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 اثٍ انشٔيٙ                                  

 -ْـ ٕٕٔسجت  ٕأثٕ انذغٍ ػهٗ ثٍ انؼجبط انشٔيٗ شبػش يطجٕع )ٔنذ ثبنؼمٛمخ فٙ ثغذاد :    التعرٌف بالشاعر

ْـ( ػشف ثبنزشبإو ٔانمهك انُفغٗ ٔانشك فٗ انُبط ثغجت فمذاَّ ألؽفبنّ انضالصخ ٔ صٔجزّ ٔلٛم أَّ يبد يمزٕال 1ٖٕ

 انز٘ دعّ نّ )انمبعى ثٍ ػجٛذ هللا ( ٔ صٚش ) انًؼزؼذ ( نخٕفّ أٌ ٚٓجِٕ  ثبنغى

 عجت رغًٛزّ ) اثٍ انشٔيٙ (: ألٌ أثِٕ يٍ أطم سٔيٙ، ٔ أيّ يٍ أطم فبسعٙ ٔ ْٕ صمبفزّ ػشثٛخ 

 مناسبة النص
ٙ ثٛؼّ نّ فؤثٙ اثٍ ٔاعًّ: ) اثٍ أثٙ كبيم ( أٌ ٚججشِ ػه« ربجش»فٙ ثغذاد، دبٔل جبٌس نّ يُضل  الثٍ انشٔيٙ  كبٌ

انشٔيٙ، فبرا ثبنجبس ٚغزظت ثؼغ جذساَّ.. ٔٚزهفٓب نٛؼطشِ انٙ ثٛؼّ، ْٕٔ يب جؼم انشبػش ٚزْت انٙ ) عهًٛبٌ ثٍ 

 ػجذ هللا ثٍ ؽبْش(، ٔانٙ ثغذاد، ٔٚمّذو انّٛ شكٕاِ فٙ طٕسح لظٛذح.

 النص
 ذَّْش يبنكبٔأال أسٖ غٛشٖ نّ ان          ّـال أثـٛـــؼأٔنـٗ ٔؽــٍ آنــٛـذ  -1

 كُؼًخ لٕو أطجذٕا فٗ ظالنـكب  ًخ َ ـّ ششَر انشجبِة َٔؼـذد ثـػٓ -ٕ

ٌَ غــُِٕدْسُد ْبنكب  ُّ انُـفُظ دزــٗ كؤَـّـفـمـذ أنـِـفـَـز -ٖ   نٓب جغٌذ اٌ ثب

ٌَ انـشجـبل ان -ٗ ـبْب انشـجبُة ُْـبنـكب              ىـٛٓـٔدـجـَّت أٔؽـب  يـآسُة لؼَّ

ـجب فٛـٓب فذُٕا نزنكب          ُٓـُى ـَركَّـشرْ  ى ـأٔؽـبََـٓارا َرَكـشٔا  -٘  ػـٓـَٕد انظِّ

 ْٔب أَـب يـُّ يـُْؼـِظـٌى ثذجـبنــكب  ٌى ٔػضَٗـئٛـّٛ نـُٗ فـبيـٔلــذ ػَ  -ٙ

ْد ثًُضنٗ -3  ٚـشٚـغ ُانـٗ ثـٛـؼـّ يُّ انًغبنكب           ٔأدـَذَس أدذاصب أػشَّ

َذ ادزٛبنكب            يزُٗٗ فًٛب أرٗ يٍ ظـاُلــٔساغً -1 ْٓ  ٔلبل نٗ اجْٓذ فٗ ُج

 ٔال رــمزـذٖ أفـؼـبنـُٓــى ثفــؼـبنكب            يٍ انمٕو ال ٚشػٌٕ دمـَّب نشبػش  -0

لَْزَك َفُٕط انكبشذٍٛ انًٓبنكب           فََجـَّم ػـٍ انًـظهٕو كـم ظـاُليخ   -ٓٔ َٔ 

 األفكار   :

 غك انشبػش ثجٛزّ.رً : (ٖ-ٔانًمطغ األٔل يٍ ) -ٔ

 .أعجبة دت انُبط ألٔؽبَٓى : (٘-ٗانًمطغ انضبَٙ يٍ ) -ٕ

 .جبس يئر ٔال َظٛش : (1-ٙانًمطغ انضبنش يٍ ) -ٖ

 .انشبػش ٚطهت اصانخ انظهى ػُّ   : (ٓٔ-0انًمطغ انشاثغ يٍ ) -ٗ

 ( https://dardery.site  ٔسٔا يٕلغ أدًذ دسدٚش٘ نهزذسٚجبد اإلنكزشَٔٛخ  نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ص)    
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    الشرح والتحلٌل                                          

 ( : رًغك انشبػش ثجٛزّٕ-ٔل يٍ )انًمطغ األٔ -ٔ

 ٔأال أسٖ غٛشٖ نّ انذَّْش يبنكب          ّـال أثـٛـــؼأٔنـٗ ٔؽــٍ آنــٛـذ  -ٔ

 كُؼًخ لٕو أطجذٕا فٗ ظالنـكب  ًخ َ ـّ ششَر انشجبِة َٔؼـذد ثـػٓ -ٕ

ٌَ غــُِٕدْسُد ْبنكب  ُّ انُـفُظ دزــٗ كؤَـّـفـمـذ أنـِـفـَـز -ٖ   نٓب جغٌذ اٌ ثب

 رداتالمف

: الذي يحوز الشيء )ج( مالك مالك –: أتخمى عنو أبٌعه –: الزمن )ج( الدىور واألدىر الدهر –: أقسمت وحمفت آلٌت
: فضل )ج( نعم أنعم نعمة –آخر الشباب )ج( شروخ × : أول الشباب شرخ الشباب –: عرفت وقضيت عهدت –ُممَّك 

: الكنف والرعاية )م( ظل وتجمع ظاللك –نساء × م وأقاويم أقايم أقائم : جماعة الناس )ج( أقوام أقاو قوم –ِنِعمات ِنَعمات 
× : انفصل بعد بان -: جسم )ج( أجساد جسد –استوحشت × : أنست بو ألفته -الَحرور × كذلك عمى أظالل وظمول 

 : تركت.غودرت –: ميت )ج( ىمكة ُىالك ىوالك ُىّمك هالك –ارتبط 
    الشرح

ا لن يممكو أحد غيره طول العمر فقد أقسم أال يبيعو وأال يرى أحدا يسكنو غيره وذلك ألنو يقرر الشاعر أن لو بيت -
 قضى أيام شبابو الجميمة فيو منعما فى ظاللو كما ينعم الرجال فى ظل الوالى. 

وقد أحبت نفسو ىذا البيت وأنست بو لدرجة أنو صار بالنسبة إلييا كالجسد يحتوييا فإن بعدت عن ىذا 
 مكت كذلك ىو إن ترك ىذا البيت ىمك.البيت ى

 ألوان الجمال

لي وطن (: أسموب قصر)تقديم و تأخير ( يفيد التوكيد و تخصيص الحكم (.  
 البيت والمنزل بالوطن ثم حذف المشبو بو وىو البيت وصرح بالمشبو  ر)وطن(: )استعارة تصريحية( : حيث صو

تكون )مجاز مرسل(. عن البيت عالقتو الكمية . وسر جمالو  بو  وىو الوطن . وسر الجمال التوضيح. ويجوز أن
 اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة . 

. وطن(: نكرة لمتعظيم( 
سك الشاعر ببيتوم) آليت أال أبيعو (: كناية عن ت.  
آليت أال أبيعو (: أسموب إنشائي غير طمبي / قسم لمتأكيد عمى شدة ارتباطو بالوطن (. 
 توضيحوسر جماليا الأبيعو (: استعارة مكنية ، فييا تصوير لموطن بسمعة يرفض الشاعر بيعيا ، ) آليت أال. 
مالكا ( : كناية عن حبو الشديد واعتزازه بوطنو عمي مدي الدىر الدىر ) وال أرى غيري لو . 
 صيص.تثناء )غير( لمتوكيد والتخسموب قصر بالنفي واالسأمالكا ( : الدىر ) وال أرى غيري لو 
 موب قصر وسيمتو التقديم والتأخير لمتوكيد والتخصيص.سأمالكا ( : الدىر ) لو 
الدىر ( : تفيد استمرار النفي عمي مر الزمان(. 
مالكا (: نكرة تفيد العموم و الشمول (.  
(أال أبيعو ..أال أرى  )الشديد إليو يفيد تجدد واستمرار التعمق بالوطن واالنتماء استخدام األفعال المضارعة  
(مالكا – أبيعو)) : طباق يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد محسن بديعي / .  
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عيدت بو شرخ الشباب (: كناية عن سعادتو بذكريات الشباب (.  
(الشباب شرخ بو عيدت )يفيد التخصيص والتوكيد(الشباب شرخ)عمى المفعول بو بتقديم الجار والمجرور قصر أسموب  
ة ( مفعول بو وىي أيجاز بحذف الفعل ) رأيت أو ذقت نعمة () نعم.  
التوضيح لنعمتو في )بيتو( بنعمة الرجال الذين يتمتعوا بعطفك أييا الوالي ) نعمة كنعمة قوم (: تشبيو سر جمالو . 
 :) جماليا التوضيح.ر ستعارة مكنية فييا تصوير لموالي بشجرة كبيرة ليا ظالل و سا) كنعمة قوم أصبحوا فى ظاللـكا 
(ظاللك):  استعارة تصريحية ، حيث صور القوة والحماية التي يوفرىا الوالي بالظالل ثم حذف المشبو وىو القوة

 والحماية وصرح بالمشبو بو ، وسر جمال الصورة : التجسيم . 
ظالل ( جمع تفيد الكثرة و التعظيم (.  
 تعميل لما قبمو. .() فقد ألفتو (: أسموب مؤكد بـ ) قد + الماضي 
(النفس ألفتو فقد:)الكناية : اإلتيان  وسر جمال ، كناية عن الراحة النفسية والسعادة وتعمق النفس بالوطن والمنزل

  . بالمعنى مصحوبًا بالدليل عميو في إيجاز وتجسيم
ألفتو النفس(: استعارة مكنية سر جماليا ) التشخيص ( شبو النفس بإنسان يألف (.  
شبو وجوده في بيتو وارتباطو بو بوجود الروح في الجسد أنو ليا جسد إْن باَن غوِدْرُت ىالك(: تشبيو ) تمثيمي() ك 

 .سر جمالو التوضيح –
( جسد ليا كأنو) : يفيد التخصيص والتوكيد( جسد)عمى الخبر(ليا) بتقديم الجار والمجرور قصر أسموب  
إن (: تفيد الشك( (.  
ي لممجيول ) إيجاز بالحذف ( وىم األىل و الجيران و يوحي بعدم االىتمام بو) ُغودرت (: مبن.  
:) نتيجة لما قبمو. .) ُغودرت 
 وىي نكرة لمتيويل.) ىالكا (: حال يبين ىيئتو عندما يبيع بيتو 
 عالقتيما بالبيت األول : تعميل البيتان الثاني والثالث . 

 ت انُبط ألٔؽبَٓىأعجبة د : (٘-ٖانًمطغ انضبَٙ يٍ ) -ٕ

ٌَ انـشجـبل ان -ٗ ـبْب انشـجبُة ُْـبنـكب              ىـٛٓـٔدـجـَّت أٔؽـب  يـآسُة لؼَّ

ـجب فٛـٓب فذُٕا نزنكب          ُٓـُى ـَركَّـشرْ  ى ـارا َرَكـشٔا أٔؽـبََـٓ -٘  ػـٓـَٕد انظِّ

 المفردات

: رغبات ، منافع ، مطالب ، مقاصد  مآرب -ل لمتغميب : أي كل الناس ، وذكر الرجا الرجال -كّره × : رغب في  حّبب
: مواثيق ، أيام ، أزمان م  عيود -نسوا × : تذكروا  ذكروا -: أمضاىا ، حققيا ، عاشيا  قضاىا -مضار × م مأرب 

 كرىوا ، نفروا .× : اشتاقوا  حنوا -الشيخوخة × : الصغر  الصبا -عيد 
    الشرح

 وكمما ذكروا الوطن، نو حقق فيو بعض األمنيات والمطالب منذ أيام الطفولة والصغرإن اإلنسان يحب الوطن دائما أل 
 الوطن.تذكروا ىذه األيام الجميمة الماضية أيام الطفولة والصغر فاشتاقوا ليذه األيام وزاد بيا شوقيم إلى 

 ألوان الجمال

الوطن إال الرجال ) أوطان الرجال (: إضافة أوطان إلي الرجال دليل عمى أنو ال يقدر حب. 
 تخصيصال) حبب أوطاَن الرجال .. مأربٌ  ( أسموب قصر بتقديم المفعول بو عمي الفاعل : يفيد التوكيد و 
 مأرب ( : جمع يفيد الكثرة   –رجال  –) أوطان. 
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(نكرة لمأرب  – أوطان :)متعظيم. 
 (ـاىا الشـباُب ىنـالـكا  بشخص يقضي ما يريد.تعارة مكنية صور فترة الشباب س(: اقضَّ
(ىنالك) .اسم إشارة لألبعد وتوحي بطول العيد وعمق العالقة بالوطن : 
إذا (: تفيد التحقيق و التوكيد (.  
 عيود الصبا (: استعارة مكنية سر جماليا ) التشخيص ( شبو األوطان بإنسان يذكر تيم) ذكر . 
.عيود(: جمع لمكثرة( 
 ( َبا ُعيود   التشخيص ياوسر جمال الصبا بحبيبة تقدم العيود ، حيث صور الشاعر ، مكنيةاستعارة  (: الصِّ
 ؟ ولماذا ؟ (الصبا عيود تذكروا) – (الصبا عيود ذكروا)  : : أي العبارتين أجمل 3س
فيفيد أنو قد  التذكر أجمل ؛ ألنو يدل عمى شدة الحب لموطن فيو في خاطره ال يغيب ، أما عيود الصبا ذكروا  : جـ

 . و ثم تذكره بعد ذلكنسي
 الصبا؟ - الشباب - الرجال: : ما رأيك في ىذا الترتيب 3س

 . بدء باألقرب إلى الذاكرة جـ : ترتيب زمني دقيق يناسب المراحل العمرية التي مر بيا الشاعر في حياتو داخل منزلو
يا بما قبميا ) نتيجة () فحنوا لذلك (: تعبير يدل عمي سرعة التجاوب بين األوفياء واألوطان و عالقت. 
-  قضى( : لمتأكيد عمى أنيا حقائق حدثت بالفعل وال تقبل الشك أو النقاش  –التعبير باألفعال الماضية ) حبب 
- .األسموب فى األبيات خبرى لمتقرير 

 جبس يئر ٔال َظٛش : (1-ٙانًمطغ انضبنش يٍ ) -ٖ

 ب أَـب يـُّ يـُْؼـِظـٌى ثذجـبنــكبْٔ          ٌى ٔػضَٗـئٛـّٛ نـُٗ فـبيـٔلــذ ػَ  -ٙ

ْد ثًُضنٗ -3  ٚـشٚـغ ُانـٗ ثـٛـؼـّ يُّ انًغبنكب          ٔأدـَذَس أدذاصب أػشَّ

َذ ادزٛبنكب          ٔساغًُٗ فًٛب أرٗ يٍ ظـاُليزٗ -1 ْٓ  ٔلبل نٗ اجْٓذ فٗ ُج

 المفردات

ِلَئام ،  ج كريم ×َخِسيس ، ُمْنَحط ، َلِكيع ، َدِنيء ،  : لئيم - أنصفنى × ظممنى ، قيرني ، انتقص حقي : ضامنى
أي قوتك ،  : حبالك - محتٍم ، الجئ إليك : معصم - حرف تنبيو : ىا - أعانني × قيرني وغمبني : عزنى - ُلَؤَماء

 : يريغ - نفعت × آذت ، أساءت : أضرت - حدث م أفعاالً  : أحداثاً  - ابتدع ، أوجد ، فعل : أحدث - سمطتك م حبل
 : راغمنى - المسمك م الطرق ، المنافذ : المسالك - يحاول إخراجي من بيتي : والمقصود د ويميل عن الحق ،يحي

أي ابذل كل ما في  : اجيد - إنصافي× ظممى : ظالمتى - أجبرني : أرغمني ىجرني وعاداني ، خاصمني ، بينما
بقدر ما  : بجيد احتيالك والمقصود خداعك ،تحايمك ، مكرك ،  : احتيالك - وسعك ، طاقتك ج جيود : جيد - وسعك

 . لديك من حيل
    الشرح

نني الجئ إليك أييا  قائال:يعرض الشاعر مظممتو  - لقد ظممني جاري المئيم وشق عمى نفسي ىذا الظمم منو وا 
ليجبرني الوالي  لتحميني منو و تنصفني  لقد ابتدع  جارى أشياء غريبة ومنكرة أضرت ببيتي وسمك سباًل  متعددة 

فمن  عمى بيع بيتي والرحيل عنو وىجرني وعاداني  قائال لي ابذل ما في وسعك من الجيد ونفذ ما لديك من الحيل
 .يستجيب لك أحد ولن يقف أحد معك 
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 ألوان الجمال

أسموب قصر فيو تقديم وتأخير : يفيد التوكيد وتخصيص الحكم: (فيو لئيم ) قد ضامني 
 كد واألداة ) قد + الماضي () قد ضامني ( : أسموب مؤ.  
لئيم ( : نكرة تفيد التحقير (.  
(وعزني) : َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطابِ : ) اقتباس من القرآن الكريم من قول اهلل تعالى. ( 
  : ) تفويض أمره إلي الوالي لينصفو  و)كناية(. عن صفة وىى الضعف ) ىا أنا منو معصم بحبالكم 
أسموب قصر بتقيدم شبو الجممة )منو( عمى الخبر )معصم( لمتوكيد والتخصيص بحبالكا(:  )ىا أنا ذا منو معصم 
والشاعر متأتر  .) حبالكا (: استعارة تصريحيو سر جماليا ) التجسيم ( ألنو شبو عدل الوالي بحبل يتمسك بو

 بالقرآن في قولو تعالى: "واعتصموا بحبل اهلل جميعا".
(حبالكا ): يص واالعتزازاإلضافة لمتخص . 
(حبالكا ) : فيو استحضار لصورة الوالي وكأنو أمامو وىذا يوحي باعتزازه وتقديره لموالي( الخطاب كاف) استخدام  
 (أحداث -أحدث) :(جناس ناقص.)  يثير الذىن ويجذب االنتباه جرسا موسيقيا يطرب األذن ويعطى . 
  . أحداثا(: نكرة لمتيويل( 

 لمتخصيص واالعتزازي(:اإلضافة بمنزل )
 (يريغ إلى بيعيو منو المسالك:) (كناية.)  إلجبار الشاعر عمى  وكثرة محاوالتصفة وىى سوء نية ىذا الجار و عن

  حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيم .. بيع بيتو 
 (يريغ إلى بيعيو منو المسالك:)  ( سالكامال) مفعول بومنو( عمى الإلى بيعو  بتقيدم شبو الجممة )أسموب قصر

 لمتوكيد والتخصيص .
  :) يدل عمى تعدد وكثرة حيل ىذا الجار.جمع  ) المسالك 
- ( كنايةأتى من ُظالمتى (:)راغمنى فيما.)  سوء أخالق الجار وسوء معاممتو لمشاعر . حيث صفة وىى عن

 الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيم . أطمق الكالم وأراد
 (كناية(:)اجيد فى جيد احتيالكا.) حيث أطمق الكالم وأراد  واسخفافو بو صفة وىى عدم اىتمام الجار بالشاعر عن

 الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيم .
  يد(: )جناس ناقص(. يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن و يثير الذىن ويجذب االنتباه .ج -)اجيد 
:)أسموب إنشائى نوعو أمر غرضو التيديد والسخرية والتيكم .)اجيد فى جيد احتيالكا 
  ( أسموب قصر بتقيدم شبو الجممة:)يد )اج )مقول القول(( عمى المفعول بولى)وقال لى اجيْد فى ُجْيَد احتيالكا

 فى جيد احتيالكا( لمتوكيد والتخصيص .
 انشبػش ٚطهت اصانخ انظهى ػُّ : (ٓٔ-0انًمطغ انشاثغ يٍ ) -ٗ

 ٔال رــمزـذٖ أفـؼـبنـُٓــى ثفــؼـبنكب            يٍ انمٕو ال ٚشػٌٕ دمـَّب نشبػش  -0

لَْزَك َفُٕط انكبشذٍٛ انً           فََجـَّم ػـٍ انًـظهٕو كـم ظـاُليخ   -ٓٔ  ٓبنكبَٔ
 المفردات

 باطالً  × حقوق ج واجباً  : حقاً  - يضيعون × يحفظون ، يصونون : يرعون - جماعة ج أقوام : قوم -  : المغويات
- غطِّ ، استر × اكشف ، أزل ، ابعد : َجلّ  - أعماليم : أفعاليم - تبتدع × تقمد ، تتبع ، تتأّسى ، تأتمّ  : تقتدى -
- أىمكتك× رعتك ، حمتك ، حفظتك : وقتك - مظممة : ظالمة - المظاليم ج نفسو ويقصد المغبون ، : المظموم 
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 . َمْيَمكة م أي الفناء ، سوء المصير : الميالك - الكاشح م األعداء ، الكارىين ، المبغضين : الكاشحين 
    الشرح 

ظون حقوق الشعراء ؛ وذلك ألن ويتجو الشاعر إلى الوالي متحسرًا عمى ما أصابو قائاًل : إن كثيرًا من الناس ال يحف  
لذا فأنا أرجو أن تزيل عنى الظمم من ىذا الجار ، وأدعو لك بأن يحفظك اهلل  .أفعاليم ال تشبو أفعالك ولم يقتدوا بخمقك

 . من نفوس األعداء الكارىين وأن يصونك ويحميك من مواطن اليالك
  :ألوان الجمال

 (من القوم ال يرعون حقَـّا لشاعر: ) 
 جاز بحذف المبتدأ المؤخر واألصل )من القوم رجال ال يرعون حق( يإ-1
 أسموب قصر فيو تقديم و تأخير : يفيد التوكيد وتخصيص الحكم -2
  .) من القوم (: من ىنا حرف جر يفيد التبغيض و الكره -3
  .) حقا (: نكرة تفيد التقميل -4
  .) شاعر (: نكرة تفيد التعظيم -5
( كناية(:)أفـعـالـُيــم بفــعـالكاوال تــقتـدى.)  حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . ميرأخالق األ صفة وىى حسنعن .

 وتوحى بتعظيم الشاعر لموالى. وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيم .
 األفعال بإنسان يقتديألنو شبو  ؛التشخيص سر جماليا) ال تقتدي أفعاليم بفعالك (: استعارة مكنية. 
 ( يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن و يثير الذىن ويجذب االنتباه .فعالك -أفعاليم .)جناس ناقص( :) 
 (جل)والدعاء . لرجاءغرضو اأمر  نوعو  : إنشائى 
 :)والتخصيص . ( لمتوكيدكلبتقيدم شبو الجممة عمى المفعول بو )أسموب قصر )َفَجَـّل عـن المـظموم كـل ظـُالمٍة 
(المظموم) : جاءت معرفة لمعمم الواضح بو فشيرتو الشعرية ال جدال فييا . 
 . ظالمة(: نكرة لمتيويل( 
(المـظموم ظـُالمة)يقيا.سا مو سناقص يعطي جر  س: جنا 
وقتك نفوس الكاشحين الميالكا (: أسموب خبري لفظا إنشائي معنا غرضو الدعاء (.  
الميالك ( : استعارة مكنية سر جماليا التشخيص : شبو النفوس بإنسان يحمي ) وقتك نفوس الكاشحين. 
( الميالك –وقتك) طباق : 
 لما قبمو  نتيجةاألخير   البيت .  

 التعلٌق العام على النص 

 : ألي عصر شعري ٌنتمً النص؟1س

 شعره ونثره –ىذا النص من شعر العصر العباسي الذي ازدىر األدب فيو 
 ظاهر تتطور الشعر فً العصر العباسً؟: ما م0س

ازدىارًا عظيمًا فتعددت أغرض الشعر ، وتنوعت فنون النثر نتيجة لمتطور الفكري لقد ازدىر األدب في العصر العباسي 
 والحضاري الذي حدث في ىذا العصر . 

 : ما غرض النص؟ 3س

لعباسي إضافة إلي األغراض الشعرية غرض ىذا النصر ىو ) الشكوى( وىو من األغراض التي ظيرت في العصر ا
 القديمة كالوصف ، والمدح ، والفخر ، والرثاء ، واليجاء ...إلخ 
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 ما مظاهر اختالف بداٌة القصٌدة فً العصر العباسً؟: كٌف تطور شكل القصٌدة فً العصر العباسً؟ 4س

بل ذلك العصر يبدءون قصائدىم أحيانًا لقد تطور شكل القصيدة الشعرية في العصر العباسي ، فبعد  أن كان الشعراء ق
، وصاروا يدخمون في موضوع النص  فقد تناسوا كل ذلكبالغزل ، وأحيانا ببكاء األطالل ، ووصف الرحمة إلي المحبوبة  

 مباشرة بال مقدمات ، كما رأينا في ىذا النص .
 : ما السبب األساسً الزدهار شعر الوصف ؟ وكٌف تطور؟5س

 بسبب الحياة المترفة والثراء الكبير في ىذا العصرلعصر العباسي ظير فن الوصف في ا
 ، شعر الوصف لمقصور والحدائق والطبيعة ....إلخ وذلك انتشر ىذا الفن حتى وصف العباسيون كل شيء في البيئة مثلو 
 : لماذا جاءت فكر النص مرتبة؟6س

 مم المنطق الذي شاع في عصره .جاءت الفكر في ىذا النصر واضحة ، مرتبة نتيجة لتأثر الشاعر بع
 : لماذا نوع الشاعر بٌن األسالٌب الخبرٌة واإلنشائٌة؟7س

 األساليب جاءت متنوعة بين الخبري واإلنشائي، إلثارة والتشويق والبعد عن الممل. 
 ومنيا الخبري لفظا اإلنشائي معني كقولو في البيت األخير:)وقتك نفوس الكاشحين الميالكا 

 ذلك؟ نتٌجة وما البدٌعٌة؟ ومحسناته الشاعر صور تمٌزت بم: 8س

جاءت الصور جزئية متمثمة في التشبيو واالستعارة والكناية لمتوضيح والتشخيص والتجسيم ، وكميا خادمة لممعنى ، ومؤثرة 
 كما جاءت المحسنات البديعية طبيعية ال تكمف فييا ولذا تؤثر في النفوس .  في النفوس.

 تراكٌبه؟ الشاعر ألفاظ تمٌزت م: ب9س

 جاءت األلفاظ واضحة سيمة ، بعيدة عن الغرابة ، والتراكيب متماسكة. 
 ا؟الموسٌق: عالم اعتمد الشاعر فً استخدام 12س

 الشاعر الموسيقا الداخمية والخارجية استخدم
 .الوزن والقافية والمحسنات البديعيةتظير في  الخارجٌة افالموسٌق

 استخدام األلفاظ المعبرة واألساليب القوية وترتيب المعاني واألفكار. تظير في والموسٌقا الداخلٌة
 الرومً؟ ابن شخصٌة مالمح ا: م11س

 )المدرسة تاب: )كالعام المالمح
 .العربي الشعر دواوين أكبر من فديوانو ,الشعري الفن أدوات من متمكن مولد شاعر (1
 شيء أي من يخشى ضعيف فقير (2
 .السيئ معناىا إلى األلفاظ يلوتأو  فرادنواال لمتشاؤم يميل (3

 :النص خالل منشخصيتو  مالمح
 شاعر بارع متمكن ، ولذا تفوق عمي كل من قال شعرا في حب الوطن.  (1
 ميال إلي الحياة اليادئة دون تنازع من أحد مقدر لمكنتو في المجتمع. (2
 خبير بأصول معاممة الناس فقد شكا جاره إلي الوالي ، ولم يعتد عميو. (3

 هم سمات أسلوب ابن الرومً؟  : ما أ10س

حكام ا لصياغة .  -   البراعة في الوصف ، وروعة التصوير .  -  سيولة األلفاظ ، وا 

 وضوح الفكر ، وترابط المعاني.  -     عدم التكمف في المحسنات.  -
 ( https://dardery.site/archives/3455    اػغؾ انشاثؾ ٔانزؤكذ يٍ انذمنهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ) 

https://dardery.site/archives/3455


 

   02/0201 02الثانوي األول الصف                                          (وطن البٌتقراءة فً النصوص )  تاٌلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  
8 

 تـدرٌـبـات  

(ٔ) 
 

ـــــــــه  - 1 ـــــــــت أال أبـٌـــع ـــــــــن آلــٌ ـــــــــى وطـ  ول
  

هر مالكــــــــــــ  اوأال أرى غٌــــــــــــرى لــــــــــــه الــــــــــــد 
   

 عهـــــــدت بـــــــه شــــــرخ  الشــــــباب  ونعـــــــمة  - 0
  

 كنعمــــــــــة قــــــــــوم أصــــــــــبحوا فــــــــــى ظاللـــــــــــكا
   

تــــــــه النـــــــفـس حتــــــــى ك نـــــــه  - 0 فــ   فـقـــــــد ألــ 
  

ـت هالكـــــــــا ر  ـــــــــــود   لهـــــــــا جســـــــــْد ُن بـــــــــان  غـ
   

 :   انجذائم انًمزشدخثٍٛ  يٍ اخزش انظذٛخ -( أ) 
 

 انًشاد ثكهًخ : ششر :  .ٔ

 آخش.  -د   أٔل    -ط    رشمك   -ة   رظذع   -أ

  يؼبد كهًخ )أنفزّ( :  -  .ٕ

 اعزٕدشزّ.  -د  أدجزّ   -ط   كشْزّ   -ة   رؼٕدرّ   -أ

 جًغ كهًخ )انذْش (:      - .ٖ

 اإلٔنٗ ٔانضبنضخ.  -د    دْٕس     -ط  أدْبس        -ة  أدْش           -أ

 ْٙ:  ثٛبدنألانفكشح انشئٛغٛخ  – .ٗ

  ػذو سغجزّ فٙ ثٛغ ثٛزّ     -ة     انجٛذ ٚشجّ انٕؽٍ      -أ

 اسرجبؽّ انشذٚذ ٔرًغكّ ثبنجٛذ   -د   عؼبدرّ ثزكشٚبد انشجبة   -ط

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ : " فٙ ظالنكب":  - .٘

 يجبص يشعم.  -د اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ط  كُبٚخ  -ة   رشجّٛ  -أ

 فٙ لٕنّ:" نٙ ٔؽٍ "  َٕع انخٛبل    - .ٙ
 كُبٚخ   -د رشجّٛ   -ط     اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ة     اعزؼبسح يكُٛخ  -أ

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ " دزــٗ كؤَـّ نٓب جغذ".  - .3
 رشجّٛ  -د يجبص يشعم   -ط اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ة    كُبٚخ  -أ

  يبنكب( ْٕ: –ّ انًذغٍ انجذٚؼٙ ثٍٛ )أثٛؼ  - .1
 رظش .   -د  جُبط   -ط    يمبثهخ  -ة    ؽجبق    -أ

 ػاللخ "غٕدسد" فٙ انجٛذ انضبنش ثًب لجهٓب ْٙ :    - .0
 رٕػٛخ  -د  َزٛجخ  -ط    رشادف   -ة     رؼهٛم   -أ

   ػاللخ انجٛزٍٛ انضبَٙ ٔانضبنش ثبنجٛذ األٔل :  - .ٓٔ
 رٕػٛخ  -د  َزٛجخ  -ط   ة رشادف   رؼهٛم   -أ

 جبءد كهًخ : ) يبنكب ( َكشح نهـــ:      – .ٔٔ
 انزؼظٛى.  -د    انؼًٕو ٔانشًٕل   -ط   انزذمٛش   -ة            انزٕٓٚم  -أ 

 يب انؼظش انزٖ رُزًٗ انّٛ انمظٛذح ؟ٔيب غشػٓب انجالغٗ؟. - .ٕٔ
 انؼظش انؼجبعٙ.   -د   انؼظش األيٕ٘  -ط انؼظش اإلعاليٙ   -ة    انؼظش انجبْهٙ  -أ

 يب انمًٛخ انفُٛخ نهزمذٚى فٗ لٕنّ) ٔنٗ ٔؽٍ( ؟  - .ٖٔ
 األٔنٗ ٔانضبَٛخ.  -د  انؼًٕو ٔانشًٕل   -ط  انزٕكٛذ   -ة     انزخظٛض  -أ

 



 

   02/0201 02الثانوي األول الصف                                          (وطن البٌتقراءة فً النصوص )  تاٌلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  
9 

 يب َٕع األعهٕة فٙ لٕنّ : " آنــٛـذ اال أثـٛـــؼّ"؟  - .ٗٔ
  أعهٕة اَشبئٙ   -ة        أعهٕة خجش٘  -أ

 أعهٕة اَشبئٙ نفظب خجش٘ يؼُٗ.  -د  أعهٕة خجش٘ نفظب اَشبئٙ يؼُٗ   -ط

  يٍ عًبد أعهٕة  انشبػش فٙ األثٛبد.  - .٘ٔ
   ة ػذو انزكهف فٙ انًذغُبد. -  عٕٓنخ األنفبظ ، ٔادكبو ا نظٛبغخ .  -أ

  كم يب عجك -د   ٔػٕح انفكش ، ٔرشاثؾ انًؼبَٙ.  -ط 
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(ٕ) 
ـــــــــاب  أوطـــــــــان  الـرجـــــــــال ُلـٌهـــــــــم  - 1  وحـب
  

ـــــــــــــاها الشــــــــــــ  ـباـب هنـالـــــــــــــكامـــــــــــــ رـب ق  
   

ــــــــــــم  - 0 ــه ـرت  ك  ـــــــــــم  ذ  ـه ـــــــــــروا أوطـان  ك   ُذا ذ 
  

ـــــــــذلكا ـــــــــوا ل ــــــــــها فحن ــــــــــبا فٌ  عـهــــــــــود  الصا
   

 :   انجذائم انًمزشدخثٍٛ  يٍ اخزش انظذٛخ -( أ) 

  يؼُٗ كهًخ : انظجب :  .ٔ
 انذت.  -د  انشٚبح    -ط  انظغش   -ة    انشجبة   -أ

  يؼبد كهًخ )دجت (:  -  .ٕ
 لجخ.  -د  صٍٚ   -ط  كشِ   -ة     أثؼذ   -أ

 جًغ كهًخ )يـآسة(: ٚفٛذ:  -  .ٖ
 انزُٕع.  -د  انزؼظٛى   -ط  انكضشح   -ة    انشٕٛع   -أ

 . ػغ ػُٕاَب يُبعجب نألثٛبد.ٗ
 انٕؽٍ يٕؽٍ انزكشٚبد - -ة     دت انشجبل نألٔؽبٌ -أ 

 ىعجت دت انُبط ألٔؽبَٓ -د    رزكش انشجبل ألٔؽبَٓى -ط 

 

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ : " ركـشرٓـى ػـٓـٕد انظـجب ":   - .٘
 كُبٚخ.  -د  اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ط  اعزؼبسح يكُٛخ   -ة  رشجّٛ   -أ

ـبْب انشـجبُة ُْـبنـكب ". – .ٙ  َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ " لؼَّ
 اعزؼبسح يكُٛخ  -د  اعزؼبسح رظشٚذٛخ -ط  يجبص يشعم  -ة  كُبٚخ  -أ

 ػاللخ "فذُٕ" ثًب لجهٓب:  - .3
 رٕػٛخ. ׄ     رفظٛم  ׄ     َزٛجخ  ׄ    رؼهٛم  ׄ  

 جبءد كهًخ : )يؤسة( فٙ انجٛذ انشاثغ َكشح نهـــ:   – .1
 انزؼظٛى.  -د انؼًٕو ٔانشًٕل        -ط        انزذمٛش   -ة          انزٕٓٚم  -أ      

ٌَ انـشجـبل انـٛٓـى"َٕع ا– .0  ألعهٕة فٙ لٕنّ: " ٔدـجـَّت أٔؽـب
 األٔنٗ ٔانضبَٛخ - -د أعهٕة اَشبئٙ -ط  أعهٕة لظش -ة   أعهٕة خجش٘ -أ
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 (ٖ)  

ـامـــــــنى فـــــــٌه لـئٌـــــــْم وعزنــــــىوق  - 1  ــــــــد   
  

ــــــــــكا ــــــــــْم بحبـالـ ـص  ــــــــــنه مــع  ــــــــــا م ـــــــــا أن  وه
   

ـــــــــى  - 0 ت  بمنزل  وأحــــــــــد    أحـــــــــداثا أ ـــــــــر 
  

ـــــــــه المســـــــــالكا ــــــــــه من ــــــــــى بـٌـع ـــــــــــ ـُل  ٌـرٌ
   

 وراغمنــــــى فٌمــــــا أتــــــى مــــــن ظـــــــاـلمتى  - 0
  

ــــــــد  احتٌالكــــــــا  وقــــــــال لــــــــى اجهــــــــد  فــــــــى ـجه 
   

  :   انجذائم انًمزشدخثٍٛ  يٍ اخزش انظذٛخ -( أ) 

 رخٛش انظٕاة يًب ثٍٛ انمٕعٍٛ: -ٔ

   يؼُٗ كهًخ : ٚشٚغ :  .ٔ
 ٚخذع.  -د   ٚطهت    -ط   ٚذزبل   -ة   ٚٓشة   -أ

  يؼبد كهًخ:) ػبيُٙ( :  -  .ٕ
 شكشَٙ.  -د   أَظفُٙ   -ط   ْجشَٙ   -ة   أثؼذَٙ   -أ

  جًغ كهًخ) نئٛى(:  -  .ٖ
 األٔنٗ ٔانضبنضخ.  -د   نئيبء   -ط   يالئى   -ة   نئبو   -أ 

 دذد انًغضٖ انؼًُٙ فٙ انجٛذ انضبنش.  - .ٗ
 ػؼف انشبػشثٛبٌ  -د       ثٛبٌ اعزٓبٌ انجبس ثبنشبػش -ط ثٛبٌ ظهى انجبس -ة  ثٛبٌ لٕح انجبس  -أ

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ : " ثذجـبنــكب":  -  .٘
 كُبٚخ.  -د      اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ط اعزؼبسح يكُٛخ  -ة   رشجّٛ  -أ

 

 

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ:" ٚشٚغ انٗ ثٛؼّٛ يُّ انًغبنك "   - .ٙ
 اعزؼبسح يكُٛخ  -د  اعزؼبسح رظشٚذٛخ  -ط  رشجّٛ  -ة   كُبٚخ  -أ

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ " اجٓذ فٗ جٓذ ادزٛبنكب ". – .3
 اعزؼبسح يكُٛخ  -د   رشجّٛ  -ط يجبص يشعم  -ة   كُبٚخ  -أ

  أدذاس( ْٕ: -انًذغٍ انجذٚؼٙ فٙ )أدذس - .1
 رظشٚغ -د    جُبط         -ط  يمبثهخ  -ة   ؽجبق   -أ

  جبءد كهًخ : )نئٛى( َكشح نهـــ:      – .0
 انزؼظٛى.  -د  انؼًٕو ٔانشًٕل   -ط  انزذمٛش   -ة     انزٕٓٚم  -أ 

 ػاللخ " ٚـشٚـغ انـٗ ثـٛـؼـّ يُّ انًغبنكب " ثًب لجهٓب:  - .ٓٔ
 رٕػٛخ.  -د   رفظٛم   -ط  َزٛجخ  -ة   رؼهٛم   -أ

َذ ادزٛبنكب(:      – .ٔٔ ْٓ   انغشع يٍ األيش فٙ لٕنّ: )اجْٓذ فٗ ُج
 انشجبء.  -د   االنزًبط   -ط  انزذمٛش   -ة     انُظخ  -أ 
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 (ٗ) 
 

ـــــــ ا لشــــــاعر  - 1 ــــــوم ال ٌرعــــــون حق  مــــــن الق
  

 وال تــقتـــــــــــــــدى أفـعـالــهــــــــــــــــم بفــعـــــــــــــــالكا
   

ـــــــ  - 0  ـ ل عــــــــن المــــــــظلوم كــــــــل ظــــــــاـلمة  ف ج 
  

ــــــــــوـس الكاشــــــــــحٌن المهالكــــــــــا ع ــــــــــك  نف ت  ق   و 
   

 :   انجذائم انًمزشدخثٍٛ  يٍ اخزش انظذٛخ -( أ) 
 ػٌٕ : يؼُٗ كهًخ : ٚشا .ٔ

 ٚغشلٌٕ.  -د   ٚذفظٌٕ    -ط   ٚٓذسٌٔ   -ة  ٚؼٛؼٌٕ   -أ

 يؼبد كهًخ: )انكبشذٍٛ( :   .ٕ
 نظبنًٌٕ.  -د   انًجغؼٌٕ   -ط   انكبسٌْٕ   -ة  انًذجٌٕ   -أ

 جًغ كهًخ )انشبػش(:      -  .ٖ
 انشؼبئش.  -د   انشؼشاء   -ط   انًشبػش   -ة  انشٕاػش   -أ

 انكبشذٍٛ انًٓبنكب( يب َٕع األعهٕة ؟)ٔلزك َفٕط   .ٗ
  أعهٕة اَشبئٙ   -ة        أعهٕة خجش٘  -أ

 أعهٕة اَشبئٙ نفظب خجش٘ يؼُٗ.  -د   أعهٕة خجش٘ نفظب اَشبئٙ يؼُٗ   -ط

 َٕع انخٛبل فٙ لٕنّ : " فجـم ػـٍ انًـظهٕو كـم ظاليخ ":  .٘
 ٚخ.كُب  -د  يجبص يشعم   -ط  اعزؼبسح يكُٛخ   -ة    رشجّٛ   -أ

 ٕع انخٛبل فٙ لٕنّ : " ال رمزذ٘ أفؼبنٓى ثفؼبنك ": َ .ٙ
 يجبص يشعم.  -د  اعزؼبسح رظشٚذٛخ   -ط  اعزؼبسح يكُٛخ   -ة    رشجّٛ   -أ

 ظـاُليخ( ْٕ: -انًذغٍ انجذٚؼٙ ثٍٛ )انًـظهٕو   .3
 رظش   -د   جُبط   -ط    يمبثهخ  -ة     ؽجبق    -أ

 جٛذ انضبنش ثًب لجهٓب ْٙ :   ػاللخ "غٕدسد" فٙ ان  .1
 رٕػٛخ  -د   َزٛجخ  -ط    رشادف   -ة      رؼهٛم   -أ

 رُكٛش كهًخ "دمب" : ٚفٛذ:   .0
 انزذمٛش. ׄ     انزؼظٛى  ׄ     انزٕٓٚم  ׄ      انشٕٛع  ׄ  

 جبءد كهًخ : ) شبػش ( َكشح نهـــ:       .ٓٔ
 ؼظٛى.انز  -د  انؼًٕو ٔانشًٕل   -ط   انزذمٛش   - ة     انزٕٓٚم  -أ
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