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  ؽٛلٟ أؽّذ                                   

َ ، ِووبد أثووٖٛ 13ِٓٔووٓ أوزووٛثش عووٕخ  ٙٔ٘ووٛ أ١ِووش اٌؾووحشا  أؽّووذ ؽووٛلٟ ٌٚووذ ثبٌمووب٘شح فووٟ  :   التعرٌففف بالعففا ر

ٚوبٔذ ٚف١فخ فٟ اٌمقش فزٌٛٝ اٌمقش رشث١زٗ ٚرح١ٍّٗ، ٚدسط اٌؾمٛق ٚثحش ئٌٝ فشٔغب  فب٘زّذ عذرٗ ألِٗ ثشعب٠زٗ ،

َ ٌّٚوب 0ٔٗٔإلرّبَ دساعزٗ، ٌّٚب عبد أفجؼ ؽبعش اٌخذ٠ٜٛ ٚاٌمقش. ٔفٟ ِع اٌخذ٠ٜٛ عجبط اٌضبٟٔ ئٌٝ أعجب١ٔب عبَ 

 َ .0ٖٕٔرّذ ِجب٠حزٗ أ١ِشا ٌٍؾحشا ، ِٚبد  0ٕ3َٔ أفجؼ ؽبعش اٌؾحت ٚفٟ 0ٕٓٔعبد 

اٌغذ ٘ذٜ  -ِغْٕٛ ١ٌٍٝ  -لّج١ض  -ِٚغشؽ١بد ؽحش٠خ ٟ٘ : عٍٟ ثه اٌىج١ش  -أعٛاق اٌز٘ت  -ِٚٓ آصبسٖ  : اٌؾٛل١بد 

 . ٌٚٗ ِغشؽ١خ ٔضش٠خ ٟ٘ : أ١ِشٞ األٔذٌظ .

 مناسبة النص
وبْ ِٕٙب َ رُ ٔفٟ اٌخذ٠ٜٛ عجبط ٌزأ١٠ذٖ رشو١ب مذ االٔغ١ٍض ِٚحٗ ؽبؽ١زٗ اٌزٟ 0ٔٗٔثحذ ل١بَ اٌؾشة اٌحب١ٌّخ األٌٚٝ 

أؽّذ ؽٛلٟ ، ٕٚ٘بن ؽحش ؽٛلٟ ثبٌؾ١ٕٓ ٌٛهٕٗ فىزت ٌٕب ٘زٖ اٌمق١ذح ِحجشا عّب ٠ّش ثٗ ، ِزأصشا ثمق١ذح اٌجؾزشٞ 

 اٌغ١ٕ١خ ؽ١ٓ ؽحش ثغفٛح اثٓ اٌّزٛوً ٌٗ فزشن ثغذاد ئٌٝ اٌّذائٓ ٚسأٜ آصبس اٌفشط ف١ٙب . ِٚطٍحٙب :       

ب ٠َُذُِّٔظ ْٔفِغٟ       َّّ ُْٕذ َْٔفِغٟ َع  ٚرشفَّْحُذ عٓ َعَذا وً ِعْجظ    ُف

 .فحبسمٗ ؽٛلٟ ٚؽبوبٖ ثٙزٖ اٌمق١ذح عٍٝ ٔفظ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ

هً تجربة ذاتٌة تحولت إلى  امة, وذلك ألنه ٌعبر  ما ٌمر به من آالم وعوق وحنٌن إلى الوطن      :نوع التجربة

 التً تواجه كل من بعد  ن أرضه ووطنه.بصورة صادقة جعلته ٌخرج من الذاتٌة إلى التعبٌر  ن المعكلة العامة 

تسٌطر  لى العا ر  اطفة الحنٌن والعوق إلى الوطن ممتزجة بالحزن و األسى  و       العاطفة المسٌطرة:

 السخط والثورة  لى االستعمار و انعكس هذا الصدق  لى التصوٌر والتعبٌر . 

 (3( إلى ) 1ٌات من) : األبذكرٌات الصبا والعباب و عوق إلٌهما -1     األفكار:

 (7( إلى )4: األبٌات من)  حب خالد ال ٌنتهً -2   
 (12( إلى )  8: األبٌات من)حزن ومناجاة -3   
 (15( إلى ) 13:  األبٌات من) الوطن ال ٌنسى -4   

 النص

ًِ ٠ُٕغوووووووووووووووووٟ -ٔ ا١ٌٍَووووووووووووووووو َٚ َُ إٌَٙوووووووووووووووووبِس   اِخوووووووووووووووووزِل

ووووووووووووووٓ َؽووووووووووووووجبة   -ٕ ِِ ح   َٚ وووووووووووووول ُِ ِفووووووووووووووفب ٌووووووووووووووٟ  َٚ 

ووووووووووووووووجب اٌ -ٖ  ٍحووووووووووووووووِٛة ِٚووووووووووووووووّشدعقووووووووووووووووفْذ وبٌقَّ

   ٚعووووووووول ِقوووووووووَش : ٘وووووووووً عووووووووول اٌمٍوووووووووُت عٕٙوووووووووب -ٗ

ََ أُٔغوووووووووووووووٟ  أ٠َّوووووووووووووووب َٚ َٟ اٌِقوووووووووووووووجب   اُرُووووووووووووووووشا ٌِووووووووووووووو

ووووووووووووووووووظِّ  َِ َٚ ساد    ٛ ووووووووووووووووووٓ رََقوووووووووووووووووو ِِ َسد  ِّٛ  ُفوووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووظ ٍْ  ِعووووووووووووووووووووٕخ   ُؽٍووووووووووووووووووووٛح  ، ٌٚووووووووووووووووووووزَّح ُ َخ

 أَٚ أَعووووووووووووووووب ُعشَؽووووووووووووووووٗ اٌضِووووووووووووووووبْ اٌّإّعووووووووووووووووٟ 
 

 وٍّووووووووووووووووووووب ِووووووووووووووووووووّشد ا١ٌٍووووووووووووووووووووبٌٟ ع١ٍووووووووووووووووووووٗ -٘

غوووووووووووووووووووووووووزَطبس  ئرا اٌجوووووووووووووووووووووووووٛاِخُش سَّٔوووووووووووووووووووووووووذْ  -ٙ ُِ 

ِٓ فَْطووووووووووووٓ  سا٘ووووووووووووت  فووووووووووووٟ ا -3  ٌنووووووووووووٍْٛ ٌٍغووووووووووووف

 ١ًـــــخــــِٛن ثــــــــــــــب أثــــُِّ ، ِـــــــــــــٕخ َ ا١ٌــب اثـ٠ -1

وووووووووووووووووٟ   سقَّ ، ٚاٌحٙوووووووووووووووووُذ فوووووووووووووووووٟ ا١ٌٍوووووووووووووووووبٌٟ رمغِّ

ْد ثحوووووووووووووووووذ َعوووووووووووووووووْشط َٛ ، أَٚ َعووووووووووووووووو ًِ  أََٚي ا١ٌٍووووووووووووووووو

َْ ؽبَعوووووووووووووووووووـٙٓ ثَٕـوووووووووووووووووووـمظْ   وٍّوووووووووووووووووووب صُـوووووووووووووووووووـْش

 ــجظــــــع ٚؽــــــب ثّــٕــــــــٌٛــح  ـــــــٗ ِـــــب ٌــــــــــِ
ِٗ اٌـووووووووووووووووووـَذٚ -0 َ  َعٍووووووووووووووووووٝ ثَـووووووووووووووووووـلثٍِِ  أَؽـووووووووووووووووووـشا

ًِ ئاِّل  -ٓٔ ً  داس  أََؽـوووووووووووووووووووووووـك  ثِبألَ٘ــوووووووووووووووووووووووـ  ُوووووووووووووووووووووووو

ٔٔ-   ْ لٍَجوووووووووووووووووٟ ِؽوووووووووووووووووشا َٚ   ً شَعووووووووووووووووو ِِ  َٔفغوووووووووووووووووٟ 

غوووووووووووووووـشا -ٕٔ َِ َٚ وووووووووووووووِه اٌفَٕوووووووووووووووبَس  َٙ ع َٚ اِعَحٍوووووووووووووووٟ  َٚ   

ًِّ ِعووووووووووووووٕظِ   ووووووووووووووـٓ ُووووووووووووووو ِِ  ُػ َؽـووووووووووووووـلي  ٌٍِط١َووووووووووووووِش 

ِِ٘ت ِسعووووووووووووووظِ  ووووووووووووووزا َّ َٓ اٌ وووووووووووووو ِِ  فووووووووووووووٟ َخج١ووووووووووووووش  

ِّٙوووووووووووووب فوووووووووووووٟ ا أَسعوووووووووووووٟثِ َٚ ِْ عووووووووووووو١شٞ   ٌوووووووووووووُذِٛ

ىوووووووووووووووِظ  َِ َٚ   ً َٓ َسِووووووووووووووو  ِن ٠َوووووووووووووووَذ اٌضَغوووووووووووووووِش ثَووووووووووووووو١
 

هَٕوووووووووووووٟ ٌَوووووووووووووٛ ُؽوووووووووووووِغٍُذ ثِبٌُخٍوووووووووووووِذ َعٕوووووووووووووُٗ  -ٖٔ َٚ 

ٔٗ-   ً َ٘ـووووووووووووووووـفب ثبٌـفُـووووووووووووووووـإاِد فووووووووووووووووٟ َعٍَغووووووووووووووووج١ َٚ 

 ٟٛٔـفـــــــٓ عُ ــــت عَ ــــــــُ ٠َغِ ــــــُٗ ٌَ ــَِٙذ اٌٍَ ـــــؽَ   -٘ٔ

ِٗ فووووووووووووووٟ اٌُخٍووووووووووووووِذ َٔفغووووووووووووووٟ   ٔووووووووووووووبَصَعزٕٟ ئ١ٌَِوووووووووووووو

أ  ٌِ  َّ ِٓ َؽوووووووووووووووّظِ ظووووووووووووووـَ وووووووووووووووٓ َعووووووووووووووو١ ِِ  ٍَغوووووووووووووووٛاِد 

ٌَ ـــبعَ ــــــُٗ عـــُ قــخـؽَ  َٚ  ٟـــــــــّ ًُ ِؽغــــخـــُ ٠َ ــــــــــخ  

 العرح والتحلٌل

ًِ ٠ُٕغووووووووووووووووووٟ-ٔ ا١ٌٍَوووووووووووووووووو َٚ َُ إٌَٙووووووووووووووووووبِس  ََ أُٔغوووووووووووووووٟ    اِخووووووووووووووووووزِل أ٠َّوووووووووووووووب َٚ َٟ اٌِقوووووووووووووووجب   اُرُووووووووووووووووشا ٌِووووووووووووووو
 

ُٙوش :ٚلذ ِب ث إٌٙبس صجبد ./× ( : رحبلت ، رزبثع )  اخزلَ: المفردات ١ٓ هٍْٛ اٌفغش ئٌٟ غشٚة اٌؾّظ )ط( أٔ

ُٙش )  : اٌٛلذ ِٓ ِغشة اٌؾّظ ئٌٟ هٍٛعٙب )َ( ا١ٌٍٍوخ )ط(  ا١ًٌٍ اٌّغب  ./× ( ا١ًٌٍ ٚ ِنبد اٌقجبػ ) × ( ، ُٔ
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  اوزّوب (×)(: اؽى١ب ٠خبهت فبؽج١ٗ عٍٝ هش٠مخ اٌؾحشا  اٌمذاِٝ ) اروشا/  ٠زوش (×): ٠غٙٝ ٠ّٚؾٛ ٠ٕغ١ٌٝبي  / 

ٚؽؾوزٟ ) × ( : عوحبدرٟ فوٟ ِقوش )  أٔغوٟاٌؾو١خٛخخ ، اٌىجوش. / × ( ٙوذ اٌقوغش ٚ فزوشح اٌطفٌٛوخ ) : ع اٌِقجب/

 . ، ؽمبئٝاإلؽغبط ثبٌٛؽذح ٚ اٌغشثخ ( 

 ٠جذأ ؽٛلٟ أث١برٗ ثؾىّخ فبدلخ ٠غ١ّٙب إٌمبد ) ثشاعخ االعزٙلي ( ف١مٛي:  -:   العرح

ِش ِٓ األؽذاس ف١ب فبؽجٝ روشأٝ ثأ٠بَ فجبٜ ٚ ئْ ِشٚس األ٠بَ ٚرحبلت ا١ًٌ ٚإٌٙبس ٠ٕغٝ اإلٔغبْ ِب -

 عحبدرٟ فٝ ِقش .
 :ألوان الجمال

ٔ- :}ٌَفظخ دل١مخ رذي عٍٝ اٌزحبلت ثبعزّشاس ، ٟٚ٘ أعًّ ِٓ )أمنب ( اٌزٟ رذي عٍٝ االٔزٙب  .} اخزل 

ٕ- :}... ؛ ألٔٗ ٠ذي   ليأعٍٛة خجشٞ غشمٗ اٌزمش٠ش ، ٠ٚغشٜ ِغشٜ اٌؾىّخ، ٚف١ٗ ثشاعخ اعزٙ} اخزلَ إٌٙبس

ف١ؾشن اٌز٘ٓ ٠ٚغزة ؛ عٍٝ اٌّٛمْٛ ، ٚ٘ٛ اٌغشثخ ٚاٌؾ١ٕٓ ئٌٝ اٌٛهٓ ، ٚاٌغٛ إٌفغٟ اٌؾض٠ٓ ٌفشاق ٘زا اٌٛهٓ 

 االٔزجبٖ ٌّٛمْٛ اٌمق١ذح  . 

ٖ- هجبق(: ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚإوذٖ ثبٌزنبد.ا١ًٌٍ  {:)،} إٌٙبس 

 الحظ :

قدر  لى أن ٌنسفى اسنسفان , وذلفك بمفا فٌفه مفن االنعفرال والحركفة لكثٌفر مفن بدأ عوقى بالنهار قبل اللٌل ؛ ألنه األ  -
 لناس من خالل حركة الحٌاة .

 } اختالف النهار   أم  انقضاء النهار { ؟ -: أٌهما أجمل ولماذا ؟ 1س
  ط: } اخزلَ إٌٙبس { ألٔٙب رذي عٍٝ اٌزحبلت ٚاالعزّشاس ، أِب أمنب  فزحٕٝ االٔزٙب 

ٗ- ٝف١ٗ ئ٠غبص ثؾزَ اٌّفح١ٌٛٓ ٌٍحَّٛ ٚاٌؾّٛي. ٚأفً اٌىلَ )٠ٕغٝ اإلٔغبْ ِب وبْ(.{: } ٠ٕغ 

 }  ينسي " أم  " ينسيني {؟  - : أٌهما أجمل ولماذا ؟ 2س
. ط: }٠ٕغ١ٕٟ {  ألْ ف١ٙب ئ٠غبص ثبٌؾزَ ٌٍحَّٛ ٚاٌؾّٛي 

٘-:} ج١ٓ ٚ٘ٛ ٔز١غخ ٌّب لجٍٗ . أعٍٛة ئٔؾبئٟ ٔٛعٗ  أِش غشمٗ االٌزّبط ألٔٗ ِٛعٗ ئٌٝ اٌقبؽ} اروشا 

ٙ- {:)هجبق(: ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚإوذٖ ثبٌزنبد} ٠ٕغٝ ، اروشا. 

3-:}جب  أعٍٛة لقش ثزمذ٠ُ ؽجٗ اٌغٍّخ )ٌٝ( عٍٝ اٌّفحٛي ثٗ)اٌقجب( ٌٍزٛو١ذ ٚ اٌزخق١ـ . } اروشا ٌٝ  اٌقِّ

1- ٌٍٕغ١بْ ألْ اإلٔغبْ ٠ىْٛ فٝ ِشؽٍخ  (ألٔٙب فزشح ثح١ذح ِٓ عّش اإلٔغبْ ِحشمخ اعزخذَ اٌزوش ِع  ) اٌقجب

 إٌّٛ ٚاٌزى٠ٛٓ . 

0- :} َعّحب  ٌٍزحظ١ُ ٚ اٌىضشح.} أ٠ب 

ٔٓ-}ٝرقش٠ع ٚعٕبط ٔبلـ(: ٠حطٝ عشعب  ِٛع١م١ب  ٠طشة األرْ ٠ٚؾشن اٌز٘ٓ . } ٠ٕغٝ ، أٔغ (: 

ٔٔ-  { أ٠بَ عطف} ٠ذي عٍٝ ِلصِخ اٌغحبدح أل٠بَ اٌقجب.أٔغٝ {عٍٝ } اٌقجب 

ٕٔ- حبَ ( ٌٍزٛو١ذ ٚاال٘زّبَ ثبٌخبؿ ئهٕبة ثحطف ) اٌخبؿ عٍٝ اٌ هٕبة [:عطف ) أ٠بَ أٔغٟ(عٍٝ)اٌقجب( :]اإل 

ووووووووووووووٓ َؽووووووووووووووجبة   -ٕ ِِ ح   َٚ وووووووووووووول ُِ ِفووووووووووووووفب ٌووووووووووووووٟ  ووووووووووووووووووظِّ      َٚ َِ َٚ ساد    ٛ ووووووووووووووووووٓ رََقوووووووووووووووووو ِِ َسد  ِّٛ  ُفوووووووووووووووووو
 

خ  فزشح ِٓ اٌضِٓ ٟٚ٘ وٍّ -:  ِلٚح    /ٚمؾب ٚاؽشؽب  فعل أمر من الفعل  وصف ( :  )ففب  :المفردات

ٚاٌّشاد  رخ١لد ٚر١ٙإاد )َ( . رقٛس -: رقٛساد /ف١غذ ٚؽىٍذ ٚفٕحذ   -: فٛسد /رشاص١خ )ط( ِلٚاد 

 .العباب بنعاطه. قوةو المراد  ئفبثخ ٚعْٕٛ )ط( ِغٛط -: ِظ /   هّٛػ اٌؾجبة

ِف١غذ ِٓ  اٌزٟ ،فزشح اٌؾجبة اٌشائحخ ثّب ف١ٙب ِٓ ؽ٠ٛ١خ ٚٔؾبه ٠ٚطٍت ِٓ فبؽج١ٗ أْ ٠قفب ٌٗ  - -   العرح

 ٗ.ٕظش ئ١ٌٙب ثح٠ٕ١زوش٘ب وأٔٙب فٛسح ٠ ياِبص، ٚاٌزٟ اٌزخ١لد ٚاألؽلَ ٚاٌغْٕٛ
 ألوان الجمال

ٔ- ٌٟ أعٍٛة أِش ٌلٌزّبط:{ ..} ففب 
ٕ-} اعزحبسح ِى١ٕخ(. رقٛس اٌفزشح ِٓ اٌؾجبة ثؾئ ِبدٞ ٠ٛفف صُ ؽزَ اٌّؾجٗ } ففب ٌٟ ِلٚح ِٓ ؽجبة(:

 ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )ففب( ٚعش اٌغّبي اٌزغغ١ُ ٠ٚٛؽٟ ثغّبي ٘زٖ اٌفزشح.ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي 

ٖ-} ٔىشح ٌزحظ١ُ فزشح اٌؾجبة ٟٚ٘ ٌفظخ رشاص١خ رذي عٍٝ اٌزأصش ثبٌمذ٠ُ. :} ِلٚح 

ٗ- {:) رؾج١ٗ (.ؽ١ش ؽجٗ اٌفزشح ِٓ اٌؾجبة ثبٌزقٛساد ٚاٌغْٕٛ ٌٍزغغ١ُ ٠ٚٛؽٟ } فٛسد ِٓ رقٛساد ِٚظ

 ثغّبي ٘زٖ اٌفزشح.

٘-  عٕبط ٔبلـ(. ٠حطٝ عشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ. رقٛساد{: ،} فٛسد( 

ٙ- ٍزحظ١ُ .ٌ ئ٠غبص ثؾزَ اٌفبعً  ثٕب  اٌفحً فٛسد ٌٍّغٙٛي 

: نقد 

 اب النقاد  لً عوقً كلمة } مس {ألنها مخالفة للجو النفسى و تدل  لً الجنون وهو غٌر محبوب فقد جلبت ألجل  -ٔ



 

 2020/2021الصف الثالث الثانوي                                                                                  تاٌلوس قراءة فً النصوص األدبٌة 
  

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050 
3 

 ترة العباب وما فٌها من االندفاع الذي ٌصل أحٌاناً إلً درجة التهور والجنون.القافٌة .وأري أنها تناسب ف

وفق عوقً فً استخدام الذكر مع الصبا ألنها أكثر مراحل العمر تعرضاً للنسٌان كما أن مراكز الذاكرة فى  -2
م الوصف مع العباب اسنسان لم تكتمل وتكون فى مرحلة التكوٌن  فى مرحلة الصبا  ؛ فٌناسبها الذكر , واستخد

فى مرحلة العباب ألنها أجمل مراحل العمر وال ٌمكن نسٌانها ؛ كما أن مراكز الذاكرة تكون قد اكتملت ونضجت 
 .فٌناسبها الوصف 

استخدام عبه الجمله } من عباب { بعد }مالوة{ أفاد التخصٌص فهو ال ٌرٌد كل مرحلة العباب وإنما ٌرٌد منها  -3
 ح فقط.فترة السعادة والمر

 ط : عًٍ : اعزخذاَ ؽشَ اٌغش ِٓ فٟ لٌٛٗ : " ِلٚح ِٓ ؽجبة " .

ألٔٗ ال ٠مقذ وً ِشؽٍخ اٌؾجبة ثأفشاؽٙب ٚأؽضأٙب ثً ٠مقذ اٌفزشح اٌزٟ ٠غحذٖ أْ ٠غزشعحٙب ٠ٚغزّزع ثززوش٘ب. -ط 

وووووووووووووووجب اٌٍحوووووووووووووووِٛة ِٚوووووووووووووووّشد -ٖ  ووووووووووووووووووووظ    عقوووووووووووووووفْذ وبٌقَّ ٍْ  ِعووووووووووووووووووووٕخ   ُؽٍووووووووووووووووووووٛح  ، ٌٚووووووووووووووووووووزَّح ُ َخ
 

جَــب./ ،٘ذأد ، أثطأد عىٕذ) × (  أعشعذ  اٌّشاد ٚ: ٘جذ ٚاؽزذد  عقفذ:     المفردات : س٠ؼ سل١مخ  اٌقَّ

عٓ (اٌذثٛس ، اٌحبففخ. ِزأصشا ثمٛي اٌشعٛي )ؿ( ./ × رأرٟ ِٓ اٌؾشق ِبدرٙب )فجٛ( )ط( فجٛاد ٚ أفجب  ) 

: اٌشؽ١مخ  اٌٍحٛة" /  ٔقشد ثبٌقجب ٚأٍ٘ىذ عبد ثبٌذثٛس : "  أْ إٌجٟ فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ لبيعجبط  اثٓ

٠مظخ ٚ × ( : اٌغفٛح ٚإٌُحبط ) ئغفب ح ل١ٍٍخ ( ِبدرٙب )ٚعٓ(  )  ِعٕخ./  اٌٍٛاعت، اٌؾشوخ )ط( اٌٍحبئت 

× (  : األخز خف١خ  ٚاخزلعب  ) خٍظ/ عزاة × (  ): ِزحخ ٌزح/ . )ط( عٕبداٌّـــــــــــــــشاد ِشد لق١شح ِغشعخ 

 ع١بٔب  ٚعٙشا

سل١مخ وبٌٕغ١ُ ع١ٍّخ وٍؾظخ َٔٛ ٘بٔئخ ِّزحخ وبٌٍزح  اٌزٟ أخزد  عش٠حخ ٌمذ ِشد فزشح اٌؾجبة - -   العرح

 اخزلعب ِٓ اٌضِبْ .
 ٌتضح تأثر عوقً بالتراث . وضح .(ٖ-1س : األبٌات السابقة )

 ١ٍٓ ِغبساح ٌٍؾحشا  اٌغبثم١ٓ فٟ لٌٛٗ " اروشا ، ففب ". خطبثٗ ٌقبؽج١ٗ اٌّزخ١ -1

 ِلٚح "   .                                -اعزحّبي ثحل األٌفبظ اٌزشاص١خ ِضً " اٌقجب  -ٕ

 ؽبفع عٍٝ ٚؽذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  -ٖ

 ثذا٠زٗ ثبٌؾىّخ ٚاٌزقش٠ع.-ٗ
 ألوان الجمال

ٔ-}ٌغشعخ ٚاٌمٛح .رٛؽٟ ثبٌمقش ٚاٌغّبي .رٛؽٟ ثب  } عقفذ  

ٕ-:} ( . فٛس فزشح اٌؾجبة ثبٌش٠ؼ اٌحبففخ صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي اعزحبسح ِى١ٕخ) } عقفذ

 عٍٝ أمنب  فزشح اٌؾجبة ٚأٚلبد اٌغحبدح .                 ضْع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )عقفذ( ٚعش اٌغّبي اٌزغغ١ُ ٚرٛؽٟ ثبٌغشعخ ٚاٌؾ

ٖ-} رؾج١ٗ(. ٌٍزٛم١ؼ  فٛس ِشٚس فزشح اٌؾجبة ثّشٚس اٌش٠ؼ اٌحبففخ .:} عقفذ وبٌقجب ( 

ٗ- {:)اعزحبسح ِى١ٕخ(: فٛس اٌقجب ثبٌفزبح اٌشؽ١مخ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ } اٌقجب اٌٍحٛة

 ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )اٌٍحٛة( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ ٚرٛؽٝ ثبٌغّبي ٚاٌخفخ ٚاٌشؽبلخ .        

٘-فٛسر١ٓ فىبْ ِؾجٙب ثٗ فٟ األٌٚٝ ، فٛسح ِشوجخ  ؽ١ش اؽزشوذ وٍّخ }اٌقجب{ فٝ  قفذ وبٌقجب اٌٍحٛة {:} ع

 ِٚؾجٙب فٟ اٌضب١ٔخ ، أٞ أٔٙب فٟ اٌقٛسح األٌٚٝ رؾج١ٗ ، ٚ فٟ اٌضب١ٔخ اعزحبسح ِى١ٕخ.

ٙ-}رٛؽٟ ثبٌشلخ ٚاٌخفخ ٚ ٟ٘ ِٓ أٌفبظ اٌزشاس اٌّغزحٍّخ فٟ ِذسعخ اإلؽ١ب   .  }اٌقجب 

3-} رؾج١ٗ(. ٌٍزٛم١ؼ ؽ١ش فٛس ِشٚس فزشح اٌؾجبة ثّشٚس اٌغٕخ )إٌحبط(. ٚرٛؽٝ ثغّبي فزشح } ِشد عٕخ (:

 اٌؾجبة ٚلقش٘ب .  

1-} رٛؽٟ ثبٌمقش ٚاٌغّبي .  } عٕخ 

0-} اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس اٌغٕخ ٚإٌَٛ ثفبوٙخ ؽٍٛح اٌّزاق صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ } عٕخ ؽٍٛح(:

 ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )ؽٍٛح( ٚعش اٌغّبي اٌزغغ١ُ .  ٌٛاصِٗ ٠

ٔٓ-:}فٛسح ِشوجخ ِٓ اٌزؾج١ٗ ٚاالعزحبسح اٌّى١ٕخ }ِعٕخ { اؽزشوذ فٝ اٌقٛسر١ٓ. }ِشد عٕخ ؽٍٛح 

ٔٔ- (:} ٌٍزٛم١ؼ ؽ١ش فٛس ِشٚس فزشح اٌؾجبة ثّشٚس اٌٍزح .                 } ِشد ٌزح .)ٗرؾج١ 

ٕٔ- (:} فٛس اٌٍزح ثؾٝ  ِبدٜ ٠غٍت صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي اعزحبسح ِى١ٕ} ٌزح خٍظ .)خ

 . اٌزغغ١ُ ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )خٍظ( ٚعش اٌغّبي

ٖٔ-}فٛسح ِشوجخ ِٓ اٌزؾج١ٗ ٚاالعزحبسح اٌّى١ٕخ. }ِشد ٌزح خٍظ 

ٔٗ- ؽغٓ رمغ١ُ(. ٠حطٝ عشا ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ .ٌزح خٍظ { –} عٕخ ؽٍٛح (: 

ٔ٘-ؽ١ش ٔظش اٌؾبعش ٕ٘ب ئٌٝ لٛي ٌغبْ اٌذ٠ٓ ثٓ اٌخط١ت : الزجبط ٍظ{}ِشد ٌزح خ ، 

 فٟ اٌىشٜ اٚ خٍغخ اٌّخزٍظ  ٌُ ٠ىٓ ٚفٍه ئال ؽٍّب                                  

ٔ3- .األعٍٛة فٟ اٌج١ذ خجشٞ غشمخ اٌزمش٠ش ٚاٌٛفف ٚاإلعغبة ثفزشح اٌؾجبة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11


 

 2020/2021الصف الثالث الثانوي                                                                                  تاٌلوس قراءة فً النصوص األدبٌة 
  

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050 
4 

ٔ1- رفق١ً ٌّب لجٍٗ.اٌج١ذ  ٘زا 

 نقد : 

( ٌرى البعض أن كلمة ) صفت( توحً بالعنف و السر ة , و هذا ال ٌتناسب مع  )الصبا اللعوب( التً  توحً 1  
 بالهدوء و الرقة و األفضل أن ٌستخدم كلمة )مرت( .

 ٌرد  لى ذلك بأن هذه الكلمة تتالءم مع  نفوان العباب وجنونه و تقلباته المفاجئة السرٌعة .  
 ِعٕخ  ؽٍٛح (   ٚ ٌّبرا   -ؽٍٛح  أ٠ّٙب أعًّ : )ِٔٛخ :ٔط

:أعًّ ألٔٙب ثذا٠خ إٌَٛ ٚرىْٛ ٘بٔئخ وّب أٔٙب رذي عٍٝ أْ أٚلبد اٌغحبدح رىْٛ لق١شح ِّٙب هبٌذ )ِعٕخ  ؽٍٛح (   ط

 ، وّب أْ إٌَٛ ئرا هبي ٠خٍف ٠ٚزشن اٌزحت.

  عًٍ اٌقٛس اٌخ١ب١ٌخ ِزضاؽّخ ٚ ِززبثحخ فٟ اٌج١ذ اٌضبٌش   :ٕط

:وّب أٔٙب رذي هج١حخ ؽٛلٝ اٌّؾت ٌٍغّبي فٝ وً فٛسٖ  ،عّبي رٍه اٌفزشح ٟٚ٘ فزشح اٌؾجبة ٌج١بْ ِذٜ ط

 خقٛفب  أٔٗ رشثٝ فٝ لقش اٌخذ٠ٜٛ .

 :  فٟ األث١بد اٌغبثمخ اعزحبس ؽٛلٟ ِٓ اٌمذِب  فىشح اٌزغش٠ذ ٚمؼ رٌه .ٖط

:اروشا" .ٚاٌٙذَ ِٓ رٌه : أْ  ألٔٗ اعزخذَ اٌزغش٠ذ فٟ خطبثٗ ٌقبؽج١ٗ اٌّزخ١ٍ١ٓ ِغبساح ٌٍغبثم١ٓ فٟ  :ط "

 ٠غٛق رأِلرٗ إٌفغ١خ ٚخٛاهشٖ

 :   الحظ

ٌأتً أوال ثم تلٌه فترة  تقدٌم كلمة ) الصبا (  لً كلمة ) العباب ( ٌتفق مع الواقع فبٌنهما ترتٌب منطقً ألن الصبا  -
 العباب 

 أَٚ أَعووووووووووووووووب ُعشَؽووووووووووووووووٗ اٌضِووووووووووووووووبْ اٌّإّعووووووووووووووووٟ     ٚعوووووووووووول ِقووووووووووووَشً٘ عوووووووووووول اٌمٍووووووووووووُت عٕٙووووووووووووب -ٗ
 

: ٔغٝ ٚفجش ِبدرٙب )عٍٛ( ) عــــلأع١جب ./× ( : اعأال ، ِبدرٙب )عأي( ٚاٌخطبة ٌقبؽج١ٗ )  عــــل   المفردات

 اٌضِبْ./   ؽٛلٗ: اٌّشاد   عشؽٗ./ ٚأعمُ أِشك× ( : عبٌظ ٚ داٜٚ اعُ اٌفبعً ِٕٙب  آط  )  أعـــبرزوش .× ( 

ُّغمُِ ا (×)   : اٌّحبٌظاٌَُّإعِّٟ: ) ط( أصِٓ ٚ أصِٕخ /  ٌ. 

       

٠ٕٚفٟ أْ ٠ىْٛ لٍجٗ لذ ٔغٟ ِقش أٚ أْ فبؽج١ٗ  ف١خبهت٠جش٘ٓ ؽٛلٟ عٍٝ ؽجٗ اٌؾذ٠ذ ٌّقش  -:   العرح

 ٠ىْٛ اٌضِبْ لذ عبٌظ عشاؽٗ أٚ أٔغبٖ ؽٛلٗ ثغت اٌجحذ عٕٙب.
  :ألوان الجمال

1-} وأراد مففن فٌففه ) مجففاز مرسففل(.  ففن أهففل مصففر ,  القتففه )المحلٌففة(؛ حٌففث ذكففر المحففل )مصففر( :} ِقووش
 ر الجمال , اسٌجاز والدقة فى اختٌار العالقة .س)أهلها( , و

2-} ٌُسأل , ثم حذف المعبه به وجاء بعىء من :} عل ِقش ) استعارة مكنٌة(. للتعخٌص صور مصر بإنسان 
 لوازمه ٌدل  لٌه وهو الفعل )سال( وسر الجمال التعخٌص. وتوحى بعدة العوق والحنٌن للوطن 

3-أسلوب إنعائى نو ه أمر غرضة االلتماس . : ِقش {} عل 
4-:} استعارة مكنٌة(. صور القلب بإنسان ٌسلو, ثفم حفذف المعفبه بفه وجفاء بعفىء مفن  }ً٘ عل اٌمٍت عٕٙب(

 لوازمه ٌدل  لٌه وهو الفعل )سال( وسر الجمال التعخٌص..  وتوحى بعدة العوق والحنٌن للوطن . 
5-:} سلوب إنعائى نو ه استفهام غرضه البالغى  النفى .أ }ً٘ عل اٌمٍت عٕٙب 
6-}ْاسففتعارة مكنٌة(.صففور الزمففان بطبٌففب أو بففدواء ٌعففالل , ثففم حففذف المعففبه بففه وجففاء }أعووب عشؽووٗ اٌضِووب(:

 بعىء من لوازمه ٌدل  لٌه وهو الفعل )أسا( وسر الجمال التعخٌص.والتجسٌم.
7-} ٗعففوق بففالجرح وحففذف المعففبه وصففرح بالمعففبه بففه ,. :)اسففتعارة تصففرٌحٌة(.  للتجسففٌم تصففور ال} عشؽوو

 وتوحى بعدة األلم والحزن بسسب البعد  ن الوطن.
8-}ٝاستعارة مكنٌة(.صفور الزمفان بطبٌفب أو بفدواء ٌعفالل , ثفم حفذف المعفبه بفه وجفاء بعفىء مفن }اٌّإع(:

 رة السابقة .لوازمه ٌدل  لٌه وهو كلمة )المؤسى( وسر الجمال التعخٌص والتجسٌم.وهى امتداد للصو
9- جناس تام (. ٌعطى جرساً موسٌقٌاً ٌطرب األذن وٌحرك الذهن .عل {،} عل (: 
11-طباق(.  ٌوضح المعنى ,وٌؤكده وٌبرزه بالتضاد .عشؽٗ { ،} أعب (: 
11- :}ْأسففلوب قصففر بتقففدٌم المفعففول بففه ) جرحففه (  لففى الفا ففل ) الزمففان ( للتوكٌففد  }أعووب ؽشعووٗ اٌضِووب

 والتخصٌص 

قدن : 

لم تضف معنى جدٌد ا وأنها مجلوبة للقافٌة وٌرد  لى ذلك  بأنها من الفعل  ( المؤسً( ٌرى البعض أن كلمة )1  
 ال ٌستطٌع  الج جراحه . كثرة خبرته ومهارته فً المعالجة ومع ذلك بالتعدٌد وهً أكثر مبالرة  وتدل  لى  (  ى)أس  
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وووووووووووووووووٟسقَّ ، ٚاٌحٙووووووووووووووووو    وٍّووووووووووووووووووووب ِووووووووووووووووووووّشد ا١ٌٍووووووووووووووووووووبٌٟ ع١ٍووووووووووووووووووووٗ -٘  ُذ فوووووووووووووووووٟ ا١ٌٍوووووووووووووووووبٌٟ رمغِّ
 

 (×): اٌّحٙوٛد ٚاٌّحوشَٚ  اٌحـٙـــذلغب ./× ( : الْ ٚاٌّشاد صاد ؽ١ٕٕٗ ٚؽٛلٗ ئٌٝ ٚهٕٗ )   سق     :  المففردات

 ر١ٍٓ ٚ رشلك .× ( : رز٘ت اٌشؽّخ ٚا١ٌٍٓ أٚ رؾزذ لغٛرٙب )  رَُمـغِّــٟ./اٌغش٠ت ٚاٌؾبر

عٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌغشثخ ٚرزبثع األ٠بَ ،ٚؽٛلب ٚؽ١ٕٕب ٌّقش  فىٍّب ِشد األ٠بَ ٚا١ٌٍبٌٟ صدد ؽجب - -:   العرح

 . رغحً اٌمٍت لبع١ب ِزؾغشا ف١ٕغٟ أٍ٘ٗ ٚ أؽجزٗ ٚ ٚهٕٗ ٚاٌغٕٛاد
 ألوان الجمال

ٔ-  } ....ِشد ا١ٌٍبٌٟؽشه١خ رف١ذ اٌزىشاس، ؽ١ش أْ اٌمٍت ٠شق ٠ٚؾٓ ٌٍٛهٓ وٍّب } وٍّب . 

ٕ- ٌٟا١ٌٍبٌٟ ثأؽخبؿ رّش ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعوب  ثؾوٝ  ِوٓ ٌٛاصِوٗ {:)اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس  } ِشد ا١ٌٍب

 ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )ِشد( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ ، ٚرٛؽٝ ثبألٌُ ٚوضشح األؽضاْ .

ٖ- ٟ{:)اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس ا١ٌٍبٌٟ ثأؽخبؿ روٛغش اٌقوذس ٚرمغو١ٗ، صوُ ؽوزَ اٌّؾوجٗ ثوٗ ٚعوب  } ا١ٌٍبٌٟ رمغ

 ٛ اٌفحً )رمغٝ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ. ٚ٘ٝ اِزذاد ٌٍقٛسح اٌغبثمخ ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘

ٗ- ٌٟ{.)ِغبص ِشعً(. عٓ األ٠بَ عللزٗ اٌغضئ١خ . ؽ١ش أهٍوك اٌغوض  )ا١ٌٍوبٌٝ( ٚأساد اٌىوً )األ٠وبَ( . ٚعوش  } ا١ٌٍب

 اٌغّبي اإل٠غبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌحللخ .

٘-  ٠ٚإوذٖ ثبٌزنبد. :) هجبق(.  ٠ٛمؼ اٌّحٕٟ ٠ٚجشصٖرمغٟ{ ،} سق 

ٙ- .األعٍٛة اٌخجشٞ ٌٍزمش٠ش ٠ٚغشٞ ِغشٞ اٌؾىّخ 

3- } ٌٟٚرىشاس٘ب ٌٍزأو١ذ عٍٟ وضشح اٌَّٙٛ ٚاألؽضاْ. ٚ٘ٝ أعًّ ِٓ األ٠بَ.عّع } ا١ٌٍب . 

1-:} ٟئ٠غبص ثبٌؾزَ ٌٍحَّٛ ٚأفً اٌىلَ } رمغ١ٗ{. } رمغ 

0- { ٟٚاٌحٙذ فٟ ا١ٌٍبٌٟ رمغ:}  اٌج١ذ ٌٍزٛو١ذ ٚاالؽزشاط . ثبٌزز٠ً فٝ ٔٙب٠خ ئهٕبة 

ٔٓ- .} ٌٌٍٟزٛو١ذ . ٚ٘ٝ أعًّ ِٓ األ٠بَ . ألٔٙب رذي عٍٝ وضشح اٌَّٙٛ ٚهٛي ا١ٌٍبٌٝ ٚاأل٠وبَ فوٝ اٌجحوذ رىشاس } ا١ٌٍب

 عٓ اٌٛهٓ .

ٔٔ- ؽ١ش ئْ ا١ًٌٍ ِغّع اٌَّٙٛ.} ا١ٌٍبٌٟ {. روش 

غوووووووووووووووووووووووووزَطبس  ئرا اٌجوووووووووووووووووووووووووٛاِخُش سَّٔوووووووووووووووووووووووووذْ  -ٙ دْ     ُِ َٛ ، أَٚ َعووووووووووووووووو ًِ  ثحوووووووووووووووووذ َعوووووووووووووووووْشط أََٚي ا١ٌٍووووووووووووووووو
 

: اٌغوفٓ )َ(  اٌجوٛاخشِطّوئٓ  ./ (×)ِزعٛس ِٚفضْٚ وأٔٗ عو١ط١ش ِوٓ ؽوٛلٗ ِنطشة  :  ِغزطـبس:   المفردات

: فووبؽذ ٚ سفحووذ فووٛرٙب  عــــووـٛد/فووّزذ ٚعووىزذ.  (×): أظٙووشد فووٛرٙب اٌّووشاد فووفشد سٔـووـذثووبخشح ./ 

 ١ًٍ )ط( عشٚط .: فٛد مح١ف خفٟ أٚ عض  ِزمذَ ِٓ اٌ َعـــْشطِ ٚاٌحٛا  فٛد اٌزئت ./

ِفضْٚ ِنطشة ٠ىبد ٠ط١ش ِٓ اٌقذس ئرا عّحذ فٛد اٌغفٓ لبدِخ ئٌٝ ا١ٌّٕب  أٚي ا١ًٌٍ  ٗمٍجف -   -:   العرح

 ٌٛهٕٟ. ٖأٚ خبسعخ ِٕٗ امطشة ٚاصداد ؽضٔب ٚلٍمب، فٟٙ اٌٛع١ٍخ اٌٛؽ١ذح اٌزٟ رح١ذ
 ألوان الجمال

ٔ-} صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ  )اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس اٌمٍت ثطبئش ِفضْٚ ، }ِغزطبس

 }٘ٛ ِغزطبس{. ٚاٌزمذ٠ش١ؼ. ٚف١ٗ ) ئ٠غبص ( ثؾزَ اٌّجزذأ ٌل٘زّبَ ثبٌخجش ،مزطبس( ٚعش اٌغّبي اٌزٛغٚ٘ٛ وٍّخ )ِ

ٕ-:} صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ  رق١ؼ)اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس اٌجٛاخش ثأؽخبؿ  }اٌجٛاخش سٔذ ،

 ف١ٕخ ٚاألًِ ٚاٌغحبدح.غ١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )سٔذ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ.ٚرٛؽٝ ثمذَٚ اٌٌٛاصِٗ ٠ذي ع

ٖ- (:} فٛس اٌجٛاخش ثزئبة رحٜٛ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ }اٌجٛاخش عٛد .)اعزحبسح ِى١ٕخ

 ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )عٛد( ٚعش اٌغّبي اٌز٠ٛنؼ ٚرٛؽٝ ثشؽ١ً اٌغف١ٕخ ٚا١ٌأط ٚاٌؾضْ.

 أٞ اٌزحج١ش٠ٓ أعًّ ٚأد ق   ٌّٚبرا  : )اٌجٛاخش .. عٛد( أَ )اٌجٛاخش .. ففشد(     ط: 

:عٛد " أٔغت   عٕذ سؽ١ٍٙب ِٓ ا١ٌّٕب  ؛ ألْ اٌحٛا  ِخ١ف ٠جحش اٌٛؽؾخ ٠ٚمطع األًِ فٟ اٌحٛدح ئٌٝ اٌٛهٓ ،  ٚ٘زا ِلئُ ط

 ٌٍؾبٌخ ٌؾبعش

ٗ- نبد .هجبق (. ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ثبٌز سٔذ {:) -} عٛد 

٘-} رف١ذ اٌضجٛد ٚاٌزؾمك ٚأٔب ِب ثحذ٘ب ِزٛلع ؽذٚصٗ ، ٚف١ٙب ئ٠غبص ثؾزَ فحً اٌؾشه ٌٍحٍُ ثٗ }ئرا اٌجٛاخش سٔذ :

 }ئرا سٔذ اٌجٛاخش سٔذ ...{.-ٚئصبسح اٌز٘ٓ  ، ٚأفً اٌىلَ 

 : نقد 

فاألول ٌوحى بدخول وقدوم   وت {ألنهما ٌدالن  لى الحالة النفسٌة له,, وفق عوقً فً أستخدام األفعال } رنت  -1
السفن وهً فى قدومها تعطٌه األمل فى العودة إلى الوطن , وتحمل لفه اخبفار الفوطن , وففى  فوت إٌحفاء برحٌلهفا ؛ 

 .وهى فى رحٌلها تسلب منه األمل فى العودة إلى الوطن .
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ِٓ فَْطووووووووووووٓ   -3 َْ ؽبَعوووووووووووووووووووـٙٓ ثَٕـوووووووووووووووووووـمظْ     سا٘ووووووووووووت  فووووووووووووٟ اٌنووووووووووووٍْٛ ٌٍغووووووووووووف  وٍّوووووووووووووووووووب صُـوووووووووووووووووووـْش
 

 اٌنوٍِْٕٛقوشَ )ط( س٘جوبْ )ط ط( س٘بثٕوخ ./ × ٚ ِٕمطوع ِٕٚحوضي : عبثوذ ِمو١ُ ٚ ِولصَ سا٘ــت:    المفردات

وٍّـــوـب غبفوً ./× (  ٌزؾشووبد اٌغوفٓ )ط( فُطُوٓ ٚفُْطوٓ )  ٠ٚموع : ِوذسن ٌٍغفـٓ فطٓ /:اٌّشاد اٌقذس )َ(. مٍع 
: ٚدعٙوٓ ٚؽو١حٙٓ )  ؽـــبعـــٙــــــٓ/. أٚ عىٓ رٛلفٓ أٚ ٘ذأْ× (  : أٞ وٍّب رؾشوذ اٌغفٓ ٌٍشؽ١ً ) صــــــشْ

 : فٛد إٌبلٛط ٚ اٌّشاد  دلبد لٍجٗ . ٔــــمــــــــــــظاعزمجٍٙٓ ./× (   

وٍّب  ،سا٘ت ِزفشغ ٌٍزحجذ فٟ ِؾشاثٗ ٗوأٔ ،خ اٌغفٓ ٟٚ٘ لبدِخ أٚ خبسعخٌّشالج لٍجٗ ٌمذ رفشغ -:    العرح

 ٗ دلبد اٌغشط .ٌٍشؽ١ً ٚدعٙب ثذلبرٗ اٌحب١ٌخ اٌزٝ رؾج اٌغفٓ رؾشوذ
 ألوان الجمال

ٔ-} رؾج١ٗ ث١ٍغ (.فٛس اٌمٍت ثبٌشا٘ت ٌٍزؾخ١ـ ٚف١ٙب ا٠غبس ثؾزَ اٌّجزذأ ٌل٘زّبَ ثبٌخجش ، ٚأفً }سا٘ت (:

 اٌىلَ ) ٘ٛ سا٘ت ( ٚرٛؽٝ ثبٌٛؽذح ٚاالٔحضاي. 

ٕ-}ٌٍْٛىً ٚ٘ٛ :)ِغبص ِشعً(. عٓ اٌقذس عللزٗ اٌغضئ١خ ؽ١ش روش اٌغض  ٚ٘ٛ )اٌنٍْٛ( ٚأساد ا}اٌن

 )اٌقذس(. ٚعش اٌغّبي اإل٠غبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌحللخ.

ٖ-} ٓاعزحبسح ِى١ٕخ(. ٌٍزؾخ١ـ فٛس اٌمٍت ثأغبْ ِذسن ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ } اٌغفٓ فط (:

 ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )فطٓ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ ، ٚ٘ٛ اِزذاد ٌٍقٛسح . 

ٗ-} ْضٛس ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ثغجبس ١٠خ (. فٛس اٌغفٓ :) اعزحبسح ِىٕ} صش

 ٚ٘ٛ اٌفحً )صشْ( ٚعش اٌغّبي اٌزٛم١ؼ ، ٚرٛؽٝ ثبٌضٛسح ٚاٌغنت . 

٘-ٓٙ{:) اعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس اٌمٍت ثأغبْ ٠ٛدْ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي  } ؽبع

 ش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ ٚرٛؽٟ ثبٌؾضْ . ٚ٘ٛ اِزذاد ٌٍقٛسح .ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )ؽبعٙٓ( ٚع

ٙ-ٓٙٔز١غخ ٌّب لجٍٗ. {: } ؽبع  

3-(:} فٛس دلبد اٌمٍت ثبٌٕمظ صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ٚفشػ ثبٌّؾجٗ ثٗ ٌٍزٛم١ؼ ٚرٛؽٝ } ٔمظ .)اعزحبسح رقش٠ؾ١خ

 ثؾذح خفمبْ اٌمٍت ٚامطشاثٗ . 

1- . األعٍٛة فٝ اٌج١ذ خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚاٌزؾغش. 

1-   ً ُِّ ، ِووووووووووووب أثووووووووووووِٛن ثخ١وووووووووووو  ِوووووووووووووب ٌوووووووووووووـٗ ٌِٛـوووووووووووووـح ب ثّــٕـوووووووووووووـع ٚؽـووووووووووووووـجظ    ٠ووووووووووووب اثٕووووووووووووخ َ اٌوووووووووووو١
 

ٌُُموم   و ابنة الٌم كناٌة  ن السفٌنة .  البر  (×): البحر    ا١ٌــــــُ . -  :المفردات : المفراد  البحفر    /   ِب أثٛن) ج ( 
:  جبففاً لففه . /   ِبٌــــووـٗ   ٛاد ، ِحطووب .، عووخٟ ، عوووووش٠ُ ×( )) ج ( بخففالء  : ِّغووه ، ؽووؾ١ؼ، ِمزووش ، موو١ٕٓثخ١ووً -

: أعوش  ؽوجظ  -ئثبؽخ، عوّبػ ، عطوب ×: ؽشِبْ   ِٕع - ./مبرض كاره (×)مررًما , متعلًقا ,محباً ,مولعـًـــا   : عروفاً 

 . إطالق (×) منعه )حرمانه( من السفر لمصر وحبسه فً إسبانٌا تنفٌذاً ألمر اسنجلٌز والمراد ٚعغٓ  )ط( ؽجٛط 

٠خبهت أؽّذ ؽٛلٟ اٌغف١ٕخ  ف١مٛي ٌٙب : ئْ اٌجؾش ِؾٙٛس ثبٌىشَ ، فٍّبرا ٠جخً عٍٟ ٠ٚؾشِٕٝ        -:   عرحال

   ِٓ اٌحٛدح ئٌٝ اٌٛهٓ ثؾجغٝ فٝ ِٕفبٜ
 ألوان الجمال

ٔ-:} ُوٕب٠وخ(عٓ ِٛفوَٛ. ٚ٘وٛ اٌغوف١ٕخ ؽ١وش أهٍوك اٌىولَ ٚأساد الصَ ِحٕوبٖ ، ٚعوش اٌغّوبي ، اإلر١وبْ  } اثٕخ اٌو١(

 ّحٕٝ ِقؾٛثب ثبٌذ١ًٌ ع١ٍٗ فٝ ئ٠غبص ٚرغغ١ُ . ثبٌ

ٕ-:} ُاعزحبسح ِى١ٕخ     ؽجٗ اٌغف١ٕخ ثأغبْ أٚ فزبح  ٠َُٕبدٜ ع١ٍٙب عش عّبٌٙب )اٌزؾخ١ـ( .} ٠بثٕخ ا١ٌ 

ٖ-ُ{:أعٍٛة ئٔؾبئٝ ٔٛعٗ ) ٔذا (. غشمٗ اٌزّٕٟ ٚاالعزحطبَ. } ٠بثٕخ ا١ٌ 

ٗ-  :} وٕب٠خ(. عٓ ِٛفَٛ. ٚ٘ٛ اٌجؾش } أثٛن(. 

٘-:} ًاعزحبسح ِى١ٕوخ(. فوٛس اٌجؾوش ثأغوبْ ٌو١ظ ثخو١ل ، صوُ ؽوزَ اٌّؾوجٗ ثوٗ ٚعوب  ثؾوٝ  ِوٓ  } ِب أثٛن ثخ١ (

 ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )ثخ١ً( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ. ٚ٘ٛ أعٍٛة خجشٜ ٌٍزمش٠شٚاالعزحطبَ. 

     وش٠ُ(أثٛن ( أَ )ِب أثٛن ثخ١ًط:  أٞ اٌزحج١ش٠ٓ أعًّ ٚأد ق   ٌّٚبرا  : )

 :( أعًّ ألٔٗ فٟ ِٛلف اٌحزبة ٠ٕفٝ إٌمـ ٚال ٠ضجذ اٌىّبي.ِب أثٛن ثخ١ً)ط 

ٙ-}  اعووزحبسح ِى١ٕووخ(. فووٛس اٌجؾووش ثأغووبْ ٌِٛووع ِٚؾووت ، صووُ ؽووزَ اٌّؾووجٗ ثووٗ ٚعووب  ثؾووٝ  ِووٓ } ِبٌووٗ ٌِٛحووب (:

 ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )ٌِٛحب( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ.  

3-}  ؾبئٝ ٔٛعٗ اعزفٙبَ غشمٗ اٌزحغت . : أعٍٛة ئٔ} ِبٌٗ ٌِٛحب 

1-  رــــــــــشادَ  ٠إوذ اٌّحٕٝ ٚ ٠ٛمؾٗ ٚ ٔىشربْ  ٌٍز٠ًٛٙ . ؽجظ (  -) ِــــٕـــــع : 

 : ٔمذ 

 اب النقاد  لى عوقى كلمة حبس بعد منع ألنها لم تضف جدٌداً وجلبت ألجفل القافٌفة وأرى أنهفا جفاءت نتٌجفه  -ٔ
ه إلى وطنه فترتب  لى ذلك حبسفه ففى منففاه بأسفبابنا . .. فالكلمفة لفم تجلفب ألجفل للمنع فالعا ر محروم من العود

 .القافٌة
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ِٗ اٌـووووووووووووووووووـَذٚ -0 َ  َعٍووووووووووووووووووٝ ثَـووووووووووووووووووـلثٍِِ ًِّ ِعووووووووووووووٕظِ     أَؽـووووووووووووووووووـشا ووووووووووووووـٓ ُووووووووووووووو ِِ  ُػ َؽـووووووووووووووـلي  ٌٍِط١َووووووووووووووِش 
 

 :اٌؾغش ) َ ( اٌذٚؽخ ، ٚ ٘ٝ اٌؾغشح اٌحظ١ّخ ٚ اٌّشاد " اٌٛهٓ " ٚ  اٌـــــــذٚػ -   : المفردات

: اٌّشاد  اٌــطـــ١ــــشؽــــــــــــــــشاَ . /× ( : ِجـــــبػ )  ؽـــــــلي/)عظ(  أدٚاػ ٠ش٠ذ ِٓ اٌجلثً " أً٘ اٌٛهٓ "

 : ْٔٛ ) ط ( أعٕبط  ٚ ُعــٕــٛط . عــــٕــــظاٌّغزحّشْٚ ٚ األعبٔت ./

خٌراته والحٌاة فٌه , وٌبٌحها للررباء عوقى مستنكرا : كٌف ٌحرم االستعمار أبناء الوطن من ٌتابع و  -:  العرح
 , فهو كمن ٌبٌح التمتع بالعجر لكل أنواع الطٌور الررٌبة , وٌحرم بالبله من العٌش فٌه جنسواألجانب من كل 

 ألوان الجمال

ٔ- ًاعزحبساد رقش٠ؾ١خ(. ؽ١ش فٛس أثٕب  اٌٛهٓ ثبٌجلثً ٚاٌّغوزحّش ثوبٌط١ش ٚاٌوٛهٓ  اٌذٚػ {: –اٌط١ش  –} ثلث(

 ٌذٚػ ٚؽزَ اٌّؾجٗ ٚفشػ ثبٌّؾجٗ ثٗ ، ٚعش اٌغّبي اٌزٛم١ؼ . ثب

 

ٕ-ٗ{:)رؾووج١ٗ مووّٕٝ( ؽ١ووش ؽوجٗ ؽشِووبْ أثٕووب  اٌووٛهٓ ِووٓ خ١شاروخ ٚ اإللبِووخ ف١ووٗ ٚئثبؽووخ رٍووه اٌخ١ووشاد  }اٌج١وذ وٍوو

اٌط١وٛس  ٚاإللبِخ ٌىً اٌغشثب  ثؾشِبْ اٌجلثً ِٓ أؽغبس٘ب أٚ أعؾبؽٙب  ٚئثبؽخ رٍه األؽغبس ٚاألعؾبػ ٌٍغشثب  ِٓ ووً

 ، ٚعش اٌغّبي اٌزٛم١ؼ . 

ٖ- َهجبق(. ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ثبٌزنبد . ؽلي {،} ؽشا(: 

ٗ- ًِشاعبح ٔظ١ش( رؾشن اٌز٘ٓ ٚرٛوذ اٌّحٕٝ . اٌط١ش { -اٌذٚػ  –} اٌجلث (: 

٘-:} أعٍٛة ئٔؾبئٝ ، ٔٛعٗ اعزفٙبَ ، غشمٗ االعزٕىبس . }أؽشاَ عٍٝ ثلثٍٗ اٌذٚػ 

ٙ-لقوش ثزموذ٠ُ ؽوجٗ اٌغٍّوخ ) عٍوٝ ثلثٍوٗ ( عٍوٝ  اٌفبعوً ِحّوٛي اٌّقوذس )  أعوٍٛة  ٍٗ اٌوذٚػ {:}أؽشاَ عٍٝ ثلث

 اٌذٚػ(  ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخق١ـ . 

3-  . ٚلذ فبس ٘زا اٌج١ذ ِضل ٠نشة فٝ األٚمبْ اٌّمٍٛثخ 

 :الحظ -

 ٌور المهاجرةخص العا ر البالبل دون غٌرها ألنها ال تسعد وال تفرخ إال فى أوطانها فهى لٌست من الط 

ًِ ئاِّل  -ٓٔ ً  داس  أََؽـوووووووووووووووووووووووـك  ثِبألَ٘ــوووووووووووووووووووووووـ ِِ٘ت ِسعووووووووووووووظِ     ُوووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووزا َّ َٓ اٌ وووووووووووووو ِِ  فووووووووووووووٟ َخج١ووووووووووووووش  
 

:  خجـــ١ـــــش./ أثحذ) × (  : أعذس ، أٌٚٝ أؽــــــــــك /. اٌّشاد ٚهٓ . )ط(. دٚس ، د٠بس    داس --:المفردات

: األسا  ٚاٌّحزمذاد  ٠ٚمقذ  اٌّزا٘تبس  ، ٚ َخجَضَخ ./ه١ت ) ط ( ُخجَضب  ، ٚ ِخجَ ) × (    دٔظ ٚ فــبعـــذ ٚلج١ؼ

 هُٙش..)×(: دٔظ ،  لزس ،  لج١ؼ ) ط (  أسعبط  سعـــــــظِزا٘ت اٌّغزحّش٠ٓ .  /

ٚ ٠طٍك اٌؾبعش ؽىّخ عظ١ّخ ٟٚ٘ : " أْ أً٘ اٌذاس أؽك ثٙب " ، ٚ وً ٚهٓ أؽك ثأثٕبئٗ ، ٚ ال   -:   العرح

 ا  اٌفبعذح ِٓ اٌّغزحّش٠ٓ اٌّحزذ٠ٓ٠ٕىش ٘زا اٌؾك ئال أفؾبة ا٢س
 ألوان الجمال.
ٔ-:} ِغبص ِشعً(. عٓ اٌٛهٓ عللزٗ اٌغضئ١خ ؽ١ش روش اٌغض  ٚ٘ٛ )داس( ٚأساد اٌىً ٚ٘ٛ )اٌٛهٓ(. ٚعش } داس (

 اٌغّبي اإل٠غبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌحللخ. 

ٕ-:} ٔىشح ٌٍحَّٛ. } داس 

ٖ-} ٌٍزغغ١ُ فٛس اٌّز٘ت ثأؽ١ب  ِبد٠خ رفغذ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  :) اعزحبسح ِى١ٕخ(. }خج١ش ِٓ اٌّزا٘ت

 ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )خج١ش( ٚعش اٌغّبي اٌزغغ١ُ.  ٚرٛؽٝ ثمجؼ اٌّغزحّش ٚفغبد أسائٗ.

ٗ-:} عّع اٌذالٌخ عٍٝ وضشح اٌطبِح١ٓ فٝ ِقش.  } اٌّزا٘ت 

٘- }ئهٕبة(. ثبٌزشادَ ٌٍزٛو١ذ. }خج١ش ، سعظ( : 

ٙ-:} ؽشَ اعزضٕب  ٠ذي عٍٝ ِخبٌفخ اٌّغزحّش ٚخشٚعٗ عٍٝ عٕخ اٌؾ١بح ٚإٌّطك   } ئال 

3-  ٔىشح ٌٍزؾم١ش ٚاٌغخش٠خ . سعظ  { ،} خج١ش 

1- األعٍٛة خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚرَ االعزحّبس ٠ٚغشٜ ِغشٜ اٌؾىّخ 

: نقد 

 ألجل القافٌة . ٌرى النقاد أن كلمة }رجس{ لم تضف جدٌداً بعد كلمة }خبٌث{ وأنها جلبت -ٔ
وأرى أنها أفادت الجدٌد فهى تفٌد عدة قبح المستعمر وفساد رأٌه وأرى أنها ضرورٌة ؛ ألنها أكدت هذا الفساد , 

 وأبرزت  اطفة العا ر نحو المستعمرٌن واستبدادهم وقبح كل أفعالهم .

ٔٔ-   ْ لٍَجوووووووووووووووووٟ ِؽوووووووووووووووووشا َٚ   ً شَعووووووووووووووووو ِِ أَسعوووووووووووووٟ    َٔفغوووووووووووووووووٟ  َٚ ِْ عووووووووووووو١شٞ  ِّٙوووووووووووووب فوووووووووووووٟ اٌوووووووووووووُذِٛ  ثِ
 

 ِـِــشَعـــً  ِب ٠ذخً ِٓ ٘ٛا  فٟ اٌشئخ ٚ ٠خشط ِٓ األٔف ) ط ( أٔفبط ./ٚ٘ٛ: ؽ١ٙمٝ ٚصف١شٜ  َٔـــَفـــِغــٝ -:فرداتالم

ِب  اٌح١ٓ .)َ(. اٌذِع :  اٌذِـــْٛ: لٍع اٌغف١ٕخ ) ط ( أْؽــــِشعـــخ ٚ ُؽـــــُشْ ./ ؽــــــــشاْلذس  ) ط (  ِشاعً .   /:

أطٍمٟ " ٠خبهت رؾشوٟ ٚ:  ع١ـــش٠ّٜىٓ ٌٍغف١ٕخ أْ رغ١ش ف١ٙب ثذال  ِٓ اٌجؾش ./ ض١شح٠مقذ أْ دِٛعٗ و ٚٚاٌذِحخ

 : لفٟ ٚ اعزمشٞ ٚ٘ٛ  فحً أِش ِبم١ٗ " أسعٝ "  ٚ ِقذسٖ " ئسعب  " ٚ ِبدرٙب ) سعٛ ( . أسعـــٝاٌغف١ٕخ " ./
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ٌٙب وً ِب رؾزبط ٌٍشؽٍخ ؛ صُ ٠غزحطف اٌؾبعش اٌغف١ٕخ ٌىٟ رؾٍّٗ ئٌٝ ِقش ، ٠ٚزحٙذ ٌٙب ثأْ ٠مذَ  -:  العرح

فغ١غحً ِٓ أٔفبعٗ اٌٍّزٙجخ ٚلٛدا ٌٙب ، ٚلٍجٗ اٌخبفك ؽشاْ ٠ٛعٙٙب ئٌٝ اٌٛهٓ ، ٚع١غحً ِٓ دِٛعٗ اٌغض٠شح 

 . . ثؾشا رغ١ش ف١ٗ
 ألوان الجمال

ٔ-} ًرؾج١ٗ ث١ٍغ (. ٌٍزٛم١ؼ  فٛس أٔفبعٗ ثبٌّشعً .٠ٚٛؽٟ ثؾذح اٌؾٛق.} ٔفغٟ ِشع (: 

ٕ-} ْ١ٗ ث١ٍغ( ٌٍزٛم١ؼ فٛس اٌمٍت ثبٌؾشاْ. ٠ٚٛؽٟ ثؾذح اٌؾٛق .:)رؾج} لٍجٟ ؽشا 

ٖ- ِْٛصُ ٔغبْ ٠ُأِش أٚ فٛس اٌذِْٛ ثبٌجؾش{:)اعزحبسح ِى١ٕخ(: ؽ١ش فٛس اٌغف١ٕخ ثا} ع١شٜ ٚأسعٟ فٟ اٌذ ، 

 ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )ع١شٜ ٚأسعٝ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ ٚاٌزٛم١ؼ 

ٗ- ً{:) ؽغٓ رمغ١ُ(. ٠حطٟ عشعب  ِٛع١م١ب . ، ٚلٍجٟ ِؽشاْ} ٔفغٟ ِشع 

٘- ٞهجبق(. ٠ٛمؼ اٌّحٕٟ أسعٝ {،} ع١ش (:. 

ٙ-} ٝعٕبط ٔبلـ( ٠حطٝ عشعب ِٛع١م١ب ٠طشة األرْ .} ع١شٞ ،أسع( : 

3-:} ٝأعٍٛة أِش ٌٍزّٕٟ . } ع١شٞ ،أسع 

1 -} ٌٍٞزٛو١ذ اٌزخق١ـ . (عٍٟ اٌفحًب:)أعٍٛة لقش(. ثزمذ٠ُ ؽجٗ اٌغٍّخ ) ثّٙ} ثّٙب فٟ اٌذِْٛ ع١ش 

 نقد : 

ٌري النقاد أن التصوٌر فً هذا البٌت فٌه تناقض ألن عوقً جعل السفٌنة عرا ٌة بخارٌة فى وقت واحد  وهذا  – 1
 ٌخالف الواقع .

ٌرٌد وأري أنه ال مانع من وجود العراع فً السفٌنة البخارٌة حتى إذا تعطل المحرك ٌستخدم العراع , أو أن عوقً  -
من السفٌنة أن تجمع بٌن المحرك والعراع فً وقت واحد لتصل به سرٌعاً إلً وطنه , وهذا ٌؤكد عدة العوق 

 والحنٌن إلً الوطن.,  كما أن التعبٌر مجازى ولٌس حقٌقٌا. 
فً حدٌث عوقً  ن السفٌنة تجدٌد ولكن فً إطار القدٌم ألن السفٌنة هً وسٌلة االتصال بٌن العا ر ووطنه  -2

 وذلك ٌعبه حدٌث العا ر القدٌم  ن الناقة وهً وسٌلة االتصال بٌن العا ر ومن ٌحب .

غوووووووووووووووـشا -ٕٔ َِ َٚ وووووووووووووووِه اٌفَٕوووووووووووووووبَس  َٙ ع َٚ اِعَحٍوووووووووووووووٟ  ىوووووووووووووووِظ     َٚ َِ َٚ   ً َٓ َسِووووووووووووووو  ِن ٠َوووووووووووووووَذ اٌضَغوووووووووووووووِش ثَووووووووووووووو١
 

ٓ ٟٚ٘ ِقجبػ لٛٞ اٌنٛ  ٠ٛمع فٟ ِىبْ عبي ٌزٙزذٞ ثٗ اٌغف: ارغب٘ه ٚ لقذن . اٌفــٕـــبس : ٚعٙــه -:المفردات

ِشعبن ./  )×(: هش٠مه  )ط( ِغبسٜ ، ِغش٠بد   ِغشان /وٍّخ ِؾشفخ عٓ إٌّبس ٚ اٌّشاد ٕ٘ب  " ِٕبس اإلعىٕذس٠خ " . 

 ِٓ أؽ١ب  اإلعىٕذس٠خ . اٌشًِ ٚ اٌّىظ :: اٌّشاد ؽبهئ اإلعىٕذس٠خ )ط( اٌضغش : اٌضغٛس  . ٠ذ اٌضغــش

ب  اإلعىٕذس٠خ ؽ١ش ٠ٛعذ إٌّبس اٌؾ١ٙش ث١ٓ أؽ١ب  اٌشًِ ٚاٌّىظ ٠ٚطٍت ِٓ اٌغف١ٕخ أْ رزغٗ ثٗ ئٌٟ ١ِٕ - -:   العرح

 .ؽ١ش وبْ ٠ح١ؼ عح١ذ ا فٟ ٚهٕٗ ...
 ألوان الجمال

ٔ-{:)اعزحبسح ِى١ٕخ(: فٛس اٌغف١ٕخ ثأغبْ ٠أِش ٌٚٗ ٚعٗ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ   } اعحٍٟ ٚعٙه

 زؾخ١ـ. ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ فحً األِش )اعحٍٝ( ٚعش اٌغّبي اٌ

ٕ-:} أعٍٛة ئٔؾبئٝ ٔٛعٗ أِش غشمٗ اٌزّٕٟ . } اعحٍٟ ٚعٙه 

ٖ-} اعزحبسح ِى١ٕخ(.فٛس اٌضغش ثأغبْ ٌٗ ٠ذ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي } ٠ذ اٌضغش(:

 ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )٠ذ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ.

ٗ-  ًِٚؽذح اسرجبهٗ ثٙب{. ١ٌإوذ ؽجٗ ٌٙزٖ األِبوٓ ٚاٌّىظ  ،خـ أِبوٓ } اٌش 

هَٕوووووووووووووٟ ٌَوووووووووووووٛ ُؽوووووووووووووِغٍُذ ثِبٌُخٍوووووووووووووِذ َعٕوووووووووووووُٗ  -ٖٔ ِٗ فووووووووووووووٟ اٌُخٍووووووووووووووِذ َٔفغووووووووووووووٟ     َٚ  ٔووووووووووووووبَصَعزٕٟ ئ١ٌَِوووووووووووووو
 

اٌفٕب  ٚ اٌضٚاي × ( : اٌجمب  ٚ اٌّمقٛد اٌغٕخ )  اٌخــٍـــــــذ/    ، رحٍمذ أزجٙذ×: ر١ٍٙذ ،أؾغٍذ  ُؽغٍذ -:المفردات

 ، عبٌّزٕٟ ٙزٕٝٔ (×): اؽزبلذ ئ١ٌٗ ٔبصعزٕٟ ئ١ٌٗاألخلد./)ط( 

٠ٚحجش اٌؾبعش عٓ ؽذ ؽجٗ ٌجلدٖ ف١مٛي : ئْ ؽجٟ ٌجلدٞ وج١ش ٚعظ١ُ ، ٌذسعخ إٟٔٔ لذ أؽزبق ئ١ٌٙب ٚأٔب فٟ  -:   العرح

 عٕخ اٌخٍذ .
 ألوان الجمال

ٔ-:} ٍٗ١ُ )وٕب٠خ(.  عٓ ؽذح ؽت اٌٛهٓ ، ٚعش اٌغّبي اإلر١بْ ثبٌّحٕٝ ِقؾٛثب ثبٌذ١ًٌ ع١ٍٗ فٝ ئ٠غبص ٚرغغ } اٌج١ذ و 

ٕ- :}وٕب٠خ عٓ اٌغٕخ ، ٚ رىشسد ِشر١ٓ فٟ اٌج١ذ ٌزأو١ذ ؽجٗ اٌحظ١ُ ٌّقش . } اٌخٍذ 

ٖ-} ٝاعزحبسح ِى١ٕخ(. ٌٍزؾخ١ـ فٛس إٌفظ ثأغبْ ٠ؾزبق ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ } ٔبصعزٕٟ ئ١ٌٗ ٔفغ( :

 .ٌؾٛق ٌٍٛهٓٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )ٔبصعزٕٝ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ.ٚرٛؽٝ ثؾذح ا

ٗ-:} ٝأعٍٛة لقش( ثزمذ٠ُ ؽجٗ اٌغٍّخ ) ئ١ٌٗ ( عٍٝ اٌفحً ٌٍزٛو١ذ ٚ اٌزخق١ـ . } ٔبصعزٕٟ ئ١ٌٗ ٔفغ( ( 

٘- هجبق(. ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚإوذٖ ثبٌزنبد. ٔبصعزٕٝ {: ،} ؽغٍذ( 

ٙ- .} ٟٕرٛؽٟ ثبٌؾت ٚاالعزضاص . اإلمبفخ ١ٌب  اٌّزىٍُ } ٚه 
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3-:}اٌفبعً(.  ٌٍحٍُ ثٗ ٚ٘ٛ ٔح١ُ اٌغٕخ ، ثٕب  اٌفحً ٌٍّغٙٛي ٌٍذالٌخ عٍٝ عٍت اإلسادح  )ئ٠غبص ثؾزَ } ؽغٍذ

 ٚ أٔٗ ال رٔت ٌٗ فٝ االٔؾغبي عٓ ٚهٕٗ ، فٙٛ أعًّ ِٓ )أؾغٍذ(  .

: نقد 

 اب النقاد  لى عوقً هذا البٌت واتهموه بالمبالرة وفساد المعنى , فالمبالرة ؛ألنه ٌفضل مصر  لى الجنة ,  -ٔ
 د المعنى  ألن اسنسان لو كان فً الجنة انقطعت  نه أسباب الدنٌا فال ٌعتاق إلى وطن أو غٌره . وفسا

وأرى أن فففى البٌففت مبالرففة ولكنهففا مقبولففة فففى مجففال حففب الففوطن ألن العففا ر بعٌففد  ففن وطنففه وقففد خف ففف مففن 
أى امتنفاع العفوق إلفى  المبالرة ومنع فساد المعنفى , اسفتخدم حفرف العفرط }لفو{.  وهفوحرف امتنفاع المتنفاع,

 .الوطن وهو فى الجنة المتناع وجوده فى الجنة أصال.

ٔٗ-   ً َ٘ـووووووووووووووووـفب ثبٌـفُـووووووووووووووووـإاِد فووووووووووووووووٟ َعٍَغووووووووووووووووج١ ِٓ َؽوووووووووووووووِّظ     َٚ وووووووووووووووٓ َعووووووووووووووو١ ِِ أ  ٌٍَِغوووووووووووووووٛاِد  َّ  ظووووووووووووووـَ
 

:  ــــــــوـأظـــّـ: اٌمٍوت ) ط (  أفئوذح . /   اٌفـــــوـإاد./ٚصجوذووشٖ ٚٔفش× ِبي ٚاؽوزبق ؽٓ ٚ :  ٘فب ثبٌفإاد - :    المفردات

: اٌّب  اٌحزة ٚ٘وٟ عو١ٓ فوٟ اٌغٕوخ ) ط ( علعوت ٚ  اٌغٍغج١ًاسرٛا  )ط( أظّب   . /سٞ ٚ× ( عطؼ ٚاٌّشاد ؽٛق ) 

 : اٌمشٜ اٌّؾ١طخ ثبٌّذ٠ٕخ ٚ اٌّشاد ٕ٘ب  مٛاؽٟ ع١ٓ ؽّظ  )ط( أعٛدح )  ط ط (  أعبٚد . اٌغـــــٛادعلعـ١ت . /

 ؤ٠خ أٍٟ٘ ٚأؽجبثٟ ٚ ثخبفخ فٟ ع١ٓ ؽّظ ٚمٛاؽ١ٙب .ٚ ِبصٌذ أؽزبق ئ١ٌٙب ٚئٌٝ س -:   العرح
 ألوان الجمال

ٔ-:} ثأغبْ ١ّ٠ً ٠ٚٙفٛ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ  اٌفإاد) اعزحبسح ِى١ٕخ(. ٌٍزؾخ١ـ فٛس } ٘فب ثبٌفإاد ظّأ 

 ٚعب  ثؾٝ  ِٓ ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ اٌفحً )٘فب( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ. 

ٕ-:} ثزمذ٠ُ ؽجٗ اٌغٍّخ عٍٝ اٌفبعً ٌٍزٛو١ذ ٚاٌزخق١ـ .  أعٍٛثمقش } ٘فب ثبٌفإاد ظّأ 

ٖ-:} اعزحبسح رقشؽ١خ(. فٛس اٌؾٛق ثبٌظّأْ ٌٍزغغ١ُ صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ٚفشػ ثبٌّؾجٗ ثٗ.  } ظّأ( 

 ٚرٛؽٝ ثؾذح اٌؾٛق ٌٍٛهٓ. 

ٗ- :} ٔىشح ٌٍحَّٛ ٚ اٌزحظ١ُ } ظّأ 

٘-:} ٌزنبد..)هجبق( . ٠ٛمؼ اٌّحٕٝ ٠ٚجشصٖ ٠ٚإوذٖ ثب } عٍغج١ً ، ظّأ  

ٙ-:} رٛس٠خ(.  رض١شاٌز٘ٓ )اٌّحٕٝ اٌمش٠ت غ١ش اٌّمقٛد : عٛاد اٌح١ٓ ٚاٌّحٕٝ اٌجح١ذ  } اٌغٛاد( 

 اٌّمقٛد: األؽ١ب  ٚاٌمشٜ(.

3- .ع١ٓ ؽّظ( ِغبص ِشعً عللزٗ اٌّؾ١ٍخ( 

1- ٓٚاألعٍٛة فٝ اٌج١ذ خجشٜ ٌٍزمش٠ش ٚئظٙبس اٌؾٛق ٚاٌؾ١ٕٓ ٌٙزٖ األِبو 

َِٙذ اٌٍَـوو -٘ٔ ًُ ِؽغــــــــوـّٟ     ـُٗ ٌَـــــووـُ ٠َِغـــــــووـت َعـــووـٓ ُعـــــــفووـَٟٛٔؽــــووـ ٌَـــــــــوـُ ٠َـــخـــوـ َٚ  َؽـخــقـــُُٗ عــــــبَعـــخ  
 

 : رارٗ " ٠مقوذ اٌوٛهٓ "  ؽخقٗاٌّشاد ع١ٟٛٔ . / ٚ:)َ(. َعفٓ ٚ٘ٛ غطب  اٌح١ٓ  عفـــٟٛٔ: عٍُ /   ؽٙذ    : المفردات

 (×): ٌوُ ٠فـــــــــوـشغ ./ٌوُ ٠خــوـً )ط( عوحبد ، عوٛاْ ، عوبْ : ٌؾظوخ   عبعـــــــوـخ  ./ ، أؽوخـ)ط( ؽخٛؿ ، أؽخبؿ 

 . ، ؽحٛسٞ: ئدساوٟ  ؽغـ٠ّٟزأل / 

 .٠ٚحٍُ سثٟ أْ فٛسح ِقش ِب صاٌذ أِبَ ع١ٕٟ ٌُٚ رفبسق سٚؽٟ أثذا وأٟٔ ٌُ أرشوٙب ئال أِظ  -:   العرح
 ألوان الجمال

ٔ-:} ٝٔٛعٓ اٌح١ٓ عللزٗ اٌغضئ١خ . ٚعش اٌغّبي اإل٠غبص ٚاٌذلخ فٝ اخز١بس اٌحللخ.)ِغبص ِشعً(.  } عف 

ٕ-:} ٗاعزحبسح ِى١ٕخ(. فٛس اٌٛهٓ ثأغبْ ، صُ ؽزَ اٌّؾجٗ ثٗ ٚعب  ثؾٝ  ِٓ  } ٌُ ٠غت عٓ عفٛٔٝ ؽخق(

 ٌٛاصِٗ ٠ذي ع١ٍٗ ٚ٘ٛ وٍّخ )ؽخقٗ( ٚعش اٌغّبي اٌزؾخ١ـ .             

ٖ- :}ٔىشح ٌٍزم١ًٍ }عبعخ. 

ٗ-   :} ٗأعٍٛة ِإوذ ثزمذ٠ُ اٌغبس ٚ اٌّغشٚس .  }ٌُ ٠غت عٓ عفٟٛٔ ؽخق 

٘- . ٗاألعٍٛة : خجشٞ ٌٍزأو١ذ عٍٝ ؽذح اٌؾت ٌٍٛهٓ ٚاٌزحٍك ث 

 التعلٌق العام  لى النص
 س : تحت أي أغراض الععر ٌندرج هذا النص ؟ 

 حبهفخ اٌؾ١ٕٓ ئٌٝ اٌٛهٓ .٠ٕذسط ٘زا إٌـ رؾذ غشك )اٌؾحش اٌٛهٕٟ( اٌزٞ رّزضط ف١ٗ األفىبس ث 

 س : " بناء هذه القصٌدة ٌقوم  لى أسس المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة" . وضح . 
 ٚؽذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ ، ٚلذ أمبَ ع١ٍٙب ؽٛلٟ رٕبعك األٌفبظ ٚرمغ١ُ اٌغًّ . - ٔ

 رحذد األفىبس فٟ اٌمق١ذح اٌٛاؽذح ،. - ٕ

 وبْ ٠زؾذس اٌؾبعش اٌحشثٟ عٓ إٌبلخ . رؾذس عٓ ٚع١ٍخ أزمبٌٗ ، ٟٚ٘ اٌغف١ٕخ وّب  - ٖ

 عل( . -ففب  -ِخبهجخ اٌقبؽج١ٓ وّب فٟ )اروشا  - ٗ

 اٌقجب( .  -اعزحّبي ثحل األٌفبظ اٌزشاص١خ ِضً )ِلٚح  - ٘

 اإلوضبس ِٓ اٌؾىُ اٌزٟ رزخًٍ اٌمق١ذح ، وّب فٟ اٌج١ذ : األٚي ٚاٌخبِظ ٚاٌحبؽش . - ٙ
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:األفكار 
ثطخ، ٠غّحٙب خ١و فىشٞ ٚاؽذ ٚ٘ٛ اٌؾٛق ٚاٌؾ١ٕٓ ٌٍٛهٓ ٚروش٠بد اٌطفٌٛخ ٚاٌؾجبة. عب د األفىبس ٚامؾخ ِزشا

وّب أْ ؽذ٠ضٗ ِع اٌغف١ٕخ ِشرجو اسرجبهب ل٠ٛب ثفىشح إٌـ، ففٟ ٘زا اٌٛلذ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ٚع١ٍخ ٌٍحٛدح ئٌٝ ِقش 

 غ١ش٘ب، فؾذصٙب ٚعبرجٙب ألٔٙب أٍِٗ اٌٛؽ١ذ فٟ اٌحٛدح.

 :الصور 
 فمذ وبْ ؽٛلٟ ِغشِب  ثبٌقٛس اٌج١ب١ٔخ ٚ٘ٝ رزْٕٛ   ) عضئ١خ ٚوض١شح (   

ث١ٓ اٌزؾج١ٗ ٚاالعزحبسح ٚاٌىٕب٠خ ٚاٌّغبص اٌّشعً ٚرإدٜ دٚس٘ب فٟ خذِخ اٌّحبٟٔ ثبٌزغغ١ُ ٚاٌزٛم١ؼ ٚاٌزؾخ١ـ 

ٚثلثً اٌذٚػ.. ٠ٚظٙش فٟ ثحنٙب ِجبٌغخ وزؾج١ٗ  -ٚعٛا  اٌزئت  -، ٚوض١ش ِٕٙب ِغزّذ ِٓ اٌزشاس وبٌزؾج١ٗ ثبٌقجب 

إٌفظ ثبٌّشعً اٌزٞ ٠ّذ اٌغف١ٕخ  ثبٌطبلخ ٚاٌفإاد ثبٌؾشاْ اٌّنطشة ٚاٌذِْٛ ثّب  اٌجؾش اٌىض١ش،ٚرشن اٌخٍذ ِٓ 

 ٌٚىٕٙب ِمجٌٛخ ألٔٙب عذ٠ذح . –أعً ٚهٕٗ 

:األلفاظ 
 (  عب د عٍٙخ ٚٚامؾخ ثح١ذح عٓ اٌغّٛك ٚاٌزحم١ذ.  ٔ   

 األعٍٛة اٌخجشٞ(اٌحجبساد ِؾىّخ اٌق١بغخ، ٚاعزّذ فٟ ِحظُ أعب١ٌجٗ عٍٝ)

 اٌزٞ ٠مشس اٌؾمبئك ٚاٌٛالع اٌزٞ ٠ح١ؾٗ ٠ٚزأٌُ ِٕٗ اٌؾبعش.

  وّب اعزخذَ ثحل )األعب١ٌت اإلٔؾبئ١خ(اٌزٟ رض١ش اٌّؾبعش ٚرغزة االٔزجبٖ.

 ٚعب د اٌؾغٕبد ل١ٍٍخ غ١ش ِزىٍفخ. ئال فٟ اٌج١ذ اٌشاثع عؾش ؽ١ش عب د 

 اٌزٛس٠خ ِزىٍفخ غبِنخ.

وأٌها أجمل فً رأٌك ؟ ولماذا ؟  مصادر الموسٌقى فً األبٌات 

 خبسع١خ   رظٙش فٟ :   -ٔ

 أٔغٝ ( –( اٌزقش٠ع فٟ ِطٍع اٌمق١ذح. ) ٠ٕغٝ ٕ  ( ٚؽذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ.  ٔ                       

     ( اعزخذاَ اٌغ١ٓ اٌّىغٛسح لبف١خ ألث١بد اٌمق١ذح ٚاٌزٞ ٠لئُ  اٌغٛ إٌفغٟ اٌؾض٠ٓ ٖ                       

 ( اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ح١خ غ١ش اٌّزىٍفخٗ                       

 خف١ــخ فٟ :داخـٍـ١خ   -ٕ

 ( سٚعــــــخ اٌزقـــ٠ٛــــــش .ٕ( اخز١بس األٌفبظ اٌّٛؽـ١ـــخ .                          ٔ                          

 ( ٚمٛػ األفىبس ٚرشاثطٙب .ٗــخ .                           ( لــــــــٛح اٌحـــبهـــفــــٖ                          

ب  -اٌّٛع١مٝ اٌذاخ١ٍخ أعًّ ألٔٙب              ّ  ِإصشح ٚغ١ش ِزىٍفخ. -دائ

 :من مالمح المحافظة  لى القدٌم 

 .  زشاص١خاألٌفبظ اٌاٌؾشؿ عٍٝ اعزخذاَ  - ٕ     االعزّبد عٍٝ ٚؽذح  اٌٛصْ اٌمبف١خ .                 -ٔ     

 ِحبسمخ اٌؾحشا  اٌمذاِٝ . - ٗ    اٌزأصش ثبٌخ١بي اٌمذ٠ُ ٚاعزخذاَ اٌقٛسح اٌغضئ١خ . - ٖ     

 اٌج١ذ ٚؽذح اٌمق١ذح . -ِٙخبهجخ اٌقبؽج١ٓ عٍٝ عبدح اٌمذِب .                   -٘     

 ؽ١ْٛ اٌؾىّخ -3      

 

 :من مالمح التجدٌد 

 ( اخز١بس عٕٛاْ ٌٍٕـ رذٚس ؽٌٛٗ األفىبس.١ٕبعٟ اٌٛهٕٟ .       ( اٌّٛمْٛ عذ٠ذ فٙٛ ِٓ اٌؾحش اٌغٔ

 ( اٌزؾشس ِٓ اٌّؾغٕبد اٌجذ٠ح١خ اٌّزىٍفخ.ٖ

                                                                                ( اٌٛؽذح اٌحن٠ٛخ فٟ ٘زا اٌغض  اٌّمشس ِٓ اٌمق١ذح ٚ٘ٝ ِزّضٍخ فٟ  :  ٚؽذح اٌّٛمْٛ .                                             ٗ

 ٚ رشاثو األفىبس .    ٚ ٚؽذح اٌغٛ إٌفغٟ .

:مالمح عخصٌة عوقً من خالل النص 

 ٚهٕٟ فبدق اٌٛه١ٕخ ٚعشثٟ ِغٍُ ِخٍـ ألِزٗ اإلعل١ِخ ٚاٌحشث١خ.  - ٔ    

 ٚاعع اٌضمبفخ ع١ّك األفىبس خج١ش ثبٌّزا٘ت اٌغ١بع١خ.  - ٕ    

 ؽبعش ِٛ٘ٛة عجمشٞ ٠ٕبفظ أعظُ ؽحشا  اٌحشة فٟ أص٘ٝ اٌحقٛس.  - ٖ    

  :الخصائص الفنٌة ألسلوبه 

 فقبؽخ األٌفبظ ٚثحذ٘ب عٓ اٌغشاثخ ٚاٌزٕبفش.  - ٔ    

 عضاٌخ اٌحجبساد ٚئؽىبَ ف١بغزٙب وأٔٙب عجبئه اٌز٘ت.  - ٕ    

 سٚعخ اٌزق٠ٛش ٚاإلوضبس ِٓ اٌقٛس اٌزٟ رخذَ اٌّحبٟٔ.  - ٖ    

 االعزحبٔخ ثبٌّؾغٕبد اٌجذ٠ح١خ غ١ش اٌّزىٍفخ غبٌجب.  - ٗ    
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  ٚمٛػ األفىبس ٚرشاثطٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرح١ّمٙب. - ٘    

 ا٘زّبِٗ ثبٌزبس٠خ اٌّقشٞ ٚاإلعلِٟ. -ٙ

 اإلوضبس ِٓ اٌؾىّخ. -3

 رحبلت ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس(. –سعظ  –ؽلي  –رأصشٖ ثبٌّحغُ اٌمشآٟٔ ) ؽشاَ  -1

 ن الحس الصادق  ند عوقً بالتارٌخ األسالمً . وضح ذلك .س:  تعبر القصٌدة  
 ـ  ألٔٗ ٠ّنٟ ثحذ ٘زٖ األث١بد ِع ربس٠خ األٔذٌظ اإلعل١ِخ ، ٚ٘ٛ فٟ رٌه  رّٕٟ ِٕٙغٗ اٌّٙزُ ثـ : 

 ـ اإلعلَ اٌزٞ ثذأٖ فٟ لقبئذٖ عٓ : )اٌحشة ِٚىخ ٚاٌشعبٌخ ٚاٌشعٛي ٚاألص٘ش( ،  

 : )عفؼ األ٘شاَ ٚأثٟ اٌٙٛي ٚرٛد عٕخ آِْٛ ٚوجبس اٌؾٛادس فٟ ٚادٞ ا١ًٌٕ ِٚؾشْٚ ٍِٕش( ـ اٌزبس٠خ اٌزٞ ظٙش فٟ لقبئذٖ عٓ 

 س : ما المقصود بالمعارضة الععرٌة ؟ ثم وازن بٌن بداٌة البحتري وبداٌة عوقً
اٌّحبسمخ اٌؾحش٠خ : ٟ٘ أْ ٠ىزت اٌؾبعش لق١ذح رؾجٗ لق١ذح ؽبعش آخش فٟ اٌٛصْ ٚ اٌمبف١خ ِع اخزلَ اٌّحٕٝ ؛ 

 إلظٙبس ثشاعزٗ اٌؾحش٠خ .

 ارفك ؽٛلٟ ِع اٌجؾزشٞ فٟ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ ٚاعزخذاَ اٌطجبق ٚاٌزقش٠ع ٚاخزٍفب وْٛ ٌفع ؽٛلٟ أٚمؼ ، أِب

اٌجؾزشٞ فمذ اعزحًّ وٍّخ  ف١ٙب غشاثخ ٟٚ٘ )عجظ( ثّحٕٝ )ٌئ١ُ( ِٚحٕٝ ؽٛلٟ أعًّ ؛ ألٔٗ ٠زؾذس عٓ روش٠بد 

اٌجؾزشٞ عٓ أخز اٌحطب ) اعزغذا  اٌىشِب  ( ، فٕخشط ِٓ رٌه ثزفٛق اٌقجب ٚاٌغحبدح فٟ ٚهٕٗ ، ث١ّٕب ٠زؾذس 

ا ، ٌٚىٕٙب ِٕبفغخ إلصجبد اٌزاد ٚاٌّمذسح ، ٠نبَ ئٌٟ رٌه  ؽٛلٟ ٌفظ ب ِٚحٕٝ ، ٚ٘زا ٠إوذ أْ اٌّحبسمخ ١ٌغذ رم١ٍذ 

 أْ ث١ذ ؽٛلٟ ؽىّخ رغشٞ ِغشٜ األِضبي .
 ألبٌات بحنٌنه وحبه العدٌد لمصر .. وضح ذلك مع التمثٌل . توحً األلفاظ والصور التً استخدمها عوقً فً هذه ا س:

 سق( ؛ فىٍٙب ِشرجطخ ثّقش . -ِلٚح  ِٓ ؽجبة  -أ٠بَ أٔغٟ  -ِٓ األٌفبظ اٌّٛؽ١خ ثبٌؾ١ٕٓ ئٌٝ ِقش )اٌقجب    

ٚ ِٓ اٌقٛس : )ِشد عٕخ  ؽٍٛح  ٌٚزح خٍظ( ، ٚ)عل ِقش ً٘ عل اٌمٍت عٕٙب  ( ،ٚ)أعب عشؽٗ اٌضِبْ( ، 

 .زطبس ئرا اٌجٛاخش سٔذ أٚ عٛد( ، ٚوٍٙب رقٛس ؽٛلٗ اٌؾذ٠ذ ٚؽجٗ ٌّقشٚ)ِغ
 س : طبق ما درسته من  ناصر التجربة  لى هذه القصٌدة , مبًٌنا مدى جودتها .

 عٕبفش اٌزغشثخ : )اٌفىش ٚاٌٛعذاْ  ٚاٌقٛسح اٌزحج١ش٠خ( ، ٚلذ اوزٍّذ فٟ ٘زا إٌـ ٚوبٔذ ع١ذح  .

بة ٚاٌؾ١ٕٓ ئٌٝ اٌٛهٓ ِٕٚبعبح اٌغف١ٕخ ، ٟٚ٘ ِزشاثطخ ٚف١ٙب رؾ١ًٍ ٚعّك ، ٠ٚشثطٙب فبألفىبس رزٕبٚي روش٠بد اٌؾج 

خ١و ٚاؽذ ٘ٛ ؽ١ٕٕٗ ئٌٝ اٌٛهٓ ، وّب أْ ؽذ٠ضٗ ئٌٝ اٌغف١ٕخ ِزقً ثزٌه ألٔٙب أٍِٗ فٟ اٌحٛدح ئٌٝ ِقش  اٌحبهفخ 

فٛسٖ ِلئّخ  اٌقٛسح ِّزضعخ ثبألفىبس ، ٚرزشاٚػ ث١ٓ ؽجٗ ٌّقش ٚعخطٗ عٍٝ االعزحّبس ، فغب د أٌفبظٗ ٚ

اٌزحج١ش٠خ فٟٙ سائحخ ؛ ؽ١ش اوزٍّذ اٌّٛع١مٝ اٌظب٘شح ِٓ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ ٚاٌزقش٠ع ٚاٌغٕبط . ٚاٌخف١خ ِٓ أزمب  

 األٌفبظ ٚؽغٓ رشر١جٙب ٚعّبي اٌقٛس .


