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 ٕفاٌؼجبط ثٓ األؽ                                 

إِبَ اٌؼبشم١ٓ ٚدسرُٙ اٌؼبشك اٌؼف١ف اٌزٞ أضٕبٖ اٌشٛق ٌّؾجٛثزٗ ٘ٛ اٌؼجبط ثٓ  :   التعرٌف بالشاعر

ٚوبْ أٍ٘ٗ فٟ  ،ٌٚذ فٟ ا١ٌّبِخ ثٕغذ ُٚٔغت إ١ٌٙب  ‘األؽٕف ثٓ األعٛد اٌؾٕفٟ ُو١ٕزٗ أثٛ اٌفضً ِٓ ثٕٟ ؽ١ٕفخ 

برٗ فٟ ٔؼّخ ٚصشاء ظب٘ش ٌزٌه أظشف ػٓ ٔشؤ ٚرشػشع فٟ ثغذاد ٚػبػ ثٙب أُ٘ أ٠بَ ؽ١ ،اٌجظشح ٚلززان 

٠مبي أٔٗ رٛفٟ عٕخ  ،اٌّذ٠ؼ ثؼىظ ِب وبْ ػ١ٍٗ شؼشاء رٌه اٌؼظش اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠زغشْٚ ثشؼشُ٘ ٠ٚزىغجْٛ ثٗ 

 .ٚلذ شٙذ ٌٗ اٌجؾزشٞ ثؤٔٗ أغضي اٌشؼشاء . ،َ ٚ٘ٛ فٟ طش٠مٗ ألداء ِٕبعه اٌؾظ  1ٓ3٘ـ اٌّٛافك 0ٕٔ

 تمهٌد :
فبٌجالد ، ٌغضي اٌؼف١ف ؽ١ش ٔشٜ ف١ٙب اٌّؾت ٠شىٛ ٌٛػخ اٌٜٙٛ ٌٚٛاػظ اٌفشاق اٌمظ١ذح ٟ٘ ِٓ لظبئذ ا

ٚلظبسٜ ِب ٠غزط١غ ، اٌشبعؼخ ٚاٌّزشا١ِخ األطشاف رفظً ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؾج١جخ ، ٚاٌؼبشك ال ؽٛي ٌٗ ٚال لٛح 

 فؼٍٗ ٘ٛ ثؼش اٌّشاع١ً إٌٝ د٠بس اٌؾج١جخ ٚرظ١ّذ األخجبس ػٕٙب ِٓ اٌمبد١ِٓ ِٓ د٠بس٘ب . 

 ة النصمناسب
ٚعّب٘ب ثٙزا االعُ )فٛص( ،ػشمٙب ٌغّبٌٙب اٌغبؽش ٚلذ  ، فزبح اعّٙب )فٛص(اٌؼجبط ثٓ األؽٕف  أؽت       

 .إخفبء ٌؾم١مزٙب ؛ ؽزٝ ال ٠ظّشػ ثبعّٙب اٌؾم١مٟ 

 ٟ٘ اٌشٛق ٚاٌؾت ٚاإلػغبة ثبٌّؾجٛثخ. :    لشاعرالمسٌطرة على ا العاطفة

 
 النص

                        

 -األفكار:
 (ٖ-ٔاألث١بد ) -ٔذاء ٚاشز١بقاألٌٚٝ : اٌفىشح  -ٔ

 (ٙ-ٗاألث١بد ) - ٚفبء ثبٌؾت ؽزٝ اٌّٛد اٌفىشح اٌضب١ٔخ : -ٕ

 (1-3األث١بد ) -اٌٛشبح ٠فشلْٛ ث١ٓ األؽجبة:  اٌضبٌضخاٌفىشح  -ٖ

 (ٔٔ-0األث١بد ) -اٌش٠بػ سعٛي اٌشبػش إٌٝ ِؾجٛثزٗ:  اٌشاثؼخاٌفىشح  -ٗ

بنننننننً                                                                   أََزٌنننننننَا نِسنننننننَاِء العنننننننالَمٌَا أَ ٌ
. 

ُدعَنننننَاَء َمشَنننننَوقق بِنننننالِعراِق َ رٌنننننِ                                                                                           ***
                                            َكَتنننننَبُت ِكتنننننابً منننننا أُقنننننٌُم ُحروَفنننننُ                      .

. 

ِة يِعننننننوالً َو طننننننوِ  َنحَننننننٌَبً                                                                                            ***        لِِشنننننندع
                             أَُخنننننَط َوأَمحنننننو منننننا َخَططنننننُت بَِعبنننننَرةق                                    .

   . 

َتِسنننَع َعلنننى السِْرطننناِس َسنننعع ُ نننُروِ                                                          ***
أٌَنننا َفنننوُز لَنننو أَبَصنننرتِنً منننا َعَرفنننَتِنً                                                       .

. 

َوُشنننننحوبً                                                        لِطنننننوِ  ُشننننن ونً َبعنننننَدُكم  ***
َو أَنننِت ِمننَا الننُدنٌا َنصننٌبً َفنن ِا أَُمننت                                                         .

. 

ِِ ِمننننا حننننوِر الِ ننننناِا َنصننننٌبً                                                      ***      َفلٌََتنننن
َسنننَفَحَفُم منننا َقننند كننناَا َبٌننننً َو َبٌنننَنُكم                                                           .

 . 

َوأَرعننننناُكُم فنننننً َمشنننننَهدي َو َم ٌبنننننً                                                            ***
ُِ حنننَا َ النننناُس َبٌننننً َوَبٌنننَنُكم          . ننن ٌَ                                            َفننن ِا 

. 

َفنننن ِاع الَهننننود َوالننننِودع َ ٌننننُر َمشننننوِ                                                                   ***
َِ الواشننوَا ٌننا َفننوُز َبعننَدُكم                                                         . َفننض َحننِح

 . 

ال َ َمنننننَدت َعنننننٌاس َ نننننَرت بُِسنننننكوِ                                                              وَ  ***
َويِّنننننً أَلَسننننََتهدي الِرٌنننناَ  َسننننَضَمُكم                                                      .

 . 

                                                يِذا أَقَبلَننننننت ِمنننننننا َنحننننننِوُكم بُِهبنننننننوِ                            ***
َفَفَسنننننَفَلُها َحمننننن َ الَسنننننَضِم يِلٌََََنننننَُكُم                                                    .

  . 

ومننننناج َبلعنننننََ ت َفنننننفَ ٌبً                                                                  *** ٌَ  ًَ َفننننن ِا ِيننننن
ٌَشننننكوُِ الُمِحبننننوَا ُكلَُهننننم                                                          . أَرد الَبننننٌَا 

  . 

َفٌنننننننا َرَ  َقنننننننَر  داَر ُكننننننن َ َحنننننننَبٌِ                                                                    ***
. 
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 الشر  والتحلٌ 

العنننننننننالَمٌَا أَ ٌبنننننننننً                                                                   أََزٌنننننننننَا نِسنننننننننَاِء  -ٔ
. 

ُدعَنننننننننَاَء َمشَنننننننننَوقق بِنننننننننالِعراِق َ رٌنننننننننِ                                                                                           
 المفردات .

× أ ٌبً: لبً  –: الكوا م العالَم  العالَمٌاَ  -ٌم م امرأة على  ٌر اللفم : حر نِساءِ  -: أ م  ، أحلى  َزٌاَ 
 مت افق × : متعلق ، متلهف  َمشوقق  -: نداء ج أدعٌة  دعاء -أعرحً 
 الشر :

ٌخاط  الشاعر حبٌبت  التً تسٌم فً الح از واصفاج يٌايا بفنها أ م  نساء الكوا وٌطل  منها أا تلبً نداء  -
 الشوق وأحناِ اله ر ٌعٌش بعٌداج عا محبوبت  فً العراق  رٌباج .   ب أتععاشق مشتاق 

ا ٌسٌم الشاعر ؟ وما أثر ذِل عٌل  ؟ س   ا تسٌم الحبٌبة ؟ وٌأ  : ٌأ

 . وٌسٌم الشاعر فً العراق  رٌباج . - َ : تسٌم الحبٌبة فً الح از 

 ٌعبر فٌها عا آالم  وآمال  .:  عل  ٌسطر رسالة للحبٌبة ٌبثها فٌها أشواق  ، و أثر ذلِ علٌ  -

 : ماذا طل  الشاعر ما محبوبت  فً البٌت األو   ؟   س

 طل  الشاعر ما محبوبت  فً البٌت األو  أا تلبً نداء عاشق مشتاق ٌعٌش بعٌداج ٌحلم بلسائها : َ  

   : ما ال رٌ  الذي ٌسصدِ الشاعر ؟ س

.  ٌسصد الشاعر نفس : َ  

 ألواا ال ما :
(بء اٌؼب١ٌّٓأص٠ٓ ٔغ): .)وٕب٠خ ػٓ ِٛطٛف ٟٚ٘ اٌّؾجٛثخ )فٛص 

 ِٔغبِء اٌؼب١ٌّٓ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشضٗ : اٌزؼظ١ُ ٚاٌّذػ ٚاالٌزّبط ، ٚاعزخذاَ أداح َٓ )أََص٠

  .إٌذاء ٌٍمش٠ت )أ( العزؾضبس طٛسح اٌؾج١جخ ٚث١بْ شذح اٌزؼٍك ِّٙب ثبػذد اٌّغبفبد ث١ّٕٙب 

َ اٌشبػش ألداح إٌذاء اٌّٙضح اٌزٟ رغزخذَ ٌٕذاء اٌمش٠ت ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ثؼذ اٌؾج١جخ ػٕٗ فٟٙ : ػًٍ : اعزخذا ط

 فٟ اٌؾغبص ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشاق .

 ثؼ١ذح ِىب١ٔبً فٟٙ فٟ اٌؾغبص ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشاق ، ٌٚىٕٙب لش٠جخ  -ثبٌفؼً  -عـ : االعزخذاَ دل١ك ، فبٌؾج١جخ

 فبسلٗ )فٟٙ طٛسح ِؾفٛسح( .ٚعذا١ٔبً فٟٙ رغىٓ فٟ لٍجٗ ٚرالصَ ػمٍٗ فال ر

. اٌزؼج١ش ثـ)ِٔغبِء اٌؼب١ٌّٓ( ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي فٟٙ ع١ٍّخ اٌغ١ّالد 

(  ٓص٠ )ٓوٕب٠خ ػٓ عّبٌٙب.ِٔغبِء اٌؼب١ٌّ  

.اٌؼب١ٌّٓ(: ِؼشفخ ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي( 

(دػبء ِشٛق ثبٌؼشاق غش٠ت) : ٕب٠خ ػٓ ٔفغٗ، ٚرٛؽٟ ثشذح اٌؾت ٚا١ٌٙبَ.و  

 َِشٍٛق( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ : االعزؼطبف ٚاٌزّٕٟ ٚاالٌزّبط .)أَع١جٟ ُدػب  َء 

  َِشٍٛق( : اٌزؼج١ش ثـ)ُدػبء( ٠ٛؽٟ ثبٌزٛعً ٚاٌشعبء اٌشذ٠ذ َِشٍٛق( ٠ٛؽٟ ثشذح  .)ُدػبَء  ٚاٌزؼج١ش  ثـ)

 اٌزؼٍك ٚاالفززبْ ثبٌؾج١جخ .

" ق ٚاٌغشثخ ػ١ٍٗ." ثـ"غش٠ت" ٌٍذالٌخ ػٍٝ اعزّبع آالَ اٌشٛ َِشٛقٍ  ٚطف 

  : )َِشٍٛق  . وٕب٠خ ػٓ شذح اٌؾت)ُدػبَء 

َِشٍٛق( أَ )ٔذاء ِؾت( ؟  ٌّٚبرا ؟          ط:  أ٠ّٙب أدق: )ُدػبَء 

  :ٚرٌه أْ اٌشٛق أػٍٝ دسعخ ِٓ اٌؾت ألْ ف١ٗ  ،ألٔٙب رج١ٓ ِذٜ شذح اٌؾت ٚاٌزؼٍك ثٙب ،دػبء ِشٛقعـ

 .رٍٙف ػٍٝ اٌّؾجٛثخ

 ٟؾغٓ ثذ٠ؼٟ / رظش٠غ ٠ؼطٟ عشعبً ِٛع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ .َغش٠ِت( : ِ -)أَع١ج 

( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / -دػبء : )ٟ٠ٛضؼ اٌّؼٕٝ ٠ٚؤوذٖ طجبقأَع١ج . 

 

َكَتنننننننَبُت ِكتنننننننابً منننننننا أُقنننننننٌُم ُحروَفنننننننُ                                                                  -ٕ
. 

ِة يِعننننننننننوالً َو طننننننننننوِ  َنحَننننننننننٌَبً                                                                                                    لِِشنننننننننندع
 المفردات .

: بكائً  َنحٌبً -: بكائً وصٌاحً  يِعوالً -  أعد  وأوحع، : أي أْسطر ، أكت  أُقٌمُ  -: رسالتً  ِكتابً 
 .ححكً ، صمتً× الشدٌد ، صٌاحً 
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 الشر :
فٌسو  : كتبت لِ كتابً )رسالتً( و لم أستطع أا أ ع   -ويو بعٌد عا محبوبت   -اب  ٌصف الشاعر احطر -

 .الحروف واححة لشدة البكاء والنحٌ  الذٌا ٌؤثراا على ٌدي فترت ف )ترتعش( أثناء الكتابة
 ألواا ال ما : 
 ٠ؼطٟ عشعبً ِٛع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ .. ِوزبثٟ(: عٕبط ٔبلض –)َوزَجُذ 

   ب أُل َِ ُُ ُؽشٚفَٗ( : ) ، ؽ١ش طٛس اٌشبػش اٌؾشٚف ثجٕبء ال ٠غزط١غ أْ ٠م١ّٗ ٠ٚج١ٕٗ ، ٚعش اعزؼبسح ِى١ٕخ ١

 .عّبي اٌظٛسح : اٌزغغ١ُ 

    ُٗؽشٚفَٗ( : اعزخذاَ )ِب( ٠ف١ذ اعزّشاس إٌفٟ أٞ ٔفٟ اعزطبػزٗ وزبثخ اٌشعبٌخ ؛ ٌغضاسح دِٛػ ُُ ب أُل١ َِ ( 

    : )َُٗؽشٚف ُُ ب أُل١ َِ  شذح اٌّؼبٔخ ٚاألٌُوٕب٠خ ػٓ )

  . ُؽشٚفَٗ( : ِغبص ِشعً ػٓ اٌىالَ ، ػاللزٗ : اٌغضئ١خ ، ٚ عشعّبي اٌّغبص : اٌذلخ ٚاإل٠غبص( 

ؽشٚفٗ( : ِشاػبح ٔظ١ش رض١ش اٌز٘ٓ ٚرغزة االٔزجبٖ. –ثٟ ب)وز 

 طِٛي َٔؾ١جٟ( : وٕب٠خ ػٓ شذح اٌؾضْ ٚاألعٝ ، ٚعش عّبي اٌىٕب٠خ : اإل َٚ ِح إِػٛاٌٟ  ر١بْ ثبٌّؼٕٝ )ٌِِشذَّ

 ِظؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ ، ٚاٌؼجبسح رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٙب. 

  .طِٛي َٔؾ١جٟ( : رؼ١ًٍ ٌّب لجٍٙب َٚ ِح إِػٛاٌٟ   )ٌِِشذَّ

 إطٕبة ثبٌزشادف ؛ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ شذح ِؼبٔبرٗ فٟ اٌجؼذ ػٓ اٌؾج١جخ . : (َٔؾ١جٟ –إِػٛاٌٟ  )

  ٗإظٙبس لٛح اٌؼبطفخ ٚرّغىٗ ثبٌؾج١جخ .)اٌج١ذ وٍٗ( : أعٍٛثٗ خجشٞ ، ٚغشض : 

 

 

 المفردات

الصحٌفة ، :  السُرطاسِ  - تنهمر:  َتُسعَ  - دمعة ج عبرات:  بَِعبَرةق  - أثبت× أزٌ  :  أَمحو - أكت :   أَُخطَ  -

 . َ ْر  ، ويو : دلو الماء الكبٌر : م ُ رو ِ  - الورقة ج السراطٌس

 الشر :
ِِ الرسالة التً أبثِ فٌها أشواقً ، وسرعاا ما تمحً كلماتها  - بسب  دموعً التً تنهمر  ٌسو  : ففنا أكت  ل

 ب زارة على السرطاس )الورق( كفنها الماء الذي ٌسٌ  ما ال رو  )الدلو(.
 : عل  : ٌمحو الشاعر ما ٌكتب  فً محبوبت  .  س

 .  ألا دموع  ال زٌرة تمحو وتزٌ  ك  ما ٌكتب  ما رسائ : َ  

 

 ال ما : ألواا

 ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .   أَِؾٛ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼ -)أَُخظ ٕٝ 

 : )  ، ؽ١ش طٛس اٌؼجشح ثّّؾبح رّؾٛ ِب خطٗ فٟ وزبثٗ )سعبٌزٗ( . اعزؼبسح ِى١ٕخ)أَُخظ ٚأَِؾٛ ثَِؼجَشٍح رَُغؼُّ

 ثَِؼجَشٍح رَُغؼُّ َػٍٝ اٌمُشطبِط َعؼَّ ُغشِٚة( : رشج١ٗ ، ؽ١ش شجٗ ػجشرٗ )دِؼزٗ( ٟٚ٘ رّٕٙش ِٓ ػ١ٕٗ ثغضاسح(

ٌٛسق( ثبٌّبء اٌزٞ ٠غ١ً ِٓ اٌغشٚة )اٌذٌٛ( ؛ ١ٌٛؽٟ ثىضشح دِٛع اٌؾضْ ػٍٝ اٌؾج١جخ اٌجؼ١ذح ػٍٝ اٌمشطبط )ا

 ِىب١ٔبً اٌمش٠جخ لٍج١بً.

 ثَِؼجَشٍح رَُغؼُّ َػٍٝ اٌمُشطبِط َعؼَّ ُغشِٚة( : أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس )َػٍٝ اٌمُشطبط( ٠ف١ذ(

 .اٌزؤو١ذ ٚاٌزخظ١ض 

   )ثبٌّفؼٛي اٌّطٍكرٛو١ذ  :)عؼ اٌغشٚة. 

 ( :  -أَِؾٛ -)أَُخظ  اعزخذاَ اٌّضبسع ٌٍزغذد ٚاالعزّشاس.رَُغؼُّ

 ٠ؼطٟ عشعبً ِٛع١م١بً ِؾججبً ٌألرْ .. عؼ( : عٕبط ٔبلض –)رغؼ 

  : )ٍٗوٕب٠خ ػٓ وضشح اٌذِٛع ٚغضاسرٙب)اٌج١ذ و . 

 

 

أَُخنننننننَط َوأَمحنننننننو منننننننا َخَططنننننننُت بَِعبنننننننَرةق                                                                 -ٖ
   . 

َتِسنننننننَع َعلنننننننى السِْرطننننننناِس َسنننننننعع ُ نننننننُروِ                                                          
. 
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 المفردات

:  ُشحوبً - أفراحً× أحزانً ، يمومً  : ُش ونً -رأٌتنً ، شايدتنً :   أَبَصرتِنً - اسم حبٌبت :  َفوزُ  -

ٌّر لونً ، صفرة لوا و ه  . نحارتً ، توردي ، قوتً× حعفً :  والمراد ً ،ت 

 الشر :
و ٌنادي الشاعر محبوبت  " فوز" و ٌسو  لها لو أنِ رأٌتنً لما عرفتنً لما آ  يلٌ  )صار( حالً ما كثرة  -

ِِ و شحو  للونً صار مضزماج لً .  يموم وأحزاا أصابتنً بعد فراق
س يو االسم الحسٌ س  سً  لمحبوبت  .: عل  : ٌسا  أا اسم فوز ٌل

 : َ  اتخذ الشاعر يذا االسم قناعاج ٌخفً ب  حسٌسة المرأة التً أحبها حتى ال ٌعلم الناس باسمها أو  السب :

حسٌسة أمريا ؛ ألنها امرأة كانت ذات مكانة عمٌمة ، فلسد أثبتت الباحثة العراقٌة د . عاتسة الخزر ً بالبرايٌا 

ة بننت المهندي أخنت الخلٌفنة يناروا الرشنٌد( وينذِ الحسٌسنة ينً التنً واألدلة والنصنوص الشنعرٌة أنهنا )علٌن

  .حالت بٌا العباس والتصرٌع باسمها فً شعرِ واالكتفاء باإلشارة يلٌها بالتلمٌع ال التصرٌع 

 : بَم تفسر عدم معرفة فوز للشاعر ؟ س

  لوننن  وأصنناب  اإلعٌنناء  ننَ : ألا بعننديا عننن   علنن  ٌعننانً ففصننبع حزٌننناج مهمومنناج د  فٌنن  الحننعف وت ٌننر

 والنحو  والهزا  .

 ألواا ال ما :
 : ٗٚاعزخذاَ أداح إٌذاء ٌٍجؼ١ذ )أ٠ب( اٌزٛدد ٚاالعزؼطبف )أ٠َب فَُٛص( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشض ،

( ٚاألًِ ٠ؼّ َٓ َٓ ِٔغبِء اٌؼب١ٌَّ ش لٍجٗ فٟ دل١ك ٚسائغ فٟ ِٛضؼٗ ٕ٘ب فجؼذ أْ وبْ ٠ٕبد٠ٙب فٟ اٌج١ذ األٚي ثـ )أََص٠

أْ رٍجٟ إٌذاء أطجؼ األًِ ٚا١ٌؤط ٠زٕبصػبٔٗ فٟ اٌٍمبء فبعزخذَ أداح إٌذاء ٌٍجؼ١ذ )أ٠ب( ؛ ١ٌذي ػٍٝ ثؼذ٘ب فٟ 

اٌّىبْ ٚاٌّىبٔخ . فجؼذ اٌّىبْ ألٔٙب فٟ اٌؾغبص ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشاق ، ٚثؼذ اٌّىبٔخ فٟٙ فٟ ِٕضٌخ عب١ِخ عبِمخ 

  .)ػب١ٌخ( فٟ لٍجٗ اٌؼبشك

ِِٕب َػَشفزِٕٟ( : وٕب٠خ ػٓ عٛء ؽبٌٗ ِٚؼبٔبرٗ ٚضؼفٗ فٟ اٌجؼذ ػٕٙب ، ٚعش عّبي اٌىٕب٠خ : )ٌَٛ أَثَظشر ٟ

 اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِظؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ  . 

 أَثَظشرِٕٟ ِب َػَشفزِٕٟ( : أعٍٛة ششط ف١ٗ رؤو١ذ ػٍٝ شذح ِؼبٔبرٗ فٟ اٌجؼذ ػٕٙب ٚعٛء ؽبٌزٗ ، ٚاٌزؼج١ش ٌَٛ(

 َشفزِٕٟ( ٔز١غخ ٌّب لجٍٗ .ثـ )ِب ػَ 

.ُشؾٛثٟ( : وٕب٠خ ػٓ أصش اٌجؼذ ػٍٝ اٌشبػش َٚ  )ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

 ُٗشؾٛثٟ( : رؼ١ًٍ ٌغٍٙٙب ث َٚ   .)ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

 ُثَؼَذُوُ( إطٕبة ثبالػزشاع ٌٍزٛض١ؼ ٚاالؽزشاط أٞ ثؼذ فشالى( 

ُشؾٛثٟ( : اٌؼطف أ َٚ  فبد رؼذد ٚرٕٛع أشىبي ِؼبٔبرٗ فٟ ثؼذٖ ػٓ اٌؾج١جخ . )ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ 

( ُٟٔٛشؾٛثٟ –ُشغ  عٕبط ٔبلض. : (َٚ

  

 المفردات

حمً ، قسمتً ، قدري ج أنصبة ، :  َنصٌبً - دنو مادتها: األدنى ج الدنا ،  مذكرياالحٌاة ، العالم ، :  الُدنٌا -

النعٌم ، الفردوس م :  الِ نااِ  - : العذراء ال مٌلة شدٌدة البٌاض ويًم حوراء ، :  حورِ  - أنصباء ، ُنُص 

 . ال نة

 ر :الش
ِِ نصٌبً فً يذِ الدنٌا ما النساء وأتمنى أا تكونً ما نصٌبً وقسمتً فً   - ثم ٌخبر الشاعر حبٌبت  بفن

 اآلخرة فتكونً زو تً فً دار الخلد .
 

                             أٌَننننا َفننننوُز لَننننو أَبَصننننرتِنً مننننا َعَرفننننَتِنً                          -ٗ
. 

لِطنننننننننوِ  ُشننننننننن ونً َبعنننننننننَدُكم َوُشنننننننننحوبً                                                         
. 

َو أَنننننِت ِمننننَا الننننُدنٌا َنصننننٌبً َفنننن ِا أَُمننننت                                                         -٘
. 

ِِ ِمننننننننا حننننننننوِر الِ ننننننننناِا َنصننننننننٌبً                                                            َفلٌََتنننننننن
. 
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 : ما األمنٌة التً ٌتمنايا الشاعر  ؟  س
 َ -   .  ٌتمنى أا تكوا حبٌبت  ل  فً يذِ الدنٌا ، وفً اآلخرة ما حور ال نة وزو ت 
 لواا ال ما :أ
. اٌُذ١ٔب َٔظ١جٟ( : وٕب٠خ ػٓ رّغىٗ ٚشذح رؼٍمٗ ثبٌؾج١جخ َٓ ِِ أَِٔذ  َٚ ( 

اٌُذ١ٔب َٔظ١جٟ( : أعٍٛث َٓ ِِ أَِٔذ  َٚ َٓ اٌُذ١ٔب( ػٍٝ اٌخجش )َٔظ١جٟ(  ،لظش ١ٓ) ِِ ِشح ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس )

)َٔظ١جٟ( ؛ ٌزؤو١ذ شذح رّغىٗ ثبٌؾج١جخ ٠ف١ذ اٌزخظ١ض ٚاٌزٛو١ذ ، ِٚشح ثزؼش٠ف اٌطشف١ٓ اٌّجزذأ )أَِٔذ( ٚاٌخجش 

 اٌزٟ ٠ؼشمٙب ١ٙ٠ُٚ ثٙب.

 طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد . أِذ( :  –)اٌذ١ٔب 

 َٔظ١جٟ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ ثظ١غخ اٌزّٕٟ ٌزّٕٟ اٌّغزؾ١ً ٠ٚذي ػٍٝ شذح ِْ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ )ف١ٍََزَِه 

 اٌؼشك ٚاٌٌٛٗ ثبٌؾج١جخ .

 ِِ ِْ َٔظ١جٟ( : رشج١ٗ ٌؾج١جزٗ ثؾٛس اٌغٕبْ ؛ ٌزٛض١ؼ ٚإظٙبس لٛح اٌؼبطفخ ٚشذح اٌؾت )ف١ٍََزَِه  ٓ ؽِٛس اٌِغٕب

 ٚث١بْ ٌغّبٌٙب اٌّجٙش .

 ػٍٝ اٌخجش ) ِْ َٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ ِْ َٔظ١جٟ( : أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚاٌّغشٚس ) ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ )ف١ٍََزَِه 

 )َٔظ١جٟ( ٠ف١ذ اٌزخظ١ض ٚاٌزٛو١ذ.  

 َٔظ١جٟ .. َٔظ١جٟ( : رىشاس ٔظ١جٟ ، ٚاإلضبفخ إٌٝ ٠بء اٌّزىٍُ ؛ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ رّغىٗ ٚرؼٍمٗ اٌشذ٠ذ(

 ثّؾجٛثزٗ . 

  : )ٍٗوٕب٠خ ػٓ شذح رؼٍمٗ ثّؾجٛثزٗ)اٌج١ذ و . 

 

 المفردات :
ٌّع× سفصوا ، سفحمً :  َسفَحَفمُ  -   َم ٌبً × أي ححوري:  َمشَهدي - أيملكم× أصونكم ، أحفمكم :  أَرعاُكمُ  - سفح

 الشر :
ِِ وسفحافم علٌ  وأرعاِ فً  ٌابِ كما فً  -ء والح  واإلخضص عهد الوفا -لذلِ سفم  على العهد  - وفٌاج ل

 ححورِ.
 : ما العهد الذي سٌصون  ؟   س
 َ -  العهد الذي سٌصون  : عهد الوفاء واإلخضص للحبٌبة مهما فرقت بٌنهما المسافات وباعدت بٌنهما

  األمكنة ؛ فحبها محفور فً السل  .
 ألواا ال ما :

ِ ُث١ََُٕىُ( : )َعؤَؽفَع َٚ َْ ث١َٕٟ  ، رظٛس ِب وبْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌؾج١جخ ثؤش١بء ِبد٠خ رؾفع اعزؼبسح ِى١ٕخ ب لَذ وب

 ٚرظبْ ، ٚعش عّبي اٌظٛسح : اٌزغغ١ُ ، ٚرٛؽٟ اٌظٛسح ثئخالطٗ اٌشذ٠ذ ٌٍؾج١جخ .

ث١ََُٕىُ( : وٕب٠خ ػٓ ٚفبئٗ ٚإخالطٗ ٌٍؾج١جخ ِّٙب ثبػذد ث َٚ َْ ث١َٕٟ  ١ّٕٙب اٌّغبفبد ، ٚعش )َعؤَؽفَعُ ِب لَذ وب

عّبي اٌىٕب٠خ : اإلر١بْ ثبٌّؼٕٝ ِظؾٛثبً ثبٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ فٟ إ٠غبص ٚرغغ١ُ ، ٚاعزخذاَ اعُ اٌّٛطٛي )ِب( ٠ف١ذ 

ث١ََُٕىُ( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ  َٚ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي ٌىً ِب وبْ ث١ّٕٙب ِٓ ػٙٛد اٌّؾجخ ٚاٌٛد ، )ث١َٕٟ 

 ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .

ث١ََُٕىُ( : اعزخذاَ  ) ِب َٚ َْ ث١َٕٟ  عُ اٌّٛطٛي )ِب( ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي ٌىً ِب وبْ ث١ّٕٙب ِٓ االلَذ وب

 .ػٙٛد اٌّؾجخ ٚاٌٛد 

. ث١ََُٕىُ( ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد َٚ  )ث١َٕٟ 

غ١جٟ(: وٕب٠خ ػٓ ا٘زّبِٗ اٌّغزّش ثٙب َِ َٚ َٙذٞ  ش َِ ُُ فٟ  أَسػبُو َٚ  فٟ وً األٚلبد. )

 ٗغ١جٟ( : اعزخذاَ وبف اٌخطبة ؛ العزؾضبس طٛسح اٌؾج١جخ ٚوؤٔٙب ِبصٍخ أِب ػ١ٕ١ َِ َٚ َٙذٞ  ش َِ ُُ فٟ  أَسػبُو َٚ (

 .؛ ١ٌشؼش٘ب ثب٘زّبِٗ اٌزٞ ال ٠ٕزٟٙ 
( عؤؽفع-  ) ُُ  ٙب. اعزخذاَ اٌفؼً اٌّضبسع  ٠ف١ذ رغذد ٚاعزّشاس رٍه اٌشػب٠خ ثال أمطبع فٟ ؽضٛس٘ب ٚغ١بث:أَسػبُو

 إطٕبة ثبٌزشادف ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ إخالطٗ . أسػبوُ(:  -)عؤؽفع 

 َٞٙذ ش َِ غ١جٟ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد . -) َِ. 

َسننننَفَحَفُم مننننا َقنننند كنننناَا َبٌنننننً َو َبٌننننَنُكم                                                           -ٙ
 . 

َوأَرعننننننننناُكُم فنننننننننً َمشنننننننننَهدي َو َم ٌبنننننننننً                                                            
. 
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 المفردات :
 َمشو ِ  -ال فاء ×  الح :  الِودع  - الكرِ ، الب ض× الح  ج األيواء :  الَهود - منع ، فص  ، ح ز:  حا   -

 . نسً ، صافق × أي معكر : 

 الشر :
حالوا وفرقوا بٌننا وبٌا لسائنا ف ا يواِ فً قلبً محفور وحبً لِ صافق ال ويا كاا الناس )الرقباء(  -

 تشوب  شائبة 
 ألواا ال ما :

 : )ُث١ََُٕى َٚ ٕ٘ب رف١ذ اٌشه فٟ أْ ٠ؾٛي  "إْ.،" أعٍٛة ششط ٌٍزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ)فَئِْ ٠َُه ؽبَي إٌبُط ث١َٕٟ 

  .إٌبط فٟ اعزّشاس ؽجٗ ٌّؾجٛثزٗ

(  ِشٛةفئْ اٌٜٙٛ ٚاٌٛد غ١ش).ٔز١غخ ِزشرجخ ػٍٝ اٌششط :  

: )َِشِٛة ِٛدَّ َغ١ُش  اٌ َٚ  َٜٛٙ َّْ اٌ ِ اٌٜٙٛ ٚاٌٛد عبئالً ال رشٛثٗ شبئجخ ، ٚعش عّبٌٙب  ،طٛساعزؼبسح ِى١ٕخ  )فَئ

ث١ََُٕىُ(. َٚ  : اٌزٛض١ؼ ٚاٌزغغ١ُ ، ٚرٛؽٟ ثطٙبسح ٘زا اٌؾت ػٍٝ عٍّخاٌششط )فَئِْ ٠َُه ؽبَي إٌبُط ث١َٕٟ 

( ٌٜٛٙاٌٛد –ا).ٕٝإطٕبة ثبٌزشادف ٌزٛو١ذ اٌّؼ   : 

 

 المفردات :
:  بُِسكو ِ  - توقفت عا البكاءتح رت وٌسصد :  َ َمَدت َعٌاس  - النماموا ، الكذابوا م الواشً:  واَ الواش -

 . بانصبا 
 الشر :

ثم ٌدعو الشاعر على الواشٌا الذٌا فرقوا بٌنهما قائضج : فلٌحزا هللا الواشٌا الذٌا فرقوا بٌننا كما   -
 قف كما أ روا دموعً حزناج على فراقِ . أحزنونً ، و لٌ ع  دموعهم باألحزاا ت ري دوا تو

 : ما أثر الواشٌا فً العضقة بٌا الشاعر ومحبوبت  فوز ؟  س
:َ .  الواشوا حاولوا التفرٌق واإلٌساع بٌا الشاعر ومحبوبت 

 ألواا ال ما :
 . أعٍٛة خجشٞ ٌفظبً إٔشبئٟ ِؼٕٝ غشضٗ : اٌذػبء : ) َْ  )فال َضِؾَه اٌٛاشٛ

ِؼشف : ) َْ  خ ٌٍزؾم١ش فٙٛ ٠ؼشفُٙ ٚال ٠ش٠ذ روش أعّبئُٙ رؾم١شاً ٌُٙ .  )اٌٛاشٛ

 : ٗٚإظٙبس اٌؾت ، ٚرىشاس إٌذاء ػٍٝ )فٛص( ٌٍزؤو١ذ  اٌزٛدد)٠ب فَُٛص( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشض

 ػٍٝ شذح اٌزؼٍك ٚاالفززبْ ثبٌّؾجٛثخ ٚاٌزٍزر ثزوش ؽشٚف اعّٙب ػٍٝ ٌغبٔٗ. 

 : )شاع ٌٍزٕج١ٗ.اطٕبة ثبالػز)٠ب فَُٛص 

 . َعَشد ثُِغىِٛة( : أعٍٛة خجشٞ ٌفظبً إٔشبئٟ ِؼٕٝ غشضٗ : اٌذػبء ٌٓ َذد َػ١ َّ ال َع َٚ ( 

(ٓػ١).ٔىشح ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي : 

 َذد َّ  َعَشد( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد . -)َع

 ػٍٝ اٌٛاش١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٛلؼْٛ ث١ّٕٙب. إٌفٟ ثال فٟ اٌج١ذ: رىشاس إٌفٟ إلظٙبس ِذٜ غضجٗرىشاس 

 وٕب٠خ ػٓ شذح غضت اٌشبػش ػٍٝ اٌٛاش١ٓ اٌز٠ٓ أٚلؼٛا ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِؾجٛثزٗ. :وٍٗاٌج١ذ 

 .اعزخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "ثؼذوُ"  ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ 

 :نسد
.اعزخذاَ وٍّخ )عّذد ػ١ٓ(  ثّؼٕٝ اٌفشػ ٚاٌشاؽخ ػٍٝ عج١ً اٌىٕب٠خ اعزخذاَ خبطئ 

د اٌؼ١ٓ فٟ االعزؼّبي اٌٍغٛٞ ٠مظذ ثٗ ثخٍٙب ثبٌذِغ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠شاد ِٕٗ ف١ٗ اٌجىبء، ٌٚزٌه ال ألْ عّٛ

 ٠ظٍؼ أْ ٠ىْٛ وٕب٠خ ػٓ اٌفشؽخ.

 

 

ُِ حننننَا َ الننننناُس َبٌنننننً َوَبٌننننَنُكم                                                     -7 نننن ٌَ َفنننن ِا 
. 

دع َ ٌننننننننُر َمشننننننننوِ                                                                  َفنننننننن ِاع الَهننننننننود َوالننننننننوِ  
. 

َِ الواشننننوَا ٌننننا َفننننوُز َبعننننَدُكم                                                         -8 َفننننض َحننننِح
 . 

َوال َ َمننننننننننَدت َعننننننننننٌاس َ ننننننننننَرت بُِسننننننننننكوِ                                                               ***
. 
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 المفردات :
ٌُهَدد يلٌ :  أَلَسَتهدي - :  والمراديائ ة ، ثائرة ، :  بُِهبو ِ  - أدبرت ، ابتعدت× أتت :  أقبلت - طل  أا 

 .سكوا ويدوء×  اندفاع
 الشر :

 ناحٌتِ يا كانت تحم  سضمِ الُمهدد لً . وأنً ألسف  الرٌع التً ت ًء ما -
 ألواا ال ما :

 : )ُُى َِ  ، ؽ١ش طٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ثئٔغبْ ٠ؾًّ اٌغالَ إٌٝ آخش اعزؼبسح ِى١ٕخ )أَعزَٙذٞ اٌِش٠بَػ َعال

 خجبس اٌّؾج١ٓ ػٕذ شؼشاء اٌغضي ، ٚعش عّبي اٌظٛسح : اٌزشخ١ض .ٔمً أٚع١ٍخ  ألٔٙب( )اٌش٠بػٚخض 

ُىُ( : أعٍٛة ِؤوذ ثـ)إْ( ٚ)اٌالَ( .)فئٟٔ ألعزٙذ َِ  ٞ اٌِش٠بَػ َعال

(  ِيٌ از بحذف  وا  الشرط المدلو  علٌ  فً الشطر األو .يِذا أَقَبلَت ِما َنحِوُكم بُِهبو :)  
 .اعزخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "عالِىُ" ٔؾٛوُ" ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ 

 

 المفردات :

 .ردي:  أ ٌبً - وّصلت:  َبلعَ ت -
 الشر :

ِِ فردٌ  معها .وأطل  ما الرٌا  أا تحم  سضمً العطر يلٌ -  ِ ف ذا أوصلتُ  ل
 ألواا ال ما :

 : ) ُُ َِ إ١ٌَُِى ًَ اٌَغال ، ؽ١ش طٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ثئٔغبْ ٠ُغؤي فٟ ؽًّ اٌغالَ إٌٝ اعزؼبسح ِى١ٕخ ) فَؤَعؤٌَُٙب َؽّ

ٚطٛس اٌغالَ ش١ئبً ِبد٠بً ٠ؾًّ ، ٚعش عّبٌٙب اٌزغغ١ُ ، ٚرٛؽٟ  أآخش ، ٚعش عّبي اٌظٛسح : اٌزشخ١ض ،

 سح ثّذٜ رؼٍمٗ ٚافززبٔٗ ثبٌؾج١جخ .اٌظٛ

 : )اٌفبء ٌٍزشر١ت ٚاٌزؼم١ت) فَؤَعؤٌَُٙب . 

 : )ٟ٠َِٛبً ثٍَََّغذ فَؤَع١ج َٟ ِ٘ َ ، ٚعش عّبي ، ؽ١ش طٛس اٌشبػش اٌش٠بػ ثئٔغبْ ٠جٍغ اٌغالاعزؼبسح ِى١ٕخ )فَئِْ 

 اٌظٛسح : اٌزشخ١ض 

(٠ِٛب): .ٔىشح ٌٍؼَّٛ ٚاٌشّٛي 

 : )ٟب لجٍٗٔز١غخ ٌّ)فَؤَع١ج 

. فَؤَع١جٟ( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ : االعزؼطبف ٚاٌزّٕٟ ٚاالٌزّبط( 

 أع١جٟ( : ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ / طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .     -)ثٍغذ 

 .اعزخذَ اٌشبػش ض١ّش اٌغّغ "إ١ٌىُ"  ٌزؼظ١ُ اٌّؾجٛثخ 

 

 المفردات :

منز  ، :  دارَ  - أبعد× ر  : الدنو الس:  َقَر  - ٌتو ع من :  ٌَشكوُِ   - الوصا × الفراق ، اله ر :  الَبٌاَ  -
 .سكا ج دٌار ، دور

 الشر :
ثم ٌختم الشاعر بحكمة ٌسر فٌها بفا الفراق واله ر شفا المحبٌا فكلهم ٌعانوا من  .. لذلِ ٌدعو لهم بالسر  ما   -

 دٌار األحبة ولسائهم ، وأا ٌ مع هللا شملهم .
 ألواا ال ما :

 َْ ِؾجٛ ُّ َٓ ٠َشىُٖٛ اٌ ُُٙ( :  )أَسٜ اٌج١َ ، عغّذ اٌج١ٓ )اٌفشاق( ش١ئبً ِبد٠بً ٠ُشٜ ٠ٚؾظ ، ٚعش اعزؼبسح ِى١ٕخ ُوٍُّ

 عّبٌٙب : اٌزٛض١ؼ ٚاٌزغغ١ُ   .

 .اعزؼبسح ِى١ٕخ طٛس اٌفشاق إٔغبٔب ظبٌّب ٠شىٛ ِٕٗ وً اٌّؾجْٛ. رشخ١ضأٚ 

 وٕب٠خ ػٓ شذح األصش اٌغ١ئ ٌٍفشاق : )ُُٙ َْ ُوٍُّ ِؾجٛ ُّ َٓ ٠َشىُٖٛ اٌ  ػٍٝ اٌّؾج١ٓ.)أَسٜ اٌج١َ

َويِّننننننننً أَلَسننننننننََتهدي الِرٌنننننننناَ  َسننننننننَضَمُكم                                                      -9
 . 

بنننننننننننوِ                                                                           يِذا أَقَبلَنننننننننننت ِمنننننننننننا َنحنننننننننننِوُكم بِهُ  ***
. 

                                                   َفَفَسننننننَفَلُها َحمنننننن َ الَسننننننَضِم يِلٌََََننننننَُكمُ  -ٓٔ
  . 

ٌَومننننننننناج َبلعنننننننننََ ت َفنننننننننفَ ٌبً                                                                  ***  ًَ َفننننننننن ِا ِيننننننننن
. 

ٌَشنننننكوُِ الُمِحبنننننوَا ُكلَُهننننن -ٔٔ م                                                         أَرد الَبنننننٌَا 
  . 

َفٌنننننننننننا َرَ  َقنننننننننننَر  داَر ُكننننننننننن َ َحنننننننننننَبٌِ                                                                    ***
. 
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 ،  َّٛاٌّؾجْٛ عّغ ِٚؼشفخ ٌٍشّٛي ٚاٌؼ : )ُُٙ َْ ُوٍُّ ِؾجٛ ُّ  )اٌ

(ٍُٙو :) . رٛو١ذ ٠ف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌشّٛي 

(٠ب سة لشة داس وً ؽج١ت): .َوٕب٠خ ػٓ إؽغبط اٌشبػش ثآالَ اٌّؾج١ٓ ألٔٗ ٠شبسوُٙ ٘زٖ ا٢ال 

(داس).ِغبص ِشعً ػٓ اٌّؾج١ٓ ػاللزٗ اٌّؾ١ٍخ : 

 ٓلشة( : طجبق ٠جشص اٌّؼٕٝ ٠ٚٛضؾٗ ٠ٚم٠ٛٗ ثبٌزضبد .     –)اٌج١ 

 َؽج١ِت( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / ٔذاء ، غشضٗ : اٌزٛعً  ٚاٌذػبء ًِّ ة داَس ُو  ) ف١َب َسةُّ لَشِّ

. َؽج١ِت( : أعٍٛة إٔشبئٟ طٍجٟ / أِش ، غشضٗ :  اٌذػبء ًِّ ة داَس ُو  )لَشِّ

َؽج١ِت( : وً رف١ذ اٌؼَّٛ ٚاٌش ًِّ  ّٛي ، ) ُو

. اٌج١ذ ٠ذي ػٍٝ إٌضػخ اإلٔغب١ٔخ اٌشائؼخ ػٕذ اٌشبػش 

 التعلٌق العام على النص.
 . اٌؼجبع٠ٟٕزّٟ إٌض إٌٟ اٌؼظش  -

ََ ٠ؼزّذ ؟ ِٚب أُ٘ أػالِٗ ؟  ط : ِب اٌغشع اٌشؼشٞ ٌٍٕض ؟ ٚػال

   عـ : اٌغشع اٌشؼشٞ ٌٍٕض : اٌغضي اٌؼف١ف

ّب أٔٗ ٠ظف أخالق اٌّشأح ٚػفزٙب دْٚ ِفبرٕٙب٠ٚؼزّذ ػٍٝ رذفك اٌؼبطفخ ٚطذلٙب ، و -   

.اٌشش٠ف اٌشضٟ  -ػٍٟ ثٓ اٌغُٙ  -ٚأُ٘ أػالِٗ : اٌؼجبط ثٓ األؽٕف  -  

  ط :  ِب أٔٛاع اٌغضي ؟

 عـ : اٌغضي اٌظش٠ؼ ٚاٌغضي اٌؼف١ف

 ط : ِب عجت اصد٘بس فٓ اٌغضي ثظفخ ػبِخ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ ؟ ِٚب أُ٘ أػالِٗ ؟

اٌضمبفٟ اٌزٞ شٙذٖ ٘زا اٌؼظش ػٍٝ األُِ األخشٜ ، ٚأ٠ضبً ألْ اٌشؼش وبْ ٚع١ٍخ اٌشؼشاء  عـ : ٔظشاً ٌالٔفزبػ

  ٌٍزؼج١ش ػٓ ِشبػشُ٘ رغبٖ اٌّشأح
ط :  ِب عجت ش١ٛع اٌغضي اٌظش٠ؼ ٚأزشبسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼظش اٌؼجبعٟ ؟ ِٚب أُ٘ أػالَ اٌغضي اٌظش٠ؼ ِٓ شؼشاء رٌه 

 اٌؼظش ؟

ٚأزشبسٖ ٌذٜ شؼشاء اٌؼظش اٌؼجبعٟ ؛ الخزالط اٌؼشة ثبألُِ األخشٜ ، ِٚب شبع ػٕذُ٘ عـ :  عجت ش١ٛع اٌغضي اٌظش٠ؼ 

  ِٓ طٛس اٌزؾًٍ اٌخٍمٟ

ٚلذ ثشع فٟ ٘زا اٌٍْٛ أثٛ ٔٛاط ، ِٚط١غ ثٓ إ٠بط ، ٚوبْ غضٌّٙب ِؾشوبً ٌٍغشائض، ال رؼفف ف١ٗ ٚ ال ؽ١بء ف١ٗ ؛ ألٔٗ  -

  ٠زؾذس ػٓ ِفبرٓ اٌّشأح اٌؾغ١خ

َُ اخزٍف اٌؼجبط ثٓ األؽٕف ػٓ ثم١خ شؼشاء ػظشٖ ؟   ط : ف١

عـ : خبٌف اٌشؼشاء فٟ طش٠مزُٙ فٍُ ٠زىغت ،  ٚػشف ػٓ اٌؼجبط فٟ أٔٗ وبْ ال ٠زىغت ثبٌشؼش فٙذفٗ وبْ اٌّزؼخ ٚال 

وّب ٠مبي أٔٗ اٌزضَ عبٔجبً ٚاؽذاً فٟ اٌشؼش فغ١ّغ لظبئذٖ رذٚس ؽٛي اٌغضي اٌؼف١ف ػذا لظ١ذر١ٓ أٚ صالس فٟ  ،شٟء غ١ش٘ب

  عٛأت أخشٜ غ١ش اٌغضي ، فبٌؼجبط وبْ ال ٠ٙغٛ ٚال ٠ّذػ

ط : ػًٍ : الزظبس اٌؼجبط ثٓ األؽٕف فٟ شؼشٖ ػٍٝ اٌغضي ٌُٚ ٠زغٗ ٌٍّذ٠ؼ .  أٚ ػًٍ : أظشاف اٌؼجبط ثٓ األؽٕف 

  ػٓ شؼش اٌّذ٠ؼ

  عـ : أظشف اٌؼجبط ػٓ اٌّذ٠ؼ ؛ ألٔٗ ػبػ ؽ١برٗ فٟ ٔؼّخ ٚصشاء أغٕزٗ ػٓ اٌزىغت ثبٌّذ٠ؼ

  ط : ِب عّبد أعٍٛة اٌشبػش ؟

  عـ : ر١ّض أعٍٛة اٌشبػش ثـ :

  -ٔ طذق اٌؼبطفخ

عٌٙٛخ ٚعالعخ األٌفبظ ٚػزٚثزٙب -ٕ   

  -ٖ ػّك اٌّؼبٟٔ ٌٚطفٙب

  -ٗ االػزّبد ػٍٝ اٌجذ٠غ أؽ١بٔبً 

  -٘ اٌّٛع١مٝ ا٢عشح اٌغبؽشح راد اإل٠مبػبد اٌؼزثخ األخبرح

. ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء رٕٛع األعب١ٌت -ٙ  

اعزخذاَ أعٍٛة اٌزٛو١ذ وض١شاً    3-  

   لبٌٛا ػٓ اٌؼجبط ثٓ األؽٕف : 

ٌٛال أْ اٌؼجبط ثٓ األؽٕف أؽزق إٌبط ٚأشؼشُ٘ ٚأٚعؼُٙ والِبً ٚخبطشاً ، ِب لذس أْ ٠ىضش شؼشٖ فٟ ِز٘ت ٚاؽذ ال )

فؤؽغٓ ف١ٗ ٚأوضش٠غبٚصٖ ؛ ألٔٗ ال ٠ٙغٛ ٚال ٠ّذػ ال ٠زىغت ٚال ٠زظشف ، ِٚب ٔؼٍُ شبػشاً ٌضَ فٕبً ٚاؽذاً   
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 تَدرٌَبَات  
(ٔ)  

 

َٓ َأع١جننننننننننننننننننننٟ                                                                    ١ٌَّ َٓ ِٔغننننننننننننننننننننـبِء اٌؼننننننننننننننننننننب َِشـنننننننننننننننـٛقٍ ثِنننننننننننننننبٌِؼشاقِ َغش٠نننننننننننننننتِ                                                                               َأَص٠نننننننننننننننننننن                   ُدػـنننننننننننننننـبَء 
 

ُُ ُؽشَٚفننننننننننننننننُٗ                                  َٔؾـننننننننننننننننـ١جٟ                                      َوزَننننننننننننننننـجُذ وِزننننننننننننننننبثٟ ِننننننننننننننننب ُألنننننننننننننننن١ َٚ طننننننننننننننننِٛي   .ٌِِشننننننننننننننننذَّحِ إِػننننننننننننننننٛاٌٟ 
 

َأِؾنننننننننننننننٛ ِنننننننننننننننب َخَططنننننننننننننننُذ ثِؼَجنننننننننننننننَشحٍ                                                          َٚ  .رَِغنننننننننننؼُّ َػٍننننننننننننٝ اٌمِْشطننننننننننننبطِ َعننننننننننننؼَّ ُغننننننننننننُشٚةِ              َأُخنننننننننننننننظُّ 
 

 

 اخزش اٌظؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -)أ(  

 :فٟ اٌج١ذ األٚي "غش٠ت"وٍّخ    ِضبد - ٔ

 لش٠ت  -د    ِؼشٚف  -ط   ِم١ُ  -ة     أ١ٌف  -أ 

  : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ" إػٛاٌٟ"وٍّخ   ِشادف - ٕ

  ؽضٟٔ  -د    أٌّٟ  -ط  ط١بؽٟ    -ة         ثىبئٟ     -أ

  :األٚيفٟ اٌج١ذ " دػبء " وٍّخ   ِشادف - ٖ

 اٌضب١ٔخ.          األٌٚٝ ٚ -د   ٔذاء    -ط  رٛعً  - ة           اثزٙبي  -أ

        :فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش" ػجشح"وٍّخ   عّغ  - ٗ

 ِؼبثش  -د     ػجشاد  -ط  ػجٛس  -ة       ػجش    -أ 

 : األو  البٌت فً:" أََزٌَا نِسَاِء "  قول  فً التمنً ما ال رض  -٘

 االلتماس   -د   التع     -ج  التحسر   -     التعمٌم   -أ

 :  على للَََداللة نكرة األو  البٌت فً(    رٌ : )  كلمة  اءت  -ٙ

  .التعمٌم  -د   والشمو  العموم   -ج    التحسٌر    -      التهوٌ     -أ

 شح اٌشئ١غ١خ ٌٍج١ز١ٓ ٟ٘: اٌفى – 3

           وضشح ثىبء اٌشبػش   -ط   ٔذاء اٌشبػش ٌّؾجٛثزٗ   -ة  ؽضْ اٌشبػش ٌفشاق  اٌّؾجٛثخ   -أ

 

  فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش. " رَِغؼُّ َػٍٝ اٌمِْشطبِط َعؼَّ ُغُشٚة  ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"  - 1

 وٕب٠خ  -د    ج١ٗرش  -ط      اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ   - ة   اعزؼبسح ِى١ٕخ  -أ

َٓ "    :ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ – 0 َٓ ِٔغـبِء اٌؼب١ٌَّ  .األٚيفٟ اٌج١ذ  "أََص٠

 وٕب٠خ  -د  ِغبص ِشعً   -ط      اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ   - ة          اعزؼبسح ِى١ٕخ  -أ

ُُ ُؽشٚفَُٗ "   فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ:  لٌٛٗ – ٓٔ  ِغبص ِشعً ػاللزٗ ".   ِب أُل١

 اٌّؾ١ٍخ  -د   اٌغجج١خ  -ط      اٌغضئ١خ  - ة   اٌى١ٍخ  -أ

    : فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش( أِؾٛ - أخطٛاٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )  -ٔٔ

 رظش٠غ  -د  عغغ   -ط     ِمبثٍخ  -ة    طجبق    -أ

  :  فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ (ؽشٚفٗ - وزبثٟاٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ ) -  ٕٔ

 ؽغٓ رمغ١ُ.  -د  ٔظ١ش   ِشاػبح   -ط   طجبق   -ة        عٕبط       -أ

  : األٚيفٟ اٌج١ذ ( غش٠ت - أع١جٟاٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ ) -  ٖٔ

 ؽغٓ رمغ١ُ.  -د  ِشاػبح ٔظ١ش      -ط    رظش٠غ  -ة        عٕبط       -أ

َٚ طِٛي َٔؾــ١جٟ. ػاللخ لٌٛٗ" ، – ٗٔ ِح إِػٛاٌٟ   ثّب لجٍٙب ٟ٘ : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ" ٌِِشذَّ

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفظ١ً   -ة     رؼ١ًٍ -أ

 األٚيفٟ اٌج١ذ  : أع١جٟٔٛع األعٍٛة فٟ لٌٛٗ: "  – ٘ٔ

  .خجشٞ ٌفظب إٔشبئٟ ِؼٕٝ  -ط    إٔشبئٟ   - ة             خجشٞ  -أ 

 : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ إطٕبة ٚع١ٍزٗ -ٙٔ

 ال ملة االعتراحٌة د عطف الخاص على العام  -ج  الترادف  -    التكرار  -أ



 

   0202الترم الثاني الثانوي الثانيالصف                                                        النصوص األدبية فيقراءة   تايلوس

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  
 

11 

(ٕ) 
نننننننننننٛ َأثَظنننننننننننشرِٕٟ ِنننننننننننب َػَشفنننننننننننـزِٕٟ                                                       ٌَ ُشنننننننننننننننؾٛثٟ                                                                 َأ٠نننننننننننب َفنننننننننننُٛص  َٚ  ٌِطنننننننننننننننِٛي ُشنننننننننننننننغٟٛٔ ثَؼنننننننننننننننَذُوُ 

 

ُِنننننننننننذ                       َٔظننننننننننن١جٟ َفنننننننننننئِْ َأ َٓ اٌنننننننننننُذ١ٔب  ننننننننننن ِِ َٔظننننننننننننن١جٟ                                                                                                    َٚ َأٔنننننننننننذِ   ِْ نننننننننننننٓ ؽنننننننننننننٛسِ اٌِغٕنننننننننننننب ِِ ١ٍَزَنننننننننننننِه   َف
 

َُٕىُ                                                           َٚ ث١َننننننننننن َْ ث١َٕنننننننننننٟ  َِ     َعنننننننننننـَؤؽَفُع ِنننننننننننب َلنننننننننننذ ونننننننننننب ُُ فنننننننننننننننننٟ  َأسػنننننننننننننننننبُو َِغ١جنننننننننننننننننٟ                                                           َٚ  َٚ  شنننننننننننننننننَٙذٞ 
 

َُٕىُ                                                     ث١َننننننننننن َٚ َِشننننننننننننننٛةِ                                                  َفنننننننننننئِْ ٠َنننننننننننُه ؽنننننننننننـبيَ إٌنننننننننننبُط ث١َٕنننننننننننٟ  اٌننننننننننننننِٛدَّ َغ١ننننننننننننننُش  َٚ َّْ اٌَٙننننننننننننننٜٛ  ِ                    َفننننننننننننننئ
. 

 

 اخزش اٌظؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -)أ( 

   :األٚيفٟ اٌج١ذ  شؾٛثٟ" وٍّخ   ِضبد - ٔ  

 .ضؼفٟ -د   ؽ٠ٛ١زٟ -ط   رٛسدٞ  -ة    لٛرٟ -أ

  : األٚيفٟ اٌج١ذ  "شغٟٛٔ " وٍّخ  ِضبد  -ٕ  

         .               ؽضٟٔ -د   ٌزرٟ -ط   أٔغٟ -ة    عؼبدرٟ -أ

  : فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ "اٌذ١ٔب " وٍّخ   عّغ - ٖ  

 .         اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ –د    اٌذ١١ٔبد –ط   اٌذٔب – ة    اٌذٔب٠ب  -أ

 :فٟ اٌج١ذ اٌشاثغ"ؽبي"وٍّخ   ِشادف  -ٗ  

 ؽٛي  -د    ِٕغ  -ط   ٚشٝ  -ة     ١٘ئخ  -أ 

 اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٌألث١بد ٟ٘:  – ٘

     ؽضْ اٌشبػش ٚضؼفٗ -ط       ٚفبء اٌشبػش ٌّؾجٛثزٗ -ة      ش ٌفشاق اٌّؾجٛثخرؤصش اٌشبػ -أ

  

ِْ َٔظ١جٟ     " أعٍٛة لظش ثزمذ٠ُ ::ٟٔلٌٛٗ فٟ اٌج١ذ اٌضب -ٙ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ  "   ف١ٍََزَِه 

 المفعو   -د   ال ار والم رور  -ج  الفاع   -    المبتدأ  -أ

 اٌغشع اٌشؼشٞ ٌٍٕض:  – 3

 اٌفخش -د          اٌغضي اٌؼف١ف -ط   اٌغضي اٌظش٠ؼ -ة    ذػاٌّ  -أ

 

َٚ ث١ََُٕىُ ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - 1 َْ ث١َٕٟ                                                            " فٟ اٌج١ذ اٌضبٌشَعـؤَؽفَعُ ِب لَذ وب

 بسح ِى١ٕخ اعزؼ -د  اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة    رشج١ٗ -أ

 .: األٚيفٟ اٌج١ذ  "ٌَٛ أَثَظشرِٕٟ ِب َػَشفـزِٕٟ  ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ "  – 0

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة   وٕب٠خ  -أ

  :األٚيفٟ اٌج١ذ ( شؾٛثٟ  -ُشغٟٛٔ اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )  -ٓٔ

 ظش٠غر -د     عٕبط       -ط  ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

  :اٌضبٌشفٟ اٌج١ذ ( ِغ١جٟ  - ِشٙذٞاٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ ث١ٓ )  -ٔٔ

 رظش٠غ -د عٕبط          -ط ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

ِٛدَّ غَ ػاللخ لٌٛٗ" ،  – ٕٔ اٌ َٚ  َٜٛٙ َّْ اٌ ِ َِشِٛة  فَئ  ثّب لجٍٙب ٟ٘ : اٌشاثغفٟ اٌج١ذ  "١ُش 

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفظ١ً   -ة   عجت   -أ

ُشؾٛثٟ   لخ  لٌٛٗ :)ػال - ٖٔ  َٚ األٚيفٟ اٌج١ذ  (ٌِطِٛي ُشغٟٛٔ ثَؼَذُوُ   

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفظ١ً   -ة     رؼ١ًٍ -أ

ِْ ٔٛع األعٍٛة فٟ لٌٛٗ: "  – ٗٔ ٓ ؽِٛس اٌِغٕب ِِ  : اٌضبٟٔفٟ اٌج١ذ  "َٔظ١جٟ ف١ٍََزَِه 

 خجشٞ ٌفظب إٔشبئٟ ِؼٕٝ  -ط         إٔشبئٟ   - ة     خجشٞ   -أ
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 (ٖ) 

 
َْ ٠نننننننننننب َفنننننننننننُٛص ثَؼنننننننننننَذُوُ                                                         ٌٓ َعننننننننننننننننَشد ثُِغننننننننننننننننىٛةِ                                           َفنننننننننننال َضنننننننننننِؾَه اٌٛاشنننننننننننٛ َّننننننننننننننننَذد َػنننننننننننننننن١ ال َع َٚ                          

 

َُِىُ              عننننننننننننننننـزَٙذٞ اٌش٠ِننننننننننننننننبَػ َعنننننننننننننننننـال ننننننننننننننننٟ أَلَ ّٔ ِ إ َٔؾنننننننننننننننننُِٛوُ ثُِٙجنننننننننننننننننٛةِ                                                                                           َٚ نننننننننننننننننٓ  ِِ نننننننننننننننننذ  ٍَ                                 إِرا َألجَ
 

                      ُُ ١ٌَـــننننننننننننننننننـُى ِ َِ إ ٌُٙب َؽّننننننننننننننننننًَ اٌَغننننننننننننننننننـال نننننننننننننننـَغذ َفنننننننننننننننَؤع١جٟ                                                                   َفـَؤعننننننننننننننننننـَؤ ٍَّ َٟ ٠َِٛنننننننننننننننبً ثَ                                 َفنننننننننننننننئِْ ِ٘ننننننننننننننن
 

ُٙنننننننننننننننننُ                                                          ٍُّ َْ ُو ُِّؾجنننننننننننننننننٛ َٓ ٠َشنننننننننننننننننىُٖٛ اٌ ة داَس ُونننننننننننننننننننًِّ َؽنننننننننننننننننننـج١تِ                 َأسٜ اٌجَننننننننننننننننن١                                                       َف١نننننننننننننننننننب َسةُّ َلنننننننننننننننننننشِّ
 

 اخزش اٌظؾ١ؼ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّمزشؽخ :  -)أ( 

    :اٌضبٟٔفٟ اٌج١ذ " ٔؾٛ " وٍّخ   عّغ - ٔ  

 أٔؾ١خ -د أٔؾبء -ط  ِٕبػ -ة   ٔٛاؽٟ   -أ

  : اٌشاثغفٟ اٌج١ذ " اٌج١ٓ " وٍّخ   ِشادف -ٕ  

.                  اٌّغبفخ   -د  اٌفشق  -ط  اٌظٙٛس -ة   اٌفشاق   -أ

   

    :األٚيفٟ اٌج١ذ " عّذد " وٍّخ  ِمبثً  -ٖ  

 .٠جغذ -د ضؼفذ -ط  دِؼذ -ة             عبٌذ -أ
 

 :  على للَََداللة معرفة األو  البٌت فً(   الواشوا: )  كلمة  اءت  -ٗ

 .التعمٌم  -د   والشمو  العموم   -ج  التحسٌر    -     السلة    -أ

    :   أثٛ اٌؼالء اٌّؼشٞ لبي اٌشبػش – ٘

َّٟ، ٚال ثؤسضننننننننننننننننننننننننننٟ  .١ٌغنننننننننننننننننذ رٕنننننننننننننننننزظُ اٌنننننننننننننننننجالدا عنننننننننننننننننؾبئت      ال ٘طٍننننننننننننننننننننننننننذ ػٍنننننننننننننننننننننننننن
 

 حدد ما األبٌات البٌت الذي ٌتفق مع يذا البٌت فً النزعة اإلنسانٌة:

  اٌشاثغ -د  اٌضبٌش -ط    اٌضبٟٔ -ة    األٚي -أ

 : الرابع البٌت فً"  َقَر  داَر ُك َ َحَبٌِ   :"قول  فً األمر ما ال رض  -ٙ

 االلتماس   -د    الدعاء   -ج     التحسر   -    النصع   -أ

ُىُٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ:"   - 3 َِ  "                                                    اٌضبٟٔ:فٟ اٌج١ذ  "أَلَعـزَٙذٞ اٌِش٠بَػ َعـال

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ  -ط  شعً ِغبص ِ -ة   رشج١ٗ  -أ

ًِّ َؽـج١ِت ٔٛع اٌخ١بي فٟ لٌٛٗ "  – 1 ة داَس ُو  .اٌشاثغ:فٟ اٌج١ذ  " لَشِّ

 اعزؼبسح ِى١ٕخ  -د  اعزؼبسح رظش٠ؾ١خ  -ط  ِغبص ِشعً  -ة    رشج١ٗ -أ

  :ٔٛػٗ اٌضبٌشاٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٟ فٟ اٌج١ذ   -0

 رظش٠غ -د        عٕبط   -ط ِمبثٍخ  -ة  طجبق   -أ

 ثّب لجٍٙب ٟ٘ : اٌضبٌش" فٟ اٌج١ذ فَؤَع١جٟ   ػاللخ لٌٛٗ"      – ٓٔ

 رٛض١ؼ -د   ٔز١غخ  -ط   رفظ١ً   -ة   رؼ١ًٍ   -أ

 ِٓ عّبد أعٍٛة اٌشبػش فٟ إٌض – ٔٔ

 ٝ ٚاٌضبٌضخاألٌٚ -د      وضشح ٚعبئً اٌزٛو١ذ -ط  طؼٛثخ األٌفبظ  -ة     رٕٛع األعٍٛة ث١ٓ اٌخجش ٚاإلٔشبء -أ


