مجاز مرسل المنبرُ 
 )اإليجاز والدقة في اختيار العالقة(.

 عن سمو مكانتها األدبية - كناية مرفوُع الجناب  

 )مرفوع( للتجدد و االستمرار و بيان كثرة المقدرين لمكانتها. اسم المفعول مرفوعُ  إيحاء

         أجمل من      عرشها 
 ) مقعدها (

فيها إيحاء بقيمة صالونها األدبي ومكانتها األدبية و اإلضافة ل 
 )هاء الغيبة ( للتخصيص 

بتقديم الخبر )عرشها( على المبتدأ )المنبر( لبيان فضله. توحي  أسلوب قصر عرشها، المنبر معان
 بالعظمة و التوقير 

 يثير الذهن و يجذب االنتباه.  مراعاة نظير الخطاب ، المنبر بديع

 
 مستجاب    - ي  َعى حين  - مستجيب   -4 

صور العرش مثل إنسان يستجيب وجماله : التشخيص  استعارة مكنية  مستجيب حين يدعي بيان
وتوحي بتمكنها من البيان والخطابة وتفاعل الحاضرين 

 معها .

أو باالحتراس لمنع الفهم الخاطئ فهي لم تكن ثرثارة  إطناب حين  يُدَعى معان
بل كانت حكيمة تتكلم تتكلم من غير مناسبة و بدون داع 
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 حين تدعي لذلك

 

 بديع

 يوضح المعني و يؤكده  طباق  مستجابً  ،مستجيبٌ 

 يعطي جرس موسيقي ويجذب االنتباه جناس  ناقص  مستجيٌب مستجابً 

 

 إيحاء

 للتعظيم  نكرة  مستجابً ، مستجيٌب 

جمع  اسم  مستجيٌب ، مستجابً 
 المفعولالفاعل و

يوحي بتبادل النفع و العطاء. و بدأ باسم الفاعل ليدل على 
 براعتها التي دفعت األدباء لالستجابة لبالغتها.

 سرعة االستجابة  إيحاء حين  

 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة مضار ع يدَعى

 ...إيجاز بحذف الفاعل للعلم بالفاعل  مبني للمجهول  دَعىيُ 

 
 " يا صحاْب؟ مي   أين في المحفل " -5 

؟ معان  أسلوب إطناب التكرار للتوكيد.   أين في المحفل " مًي " يا صحاب 
 

 الخيال الكلي
الشاعر و صحابه والفقيدة )مي( ومجلسهم  : اء الصورة أجزأن  رسم الشاعر صورة شعرية كلية ،حيث

 فهي :خطوط الصورة المعتاد،أما 
 –الرأي الصواب  –حلو الحديث ال –سائلوا  –فصل الخطاب  -:يسمع من استفهام الشاعر عن )مي(الصوت  -1

 . اللحن -ويك
 الشهاب  –كوكباه  –الوجه السني  –الجبين  –: في المحفل اللون  -2
 قبضتيك  –راد  –ينفذ  –غاب  –رهط الندي  –: تحس في المحفل الحركة  -3
 

 التحسر و التوج  على الفقي ة - 2
 سائلوا النخبة من رهط الن ي -6
 أين مي ؟ هل علمتم أين مي؟ -7
 الح ي  الحلو و اللحن الشجي -8
  الجبين الحر و الوجه السنيو -9

 أين ولى كوكباه؟ أين غاب؟ -10
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 التحليل  الكلمة  التحليل الكلمة  

 )×(نُخب نَخبات ج الصفوة  النخبة أجيبوا )×(أكثروا السؤال سائلوا 6
 العوام

سبعة جماعة من الناس من ثالثة إلى  رهط
 ج ج: ، أرهط  ، أرهاط ج عشرة أو

 أراهط أراهيط

 ومكان اجتماعهممجلس القوم  الندي

 جهلتم )×(عرفتم علمتم 7

 المر )×(السائغ الطيب ، اللذيذ الحلو الصمت )×(الكالم  الحديث 8

 الحزين، المؤثر  بالنفس الشجي ألحان ، لحون (ج) النغم  اللحن

 ( ج) ما فوق الصدغ يمينا أو يسارا  الجبين  9
 أجبن، أجبنة ،َجبن

 المراد :الصافي المريح  الجبين الحر 

 الوجوه ، األوجه (ج) الوجه المقيد )×(األحرار (ج)  الحر

 الوضاء ، المشرق المظلم ، العابس السني 

بقي و دام ،  )×(ادبر ، غاب ، نأى ولى 10
 أقبل

أين ذهبت مي ؟ وأين المراد :  كوكباه
أسلوب ندبة )وا غابت ؟.
، الهاء : هاء  كوكباه(
 كواكب (ج)السكت

 آب ، حضر )×(أفل  غاب

 

ثم يطلب العقاد من الحاضرين محفل تأبينها، أن يسألوا صفوة ملتقاها الثقافي عنها فهم أدرى 
الناس بمكانها ومكانتها وبكريم شيمها وصفاتها وحديثها العذب ووجهها الصبوح و جمالها الوضاء، ثم يتساءل 

 عن عينيها الجميلتين أين ذهبا؟... 
أصله )أين ولى؟ وا كوكباه. أين  ندبةنها أسلوب إ ((كوكباه؟ أين غاب؟أين ولى ))يقول عن ( )الكتاب المدرسي 

 .. ويتساءل عن مكانها......( مي)غاب؟ بمعنى أنه يتحسر على فقد الكوكب.. 
 

 األلم الممزوج بالشعور بفقد مي و فصاحتها و بيانها. 
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 رهط الن ي سائلوا النخبة من -6
 األلم يوحي بالتحسر وفيد االلتماس وأمر ي أسلوب إنشائي  سائلوا  النخبة   معان

  داللة علي كثرة السؤاللل )اسألوا(  أجمل من سائلوا  إيحاء

 إيحاء النخبة

)النخبة ( يوحي توحي بالتفرد و التميز،،للتعظيم معرفة 
  بالتدقيق فيمن يُسأل عن )مي( ألنه أعرف بها من غيره 

  صفوة األدباءفهم الجماعة أجمل من النخبة      

 بسعة مجلس )مي( وعظمة من يجلسون فيه  توحي  الندي

 للتخصيص  نكرة للتقليل  وإضافتها  إلي )الندي( نكرة  رهط

 حرف جر يفيد التبعيض من  النخبة من رهط 

 
 ؟مي؟ هل علمتم أين  ميأين  -7

 .(مي)استفهام للتحسر و األلم على فقد  أسلوب إنشائي أين مي ؟ معان

..الشاعر يكاد .(مي)األلم على فقد استفهام للتحسر و أسلوب إنشائي هل علمتم أين مي ؟
 يشك في موت )مي( برغم علمه به .

 ها فراقالحسرة علي شدة التعلق بها ولتأكيد  ،بالتكرار  إطناب أين مي ؟ أين مي ؟

  
 اللحن الشجيو الحلو  الح ي  -8 

 

 بيان

 ) تجسيم(هصور حدثيها بطعام حلو مذاق استعارة مكنية  الحديث الحلو                         

حذف المشبه و صرح ا مثل اللحن وصور صوته استعارة تصريحية اللحن الشجي
 بالمشبه به 

 عن الجمال و البشاشة. كناية الوجه السني 

 جرس موسيقي و يجذب االنتباهيعطي  حسن تقسيم ،اللحن الشجيث الحلوالحدي بديع

 يفيد تنوع صفاتها الحسية الجميلة . العطف 

 يعطي جرس موسيقي و يجذب االنتباه جناس ناقص الحلو ، اللحن 

 بحذف المبتدأ وتقديره )هي الحديث الحلو ( إيجاز الحديث الحلو تعبير

 للتعظيم ... معرفة الحديث
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 بجمال أسلوبها األدبي ....                                توحي الحلو

             بنبرة الحزن التي شعر بها الشاعر . توحي اللحن الشجي 

 
 الوجه السنيوالجبين الحر و -9 

 عن صفة شدة جمالها  كناية  الجبين الحر و الوجه السني بيان

 الشمس المشرقةصور وجهها مثل  استعارة مكنية  الوجه السني

ق )للتشخيص(. ويوحي صور الجبين بإنسان حر منطل استعارة مكنية الجبين الحر    
 ( مي)  بجمال 

سر جمالها اإليجاز عن الكاتبة مي عالقته الجزئية و مجاز مرسل الجبين 
 والدقة في اختيار العالقة.

 يجذب االنتباه يعطي جرس موسيقي و حسن تقسيم الوجه السني ،ين الحرالجب بديع

 تثير الذهن و يجذب االنتباه.   مراعاة نظير الوجه ، الجبين

 بحذف المبتدأ )هي(. إيجاز  الوجه هي،الجبين هي 

 
 ؟ أين غاب؟ كوكباهأين ولى  -10

 وصرح بالمشبه به  صور مي  بالكوكب وحذف المشبه  استعارة تصريحية  كوكباه بيان

 ويوحي بالفقد الشديد ن يغيب )للتشخيص(،ر الكوكب بإنساصو استعارة مكنية ولى كوكباه

 ألف المد تناسب صرخة الشاعر و،للتفجع والتحسر)أصلها : واكوكباه(  أسلوب ندبة  كوكباه معان

 واالستنكار واآلسي للحسرة  ان متتابعان استفهام  أسلوب إنشائي أين ولى ؟ أين غاب؟ 

 ترادف لتأكيد الحسرة علي الفراق  إطناب  أين ولى ؟ أين غاب؟

 
 أين ولى ؟ 

 أين غاب؟
 الفعالن يوحيان  

تسليمه بحقيقة موت مي فهما يحوالن بإقراره و
)أين االستفهام من استفهام عن الغياب المطلق في قوله 

اية المحتومة التي ال مفر إلى االستفهام عن النه مي؟(
 هي الموت.منها و

 
 ثورة الموت  -3
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 عذاب رضيات  غرّ شيم  -11
 بالرأي الصواب  ينفذ  حجيو -12
 كالشهاب  ألمعي  و ذكاء -13
                                                                   ال يعاب  ق سي وجمال  -14
 التراب  هذا من  في التراب؟ آه  هذا  كل  -15

 
 
 

كتب العقا  إلي  )مي( ولم تر  عليه فبع  إليها 
رسالة يقول فيها : أرجو أن يكون ذلك عن عم  

 فالعقاب عن ي أهون من اإلهمال .

 
 التحليل  الكلمة  التحليل الكلمة  

 شيمة)م( أخالق  شيم   المقصود : األخالق الحميدة شيم غر   11

، مقبولة ، مرضي عنها  رضيات غراء )م( أصل المعني : البيض  غر
 كريهةمنفرة ،  (×)محمودة

 قبيح (×)عذب  )م( سائغات، مقبوالت عذاب

 يكتم (×)يمضي ،يخرج ، يصدر  ينفذ أحجاء )ج(عقل  حجي 12

 الهوى ، الخطأ (×)اآلراء  )ج(الرأي الصحيح  الرأي الصواب 

 )ج(سرعة فهم ، فطنة  ذكاء  13
 غباء (×)ذكاوات ، ذكاءات 

 له رؤية صائبة غبي   ألمعي

 الشهب ،األشهب ،الشهبان)ج( النجم الالمع  الشهاب

 دنس  (×)طاهر قدسي   قبح  (×)حسن  جمال  14

 يمدح  (×)يشان  ، يذم  يعاب

الثري ،هو الناعم من أديم  التراب  15
 األتربة ، التربان)ج(  األرض

اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع ،  آه 
 أتالم 

رجاحة معنوية، و حسن صفاتها، وذكائها ويستمر الشاعر في تعداد محاسن مي ال
عقلها، وجمالها القدسي الذي يجمع بين الجمال الحسي الذي يالحظ بأكثر من حاسة. و جمالها المعنوي وهو 

جمال مقدس طاهر لم تشبه شائبة. ثم يختتم بسؤال يظهر إقراره بحقيقة الموت لكن يجمل أيضا صورة من صور 
كون هذا التراب قادر على أن يطمس سيرة مي أو جمالها وما أبدعته في حياتها الثورة عليه ورفض وتحد ألن ي
 أو ما خلفته من آثار بعد مماتها.

 
 رضيات عذاب شيم غرّ  -11



 النصوص  الصف الثالث الثانوي

84  

 

 سالم/ اللغة العربية مع أ

 
 بيان

 شيم غّر   

صور الشيم بحصان له غرة و سر جمالها التجسيم. وتوحي  استعارة مكنية 
 برفعة مكانها.

 كناية
الحسنة المرضي عنها من الجميع ( مي عن وضوح صفات )

 ،والمقبولة المستحبة لدي الجميع .

للداللة على نقاء ..تجسيم.فيها ور الشيم بماء عذب صافي ص استعارة مكنية شيم  عذاب
 أخالقها.

 يعطى جرسا موسيقيا. حسن تقسيم عذاب رضيات شيم غّر، بديع

 نكرة للتعظيم  وجمع للكثرة  نكرات شيم ،غّر،رضيات  ،عذاب إيحاء

)رضيات ( صيغة مبالغة أجمل من اسم المفعول  وفق الشاعر  رضيات 
 )مرضيات( للداللة علي المبالغة في الرضا .

التقدير لها ( وأخالقها شيم غر) المبتدأبحذف  إيجاز  شيم غر رضيات عذاب 
 شيم غر.

 
 بالرأي الصواب  ينفذ  و حجي -12

صور الرأي الصواب بسهم ينفذ سر جمالها  استعارة مكنية بالرأي الصواب حجي  ينفذ  بيان
 التجسيم. وتوحي بالحكمة.

 رجاحة العقل و الفطنة و الذكاء. عن كناية حجي  ينفذ  بالرأي الصواب

 تثير الذهن و تجذب االنتباه. مراعاة نظير رأي  -حجي  بديع 

 نكرة للتعظيم نكرة حجي  إيحاء

 بحذف المبتدأ ..تقديره )حجاها حجي ينفذ( إيجاز  حجي

...يوحي أن رأيها هو للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة  مضارع  ينفذ
 القول الفصل إذا تعدت اآلراء ويوحي بقوة شخصيتها .

 
 كالشهاب  ألمعي  و ذكاء -13

 المتأللئ للتجسيم.تشبيه مفصل للذكاء بالشهاب  تشبيه ذكاء  ألمعي  كالشهاب بيان

 صور الذكاء إنسانا ذا رؤية واسعة  استعارة مكنية ذكاء  ألمعي  
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 تعبير
 ذكاء

 نكرة للتعظيم  نكرة

 بحذف المبتدأ ...تقديره )ذكاؤها ذكاء ألمعي( إيجاز

 
 ال يعاب  ق سي وجمال  -14

 بيان
 جمال  قدسي  

 (التجسيم)صور الجمال بشيء مادي مقدس  استعارة مكنية

عن روعة هذا الجمال الطاهرة وعظمته بدليل أنه  كناية
 )ال يعاب( من أحد 

  ،ذكاء  ألمعي كالشهاب

 جمال  قدسي  ال يعاب

 حسن تقسيم
 يعطى جرسا موسيقيا.

 قدسي
كلمة ب احترسمتوفي بالجمال فقد ال يجوز وصف ف كلمة مناسبة

 هيبتة قدسي لتتفق مع جالل الموت و

 بالترادف للتوكيد. أسلوب إطناب   ال يعاب -قدسي  معان

 
 جمال

 نكرة للتعظيم  نكرة

 بحذف المبتدأ ...تقديره )جمالها جمال قدسي ( إيجاز

 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة  مضارع ال يعاب

 بحذف الفاعل ...تقديره )اليعيبه أحد ( إيجاز

العطف تكرار  ...و...و...و ...و ... 
 ب ) الواو (

 صفات الفريدة للكاتبة مي زيادة .يفيد تعدد ال

 يعطى جرسا موسيقيا. جناس ناقص  يعاب  -عذاب  

 
 . التراب من هذا آه    ؟ في التراب هذا  كل  -15

 بيان
 استعارة مكنية كل هذا في التراب

الذكاء لشيم و العقل و الرأي و الجمال وصور ا 
بأشخاص مدفونة في التراب )للتشخيص( و توحي 

 بالتحسر و اإلنكار. 

وهو )الموت( و المقصود وفاة الشاعرة و دفن  كناية عن موصوف كل هذا في التراب
 جمالها و أخالقها.

 . المحليةعن القبر عالقته   مجاز مرسل التراب

 األلم عن شدة المصيبة و  كناية آه من هذا التراب
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كل هذا في  تعبير
 التراب

( غرضه إظهار الصدمة هلاستفهام محذوف األداة ) أسلوب إنشائي 
 والتعجب و اإلنكار واأللم والحسرة.

 بحذف البدل ..تقديره )كل هذا الخلق مدفون في التراب ( إيجاز

جواب للسؤال  آه من هذا التراب
 السابق

للتحسر والتوجع أسلوب خبري . (.؟؟كل هذا في التراب) 
ويوحي بالتسليم للموت وربما التحدي له ألنه ال يستطيع 

 أن يطمس سيرة )مي( وما أبدعته من آثار أدبية .

 للتهويل وتكراره لتوكيد اإلنكار والعجب والصدمة  معرفة التراب

 إجمال بعد تفصيل لما ورد من صفات سابقة  إطناب كل هذا في التراب

 توحي بالعموم والشمول  كل

                         للتوجع والشكوى وتحدي للموت.   اسم فعل مضارع   آه
 توحي األلف الممدودة بصرخة طويلة . 

 
 و أ بها (مي)الت كي  على خلو  تح ي الموت و -4

 ويك ما أنت برا  ما ل يك -16
 أضَي   اآلمال ما ضاع عليك -17
  موكول إليكمج  مي غير  -18
  مج  مي خالص من قبضتيك -19
 و لها من فضلها ألف ثواب -20

 

 
  التحليل  الكلمة  التحليل  الكلمة  

 الممزوج بالغضب بمعنى التعجب واإلنكار والزجر  ،اسم فعل أمر( ويعجبا لك ) ويك 16

 ما عندك ، ما تملكه ما لديك  مانع ، آخذ (×)مرجع ، معيد  راد

أفدحها ضياعا ،وخسارة   اآلمال أضيع 17
 أحفظ(×)

 (×) األمل( م)الرجاوات المتمناه  اآلمال
 اليأس

 حفظ (×) فقد ، أهمل ضاع

 ك مسلم ل ، متروكمسند ، موكولوعظيم المكارم نبل ، شرف، عزة  مجد 18
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 ضعة ، خسة (×)أمجاد (ج)

األصابع ،المراد الكف مضموم  قبضتيك مقيد، مرهون (×)متحرر المراد : خالص 19
 قبضة (م) ملكك

 ألوف،آالف (ج) عشر مئات ألف إساءتها(×)إحسانها ،مزيتها  فضلها 20

 عقاب ، نكال(×) أجرجزاء ، ثواب 

 

 

 

 

 

في الختام يدرك الشاعر أن التراب لن يرد ما غيبه في جوفه، و أن من العبث أن يأمل و
خطاب لهذا التراب الذي ال يغني شيئا  أحد في ذلك، ومع هذا ال تفارقه روح التحدي في

ولذلك يعجب الشاعر مانيه و ال يضره، فهو مجرد تراب.فال ينفع اإلنسان في تحقيق أ
منه و يتوعده و يتحداه بأنه و إن استطاع أن يواري جسد مي، لكنه غير قادر على 

فوق  بداعاتها ، التي ال سلطان له عليها ألن مجدها وفضلهاإحجب مآثرها وفضلها و
 سلطانه وأكبر من قدرته.

 

 .( مي)   عاطفة التحدي للتراب الذي سلب منهم الكاتبة

 

 
 ويك ما أنت برا  ما ل يك -16

 تصور التراب إنسانا قاسيا اليرد األمانة )للتشخيص(.  استعارة مكنية ما أنت براد ما لديك بيان

 الباء حرف جر زائد للتوكيد. أسلوب مؤكد  رادبما أنت  

  الغضبووالزجريفيد اإلنكار والتعجب أمر فعل اسم  أسلوب إنشائي ويك معان

 
 أضَي   اآلمال ما ضاع عليك -17

 صور اآلمال بكنز يضيع )للتجسيم(.  استعارة مكنية أضَي   اآلمال بيان

 للكثرة  و معرفة للتعظيم. جم  اآلمال إيحاء

 موسيقي و يجذب االنتباهيعطي جرس  جنا  ناقص ضاع  -أضَي    ب ي 

 يؤكد المعنى بالتضاد. طباق إيجاب   ضاع( –)را  

 تعكس خبرة الشاعر بالحياة و قسوتها  حكمة  أضَي   اآلمال ما ضاع عليك - تعبير
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 يدل علي فداحة الخسارة بموت )مي(  اسم تفضيل  أضَي   

 المبتدأ لالهتمام بالمتقدم .تقديم الخبر علي  أسلوب قصر  أضَي   اآلمال ما ضاع عليك

 
 غير موكول إليك (  مي) مج   -18

 أمجادها حية رغم موت الكاتبة.عمالها وعن بقاء أ كناية مجد  )مي (   بيان

غير موكول  ( )مي مجد
صور التراب بإنسان ال يستحق أمجاد مي  استعارة مكنية إليك

 توحي بعظمة )مي( وتحقير التراب )للتشخيص(.

 للتخصيص اإلضافة  مجد  )مي (   

 
 خالص من قبضتيك( مي  ) مج  -19

( ميمجد ) بيان
 من قبضتيكخالص 

صور التراب مثل إنسان له قبضتين استعارة مكنية  استعارة مكنية
 بإنسان تحرر )للتشخيص(.( مي )صور مجد و

 )للتشخيص(.استعارة مكنية صور القبر إنسانا له يد  استعارة مكنية من قبضتيك

 .سببيةعالقته عن قوة وسلطة القبر و مجاز مرسل قبضتيك

 ...توحي بتفرد )مي( بهذا المجد .لتأكيد خلوده و سمو منزلته التكرار مجد ) مي ( تعبير

 يؤكد المعنى  بالتضاد. طباق إيجاب خالص( -)موكول  بديع

غير موكول إليك ،  
 للتوكيد و التوضيح.  إطناب الترادف  خالص من قبضتيك

 
 و لها من فضلها ألف ثواب -20

 عظيم الجزاءعن كثرة و كناية ألف ثواب بيان

 معان
لها من فضلها ألف 

 ثواب

 تقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر 

( بحسن الجزاء ...كلمة ميغرضه الدعاء ل ) أسلوب خبري
 ( يراد بها كثرة الثواب .ألف)

 أي بسبب فضلها. من سببية تعليلية فضلهامن  

 

 

 ما الموصولة للعموم و الشمول.  ما ضاع –ما لديك 
 اسم تفضيل يوحي بشدة الضياع و الخسارة.   أضيع
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اسم فاعل يدل على أن عظم أمجاد مي أعجزت القبر عن القضاء   خالص
 عليها. 

برغم ذلك عجز عن و ة للداللة على قوة سلطان القبر وسطوتهالتثني  قبضتيك
 أكبر من قدرته.فهي فوق سلطانه و ميمجد  إخفاء

 
 ... وجدانيأدب    :       اللون األ بي

 .شخصية صادقة )جعلها الشاعر ذات معني إنساني ( ةيذات       :      تجربة نوع ال
 .غنائيشعر      :      الفن الشعري
 الموتى.هو ذكر محاسن و الرثاء :     الغرض األ بي

اته ثم في نهاية حياته في بداية حي العقادمن الموضوعات القديمة التي كانت يعترض عليها 
 نها إذا كانت صادقة المشاعر فال بأس بها.أاعتبر و  رأيهغير 

 رثاء قومي . -رثاء قبلي  -رثاء ذاتي أنواعه :  -
  : الخنساء في رثاء أخيها صخر .أشهر شعرائه  -

                                     االعتدال في إظهار الحزن الذي يختلف عن القصد و : حي ج   فيه الشاعر 
 اعر حول الصفات العقلية للمرثية.الش الذي يلجأ إلى التهويل والمبالغة، وقد دار الرثاء القديم

 قليلة وواضحة وفيها ترابط وتسلسل منطقي .   :   *  الف كر 
 

 مؤسسيها.من العقاد كان  ...،الرومانسية  الديوان   :     وخصائصها   الشاعر م رسة 
 تأمالتها الفكرية. التعبير عن النفس و (1
 ظهور الجانب الفكري بقوة. (2
 الوحدة العضوية  (3
 .صدق التجربة وذاتية  (4

 غة في الوصف.الالمب عدمالصدق في التعبير و (5

 األلم.شيوع الحزن و (6
 التجديد في المواضيع. (7
 االهتمام بالصورة الكلية.  (8

  للقصيدة عنوان وضع  (9

 مقاطع إلى القصيدة تقسيم  (10
 

  :          الفكرة و ال اللة الشعرية
   مترابطة أربع فكر جزئيةالنص    س: تتدرج بنية الداللة الشعرية ...........وضح

 . مي صدمة المفاجأة لفقده  (1
 التوجع على الفقيدة.التحسر و (2

 ثورة على الموت.  (3
 التأكد على خلود مي و أدبها.ت وتحدي المو (4

 
 . أطلق الشاعر صيحتين ..........وضح 

  نكاريصيحة السؤال التعجبي اإل األولي : 
 مؤكداً في الواقع لهذه النهاية المؤلمة متسائل في الظاهر و  ) كل هذا في التراب  ؟؟(قوله 
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  صيحة الشكوي والتوجع الثانية : 
 شكوي بالحقيقة الصادمة تحما إقرارا وتسليما و ( آه ... من هذا الترابقوله )

 
  فكرهمعبرة عن عاطفته وموحية و هألفاظ     :مهم مهم          األلفاظ

 يثير شعور بفداحة الخطب.  و فيه رفض موت الكاتبة التراب؟( )كل هذا في  (1
 يوحي بتحدي الموت. تفيد التوجع واأللم والتسليم بما وقع. و )آه( (2
 التهديد لهذا التراب الذي اختطف الكاتبة،تفيد التعجب والزجر و )وي( (3

  
  .( األمرو االستفهام )ترابط أجزائه يعمالن على تماسك و أسلوبان النص األسلوب :

 
   :     الموسيقى

 :      الموسيقى الخارجية
 في عدد األسطر الشعرية ،  مقاطع أربعة متساوية القصيدة (1

 ( في نهاية كل المقاطع . الباء الساكنة) قافية واحدة  (2
 .)وحدة بناء القصيدة ( التفعيلةعلى اعتمد  (3

 . الشعريبدال من البيت  السطر الشعريد على ماعت (4
 .الحزنحالة مالئمة ل ...لالمللدفع  الكاف( –الياء  –)الباء  متنوعة :القوافي  (5
 عاطفته وفكره.  تالموسيقى وخدم تزبرأغير متكلفة  :بديعية المحسنات ال (6

 ه .تالمعاني وحسن اختيار الكلمات الموحية عن عاطففي ترتيب األفكار و  :    الموسيقى ال اخلية
  

 في موضعها غير متكلفة. صادقة  جاءت  :     الصور
منزلتها.                                               من خالل ذكر محاسنها و ميمتنوعة موحية تعكس مدى األلم فقدان 

                                               يوحي بمكانتها.                                                                                                                المنبر( مثل: )عرشها
                                                يوحي بذكائها و فطنتها.                                                                                                        لمعي()ذكاء أو 
 )شيم غر. ورضيات، و كل هذا في التراب(،  و

  :   مكونات الصورة األ بية للنص
في  )التشبيه و االستعارة و الكناية والمجاز المرسل(والجزئية  بين الصور الكليةمزج 

 أطرافها  في وحدة كلية. يدة وترابط تام جمع أركان القص
يثير في لالقصيدة  إن شاع اإلنشاء في و اإلنشاءوالخبر تنوعت األساليب بين  :        األساليب

 . (، و يقرر مالها من صفات ومحاسن فقدها الناس ميالقارئ الحزن على ) 
 
 
  ؟ال يوانعن رومانسية م رسة   مطرانتختلف رومانسية  فيم/  
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 الديوان مطران

 تأثر بالرومانسية اإلنجليزية. تأثر بالرومانسية الفرنسية

 نظام المقطوعة.الشعر المرسل و لتزم بالوزن و القافيةي

 الوضوح.والميل للسهولة و األلفاظ د يتجد حافظ على اللفظ األصيلي

 تميل إلى الجانب الفكري. يميل إلى إظهار العاطفة القوية

 تجه إلى التأمالت الفكرية.ت جدد في وصف الطبيعةي

 يميل إلى الخيال الحزين والتشاؤم.                                كل منهما 

 
 الشعر ؟ س : لماذا تمثل القصيدة نموذجاً للتجديد في

 ـ ألن الشاعر قسمها إلى مقطوعات . 1
 ـ التزم في كل مقطوعة قافية واحدة ، ولم يلتزم عدد التفعيالت في كل بيت . 2
 

 مالمح شخصية العقاد : ** 
 لجمال والصفات الحسنة ويحزن لفقدها لحب م  -                     موهوب  -
   لعقول المفكرة وأصحابها .لقدر م  -                        مثقف  -
 

 سمات أسلوبه  :
 روعة التصوير الكلي والجزئي  -                 عمق الفكر                                -
 التأثر بالقرآن الكريم ..مثل : فصل الخطاب  -           وضوح األلفاظ وتماسك العبارات           -
                       استخدام الحكم الواقعية ..مثل :أضيع اآلمال ما ضاع عليك                                      -
 تحقيق الوحدة العضوية  -     ع تنتوع القوافي فيها     تقسيم القصيد ة مقاط -
 

 : مالمح الق يم و الج ي  في النص
     التجديد       :

 للقصيدة.وضع عنوان  -1
 تقسيم القصيدة إلى مقطوعات. -2

           القافية. تنوع -3

                                  رسم الصور الكلية . -4
                                              عن المحسنات البديعية المتكلفة  البعد -5
 الوحدة العضوية  -6
 

  :       القديم 
 التزام الوزن الواحد . -1

 استخدام الحكم في الشعر . -2
 (.ويكمثل: ) التراثية بعض األلفاظ  -3
بعض الصور التقليدية                                                               
( ،                                                                    ذكاء ألمعي كالشهاب)
 (. شيم غر رضيات عذاب)
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                     :  ..التأثر بألفاظ القرآن الكريم  -4
ــَل الِخـطاب  ) تعالى   همتأثر بقول( فـَص 
َمةَ "  : لَ  َوآتَي نَاهُ ال ِحك   ".ال ِخطَابِ  َوفَص 

 
 النقد ) المأخذ(  علي الشاعر :

 عودته لشعر المناسبات الذي عابه من قبل  -
 اإلحياء ميله للحكم الشعرية التي عابها علي -
 تأثره بالقديم في بعض الصور )مثل المقطع الثالث( -
 
   مهم  :في النص     البيئة أثر

                                مشاركة المرأة في الحياة الثقافية،                                                                                             -
                                                         كثرة المحافل والمنتديات الثقافية،                                                                                             -
  وتقدير المثقفين .  والبيان وقوة الحجة االهتمام بصفات الفصاحة  -

 
 س : علل : تنويع الشاعر لقوافي قصيدته . 

لتجديتد فتي شتكل لالتتي تتدعو  مدرستة التديوان دفعاً للملل والرتابة التي تسببها القافية الموحدة ، وهذا يتفق مع 
 ومضمون القصيدة .

 س : ما نصيب الوحدة الفنية )العضوية( في األبيات ؟
 : خالل تحققت الوحدة الفنية )العضوية( ، من

 وحدة الموضوع .-
 . وحدة الجو النفسي الحزين-
  تسلسل وترابط األفكار. -

 سؤال وجواب
  

 ( 3:1)اختتم به المقاطع .. ر في النصيكث :... مهم مهم مهم    االستفهام
كأنه غير مستوعب أن تخلف ن صدمة الشاعر ومفاجأة الفقد، والتي تعبر ع )أين( كرر  -

 )يسأل عن مكان وجودها فقط(...في المنتدى األدبيعادتها في احتالل صدارة المجلس 

 
يسأل عن مكان  سؤاال مطلقاً كأنه غير مصدق، فيلقي  استفهام متبوع باسمها...؟( )أين مي  -

 بسؤال عن رحيل ونهاية حزينة لم أين ولى؟ أين غاب ؟(فيقول ) سؤاال مقيداً وجودها. ثم 
 تعصمها منها صفاتها و ذكائها.

 األصدقاء مستفهما مصدوما.  مخاطباً  )هل(  -
 التحدي. فيه اإلنكار و )كل هذا في التراب؟(بغير أداة :  ستفهام اال -
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 باسم الفعل األمر.  صيغة )وي(ب باستفهام.  مرتبطاً  :األمر  -

 
 : تبدأ القصيدة بسؤال معروف الجواب ، لكن الشاعر يلقيه ..علل 1س

يلقيه ليتولي بنفسه اإلجابة عنه في صورة حديث عن األديبة التي رحلت وأخلفت ما اعتاده لرواد ندواتها من 
 البيان الرائع تلقيه معتلية عرش بيانها الذي ملكت ناصيتها فاستجاب لها ، و راح يزهو بها ويتسامي 

 
 : يلقي العقاد سؤاال  في المقطع الثاني .. فـإلي أي شيء يتوسل به ؟ 2س

مثل حالة  –الحسي يتوسل به إلي استعراض صفات األديبة الكبيرة التي يقدم رثاءها ، هذه الصفات منها 
 كاألخالق الحميدة التي يحبها الجميع و –المعنوي و –الحديث وجمال الصوت وصفاء الجبين ووضاءة الوجه 

أما جمالها القدسي فصفة تجمع بين الحسية والمعنوية فهو جمال شكلي تراه  –الرأي الصائب والذكاء الحاد 
 العين وجمال مقدس يحسه القلب .

 : في نهاية المقطع الثالث صدمة وعودة مفاجئة إلي الواقع ..وضح 3س
إلي واقع الموت والفناء الذي قضي علي كل هذه الصفات  –فجاءة  –بعد أ انتهي من عظمة صفات مي عاد 

علي نحو اليصدق بسسب فداحة الخسارة فإذا به يتساءل الجميلة )الجمال الحسي والمعنوي (حتي وارها التراب 
 تساؤل المصدوم المتشكك وهو يسأل سؤاال بغير أداة )كل هذا في التراب ؟( لبيان عظمة الخسارة .

 
 تراب ؟؟( ماذا يحمل هذا السؤال في طياته ؟؟؟و إالم أفضي ؟: )كل هذا في ال4س

يحمل الشعور بفداحة المصيبة و يحمل التعجب وعدم التصديق بل ما يشبه االحتجاج والغضب إلي كثير من األلم 
وقد ) كل هذا في التراب ؟(  ....مما أفضي إلي صيحة حملها الجزء المكتمل للسؤال السابق ، فنجد السؤال 

 )آه من هذا التراب (جاء الجزء المكمل للصيحة يحمل اإلجابة 
 
 ( حملت الكثير من المعاني ...وضح آه : كلمة )5س
( تقال عند الشكاية أو التوجع وهي إن حملت معني األلم وربما التسليم بما وقع ، تحمل إلي جانب ذلك آه )  

( أو سيرتها ،وما أبدعت في حياتها وما خلفته من يممعني التحدي للموت الذي لن يستطيع أن يطمس آيات )
 آثار . 

 
 : الشاعر ال تفارقه روح التحدي وهو يخاطب التراب ......... اشرح ذلك 6س

يدرك الشاعر أن التراب لن يرد ما أخذ ومع ذلك يحمل روح التحدي للتراب ، فإن استطاع التراب أن يواري 
 إبداعها الذي هو أعظم من قوة التراب . جسدها إال  أنه غير قادر علي أن يحجب

 
 : مهم مهم جدا: تتماسك مقطوعات القصيدة علي المستويين اللفظي والمعنوي.. وضح   7س

 فتشيع اإلحساس بالتماسك  (االستفهام و األمر)يتوزع عدد األساليب وبخاصة اإلنشائية :  علي المستوي اللفظي
: بترابط الفكر والوحدة العضوية المتالئمة في الموضوع  والفكر والجو النفسي  علي المستوي المعنوي

 ..... خاصة عند صدمة الشاعر بمفاجأة الفقد لألديبة الذائعة الصيت .الحزين.
 
 : عالم يعبر تتابع االستفهام في القصيدة ؟8س

غير مصدق أو كأنه ال يستوعب أن تخلف ( فراح يتسأل وكأنه ميتعبر عن صدمة الشاعر بمفاجأة الفقد لألدبية )
 عادتها في التحدث إلي روادها من صفوة األدباء .
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 (  عملها ...وضح هذا العمل الداللي أين(  بعد )غاب  –ولي : تعمل داللة الفعلين ) 9س

حيث يتحول االستفهام من السؤال عن غياب مطلق إلي سؤال عن رحيل إلي نهاية حزينة محتومة ونهاية لم 
 تعصمها منها كل صفاتها  الحميدة من خلق وفصاحة وذكاء وجمال .

 
 : كيف وظف الشاعر الصور ليعكس مدي األلم لفقدان  )مي ( ؟ 10س

( عرشها المنبر( من خالل ذكر محاسنها ومنزلتها ........فمن الصور )مي الصور تعكس مدي األلم لفقدان )
شيم غر ( الذي يوحي بعظمة تفكيرها ورجاحةعقلها ، )ذكاء كالشهاب الذي يوحي بمكانتها الكبيرة ، )

( ،ونالحظ أن الصور جاءت في موضعها غير متكلفة كل هذا في التراب(، )جمال قدسي ( ،)رضيات عذاب (،)
 تعكس حسرة الشاعر وألمه .

 
 : ما مظاهر التطوير في موسيقا القصيدة عند العقاد ؟11س

 القصيدة ..وجاءت القافية مالئمة للحالة النفسية الحزينة . حيث نوع العقاد في قافية
 

 : كيف تحققت الوحدة الفنية للقصيدة ؟12س
تحققت من خالل الترابط الواضح والبنية المتماسكة الناتجة عن وحدة الفكر ووحدة الجو النفسي الحزين و 

 تسلسل وترابط األفكار .
 
 إنكار وصيحة  إقرار .....وضح: في المقطع الثالث صيحتان ، صيحة  13س

ثم ليتبع كل هذا في التراب ؟( )  في النهاية المؤلمة –في الواقع  –ومؤكدا  -في الظاهر –يصيح الشاعر متسائال 
( تحمل إقرارا آه ..من هذا التراب بصيحة أخري ) –هذه الصيحة صيحة التساؤل التعجبي اإلنكاري الرافض 

 شكوي من هذه الحقيقة . وتحملوتسليما بالحقيقة الصادمة ، 
 

 : تتدرج بنية الداللة الشعرية في النص ....وضح 14س
يتدرج النص من صدمة المفاجأة بالفقد إلي التحسر علي الفقيدة والتوجع لخسارتها ، ثم الثورة علي الموت  ثم 

 تحديه والتأكيد علي خلود األديبة الكبيرة .
 
 

 اقشةـــــــــــــــــــــالمن
 

 السؤال األول
؟ فِِل  َميٌّ يَا ِصَحاب   أَي َن فِي الَمح 

ــَل الِخـطاب   َدت نَا َها هـُنَا فـَص   َعـوَّ

فـُوُع الَجـنَاب   ُشـَها الِمنـ بَُر َمر   َعر 

ـتََجاب   َعى ُمس  ـتَِجـيٌب ِحي َن يُد   ُمس 

؟ فِِل  َميٌّ يَا ِصَحاب   أَي َن فِي الَمح 

 فيدة(  في جمل معرش -المنبر ( ، وجمع )مستجاب -يدعى ( ، ومضاد )المحفل -المنبر هات مرادف ) - )أ( 
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 في صالونها األدبي؟ ميّ  ما الذي اعتاده صفوة األدباء والمثقفين من -)ب( 
.......................................................................................................................................... 
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 بداية الشاعر للقصيدة بسؤال ال ينتظر له جوابًا. علل: -)ج( 
...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 "؟  عرشها المنبر -خطاب فصل الما المقصود بقول الكاتب: "  -)د( 

...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 استخرج من األبيات: -)هـ( 
 اقتباًسا ، ووضحه. - 1

.......................................................................................................................................... 
 جمالها.كناية ، وبين سر  - 2

.......................................................................................................................................... 
 تشبيًها ، وبين سر جماله. - 3

.......................................................................................................................................... 
 أسلوبًا إنشائيًا ، وبين غرضه. - 4

.......................................................................................................................................... 
 ين ، وبين غرضهما.محسنين بديعيين مختلف - 5

.......................................................................................................................................... 
 ناقش ذلك.قصيدة " رثاء مي " تناقض آراء العقاد ومدرسته األدبية.  -)و( 

.......................................................................................................................................... 
 

 السؤال الثاني
َِّدي     َسائِلـُوا النـُّخـ بَة ِمن  َرهـ ِط النـ

؟ تُم  أَي َن َمــــي  ؟ َهل  َعلِم   أَي َن َميٌّ

ـُن الشَّجـِي    الحـَـِديـ ُث الحـُل ُو َواللَّح 

ـهُ السَّـنِـي    َوالَجـبـِي ُن الحـُُّر َوالَوج 

؟ كـَبَاهُ؟ أَي َن غـَاب   أَيـ َن َولـَّى  كـَو 

 في ضوء فهمك لسياق الفقرة تخير الصواب مما بين القوسين لما يلي:  -)أ( 
 المقربون(  -القدوة  -الصفوة  -قاء " مرادفها : )األصد النـُّخـ بَة"  -         
 كل ما سبق(. -ُجبن   -أجبنة  -" جمعها : )أجبن  الجبين"  -        
 أقبل(. -ارتفع  -بزع  -" مضادها ": )انطلق ولّى "  -        
 ؟ميلماذا خص الشاعر النخبة بالسؤال عن  -)ب( 

...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  

 يلقي العقاد سؤاال في المقطع الثاني فإلي أي شيء يتوسل به؟ -)ج( 
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 استخرج من األبيات: -)د( 
 استعارة تصريحية . - 1
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.......................................................................................................................................... 
 استعارة مكنية . - 2

.......................................................................................................................................... 
 مراعاة نظير. - 3

.......................................................................................................................................... 
 ؟  أين مي؟((؟ ولماذا كرر االستفهام )سائلوا النخبةلماذا عبر الشاعر بـ ) -)هـ( 

.......................................................................................................................................... 
 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ -)و( 

.......................................................................................................................................... 
 

 السؤال الثالث
َّاٌت ِعــذاب    ِشـــــــــــــــــــيـٌَم غـُرٌّ َرضـِيـ

ـــــَواب   أ ِي الصَّ فـُـُذ بِالرَّ  وحـِــجـَــى يـَـنــ 

ـــــــهـَاب    َوَذَكـــــــاٌء أَل ــَمــعـِــيٌّ كـَالشـِـّ

ِســـــــــــــــيٌّ ال يَُعاب    َوَجــــــَمــاٌل قـُــد 

؟ آِه ِمن  َهَذا التَُّراب    ُكلُّ َهَذا فِي التَُّراب 
 

 "  شيم ، عذاب" " ومفرد الترابُغر،" وجمع"قدسي جمال ،" ومضاد" الشهابينفذ ،" هات مرادف -)أ( 
...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 كيف أبرز الشاعر أن مي جميلة الُخلق والِخلقة؟ -ب( )

...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 .وضحفي المقطوعة السابقة صيحتان ؛ صيحة إنكار وصيحة إقرار.  -)ج( 
...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 (؟ ِشـيـٌَم ِعــذاب  ما نوع الخيال في: ) -)د( 

.......................................................................................................................................... 
ِسيٌّ أي التعبيرين أفضل داللة: ) -)هـ(   (؟ ولماذا؟ َجَماٌل خالب - َجَماٌل قـُد 

.......................................................................................................................................... 
.. وحـِجى.. َوَذَكاٌء.. َوَجَماٌل..(؟ماذا أفاد العطف بالواو في: )  -)و(   ِشـيـٌَم غـُرٌّ

.......................................................................................................................................... 
 ما سمات مدرسة الديوان التي ظهرت في النص؟ - (ز)

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
 السؤال الرابع

َّاٌت ِعــذاب    ِشـــــــــــــــــــيـٌَم غـُرٌّ َرضـِيـ
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ـــــَواب   أ ِي الصَّ فـُـُذ بِالرَّ  وحـِــجـَــى يـَـنــ 
ـــــــهـَاب    َوَذَكـــــــاٌء أَل ــَمــعـِــيٌّ كـَالشـِـّ

ِســـــــــــــــيٌّ   ال يَُعاب   َوَجــــــَمــاٌل قـُــد 
؟ آِه ِمن  َهَذا التَُّراب    ُكلُّ َهَذا فِي التَُّراب 

 : في ضوء فهمك لسياق األبيات تخير أدق إجابة مما بين القوسين فيما يأتي  -)أ( 
 إنشائي لفظًا خبري معنى(.   -خبري  -" أسلوب: )إنشائي  ُكلُّ َهَذا فِي التَُّراب  المراد بـ "  - 1    
 يساعد(. -يمدح  -ينصر  -": )يمنح  يعابمضاد "   - 2    
بَان  -": )ُشُهب شهاب جمع "   - 3     ُهب  -ُشه   كل ما سبق( .   -أش 

 وضح ذلك.في المقطع السابق صدمة وعودة مفاجئة إلي الواقع.  -)ب( 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 حملت العديد من المعاني وضحها.( آه ) كلمة  -)ج( 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
َواب  ما نوع الخيال في: ) -)د(  أ ِي الصَّ  (؟ وبم يوحي؟حـِجى يـَنـ فـُـُذ بِالرَّ

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 فيَم يختلف رثاء العقاد لمي عن الرثاء قديًما؟ -)هـ( 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 ما مالمح التجديد في النص؟  -)و( 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
 السؤال الخامس

َك َما أَن ـَت بـِــَرادٍّ ما لديك  َويــ 

ـيَُع اآلَماِل َما َضاَع عـَلَيـَك    أَض 
ل  إِلَي كَ  ُكو  ـــُد َميٍّ غـَي ـُر َمو   َمج 

 مجد مي خالص من قبضتيك  
لََها أَل ُف ثـََواب  َولََها ِمـن  فـَض 

 في جمل من عندك. (عقاب -ضعة ) ، ومضاد: (ُمرجع –متحرر ) مرادف: هات من األبيات - ( أ)
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 .بين ذلكأو في األبيات تحد  واضح.  خاطبه الشاعر في المقطوعة ؟ وما الذي أوضحه له؟من الذي ي -)ب( 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 " دالالت ومعاني متعددة. وضح.َوي حمل استخدام اسم الفعل "   -)ج( 
 .......................................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................................  
 :استخرج من األبيات -)د( 
 كناية. - 1

.......................................................................................................................................... 
 أسلوبًا للقصر ، وبين قيمته. - 2

.......................................................................................................................................... 
 محسنين بديعيين مختلفين. - 3

.......................................................................................................................................... 
 .................................. ومعرفة لـ........................لـ..............(  جاءت جمًعا اآلَمالِ أكمل: ) -)هـ( 
 جاءت القصيدة منوعة القوافي.  علل: -)و( 

.......................................................................................................................................... 
 كيف تحققت الوحدة العضوية في األبيات؟ - (ز)

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
 تدريبات كتاب الوزارة

 األسئلة التالية :استمع للنص ثم أجب عن  -1
 )مي(. لفقده معه نتأثر جعلنا فقد بمضمونه هعنوان يرتبط إلي أي مدي يرتبط عنوان النص بمضمونه ؟ -أ
 اقترح ثالثة عناوين للنص  -ب
 الرثاء غرض     إلي أي غرض شعري  ينتمي هذا  النص ؟ -ج
 من النص مراعيا ما يلي : تحدث عن دور األديبة )مي ( في الحياة الثقافية في مصر كما فهمت -2
 .توظيف الصور الخيالية و المحسنات البديعية  -         تنوع األساليب    -                 السالمة اللغوية -
 

 اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب : -3 
 اطرح سؤاال حول كل فكرة رئيسة في النص  -أ
 (شرح األبيات.... )إلي أي مدي نجح الشاعر في التعبير عن حزنه لفقد األديبة لفقد األديبة )مي( ؟ دلل  -ب
 ما الفكرة األساسية في النص ؟ -ج
 ما الخصائص األسلوبية للشاعر كما تجلت في النص ؟ -د

 روعة التصوير الجزئي والكلي                                                        عمق الفكر     
 التأثر بالقرآن الكريم  ..مثل )فصل الخطاب(                             وضوح األلفاظ وتماسك العبارات    

 استخدام الحكم الواقعية ..مثل )أضيع األمال ما ضاع(        تقسيم القصيدة إلي مقطوعات تتعدد قوافيها
 تحقيق الوحدة العضوية 

                                                                                                    أثر البيئة في النص ؟ ما -هـ
                         ،                                                                                                                            دبيةالمنتديات األكثرة المحافل و                  ة في الحياة الثقافية،       مشاركة المرأ

  .والمثقفات وتقدير المثقفين والبيان  االهتمام بصفات الفصاحة 
 

َِّدي  َسائِلـُوا النـُّخـ بَة ِمن  َرهـ ِط  -4  النـ
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؟ تُم  أَي َن َمــــي  ؟ َهل  َعلِم   أَي َن َميٌّ

ـُن الشَّجـِي    الحـَـِديـ ُث الحـُل ُو َواللَّح 

ـهُ السَّـنِـي    َوالَجـبـِي ُن الحـُُّر َوالَوج 

؟ كـَبَاهُ؟ أَي َن غـَاب   أَيـ َن َولـَّى  كـَو 

                                                                    ائكهات مرادف )النخبة ( ،ومضاد )السني ( في جملتين من إنش -أ
 المعتم   مضاد  السني :       /         معني النخبة : المختار من كل شيء

 إظهار األسي والحزن والحيرة...       ما الغرض من االستفهام في األبيات ؟ -ب
 )شرح األبيات ( ذلك من خالل فهمك لألبيات . الشاعر شديد التأثر لفقد )مي( .دلل علي -ج
                                        : أسلوب إنشائي  أمر غرضه االلتماسسائلوا                ....أسلوب أمر وبين الغرض منه استخرج  -د
مكنية شبه فيها حديث )مي ( : استعارة الحديث الحلو   .... صورة بيانية مبينا نوعها وقيمتها الفنيةاستخرج  -

 بشراب حلو المذاق وسر جمالها التجسيم .
 
 رثائه لــــ )مي ( من حيث :وقارن بينها وبين (، حافظ )ابحث عن قصيدة العقاد في رثاء  -5
 االلفاظ و التراكيب  –التصوير                –األساليب             –الفكر              -العاطفة           -
 
 اكتب تحليال نقديا للقصيدة في ضوء التجربة الشعرية في ثالث صفحات واعرضه علي معلمك وزمالئك . -6
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 محمو  حسن إسماعيل        أهواك يا وطني          النص الراب    
َواَك يَا َوطَنِي .1   أَه 

   َشفَةُ الَهَوى فِتَنيبِِه   تَرِوي يَا ُكلَّ َما .2

ِزفُنِي .3 ِزفُهُ َويَع  ن  فِي لََهاِة الطَّي ِر أع   يَا ُكلَّ لَح 

َمُعهُ يُنَاِغُمنِي َويُط ِربُنِي .4 ِر أس  ِج النَّه    يَا ُكلَّ َصف ق  بَي َن َمو 

َحُرنِييَا ُكلَّ  .5 ِب يَس  َق الُعش  يَاِن فَو  ع  و  ِمن  ُخطَا الرُّ  َشد 

َرةً َوَهنَت    .6 ِر َوِهَي  يَا َصخ   لَم  تَِهنِ  -الدَّه ر  -ِريَا ُح الدَّه 

َواكَ  .7  َوطَنِي يَا أَه 

َواكَ  .8 َواهُ  َهَواي أَن تَ  أَه  َشقُهُ  أَه   َوأَع 

ن يَا َمَدى الَغا لِي َونَِشي ِدي .9 ُدهُ  الدُّ  أَُردِّ

ِجُدهُ  يَِهلُّ  لِل ِهاللِ  َمن    .10  َمس 
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لِي بِ  َمن    .11 بَُدهُ  يُِطلُّ  لِل صَّ  َمع 

ِرُدهُ  ُربَاكَ  لِل َجَمالِ  َمن    .12  َمو 

رُ   .13 رُ ...  فِي كَ  السِّح  ح   يَنـ ُشُدهُ  السِّ

ُده َخافِقَة   بُِكلِّ  فِي كَ  َوالُحبُّ   .14  تـَُجدِّ

تَبَدَّ اللَّي ُل يَا َوطَنِي  .15 َما اس   َمه 

يَا  -بَِك أَن َت   .16 ؤ  ُدهُ  -َكالرُّ   نُبَدِّ

َهاِر ،   .17 َماربـَِهَواَك ، بِالُشط آَِن ، بِاألز   بِاألَع 

ُصُده  .18  ِمث َل النَّاِر نَح 

قُهُ   .19   بِنَِسي ِمَك الَهافِي نَُمزِّ

قُهُ   .20 افِي نَُحرِّ ِجَك الصَّ  َوبَِمو 

َمتُهُ تَُعطُِّرنِي  .21 ِب نَغ    َوبُِكلِّ طَي ر فَوَق َرابِيَة  بِالحُّ
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بَاَحَها قَبَساً أَماَم ُخطَاك   َوبُِكلِّ  .22 قََدت  ِمص   َكفٍّ أو 

ِس ُعالك  َوبُِكلِّ   .23  َخط و  يَغ ِرُس اآلَماَل َصاِعَدةً لَِشم 

َت ِظلِّ َسَماك    .24 ِضَك ، تح  ء  فَوَق أر   َوبُِكلِّ َشي 

 بالنَّاِس ، بِاآلَجاِل ، يَا َوطَنِي  .25

َمن  .26 ِد األن فَاِس ، باِلزَّ  بِتََردُّ

َراِس ، بِالَكفَنِ   .27  بَِزَغاِرِد األع 

َما تََماَدى اللَّي ُل  .28 ُصُده.. َمه    نَح 

بَتِنَا   .29 ُدهُ .. َوبُِكلِّ َغض    نُبَدِّ

َرَك ِمن  يَِد الِمَحنِ   .30  َونَُردُّ فَج 

ِن   .31 س  فَوَق الَكو   يَا َوطَنِيُ .. ُمتَأَلِّقاً ، كالشَّم 
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 و  حسن إسماعيلممح               
 

 
  (  1977– 1910محمود حسن إسماعيل ) -
  أسيوط بمحافظة النخيلةولد ببلدة  شاعر مصري معاصر -
 ، طه حسينكان مساعدا لو  دار العلومتخرج من كلية  -
                     " الكوخ أغانيبعنوان" 1935مبكرا فأصدر ديوانه األول وهو طالب سنة يا نبغ شعر -
 ". شاعر الكوخغلب عليه لقب " ف هشعرأثرت نشأته الريفية في  -
 م1965في الشعر سنة  جائزة الدولةنال م / 1963نال وسام الجمهورية  -
 ساهم في  إنشاء محطة إذاعة القرآن الكريم.  -

 "  نهر الحقيقة" "وقاب قوسين" " وهكذا أغني" " و تانهون" " والبد"  له دواوين
 (  فترة االستعداد لحرب أكتوبر. 1972عام )"  نهر الحقيقة" النص من ديوان  --
 دفن في مصر.ثم في الكويت  1977نة توفي س -
 

 

الوطن في هذا النص ليس قطعة ف طن من اإليمان وحب ال  
الشاعر بالحياة  يملئ وجدانلكنه وجود حي ،و فقط من األرض
تدافع عن الوطن  نبض الكائنات مراتبها جنودفجعل والحركة، 

 (2017سؤال) أعداءه.سالحا يضرب و

 التجربة:  
الدفاع عنها ضد تناول قضية األوطان وبيان مكانتها في القلوب وت ، عامةإنسانية 

 المعتدين  مما يدل على الروح الوطنية لدى الشاعر. 
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على  هشعور بأفضالالاالفتنان بكل ما فيه وواإلعجاب بالوطن ) 

 .(الوطن في معركتهاليقين في انتصارب والشعورأهله، 

 إقرار بحب الوطن و جمال طبيعته.  -1

 أهواك يا وطني -1
 يا كل ما تروى به شفة  الهوى ف تني -2
 يا كل  لحن  في ل هاة الطير أعزفه و يعزفني -3
 يا كل  َصفق  بين موج النهر أسمعه يناغمني و يطربني -4
َطا الرعيان فوق العشب يسحرني -5    يا كل  ش و  من خ 
 لم َتهن   –ال هر  –رياح  ال هر  وهي يا صخرة  َوهَنت  -6

 
 

 المضاد الجمع المفرد المرادف الكلمة   

 أبغضك، أكرهك   أحبك، أعشقك أهواك 1

  أوطان  مقر إقامتي  وطن  

 بعض و جزء    جميع ، كافة   كل  2

 تظمأ   تسقي تروي  

..المراد: جزء لحمي يستر األسنان شفة  
 الفم الناطق بالحب

شفاه، شفهات ،   
 شفوات

 البغض ، الكره األهواء  الحب و العشق  الهوى  

، المراد:آماله، طموحاته، إعجابي فتني 
 أشواقه

 مكارهي  فتنة

  ألحان ، لحون   صوت موسيقي  لحن  3

  ا هَ ات ، لَ وَ هَ لَ   لحمة فى أعلى الحلق  لهاة  
 

   الطائر كل ما يطير  الطير  

    أغنيهأؤديه،  أعزفه 
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 الحظ أن : النص يدور حول         
 عشق الوطن .اعتراف الشاعر الصريح ب -1
 الوطن المعشوق .التضحية في سبيل العهد بالفداء  و -2

 : الجزء األولجزئين تضمن جاء اعتراف الشاعر المفتخر بعشق وطنه على 
 بكل ما فيه .يفخر به  كما هو وإنه يعشق وطنه ، و

تحقق آماله هو شفة الحب التي تروي كل فتنة وإنه يعشقه ألن فيه كل شيء يتمناه ويرجوه ، ووطنه  

صوت حركته و المقصود صوت  صفق 4
 تالطم األمواج 

   

  أمواج   ما عال من سطح الماء  موج  

 البحر ،األنهر األنهار،النهر  مجري الماء العذب  النهر  

 أصمه   أنصت له ، أصغيه  أسمعه 

    ، يحادثني نغما يطربني يناغمني 

 يزعجني    يسعدني و يسرني و يريحني يطربني 

 ترنم ،غناء  شدو 5
 

   

   خطوة  خطوات  خطي  

   الراعي أحراس الماشية  الرعيان 

  األعشاب  الكأل الرطب، النبات الطري  العشب 

 ينفرني   ،يسلب العقليفتني، يستميلني   يسحرني 

  صخور ، صخر  حجر عظيم صلب صخرة  6

قويت ، اشتدت ،    ضعفت وهنت  
 صلبت 

 ،أرياح ، أرواح ريح الهواء المتحرك   رياح  
 أرايح 

 نسيم ، صبا 

  الدهور ، األدهر   الزمان الطويل  الدهر  

    ضعف ، تشقق وهي  

 تقوي    تضعف  تهن  
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 أحاسيسه كلها . اسه وتشبع أشواقه كلها فتمتع حو طموحاته ، وو
صارت لحنا شجيا يعزف الشاعر   إنه يعشقه ألنه مصدر األلحان العذبة الشجية المنبعثة من الطيور ، حتى

 السرور . البهجة والتفاعل التام وشدة االفتتان و يعزفه الشاعر ؛ مما يدل علىو
 إنه يعشقه ألن فيه صفق الموج الذي يطرب الشاعر و يناغمه . 

ه ألن فيه األصوات الشادية المغردة المنبعثة من خطى الرعيان فوق العشب فتسعده هذه األصوات إنه يعشق
 الشادية .

بينما أنت صامد شامخ  ان ، فلقد ضعفت التحديات ووهنت وتالشت ،إنك أيها الوطن الحبيب صامد عبر األزم
 أمام عواصف الزمن ، لم تضعف عبر األزمان .  

 
 مظاهر الجمال فيه. بالوطن وعاطفة اإلعجاب 

 
 أهواك يا وطني -1

أهواك يا   بيان
 وطني:

يصرح بحبها  )للتشخيص(.                                           صور الوطن بحبيبة   استعارة مكنية
 بإعالن حبه لوطنه )اعتراف صريح( .   هويوحي باعتزاز

 إنسان ينادي عليه )للتشخيص(.صور الوطن  استعارة مكنية يا وطني:  
 نداء غرضه التعظيم  أسلوب إنشائي  يا وطني  معان
 تفيد التخصيص و االنتماء و االعتزاز  ياء المتكلم وطني إيحاء

 لوطن إلبراز الحب له كأنه أمامه تفيد استحضار صورة ا اإلضافة للكاف  أهواك 
 

 يا كل ما تروى به شفة  الهوى ف تني -2
 أشخاصا يناديهم  )تشخيص(صور ما يرويه الهوي  استعارة مكنية يا كل ما تروى بيان

 صور الهوي إنسانا له شفة )تشخيص( استعارة مكنية شفةٌ الهوى
تروى به شفةٌ 

 الهوى فِتني
 صور الفتن أشخاصا يرويها الحب )تشخيص( استعارة مكنية

 نداء للتعظيم أسلوب إنشائي يا كل ما تروى معان
تروى به شفةٌ 
 الهوى فِتني

بتقديم شبه الجملة للتخصيص والتوكيد واالهتمام  أسلوب قصر
 بالمتقدم.

 العموم والشمول  يفيد ، ما  كل إيحاء

 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة  مضارع  تروى

 يفيد الكثرة واإلضافة لياء المتكلم للتخصيص الجمع فِتني

 
 ل هاة الطير أعزفه و يعزفنييا كل  لحن  في  -3

 
 
 بيان

 يا كُل لحن  
 يعزفني

 صور األلحان أشخاصا يناديها )تشخيص( استعارة مكنية
 عن تجاوب الشاعر مع الطبيعة  كناية 

 تصور الطير إنسان يلحن )تشخيص( استعارة مكنية لحن  في لُهاة الطير
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 عالقته اآللية ..ذكر اللهاة و يقصد صوت الطائر  مجاز مرسل  لهاة 
 صور الشاعر نفسه لحنا تعزفه الطيور  استعارة مكنية يعزفني

 نداء للتعظيم  أسلوب إنشائي يا كُل لحن   معان
 
 
 إيحاء

 للعموم والشمول  نكرة  كل
 للتعظيم نكرة لحن

 الصورةللتجدد واالستمرار واستحضار  مضارع  أعزفه و يعزفني
 بالتفاعل التام بين الشاعر وطيور الوطن  توحي  أعزفه و يعزفني

 
 بديع

 يعطي نغمة موسيقية تجذب االنتباه  جناس صوتي  أعزفه و يعزفني

 تجذب االنتباه و تثير الذهن  مراعاة نظير  لحن، أعزفه

 
 يطربنيأسمعه يناغمني و موج النهر بين  يا كل  َصفق   -4

توحي  صفق أشخاصا يناديهم )تشخيص(ال صور  استعارة مكنية َصفق   يا كلُ  بيان
 بالتجاوب بين الشاعر والبحر

 موج البحر أشخاصا تصفق )تشخيص(صور  استعارة مكنية َصفق  بين موج
صور موج البحر شخصا يغني و يناغم الشاعر  استعارة مكنية يناغمني و يطربني

 ويطربه )تشخيص(
 نداء للتعظيم أسلوب إنشائي يا كُل َصفق   معان
 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة مضارع أسمعه، يناغمني ، يطربني إيحاء

 للعموم والشمول نكرة  كل 

 بالترادف للتوكيد. إطناب يناغمني و يطربني 

 
َطا الرعيان فوق العشب يسحرني -5   يا كل  ش و  من خ 

 يا كُل شدو   بيان
 )صورة مركبة(

 صور  الشدو   أشخاصا يناديهم )تشخيص( استعارة مكنية
 صور صوت خطا الرعيان بالشدو  تشبيه

  كُل شدو ..يسحرني
 )صورة مركبة(

 صور  الشدو   شخصا ساحرا  يسحر  )تشخيص( استعارة مكنية
 عن شدة التأثروإعجاب الشاعر بصوت خطا الرعيان كناية 

 نداء للتعظيم إنشائيأسلوب  يا كُل شدو   معان
 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة مضارع يسحرني إيحاء

 للتعظيم نكرة شدو  
 

 لم َتهن   –ال هر  –يا صخرة  َوهَنت رياح  ال هر  وهي  -6
 الشدو   شخصا يناديه  )تشخيص( صور استعارة مكنية يا صخرةُ  بيان

صرح بالمشبه به حذف المشبه و  الوطن مثل الصخرةصور  تصريحية استعارة صخرةُ 
 )تشخيص(

 صور الوطن مثل إنسانا أصابه الوهن )تشخيص( استعارة مكنيةَوهنَت رياٌح 
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 الدهرِ 
 صور الدهر بالرياح العاصفة  )تشخيص( تشبيه رياٌح الدهرِ 
استعارة  رياٌح الدهرِ 

 تصريحية
صرح وم الوطن بالرياح وحذف المشبه وهمالتحديات وصور 

 بالمشبه به )تشخيص(
 نداء للتعظيم أسلوب إنشائي يا صخرةُ  معان

 للعموم و الشمول.    إطناب باالعتراض -الدهر-

 يوضح المعني و يؤكده طباق سلبي  َوهنَت ، لم تَهنِ  بديع

 يعطي نغمة موسيقية تجذب االنتباه جناس ناقص َوهنَت ، لم تَهنِ 

 
 الحظ 

 السطر األول للتوضيح. بعد إجمالتفصيل ( :6:2األسطر ) -1
 .في النطق أعطي ثقالً   تهن ( -وهي الدهر  -الدهر  -في ) وهنت  (الهاءحرف ) تكرار -2
 ي البيت .نأضعف معرياح الدهر (  -الدهر   -تهن   -تكرار كلمات )وهنت  -3
( لم تكرر بل نوع الشاعر في الزمن فيها فجاءت مرة بصيغة وهنتالشاعر لم يخطئ ؛ ألن كلمة ): ( ) الرد -- 

 .الماضيومرة أخرى بصيغة  المضارع
 بالتالي أفادت جديدا في كل مرة، ولم تكرر.و ظرفا للزمانومرة  مضافةجاءت مرة (  الدهر)--
 

 س: رسم الشعر في هذه الفقرة صورة كلية للوطن. بينها موضحا أجزاءها و خطوطها الفنية: 
 بهة يالطبيعة للوطن الذي يعشقه و بعض مظاهر رسم في هذه الفقرة صورة كلية جميلج: 
  )الطير   و الموج  و الرعيان  و العشب  و الصخرة  و السياج(.    أجزاؤها 
  خطوطها الفنية: 
 يطربني(،  –يناغمني  –اللحن  –: )الصفق  نسمعه في صوت -1
 الصخرة(،  –: )العشب  نراه في لون -2
 شفة(. –: )موج  نلمسها في حركة -3

 الحظ و انتبه: 
منطلق المعنى فيها، إذ يلخص موقف القصيدة و الثاني يمثالن مجمع القصيدة و السطر األول

 ثم يأتي بعد ذلك تفصيل ألسباب هذا الحب.)حب الشاعر لوطنه ألن موطنه هو كل ما يتمناه(.  كلها في
 

 وطن التسامح و السحر و الجمال  -2
 أهواَك يا وَطني -7
  أهواَك، أنت َهَواى أْهواه  و أعشقه -8
ه   -9 نيا أر     َي الغالي َمَ ى ال ُّ  و َنشي  
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ه  ؟ -10 لُّ َمسج     َمْن للهالل  َيه 
ه   ؟ -11    َمْن للّصليب ي طلّ معب  
ه  ؟ -12 باَك َمْور     َمْن للجمال ر 
ه   -13 ْحر  َينش    ْحر  فيَك.. الس   الس 
ه   -14  و الحبُّ فيَك بكل  خافقة  تج    

 

 المضاد الجمع المفرد  المرادف الكلمة   

 أبغضه، أكرهه    أحبه أعشقه 8

  أناشيد  ِشعرى، غنائي الملحن  نشيدي  9

 الرخيص   المرتفع الثمن الغالي 

نا  طولها مدى الدنيا  اآلخرة الدُّ

  أمداء   المدي

 أهمله   أكرره أردده

 األهاليل     -األِهلّة   اإلسالمرمز غرة القمر،  الهالل 10

 يخفى   يظهر يهل 

  مساجد  لمسلمينُمصلى ا مسجده 

 -الصلبان  ةرمز المسيحي الصليب 11

 الُصلُب
 

 يختفي   يشرف يطل 

  معابد  مكان العبادة معبده 

 القبح   الحسن الجمال 12

 منخفضاتك، وهادك   ربوة هضابك، مرتفعاتك  رباك 

  موارد  مصدر رزقه، منهله  مورده 

 ، األسحار                        الباهر الجمال المراد السحر 13
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 السحور شيء كل في والفائق

 يمهله، يرفضه    يطلبه ينشده 

 البغض، الكره    العشق الحب 14

،                 اضطراب، حركة  خافقة 
 القلب : المراد 

، خوافق  
 قاتخاف

 ساكنة

 تهلكهتبليه و   تجعله جديدا تجدده 

 
 ما األمور التي تحلى بها الوطن ليعيد الشاعر اعترافه بعشقه ؟

 . حبهعمق حية  بإعالنه الصريح لوطنه ؛ مما يزيد عاد الشاعر إلى جملته المفتا
 ال أرضى به بديال . فأنت حبي الوحيد الذي أعشقه ، و أحبك يا وطني ؛ -
 التي سأتغنى بها عبر الحياة . أنت يا وطني أغنيتي  الوحيدة  -
تشعر التآلف التام بين أبنائك على اختالف  معتقداتهم  الدينية ، فالكنيسة التعايش اآلمن وك وطن التسامح وإن -

 التسامح و الحرية الدينية . الهالل مطمئنا إياه إلى األمان وضنه هذا الصليب يحتباألمان في جوار المسجد ، و
 إنك يا وطني الحبيب موطن الجمال لكل راغب في االستمتاع به .  -
                                                       األبصار كل ما فيك يسحر األلباب وساحر وإنك أيها الوطن المعشوق  -
 كل من يريد أن ينهل منه فأنت مقصده الوحيد . للسحر وإنك منبع  -
  إنك يا وطني مصدر الحب المتجدد الذي تخفق به قلوب أبنائك جميعا .-

 
 أهواَك يا وَطني -7

 حبه لوطنه . إظهار : هادافعجملة مفتاحية لفهم القصيدة و إطناب تكرار أهواَك يا وطَني إيحاء

 
 و أعشقه أهواَك، أنت َهَواى أْهواه   -8

 
 بيان

 يحبه )تشخيص( اً شخصتصور الوطن  استعارة مكنية أهواكَ 
 وطنهشبه الوطن بالحب توحي باندماج الشاعر ب تشبيه بليغ أنت َهَواى
 يحبه )تشخيص( اً تصور الوطن شخص استعارة مكنية أنت

 تصور الوطن شخصاً يحبه )تشخيص( استعارة مكنية أه واهُ و أعشقه
 
 بديع

 يثير الذهن ويجذب االنتباه   التفات  ،أه واهُ أنت 
 )انتقال من ضمير المخاطب للغائب (

 يعطي جرس موسيقي يجذب االنتباه و يثير الذهن جناس ناقص  َهَواى ،أه واهُ أهواَك،أ
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 يؤكد الحب و يقرره تكرار  )أهواَك (تكرار إيحاء
 
 معان

 للتخصيص والتوكيدبتعريف طرفي الجملة  أسلوب قصر  أنت هواي 
 يؤكد المعني و يوضحه إطناب بالترادف أعشقهأه واهُ و

 
 إيحاء

 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة مضارع أهواَك، أه واهُ ، أعشقه
 االعتزازلياء المتكلم للتخصيص و اإلضافة  هواي

 أضفي ثقال  لفظيا  نقد تكرار )الهاء (
 افتنان الشاعر بوطنهبشدة  توحي  أه واهُ و أعشقه

 
ه  و -9 نيا أر     َي الغالي َمَ ى ال ُّ  َنشي  

 تصور الوطن  بالنشيد  )توضيح للمعني( تشبيه بليغ أنت ...نَشيِديَ  بيان
 تصور النشيد سلعة غالية الثمن )تجسيم ( استعارة مكنية نَشيِدَي الغالي

 
 إيحاء

 االعتزازلياء المتكلم للتخصيص و اإلضافة نشيِديَ 
نيا ُدهُ  َمَدى الدُّ  المستمر للوطنألبدي وا هحب  كناية  أردِّ
ُدهُ   للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة مضارع أردِّ

 
ه  ؟ -10 لُّ َمسج    َمْن للهالل  َيه 

 عن موصوف ) اإلسالم (  كناية الهاللِ  بيان
 التسامح والحرية الدينية في مصرعن شيوع روح  كناية َمن  للهالِل يَِهلُّ َمسجُدهُ ؟

  لغير مصر تعظيم ال غرضه نفي استفهام أسلوب إنشائي َمن  للهالِل يَِهلُّ َمسجُدهُ ؟ معان
 
 بديع

 يعطي جرس موسيقي يجذب االنتباه                    جناس ناقص الهالِل، يَِهلُّ 
 الذهنتجذب االنتباه و تثير  مراعاة نظير الهالِل ، َمسجُدهُ 

 
ه   ؟ -11  َمْن للّصليب ي طلّ معب  

 
 بيان

 عن موصوف ) المسيحية(  كناية الّصليب 
 تصور المعبد  بشخص يطل  )تشخيص( استعارة مكنية ؟يُطّل معبُدهُ 

 تجذب االنتباه و تثير الذهن مراعاة نظير ، معبُدهُ   ليبالصّ  بديع
 استفهام للتعظيم و اإلجالل أسلوب إنشائي َمن  للّصليب    ؟ معان

 مسيحي المسلم والسامح الديني بين تإبراز لل (11-10)البيتين نالحظ 
 

ه  ؟ -12 باَك َمْور     َمْن للجمال ر 
 
 بيان

ِرُدهُ   يصور ربا الوطن بالمورد الذي يشرب  منه تشبيه بليغ ُرباَك َمو 
 )توحي بانتشار الجمال في ربوع الوطن ( 

ِرُدهُ الجمال ُرباَك   تصور الجمال بشخص يروي ويشرب  استعارة مكنية َمو 
 استفهام للتعظيم و اإلجالل أسلوب إنشائي َمن  للجمال ؟ معان
 لكاف الخطاب للتخصيص واالعتزاز اإلضافة ُرباكَ  إيحاء
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ه   -13 ْحر  َينش    ْحر  فيَك.. الس   الس 
ُر فيكَ  بيان   ح   بشيء مادي داخل الوطن )تجسيم(تصور السحر  استعارة مكنية السِّ

ُر يَنُشُدهُ   ح   تصور السحر بشخص ينشد و يطلب)تشخيص( استعارة مكنية السِّ
 للتجدد واالستمرار  واستحضار  الصورة مضارع يَنُشُدهُ  إيحاء

ُر يَنُشُدهُ  ح  فيها تقرير بثبوت حقيقة جمال الوطن وسحره الذي  الجملة االسمية  السِّ
 نفسه ...)جملة اسمية خبر للمبتدأ(يجذب السحر 

 
ه  و -14  الحبُّ فيَك بكل  خافقة  تج    

 تصور الحب بشيء مادي داخل الوطن )تجسيم( استعارة مكنية الحبُّ فيكَ  بيان
ُدهُ   تصور الحب بمادة تتجدد)تجسيم( استعارة مكنية بكلِّ خافقة  تجدِّ

 
 إيحاء

ُدهُ   بتقديم شبه الجملة للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر بكلِّ خافقة  تجدِّ
 بحذف الموصوف ..تقديره )بكل قلوب خافقة( إيجاز 

 للعموم و الشمول نكرة  كلِّ 
 للتجدد و االستمرار  اسم فاعل  خافقة  
 لكاف الخطاب للتخصيص واالعتزاز اإلضافة فيكَ 

 
 عهو  بالف اء و التضحية -3

 مهما استب  الليل يا وطني -15
 نب  ه  –كالرؤيا  – أنت بك -16
 بالشطآن، باألزهار، باألعمار بهواك، - 17
 مثل النار نحص ه -18
 قهبنسيمك الهافي نمزّ  -19
 قهوبموجك الصافي نحرّ  -20

 

 المضاد الجمع المفرد المرادف الكلمة  

 ظلم االستعماراشتدت المراد :  استبد الزمان  15

 النهار الليائلالليال و ليلة يقصد االستعمار و الظلم  الليل 

  الرؤى  ما يراه النائم الرؤيا 16

 نصونه ونحفظه    نزيله و نمحوه نبدده 

 بغضك و كرهك أهواك  حبك هواك 17

  شواطئ و شطآن شاطئ ضفاف البحر  الشطآن 
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   زهرة  نور النبات و الشجر  األزهار 

   العمر اآلجال األعمار 

  أمثال  شبه نظير مثل 

نَور  –نيار  –نيران    النار 
 نيَرة –أنَور  –

 

 نزرعه   نجنيه نحصده 

أنسام و نِسام            ريح لينة ال تحرك الشجر نسيم 18
 ( نسائم)  

 الدبور

              الخافق  ،المتحرك الهافي 
 الهاب ) الذي يهب (،

 الساكن  

 نلئمه و نجمعه   نشتته، نشقهنقطعه ،  نمزقه 

ما عال من سطح الماء                      موجك 19
 وارتفع 

  أمواج 

  الكدر  الرائق ، النقي الصافي 

 نخمده ، نطفئه   نشعله نحرقه 

 سهل روابي   ما ارتفع من األرض رابية 20

  نغمات  صوت له جرس مسموع نغمته 

    تطيبني تعطرني 

 يتعهد الشاعر لوطنه في هذا المقطع ؟ س: بم 
  : التضحية في سيبل وطنهالعهد بالفداء و:  المحور الثاني
 الستعمار بظلمه و قبحه وبطشه ، ومهما تعددت التحديات والصعاب ، ومهما قست المحن .مهما اشتد ا
ديد هذا الظالم المتوحش بتببأن يهبوا للدفاع عنك ، مع وعد قاطع  –أيها الوطن  -بنائك جميعا  لك عهد من أ
 إزاحته من طريق تقدمك كأنه حلم سخيف سرعان ما ينتهي الباطش و

ن ، فحبك ، المحل إلى أسلحة مقاومة ضد األعداء والتحديات وإن كل ما في جنباتك يا وطني سيتحو
طريق  نيرانا تحرق كل ما يعترض تقدمك وتقتلعها منأعمار أبنائك سوف تكون وشواطئك و أزهارك ، و

 . ستحرقه أمواج أنهاره و بحارهستمزقه نسائم الوطن ووازدهارك 
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 مهما استب  الليل يا وطني -15

استبد  بيان
 الليل

 استعارة مكنية
 )خيال مركب(

 صور الليل إنسانا مستبدا 
 )تشخيص و توحي بقسوة الليل (

 صور المحن و الشدائد بالليل وحذف المشبه به  استعارة تصريحية الليل
 صور الليل إنسانا يناديه )تشخيص ( استعارة مكنية يا وطني

 نداء للتعظيم  أسلوب إنشائي يا وطني معان
 

 نب  ه  –كالرؤيا   –بك أنت  -16
 يوحي بسهولة التخلص من الليل و ظالمه  تشبيه كالرؤيا بيان

تجسم الليل بشيء مادي يبدد توحي بقدرة الشعب علي  استعارة مكنية نبدده
 التخلص من االستعمار 

 معان
 

 تقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر  بك أنت نبدده
 ضميران مخاطب الستحضار الصورة  توكيد لفظي بك أنت

-كالرؤيا-أنت
 نبدده

 فائدته التنبيه والتوضيح إطناب اعتراض

 للتجدد  واالستمرار  واستحضار الصورة  مضارع نبدده إيحاء
 

 بالشطآن، باألزهار، باألعمار بهواك، - 17
  السطر كله بيان

 خيال مركب
 شبه الهوي والشطآن واألزهار واألعمار باآلت تحصد استعارة مكنية
 صور الليل بنبات يحصد استعارة مكنية 

 والمجرور  للتخصيص والتوكيدتقديم الجار  أسلوب قصر باألعمار نحصده معان
بهواك، بالشطآن،  بديع

 باألزهار، باألعمار
 يعطي جرس موسيقي و يجذب االنتباه حسن تقسيم

 
 نحص ه -مثل النار  -18

 شبه الليل مثل النار  تشبيه مثل النار بيان
 صور الليل مثل نبات ضار يحصد  )تجسيم ( استعارة مكنية باألعمار نحصده

-مثل النار–باألعمار  معان
 نحصده

 فائدته : التنبيه والتوضيح إطناب باالعتراض

 
 نمزقه  الهافي  بنسيمك -19

 بنسيمك  نمزقه بيان
 خيال مركب

 صور نسيم الوطن ثيابا يتم تمزيقها)تجسيم (  استعارة مكنية
 شبه النسيم مثل آلة تقطع ..تجسيم استعارة مكنية

 تقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر نمزقهبنسيمك  الهافي   معان
 صورة الوطن لتفيد التخصيص واالعتزاز واستحضار  اإلضافة للكاف نسيمك   إيحاء

 
 وبموجك الصافي نحرقه -20
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 صور الموج نارا  تحرق الليل)تجسيم ( استعارة مكنية وبموجك الصافي نحرقه بيان
 مثل شيء مادي يحرقسبه الليل  استعارة مكنية

 تقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر وبموجك الصافي نحرقه معان
تفيد التخصيص واالعتزاز  وفيها استحضار  اإلضافة للكاف بموجك إيحاء

 بصورة الوطن
 للتجدد  واالستمرار  واستحضار الصورة مضارع نحرقه

  بنسيمك  الهافي  نمزقه         - بديع
 وبموجك الصافي نحرقه -

 حسن تقسيم 
  ترصيع أو

 يعطي جرس موسيقي و يجذب االنتباه

 يعطي جرس موسيقي و يجذب االنتباه جناس ناقص  الصافي  –الهافي 
 

 عهو  بالف اء و التضحية -3
 و بكل طير فوق رابية بالحب نغمته تعطرني -21
 أمام خطاك أوق ت مصباحها قبسا   كفو بكل  -22
 و بكل خطو يغر  اآلمال صاع ة لشم  عالك -23
 و بكل شيء فوق أرضك تحت ظل سماك -24

 

 المضاد الجمع المفرد المعني الكلمة    

  وأكف فوفك  راحة اليد مع األصابع فكال   21

 أخمدت   أشعلت أوقدت 

  مصابيح  سراجها  مصباحها 

    شعلة من النار قبسا 

 خلف    أمام 

   خطوة خطواتك خطاك 

    مشي  خطو  22

 يقلع ، ينزع    يثبت ، يزرع يغرس 

 اليأس  األمل الرجاوات  اآلمال 

 هابطة   مرتفعة ، مرتقية  صاعدة 

  شموس   شمس 23
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انحطاطك ، تدنيك ،    رفعتك ، شرفك  عالك 
 وضاعتك 

  أشياء    شيء 24

 تحت     فوق  

-أراضين  -أراضي     أرضك 
 أروض  -أرضون 

 

  ظالل ، أظالل ، ظلول   ظل 

 أرض سماوات، سماءات     سماك 

 
 ألحانها .مغردة فوق الروابي بنغمات الحب والستقاومه وتواجهه بكل حزم الطيورذلك الليل )االستعمار(  -
 تطوره .رحلة تقدمه ويهتدي بها الوطن في ستقاوم كل األيدي الملتفة لتشعل مصابيحها نورا -

 الشرف و التطورالوصول إلى أعلى منازل التقدم و إنه سيقاوم بالخطى الباعثة اآلمال في النفوس الراغبة في
 .االستعمارمن فيه حملته أرضه أو أظلته سماؤه سيقاوم إن كل ما في الوطن و -

 
 نغمته تعطرني -بالحب  - و بكل طير فوق رابية -21

 صور نغمة الطير عطرا  استعارة مكنية تعطرنينغمته  بيان
تراسل الحواس : حيث جعل النغمة التي تسمع وكأنها عطرا يشم 

 باألنف)من سمات أبولو(
 تقديم الجار والمجرور  للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر بالحب نغمته تعطرني معان

نغمته  -بالحب –بكل طير 
 تعطرني

 التنبيه والتوضيحفائدته :  إطناب باالعتراض

 
 إيحاء

 للعموم و الشمول   نكرة  كل 
 للعموم و الشمول نكرة طير ، رابية
 للتجدد واالستمرار و استحضار الصورة  مضارع  تعطرني

 
 ف أوق ت مصباحها قبسا أمام خطاكك و بكل -22

 
 بيان

 إنسانا يوقد مصباحه )تشخيص( لكفصورا استعارة مكنية ف أوقدت مصباحهاك

 شبه المصباح مثل القبس) تجسيم( تشبيه بليغ مصباحها قبسا

 صور الوطن إنسانا له خطوات  )تشخيص( استعارة مكنية خطاك

 عالقته الجزئية مجاز مرسل  كف
 تقديم الجار والمجرور  للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر ف أوقدتكبكل  معان
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 للتعظيم  نكرة قبسا إيحاء

 للعموم والشمول  نكرة فك
 

 عالك لشم    صاع ة اآلمال  يغر    و بكل خطو -23
 يغرس اآلمال  بيان

 صاعدة
 صور اآلمال مثل أشجار تغرس  )تجسيم ( استعارة مكنية
 صور اآلمال أشخاصا تصعد..تشخيص استعارة مكنية

 شبه العال  بالشمس ) تجسيم( تشبيه بليغ شمس  عالك
 توحي بتقدم الوطن 

 تقديم الجار والمجرور  للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر بكل خطو  يغرس   معان
 للعموم والشمول  نكرة  كل ،  خطو   إيحاء

 ظهار عمق المعنيإللكثرة و   جمع  اآلمال
 

 و بكل شيء فوق أرضك تحت ظل سماك -24
 صور السماء مثل شجرة لها ظل )تجسيم ( استعارة مكنية ظل سماك بيان
 يوضح المعني بالتضاد ..توحي العموم طباق أرضك ، سماك بديع
 للعموم والشمول  نكرة  كل ، شيء إيحاء

  للتخصيص و االعتزاز اإلضافة للكاف أرضك ، سماك
 

 التضحيةعهو  بالف اء و -3
 بالنا  باآلجال يا وطني -25
 بتر   األنفا  بالزمن -26
   األعرا  بالكفنبزغار -27
 تما ى الليل نحص ه مهما -28
 وبكل غضبتنا نب  ه -29
 ونر  فجرك من ي  المحن -30
 مت لقا كالشم  فوق الكون يا وطني -31

 
 المضاد الجمع المفرد المعني الكلمة 

   أجل األعمار اآلجال 25

 توقف   تكرر تردد  26

   النفس  األنفاس 
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  األزمان ، األزمن  الدهر طال أو قصر  الزمن 

صوت النساء بتحريك  زغارد 27
 اللسان فى الفرح

 نواح  

 الجنائز  العرس   والوليمة الزفاف والتزويج األعراس  

  األكفان  ثوب يلف به الميت الكفن  

 توقف و انتهى    مضى تطاول، لج، استمر، تمادي 28

 رضانا   سخطنا ، ثورتنا  غضبتنا 29

 نحفظه ، نصونه    نفرقه ، نزيله ،نمحوه نبدده 

 نضيع    نعيد و نرجع نرد 30

نور بانكشاف ظلمة الليل  فجرك 
  ..المراد : حريتك الصبح

 ليلك  

  اليديواأليادي األيدي و   يد 

 الفرج  المحنة الشدائد ، الباليا  المحن 

 معتم  ، مظلم   ساطعا ، مضيئامتزينا ، متألقا 31

  األكوان   العالم ، الوجود  الكون 

 بالشعب ، باألعمار سنفديك يا وطني . 
 باألنفاس التي تنبض في الصدور ، بالوقت طال أو قصر سندافع عنك يا وطني .

 باألفراح باألحزان ، بالحياة ، بالموت سنقاوم . 
 نقتلعه من أرض الوطن . اشتد بطشه و قسوته سنقضي عليه و مهما طال الليل ،وامتد ظالمه و

 سنزيحه من تقدمك . أبنائك جميعاً بثورة 
اإلباء و التقدم من كل التحديات والشدائد التي رد فجرك وننتزع حقك في الحرية وبالثورة والمقاومة سنست

 تواجهك . 
على الجميع بحضارتك ونور علمك تماما كالشمس ،التي تضيء  مضيئا متفضالً  متألقاً  ستعود يا وطني المعاً 

  الكون كله .

 
 بالنا  باآلجال يا وطني -25

 صور الوطن إنسانا يناديه  )تشخيص ( استعارة مكنية يا وطني بيان
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 نداء للعظيم أسلوب  إنشائي  يا وطني معان
  للتخصيص و االعتزاز اإلضافة للياء  وطني إيحاء

 
 بتر   األنفا  بالزمن -26

حرر تنفاس والزمن  بأسلحة تساعد تصور األ استعارتان مكنيتان بتردد األنفاس بالزمن بيان
 ) تجسيم (الوطن من األعداء  

 
 بزغار  األعرا  بالكفن -27

 صور األعراس مثل نساء تزغردن  )تشخيص( استعارة مكنية بزغارد األعراس بيان
 عن التضحية باألفراح واألحزان  كناية ،بالكفنبزغارد األعراس

  ..تفيد عموم كل األحوالالمعني و يؤكدهيوضح  طباق  بزغارد ، بالكفن بديع 
 

 نحص ه - الليل تما ى  مهما -28
 صور الليل بإنسان ظالم يتمادي في الظلم ..تشخيص استعارة مكنية تمادي الليل بيان

الليل 
 نحصده

                صور الليل نبات  يحصد  ،،                        استعارة مكنية
 صور الكفن آلة للحصاد ،  

 الليل
 صورة مركبة 

ت والعقبات مثل الليل وحذف المشبه وصرح شبه التحديا استعارة تصريحية
 بالمشبه به  

مهما تمادي  -بالكفن معان
 نحصده -الليل 

إطناب 
 باالعتراض

 فائدته : التنبيه والتوضيح

 جميعا ضد االستعمارداللة علي جهاد المصريين  نون المتكلمين  نحصده إيحاء
 

 بكل غضبتنا نب  ه و -29
 صور الليل شيء مادي  يبدد   )تجسيم( استعارة مكنية نبدده بيان
 للتخصيص و التوكيدتقديم الجار والمجرور   أسلوب قصر  بكل غضبتنا نبدده معان
 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة  مضارع نبدده إيحاء

 
 المحن فجرك من ي  ونر  -30

 
 
 بيان

 نرجعهور الفجر مثل إنسان غائب  سوف ص استعارة مكنية نرد  فجرك  
 فجرك
 

 استعارة تصريحية
 صورة مركبة

صرح م الوطن مثل الفجر وحذف المشبه وشبه تقد
 بالمشبه به  

 صور المحن مثل إنسان له يد  )تشخيص( استعارة مكنية يد  المحن
 المعني بالتضاديوضح  طباق فجرك -الليل  بديع 
  االعتزازللتخصيص و اإلضافة للكاف فجرك إيحاء
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 كالشم  فوق الكون يا وطني مت لقا  -31
 صور الفجر مثل الشمس  تشبيه  متألقا  كالشمس   بيان

 وطن إنسانا ينادي عليهالشبه  استعارة مكنية  يا وطني
 نداء للتعظيم أسلوب إنشائي  يا وطني معان

 ( تدل علي الحب و االعتزاز  بالوطن  ) يا وطني :  إنهاء القصيدة بكلمة نالحظ

 

 رسم: الشاعر صورة لعناصر الوطن متحدة للدفاع عنه ضد المعتدي. وضح ذلك: 
فى سمائه أو عناصر طبيعته وقد اتحدت  ور الوطن المختلفة سواء في أرضه أرسم صورة لعناص

 لكي يحارب به أعداءه .جميعا و أصبحت سالحا في يد الوطن 
  أجزاء الصورة -

 الشمس( –الشطآن  –الكفن  –الموج  –الحديقة  –الناس  –)النار 
 خطوطها الفنية- 
  نغمته( –)زغاريد     : الذي نسمعه في الصوت-
 )النار األزهار(         الذي نراه في:    اللون-
  صاعدة(. – الهافي –موج  –) نسيم    التي نلمسها  في:  الحركة -

 
                                                                 :              ينورمح...    عامة   :التجربة الشعرية نوع
  (31 -15) .عهود بالتضحية من أجله -2                             (14 -1) حب الوطن - 1

حيث ينقل الشاعر أحاسيسه ومشاعره في لغة تصويرية دقيقة  . وجدانياألدب ال   :  اللون األ بي

 في دالالتها الشعورية.
الذي يدعو إلى حب الوطن وتمجيده والفخر به ، وهو من الموضوعات  الوطنيالشعر  الغرض الشعري :

 ؛ ليصبح من شعر التحرير الذي يهدف إلى إيقاظ الوعي القومي الجماعي . تطورت في العصر الحديثالتي 
 الرومانتيكيةالرومانسية     وأبول   :  المدرسة الشعرية

  .الشعر الغنائي :       الفن الشعري
  لسحر و الروعة.كل ما فيه من مظاهر ااب بالوطن واإلعجالحب و  :            العاطفة

 
 مهم مهم مهم جدا   :     أبولو   م رسة  خصائص

 .التحرر من الوزن والقافية  

  الميل إلى الموسيقى الهادئة ال الصاخبة 

 .تقسيم القصيدة إلى مقاطع 
 االهتمام بالصورة الكلية.الوحدة العضوية و 
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 .استعمال اللغة استعماال جديدا 
 الميل نحو الكلمات الرشيقة. استخدام الرمز و 

 حب الطبيعة ، والتعلق بجمالها 

 
                                                                       : فكرتين أساسيتين   في التجربة  ...ت ور: مترابطة       الفكر  

                                                                         اهر للسحر والجمالالتعلق بكل ما فيه من مظو  حب الوطن    األولى:
  باتحاد كل عناصر الوطنالوفاء بالدفاع عن الوطن ضد أي تحد و  تقديم العهود  الثانية:

 
 وتميل إلى الرمز الغامض أحيانا    الفكرةو العاطفة: معبرة عن      األلفاظ

 لحن...(  –الجمال  –أهواك  –شدو  –يسحرني  –فتني  )جاءت األلفاظ ..عن الوطن  هحديثف--
 السحر.و الروعة مما يثير في النفس الجمال و

  عن الفداء ضد األعداء جاءت ألفاظه هحديث- 
 و بكل شيء فوق أرضك تحت ظل سماك(. –نمزقه  –نحصده  –نبدده  )مثل --
                                                                    . زغاريد األعراس( –شمس عالك  –)السحر ينشده :     مثل  رشيقة جميلة  --
  لف(. –الهافي  –)رباك :    مثل         تقليدية   --

 أضعف الجرس الموسيقي لألسطر  حرف الهاءوتكرار  األلفاظ** تكرار بعض 
 )أهواك أنت هواى أهواه و أعشقه(:  مثل
 

 :        سمات البيئة
                                 الطبيعة الريفيةعناصر من اإلبداع لذا امتأل  النص بالشاعر ريفي  المنشأ  و 

 ( الربا الجميلة   –خطا الرعيان فوق العشب  –النهر  )موج مثل    
  نرى عناصر الطبيعة 

  النار...(. –النسم  –الطير  –الربا  –الريا  –النهر  –الفجر  –) الشمس مثل 
 
 (2017)سؤال ... ــــــــــــــــ :  يالحظ أن صور الشاعر تتميز ب      الصور
 الصور في كثير من الموضع  متداخلة كثيفة.اإلغراق في المجاز و 
  .لكن قوة إحساس الشاعر وحرارة عاطفته تراكب االستعارات و اإلكثار منها مع غرابتها

 خففت من هذه الغرابة.
  النص. في  الصور الجزئية الصور الكلية والجمع بين 

 نزوعه نحو التجديد وعن موهبته الشعرية و عاطفته وفكرتهرائعة معبرة عن : صور ال
  : مثل.............أحيانا وتراكب الصور
 مثل النار نحصده( - السحر ينشده -أهواه وأعشقه -و من خطا الرعيان شد -)تروي شفة الهوى
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 متألقا كالشمس فوق الكون(.  –هي لم تهن و –)يا صخرة  مثلبالقديم  ةرمتأث بعض الصور--
  :   القافية

 ن الشاعر لم يتخل عن القافية تماماً أستقبله المشرق، ويالحظ األمل في متنشر عبق حب الوطن و
 :  واحدة كل مقطع على قافية بل اعتمد في 

 في المقطع األول.  النون  -
 في القطع الثاني.  الهاء  -
 في المقطع األخير. الكاف  -

ليحدث ترابطا بين أركان النص معنويا بتكرار النداء                                             يعود للنون ثم  
 بتكرار حرف القافية. و صوتياً 
  :             الموسيقى

 .المحسنات البديعية التي جاءت قليلة غير متكلفةو تتمثل في القافية : الموسيقى الخارجية
  ةتحسن اختيار الكلمات الموحية عن عاطفوالمعاني و في ترتيب األفكار   :الموسيقى ال اخلية

  :       الموسيقى
من البحور الصافية ويعتمد على  .  استخدم بحر الكاملالحبجذابة ساحرة موحية بالسعادة و

لكنه لم يلتزم بعدد محدد للتفعيالت في كل األسطر الشعرية. بل   )متفاعل(.تكرار تفعيلة واحدة  
 يرجع طول أو قصر السطر للمعنى.

 
 :         األساليب

 إظهار تحديه ألعداء الوطنفكرة الشاعر في عرض حبه ول ةمالئم فهيو األساليب الخبرية تغلب
 والدفاع عنه .

 وهو الوطن.   واحدالمنادى عليه  )االستفهام و النداء(إنشائية  ..  ساليباأل بعض -
 إعالء لمكانته. لتعظيم شأن الوطن و : الستفهاما 

 . داللة علي قرب الوطن من قلبهالنداء : 
 

 تحققت من خالل عناصرها الثالثة .        :         الوح ة الفنية
 ذكرياته وضوع واحد وهو حب الشاعر لوطنه وتدور حول م وحدة الموضوع : -
 المتمثلة في حب الشاعر لوطنه  الجو النفسي :وحدة  -
 رتبة  كل منها  متناسق مع غيره .جاءت األفكار مترابطة مسلسة م تسلسل و ترابط األفكار: -
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 : مالمح الق يم و الج ي  في النص

 التقلي :
 بعض األلفاظ القديمة. -1
 بعض الصور القديمة. -2
 المحافظة على القافية في كل مقطع. -3

 التج ي :
 وضع عنوان للقصيدة. -1
 تقسيم القصيدة إلى مقاطع. -2
  ة والصور الجديدة.التصوير الكلي استخدام -3
 استخدام الرمز.  -4
                                                  الوحدة العضوية - 5
 مزج النفس بالطبيعة . -6

 :    األ بية  الصورة مكونات 
، وقدمت لنا فكرته  هغرضتكامل مبدع فأدت الصور األدبية ترابط و في الجزئيالكلي و التصويرمزج  

) الصورة  فنجد فييقوم به الرسام بريشته، ما  يفوق عرض الصورة بكلماته عرضاً وعاطفة في أروع صورة، و
 . (صوتالو  لونال و حركةال

  :للنص  األسلوبية  الخصائص
  ارية من الصور االستعأكثر. 
  غالب على القصيدة.األسلوب الخبري 
 ( وأهواككرر كلمة ) عالء عاطفة المحبة لوطنه.إلمشتقاتها 
  جاءت غير متكلفة. ف قلة المحسنات البديعية 

 عناصر البناء الفني: 
                 وأساليب..(   ومحسنات  معانيو ألفاظ و  موسيقىصور وفكر و من ) اندمجت عناصر البناء الفني

 تجربة الشاعر بأروع صورة. تزبرأمتكاملة،  وحدة عضويةفي 
 مالمح شخصية الشاعر:

 مجدد في الشعر مرهف الحس موهوب وطني
       رائع التصوير والتعبير                   محب للطبيعة                    كاره للظلم  عاشق للحرية
   عميق الفكر     واسع الثقافة

 ....وضح ذلك لشعر محمود حسن إسماعيل سمات خاصة تميزه  س :
 كلية لإلنسان والحياة والطبيعة رؤية عميقة 

 للغموض  اً عميقة تصل أحيان :معانيال
 يمتلك قاموساً شعرياً فريد الدالالت عميق الهمس بالصور والرموز 

 نطالع أكثر من وجه للمعنى الواحد 
 موسيقية عالية ،يشحن المفردات بشحنات 

 مغرق في الرمزية الشديدة ، متميز فيه تداخل وتركيب ، : الخيال
 يعبر عن عواطفه بشعره ل :  ف الخيالوظ

 . الشعراء  يحلق بعيداً خارج سرب
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 الشاعر خصائص أسلوب :  
 .وضوح الفكر وتحليلها وتفصيلها  -
 جديدة لأللفاظ .استخدام دالالت  -
 .الزهد في استخدام المحسنات  -
 .التنويع بين الخبر واإلنشاء  -
 .عمق المعاني واالبتكار فيها -
  .رسم الصور الكلية -
 .صدق التجربة  -
  .الوحدة العضوية  -
 .بين أصالة القديم وروعة الجديد  الجمع -

 سؤال و جواب 
 س : كيف يبدو الوطن في نص محمود حسن إسماعيل ؟

.. فتتالوطن وجتتود حتتي أو عتتالم حتتي يمتتأل يمكتتن الحتتديث عنهتتا   نص قطعتتة أرض لهتتا حتتدودالتتال يبتتدو التتوطن فتتي 
 ، زاخر بالحياة والحركة ونبض الكائنات على اختالف مراتبها .وجدان الشاعر 

أثرهتا س:في األبيات األولي للنص مفردات تشير إلتي مستميات متن عتالم األصتوات ...حتدد هتذه المفتردات مبينتا 
 الداللي .

( وهتي إلتي جانتب هتذا تحمتل دالالت ستارة فتاللحن لحن ، الصفق ، الشدو جاءت مفردات تشير لعالم األصوات  )
والصفق و الشدو كلها مما يبعث علتي السترور ولتيس بحكتم دالاللتهتا فحستب وإنمتا بطبيعتة مصتادرها ، فتاللحن 

 صادر عن خطا الرعيان فوق العشب . صادر عن لهوات الطير والصفق صادر عن األمواج والشدو
 يري النقاد أن البيت األول هو مجمع النص ومنطلق المعني فيه ..فما السبب في ذلك ؟س : 

 السبب : 
 أهواك يا وطني افتتاح النص باعتراف صريح بحب الوطن في   قوله :  -1
وطموحاته وأشواقه ..ليصبح البيت (  أي آماله ما تروي به شفة الهوي فتني ( مضافة إلي )كلمجيء كلمة ) -2

 األول هو مجمع النص ...ومنطلق المعني فيه فوطنه هو كل شيء يتمناه أيا كانت تفاصيل هذا المتمني .
 يستخدم الشاعر لغة خاصة تحفل باإلفراط في التجوز واإلبعاد فيه ...اشرح مع التمثيل . س:

 كثيفة متداخلة علي سبيل المثال :جاءت صوره 
 شفة الهوي التي تروي  فتن الشاعر وتشبع أشواقه   -

 اللحن الذي يعزف الشاعر ويعزفه  -

 صفق الموج الذي يطرب الشاعر ويناغمه   -

 صوت خطا الرعيان فوق العشب فيصبح شدوا  يسحر الشاعر  -
 عبر الشاعر عما تلذه حاسة السمع بما تلذه حاسة الشم .وضح مع التمثيل س: 
( والمفتروض أن النغمتة تلتذ فتي تعطتر الشتاعر( فنغمتة الطيتر )بكل طير بالحتب نغمتته تعطرنتي )  ذلك في قوله -

  سمعه ولكنه عبر عما تلذه حاسة السمع بما تلذه حاسة الشم .

 يقال الشاعر ابن بيئته ...فما أثر البيئة علي الشاعر ؟س: 
 –الطيتر أثرها عليه في اختيار بعض ألفاظه وصوره فقد استخدم الشاعر كلمات مثتل : )  لبيئة الشاعر الريفية  -

زغتتارد  -النستتيم –النتتار  –األزهتتار  –الشتتطآن  –الستتحر  –الجمتتال  –العشتتب  –التتر عيتتان  –النهتتر  –المتتوج 
 ......... إلخ (الشمس  –فجرك  –نحصده  –األعراس 
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 اقشةـــــــــــــــــــــالمن

 السؤال األول: 

 أهواك يا وطني
 يا كل ما تروى به شفة الهوى

 يا كل لحن في لهاة الطير أعزفه و يعزفني
 يا كل صفق بين موج النهر أسمعه يناغمني و يطربني

 يا كل شدو من خطا الرعيان فوق العشب يسحرني
 لم تهن –الدهر  –يا صخرة وهنت رياح الدهر، و هي 

 تخير الصواب لما يأتي مما بين القوسين:  –أ 
 مبالغة(.  –مفتاحية  –)إنشائية  "  جملة:       أهواك يا وطني"  -1
 االثنان صواب(. –أعشقك  –)أحبك            " :أهواك مرادف "  -2
 لواه (.  –لًها  –)ماله              ": لهاةجمع "  -3
 كالهما صواب(.  –جمع  –)مفرد             ":الطير "  - 4
(. –قويت  –)ثبتت            ":وهنت مضاد "  -5  نََمت 
 الكالسيكية(.  –الديوان  –لو و )أب               :مدرسةاألبيات تنتمي إلى  - 6
 

  وضح ذلك بأسلوبك.يمثل المقطع السابق اعتراف علني بحب الوطن بكل ما فيه.  –ب 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 
 غرض كل أسلوب. وضح ذلك ذاكراً ": تنوع األسلوب في هذا التعبير.  أهواك يا وطني"  –ج 

........................................................................................................................................... 
 ما قيمة تكرارها ؟ " ؟ وكل حاء في كلمة " ما اإلي –د 

........................................................................................................................................... 
 هات من األبيات السابقة:  -هـ 
 قيمتها الفنية.و صورة بالغية، واذكر نوعها  -1

........................................................................................................................................... 
 وأثره. محسنا بديعيا، واذكر نوعه  -2

........................................................................................................................................... 
 في البيت األخير ؟  الهاءما رأيك النقدي في تكرار الشاعر لحرف  –و 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 السؤال الثاني: 

 أهواك يا وطني 
 أعشقه و أهواك، أنت هواي أهواه 

 نشيدي الغالي مدى الدنيا أردده و
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 من للهالل يهل مسجده ؟
 من للصليب يطل معبده ؟
 من للجمال رباك مورده ؟

 السحر فيك.. السحر ينشده 
 الحب فيك بكل خافقة تجدده و

 ". ربوة"، وجمع "منهله" "، و مرادفأبغضهمضاد " "، و األهلةهات من األبيات مفرد "  -أ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

  وضح ذلك.تظهر األبيات بواعث الشاعر لالعتراف بحبه لوطنه.  –ب 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. و ات من األبيات ما يؤكد التسامحه –ج 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 : هات من األبيات السابقة ما يأتي –د 

 صورة خيالية، ووضحها.  – 1
........................................................................................................................................... 

 أسلوبا للقصر، واذكر وسيلته و غرضه.  -2
........................................................................................................................................... 

 إطنابا، واذكر نوعه وأثره في المعنى. -3
........................................................................................................................................... 

 
 إنشائيا، واذكر نوعه و غرضه.أسلوبا  -4

........................................................................................................................................... 
  مدلال.ما عاطفة الشاعر في األبيات السابقة ؟ و ما مدى صدقها ؟  -هـ 

.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 السؤال الثالث: 

 مهما استبد الليل يا وطني 
 نبدده  –كالرؤيا  –بك أنت 

 بهواك، بالشطآن، باألزهار، باألعمار 
 مثــل النــار نحصـده 
 بنسيمك الهافي نمزقه 

 و بموجك الصافي نحرقه 
 و بكل طير فوق رابية بالحب نغمته تعطرني 

 ". الشطآنومفرد " "،نبدده "، و مرادف " الصافي" ومضاد" ،نسيم هات في جمل جمع "  –أ 
........................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
 . وضح بأسلوبكالتضحية من أجله. ات عهد الشاعر بفداء الوطن وتتناول األبي –ب 

........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 .البيت قبل األخير فيوضح ذلك خياله استخدامات مغايرة لحقيقتها. أللفاظ الشاعر و –ج 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 " وضح الخيال في هذا التعبير.  مهما استبد الليل"  –د 
.......................................................................................................................................... 

 من األبيات تأثيره صوتي، واذكر نوعه. محسنا بديعياهات  -هـ 
.......................................................................................................................................... 

 التي ينتمي إليها محمود حسن إسماعيل ؟ المدرسة الشعريةما سمات  –و 
........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ما غرض النص ؟ –ز 
 .......................................................................................................................................... 
 

 السؤال الرابع:    
 ف أوقدت مصباحها قبسا أمام خطاك كو بكل 

 و بكل خطو يغرس اآلمال صاعدة لشمس عالك 
 و بكل شيء فوق أرضك، تحت ظل سماك 

  بالناس، باآلجال، يا وطني 
 بتردد األنفاس، بالزمن

 د األعراس، بالكفن بزغار
 مهما تمادى الليل.. نحصده 

 و بكل غضبتنا.. نبدده 
 و نرد فجرك من يد المحن

 متألقا، كالشمس فوق الكون.. يا وطني  
 ".األعراس "، ومفرد "  متألقا "، و مرادف " األنفاس"، و مفرد "  أوقدتمضاد " ... هات في جمل  –أ 

.......................................................................................................................................... 
 بم تعهد الشاعر في األبيات السابقة ؟ –ب 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ما نوع التجربة في األبيات السابقة ؟ –ج 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 . وضح ذلكالموسيقى صوت العاطفة في النص.  –د 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
 " يتسم خيال الشاعر بأنه تركيب وضح ذلك من خالل هذا التعبير. بكل خطو يغرس اآلمال"  -هـ 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ما نوع األسلوب السائد في األبيات ؟ و لماذا آثره الشاعر ؟  –و 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 هات من األبيات محسنا بديعيا، واذكر نوعه و آثره. –ز 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 موضحا.  ما مدى توافر الوحدة الفنية في األبيات ؟  –ح 
 .......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
                                                                                                      

 ما أهم اللمحات الشخصية للشاعر في األبيات ؟ –ط 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 تدريبات كتاب الوزارة
 استمع للنص ثم أجب عن األسئلة التالية : -1
 ما مدي ارتباط عنوان النص بمضمونه ؟ -أ
 حدد الغرض من النص  -ب
 لماذا يحب الشاعر وطنه ؟  -ج
 ماذا أعجبك في النص ؟ -د
 تحدث عن دورك في بناء وطنك مراعيا ما يلي : -2
 األمثلة والشواهد واألدلة .توظيف  -
 توظيف األساليب البالغية . -
 استخدام الصور الكلية والجزئية والمحسنات . -
 :اقرأ النص ،ثم أجب عما يلي  -3
 ما مدي تأثر الشاعر بنشأته في الريف ؟ -أ

ديوانه األول تأثر شعره في مرحلته األولي بنشأته الريفية في صعيد مصر ،وحبه للريف علي نحو ما يبدو كم 
 . (شاعر الكوخ ( الذي شاعت فيه تسميته ، فأصبح يقال عنه )أغاني الريف)
 متي برزت شخصية الشاعر الشعرية ؟ -ب

 ( ونال جائزة الدولة التشجعية أغاني الكوخ ظهر نبوغه الشعري وهو طالب فقد أصدر ديوانه الشعري األول )
 بم تتميز صور الشاعر الشعرية ؟ -ج

في المجاز ،وتركيب االستعارات وغرابتها في كثير من األحيان و يخفف ذلك قوة إحساسه ،ومرارة اإلبحار 
 عاطفته نحو ما يتحدث عنه من موضوعات .

 للوطن مفهوم خاص عند الشاعر ...وضح ذلك من خالل فهمك للنص . -د
د حي أو عالم حي يمأل الوطن ليس قطعة أرض لها حدود معروفة يمكن الحديث عنها ..الوطن في النص وجو

 وجدان الشاعر، زاخربالحياة والحركة ونبض الكائنات علي اختالف مراتبها . 
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 اقترح أكثر من عنوان للنص  -هـ
 يدور النص حول محورين اثنين ..اذكرهما  -و

 التضحية في سبيل الوطن    -                حب الوطن               -
 )أبولو(.....وضح ذلكبرزت في النص سمات مدرسة  -ز

  .التحرر من الوزن والقافية 

  الميل إلى الموسيقى الهادئة ال الصاخبة 

 .تقسيم القصيدة إلى مقاطع 
 .الوحدة العضوية واالهتمام بالصورة الكلية 
 .استعمال اللغة استعماال جديدا 
  .استخدام الرمز والميل نحو الكلمات الرشيقة 

 حب الطبيعة ، والتعلق بجمالها 

 
 استخرج من النص الصور الخيالية والمحسنات البديعية واألساليب واعرضها علي معلمك وزمالئك. -ح

 أهواك يا وطني -4
 يا كل ما تروى به شفة الهوى

 يا كل لحن في لهاة الطير أعزفه و يعزفني
 يا كل صفق بين موج النهر أسمعه يناغمني و يطربني

 يسحرنييا كل شدو من خطا الرعيان فوق العشب 
 لم تهن –الدهر  –يا صخرة وهنت رياح الدهر، و هي 

 ( في ثالث جمل من إنشائك .الرعيان( ، ومفرد )وهنت( ، ومضاد )لهاة  هات معني ) -أ
 الراعي  -                      قويت  -                لحمة مشرفة علي الحلق  -
 (شدو  –صفق  –كل لحن ما داللة الكلمات التالية في سياقها )  -ب

.. يتحدث عن البعد الكمي علي مقدار السرور والنشوة التي تحيط به وتغمره وتعمق إحساسه بالوطن  تأضاف
)كل لحن وكل صفق وكل شدو ( هذا العموم الذي تفيده كلمة )كل( مضافة إلي عدد من بواعث السرور و النشوة 

 الذي يفوق أضعاف ما تحمله  هذه الكلمات بدون إضافتها لكلمة )كل( .  في الكون ...فإضافة )كل ( أدي للعموم
  (شرح)     عبر الشاعر في األبيات عن سعادته بوطنه .وضح ذلك -ج
 تزخر األبيات بكثير من الصور الخيالية ....وضح ذلك  -د

 : استعارة مكنية صور الوطن بشخص يخاطبه  فيها تشخيص  أهواك يا وطني
 : صور شفة الهوي إنسانا يروي فيها تشخيص  الهوي فتنيتروي به شفة 

 : مجاز مرسل عالقته اآللية  لهاة الطير
 
 (شرح خصائص أبولو )  برزت في النص بعض مالمح المدرسة الرومانتيكية .وضح ذلك  -5
 اكتب بحثا نقديا عـن القصيدة مراعيا قواعد الكتابة البحثية . -6

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 



 النصوص  الصف الثالث الثانوي

130  

 

 سالم/ اللغة العربية مع أ

 ميخائيل نعيمة   من أنت يا نفسي ؟                       النص الخام    
 
رَ  .1 ُج فِيِه ويَثُور   إِن  َرأَي ِت ال بَح   يَط َغى ال َمو 

ُخور .2 َر يَب ِكي ِعن َد أَق َداِم الصُّ ِت ال بَح   أَو َسمع 

ُج َهديَره    .3 بَِس ال َمو  َج إلَى أَن  يَح  قُبِي ال َمو   تر 

ُر َزفِيَره    .4 َمَع ال بَح  َر َحتَّى يَس   وتُنَاجي ال بَح 

 ِمن ِك إِلَي ه َراِجعاً   .5

َواج  .6 َم   ِجئ ِت؟َهل ِمَن األ 

ِوي بَي َن طَيَّات الَغَمـام   .7 َد يَد  ع  ِت الرَّ  إن  َسِمع 

َق يَف ِري َسي فُهُ َجي َش الظَّالم    .8  أو َرأَي ِت البَر 

طَفِي ِمن هُ لَظَاه    .9 َق إلَـى أَن  تَخ  ُصِدي البَر   تَر 

ُد لَِكن  تَاِركاً فِيِك َصَداه    .10 ع   ويَُكفَّ الرَّ

ق   .11   ان فََصل ِت؟َهل  ِمَن البَر 

ِت ؟  .12 ِد ان َحَدر  ع    أَم  َمَع الرَّ
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ِري الثَّل جَ  إن  َرأَي تِ  .13 يَح تُذ   الجبَال   َعن  ُروسِ  الرِّ

يحَ  أو َسمع تِ   .14 َجى بَي َن التاّلل   تَع ِوي الرِّ  فِي الدُّ

ُكُن الّريُح وتَب قَـي    .15 تِيَاق   تَس   َصاِغيه   باش 

 قَاِصيه  َعنِّي  أن تِ  ولَكـِن   وأُنَاِديـكِ   .16

  فِي ُمِحيط  ال أََراه    .17

يحِ  َهل    .18 تِ  ِمَن الرِّ  ؟ ُولِد 

ِشي ِخل َسةً بَي َن النُُّجوم    .19 َر يَم    إن  َرأَي ِت الفَج 

ُسوم    .20 ـي ُجبـّةَ اللَّي ِل الُمَولّـِي بالرُّ  و يُوشِّ

ُر اب تَهاالً َصاعداً ِمن ك إلَي ه    .21 َمُع الفَج   يَس 

ي َكنَبِـيٍّ   .22 ُي َعلَي ه  وتَِخــرِّ  َهبَطَ ال َوح 

 بُخُضوع  َجاثـِيَه    .23

ر ان بَثَق ت  .24  ؟َهل  ِمَن ال فَج 

اِخَره    .25 ِن الِميَاِه الزَّ َس فِي ُحض   إن  َرأَي ِت الشَّم 
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َض وَما فِيَها بَِعي ن  َساِحَره    .26 ُمُق األَر   تَر 

َجِعين    .27 تَِهي لو تَه  ُس وقَل بي يَش  َجُع الشَّم   تَه 

قُبِيـن  وتَنَـاُم   .28 ُض لَِكن  أَن ِت يَق ـظَى تَر   األَر 

ِس البَعيـد    .29 ِجـَع الشَّم    َمض 

ِس َهبَط ِت؟  .30    َهل  ِمَن الشَّم 

َداَح بَي َن اليَاَسمين   .31 ـِت البُل بـُـَل الصَّ  إن  َسمع 

ُكُب األَل َحـاَن نَاراً فِي قُلُـوِب الَعاِشقين    .32  يَس 

قاً  تَل تَِظي .33 ناً و َشو   الَهـَوى َعن ِك بَعيد  و  ُحـز 

بِرينِي َهـل  ِغنَـا البُل بُِل فِـي اللَّي ِل يُعيد    .34  فَاخ 

ــَر َماضيـك إلَي ك  .35   ِذك 

 َهـل  ِمَن األَل َحاِن أن ت؟  .36

نٌ ! إيِه نَف ِسي .37  فِيَّ قَد  َرنَّ َصَداه   أَن ِت لَح 

ـَعت ـِك يَــُد َخالق  بَِدي ع  ال أََراه    .38  وقَـّ
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جٌ  ، ونَسيـمٌ ،  أنِت ريـحٌ  .39 رٌ  أَن ِت َمو   ، ، أَن ِت بَح 

قٌ  .40 ـدٌ  أنِت بَر  ـرٌ  أنِت لَي لٌ  ، ، أنِت َرع   ، ، أنِت فَج 

                 !أنِت فَي ٌض من  إلَه    .41

  

 

 نعيمة ميخائيل

  
  المقال كاتب و الناقد المسرحي القاضي المتصوف الفيلسوف الشاعر -
  م 1889 عام بلبنان سكنتاــ  ب في ولد -

  . أمريكا في  الحقوق درس  ا  ثم أوكراني في الجامعي تعليمه أتم -

 المهجرية القلمية الرابطة شعراء إلى انضم -
 .م  1988 عام بها توفيلبنان حتي  إلى عاد -

  . الحديث العصر في والثقافية الفكرية النهضة قاد - 

 اإلنجليزيةو والروسية بالعربية مؤلفات له -

  األدبي، للنقد جديدة أصوالفيه  ضعوو"  الغربال"  كتاب أبرزها كتابا عشرين من أكثر ألف -

 اإلنجليزية،ب أصدرهاو " الجفون همس"  بعنوان وحيدة شعرية مجموعة له -

  
 أهم عن عبرت كما والكون، الطبيعة ظواهر أمام اإلنسان حيرة عن" ؟  نفسي يا أنت من"  عبرت -
ة لغرب صدى كان وهذا  حقيقتها، استبطان ومحاولة اإلنسانية النفس في التأمل وهو المهجر شعراء اتجاهات

 .فيها حياتهم وقسوة شعراء المهجر

 



 النصوص  الصف الثالث الثانوي

134  
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  البحر و النف  -1
 ويثور فيه الموج يطغى البحر رأيت إن -1

  الصخور أق ام عن يبكي البحر سمعت أو -2 

 ه يره الموج يحب  أن إلى الموج ترقبي -3
 زفيره البحر يسم  حتى البحر وتناجي -4

 إليه منك راجعا -5

  جئت؟ األمواج من هل -6

 

 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 البر )×(البحور األبحر، البحار،( ج) البحر عميت )×(أبصرت،  رأيت

 يسكن، )×(يفيض الحد، يتجاوز يهيج، يطغى
 يتراجع

 األمواج( ج) البحر سطح من عال ما الموج

 أصمت )×( سمعت يهدأ )×(يهيج،  يثور

 قدم (م) أقدام يضحك )×( يبكي

 تغفلي )×(تالحظي،  ترقبي الصخرة (م)أحجار عظيمة،  الصخور

 صوته هديره يطلقه )×(يمسكه،  يحبس

 شهيقه )×(نفسه الممتد،  زفيره تحدث بصوت منخفض رقيقت تناجي

 ذاهبا، مغادرا )×(عائدا،  راجعا

  
 نتيجة والقلق الحيرة سيطرة تحت – القلمية الرابطة خاصة – ء المهجرشعرا وقوع يلدل القصيدة

 ذاتي سؤال كان إن هو و"  نفسي؟ يا أنت من: "  تساؤله عن إجابة القصيدةف ولذلك الغربة في الجديدة حياتهم
  كلها، اإلنسانية النفس إلى به الخاصة الذات تجاوز إنه إال نعيمة ميخائيل من وشخصي
 

 تتجاوز حيث عنفوانه في وهو بالبحر فيمتزج الطبيعة في وفناء عشقا يذوب األول مقطعه في نجده
 ضعفها من تبدو التي أمواجه هدوء و ضعفه في وهو بالبحر يمتزج كما العنف، و الثورة في حدودها أمواجه
 معه فتتناجى يجري ما نفسه تراقب الحالتين وفي عندها، وانكسارها الشط بصخور اصطدامها نتيجة تبكي

 إليه تشتاق فهي البحر هذا ابنة النفس هذه وكأن كليهما، زفير ويستمعا التنفس حركة يتبادال حتى ويمتزجان
 .دائما

 

 ويثور فيه الموج يطغى البحر رأيت إن -1
 .. تشخيصالبحر يرى إنسانا النفس صور استعارة مكنية   رأيت البحر  بيان

  صيشخ..ت يثورو يطغى إنسانا الموج صور استعارة مكنية   و يثور يطغى الموج... بيان
 .والتوكيد التخصيص غرضه أسلوب قصر   فيه  يطغى الموج  معان
 .لتوكيد المعنى إطناب ترادف   يطغى، يثور  معان
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 ..تشخيصالبحر يرى إنسانا النفس صور استعارة مكنية   رأيت البحر  بيان
 

 الصخور أق ام عن يبكي البحر سمعت أو -2
 استعارة مكنية   سمعت  بيان

 والشاعر للبحر، السمع مرهف إنسانا النفس صور
 .النفس يشخص مما يخاطبه،

 استعارة مكنية   البحر يبكي   بيان
 مما ؛ يبكي حزينا إنسانا المضطرب الثائر البحر صور

 .المعنى يشخص
 استعارة مكنية  أقدام الصخور   بيان

 الصخور،يوحي صيشخت أقدام، له إنسانا الصخور صور
 .األمواج واستكانة قسوتها،ب

 يدل علي تنوع مصادر اإلدراك الحسي لحقيقة النفس  تعدد العطف   ..أو سمعت رأيت إيحاء

 

 ه يره الموج يحب  أن إلى الموج ترقبي -3
 نتيجة لما قبله للربط، و جواب شرط ترقبي الموج 
تشخص النفس إنسانا يرصد األمواج مما  استعارة مكنية ترقبي الموج بيان

 يشخص النفس.
ص يشخ..تالهدير مسجونا صور الموج سجانا و استعارة مكنية يحبس الموج هديره بيان

 معاناة الموج.ال من الموج و هديره ويوحي بك
إلى أن يحبس الموج  إيحاء

 هديره

                                يوحي باستمرار الترقب                                - تعبير
 عالقتها بما قبلها غاية وتعليل  -

 

 زفيره البحر يسم  حتى البحر وتناجي -4
 استعارة مكنية   تناجي البحر  بيان

 صيشخت يتناجيان حبيبين البحر و النفس صور
 .بينهما الحب بقوة ويوحي والبحر النفس

 .المناجاة في االستمرار يفيد حرف غاية  حتى  إيحاء
  بها يسمع أذن وله زفير له إنسانا البحر صور استعارة مكنية   يسمع البحر زفيره  بيان

 

 إليه منك راجعا   -5
 .بينهما الرابطة وقوة البحرو النفس بين التام االمتزاج عن كناية  راجعا منك إليك  بيان
 .التام باالرتباط ويوحي ويقويه المعنى يوضح طباق   منك، إليك  بديع

 

 جئت؟ األمواج من هل -6
 .التشويق و الحيرة غرضه استفهام نوعه أسلوب إنشائي   هل من األمواج جئت   معان
 .والتوكيد لتخصيصلالمجرور وتقديم الجار  قصر     جئتمن األمواج  معان
  صيشخت الشاعر؛ يحدثه إنسانا النفس صور استعارة مكنية   جئت   بيان

 الحظ أن:
  إبرازا الرتباطه القوي به، و كصدى لمشاعره الصادقة المحبة نحوه. " البحر "كرر كلمة 
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  للبحر. لوحة كلية الشاعر رسم 

  بالكثرة .صيغة الجمع توحي األمواج (  -أقدام  -)الصخور استخدام 

  البرق و الرع  و النف  -2
 الغمام طيات بين ي وي الرع  سمعت إن -7

 الظالم جيش سيفه يفري البرق رأيت أو -8

 لظاه منه تخطفي أن إلى البرق ترص ي -9

 ص اه فيك تاركا لكن الرع  ويكف -10

 انفصلت؟ البرق من هل -11

 انح رت؟ الرع  م  أم  -12

 

 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 البرق، وميض عقب المدوي الصوت الرعد
 الرعود)ج( 

 يصمت )×(يصوت،  يدوي

 الغمامة )م(السحاب،  الغمام ظاهره، خارجه )×(ثناياه، داخله،  طيات

 يفتت، يشق يفري البروق)ج(  السماء، في الالمع الضوء البرق

 النور )×( الظالم أسياف سيوف،)ج(  األسلحة، من نوع سيفه

 تتركي )×(تختلسيه، تجذبيه بسرعة،  تخطفي تغفلي )×(ترقبي، تالحظي،  ترصدي

 يواصل )×(ينصرف، يمتنع، يتوقف،  يكف لهب النار بال دخان لظاه

 أصداء)ج( رجع صوته،  صداه آخذا )×(مبقيا، مخليا،  تاركا

 ارتفعت، ارتقيت )×(هبطت، نزلت،  انحدرت اتحدت، اتصلت )×(انقطعت،  انفصلت

 

 

 الليل ظالم يشق الذي والبرق المتراكم، السحاب بين المدوي القاصف بصوتهو الرعدب نفسه تأثر مدى يبرز 
 مع الحائرة المرهفة نفسه تتواصل وعندئذ ويفرقه، الظالم هذا شمل فيشتت الخاطف الباهر بضوئه الكثيف
 من يتجزأ ال جزء كأنها و نفسه فتبدو فيها، القوي أثره كالهما يترك حتى بضوئه والبرق بقصفه الرعد
 . كليهما

 
 الغمام طيات بين ي وي الرع  سمعت إن -7

 استعارة مكنية   سمعت الرعد  بيان
 لمعنىل صيشخت؛ الرعد لصوت يستمع إنسانا النفس تصور
 .والرعب بالفزع ويوحي

 بقوة ويوحي المعنى ميجست/ يطوي ثوباً  الغمام تصور استعارة مكنية   طيات الغمام  بيان
 .السحاب وتراكم السماء عنان إلى وارتفاعه الرعد صوت

 .التنبيه و لإلثارة مراعاة نظير   سمعت، الرعد  بديع
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 الظالم جيش سيفه يفري البرق رأيت أو -8

 .البرق يرى إنسانا النفس صور استعارة مكنية رأيت البرق بيان

 .والتنبيه الذهن إلثارة مراعاة نظير رأيت ،  البرق بديع

يفري البرق  بيان
 جيش الظالم

فيها تشخيص  لألعداء قاتل بسيفه محاربا البرق صور استعارة مكنية
 .للظالم وقهره البرق ضوء بشدة ويوحي

 من الالمع الماضي بالسيف الساطع البرق ضوء صور استعارة تصريحية سيفه بيان
 .للمعنى تجسيماً  ؛ حدته شدة

 يشخص مما مخيف، جيش له قائداً  الظالم تصور استعارة مكنية جيش الظالم بيان
 . الظالم بانتشار ويوحي المعنى

 .وشدته الظالم بكثافة يوحي مما بالجيش الظالم شبه  تشبيه بليغ   جيش الظالم    بيان

 .بينهما الصراع بقوة ويوحي ويبرزه المعنى يوضح طباق   البرق، الظالم  بديع

 

 لظاه منه تخطفي أن إلى البرق ترص ي -9

  قبله لما نتيجةو، الترابط يفيد جواب شرط   ترصدي البرق  
 استعارة مكنية ترصدي البرق بيان

 يشخص مما البرق، يرصد إنسانا النفس تصور
 .النفس برهافة ويوحي المعنى

 .يفيد االستمرار تعبير   إلى أن تخطفني  إيحاء
 استعارة مكنية تخطفي منه لظاه  بيان

 كما المعنى يشخص مما يخطف إنسانا النفس صور
 .للمعنى تجسيما يخطف ماديا شيئا البرق لظى يصور

 .التوكيد و تخصيصلل المجرورتقديم الجار و قصر   تخطفي منه لظاه معان
 

 ص اه فيك تاركا لكن الرع  ويكف -10

 .للمعنى تشخيصا يفعله عما يتوقف إنسانا الرعد صور استعارة مكنية   يكف الرعد  بيان

 .التشخيصية للرعد امتداد للصورة   تاركا فيه صداه  بيان
 استعارة مكنية   فيك  بيان

 معنيال صيشخت الرعد، بصدى يتأثر إنسانا النفس صور
 .النفس صورة ستحضارال والكاف

 .التنبيه و لإلثارة مراعاة نظير   ، صداه  الرعد بديع
 

 ؟ انفصلت البرق من هل -11

 والتشويق الحيرة غرضه استفهام أسلوب إنشائي   هل من البرق انفصلت  معان
 والتوكيد لتخصيصلالمجرور تقديم الجار و قصر   من البرق انفصلت معان

 .البرق من جزءاً  النفس صور استعارة مكنية    "انفصلت  " بيان
 

 ؟ انح رت  الرع  م  أم  -12
 والتشويق الحيرة غرضه استفهام أسلوب إنشائي   هل مع الرعد انحدرت  معان
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 .والتوكيد التخصيص )مع ( أفادتقديم  قصر   مع الرعد  معان
  ينحدر مادي شيء النفس صور استعارة مكنية  انحدرت  بيان

 

  الريح و النف  -3
  الجبال رو  عن الثلج تذري الريح رأيت إن -13

 التالل بين ال جى في تعوي الريح سمعت أو -14
  ةصاغي باشتياق تبقى و الريح تسكن -15

 ةقاصي عني أنت لكن و أنا يك و -16

  أراه ال محيط   في -17

  ول ت؟ الريح من هل -18

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 تطير، تفرق تذري األرياح الرياح،)ج(  تحرك، إذا الهواء الريح

 سفح )×(رأس،  )م(قمم،  روس الثلوج)ج(  الماء، من جمد ما الثلج

 صوت الذئب أو الكلب تعوي السهول )×(جبل،  )م( الجبال

 الوهاد )×(التل،  )م(المرتفعات،  التالل النور )×(الدجية،  )م(الظلمات،  الدجى

 فتور )×( تعلق، و نزوع و حب اشتياق تثور )×(تهدأ،  تسكن

 أتجاهلك )×(أدعوك،  أناديك منصرفة )×(مستمعة،  صياغة

 باليابسة، المحيطة المياه من العظيم محيط قريبة )×(بعيدة. متنحية،  قاصية
 محيطات)ج( 

 
 نفسه تتفاعل وهنا المختلفة، وعناصرها الطبيعة في النفس حقيقة عن البحث رحلة تستمر

 و العالية، القمم تلك من بها لتطيح بالثلوج المغطاة الجبال قمم نحو المنطلقة العنيفة الريح مع
 هذا كل ذئب، عواء كأنه مرعباً  مخيفاً  صوتاً  فتحدث التالل بين المحاصرة الريح مع تتفاعل كذلك
 عن تبتعد جعلها مما وانحصارها، انطالقها في الريح وانتباه وشوق لهفة في تتابع الشاعر ونفس
 .كله إلى عاد الجزء كأنها معها واتحدت الرياح في ذابت أن بعد يراها ال فأصبح الشاعر

 
 الجبال رو  عن الثلج تذري الريح رأيت إن -13

 .الريح يرى إنسانا صورالنفس استعارة مكنية   رأيت الريح  بيان
  صيشخت فيها رءوس لها أشخاصاً  الجبال صور استعارة مكنية  روس الجبال  بيان
ِرب  الصواب )تذرو(..حيث قال هللا تعالي ) تساهل لغوي   تذري نقد  َواض 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

ثَلَ  لَهُم ن يَا ال َحيَاةِ  مَّ َماءِ  ِمنَ  أَنَزل نَاهُ  َكَماء   الدُّ  السَّ
تَلَطَ  ضِ  نَبَاتُ  بِهِ  فَاخ  َر  بَحَ  األ  ُروهُ  َهِشيًما فَأَص   تَذ 
يَاحُ   سورة الكهف 45اآلية ..…الرِّ
 

 التالل بين ال جى في تعوي الريح سمعت أو -14

 صيشخت فيها الريح صوت معيس إنسانا النفس صور استعارة مكنية   سمعت الريح  بيان

 استعارة مكنية   الريح تعوي  بيان
 ويوحي المعنى يجسم مما يعوي ذئبا صورالريح
 .والفزع بالخوف

 .يوحي بالرهبة تعبير في الدجى  إيحاء
 

 صاغيه باشتياق تبقى و الريح تسكن -15

 تبقي باشتياق صاغية  معان
                      

 جواب شرط  

 قبله لما نتيجة،  الترابط يفي 

  صيشخت... وتشتاق تصغى فتاة الريح صور استعارة مكنية تبقي باشتياق صاغية بيان

 .والتوكي  التخصيص أفا  قصر    "باشتياق  "تق يم  معان
 

  هصاغي

 إيحاء

                                               باالهتمام واللهفة -
 اسم فاعل لالستمرار واستحضار الصورة  -

كلمة )صاغية ( بمعني مائلة واألصوب  استخ ام  نق  
 كلمة )مصغية ( أي مستمعة

 
 ةقاصي عني أنت   لكن و أنا يك و -16

 استعارة مكنية   أناديك بيان
 مما يناديها و الشاعر يخاطبها فتاة صورالنفس
 .الصورة باستحضار ويوحي المعنى يشخص

 حرف استدراك   لكن إيحاء
 النصراف المؤلمة بالمفاجأة ويوحي الخطأ الفهم لمنع
 .معه التواصل دمعو هنع النفس

 استعارة مكنية    ةأنت عني قاصي بيان
 معه متجاوبة غير لكنها و يخاطبها فتاة النفس صور
 .للمعنى تشخيصا ؛ إليه ملتفة أو

 .النفس صورة باستحضار يوحي ضمير المخاطب   أنت 
 .والتوكيد لتخصيصل قصر والمجرور الجار تقديم أسلوب قصر  عني معان
 .واأللم بالتحسر توحي ياء المتكلم    عني إيحاء

 
 

 أراه ال محيط   في -17

  عنه نفسه بعد شدة عن كناية  في محيط  ال أراه  بيان
  الشديد الخوف إظهار و للتهويل نكرة  محيط   إيحاء
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 ول ت؟ الريح من هل -18

 .والتشويق الحيرة غرضه استفهام أسلوب إنشائي   هل من الريح ولدت  معان
 استعارة مكنية   من الريح ولدت  بيان

 صيشخ..ت لها ابنة والنفس أماً  الريح صور
 . بينهما الرابطة بقوة ويوحي

 قدم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد. أسلوب قصر  من الريح ولدت معان

 
  الفجر و النف  -4

  النجوم بين خلسة يمشي الفجر رأيت إن -19

  بالرسوم المولى الليل جبة ويوشي -20

 إليه منك صاع ا ابتهاال   الفجر يسم  -21
  عليه الوحي هبط كنبي تخري و -22

 جاثيه بخشوع -23

؟ الفجر من هل -24  انبثقت 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 يتوقف )×(يسير،  يمشي ضوء الصبح الفجر

 بذاتها، المضيئة السماوية  األجرام النجوم  جهرا،عالنية )×( خداعا، خفية، المراد خلسة
 النجم (م)

 ِجباب ُجبب،( ج) مشقوق، واسع ثوب جبة يشوه )×(ينقش، يحسن، يزخرف،  يوشي

 المقبل )×(الهارب، المدبر،  المولى النهار )×( الليل

 ابتهاالت( ج)تضرعا،  ابتهاال الرسم (م) الرسوم

 تقفي )×(تسقطي،  تخرى هابطا )×(مرتفعا،  صاعدا

 نزل هبط أنبياء( ج) نبي

 عزة )×(خضوع،  خشوع أنبيائه على هللا يلقيه ما الوحي

 )×( راكعة، ركبيتها، على جالسة جاثية
 منتصبة

 انبثقت، فضت انبثقت

 
 وهو وتراقبه الفجر إلى فتذهب حقيقتها عن بحثا متواصلة النفس رحلة مازالت
 في النفس فتذوب بضيائه، الليل ظالمعباءة( ( فيزخرف الليل نجوم بين خفية يسير

 الدعاء يتبادالن و ظلمته، الكون عن بضيائه ينزع أن يحاول الذي الرقيق الفجر هذا
 فرصة الفجر إنوالرسالة، صاحب النبي مثل الريحاني االرتقاء هذا في النفس تبدو و هلل، بخشوع والتضرع
 اإللهية والنورانية الصفاء مرحلة بلوغ و بماديتها األرض أسر من للخالص
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 النجوم بين خلسة يمشي الفجر رأيت إن -19

  مكنية استعارة  رأيت الفجر  بيان
فيها  ي رى، شخصا والفجر ترى فتاة النف  صور

 تشخيص
  صيشخفيها ت.خفية يمشي إنسانا الفجر صور  مكنية استعارة   خلسة يمشي الفجر بيان
 .والحذر والخ اع بالتسلل  توحي  خلسة  
  مكنية استعارة  النجوم  بيان

 الفجر تستقطب المقام سامية أشخاصا النجوم صور
 فيها تشخيص إليها،

 يقوي المعنى ويوضحه طباق  رأيت، خلسة  ب ي 
 

 بالرسوم المولى الليل جبة ويوشي -20

 مكنية استعارة  ة الليل يوشي جب بيان
 فيها تشخيص الليل،عباءة  يزين إنسانا الفجر يصور
  ظالمال على رهثأو الفجر بسحر ويوحي

 بيان
  مكنية استعارة  جبة الليل المولي 

 للرحيل، ويستعد أسود ثوباً  يرتدي بإنسان الليل شبه
 فيها تشخيص

 .الظالم بشدة وإيحاء تجسيم ..بالجبة الليل شبه  بليغ تشبيه    الليل جبة  بيان

 

 إليه منك صاع ا ابتهاال الفجر يسم  -21
 مكنية استعارة يسمع الفجر ابتهاال  بيان

 مما النفس ابتهاالت يسمع إنسانا الفجر صور
 .المعنى يشخص

 مكنية استعارة صاعدا منك إليه  بيان
 .للمعنى تشخيصا يبتهل، إنسانا النفس صور

 طباق منك، إليه  بديع
 بين الوثيق باالرتباط ويوحي ويقويه المعنى يوضح
 .به تأثرها و الفجر و النفس

 
 عليه الوحي هبط كنبي وتخري -22

 بالخشوع ويوحي المعنى يشخص تشبيه  عليه الوحي هبط كنبي تخري  بيان
 للتعظيم نكرة نبي  إيحاء

 .التنبيه الذهن و إلثارة نظير مراعاة نبي، الوحي   بديع
 

 جاثيه بخشوع -23

 مكنية استعارة تخري بخشوع جاثية بيان
 للنفس تشخيصا خشوع، في تخر فتاة النفس تصور

 .بالفجر تأثرها وإبراز
 والتوكيد لتخصيصل المجرور و الجار تقديم قصر أسلوب تخري بخشوع جاثية معان

 
؟ الفجر من هل -24  انبثقت 

 .والتشويق الحيرة غرضه استفهام إنشائي أسلوب الفجر إنبثقتهل من  معان
 .والتوكيد لتخصيصل والمجرور الجار تقديم قصر أسلوب "من الفجر "  معان
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 .بينهما الوثيقة بالصلة إيحاء والنفس الفجر يجسم مكنية استعارة من الفجر إنبثقت بيان

 
  الشم  و النف  -5

 الزاخره المياه حضن في الشم  رأيت إن -25

 ساحره بعين فيها ما و األرض ترمق -26
 تهجعين لو يشتهي وقلبي الشم  تهج  -27
 ترقبين ةيقظ أنت   لكن األرض وتنام -28
 البعي  الشم  مضج  - 29

؟ الشم  من هل-30  هبطت 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 الشمس
( ج) بذاته، مضيء سماوي جرم

 الشموس
 حضون أحضان،( ج) جانب، ناحية، حضن

 زواخر (ج)الجافة  )×( ائضةالف الزاخرة الماء (م) المياه
 عيون، أعين( ج) عين ، تطيل النظر تنظر ترمق

 ساحرة
 ساحرات،( ج) العقل، سالبة فائقة،
 سواحر

 /المراد:تغيب تستيقظتسهر، )×(تنام  تهجع

 يكره )×( الرغبةشدة يحب، يشتهى قلوب( ج) قلبي

 نائمة )×(متيقظة،  يقظى تستيقظ )×( تنام

 صعدت )×(نزلت،  هبطت مضاجع( ج)مكان نومها،  مضجع

 لألرض الفاتنة بنظرتها وتلقي الفائضة بالمياه منعكسة الشمس تلحظ فالنفس الرحلة، ومازلت
 إغفاءة يتمنى الشاعر بينماينامون ،وجميع سكان االرض , كالنائم وتبدو وتختفي تغيب والشمس فيها، وما
 .منها جزء وكأنها الغاربة، بالشمس نظراتها وتعلق ويقظتها قلقها على ظلت النفس لكن ،نفسه

 
 الزاخره المياه حضن في الشم  رأيت إن -25

  مكنية استعارة  رأيت الشمس  بيان
 ترى يجعلها و يخاطبها فتاة النفس تصور

 .النفس يشخص مما الشمس،

 حضن في الشمس بيان
  الزاخرة المياه

  مكنية استعارة 
 مما. محتضنين شخصين المياه و الشمس تصور
 ( .خيال ممتد (  .المعنى يشخص
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 ساحره بعين فيها وما األرض ترمق -26
  مكنية استعارة   األرض ترمق بيان

 صيشخفيها ت األرض، إلى ينظر إنسانا الشمس تصور
 .األرض حياة سر الشمس أن توحي ،ممتد الخيالو

 أفادت عموم ما في األرض  ما الموصولة  ما فيها  
 مكنية استعارة  عين ساحرة بيان

وكناية  للمعنى تشخيصا ساحرة، امرأة العين صور
 .الشمس   جمالو روعة عن 

 .للتعظيم نكرتان   ساحرة  –عين  
 

 تهجعين لو يشتهي وقلبي الشم  تهج  -27
  تشخيصفيها  تنام فتاة الشمس صور مكنية استعارة تهجع الشمس  بيان
 جواب الشرط  نتيجة لما قبله تهجع الشمس 
 .تشخيصالشمس، نوم يشتهي إنسانا القلب تصور مكنية استعارة قلبي يشتهي لو تهجعين  بيان

 حرف يفيد التمني . لو
 .بالرغبة الشديدة يوحي يشتهي  

 
 ترقبين يقظتي أنت لكن األرض وتنام -28

 بيان
 

 .للمعنى تشخيصا تنام، فتاة األرض تصور استعارة مكنية تنام األرض  
 عن أهل األرض ..عالقته المحلية ، مجاز مرسل األرض 

  الشمس تترقب مستيقظة فتاة الشمس تصور استعارة مكنية أنت يقظي ترقبين 

 .يقويه و المعنى يوضح طباق يقظي  –تنام   بديع
 لمنع الفهم الخاطئ استدراك حرف لكن 
 
 تساهل لغوي الفعل )تنام( نقد

( مرفوعا في القصيدة رغم أنه جاء تنام كتب الفعل )
(المجزوم لذا تهجعمعطوف علي فعل جواب الشرط )

 (تنم وجب جزمه ..والصواب )
 

 البعي  الشم  مضج  - 29
  استعارة مكنية  مضجع الشمس البعيد بيان

 .تشخيص مضجعها، في تنام فتاة الشمس صور

 
 

؟ الشم  من هل-30  هبطت 

 .والتشويق الحيرة غرضه استفهام نوعه  إنشائي أسلوب  هل من الشمس هبطت  معان
 .والتوكيد لتخصيصل والمجرور الجار تقديم أسلوب قصر    من الشمس معان

  مكنية استعارة  من الشمس هبطت   بيان
 مما الشمس، في يعيش كائن النفس تصور
 .بينهما الوثيقة بالصلة يوحي
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  الص اح البلبل و النف  -6
 الياسمين بين الص اح البلبل سمعت   إن-31
 العاشقين قلوب في نارا األلحان يسكب   -32 

 بعي  عنك الهوى و وشوقا، حزنا تلتظي -33

 يعي  الليل في البلبل غنا هل ف خبريني، -34
 إليك؟ ماضيك ذكر -35

؟ األلحان من هل -36  أنت 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 الصوت برفع المغني، ،المغرد، المطرب الصداح البالبل( ج) الصوت، حسن طائر البلبل

 يصب يسكب نوع من الزهر الياسمين

 األعداء، )×( العاشق، (م) المحبين، العاشقين نيرا، أنور، نيرة( ج) نارا
 الكارهين

 فرحا، سرورا )×(أحزان، ( ج) حزنا تحترقتلتهب ،  تلتظي

 قريب )×(بعداء، ( ج) بعيد الكره البغض، )×( األهواء( ج) الحب الهوى

 الممدود قصر تسمى ظاهرة وهي غناء، غنا أنئيني أخبريني
  اللغة تقبله ما وهو

 إغفال، نسيان )×(تذكر، استحضار،  ذكر يبقى، يذهب )×( يعيد

 مستقبلك )×( مواضيك،( ج) المنصرم، زمانك ماضيك

 

 

 بين المطربة المغردة للبالبل السمع فترهف حقيقتها، عن باحثة النفس وتستمر
 لحرمانها المحبين قلوب في الحب نيران تشعل رائعة ألحاناً  تبدع البالبل وهذه األزهار،

 يعيد أن النفس فتتمنى الحب، ذلك من محرومة  النفس بينما إليهم، وشوقها أحبائها من
 .إليها البعيد الماضي ذكريات الشجية، األلحان وتلك العذب الغناء ذلك

 
 الياسمين بين الص اح البلبل سمعت   إن -31

  يغني وهو البلبل تسمع فتاة النفس تصور  مكنية استعارة سمعت البلبل بيان
 .تشخيص. األلحان بأعذب يتغنى مغنيا البلبل تصور  مكنية استعارة البلبل الصداح بيان

 .البلبل غناء بدوام توحي  مبالغة صيغة الصداح إيحاء

 
 العاشقين قلوب في نارا األلحان يسكب   -32

 البلبل يسكب األلحان بيان
 استعارة
 مكنية

 األلحان يجسم مما البلبل يسكبه ماء األلحان تصور
 .وألحانه البلبل غناء بكثرة ويوحي
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 تشبيه األلحان نارايسكب  بيان
 بحرارة وإيحاء للمعنى تجسيماً  بالنار األلحان
 ( صورة مركبة). البلبل عواطف

 .للتهويل نكرة نارا 

 
 بعي  عنك والهوى وشوقا، حزنا تلتظي -33

  قلوبال تحرق ناراً  والشوق الحزن تصور مكنية استعارة شوقاتلتظي حزنا و بيان

 .لإلقناع تعيل لما قبله  تعليل حزنا وشوقا 
  نفسه عن بعيدا إنسانا الحب تصور مكنية استعارة الهوى عنك بعيد بيان
 .والتوكيد لتخصيصلالمجرور و الجار تقديم قصر الهوى عنك بعيد 
 .ستحضار صورة النفسال  الكاف عنك   
 وشوقا، حزنا تلتظي بديع

 تقسيم حسن  بعيد عنك والهوى
  اآلذان يطرب موسيقيا جرسا يعطي

 

 يعي  الليل في البلبل غنا هل ف خبريني، -34
  معان

 فأخبريني
 .التمني غرضه أمر إنشائي أسلوب

                             والسرعة والتعقيب للترتيب الفاء 
 .الحقيقة معرفة على باللهفة يوحي مما

 والتشويق الحيرة غرضه استفهام إنشائي أسلوب البلبل يعيد غنا هل معان
  الليل في يغني مطربا البلبل تصور  مكنية استعارة غنا البلبل بيان
 .اآلذان يمتع و الذهن يثير موسيقيا جرسا يعطي ناقص جناس الليل –البلبل  بديع
 التوكيدتقديم الجار والمجرور للتخصيص و أسلوب قصر يعيد الليل في معان

 
 إليك؟ ماضيك ذكر -35

  مكنية استعارة ذكر ماضيكيعيد  بيان
 البلبل وغناء مختفيا كان ماديا شيئا الماضي تصور
 .الماضي يجسم مما يعيده

  إليه تحن ماضي لها فتاة النفس تصور  مكنية استعارة ماضيك بيان

 
؟ األلحان من هل -36  أنت 

 .والتشويق الحيرة غرضه استفهام نوعه  إنشائي أسلوب هل من األلحان أنت معان
 أسلوب قصر من األلحان معان

 .والتوكيد لتخصيصل والمجرور الجار تقديمب

 .للمعنى توضيحا باللحن النفس  تشبيه من األلحان أنت بيان
  مكنية استعارة أنت بيان

 للنفس                                  تشخيصا يخاطبه إنسانا النفس تصور
 .النفس لصورة واستحضارا

 
  الحقيقة يقين -7
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  ص اه رن ق  في لحن أنت!  نفسي إيه-37
  ! أراه ال ب ي    خالق   ي    وقعتك  -38

، أنت   نسيم، و ريح أنت  -39  بحر أنت   موج 
، أنت  -40 ، أنت   برق   فجر أنت   ليل ، أنت   رع  

 !  إله من فيض   أنت  -41

 

 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 ..حذف حرف النداءنفوس، أنفس( ج) نفسي زيديني بمعنى أمر فعل اسم إيه

 همس )×(صوت، صاح،  رن خارجي )×(داخلي،  في

 أيِد، أياد  ( ج) يد المراد : خلقتك علي غير مثال  وقعتك

 المبدع و الخالق هللا، صفات من صفة خالق
 أصلها: فنان.. مخلوق )×( العدم، من

 على منشئ الحسنى، هللا أسماء من بديع
 مقلد )×( مبدع سابق، مثال غير

 )×( نِسام، نسائم،( ج) لينة، ريح نسيم
 عاصفة

 غيض )×( فيوض،( ج) غزير، كثير فيض

 آلهة( ج)معبود،  إله

 (لحظة التنوير (تجربته آخر في الحقيقة شاطئ على الحائرة الشاعر سفينة ترسو وأخيراً 
 عندها بما له تبوح بأن نفسه يطالب فهو نفسه، وسكنت نعيمة ميخائيل حيرة تزول حيث

 النسيم، و كالريح إنها إلبداعه، حدود ال خالق إبداع نتاج فهي  واضحة الحقيقة تجلت حيث أسرار من
 الحياة أبدع الذي اإلله فيض سبق؛ألنها ما كل إنها والفجر، الليل إنها والرعد، البرق إنها البحر، و كالموج إنها
 .فيها ما وكل

 
 صداه رن قد في لحن أنت!  نفسي إيه -37

 إيه نفسي  معان
 .التمني غرضه أمر  إنشائي أسلوب 

 (يا  حذف حرف النداء  ) إيجاز بالحذف
 للقرب النداء أداة وحذف للتعظيم، نداء  إنشائي أسلوب  نفسي  معان
 .بالرقة ويوحي ، توضيحلل باللحن النفس بليغ تشبيه  أنت لحن  بيان
 .للتعظيم نكرة   لحن  
 ".قد " وسيلته  أسلوب مؤكد   قد رن صداه  
 إلثارة الذهن و للتنبيه  نظير مراعاة  لحن، صداه  بديع

 
 ! أراه ال بديع   خالقِ  يدُ  وقعتكِ  -38

 المبدع ودقة صنعه . عن عظمة الخالق كناية وقعتك خالق بديع  بيان
 إيحاء خالق، بديع  

  للتعظيم نكرتان -

 .تعالى هللا عند الصفتين دوام لتفيد للمبالغة صيغتان -
  تعبير  ال أراه  

 وما المهاجر، شعراء لدى العقائدي باالضطراب يوحي
 .غربتهم في عانوه
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، أنت   نسيم، و ريح أنت   -39  بحر أنت   موج 

 .النسيم و بالريح النفس شبه بليغ تشبيه أنت ريح و نسيم   بيان
 .يوضح المعنى ويقويه طباق النسيم  –الريح   بديع
 .بالموج النفس شبه حيث بليغ تشبيه أنت موج   بيان
 .بالبحر النفس شبه حيث تشبيه أنت بحر  بيان

 
، أنت   -40 ، أنت   برق   فجر أنت   ليل ، أنت   رع  

 بيان
 

 .بالبرق النفس شبه حيث بليغ تشبيه  أنت بريق 
 .بالرعد النفس شبه حيث  بليغ تشبيه  أنت رعد 
 .بالليل النفس شبه حيث  بليغ تشبيه  أنت ليل 

 .بالفجر النفس شبه حيث  بليغ تشبيه  أنت فجر  
 يوضح المعني بالتضاد . طباق   الفجر –الليل  بديع

 
 : الحظ   

 . للتوكيد السابق التفصيل بين إجمال  ( 42  ،   41)       البيتان

 ،      بحر أنت،   موج أنت 
 ، رعد أنت،  برق أنت 
  فجر أنت  ،  ليل أنت 

 ويثير  اآلذان يطرب موسيقيا جرسا يعطي تقسيم حسن 
 . الذهن

 ،  رعد،   برق ،    موج،   ريح 

 . عظيم نكرات للت  إله،   فيض،   ليل  

 

 ! إله من فيض   أنت   -41

 .الحيرة إنقشاع و والروحي النفسي االستقرار عن  كناية  أنت فيض من إله  بيان
 النفس بسمو يوحي مما اإللهي، بالفيض النفس  تشبيه  أنت فيض   بيان

 .لها هللا ورعاية

 .للبيتين السابقين تعليل إطناب   أنت فيض من هللا  معان

 
 المقط  األخير    :    الحظ
 وزالت، انقشعت قد فحيرته نفسه، حقيقة عن الشاعر بحث رحلة إليه انتهت الذي النفسي السالم يبرز 

 .نفسه وسكنت
 شك أي دون إليها توصل التي والحقائق المعاني تقريرل:   خبري  هأسلوب . 

  بين الوثيقة الرابطة إلى ويشير منها، جزء نفسه أن ليؤكد الطبيعية، العناصر جميع ذكر على حرص 
 . العالمين رب وهو واحد الكون هذا خالق أن إلى إشارة كله الكون عناصر
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 .صادقة  ذاتية  :نوع التجربة
 ألفاظ فكل الصدق شديدة مشاعر وهي للطبيعة حبةم  ضطربةم  قلقة حائرة شاعرم :العاطفة
  المشاعر، لتلك صدى جاءت وموسيقاه صوره و ومحسناته وأساليبه، وتعبيراته الشاعر

  والوجداني  اإلنساني األدب :اللون األدبي

 .الكون أسرار عن والبحث  النفس في التأمل إلى الدعوة :(الغرض الشعري) 

  المهاجر  :المدرسة الشعرية
 .الرومانسية  :االتجاه الشعري

 :سمات النص في م رسة المهاجر
 اللغة الحية السهلة.  -1
 النزعة اإلنسانية. -2

 استبطان النفس اإلنسانية. -3

 . ( الفنية ) الوحدة العضوية -4

 . اإلنسانية بالنفس ومزجها الطبيعة إلى االتجاه -5

 . القوافي تعدد و مقاطع إلى القصيدة تقسيم -6

 . واإلنسان الكون أسرار عن البحث   -7

 . والمضمون الشكل في ديالتجد -8

 ذاتية التجربة. -9

 .الفلسفية  النزعة الروحية -10

         الرمز. استخدام  -11

 تقسيم القصيدة إلى مقاطع . -12

 . التحرر من قيود الوزن والقافية -13
 

 
   .خفية    -   ظاهرة        :        الموسيقى 

 .  :   ظاهرة 
                   القافيةتنوع  -                 الوزن، بوحدة التام غير االلتزام -

  :       فيةخ

  العاطفة، صدق في تمثلت -
 المعبرة، الموحية األلفاظ اختيار -
 معبر عن العاطفة  ) ةجزئي أو ةكلي)  تنوع الصور -
 . الحقيقة عن الباحثة الحائرة النفسية وحالته الشاعر عن الموسيقي معبرة -

 

  :          )الفنية ( العضوية الوح ة

 : عناصرهامن خالل  الفنية الوحدة تحققت

  .الكون أسرار عن والبحث اإلنسانية النفس في التأمل :الموضوعوحدة  (1
 كلها التجربة عناصر بين يربط شعوري خيط وهذا واالضطراب والقلق الحيرة  : النفسي وحدة الجو (2

 . المحدد دوره عضو كل في يؤدي الذي الحي كالكائن ويجعلها
جاءت األفكار مترابطة من حيث تعدد أسباب حيرة الشاعر ثم الوصول إلي :  تسلسل وترابط األفكار (3

 . االهتداء ولحظة التنوير في النهاية
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  : األسلوبية لميخائيل نعيمةالسمات 

 المتداولة البسيطة اللغةعلي  االعتماد و السهولة . 
 والبديع الخيال توظيف في الصنعة عن البعد. 

 الصعب والمبهم عن االبتعادو العبارة، وضوح . 

  .االهتمام بالفكرة 

 النفس حوار خاصة، الحوار على االعتماد 

  المنطقية الحجج تقديم. 

  استعمال الرمز 

 .اإلغراق في العاطفة 

  .رومانسي االتجاه 

 .شيوع النزعة اإلنسانية 

  .أسلوبه سهل متمتع 

 الصور          : 
 -الكنايتة  -االستتعارة  -تعتمد على )التشبيه  جزئيةخطوطها )اللون والصوت والحركة( ، وصور كلية في النص 

 . المجاز المرسل(
  :المالمح الشخصية للشاعر

  الحقيقة.باحث عن  -1
 يميل إلى التأمل.  -2

  لطبيعةل شقاع -3

 مشاعره صادقة رقيقة.  -4

 فيلسوف الشعراء. -5

 . والديني المذهبي التعصب عن البعد -6

  :  أن الحظ

 .( ومركب جزئي و كلي الخيال) ندهع الحيرة وإظهار وشعوره، فكره برازإل خياله وظف (1
  (واإلنسان الكون أسرار عن والبحث التأمل: ) جديد ةقصيدال مضمون (2
 . التجربة أجزاء بين لربطل الصوتي تفاقاال وذلك (6:1) طعامقال ختام في القافية اتفاق  (3
 . الهندسي الشكل بذلك وتنبيهه الذهن إلثارة  (األخير المقطع في)  خالف القافية (4
 .التجربة على الحيوية إلضفاء اإلنشائية واألساليب الخبرية األساليب بين نوع (5
 لالنتباه، المثير العنوان في الدقةتظهر و والحائرة، الثائرة المشاعر عن تعبيرلل اإلنشائية األساليب (6

  ." نفسي يا أنت من " : تشويق في اإلجابة ترقبل الداعي
 والتي نفسه، في التي والحيرة التفاؤل تناشاح مع يتناسب ال استفهام بأسلوب القصيدة مقاطع ختم (7

 .مقاطعها و القصيدة أجزاء بين كرابط استخدمها قد و قارئه نفس في يثيرها أن يريد بالطبع
 من عناصر ستة على سؤاله جواب عن وبحث حيرته وزع أنه حيث ، قصيدته تصميم أحكم الشاعر (8

 .بغنائه  البلبل ، الشمس  الفجر، الريح، ، والبرق الرعد ، بأمواجه البحر :  هي    الطبيعة
 الحقائق لتقرير الخبري األسلوب استخدم الشاعر أن حيث للتجربة، منطقيا ختاما جاء:  األخير المقطع (9

 . والتأمل والقلق الحيرة من رحلة بعد إليها توصل التي
 دور يؤدى نفسي واستقرار سالم من الشاعر هل توصل بما : األخير المقطع (10

 .القصيرة القصيدة في التنوير لحظة                     

 

 سؤال وجواب
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 : ما المعني الذي يحمله االستفهام في عنوان القصيدة ؟   1س
الشاعر إزاء قضية من قضايا الوجود اإلنساني التي تؤرق فكره وشعوره وهي قضية تدور  حيرةمعني يحمل 

( اإلنسانية عامة التي تعد النفس ( كما يدل علي ذلك التعبير ،إال أنها بالطبع تمتد لتشمل )نفسه حول حقيقة )
 الشاعر فردا من أفرادها .نفس 
                                                                 : ما القاسم المشترك الذي كان يجمع بين شعراء المهاجر ؟2س 

 الحيرة الشديدة أمام أسرار الكون ومعرفة حقيقة النفس من أجل الوصول للسعادة وراحة البال ، ولكن حيرة
 انقشعت وزالت وسكنت نفسه وقر قرارها .قد نعيمة 

  مهم مهم مهم...وضح ذلك : القصيدة مثال واضح علي منطقية التصميم وإحكام التشكيل .  3س
 ؟ س : ما العناصر التي اعتمد الشاعر عليها في رحلة البحث عن حقيقة النفس 

متن الطبيعتة يترى نفسته تتجتاوب متع كتل منهتا ستة عناصر وبحثه عن حقيقة النفس على  ة الشاعرحير تتوزع
 بما يتفق مع طبيعته 

 : البحر والرعد والبرق والريح والفجر والشمس والبلبل العناصر هي 
في الوقتت نفسته ببقيتة المقتاطع اتصتاالً ينبتع متن  متصلفي تكوينه لكنه مستقالً وكل عنصر يشغل مقطعاً شعرياً 

 شعري . تجانس أجزاء الموقف ووحدة التشكيل ال
وهكذا تبدو تلك المقاطع أشبه بموجات متوالية على مستتوى واحتد متن القتوة تتالحتق وال تتتداخل ويعتزز بعضته 

 بعضاً حتى تنتهي إلى مصب واحد وهو المقطع األخير الذي يصل فيه الشاعر لالهتداء إلى حقيقة النفس .

 
  مهمفي القصيدة...... الهندسيالبناء اللغوي  عالم يرتكز : 4س 

( و رأيت ، وجزؤه األول فعالن متعاطفان هما )في مطلع المقاطع ( إن) األداة بـ الشرط أسلوب استخدام -1    
 ( يترددان معا أو يقتصر علي أحدهما .سمعت )
 .القصيدة أجزاء بين الروابط من المزيد إليجاد(..هل)بأسلوب االستفهام انتهاء المقاطع  -2

 : احتفظ النص بشاعريته رغم موضوعه الذي يدنو من الفلسفة . علل . 5س
نجح في تقديم الصورة األساسية في كل مقطع تقديما حستياً يحفتظ لعملته طبيعتته الشتعرية فتي تحريتك  نعيمةألن 

 الوجدان واستثارته باإلضافة إلي عنصر الموسيقا الشعرية.
 في المقطع الرابع طائفة من المفردات خلقت هالة من الروحانية ....وضح ذلك : 6س 

تتآزر المفردات بما لها من إيحاءات في خلق هالة روحانية بها أطراف الصورة ويشيع بها جو من العبق الديني 
نسانية في هذه ....والذي يخص النفس اإل(الخشوع ( ، )الوحي( ، )النبي( ، )االبتهال وتلك المفردات هي : )

فرصة لالنعتاق من أسر المادة األرضية وبلوغ مرحلة انبثاق الفجر الصورة : الخشوع واالبتهال ، فلحظة 
 الصفاء والنورانية والدنو من الروح األعلي ..

 ( يؤدي دور لحظة التنوير في القصة القصيرة ....... وضح ذلكالسابع المقطع األخير ): 7س
إلي نفسه مخاطبا إياها بصيغة تفيد معني األمر لها باالستزادة و كأنما يقول لها : هاتي ما لديك !  فالشاعر يلتفت

نفثة بديعة :أنت الريح والنسيم ،وأنت  –مثل مل نفس إنسانية  –لقد اكتشف السر وعثر علي الجواب ، فأنت 
ك فيض اإلله الذي فاضت عنه الحياة في الموج والبحر وأنت البرق والرعد وأنت الليل والفجر ..أنت كل ذلك ألن

 سائر مظاهرها وأشكالها .
 : للقصيدة سياق نقدي تاريخي . وضحه مبيناً معني ذلك السياق .8س 
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في تلك الفترة التي ترددت فيها أصوات الدعاة والنقاد والشتعراء العترب إلتى التجديتد ،، م  1917في عام  تنظم
واحداً من أبرزهم في المهاجر ومعنى ذلك أنها تحمل مالمح التجديد أو بعضاً منه علتى  نعيمةفي الشعر وقد كان 

 األقل كموضوعها الفلسفي التأملي وتقسيمها مقاطع متنوعة القوافي .
  مهم مهم.…:وضح مالمح التجديد في القصيدة 9س 

لم يكن شائعا  لون من التجاربتنزع إلي التأمل والبحث عن أسرار الكون واإلنسان وهو من حيث المضمون : 
 بين العرب في ذلك الحين .

..المقاطع الستة األولي تتماثل في جاءت علي النسق المقطعي إذ تتألف من سبعة مقاطع .من حيث الشكل  : 
 (خمسة أبيات(، أما المقطع السابع يختلف عنهم )ستة أبيات عدد األبيات )

 : لعب الخيال دوره في القصيدة . وضح هذا الدور. 10س
 التشتبيهات جـ : لعب الخيال في القصيدة دوره فأسهم في إبراز الفكر والشعور وإظهار حالة القلق والحيترة فمتن

 أنِت فيض( . -أنِت فجر  -أنِت ليل  -أنِت رعد  -أنِت برق  -: )جيش الظالم 
 -الفجتر يمشتي  -التريح تعتوي  -يسمع البحتر زفيتره  -أقدام الصخور  -: )البحر يبكي  التصوير االستعاريمن  -

 " يسكب األلحان ناراً " .الصور المركبة تنام األرض ( ، ومن 
 األلفاظ واألساليب : 

 سهلة واضحة مالئمة للجو النفسي ،  : األلفاظ
 خبرية وإنشائية ، وفيها بعض المحسنات غير المتكلفة : األساليب

 
 التزام الشاعر بوزن واحد لم يكن التزاما تاما .......وضح :11س 

 ، وأحدث شيئا من التغيير في التفعيلة األخيرة في بعض األبيات .فقد تحرر من الوزن إلي حد ما 
 : بم يمتاز شعر ميخائيل نعيمة ؟12س 
رشيق ينساب بفكر عميق وخيال سام  دقيتق ؛ ليفتيض علتى الفتؤاد طمأنينتة ويشتيع فتي التنفس راحتة رقيق شعر 

 وسكينة تجعلنا نزداد تأمالً ونبحر بعيداً عن الدنيا بأطماعها وشهواتها . 
 ؟  : لماذا حرص الشاعر على ذكر عناصر كثيرة من  الطبيعة 13س 

الوثيقتة بتين عناصتر الكتون كلته إشتارة إلتى أن ختالق هتذا الكتون ليؤكد أن نفسه جزء منها وليشير إلتى الرابطتة 
 واحد وهو رب العالمين .

  : علل : ختام الشاعر لكل مقطوعة من مقطوعاته باستفهام .14س 
 .في لهفة ليثير االنتباه ، ويدعو القارئ إلى ترقب الجواب 

 : ما الذي يحمله تتابع استفهامات الشاعر في القصيدة ؟15س 
معنى الحيرة الشديدة ، حيرة الشاعر إزاء قضية من قضايا الوجود اإلنساني التي تؤرق فكره وشتعوره  لنا يحمل

وهي قضية تدور حول حقيقة نفسه كما يدل على ذلك تعبيره إال أنها بالطبع تمتد لتشتمل التنفس اإلنستانية بصتفة 
 عامة التي تعد نفس الشاعر فرداً من أفرادها .

 

 المنـــــــــــــــــــــاقشة
  :األول السؤال

  يثور و فيه الموج يطغى البحر رأيت إن
  الصخور أقدام عند يبكي البحر سمعت أو

  هديره الموج يحبس أن إلى الموج ترقبي

  زفيره البحر يسمع حتى البحر تناجي و
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

  إليه منك راجعا

  جئت؟ األمواج من هل

  :القوسين بين مما يأتي لما الصواب تخير – أ
 (. يضحك – يرتاح – يطمئن)                  ": يبكي " مضاد (1
 (. تستمتعي – تشاهدي – تالحظي)     : " ترقبي " مرادف (2
 (. نظير مراعاة – ترادف – طباق)    :بينهما " يثور " و " يطغى " (3
 (.  نتيجة – تفصيل – تعليل)   :  قبله بما " ..الموج ترقبي " عالقة (4
 (. أمريكا – لبنان – روسيا)             :في حياته أكمل نعيمة ميخائيل (5
 (. الواقعي – الكالسيكي – الرومانسي)                      :االتجاه إلى ينتسب السابق المقطع (6

  .ذلك وضح. فيها الذوبان و الطبيعة إلى االتجاه السابق المقطع يمثل – ب

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 . استخدامه سبب معلال عناصره، حدد السابق، للمقطع الهندسي البناء في الشرط أسلوب الشاعر استخدم – ج

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 .أثرها و نوعها اذكر و الشاعر، عاطفة وحي من خيالية صورة السابق المقطع من هات – د

........................................................................................................................................... 
  .السابق المقطع خالل من ذلك وضح. العاطفة صوت الموسيقى - هـ

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

  :الثاني السؤال

  الغمام طيات بين يدوي الرعد سمعت إن
  الظالم جيش سيفه يفري البرق رأيت أو

  لظاه منه تخطفي أن إلى البرق ترصدي
  صداه فيك تاركا لكن الرعد يكف و
 انفصلت؟ البرق من هل

  انحدرت؟ الرعد من أم

                                                                                                                            :المقطع من هات – أ
 . " صعدت "مضاد و  " أصداء" مفرد و ،"يفتت " مرادف و ،"المدوي الصوت " بمعنى كلمة

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
  ولماذا؟ الرعد؟ صوت سماع عند نفسه من الشاعر طلبه الذي ما – ب

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 . الفنية قيمته اذكر و الخيال هذا وضح " الظالم جيش سيفه يفري البرق " – ج

........................................................................................................................................... 
 .أثره و نوعه اذكر و بديعيا محسنا السابق المقطع من هات – د
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

........................................................................................................................................... 
  غرضه؟ ما و األسلوب؟ نوع ما " انفصلت البرق من هل " - هـ

........................................................................................................................................... 
  السابق؟ المقطع أبيات تنتمي األدبية المدارس أي إلى – و

........................................................................................................................................... 

 

  :الثالث السؤال

  الجبال روس عن الثلج تذري الريح رأيت إن
  التالل بين الدجى في تعوي الريح سمعت أو

 صاغية باشتياق تبقى و الريح تسكن

 قاصيه عنى أنت لكن و أناديك و
  أراه ال محيط في

  ولدت؟ الريح من هل

 . "الريح" جمع و ،" صاغية" مرادف و "الدجى" ومفرد ،"اشتياق" مضاد جمل في هات (أ 

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

  به؟ نفسه عالقة وما تناوله؟ فكيف الطبيعة، عناصر من عنصرا السابق المقطع في الشاعر ولتنا (ب 

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 . السابق المقطع خالل  من ذلك وضح. الكلي الخيال على تجربته في الشاعر اعتمد

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

  ؟ (صاغية – اشتياق – تعوي) :اآلتية الكلمات في اإليحاء ما (ج 

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

  وأثره؟ نوعه واذكر خياال السابق المقطع من هات (د 

...........................................................................................................................................     
  ميخائيل؟ عند اللغة سمات ماو( 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

  :الرابع السؤال

  النجوم بين خلسة يمشي الفجر رأيت إن
  بالرسوم المولى الليل جبة ويوشي
  إليه منك صاعدا ابتهاال الفجر يسمع

  عليه الوحي هبط كنبي تخرى و
 جاثيه بخشوع

 انبثقت؟ الفجر من هل
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 . " النجوم " ومفرد " جاثية " ومضاد ،" جبة " وجمع ،" يوشي " مرادف جمل في هات – أ

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 الشاعر؟ نفس على تأثيره وما الطبيعة؟ فجر يكون كيف – ب

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
  .مدلال صدقها؟ مدى وما السابق؟  المقطع في الشاعر عاطفة ما – ج

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

  :السابق المقطع من هات – د
   .................................................................................................................نوعه اذكر و خياال  -
 ........................................................................................................نوعه واذكر  بديعيا محسنا -
 .....................................................................................................غرضه واذكر خبريا أسلوبا  - 
  للشاعر؟ الشخصية مالمح ما - هـ

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
  :الخامس السؤال

  الزاخرة المياه حضن في الشمس رأيت إن

 ساحرة بعين فيها ما و األرض ترمق
  تهجعين لو يشتهي قلبي و الشمس تهجع

  ترقبين يقظي أنت لكن األرض تنام و
  البعيد الشمس مضجع

 هبطت؟ الشمس من هل

  :القوسين بين مما يأتي لما الصواب تخير – أ
 (. سبق ما كل – يكره – يذهد – ينفر) ": يشتهي " مضاد -1
 (. ضجائع – مضاجع – مجاضع – ضواجع) ": مضجع " جمع -2
 (. للو أبو – األندلسية العصبة – الديوان – القلمية الرابطة) :رواد أحد نعيمة ميخائيل -3
 (. تهدأ – تخشع – تنام – تستريح) " تهجع " مرادف -4
 (. الماه – الموه -  األمواه – الماء) ": مياه " مفرد -5
 (.طباق – التفات – ترادف – تجانس)  :نوعه بديع " يقظي " ،" تنام " -6
  تمنى؟ وماذا األرض؟ الشاعر رأى كيف – ب

........................................................................................................................................... 

  غرضه؟ ما و األسلوب؟ نوع ما"  هبطت الشمس من هل"  – ج

........................................................................................................................................... 

 الشاعر؟ بمشاعر عالقته ما و التعبير؟ داللة ما"  يقظي أنت لكن األرض تنام – الشمس تهجع"  – د
........................................................................................................................................... 

 .الفنية قيمته و أثره اذكر و الخيال، وضح"  الشمس تهجع"  – و
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

........................................................................................................................................... 

 
 : السادس السؤال

  الياسمين بين الصداح البلبل سمعت إن
  العاشقين قلوب في نارا األلحان يسكب
  بعيد عنك الهوى و وشوقا حزنا تلتظي

 يعيد الليل في البلبل غنا هل فأخبريني،
 ماضيك؟ ذكر

  أنت؟ األلحان من هل

 ". اللحن"  جمع و"  أهواء"  مفرد و"  مستقبلك"  ومضاد"  يصب"  مرادف المقطع من هات – أ

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 اإلنسانية؟ النفس على الطيور تأثير عن بقلمك تحدق – ب

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 .ووضحه مركبا خياال السابق المقطع من هات – ج

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 غرضه؟ وما األسلوب؟ نوع ما"  فأخبريني"  – د

........................................................................................................................................... 
  األبيات؟ في ظهرت التي المهاجر مدرسة سمات ما - هـ

........................................................................................................................................... 
  الشاعر؟ تميز التي األسلوبية السمات ما – و

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 : السابع السؤال

  صداه رن قد في لحن أنت!  نفسي إيه
 ! أراه ال بديع خالق يد وقعت
  بحر أنت موج، أنت نسيم، و ريح أنت
 فجر أنت ليل، أنت رعد، أنت برق، أنت
 ! إله من فيض أنت

 ". وقعتك"  ومرادف"   نسيم"  ومضاد"  فيض"  جمع جمل في هات – أ

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 .ذلك وضح. الحقيقة شاطئ على رست قد الشاعر سفينة أن األخير المقطع هذا في يبدو – ب

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

  الشاعر؟ آثره ولماذا السابق؟ المقطع في األسلوب نوع ما – ج

........................................................................................................................................... 
 . نوعه واذكر  صوتي تأثيره بديعيا محسنا السابق المقطع من هات – د

........................................................................................................................................... 
  قيمته؟ ما و الخيال؟ نوع ما"  لحن أنت"  - هـ

........................................................................................................................................... 
 .وضح القصيدة؟ في العضوية الوحدة توفر مدى ما – و

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
  القصيدة؟ في التجربة نوع ما – ز

........................................................................................................................................... 

 . لذلك مخالفا األخير المقطع جاء بينما إنشائية وأساليب موحدة بقافية قصيدته مقاطع ختم  الشاعر :علل – 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 ". نفسي يا أنت من"  بعنوان قصيدته الشاعر بدء :علل –

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

  ؟ حداثته أو تقليديته مدى وما  ؟ القصيدة غرض ما – ط

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 م  2017أغسطس 
  الغمام طيات بين يدوي الرعد سمعت إن-
  الظالم جيش سيفه يفري البرق رأيت أو

  لظاه منه تخطفي أن إلى البرق ترصدي

  صداه فيك تاركا لكن الرعد يكف و

 انفصلت؟ البرق من هل

  انحدرت؟ الرعد من أم

 يخرج -د      يشق       -يمسح          ج -يلمع            ب -أ              (يفري  مرادف  )  -1 
 صدء -د          صواد -ج          صداة -ب            أصداء -أ              (  صدي  جمع  )   -2
 خاطب الشاعر نفسه في المقطع السابق ، ليدفع عن عقله الحيرة والشك ..وضح ذلك  -3
 (  أو  )ب (  أأجب عن  )  -4
 ( .طيات الغمام وضح الخيال ونوعه في   )  -أ
 ( .هل من البرق انفصلت ؟ حدد الغرض البالغي من االستفهام وما يحمله من معني  في قوله )  -ب
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 تدريبات كتاب الوزارة
  يثور و فيه الموج يطغى البحر رأيت إن -1
  الصخور أقدام عند يبكي البحر سمعت أو

  هديره الموج يحبس أن إلى الموج ترقبي
  زفيره البحر يسمع حتى البحر تناجي و

  إليه منك راجعا

  جئت؟ األمواج من هل

 العبارتين :( في يثور حدد الفرق اللغوي بين داللة الفعل ) -أ
                          يهيج -يعلو : معناها ..................موج البحر  يثور -1
 يقوم بثورة                         : معناها .............لكرامته الحر  يثور -2 
 
 ( في العبارة مجاز وضحه ..و بين أثره في المعني .إن سمعت البحر يبكي ) -ب

 مكنية شبه البحر مثل إنسان و سرجمالها التشخيص وتوضيح الفكرة .استعارة 
 ، موظفا ما يلي :تحدث إلي زمالئك عن طبيعة النفس اإلنسانية  -ج
 والجزئية و المحسنات الواردة في النص .الصور الكلية  -
 األمثلة والشواهد واألدلة في النص . -
 السالمة اللغوية وجمال األسلوب . -
  اختر الصواب معلال . ..... من هذا النصالغرض  -د

 ....(   ل في النفس البشرية و الكونالدعوة إلي التأم –عتاب األحباب  –الحكمة  –)الفخر باألمجاد 
 اقرأ النص ، ثم اذكر رأيك في القصيدة مع التعليل لما تقول . -2
 حدد الفكر الرئيسة التي اشتملت عليها القصيدة . -3
 اقترح ثالثة عناوين للنص مع التعليل  -4

  الغمام طيات بين يدوي الرعد سمعت إن -5
  الظالم جيش سيفه يفري البرق رأيت أو

  لظاه منه تخطفي أن إلى البرق ترصدي
  صداه فيك تاركا لكن الرعد يكف و

 انفصلت؟ البرق من هل

  انحدرت؟ الرعد من أم

 عليها األبيات السابقة ؟ما الفكر الجزئية التي اشتملت  -أ
 انعكس وجدان الشاعر علي ألفاظه وعباراته ..وضح ذلك -ب

 استخدم الشاعر ألفاظا وعبارات تصور حيرته وختم هذا المقطع بسؤالين متتابعين ليؤكد هذه الحيرة .
 استخرج من األبيات خياال ،وبين نوعه وقيمته الفنية . -ج

 البرق مثل إنسان يقتل بسيفه وفيها تشخيص للصورة ) يفري سيفه جيش الظالم ( استعارة مكنية حيث شبه 
 
 اعتمد الشاعر في األبيات علي الموسيقا الهادئة التي خرجت علي مألوف القصيدة العربية .....اشرح -د

  :ظاهرة  موسيقى 

  الوزن، بوحدة التام غير االلتزام             القصيدة من بحر الرمل.           .مقاطع سبعة إلى القصيدة تقسيم
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

  : فيةخ موسيقى

 المعبرة، الموحية األلفاظ اختيار                                          العاطفة، صدق في تمثلت -
 معبر عن العاطفة  ) جزئيا أو كليا)   المتحرر المحلق الخيال -

 . الحقيقة عن الباحثة الحائرة النفسية وحالته الشاعر عن معبرةالموسيقي -
 

  الزاخرة المياه حضن في الشمس رأيت إن -6 

 ساحرة بعين فيها ما و األرض ترمق
  تهجعين لو يشتهي قلبي و الشمس تهجع

  ترقبين يقظي أنت لكن األرض تنام و
  البعيد الشمس مضجع

 هبطت؟ الشمس من هل

 يوضح الشكل التالي مكونات التجربة الشعرية ، حلل المقطوعة الشعرية السابقة إلي أجزائها كما في الشكل 
 
 

 
 
 
ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن قصائد لبعض شعراء المهاجر تتناول الحديث عن النفس اإلنسانية  -7

 ،وتخير إحداها واعرضه علي زمالئك ومعلمك .
 
 

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 التجربة الشعرية

 الصورة التعبيرية

 األلفاظ والعبارات الصور و األخيلة الموسيقا

 الفكر الوجدان
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 النســـــــــــــــــور                       
 )محمد إبراهيم أبو سنة(                          المدرسة الحديثة أو الواقعية

.. 

.. 

  ..

..

..

.. 

..

..

 ..

..

..

.. 

.. 
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 سالم/ اللغة العربية مع أ

 

 

 محم  إبراهيم أبو سنة

 

 

 في محافظة الجيزة،  1937شاعر مصري ولد -
                                                               له عدة دواوين  -

 (.شجر الكالم، ) (أجراس المساء) ، (البحر موعدنا)
 التحق باألزهر حفظ القرآن الكريم و -
  تخرج من كلية اللغة العربية -

 

 

بالطامحين المتطلعين إلى العال والمجد الشاعر قد أعجب 
كما تألم الشاعر للذين يرضون بالضعف ويستسلمون للجبن 
ين والخوف وينتظرون الموت فعبر الشاعر عن هذين الموقف

 (.تجربة ذاتية عامة) المتناقضين في هذه القصيدة 
 

 طموح وكبرياء  -1
 ..  

 ..

 ..

 ..

 ..

..
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النسر وهو طائر جارح حاد البصر  )م( النسور 
هائمات )ج( حائرة تطير على غير هدى  هائمة  ...رمز أصحاب القيم العلياقوي المخالب 

 )هيم( ةماد/  مهتدية،  )×(

الذي يشبه لون الرماد فهو مزيج من  الرمادي 
 ةماد / أفضية،)ج( ما اتسع من األرض  الفضاء  الضور والظالم 

 )فضو(
 تتغافل )×(تراقب وتالحظ  ترصد  الحبيسة )×(الحرة  الطليقة 

 السهول 
السهل، وهو األرض الممتدة  )م(

غدير، وهو النهر الصغير أو قطعة  )م( غدران  المستقيمة السطح
 الماء التي يتركها السيل 

 هنا رمز لإلنسان الخامل الضعيف  األرانب  يندفع  يتدفق 

أعشاب، )ج( النبات الرطب الطري  العشب 
 لؤلؤة  )م(معناها الآللئ أي الدر  الآلل  والواحدة )عشبة(

 الحشا، وهو ما بداخل تجويف البطن  )م( أحشائها  يؤلم : المراد  يحرق 
 تصوب وتوجه بدقة  تسدد 

الممكن، أو الجائز،  )×(المستحيل  المحال 
 تدور في طيرانها مثل الحلقة  –ترتفع  تحلق  والمراد األمل البعيد 

 تقيدت )×(تحررت وتخلصت  أفلتت 
مدار، وهو المكان الذي تتحرك فيه  )م( مداراتها 

 آفاق)ج( المراد الفضاء  األفق  النجوم والكواكب، ومادتها )دور( 

 منارات 
منارة، وهي البناء الذي يشع نوًرا  )م(

ليهدي السفن، والمراد المكان المرتفع 
 الذي تتحرك فيه النجوم

 الفناء )×(البقاء والدوام  الخلود 

 وجائزممكن  احتمال 
 المراد قضت عليها وأزالت  قتلت  التواضع )×(العظمة والعزة  الكبرياء 

تزداد والفاعل ضمير مستتر تقديره هي  تتمدد 
 انتشار وامتداد انبساط  يعود على الكبرياء 

 
الشاعر يوضح أن الكبرياء والطموح يدفع اإلنسان إلى التغلب على الصعاب فاإلنسان القوي الطموح مثل  

النسور الحرة التي تنطلق في الفضاء لتتعرف على أماكنها فوق الجبال وعندما تمر عليها وترى من أعلى 
السهول وما فيها من نباتات ومياه وما يعيش فيها من ضعفاء خاملين مثل األرانب وتتذكر الجوع القاسي الذي 

البعيد واآلمال التي قد تكون مستحيلة  يؤلم أحشائها فهي ال تهتم بكل ذلك، وإنما تصوب النظرات إلى الفضاء
فتظل تعلو وتندفع لتحقق أمالها وكأنها الشمس التي تحررت من مدارها وأصبح األفق ملًكا لها تهدي فيه النجوم 
حتى يصبح الوصول إلى الخلود أمًرا ممكنًا والذي يدفعنا إلى ذلك كبرياءها الذي يجعلها تنسى جوعها حتى تقتله 

 نسى السهول وما فيها من حقول خضراء ورمال ممتدة تتدفق فوقها مياه الغدران.في نفسها كما ت
يعطي الشاعر صورة لإلنسان الطموح القوي الشجاع صاحب العزيمة واإلرادة والتصميم وعزة النفس  

 والكبرياء وله أهدافه البعيدة التي قد تكون مستحيلة ورغم ذلك يتخطى كل الصعاب ليحققها.
 

 

، وقد ظهر أثر العاطفة على أفكار اإلعجاب، واألمل باإلنسان الطموحعاطفة 
الشاعر فجاءت األفكار تدور حول الطموح واإلصرار والقوة التي تدفع اإلنسان للتغلب على 

رمز لإلنسان  : الرمزاعتمد الشاعر على نه مت تحقيق اآلمال العظيمة. والصعاب التي تمك
 بكلمة )األرنب(.ورمز لإلنسان الخامل الضعيف  )النسور( بكلمة القوي الطموح
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 شبه أصحاب الطموح بالنسور حذف المشبه وصرح بالمشبه به.  استعارة تصريحية النسور 

 في الخيال حيث جاء بصفات متعددة للنسور  صورة ممتدة-
 عن عدم وضوح الرؤية  كناية في الفضاء الرمادي 

 عن السمو والعلو  كناية في أعالي الجبال
 عن الطموح والتطلع وسمو المكانة والحرية واتساع حياة الطموح. كناية النسور الطليقة 
النسور ترصد 

شبه النسور بأشخاص، وفيها تشخيص وتوحي بالترقب  استعارة مكنية مواقعها 
 واالنتظار.

تتذكر                                     -
تسدد                                -
تتعالى                                   -
 تحلق  -

 ترشيح
 .صورة ممتدةكلمات ترشيح للصورة السابقة فتصبح  

 عن المياه وعالقته المحلية. مجاز مرسل غدران 

 استعارة تصريحية األرانب 
المشبه به شبه الجبناء الضعفاء باألرانب وحذف المشبه وصرح 

 وهي توحي بالخمول والحرص على الحياة.
 حيث جاء بصفات متعددة لألرانب . صورة ممتدة-

 (تؤخذ على الشاعر. ) شبه األرانب بالآللئ تشبيه األرانب تقفز ... مثل الآلِل 
الجوع يحرق 

شبه الجوع بنار واألحشاء بشيء مادي يحرق، وفيها تجسيم  استعارة مكنية ها ءأحشا
 وتوحي بقسوة الجوع.

شبه النسور بالشموس وهو تشبيه يوحي بالسمو واالرتفاع  تشبيه تحلق مثل الشموس 
 والعظمة.

 عن التمكن والسيطرة. كناية يصبح األفق ملًكا لها 
 شبه الكبرياء بشخص يأخذ، وفيها تشخيص.  استعارة مكنية تأخذ الكبرياء 

 الجوع بإنسان يقتل، وفيها تشخيص.شبه  استعارة مكنية قتلت جوعها 
 عن كثرة المغريات. كناية تراب الحقول واخضرار الحقول 

يصبح األفق ملًكا لها                                               -
والنجوم مناراتها                                                           -
                                               والخلود احتمال           -
وكبرياؤها  تتمدد                                                 -
 تنسى .. الخ -

 تجريد
" الترشيح" بإتباع  الصورة ببعض صفات المشبه، أما "تجريدال"
بلغ من التجريد؛ ألنه أتباعها ببعض صفات المشبه به وهو فإ

 الخيال.استمرار في 

 جماله التوضيح.ووم بالمنارات في االهتداء بها للنج تشبيه النجوم مناراتها
 فيها تجسيم. استعارة مكنية الكبرياء تتمدد

 الكبرياء إنسانًا ينسى. تشخيص   استعارة مكنية تنسي

استعارتان  تسدد نظرتها للمحال
 مكنيتان

تصور النظرة سهاًما توجه وتصوب، وفيها تجسيم،  : األولى
  وتوحي بصحة الرأي.

تصور المحال شيئًا مجسًما يوجه إليه النظر، وجمالها  :الثانية
لدي أصحاب  بعد النظر وعمق البصيرةبالتجسيم، وهي توحي 

 المثل العليا.
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 الصورة الكلية
رسم صورة كلية لطموح أصحاب المثل العليا                                                                               -

                                      (                                                                                            النسور والفضاء والجبال والنجوم والشموس)أجزاؤها 
                                                                 تقابلها صورة كلية أخرى للخاملين الضعفاء 

 (.األرانب والسهول والعشب والماء والحقول والرمال) أجزاؤها

 عناصرها الفنية:
 (األرانبووقع أقدام  –خرير الماء في : ) الصوت ( أ)

 (ضوء الشمس والنجوم والرمال –بياض األرانب  –خضرة العشب  –الفضاء الرمادي في: ) اللون )ب(    

 (قفز األرانب –تدفق الغدران  –انطالق النسور في: ) الحركة)ج(     

 
 : الصورة الممت ة

               ( تنسى –تتعالى  –تسدد  –تتذكر  –ترصد  –هائمة وهي ) ...الخيال وجاء بصفات النسور   استمر
 ذلك يسمى ترشيًحا للصورة يقويها.لألرانب و صورة ممتدةوأيًضا 

 

 (.في العشب األرانبو ) (في الفضاءالنسور ):  المقابلة 

 يوضح المعنى ويبرز الفكرة. ( تذكر، تنسى)  :الطباق 

  (.مداراتها، مناراتها) :الجناس الناقص 

  (.مدارات، النجومالشموس، ) :مراعاة النظير 

  ( انبساط الرمال –اخضرار الحقول  –تراب السهول ): حسن تقسيم
 يعطي نغمة موسيقية.

 

 

 (إنها تتذكر )للتوكيد( تتذكر)وتكرار "؛ أن"أسلوب مؤكد بــــ. 

  لينقل لنا ( ه)فضل هآثر غرضها اإلعجاب والحث، وقدخبرية  األساليب
 ال تحتمل الجدال. مشاعره وأحاسيسه على هيئة حقائق ثابتة

 
الهدف و  توحي بعدم تحديد )نقد(.( تعبير يوحي بحيرة اإلنسان في هذا الجو الغامضالفضاء الرمادي ) (أ 

 غير واضحة .وتفاع لألعلي تصبح الرؤية صعبة  رالندافع ونقول أنه عند ا

 ( يوحي بارتباط األحرار بتراثهم، فهم ليسوا منقطعين عن الماضي. الرصد موقعها) (ب 

( تعبيرات توحي بحياة الراحة وخفض العيش والحياة وانبساط الرمال –واخضرار الحقول  –تراب السهول ) (ج 
 الخاملة، وجاءت متتابعة تالئم الجو النفسي.

 / لماذا خص الشاعر النسر بالذكر؟1س
يذكر كنيته  ج/ ألن النسر يمتاز بالقوة وحدة النظر والقدرة على التحليق المرتفع، وقد صرح باسم النسر ولم

 (.أبي يحيى  –أبي مالك   –أبي اإلصبع   –بأبي األسود ألنه صريح في الداللة على القوة فالنسر يكنى )
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 ؟بالطليقةولماذا وصفها    ؟ جمًعا/ لماذا جاء الشاعر بكلمة النسور 2س
أصحاب الطموح إلى تحقيق يدل على أن الحرية تدفع وصفها بالطليقة ليدل على الكثرة، و جمًعاالنسور ج/ جاء ب
 أهدافهم.

 (؟هائمة/ هل وفق الشاعر في كلمة )3س
 الشاعر ألنها توحي بالحيرة وعدم االهتمام واألفضل أن يقول )عالية أو محلقة(. لم يوفقج/ 

 ؟الفعل المضارع/ لماذا أكثر الشاعر من استعمال 4س
 ج/ للداللة على التجدد واالستمرار واستحضار الصورة.

 في القصيدة؟ الجمع/ لما أكثر الشاعر من استخدام 5س
 ج/ ألنه يتحدث عن تجربة عامة في عصرنا أي أمور إنسانية.

 (؟بالعشب( أم )في العشب/ أيهما أجمل )6س
   شب وإحاطته باألرانب من كل مكان.( أجمل ألنها توحي بكثرة العفي الشعبج/ )

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 ( بما قبله؟تسدد(؟ وما عالقة الفعل )ترصد/ ما اإليحاء في الفعل )7س
 ( كلمة توحي بالدقة واستمرار المراقبة، والعالقة بين تسدد وكما قبلها نتيجة.ترصدج/ )

 . وضح ذلك.الرمز/ اعتمد الشاعر في المقطع على 8س
 :مثل ج/ نعم اعتمد الشاعر على الرموز،

 (. النسوررمز لإلنسان الطموح المتطلع بحريته وكبريائه بـ ) -

 (.األرانبرمز لإلنسان الخمول الضعيف الجبان بـ ) -

 –الشموس  –المحال  –الجبال : )بكلمات رمز لعظمة الهدف وصعوبة الوصول إليه وعزة النفس والرفعة  -
 (الفضاء –الخلود 

 ؟ (أفلتت/ هل وفق الشاعر في كلمة )9س
 (.تتحررت أو تخلص ) األفضلالشاعر ألنها كلمة عامية، و يوفقلم ج/ 

 / هل هناك ترتيب في أفكار الشاعر؟10س
بعض  ثمبين الهدف من ذلك وهو تحديد المواقع وتحديد الهدف  ثمعن انطالق النسور،  ج/ نعم، ألنه تحدث أوالً 

ذكر نتيجة ذلك وهو التحليق في الفضاء والتغلب على العقبات  ثمالعقبات التي تمنع من الوصول إلى الهدف، 
 ونسيانها.

 (؟األرنب مثل الآلل/ ما رأيك في التشبيه )11س
 فكيف يحقر من شأنها وفي نفس غير موفق، وإن كان يقصد المعنى وفقج/ إن كان يقصد اللون األبيض منها 

 الوقت يصفها بالآلل ذات القيمة.
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 المقط  الثاني
 ..

 ..

 ..

  ..

 

 
 العمق)ج( المرتفع  )×(المنخفض  العميق  مضايق )ج( المجرى الضيق  المضيق 
 قابعات –قوابع )ج( مقيمة وساكنة  قابعة 

المصائر، )ج( النهاية، والمراد الموت  المصير 
 أعزل  )×(المغطى، البس السالح  المدجج  ومادته )صير(

 المواجهة )×(الهروب  الفرار تهدأ وتسكن )×(تخاف وتضطرب  ترجف 

 

 

: فيقولخوف الجبناء واستسالمهم وانتظارهم للمصير المكتوب، يوضح 
الخاملون الضعفاء الخائفون يقيمون في المكان الضيق المنخفض ينتظرون نهايتهم 
المحتومة مثل األرانب التي ال تملك إال أن تأكل من العشب المحيط بها ثم تقفز إلى 

فهؤالء الضعفاء ليس  جحورها، وإذا ذهبت إلى مكان آخر يسيطر عليها الخوف.
 لديهم قدرة على التمتع بمظاهر الحياة الجميلة يرضون بالحياة السهلة.

 

 
 من الضعفاء الجبناء. السخرية واالستهزاء 

 
 عن ضيق الحياة وقسوتها كناية في المضيق العميق 

شبه الضعفاء والخاملين باألرانب وحذف المشبه  استعارة تصريحية األرانب 
 بالمشبه به.وصرح 

شبه األرانب بأشخاص تنتظر مصيرها، وفيها تشخيص  استعارة مكنية قابعة في انتظار المصير 
  وتوحي بالضعف واالستسالم.

المصير المدجج 
أخرى تصور  واستعارة مكنيةشبه المصير بمحارب،  استعارة مكنية بالموت 

  الموت بسالح وهي توحي بالسخرية واالستهزاء.
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االستغناء عن هذا التعقيد  ن( كان من الممك تعقيدفيها )
 هذا من عيوب المدرسة .( و انتظار الموتبقوله ) 

 عن الجبن. كنايةشبه الفرار بالفم، أو  استعارة مكنية تأكل أعشابها بالفرار 
 عن سيطرة الرعب والضعف والخوف. كناية ترجف بالخوف بين الظالل 

 مقتبس من القرآن ترجف بالخوف
 الكريم

... سورة "يوم ترجف الراجفة" في قوله تعالى: 
 على ثقافة الشاعر الدينية. دليل النازعات:

 
 الصور الكلية

                                                                                      رسم الشاعر صورة كلية للخالفين األذالء،
                                                     (، الحجر –األعشاب  –األرانب  –المضيق العميق ) أجزاؤها
 عناصرها

 (تزحف –الفرار  –تأكل في : ) الحركة ( أ

 (الظالل –األعشاب ): في  اللون ( ب

 (صليل السالح): في  الصوت ( ت

 

 
 قلة املحسنات دليل على صدق عاطفة الشاعر.

 

 

غرضها السخرية والتنفير من الضعفاء والجبناء،                                                    خبرية كلها  -
( يفيد في انتظار المصير(، و)في المضيق العميق) أسلوب القصر: -

 .والتوكيد  التخصيص

 
 ( تعبير فيه غموض وتعقيد، واألصوب قوله )انتظار الموت(.المصير المدجج بالموت) (أ 

 ( تعبير متأثر بقول الشاعر: أعشابها بالفرار تأكل) (ب 

 فقلت: دعوني آكل العيش بالجبن..  قدم دماءك في الوغى يقولون لي:        

 ( رمز الحياة الذل الضاغط على الصدور.المضيق العميق) (ج 

 .( توحي بالخنوع والذلقابعة) (د 

 .واالنطواء العزلة رمز( الجحر) (ه 

 شمس الحرية.رمز لالكتئاب والبعد عن  (الظالل) (و 
 ؟ (العميق(؟ وما قيمة وصفه بكلمة )المضيق/ ما اإليحاء في كلمة )1س
 يؤكد حقارة هذا المكان. العميقو توحي بضيق المكان وعدم التمتع بالحياة فيه، : المضيقج/ 

 ؟ (الظالل –الجحر  –قابعة  / ما اإليحاء في )2 
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                                                                                              توحي بالخضوع والذل : قابعة
: توحي بالعزلة واالنطواء                                                                                                     الجحر
 ة.توحي بالبعد عن شمس الحري: الظالل

ا3   ؟ / ما اإليحاء في كلمة )األرانب( ولماذا خصها الشاعر بالذكر؟ ولماذا جاء بها جمع 
توحي بالخمول والضعف والجبن، وخصها بالذكر ألنها رمز للخوف وشدة  )األرانب(كلمة / ج

الجبناء الباحثين عن  كثرةللداللة على  جمًعا تسلمين. وجاءوالمست رمز للضعفاءالجبن وهي 
 . في المجتمعالحياة السهلة 

  
 ..

 ..

 ..

 ..

 ..

.. 

..

..

..

..

..
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..

 
 تترقب، تترصدها وتتابعها  تترصد مصارع )ج( مقتل أو نهاية  مصرع

نصل، وهو حديدة الرمح أو السهم  )م( النصال
 تنقطع )×(تتابع وتتوالى  تتعقب أو السكين وأحيانًا يسمى السيف نصاًل 

 ترتفع تحلق هامة، وهي الرأس، ومادتها )هيم( )م( هاماتها

 )×(اإلعجاب   –السرور  –الكبر  الزهو تطير وتحرك جناجيها  تخفق
 التواضع

الذروة، وهي القمة أي أعلى  )م( الذرا
 السفوح )×(الشيء 

حلم 
 الكمال

األمل العظيم الذي يتمناه أصحاب 
 الطموح

 النقصان )×(التمام واالكتمال  الكمال القريب، والمراد الممتد )×(البعيد  السحيق

  
يوضح تمسك األحرار بطموحهم ومعرفتهم بما يدبر لهم وإصرارهم على تحقيق الكمال، فاألحرار 
المتطلعون يعرفون المصير الذي ينتظرهم والمؤامرات التي تدبر لهم، ويعرفون أن العدو يراقبهم ويتوقعون 

كما يعرفون أسلحته الكثيرة ألنه عدو الحرية. ويزداد األحرار الطامعون ثقة بأنفسهم وينطلقون  هجومه عليهم
في الفضاء محلقين بآمالهم في األفق الممتد رافعي الرءوس ومهما تغيرت أحوالهم ما بين النجاح والفشل أو 

بالعيش في السهول، وإنما  ذكرون أحوال الخاملين الضعفاء الذين يرضونيع واالنخفاض فإنهم ال االرتفا
ن تحقيقه وهو الوصول يتطلعون إلى القمة ويندفعون بكل قوة ليحققوا أملهم العظيم الذين يسعون إليه ويريدو

 إلى الكمال.

 
الطامحين المتطلعين إلى هدفهم، وكان لهذه العاطفة أثرها في أفكار اإلعجاب واالعتزاز باألحرار 

حول ضعف الخاملين وخوفهم واستسالمهم وانتظارهم للمصير المحتوم وحول الشاعر فجاءت األفكار تدور 
 يقظة األحرار وتمسكهم بطموحاتهم ومعرفتهم لمؤامرات األعداء وإصرارهم على الوصول إلى الكمال.

ا بقول   أبي القاسم الشابي:متأثر 
 ومن يستلذ ركوب الخطر ..  أبارك في النا  أهل الطموح    

 يعش أب  ال هر بين الحفر..               الجبال ومن ال يحب صعو 

 
 الصورة الكلية في المقط  الثال :

 (، النصال –العيون  –األفق  –النسور : )أجزاؤها......  رسم الشاعر صورة كلية ألصحاب الطموح، 
 ا عناصره
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 (تتعاقب –تترصد  –الطليقة الحركة في ) (أ 

 (النصال –لمعان  –األفق  –النسور اللون في ) (ب 

 (النصال وأصواتهاالصوت في ) (ج 

 الصورة الكلية في المقط  الراب :
 لطموح في جهادهم من أجل الكمالرسم الشاعر صورة كلية ألصحاب ا

 (، ورد –السهول  –الهامات  –األفق  –النسور ) أجزاؤها
 عناصرها 

 (تتعقب –تعلو  –تحلق  –ترفع  –الطليقة الحركة في ) (أ 

 (الفضاء –ورد  –خضر  –األفق اللون في ) (ب 

 (أتذكرالصوت في ) (ج 

شبه أصحاب الطموح بالنسور وحذف المشبه وصرح  استعارة تصريحية النسور
 بالمشبه به.

توحي باإلدراك ص وشبه النسور بأشخاص وفيها تشخي استعارة مكنية تعرف مصرعها
 واليقظة.

 تشخيص.شبه العيون أشخاًصا وفيها  استعارة مكنية العيون التي ترصدها
 عالقته جزئية. مجاز مرسل العيون

 النصال
  استعارة تصريحية

شبه المؤامرة التي تدبر ألصحاب الطموح بالنصال وحذف 
المشبه وصرح بالمشبه به وفيها تجسيم وتوحي بالحقد 

 الشديد 

 عن السالح وعالقته الجزئية. مجاز مرسل
 في مواجهة أسلحة األعداء.عن قوة األحرار  كناية النصال التي خلف النصال 

استعارة مكنية         ترفع هاماتها 
 كنايةو 

صور النسور أشخاًصا يرفعون رءوسهم اعتزاًزا، وتوحي 
 بالعظمة.

 عن العزة والكبرياء والثقة بالنفس.

 –ترفع شبه النسور بأشخاص وفيها تشخيص والكلمات ) استعارة مكنية النسور ال تتذكر 
 ترشيح للصورة السابقة.( تعلو –تحلق 

تصور الزهو قوة دافعة تحرك إلى العال، وسر جمالها  استعارة مكنية تخفق بالزهو
 التجسيم.

 عن الطموح وبذل الجهد لتحقيق الهدف. كناية تتعقب ورد الذرا 

استعارة  ورد 
 تصريحية

بالورد فوق القمم العالية وحذف المشبه  شبه اآلمال
 وصرح بالمشبه به.

شبه الفضاء ببئر عميق وحذف المشبه وصرح بالمشبه به  استعارة مكنية الفضاء السحيق 
 ،اتى بصفة من صفاته.

 شبه الكمال بالحلم، وهو يوحي بالصعوبة تحقيق الحلم.  تشبيه بليغ حلم الكمال 

قوة تصور حلم الكمال جوهًرا غاليًا وفيها تجسيم وتوحي ب  استعارة مكنية تتعقب حلم الكمال 
 العزيمة والصبر
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 قلة المحسنات دليل على صدق عاطفة الشاعر.

 

 
 غرضها الفخر واإلعجاب واالعتزاز بإصرار الطامعين.خبرية كلها 

 
 ( كلمة محورية ينطلق منها في بداية المقاطع للتعبير عن السمو وبعد النظر.النسور) -1

 توحي بحرية النسور فهي ليس لها مكان محدد. ( األفق) -2

( توحي بالمالحقة المستمرة واستخدام المضارع يفيد التجدد واالستمرار واستحضار الصورة، مثل: تترصد) -3
 (تتعاقب –تترصد  –تعرف )

ليؤكد كثرة وتعدد األسلحة التي يستخدمها أعداء الطموح، وكثرة الحاقدين  ...اتكرر( جمًعا والنصال) -4
 والمهاجمين ألصحاب الطموح.

 كثرة وتنوع األعداء.لجمًعا ل ( العيون) -5

 :المتنبيمن قول قتبس من التراث القديم م:( النصال التي تتعاقب خلف النصال)  -6

 تكسرت النصال على النصال ...  وكنت إذا أصابتني سهام 
ألنه جعل النصال تتزامن على جسمه فلم يعد فيه مكان خال بدون نصل، أما عند  أجمل المتنبيوبيت 

 .أضعففي هذه القصيدة فالصورة  شاعرنا

 ( جمع يدل على كثرة وخصها بالذكر ألن الرأس هي عنوان العزة والعظمة.هاماتها) -7

 ( لعلو المكانة وبعد المنزلة.الذرا( كلمة توحي بالجمال والروعة وأضاف إليها كلمة )ورد) -8

 اجة للتعب والكفاح.( وصف كلمة الفضاء بالسحيق توحي بمدى صعوبة الهدف فهو بحالفضاء السحيق) -9

 ( لبعد األمل عن النقص والعيب.الكمال)للـ  ها( توحي بجمال األمل وبعده عن الواقع وأضافحلم) -10

  البارودي: قول النص كله مستوحى من  -11

 فيحرم ذو ك   ويرزق وا ع .. أال إنما األيام تجري بحكمها 

 :   الحظ
 :  صورتين ممت تيناعتم  الشاعر على  (1
 لقمة والخلود ورمز لهم بالنسور.بالوصول ل منشغلينمحين الحياة الطا :الصورة األولى 
 الستسالم والضعف ورمز لهم باألرانب.اة الخاملين الجبناء المفضلين لحي:الثانية الصورة 

توضيح الفرق بين الحياتين إلبراز المعاني اإلنسانية النبيلة التي ينبغي أن يتصف بها  : من الصورتين ههدف
 المجتمع والتي تساعدهم على تحقيق هدفهم.أبناء 

معظم المقاطع لينطلق إلى بها  التي يبدأ )النسور الطليقة(مثل  اعتمد الشاعر على الجمل المحورية (2
 السمو والقوة وبعد النظر.الموقف الجديد بما يوحي بالتعبير عن 

 التعليق العام
 /  إلى أي ألوان األ ب ينتمي هذا النص؟1 

 ألنه يدعو إلى الطموح واإلصرار على الوصول لآلمال العظيمة. االجتماعياألدب  ج/ 
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 مهم جداً   ومن سمات األدب االجتماعي:
 وضوح المعنى. (1

 قرب الفكرة. (2

 اإلحساس بآالم الجماعة. (3

 االتجاه إلى التأثير النفسي  (1

 والوجداني. (2

 تناول الموضوعات االجتماعية. (3

 
ا. 2  ا ج ي   ا شعري   فما هو؟/ يمثل النص غرض 

 الحث على العظمة وعزة النفس والتمسك باألهداف العظيمة من حياة الذل(.) 

 / ما نوع التجربة في القصي ة؟ 3 
صادقة فقد أحس الشاعر بأثر الطموح والجهاد في حياة األمم وضرر الخمول والجبن  تجربة عامة

جانب الطموح ليسهم على مسيرة الشعوب فعبر بصدق عما يراه منحاًزا بعقله وعواطفه إلى 
 بشعره في توجيه الشعب إلى الرفعة والسمو.

 / هل تحققت في القصي ة الوح ة العضوية ؟4 
 دة العضوية في القصيدة بعناصرهانعم، تحققت الوح

فالقصيدة كلها تتحدث عن موضوع واحد وهو الدعوة للطموح والتنفير من الخمول : وحدة الموضوع (1
 والضعف.

فالعاطفة مالئمة تسير في اتجاه شعوري واحد وهو اإلعجاب واالعتزاز بالطامحين : وحدة الجو النفسي (2
 والسخرية والتنفير من الضعفاء المستسلمين.

السطور مرتبة ومرتبطة فقد بنى فكرته بناء تصاعديًا فقد تحدث عن أصحاب الطموح : ترتيب األفكار (3
عن تمسك األحرار بطموحهم، ثم عن وتغلبهم على الصعاب، ثم تحدث عن الجبناء واستسالمهم ثم 

 عزيمة األحرار في تحقيق حلم الكمال.

 

 / ما نوع الموسيقى في القصي ة؟5 
 وتمثلت في وحدة التفعيلة والسطر الشعري.خارجية:  ( أ

 داخلية: ( ب

 تتمثل في المحسنات البديعية.: ظاهرة 

 األفكار.تتمثل في حسن اختيار األلفاظ وروعة التصوير وصدق العاطفة وجودة : خفية 

 

 / ج   الشاعر في بناء قصي ته. وضح ذلك.6 
 ج/ نعم، جدد الشاعر في بناء قصيدته ألنه تحرر من الطريقة العمودية، واتبع:

 وحدة التفعيلة بدل الوزن. (1

 السطر الشعري بدل البيت. (2
 عدم التمسك بعدد معين من التفعيالت. (3

  التحرر من القافية الموحدة. (4

 مظاهر الق يم والج ي :
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 الج ي  الق يم
 ر بالتراث في بعض األلفاظ تأث (1

  متابعة القدماء في الخيال (2

 : مثل
 : رمز الجبن، األرنب* 
 : رمز القوة والرفعة. النسر*  

 الموضوع جديد. (1

 وضع عنوان للقصيدة. (2

 عدم االلتزام بالقافية  (3

 الواحد.  ة بدال من نظام الوزناستخدام التفعيل (4

 الميل إلى الرمز. (5

 الصورة الكلية.رسم  (6

 الوحدة الفنية متمثلة في وحدة (7

 الموضوع ووحدة الجو النفسي. (8
 

 / إلى أي م ار  الشعر تنتمي هذه القصي ة؟8 
 ج/ تنتمي إلى املدارس الجديدة أو الواقعية أو الشعر الحر.

 خصائص الم رسة الواقعية أو الشعر الج ي :
 .اتهتناقضوالتعبير عن الواقع  -1

 الكلمات العامية.الحية واستخدام اللغة  -2

 الرموز واألساطير.استخدام  -3

 الخيال الكلي والجزئي.  جمع  -4

 تحقيق الوحدة العضوية. -5

 تقسيم القصيدة إلى مقطوعات. -6

 الشعر عندهم يعبر عن موقف اإلنسان من الكون والحياة. -7

 استخدام السطر الشعري بدل البيت. -8

 
 مالمح شخصية الشاعر:

 محب للطموح. (1

 باألقوياء.معجب  (2
 يكره الضعف والجبن. (3

 رجل مرهف الحس وقوي الشعور. (4
 

 .ه البالغيغرضرار للكلمات والجمل ،اذكر أمثلة  التكرار مبيناً س: تميزت القصيدة بكثرة التك
" أربع مرات ، المرة  النسوركرر  كلمات بعينها استمراراً لتأكيد المعنى الذي يرمي إليه ، مثل تكرار كلمة " 

األولى في العنوان ، لما فيه من صلة بالمضمون ، والمرات الثالث األخرى في بداية المقطع األول ، والثالث 
" ، إذ جعلها محاور البدء فكرة جديدة ليستمر النسور الطليقة في األفق  -النسور الطليقة هائمة والرابع " 

 السهول" جاءت مرتين ، وكلمة "  األرانبئ متابعاً للموضوع ، وكلمة " ارتباط المقطع بالعنوان ، ويظل القار
" مرتين . وذلك للتوكيد وربط  النصال" مرتين ، و" الفضاءو"  " ثالث مرات ، األفق" ثالث مرات ، و" 

 أجزاء النص .
 س: تكرر في النص حرف الجر )  الباء ( فما داللة استخدامه في كل موضع ؟
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 ( الباء لإللصاق .....خطورة المصير المالصق للموت بالموت) -1

 ( الباء للمصاحبة ......األرانب والفرار متالزمان دائما معا  بالفرار) -2

 ( الباء للسببية ......توضح سبب وضع األرانب المهين وهو الخوف والجبن  بالخوف) -3

 األسئلة النقدية 
 اختر اإلجابة الصحيحة لما بين القوسين: (أ 

                                                                              ( كلمة محورية، النسوريرى النقاد أن كلمة ) -
 قريبة من لغة الحياة( –ركيزة يبدأ منها الحديث  –ألنها: )ذات جرس خاص 

 مهم( –همة  –هامة  –)هام    " مفردها: هامات" -

 المتعرج( –المنحدر  –المنخفض  –البعيد )  " المقصود بها: السحيق" -

 ال أثر لها( –ترتفع  –تضطرب  –)تطير    " مرادفها: تخفق" -

 ال أثر لها( –تفسد الصورة  –)توضح الصورة               ":هائمةكلمة " -

 : الطامحين والخاملين؟ كال من كيف صور الشاعر (ب 

......................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 ما الذي تعرفه هذه النسور؟ وما قيمة هذه لمعرفة؟ أجب من خالل فهمك للمقطع الثالث. (ج 

...................................................................................................................................... 

 ( ما الجمال في هذه الصورة؟ وما النقد هنا؟الآللاألرانب تقفز في العشب مثل ) (د 

........................................................................................................................................... 
 

 أسئلة كتاب املدرسة
 وكيف يستدل عليها؟ما الدوافع التي دفعت بالشاعر إلى إنشاء قصيدته؟  (1)

ج/ الدوافع هي البيئة التي يعيش فيها إذ تتنوع اتجاهات الناس وطبائعهم، فاإلنسان المعاصر تتنازعه القيم 
العليا الموروثة والنزعات المادية واالنتهازية فعبر الشاعر عن هذه الحالة مصوًرا هذين االتجاهين تجاه العظمة 

والدليل  باألرانب االتجاه الثانيوألصحاب  بالنسور األولاالتجاه الخالدة واتجاه المادية الزائفة ورمز ألصحاب 
على ذلك ما نراه من تحوالت المجتمع المصري والعربي فتفاعل الشاعر مع ذلك وعبر عما يجري حوله واتخذ 

 لنفسه موقفًا بانحيازه إلى الطامحين وختم القصيدة بأنهم يسعون إلى حلم الكمال.

 يعبر عن مضمونها. فماذا تقترح؟ ولماذا؟لو طلب منك عنوان آخر للقصيدة  (2)

 .......................................................................................................................................ج/
 

في التعبير عن المعاني أو اإليحاء بها. وضح إلى أي حد نجح  الرمزمن مقومات نجاح الشاعر استخدام  (3)
 الشاعر في ذلك؟

يرمز النص كله إلى معنيين متصلين بالموقف اإلنساني في حياتنا  حيثنجح الشاعر في ذلك بصورة رائعة ج/ 
المعاصرة فجعل النسور رمًزا للطموح والحرية والكبرياء واإلصرار واألرانب رمًزا للخمول والضعف والجبن 
والحرص على الحياة وتعددت األلفاظ الرمزية كثيًرا في النص مثل "الجبال والشموس والنجوم والذرا" وكلها 

                                                    رمز إلى الطموح والرفعة والصمود وتقابلها رموز أخرى في الجانب اآلخر ت
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". كلها ترمز للضعف والجبن واالستجابة الفرار –االعشاب  –الظالل  –المضيق العميق  –السهول " مثل
 للغرائز، وهذه الرموز واضحة بعيدة عن الغموض.

 ى أي مدى تكشف هذه القصيدة عن إلمام الشاعر بالتراث العربي في رأيك؟إل (4)

ج/ تكشف القصيدة عن القدرة اللغوية للشاعر بمعجمه اللغوي الواسع الذي جعله يعبر عن المواقف المتقابلة 
ببراعة كما أنه عبر عن كل موقف بصور مختلفة ومتنوعة وهو ملم بالتراث العربي وقد ظهر ذلك في تأثره 

"يوم ترجف  سورة النازعات بالقرآن الكريم في قوله "ترجف بالخوف" فهو مستوحى من قوله تعالى في
 :المتنبيالراجفة"، وهو متأثر بقول 

 تكسرت النصال على النصال ...  وكنت إذا أصابتني سهام 

 تميزت القصيدة بكثرة التكرار والجمل. اذكر أمثلة لهذا التكرار مبينًا الغرض البالغي لكل منها. (5)

أربع مرات المرة  النسور ي يرمى إليه مثل تكرار كلمةج/ كرر الشاعر كلمات بعينها استمراًرا لتأكيد المعنى الذ
ع األول والثالث والرابع األولى في العنوان لما فيه من صلة بالمضمون والمرات الثالث األخرى في بداية المقط

الطليقة هائمة، النسور الطليقة في األفق، إذ جعلها محوًرا لبدء فكرة جديدة ليستمر ارتباط القطع  والنسور
جاءت مرتين وكلمة السهول جاءت ثالث مرات واألفق  األرانببالعنوان ويظل المتلقي متابًعا للموضوع وكلمة 

 وربط أجزاء النص.ثالث مرات والفضاء مرتين والنصال مرتين والغرض البالغي لذلك التوكيد 

تمثل القصيدة منهج شعر التفعيلة أو الشعر الجديد في البناء الشعري، ماذا يقصد بشعر التفعيلة وما الفرق  (6)
 بينه وبين الشعر التقليدي من حيث القدرة على التعبير عن أحاسيس الشاعر وأفكاره؟

يعتمد على اتخاذ التفعيلة وحدة القصيدة بدون التزام عدد معين منها فقد يقوم السطر الشعري  شعر التفعيلةج/ 
على تفعيلة واحدة أو اثنين، أو أكثر بدون قيود أما الشعر التقليدي فيكرر التفعيلة بعدد محدد متساو في كل شطر 

ج الشاعر عنها فالبيت وحدة وفي كل بيت فيتكون من ذلك البحر وبحور الشعر العربي ستة عشر ال يخر
القصيدة مما يؤدي إلى تفكك القصيدة أما الشعر الجديد القائم على التفعيلة فسطوره مترابطة مما يؤدي إلى 
الوحدة العضوية ومما يتيح للشاعر مساحة أكبر النطالق الفكر والمشاعر وليس معنى ذلك أن نشجع شهر 

ة أساس الموسيقا في الشعر العربي والبد من التزامهما حتى ال يختلط التفعيلة أو الشعر الجديد فالوزن والقافي
 الشعر بالنثر.

 ماذا يقصد بالموسيقى الداخلية؟ وما مقوماتها في هذه القصيدة؟ (7)

تعتمد على اإليقاع الداخلي مما يشبعه التصوير والتناسق بين الحروف وإيقاع الكلمات :  الموسيقى الداخليةج/ 
قاء األلفاظ وإحكام العبارات وترابط المعاني وجمال التصوير وقد اكتملت هذه المقومات في والجمل نتيجة النت

 هذه القصيدة.

لتقي في هذه القصيدة بعواطف عديدة ومواقف متباينة. اذكر بإيجاز هذه العواطف والمواقف مبينًا أهم ت (8)
 المقومات التي استند إليها الشاعر في تصوير كل منها.

هذه القصيدة عاطفة اإلعجاب بالطموح التي تقابلها عاطفة التحقير للخمول وقد عبر عنهما ج/ تقابلنا في 
الشاعر في أربعة مواقف، في الموقف األول استند الشاعر على تصوير الطامحين بصورة النسور الطليقة تتطلع 

أحشائها فتوجه نظراتها إلى أعالي الجبال تقابلها صورة األرانب تقفز بين العشب وهذه النسور يحرق الجوع 
للمحال وتنشد الخلود بخالف األرانب وفي الموقف الثاني جعل األرانب قابعة في المضيق العميق انتظاًرا للموت، 
وفي الموقف الثالث جعل النسور صامدة في مواجهة المشكالت، وفي الموقف الرابع جعلها تسعى إلى تحقيق 

 عى إلى خضرة السهول وقد رسم لكل جانب صورة كلية توضحها.الكمال، والمفهوم من ذلك أن األرانب تس
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 ما الموقف الذي يتبناه الشاعر من المواقف التي يعرضها؟ وما العوامل التي تجعلك ترى هذا الرأي؟ (9)

ج/ الشاعر يميل إلى موقف الطموح يدل على ذلك اختيار النسور رمًزا للطامحين وتمجيده لهم في مقابلة 
 هم حيث يحرصون على الحياة وإرضاء الغريزة مع االتصاف بالجبن والفرار.األرانب وتحقيره ل

وبين أوجه االختالف لهذا المفهوم في  اللغة التصويريةابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن مفهوم   (10)
 كل من الشعر المحافظ والشعر الجديد

في الشعر المحافظ تعتمد على الخيال والصور الجزئية )التشبيه واالستعارة والكناية  اللغة التصويريةج/ 
 والمجاز المرسل(، والخيال فيها مستمد من الصور القديمة، ويقل رسم الصور الكلية.

 أما شعر المدرسة  الجديدة  فيعتمد  على:
 الواقع.الصور الكلية التي تتعاون الكلمات فيها في رسم لوحة تجسيم  -1

 كما تجئ الصور الجزئية جديدة أو ممتدة. -2

وذلك واضح في هذا النص في رسم صورة كلية للطامحين في مقابل  بالرمز،وتقترن الصورة في الشعر الجديد 
 الخاملين الجبناء

 امتحانات الثانوية العامة

   م 2003امتحان الدور  األول 

 النسور الطليقة هائمة..
 في الفضاء الرمادي..
 .. ترصــد موقعهـا..
 في أعالي الجبـال..

 إنها تتذكر شكل السهول 
 بـخــضــرتهــــا ..

 بـتـدفـق غـدرانـهـا ..
 واألرانـــب تـقـفــز..

 في العشـب مثـل الآلل ..
 تتذكَُّر والُجوُع يحرُق أحشاَءها .. 

ُد نظَرتَها للُمحاِل ..   فتَُسدِّ

 " في جملتين من عندك. غدران"، ومفرد " ترصد في ضوء فهمك لألسطر الشعرية. ضع مرادف "  -)أ(  
 غدير  -                   ترقب  -     
 للناس في الحياة منهجان مختلفان، تحدث الشاعر عنهما، وضحهما محدًدا صفات كل منهما. -)ب( 

 . واألحراريمثله أصحاب المثل العليا  : األول المنهج -

  . يمثله الخاملون والضعفاء والقانعون بلقمة العيش وشربة الماء : الثاني المنهج -

عبر عن أصحاب المنهج األول بالنسور المنطلقة في الفضاء ، وترتفع إلى اآلفاق وتنظر إلى  : ذلك وتوضيح -
سهول ومياه جارية ، وعبر عن  الموقع الذي انطلقت منه وهي في أعالي الجبال ، وتتذكر ما حول الجبال من

  . أصحاب المنهج الثاني باألرانب التي تقفز فوق العشب مثل الآللئ ؛ ليبين الفرق بينهما

  الطموح وبعد النظر والحرية ، وصفات المنهج األول -

  . الضعف والخمول واالستسالم وصفات المنهج الثاني -
 أرادها، اذكر هذه األلفاظ، مبينًا ما توحي به من معان.لشاعر إيحاءات بالمعاني التي األلفاظ  -)جـ( 

النسور الطليقة ، : " اعتمد الشاعر على بعض األلفاظ التي عبر بها عن المعاني التي أرادها للطموح مثل  -
واعتمد على " ترصد موقعها ، الفضاء الرمادي : " ، والتي عبر عنها للعظمة والسمو مثل " أعالي الجبال 

و قد عبر عن معنى " . األرانب " فاظ التي عبر بها عن معنى الجبن ، والحرص على الحياة ، مثل بعض األل
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وتوحي تلك األلفاظ باالستسالم ، وعدم " السهول ، تقفز ، تتدفق غدرانها ، العشب " الخمول والضعف بـ 
  . المباالة
 المظاهر، اذكرها.كان للتجديد في البناء الشعري في المدرسة الواقعية بعض  -)د( 

 . يعتمد شعراؤها على التفعيلة أو السطر الشعري - 1-

كان السطر الشعري بديال عن البيت الشعري بصرف النظر عن عدد تفعيالته ، ارتباطا بالمعنى ، ودفقات  - 2-
 . الشعور وما يتطلبه كل منهما من كلمات وجمل دون حشو أو زيادة

افية وال يتخلى عنها كلية ، إذ يضع قوافي داخلية متنوعة ، وفق إيقاع يراه ال يلتزم الشعر الجديد بالق- - 3
 . الشاعر تبعا لمقتضيات المعنى ودفقات الشعور

..... السهول )مثل الالم المتحركة المسبوقة بالواو في ( مطلق)تضمنت القصيدة قواف بعضها متحرك  - 4-
ومثل الالم الساكنة المسبوقة باأللف في ( ، غدرانها خضرتها)، أو الهاء بها ألف اإلطالق مثل ( الحقول

 (الآلل( )الجبال)
 

  [نفس السطور السابقة]      م 2010امتحان الدور  األول 

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :  -)أ( 
 (  . ترقب  -تطلب  -تقبل  -"  هو : )تعرف  ترصدمرادف "    - 1   
 المنخفضات( . -  الجبال  -الصحراوات  -" هو : )الرمال  السهولمضاد  "   - 2   
 الذهول(  -الضعف  -الخمول  - الطموح" هذا التعبير يوحي بـ : ) تسدد نظرتها للمحال"  - 3   

 في اختيار األلفاظ من خالل األبيات السابقة ؟ما العاطفة المسيطرة على الشاعر ؟ وما أثرها   -)ب( 

عاطفة اإلعجاب بالطموحين ، والمتطلعين إلى األمنيات الصعاب واالستمرار  : العاطفة المسيطرة على الشاعر -
   . في ذلك

لتتفق مع ( أعالي الجبال   -الفضاء   -الطليقة   -النسور  : فاستخدم في اختيار األلفاظ العاطفة أثر هرظو -
لتناسب عاطفة التطلع الى األمنيات الصعاب ( تسدد   -تدفق   -تتذكر   -ترصد ) عاطفة اإلعجاب ، واستخدم 

  . واالستمرار في ذلك

ِب مثَل الآلل " وضح الجمال في العبارة السابقة، وبين قيمته الفنية . -)ج(           " األرانُب تقفز في الُعش 
ِب مثَل الآلل األرانُب تقفز في بياضها  وفي ذلك إيحاء ببريقها ونصاعة  .شبه األرانب في لونها بالآللئ : " الُعش 

    . ، وجمال صورتها في الطبيعة
 ماذا أفاد استخدام " الفاء " في " فتسدد " ؟ وما عالقة هذا القول بما قبله ؟  -)د(  

     . نتيجة : عالقة هذا القول بما قبلهو..   .والتعقيبالترتيب  : " فتسدد " في " الفاء " أفاد استخدام

 (نفس األبيات السابقة )  2016مايو 

:                                                                                    تخير الصواب مما بين القوسين  -أ
(                                                               المريضة  – المقيدة –الضعيفة  –العاجزة : )    الطليقة  مضاد 
(                                                                          ترقب –ترسم  –تصور  –تسجل : )      ترصد معني 
 (غادرة  – غدير –غادر  –غدر : )      غدرانمفرد  
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                      .لوبك وضح ذلك بأس....يعبر الشاعر في هذا المقطع عن منهج إيجابي في الحياة  -1   -ب
يرسم الشاعر المنهج االيجابي والذي يجب أن ينتهجه في الحياة حيث يستند إلى الكبرياء والحرية والطموح   - 

 . وأخلدوالسمو واالرتفاع عن المطالب الهينة والتطلع إلى ما هو أبقى 

                                                              .  وبين سر جماله(  النسور) ضح الخيال في كلمة و -2
  . التوضيح: وسر جمالها  ،  استعارة تصريحية ، حيث شبه الشاعر الطامحين بالنسور  :

                                                    ما داللة كل من    أعالي   تدفق  في موضيعهما ؟ -ج
                             سمو الهدف   أو توحي بالعظمة والطموح واإلباء ،  "أعالي " داللة  

  . كثرة الخيرات   أو بالعيش السهل ، توحي " تدفق " داللة

                                             -الطيور ؟رمز الشاعر للطامحين بالنسور   فبم تمتاز عن غيرها من  -د
تمتاز النسور عن غيرها من الطيور بالقوة والقدرة وبعد النظر وقدرتها على التحليق المرتفع بما يعرف عنها  

 . من حدة البصر ومن أنها أشد الطيور وأقواها جناحاً ؛ إذ تخافها كل الطيور

  م 2005امتحان الدور  األول   

 األرانب -في المضيق العميق  
  قابعـة في انتظار المصيـر

 المدجـج بالمــوت
 تأكـل أعشابهـا بالفـرار

 إلـى الجحــر
 ترجف بالخوف بين الظالل

 في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها. تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -)أ( 
  الخائضون(.  -الخائنون    -  الخاملون": ) األرانب* مرادف "     
 ....................ويجوز  )تثبت ((.تأمن  -تأسن    -": )تأمل   ترجف* مضاد "     

 تحدث الشاعر عمن ليس لهم طموح من البشر . فماذا قال ؟  -)ب( 
 في مكان ضيق منخفض من الكون باألرانب من البشر ومن ليس لهم طموح الخاملين عبر الشاعر عن -

ينتظرون يومهم حين يلقون الموت المكتوب عليهم ، وال يملكون إال أن يأكلوا مما أتيح لهم . ويفروا إلى 
 .حجورهم ، وإذا ما أووا إلى ظل كان الخوف يتملكهم فهم في حياة عجز و جبن وخوف واستسالم

 قيمتها الفنية." المصير المدجج بالموت " وضح الصورة البيانية في هذا التعبير، وبين   -)جـ( 
استعارة مكنية . فقد شبه المصير بالمحارب والموت بسالح وحذف المشبه به وأتى    )المصير المدجج بالموت)

  . وقيمتها الفنية . تدل على االستهزاء والسخرية)   المدجج( بكلمة
واعون بما يحاك لهم وبمن يترصدهم، وباألسلحة التي توجه إليهم " اكتب مما حفظت من  الطامحون"   -)د( 

 النص ما يدل على المعنى السابق .
 .. النسور الطليقة في األفق تعرف مصرعها

 .والعيون التي تترصدها و النصال التي تتعاقب خلف النصال     
 

  م 2012امتحان الدور  الثاني   
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 المضيِق العميِق األرانُب ..في  - 23
ِج بالموِت .. - 24  قابعةٌ في انتظاِر المصيِر المَدجَّ
 تأكُل أعشابَها بالفِراِر .. - 25
ِر .. - 26  إلى الُجح 
ِف بيَن الظالل  .. - 27  ترُجُف بالَخو 

 النسوُر الطليقةُ في األفِق ..  - 28
 تعرُف مصَرَعها .. - 29
ُدها ..والعيوَن التي  - 30  تتََرصَّ
 والنِّصاَل التي تتعاقَُب .. - 31
 خلَف النِّصال  .. - 32

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :   -)أ( 
 استعداد(   -خشوع  -حماسة  - استسالم" :  أنها تترقب بـ : )  قابعة المراد من " - 1       
 تظهر( -تقيم  - تثبت -" مضادها : )تزهو  ترجف"  - 2       
 الجبن والهلع( -الخوف والفزع  - المراقبة والمهاجمة -)اليقظة والحذر "تعبير يدل على:تترصدها  " - 3       
 وازن الشاعر بين طائفتين من البشر . من هما ؟ وما صفات كل منهما ؟ -)ب( 

  . أصحاب الطموح وعن الخاملين يتحدث عن  -
يقبعون في انتظار المصير المحتوم بخوف وهلع ، ووصف الطامحين بأنهم يعرفون  ووصف الخاملين بأنهم - 

 .  حقد الحاقدين وهجومهم عليهم

 ما نوع الخيال في كلمة ) النصال ( : وبم يوحي ؟ -)جـ(  
  ) . استعارة تصريحية : ( النصال

  ) . ويوحي بالعنف والقوة والحقد الشديد على الطامحين - 
الطليقة تثق بنفسها محلقة في األفق فرحة بكفاحها ال تلتفت إلى الوراء وال إلى الخاملين ولكنها النسور  -)د( 

 اكتب من النص ما يدل على ذلك . ى القمة وإلى تحقيق حلم الكمال. ..........تسعى إل
 النُّسوُر الطليقةُ في األفقِ  -

فَُع هاماتِهاَ وتحلِّقُ  -  .. تَر 

فُق  - لُو وتخ  هوتَع   ..بالزَّ

هولِ  - َر السُّ  .. ال تتذكَُّر ُخض 

يراتِها.. تتعقَّبُ  -  .. بخ 

را - َد الذُّ  .. َور 

 .. في الفََضاِء السَِّحيقِ  -

            .. وُحل َم الكَمال   -

 م 1997امتحان الدور  األول 

 النُّسوُر الطليقةُ في األفقِ  -
فَُع هاماتِهاَ وتحلُِّق .. -  تَر 
لُو  - هو ..تَع  فُق بالزَّ   وتخ 
هوِل .. - َر السُّ  ال تتذكَُّر ُخض 
يراتِها.. تتعقَُّب .. -  بخ 
را .. - َد الذُّ   َور 
 في الفََضاِء السَِّحيِق .. -
 وُحل َم الكَمال  .. -
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 ضع مفرد " الذرا "، ومضاد " السحيق " في جملتين من تعبيرك . -)أ(  
  القريب -                        وةالذر              -

 عبر عن مضمون المقطع السابق بأسلوبك، مشيًرا إلي ما فيه من رمز . -)ب(  
تنطلق في األفق معتزة بنفسها بين ارتفاع وانخفاض ،  – التي يرمز بها الشاعر إلي الطامحين – النسور  -

ترمز إلى حياة الدعة والسكون والخمول ، وهذه  التي  يملؤها الزهو والفخر ، ال تعبأ بخضر السهول و خيراتها
   . النسور تمضي إلى القمة في الفضاء البعيد ؛ سعياً إلى تحقيق حلم الكمال الذي يرمز إلى األمنيات الصعاب

 يلة، ووضحها مبينًا ما توحي به .استخرج من السطر الشعري األول صورة جم  -)ج( 
األحرار الطامحين بالنسور على سبيل االستعارة التصريحية ، وهي صورة ، صور الشاعر  الطليقة النسور -

 . توحي بالقوة والكبرياء والسمو

 . كناية عن العزة والكبرياء ، وهي صورة توحي بالثقة في النفس والترفع عن الصغائر  : هاماتها ترفع  أو  -

 [ نفس السطور السابقة ]م       1999امتحان الدور  األول 

 تخير اإلجابة الصحيحة لما يلي مما بين األقواس :  -)أ(  
 مهم(   -همة   - هامة  -" مفردها : )هام   هامات"   - 1    
 ( .المتعرج  -المنحدر   -المنخفض  - البعيد" المقصود بها : ) السحيق "  - 2    
 تعلو( .  -ترتفع   - تضطرب -" مرادفها : )تطير  تخفق"   - 3    

 ما األفكار األساسية التي تدور حولها هذه السطور ؟  -)ب( 
، مهما   أن النسور نراها بصفتها الطليقة ، تزداد اعتزازاً بالنفس ، وثقة بها ، رافعة رأسها محلقة في األفق

،   تبدلت أحوالها بين النجاح والفشل بين العلو واالنخفاض فرحة بكفاحها وإصرارها غير ملتفتة إلي الوراء
وهي وإن كانت قد تذكرت أحوال الخاملين البسطاء في السهول من قبل ، فإنها هنا ال تتذكر أحوالهم ، وال تلتفت 

   . إليهم ، وتمضي إلي القمة في الفضاء البعيد ؛ سعياً إلي تحقيق حلم الكمال
 جدد الشاعر في بناء القصيدة . فما مظاهر هذا التجديد ؟  -)ج( 

، بما ال   ، بصرف النظر عن عدد التفعيالت السطر محل الشطر التفعيلة الذي حل فيه سار على نهج شعراء
ال يلتزم الشعر الجديد . يحتم التساوي بين السطور ارتباطاً بالمعنى ، ودفعات الشعور ، وما يتطلبه كل منهما 

كما يعتمد على   يراه الشاعر ،بالقافية ، ولكنه ال يتخلى عنها كلية ، إذ يضع قوافي داخلية متنوعة وفق إيقاع 
 .الموسيقا الداخلية واإليقاع الداخلي ، و التصوير والتناسق بين الحروف وإيقاع الكلمات والجمل

 [نفس السطور السابقة]م       2014امتحان الدور  األول 

 من خالل فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :  -)أ(  
 (االفتخار -الحسن  -السرور  -" : )البهاء  الزهو معنى " - 1   
 (هامة -هائمة  -همة  -" : )هم  هاماتمفرد "  - 2   
 العالي( -الضيق  - القريب -" : )السهل  السحيقمضاد "  - 3   

 يصور المقطع صنفًا من الناس . عبر عن ذلك بأسلوبك . - 1     -)ب( 
يصور الطامحين الذين يتمردون على الواقع ويحلمون بالمجد والرفعة بالنسور الحرة التي تحلق في السماء  -

ولكنها تتعقب ورد الذرا وال تشغل بالها بما هو في األرض من خيرات ؛ ألن آمالها أسمى من كل جمال األرض 
  . في الفضاء البعيد
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                                                    ما داللة كل من : " الطليقة " و " ورد الذرا " في موضعيهما ؟ - 2     
   . توحي بعلو وسمو اآلمال " ورد الذرا"          . -توحي بالحرية والتحرر من القيود " الطليقة"-
 وضح الخيال في قوله : " حلم الكمال " . وبين قيمته الفنية .  -)جـ(  
يوضح المعنى في شكل خيالي جذاب ويدل على أن  : وقيمته الفنية ،  تشبيه بليغ بإضافة المشبه للمشبه به -

  . .  الكمال غاية منشودة مثل حلم الكمال

 تحفظ من النص ما يدل على هذا المعنى ." النسور على وعي بما يدبر لها . " اكتب مما  -)د( 
  .. النسوُر الطليقةُ في األفقِ - - 28

 .. تعرُف مصَرَعها - 29-

ُدها - 30-  .. والعيوَن التي تتََرصَّ

 .. والنِّصاَل التي تتعاقَبُ  - 31-

 .. خلَف النِّصال   - 32-
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............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 



 النصوص  الصف الثالث الثانوي

184  

 

 سالم/ اللغة العربية مع أ

 النص الساب 
 التكافل االجتماعي في اإلسالم             أحم  حسن الزيات

 
ق  أوشك م أنه أصل كل  اء ومص ر كل شر، وعالج اإلسالم الفقر عالج من يعل

هللا أرف  أركان اإلسالم ش نا، وأكثر أوامره ذكرا، هذا العالج أن يكون بع  توحي  
،و  أوفر مقاص ه عناية 

 
البر ت وور  من األحا ي  في الص قات وولو ذهبت تستقصي ما نزل من اآليا 

ينقذ اإلنسانية من لحسبت أن رسالة اإلسالم لم يبع  بها هللا محم ا آخر ال هر إال ل
 جرائر الجوع،وائل الفقر وغ

 
آي بض  عشر، والحج كتاب أرب ، وآي في ال الصياموحسبك أن تعلم أن آي 

 فإنها تربو على الخمسين. الص قاتالزكاة وال تبلغ الثالثين، أما آي  الصالة
 

، ليصرعه في فقرا  أش  األمم لكفاح الفقر أشح البال  طبيعة و ك نما اختار هللا
الحجاز كانت  )أرض بال زرع(ميا ينه ! فإن الفقر إذا انهزم في قفارأوس    حصونه ونأم

أسهل، ثم اختار هللا رسوله فقيرا العراق أسرع و )قري(هزيمته في ريف مصر وسوا 
 ليكون أبلغ لحجته. ليكون أظهر لقوته، كما اختار أميا  

  
ا لما يجنيه الفقر على )أثناء( إبانكانت جزيرة العرب  بني ال عوة العظمى مثال محزن 
مكاب ة ومعاناة الغزو، و ،)الص اقة(الغرائز، وتمزيق العالئق)إثارة(اإلنسان من تضريه 

 مكابرة()وتطفيف الكيل، وعنتأكل السحت، ان، وقتل األوال  وفحش الربا، والحرم
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المرء إلى ال رك األسفل من حياة  انحطاطاألغنياء، وفق  األمن، و )أنانية(الكبراء، وأثرة
 البهيم.

 
الكتاب  هذافلما أرسل هللا رسوله باله ى و ين الحق كانت معجزته الكبرى 

هذه  (أزال)نسخم القوة، ورش ي  األسر عا شالء ال امية جسما  المحكم الذي جعل هذه األ
اإللهي أن  اإلصالحالنظم الفاس ة ب ستور متين القواع  خال  الحكمة، ثم كانت بوا ر 

جرائر البؤ ، ف لف بين القلوب، قم  كلوم الفقراء، و (عالج)أظافر الفقر، وأسى (هذب)قلَّم
طهر وآخى بين النا ، وساوى بين األجنا ، وعصم النفو  من القتل الحرام، و

 األموال من الربا الفاحش،
 

شرور هذه ثم عالج ال اء األزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم 
الحروب التي أمضت حياة النا ، و كفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء 

على أسا  االعتراف بحق التملك، الفقير بين الغني و (العالقة)تم ، عالجه بالسفارةالمج
ال يعارض حر في إرا ته، إنما تصرف، فال ي اف  مالك عن ملكه، واالحتفاظ بحرية الو

 هو الركن ينه إال ب  ائه ! ذلك الحق  كملال ي معلوما   لغني حقا  جعل للفقير في مال ا
 ال فضلة.و ال نافلة وني عليها اإلسالم، فال هو فرع الثال  من األركان الخم  التي ب  

 
كذلك عالج اإلسالم الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والص قات، عالجه 

راف الغض من إشالطموح، ون سورة الكف م، وة الشهو من طريق الكسر من ح ة
 أمر الواج  بالقناعة، وم ح الفقير بالتعفف.الطم  فرغب الغني في الزه  و

 
طبعه  (كرم ) ألريحية )خض ( ماله، ثم استقا  فلو أن كل إنسان أ ى حق هللا في

من قلة ؛  )فضل(آثر و ،)ق ر الحاجة( وواسى من كفاف ، )زيا ة(ف عطى من فضل كرم نفسه،و
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ا( عسيا  لكان ذلك  م في النا  فته أ السالم في األرض، ويشي  الوئا )يثبت(أن يقر  )ج ير 
ن جوف الفقير، ويذهب خوف الغني  موع البائ ، ويسك)تجف( ترق  ضلوع الحاق ، و

سعا ة األرض ونعيم السماء. يتذوق النا  في ظالل الرخاء و

 

 

 


      
أحم  حسن الزيات 

 م.1968م، توفي عام  1885ولد بمحافظة الدقهلية  -
 .. زامل  طه حسين حفظ القرآن الكريم، تعلم في األزهر الشريف -
 حصل على شهادة ليسانس الحقوق -
  مجلة الرسالةأهم أعماله : إنشاء -
 اختير عضوا بالمجمع اللغوي-
 م،  1961في اآلداب عام جائزة الدولة التقديرية نال  -
                           مالمح المذهب األدبي الجديدة  مظهراً  الرسالة "" وحي جمع مقاالته في كتاب -

سبل معالجة اإلسالم فيه الزيات ، وقد أوضح جهه مجتمعاتنا أخطر ما توا الفقر 
مآسيه االجتماعية، كما جلّي األسباب اإللهية الختيار جزيرة العرب دون غيرها لمواجهة ذلك الوحش و، للفقر
  تقوية األواصر.و،وتهدئة للخواطر ،إلهية للمجتمع والقضاء عليه بتشريعات ، الكاسر

 اهتمام اإلسالم بعالج الفقر  -1
ق  أوشك م أنه أصل كل  اء ومص ر كل شر، وعالج اإلسالم الفقر عالج من يعل

هللا أرف  أركان اإلسالم ش نا، وأكثر أوامره ذكرا، هذا العالج أن يكون بع  توحي  
،أوفر و  مقاص ه عناية 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 عالجات)ج(  عالج أمرض )×(داوى،  عالج

 أصول)ج( أساس،  أصل يجهل )×(يعرف،  يعلم

 مصادر)ج( منبع،  مصدر دواء )×(، أدواءداءات، )ج(  مرض داء
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 شرك )×(اإليمان بوحدانية هللا،  توحيد هللا خير )×(شرور، )ج( سوء، فساد،  شر

 ركن )م(المراد قواعده،  أركان اإلسالم أحط، أدنى )×( أشرفأسمى، أرفع

 أقل )×( أكثر شئون)ج( قدرا، منزلة،  شأنا

 إغفال )×(تنويها،  ذكر نواهيه )×(أمر،  )م( أوامره

 أندر، أقل )×( أوفر

 مقاصده
                   المراد توجهاته، غاياته، أهدافه، 

 عناية مقصد )م(
 )×(عنايات، )ج( اهتمام، رعاية، 

 إهمال

 
 

الناجعة للفقر، فهو أصل الشرور يوضح الكاتب في مقاله حرص اإلسالم على ضرورة إيجاد الحلول  -
 الجرائم في المجتمعات.و

 إسعاد اإلنسان و راحته.إن اهتمام اإلسالم بعالج الفقر يعد من أولوياته كعقيدة وشريعة هدفها  -
 إن التوحيد يعد جوهر التشريع اإلسالمي، و يأتي بعده مباشرة في المنزلة تقديم الحلول الناجعة للفقر. -

 
 عالج اإلسالم الفقر  بيان

 استعارة مكنية
 خيال مركب

يعالجه اإلسالم  صور اإلسالم طبيبا والفقر مريضاً  
محاربة اإلسالم على  حرصتشخيصا للمعنى و إبرازا ل

 الفقر 

 
 بيان

عالج اإلسالم الفقر عالج 
 من يعلم إنه أصل كل داء 

 تشبيه بليغ
يشخص المعنى، ويوحي بإدراك اإلسالم خطر الفقر ،  

  . ويبرز حكمة اإلسالم

 يقوي المعنى ويوضحه.  طباق داء  –عالج  بديع

 جناس لفظي عالج  –عالج  بديع
 يحدث جرسا موسيقيا يطرب اآلذان  - 
 توكيد بالمفعول المطلق .-

 
 وسيلته " إن ".   أسلو ب مؤكد إنه أصل كل داء 

 الفقر بأصل الداء توضيحا للمعنى،إبراز لقسوة الفقر   تشبيه إنه أصل كل داء  بيان

 
 تفيد العموم.  نكرة كل 

 
 للتهويل و العموم.  نكرة داء 

 خطورة الفقر لللمعنى،إبراز  توضيحاالفقر بمصدر الشرور، تشبيه الفقر مصدر كل شر  بيان

 
 للتهويل و العموم.  نكرة شر 

 بديع
أصل كل داء                  -
 يحدث جرسا موسيقيا يطرب اآلذان   ازدواج مصدر كل شر -

 
 وسيلته قد.  أسلوب مؤكد قد أوشك هذا العالج..  

 بيان

أوشك هذا العالج أن  
يكون بعد توحيد هللا أرفع  

 أركان اإلسالم شأنا 

عن اهتمام اإلسالم برفاهية اإلنسان وتطهير المجتمع من   كناية
 الفقر ومخاطره.

 معان
بعد توحيد هللا     التوكيدلتخصيص ولتقديم ما حقه التأخير  - أسلوب قصر 
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باالحتراس إطناب  .( هللابعد توحيد في قوله  )  

 بيان
 

يكون بعد توحيد هللا أرفع  
 أركان اإلسالم 

 تشبيه

 

م يجستشبه التوحيد بالركن األرفع في بناء اإلسالم  
 لمعنى، ويوحي بأن التوحيد جوهر اإلسالم. ل

 عن سمو منزلة الوحدانية في الدين اإلسالمي. كناية بعد توحيد هللا   بيان

 بيان
 

 هذا العالج يكون أرفع  

 أركان اإلسالم شأنا 

 تشبيه

 

العالج اإلسالمي للفقر بالركن تجسيما للمعنى، وإبراز 
 لسموه 

 تصور اإلسالم بناء راسخا له أركان، تجسيما للمعنى.  استعارة مكنية أركان اإلسالم  بيان

 
 للتعظيم. نكرة شأنا 

 
 بديع

 أرفع أركان اإلسالم شأنا،  -

  أكثر أوامره ذكراً  -

 سجع

 
 يعطي جرسا موسيقيا يطرب اآلذان ويثير الذهن. 

 استعارة مكنية أكثر أوامره ذكرا   بيان
صور اإلسالم قائدا يأمر بعالج الفقر، مما يشخص المعنى،  

 و يوحي بصدق اهتمام اإلسالم بتخليص البشرية من الفقر. 

 بديع
أكثر أوامره ذكرا،                                        -
 أوفر مقاصده عنايةً، -

 يعطي جرسا موسيقيا يطرب اآلذان و يمتعها. ازدواج

 
 اهتمام اإلسالم بعالج الفقر  -1

البر ت وور  من األحا ي  في الص قات وولو ذهبت تستقصي ما نزل من اآليا
ينقذ اإلنسانية من لحسبت أن رسالة اإلسالم لم يبع  بها هللا محم ا آخر ال هر إال ل

 .الفقر وجرائر الجوعغوائل 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 اآلية )م(المراد آيات القرآن الكريم،  اآليات ،تبلغ أقصي البحث تتبع تستقصي

 جاء ، ذكر ورد

 األحاديث
 )م(المراد األحاديث و األقاويل النبوية، 

  الحديث
 أبت، تراجعت )×(مضت،  ذهبت

 الشر )×(الخير،  البر الصدقة )م(ما يعطى تقريبا هلل،  الصدقات

 رسائل، رساالت)ج( المراد هدف،  رسالة أيقنت )×(ظننت،  حسبت

 رسول اإلسالم محمدا يرسل يبعث

 أول )×(نهاية،  آخر
 الدهور، األدُهر)ج( الزمان الطويل،  الدهر

 يهلك )×(ينجي، يخلص،  ينقذ

 غائلة )م(شرور و مفاسد،  غوائل الحيوانية، البهيمية )×( اإلنسانية

 الشبع )×( الجوع جريرة )م(جنايات و ذنوب،  جرائر
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المتتبع آليات القرآن الكريم المحصي لعددها و موضوعها يجد أن آيات 
 .ذلك دليل اهتمام بالموضوع الذي تعالجهالصدقات تزيد عن الخمسين آية، والزكاة و

 
 بديع

 

ما نزل من اآليات،                 
 وورد من األحاديث

 يعطي جرسا موسيقيا يطرب اآلذان  ازدواج

 بعطف العام على الخاص للعموم والشمول.  إطناب الصدقات والبر  

 وسيلته إن.  أسلوب مؤكد إن رسالة اإلسالم لم يبعث   

 رسالة مكتوبة .مثل صور اإلسالم   تشبيه بليغ رسالة اإلسالم  بيان

 
 

لم يبعث بها هللا محمدا 
 إاللينقذ اإلنسانية 

 
 أسلوب قصر

 بالنفي واالستثناء غرضه التخصيص والتوكيد.

 لتخصيص والتوكيد.ل تقديم الجار و المجرور  أسلوب قصر لم يبعث بها هللا  

 
 

 ينقذ اإلنسانية من غوائل
 الفقر وجرائر الجوع

 إطناب

 

 يبعث بها هللا إال..."." لم تعليل لقوله 

لينقذ اإلنسانية من غوائل  بيان
 الفقر وجرائرالجوع

استعارتان 
 مكنيتان

صور الفقر وحشا ، و الجوع مجرما ،  يبرز سمو 
 اإلسالم، وتوحش الفقروالجوع،

 
 بديع

 غوائل الفقر، 
 جرائر الجوع 

 ازدواج
 

 يحدث جرسا موسيقيا. 

 لجذب االنتباه و اثارة الذهن    مراعاة نظير الفقر، الجوع  بديع

 تشبيه مبتكر غوائل الفقر  بيان
شبه الفقر بالشر و الفساد الكبير توضيحا  

 للمعنى،ويوحي بفظاعة الفقر وآثاره السيئة.

 .  " غوائل الفقر "لقوله   نتيجة جرائر الجوع  

 لبيان كثرة أضرار الفقر و الجوع.  جمع جرائر  –غوائل  

 

 اهتمام اإلسالم بعالج الفقر  -1
وحسبك أن تعلم أن آي الصيام في الكتاب أرب ، و آي الحج بض  عشر، و آي  

 الصالة ال تبلغ الثالثين، أما آي الزكاة و الص قات فإنها تربو على الخمسين. 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة
 آية )م(آيات القرآن، : المراد  آي اسم فعل مضارع بمعنى : يكفيك حسبك

 9: 3عدد من  بضع الكتب)ج( المراد القرآن الكريم،  الكتاب

 الزكاة تصل تبلغ
مقدار من المال يوجبها الشرع 

 تقل )×(تزيد،  تربو زكا، زكوات)ج( للفقراء، 
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-  

 .الثالثينو آيات الصالة ال تبلغ  بضع عشر،، و آيات الحج أربعآيات الصيام  -
 إن جوهر الرسالة اإلسالمية إنقاذ اإلنسانية من شرور الفقر و مصائب الجوع. -

 

 
 وسيلته  أن. أسلوب مؤكد أن آي الصيام 

 
 بيان

آي الصيام                             
آي الحج                            

آي الصالة                            
 آي الزكاة 

 عن أركان اإلسالم.  كناية

 
 بيان

آي الزكاة فإنها تربو على  
 الخمسين 

 كناية
عن اهتمام اإلسالم بالزكاة واهتمامه بمعالجة 

 الفقر اإلنساني، 

 
 وسيلته " إن ".   أسلوب مؤكد فإنها تربو على الخمسين 

 
 أسباب اختيار جزيرة العرب لمكافحة الفقر  -2

و أش  األمم فقرا، ليصرعه في  أشح البال  طبيعةك نما اختار هللا لكفاح الفقر 
في أوس  ميا ينه ! فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته   حصونه ونأم

ليكون أظهر  أسهل، ثم اختار هللا رسوله فقيرا  ريف مصر وسوا  العراق أسرع و
 ليكون أبلغ لحجته. لقوته، كما اختار أميا  

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 الفقر ،تخاذل ،تقاعس مهادنة )×(مقاومة،  كفاح
الفقور، المفاقر، )ج( الَعَوز و الحاجة، 

 الغني )×(

 طبائع )ج(  طبيعة أكرم، أسخى )×(أبخل،  أشح

 يصرعه أمة )م( األمم
يطرحه على األرض، والمراد يهلكه، 

 ينجيه )×(

 ِحصن )م(مواقعه القوية،  حصونه أضعف )×(أقوى و أعز،  أمنع

 ميدان )م(المراد ساحاته، محاوالته،  ميادينه أضيق )×( أوسع

 قفار انتصر )×( انهزم
الصحراء، األرض الخالء من الماء و 

 قفر )م(الكأل و الناس، 

 ريف انتصاره )×(هزائم، )ج(  هزيمته
يطلق على القرى )أرض فيها زرع، 

 أرياف)ج( ، ( الكفورو

سواد 
 العراق

)ج( البصرة ، ما بين الكوفة و:  القري
 أسودة

 أبطأ )×( أسرع

)ج( المراد سيدنا محمد نبي اإلسالم،  رسوله أصعب  )×(أيسر،  أسهل
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 ُرُسل

 أخفى )×(أوضح،  أظهر غنيا )×(فقراء، )ج(  فقيرا

 قارنا )×(جاهال بالقراءة و الكتابة،  أميا ضعفه )×(قَُوى، قوات، )ج(  قوته

 حجج، ِحجاج)ج( دليله، و برهانه،  حجته أعجم، أغمض )×(أفصح، أبين،  أبلغ

 
إن هللا اختار جزيرة العرب لمكافحة الفقر ومحاربته في أقوى حصونه وأوسع مجاالته؛ ألن طبيعتها األقل  -

 موارد، وألن، قاطنيها األفقر مطلقا.
مكافحة الفقر في صحاري الحجاز وهزيمته والتغلب عليه ييسر هزيمته والتغلب عليه في إن القدرة على  -

 ريف مصر و العراق.
إن اختيار صاحب الرسالة محمد بن عبد هللا رسوال فقيرا ليكون أظهر لقوته و أوضح، كما أن اختياره  -

 رسوال أميا ليكون أبلغ لحجته.

 
 استعارة مكنية كفاح الفقر    بيان

صور الفقر مجرما يجب مكافحته تشخيص المعني  
 ..تشخيصيوحي بقبحه و إجرامه. ،،

 استعارة مكنية أشح البالد طبيعة    بيان
صور الطبيعة العربية الفقيرة إنسانا شديد البخل ،  

 تشخيص المعني

 بديع  
 

 أشح البالد طبيعة،  -  
 أشد األمم فقرا  - 

 يجذب االنتباه .يعطي جرس الموسيقي و  ازدواج

 
 أشد  –أشح 

 للداللة على شدة سوء حال الجزيرة العربية. اسم التفضيل

 يعطي جرسا موسيقيا ويجذب االنتباه ازدواج

 استعارة مكنية أشد األمم فقرا  بيان
تصور األمم سيئة الحال أشخاصا فقيرة، مما  

 يشخص المعنى.

 
 للتهويل.  نكرة فقرا 

  بيان 
أمنع حصونه ليصرعه في 

 أوسع ميادينهو
 استعارة مكنية

صور الفقر مجرما يتم قتله ،،تشخيص الفقر،  
 ويوحي بالرحمة اإللهية 

 
 تعليل لما قبله إطناب ليصرعه

 يعطي جرس الموسيقي و يجذب االنتباه .  سجع وازدواج أمنع حصونه، أوسع ميادينه بديع    

 اسمّي التفضيل أوسع –أمنع    
للداللة على األفضلية المطلقة لمعالجة الفقر في  

 الجزيرة العربية دون سواها.

 بيان  
 أمنع حصونه، 
 أوسع ميادينه

استعارتان 
 تصريحيتان

صور الجزيرة العربية بحصن الفقر المنيع، و  
بميادينه الواسعة و حذف المشبه وصرح بالمشبه 

 به تجسيما للمعنى 

 
 وسيلته إن.  أسلوب مؤكد فإن الفقر إذا انهزم 

 استعارة مكنية الفقر إذا انهزم  بيان
صور الفقر قائدا قاسيا يمكن هزيمته ،  تشخيص  

 الفقر، ويوحي بإمكانية هزيمته 

كانت هزيمته في ريف مصر                            
 األسباب بمسبباتها لإلقناع. ربط  لما قبله نتيجةوسواد العراق أسرع و أسهل                          
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بديع              

 طباق قفار  ،  ريف
 يوضح المعنى و يقويه  
 يفيد العموم والشمول.  

 يعطي جرسا موسيقيا يجذب االنتباه . جناس ناقص قفار  –فقر 

بيان                      
الفقر إذا انهزم في قفار 
الحجاز كانت هزيمته في 

 لعراق أسرعوسواد امصر 

كناية         

                 
عن صعوبة أحوال الجزيرة العربية وانتشار الفقر 

 فيها.

 الشرطية الظرفية للتحقق والثبوت . إذا 

 
 الحكمة اإللهية و نجاح هذا االختيار.   يفيد " لـ  "هللا  إسناد  " اختار"

 
 بديع  

 

 تهفقيرا ليكون أظهر لقو -
  تهليكون أبلغ لحجأميا  -

 يعطي جرسا موسيقيا يطرب اآلذان   سجع وازدواج

 ربط األسباب بمسبباتها لإلقناع.  لما قبله تعليل ليكون أظهر لقوته  إطناب

 ربط األسباب بمسبباتها لإلقناع.  تعليل لما قبله ليكون أبلغ لحجته  إطناب

 تعبير
 بالمفاجأة  والمفارقة.  توحي فقيرا، أظهر لقوته 

 بالمفاجأة  والمفارقة. توحي أبلغ لحجته  –أميا 

 
 رذائل الفقر في جزيرة العرب  -3

ا لما يجنيه الفقر على بني اإلنسان  كانت جزيرة العرب إبان ال عوة العظمى مثال محزن 
ال  األوقتل مكاب ة الحرمان، ومعاناة الغزو، وريه الغرائز، و تمزيق العالئق، ومن تض

وفق   وأثرة األغنياء، وفحش الربا، وأكل السحت، وتطفيف الكيل، وعنت الكبراء،
 انحطاط المرء إلى ال رك األسفل من حياة البهيم.األمن، و

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 جزيرة العرب
)ج( المراد الدولة السعودية اآلن، 

 جزائر، ُجُزر
 يذنبه، يجرمه  يجنيه

 الدعوة العظمى

المراد الدعوة إلى اإلسالم و الحث 
الدعاِوي، )ج( على اإليمان به، 

 الدعاَوى

 وحين أوان، وقت إبان

 الصغرى )×(العظميات، )ج( الكبرى،  العظمى

 ُمفرحا، ُمسِعدا )×(اغتم،  محزنا أمثال )ج( نموذجا، نظيرا،  مثال

 الحيوان )×(األناسية، األناسي، اآلناس ، )ج( الكائن الحي المفكر، المذكر أو المؤنث،  اإلنسان

 الغريزة )م(الطبايع، السجايا،  الغرائز كبتها )×(إثارتها بشدة، إطالقها،  تضريه

 العالقة )م(، اقةالصد العالئق ألم، وصل )×(قطع، شق،  تمزيق

 العدو، حرب العدوهجوم  الغزو مقاساة، مكابدة معاناة

 حسن )×(قبح، شناعة،  فحش الرزق )×(المنع، معاناة  الحرمانمكابدة 
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 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 الربا
المبلغ الزائد على أصل المبلغ 

 المقترض
 السحت

 )×(األسحات، )ج( الخبيث، القبح، 
 الزكي، الطاهر

 األكيال)ج( آلة الكيل،  الكيل استيفاء )×(إنقاص، بخس،  تطفيف

 الحقراء )×(الكبير،  )م(العظماء،  الكبراء خضوع )×( عنادا  مكابرةال عنت

 الفقراء )×(الغني،  )م(األثرياء،  األغنياء إيثار )×(أنانية،  أثره

 الخوف )×(االطمئنان،  األمن الحفاظ، صون )×(ضياع،  فقد

 المرأة )×(الرجال، )ج( الرجل،  المرء سمو )×(انحدار،  انحطاط

 الدرك
)ج( شيء ، الاألسفل من الطبق 

 األعلى )×(األدراك، 
 األعلى )×(األسافل، )ج(  األسفل

 البهيم حيوات)ج(  حياة
البُه م، البُُهم، )ج( المراد الحيوان، 

 اإلنسان )×(

 
أثناء نزول الدعوة اإلسالمية كانت جزيرة العرب نموذجا حزينا للفقر و مآسيه التي طالما عانى منها  -

 اإلنسان.
معاناة الحروب : الغرائز و شدتها و سيطرتها، قطع الروابط اإلنسانية، و مآسي الفقر تمثلت فيإن  -

الغزوات المستمرة ألتفه األسباب، والمعاناة من الحرمان وآالمه، وقتل األوالد أحياء، و المعاناة من و
، وتشدد الكبراء الربا وفوائده الباهظة، والمعاناة من أكل السحت، والسرقة والخداع في الميزان

والمعاناة من غطرستهم، وأيضا من المعاناة من أنانية األغنياء واستئثارهم بالخيرات دون الفقراء 
 ومعاناتهم من االضطرابات والقالقل وفقد األمن، وتدني حياة الفقراء إلى مستوى حياة الحيوان.

 
 تشبيه كانت جزيرة العرب مثال محزنا  بيان

صور الجزيرة العربية بالمثل لآلثار الضارة التي يسببها 
 الفقر ؛ مما يوحي بشدة سوء أحوال جزيرة العرب 

 
 للتحقير و التهويل. نكرتان محزنا  –مثال 

 
 تعبير إبان الدعوة العظمى 

يوحي بحاجة الجزيرة العربية الماسة لإلسالم و  
 مبادئه اإلنسانية الراقية.

 استعارة مكنية مثال محزنا  بيان
تصور المثل إنسانا بائسا وشقيا يسبب الحزن واأللم  

 لمن يشاهده ؛ مما يشخص المعنى.

 بيان
يجنيه الفقر على بني 

 اإلنسان 
 استعارة مكنية

تصور الفقر مجرما يجني على البشرية ؛ مما  
 يشخص الفقر، ويوحي بشدة أضراره.

   

 تضرية الغرائز 
 تمزيق العالئق  

 الغزو.. معاناة

 تفصيل
للتوضيح، وتعدد العطف  " لما يجنيه الفقر "لقوله  

 أفاد كثرة أضرار الفقر و تنوع آثاره السلبية.

 استعارة مكنية تضرية الغرائز  بيان
صور الغرائز وحوشا يثير الفقر انفعالها بشدة ؛ مما  

 يجسم المعنى، ويوحي بتوحش الغرائز 

 مكنيةاستعارة  تمزيق العالئق  بيان
تصور العالئق ثيابا يمزقها الفقر ؛ مما يجسم  

 العالئق، ويوحي بأضرار الفقر. 
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 صور الربا بإنسان يفعل الفاحشة ...تشخيص استعارة مكنية  فحش الربا 
 صور السحت بطعام يؤكل...تجسيم استعارة مكنية أكل السحت
 الناسعن تحجر عقولهم و تعسيرهم علي  كناية  عنت الكبراء
 عن شدة الطمع وانتشار الظلم  كناية  أثرة األغنياء
 شبه األمن شيء مادي يفقد . استعارة مكنية فقد األمن 

 بديع

 تضرية الغرائز  -
 تمزيق العالئق   -
معاناة الغزو                             -
 مكابدة الحرمان  -
 قتل األوالد  - 
 فحش الربا  -
 أكل السحت  -
 تطفيف الكيل  -
 عنت الكبراء  -
أثرة األغنياء                     -
 فقد األمن -

 
 ازدواج

 
 
 
 
  

 ازدواج

يعطي جرسا موسيقيا يطرب األذن ،                 
 ويثير الذهن.

 
 تكرار العطف أفاد  تنوع الرذائل في الجاهلية .

                  ويجذب االنتباه .يعطي جرسا موسيقيا يطرب األذن ، سجع أثرة األغنياء                     ،عنت الكبراء 

 
 بالترادف لتوكيد المعنى.  إطناب معاناة ، مكابدة 

 بيان 
انحطاط المرء إلى الدرك 

 األسفل 
 عن تدني حياة الفقراء ووضاعتها.  كناية

 استعارة مكنية الدرك األسفل من حياة البهيم  بيان
تصور حياة البهيم بئرا يعيش في قاعها ؛ مما يجسم  

 الحياة و يوحي بحقارتها.

 الدرك األسفل بيان

استعارة 
 تصريحية

 شبه رذائل الجاهلية بالدرك األسفل

 اقتباس قرآني
كِ  فِي ال ُمنَافِقِينَ  :إِنَّ قال تعالي فَلِ  الدَّر   …النَّارِ  ِمنَ  األس 

 145النساء: 

 

 بوا ر اإلصالح  -4
فلما أرسل هللا رسوله باله ى و ين الحق كانت معجزته الكبرى هذا الكتاب 

نسخ هذه م القوة، ورشالء ال امية جسما ش ي  األسر عاالمحكم الذي جعل هذه األ
اإللهي أن  النظم الفاس ة ب ستور متين القواع  خال  الحكمة، ثم كانت بوا ر اإلصالح

جرائر البؤ ، ف لف بين القلوب، وآخى قم  قلَّم أظافر الفقر، وأسى كلوم الفقراء، و
طهر األموال وعصم النفو  من القتل الحرام، وساوى بين األجنا ، بين النا ، و

 من الربا الفاحش،
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 دين الحق الضالل )×(الرشد،  الهدى
أديان، )ج( المراد دين اإلسالم، 

 الحقوق

 معجزته
األمر الخارق للعادة و المراد القرآن 

 معجزات)ج( الكريم، 
 الصغرى )×(الكبريات، )ج(  الكبرى

 المضطرب )×(المتقن،  المحكم الكتب)ج( المراد القرآن الكريم،  الكتاب

 الظاهر نزفها دون أن يسيل، النازفة الدامية لوالش )م(األعضاء،  األشالء

 الخلقشدة   األسر جسومأجسام، )ج( جسدا،  جسما

 عارم
َعَرَمة، عوارم ،)ج( شديد، شرس، 

 هين )×(
 القوة

 )×(القوى، القوات، )ج( الطاقة، 
 الضعف

 النظام )م( النظم ثبت )×(محا، أزال،  نسخ

 دستور الصالحة )×(الباطلة، المختلة،  الفاسدة
قواعد أساسية يلتزم العمل بمقتضاها، 

 دساتير)ج( 

 القاعدة )م( القواعد ضعيف )×(المتان، )ج( قوي، شديد،  متين

  الِحكم)ج( العلم والتفقه  الحكمة زائل )×( دائمباق،  خالد

 بوادر
 )×(بادرة،  )م(المراد أوائل، بدايات، 

 خواتيم
 اإلفساد )×(اإلصالحات، )ج(  اإلصالح

 أظفار أزال الزائد منها، المراد هّذب قلّم
 )م(مادة قرنية في أطراف األصابع، 

 ظُف ر

 َكل م )م(جروح،  كلوم أمرض )×(داوى، عالج،  أسا

 جريرة )م(جنايات، ذنوب،  جرائر قهر، أذل، رد قمع

 البؤس
 )×(األبؤس، )ج( الشقاء، الفقر، 
 النعيم، الغنى

 فرق )×(استمال، جمع،  ألّف

 الجنس )م(األنواع المتشابهة،  األجناس باين، ميز )×(ماثل، عادل،  ساوى

 الحالل )×(الممنوع فعله،  الحرام أهلك )×(حمى، صان، حفظ،  عصم

ه، نَقّي، أبرأ، دنس طهر  القبيح، الشنيع، الحسن الفاحش نَزَّ

 
 بمعجزة اإلسالم الكبرى القرآن الكريم. لبشرية باإلسالم الحنيف كان مسلحاً ل عندما بُعث رسول هللا هادياً  -
 الكتاب المعجز حول أشالء جزيرة العرب الممزقة إلى جسد شديد القوة.ذلك  -
إن ذلك الكتاب المعجز محا النظم االجتماعية الفاسدة التي كانت سائدة في مجتمع الجزيرة العربية بدستور  -

 حكيم راسخ القواعد ملزم للجميع.
من ضراوته وعالج آالم الفقراء  إن اإلصالح اإللهي لمعاناة المجتمع تجلى في ترويض الفقر و التخفيف -

وجروحهم من الفقر، كما قيد و خفف جرائم البؤس و ألف بين قلوب الناس وجعلهم أخوة وساوى بين 
األجناس المختلفة فال فرق لعربي على أعجمي إال بالتقوى، وصان النفوس بتحريم القتل وحرم الربا وطهر 

 األموال من دنسها.
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أرسل هللا رسوله   
 ودين الحق بالهدى

 اقتباس قرآني

َسلَ  الَِّذي ُهوَ قال تعالي : )  َوِدينِ  بِال ُهَدى   َرُسولَهُ  أَر 
ينِ  َعلَى لِيُظ ِهَرهُ  ال َحقِّ   َكِرهَ  َولَو   ُكلِّهِ  الدِّ

ِرُكونَ   ...دليل ثقافة الكاتب الدينية 33(..التوبة :ال ُمش 

 بيان
 

   
أرسل هللا رسوله 

 بالهدى 
 استعارة تصريحية

صور اإلسالم بالهدى وحذف المشبه وصرح بالمشبه 
 به، ليوحي بفضل اإلسالم على هداية الناس .

 يعطي جرسا موسيقيا يثير الذهن. جناس ناقص رسوله   -أرسل  بديع

 بيان
 

 شبه الحق بالدين. تشبيه بليغ دين الحق   

 
 بيان

 

 معجزته الكبرى   
 هذا الكتاب المحكم 

 تشبيه

 

القرآن الكريم بالمعجزة مما يوحي بسمو منزلة القرآن 
 الكريم البالغية و اللغوية.

 عن موصوف وهو القرآن الكريم كناية الكتاب المحكم 
 

 بيان
 

 استعارة تصريحية الدامية األشالء   

شبه الجزيرة العربية باألشالء الدامية، وحذف المشبه 
و صرح بالمشبه به ليوحي بشدة سوء حال الجزيرة 

 قبل اإلسالم. 

 
 بيان

 

 جعل هذه األشالء   
 الدامية جسما

 

 تشبيه

 

القوي تجسيما للمعنى وإبراز  األشالء الممزقة بالجسم
 .العربجزيرة على إصالح أحوال  اإلسالم وفضله أثر

 يوضح المعنى و يقويه.  طباق جسما  –أشالء  بديع

 بيان

نسخ هذه النظم 
 الفاسدة 

 استعارة مكنية
تصور النظم االجتماعية أشخاص فاسدة مما يشخص  

 المعنى و يوحي بأضرار النظم االجتماعية.

 شبه شريعة اإلسالم بدستور ....وحذف المشبه استعارة تصريحية دستور
 للتعظيم نكرة جسما  –دستور  

 استعارة مكنية دستورمتين القواعد   بيان
صور الدستور اإلسالمي بناء له قواعد متينة مما 

 يجسم الدستور ويوحي برسوخه واستقراره و ثباته.

 استعارة مكنية دستورخالد الحكمة    بيان
صور الدستور إنسانا حكيما مما يشخص الدستور 

 ويوحي بسمو قيمته.

 بديع
 

 القواعد متين -
 خالد الحكمة -

 يعطي جرسا موسيقيا يثير الذهن. ازدواج

 استعارة مكنية معاناة الغزو  بيان
صور الغزو مرضا يعانيه أهل الجزيرة ، مما يوضح  

 بالحروب المتواصلة بين القبائل. المعنى ويوحي

  
 بيان

 استعارة مكنية مكابدة الحرمان
تصور الحرمان مرضا يعانيه أهل الجزيرة، مما يوحي 

 بشقاء أهلها 

 استعارة مكنية فحش الربا    بيان
تصور الربا إنسانا فاحشا  مما يشخص المعنى و 

 يوحي بقبح الربا 

 استعارة مكنية أكل السحت    بيان
صور السحت طعاما يأكله أهل الجزيرة تجسيما  

 للمعنى و إيحاء بالظلم االجتماعي السائد في الجزيرة.

 عن انعدام الضمير.  كناية تطفيف الكيل    بيان
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 استعارة مكنية فقد األمن   بيان

تصور األمن ماال فقده أهل الجزيرة، مما يجسم األمن 
الخوف والقلق و الرعب في ربوع  ويوحي بانتشار

 الجزيرة. 

 صور اإلصالح مثل نبات له بادرة ..للتجسيم  استعارة مكنية بوادر اإلصالح  بيان

 توضيح و تفسير بعد اإلبهام . إطناب قلم أظفار.....إلي نهاية الفقرة 

 استعارة مكنية قلم أظافر الفقر     بيان

تجسيما للمعنى تم تقليم أظافره صور الفقر وحشا ي
التقليل من ا لفضل اإلسالم في ترويض الفقر وإبرازو

 أثاره.

 بيان
 استعارة مكنية أسا كلوم الفقر   

تصور اإلسالم طبيبا يعالج آالم الفقر مما يشخص  
 لفقر.ل وعالجه المعنى ويبرز إنسانية اإلسالم 

 والجروحصور متاعب الفقراء بالكلوم  تصريحية استعارة كلوم الفقر

 بديع

 قلم أظافر الفقر  -  
 أسا كلوم الفقر -  
 قمع جرائر البؤس  -  

 يعطي جرسا موسيقيا. ازدواج

 استعارة مكنية قمع جرائر البؤس   بيان

صور اإلسالم  قائدا قويا و تصور البؤس إنسانا سيء 
لمعنى ويوحي لص يشختاألفعال يقمعه اإلسالم ، 

 بفضل اإلسالم في محاربة البؤس 

 بيان
 فألف بين القلوب  

 لما قبلها.  نتيجة

 استعارة مكنية
صور القلوب أشخاصا ألف اإلسالم بينها، مما يشخص 

 .المعنى ويوحي بعمق الحب وصدقه

 عالقته الجزئية ..ذكر القلب و قصد األشخاص . مجاز مرسل  القلوب 

 كناية آخى بين الناس    بيان
عن توثيق الصلة بين الناس،إبرازا لفضل اإلسالم 

 بالسمو بالعالقات البشرية.

 عن العدالة اإللهية. كناية ساوى بين األجناس   بيان

 بيان
عصم النفوس من   

 القتل الحرام 
 استعارة مكنية

وتصور النفوس أشخاصا  عادالً  صور اإلسالم قاضياً 
 يحميها القاضي ، تشخيص للمعنى.

 يوضح المعنى ويقويه. طباق القتل  –عصم    بديع

 تشبيه القتل الحرام   بيان
القتل بالحرام مما يوحي ببشاعة القتل، والتنفير من 

 وكلمة )الحرام ( ضرورية ألن هناك قتل حاللفعله.

  
 بيان

طهر األموال من   
 الربا الفاحش

 استعارة مكنية

 

إبراز يلوث األموال، لتجسيم للمعنى و صور الربا دنساً 
 قبح الربا 

 
 بوا ر اإلصالح  -4

 ثم عالج ال اء األزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه 
كفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء الحروب التي أمضت حياة النا ، و
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على أسا  االعتراف بحق التملك، الفقير بين الغني و تم ، عالجه بالسفارةالمج
االحتفاظ بحرية التصرف، فال ي اف  مالك عن ملكه، و ال يعارض حر في إرا ته، إنما و

ذلك الحق هو الركن  ! ينه إال ب  ائه  كملفي مال الغني حقا معلوما ال ي جعل للفقير
 .ال فضلةوال نافلة و ع هو فرالثال  من األركان الخم  التي بني عليها اإلسالم، فال

 

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 المفسدون )×(المصلح،  )م( المصلحون الحديث، الطارئ )×(القديم، العريق،  األزلي

 شرور أصابهم، واجههم )×(جنبهم، حماهم،  وقاهم
خيرا،  )×(شر،  )م(مفاسد، مساوئ، 

 محاسن

 أعوزهم، أنقصهم )×(أغناهم،  كفاهم أراحت )×(آلمت، أوجعت،  أمضت

 بنت، دعمت )×(هدمت،  قوضت المذهب )م(االتجاهات، المعتقدات،  المذاهب

 السفارة
 اإلفساد )×(السفارات، )ج( اإلصالح، 

 : إقامة عالقة بين الغني والفقيرالمراد
 اإلنكار )×(االعترافات، )ج( اإلقرار،  االعتراف

ى،  يدفع  ُمالك)ج(  مالك يثبت )×(يُنَحَّ

 يقاوم، يناقض يُعارض أمالكه)ج( ما يملكه و يتصرف فيه،  ملكه

 مجهوال )×(معروفا،  معلوما سجين، مقيد )×(أحرار، )ج( طليق،  ُحر

 فرع
)ج( ما تفرع من غيره، المراد جزء، 

 فرض )×(نوافل، )ج( ما زاد على الفرض،  نافلة أصل )×(فروع، أفرع، 

 فضالت، فِضال)ج( بقية،  فضلة

 

 عالج المنهج اإللهي داء الحقد ذلك المرض الخالد الذي تعانيه البشرية. -
 إصالح العالقة بين األغنياء و الفقراء و جعلها عالقة سوية يسودها الحب ال الحقد و ال الكراهية. -
التملك، و حرية التصرف فيها، فال يحرم مالك أسس إصالح العالقة بين األغنياء و الفقراء: اإلقرار بحق  -

 من أمالكه، وال يحاسب حر على إرادته أو يتحكم في حريته أحد.
 للفقير حق محدد في أموال الغني واجب السداد و إال فلن يرضى ربه و لن يكتمل دينه. -
هو الزكاة ينهدم إن الذي يضمن ذلك الحق للفقير هو الركن الثالث من أركان اإلسالم وهو أصل ال فرع و -

 بناء اإلسالم دون الحرص على وجوده و أدائه.
كان ينبغي على المصلحين االجتماعيين االستعانة بالمنهج اإلصالحي الذي أتى به اإلسالم لمعالجة الفقر،  -

وهم لو ألتزموا ذلك المنهج تجنوا الناس شرور الحرب و مضارها، وألمكنهم حماية المجتمعات من 
 م بسبب أخطاء تلك المذاهب البشرية الذي استعان بها المصلحون.التقويض و الهد
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 بيان
 عالج الداء األذلي 

 استعارة مكنية
 

طبيبا يعالج أهم داءات المجتمع صور اإلسالم 
 أمراضه، تشخيصا للمعنى. و

 وسيلته التوكيد المعنوي ) نفسه (  أسلوب مؤكد

 استعارة تصريحية الداء األذلي  بيان
صور الحقد بالداء تجسيما للمعنى وتوضيحا  

 لخطورته.

 
 النفس البشرية.بر الحقد وشدة ضرره  يبتأث يوحي الداء األزلي 

 
 لتخصيص والتوكيد لتقديم الجار والمجرور/   أسلوب قصر أخذ به المصلحون 

 
 لو أخذ به المصلحون 

أداة الشرط                       
 " لو "

 تفيد حماقة المصلحين لعدم أخذهم بمنهج اإلسالم. 

 بيان
لوقاهم شرور هذه   

 الحروب 

 نتيجة
لما تحدث دليل حماقة المصلحين وعدم أخذهم 

 بالمنهج اإلسالمي. 

 استعارة مكنية

تصور الحروب أشخاصا شريرة يمكن للمنهج 
اإلسالمي الوقاية منها مما يوحي بكثرة أضرار 

 الحروب. 

 استعارة مكنية أمضت حياة الناس  بيان

تصور حياة الناس شخصا تؤلمه وتوجعه الحروب  
و أضرارها، تشخيصا للمعنى وإبرازا لمضار 

 الحروب وقسوتها.

 استعارة مكنية أخطاءهذه المذاهب  بيان
مذهب المصلحين أشخاصا لها أخطاء جسيما، مما 

 يشخص المذهب ويوحي بضررها وحماقة أصحابها. 

 بيان
أخطاء.. قوضت بناء 

 المجتمع 
 استعارة مكنية

صور األخطاء معول هدم والمجتمع كالبناء الذي  
 تهدمه مما يبرز أضرار هذه األخطاء. 

 بيان
رة بين اعالجه بالسف
 الغني والفقير 

 استعارة مكنية

عالج مثل صور توثيق العالقة بين الغني والفقير  
ضرورة توثيق العالقة بين األغنياء ب توحيودواء، 

 .و الفقراء 

 يوضح المعنى و يقويه.   طباق الفقير  –الغني  بديع

 بيان

     

 أساس االعتراف 
 ، صور االعتراف مثل بناء له أساس استعارة مكنية

 شبه التملك بالحق.   تشبيه بليغ حق التملك

 شبه التصرف بالحرية تشبيه بليغ حرية التصرف
  

 بديع

  

االعتراف بحق التملك                       -
 االحتفاظ بحرية التصرف -

 يعطي جرسا موسيقيا.   ازدواج

 يوضح المعنى ويقويه.  طباق التصرف  xالتملك   بديع

 
 لما قبلها.   نتيجة فال يدافع مالك عن ملكه..   

 
 يفيد القهر وفقد إرادة المالك الغتصاب ألمالكه.  بناء الفعل للمجهول دفع يُ   

 
 لالستمرار و التجدد. مضارع دفعيُ      

 
 للعموم.   نكرة مالك     

 يعطي جرسا موسيقيا. جناس ناقص ملكه  –مالك     بديع
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 عن حتمية الديمقراطية و أهميتها.  كناية ال يعارض حر في إرادته       بيان

 
 الفعل. بلالستمرار والتجدد واالتصاف الدائم  مضارع يعارض     

 
 للتعظيم.   نكرة حر     

 بيان

إنما جعل للفقير في مال    
 الغني حقا معلوما 

                 

 وسيلته إنما للتخصيص والتوكيد.  أسلوب قصر

 كناية

 

عن وجوب الزكاة و فرضيتها وأهميتها لالرتقاء 
 بالفقير .

َوالِِهم   َوفِيقال تعالي:  اقتباس قرآني ُرومِ  لِّلسَّائِلِ  َحقٌّ  أَم    َوال َمح 
 19سورة الذاريات :

 
 للفقير في مال الغني حقا

 أسلوب قصر

 
 لتخصيص والتوكيد.لبتقديم الجار والمجرور 

 
 لتخصيص و التوكيد.لالنفي واالستثناء ب  أسلوب قصر ال يكمل دينه إال بأدائه 

 استعارة مكنية ال يكمل دينه  بيان
 تصور الدين بناء ال يكتمل بناؤه إال بالزكاة  

 لزكاة.ا يوحي بأهميةلمعنى ل تجسيم

 
 لالستمرار و التجدد.  مضارع يكمل 

  شبه الزكاة بالركن فيها تجسيم .  تشبيه ذلك الحق هو الركن الثالث  بيان

   
   بيان

األركان الخمسة التي 
 بني عليها اإلسالم

 مكنيةاستعارة 

صور اإلسالم بناء راسخ ، وأركانه الخمسة قواعد  
هذا البناء مما يوحي بحتمية اإليمان بهذه األركان 

 كضرورة لرسوخ اإلسالم في النفوس. 

 
 وسيلته تقديم الجار والمجرور   أسلوب قصر بني عليها اإلسالم 

 
 تعالى.  للعلم بالفاعل ولتعظيمه وهو هللا  إيجاز بحذف الفاعل بني 

   
 بيان

 فال هو فرع وال نافلة و ال فضله
 عن أصالة الزكاة كركن إسالمي وسمو منزلتها  كناية

 فضلة ( هونافلة وال هوبحذف المبتدأ.تقديره)ال  إيجاز

 
 و ترادف للتوكيد.  نكرات للتقليل فضله  –نافلة  –فرع  -

 بيان

 ال هو فرع  -
 ال هو نافلة  - 
 ال هو فضله  -

 تشبيهات سلب
تنفي عن الزكاة التشبيه بالفرع أو النافلة                               

 أو الفضلة ، تعظيما لشأنها.

بل عالج الفقر  - 5  س 
كذلك عالج اإلسالم الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والص قات، عالجه 

الغض من إشراف شهوات، والكف من سورة الطموح، ومن طريق الكسر من ح ة ال
 الطم  فرغب الغني في الزه  و أمر الواج  بالقناعة، وم ح الفقير بالتعفف.

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 فترة )×(شدة،  حدة الزكي -الزكوات )ج(  الزكاة

 اإلطالق )×(االنصراف، المنع،  الكف الشهوات)ج( الرغبة الشديدة،  الشهوة

 التطلع الطموح فترة )×(شدة وحدة،  سورة

األطماع، )ج( الرغبة و االشتهاء،  طمع الكف، الخفض، التعليل الغض
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 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 القناعة )×(

 الزهد رغب عن  –كره  )×(حبب،  رغب في
 )×(اإلعراض عن الشيء احتقارا له، 

 االشتهاء، الرغبة

 الطمع )×(الرضا،  القناعة نهى )×( أمر

 اإللحاف  )×(الترفع، تكلف العفة،  التعفف ذم )×(أثنى عليه،  مدح

 
 عالج اإلسالم الفقر أيضا إلصالح النفس البشرية بالوسائل اآلتية: 

 التقليل من تأثير الشهوات. -1
 كبح جماح الطموح -2
 التقليل من شدة الطمع.  -3

 .ومدح هذا السلوكأغرى اإلسالم األغنياء بالزهد والقناعة، كما أغرى الفقراء بالتعفف والترفع، 

 

 بيان
 

 استعارة مكنية عالج اإلسالم الفقر 
تصور اإلسالم طبيبا والفقر مريضا يعالجه  

 اإلسالم بمهارة 

 بليغ تشبيه طريق الزكاة و الصدقات 
الزكاة والصدقات بالطريق الذي يساعد على  

 عالج الفقر 

 بالطريق ... تجسيمشبه كسر الشهوة  بليغ تشبيه طريق الكسر من حدة الشهوة

 

 لتأكيد المعنى. إطناب الصدقات  –الزكاة    

...لنهاية عالجه من طريق 
 توضيح بعد اإلبهام إطناب  الفقرة 

 بيان
 

عالجه من طريق الكسر من 
 حدة الشهوة 

 مثل شئء مادي يكسر تجسم الشهوة  استعارة مكنية

 صور الطموح إنسانا يكف قوته   استعارة مكنية. الكف من سورة الطموح 

 يوحي بضرورة التخلص منه  وتجسم الطمع،  استعارة مكنية الغض من إشراف الطمع 

 
 بديع

 

 الكسر من حدة الشهوة -
 الكف من سورة الطموح -
 الغض من إشراف الطمع  -

 ازدواج

 
 بين الجمل الثالث يعطى جرسا موسيقيا. 

 بديع
 
 

 رغب الغني في الزهد-
 الواجد  بالقناعة أمر-
 مدح الفقير بالتعفف  -

 ازدواج

 

يعطي جرسا  
 موسيقيا 

 بديع
 

 يوضح المعنى ويقويه.  طباق الغني، الفقير    
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بل عالج الفقر  - 5  س 
 كرم نفسه،ماله، ثم استقا  ألريحية طبعه و فلو أن كل إنسان أ ى حق هللا في
أن يقر السالم في  ؛ لكان ذلك عسيا  آثر من قلة ف عطى من فضل، وواسى من كفاف، و

ن ترق   موع البائ ، ويسكم في النا  فته أ ضلوع الحاق ، واألرض، ويشي  الوئا
خاء سعا ة األرض يتذوق النا  في ظالل الرجوف الفقير، ويذهب خوف الغني و

 ونعيم السماء. 

 

 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 ارتياحه إلى األفعال الحميدة و بذل العطايا أريحية خضع استقاد

 بخل )×(سخاء، جود،  كرم طباع)ج( ُخلقه،  طبعه

 كفاف فضول)ج( إحسان وزيادة،  فضل
مقدار الحاجة من غير زيادة أو نقصان، 

 السعة، الغنى )×(

 كثرة )×(قلل، )ج(  قلة فضل آثر

 يقر
 )×(يسكن، يثبت، ينتشر، 

 يضطرب، يرحل، ينحصر
 الحرب )×( السالم

 الشقاق، النزاع )×(الوفاق،  الوئام ينحصر )×(ينشر،  يشيع

 ضلع )م( ضلوع تضطرب  )×(تسكن،  تهدأ

 تسيل، تجري، تفيض )×(تجف،  ترقى الحبيب )×(الحقدة، )ج( العدو،  الحاقد

 دمع )م(ماء العين،  دموع
 البائس

الثري،  )×(البؤس، )ج( شديد الفقر، 
 ظاهر )×(أجواف، )ج( باطن،  جوف الغني

 أمن )×( خوف يأتي، يبقى  )×(يمضي،  يذهب

 شظف )×(سعة العيش،  الرخاء ظل )م(كنف،  ظالل

 شقاء  )×(رغد العيش،  نعيم تعاسة، شقاء )×( السعادة

 

 
أموالهم، و على األغنياء أيضا ينبغي أن يستجيب األغنياء للمنهج اإللهي، وأن يؤدوا الزكاة حق هللا في 

التجاوب مع كرم الطبع و سخاء النفس فيعطوا الفقراء المزيد من الفضل واإلحسان، وأن تتم مواساة الفقراء 
 مهما كان ما يملكه اآلخرون حد الكفاف، و علينا أن نؤثر الفقراء مهما كان ما نملكه قليال.

ألرض بالسالم وينتشر الحب بين الناس، ويخف الحقد، و تجف بهذا المنهج اإلسالمي والعالج الرباني تنعم ا
 دموع الفقراء ويطمئن الغني و يتحقق الرخاء للجميع فيسعد البشر في األرض وينعموا في السالم. 
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 وسيلته أن. أسلوب مؤكد أن كل إنسان 

 عن فريضة الزكاة ووجوب تأديتها.   كناية حق هللا في ماله  بيان

     بيان
استقاد ألريحية طبعه                                                         

 و كرم   نفسه
 صور اإلنسان مثل حيوان يقاد استعارة مكنية.

 بيان
 أريحية طبعه، كرم نفسه  

 

استعارتان 
 مكنيتان

 

صور الطبع والنفس شخصين كريمين، مما  
يشخص المعنى ويوحي بضرورة التجاوب مع 

 الخير والكرم 
 بديع

 يعطيان جرسا موسيقيا. سجع  وازدواج

 
 فأعطى من فضل 

 نتيجة لما قبله.  نتيجة

 بحذف المفعول به  إيجاز 

 بديع
 أعطى من فضل  -
 آسى من كفاف  -

 ازدواج -
 مقابلة -
 إيجاز -

 ازدواج يعطي جرس موسيقي-
 مقابلة توضح المعني وتقويه-
 إيجاز بحذف المفعول به -

 السمو األخالقي.عن الكرم و  كناية أثر من قلة  بيان

 
 يوضح المعني   إطناب بالترادف. قلة  –كفاف 

 يبرز المعنى. طباق قلة  –فضل  بديع

 بيان
 استعارة مكنية يقر السالم في األرض 

تصور السالم بناء يتم رسوخه وتثبيته في  
 األرض.

 صور الوئام شيء مادي يشيع و يظهر ..تجسيم استعارة مكنية ع الوئامييش
 

 بديع

 يقر السالم في األرض -
 ع الوئام في الناس ييش-

 يعطي جرسا موسيقيا و يمتعها.  ازدواج.

 
 بديع
 
 

 تهدأ ضلوع الحقد -
 ترقى دموع البائس  -
 جوف الفقيريسكن -
 يذهب خوف الغني  –

 ازدواج

 
 يعطي جرسا موسيقيا و يمتع األذن . 

دموع                                                       -ضلوع  بديع
 يعطي جرسا موسيقيا و يمتع األذن . جناس ناقص خوف -جوف 

 يوضح المعنى ويقويه.  طباق الغني  –الفقير  بديع

 استعارة مكنية يذهب خوف الغني  بيان

تصور الخوف حيوان يمضي ويختفي بفعل  
شيوع السالم في األرض، مما يجسم المعنى 

 ويوحي باألمن واالطمئنان 

   
 بيان

يتذوق الناس في ظالل 
 الرخاء سعادة األرض

 ..تجسيم.عاما له مذاق حلوتصور السعادة ط استعارة مكنية
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 لالستمرار والتجدد استحضار الصورة   مضارع يتذوق 

 
 القصر في ظالل الرخاء 

بتقديم الجار و المجرور  وغرضه التخصيص  
 والتوكيد.

 استعارة مكنية ظالل الرخاء  بيان
تصور الرخاء شجرة لها ظالل ممتدة، مما يجسم  

 الرخاء و يبرز امتداده وشموله الجميع .

 تصور األرض إنسانا سعيدا.  استعارة مكنية سعادة األرض  بيان

 عن رضا هللا عن المؤدي لحق الفقراء .  كناية نعيم السماء  بيان

 يوضح المعنى و يؤكده.  طباق السماء  –األرض  بديع

 
 ألنه يتناول قضية اجتماعية خطيرة، وهي وسائل معالجة اإلسالم للفقر.، اجتماعيمقال  : الفن النثري

 .أدبي : سلوباألنوع 
 )مهم (  : ما تعريف المقال ؟  س

 بحث قصير في العلم أو األدب أو السياسة أو االجتماع يُنشر في صحيفة أو مجلة.

  :سمات األسلوب األدبي
 األلفاظ الموحية، هندسية العبارات، العاطفة الجياشة. -1
 الموسيقى المؤثرة، الخيال المتحرر المحلق، مزج الفكر بالوجدان. -2

 الغير متكلفة. المحسنات البديعية -3

 

  مدرسة المحافظين   :الم رسة النثرية للكاتب
 )الزيات من المحافظين المجددين التي تضم العقاد و المازني وطه حسين (

(:    سمات م رسة المحافظين  )مهم مهم مهم جدا 
 التأثر بأساليب القدماء. -2              المحافظة على سالمة األداء وقوته.-1  

 التغني به.تمجيد الماضي و -4                                       حياء التراث.إ -3   
 

 الذي يمثله الكاتب ؟   الجديد : ما المذهب األدبي  س
 )مهم مهم(: مذهب جديد يقوم علي دعامتين 

 اإلفادة من أثار الفكر الغربي. -1
 العودة إلى بالغة القدماء في التعبير. -2

 

 : تقوم بالغة القدماء علي  
 اإليجاز. -1
 جمال اللفظ. -2

 رصانة الفواصل و قصرها.  -3

 .ي الساحرة موسيقالوقع  -4
 الحظ : 

 ألفاظ الكاتب  معبرة وصوره معبرة حتي لنراه يخط بكلماته ما يبدعه الفنان بريشته
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 ؟   تهس : ما الفكرة المحورية التي يعالجها الكاتب ؟ وما وسائله اللغوية لتأكيد فكر
 .................مهم مهم مهم جدا عالج اإلسالم للفقر .الفكرة: 

 هي اإلكثار من  :  :اللغوية هوسائل -
  . "أوفر  -أكثر  -أرفع  ": مثل صيغ التفضيل  - 1
 . المترادفةالجمل  - 2
 أساليب التوكيد . - 3
 االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية . - 4
 اللجوء لإلحصاء إمعاناً في تأكيد الفكرة . - 5
 الميل إلى  االزدواج )السجع المتوازن( الناتج من تنسيق المفردات والجمل والعبارات - 6
 .  إلقناع القارئ بما طرحه من قضايا  ربط األساليب بمسبباتها -7
 

 مهم مهم  مهم      س : بم يتميز أسلوب الكاتب على مستوى التعبير ؟

 والجمل والعبارات  تنسيق المفردات -1
واحتد أو قريتب منته وقتد يصتل عتدد  نستق تركيبتيتليها الجملة على  الجملةيقابله المفرد و المفردف

                                               الجمل المتوالية إلى ثالث أو أكثر

                                          في مواضعها  يقةالدق األلفاظ المعبرةاستخدام  -2

                                                            والتشبيهات المبتكرة   الصور الموحية -3

 وحسن التأثير  جمال اإليقاع -4
   الذي يصدر عن حس مرهف وموهبة كبيرة . دون تكلفوالجناس  االزدواجم ستخدا -5

 السجع واالزدواج عند الزيات ؟س: بَم يتميز 

 جميل وغير متكلف ؛ ألنه وليد الطبع والحس المرهف والموهبة البيانية الكبيرة .

 العاطفة: 
 عية، اإلعجاب بتشريعاته االجتمالدين اإلسالمي وبااالعتزاز مشاعر 

 الشديدة للفقر ومآسيه، كراهية ال
اءت صدى ج  ومحسناته، وصوره الخيالية أساليبهفألفاظه وتعبيراته، و :شديدة الصدق همشاعر
 .  هلمشاعر

 :  هادئة ، ومصادرها  :  الموسيقى في المقال

 أو االزدواج. ى التوازن سمت ..الفواصل الجميلة الغير مفتعلة  -1
 السجع غير المتكلف. -2
 الجناس.  -3
 الذهن.ر يثي: إصدار جرس موسيقي هادئ تطرب له اآلذان و ي   ثار الموسيقيةآلا
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 جدامهم  مهم  مهم    : السمات األسلوبية ألحم  حسن الزيات
 وسامية . فكره واضحة - 1
 واستيفاء الفكرة . اإلطنابيميل إلى  - 2
 . تشبيهات مبتكرةإلبراز فكره ، وله  التصويرعلى  يعتمد - 3
 المالئم فتشع إيحاءات ودالالت تبرز فكرته وأحاسيسه . اللفظة في مكانهايستخدم  - 4
 ، ويصور نفسه في كتاباته . أحاسيسه يعكس - 5
 المقيد بقيود السجع أو التكلف اللفظي  ليس بالمرسل وال بالمسجوعله أُسلوب خاص  - 6
 ناصعة الفصحى فهي محررة اللفظ دقيقة االختيار . عباراته عربية سليمة - 7
 غير المتكلف  السجع ، )االزدواج( النابعة من تقطيع الجمل تقطيعاً متوازياً  الموسيقى - 8
 
 : لَِم آثر )فضل( الكاتب استخدام األسلوب الخبري في النص ؟  س

نه يعرض حقائق واقعة ال مجال للشك فيهتا عتن ضترورة التكافتل للقضتاء علتى الفقتر ، ولتقريتر المعنتى أل
 الموضوع يالئمه األسلوب الخبري القائم على سوق األدلة واإلقناع ال اإلمتاع .فوتوضيحه لدى القارئ ، 

 المالمح الشخصية ألحم  حسن الزيات: 
 ملم بأركان اإلسالم وتشريعاته.  -1
 راصد لقضايا المجتمع  -2

 متدين.  -3

 شديد النفور من الفقر و مآسيه.  -4

 

 صادق التعاطف مع الفقراء.  -5

 رقيق الحس.  -6

 صادق المشاعر.  -7

 مخلص النصيحة لألغنياء.  -8

 .محب لمجتمعه  -9

 الحظ أن: 
 : عالج اإلسالم للفقر.  الفكرة المحورية -1
في كامل مقاله، ليقرر صدق ما يتناوله من قضايا و إنها حقائق مسلم بها و ال مجال :  األسلوب الخبري -2

 للتشكيك فيها. 

 األدب االجتماعي  خصائص

                           قرب الفكرة  -                                وضوح المعنى  -

 اإلحساس بآالم الجماعة. -                  التأثير النفسي والوجداني  -

 لكاتب المقال األدبي االجتماعي ؟ هاتوافريجب س : ما الصفات التي 

                قوة المالحظة -                                      ذكاء الكاتب -

 الحماسة لما يدعو إليه -                                    يقظة الوجدان -

 زالتها .إل سعياإلحساس بآالم الجماعة وال -
 س :  بم يمتاز الخيال عند الزيات ؟
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 والدقة في وضع الصورة في المكان المناسب ، وقوة العاطفة بالعذوبة والجمال  -

 جرائر الجوع[ ،  -: ]غوائل الفقر مثل  االبتكاريميل إلى  -

 .: )هذا الكتاب المحكم( مثل الواضحة الثقافة الدينية أثر  يهيظهر ف -

 المنـــــــــــــــــــــاقشة

 السؤال األول: 
بعد  عالج اإلسالم الفقر عالج من يعلم أنه أصل كل داء و مصدر كل شر، و قد أوشك هذا العالج أن يكون

أوفر مقاصده عناية، ولو ذهبت تستقصى ما نزل من الم شأنا، و أكثر أوامره ذكرا، وتوحيد هللا أرفع أركان اإلس
اآليات وورد من األحاديث في الصدقات و البر، لحسبت أن رسالة اإلسالم لم يبعث بها هللا محمدا آخر الدهر إال 

 . لينقذ اإلنسانية من غوائل الفقر و جرائر الجوع..
 ". دهر" و جمع "  مقاصده" و مفرد "  توحيد" و مضاد "  داء هات في جمل مرادف " (أ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 لماذا اهتم اإلسالم بعالج الفقر ؟  (ب 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 ما رسالة اإلسالم من خالل اآليات و األحاديث الواردة في الصدقات ؟  (ج 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 مدلال.ما منزلة العالج اإلسالمي للفقر بين أركان اإلسالم ؟  (د 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 ما داللة ذلك ؟وما نتيجة استقصاء الكاتب لآليات القرآنية الخاصة بأركان اإلسالم ؟  (ه 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 ، و اذكر نوعها و أثرها. صورة خياليةهات من الفقرة السابقة  (و 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

  فما هي ؟ مدلال.تدلل الفقرة السابقة على سمة أسلوبية أساسية من سمات الزيات.  (ز 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 ما نوع أسلوب الفقرة السابقة ؟ ولماذا آثره الكاتب ؟ (ح 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ما المالمح الشخصية ألحمد الزيات من خالل الفقرة السابقة ؟  (ط 
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 السؤال الثاني:   (ي 
كأنما اختار هللا لكفاح الفقر أشح البالد الطبيعية و أشد األمم فقرا، ليصرعه في أمنع حصونه و أوسع 
ميادينه ! فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع و أسهل، ثم 

 بلغ لحجته. اختار هللا رسوله فقيرا ليكون أظهر لقوته، كما اختاره أميا ليكون أ
 تخير الصواب لما يأتي مما بين القوسين:  (أ 
 معاناة(. –مقاومة  –)مطاردة              ":  كفاحمرادف "  -1
 أرخص(. –أسلم  –)أضعف     ":  أمنعمضاد "  -2
 أرياف(.  –أرائف  –)روائف     ":  ريفجمع "  -3
 قفير(.  –قفرة  –)قفر     ": قفار مفرد "  -4

 هللا جزيرة العرب لمكافحة الفقر لماذا اختار  (ب 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 لماذا اختار هللا رسوله ليكون فقيرا أميا ؟  (ج 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 اذكر أثره.لبالد طبيعة " وضح هذا الخيال، و" اختار هللا لكفاح الفقر أشح ا (د 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 مدلال.ربط الكاتب األسباب بمسبباتها ؟ لماذا  (ه 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 ما المدرسة األدبية التي ينتمي إليها الكاتب ؟  (و 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ما مظاهر الحفاوة بأحمد الزيات و أدبه ؟  (ز 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 
 السؤال الثالث: 

كانت جزيرة العرب إبان الدعوة العظمى مثال محزنا لما يجنيه الفقر على بني اإلنسان من تضرية الغرائز، 
كل السحت، وتطفيف وتمزيق العالئق، ومعاناة الغزو، ومكابدة الحرمان، و قتل األوالد و فحش الربا، و أ

 انحطاط المرء إلى الدرك األسفل من حياة البهيم... األغنياء وفقد األمن والكيل، وعنت الكبراء وأثرة 
 " شلو " و جمع " الرجال" و مفرد "  مكابرة" و مرادف "  إيثارهات من الفقرة السابقة مضاد "  (أ 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 نتيجة للفقر ؟ يها إبان دعوة اإلسالم األمراض االجتماعية التي كانت جزيرة العرب تعانما الرذائل و (ب 
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  

 ما معجزة اإلسالم الكبرى ؟ وما أثره على األمراض االجتماعية في الجزيرة العربية ؟  (ج 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 " ما نوع المحسن البديعي ؟ الحرمان العالئق، معاناة الغزو، مكابدةتضرية الغرائز، تمزيق " 

....................................................................................................................................... 

 ره ؟ " وضح الخيال هنا ؟ و اذكر نوعه و أث دستور متين القواعد"  (د 

....................................................................................................................................... 
 من أي فنون النثر هذا النص ؟ وما نوع أسلوبه ؟  (ه 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 ما خصائص مدرسة المحافظين ؟ 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 السؤال الرابع: 
ثم كانت بوادر اإلصالح اإللهي أن قلم أظفار الفقر، و أسا كلوم الفقراء، و قمع جرائر البؤس، فألف بين 

من الربا  القلوب، و آخى بين الناس، وساوى بين األجناس، وعصم النفوس من القتل الحرام، وطهر األموال
الفاحش، ثم عالج الداء األزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة 

 الناس، و كفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع...
 تخير الصواب لما يأتي مما بين القوسين:  (أ 
 قضايا(.  –جراح  –)أحاديث      ":  كلوممرادف "  -1
 جريرة(. –جرار  –)جار      ":  جرائرمفرد "  -2
 الحديث(.  –المنفصل  –)المؤقت      ":  األزلي مضاد " -3
 نفائل(.  –نوافل  –)أنفال      ":  نافلةجمع "  -4
 قصر(.  –نهي  –)إنشائي   ": أسلوب نوعه:  ال يكمل دينه إال بأدائه"  -5
  " خيال نوعه:  األركان الخمسة التي بني عليها اإلسالم"  -6

 مجاز مرسل(.  –استعارة مكنية  –)تشبيه                                                                   
 مجدهم(.  –تجنبهم  –" من القدماء: )هاجمهم  موقف أحمد حسن الزيات"  -7

 ما بوادر اإلصالح اإللهي في جزيرة العرب ؟ (ب 

.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 العالقة بين األغنياء و الفقراء ؟ كيف أصلح اإلسالم (ج 

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 ما الركن األساسي من أركان اإلسالم المنوط به عالج مشكلة الفقر ؟ و ما منزلته بين هذه األركان ؟ (د 
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.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 الفقر ؟ن بمنهج اإلسالم في عالج الحقد وما النتائج التي كانت ستجنيها البشرية لو أخذ المصلحو (ه 

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  

 
 ؟  فما مصادرها في الفقرةيتميز أسلوب أحمد الزيات بالموسيقى.  (و 

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..............

....................................................................................................................................... 
 

 تدريبات كتاب الوزارة  
 استمع إلي النص ثم أجب األسئلة التالية : -1
 وضح االتجاه الفكري للكاتب -أ

يمثل اتجاه المحافظين  الذين حافظوا علي سالمة األداء وقوته وأحيوا التراث وتأثروا بأساليب القدماء 
ومجدوا الماضي وتغنوا به ...يقوم مذهبه علي دعامتين : األولي : اإلفادة من آثار الفكر الغربي   ..والثانية : 

 رصانة الفواصل وجمال اللفظ .  العودة لبالغة القدماء في التعبير والتي اتسمت باإليجاز و
 ما الخصائص األسلوبية للكاتب ؟ -ب 
 فكره واضحة وسامية . - 1
 يميل إلى اإلطناب واستيفاء الفكرة . - 2
 االعتماد على التصوير إلبراز فكره ، وله تشبيهات مبتكرة . - 3
 وأحاسيسه .يستخدم اللفظة في مكانها المالئم فتشع إيحاءات ودالالت تبرز فكرته  - 4
 يستخدم أحاسيسه ، ويصور نفسه في كتاباته . - 5
 له أُسلوب خاص ليس بالمرسل وال بالمسجوع المقيد بقيود السجع أو التكلف اللفظي  - 6
 عباراته عربية سليمة ناصعة الفصحى فهي محررة اللفظ دقيقة االختيار . - 7
 اً )االزدواج( ،  السجع غير المتكلف الموسيقى النابعة من تقطيع الجمل تقطيعاً متوازي - 8

 
 يميل الكاتب إلي استخدام الحجج المنطقية ...وضح ذلك معلال  -ج

 ربط الكاتب األسباب بالمسببات  مثال ذلك :
 كأنما اختار هللا لكفاح الفقر أشد البالد طبيعة ...ليصرعه في أمنع حصونه  -

 فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع  -

 ثم أختار هللا رسوله فقيرا ليكون أظهر لقوته  -

 كما اختاره أميا ليكون أبلغ لحجته  -
 
 تحدث أمام زمالئك عن مشكلة الفقر وكيفية عالجها ،مراعيا ما يلي : -2
 توظيف األساليب البالغية -ظواهر الصوتية  توظيف ال-التنوع في لغة الخطاب    -

 
عالج اإلسالم الفقر عالج من يعلم أنه أصل كل داء و مصدر كل شر، و قد أوشك هذا العالج أن يكون  -3

أوفر مقاصده عناية، ولو ذهبت تستقصى ما نزل الم شأنا، و أكثر أوامره ذكرا، وبعد توحيد هللا أرفع أركان اإلس
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من اآليات وورد من األحاديث في الصدقات و البر، لحسبت أن رسالة اإلسالم لم يبعث بها هللا محمدا آخر الدهر 
 إال لينقذ اإلنسانية من غوائل الفقر و جرائر الجوع... 

 هات معني )غوائل (، ومفرد )جرائر( في جملتين من تعبيرك  -أ
  : ارتكب المجرم جريرة  جريرة      /      :المؤمن يقاوم غائلة  نفسه    غائلة 
 (شرح... )كيف عالج اإلسالم الفقر كما فهمت من الموضوع ؟ دلل علي ذلك  -ب
 يميل الكاتب إلي استخدام المحسنات البديعية ...وضح من خالل الفقرة  -ج

 : أصل كل كل داء ومصدر كل شر  / غوائل الفقر وجرائر الجوع ازدواج 
 : عالج / عالج الجناس الناقص 

 ن ،  ......تربو علي الخمسي    ن:  ...ال تبلغ الثالثي السجع
 استخرج من الفقرة صورة خيالية وبين سرجمالها  -د

استعارة مكنية صور اإلسالم مثل طبيب يعالج ،فيها تشخيص  واستعارة مكنية صور الفقر  عالج اإلسالم الفقر :
 مثل المريض و )خيال مركب(

 (شرح)  أهمية الصدقات والزكاة كما فهمت من الفقرة ؟ما  -هـ
 أجب عما يلي : -4
 بين نوع المقال  -أ

 نوعه : مقال اجتماعي و كتب بأسلوب أدبي 
 ما الفكر الرئيسة للموضوع ؟ -ب
 رتب فكر الموضوع حسب رؤيتك فعال . -ج
 : استنتج خصائص المقال ، ثم أكمل الشكل التالي  -د

 .................................................................................................................. الفكر 
 ................................................................................................................. المعاني 
 .................................................................................................................. التصوير 
 .................................................................................................................. األسلوب 
 .................................................................................................................. الموسيقا
 .................................................................................................................. العبارات 

 
 التي اشتمل عليها المقال ؟المضامين ما أهم  -5
 أكمل الشكل التالي : -6

 التعليل لم يعجبني في النص التعليل أعجبني في النص
..................... ..................... ..................... ..................... 

..................... ..................... ..................... ..................... 

..................... ..................... ..................... ..................... 

 
 اكتب بحثا عن أهم مشكلة في مجتمعك مقترحا الحلول .. -7

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
......................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......... 
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 إبراهيم أصالن     الكنيسة نورت                    الثامنالنص 
 زمان 

 كان النهر مكشوفا للعيان 
 وزمان 

 كان أهالي إمبابة يقضون سهراتهم طوال شهر رمضان على طول شاطئه الممت  
 نوهم يتسامرو ،ن، األوال  يلعبوياألوانالحصر و وهم يحملون ييغا رون الحوار

 يجمعون حوائجهم ساعة السحور ويعو ون.ويشربون الشاي، و
 

تجاورنا سواء في البيت أو في قع ة  المسيحي( منصورالعم )كانت عائلة 
ا األوال  من أجل تزيين القروش القليلة التي يجمعه ييساهمون ف الشاطئ، وكانوا
 الكعكالتي نرص عليها ون إال م  األذان وكنا نتبا ل ألواح الصاج طرالحارة وال يف

 يعو إلى الفرن القريب، ونظل حتى الصباح حي   والبسكوت والغريبة، ونتبا ل حملها
 كل منا ب لواحه ونتبا ل الزيارة يوم العي .

 
ذاكرة أبناء جيلي أهالي المنطقة، بذاكرتي، و التصاقا  ر تلك األيام من أكثر صو      
األوال  على  تانتظارنا م ف  اإلفطار على شاطئ النهر كنا نتجم  عشرا صورة
 الحافة.
 اخل هذه الكبير، و ناءة تحت كوبري إمبابةكان الشاطئ الممت  ينتهي بانحو

، لذلك لم نكن ننظر إلى هناك بل االنحناءة كان م ف  رمضان الرابض ال يبين منه شيئا  
وراء األشجار، هناك  ف  رقب عبر النهر، إلى مبنى شبه مختكانت عيوننا مصوبة في ت

 الماء مثقال بطميه الفوار.حي الزمالك ويكون النهر طافحا وفي 
 ح األحمر طل . وتكون ال نيا صيفا والبل
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 تظل عيوننا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي و

في  جميعا  األغصان حينئذ نهلل النحيلة المتباع ة عبر الفروع و هضاء نوافذفج ة ت  
                غناء موق  

 الكنيسة نورت... الكنيسة نورت 
 
الغناء، يطلق الم ف  الرابض عن  انحناءة النهر   ذلك النور المحمر في النوافذ ووم   

ناك ونرى  خانها الكثيف األبيض حينئذ نميل ب جسا نا إلى ه، ص ىطرقة قوية لها 
 ء.على سطح الما يروح ويسرح كثيفا  وهو يغا ر مخب ه و
 
، وأنا س لت عن اسم كل سنة و أنت طيب: يقولاتصل  ( إ وار  الخراط)والص يق  

 كان يمكن رؤيتها من إمبابة زمان،تلك الكنيسة التي 
 .( بالمرعشلي)،ال يوج  بها إال كنيسة العذراءيقيم : إن الزمالك حي قال
 لم أع  أراها،  :قلت
 : ربما أن المباني حجبتها. قال
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 إبراهيم أصالن 

 

 
 م2012 وتوفيالقاهرة بنشأ لكنه  الغربيةمحافظة  طنطابقرية )شبشير الحصة( بم 1953ولد  -
 "  وردية ليل" ،   " بحيرة المساء"     أشهر أعماله القصصية-
  ".حجرتان و صالة "    ،  " عصافير الجنة "  ،   "مالك الحزين"    أشهر أعماله الروائية   -
 الجوائز-

 م  2003في األدب عام  الدولة التقديريةجائزة 
 م 2005عام  كفافيس جائزة

نسيج واحد يجمع بين ومنذ فجر التاريخ تميزت األمة المصرية بصفات ثابتة  
وتكامل وطني رصين عبر أحداث وثورات وتاريخ ومناسبات متعددة، وهذا ما عبر عنه    ينمسيحيالو نمسلميال
هذه العائلة  نورت " الكنيسة"  المسيحي في قصته القصيرةالعم منصور من خالل عائلة  إبراهيم أصالن "" 

" الحارة التي تشارك جيرانها المسلمين من أهالي إمبابة في الجلوس على شاطئ النيل وتبادل الهدايا وتزيين 
 وتبادل الزيارة في شهر رمضان. "
 

 أهل الحارة وقضاء سهرات رمضان  -1
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 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 خفيا )×(ظاهرا واضحا،  مكشوفا أنهر–نُهر  –أنهار )ج( المقصود نهر النيل،  النهر

المشاهدون بعيونهم                                          الناظرون و العيان
x المشيح بنظره 

ها سكنشمال الجيزة منطقة شعبية  إمبابة
 الكاتب.

 يقيمون )×( يتركونيخرجون و يغادرون المنحسر   x الطويل المنبسط الممتد

 حاجتهم )م(المراد أدواتهم،  حوائجهم يتحدثون ليال  يتسامرون

 آخر الليل قبيل الفجر، المراد قبل تناولهم طعام السحور  السحور

 جانبه  شواطئ ، شطآن شاطئه نومهم  )×(سهرة  )م( سهراتهم
 يفرقون  )×( يجمعون قصر  )×(أطوال  )ج( طول

 
" عن الوحدة الوطنية بين أبناء مصر من شركاء األرض  إبراهيم أصالنفي لحن وطني عذب ،عبر " 

أهالي  : من خالل مصرية الكاتب وقدرته على تصوير لوحة قصصيةواللغة والفكر والمستقبل واألمل وذلك في 
" وخروجهم من الحارة حيث يقضون سهراتهم طوال شهر رمضان على شاطئ النيل، يحملون معهم  إمبابة" 

حوائجهم من الحصر واألواني ولعب األطفال يشربون الشاي ويتسامرون طوال الليل ثم يعودون إلى منازلهم مع 
 حوائجهم قبل السحور.

 
 ك .( ، ثم تكرارها بعد ذلزمانس : علل : بداية الكاتب بكلمة )

بضترورة  تتوحيالتذي ال ينستى ، والجميتل الشديد بالجذور والماضتي  هتوحي بارتباط
التمسك بالقيم واألصالة التتي قتد تكتون غابتت عنتا حينتاً فتي زمننتا الحاضتر ، وكررهتا 

متتن قتتيم أصتتيلة الجميتتل الماضتتي  هتتذا الكاتتتب للتأكيتتد علتتى شتتدة التعلتتق بكتتل متتا فتتي
 عصرنا الحاضر .وذكريات طيبة عطرة افتقدناها في 

 من مبادئ القصة القصيرة . وضح . ( إلى مبدأزمانس : تشير كلمة )
كثيرة أغنتنا عن كلمات عديدة توضح  والتركيز في القصة القصيرة ، حيث إنها تحمل مدلوالت التكثيف مبدأ

 قديماً واآلن ، والعادات ... إلخالودودة والحاضر والشخصيات الجميل الفارق بين الماضي 
 : عالم يدل تكرار الكاتب للفعل )كان( على امتداد النص ؟ س

 الطيبة التي كانت تربط بين أبناء الوطن قديماً.)الروابط( للتأكيد على األخالق الجميلة الطيبة والوشائج 
 [ ؟ ولماذا ؟سكان إمبابة -أهالي إمبابة أجمل : ] أيهما س :

الجميل الذي فيه مودة ومحبة وألفة ودفء العالقات بينهم فكأنهم التعبير األول أجمل ؛ ألنه يوحي بالجو األسري 
 كالعائلة الواحدة )زمان(.

 : فقط . حارات( والصواب جمع حارة الحوارييعاب على الكاتب استخدامه لجمع خاطئ ) نقد 
   تتألف من : لوحة كليةرسم القاِص 

 يتسامرون(. –في : )يلعبون صوت  -
 يعودون(. –يلعبون  –يحملون  –في : )يغادرون حركة  -
  ساعة السحور( . –األواني –العصر –الشاطئ  –في : )النهر  لون  -
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 المباني الشاهقة . هعن رؤية النيل قبل أن تحجب كناية كان النهر مكشوفا للعيان

كان أهالي إمبابة يقضون سهراتهم 
 طوال شهر رمضان

 عن شدة ارتباطهم بنهر النيل.  كناية

 يوضح المعني ويؤكده  طباق  يعودون –يغادرون  -

 عن تعلق أهل إمبابة بشاطئ النيل  كناية شاطئه الممتد 

يغادرون الحواري وهم يحملون 
 الحصر واألواني

 عن خروجهم للتنزه و السحر.  كناية

 يجمعون حوائجهم ساعة السحور
 عن انتهاء السهرة.  كناية

                    يغادرون.. يحملون.. يلعبون    -
 يتسامرون.. يجمعون..يعودون -

 

 سجع

 

 يعطى جرسا موسيقيا تطرب له اآلذان.

 يعطي جرسا موسيقيا سجع وازدواج األوالد يلعبون، وهم يتسامرون

 للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة. مضارع  يحملون –يغادرون  –يقضون 

 يالئم القصة القصيرة ( للوصف والتقرير ) خبري األسلوب في الفقرة
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 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

أسواء ،سواس،  )ج( متساويان، سواء
 سواسية ، سواسوة

 المراد الجلوس على شاطئ النيل  قعدة الشاطئ

  أعمام ، عمومة)ج(    أخو األب العم  عائالت، عوائل)ج(   أسرة  عائلة 
يتناولون طعام اإلفطار في  يفطرون

 يصومون (  X)رمضان
ألواح 
 الصاج

أدوات تصنع من الصاج وتوضع فيها 
 مخبوزات العيد

 المراد شاطئ النيل،الناحية والجانب و الحافة إنفصاال ( X)  حضورا: المراد  التصاقا
 حواف)ج( 

 اختفي(  X)المراد ظهرت بدايته  طلع استقامة (X)انحناءات )ج(  ميل، انحناءة

 ما يحمله السيل من طين رطبا أو يابسا  طميه الغائض( X)كثير المتدفق   : المراد الفوار

  خاليا  ، جافا(   X) المراد ممتلئا طافحا المراد معبأ و محمال مثقال

 متجهة ، مسددة  مصوبة تنظر ، تالحظ ترقب

 تقبيح ، تشويه(  X)  تجميل  تزيين  تنأي (  X)تالصقنا  تجاورنا
 نحتكر (    X)نتداول   نتبادل   الكثيرة ( X) القليالت القليلة
 يبخلون (  X)  يشاركون يساهمون  نبعثر(  X)  نضم بعضه جوار بعض نرص 
  المساء ( X) النهارأول  الصباح  أفران )ج  (     موقد النار الفرن 

 أجيال )ج(  قرنخالل ثلث ال أً من يتعايشون مع جيلي   أقل(   X)  أكاثر)ج (   أكثر 
 المتحرك ، الجائل( X) المقيم ، الثابت الرابض  المياه ،  األمواه)ج  ( الماء 
 يبتدئ(  X) ينتهي  خارج(  X) باطن داخل 
 حيف ، حافاتحواف ، (  X)الجانب  الحافة  يظهر يبين
 ظاهر(   X) مستتر مختف اآلخرة (  X)الدنا )ج(   الحياة الحاضرة الدنيا 

 
من مشاهدة الفرحة بقدوم شهر رمضان يأتي  الكم الحركيفي مقابل هذا 

المسيحي بحكم الجوار في  العم منصورتكثيف مواز  لنفس الصور من خالل عائلة 
من إسهام األخوة المسيحيين في تزيين  هالبيت أو جلسة الشاطئ وما يصاحب

ك عالحارة والمشاركة في شراء أدوات الزينة وإفطارهم مع اآلذان وتبادل ألواح الصاج التي يرص عليها الك
 والبسكوت والغريبة وتبادل حملها إلى الفرن وتبادل الزيارة يوم العيد.
المنطقة انتظار مدفع اإلفطار على شاطئ ومن المشاهدة الملتصقة بذاكرة الكاتب وأبناء جيله و أهالي 

ذلك لالنيل، ذلك المدفع الكائن أسفل كوبري إمبابة الكبير لم يظهر منه شيئا لذلك كانت األنظار تتعلق بالنهر 
 المبنى شبه المختفي وراء األشجار.

س : أوضتتحت الفقتترة الستتابقة حميميتتة عالقتتة المستتيحي بأخيتته المستتلم ومشتتاركته الوجدانيتتة لتته . 
 اذكر مظاهر ذلك .

 الجلوس على شاطئ النيل معاً في السهرات الرمضانية وغير الرمضانية  - 1
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 المشاركة في تزيين الحارة . - 2
   اإلصرار على اإلفطار مع المسلمين وقت آذان المغرب. - 3
  تبادل الهدايا والتهنئة بحلول العيد .  - 4
 ؟[ منصتتور العتتم - المستتيحي منصتتور العتتم: ] المعنتتى ألداء أقتتوى أيهمتتا:  س

   ؟ ولماذا
أقتتتوى ؛ ألن فيتته تأكيتتتد علتتى عمتتتق التتروابط والعالقتتتات بتتين أبنتتتاء األمتتة مستتتلميها األول التعبيتتر 

 ان وانعدام لكل الفروقات بيننا .ومسيحييها وذوب
 ( ؟عائلة العم منصور المسيحي .. يساهمون في القروش القليلة: ) هس : عالم يدل تعبير

( من أجل الزينة الرمضانية ، فعلى الرغم من الفقتر القروش القليلة) ومودة رائعة تظهر في التبرع بـعلى محبة 
الواضتتح إال إن عائلتتة العتتم منصتتور حرصتتت علتتى المستتاهمة والمشتتاركة فتتي فرحتتة المستتلمين بقتتدوم رمضتتان ، 

 ( واحدة . أحزانهمفالمصريون أفراحهم وأتراحهم )
لقاص ليوضح مظاهر الوحدة الوطنية بين عنصري األمة واستخدم رسمها ا صورة كليةفي الفقرة 

 عناصرها
 اآلذان(.  –في    )قعدة الشاطئ الصوت 
 الكعك(.  –ألواح الصاج  –)تزيين الحارة     في   اللون
 نرص(. –نتبادل   –)التزيين    في  الحركة

 

 
عائلة العم منصور تجاورنا سواء في 

 البيت أو في قعدة الشاطئ 
 عن قوة الروابط بين عنصري األمة.  كناية

 عن قوة الروابط االجتماعية  كناية  كانوا يساهمون في القروش القليلة

 استعارة مكنية تزيين الحارة 
 صور الحارة عروساً تتزين وجمالها التوضيح  

 عن الفرحة بقدوم رمضان. كناية

 الروابط االجتماعية .عن التعاون وقوة  كناية تبادل حملها إلى الفرن 

من أكثر صور تلك األيام 
 التصاقا بذاكرتي

 استعارة مكنية
 

صور )صورة تلك األيام( بشيء مادي ملتصق بذاكرة  
 الكاتب وجمالها التجسيم.

 استعارة مكنية انتظارنا مدفع اإلفطار
صور مدفع اإلفطار بضيف ينتظرونه بشوق وترقب  
 تشخيص وتوحي بالفرحة.فيها و

 عن الترقب   كناية كانت عيوننا مصحوبة في شوق
 عن كثرة ماء النيل و فيضانه.  كناية يكون النهر طافحا 

 عن كثرة الطمي في موسم الفيضان.   كناية مثقال بطميه الفوار 

سواء في البيت أو في قاعدة 
 الشاطئ و كانوا يساهمون 

 تعدد العطف
 

يدل على تعدد مظاهر التواصل بين المسلمين  
 والمسيحيين. 

 بالنفي واالستثناء يفيد التخصيص والتوكيد.  أسلوب قصر ال يفطرون إال مع األذان 

 " جمع للشمول والعموم.ألواح"  صيغة الجمع  نتبادل ألواح الصاج 

 إطناب الكعك والبسكوت و الغريبة
تعدد األطعمة  ودليلللتوضيح ...  تفصيل بعد إجمال 

 العيد. المقدمة في
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 بكثرة الماء وتدفقه مع موسم الفيضان.  توحي طفحا 

 بكثرة الطمي الذي يحمله ماء النهر.  توحي مثقال بطميه 

 عن مراعاة مشاعر المسلمين وحبهم لهم  كناية  اليفطرون إال مع اآلذان

 للتخصيص والتوكيد بتقديم الجار والمجرور أسلوب قصر  نرص عليها الكعك

 عن قوة الروابط االجتماعية كناية  نتبادل الزيارات يوم العيد
 بتقديم الجار والمجرور  للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر  من أكثر الصور .....صورة

 بتقديم الجار والمجرور للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر  يءاليبين منه ش
 قبله تعليل لما إطناب   لذلك كنا النتنظر 

 صور المدفع إنساناً رابضاً ) تشخيص ( استعارة مكنية  مدفع رمضان الرابض 
 عن موصوف ....عن فصل الصيف  كناية  البلح األحمر طلع 

 
 الكنيسة نورت... الكنيسة نورت   -3

 تظل عيوننا معلقة بذلك المبنى شبه المختفي و
 األغصان النحيلة المتباع ة عبر الفروع و هضاء نوافذفج ة ت  

 في غناء موق   حينئذ نهلل جميعا  
 الكنيسة نورت... الكنيسة نورت 

وم  ذلك النور المحمر في النوافذ والغناء، يطلق الم ف   
 الرابض عن  انحناءة النهر طرقة قوية لها ص ى 

 هو يغا ر مخب ه وناك ونرى  خانها الكثيف األبيض حينئذ نميل ب جسا نا إلى ه
  ءعلى سطح الما و يروح ويسرح كثيفا  

أنا س لت عن اسم تلك ، وكل سنة و أنت طيب: يقولاتصل  إ وار  الخراطالص يق و
: إن الزمالك حي  يقيم، ال يوج  قالالكنيسة التي كان يمكن رؤيتها من إمبابة زمان، 

 . مرعشليبها إال كنيسة العذراء بال
 : ربما أن المباني حجبتها. قاللم أع  أراها،  : قلت

 
 معنــــــــــاها الكلمة معنــــــــــاها الكلمة

 الظاهر )×(المستتر،  المختفي تنظر في ترقب  معلقة

 خالل عبر المراد ضعيفة النحيلة

 المراد نغمات منظمة غناء موقع نصيح في فرح نهلل

 المغادر )×(َرَوابض -ُربُوض)ج(  المقيم الرابض أضاءت نورت
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 استقامة )×(ميل،  انحناءة أصداء)ج( رجع الصوت و تكراره،  صدى

 يبقى )×(يترك،  يغادر الرقيق )×(الثقيل، الكثير، الغليظ،  الكثيف

 يسير يروح موضعه ومكانه مخبأه

 أخفتها حجبتها المراد ينتشر ، يمضي ، يتحرك يسرح

 نافذة )م(  شبابيك نوافذ  الكبيرة الضخمة ،)×(  الرفيعة ، الصغيرة النحيلة 
 أشباه)ج(     مثل شبه  تطفأ ،تظلم)×(  تنار تضاء
 ظالم)×(   أنوار )ج(   الضوء  النور  المتقاربة)×(   المتباعدة
 أسود)×(  البيض)ج(   أبيض طلقات )ج(   قذيفة طلقة 
  يظعنيرحل ، )×(   يعيش ،يحيا يقيم  سطوح ،أسطح)ج(    أعلي ، فوق سطح

 
يظهر جمال المكان حيث تضاء نوافذ هذا المبنى النحلية المتباعدة عبر الفروع واألغصان فيهلل الجميع 

 ( ومع نور الكنيسة يطلق مدفع اإلفطار وينطلق دخانه الكثيف منتشرا متمدداً الكنيسة نورت.. الكنيسة نورت)
 على سطح الماء.

( وهو يهنئه بقدوم شهر رمضان إدوارد الخراطصديقه الكاتب )ثم يحلل جمال الذكريات من خالل سؤال 
 المبارك عن تلك الكنيسة فيجيبه بأنها كنيسة العذراء بالمرعشلي في الزمالك.

و ينهي ذكرياته بالمفارقة بين الماضي النبيل و بين زحام الواقع المزدحم بالمباني الضخمة المرتفعة 
 ظيم.التي يراها وقد  حجبت هذا المشهد الع

 س : ما المشهد الذي ال يفارق ذاكرة الكاتب وذاكرة أبناء جيله ؟
لحظة انتظارهم أذان المغرب وانطتالق متدفع اإلفطتار علتى شتاطئ النيتل تحتت كتوبري 

 . إمبابة
 

المبنتى )الكنيستة( شتبه المختفتي وراء األشتجار فتي حتي  نت أنظتار الصتبية تتجته إلتىس : لماذا كا
 الزمالك ؟

ألنه عندما ينطلق مدفع اإلفطار تضاء نوافذ ذلك المبنى فيتهلتل الجميتع فتي غنتاء جمتاعي موقتع " 
 " فرحاً بمجيء وقت اإلفطار .الكنيسة نورت .. الكنيسة نورت 

 
 س: عالَم يدل حرص الكنيسة على إنارة مصابيحها وقت آذان المغرب وإطالق مدفع اإلفطار ؟

 بين عنصري األمة الذي يجمع على مدى التسامح والمشاركة الوجدانية الرائعة والترابط الجميل 

 
 : هاعناصربانتظار لحظة اإلفطار  صورة كليةفي الفقرة  -
 صوت طلقة المدفع(. –غنائهم الموقع الكنيسة نورت  –عشرات األوالد  –)تهليل :     الصوت  -
 الماء المثقل بالطمي(.  –األشجار  –مدفع رمضان  –كوبري إمبابة  –)شاطئ النهار :       اللون  -
 دخان طلقة المدفع(.  –الماء مثقال بطميه الفوار  –حركة النهر  –)تجمع عشرات األوالد  :     الحركة -
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 عن الترقب وشوق االنتظار.   كناية تظل عيوننا معلقة بذلك المبنى 

 عن اإلبصار عالقته آلية.  مرسلمجاز  عيوننا مصحوبة 

 استعارة مكنية نوافذه النحيلة 
صور النوافذ بكائن حي يصاب بالنحول وسر جمالها  

 التوضيح و توحي بقدوم ذلك المبنى.

 عن البهجة والفرحة.  كناية حينئذ نهلل جميعا 

 تشخيص. فيها مخبأه  شبه الدخان بإنسان يغادر استعارة مكنية يغادر مخبأه  

 كناية حينئذ نميل بأجسادنا إلى هناك 
عن التطلع فرحين بجمال مشهد انطالق مدفع 

 اإلفطار و تناثر دخانه األبيض الكثيف. 

 عن وضوح المكان في الماضي .  كناية التي كان يمكن رؤيتها من إمبابة 

 كناية لم أعد أراها 
 ي الكنيسةحديثة فلم يعد يرالعن ارتفاع المباني  

 كما في الماضي .

 بالترقب. توحي معلقة 

 بالضعف.  توحي النحيلة 

 باتساعها. توحي المتباعدة 

 يفيد التوكيد.    على العام  عطف الخاص  إطناب الفروع واألغصان 

 على جمال الغناء.   الوصف يدل غناء موقع 

 الكنيسة نورت.. الكنيسة نورت
 أفاد التوكيد على الفرحة.  التكرار

 أفعال مضارعة يروح، يسرح 
للتجديد واالستمرار واستحضار الصورة وتوحي  

 بكثرة الدخان وانتشاره.

 للتخصيص والتوكيد.   أسلوب قصر ال يوجد بها إال كنيسة 

 عن الفرحة والسعادة  كناية  الغناء يطلق
 صور الدخان مثل إنسان مختبئ استعارة مكنية دخانها و هو يغادر 

 بالترادف لتأكيد المعني  إطناب االغصان  -الفروع 
 إيحاء بالتسامح الديني تكرار الكلمة كنيسة  كنيسة   ....

 تقديم الظرف  للتخصيص والتوكيد أسلوب قصر  مع ذلك النور يظهر 

 
نب الشخصية المصرية جوا بعضتصور ... القصة القصيرةفن : النص

 خالل مظاهر االحتفال بشهر رمضان.بين عنصري األمة من والتالحم 
   يتميز بقصرهو  عمل فني يتميز بإحكام البناء : القصة القصيرة

                                                                                        غالباً  الزمني المدى قصيرة                    األحداث قليلة 
 . داللتها لها عبارة كل               اإليجاز في غاية التعبير             محدودة لشخصياتا

 س : ما هدف الكاتب من هذه القصة ؟
: أن يعتترض لنتتا صتتورة رائعتتة عتتن عراقتتة الوحتتدة الوطنيتتة بتتين أبنتتاء مصتتر متتن مستتلمين  الهتتدف

 ومسيحيين شركاء الوطن واألرض واللغة والفكر والحوار والرؤى والمستقبل واألمل .
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 س : ما مدى ارتباط عنوان القصة بمضمونها ؟ 
تدور أحداثها حول شهر رمضان وعادات المصريين فيه ومشاركة األخوة المسيحيين  حيث )الكنيسة نورت( 

 ألخواتهم المسلمين. 
التي تدخل في النسيج الوطني اإلسالمي والمسيحي في صورة  بالغ الداللة في رصد الحالة الوطنيةهذا العنوان 

 رائعة مع قدوم شهر رمضان المبارك. 
بالغ تاركا انطباع  إيجاز وتوكيد وإيماءتحمل رسالة القاص  في  الكنيسة نورت()فهذه القصة بعنوان من كلمتين 

لدى الملتقى عن المشاركة الوجدانية في االحتفال برمضان ثم تتوالى الدالالت المعبرة عن طبيعة الشخصية 
 المصرية والعادات والتقاليد التي تجمع بين المصريين جميعاً 

 
 نورت " من حيث الشخصيات واألحداث ؟س : بَم تميزت قصة " الكنيسة 

 القصتتة نهايتتة فتتي وتظهتتر التتراوي هتتو لألحتتداث األساستتي فتتالمحرك واألحتتداث الشخصتتيات بمحدوديتتة تميتتزت
 . القصة مضمون على للتأكيد ؛ الثانوية الشخصية المسيحي صديقه شخصية

 
 س: أظهرت القصة تجانس كل األجيال و األعمار في حب مصر؟ 

فالكتل  -مسلمات ومستيحيات  -األجيال واألعمار في حب مصر من خالل الناشئة من الصبية والبنات تتجانس كل 
يشارك في تزيين الحارة وانتظار اآلذان واإلفطار وفي صنع الكعك والبسكويت ، ثتم يتجمتع العشترات علتى حافتة 

  الكنيسة .النهر وتتجه األنظار إلى مصدر الضوء الخافت انتظاراً ألذان المغرب وإضاءة 

 جـ : االتجاه الوطني .        س : ما االتجاه الفكري للكاتب كما فهمت من القصة ؟
 س : ما مدى ارتباط القصة بقيم المجتمع وأعرافه ؟ دلل . 

ترتبط القصة ارتباطاً وثيقاً بقيم المجتمع وأعرافه حيث تسلط الضوء على قيم المجتمع الوطنية واالجتماعية من 
حميمية العالقة بين عنصري األمة والتي تظهر واضحة في االحتفاء بقدوم شهر رمضان والمشاركة  خالل إبراز

 وتبادل الزيارات والتهنئة . في سهراته وصنع الكعك والبسكويت والغريبة
 س : تبدو دقة الكاتب في سرده القصصي . وضح .

، ومتا يصتدر  وصف فيها النور المحمر في نوافذ الكنيستة لحظتة انطتالق متدفع اإلفطتار لوحة دقيقةفلقد رسم لنا 
 عنه من دخان أبيض كثيف والمدفع يغادر مخبأه .. والدخان يسرح كثيفاً على صفحة مياه النهر العظيم .

 : بناء هذه القصة
 براز التالحم والتواصل بين عنصري األمة.إل:  يعتمد على  عناصر -1
 التكامل الوطني بين عنصري األمة.:    واحدة الفكرة -2
)أهالي إمبابة مسلمين  ليتالئم مع كونها قصة قصيرة. وتمثلت الشخصيات في::  الشخصيات محدودة -3

 (.  صديق الكاتب إدوارد الخراط – الكاتب -ومسيحيين 
 : مظاهر االحتفال بشهر رمضان والقاسم المشترك بين عنصري األمة.األحداث -4
الزمن  بدأمن الحياة فقد  جانبا واحداليالئم مفهوم القصة القصيرة حيث تصور :  الزمني محدودالمدى  -5

بالعودة  انتهىلمدفع اإلفطار والجلوس على شاطئ النيل ليال و فيها بخروج أهالي إلمبابة انتظاراً 
 وطلوع البلح األحمر.  زمن الصيفلمنازلهم قبل السحور في 

 الحارة(.  –: )شاطئ النيل  ماكن محدودةاأل -6
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 : التعبير
بكل وصف مقصود وكل عبارة لها داللتها وذلك واضح من خالل اختيار الكاتب لكلماته وبناء  في غاية اإليجاز

 ةتجمل
 نوافذها النحيلة(  –عيوننا مصوبة في ترقب  –نتبادل  –: )يغادرون الحواري مثل 
                                                         .... الحياةلغة استعان بكلمات ومعاني قريبة من و

 ألواح الصاج(. –الكنيسة نورت  –طافح  –)البلح األحمر طلع  مثل
 : زمن القراءة للقصة

 . ساعتينقد يتضاعف ليبلغ .....  دقائقتقرأ في زمن حده األدني بضع 
 : من حيث الحجم

 ألفا. اثني عشرفي حين يصل حدها األقصى إلى  ........كلمة ألفقد تكون في أقل من 
 : الغاية الفنية للقصة

توصيل رسالة إلى الملتقى تتمثل في فكرة أو مغزى أو انطباع يجسد في حكاية قصصية تحاكي واقع الناس 
 –إنساني واحد عبر تاريخ  –والحياة، فالرسالة التي أراد الكاتب توصيلها هي إلقاء الضوء على التمازج الشديد 

 بين عنصري األمة.
 ركز الكاتب علي فكرة المشترك اإلنساني بين األديان السماوية ،،،،وضح : 

حيث جاء  الخطاب عمر بنفي عهد الخليفة  عمرو بن العاصفالمصريون منذ جاء الفتح اإلسالمي على يد  
للوالية الجديدة التي آمن أهلها من األخوة المسيحيين الذين  مقراً  الفسطاطجندي و بنى  ستة أالفبجيش من 

اثني يتضاعف عدده خالل مساره من الفسطاط إلى اإلسكندرية ليتجاوز جيش عمرو أدركوا سماحة اإلسالم فإذا ب
 جندي ممن أسلموا معه  عشر ألف

      س : كيف عاشت مصر منذ الفتح اإلسالمي ؟
 س: ركز الكاتب علي فكرة المشترك اإلنساني بين األديان .....وضح ذلك 

عمر بن ( التي منحها العهدة العمريةعاشت مصر القبطية نسيج متداخل بين مسلميها ومسيحييها وكأنها تحيى )
وعوا في بأن يقيموا شعائرها وعبادتها ويحافظوا على مقدساتهم ال يؤذي منهم أحدا وال ير إيلياألهل  الخطاب
 . دينهم 

 س : ما المحور الذي تدور حوله تلك القصة ؟ وما الذي يؤكد هذا المحور ؟
على مر التاريخ ذلك الشعب الذي ال يعرف التفرقة بين مسلم أو مسيحي حيث يعيش وحدة الشعب المصري فكرة 

 .أخوة متحابين الجميع على ضفاف نهر النيل الخالد وعلى أرض مصر منذ فجر التاريخ البشرى 
ثتورة ها وصتليبها فتي تكامتل وطنتي رصتين تطالتب بالحريتة واالستتقالل ختالل لأن مصر عاشت بهاليؤكد ذلك   -

هتا بين أبنائها بنفس القوة وهذا الذي جعل كاتبنا يلتقط خيوطالرباط الوطني بقيادة سعد زغلول واستمر م 1919
 ؛ ليسرد حولها قصته القصيرة .

 ؟  هناس : تهدف القصة القصيرة إلى توصيل انطباع محدد للمتلقي . فما االنطباع 
الالفتة للنظر لمسيحّي الوطن في االحتفال برمضان ثم تتوالى الدالالت المعبرة  المشاركة الوجدانيةاالنطباع: هو 

 ون النظر إلى أيتة اعتبتاراتالتي تجمع بين المصريين جميعاً د والعادات والتقاليدعن طبيعة الشخصية المصرية 
 نا يتضاءل أمامه أي شيء يفرقنا .، وهذه المشاركة تصل بنا إلى انطباع محدد هو أن ما يجمعنا ويوحد
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 :   أجيال و أعمار و مقارنة
فالكل  –مسلمات ومسيحيات  –تتجانس كل األجيال واألعمار بحب مصر من خالل الناشئة من الصيبية والبنات 

يشارك في تزيين الحارة وانتظار األذان واإلفطار والكعك والبسكوت.. يتجمع العشرات على حافة النهر وتتجه 
أشهر الصيف وظهور البلح األحمر  كل األنظار إلى مصدر الضوء الخافض وهنا يحدد الكاتب زمن قصته في
 وتدفق نهر النيل بمياهه الغزيرة وترفع مياهه بطميه الفوار و ال ينسى 

 ....وضحالكاتب أن يقارن بين األجيالاستطاع س : 
عليم  أصالنوكالهما خبير بطقوس دينه عارف بعباداته وشعائره:   إدوارد الخراطمن خالل شخصه وصديقه  

 بشهر رمضان و الصوم واألذان واإلفطار 
عليم بأسماء الكنائس و مواقعها، وهما يتبادالن المعرفة بين سؤال و جواب بقدر تبادلهما التهاني في  الخراطو 

المناسبات بكل األشقاء في الوطن و المواطنة، وتنتهي المقارنة إلى ما تشهده القاهرة و الجيزة من زحام 
ذراء بأنوارها الرمضانية بعد أن كانت العمران وارتفاع المباني فإذا المباني الشامخة تحجب رؤية كنيسة الع

 زمانا مصدرا للسعادة والتالقي بين األجيال.
 ؟ س : كيف ظهرت مصرية ابن البلد في القصة القصيرة

حيث ركز عدسته الفنية علي أهالي إمبابة وشواطئ النيل الممتدة ومغادرة الحواري وحمل الحصر واألواني  
 الشاي وجمع الحوائج ساعة السحور ثم العودة للبيوت .ولعب األوالد وساعات السمر وشرب 

 س: عقد الكاتب مقارنة بين الماضي وبين الواقع...وضح 
حيث الماضي كان يمكن رؤية الكنيسة من شاطئ النيل بإمبابة بينما  الواقع أصبح مزدحماً بالمباني المرتفعة 

  الذي منع رؤيته للكنيسة بالمرعشلي بالزمالك .
 الكاتب الحالة الوطنية في مصر .......وضح ذلكس: رصد 

حيث النسيج المصري اإلسالمي المسيحي فيقوم المسيحي)إدوارد الخراط( بتهنئة المسلم )أصالن (بشهر 
 رمضان 

 
 :     أسلوب الكاتبالسمات 

 سهولة و وضوح األلفاظ و استخدام لغة الحياة اليومية. -1
 الدقيقة الموحية.اإليجاز والتركيز واختيار األلفاظ  -2

 التحرر من قيود الصنعة اللفظية. -3

  تسلسل األحداث وترابطها و إحكام الصياغة. -4

 رسم اللوحات الكلية والجزئية. -5

 فكرة القاص تز بر أصور  **
 "  توحي بالفراغ الممتد قبل الزحام  كان النهر مكشوفا"  -
 "  توحي بموسم الفيضان  يكون النهر طافحا" -
 " توحي بالدخول في الصيف طلع البلح األحمر" -
" توحي بالترقب                                                                                                       عيوننا معلقة"  -
 " توحي بمدى تأثير الذكريات في نفسه، بذاكرتي أكثر الصور التصاقاً " -
 هتمام و التركيز. " توحي باال عيوننا مصوبة"  -

 : مالمح شخصية الكاتب 
 وطني مخلص محب ألبناء وطنه.  -1
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 صاحب نزعة إنسانية صادقة.  -2

 واسع الثقافة عميق الفكر.  -3

 قادرعلى التعبير عن إحساسه في شجاعة. -4

 
 

 قشةالمنا

 :  األول السؤال

 على رمضان شهر طوال سهراتهم يقضون إمبابة أهالي كان،  وزمان.  للعيان مكشوفا النهر كان،  زمان" 
 يتسامرون وهم،  يلعبون األوالد،  األواني و الحصر يحملون وهم الحواري يغادرون.  الممتد شاطئه طول

 " .  يعودون و السحور ساعة حوائجهم ويجمعون،  الشاي ويشربون

 " .يتسامرون"معنى و"،  يغادرون"  مضاد و" ،  حوائجهم"  ومفرد" ،  زمان"  جمع جمل في هات – أ

........................................................................................................................................... 

 ؟ السابقة الفقرة تتحدث عم – ب

........................................................................................................................................... 
  ؟ تكرارها داللة ما و ؟"  زمان"  كلمة داللة ما – ج

........................................................................................................................................... 
 " . للعيان مكشوفا النهر كان"  الكاتب قول في الخيال وضح – د

.......................................................................................................................................... 
 . الحركة تلك أثر ذاكرا،  ذلك وضح،  بالحركة القصيرة القصة فن يتسم - هـ

........................................................................................................................................... 
 

 :  الثاني السؤال

 في يساهمون وكانوا،  الشاطئ قعدة في أو البيت في سواء تجاورنا المسيحي منصور العم عائلة كانت" 
 ألواح نتبادل كنا و،  األذان مع إال يفطرون ال و الحارة تزيين أجل من األوالد يجمعها التي القليلة القروش
 الصباح حتى نظل و،  القريب الفرن إلى حملها نتبادل و،  الغريبة و البسكويت و الكعك عليها نرص التي الصاج
 " .  العيد يوم الزيارة ونتبادل،  بألواحه منا كل يعود حيث

 :  القوسين بين مما يأتي لما الصواب تخير – أ
 ( .  صواب كالهما – عوائل – عائالت" : )  عائلة"  جمع -1

 ( .  يساعدون – يدفعون – يشاركون" : )  يساهمون"  مرادف -2

 ( .  تنزيه – تشويه – إضعاف" : )  تزيين"  مضاد -3

 ( .  خبري – معنى إنشائي لفظا خبري – إنشائي: )  أسلوبها السابقة الفقرة -4

          : إبراز  السابقة الفقرة غرض -5

 ( .  تكبرهم و المسيحيين تعالى – للمسلمين الوجدانية المسيحيين مشاركة – المسيحيين عزلة)  

 .  ذلك وضح.  مسيحييهم و مسلميهم المصريين بين المشتركة التقاليد و العادات السابقة الفقرة تبرز – ب

.......................................................................................................................................... 
  ؟ داللته ما و ؟ األسلوب هذا نوع ما"  األذان مع إال يفطرون ال"  – ج
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.......................................................................................................................................... 
 .   مصر في الديني التسامح على يدل ما السابقة الفقرة من هات – د

.......................................................................................................................................... 
 
 ؟ السابقة الفقرة النثر فنون أي من - هـ

.......................................................................................................................................... 
 

 :  الثالث السؤال

 مدفع انتظارنا صورة المنطقة أهالي من جيلي أبناء وذاكرة،  بذاكرتي التصاقا األيام تلك صور أكثر من و" 
 تحت بانحناءة ينتهي الممتد الشاطئ كان و.  الحافة على األوالد عشرات نتجمع كنا النهر شاطئ على اإلفطار
 ننظر نكن لم لذلك،  شيء منه يبين ال الرابض رمضان مدفع كان االنحناءة هذه داخل و،  الكبير إمبابة كوبري

 حي في هناك،  األشجار وراء ف  مخت شبه مبنى إلى،  النهر عبر ترقب في مصوبة عيوننا كانت بل،  هناك إلى
 " .  الزمالك

 " . الجانب"  ومرادف" ،  شطآن"  مفرد و" ،  اإلمساك،  انفصاال"  مضاد السابقة الفقرة من هات – أ

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 .  ذلك وضح.  المصرية الشعبية البيئة لحظات من عبقرية لحظة السابقة الفقرة تصور – ب

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 .  ووضحه خياال السابقة الفقرة من هات – ج

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ؟ القصيرة القصة سمات ما – د

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 :  اآلتية التعبيرات دالالت اذكر - هـ

 .يكون البلح األحمر طلع  -1

...........................................................................................................................................
 . الكنيسة نورت -2

........................................................................................................................................... 

 

 : السؤال الرابع  

،  صدى لها قوية طلقة النهر انحناءة عند الرابض المدفع يطلق،  الغناء و النوافذ في المحمر النور ذلك مع و" 
 على كثيفا يسرح ويروح،  مخبأه يغادر هو و األبيض الكثيف دخانها ونرى،  هناك إلى بأجسادنا نميل حينئذ
 الكنيسة تلك اسم عن سألته أنا و،  طيب أنت و سنة كل:  يقول اتصل الخراط إدوارد والصديق.  الماء سطح
،  بالمرعشلي العذراء كنيسة إال بها يوجد ال،  يقيم الزمالك إن قال وهو،  زمان إمبابة من رؤيتها يمكن كان التي
 " .  حجبتها المباني أن ربما:  قال أراها أعد لم قلت
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" .  حجبتها"  ومرادف" ،  األبيض"  جمع و" ،  النوافذ"  مفرد جمل في هات – أ
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
                                    . الالحقة الوطن بأجيال مقارنة القصة شخصيتي حقيقة السابق المقطع يكشف – ب

 . الغالية مصرنا في الدينية الحالة عن تعبيرهما مدى عن كاشفا ذلك وضح                          

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  ؟ قصته في الكاتب عقدتها التي المقارنة انتهت إالم – ج

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
   ؟ غرضه ما و ؟ األسلوب هذا نوع ما"   العذراء كنيسة إال بها يوجد ال"  – د

..........................................................................................................................................
 ؟"  نورت الكنيسة"  قصة في الراوي دور ما  - هـ

.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................

.  ذلك وضح" .  نورت الكنيسة"  قصة أحداث في دور له " اللون" – و
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  ؟ مؤلفاته أهم ما و ؟ أصالن إبراهيم ينتمي القصصية األجيال أي إلى – ز
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 .  أصالن إلبراهيم األدبية المنزلة سمو على دلل – ح

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 :   الخامس السؤال
" كانت عائلة  العم منصور المسيحي تجاورنا  سواء في البيت أو في قعدة الشاطئ  و كانوا يساهمون في 

 القروش القليلة  التي يجمعها األوالد  من أجل تزيين الحارة و ال يفطرون إال مع األذان "

 في جملتين من إنشائك (  يجمعها) ، مضاد  ( تجاورنا) هات معنى  -1
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
  وضح ذلكتتجلى مظاهر الوحدة الوطنية في الفقرة  أروع تجل ..  -2

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 وضح ذلك.يتسم فن القصة القصيرة بالحركة ..  -3

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
 ب ؟ وما داللته ؟( .. ما نوع هذا األسلو ال يفطرون إال مع األذان) -4

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
الجمال في  وضح)كانت عائلة  العم منصور المسيحي تجاورنا  سواء فى البيت أو فى قعدة الشاطئ ( ..  -5

 . هذه الجملة
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 تدريبات كتاب الوزارة

 استمع للقصة ، ثم أجب عن األسئلة التالية : -1
 القصيرة بمضمونها ؟) أ ( ما مدي ارتباط عنوان القصة 

يرتبط عنوان القصة بعنوانها ، حيث جاء العنوان بالغ الداللة في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين 
 : مظاهر االحتفال بشهر رمضان .مثل والمشاركة في التواصل في كل المناسبات واألحداث  .

 انطباع محدد للمتلقي .،، فما االنطباع  المأخوذ عن القصة ؟ )ب(تهدف القصة القصيرة إلي توصيل
 تعميق الوحدة الوطنية بين عنصري األمة المصرية مسلمين و مسيحين وتوضيح قوة العاطفة الصادقة بينهما .

 )ج( ما االتجاه الفكري للكاتب كما فهمت من القصة ؟
 االتجاه الوطني ، ومعايشة أحواله 

 القصة بقيم المجتمع وأعر افه .دلل)د( ما مدي ارتباط 
ارتباطا وثيقا بقيم المجتمع ، حيث تسلط الضوء علي قيم المجتمع الوطنية واالجتماعية من خالل ترتبط القصة 

إبراز التمازج القوي بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين من خالل المناسبات العامة والخاصة كاالحتفال بشهر 
 الهدايا وجلسات السمر وذلك كله كان متمثال في أسرة العم )منصور( .رمضان وتبادل الزيارات و

 تحدث عن قضية الوحدة الوطنية كما تجلت في قصة )الكنيسة نورت ( مستخدما ما يلي : -2
 الصور البيانية  -أدوات الربط المناسبة                                ب -أ
 بعد قراءتك القصة .... أجب عما يلي : -3
 اقترح أكثر من عنوان للفصة ، معلال . -أ
 اقترح فكرة أخري كان يمكن تناولها في القصة . -ب
 ما سمات القصة القصيرة من خالل فهمك لهذه القصة ؟ -ج

                                                                                        غالباً  الزمني قصيرة المدى،    األحداث  قليلة،   يتميز بقصرهو  عمل فني يتميز بإحكام البناء
 . كل عبارة لها داللتها،   التعبير غاية في اإليجاز ،    محدودة  لشخصيات، ا
 
في  " كانت عائلة  العم منصور المسيحي تجاورنا  سواء في البيت أو في قعدة الشاطئ  و كانوا يساهمون -4

 القروش القليلة  التي يجمعها األوالد  من أجل تزيين الحارة و ال يفطرون إال مع األذان "
 هات مرادف)تجاورنا ( ، و مضاد) يجمعها ( في جملتين من إنشائك . -أ

 يفرقها : الوحدة الوطنية ال يفرقها إنسان  /    تالصقنا : المساجد في مصر تالصق الكنائس في حب وود    
 (شرح الفقرة )  تتجلي مظاهر الوحدة الوطنية في الفقرة أروع تجل ّ...وضح ذلك . -ب
 تتسم المفردات اللغوية التي استعان بها الكاتب باقترانها من لغة الواقع.....وضح ذلك -ج
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حيث ركز عدسته الفنية علي أهالي إمبابة وشواطئ النيل الممتدة ومغادرة الحواري وحمل الحصر واألواني  
 ولعب األوالد وساعات السمر وشرب الشاي وجمع الحوائج ساعة السحور ثم العودة للبيوت .

 
 
 لخص القصة بأسلوبك . -5
 
ابحث في الشبكة الدولية للمعلومات عن قصة أو مسرحية تعالج الوحدة الوطنية بين المصريين ..وأعرضها  -6

 علي زمالئك 
 حد (.اكتب مسودة لموضوع بعنوان ) نحن شعب وا -7
 

 سهراتهم يقضون إمبابة أهالي كان،  وزمان.  للعيان مكشوفا النهر كان،  زمان"     م  2017أغسطس 
 األوالد،  األواني و الحصر يحملون وهم الحواري يغادرون.  الممتد شاطئه طول على رمضان شهر طوال
 " .  يعودون و السحور ساعة حوائجهم ويجمعون،  الشاي ويشربون يتسامرون وهم،  يلعبون

 (..........................            حوائجهم هات معني ) -1
 (................................الحصرهات مفرد ) -2
 ( ..........................مكشوفا هات مضاد ) -3
 ( بما يناسب مغزي قصته ......وضح ذلك زمان وظف الكاتب كلمة ) -4
 ( ؟ الجار منصور  –العم منصور أيهما أجمل ولماذا : )  -5
 دلل علي براعة الكاتب في توظيفه المشاركة اإلنسانية والمكانية ؟ ليجسد عراقة و عظمة الوحدة الوطنية  -6
 استنتج زمن أحداث القصة ... مدلال علي ذلك  -7
  أجب عن )أ(  أو  )ب(  ....استخرج من الفقرة السابقة : -8
 ما يوحي بالمحبة والمودة بين المسلم والمسيحي .  -أ
 ما يدل علي ارتباط أهالي إمبابة  بالنيل . -ب

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................... 
 

الفهــــــــــــر 
 الصفحة الموضوع 

1 
                                             ( حفظ) أحم  شوقي    –غربة حنين 

1 

 كالسيكية

2 
                                           ) راسة(   خليل مطران  –المساء 

39 

 اتجاه وج اني

3 
 73 ( حفظ)                العقا  –في رثاء مي 

  يوان

4 
محمو  حسين إسماعيل     –أهواك يا وطني 

 ) راسة(
100 

 أبولو

5 
 ميخائيل نعيمة -من أنت يا نفسي؟!!

 من أول إن سمعت البلبل حتي النهاية ( حفظ)
130 

  مهاجر

  محم  إبراهيم أبو سنة –النسور  6
 الراب (المقط  الثال  و حفظ)

159 

 واقعية

7 
                                                                   أحم  حسن الزيات -التكافل االجتماعي في اإلسالم

 من أول كذلك عالج اإلسالم حتي نهايته(حفظ )

 
184 

 مقال محافظين
 

8 
 212 صالن ) راسة(إبراهيم أ -الكنيسة نورت 

 قصة قصيرة

 
 مذكرات

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 ....................................................................أصدق الدعوات بالتوفيق ...أ/سالم


