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 ٤ٓخبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ  

 :    عرٌف بالشاعرالت

( ٝاؽذاً ٖٓ ع٤َ اُز٣ٞ٘ش اُز٣ٖ هبدٝا اُٜ٘ؼخ اُلٌش٣خ ٝاُضوبك٤خ ك٢ اُؼظش اُؾذ٣ش ، كٜٞ 211ٔ - ٤ٓٔ112خبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ )

شبػش ٝهبٍص ٝٓغشؽ٢ ٝٗبهذ ًٝبرت ٓوبٍ ٝك٤ِغٞف ، أُق أًضش ٖٓ ػشش٣ٖ ًزبثبً ، أثشصٛب ًزبة )اُـشثبٍ( اُز١ ؽبٍٝ ك٤ٚ إٔ 

ُِ٘وذ األدث٢ . أٓب ٓغٔٞػزٚ اُٞؽ٤ذح كغٔؼٜب ك٢ )ٛٔظ اُغلٕٞ( ثبُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ػّشثٜب ٓؾٔذ اُظب٣ؾ ٣ؼغ أطٞالً عذ٣ذح 

اُز٢ أعغٜب ٓغ ٓغٔٞػخ ٖٓ أدثبء ػشة ك٢ أُٜغش ًٝبٕ ٗبئجبً ُغجشإ خ٤َِ عجشإ  ،اٗؼْ ا٠ُ اُشاثطخ اُو٤ِٔخ  ،ّ 2ٗ٘ٔ

 .211ٔكجشا٣ش ٕٕرٞك٢ ك٢ ّ ٝارغغ ٗشبؽٚ األدث٢ ، 2ٖٕٔػبد ا٠ُ ثغٌ٘زب ػبّ ، ك٤ٜب
 مناسبة النص

-  ؽ٤شح اُشبػش اصاء هؼ٤خ  ٖٓ هؼب٣ب  اُٞعٞد اإلٗغب٠ٗ  اُز٠ رئسم  كٌشٙ ٝ شؼٞسٙ  ٝ ٠ٛ هؼ٤خ  رظٞس ُ٘ب اُوظ٤ذح ٛزا

ُشبػش رذٝس ؽٍٞ ؽو٤وخ  ٗلغٚ ًٔب ٣ذٍ  ػ٠ِ رُي رؼج٤شٙ  اال  أٜٗب ثبُطجغ رٔزذ ُزشَٔ اُ٘لظ  اإلٗغب٤ٗخ ثؼبٓخ اُز٠ رؼذ ٗلظ ا

ٛزٙ اُؾ٤شح أٓبّ أعشاس إٌُٞ  ٝ ؽو٤وخ اُ٘لظ هبعٔب ٓشزشًب  ث٤ٖ شؼشاء  أُٜبعش أٝ ث٤ٖ ػذد ، ٝهذ ًبٗذ كشدا ٖٓ أكشادٛب 

 ْٜٓ٘ ػ٠ِ األهَ  .
  :نوع التجربة

-   ك٢ أطَ اُ٘لظ ٝٓب٤ٛزٜب ، ٝٛٞ رؤَٓ أهشة ا٠ُ اُلِغلخ . ٚٝثؾض ٚرؤِٓرؼجش ػٖ ؽ٤شح اُشبػش ٝ رار٤خ 
 ة المسٌطرةعلى الشاعر العاطف -

 ٣ٝزؼؼ رُي  ٖٓ رغبإالد اُشبػش أُززبثؼخػبؽلخ اُؾ٤شح اُشذ٣ذح ٝاُوِن  . 

 أُوطغ األٍٝ : اُ٘لظ ٝاُجؾش -ٔ     األفكار:  

 أُوطغ اُضب٢ٗ: اُ٘لظ ٝاُشػذ -ٕ

 أُوطغ اُضبُش : اُ٘لظ ٝاُش٣ؼ -ٖ

 أُوطغ اُشاثغ: اُ٘لظ ٝاُلغش. -ٗ

 .ٝاُشٔظظ : اُ٘لاُخبٓظأُوطغ  -٘

 اُ٘لظ ٝاُجِجَ اُظذاػ أُوطغ اُغبدط: -ٙ

 اُ٘لظ ك٤غ ٖٓ اُٚ. أُوطغ اُغبثغ: -0

 النص

 

(ٔ) 
ُثورْ   ٌَ ْطَغى اْلَمْوُج فٌِِه و ٌَ ِت اْلَبْحَر  ٌْ  إِْن َرأَ

ُخورْ  ْبِكً ِعْنَد أَْقَداِم الصُّ ٌَ  أَو َسمْعِت اْلَبْحَر 
ْحبَِس اْلَمْوجُ  ٌَ  َهدٌَرهْ  تْرقُبًِ اْلَمْوَج إلَى أَْن 

ْسَمَع اْلَبْحُر َزفٌَِرهْ  ٌَ  وُتَناجً اْلَبْحَر َحتَّى 
ه  ٌْ  َراِجعاً ِمْنِك إِلَ

 َهل ِمَن اأْلَْمَواج ِجْئِت؟
 
(ٕ) 

ات الَغَمـامْ  ٌَّ َن َط ٌْ ْدِوي َب ٌَ ْعَد   إْن َسِمْعِت الرَّ
المْ  َش الظَّ ٌْ فُُه َج ٌْ ْفِري َس ٌَ ِت الَبْرَق  ٌْ  أو َرأَ

 لَـى أَْن َتْخَطفًِ ِمْنُه لََظاهْ َتْرُصِدي الَبْرَق إ
ْعُد لَِكْن َتاِركاً فٌِِك َصَداهْ  ُكفَّ الرَّ ٌَ  و

 َهلْ ِمَن الَبْرق اْنَفَصْلِت؟ 
ْعِد اْنَحَدْرِت ؟  أَْم َمَع الرَّ
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(ٖ) 
ْلَج َعْن ُروِس الجَبالْ  ٌَح ُتْذِري الثَّ ِت الرِّ ٌْ  إْن َرأَ

جَ  ٌَح َتْعـِوي فًِ الدُّ َن التِّاللْ أو َسمْعـِت الرِّ ٌْ  ى َب
اٍق َصاِغٌهْ  ٌَ ًْ باْشتِ  َتْسُكُن الّرٌُح و َتْبَقـ
ً َقاِصٌهْ   وأَُناِدٌـِك ولَكــِْن أْنِت َعنِّ

 فِـً ُمِحٌٍط ال أََراْه 
ٌِح ُولِْدِت ؟  َهلْ ِمَن الرِّ

 
(ٗ) 

ُجوْم  َن النُّ ٌْ ْمِشً ِخْلَسًة َب ٌَ ِت الَفْجَر  ٌْ  إْن َرأَ
ـً ُجبـَّة اللٌَّْ  ٌُوشِّ ُسومْ و   ِل الُمَولّـًِ بالرُّ

هْ  ٌْ ْسَمُع الَفْجُر اْبتَهاالً َصاعداً ِمْنك إلَ ٌَ 
هْ  ٌْ ًُ َعلَ ًٍّ َهَبَط اْلَوْح ي َكَنبِـ  و َتِخــرِّ

ْه  ٌَ  بُخُضوٍع َجاثـِ
 َهلْ ِمَن اْلَفْجر اْنَبَثْقِت ؟

 
(٘) 

اِخَرهْ  اِه الزَّ ٌَ ْمَس فًِ ُحْضِن الِم ِت الشَّ ٌْ  إْن َرأَ
ٍن َساِحَرهْ َتْرُمُق األَ  ٌْ  ْرَض وَما فٌَِها ِبَع

ْشَتِهً لو َتْهَجِعٌنْ  ٌَ ْمُس وَقْلبً   َتْهَجُع الشَّ
ْقـَظى َتْرقُبٌِـنْ  ٌَ  وَتَنـاُم األَْرُض لَِكْن أَْنِت 

ْمِس الَبعٌـْد   َمْضِجـَع الشَّ
ْمِس َهَبْطِت؟     َهلْ ِمَن الشَّ

 
(ٙ) 

َن  ٌْ َداَح َب اَسمٌنْ إْن َسمْعـِت الُبْلبـُـلَ الصَّ ٌَ  ال
ْسُكُب األَْلَحـاَن َناراً فًِ قُلُـوِب الَعاِشقٌنْ  ٌَ 
 َتْلَتِظً ُحـْزناً و َشْوقاً و الَهـَوى َعْنِك َبعٌدْ 
ٌُعٌدْ  ِل  ٌْ  َفاْخبِرٌنًِ َهـلْ ِغَنـا الُبْلُبِل فِـً اللَّ

ك  ٌْ  ِذْكــَر َماضٌـك إلَ
 َهـلْ ِمَن األَْلَحاِن أْنت؟

 
(7) 
ًَ َقْد َرنَّ َصَداهْ  إٌِه َنْفِسً! أَْنتِ   لَْحٌن فِ

ٍع ال أََراهْ  ٌْ ــُد َخالٍق َبِد ٌَ  وقَّــَعْتـِك 
 أنِت رٌـٌح ، وَنسٌـٌم ، أَْنِت َمْوٌج ، أَْنِت َبْحٌر ،
لٌ ، أنِت َفْجـٌر ، ٌْ  أنِت َبْرٌق ، أنِت َرْعـٌد ، أنِت لَ

ٌض مْن إلَْه ! ٌْ  أنِت َف
 

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
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   الشرح والتحلٌل       

 األول : النفس والبحر المقطع

ُثورْ إِْن  ٌَ ْطَغى اْلَمْوُج فٌِِه و ٌَ ِت اْلَبْحَر  ٌْ  َرأَ
ُخورْ  ْبِكً ِعْنَد أَْقَداِم الصُّ ٌَ  أَو َسمْعِت اْلَبْحَر 
ْحبَِس اْلَمْوُج َهدٌَرهْ  ٌَ  تْرقُبًِ اْلَمْوَج إلَى أَْن 
ْسَمَع اْلَبْحُر َزفٌَِرهْ  ٌَ  وُتَناجً اْلَبْحَر َحتَّى 

ه  َراِجعاً  ٌْ  ِمْنِك إِلَ
 َهل ِمَن اأْلَْمَواج ِجْئِت؟

 المفردات 
ُْجَْؾَش : -شبٛذد ، أثظشد  َسأ٣َِْذ : - ـ٠َ : -اُجش× ا٤ُْ ط ثؾٞس ، ثؾبس ، أثؾش  ا ُط : -٣غٌٖ ×  ٣شرلغ ، ٤ٜ٣ظ ٣َْط ْٞ َٔ ُْ  ا

رـل٢ِ × ر٘زظش١ ، رالؽظ٢  ٢ :رْشهُجِ  -٣ٜذأ ، ٣غٌٖ × ٣٘لؼَ ، ٣ـؼت ، ٤ٜ٣ظ  ٣َضُْٞس : -اُُؼجَبة ط أٓٞاط ، ٓٞعبد 

ْٙ : -٣طِن × ٣ٔ٘غ ، ٣ؾغض  ٣َْؾجَِظ : ُْجَْؾَش  -طٞرٚ ، د٣ٝٚ  َٛذ٣َش ْٙ : -رؾذص٤٘ٚ عشاً  : رَُ٘بع٢ ا اخشاط اُ٘لظ ٝٓذٙ ،  َصك٤َِش

ّٜذٙ   : خِوذ . ٝأُوظٞدأر٤ذ ،  ِعْئذ : -راٛجبً × : ػبئذاً  َساِعًؼب -ش٤ٜوٚ × ر٘
  الشرح

 - ٕاُوظ٤ذح ٓذخال ع٤ذا ا٠ُ رؾ٤ِِٜب ، كوذ عبء ثؤعلِٞة  اإلعلزلٜبّ اُلزٟ ٣ض٤لش االٗزجلبٙ ٝ ٣لذػٞ  اُل٠  سثٔب ًبٕ ػ٘ٞا
رشهت اُغٞاة ٝ ٛزا اإلعزلٜبّ ٗلغٚ ٣ؾَٔ ٓؼ٠٘ اُؾ٤شح ، ؽ٤شح اُشبػش اصاء هؼ٤خ  ٖٓ هؼب٣ب  اُٞعٞد اإلٗغب٠ٗ  اُزل٠ 

ػِل٠ رُلي رؼج٤لشٙ  اال  أٜٗلب ثلبُطجغ رٔزلذ ُزشلَٔ   رئسم  كٌشٙ ٝ شؼٞسٙ  ٝ ٠ٛ هؼ٤خ رذٝس ؽٍٞ ؽو٤وخ  ٗلغلٚ ًٔلب ٣لذٍ
اُ٘لظ اإلٗغب٤ٗخ ثؼبٓخ اُز٠ رؼذ ٗلظ اُشبػش كشدا ٖٓ أكشادٛب ، ك٤غلؤٍ ٗلغلٚ ػلٖ ؽو٤وزٜلب ٝػلٖ عٞٛشٛلب ، ٝٓلٖ أ٣لٖ 
 عبءد، صْ ٣خبؽت ٗلغٚ هبئالً ٓزؼغجب  : إ سأ٣ِذ اُجؾش ك٢ هٞرٚ ٝأٓٞاعٚ ٓزالؽٔخ صبئشح طبخجخ ، أٝ عٔؼِذ اُجؾلش كل٢
ػؼلٚ ٣ج٢ٌ ػ٘ذ أهذاّ اُظخٞس كزٜذأ أٓٞاعٚ  ، ٝأٗذ رشهج٤ٖ ٓلب ٣ؾلذس ٓلٖ أُلٞط ؽزل٠ رٜلذأ صبئشرلٚ ٣ٝخللذ طلٞرٚ ، 

 كززٜبٓغ٤ٖ ٓغ اُجؾش ؽز٠ رٔزضع٢ ٓؼٚ ٝرزٝث٠ ثؤٗلبعي ٓؼٚ .. ٛ٘ب أرغبءٍ َٛ أِٗذ ٣ب ٗلظ ٖٓ ٓٞط اُجؾش أر٤ذ ؟!
  .ألوان الجمال  
ٔ- ( ُْْجَْؾَش .. رش ْٕ َسأ٣َِْذ ا طَ اِ ْٞ َٔ ُْ ( : أعِٞة ششؽ ٣ل٤ذ اُزؤ٤ًذ أ١ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽذٝس اُغٞاة )رشهج٢ أُٞط( إ رؾون هُج٢ِ ا

ُْجَْؾَش(    .اُششؽ )َسأ٣َِْذ ا
ٕ- (رشهج٢ أُٞط. )ُْجَْؾَش  ( ٗز٤غخ ُِششؽ )َسأ٣َِْذ ا
ٖ-  )ُْجَْؾَش ْٕ َسأ٣َِْذ ا س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ٝرشٟ)اِ ّٞ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ  :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )َسأ٣َِْذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .
ٗ-  )٣َٝضُْٞس ِٚ ُط ك٤ِ ْٞ َٔ ُْ ـ٠َ ا ُْجَْؾَش ٣َْط س )ا ّٞ ثبٗغبٕ ٣طـ٠ ٣ٝضٞس ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء  أُٞط:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ض ،ٝرٞؽ٢ اُظٞسح ثشذح االػطشاة .ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )٣طـ٠ ٣ٝضٞس( ٝعشاُغٔبٍ اُزشخ٤
٘- )٣َٝضُْٞس ِٚ ُط ك٤ِ ْٞ َٔ ُْ ـ٠َ ا ُْجَْؾَش ٣َْط ْٕ َسأ٣َِْذ ا :)ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ شذح اػطشاة اُجؾش ،ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ )اِ

 ٓؼ٘بٙ ، ٝعش اُغٔبٍ اإلر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .
ٙ-  ُْجَْؾَش َٔ  -)ا ُْ ُط(ا  :)ٓشاػبح ٗظ٤ش(: رؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ . ْٞ
0-  ـ٠َ  :)اؽ٘بة(: ثبُزشادف ُِز٤ًٞذ .٣َضُْٞس(  -)٣َْط
1-  ِس اُ٘لظ ثلزبح ٣ؾبٝسٛب ٣ٝخبؽجٜب( اُجؾش )َعْٔؼذ ّٞ طٞس ك٤ٜب اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣غٔغ ٝعش  أٝ  )اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .
2- ( َِعْٔؼذ:)َاُضجٞد ٝاُزؾون . ل٤ذ٣ٓبع  كؼ 
ٔٓ- (٢ٌِ ُْجَْؾَش ٣َْج س اُجؾش ثبٗغبٕ ٣ج٢ٌ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ا ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

٢ٌِ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .  ًِٔخ )٣َْج
ٔٔ- ( ُْخٞس ِّ اُظُّ َْ٘ذ أَْهَذا س اُظخٞس ثبٗغبٕ ُٚ أهذاّ ، ،صْ ِػ ّٞ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ( :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . ِّ  ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )أَْهَذا
ٕٔ- ( أُٞطرْشهُج٢ِ)  س اُ٘لظ ثلزبح ٣ؾبٝسٛب ٣ٝخبؽجٜب ّٞ  طٞس ك٤ٜب اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣شهت أٝ  )اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .أُٞط 
ٖٔ- ( ْٙ َٛذ٣َش ُط  ْٞ َٔ ُْ س أُٞط ثبٗغبٕ ٣ؾجظ ،ٝطٞس اُٜذ٣ش ثبُؾج٤ظ ،صْ ؽزف  ( :)اعزؼبسح٣َْؾجَِظ ا ّٞ ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )٣ؾجظ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . ،ٝرٞؽ٢ ثٜذٝء اُجؾش ٝعٌٞٗٚ .
ٔٗ- ( ْٙ َٛذ٣َش ُط  ْٞ َٔ ُْ الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش ( :)ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ ٛذٝء ٝعٌٕٞ اُجؾش ،ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد ٣َْؾجَِظ ا

 اُغٔبٍ اإلر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .
ٔ٘- (ٝ س اُ٘لظ ثلزبح ٣ؾبٝسٛب ٣ٝخبؽجٜب اُجؾشرَُ٘بع٢ ّٞ س اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣٘بع٠ ، أٝ ( )اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط ّٞ ط

(ٝعشاُغٔبٍ اُزشخ٤ض ،ٝرٞؽ٢ ر٘بع٢خ )،ٝطٞس اُجؾش ثبٗغبٕ ر٘بع٤ٚ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔ
 ثبٓزضاط اُشبػش ٓغ اُطج٤ؼخ.

ٔٙ- ( أكؼبٍ أُؼبسػخ ُِزغذد ٝاالعزٔشاس ، ٝاعزؾؼبس اُظٞسح.رَُ٘بع٢ -رْشهُج٢ِ: ) 
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ٔ0- ( ْٙ ُْجَْؾُش َصك٤َِش َغ ا َٔ س اُجؾش ثبٗغبٕ ٣غٔغ ُٝٚ صك٤ش ،صْ ؽزف أُشجٚ ثَٚؽز٠َّ ٣َْغ ّٞ ٝعبء  ( : :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط
ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )٣غٔغ ٝ صك٤شٙ( ٝعشاُغٔبٍ اُزشخ٤ض ،ٝرٞؽ٢ اُظٞسح ثشذح االػطشاة . ٠ٛٝ آزذاد ُِظٞسح 

 اُغبثوخ .
ٔ1- (ْٚ٘ي ا٤َُِْ ِٓ ( :)ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ االٓزضاط ث٤ٖ ٗلظ اُشبػش ٝاُطج٤ؼخ ،ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، َساِعًؼب 

 ٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثبً ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .ٝعش اُغٔبٍ اإلر
ٔ2- ( ِْ٘ي س اُ٘لظ ثلزبح ٣ؾبٝسٛب ٣ٝخبؽجٜب ٣ٝزٌِْ ٓؼٜب .ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض ِٓ ّٞ  ( )اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط
ٕٓ- ( ْ٘ي  ( :)ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد .ا٤َُِْٚ -ِٓ
ٕٔ- (:)اط ِعْئذ؟ َٞ ْٓ َٖ اأْلَ ِٓ  أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ : اظٜبس اُؾ٤شح ٝاُوِن.)ََٛ 
ٕٕ- (اط ِعْئذ َٞ ْٓ َٖ اأْلَ ِٓ  ؟(:)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس  ػ٠ِ اُلؼَ )ِعْئذ( ؛ ُِزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ .ََٛ 
ٕٖ- ُس اُ٘لظ ثلزبح ٣ؾبٝسٛب ٣ٝخبؽجٜب ٣ٝزٌِْ ٓؼٜب.ٝعش ا ّٞ  اُزشخ٤ض  غٔبٍ)ِعْئِذ( )اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط
ٕٗ- ( ِِعْئذ:)َل٤ذ اُضجٞد ٝاُزؾون .٣ٓبع  كؼ 

 ط : ػَِ : اُغٔغ ث٤ٖ )سأ٣ذ ٝعٔؼذ( ك٢ ٓ٘بعبح اُشبػش ٓغ ٗلغٚ .
 ُج٤بٕ إٔ هؼ٤خ ؽو٤وخ اُ٘لظ هذ ع٤طشد ػ٤ِٚ ٝرٌِٔزٚ ٝشـِذ ؽٞاعٚ ثشذح . -      

َّ ٣شرٌض اُج٘بء اُِـ١ٞ ك٢ ٛزٙ أُوطٞػخ ٝثظلخ ػبٓخ ك٢ أُ  وبؽغ اُغزخ األ٠ُٝ ؟ط : ػال
٣شرٌض )٣ؼزٔذ( اُج٘بء اُِـ١ٞ ك٢ ٛزٙ أُوطٞػخ ٝك٢ أُوبؽغ اُغزخ األ٠ُٝ ػ٠ِ أعِٞة ششؽ ك٢ ثذا٣خ ًَ ٓوطٞػخ أدارٚ  -   

)إ( اُز٢ رجشص ؽ٤شرٚ ، ٝعضإٙ األٍٝ كؼالٕ ٓزؼبؽلبٕ ٛٔب " سأ٣ذ " ٝ " عٔؼذ " ٣زشددإ ٓؼبً ك٢ أُوبؽغ األ٠ُٝ ٝٛٞ 
 .ش ػ٠ِ أؽذاٛٔباألؿِت أٝ ٣وزظ

خبط٤خ أخشٟ ك٢ اُج٘بء اُِـ١ٞ رشزشى ك٤ٜب أُوبؽغ اُغزخ ٢ٛٝ اٗزٜبإٛب ع٤ٔؼبً ثؤعِٞة اعزلٜبّ ر١ أداح ٝاؽذح ٢ٛ ٝٛ٘بى  -
." َٛ " 

 ط : ػَِ : رٌشاس اُشبػش ٌُِٔخ )اُجؾش( أسثغ ٓشاد ك٢ أُوطٞػخ اُغبثوخ .
 رٞءٓبٕ ال ٣٘لظالٕ  -ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اُشؼشاء أُٜغش٤٣ٖ  -ٜٔب إلثشاص هٞح اُؼالهخ ث٤ٖ اُطج٤ؼخ )اُجؾش( ٝاإلٗغبٕ ك -

 الخٌال الكلً

- . سعْ اُشبػش ك٢ األث٤بد ُٞؽخ ٤ًِخ رغغْ ٓشبػش اُؾ٤شح اُز٢ رزٌِٔٚ ك٢ ثؾضٚ ػٖ ٓب٤ٛخ ٝؽو٤وخ اُ٘لظ 

 : اُشبػش ٝٓشبٛذ ٖٓ اُجؾش ٝاُظخش ٝأُٞط . أعضاإٛب

 :  خطٞؽٜب اُل٤٘خ " أؽشاكٜب " -

 ر٘بع٢(  -ٛذ٣شٙ  -ؼٚ ك٢ )عٔؼِذ ( ٗغٔطٞد)

 ( ٗشاٙ ك٢ )صسهخ اُجؾش ٝعٞاد اُظخش( ُٕٞٝ )

عئذ( . ٝهذ ٝكن اُشبػش ك٢ سعْ ٛزٙ اُِٞؽخ ؛ ألٜٗب اعزٔؼذ ُٜب األعضاء ٝرآُلذ ك٤ٜب  -ساعؼبً  -( ٗؾغٜب ك٢ )أُٞط ؽشًخٝ)

  األؽشاف ، ٝاعزطبػذ إٔ رٞػؼ اُلٌشح ٝر٘وَ اإلؽغبط .

 فس والرعدالن المقطع الثانً:

ات الَغَمـامْ   ٌَّ َن َط ٌْ ْدِوي َب ٌَ ْعَد   إْن َسِمْعِت الرَّ
المْ  َش الظَّ ٌْ فُُه َج ٌْ ْفِري َس ٌَ ِت الَبْرَق  ٌْ  أو َرأَ
 َتْرُصِدي الَبْرَق إلَـى أَْن َتْخَطفًِ ِمْنُه لََظاهْ 

ْعُد لَِكْن َتاِركاً فٌِِك َصَداهْ  ُكفَّ الرَّ ٌَ  و
 ؟ َهلْ ِمَن الَبْرق اْنَفَصْلتِ 
ْعِد اْنَحَدْرِت ؟  أَْم َمَع الرَّ

 المفردات 

ْػذَ  -  -خبسط ّ ؽ٤ّلخ × : داخَ ، ثبؽٖ  ؽ٤ََّبد -: ٣ؾذس طٞربً ، ٣ٜذس ٣َْذ١ٝ -: طٞد اُغؾبة ٣شاكن اُجشم ط سػٞد  اُشَّ
 ّْ ـب َٔ ـَ :  َعل٤ْلُُٚ  -٣وطلغ : ٣شن ،  ٣َْلِش١ -: ُٔؼبٕ ٤ٓٝٝغ اُغؾبة ، ػٞء ، ع٘ب ط ثشٝم  اُجَْشمَ  -: اُغؾبة ّ ؿٔبٓخ  اُ

ّْ  -ُؽغبّ ط أع٤بف ، ع٤ٞف  :  رَْخطَلِل٢ -رـلِل٢ × : رشهجل٢ ، رالؽظل٢  رَْشُطلِذ١ -: أ١ ا٤ُِلَ شلذ٣ذ اُغلٞاد  َع٤َْش اُظَّلال
ْٙ  -رؤخز١ ٓ٘ٚ ، ر٘ضػ٢  ٌُقَّ  -: ٤ُٜجٚ  َُظَب ْٙ  -آخلزاً × : ٓجو٤لبً  ربسًلبً  -٣غزٔش ، ٣ٞاطَ × : ٣ٔ٘غ ، ٣زٞهق  ٣َ : َسْعلغ  َطلَذا

ِْذِ  -ٚ ، رشددٙ ، رغبٝثٚ ط أطذاء طٞر ْٗلََظ َْٗؾَذْسدِ  -ارظِذ × : اٗغِخذ ، اثزؼذد ، اٗشووذ  ا : ٗضُِذ ٓلٖ أػِل٠ اُل٠  ا
 اسرلؼذ ، اسرو٤ذ .× أعلَ ، ٛجطِذ ، ٗضُِذ 

 الشرح

-  ؽ٤شرٚ اُشذ٣ذح ك٤خبؽت ٗلغٚ هبئالً : إ  ٣ٝغزٔش شبػشٗب ك٢ ؽٞاسٙ ٓغ ٗلغٚ ٓغزٌشلب ؽو٤وزٜب ٓٞاطال

ذ اُشػذ ٣ٜذس ث٤ٖ اُغؾت ٝاُـٔبّ أُزشاًْ ، أٝ سأ٣ِذ ُٔؼبٕ اُجشم اُخبؽق ٝٛٞ ٣شن ظالّ ا٤َُِ اٌُض٤ق عٔؼ

ٓغ اُشػذ ثوظلٚ ٝاُجشم ثؼٞئٚ ؽز٠ رٔزضع٢ ك٤ٜٔب ك٤زشًبٕ  ٤ٖرزٞاطِ أساى ، ػ٘ذئز ٚثؼٞئٚ اُجبٛش ك٤شزز

 ؟! ٗضُز٢ ٖٓ اُشػذ ياُجشم أّ أٗ أرغبءٍ ك٢ ؽ٤شح َٛ أِٗذ ٣ب ٗلظ عضء اٗلظَ ٖٓٝا٢ٗ أصشٛٔب اُو١ٞ ك٤ِي 

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 

https://dardery.site/
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 ألوان الجمال
ٔ-  ).. ْػَذ ... رَْشُطِذ١ اُجَْشَم اَُـ٠ ْؼِذ اُشَّ ِٔ ْٕ َع : أعِٞة ششؽ ٣ل٤ذ اُزؤ٤ًذ أ١ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽذٝس اُغٞاة )رَْشُطِذ١( إ )ا

ْػَذ(  ْؼِذ اُشَّ ِٔ ْٕ َع   .رؾون اُششؽ )ا
ٕ-  )ْػَذ ْؼِذ اُشَّ ِٔ ْٕ َع س اُشبػش ٗلغٚ ثبٓشأح ٣خبؽجٜب ٝرغٔغ ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓ)ا ّٞ خ ، ؽ٤ش ط

 .ٝرٞؽ٠ ثبٓزضاط ٗلظ اُشبػش ثبُطج٤ؼخ ٝػ٘بطشٛب. اُزشخ٤ض .
ٖ-  ِِْذ  -ك٤ِِي  -رَْخطَل٢ِ  -رَْشُطِذ١  -َسأ٣َِْذ  -)َعْٔؼِذ ْٗلََظ َْٗؾَذْسِد( -ا اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ك٤ٜب رشخ٤ض ُ٘لغٚ ثبٓشأح ٣ؾبٝسٛب  ا
 ؽجٜب ٣ٝزٌِْ ٓؼٜب .٣ٝخب
ٗ-  : ) ّْ ـب َٔ ـَ س اُشبػش اُـٔبّ ثضٞة ٓط١ٞ ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزغغ٤ْ ٝاُزٞػ٤ؼ  )ؽ٤ََّبد اُ ّٞ اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ؽ٤ش ط

 ٝرٞؽ٠ ثٌضشح ٝرٌبصق اُـٔبّ ٝاُغؾبة.
٘-  ْؼِذ ِٔ ْػَذ( -)َع  : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ٓشاػبح ٗظ٤ش رض٤ش اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ .  اُشَّ
ٙ- () ّْ س اُشبػش اُجشم ثٔؾبسة ششط ٓؼٚ ع٤ق ثزبس ٣ٔضم ثٚ ع٤ش  ٣َْلِش١ َع٤ْلُُٚ َع٤َْش اُظَّال ّٞ : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ؽ٤ش ط

 ٝرٞؽ٠ ثوٞح اُجشم ٝشذرٚ . اُظالّ ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض .

 ط : أ٣ٜٔب أدم )٣لش١( أّ )٣وزَ( ؟ ُٝٔبرا ؟
- ٞح ك٢ اُوؼبء ػ٠ِ ع٤ش اُظالّ .٣لش١ أهٟٞ ؛ ألٜٗب رذٍ ػ٠ِ اُششاعخ ٝاُو 
0-  ) ّْ س اُظالّ ثغ٤ش ُإل٣ؾبء ثبٗزشبس اُظالّ ، ٝعش عٔبُ ث٤ِؾ : رشج٤ٚ )َع٤َْش اُظَّال ّٞ  اُزشخ٤ض .  ٚ، ؽ٤ش ط
1-  اُجَْشَم(- : ) ّْ  ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ؽجبم ٣جشص أُؼ٠٘ ٣ٝٞػؾٚ ٣ٝو٣ٞٚ ثبُزؼبد . اُظَّال
2-   )ُُٚس اُشبػش ُٔؼبٕ اُجشم ثبُغ٤ق اُؾبد ، ٝعش اُغٔبٍ اُزٞػ٤ؼ .: اعزؼبسح رظش٣ؾ٤خ ، ؽ)َع٤ْل ّٞ  ٤ش ط
ٔٓ-   ( : ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ٓشاػبح ٗظ٤ش رض٤ش اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ . َع٤ْلُُٚ  -)َع٤َْش 
ٔٔ-   )س اُشبػش ٗلغٚ ثبٓشأح رشطذ ٝرزشهت ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض .)رَْشُطِذ١ اُجَْشَم ّٞ   : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ط
ٕٔ-   ).. ْػَذ(  .) رَْشُطِذ١ اُجَْشَم اَُـ٠ ْؼِذ اُشَّ ِٔ ْٕ َع  : أ ٗز٤غخ ُِششؽ )ا
 ٖٔ- : )ْٙ ُْ٘ٚ َُظَب ِٓ س اُشبػش اُِظ٠ )ا٤ُِٜت( ثش٢ء ٓبد١ ٣ُخزطق ، ٝعش عٔبٍ  ) رَْخطَل٢ِ  ّٞ اعزؼبسربٕ ٤ٌ٘ٓزبٕ ، ؽ٤ش ط

 ح : اُزشخ٤ض . اُظٞسح : اُزغغ٤ْ ، ٝطٞس اُ٘لظ ثبٓشأح رخِطق ، ٝعش عٔبٍ اُظٞس
ٔٗ-   )ْٙ ُْ٘ٚ َُظَب ِٓ ْٙ( ؛ ُالٛزٔبّ ٝاُزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ )رَْخطَل٢ِ   : أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس ػ٠ِ أُلؼٍٞ ثٚ )َُظَب
ٔ٘-   ٓؾغٖ ثذ٣ؼ٢ / ٓشاػبح ٗظ٤ش رض٤ش اُزٖٛ .اُجَْشَم(  -)َسأ٣َِْذ : 

ْؼِذ ٓغ ِٔ ْػَذ [ ، ٝ ]َسأ٣َِْذ ٓغ اُجَْشَم[ . ط : ث٤ٖ ٝعٚ اُذهخ ك٢ اخز٤بس األُلبظ ك٢ ]َع  اُشَّ
-  ْٕػلَذ[ ؛ ألٕ اُشػلذ طلٞد ٣غلٔغ ، ٝ  ]َسأ٣َْلِذ ٓلغ اُجَلْشَم[ ؛ ألٕ اُجلشم ػلٞء ُٝٔؼلب ْؼِذ ٓغ اُشَّ ِٔ اُذهخ رزؼؼ ك٢ هُٞٚ : ]َع

 ٤ٓٝٝغ اُغؾبة ٣شٟ .
ٔٙ-  )ْٙ ْٖ رَبِسًبً ك٤ِِي َطَذا ٌِ ْػُذ َُ ٌُقَّ اُشَّ س اُشبػش اُشػذ ثبٗغبٕ ٣زٞهق ػٔب ٣لؼِٚ صْ ٣زشى : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ،  )٣َٝ ّٞ ؽ٤ش ط

 رؤص٤شٙ اُو١ٞ ك٢ اُ٘لظ )طٞسح ٓٔزذح ُِشػذ( ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض . 
 ٔ0-  : ) ْٖ ٌِ  ٌُٖ رل٤ذ االعزذساى ؛ ٓ٘ؼبً ُِلْٜ اُخبؽئ . )َُ
-  )ْٙ ْٖ رَبِسًبً ك٤ِِي َطَذا ٌِ س اُشبػش ا )َُ ّٞ ُظذٟ ثش٢ء ٓبد١ ٣ُزشى ؛ ُإل٣ؾبء ثبألصش اُؼ٤ٔن ُِشػذ : اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ؽ٤ش ط

 ِزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ . ُك٢ اُ٘لظ ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزٞػ٤ؼ ، ٝأعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس ؛ 
ٔ1-  )ْٙ ْٖ رَبِسًبً ك٤ِِي َطَذا ٌِ  : أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس ؛ ُالٛزٔبّ ٝاُزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ .  )َُ
ٔ2-  ( ِِْذ؟ ْٗلََظ َٖ اُجَْشم ا ِٓ  َْ َْٗؾَذْسِد ؟( : -َٛ ْػِذ ا َغ اُشَّ َٓ  ّْ أعِٞة اٗشبئ٢ / اعزلٜبّ ، ؿشػٚ : اظٜبس اُؾ٤شح ٝاُذٛشخ  أَ

 ٝاُزشهت ٝاُشؿجخ اُشذ٣ذح أُزِٜلخ ُٔؼشكخ اإلعبثخ ػٖ ؽو٤وخ اُ٘لظ .
ٕٓ-   )ِِْذ؟ ْٗلََظ َٖ اُجَْشم ا ِٓ  َْ َٛ َٖ اُجشم( ػ٠ِ اُلؼَ )اٗلظِذ( ؛ ُالٛزٔبّ : أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُ) ِٓ غشٝس )

 ٝاُزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ . 
ٕٔ- : )َْٗؾَذْسِد ؟ ْػِذ ا َغ اُشَّ َٓ  ّْ َْٗؾَذْسِد( ؛ ُالٛزٔبّ ٝاُزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ  )أَ  أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُظشف( ػ٠ِ اُلؼَ )ا

ِِْذ؟  ػَِ :ط : ْٗلََظ َٖ اُجَْشم ا ِٓ  َْ َٛ َْٗؾَذْسِد ؟( .أَ  -رٌشاس االعزلٜبّ ك٢ : ) ْػِذ ا َغ اُشَّ َٓ  ّْ 
- . ُِزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽ٤شح ٝهِن ٝ سؿجخ اُشبػش اُو٣ٞخ ُٔؼشكخ اإلعبثخ ٝرشهجٚ ُٜب 
 

 الخٌال الكلً
- . سعْ اُشبػش ك٢ األث٤بد ُٞؽخ ٤ًِخ رغغْ ٓشبػش اُؾ٤شح اُز٢ رزٌِٔٚ ك٢ ثؾضٚ ػٖ ٓب٤ٛخ ٝؽو٤وخ اُ٘لظ 

 . ٝاُـٔبّ ٝاُجشم اُشػذاُشبػش ٝٓشبٛذ ٖٓ ٗلظ :  أعضاإٛب

 " أؽشاكٜب " :  خطٞؽٜب اُل٤٘خ -

 ( طذاٙ -اُشػذ  – ٣ذ١ٝ( ٗغٔؼٚ ك٢ )طٞد)

 ( ُٝٔؼبٕ اُجشم –اُظالّ ٝعٞاد  -ُٕٞ اُـٔبّ( ٗشاٙ ك٢ )ُٕٞٝ )

( . ٝهذ ٝكن اُشبػش ك٢ سعْ ٛزٙ اُِٞؽخ ؛ ألٜٗب اعزٔؼذ ُٜب اٗؾذسد -اٗلظِذ  – رخطل٢ - ٣لش١( ٗؾغٜب ك٢ )ؽشًخٝ)

  ء ٝرآُلذ ك٤ٜب األؽشاف ، ٝاعزطبػذ إٔ رٞػؼ اُلٌشح ٝر٘وَ اإلؽغبط .األعضا

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
 

 

https://dardery.site/
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  والرٌحالنفس  المقطع الثالث :

ْلَج َعْن ُروِس الجَبالْ  ٌَح ُتْذِري الثَّ ِت الرِّ ٌْ  إْن َرأَ
َن التِّاللْ  ٌْ َجى َب ٌَح َتْعـِوي فًِ الدُّ  أو َسمْعـِت الرِّ

اٍق  ٌَ ًْ باْشتِ  َصاِغٌهْ َتْسُكُن الّرٌُح و َتْبَقـ
ً َقاِصٌهْ   وأَُناِدٌـِك ولَكــِْن أْنِت َعنِّ

 فِـً ُمِحٌٍط ال أََراْه 
ٌِح ُولِْدِت ؟  َهلْ ِمَن الرِّ

 المفردات 

٣ؼَ  - ُْظَ  -: رلّشم ، رشزذ ، رط٤ّش  رَْزِس١ -: اُٜٞاء أُزؾشى ط ِس٣بػ ، أَْس٣بػ ، أْسٝاػ  اُشِّ ََ : أُبء أُزغٔذ ط صِٞط  اُشَّ

ٍْ  -علؼ × ، أػب٢ُ  : هْٔ ُسٝطِ  - ١ِٞ -: أ١ أُشرلؼبد  اُغجَب : رظلّش  ٝأُوظٞدطٞد اُزئت ،  ٝاُؼٞاء : رظ٤ؼ ، رَْؼـ

َع٠ - ْع٤خ  اُذُّ ٍْ  -األٗٞاس × : اُظِٔبد ّ اُذُّ ال َّ ُٖ  -: ًَ ٓب اسرلغ ٖٓ األسع ، ٝٛٞ أهَ ٖٓ اُغجَ اسرلبػبً ّ رَ  اُذِّ ٌُ  رَْغ

ّٜق ، ؽ٤ٖ٘ ٝسؿجخ شذ٣ذح ، ٗضٝع  اْشز٤َِبمٍ  -غزٔش : رذّٝ ٝر رَْجوَـ٢ْ  -رضٞس × : رٜذأ  ْٚ  -كزٞس ، اػشاع × : رِ :  َطبِؿ٤

ْٚ  -: أدػِٞى  أَُٗبِد٣ـيِ  -ٓ٘ظشكخ × ٓ٘ظزخ ، رغٔغ ثبٛزٔبّ  ِؾ٤ؾ  -هش٣جخ × : ثؼ٤ذح  هَبِط٤  -: ٌٓبٕ  ٝأُوظٞد: ث٤ئخ ، ُٓ

ُِْذدِ   : خِوذ ُٝ
 الشرح 

- رزلبػَ ٓغ اُش٣ؼ اُؼ٤٘لخ اُز٢ ٝ  رٚ كٜب ٢ٛ ٗلغٚ ال رضاٍ رٔزضط ثبُطج٤ؼخ٣ٞاطَ اُشبػش سؽِخ ثؾضٚ ٝرزضا٣ذ ؽ٤ش

 ٝؽ٤ٖ ٓغ اُش٣ؼ اُز٢ رؼ١ٞ ؽ٤ش رؾبطشٛب اُغجبٍ ٖٓ ًَ عبٗت  ،  ٝ رجؼضش اُضِظ ٖٓ هْٔ اُغجبٍ ثوٞرٜب ٝاٗذكبػٜب

رغ٤جٚ سؿْ رٌشاس رٜذأ اُش٣ؼ كال ٣ٌبد ٣غٔغ ُٜب طٞد ٓضَ ٗلغٚ ػ٘ذئز رظَ ٗلغٚ عبً٘خ ٓظـ٤خ ٓشـُٞخ ػ٘ٚ كال 

ُذِد ؟!.ب ك٤زغبءٍ : ؼخ ٝراثذ ٓغ اُش٣بػ ٝارؾذد ث٤ٜاُ٘ذاء ك٢ٜ هذ آزضعذ ٓشح أخشٟ ثبُطج ُٝ   َٛ أِٗذ ٖٓ اُش٣ؼ 
 ألوان الجمال 

ٔ- (: ) ٍْ ْٖ ُسِٝط اُغجَب َِْظ َػ ٣َؼ رُْزِس١ اُضَّ ْٕ َسأ٣َِْذ اُشِّ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ٝرغٔغ ،ٝ)ا ّٞ رشٟ ،صْ اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )سأ٣ذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثبٓزضاط ٗلظ اُشبػش ثبُطج٤ؼخ 

 ٝػ٘بطشٛب.

ٕ- : ) ٍْ ْٖ ُسِٝط اُغجَب َِْظ َػ ٣َؼ رُْزِس١ اُضَّ  ً٘ب٣خػٖ دح اُش٣ؼ ٝٛجٞثٜب اُؼ٤٘ق. )اُشِّ

ٖ- ) ٍْ  عٔغ ٌُِضشح. : )اُغجَب

ٗ- : )ؼَ ٓؼبسع ٣ذٍ ػ٠ِ اُزغذد ٝاالعزٔشاس.ك )رُْزِس١ 

 ٗوذ 
-  " التساهل اللغوي سمة من سمات شعراء المهجر وقد أخذوا على الشاعر هنا قوله :"تذري الثلج" وقالوا الصواب

 تذرو " بالواو  بدلٌل أن االستعمال القرآنً جاء بالواو قال تعالى" تذروه الرٌاح"
- ذرا"  ففً معجم لسان العرب:" لعربٌة ذكرت أنه ٌجوز فً أن ٌأتً بالواو أو الٌاء وللرد على ذلك نقول أن المعاجم ا

وفً حرف ابن مسعود وابن عباس : ...: أَطاَرْته وسَفْته وأَْذَهَبْته ،  ...َذَرت الرٌح التراَب وغٌَره َتْذُروه وَتْذرٌه َذْرواً وَذْرٌاً 
 َمْت به ، وهما لغتان . َتْذِرٌِه الرٌُح ، ومعنى أَْذَرْته َقلََعته ورَ 

٘-  )س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ٣ٝؾبٝسٛب ، ٣ٝ٘بد٣ٜب ح:)اعزؼبس) َعْٔؼـِذ ّٞ طٞس ك٤ٜب اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣غٔغ أٝ  ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ،ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض .

ٙ-  )َع٠ ١ِٞ ك٢ِ اُذُّ ٣َؼ رَْؼـ س اُش٣ؼ ثزئبة رؼ١ٞ ،صْ ؽزف )اُشِّ ّٞ أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

١ِٞ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثوٞح اُش٣ؼ ٝشذح اُلضع ٝاُشػت .  ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )رَْؼـ

0- (رؼ١ٞ ): .كؼَ ٓؼبسع ٣ذٍ ػ٠ِ اُزغذد ٝاالعزٔشاس 

1-  رؼج٤ش ٣ٞؽ٢ ثبُشٛجخ. ث٤ٖ اُزالٍ(: -)ك٢ اُذع٢ 

2- (ٍاُزال: ) عٔغ ٌُِضشح 

ٔٓ-  ٣َؼ ١ِٞ(عٔؼذ  ....رُْزِس١ )َسأ٣َِْذ اُشِّ ٣َؼ رَْؼـ  ؽغٖ روغ٤ْ ٣ؼط٢ عشعب ٓٞع٤و٤ب.:) اُشِّ

ٔٔ- (ٌٖرغ) : .كؼَ ٓؼبسع ٣ذٍ ػ٠ِ اُزغذد ٝاالعزٔشاس 

ٕٔ-  ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد .رغٌٖ(  -)رزس١(: 

ٖٔ-  )ْٚ س )رَْجوَـ٢ْ ثبْشز٤َِبٍم َطبِؿ٤ ّٞ ٗغبٕ ٣شزبم ٣ٝظـ٠ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثب اُ٘لظ:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ْٚ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثشذح اإلٗظبد ٝاالٛزٔبّ.   ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )َطبِؿ٤

ٔٗ-  )ْٚ ْٚ( ؛ ُالٛزٔبّ )رَْجوَـ٢ْ ثبْشز٤َِبٍم َطبِؿ٤ : أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )ثبْشز٤َِبٍم( ػ٠ِ اُؾبٍ )َطبِؿ٤

 ز٤ًٞذ .ٝاُزخظ٤ض ٝاُ

ٔ٘- : )رٞؽ٢ ثبالٛزٔبّ ٝاُِٜلخ ، ٝاعزخذاّ اعْ كبػَ ُالعزٔشاس ٝاعزؾؼبس اُظٞسح . )طبؿ٤خ 
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 ٗوذ 
-  ": نَّ )ُمْصِغٌة( اسُم فاعٍل مشتق  من الفِْعِل أل  ذلكَ " وقالوا الصواب " مصغٌة " و صاغٌة أخذوا على الشاعر هنا قوله

ًِّ )أَْصَغى(؛ بمعَنى: )اسَتمَ  باع (؛ بمعَنى: الرُّ ًَ ًِّ )َصَغا(، أو )َصِغ ٌَة(؛ فهو اسُم فاعٍل مشتق  من الفعِل الثُّالث ا )صاِغ َع(، أمَّ
ِل.  ٌْ  )َمالَ(، واألُُذُن ُتوَصُف باالستماِع، ال بالَم

-  ْاِحُب َذَكَر ص وللرد على ذلك نقول :فً هذا نظر فقد ذكر أكثر من لغوي أن الفعل "صغً "ٌأتً بمعنى استمع ومال، فقد
ًَ « القاموسِ » ( ٌأتً بمعَنى: استَمَع؛ ٌقولُ: )َصِغ ًَ ًَ -بأنَّ الفِْعلَ )َصِغ ا: مالَ، واْسَتَمع(، وقالَ فً  -َكَرِض ًٌّ ًٌا وُصِغ َصْغ

 واحد. )أَْصَغى(: )وأَْصَغى: استَمع، و~ إلٌِه: مالَ بَسْمِعِه(؛ فُهما عنده بمعًنى.

ٔٙ-  )س اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣٘بد٣ٚ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ)ٝأَُٗبِد٣ـِي ّٞ ٤ش ط

 ًِٔخ )ٝأَُٗبِد٣ـِي( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثشذح االعزـشام ك٠ اُزؤٓالد ٝاعزجطبٕ اُشبػش ُ٘لغٚ.

ٔ0-  )رٞؽ٢ ثشذح اُشٞم ٝاُؾ٤ٖ٘.)أٗبد٣ي: 

-  )ْٚ ِْٗذ َػ٢ِّ٘ هَبِط٤ ْٖ أ س اُ٘لظ ثبٗغبٕ ثؼ٤ذ ٣خبؽجٚ  ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓ)ٌَُــِ ّٞ خ(: ؽ٤ش ط

ْٚ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثشذح االعزـشام ك٠ اُزؤٓالد ٝاعزجطبٕ اُشبػش ُ٘لغٚ. ِْٗذ َػ٢ِّ٘ هَبِط٤  ُٞاصٓٚ ٝٛٞ )أ

ٔ1- : )ْٚ ِْٗذ َػ٢ِّ٘ هَبِط٤ ْٖ أ ٢( ػ٠ِ اُؾبٍ )هبط٤ٚ( ؛ ُالٛزٔبّ ٝاُزخظ٤ض أعِٞة هظش ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )ػ٘ )ٌَُــِ

( : رل٤ذ االعزذساى ٓ٘ؼبً ُِلْٜ اُخبؽئ . ْٖ  ٝاُز٤ًٞذ ، ٝ)ٌَُــِ

ٔ2-  )ٌُٖ(.ٚؽشف ٣ل٤ذ االعزذساى. ٣ٝٞؽ٢ ثبُٔلبعؤح أُئُٔخ ُؼذّ رغبٝة اُ٘لظ ٓؼ : 

ٕٓ- : )ػ٤ٔش أُخبؽت العزؾؼبس طٞسح اُ٘لظ أٓبّ اُشبػش. )أٗذ 

ٕٔ-  : )ٞؽ٢ ثبُغٔٞد ٝاالٗظشاف ػٖ اُشبػش ٝاُالٓجبالح.ر)هبط٤خ 

ٕٕ-  ْٚ ْٚ(  -)َطبِؿ٤  :)ع٘بط ٗبهض(: ٣ؼط٠ عشعب ٓٞع٤و٤ب ٣طشة األرٕ .هَبِط٤

ٕٖ-  )ُِْذِد ُٝ ٣ِؼ  َٖ اُشِّ ِٓ س اُش٣ؼ ثؤّ رِذ   ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ) ّٞ :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ُِْذِد( ٝعش اُغٔبٍ اُ ُٝ  زشخ٤ض .)

ٕٗ- )ُِْذِد ؟ ُٝ ٣ِؼ  َٖ اُشِّ ِٓ  َْ َٛ  : )أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ : اظٜبس اُؾ٤شح . )

- )ُِْذِد ؟ ُٝ ٣ِؼ  َٖ اُشِّ ِٓ  َْ َٛ ٣ِؼ( ػ٠ِ اُلؼَ )ُٝذد( ؛ ُِزخظ٤ض ٝاُز٤ًٞذ  ) َٖ اُشِّ ِٓ : )أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )

. 

ٕ٘-  ُِِْذد ُٝ  ثؾزف اُلبػَ ُِؼِْ ثٚ .( ُِٔغٍٜٞ ا٣غبص )

ٕٙ- )ْٙ ِؾ٤ؾ ال أََسا ُٓ : رؼج٤ش ٣جشص اُؾ٤شح اُشذ٣ذح أُغزٔشح ك٢ سؽِخ اُجؾش أُشٛوخ ػٖ ٓب٤ٛخ )ؽو٤وخ( اُ٘لظ ،  )كِـ٢ 

 ٝاعزخذاّ أداح اُ٘ل٢ )ال( ٣ل٤ذ اعزٔشاس٣خ عِٜٚ ثؾو٤وخ اُ٘لظ .

ٕ0-  ثبُزؼبد .:)ؽجبم عِت(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذ ال أساٙ( -)سأ٣ذ ٙ 

 

 الخٌال الكلً
- . سعْ اُشبػش ك٢ األث٤بد ُٞؽخ ٤ًِخ رغغْ ٓشبػش اُؾ٤شح اُز٢ رزٌِٔٚ ك٢ ثؾضٚ ػٖ ٓب٤ٛخ ٝؽو٤وخ اُ٘لظ 

 . اُزالٍ -اُضِظ -اُغجبٍ - اُش٣ؼ  -اُشبػش ٗلظ :  أعضاإٛب

 " أؽشاكٜب " :  خطٞؽٜب اُل٤٘خ -

 ( أٗبد٣ي  – رؼ١ٞ( ٗغٔؼٚ ك٢ )طٞد)

 ( اُذع٠ -اُضِظك٢ )( ٗشاٙ ُٕٞٝ )

( . ٝهذ ٝكن اُشبػش ك٢ سعْ ٛزٙ اُِٞؽخ ؛ ألٜٗب اعزٔؼذ ُٜب األعضاء ٝرآُلذ ك٤ٜب رغٌٖ – اُش٣ؼ - رزس١( ٗؾغٜب ك٢ )ؽشًخٝ)

  األؽشاف ، ٝاعزطبػذ إٔ رٞػؼ اُلٌشح ٝر٘وَ اإلؽغبط .

 .النفس والفجر المقطع الرابع: 

ْمِشً ِخْلَسًة َبٌْ   ٌَ ِت الَفْجَر  ٌْ ُجوْم إْن َرأَ  َن النُّ
ُسومْ  ِل الُمَولّـًِ بالرُّ ٌْ ـً ُجبـَّة اللَّ ٌُوشِّ  و 
هْ  ٌْ ْسَمُع الَفْجُر اْبتَهاالً َصاعداً ِمْنك إلَ ٌَ 
هْ  ٌْ ًُ َعلَ ًٍّ َهَبَط اْلَوْح ي َكَنبِـ  و َتِخــرِّ

ْه  ٌَ  بُخُضوٍع َجاثـِ
 َهلْ ِمَن اْلَفْجر اْنَبَثْقِت ؟

 المفردات 
ِش٢ -ػ ، ؽِٞع اُٜ٘بس ٝصٝاٍ اُظِٔخ : ػٞء اُظجب اُلَْغشَ  - ْٔ َِْغخً  -: ٣غ٤ش  ٣َ ِْغلبد  ِخ : أ١ ثظٞسح خل٤لخ ، ٓزغلِالً ط ِخ
ّْ  -ػال٤ٗخ ، عٜشاً ×  ـ٢ -: اٌُٞاًت ّ ٗغْ  اُُُّ٘غٞ َّٔ ، ٣٘ٔلن ، ٣ضخلشف  ٣ُٞشِّ : صلٞة ٝاعلغ  ُعجلـّخَ  -٣شلٞٙ × : ٣ض٣ٖ ، ٣غ

ُّللـ٢ِ -ط ُعجَلت ، ِعجَللبة  َٞ ُٔ ّْ  -أُوجلَ × ، أُللذثش  : اُشاؽللَ ، اُللزاٛت اُ ُعللٞ غُ  -: األشللٌبٍ  اُشُّ َٔ َٜللبالً  -أ١ ٣للذسى :  ٣َْغلل :  اْثز
ػبً  ١ -ٛبثطبً × : ٓشرلؼبً  َطبػذاً  -رََؼشُّ َ٘جِـ٢   -ر٘زظج٢ ، رو٢ٓٞ × : رغغذ١  رَِخــشِّ  َٛلجَؾَ  -: سعلٍٞ ط ٗج٤لٕٞ ، أٗج٤لبء  ًَ
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ْؽ٢ُ  -: ٗللضٍ  َٞ ُْلل ِؽلل٢  األٗج٤للبء ثٞاعللطخ ِٓللي أٝ ثـ٤للش ٝاعللطخ ، اإلُٜللبّ ط : ٓللب ٣ِو٤للٚ ا رؼللب٠ُ ػِلل٠ هِللت ٗجلل٢ ٓللٖ ا ُٝ- 
ْٚ  -: اٗو٤بد ، خشٞع  ثُخُؼٞعٍ  ْٗجَضَْوذِ  -ٓ٘زظجخ ، ٝاهلخ × : عبُغخ ػ٠ِ سًجز٤ي ، ساًؼخ  َعبصـ٤َِ  : خشعذ ، اٗذكؼذ . ا
 الشرح
-   ػٞئٚ ٣شهت اُشبػش ٗلغٚ ك٢ ُؾظخ ثضٝؽ اُلغش ؽ٤ش ٣زغَِ ػٞإٙ ث٤ٖ ٗغّٞ ا٤َُِ كزض٣ٖ خطٞؽ 

ػجبءح ا٤َُِ اُز١ ٣ؼِٖ سؽ٤ِٚ ٝٛ٘ب رٌزغ٢ اُ٘لظ ثضٞة ٖٓ اُشٝؽب٤ٗخ ٣زٔبصط ٓغ أشؼخ اُلغش اُشه٤وخ ك٤جذٝ ػ٤ِٜب 

اُخشٞع ٝاُخؼٞع ٝرؾ٤طٜب ٛبُخ ٖٓ اُٞهبس؛ كزجذٝ ك٢ رِِي اُِؾظخ ً٘ج٢ ٛجؾ ػ٤ِٚ اُٞؽ٢ كززغب٠ٓ ٝرؾِن ثؼ٤ذا ػٖ 

 ٖٓ اُلغش اٗذكؼِذ ٝخشعِذ ؟!٣ب ٗلظ  َٛ أِٗذ  غبءٍ :ػبُْ أُبدح ا٠ُ ػبُْ آخشػ١ِٞ هذع٢،  ٝٛ٘ب ٣ز
 ألوان الجمال 

ٔ- )َسأ٣َِْذ اُلَْغَش ْٕ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ٝرغٔغ ،ٝرشٟ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء )ا ّٞ :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 خ ٝػ٘بطشٛب.ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )سأ٣ذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثبٓزضاط ٗلظ اُشبػش ثبُطج٤ؼ

ٕ- )ًَٜبال ُغ اْثز َٔ َِ .. ٣َْغ ـ٢ ُعجـّخَ ا٤َُِّْ َِْغخً .. ٣ُٞشِّ ِش٢ ُخ ْٔ س اُلغش ثبٗغبٕ ٣ٔش٠ ٝ  )اُلَْغَش ٣َ ّٞ :)اعزؼبساد ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ـ٢ ٣ٝغٔغ  ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .٠ٛٝ  ـ٢ ٣ٝغٔغ  ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ )٣ٔش٠ ٝ ٣ُٞشِّ ٣ُٞشِّ

 ٓٔزذح ُِلغش. طٞس

ٖ- ) ّْ ُعٞ ُّـ٢ِ ثبُشُّ َٞ ُٔ َِ اُ ـ٢ ُعجـّخَ ا٤َُِّْ س اُلغش ثبٗغبٕ ٣ٞش٠ ٝ ٣ض٣ٖ )٣ُٞشِّ ّٞ :)اعزؼبسربٕ ٤ٌ٘ٓزبٕ(: ك٢ اُظٞسح األ٠ُٝ ط

ث٘ٞسٙ ا٤َُِ أُظِْ ، ٝك٢ اُظٞسح اُضب٤ٗخ طٞس ا٤َُِ ثبٗغبٕ ٣شرذ١ عجخ ٣ٝشؽَ ، صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ 

ُّـ٢ِ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝٛٞ ) َٞ ُٔ ـ٢ ، ُعجـّخَ ، اُ  ٣ُٞشِّ

ٗ- )َا٤َُِ ثبُغجخ  صْ ؽزف أُشجٚ  ٝطشػ ثبُٔشجٚ ثٚ ، ٝعش اُغٔبٍ  ظالّطٞس :)اعزؼبسح رظش٣ؾ٤خ(: ؽ٤ش )ُعجـّخ

 اُزٞػ٤ؼ .ٝرٞؽ٠ ثشذح عٞاد ا٤َُِ .

٘-  ّْ ُعٞ صْ ؽزف أُشجٚ  ٝطشػ ثبُٔشجٚ ثٚ ، ٝعش اُغٔبٍ  ّٞ ع(:)اعزؼبسح رظش٣ؾ٤خ(: ؽ٤ش طٞس أٗٞاس اُلغش ثبُش)اُشُّ

 اُزٞػ٤ؼ .ٝرٞؽ٠ ثبُغٔبٍ ٝاألَٓ ٝاُزلبإٍ .

ٙ- :)َرؼج٤ش ٣ٞؽ٢ ثغٔبٍ اُلغش ٝٓب ٣ظ٘ؼٚ ٖٓ ص٣٘خ ٝاششام ك٠ اُطج٤ؼخ. )٣ٝٞش٢ عجخ ا٤ُِ 

0- (َاُلغش - ا٤ُِ) (:ؽجبم :).٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝئًذح 

1-  ّٞط٠ عشعب ٓٞع٤و٤ب ٣طشة األرٕ .:)ع٘بط ٗبهض(: ٣ؼ اُشعّٞ( -)اُ٘غ 

2-  ُغ َٔ َٜبالً(اُلغش)٣َْغ س اُلغش ثبٗغبٕ ٣غٔغ  ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ  ح:)اعزؼبس اْثز ّٞ ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ٝٛٞ )٣غٔغ  ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٔٓ- ُغ اْثز َٔ َِ .. ٣َْغ ـ٢ ُعجـّخَ ا٤َُِّْ َِْغخً .. ٣ُٞشِّ ِش٢ ُخ ْٔ س اُلغش ثبٗغبٕ ٣ٔش٠ ٝ  َٜبالً()اُلَْغَش ٣َ ّٞ :) طٞس ٓٔزذح ُِلغش(: ؽ٤ش ط

ـ٢ ٣ٝغٔغ  .  ٣ُٞشِّ

ٔٔ- )ْٚ ْ٘ي ا٤َُْ ِٓ َٜبالً َطبػذاً  س اُشبػش ٗلغٚ  )اْثز ّٞ ٝرؼشػٚ ٣شرلغ ٣ٝؼِٞ ، ٚ طٞد اثزٜبُ ثبٗغبٕ: اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ، ؽ٤ش ط

 ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض .

ٕٔ-  َُْ٘ي ا ِٓ َٜبالً َطبػذاً  ْٚ()اْثز االثزٜبٍ ثبٗغبٕ ٣ظؼذ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ طٞس (: خ٤ٌ٘ٓ ح:) اعزؼبس٤ْ

 ُٞاصٓٚ ٝٛٞ )َطبػذاً( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٖٔ- ( ْ٘ي ِٓ- )ْٚ  :)ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد . ا٤َُْ

ٔٗ- )ْٚ ْؽ٢ُ َػ٤َِْ َٞ ُْ َٛجَؾَ ا َ٘جِـ٢   ًَ  ١ : ؽ٤ش طٞس اُ٘لظ ث٘ج٢ ٛجؾ اُٞؽ٢ ػ٤ِٚ ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : :)رشج٤ٚ( )ٝ رَِخــشِّ

 اُزشخ٤ض ، ٝرٞؽ٢ ثبُخشٞع ٝاُخؼٞع اُزبّ .

ٔ٘- )ْٚ ْؽ٢ُ َػ٤َِْ َٞ ُْ َٛجَؾَ ا :)ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ اُخشٞع ٝاُخؼٞع ٝاُزؾشس ٖٓ أعش أُبدح ؛ ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ  )ََٗجِـ٢  

 ٔؼ٠٘ ٓظؾٞثب ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش اُغٔبٍ االر٤بٕ ثبُ

ٔٙ- (ٛجؾ - طبػذا) . ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد(: 

ٔ0-  ٓشاػبح ٗظ٤ش(: رؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ . اُٞؽ٠( -)ٗج٠ (: 

ٔ1- )  : ٌٗشح ُِزؼظ٤ْ . )َٗجِـ٢ 

ٔ2- (... )ْٚ س اُ٘لظ ثلزبح رغغذ ك٢ خشٞع ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء :)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(:ؽ٤ش  ثُخُؼٍٞع َعبصـ٤َِ ّٞ ط

ْٚ( ، ٝعش عٔبٍ اُظٞسح : اُزشخ٤ض .  ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ) َعبصـ٤َِ

ٕٓ-)ْٚ ١ ثُخُؼٞعٍ َعبصـ٤َِ ْٚ( ؛ ُِزخظ٤ض  )رَِخــشِّ :)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )ثُخُؼٍٞع( ػ٠ِ اُؾبٍ )ََعبصـ٤َِ

 ٝاُز٤ًٞذ .

ٕٔ- ١ )رَِخـ ْٚ  -ـشِّ  (:) اؽ٘بة(: ثبُزشادف ٣ئًذ ٣ٝو١ٞ أُؼ٠٘ .َعبصـ٤َِ

ٕٕ- )ْٗجَضَْوِذ؟ ُْلَْغش ا َٖ ا ِٓ س اُلغش ث٘جغ ُِٔبء ، ٝك٢ اُظٞسح اُضب٤ٗخ طٞس  ) ّٞ :)اعزؼبسربٕ ٤ٌ٘ٓزبٕ(: ك٢ اُظٞسح األ٠ُٝ ط

ْٗجَضَوْ  ِذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤ْ ، ٝرٞؽ٠ اُ٘لظ ثٔبء ٣٘جضن ٣ٝزذكن ، صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ )ا

 ثبالٓزضاط اُزبّ ث٤ٖ اُ٘لظ ٝاُطج٤ؼخ ثؼ٘بطشٛب .

ٕٖ-  )ْٗجَضَْوِذ ؟ ُْلَْغش ا َٖ ا ِٓ  َْ َٛ  :)أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ : اظٜبس اُؾ٤شح .)
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ٕٗ- ْٗجَضَْوِذ ؟( :)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ُْلَْغش ا َٖ ا ِٓ  َْ َٛ ْٗجَضَْوِذ( ؛ ُِزخظ٤ض  ) َٖ اُلغش( ػ٠ِ اُلؼَ )ا ِٓ ٝأُغشٝس )

 ٝاُز٤ًٞذ .

ط : ك٢ أُوطغ اُغبثن ؽبئلخ ٖٓ أُلشداد خِوذ ٛبُخ ٖٓ اُشٝؽب٤ٗخ . ٝػؼ رُي ٓج٤٘بً ٓب اُز١ ٣خض اُ٘لظ 

 ك٢ ٛزٙ اُظٞسح ؟
ٕ٘- ُخ ٖٓ اُشٝؽب٤ٗخ رزغن ثٜب أؽشاف رؤر٠ ؽبئلخ ٖٓ أُلشداد اُِـ٣ٞخ رزآصس ٓؼبً ثٔب ُٜب ٖٓ ا٣ؾبءاد ك٢ خِن ٛب

اُظٞسح ٣ٝش٤غ ثٜب عٞ ٖٓ اُؼجن اُذ٢٘٣ )أ١ األعٞاء اُذ٤٘٣خ اُؼطشح( ٝرِي أُلشداد ٢ٛ : " االثزٜبٍ " ٝ " اُ٘ج٢ " ٝ " 

اُٞؽ٢ " ٝ " اُخشٞع " ٝاُز١ ٣خض اُ٘لظ ك٢ ٛزٙ اُظٞسح اُخشٞع ٝاالثزٜبٍ كِؾظخ اٗجضبم اُلغش كشطخ ُالٗؼزبم ٖٓ 

 ح األسػ٤خ ٝثِٞؽ ٓشؽِخ اُظلبء ٝاُ٘ٞسا٤ٗخ ٝاُذٗٞ ٖٓ اُشٝػ األػ٠ِ .أعش أُبد

 ط : ٓب اُز١ ٣ٔضِٚ اٗجضبم اُلغش ػ٘ذ شبػشٗب ؟
ٕٙ-  كشطخ ُالٗؼزبم )اُزؾشس( ٖٓ أعش أُبدح  -ك٢ سؽِخ اُجؾش ػٖ ؽو٤وخ اُ٘لظ  -٣ٔضَ اٗجضبم اُلغش ػ٘ذ شبػشٗب

 ة ٖٓ اُخبُن .األسػ٤خ ٝثِٞؽ ٓشؽِخ اُظلبء ٝاُ٘ٞسا٤ٗخ ٝاُوش

 الخٌال الكلً
- . سعْ اُشبػش ك٢ األث٤بد ُٞؽخ ٤ًِخ رغغْ ٓشبػش اُؾ٤شح اُز٢ رزٌِٔٚ ك٢ ثؾضٚ ػٖ ٓب٤ٛخ ٝؽو٤وخ اُ٘لظ 

 . ٗج٢ -ا٤َُِ -اُ٘غّٞ - اُلغش  -اُشبػش ٗلظ :  أعضاإٛب

 " أؽشاكٜب " :  خطٞؽٜب اُل٤٘خ -

 ( اثزٜبال  – ٣غٔغ( ٗغٔؼٚ ك٢ )طٞد)

 ( اُشعّٞ -اُ٘غّٞ -ا٢َ٤ُِ )( ٗشاٙ كُٕٞٝ )

( . ٝهذ ٝكن اُشبػش ك٢ سعْ ٛزٙ اُِٞؽخ ؛ ألٜٗب اعزٔؼذ ُٜب األعضاء ٝرآُلذ اٗجضوذ – رخش١ - خِغخ( ٗؾغٜب ك٢ )ؽشًخٝ)

  ك٤ٜب األؽشاف ، ٝاعزطبػذ إٔ رٞػؼ اُلٌشح ٝر٘وَ اإلؽغبط .

 المقطع الخامس: النفس والشمس. -٘   

ْمَس فًِ حُ   ِت الشَّ ٌْ اِخَرهْ إْن َرأَ اِه الزَّ ٌَ  ْضِن الِم
ٍن َساِحَرهْ  ٌْ  َتْرُمُق األَْرَض وَما فٌَِها ِبَع

ْشَتِهً لو َتْهَجِعٌنْ  ٌَ ْمُس وَقْلبً   َتْهَجُع الشَّ
ْقـَظى َتْرقُبٌِـنْ  ٌَ  وَتَنـاُم األَْرُض لَِكْن أَْنِت 

ْمِس الَبعٌـْد   َمْضِجـَع الشَّ
ْمِس َهَبْطِت؟     َهلْ ِمَن الشَّ

 ت المفردا
-  ِٖ ْٙ  -: ٗبؽ٤خ ٝعبٗت ط أؽؼبٕ  ُؽْؼ اِخَش لنُ  -صٝاخلش  ط األٓلٞاط أُشرلؼخ ًض٤شح اُـبٓشح ، ،اُل٤بػخ :  اُضَّ ُٓ : رط٤لَ  رَْش

َْٜغغُ  -: ٓب ٣ؼ٤ش ػ٤ِٜب اُ٘بط ط أْسػٕٞ ٝأَسػٕٞ ٝأساٍع ٝأسٝع  األَْسعَ  -اُ٘ظش ، رزؤَٓ   ٝأُوظلٞد: ر٘بّ ٤ُالً ،  رَ
ِْجل٢ -: رـ٤ت  ٢ِٜ - ، َعَ٘لب٢ٗ : كلئاد١ هَ ُّ  -: ٣شؿلت ثشلذح ، ٣٘لضع  ٣َْشلزَ : ؽلزسح  ٣َْولـظ٠َ -أ١ رغلٌٖ ٝرٜلذأ  : األَْسعُ  رََ٘لـب
ْٖ  -ؿبكِخ × ٓ٘زجٜخ  ْؼِغلـغَ  -: رشطلذ٣ٖ ، ر٘زظلش٣ٖ  رَْشهُج٤ِلـ  -: أُز٘لبئ٢ ط اُجؼلذاء  اُجَؼ٤لـذْ  -: ٌٓلبٕ اُ٘لّٞ ط ٓؼلبعغ  َٓ
 اسرلؼذ .× : ٗضُذ  َٛجَْطذِ 
 الشرح
- ُاُشٔظ ٢ٛٝ  روق ٗلغٚ أٓبّ ٓ٘ظشؽ٤ٖ  شبػش ك٢ سؽِخ رغبإالرٚ اصاء اٗغزاة ٗلغٚ رغبٙ اُطج٤ؼخ٣غزٔش ا

ٓ٘ؼٌغخ ػ٠ِ ا٤ُٔبح رغؾش إٌُٞ ثغٔبٍ اُِٞؽخ اُز٢ رظ٘ؼٜب صْ رـ٤ت س٣ٝذا س٣ٝذا ا٠ُ إٔ رخزل٢ ًٖٔ ٣زٛت ُِّ٘ٞ 

هِوخ ال رٜذأ ٝال ر٘بّ  ٗلغٚ ٝرٜذأ ك٢ٜ ٓخِلخ ٝساءٛب إٌُٞ ٝهذ ٛذأد ٓخِٞهبرٚ ٝٛغؼذ،  ٌُٖٝ ٤ٜٛبد إٔ رٜغغٛبٗئب 

َٛجَْطِذ؟    رزؤَٓ ٓؼغغ اُشٔظ ٓ٘غزثٚ ا٤ُٜب ٝٛ٘ب ٣زغبءٍ ػٖ عش رؼِوٜب ثبُشٔظ ك٤وٍٞ : ِظ  ْٔ َٖ اُشَّ ِٓ  َْ َٛ 
 ألوان الجمال 

ٔ- ( َظ ْٔ ْٕ َسأ٣َِْذ اُشَّ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ،ٝرشٟ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعا ّٞ بء ثش٠ء ٖٓ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )سأ٣ذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٕ- ( ْٙ اِخَش ِٙ اُضَّ ٤َب ِٔ ِٖ اُ َظ ك٢ِ ُؽْؼ ْٔ س اُشٔظ ثُٔٞٞد ك٠ ؽؼٖ أٓٚ، اُشَّ ّٞ (:)اعزؼبسربٕ ٤ٌ٘ٓزبٕ(: ك٢ اُظٞسح األ٠ُٝ ط

(  ٝعشاُغٔبٍ ٝك٢ اُظٞسح اُضب٤ٗخ طٞس ا٤ُٔبٙ ثؤّ رؾزؼٖ ٤ُٝذٛب ، صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاص ِٖ ٓٚ ٝٛٞ )ُؽْؼ

 اُزشخ٤ض .

ٖ- (رٞؽ٠ ثٌضشح ٝرذكن ا٤ُٔبٙ .اُضاخشح : ) 

ٗ- ( َُن األَْسع ُٓ َظ .. رَْش ْٔ س اُشٔظ ثبٗغبٕ ٣٘ظش ٣ٝزؤَٓ األسع ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ اُشَّ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ُن( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . ُٓ  ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )رَْش
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٘- ((:)ْٙ ٍٖ َعبؽــَِش ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ عٔبٍ اُشٔظ ؛ ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش اُغٔبٍ االر٤بٕ ثَِؼـ٤ْـ

 ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثب ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .

ٙ- ( ٍٖ اُغٔبٍ (:)اعزؼبسح رظش٣ؾ٤خ(: ؽ٤ش طٞس أشؼخ اُشٔظ ثبُؼ٤ٖ صْ ؽزف أُشجٚ ٝطشػ ثبُٔشجٚ ثٚ ، ٝعش ثَِؼـ٤ْـ

 اُزٞػ٤ؼ .

0- ( رؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ .ػ٤ٖ -رشٓن :)ٓشاػبح ٗظ٤ش (: ) 

1- (رٞؽ٠ ثبُزؤَٓ ك٠ ثذ٣غ خِن ا .رشٓن : ) 

2- (َٜب ب ك٤ِ َٓ  ( : ٓب أُٞطُٞخ رل٤ذ اُؼّٔٞ ٝاُشٍٔٞ ُٔب ك٢ األسع .ٝ

ٔٓ- ( ْٙ ٍٖ َعبِؽَش  ( : ٌٗشربٕ ُِزؼظ٤ْ .ثَِؼ٤ْ

ٔٔ- ( ََّغُغ اُش ْٜ ظُ رَ س اُشٔظ ثبٗغبٕ ٣ٜغغ ٣ٝ٘بّ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ْٔ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

َْٜغُغ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثبُٜذٝء ٝاُغٌٕٞ اُزبّ ، ٠ٛٝ آزذاد ُِظٞسح اُغبثوخ.  ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )رَ

ٕٔ- ( ُظ ْٔ َغُغ اُشَّ ْٜ شٔظ ؛ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش (:٣غٞص إٔ رٌٕٞ )ً٘ب٣خ(:ػٖ طلخ ٠ٛٝ ؿشٝة اُرَ

 اُغٔبٍ اإلر٤بٕ ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثب ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .

ٖٔ- ( ْٖ َغِؼ٤ ْٜ ٢ِٜ ُٞ رَ ِْج٢ ٣َْشزَ س اُوِت ثبٗغبٕ ٣شز٠ٜ ٣ٝؾت، ٝك٢ هَ ّٞ (:) اعزؼبسربٕ ٤ٌ٘ٓزبٕ(: ك٢ اُظٞسح األ٠ُٝ ط

( ٝعش اُظٞسح اُضب٤ٗخ طٞس اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣ٜغغ ٣ٝ ْٖ َغِؼ٤ ْٜ ٢ِٜ ، رَ ٘بّ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ )٣َْشزَ

 اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٔٗ- (ٓؼبسع ُِزغذد ٝاالعزٔشاس ، ٣ٝٞؽ٢ ثبُشؿجخ اُشذ٣ذح.٣شز٢ٜ : ) 

ٔ٘- ( ُاألَْسع ُّ س األسع ثبٗغبٕ ٣٘بّ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓٝرََ٘ـب ّٞ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ  (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .ٝرٞؽ٠ ثبُٜذٝء ٝاُغٌٕٞ . ُّ  ًِٔخ )رََ٘ـب

ٔٙ- ( ُٝأساد ٖٓ ٝٓب ك٤ٚ األَْسع )ٓغبص ٓشعَ(: ػٖ اُجشش ٝ اٌُبئ٘بد ػالهزٚ أُؾ٤ِخ؛ ؽ٤ش رًش أُؾَ )األسع (: )

 )اُجشش ٝاٌُبئ٘بد( ٝعش اُغٔبٍ ، اإل٣غبص ٝاُذهخ ك٠ اخز٤بس اُؼالهخ .

ٔ0- ( ِْٗذ ْٖ  أَ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ،٣ٝوظخ ، ٝرشاهت ٓب ؽُٜٞب ،صْ ؽزف ٣َْوـظ٠َ رَْشهُج٤ِـ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . ْٖ  أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )٣َْوـظ٠َ ، رَْشهُج٤ِـ

ٔ1- ( ُّ  د .( :)ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼب٣ْوـظ٠َ -رََ٘ـب

ٔ2- ( ْٖ ٌِ  ( :اعزذساى ٣ٔ٘غ اُلْٜ اُخبؽئ .َُ

ٕٓ- ( ِْظ اُجَؼ٤ـذ ْٔ ْؼِغـَغ اُشَّ س اُشٔظ ثبٗغبٕ ُٚ ٓؼغغ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء َٓ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ْؼِغـَغ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . َٓ  ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )

ٕٔ- (َٛجَْطِذ؟ ِظ  ْٔ َٖ اُشَّ ِٓ  َْ س اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣غؤُٚ ، ٣ٜٝجؾ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ((:)اعزؼبسَٛ ّٞ ح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

َٛجَْطِذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .رٞؽ٠ ثشذح اُزؤَٓ ٝاعزجطبٕ اُشبػش ُ٘لغٚ .ٝرٞؽ٠   ، َْ َٛ ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )

 ثبالٓزضاط ث٤ٖ ٗلظ اُشبػش ٝاُطج٤ؼخ ثٌَ ػ٘بطشٛب ٜٝٓ٘ب اُشٔظ.

ٕٕ- ( َّاُش َٖ ِٓ  َْ َٛجَْطذِ َٛ ِظ   ؟( :)أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ : اظٜبس اُؾ٤شح . ْٔ

ٕٖ- ( َِٛجَْطذ ِظ  ْٔ َٖ اُشَّ ِٓ  َْ ِظ( ػ٠ِ اُلؼَ )َٛجَْطِذ( ؛ ُِزخظ٤ض  َٛ ْٔ َٖ اُشَّ ِٓ ؟( :)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )

 ٝاُز٤ًٞذ .

 النفس والبلبل الصداح المقطع السادس:

اَسمٌنْ إْن َسمْعـِت ا  ٌَ َن ال ٌْ َداَح َب  لُبْلبـُـلَ الصَّ
ْسُكُب األَْلَحـاَن َناراً فًِ قُلُـوِب الَعاِشقٌنْ  ٌَ 
 َتْلَتِظً ُحـْزناً و َشْوقاً و الَهـَوى َعْنِك َبعٌدْ 
ٌُعٌدْ  ِل  ٌْ  َفاْخبِرٌنًِ َهـلْ ِغَنـا الُبْلُبِل فِـً اللَّ

ك  ٌْ  ِذْكــَر َماضٌـك إلَ
 أْنت؟ َهـلْ ِمَن األَْلَحانِ 

 المفردات 
للَذاػَ  -  - ٍٍ  اُظَّ ٌُتُ  -: أُـللشد ثظللٞد ػللب َٕ  -: ٣ظللت  ٣َْغلل َُْؾللـب ْٖ  -: األٗـللبّ ّ ُؾللٖ  األَ : أُـللش٤ٖٓ ، أُؾجلل٤ٖ ،  اَُؼبِشللو٤

١ -اُُٜٞب٤ٖٗ ّ ػبشن  َِ ِْزَِع هًب -: أعل٠ ط أؽلضإ  ُؽـْضًٗب -: رِزٜت ، رؾزشم  رَ ْٞ  -كزلٞساً × : ؽ٘ل٤ٖ ، سؿجلخ ، طلجبثخ  َشل
َٜـ ٟاُ َٗـب -: أٗجئ٢٘٤  كَبْخجِش٢ِ٘٣ - ط أٛٞاء اُجـغ ، اٌُشٙ ، اُ٘لٞس× : اُؾت ، ا٤َُٔ  َٞ َِ   : ٣شعغ ، ٣شد ٣ُؼ٤ذْ  -: ؿ٘بء  ِؽ
ــشَ  - ًْ بػ٤ـي -: اعزؾؼبس ، رزًش  ِر  ٓغزوجِي .× : صٓبٗي اُزاٛت أُ٘ز٢ٜ ط ٓٞاػ٤ي  َٓ

 الشرح
- ُك٢ ػبُْ اُطج٤ؼخ كززغبٝة ٓغ األُؾبٕ ٝاألٗـبّ اُظبدسح ػٜ٘ب ، ٓٔب ٣ذكؼٚ ا٠ُ ؽشػ ر٤ْٜ شبػشٗب  ذ ٗلظ ٓبصا

أعئِخ رْ٘ ػٖ ؽ٤شرٚ ٖٓ رؼِوٜب ٛزا أرشاٛب رغزؼ٤ذ ثزُي رًشا٣بد أُبػ٢ اُجؼ٤ذ ؟أّ رشاٛب خِوذ ٖٓ ٛزٙ األُؾبٕ ك٢ٜ 

 ر٤َٔ ا٤ُٜب؟! 
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 ألوان الجمال  
ٔ- ( ِِْزَظ ََ .. رَ ِْجـُـ ْٕ َعْٔؼـِذ اُجُ هبً ا ْٞ ِْزَِظ٢ ُؽـْضٗبً ٢ ُؽـْضٗبً َٝش ( : أعِٞة ششؽ ٣ل٤ذ اُزؤ٤ًذ أ١ اُزؤ٤ًذ ػ٠ِ ؽذٝس اُغٞاة )رَ

 ) ََ ِْجـُـ هبً( إ رؾون اُششؽ )َعْٔؼـِذ اُجُ ْٞ  .َٝش

ٕ- ( ْٖ َٖ ا٤َُبَع٤ٔ َذاَػ ث٤َْ ََ اُظَّ ِْجـُـ ْٕ َعْٔؼـِذ اُجُ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ،ٝرغٔا ّٞ غ ،صْ ؽزف (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )َعْٔؼـِذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٖ- ( ََذاػ ََ اُظَّ ِْجـُـ س اُجِجَ ثبٗغبٕ ٓـ٠٘ ثظٞد طذاػ ٝٓشرلغ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء اُجُ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

َذاَػ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض . ٝر  ٞؽ٠ ثبُغؼبدح ٝاُلشػ .ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )اُظَّ

ٗ- ( ََذاػ  (:) ط٤ـخ ٓجبُـخ(: رذٍ ػ٠ِ ًضشح ٝاعزٔشاس اُـ٘بء .اُظَّ

ََ اُظبدػ( ؟ ُٝٔبرا ؟ ِْجـُـ َذاَػ( أّ )اُجُ ََ اُظَّ ِْجـُـ  ط : أ٣ٜٔب أدم )اُجُ
َذاَػ( أعَٔ ؛ ألٕ اُّظذاػ ط٤ـخ ٓجبُـخ رذٍ ػ٠ِ اعزٔشاس اُـ٘بء ٝ - ََ اُظَّ ِْجـُـ ػذّ اٗوطبػٚ ًٝضشرٚ ٓغ اُجٜغخ ك٢ اُزؼج٤ش ثـ )اُجُ

 أسعبء اُطج٤ؼخ .

٘- (ٖرذٍ ػ٠ِ عٔبٍ اُطج٤ؼخ .ث٤ٖ ا٤ُبع٤ٔ :)ٍؽب(:) 

ٙ- (ٖخض ا٤ُبع٤ٖٔ ؛ ألٗٚ ٛذ٣خ ٣زٜبدٟ ثٜب اُؼبشوٕٞ ؛ سٓضا ُؾجْٜ اُ٘و٠ اُظبك٠ .ا٤ُبع٤ٔ:) 

0-  َٕ َُْؾـب ُت األَ ٌُ س األُؾبٕ ثغبئَ ٣غٌت)٣َْغ ّٞ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ  (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ٌُُت( ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤ْ . ٝرٞؽ٠ ثبُغؼبدح ٝاُلشػ .  ًِٔخ )٣َْغ

1- ( ًَٗبسا َٕ َُْؾـب س األُؾبٕ ثبُ٘بس ، ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤ْ . ٝرٞؽ٠ ثوٞح رؤص٤ش األُؾبٕ .األَ ّٞ  (:)رشج٤ٚ ث٤ِؾ(: ؽ٤ش ط

- ( ًَٗبسا َٕ َُْؾـب ُت األَ ٌُ ح ٓشًجخ(: ؽ٤ش اشزشًذ ًِٔخ " األُؾبٕ " ك٢ اُظٞسر٤ٖ )اُزشج٤ٚ ٝاالعزؼبسح( كٌبٗذ (:)طٞس٣َْغ

 ٓشجٜبً ثٚ ك٢ اُظٞسح األ٠ُٝ ، ٝٓشجٜبً ك٢ اُظٞسح اُضب٤ٗخ   .

2- ( ْٖ َٕ َٗبساً ك٢ِ هُُِـِٞة اَُؼبِشو٤ َُْؾـب ُت األَ ٌُ ُزل٤ٌش ( : خض اُوِٞة ؛ ألٜٗب ٓٞؽٖ اُؼبؽلخ ٝاإلؽغبط ث٤٘ٔب اُؼوَ ٓٞؽٖ ا٣َْغ

 ٝاإلدساى .

ٔٓ- ( ًٌٗشح ُِز٣َٜٞ .َٗبسا  : ) 

ٔٔ- ( َرؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ .األُؾبٕ  -اُجِج :)ٓشاػبح ٗظ٤ش(:) 

ٕٔ- ( ًهب ْٞ ِْزَِظ٢ ُؽـْضٗبً َٝش (:)ً٘ب٣خ(: ػٖ طلخ ٠ٛٝ شذح األُْ ؛ ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش اُغٔبٍ اإلر٤بٕ رَ

 ُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثب ثب

ٖٔ-  ( ًهب ْٞ ِْزَِظ٢ ُؽـْضٗبً َٝش (  .رَ ََ ِْجـُـ  ( ٗز٤غخ ُِششؽ )َعْٔؼـِذ اُجُ

ٔٗ- (رؼ٤َِ ُٔب هجِٚ  ، ٝاُؼطق ُِز٣ٞ٘غ .ؽضٗب ٝشٞهب :) 

ٔ٘- ( ِْْ٘ي ثَؼ٤ذ ٟ َػ َٞ َٜـ ْ ؽزف أُشجٚ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش طٞس اُٜٟٞ ٝاُؾت ثٌٔبٕ ثؼ٤ذ ٣ظؼت اُٞطٍٞ ا٤ُٚ ،صٝاُ

 .ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )ثَؼ٤ْذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤جْ 

ٔٙ- ( ِْْ٘ي ثَؼ٤ذ ٟ َػ َٞ َٜـ س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ، صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ ٝاُ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

ِْ٘ي( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .   ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )َػ

ٔ0- ( َِْ٘ي ث ٟ َػ َٞ َٜـ ِْٗي( ػ٠ِ اُخجش )َ ثَؼ٤ْذ( ؛ُالٛزٔبّ ٝاُزخظ٤ض ؼ٤ذْ ٝاُ ( : :)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )َ

 ٝاُز٤ًٞذ .

ٔ1- ()س اُ٘لظ ثلزبح ٣خبؽجٜب ،اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ:) كؤخجش٢٘٣ ّٞ ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء ٖٓ  ٝرخجشٙ(: ؽ٤ش ط

 ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض.اخجش٢٘٣ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )

ٔ2- (اُلبء ُِزشر٤ت ٝاُزؼو٤ت ٝاُغشػخ .كؤخجش٢٘٣:) 

ٕٓ- (ٗٞػٚ أٓش ٝؿشػٚ اُز٢٘ٔ ٝاالُزٔبط .كؤخجش٢٘٣ :)أعِٞة اٗشبئ٢ (:) 

ٕٔ- (بػ٤ـي ا٤َُْي َٓ ــَش  ًْ َِ ٣ُؼ٤ْذ ِر َِ كِـ٢ ا٤َُِّْ ِْجُ َْ ِؿَ٘ـب اُجُ  ؟( :)أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ  اظٜبس اُؾ٤شح . َٛـ

ٕٕ- (٣ُؼ٤ذْ  ِؿَ٘ـب َِ َِ كِـ٢ ا٤َُِّْ ِْجُ س اُجِجَ ثبٗغبٕ ٣ـ٠٘ ٣ٝؼ٤ذ ، ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء اُجُ ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )ِؿَ٘ـب ، ٣ُؼ٤ْذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض .

ٕٖ- (٣ؼ٤ذ - ثؼ٤ذ) (:ع٘بط ٗبهض :).٣ؼط٢ اٌُالّ عشعب ٓٞع٤و٤ب 

ٕٗ- ( َٓ ــَش  ًْ س أُبػ٠ ثش٠ء ٓبدٟ ٣ُؼبد ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ثش٠ء بػ٤ـي ا٤َُْي٣ُؼ٤ْذ ِر ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

 ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ )٣ُؼ٤ْذ( ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤ْ.

ٕ٘- (بػ٤ـي ا٤َُْي َٓ ــَش  ًْ س اُ٘لظ ثبٗغبٕ ٣خبؽجٚ ُٝٚ ٓبٍع ،صْ ؽزف أُشجٚ ثٚ ٝعبء ٣ُؼ٤ْذ ِر ّٞ (:)اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ(: ؽ٤ش ط

بػ٤ـي( ٝعش اُغٔبٍ اُزشخ٤ض. َٓ  ثش٠ء ٖٓ ُٞاصٓٚ ٝٛٞ ًِٔخ ) 

ٕٙ- ( ِأٗذ ِٕ َُْؾب َٖ األَ ِٓ  َْ  ؟( :)أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ اعزلٜبّ ، ؿشػٚ  اظٜبس اُؾ٤شح . َٛـ

ٕ0- ( ِأٗذ ِٕ َُْؾب َٖ األَ ِٓ  َْ ( ػ٠ِ اُؼ٤ٔش؛ ُِزخظ٤ض َٛـ ِٕ َُْؾب َٖ األَ ِٓ  ٝاُز٤ًٞذ ؟( :)أعِٞة هظش(: ثزوذ٣ْ اُغبس ٝأُغشٝس )
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 الخٌال الكلً
- . سعْ اُشبػش ك٢ األث٤بد ُٞؽخ ٤ًِخ رغغْ ٓشبػش اُؾ٤شح اُز٢ رزٌِٔٚ ك٢ ثؾضٚ ػٖ ٓب٤ٛخ ٝؽو٤وخ اُ٘لظ 

 . ا٤َُِ -اُؼبشو٤ٖ -ا٤ُبع٤ٖٔ - اُجِجَ  -اُشبػش ٗلظ :  أعضاإٛب

 " أؽشاكٜب " :  خطٞؽٜب اُل٤٘خ -

 ( أخجش٢٘٣  -األُؾبٕ – عٔؼذ( ٗغٔؼٚ ك٢ )طٞد)

 ( ا٤َُِ -ٗبس -ا٤ُبع٤ٖٔ( ٗشاٙ ك٢ )ُٕٞ) ٝ

( . ٝهذ ٝكن اُشبػش ك٢ سعْ ٛزٙ اُِٞؽخ ؛ ألٜٗب اعزٔؼذ ُٜب األعضاء ٝرآُلذ ك٤ٜب ٣ؼ٤ذ – رِزظ٢ - ٣غٌت( ٗؾغٜب ك٢ )ؽشًخٝ)

  .األؽشاف ، ٝاعزطبػذ إٔ رٞػؼ اُلٌشح ٝر٘وَ اإلؽغبط 
 النفس فٌض من إله. المقطع السابع:

ًَ َقْد َرنَّ َصَداهْ إٌِه َنْفِسً! أَنْ   ِت لَْحٌن فِ
ٍع ال أََراهْ  ٌْ ــُد َخالٍق َبِد ٌَ  وقَّــَعْتـِك 

 أنِت رٌـٌح ، وَنسٌـٌم ، أَْنِت َمْوٌج ، أَْنِت َبْحٌر ،
لٌ ، أنِت َفْجـٌر ، ٌْ  أنِت َبْرٌق ، أنِت َرْعـٌد ، أنِت لَ

ٌض مْن إلَْه ! ٌْ  أنِت َف
 المفردات 

-  -  ِٚ ْٙ  -: أ١ سٝؽ٢ ط ٗللٞط ، أٗللظ  َْٗلِغ٢ -ؼ٠٘ صد ٖٓ اُؾذ٣ش أٝ اُؼَٔ أُؼٜٞد : اعْ كؼَ أٓش ثٔ ا٣ : سعلغ  َطلَذا
ـَؼْزـيِ  -طٞرٚ ، رشددٙ ط أطذاء   -ٓوِلذ × : ٓجلذع ال ٓض٤لَ ُلٚ ثَلِذ٣ٍْغ  -: خلبُن خالم  -: خِوزِي  ٝأُوظٞد: ًزجزِي ،  ٝهَـّ

ْٚ  -ؿل٤غ × : أ١ ػطلبء ؿض٣لش ط ك٤لٞع  كَل٤ْغ   -ػبطللخ × : س٣ؼ سه٤وخ ، ٛٞاء ُط٤ق ط ٗغلبئْ  َٗغ٤ـْ : ٓؼجلٞد ،  اَُل
 سة .
 الشرح
-  َا٠ُ ٜٗب٣خ سؽِزٚ ٓغ اُؾ٤شح ٝاُزغبإالد ٝهذ عٔغ خ٤ٞؽ اُؾو٤وخ ٝارؼؾذ ُذ٣ٚ طٞسح شبػشٗب  ٝأخ٤شا ٣ظ

ك٢ٜ اُ٘لظ ك٢ٜ ٗلضخ ثذ٣غ خبُن ٝال ؿشٝ أٜٗب أشجٜذ اُش٣ؼ ٝاُ٘غ٤ْ ٝأُٞط ٝاُجؾش ٝاُشػذ ٝاُجشم ٝا٤َُِ ٝاُلغش 

 ك٤غ ا٢ُٜ كبػذ ٓ٘ٚ ًَ أُخِٞهبد ُزا  آزضعذ ٝ ارؾذد ٓؼٜب .
 ألوان الجمال 

ٔ- ( ِٚ  ( :)أعِٞة اٗشبئ٢(: ٗٞػٚ أٓش ، ؿشػٚ  اُز٢٘ٔ ٝاالُزٔبط.ا٣

ٕ- (ٗٞػٚ ٗذاء ، ؿشػٚ اُزؼظ٤ْ ، ٝؽزكذ أداح اُ٘ذاء ُِوشة .َْٗلِغ٢ :)أعِٞة اٗشبئ٢(: )! 

ٖ- (  ٖ ِْٗذ َُْؾ  (: طٞس اُ٘لظ ثبُِؾٖ ، ٝعش اُغٔبٍ اُزغغ٤ْ.( :)رشج٤ٚ ث٤ِؾأَ

ٗ- (  ٖ ْٙ  -َُْؾ  (:)ٓشاػبح ٗظ٤ش(: رؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ .َطَذا

٘- ()ْٙ َّٕ َطَذا  : أعِٞة ٓئًذ ثـوذ . هَْذ َس

ٙ- ( ْٙ ـَؼْزـِي ٣َــُذ َخالٍم ثَِذ٣ٍْغ ال أََسا  ػظٔخ اُخبُن أُجذع ٝدهخ ط٘ؼٚ .ً٘ب٣خ ػٖ  ( :ٝهَـّ

0- ( َػٖ ٓٞطٞف ٝٛٞ ا عَ ٝػال ؛ ؽ٤ش أؽِن اٌُالّ ٝأساد الصّ ٓؼ٘بٙ ، ٝعش اُغٔبٍ اإلر٤بٕ الٍم ثَِذ٣ْغٍ خ :)ً٘ب٣خ(: )

 ثبُٔؼ٠٘ ٓظؾٞثب ثبُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣غبص ٝرغغ٤ْ .

1- ( ٍَُخالٍم ثَِذ٣ْغ :)ِزؼظ٤ْ .ذالُخ ػ٠ِ صجبد ٝ دٝاّ رِي اُظلز٤ٖ ػ٘ذ اُخبُن عجؾبٗٚ. ٌٝٗشربٕ ُِ( :)ط٤ؾ ُِٔجبُـخ 

2- ( ٍػٖ هذسح اُخبُن ، ػالهزٚ : اُغجج٤خ ، ٝعش اُغٔبٍ اإل٣غبص  ٝاُذهخ.٣َــُذ َخالم :)َٓغبص ٓشع(: ) 

ٔٓ- ( ْٖ َ  ، أِٗذ كَْغش  ، أِٗذ ك٤َْغ  ٓ ِْٗذ ثَْؾش  ، أِٗذ ثَْشم  ، أِٗذ َسْػذ  ، أِٗذ ٤َُْ ط  ، أَ ْٞ َٓ ِْٗذ  ْ  ،  أَ ْٚ أِٗذ س٣ؼ  ، َٝٗغ٤ !( :   اَُ

بد ٓززب٤ُخ ُِ٘لظ ثبُش٣ؼ ٝاُ٘غ٤ْ ٝأُٞط ٝاُجؾش ٝاُجشم ٝاُشػذ ٝا٤َُِ ٝاُلغش ٝثبُل٤غ اإل٢ُٜ اُؼظ٤ْ ، ٝعش اُغٔبٍ رشج٤ٜ

 اُزغغ٤ْ .

ٔٔ- (  س٣ـؼ-   ْ  ( :)ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد .َٗغ٤ـ

ٕٔ- (  َ ٤َُْ- )  :)ؽجبم(: ٣ٞػؼ أُؼ٠٘ ٣ٝجشصٙ ٣ٝئًذٙ ثبُزؼبد . كَْغش 

ٖٔ- (  ط  ٝثَْؾش ْٞ  (:)ٓشاػبح ٗظ٤ش(: رؾشى اُزٖٛ ٝرغزة االٗزجبٙ .ثَْشم  َٝسْػذ   -َٓ

ٔٗ- (  ِْٗذ ثَْؾش ط  ، أَ ْٞ َٓ ِْٗذ  ْ  ، أَ  ( :)ؽغٖ روغ٤ْ(: ٣ؼط٠ عشعب ٓٞع٤و٤ب ٣طشة األرٕ .أِٗذ س٣ـؼ  ، َٝٗغ٤ـ

ٔ٘- (  أِٗذ كَْغـش ،  َ  روغ٤ْ(: ٣ؼط٠ عشعب ٓٞع٤و٤ب ٣طشة األرٕ .( :)ؽغٖ أِٗذ ثَْشم  ، أِٗذ َسْػـذ  ، أِٗذ ٤َُْ

ٔٙ-  ْٚ ، اَُ َ  ، كَْغش  ، ك٤َْغ  ط  ، ثَْؾش  ، ثَْشم  ، َسْػذ  ، ٤َُْ ْٞ َٓ   ،  ْ  ( : ٌٗشاد ؛ ُِزؼظ٤ْ .)س٣ؼ  ، َٝٗغ٤

ٔ0- ( ْٙ ْٗذ ك٤َْغ   )-( : رؼج٤ش ٣ٞؽ٢ ثبالػطشاة اُؼوبئذ١ ُذٟ شؼشاء أُٜبعش ، ٝٓب ػبٗٞٙ ك٢ ؿشثزْٜ َخالٍم .. ال أََسا أَ

! ْٚ ْٖ اَُ  : اعٔبٍ ثؼذ رلظ٤َ( ٓ
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 : بدؽظٓال

-  هذا المقطع ٌبرز السالم النفسً الذي انتهت إلٌه رحلة بحث الشاعر عن حقٌقة نفسه؛ فحٌرته قد انقشعت وزالت
 وسكنت نفسه، وقر قرارها.

- الحقائق التً توصل إلٌها دون أٌه الشاعر آثر فً هذا المقطع األخٌر من رحلته األسلوب الخبري لتقرٌر المعانً و
 شكوك.

 ط : أُوطغ اُغبثن ٣ؼزجش ٓظت اُوظ٤ذح . ٝػؼ رُي .
ثبُلؼَ ألٕ ك٢ ٛزا أُوطغ رزاله٠ ػ٘بطش اُطج٤ؼخ اُز٢ رًشٛب شبػشٗب ك٢ أُوبؽغ اُغبثوخ ًٝؤٜٗب ر٤بساد ٓبئ٤خ ٓزذاكؼخ ؛ ُزظت  -

 ٣ظَ ك٤ٚ شبػشٗب ا٠ُ االٛزذاء ٝٓؼشكخ ؽو٤وخ اُ٘لظ . ك٢ ٜٗب٣خ اُٜ٘ش أُظت )أُوطغ اُغبثغ ٝاألخ٤ش( اُز١

 ط : أُوطغ اُغبثن ٣ئد١ ك٢ ٓٞػؼٚ دٝس ُؾظخ اُز٣ٞ٘ش ك٢ اُوظخ اُوظ٤شح . ٝػؼ رُي .
ٛٞ ٓوطغ ٣ئدٟ ك٢ ٓٞػؼٚ دٝس ُؾظخ اُز٣ٞ٘ش ك٢ اُوظخ اُوظ٤شح ك٢ اُٞهذ اُز١ ٣ؼ٤ق ك٤ٚ ُٔغخ أخشٟ ٖٓ أُِغبد  -

اُج٘بء كبُشبػش ك٤ٚ ٣ِزلذ ا٠ُ ٗلغٚ ٓخبؽجبً ا٣بٛب ثظ٤ـخ رل٤ذ ٓؼ٠٘ ا٥ٓش ُٜب ثبالعزضادح ًٝؤٗٔب  أُ٘طو٤خ ك٢ اُزظ٤ْٔ ٝاؽٌبّ

ٗلضخ ثذ٣غ أِٗذ اُش٣ؼ ٝاُ٘غ٤ْ  -٣وٍٞ ُٜب : ٛبِد ٓب ُذ٣ي ُوذ اًزشلذ اُغش ٝػضشد ػ٠ِ اُغٞاة كؤِٗذ ٝٓضِِي ًَ ٗلظ اٗغب٤ٗخ 

ٝاُلغش أِٗذ ًَ رُي ؛ ألٗي ك٤غ اإلُٚ اُز١ كبػذ ػ٘ٚ اُؾ٤بح ك٢ عبئش أِٗذ أُٞط ٝاُجؾش أِٗذ اُجشم ٝاُشػذ أِٗذ ا٤َُِ 

 ٓظبٛشٛب ٝأشٌبُٜب .

 ط : ٓب اُز١ ؽشص اُشبػش ػ٤ِٚ ك٢ سؽِخ اُجؾش ػٖ ؽو٤وخ اُ٘لظ اإلٗغب٤ٗخ ؟
ؽشص ػ٠ِ رًش ػ٘بطش اُطج٤ؼخ ٖٓ س٣ؼ ٝٗغ٤ْ ٝٓٞط ٝثؾش ٝثشم ٝسػذ ٤َُٝ ٝكغش ؛ ٤ُجشٖٛ ٣ٝئًذ ػ٠ِ إٔ ٗلغٚ عضء  -

 ٜ٘ب ، ٤ُٝئًذ ػ٠ِ ٝؽذح اُٞعٞد اُز٢ رشثؾ ث٤ٖ ػ٘بطش إٌُٞ اُز١ خِوٚ اُٚ ٝاؽذ ٓجذع ػظ٤ْ .ٓ

 ط :  ُٔبرا ثؾش شبػشٗب ػٖ ؽو٤وخ اُ٘لظ ؟
ألٗٚ ارا ػشف اإلٗغبٕ ؽو٤وخ اُ٘لظ ثِؾ ٓشرجخ اُغؼبدح اُؼ٤ِب ٝػشف ا ؽن أُؼشكخ ٝثبُزب٢ُ رغزوش ٗلغٚ ٝرشؼش ثبُغالّ  -

 اُ٘لغ٢ ٝاُشاؽخ 

 الخٌال الكلً
-  ُٚوذ سعْ اُشبػش ك٢ ٛزٙ اُلوشح طٞسح ٤ًِٚ ع٤ِٔخ ُِٞؽٖ اُز١ ٣ؼشو: 

 (  اُشبػش ٝاُٞؽٖ ٝٓب ٖٝٓ ك٤ٚ) أعضاإٛب

 ٝخطٞؽٜب اُل٤٘خ..

 ( .خبكوخ -أسددٙ  – ٗش٤ذٟ -خطبة اُشبػش ُٞؽ٘ٚ -ٗذاء اُشبػش ُِٞؽٖٗغٔؼٚ ك٢: ) طٞد

 ( .سثبى - جذٙٓؼ - ظ٤ِتاُ -ٓغغذٙ  -اُٜالٍ ٗشاٙ ك٢: ) ُٕٝٞ
 رغذدٙ( –٣طَ  - ٣َٜغٜب ك٢: ) ٗؾ ٝؽشًخ

 التعلٌق العام على النص
 ٓذسعخ أُٜبعش ٣٘ز٢ٔ اُشبػش ا٠ُ: المدرسة الشعرٌة . 

اُذػٞح ا٠ُ اُزؤَٓ ك٢ اُ٘لظ ٝإٌُٞ .  : الغرض الشعري 

 .القصٌدة جدٌدة مضموناً وقالباً )شكالً( . وضح 

ُزؤَٓ ٝاُجؾش ػٖ أعشاس إٌُٞ ٝاإلٗغبٕ ٝٛٞ ُٕٞ ٖٓ اُزغبسة ُْ ٣ٌٖ شبئؼبً ث٤ٖ ك٢ٜ ٖٓ ؽ٤ش أُؼٕٔٞ  ر٘ضع ا٠ُ ا

 اُشؼشاء اُؼشة ك٢ رُي اُؾ٤ٖ .

ٖٝٓ ؽ٤ش اُوبُت )اُشٌَ( عبءد ػ٠ِ اُ٘غن أُوطؼ٢ )أ١ ٗظبّ أُوطٞػبد( ار رزؤُق ٖٓ عجؼخ ٓوبؽغ اال إٔ  -

زٌٕٞ ٖٓ عزخ أث٤بد رزغبٟٝ األسثؼخ األ٠ُٝ ٜٓ٘ب ك٢ ػذد أُوبؽغ اُغزخ األ٠ُٝ رزٔبصَ ك٢ ػذد األث٤بد ، كٌَ ٜٓ٘ب ٣

رلؼ٤الرٜب ػ٠ِ ؽ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٌَُ ث٤ز٤ٖ ٓزٞا٤٤ُٖ هبك٤خ ٝاؽذح ، كبُج٤ذ األ٠ُٝ ٝاُضب٢ٗ ثوبك٤خ ٝاُضبُش ٝاُشاثغ ثوبك٤خ أخشٟ 

اُغبدط ٓٞؽذ ٝٓغ رغبٟٝ اُج٤ز٤ٖ اُخبٓظ ٝاُغبدط ك٢ ؽُٜٞٔب كبٜٗٔب ال ٣زؾذإ ك٢ اُوبك٤خ دائٔبً إ ًبٕ اُج٤ذ 

  اُوبك٤خ ك٢ أُوبؽغ اُغزخ أٓب أُوطغ اُغبثغ كٜٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ خٔغخ أث٤بد كوؾ .

 ط: اُزضاّ اُشبػش ثٞصٕ ٝاؽذ ُْ ٣ٌٖ اُزضآب ربّ. ٝػؼ. )أعت أٗذ(
 عبءد ًض٤شح ك٤ٜب اٌُض٤ش ٖٓ اُـٔٞع رؾزبط ا٠ُ هشاءح ٓزؤ٤ٗخ ُِٞطٍٞ ا٠ُ ؿشع اُشبػش.الفكر : 

س اُشبػش عبءد ٤ًِخ ٝعضئ٤خ  رذٍ ػ٠ِ هذسح شؼشاء أُٜبعش ػ٠ِ اُزغذ٣ذ ٝاإلثذاع . ٝهذ  ٣الؽع  إٔ طٞ :الصور

ُؼت اُخ٤بٍ ك٠ اُوظ٤ذح دٝسٙ كؤعْٜ ك٠ اثشاص  اُلٌش ٝ اُشؼٞس  ٝ اظٜبس ؽبُخ اُوِن  ٝ اُؾ٤شح ػ٘ذ اُشبػش كٖٔ 

 أٗذ كغش  –أٗذ ٤َُ  -أٗذ سػذ   –أٗذ ثشم  –اُزشج٤ٜبد : ع٤ش اُظالّ 

 اُش٣ؼ رؼ١ٞ  -أهذاّ اُظخٞس  ٣غٔغ اُجؾش صك٤شٙ –زظ٣ٞش  اإلعزؼبسٟ : اُجؾش ٣ج٠ٌ ٖٝٓ اُ
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 ط : اؽزلع اُ٘ض ثشبػش٣زٚ سؿْ ٓٞػٞػٚ اُز١ ٣ذٗٞ ٖٓ اُلِغلخ . ػَِ .

ٓغ إٔ اُزغشثخ اُشؼش٣خ  ك٠ اُوظ٤ذح  ٖٓ هج٤َ اُزؤَٓ اُزٟ ٣ذٗٞ ٖٓ اُلِغلخ أٝ ٣وق ػ٠ِ ؽبكزٜب كوذ ٗغؼ  ٗؼ٤ٔخ ك٠ روذ٣ْ  -

 ُظٞسح األعبع٤خ  ك٠ ًَ ٓوطغ روذ٣ٔب  ؽغغ٤ب ٣ؾلع  ُؼِٔٚ ؽج٤ؼزٚ  اُشؼش٣ٚ ك٠ رؾش٣ي اُٞعبدٕ  ٝ اعزضبسرٚ .ا

   ط:  ُِوظ٤ذح ع٤بم ٗوذ١ ربس٣خ٢ . ٝػؾٚ ٓج٤٘ب ٓؼ٠٘ رُي اُغ٤بم.

١ ك٢ رِي اُلزشح ّ، أ 2ٔ0ٔارا ٝػؼ٘ب اُوظ٤ذح اُز٢ ٗؾٖ ثظذدٛب ك٢ ع٤بهٜب اُزبس٣خ٢، ٗغذ إٔ اُشبػش هذ ٗظٜٔب ك٢ ػبّ  -

 .اُز٢ رشددد ك٤ٜب أطٞاد اُذػبح ٖٓ اُ٘وبد ٝاُشؼشاء اُؼشة ا٠ُ اُزغذ٣ذ ك٢ اُشؼش، ٝهذ ًبٕ ٝاؽذا ٖٓ أثشصْٛ ك٢ أُٜبعش

 ط: اُوظ٤ذح ٓضبٍ ٝاػؼ ػ٠ِ ٓ٘طو٤خ اُزظ٤ْٔ ٝاؽٌبّ اُزش٤ٌَ . ٝػؼ . 

 اُوظ٤ذح ٓضبٍ ٝاػؼ ػ٠ِ ٓ٘طو٤خ اُزظ٤ْٔ ، ٝاؽٌبّ اُزش٤ٌَ . -

رٞصع ٓٞهق اُشبػش ك٢ ؽ٤شرٚ ٝثؾضٚ ػٖ اُغٞاة ػ٠ِ عزخ ػ٘بطش ٖٓ اُطج٤ؼخ ٗلغٚ رزغبٝة ٓغ ًَ ٜٓ٘ب ثٔب ٣زلن ٓغ كوذ  -

 ؽج٤ؼزٚ ، ٝٛزٙ  اُؼ٘بطش٢ٛ : اُجؾش، ٝاُشػذ، ٝاُجشم، ٝاُش٣ؼ، ٝاُلغش، ٝاُشٔظ، ٝاُجِجَ. 

َ ، ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ، ثجو٤خ أُوبؽغ ارظبالً ًَٝ ػ٘ظش ٖٓ ٛزٙ اُؼ٘بطش ٣شـَ ٓوطؼب شؼش٣ب ٓغزوال ك٢ ر٣ٌٞ٘ٚ ، ٌُ٘ٚ ٓزظ -

 ٣٘جغ ٖٓ رغبٗظ أعضاء أُٞهق ، ٝٝؽذح اُزش٤ٌَ اُشؼش١

ٌٝٛزا رجذٝ رِي أُوبؽغ أشجٚ ثٔٞعبد ٓزٞا٤ُخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٝاؽذ ٖٓ اُوٞح ، رزالؽن ٝال رزذاخَ ، ٣ٝؼضص ثؼؼٜب ثؼؼب ؽز٠  -

 ر٘ز٢ٜ ا٠ُ ٓظت ٝاؽذ، ٝٛٞ أُوطغ اُغبثغ ٝاألخ٤ش .

 ٤ْ اؽزِلذ اُؾ٤شح ػ٘ذ ٤ٓخبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ ػٖ ؽ٤شح ثو٤خ اُشؼشاء ؟   ك ط:

 اُؾ٤شح ػ٘ذ ٤ٓخبئ٤َ ٗؼ٤ٔخ هذ اٗوشؼذ ٝصاُذ ، ٝعٌ٘ذ ٗلغٚ ، ٝهش هشاسٛب .  
  :الموسٌقا 

 ٝالؽع إٔ أُٞع٤وب ك٢ اُ٘ض ٗٞػ٤ٖ :  -

 د ه٤ِِخ ؿ٤ش ٓزٌِلخ . أُٞع٤وب اُخبسع٤خ رزٔضَ ك٢ اُٞصٕ ٝر٘ٞع  اُوبك٤خ ٝأُؾغ٘بد اُجذ٣ؼخ اُز٢ عبء

 أُٞع٤وب اُذاخ٤ِخ: ك٢ رشر٤ت األكٌبس ٝأُؼب٢ٗ ٝؽغٖ اخز٤بس أٌُِبد أُٞؽ٤خ ػٖ ػبؽلخ اُشبػش.
 :األسالٌب 

 عبءد خجش٣خ ُِزوش٣ش ٝاٗشبئ٤خ إلصبسح أُشبػش . 
:الوحدة الفنٌة فً النص 

 رؾووذ ك٢ اُ٘ض ػ٘بطش اُٞؽذح اُل٤٘خ ٝاُز٢ ٢ٛ:

 ٣ذٝس اُ٘ض ًِٚ ؽٍٞ اُزؤَٓ ك٢ ؽو٤وخ اُ٘لظ ٝاُشؿجخ ك٢ رؾذ٣ذ ٓب ٤ٛزٜب..ٝؽذح أُٞػٞع: ؽ٤ش  -ٔ

 ٝؽذح اُغٞ اُ٘لغ٢: ؽ٤ش رغ٤طش ػ٠ِ اُشبػش ك٢ األث٤بد ػبؽلخ ٝاؽذح ٢ٛٝ اُؾ٤شح ٝاُوِن . -ٕ

رشاثؾ األكٌبس: كبألكٌبس رذٝس ؽٍٞ اُ٘لظ ٝٓؾبُٝخ رؾذ٣ذ ٓب٤ٛزٜب ٝهذ رٞصػذ ؽ٤شح اُشبػش ٝثؾضٚ ػ٠ِ عزخ ػ٘بطش  -ٖ

 اُطج٤ؼخ ٢ٛ اُجؾش ،ٝاُشػذ ، ٝاُجشم......ٖٓ 
. أهم سمات مدرسة المهاجر التً ظهرت فً هذا النص 

 اُ٘ضػخ اإلٗغب٤ٗخ . - ٕ                             اُزؤَٓ ك٢ ؽوبئن إٌُٞ ٝاُؾ٤بح ٝأُٞد . - ٔ

 اعزجطبٕ اُشبػش ُ٘لغٚ )أ١ اعزٌشبف داخِٚ( ٝرؼٔوٚ ك٢ كْٜ أعشاسٛب .  - ٖ

 رشخ٤ض اُطج٤ؼخ ٝٓضعٜب ثبُ٘لظ اإلٗغب٤ٗخ . - ٘    ُ٘ضػخ اُشٝؽ٤خ اُلِغل٤خ .ا - ٗ

 روغ٤ْ اُوظ٤ذح ا٠ُ ٓوبؽغ . - 0   اُزٔغي ثبُٞؽذح اُؼؼ٣ٞخ )اُل٤٘خ( . - ٙ

 اُزؾشس ٖٓ ه٤ٞد اُٞصٕ ٝاُوبك٤خ . - 1

 مالمح القدٌم والجدٌد فً النص 

 اُغذ٣ذ اُوذ٣ْ

 ثؼغ األُلبظ اُوذ٣ٔخ  -1

 اُظٞس اُوذ٣ٔخ  اُزؤصش ثجؼغ -2

 اُزضاّ اُٞصٕ ؿبُجب ك٢ أًضش أُوبؽغ  -3

 أُٞػٞع عذ٣ذ -ٔ

 ٝػغ ػ٘ٞإ ُِوظ٤ذح  -ٕ

 روغ٤ْ اُوظ٤ذح ا٠ُ ٓوبؽغ  -ٖ

 ثؼغ اُظٞس اُغذ٣ذح ٝاعزخذاّ اُزظ٣ٞش ا٢ٌُِ  -ٗ

 اُٞؽذح اُؼؼ٣ٞخ -٘

الخصائص األسلوبٌة للنص 

 ٝاإلؿشام ك٢ رؤٓالرٚ. ػٔن اُلٌشح -ٕ               اُغُٜٞخ ٝاالػزٔبد ػ٠ِ اُِـخ اُٞاػؾخ-ٔ

 هِخ أُؾغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ٌُٜ٘ب عبءد ؿ٤ش ٓزٌِلخ .  -ٖ                                    االػزٔبد ػ٠ِ اُؾٞاس -ٖ

ٓضوق. ٝاعغ االؽالع ،  ٤ٔ٣َ ا٠ُ اُزؤَٓ .ٓؾت ُِطج٤ؼخ .  ٓالٓؼ شخظ٤خ اُشبػش : 
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 تدرٌبات

 
 (ٔ)  

ُثورْ  ٌَ ٌَْطَغى اْلَمْوُج ِفٌِه و ِت اْلَبْحَر  ٌْ  إِْن َرأَ
ُخورْ  ْبِكً ِعْنَد أَْقَداِم الصُّ ٌَ  أَو َسمْعِت اْلَبْحَر 

ْحبَِس اْلَمْوُج َهدٌَرهْ  تْرقُِبً ٌَ  اْلَمْوَج إلَى أَْن 
ْسَمَع اْلَبْحُر َزِفٌَرهْ  ٌَ  وُتَناجً اْلَبْحَر َحتَّى 

ه   ٌْ   َراِجعاً ِمْنِك إِلَ
 َهل ِمَن اأْلَْمَواج ِجْئِت؟

 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -)أ(  
 لث.الثاالبٌت فً هدٌره "   مرادف كلمة"   -ٔ

 شدته  -

  صوته -

 عنفه  -

  .ماءه  –

 .األولالبٌت فً  "ٌثور "كلمة"  معنً  -ٕ

 ٌضرب  -

 ٌنهار  –

  ٌهٌج –

  .ٌضمر  –

 .الثالث"فً البٌت  " ترقبًمضاد كلمة   -ٖ

 تنسً -

 تتذكري –

  تغفلً –

 . كًتتر –

 الثالثالبٌت فً " ٌحبس"  مضاد كلمة   -ٗ

 ٌترك  -

 ٌوقف  –

  ٌطلق –

 . ٌقرر –

 .الثانً فً البٌت  " أقدام "  كلمة مفرد -٘

  َقَدم -

 قَِدم  –

 قدٌم  –

 .قدام  –
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 فً البٌت الرابع :" البحر"   جمع كلمة  -ٙ

 األبحر  -

 البحار  –

 البحور  –

 .كل ما سبق  –

  من مظاهر القدٌم فً هذا المقطع:  -   -7

      الموضوع الفلسفً□ 

 االلتزام الجزئً بالقافٌة□ 

      الصورة الكلٌة □

 االمتزاج بالطبٌعة□ 

 :تكرار كلمة البحر فً المقطع السابق ٌدل على -8

   إحساس الشاعر بسعة البحر □

 البحر بعمقإحساس الشاعر □ 

  قوة العالقة بٌن النفس والبحر□ 

 بالرهبة من ثورة البحرإحساس الشاعر □ 

ُثورْ إِْن َرأٌَْ » :   األولقول الشاعر فً البٌت  - -9 ٌَ ْطَغى اْلَمْوُج فٌِِه و ٌَ  محسن بدٌعً نوعه: «ِت اْلَبْحَر 

   مراعاة نظٌر □ 

   اقتباس □ 

    تورٌة □ 

 التفات □ 

ْحبَِس اْلَمْوُج َهدٌَرهْ  قوله " عالقة  - -ٓٔ ٌَ   "  فً البٌت الثالث بما قبله : تْرقُبًِ اْلَمْوَج إلَى أَْن 

 نتٌجة□ 

 توضٌح □

 سبب □

    إجمال تفصٌل بعد □

ْبِكً نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٔٔ ٌَ  : الثانً"فً البٌت اْلَبْحَر 

   استعارة تصرحٌة□ 

  استعارة مكنٌة □ 

   تشبٌه □ 

 مجاز مرسل□ 
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ه نوع الكناٌة فً قوله :"  -ٕٔ ٌْ   " فً البٌت الخامسَراِجعاً ِمْنِك إِلَ

     كناٌة عن صفة □ 

    كناٌة عن موصوف□ 

     اٌة عن نسبةكن□ 

ْطَغى بٌن كلمة"  -ٖٔ ُثورْ " و " ٌَ  :األول" فً البٌت  ٌَ

    طباق□ 

   ترادف□ 

    جناس □ 

 ظٌرنمراعاة □ 

 : البٌت األخٌرفً   االستفهامالغرض من  - -ٗٔ

    التعجب□ 

   االستنكار□ 

    إظهار الحٌرة□ 

 التفجع□ 

 قصر بتقدٌم :" أسلوب َهل ِمَن اأْلَْمَواج ِجْئِت؟"  - -٘ٔ

    المبتدأ□ 

    الخبر□ 

   الجار والمجرور□ 

 المفعول□ 

 نوعه إطناب بــــ األول البٌت فً اإلطناب  - ٙٔ

     التكرار□ 

  اإلجمال بعد التفصٌل□ 

    الترادف□ 

  التعلٌل□ 

 من مالمح الرومانسٌة فً هذا المقطع: -7ٔ

   االمتزاج بالطبٌعة□ 

   الخٌال الكلً□ 

  ة الحزن والتشاؤم نزع□ 

 األولى والثانٌة□ 
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(ٕ) 

ٌَّات الَغَمـامْ  َن َط ٌْ ْدِوي َب ٌَ ْعَد   إْن َسِمْعِت الرَّ
المْ  َش الظَّ ٌْ فُُه َج ٌْ ْفِري َس ٌَ ِت الَبْرَق  ٌْ  أو َرأَ
 َتْرُصِدي الَبْرَق إلَـى أَْن َتْخَطِفً ِمْنُه لََظاهْ 

ْعُد لَِكْن َتاِركاً ِفٌِك َصَداهْ  ٌَُكفَّ الرَّ  و
 َهْل ِمَن الَبْرق اْنَفَصْلِت؟ 
ْعِد اْنَحَدْرِت ؟  أَْم َمَع الرَّ

 
 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -
 

 .الرابع" فً البٌت ٌكف مرادف كلمة"   -ٔ

 ٌنهً  -

 ٌكتفً  –

  ٌتوقف –

 ٌستمر –

 .األول"فً البٌت ٌدوي مضاد كلمة  "  -ٕ

 ٌنخفض  -

  ٌصمت –

 ٌقل  –

 ٌنتهً –

 :األول":فً البٌت طٌات  " مفرد  كلمة  -ٖ

  ٌَّةط -

–  ًَّ  ط

 طوٌة  –

 طوي –

 :الرابع":فً البٌت صداه  "جمع  كلمة -ٗ

 أصداءه 

 أصدٌته  –

 ِصدٌانه  –

 صوادٌه –

 :الثالث"فً البٌت َتْخَطفًِ ِمْنُه لََظاْه نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 حٌةٌاستعارة تصر

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل
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المْ :" قوله نوع المحسن البدٌعً فً -ٙ َش الظَّ ٌْ فُُه َج ٌْ ْفِري َس  الثانً.البٌت  "ٌَ

 جناس

 طباق

 تصرٌع

 مراعاة نظٌر

 :الثانً" فً البٌت الظالم" و " البرقبٌن كلمة"  -7

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 

 :الثانًفً البٌت  "جٌش الظالمنوع التشبٌه فً قوله "  - -8

 بلٌغ

 مجمل

 تمثٌلً

 ضمنً

 :الخامسلبٌت نوع اإلنشاء فً ا --9

 أمر  

 نهً

 استفهام

 نداء

 أسلوب قصر بتقدٌم :فً البٌت الثالث  " َتْخَطفًِ ِمْنُه لََظاْه "  -ٓٔ

 المبتدأ

 الخبر

 الفاعل

 الجار والمجرور

  الثالث( بما قبله فً البٌت َتْرُصِدي الَبْرَق إلَـى أَْن َتْخَطفًِ ِمْنُه لََظاهْ )قوله :  عالقة   -ٔٔ

 تعلٌل  

  نتٌجة

 توضٌح 

 تفصٌل
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فُهُ ـ نوع  الصورة البٌانٌة فً قوله )ٕٔ ٌْ ْفِري َس  ::الثانً( فً البٌت ٌَ

 مجاز مرسل   

 تشبٌه 

  كناٌة

 استعارة تصرٌحٌة 

 من مظاهر التجدٌد فً النص ما عداكل مما ٌلً    -ٖٔ

 . تنوع القافٌة

 . النظام المقطعً

 . النزعة البٌانٌة

 .الخٌال الكلً

 الستفهام فً البٌت  السادس:الغرض من ا -ٗٔ

 التعجب

 االستنكار

 إظهار الحٌرة

 اللسخرٌة

 أسلوب قصر  وسٌلته : الخامس فً البٌت -٘ٔ

 مبتدأ والخبرلتعرٌف ا

 النفً وإالستثناء

 التقدٌم والتأخٌر

 استخدام إنما
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 (ٖ) 
ْلَج َعْن ُروِس الجَبالْ  ٌَح ُتْذِري الثَّ ِت الرِّ ٌْ  إْن َرأَ

َن التِّاللْ أو َسمْعـِت الرِّ  ٌْ َجى َب  ٌَح َتْعـِوي ِفً الدُّ
ٌَاٍق َصاِغٌهْ  ًْ باْشِت  َتْسُكُن الّرٌُح و َتْبَقـ

 وأَُناِدٌـِك ولَكــِْن أْنِت َعنًِّ َقاِصٌهْ 
 ِفـً ُمِحٌٍط ال أََراْه 

ٌِح ُولِْدِت ؟  َهْل ِمَن الرِّ
 اخزش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُوٞع٤ٖ : -
 

 " فً البٌت األول.تذري  مرادف كلمة"  -ٔ

 تبدد وتفرق  -

 تنشر  –

 تذٌب  –

 تخلط –
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 "فً البٌت الثالث.صاغٌة  مضاد كلمة  "  -ٕ

 مصغٌة   -

 مقبلة   -

    معرضة -

بة   -  مقرَّ

 ":فً البٌت الثانً:دجً  " كلمة  مفرد  -ٖ

 داجٌة  -

  دجٌة –

 داجة  –

 دوجٌة –

 ":فً البٌت الثانً:رٌح "جمع  كلمة  -ٗ

 رٌاح  -

 أرٌاح  –

  أراٌح–

 األولى والثانٌة –

َجى نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘ ٌَح َتْعـِوي فًِ الدُّ  "فً البٌت الثانً:الرِّ

 استعارة تصرٌحٌة

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل

 :" تذري" و"تسكن" كلمتً بٌن  -ٙ

 جناس

 طباق

 تصرٌع

 مراعاة نظٌر

 :ادسالسنوع اإلنشاء فً البٌت  -7

 أمر  

 نهً

 استفهام

 نداء
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 إٌجاز بحذف: السادسفً البٌت  -8

 الفاعل

 المفعول

 المبتدأ

 الخبر

 " قاصٌة" و " صاغٌة" تً : بٌن كلم -9

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 

 :السادسالغرض من االستفهام فً البٌت    -ٓٔ

 التعجب

 االستنكار

 التمنً

 إظهار الحٌرة

 " أسلوب قصر بتقدٌم :ٌْه أْنِت َعنًِّ َقاصِ "  -ٔٔ

 المبتدأ

 الخبر

 الجار والمجرور

 المفعول

ْلجَ فً قوله ) اللون البٌانًـ ٕٔ ٌَح ُتْذِري الثَّ  ( فً البٌت األول::الرِّ

 مجاز مرسل   

 تشبٌه 

  تصرٌحٌةاستعارة 

  كناٌة

اٍق َصاِغٌْه ـ نوع  الصورة البٌانٌة فً قوله:"  ٖٔ ٌَ ًْ باْشتِ  " َتْبَقـ

 مكنٌةاستعارة 

 تشبٌه 

 استعارة تصرٌحٌة

 كناٌة  
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 أسلوب قصر  وسٌلته : السادس فً البٌت -ٗٔ

 تعرٌف المبتدأ والخبر

 ستثناءاالالنفً و

 التقدٌم والتأخٌر

 استخدام إنما

 كلمة "صاغٌة" فً البٌت الثالث تفٌد: -٘ٔ

 قوة السمع

 الصفاء

 المٌل واللهفة

 الالمبالة

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
 (ٗ) 

مْ  ٌَ ِت الَفْجَر  ٌْ َن النُُّجوْم إْن َرأَ ٌْ  ِشً ِخْلَسًة َب
ُسومْ    ِل الُمَولّـًِ بالرُّ ٌْ ٌُوشِّـً ُجبـَّة اللَّ  و 

ْسَمع هْ  ٌَ ٌْ  الَفْجُر اْبتَهاالً َصاعداً ِمْنك إلَ
هْ  ٌْ ًُ َعلَ ًٍّ َهَبَط اْلَوْح ي َكَنِبـ  و َتِخــرِّ

ْه  ٌَ  بُخُضوٍع َجاثـِ
 َهْل ِمَن اْلَفْجر اْنَبَثْقِت ؟

 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -
 .السادس" فً البٌت انبثقِت "  مرادف كلمة -ٔ

  ظهرت

  اندفعتِ  -

 مِت ااستق -

 اعتدلتِ  –

 .الثانً"فً البٌت ٌوشً مضاد كلمة  "  -ٕ

  ٌزٌن

  ٌشوه –

  ٌقطع –

 ٌضرب –

 ":فً البٌت الثانً:جبة  " كلمةجمع  -ٖ

 جبائب 

 جوائب  -

  ِجَباب -

 جبوات –
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 :الرابع":فً البٌت الوحً  " جمع  كلمة  -ٗ

 ء األوحٌا

–  ًّ   الُوِحـ

 الواحً  –

 الوحٌون –

ْسَمُع الَفْجُر اْبتَهاالً نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘  :الثالث"فً البٌت ٌَ

 استعارة تصرٌحٌة

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل

 الرابعنوع المحسن البدٌعً فً البٌت  -ٙ

 جناس

 طباق

 تصرٌع

 مراعاة نظٌر

ْه كَ نوع التشبٌه فً قوله "   -7 ٌْ ًُ َعلَ ًٍّ َهَبَط اْلَوْح  فً البٌت الرابع "َنِبـ

 بلٌغ

 مجمل

 تمثٌلً

 ضمنً

 :السادسنوع اإلنشاء فً البٌت  -8

 أمر  

 نهً

 استفهام

 نداء

 ":اللٌل" و " الفجر" تً بٌن كلم -9

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 
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 فً البٌت الرابع إٌجاز بحذف: -ٓٔ

 الفاعل

 المفعول

 المبتدأ

 الخبر

 " أسلوب قصر بتقدٌم :وتخري...بخضوع جاثٌة "  -ٔٔ

 المبتدأ

 الخبر

 الجار والمجرور

 المفعول

  الثالث:( بما قبله فً البٌت  ٌسمع الفجر..) قوله:  ـ عالقة ٕٔ

 تعلٌل  

 نتٌجة 

 توضٌح 

 تفصٌل

 :السادسالغرض من االستفهام فً البٌت   -ٖٔ

 التعجب

 االستنكار

 إظهار الحٌرة

 اللسخرٌة

 ::الثانً( فً البٌت بالرسومفً قوله )  اللون البٌانً   -ٗٔ

 مجاز مرسل   

 كناٌة

 استعارة مكنٌة 

 استعارة تصرٌحٌة 

 فٌد:ٌ" فً البٌت الثالث نبًكلمة "تنكٌر  -٘ٔ

 التعظٌم

 القلة

 العموم

 الكثرة
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َن النُُّجوْم نوع  الصورة البٌانٌة فً قوله:"    -ٙٔ ٌْ ْمِشً ِخْلَسًة َب  ٌت األولفً الب" ٌَ

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه 

 استعارة تصرٌحٌة

 كناٌة  

 ":جاثٌة" و " تخريبٌن كلمتً "  -7ٔ

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 

 لها إٌحاءات " االبتهال " و " النبً " و " الوحً " و " الخشوع "المفردات ـ 8ٔ

 . اجتماعٌة

 . سٌاسٌة

 . روحانٌة دٌنٌة

 .فلسفٌة

 أسلوب قصر  وسٌلته : السادس فً البٌت -9ٔ

 تعرٌف المبتدأ والخبر

 النفً وإالستثناء

 التقدٌم والتأخٌر

 استخدام إنما

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
(٘) 

اِخَرهْ  اِه الزَّ ٌَ ِت الشَّْمَس ِفً حْضِن الِم ٌْ  إْن َرأَ
ٍن َساِحَرهْ    ٌْ  َتْرُمُق األَْرَض وَما ِفٌَها بَِع

ْشَتِهً لو َتْهَجِعٌنْ  ٌَ  َتْهَجُع الشَّْمُس وَقْلبً 
ْقـَظى َتْرقُبٌِـنْ وتَ  ٌَ  َنـاُم األَْرُض لَِكْن أَْنِت 

 َمْضِجـَع الشَّْمِس الَبعٌـْد 
 َهْل ِمَن الشَّْمِس َهَبْطِت؟   

 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -
 .الثالث" فً البٌت تهجع مرادف كلمة"   -ٔ

  تنام -

 تستٌقظ  –

 تسهر  –

  تحلم –
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 .الثانً"فً البٌت ترمق مضاد كلمة  "  -ٕ

  تنظر -

 تغمض  –

 تعمً  –

 جاهلتت –

 :الرابع":فً البٌت ٌقظى  " كلمةمذكر  -ٖ

  ٌقظان -

 ٌقظ  –

 متٌقظ  –

 ٌاقظ –

 :الخامس":فً البٌت بعٌد "كلمة  جمع  -ٗ

 بعاد 

  بعداء –

  بعدان –

 كل ما سبق –

اِخَرْه نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘ اِه الزَّ ٌَ ْمَس فًِ حْضِن الِم  :األول"فً البٌت الشَّ

 ٌحٌةاستعارة تصر

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل

 الرابعنوع المحسن البدٌعً فً البٌت  -ٙ

 جناس

 طباق

 تصرٌع

 مراعاة نظٌر

 :السادسنوع اإلنشاء فً البٌت   -7

 أمر  

 نهً

 استفهام

 نداء
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ْمِس َهَبْطِت "   -8  " أسلوب قصر بتقدٌم :؟َهلْ ِمَن الشَّ

 المبتدأ

 الخبر

 الجار والمجرور

 المفعول

ْقـَظى َتْرقُبٌِـنْ وع  الصورة البٌانٌة فً قوله )ن  -9 ٌَ  :الرابع( فً البٌت أَْنِت 

 مجاز مرسل   

 تشبٌه 

 استعارة مكنٌة 

 استعارة تصرٌحٌة 

 " بعٌن ساحرةفً قوله:"   اللون البٌانً   -ٓٔ

 مجاز مرسل

 بلٌغتشبٌه 

 استعارة تصرٌحٌة

  تشبٌه مجمل 

 فً البٌت الثانً:بٌن كلمتً " ترمق  " و " عٌن "  -ٔٔ

 طباق

 ترادف

 جناس 

 مراعاة نظٌر

 ٌفٌد: الثانً" فً البٌت عٌنتنكٌر كلمة " -ٕٔ

 التعظٌم

 القلة

 التحقٌر

 العموم

 :السادسالغرض من االستفهام فً البٌت    -ٖٔ

 التعجب

 االستنكار

 التمنً

 إظهار الحٌرة
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 رسل عالقته مجاز م  الرابع" فً البٌت وَتَنـاُم األَْرُض "قوله :    -ٗٔ

 كلٌة  

 سببٌة 

 محلٌة

 جزئٌة

 أسلوب قصر  وسٌلته : السادس فً البٌت  -٘ٔ

 تعرٌف المبتدأ والخبر

 النفً وإالستثناء

 التقدٌم والتأخٌر

 استخدام إنما

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
 (ٙ) 

اَسمٌنْ  ٌَ َن ال ٌْ َداَح َب  إْن َسمْعـِت الُبْلبـُـَل الصَّ
ْسُكُب األَْلَحـاَن َناراً ِفً قُلُـوِب الَعاِشقٌنْ  ٌَ 
 َتْلَتِظً ُحـْزناً و َشْوقاً و الَهـَوى َعْنِك َبعٌدْ 
ٌُعٌدْ  ِل  ٌْ  َفاْخِبرٌِنً َهـْل ِغَنـا الُبْلُبِل ِفـً اللَّ

ك  ٌْ  ِذْكــَر َماضٌـك إلَ
 َهـْل ِمَن األَْلَحاِن أْنت؟ 

 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -
 .الثالث" فً البٌت تلتظً مرادف كلمة"   -ٔ

  تلتهب -

  تتقد –

 تحزن  –

 األولى والثانٌة –

 .الخامس"فً البٌت ذكر مضاد كلمة  "  -ٕ

 تذكر  -

  نسٌان –

 تغافل  –

 انقطاع –

 :الخامس":فً البٌت الماضً  " كلمة  جمع -ٖ

 أمضٌة  -

 أمواض  –

  مواض –

 مضاض –
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 :الثالث":فً البٌت الهوي " كلمة   جمع -ٗ

 الهواءات  -

 الهواٌات  –

 األهوٌة  –

 األهواء –

ْسُكُب األَْلَحـاَن ً قوله:" نوع الصورة البٌانٌة ف -٘  "فً البٌت الثانً:ٌَ

 استعارة تصرٌحٌة

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل

 ":األلحان" و " البلبل" تً بٌن كلم -ٙ

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 

 فً البٌت الثانً"ٌسكب األلحان نارنوع التشبٌه فً قوله "   -7

 بلٌغ

 مجمل

 تمثٌلً

 ضمنً

 :السادسفً البٌت  نوع اإلنشاء -8

 أمر  

 نهً

 استفهام

 نداء

 :الرابعفً البٌت   األمرالغرض من  -9

 االلتماس

 التعجب 

 التقرٌر 

 اإلرشاد  
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 " أسلوب قصر بتقدٌم :الَهـَوى َعْنِك َبعٌْد "  -ٓٔ

 المبتدأ

 الخبر

 الجار والمجرور

 المفعول

 ":بعٌد" و " ٌعٌدبٌن كلمتً "  -ٔٔ

 طباق

 ترادف

 جناس 

 نظٌر مراعاة

  الثالث( بما قبله فً البٌت  حزنا وشوقاـ عالقة ) ٕٔ

 تعلٌل  

 نتٌجة 

 توضٌح 

 تفصٌل

 " فً البٌت الثانً ٌفٌد:ناراتنكٌر كلمة " -ٖٔ

 التعظٌم

 التهوٌل

 التحقٌر

 العموم

 :السادس فً البٌت  االستفهامـ الغرض من ٗٔ

 إظهار الحٌرة 

 التعجب 

 التقرٌر 

  االستنكار 

كلصورة البٌانٌة فً قوله )نوع  ا  -٘ٔ ٌْ  :الخامس( فً البٌت ٌُعٌْد ِذْكــَر َماضٌـك إلَ

 مجاز مرسل   

 تشبٌه 

 استعارة مكنٌة 

 استعارة تصرٌحٌة 
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 " بما قبله فً البٌت األول تلتظً عالقة قوله " -ٙٔ

 نتٌجة

 توضٌح

 سبب

 تفصٌل بعد إجمال

 أسلوب قصر  وسٌلته : السادس فً البٌت -7ٔ

 تدأ والخبرتعرٌف المب

 النفً وإالستثناء

 التقدٌم والتأخٌر

 استخدام إنما

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
 

(7) 

ًَ َقْد َرنَّ َصَداهْ   إٌِه َنْفِسً! أَْنِت لَْحٌن فِ

ٍع ال أََراهْ  ٌْ ــُد َخالٍق َبِد ٌَ  وقَّــَعْتـِك 

 أنِت رٌـٌح ، و َنسٌـٌم ، أَْنِت َمْوٌج ، أَْنِت َبْحٌر ،

لٌ، أنِت َفْجـٌر ،أنِت َبْرٌق ، أنِت َرْعـٌد ، أنِت  ٌْ  لَ

ٌض مْن إلَْه ! ٌْ  أنِت َف

 :  اُجذائَ أُزبؽخث٤ٖ  ٖٓ رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ  -
 " فً البٌت األول.صداه مرادف كلمة"   -ٔ

ٌُله   تما

 اهتزازه  -

ده -  تردُّ

 تقاُبله – 

 .الخامس"فً البٌت فٌض مضاد كلمة  "  -ٕ

   غٌض

 نقطة  -

 تشوٌه  -

 ضعف –

ــَعْتـِك  المراد من قوله: " -ٖ  ":فً البٌت الثانً:وقَّ

 أسقطتك 

 حركتك  –

  خلقتك –

 دفعتك –
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 ":فً البٌت الثانً:بدٌع "  كلمة   جمع  -ٗ

 ُبدٌع  -

  بداٌع -

  بدائعُ  -

 األول والثالث –

 :األول"فً البٌت أَْنِت لَْحٌن نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 استعارة تصرٌحٌة

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 مجاز مرسل

 ولنوع المحسن البدٌعً فً البٌت األ -ٙ

 جناس

 طباق

 تصرٌع

 مراعاة نظٌر

 فً البٌت الثانلث "أنت رٌح...نوع التشبٌه فً قوله "  -7

 بلٌغ

 مجمل

 تمثٌلً

 ضمنً

 :األولنوع اإلنشاء فً البٌت  -8

 أمر  

 نهً

 نداء

 األول والثالث

 :األولفً البٌت   األمرالغرض من  -9

 التعجب

 االستنكار

 التمنً

 اللسخرٌة
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 " فً البٌت الثانً  مجاز مرسل عالقته ٌد خالق قوله :    -ٓٔ

 كلٌة  

 سببٌة 

 مسببٌة 

 جزئٌة

 :الثالث" فً البٌت َنسٌـٌم " و " رٌـٌح " تًبٌن كلم -ٔٔ

 طباق

 ترادف

 جناس 

 ظٌرنمراعاة 

 . بسبباحتفظ النص بشاعرٌته رغم موضوعه الذي ٌدنو من الفلسفة .  - ٕٔ

 كثرة الصور الجزئٌة

 الخٌال الكلً فً النص

 تخدام الصورة الحسٌة فً كل مقطعاس

 تنوع األسالٌب

 . الغرض الشعري الذي ٌنتمً إلٌه النص هو: – ٖٔ

 الحكمة -

 الزهد -

 التأمل -

 الوصف -

 من خالل ما ورد فً النص كل مما ٌلً من خصائص مدرسة المهاجر ما عدا -ٗٔ

 التأمل فً حقائق الكون والحٌاة والموت . -

 بالنفس اإلنسانٌة .تشخٌص الطبٌعة ومزجها  -

 استخدام القصة –

 تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع . -

 كل مما ٌلً من الخصائص األسلوبٌة لمخائٌل نعٌمة ما عدا: -٘ٔ

 السهولة واالعتماد على اللغة الواضحة                -

 .والسطحٌة فً التناولالفكرة  ضحالة -

             االعتماد على الحوار                          -

 قلة المحسنات البدٌعٌة لكنها جاءت غٌر متكلفة .  -
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 من مالمح شخصٌة الكاتب كما هو واضح فً النص: -ٙٔ

 مثقف.  -

 واسع االطالع  -

 .محب للطبٌعة .  -

 كل ما سبق -

 نوع التجربة الشعرٌة فً النص: -7ٔ

 ذاتٌة

 عامة

 ذاتٌة تحولت إلى عامة -

 فً هذه القصٌدة االتجاه الفكري للشاعر -8ٔ

 اجتماعً -

 دٌنً

 فلسفً

 سٌاسً

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 

 نصوص متحررة

 (ٔنموذج )

 ٌقول جبران:

ٟ َراىَ  -ٔ َٞ َٜ ِْج٢ِ أَْػـــَؾ٠ اُ بٌُِــب ُِوَ َٓ  َِّ ـ ٌُ ُِ ـ٢ عـبِٗـَؾـخٍ  َٝ ِٔ ُِـــــئب ثِـِغـْغـ ب َٓ 

ْٜـَغـزِـ٢ -ٕ ُٔ ُٕ  كَـجِـ َسا َٞ ٍٕ  صَـ ب ًَ ٟ ثُْش َٞ ِٛـش١ َعــ ثِــظَـب  ـبً َٛـبِدئ رَـشاُٙ  َشـْخـض   َٝ

ـَـ٤ْـشُ  -ٖ َٜـــــب٣َـخِ  كـ٢ ِعـّذاً  اُ ِٗ  ِٙ ــــِش ْٓ ب أَ ِْزُُٚ  َٓ ٍِ  اِْؽَذٟ ِخ ٜـــَبِص َٔ  ثَـــبِدئـــــب اُ

ْٖ  ُطُشٝكُُٚ  َػــ٢َِّ  ؽَـَشأَدْ  -ٗ ـ ْ٘ذُ  أَْؽَغج٢ُِ٘ ِؽـ٤ــٖ كـ٢ َُْؾظَـخٍ  ِٓ َٓ  َُطَبِسئــــب أَ

َُوَـذْ  -٘ ـْغـزَـِض٣ـذاً  أََساُٙ  َٝ رِـــ َٓ َٞ ْٞ  ـــــ٢َشـْو َٕ  َُــــ ب ًَ ٢ُِ  ٍُ َؾجَّخِ  ثَـــَذ َٔ ُْ  َشبِٗئــــب ا

ٍُ  ا٢ِّٗ -ٙ َٜــــــب ثَــبِسئِــــ٢ ألَْعــؤَ ََُؼـَِّ َٝ ٠ُ ْٝ ــ٢ ػـشاَػـبر٢ِ أَ  اُـجَبسئَـــب أ َسعِّ

ـِ٘ـ٤َـزِـ٢ -0 ْٓ ـِغ٢ هُـْشثِـ٢ أُ ْٔ ـْؾـزَـِشهبً  كَـؤَثِـ٤ـذُ  َعـــبَػخ َُِشـ ُٓ  ْٖ ٌَُـــِ  ئــــــــَبَٛبِٗ  َٝ

 رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٖٓ  ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :  -)أ( 
 معنى كلمة"  الغٌث  " فً البٌت الثالث. -ٔ

 السحاب  -

  المطر  -

  الخٌر -

 العطاء.  -
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 مرادف كلمة"  شانئا " فً البٌت الخامس. -ٕ

 قبٌحا -

 ضعٌفاـ 

  كارهاـ 

 مخنوق.ـ 

 مضاد كلمة  " جوى "فً البٌت الثانً. -ٖ

 ُحْرَقة -

 ُكْرهٌ  –

 اْغتباطٌ  –

 حقد . –

 ":فً البٌت األول :  لمة " جانحةجمع " ك -ٗ

   أجناح   -

 جوائح –

 جوانح  –

 أجنحة       -

  لألبٌات الرئٌسٌة الفكرة  -   -٘

 شكوى الشاعر  -

 ٌأس الشاعر -

 استعذاب الشاعر لعذابات الحب -

 رغبة الشاعر التخلص من الحب -

 ":فً البٌت السابع :  تنكٌر  كلمة " ساعة -ٙ

   التحقٌر   -

 لتعظٌما –

 التقلٌل  –

 الكثرة       -

 جوى "فً البٌت الثانً: اللون فً قوله:" بركان -7

 استعارة تصرٌحٌة

 استعارة مكنٌة

 تشبٌه

 كناٌة
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 بٌن كلمة" مالكا" و " مالئا " فً البٌت األول: -8

 طباق

 ترادف

 جناس 

 تصرٌع

 الغرض من استخدام األسلوب الخبري فً األبٌات: - -9

 والضعفإظهار األألم 

 الفخر

 االستعطاف

 التهدٌد

 فً األبٌات السابقة مقابلة  نجدها فً البٌت: -ٓٔ

 األول -

 الثالث -

 الخامس -

 السادس -

 مالئا " أسلوب قصر بتقدٌم : بجسمً جانحة " ولكل - -ٔٔ

 المبتدأ

 الخبر

 الفاعل

 الجار والمجرور

 الخامس البٌت فً البدٌعً المحسن نوع -ٕٔ

          جناس□ 

                                   طباق□ 

  تصرٌع□ 

 نظٌر مراعاة□ 

 : وسٌلته  قصر أسلوب الخامس البٌت فً -ٖٔ

  والخبر المبتدأ تعرٌف□  

           وإالستثناء النفً□  

   والتأخٌر التقدٌم□   

 إنما استخدام□ 
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 لبٌت السابع:فً ا ساعة " لشمسً قربً اللون البٌانً فً قوله:"  أمنٌتً  -ٗٔ

  كناٌة 

  تشبٌه

  مكنٌة استعارة

  تصرٌحٌة استعارة

 هانئا " فً  البٌت السابع  بما قبله : ولكن محترقا عالقة قوله : " فأبٌد -٘ٔ

 نتٌجة

 توضٌح

 سبب

 تفصٌل بعد إجمال

 من مالمح الرومانسٌة فً هذا المقطع: -ٙٔ

 رصانة اللغة 

 صدق التجربة

 التزام القافٌة

 البالغٌةكثرة الصور 

 (ٕنموذج )

  ٣وٍٞ ا٤ُبط كشؽبد ) شبػش ٜٓغش١ ٓغ٤ؾ٢( ك٢ ٓذػ اُشعٍٞ )ص(:

ةْ  بِأَْنَوارِ  األَْرضَ  َغَمرَ -ٔ   ُبــــوَّ ْمسُ  ُتْدِركِ  لَمْ  َكْوَكبٌ    النُّ هْ ــُعلُ  الشَّ  ـوَّ

ُكدْ  لَمْ  -ٕ   ْلَمعُ  ٌَ ا َتْرقُبُ    أَْصبـــََحتْ  َحتَّى ٌَ ٌَ ْن هْ  فٌَِها َوَمنْ  الدُّ  ُدُنـــــوَّ

َنَما -ٖ   ٌْ ةَ  فًِ فُتَِحتْ    َداِمــــــسٌ  َظالَمٌ  الَكْونُ  َب ةْ ــُكـــــ لِلنُّورِ  َمكَّ  ــوَّ

ةْ  لِلنَّاسِ  اإلِْسالَمِ  فًِ إنَّ    ُعــالً  لِْلُعْربِ  اإلِْسالَمِ  فًِ إنَّ  -ٗ    أُُخـــــوَّ

ا اإلِْسالَمَ  َفاْدُرسِ  -٘   هْ  فٌِهِ  للاِ  َبْطشَ  ـــــقَ َتلْ    َجاِهلــــَـهُ  ٌَ  َوُحُنــــوَّ

ا -ٙ   ـا للاِ  َرُسـولَ  ٌَ ــــــــــةٌ  إِنَّ َها   أُمَّ ْضلٌِلُ  َزجَّ ةْ  أَْعَمقِ  فًِ التَّ  ُهـوَّ

َزلْ  لَمْ    َحاَرْبَتــــــهُ  الِذي الَجْهلُ  َذلِكَ  -7   ْرقِ  ٌُْظِهرُ  ٌَ هْ  لِلشَّ  ُعُتــــــوَّ

مــَا   َواْدُرُســوا َصلُّوا ألَْتَباِعكَ  قُلْ  -8   ٌنُ  إِنَّ ةْ  ِواْلِعْلمُ  ُهَدىً  الدِّ   قُــــوَّ

 رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٖٓ  ث٤ٖ اُجذائَ أُزبؽخ :  -)أ( 
 الثالث.البٌت فً "    مرادف كلمة"  َداِمـسٌ  -ٔ

     طوٌل□ 

     مخٌف□ 

     شدٌد الظلمة□ 

  . بطٌئ□ 
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 الخامس.البٌت فً  " َبْطشَ  "كلمة"  معنً  -ٕ

     عدل□ 

      قوة□ 

     عنف□ 

  . لٌن□ 

هْ " مضاد كلمة   -ٖ  .السابع"فً البٌت  ُعُتـوَّ

    َزْهوه□ 

    َوضاَعته□ 

    َتَجبُّره□ 

 . َعدله□ 

ةْ " جمع كلمة   -ٗ  فً البٌت الثالث :"   ُكـوَّ

     ُكًوى□ 

     .ُكواءٌ □ 

     مكاوٍ □ 

  األولى والثانٌة□ 

  ٌبدو من خالل األبٌات سمة تمٌز بها شعراء العصبة األندلسٌة وهً:  -   -٘

   التأمل  الفلسفً□ 

   المحافظة على القدٌم□ 

   الصورة الكلٌة□ 

 االمتزاج بالطبٌعة□ 

هْ  فٌِهِ  للاِ  َبْطشَ  َتْلقَ » قول الشاعر فً البٌت الخامس :   - -ٙ  محسن بدٌعً نوعه: «َوُحُنـوَّ

    مراعاة نظٌر□ 

    طباق □ 

    تورٌة □ 

 التفات □ 

َزلْ  " لَمْ  - 7 ْرقِ  ٌُْظِهرُ  ٌَ ْه" لِلشَّ  أسلوب قصر بتقدٌم : فً البٌت السابع ُعُتـوَّ

    المبتدأ□ 

     الخبر□ 

  الجار والمجرور□ 

 المفعول□ 
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 إٌجاز بحذف: الثالثفً البٌت  -8

    الفاعل□ 

    المفعول□ 

    المبتدأ□ 

 الخبر□ 

 الرابعوع المحسن البدٌعً فً البٌت ن -9

    حسن تقسٌم□ 

     طباق□ 

    تصرٌع□ 

 مراعاة نظٌر□ 

 أسلوب قصر  وسٌلته : األخٌر فً البٌت -ٓٔ

  مبتدأ والخبرلتعرٌف ا□ 

   النفً وإالستثناء□ 

   التقدٌم والتأخٌر□ 

 استخدام إنما□ 

 فٌد:ٌ األول" فً البٌت كوكبكلمة "تنكٌر  -ٔٔ

    ٌمالتعظ□ 

     القلة□ 

    العموم□ 

 الكثرة□ 

ةْ  بِأَْنَوارِ "  قوله فً التشبٌه نوع - -ٕٔ ُبـوَّ  :األول البٌت فً"  النُّ

    بلٌغ□ 

    مجمل□ 

    تمثٌلً□ 

  ضمنً□ 

ْه "فً البٌت األول : الشَّْمسُ  ُتْدِركِ  لَمْ  نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" َكْوَكبٌ  -ٖٔ  ُعلُـوَّ

   تصرٌحٌة استعارة□ 

    كناٌة □ 

  تشبٌه □ 

 مجاز مرسل□ 
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ا -ٗٔ ٌَ ْن ْه " فً البٌت الثانً: بٌن كلمة" الدُّ  " و " ُدُنـوَّ

    طباق□ 

    ترادف□ 

   جناس □ 

 مراعاة نظٌر□ 

 فً البٌت السابع"  َحاَرْبَتـهُ  الِذي الَجْهلُ  َذلِكَ :"  قوله فً البٌانٌة الصورة  نوع  -٘ٔ

   ةمكنٌ استعارة□ 

    تشبٌه□ 

   مجاز مرسل□ 

 كناٌة□  

 الغرض من األمر  فً البٌت الخامس : - -ٙٔ

    االلتماس□ 

    التعجٌز□ 

   التسوٌة□ 

 التبكٌت□ 

ْه"  فً البٌت الخامس بما قبله :   - 7ٔ  عالقة قوله " َتْلَق َبْطَش للاِ فٌِِه َوُحُنـوَّ

    نتٌجة□ 

    توضٌح□ 

     سبب□ 

 بعد إجمالتفصٌل □ 

 نوعه إطناب بــــ األخٌر البٌت فً اإلطناب  - 8ٔ

     التكرار□ 

   اإلجمال بعد التفصٌل□ 

    الترادف□ 

  التعلٌل□ 

 من سمات مدرسة المهاجر كما هو واضح فً األبٌات: -9ٔ

   االمتزاج بالطبٌعة□ 

   النزعة الروحٌة□ 

       نزعة الٌأس والتشاؤم □ 

 سٌقىالتجدٌد فً المو□ 



 

   ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالثانوي  الثالثالصف                                                                    النصوص األدبٌةتاٌلوس قراءة فً 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 من مظاهر القدٌم فً النص: -ٕٓ

   البدء بالتصرٌع□ 

   المحافظة على الوزن والقافٌة□ 

   رصانة اللغة□ 

 كل ما سبق□ 

 ( https://dardery.site  ٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أؽٔذ دسد٣ش١ ُِزذس) 
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