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 ٓطشجٕ خ٤َِ ٓطشجٕ                                  

 :   التعريف بالشاعر

كر٢ سعرشز ػشذ٤رس ض٘طٔر٢ ئُر٠  78ُٕٔٝر٘رحٕ   ٓطرشجٕ كر٢ ذؼِرري ذِر٘رحٕ عر٘س  –ُٝذ ؽحػش جُوطش٣ٖ ) ٓقرش  

ٝجُطش٤ًس ، ٝض٘وَ ذ٤ٖ ذ٤شٝش ٝسٗوشز ٝذرحس٣ظ ، غرْ جعرطوش كر٢ ٓقرش  جُـغحع٘س ، ٝهذ سؾحد جُؼشذ٤س ٝجُلشٗغ٤س

ضرشؾْ ٓغرشق٤حش  ُٝٝر٘حٕ  ، ٝػَٔ كر٢ ؾش٣رذز جرٛرشجّ ،  -؛ ُٝزُي ُود ذؾحػش جُوطش٣ٖ )ٓقش  78ٖٔع٘س 

ٝٛرٞ سجترذ جُٔذسعرس جُشٝٓحٗغر٤س كر٢ جُؾرؼش جُؼشذر٢ جُٔؼحفرش ، ، ٝٓحًررع    -ٝٛحِٓرص  -)ػط٤رَ  ًـ ؾٌغر٤شُ

 رٞع ٣غ٠ٔ  )د٣ٞجٕ جُخ٤َِ  . ُٝٚ د٣ٞجٕ ٓط

 مناسبة النص

ػحػ ؽحػشٗح هقس قد ٓش٣شز كحؽِس ٓشك ػ٠ِ ئغشٛح ، كأؽحس ػ٤ِٚ سفذهحؤٙ ذحُزٛحخ ئ٠ُ جإلعٌ٘ذس٣س 

ذٜٞجء جُركش ٝعكش جُطر٤ؼس ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؿذ ٓح ٣شؾٞٙ كِوذ ضنحػق جرُْ سُْ جُلشجم  ُالعطؾلحء ٖٓ ٓشمٚ

، ٝخشؼ رجش ٣ّٞ هرَ جُـشٝخ ٝٝهق ذؾحهة جُركش قط٠ قٍِٞ جُٔغحء ٝسُْ جُٔشك ٝجعٞدش جُذ٤ٗح ك٢ ٝؾٜٚ 

، ٝسسٟ ٤ًق هن٠ ج٤َُِ ػ٠ِ ق٤حز جُٜ٘حس ، كطخ٤َ سٕ ٛزج جُكد جُلحؽَ عٞف ٣ون٢ ػ٠ِ ق٤حضٚ ًٔح هن٠ 

 .ج٤َُِ ػ٠ِ جُٜ٘حس كحٗلؼَ ذٜزج جُٔٞهق ًٝطد ٛزٙ جرذ٤حش جُ٘حذؼس ٖٓ ضؿشذطٚ جُزجض٤س جُقحدهس

 النص

ــــــــــــــــــــ  -1 ــــــــــــــــــــ  ت  أقمـــــــــــــــــــ إنــ ــــــــــــــــــــ   التعلَّــــــــــــــــــــ  علـ ن  بالم 
  

  
 دوائـــــــــــــــــ  تكـــــــــــــــــ   -قـــــــــــــــــــــــال ا -غـــــــــــــــــــ ب  فـــــــــــــــــ 

  

 ه ائهــــــــــــــــا طيــــــــــــــــ    الجســــــــــــــــ    هــــــــــــــــــ ا يشــــــــــــــــ    إ    -2
    

ـــــــــــــــــــــــــ ا    أيلطـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ ا   طيــــــــــــــــــــــــ    النيــ  هـــــــ
  

 وعلـــــــــــــــــــــــ  البــــــــــــــــــــــ د فـــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــــــــ اف  عبـــــــــــــــــــــــ    -3
  

  
ــــــــــــــــــــــــ   الستشفــــــــــــــــــــــــــــــــــا  منفـــــــــــــــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــــــــ  ف

  

 متـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د,  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابت بصـب متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د   -4
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د  بكــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  متفـــــ  بعــــــنـ

  

ــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــا    -5  خــــــــــــــــــــــ اط   البح اضــــــــــــــــــــــط ا    إل
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    فيجيبنـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ب يــــــ  اله جــــــــ

  

 لــــــــــــــــ  وليـــــــــــــــت  أصـــــــــــــــ َّ  صـــــــــــــــ      علـــــــــــــــ  ثــــــــــــــــــــاو   -6
  

  
 الصمــــــــــــــــــــــــــا    الص ـــــــــــــــــــــــــــــــ   كهـــــــــــــــــــــــ   قلبــــــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــــــم  كــ مــــــــــــــــــــــــــ     ينتـابهـــــــــــــــــــــــــــا -7 ـــــــــــــــــــــــــــ  ـ  مكـارهـ
    

 أعضـــــــــــــــــــــــــــــائ  فــــــــــــــــــــــــ  كالســـــــــــــــــــــــــــ   ويفتهــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــا  والبحـــــــــــــــــــــــ    -8 ـــــــــــــــــــــــ  خفَــّـ ـــــــــــــــــــــــ ا     ضـائـــــــــــــــــــــــــــ    الج ان ـــــــــــــــــــــــ  كصـــــــــــــــــــــــ ر  كمـ ـــــــــــــــــــــــا  ساعــ  اإلمســ



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 3

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 

 ذاتية؛ فالشاعر يتحدث عن موقف خاص عاشه وتجربة عاناها بنفسه. :نوع التجربة

 رض. عاطفة الحزن الشديد واألسى بسبب لوعة فراق المحبوبة، وعناء الم العاطفة المسيطرة:

  ٗ  ئ٠ُ ) ٣ٔأط ٖٓ جُؾلحء : جرذ٤حش ٖٓ)  -ٔ     األفكار:

   ٓٔ  ئ٠ُ )٘ؽٌٟٞ جُؾحػش جُطر٤ؼس ٝضؿحٝذٜح ٓؼٚ : جرذ٤حش ٖٓ)  -ٕ 

  ٕٔ  ئ٠ُ )  ٔٔٗظشزجُؾحػش ُِـشٝخ : جرذ٤حش ٖٓ) -ٖ 

       8ٔ  ئ٠ُ ) ٖٔرًش٣حش ٓإُٔس ٜٝٗح٣س قض٣٘س:  جرذ٤حش ٖٓ) -ٗ 

 

                     

    

ـــــــــــــــــــــــــــ     تغشــــــــــــــــــــــــــ  -9 ــــــــــــــــــــــــــ ر     الب يـــ  وكأنــــهـــــــــــــــــــــــــــا ك 
  

  
 أ شائــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ  ع يـــــــــــــــــــــن َّ  إلـــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــع  

  

ــــــــــــــــــــــــ  -10 ــــــــــــــــــــــــك  واألفــ ــــــــــــــــــــــــ   معت           ن ــــــــــــــــــــــــــ جف   ق ي
  

  
ـــــــــــــــــــــــ   واألقــــــــــــــــــــــــــ ا  الغمـــــــــــــــــــــــ ا  علــــــــــــــــــــــ  يغضــ

  

ــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــا للغـــــــــــــــــ و  يـــــــــــــــــا -11           ع بــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــ  بــــ
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     للمستهـ بــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وع   لل ائـــ

  

ــــــــــــــــــــــــــا أولـــــــــــــــــــــــــي  -12 ــــــــــــــــــــــــــ    للنهــــــــــــــــــــــــــار نزعـ           وص  عـــــ
  

  
 األضـــــــــــــــــــــــــــ ا   مــــــــــــــــــــــــــــ ت  بــــــــــــــــــــــي   للشــــــــــــــــــــــم 

  

ــــــــــــــــــــــــار    ت كذكــــــــــــــــــــــــ    ول ـــــــــــــــــــــــ  -13 ــــــــــــــــــــــــ د     والنهـ          مــ
    

 ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مهـابـــــــــــــــــــــــــــــــ    بــــــــــــــــــــــــــي  وال لــــــــــــــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــ   -14         ن اظــــــــــــــــــــــــ   تجــــــــــــــــــــــــا  تبـــــــــــــــــــــــ و وخ اطــــ
    

ــــــــــــــــــــــ   إزائـــــــــــــــــــــــــــــ  السحـــــــــــــــــــــــا  ك امـــــــــــــــــــــــــي    ك ل م 
  

ــــــــــــــــ م    -15 ـــــــــــــــــن  مــــــــــــــــ  وال           م شعـــــــــــــــــش عا   يســــــــــــــــي  ج ف
  

  
  المت ائـــــــــــــــــــــــــ الغـــــــــــــــــــــــــار  الشـــــــــــــــــــــــعا  بسنـــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــ  والشـــــــــــــــــم  -16 ــــــــــــــــــار   يســـــــــــــــــي  شـــــــــــــــــف    فـ           نضـ
  

  
 ســــــــــــــــــــــ دا  ذرا علـــــــــــــــــــــــــ   الع يـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــ  

  

          ت حــــــــــــــــــــــ را  غمــــــــــــــــــــــــامتي   خــــــــــــــــــــــــــ    مــــــــــــــــــــــ   -17
  

  
 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا  كال معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وت طــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

ــــــــــــــــــــ   للكـــــــــــــــــــ    د معـــــــــــــــــــ     آخـــــــــــــــــــ     فكـــــــــــــــــــأ  -18          قــ
  

  
ــــــــــــــــــــــــــ  م ز جـــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــع  بـ خـــ ــــــــــــــــــــــــــائ ل ث أدم   ــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــأنن  -19 ــــــــــــــــــــــــــ   آنســـــــــــــــــــــــــت    وكــ ــــــــــــــــــــــــــ   ي مــ           زائــ
    

ــــــــــــــــــــــــــ  م ز جـــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــع  بـ خـــ ــــــــــــــــــــــــــائ  أدم   ل ثــــ
  



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 4

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 الشرح والتحليل

 :المفردات

٤٘س   ج٠ُ٘ٔ -جُلشجؽ × : جُطؼَِ ٝجُطؾحؿَ ٝجُط٢ِٜ  جُطؼِس -سقِص × : ٌٓػص  سهٔص  ُٓ  –: ج٥ٓحٍ ٝجرٓح٠ٗ ّ 

 دجء × ٣ٝس : ػالؾ٢ ٝؽلحت٠ ؼ  سد  دٝجت٢ -: صػٔٞج  هحُٞج

 -:   الشرح

ٖٓ   -ًٔح صػٔٞج  -ُوذ سخزش ذٔؾٞسز ٝٗقف جرفذهحء ، ٝسهٔص ؿش٣رًح ك٢ جإلعٌ٘ذس٣س، ػ٠ِ سَٓ جُؾلحء   

 جُٔشك جُز١ سؾٜذ٢ٗ ٝجُكد جُز١ سؽوح٢ٗ  .

 س: يكشف البيت األول عن فجوة بين توقعات الشاعر وواقعه.. كيف ذلك؟

طٔشجس جُٔشك ٝؽذز جُؾٞم ٝجُِٞػس، كؿٔغ ذ٤ٖ ٓشك جُؿغْ ؾـ: ًحٕ ٣طٞهغ جُؾلحء، كٌحٕ جُٞجهغ جع

 ٝضرحس٣ف )آالّ  جُكد ئمحكس ئ٠ُ جُـشذس.

 ألوان الجمال:

ٔ-: ]ضٞق٢ ذحالعطوشجس ٝجرَٓ ك٢ جُؾلحء ] سهٔص 

ٕ-  :]ُلظس ضٞق٢ ذحُطؼِن ذح٥ٓحٍ جٌُحرذس ٝ جرٝٛحّ جُخحدػس .] جُطؼِّس 

ٖ-]ٞق٢ ذحُشؿرس جُو٣ٞس ك٢ جالعطؾلحء .:  سعِٞخ ٓإًذ ذـ )ئٕ  ٣ ]ئ٢ٗ سهٔص 

ٗ- ]ضؾر٤ٚ ُِـشذس ذحُذٝجء جُؾحك٢ ، ٝعش ؾٔحُٚ جُطؿغ٤ْ، ٝٛٞ ٣ٞق٢ ذحرُْ   ] ك٢ ؿشذس ضٌٕٞ دٝجت٢ : 

٘- ]٣ذٍ ػ٠ِ سٕ جُـشذس ٓك٤طس ذٚ ٖٓ ًَ ؾحٗد .  جعطخذجّ قشف جُؿش ك٢: ]ك٢ ؿشذس 

ٙ:  ] س ذحُـشذس ، ٠ٛٝ ضٞق٠ ذؼزجخ ٝقضٕ جُؾحػش       جعطؼحسز ضقش٣ك٤س ، ق٤ع فٞس جإلعٌ٘ذس٣ ـ ] ؿشذس 

 ذؼ٤ذج ػٖٔ ٣كد.  

8 ٌٗشز ُِط٣َٜٞ ٝجُط٘ل٤ش ٜٓ٘ح .  ] ؿشذس [ـ : 

7-   هرحم ، ٣ٞمف جُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ . ؿشذس [  : -] سهٔص 

8 ي ئه٘حخ ذحالػطشجك ٝٛٞ ٣ٞق٢ ذحُؾي ٝػذّ جالهط٘حع ذلحتذز ٛزٙ جُشقِس ، ٝهذ سًذ ٛزج جُؾ] هحُٞج [ : ـ

 ذحعطؼٔحٍ سدجز جُؾشه " ئٕ " ك٢ سٍٝ جُر٤ص جُػح٢ٗ جُط٢ ضل٤ذ جُؾي ك٢ جُؾلحء.

ٔٓ- .ُْسعِٞخ جُر٤ص: خرش١ ُِطكغش ٝجر 

 المفردات:

 قغٖ ٝؾٔحٍ ؼ سه٤حخ ،  ه٤د:ـ : جُرذٕ ؼ سؾغحّ ٝؾغّٞ  جُؿغ٣ْٔشك ـ × : ٣رشب  ٣ؾق 

  : جرؽٞجم  ج٤ُ٘شجٕ -٣ؾؼَ× : ٣ٜذب ، ٣خلق ٣ِطق -ؼ س٣ٞٛس  ٛٞجء -خر٤ع× ه٤ٞخ  

 : الشرح

سؽٞجه٢  ٝئرج ًحٕ ٛٞجء جإلعٌ٘ذس٣س جُشه٤ن عٞف ٣ؾل٢٘٤ ٖٓ ٓشم٢ جُؿغذ١ ، كأٗح سؽي سٗٚ عٞف ٣خلق  

 ٣ٝخٔذ ٤ٗشجٕ جُكد جُٔطأؾؿس ك٢ هِر٢ .

ــــــــة علـــــــــى أقمـــــــت   إنــــــــــ  -1 نــــــــى  التعلَّ  بالم 

  
  

ـــــى ــــــربة ف ــــــالوا -غـ ـــــون -قـــــ ـــــ  تك  دوائ
  

ــــــــــذا يشـــــــــف   إن   -2 ـــــــــب   الجســـــــــ    هـ ـــــــــا طي  هوائه

 
  

 هـــــــــــــــــــواء؟ طيـــــــــــب   النيــــــــــــــران   أيلطـــــــــــف  
  



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 5

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 ألوان الجمال

ٔجُؾشه٤س ضذٍ ػ٠ِ ؽٌٚ ك٢ جُؾلحء . ٕ [  :ـ ] ئ 

ٕ:  ] جعررطؼحسز ٤ٌ٘ٓررس ،  ضقررٞس جُٜررٞجء دٝجء ٣ؾررل٢ جُؿغررْ ٓررٖ  ـرر ] ئٕ ٣ؾررق ٛررزج جُؿغررْ ه٤ررد ٛٞجتٜررح

 جُٔشك ،   ٝعش ؾٔحُٜح جُطٞم٤ف .

ٖ:  ]ْئ٠ُ جُؿغْ ٛ٘ح ضٞق٢ ذح٤ُأط ٖٓ جُؾلحء. جإلؽحسز ـ ]ٛزج جُؿغ 

ٗ:  ]  جعرطؼحسز ضقرش٣ك٤س ، كورذ ؽررٚ جرؽرٞجم ذرح٤ُ٘شجٕ ، ٝك٤ٜرح  ج٤ُ٘رشجٕ ـ ] س٣ِطق ج٤ُ٘شجٕ ه٤د ٛرٞجء :

 ضؿغ٤ْ ٝئ٣كحء ذؾذز جُٔؼحٗحز.

٘:  ]  سعرِٞخ ئٗؾرحت٢ ،  جعرطلٜحّ ، ؿشمرٚ جُ٘لر٢ ٝجالعرطرؼحد ، ٝٛرٞ ذرزُي  ـ ] س٣ِطق ج٤ُ٘شجٕ ه٤د ٛٞجء

 ٗٚ ٣ِطلٜح  !٠ٛٝ سٕ جُٜٞجء ٣ض٣ذ جُ٘حس جؽطؼحالً ك٤ٌق ٣ضػْ جُضجػٕٔٞ س ٣إًذ قو٤وسً ػ٤ِٔسً 

ٙ:  ]  سعِٞخ هقش ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓح قوٚ جُطأخ٤ش ق٤ع هرذّ جُٔلؼرٍٞ ذرٚ "  ـ ] س٣ِطق ج٤ُ٘شجٕ ه٤د ٛٞجء

 ج٤ُ٘شجٕ " ػ٢ِ جُلحػَ " ه٤د " ؿشمٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ.

8:  س٣ِطررق ٚ ئ٣ؿررحص ذحُكررزف ٣ػ٤ررش جُررزٖٛ ق٤ررع قررزف ؾررٞجخ جُؾررشه جُررز١ ٣ررذٍ ػ٤ِرر ـرر كرر٢ جُر٤ررص جُػررح٢ٗ(

   " ئٕ ٣ؾق ٛزج جُؿغْ ه٤د ٛٞجتٜح كِٖ ٣ؾل٢ آالّ جرؽٞجم جُ٘لغ٤س."ٝجُطوذ٣ش ج٤ُ٘شجٕ.. 

7] سعرِٞخ هقرش ذطورذ٣ْ جُٔلؼرٍٞ ذرٚ )ٛرزج جُؿغرْ  ػِر٠ جُلحػرَ  ـ  ] ئٕ ٣ؾق ٛزج جُؿغْ ه٤رُد ٛٞجتٜرح :

   .)ه٤ُد ٛٞجتٜح  ؛ ُِطأ٤ًذ ٝجُطخق٤ـ

8 - وش٣ش ٣أط جُؾحػش ٖٓ جُؾلحءسعِٞخ جُر٤ص: خرش١ ُِطكغش ٝجرُْ ٝض. 

 المفردات   : 

ؿشذط٢ ؼ  ٓ٘لح١  : -ٓشك ؼ ػَِ  ػِس  : -جعطوشجس١× ض٘و٢ِ ، ضشقح٢ُ  هٞجك٢  : -: ال كحتذز ٓ٘ٚ ػرع 

 هِد جُؾلحء . جالعطؾلحء  : -ٓ٘حٍف 

 :   حالشر

ئٕ هٞجك٠ ك٢ جُرالد هِرح ُِؾلحء ٓؿشد ُٜٞ ٝػرع ال كحتذز ٓ٘ٚ ، ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي كاٗٚ ٣ن٤ق ٥ال٢ٓ 

 ٝسٝؾحػ٠ آالٓح سخشٟ " كأمحكص ئ٠ُ ػِس جُؿغْ ػِس جُكد ٝػزجخ جُوِد ٝػِس جُـشذس".

 س: ما المراد بالغربة؟ وما دوافعها؟ وما نتائجها؟ )سإال امتحان(.

ٔوقٞدز ٛ٘ح: جُزٛحخ ئ٠ُ جإلعٌ٘ذس٣س ػ٠ِ سَٓ جُؾلحء ٖٓ جُٔشك، ًٝحٕ ٛزج جعطؿحذس ُٔؾٞسز ؾـ: جُـشذس جُ

جرفكحخ، ٌُٖٝ جُٜٞجء جُؿ٤َٔ ئرج عحػذ ػ٠ِ ؽلحء سٓشجك جُؿغْ كِٖ ٣غطط٤غ سٕ ٣خلق آالّ جُكد سٝ 

 ٣طلة ٤ٗشجٕ جُؾٞم. ًٝحٕ ٗط٤ؿطٚ جُؾؼٞس ذحُـشذس ٝجرُْ ٝص٣حدز جُؼِس.

 ألوان الجمال

ٔ ضؾر٤ٚ  ذ٤ِؾ ، كوذ ؽرٚ هٞجكٚ ك٢ جُرالد ًحُؼرع ، ٝٛٞ ٣ٞق٢ ذح٤ُأط جُطحّ ٖٓ  ] ػرع هٞجك٢ [  :ـ

 جُؾلحء .

ٕ-  ] ؛ ُِطأ٤ًذ ػ٠ِ سٗٚ ال ٣طٞهغ جُؾلحء.«هٞجك٢»ػ٠ِ « ػرع»سعِٞخ هقش ذطوذ٣ْ ] ػرع هٞجك٢ 

ٖ- ، رٕ ٗط٤ؿس جُـشذس ك٤ٜح ٝجقذز. ]جُرالد[ :جُؿٔغ ٣ل٤ذ جٌُػشز، ٣ٝر٤ٖ سٗٚ ال ٣ٞؾذ ذِذ سكنَ ٖٓ جرخش١ 

ٗ- ] ضؾر٤ٚ ُِٔ٘ل٢ )جإلعٌ٘ذس٣س  ذحُؼِس ، ٝك٤ٚ ضٞم٤ف ٝئ٣كحء ذآالّ جُـشذس .  ] ػِس ك٢ ػِس ٓ٘لح١ : 

ـــــــــث   -3 ـــــــــواف  عبـ ـــــــــ د فــــــــ  طـــ ـــــــــة الب  وعلـ

  
  

ـــــــــ   الستشفـــــــــــــــــــاء منفــــــــــــــــا  علـــــــــة ف
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٘- :  ]جعطؼحسز ضقش٣ك٤س ، ، ق٤ع فٞس جإلعٌ٘ذس٣س ذحُٔ٘ل٢ ، ٢ٛٝ ضٞق٢ ذحُٞقؾس ٝذؼذّ  ] ٓ٘لح١

 هذسضٚ ػ٠ِ جُروحء ك٤ٜح .

ٙ- :  ]ح ال ضذ ] ٓ٘لح١ ًٔ ٍ ػ٢ِ سٕ جإلعٌ٘ذس٣س سفركص عؿً٘ح ُٚ ، ٝٓ٘ل٢ ال ٣طحم ، ٝهذ رٛد ئ٤ُٚ ٓشؿ

ئسجدز ُٚ ك٢ رُي ، ٝسمحكٜح ئ٢ُ ) ٣حء جُٔطٌِْ   ٤ُٞمف سٕ ٛزج جإلقغحط خحؿ ذٚ ٗحذغ ٖٓ دجخِٚ ، ٤ُٝؼطزس 

 ُـ٤شٙ ٖٓٔ ٣شجٛح ٓق٤لًح ؾ٤ٔال.

7-ق٤ع هذّ جُخرش " ػِس " ػ٢ِ جُٔرطذس " ٓ٘لح١  : سعِٞخ هقش ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓح قوٚ جُطأخ٤ش ػِس ٓ٘لح١

 ." ؿشمٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ

8- :  ] هرحم ٣رشص جُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٞمكٚ ذحُطنحد  . ] ػِس ـ جعطؾلحء 

9:  ] ٌٗشضحٕ  ُِط٣َٜٞ ٝذ٤حٕ ؽذز جُٔؼحٗحز،  ـ ] ػرع ـ ػِس 

01- ج٥الّ ٝجرٝؾحع ٝض٘ٞػٜح.٣ٞق٠ ذٔنحػلس جرع٠ ٝجُكضٕ ٝضشجًْ [  ]ػِسضٌشجس 

  المفردات  

ػ٘حت٢  :   ضؼر٢  -كشق٢  × قضٕ ٗلغ٢ ًآذط٢: - كطٞس١ ، ٗلٞس١× : ؽذز ؽٞه٢ فرحذط٢ - ٝق٤ذ:  ٓطلشد 

 سجقط٢ .× ٝس٢ُٔ 

   -:   الشرح

ص ػ٘ذٟ ج٥الّ ، كأفركص ٝق٤ذج ٓغ ػزجخ جُكد ٝسؽٞجهٚ ، ّٝٛٔٞ جُـشذس ٝسقضجٜٗح ،  ٝٓطحػد ُوذ ضنحػل

 جُٔشك ٝآالٓٚ .

 س: ما تؤثير علة مفارقة المحبوبة وعلة الغربة على نفس الشاعر؟

 ؾـ: ؾؼِطحٙ ٣ؼ٤ؼ قحُس ٖٓ جُٞقذز جُوحع٤س )ٓطلشد  ٖٝٓ آغحسٛح جٌُآذس، ٝٗط٤ؿطٜح جُؼ٘حء ٝجُطؼد.

 د  الشاعر الصبابة على الكآبة؟س: ل  ق

 ؾـ: هذّ جُؾحػش جُقرحذس ػ٠ِ جٌُآذس؛ رٕ جُقرحذس ٢ٛ جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ جٌُآذس.

 ( من ترابط فكرى وشعور .4-0س: وضح ما ف  األبيات )

ؾـ: جُطشجذو جُلٌش١ ٝجمف ك٢ جالٗطوحٍ ٖٓ كٌشز ئ٠ُ سخشٟ ق٤ع سًذ ك٢ جُر٤ص جرٍٝ ئهحٓطٚ ك٢ جُـشذس هِرًح 

جُٔضػّٞ ٝك٠ جُر٤ص جُػح٢ٗ ٣ؾٌي ك٢ ٛزج جُؾلحء؛ رٕ ه٤د جُٜٞجء هذ ٣ؾل٠ جُؿغْ ٌُ٘ٚ ٣ؾؼَ ٤ٗشجٕ  ُِؾلحء

جُكد. ٝك٠ جُر٤ص جُػحُع ٣إًذ سٕ ٛزج جُطٞجف ك٢ جُرالد ػرع ٝص٣حدز ك٢ جُٔشك. ٝك٠ جُر٤ص جُشجذغ ًحٗص 

ك٢ جُلٌش ٝجُؾؼٞس، كٌَ ذ٤ص  جُ٘ط٤ؿس ُزُي ٠ٛٝ جُطلشد ذحُقرحذس ٝجٌُآذس ٝجُؼ٘حء. ٝٛزٙ جرذ٤حش ٓطشجذطس

ػرع  -ج٤ُ٘شجٕ  -٣غِٔي ئ٠ُ ٓح ذؼذٙ، ٝجُؼحهلس جُكض٣٘س ضظٜش ك٢ جخط٤حس جرُلحظ جُذجُس ػ٠ِ جُكضٕ ٓػَ )ؿشذس 

 ٓطلشد . -ػ٘ح٢ٗ  -فرحذط٢  -ٓ٘لح١  -ك٢ ػِس  -ػِس  -

   :ألوان الجمال

ٔ: ًِٚ شد ذٜح جُؾحػش .ً٘ح٣س ػٖ ضؼذد ج٥الّ ٝجُّٜٔٞ ٝجرقضجٕ جُط٢ جٗل ـ جُر٤ص 

ٕ-: ]ئمحكس ٛزٙ جٌُِٔحش ئ٠ُ ٣حء جُٔطٌِْ ضٞق٢ ذخقٞف٤س جرُْ  ] فرحذط٢، ًآذط٢، ػ٘حت٢ 

ٖ:  ] ضٌشجس ُلع )ٓطلّشد  ٣إًذ جُؾرؼٞس ذرحرُْ ٝجٗلرشجدٙ  ـ ]ٓطلشد ذقرحذط٢، ٓطلشد ذٌآذط٢، ٓطلشد ذؼ٘حت٢

 ذٚ  كال ٓؾحسًس ٝؾذج٤ٗس ضخلق ػ٘ٚ .

ــــــــــــــرد   -4 ــــــــــــــابت  متفـــ ــــــــــــــرد،  بصـبــ  متـفـــــ

  
  

 بعــــــنـــــــــــــــائ  متفـــــــــــــــــــرد  بكــــــــــــــــــــآبت 
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ٗك٤ٚ قغٖ ضوغ٤ْ ٣ؼط٠ ؾشعح ٓٞع٤و٤ح ٌُِالّ د ذٌآذط٢، ٓطلشد ذؼ٘حت٢ [  :ـ ]ٓطلشد ذقرحذط٢، ٓطلش 

٘- ٌٗشز ُِط٣َٜٞ .  ٓطلشد : 

ٙ- .ٓطلشد : ئ٣ؿحص ذكزف جُٔرطذس " سٗح " ُالٛطٔحّ ذحُخرش 

8: ٗط٤ؿس ُٔح هرِٚ.  ـ جُر٤ص 

7- سعِٞخ جُر٤ص جُشجذغ: خرش١ ُِكغشز 

 :   م حظة

لبيت الرابع ، ألن كل جملة تعتبر نتيجة لما قبلها ، فالصبابة ينـت  عنهـا تبدو دقة الشاعر ف  ترتيب جمل ا

 .الكآبة والحزن النفس  ، والكآبة ينت  عنها العناء والتعب

 :المفردات

 -:سكٌحس١ ّ خحهشز ، خحهش ـ خٞجهش١ عٌٕٞ × )مشخ جخطالٍ ٝهِن ٓحدز : ـ جمطشجخ : ؼ ؽٌحز ؽحى 

 . جُشه٤وس×  جُٜٞؾحء: جُؾذ٣ذز ؼ ٛٞؼ ٝٛٞؾحٝجش ٓزًشٛح سٛٞؼ

 -:   الشرح

٣ؾٌٞ جُؾحػش ُِركش ٓح ٣ؼح٤ٗٚ ٖٓ جمطشجخ كٌشٙ ، ُؼِٚ ٣ؿذ ك٤ٚ جر٤ٗظ جُٔٞجع٠ ، ٌُٝ٘ٚ ٣لحؾأ ذإٔ              

 ٠ ؽٌٞجٙ ذش٣حقٚ جُؾذ٣ذز جُؼحفلس . جُركش ك٢ ٓػَ قحُٚ ٖٓ جالمطشجخ ، ك٤شد ػِ

 س: ل   اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه؟ 

ؾـ: جخطحس جُؾحػش جُركش ٤ُرػٚ ؽٌٞجٙ؛ رٕ ٛزج ٖٓ هرغ جُشٝٓحٗغ٤٤ٖ جُز٣ٖ ٣طؿٜٕٞ ئ٠ُ جُطر٤ؼس، ٝهذ جخطحس 

 .جُركش رٗٚ ٓؾحذٚ ُٚ ك٢ جمطشجذٚ، ًٔح سٕ جُركش ٝجعغ هذ ٣طكَٔ ؽذز ٓؼحٗحز جُؾحػش ٝآالٓٚ

 س: التشخيص هو إضفاء صفة الحياة عل  الجماد.. بين إل  أ  مدى نجح مطران ف  ذلك. 

ؾـ: ؽخـ ٓطشجٕ ػ٘حفش جُطر٤ؼس ٝسؾشٟ ٓؼٜح جُكٞجس، ٝذػٜح ؽٌٞجٙ، ٝذؼع ك٤ٜح جُك٤حز، ٝٗؿف ك٢ رُي كوذ 

ٓٞجؾٚ فٞس جُركش ذقٞسز ئٗغحٕ ٣ِؿأ ئ٤ُٚ ،٣ٝؾٌٞ ئ٤ُٚ سقضجٗٚ، ك٤ؿ٤رٚ جُركش ذش٣حقٚ جُٜٞؾحء ٝس

جُٔنطشذس، كٜٞ ٓػِٚ ك٢ جالمطشجخ ٝجُوِن، ًأٗٚ ؽخـ ٣كظ ذاقغحعٚ ٣ٝؾحسًٚ جمطشجذٚ، ٝك٢ رُي 

 ضؾخ٤ـ ٝئ٣كحء ذحُطؿحٝخ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُؾحػش.

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ك٢ جُر٤ص ئ٣ؿحص ذكزف جُٔرطذس ، ٝضوذ٣شٙ )سٗح ؽحى  . ـ  ] ؽحى 

ٕ:  ] س .جعْ كحػَ ٣ل٤ذ جُطؿذد ٝجالعطٔشج ـ  ] ؽحى 

ٖ:  ]جعررطؼحسز ٤ٌ٘ٓررس  ، ضقررٞس جُركررش فررذ٣وحً ٣رػررٚ جُؾررحػش ؽررٌٞجٙ، ٝعررش ؾٔحُٜررح  ـرر ] ؽررحى ئُرر٠ جُركررش

 جُطؾخ٤ـ،  ٠ٛٝ ضٞق٢ ذٞقذز جُؾحػش ٝجٗلشجدٙ .

ٗ- سعرِٞخ هقرش ٝعر٤ِطٚ ضورذ٣ْ ٓرح قورٚ جُطرأخ٤ش ق٤رع هرذّ جُؿرحس  ؽحى ئُر٢ جُركرش جمرطشجخ خرٞجهش١ :

 ذٚ " جمطشجخ " ؿشمٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ. ٝجُٔؿشٝس " ئ٢ُ جُركش " ػ٢ِ جُٔلؼٍٞ

٘:  ]جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ،  ضقٞس جُركش ئٗغحٗح ًٓنرطشذحً ٣ؿ٤رد، ٝك٤ٜرح ضؾرخ٤ـ  ـ ] ٣ؿ٤ر٢٘ ذش٣حقٚ جُٜٞؾحء

؛ ق٤رع فرٞس جُركرش فرذ٣وحً ٣ؾرٌٞ ئ٤ُرٚ،  ، ٝجُخ٤حٍ ك٢ ٛرزج جُر٤رص ٓٔطرذ، ٝئ٣كحء ذحُطؿحٝخ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُؾحػش

٣ؿ٤ررررٚ، ٝٛرررزج ٣ورررٟٞ جُقرررٞسز ، ٝهرررذ جخطرررحس جُؾرررحػش جُركرررش ٤ُرػرررٚ ؽرررٌٞجٙ ؛ رٕ ٛرررزج ٓرررٖ عرررٔحش ٝئٗغرررحٗحً 

ــــــــــى شــــــــــاك   -5  خــــــــــواطر  البحراضــــــــــطراب   إل

  
  

ــــــــــــ  ـــــــــــــاحه  فيجيبن ـــــــــــــاء   بريــــــ  الهوجــــــــ
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جُشٝٓحٗغ٤٤ٖ جُز٣ٖ ٣طؿٜٕٞ ئ٠ُ جُطر٤ؼس ، ٝجخطحسٙ ًزُي؛ رٗٚ ٓؾحذٚ ُٚ ك٢ جمرطشجذٚ ، ًٔرح سٕ جُركرش ٝجعرغ 

 هذ ٣طكَٔ ؽذز ٓؼحٗحز جُؾحػش ٝآالٓٚ . 

ٙ:  ]٣ٝٞمكٚ .هرحم ٣رشص جُٔؼ٠٘   ـ ] ؽحى ـ ٣ٝؿ٤ر٢٘ 

8] ػِر٠ عرشػس جعرطؿحذس جُركرش،   ـ ] ك٤ؿ٤ر٢٘ ٍّ كؼرَ ٓنرحسع ٣رذٍ ػِر٢  ٣ٝؿ٤ر٘ر٢: جعطخذجّ "جُلحء" ٣رذ

 ضؿذد ٝجعطٔشجس ٓؾحسًس جُركش ُٚ ك٢ سقضجٗٚ.

8] كؼَ ٓنحسع ٣ذٍ ػ٢ِ ضؿذد ٝجعطٔشجس ٓؾحسًس جُركش ُٚ ك٢ سقضجٗٚ.  ـ ]٣ؿ٤ر٢٘ : 

7- ِن ٝجُك٤شز.سعِٞخ جُر٤ص جُخحٓظ: خرش١ إلظٜحس جُو 

 

 المفردات:

 فِد ٓقٔص ، ٝؾٔغ سفْ : فْ  ٝٓإٗػٜح فٔحء. فخش سفْ  : -غحٝ :  ٓو٤ْ ٝؾحُظ    

 -الشرح   :

هِرٚ ك٢ ٓػَ فالذس جُقخش ؛ ٣ٝؿِظ جُؾحػش ػ٠ِ فخش ؽذ٣ذ جُقالذس ًٝأٗٚ ال ٣كظ ، ك٤ط٠٘ٔ ُٞ ًحٕ    

 قط٠ ال ٣ؼح٠ٗ آالّ جُكد ٝجُلشجم .

 س: ما الذ  يتمناه الشاعر ف  البيت السادس؟ ولماذا؟ 

  ؾـ: ٣ط٠٘ٔ سٕ ٣ٌٕٞ هِرٚ فِرح هحع٤ح ًحُقخشز؛ قط٠ ال ٣ؾؼش ذآالّ جُكد ٝجُؾٞم.

  وثاو( م ئ  لموضعه. وضح ذلك.  -س: كل من )شاك 

٠ُ جُركش؛ رٗٚ ٝجعغ ٣ٌٖٔ سٕ ٣طؿحٝخ ٓؼٚ ٣ٌٝطْ عشٙ. ٝ)غحٝ  ٣التْ جُقخشز؛ رٕ ؾـ: )ؽحى  ضالتْ جُكذ٣ع ئ

 هٍٞ جُٔالصٓس ٣كطحؼ ئ٠ُ ؽ٢ء غحذص هٟٞ ٣و٤ْ ػ٤ِٚ. 

 ألوان الجمال

0- غحٝ[ : جعْ كحػَ ٣ل٤ذ جُطؿذد ٝجالعطٔشجس[ 

ٕ:] ّْ ٚ ُِركرش، ٝػٔرن ئ٣ؿرحص ذحُكرزف، ٝضورذ٣شٙ )سٗرح غرحٝ  ٣رذٍ ػِر٠ هرٍٞ ٓالصٓطر ـ ] غحٝ ػ٠ِ فرخش سفر

 ضأِٓٚ ٝٛٞ سعِٞخ خرش١ إلظٜحس جرُْ.

ٖ:] ّْ  ً٘ح٣س ػٖ جالٗطٞجء ٝجإلقغحط ذحُؼضُس .  ـ ] غحٝ ػ٠ِ فخش سف

ٗ:] ضؾر٤ٚ ُِوِد ذحُقخشز ك٢ فالذطٜح ٝهٞضٜح ، ٝٛٞ ٣ٞمف  ـ ] ٤ُص ٢ُ هِرحً ًٜزٟ جُقخشز جُقٔحء 

 س٤٘ٓس جُؾحػش ك٢ ػذّ جإلقغحط ، ٝٛٞ ٣ٞق٢ ذٌػشز ج٥الّ.

 ٘:]... سعِٞخ ئٗؾحت٢ ذق٤ـس جُط٢٘ٔ إلظٜحس جُكغشز ٝجرُْ ٝجالعطرؼحد ، ٣ٝذٍ ػ٠ِ سٕ  ـ ] ٤ُٝص ٢ُ هِرًح 

 ج٤ُأط هذ جعطرذ ذٚ.

ٙ:]... سعِٞخ هقش ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓرح قورٚ جُطرأخ٤ش ق٤رع هرذّ جُؿرحس ٝجُٔؿرشٝس " ُر٢ "  ـ ] ٤ُٝص ٢ُ هِرًح

 ذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ.ػ٢ِ جعْ ٤ُص " هِرًح " ؿشمٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞ

 

 

 

ـــــــاو   -6 ــــــت  أصــــــ َّ  صــــــخر    علــــــى ثــــ ـــــــ  ولي  ل

  
  

ـــــــــا ـــــــــرة كهــــــــذ  قلب ـــــــــاء   الصخـــــــ  الصمــ
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 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 :المفردات   

: ٣لططٜح   ٣لطٜح  –: سقضج٢ٗ ٝ ًَ ٓح ٣ٌشٛٚ جإلٗغحٕ ّ ٌٓشٙ ٌٓحس٠ٛ -: ٣ق٤رٜح ٣ٝطٞج٠ُ ػ٤ِٜح ٣٘طحذٜح 

 : جُٔشك ؼ سعوحّ .جُغوْ -٣ٌٝغشٛح 

 - :   الشرح

ئٕ ٛزٙ جُقخٞس ضؼح٠ٗ ٖٓ ٓػَ ٓح سػح٠ٗ ، كحرٓٞجؼ ضطٞج٠ُ ػ٤ِٜح كطكطٜٔح ، ًٔح ضطٞج٠ُ ػ٠ِ هِر٠ سٓٞجؼ  

 جُّٜٔٞ ، ك٤كطْ جرُْ سػنحء ؾغ٠ٔ .

س: لجؤ الشاعر إلى البحر يشكو له همومه، وأقا  على صخر ال يحس بآالمه. وضح هذا الموقف من خ ل 

 ( )امتحان(.7-5األبيات )

جُؾحػش ئ٠ُ جإلعٌ٘ذس٣س ق٤ع جُطر٤ؼس جُؿ٤ِٔس ُالعطؾلحء ئغش آالٓٚ جُ٘لغ٤س جُؼحهل٤س، كِؿأ ئ٠ُ جُركش  ؾـ: رٛد

ٝجضخزٙ فذ٣وح ٣رػٚ ٗؿٞجٙ ٣ٝؾٌٞ ُٚ ٛٔٞٓٚ، ٝال ٣ؿذ ئؾحذس ئال ضذجكغ جُش٣حـ... ٣ٝو٤ْ ػ٠ِ فخش ال ٣كظ 

ّ جُكد ٝجُلشجم. ضِي جُقخشز ذآالٓٚ، ك٤ط٠٘ٔ سٕ ٣ٌٕٞ ُٚ هِد هحط فِد ٓػَ جُقخشز، قط٠ ال ٣ؾؼش ذآال

جُط٢ ضغطورَ ضذجكغ جرٓٞجؼ جُط٢ ضإغش ك٤ٜح ٝضلططٜح، ًٔح ضطذجكغ ج٥الّ جُ٘لغ٤س ٝجُؿغذ٣س ػ٠ِ هِد جُؾحػش، 

 كطإغش ك٢ ؾغٔٚ ًِٚ. 

 ( لوحة فنية. وضح. 7- 5س: رس  الشاعر ف  األبيات )

 ؾـ: سعْ جُؾحػش ك٢ جرذ٤حش ُٞقس ٤ًِس ضؿغْ ٓؾحػشٙ جُكض٣٘س. 

 سؾضجؤٛح: جُؾحػش ٝٓؾحٛذ ٖٓ جُركش ٝجُقخش ٝجُٔٞؼ. 

٣ؿ٤ر٢٘  ٝ)ُٕٞ  ٗشجٙ ك٢ صسهس جُركش ٝعٞجد  –خطٞهٜح جُل٤٘س " سهشجكٜح ": )فٞش  ٗغٔؼٚ ك٢ )ؽحى  -

٣لطٜح . ٝهذ ٝكن جُؾحػش ك٢ سعْ ٛزٙ جُِٞقس؛  -٣٘طحذٜح  -جُٜٞؾحء  -جُقخش ٝ)قشًس  ٗكغٜح ك٢ )جمطشجخ 

 جء ٝضآُلص ك٤ٜح جرهشجف، ٝجعططحػص سٕ ضٞمف جُلٌشز ٝض٘وَ جإلقغحط.رٜٗح جؾطٔؼص ُٜح جرؾض

 ألوان الجمال

ٔ:  ]ضؾر٤ٚ ُٔٞؼ جُركش ك٢ ضطحذؼٚ ػ٠ِ جُقخشز ذٔٞؼ جٌُٔحسٙ )جرقضجٕ   ـ ]٣٘طحذٜح ٓٞؼ ًٔٞؼ ٌٓحس٠ٛ 

 جُط٢  ضطحذؼص ػ٤ِٚ ٖٓ جُكد ٝجُٔشك ٝجُـشذس، ٝك٤ٚ ضٞم٤ف ٝئ٣كحء ذٌػشز جُّٜٔٞ.

ٕق٤ررع ؾؼررَ جُٔررٞؼ ٝٛررزج خ٤ررحٍ ٓشًرردضؾررر٤ٚ ذ٤ِررؾ  ٌُِٔررحسٙ كرر٢ ًػشضٜررح ذررحُٔٞؼ،  حس٠ٛ[  :ـرر ]ٓررٞؼ ٌٓرر ،

 ٓؾرٜح ذٚ ك٢ فٞسض٤ٖ ُطؼ٤ٔن جُخ٤حٍ.

ٖ :  ]ضؾر٤ٚ ُٔٞؼ جُركش ق٤ٖ ٣لطص جُقخش ذحُٔشك ك٢ ئمؼحف جرػنحء ـ ]٣لطّٜح ًحُغوْ ك٢ سػنحت٢ 

ٗ- ٝجعطكنحس جُقٞسز جُكض٣٘س ُطإغش ك٢ جُوحسب : سكؼحٍ ٓنحسػس ُِطؿذد ٝجالعطٔشجس  ٣لطٜح [ –]٣٘طحذٜح

 قط٢ ٣ؾحسى جُؾحػش ك٢ سقضجٗٚ.

 المفردات:

 ًوِر٢ . ـ ًقذس١ : عشًٝسج× قضٗحً ؽذ٣ذجً ٌٓطٞٓحً  ًٔذجً : -عحًٖ ، ٛحدب × : ٓنطشخ خلّحم  

 

ـــــــــــو    ينتـابهــــــــــــا -7 ــــــــــــمو  م ــــــــــــ  كـــ  مكـارهـ

  
  

ـــــــــا ـــــــــ   ويفته ـــــــــ  كالســـ ـــــــــائ  ف  أعضـــــ
  

ـــــــــــاق والبحــــــــــر   -8 ـ ــــــــــب خفـَـّ ـــــــــــق   الجوان  ضـائـــ

  
  

ـــــــــدا   ـــــــــة كصـــــــــدر  كمـ ـــــــــاء ساعــ  اإلمســ
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 -:   الشرح

ٝمحهص ؾٞجٗرٚ ٝجؽطذش ٓغ هذّٝ ،كؾحسًٚ ٓؾحػشٙ كحمطشذص  ؛ًٝإٔ جُركش سقظ م٤ن ٝقضٕ ٝسُْ جُؾحػش 

 .جُٔغحء 

 ألوان الجمال

0- : ]ف٤ـس ٓرحُـس ضذٍ ػِر٢ جٌُػرشز ٝجُض٣رحدز ، ٝسمرحف ئ٤ُٜرح ًِٔرس " جُؿٞجٗرد " ُِذالُرس ػِر٢ ] خلحم

 .جٗطؾحس جالمطشجخ ك٢ ًَ ؾضء ٖٓ سؾضجء جُركش

ُٕجعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ،  ضقٞس جُركش ئٗغحٗحً قض٣٘حً م٤ن جُقذس،  ركش خلّحم جُؿٞجٗد محتن ًًٔذج [:ـ ] ج 

 ٝك٤ٜح ضؾخ٤ـ، ٝضٞق٢ ذحٗذٓحؼ جُؾحػش ٓغ جُطر٤ؼس  ك٢ جرقضجٕ.  

ٖ:] ضؾرر٤ٚ ُِركرش كر٢ مر٤وٚ ذقرذسٙ ٝهرص جُـرشٝخ ،                 ـ ] ٝجُركرش مرحتن ًٔرًذج ًقرذس١ عرحػس جإلٓغرحء

رٗرٚ قر٤ٖ ٣رأض٠ جُٔغرحء ضضقرق ؛  ٝخرـ جُؾرحػش جُٔغرحءذٌػرشز ٛٔرّٞ جُؾرحػش ٝهرص جُٔغرحء،  ٝٛٞ ٣رٞق٢ 

ٝرٕ ضٞد٣رغ جُٜ٘رحس ٌُِرٕٞ ػ٘رذ جُٔغرحء ٣رزًشٙ ذِكظرس جُلرشجم جُطر٢  ؾ٤ٞػ جُّٜٔٞ ػِر٠ ٗلرٞط جُؼحؽرو٤ٖ .

 ًحٗص ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓكرٞذطٚ ٝعررص جٓطالء فذسٙ ذحرقضجٕ

ٗ-  :]ُِط٣َٜٞ. ضٞق٢ ذؾذز جرُْ. ٠ٛٝ ٌٗشز]ًًٔذج 

٘- ] ٓؿحص ٓشعَ ػٖ جُوِد، ػالهطٚ )جُٔك٤ِس  .] فذس١  : 

ٙ- .ُْسعِٞخ جُر٤ص: خرش١ إلظٜحس جُن٤ن ٝجر 

 : ن د 

 يرى بعض الن اد أن البيت الثامن يجب أن يكون بعد البيت الخامس؛ ليناسب الحديث مع البحر.

 

 المفردات:

: سقؾحت٢ -فلحء ؼ ًذس × : عٞجد ٝظالًّذسز -: جُٔخِٞهحش ؼ ذشج٣ح جُرش٣س -ضٌؾق × : ضـط٠ضـؾ٠    

 جرقؾحء ًَ ٓح ذذجخَ جُؿٞف ٝجُٔشجد جُوِد ّ قؾح.

 -:  الشرح

ضقحػذش ٖٓ سػٔحه٠ ، كؿؼِط٠٘ كل٠ جُٔغحء ٣ـط٠ جُغٞجد جٌُٕٞ ، ًٝإٔ ج٥الّ ٝجرقضجٕ جُط٠ ضٔأل ٗلغ٠ هذ  

 \سسٟ ًَ ؽة ك٢ ُٕٞ سعٞد ًث٤د .

 ألوان الجمال

ٔ] جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ،  ضقٞس جٌُذسز غٞذح سعٞد ، ٣ـط٠ جٌُٕٞ ٣ٝ٘ؾش جُظالّ ،   ـ ] ضـؾ٠ جُرش٣س ًذسز : 

 ٝك٤ٜح ضٞم٤ف ٝئ٣كحء ذحٗورحك ٝم٤ن جُ٘لظ .

ٕ- ]قوٚ جُطرأخ٤ش ق٤رع هرذّ جُٔلؼرٍٞ ذرٚ " جُرش٣رس "  : سعِٞخ هقش ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓح ]ضـؾ٢ جُرش٣س ًذسز

 ػ٢ِ جُلحػَ " ًذسز " ؿشمٚ جُخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ

ٖ:  ] ً٘ح٣س ػٖ جٗؼٌحط سقضجٗٚ ػ٠ِ جُطر٤ؼس ، ٠ٛٝ ضٞق٠ ذؾذز  ـ ] ًأّٜٗح فؼذش ئ٠ُ ػ٢٘٤ ٖٓ سقؾحت٢ 

 قضٕ ٣ٝأط جُؾحػش .

ٗ- ٕسعِٞخ جُر٤ص جُطحعغ: خرش١ إلظٜحس جُكض. 

ــــــــــــة    تغشـــــــــــى -9 ـــــــــــدرة    البريـــ  وكؤنــــهــــــــــــا ك 

  
  

يــــــــــن َّ  إلــــــــى صــــــعدت  أحشائـــــــ  مـــــــن ع 
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 : ن د 

ي ــول الن ــاد إن كلمــة أحشــائى مجلوبــة لل افيــة ؛ ألن الهمــو  ال تكــون إال فــ  الــنفس ، ويــرد علــيه  بــؤن   -

ا مرس   عن ال لب ع قته الكلية .  .الشاعر يريد )ال لب( وهو جزء من األحشاء فتكون )األحشاء( مجاز 

 المفردات: 

: ٣ـن٠ -: ؼ ؾلٕٞ ٝسؾلحٕ جُؿلٖ -: ؾش٣ف ؼ هشق٠ هش٣ف -ٓظِْ  ٓؼطٌش: -: ٓ٘ط٠ٜ ٓذ جُرقشؼ آكحمجركن

 : ّ هًزٟ ٝٛٞ ٓح ٣وغ ك٢ جُؼ٤ٖ ٖٓ ضشجخ ٝٗكٞٙ ك٤إر٣ٜح . جرهزجء -: جُؾذجتذ ّ ؿٔشز جُـٔشجش -٣ـٔل 

   -:   الشرح

 ركن جُٔظِْ ٣خطِو ُٞٗٚ ذكٔشز جُؾلن سؽرٚ ذاٗغحٕ ضوشـ ؾل٘ٚ كأؿٔل ػ٤٘٤ٚ ٖٓ ؽذز جرُْ .٣ٝشٟ جُؾحػش ج

 ألوان الجمال.

 جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ، ق٤ع ضقٞس جركن ٓحء ػًٌشج ، ٝعش ؾٔحُٜح جُطٞم٤ف، ٠ٛٝ ضٞق٠  ـ ] جركن ٓؼطٌش[  :ٔ

 ذؾذز قضٕ جُؾحػش .  

 ن ئٗغحٗح ٓؼزذحً ضوشقص سؾلحٗٚ ، ٝك٤ٜح ضؾخ٤ـ ٝئ٣كحء ذٔح : جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ، ضقٞس جرك ـ ] هش٣ف ؾل٘ٚ [ٕ

 ك٢ ٗلظ جُؾحػش ٖٓ هِن. 

 : ٓؿحص ٓشعَ ػٖ جُؼ٤ٖ ػالهطٚ جُؿضت٤س ] ؾل٘ٚ[-ٖ

 : جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ، ضقٞس جركن ئٗغحٗحً ٣ـٔل ػ٤٘ٚ ػ٠ِ ٓح سفحذٜح ٖٓ ـ ] ٣ـن٠ ػ٠ِ جُـٔشجش ٝجرهزجء [ٗ

 ٝض٘ٞع جُّٜٔٞ .سُْ ، ٝك٤ٜح ضؾخ٤ـ ، ٠ٛٝ ضٞق٠ ذٌػشز 

ًَ ٜٓ٘ٔح ؾٔغ ٣ذٍ ػ٢ِ جٌُػشز ٝجُض٣حدز ، ٝػطق جُػح٤ٗس ػ٢ِ جر٢ُٝ ٤ُؿٔغ ذ٤ٖ  جرهزجء : –جُـٔشجش  -٘

 ٓقحدس جرُْ جُٔؼ٣ٞ٘س ك٢ ) جُـٔشجش   ٝجُكغ٤س ك٢ ) جرهزجء  

 ضكٔالٕ ٓؼ٢٘ جُن٤ن ٝجالمطشجخ ٝجُكضٕ ٝجرُْ هش٣ف [: –ٓؼطٌش ]  -ٙ

 ٝجالٌٗغحس.: ضٞق٢ ذحُزُس ]٣ـن٠[ -8

جعطؼحسز ضقش٣ك٤س ق٤ع ؽرٚ ج٥الّ ذحرهزجء ٝقزف جُٔؾرٚ ٝفشـ ذحُٔؾرٚ ذٚ ٝعش ؾٔحُٜح  ]جرهزجء[: -7

 جُطؿغ٤ْ. 

 .سعِٞخ جُر٤ص جُؼحؽش: خرش١ ُألُْ ٝجُكغشز -8

 :داتالمفر

: جُ٘ررحظش   جُشجترر٢ -: ػظررس ؼ  ِػرَررش   ِػرررشز -: جُٔكررد جُٔؾررطحم   جُٔغررطٜحّ -: دٓؼررس ؼ َػرَررشجش  َػْرررَشزٍ 

 جُٔطأَٓ .

 -:  الشرح

ٓح سػؿد ٓ٘ظش جُـشٝخ ؛ كحُ٘حط ٣خطِلٕٞ ك٢ ٗظشضْٜ ئ٤ُٚ ، كحُٔكد جُؼحؽن ٣شجٙ ئ٣زجٗح ذحُٞدجع ، ك٤زسف  

 ٖٓ هذسجش هللا ك٤طؼع ٣ٝؼطرش ٓٔح ٣شٟ . جُذٓغ ؿض٣شج ، ذ٤٘ٔح ٣شجٙ جُٔطأَٓ هذسز

          جفن ــــــــــــه   قريــــــــــح  معتــــــــــكر واألفــــــــــــق -10

  
  

ـــــــى ــــــــــ يغض  واألقـــــــــــذاء الغمــــــــرات عل
  

بـــــــرة مــــــــن بـــــــــــه ومـــــــا للغــــــروب يــــــا -11           ع 

  
  

بــــــــــــــــــرة   للمستهـــــــــــــا   للرائـــــــــــــــ   وع 
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 ( )سإال امتحان(00-9س: رأى الشاعر الطبيعة من خ ل نفسه. وضح ذلك من خ ل فهمك لألبيات )

ؾـ: جؾطٔؼص ػ٠ِ جُؾحػش آالٓٚ جُ٘لغ٤س جُؼحهل٤س، ٝآالٓٚ جُؿغ٤ٔس، كأؽحع رُي ك٢ ٗلغٚ جُكضٕ، كِْ ٣ش ك٢ 

ٗلغٚ، كحٌُٕٞ ًِٚ ٓـط٠ ذحُغٞجد، قط٠ جركن سآٙ ٓظِٔح، ًٝأٗٚ ؽخـ جُطر٤ؼس ؾٔحُٜح، ٝئٗٔح سآٛح ٖٓ خالٍ 

ٓوشـ جرؾلحٕ، ٝٓ٘ظش جُـشٝخ جُرذ٣غ سسٟ ك٤ٚ ٓؼح٢ٗ ٓخطِلس، كٜٞ ُِؼحؽن ٓرؼع قضٕ ٝدٓٞع، ُِٝٔطأَٓ 

 ٓقذس ػظحش ذحُـس.

 ألوان الجمال

ٔ:  ] جُك٤رشز ٝجُذٛؾرس سعِٞخ ئٗؾحت٠ ؿ٤ش هِر٠ ٗٞػرٚ ٗرذجء ضؼؿرر٢ ؿشمرٚ جُرالؿر٠  ـ ] ٣ح ُِـشٝخ

 ٝجُطؼؿد ٝٛٞ ٣ٞق٠ ذوٞز جالٗلؼحٍ.

ٕ-]ٚضذٍ ػ٢ِ جُٔالصٓس ذ٤ٖ ٓح ٣كذظ ػ٘ذ جُـشٝخ ٝسغش رُي ك٢ جخطالف ٗظشز جُ٘حط ] ذ : 

ٖ:  ] ؾ٘حط ٗحهـ ، ٣ؼط٠ جٌُالّ ؾشعح ٓٞع٤و٤ح . ـ ]َػرشز ـ ِػرشز 

 

 : ن د 

ن المحب العاشق عندما  ير  النهار يودع أل ) عبرة ( مع ) المستها  (تبدو دقة الشاعر ف  استعمال   -

 الكون يتذكر لحظة الوداع الت  تمت بينه وبين محبوبته فيبك .

ألن المتؤمل ف  الكون لحظة الغروب ير  النهار ينته  ، والشمس تختف   و) عبرة ( مع ) الرائ  ( ،  - 

 واألضواء تت ش ، ويعرف أن لكل شئ نهاية فيتعظ.،

 المفرداتت:

:   ٓآضْ -: ٓٞضح ٝجُٔوقٞد جخطلحء   فشػس -: جُ٘ضع خشٝؼ جُشٝـ ، ٝجُٔشجد سٕ جُـشٝخ ٜٗح٣س ُِٜ٘حس  ٗضًػح 

 ّ ٓأضْ ٝٛٞ ًَ ٓؿطٔغ ك٢ قضٕ سٝ كشـ ٝؿِد جعطؼٔحُٚ ك٢ جرقضجٕ.

 -:   الشرح

 ٝٛزج جُٔغحء ك٤ٚ ٜٗح٣س ُِٜ٘حس ٝٓٞش ُِؾٔظ ، ٝجرمٞجء جُخحكطس  ضر٤ٌٜح ٠ٛٝ ضؾ٤ِّؼٜح. 

 ألوان الجمال

ٔ:  ]  سعِٞخ ئٗؾحت٢ ، جعطلٜحّ ُطوش٣ش ٓؼح٠ٗ جُن٤ن ٝجُطكغش  . ـ ] سٝ ٤ُظ ٗضػحً جُٜ٘حس 

ٕ:  ] جُوطررَ " ، ضؾررر٤ٚ ُِـررشٝخ ذررحُ٘ضع )خررشٝؼ جُررشٝـ  ، ٝذحُقررشػس "  ـرر ] سٝ ُرر٤ظ ٗضػررح.. فررشػس

 ٢ٛٝ فٞسز ضٞمف ٓذٟ جرُْ جُ٘لغ٢ ُِؾحػش. 

ٖ:  ]جعررطؼحسز ٤ٌ٘ٓررس ، ضقررٞس جُٜ٘ررحس ػ٘ررذ جُـررشٝخ ٓش٣نررحً ٣كطنررش ٣ِٝلررع سٗلحعررٚ  ـرر ] ٗضػررح ُِٜ٘ررحس

 جرخ٤شز  ٝعش ؾٔحُٜح جُطؾخ٤ـ ، ٠ٛٝ ضٞق٢ ذإٔ جُكضٕ ٓغ٤طش ػ٠ِ جُؾحػش .

ٗ:  ]ؾرررٔظ ذاٗغرررحٕ ٣ٔرررٞش ، ٝعرررش ؾٔحُٜرررح جعرررطؼحسز ٤ٌ٘ٓرررس ،  ك٤ٜرررح ضقرر٣ٞش ُِ ـرر ]فرررشػسً ُِؾرررٔظ

 جُطؾخ٤ـ، ٢ٛٝ ضٞق٢ ذحٌُآذس ٝجُكضٕ .

٘-  فشػس [: ضذٍ ًَ ٜٓ٘ٔح ػ٢ِ جُوٞز ٝجُؾذز ، ٝعر٤طشز جُٜ٘ح٣رس جُكض٣٘رس جُٔإُٔرس ، ٝٛرزج  –] ٗضًػح

 ٣طالءّ ٓغ ئقغحط جُؾحػش.

ــــــــــيس -12 ـــــــــــا أول ـــــــــــة   للنهـــــــــــار نزعـ رعـــــ           وص 

  
  

 األضــــــــــــــواء؟ مـــــــــــــــآت  بـــــــــين  للشـــــــــمس
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ٙ:  ]ذحعرطٔشجس  ضؾر٤ٚ ُألمرٞجء ذؿٔحػرس ضرٞدع جُؾرٔظ، ٝك٤رٚ ضؾرخ٤ـ ، ٝئ٣كرحء ـ ] ٝٓآضْ جرمٞجء

 ًآذس جُؾحػش ٝ ٓؼحٗحضٚ .

8- ]ْؾٔغ ٣ذٍ ػ٢ِ جٌُػشز .] ٓآض : 

 : ن د 

ا( مع ) النهـار ( ، ألن النـزع فيـه قـوة خفيـة ال يشـعر بهـا مـن يحـيط باإلنسـان  -0 وفق الشاعر ف  اختيار )نزع 

 المحتضر.

بـالعين والشـمس )صرعة ( مع ) الشمس ( ألن كلمة ) صـرعة ( تـدل علـ  ال ـوة الواضـحة التـ  تـر  و

 لحظة غروبها تكون واضحة مرئية للعين.

يعيب الن اد على الشاعر استخدا  كلمة )مآت ( ؛ ألنها تستخد  للفرح و الحزن معا  ، ويرون أن كلمـة  -2

 )جنائز( أفضل منها ؛ ألنها تفيد الحزن ف ط مما يتفق مع عاطفة الشاعر.

 :المفردات  

 ٣أط.× : سَٓسؾحء -: خٞف ٓٔطضؼ ذحقطشجّ ٓحدضٜح )٤ٛد ٜٓحذس -ٓو٤ْ× : سجقَ ، ٓلحسم ٓٞدع  

 -:  الشرح

 ُوذ القص سٓحّ ػ٠٘٤ فٞسضي ك٢ ٝهص ٝدجع جُٜ٘حس ، كطشًص هِر٠ ك٢ ق٤شز ٝهِن ذ٤ٖ خٞف ٖٓ سٕ  

 ُكد ئ٠ُ ؿ٤ش سؾؼس ، ٝسَٓ ك٢ ػٞدز س٣حٓٚ جُغحذوس  .٣٘ط٠ٜ ٛزج ج   

 :ألوان الجمال

0-  :] ضذٍ ػ٢ِ سٕ ٓكرٞذطٚ ضالصٓٚ ، ٝال ضلحسهٚ ، ٢ٛٝ سكنَ ٓرٖ " ضرزًشضي " جُرز١ ٣لٜرْ ] رًشضي

٤ُرر٤ٖ  –ٓ٘ٚ ٓؼ٢٘ جُ٘غ٤حٕ ، ٝضكذظ جُؾحػش ػٖ ٓكرٞذطٚ ذن٤ٔش جُخطحخ ) جٌُحف   ٓغ سٜٗح ٤ُغص ٓؼٚ 

ح ذقٞسضٜح ٝرًش٣حضٜحسٜٗح ضالصّ رج ًٔ  .ًشضٚ دجت

ٕ-ُٝوذ رًشضي [: سعِٞخ ٓإًذ خ " جُالّ ٝهذ [ 

ٖ:  ] جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ، ك٤ٜح ضق٣ٞش ُِٜ٘حس ذاٗغحٕ سجقَ ٝ ٣ٞدع ، ٝعش ؾٔحُٜح  ـ] جُٜ٘حس ّٓٞدع 

 جُطؾخ٤ـ ، ٠ٛٝ ضٞق٠ ذحُكضٕ ٝجُلشجم .

ٗ-:] ٗلغٚ ، ٤ُٝظ ٓلشًٝمح ػ٤ِٚ.خقٚ ذحُزًش ٤ُر٤ٖ سٕ ٛزج ئقغحط دجخ٢ِ ٗحذغ  ] جُوِد ٖٓ 

٘-:] ٖضؾؼش ذغ٤طشز جالمطشجخ ػ٤ِٚ . ٝػذّ جعطوشجس ٗلغٚ. ] ذ٤ 

ٙ:  ] ُلظس ضٞق٢ ذحُخؾٞع ٝجُخٞف جُٔٔضٝؼ ذحالقطشجّ ، ٠ٛٝ سكنَ ٖٓ " خٞف " . ـ ] ٜٓحذس 

8:  ]ٓكغٖ ذذ٣ؼ٢ ، هرحم ٣رشص جُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٞمكٚ. ـ ] ٜٓحذس ـ ٝسؾحء 

7ً٘ح٣س ػٖ جُوِن ٝجُك٤شز ٝجُقشجع جُ٘لغ٠ جُزٟ ٣٘طحخ جُؾحػش . س ٝسؾحء [ :ـ ] ٝجُوِد ذ٤ٖ ٜٓحذ 

 : المفردات

: ِٓطخس ج٤ٓسد  –: ؾش٣كس ّ ٤ًِْ   ٠ًِٔ -: ػ٢٘٤ ٗٞجظشٟ  -: سٓحّ ، ٓحدضٜح )ٝؾٚ    ضؿحٙ -: ضظٜش ضرذٝ 

 : سٓح٢ٓ.ئصجت٢ -ذحُذّ ٝجُٔشجد قٔشجء 

         مـــــــــــــودع    والنهــــــــــــار    ذكـــــــــــرت ك  ول ــــــــــد -13

  
  

 ورجــــــــــــــــاء مهـابـــــــــــــة   بــــــــين وال لــــــــب
  

        نواظــــــــــر  تجــــــــــاه تبـــــــــدو وخواطــــــــــــــر  -14

  
  

ـــــــــ  ل م   إزائــــــــــــــــ  السحــــــــــاب كدامــــــــــــية   ك 
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 -:   الشرح

 ٝػ٘ذ ضزًشٟ ُي ضظٜش خٞجهشٟ جُكض٣٘س سٓحّ ػ٠٘٤ ًحُغكد جُؿش٣كس جُذج٤ٓس ك٢ جركن . 

 ألوان الجمال

0-] ٝجعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ق٤ع ؽرٚ جُخٞجهش ذؿغْ ٓحد١ ٣ظٜش ٝك٤ٜح ضؿغ٤ْ ٝضٞق٢ ذحرُْ] خٞجهش١ ضرذ : 

ًِٕ جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ،  ضقٞس جُخٞجهش ؾغٔحً ؾش٣كحً ٝك٤ٜح ضؿغ٤ْ ، ٠ٛٝ ضٞق٠  ٠ٔ[  :ـ ] خٞجهش١ 

 ذحٌُآذس ٝجُكضٕ .

ٖ- ]سعِٞخ هقش ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓح قوٚ جُطأخ٤ش ق٤ع هذّ " ضؿحٙ ]خٞجهش١ ضرذٝ ضؿحٙ ٗٞجظش١ ٢ًِٔ :

 ٗٞجظش١ " ػ٢ِ " ٢ًِٔ " ؿشمٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ

ٗ ضؾر٤ٚ ُخٞجهشٙ جُكض٣٘س ذحُغكحخ ٢ٛٝ فٞسز ضٞق٢ ذوٞز جٓطضجؾٚ   ًذج٤ٓس جُغكحخ [ـ ] خٞجهش١ : 

 ذحُطر٤ؼس . 

٘- :  ] جعطؼحسز ٤ٌ٘ٓس ،  ضقٞس جُغكحخ جرقٔش ؾغٔحً ٣غ٤َ ٓ٘ٚ جُذّ ، ٝك٤ٜح ضٞم٤ف  ] دج٤ٓس جُّغكحخ 

 ٝجُخ٤حٍ ك٢ جُر٤ص ٓشًد.ُِلٌشز ذشعْ فٞسز ُٜح .  

: ن د 

ا بعد قوله )تجاه نواظر (.[  : كلم إزائ ]    ة متكلفة لتكملة ال افية ؛ ألنها ال تضيف جديد 

 :  المفردات

                    : خ٤ٞه جُنٞء ؼ سؽؼس، جُؾؼحع -ظالّ× : مٞء ع٘ح -ٓ٘لقال × : ٓٔضٝؾحً ٓخطِطحً ٓؾؼؾؼح    

 جُٔخطل٢ . × : جُظحٛش  جُٔطشجت٢ -: جُٔ٘كذس ئ٠ُ جُـشخ   جُـحسخ -ُؽؼُغ

 -:   الشرح

 ٣ٝغ٤َ جُذٓغ ٖٓ ػ٠٘٤ ؿض٣شج ، ك٤ٔطضؼ ذٔح ضرو٠ ٖٓ قٔشز ؽؼحع جُؾٔظ جُـحسذس . 

 :ألوان الجمال

ٔ:  ]َع٠ ٝجُكضٕ.ً٘ح٣س ػٖ ؽذز ٝؿضجسز جُذٓٞع ، ٠ٛٝ ضٞق٠ ذحر ـ ]جُذٓغ ٖٓ ؾل٢٘ ٣غ٤ 

ٕ- []َكؼَ ٓنحسع ٣ٞق٢ ذٌػشز جُذٓٞع ٝجعطٔشجسٛح ٝؿضجسضٜح. ٣غ٤ : 

ٖ- []ضؼرش ػٖ جالٓطضجؼ جُطحّ ذ٤ٖ دٓٞع جُؾحػش ، ٝسؽؼس جُؾٔظ جُـحسذس. ٓؾؼؾًؼح : 

ٗ:  ]ٓؿحص ٓشعَ ػٖ جُؼ٤ٖ ػالهطٚ جُؿضت٤س ،  ٝعش ؾٔحُٚ جإل٣ؿحص ٝجُذهس ك٢ جخط٤حس جُؼالهس . ـ ]ؾل٢٘ 

٘-جُٔطشجت٢[ : هرحم ٣ٞمف جُٔؼ٢٘ ٣ٝإًذٙ. –[سخ ]جُـح[ 

 : ن د 

ـؤخذ بعض الن اد عل  الشاعر استعمال كلمة ) المترائ  ( ؛  ألنها ل  تضف جديدا  وجلبت ألجل ال افية ألن 

 .ظاهر بالفعل ،  وال يحتا  ألن يوصف بالمترائ  فهو الشعاع بطبيعته مرئ 

عندما تسيل  ال يظهر واضحا قيق ف  هذا الموقف ألن الشعاع وأر  أن وصف الشعاع ) بالمترائ  ( د -

 . من عين الشاعر الدموع

 

ـــــــدمع   -15 ـــــــن وال ــــــــن  م ف عا   يســـــــيل ج  ــــــــش            م شع

  
  

ــــــــارب الشــــــــعاع بسنــــــــــا  المترائــــــــــ  الغــ
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 المفردات:

جد ٛ٘ح جُغكحخ جرقٔش ؼ : ج٤ُحهٞش ٝجُٔش  جُؼو٤ن -: جُزٛد ٝجُٔشجد ٛ٘ح ُٞٗٚ   جُ٘نحس -: قٔشز    جُؾلن    

 : ّ  رسٝز ٠ٛٝ سػ٠ِ جُؾ٢ء .  رسجً  -ػوحتن ، سػوس  

 -:   الشرح

ٝجُؾٔظ ضرذٝ ك٢ عحػس جُـشٝخ ذأؽؼطٜح جُزٛر٤س جُـحسهس ك٢ جُؾلن ٢ٛٝ ضغ٤َ ٖٓ ػ٠ِ جُغكحخ جرقٔش  

 ػ٠ِ هْٔ جُؿرحٍ جُغٞدجء ٝ فخٞسٛح )٣وقذ جرٓٞجؼ  ؛ ُططٞؾٜح ذحُؿٔحٍ .

 (، ومدى م ءمة األلفاظ والصور له.06-04فس  لألبيات )س: بين الجو الن

ؾـ: جُؿٞ جُ٘لغ٢ جُٔغ٤طش ػ٠ِ جرذ٤حش ؾٞ هحضْ قض٣ٖ، ظٜش سغشٙ ك٢ جخط٤حس جرُلحظ جُٔالتٔس ُٚ ك٢ ٓؼظٜٔح 

 -عٞدجء  ٌُٖٝ ذؼل جرُلحظ ض٘حهل ٛزج جُؿٞ جُكض٣ٖ ٓػَ )ع٘ح  -جُـحسخ  -جُذٓغ  -دج٤ٓس  -ٓػَ )٢ًِٔ 

جُؼو٤ن  ًٝزُي جُقٞس ٓالتٔس ُِكضٕ ك٢ ٓؼظٜٔح ٓػَ )خٞجهش١ ٢ًِٔ   -ٗنحس  -ؽلن  -ؾٔظ جُ -جُؾؼحع 

 ٝ)دج٤ٓس جُغكحخ  ٌُٖٝ ذؼنٜح ٓ٘حهنس ُِكضٕ ٓػَ )ٗنحسٙ  ٝ)جُؼو٤ن .

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ٙضؾررر٤ٚ ذ٤ِررؾ ق٤ررع فررٞس سؽررؼس جُؾررلن ذحُ٘نررحس ، ٝعررش ؾٔحُررٚ جُطٞمرر٤ف ، ٝٛررٞ  ـرر ] ٗنررحس

 ٔظ ػ٘ذ جُـشٝخ  .٣ٞق٠ ذؿٔحٍ سؽؼس جُؾ

ٕ:  ] جعررطؼحسز ضقررش٣ك٤س ،  ق٤ررع ؽرررٚ جُغرركد ػ٘ررذٓح ضغرروو ػ٤ِٜررح سؽررؼس جُؾررلن ذؼررذ  ـرر ] جُؼو٤ررن

 جُـشٝخ  ذحُؼو٤ن ، ٝعش ؾٔحُٜح ضٞم٤ف جُلٌشز ذشعْ فٞسز ُٜح .

ٖ:  ]ٓكغٖ ذذ٣ؼ٢  هرحم ٣رشص جُٔؼ٠٘ ٝ ٣ٞمكٚ. ـ ] جُؾٔظ ـ ٝعٞدجء 

ٗ- ػ٤ش جُزٖٛ .] ٗنحس ـ ػو٤ن [ : ٓشجػحز ٗظ٤ش ض 

ن د 

الع يق( وال ت ئمان الجو النفسى السائد ف  ال صيدة وهو الحزن واألسى  -إن الشاعر جاء بكلمتى )النضار  

، ولكن رد البعض قائ  إن الشاعر ل  ي صد إال اللون ف ط وليس الجوهر ، ودللوا على ذلك بؤن الشاعر عاد 

 سوداء( التى توحى بالحزن.بسرعة إلى جو الحزن وذلك من خ ل قوله )ذرا 

 المفردات: 

× : عحُص   ضوطشش -جسضلحػحً × : عوٞهحً ٝجٗكذجسجً   ضكذسج -: عكحذط٤ٖ ؼ ؿٔحّ   ؿٔحٓط٤ٖ -: ذ٤ٖ   خالٍ  

 ضؿٔذش .

   -:   الشرح

ٗكٞ ٓخذػٜح جرخ٤ش سسجٛح ضٔش ذ٤ٖ عكحذط٤ٖ عٞدج٣ٖٝ ، كطرذٝ ٠ُ ًذٓؼس قٔشجء  ضغ٤َ ٖٓ ٝئر ضطؿٚ جُؾٔظ 

 ػ٤ٖ سدٓحٛح جرع٠ ٝجُكضٕ .

 

ه يســــــــيل شــــــــفق   فــــــــــ  والشــــــــمس -16 ـــــــــار            نضـ

  
  

ـــــــوق ـــــــق فــ ـــــــ   الع يــــ  ســــــوداء ذرا علــ
  

حــــــــــدرا  غمــــــــــــامتين  خــــــــــــــ ل  مــــــــــرت -17           ت 

  
  

ــــــــــــرت ــــــــــــة   وت طــ  الحمــــــــــــراء كالدمعــــ
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 ألوان الجمال

ٔ: ] ًٖ٘ح٣س ػٖ مؼق سمٞجء جٌُٕٞ ك٢ رُي جُٞهص . ـ ] ٓشش خالٍ ؿٔحٓط٤ 

ٕ: ] ضؾررر٤ٚ ضٔػ٤ِرر٢ كوررذ ؽرررٚ فررٞسز جُؾررٔظ ٝٛرر٠ ضٔررش ذرر٤ٖ عرركحذط٤ٖ  ـرر ] ضوطررشش ًحُذٓؼررس جُكٔررشجء

ذقٞسز دٓؼس ضغوو ٖٓ ذ٤ٖ ؾل٤ٖ٘ ، ٝهذ جٗؼٌغص ػ٤ِٜح سُٞجٕ جُؾرلن كٌحٗرص قٔرشجء ، ٝٛرٞ ٣ٞمرف جُلٌرشز 

 ٣ٝٞق٢ ذكضٗٚ.

 المفردات: 

 : جُرٌحء ػ٠ِّ .  سغحت٢ -: جخطِطص ٝجٓطضؾص   ٓضؾص     

 -: الشرح

ًٝإٔ جُؾٔظ ذٜذٙ جُقٞسز ٠ٛ جُذٓؼس جرخ٤شز ٣زسكٜح جٌُٕٞ ، كطٔطضؼ ذآخش دٓؼس ٠ُ ٓؾحسًس ٠ُ  ك٢  

 .سقضج٠ٗ 

 ألوان الجمال

ٔ:  ] ٕٞؾٔحُٜررح جعررطؼحسز ٤ٌ٘ٓررس ،  ضقررٞس جٌُررٕٞ ئٗغررحٗح ٣ررزسف آخررش دٓؼررس ، ٝعررش  ـرر ] آخررش دٓؼررس ٌُِرر

 جُطؾخ٤ـ ،  ٝضٞق٢ ذطؿحٝخ جٌُٕٞ.

ٕ- [ً٘ح٣س ػٖ ٓؾحسًس جٌُٕٞ ُِؾحػش ك٢ سقضجٗٚ. هذ ٓضؾص ذآخش سدٓؼ٢ ُشتحت٢ :] 

ٖ- ]سعِٞخ ٓإًذ خ " هذ " ]هذ ٓضؾص : 

ٗ-  [ضٞمف ٓؾحسًس جُطر٤ؼس ُِؾحػش ك٢ سقضجٗٚ ٝآالٓٚ ٓضؾص :] 

٘:  ] رحس ٓرح عر٤ٌٕٞ ، ق٤رع ال سغرحء إلٗغرحٕ ػِر٠ ه٤رذ ٓؿحص ٓشعَ ػٖ جُؾحػش ، ػالهطٚ جػط ـ ] ُشغحت٢

 . ً٘ح٣س ػٖ ئقغحط جُؾحػش ذوشخ ٜٗح٣طٚ ـ جُر٤ص ًِٚ  :ٙجُك٤حز 

ن د 

" مفردة ؛ ألن المراد بدمعة الكون الشمس عند مغيبها والشمس واحدة ، وكلمـة  دمعةجاءت كلمة "   -0

 ناسبة ." جمعا ؛ ألن آخر دموع المرء بطبيعتها قليلة ، فهى م أدمع" 

عاب الن اد )أدمع ( ألنها جمع قلة وكان األحسن منها جمع الكثرة )دموع ( ،ويمكن الرد على ذلك بؤن  -2

 الشاعر بكى حتى نفذت دموعه فكانت تلك الدمعة ه  )آخر األدمع ( ولذلك جاء بجمع ال لة وال عيب ف  ذلك 

 المفردات :

َشج٣ح  جُْٔشآز -: ٓ٘ط٤ٜح  صجتال –: ػٔش١ ٢ٓٞ٣ -: سقغغص ، ؽؼشش  آٗغص  َٔ َشجت٢ ، جُ َٔ  ٓغحت٢ -: جُطر٤ؼس ؼ جُ

ِغ٤َس.  ْٓ  : ٜٗح٣ط٢ ؼ  سَ

   -:  الشرح

شآز سسٟ ك٤ٜح ٛزٙ جُٜ٘ح٣س ٝهذ سغحس ك٠ّ ٛزج جُٔؾٜذ جُكض٣ٖ ئقغحع٠ ذٜ٘ح٣ط٠ ، ًٝإٔ جٌُٕٞ ًِٚ سفرف ٓ

 جُٔإُٔس .

معــــــــــة    آخــــــــــر    فكــــــــــؤن -18          قـــــــــــــد  للكــــــــــون  د 

  
  

جـــــــــت ز  ــــــــــر م  ــــــــــع  بـآخـــ ــــــــــائ  أدم   لرثــــ
  

ــــــــــؤنن  -19 ــــــــــ   آنســـــــــت    وكــ ــــــــــ   يومــ           زائــ

  
  

جـــــــــتم   ـــــــــــع  بـآخــــــــــــــر ز   لرثـــــــــــــــائ  أدم 
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 اشرح ذلك. )امتحان( -( يرى الطبيعة من خ ل وجدانه07-01س: الشاعر ف  األبيات)

ؼح٢ٗ جُز١ ٣ـؾحٙ جُخٞف ٓشز ٝجرَٓ ٓشز سخشٟ، ٝجُز١ ضٜض خٞجهشٙ  - ُٔ ضٌؾق جرذ٤حش ػٖ هِد جُؾحػش جُ

ُنٞء. ٖٝٓ خالٍ ٛزٙ جُؼذعس جُـحتٔس ٣شٟ جُٜ٘حس جُؿشجـ ٝج٥الّ كطؼرش ػٜ٘ح جُذٓٞع جُٜٔ٘ٔشز جُٔؾؼؾؼس ذح

ٓٞدػح، ٝجُغكحخ دج٤ٓح، ٝجُؾؼحع جُٔ٘ؼٌظ ػ٠ِ دٓٞػٚ ؿحسذح ٝجُزسج عٞدجء هحضٔس، كحُطر٤ؼس هذ ذذش ػ٤ِِس 

 ضطكشى ئ٠ُ ٓػٞجٛح جرخ٤ش؛ رٜٗح جٗؼٌحط ُٔؾحػش ؽحػش ػ٤َِ ٣ٞؽي سٕ ٣ٞدع جُذ٤ٗح سٝ ٌٛزج ٣شٟ ٗلغٚ.

 :ألوان الجمال

ًٔ٘ح٣س ػٖ جُطؾحؤّ ٝج٤ُأط ٖٓ جُك٤حز . ٢٘ٗ آٗغص ٢ٓٞ٣ صجتال[  :ـ ] ًأ 

ٕ-:] ضذٍ ػ٢ِ سٕ ٛزج ئقغحط دجخ٢ِ ٗحذغ ٖٓ ٗلغٚ ] آٗغص 

ٖ:  ] ٓؿحص ٓشعَ ػٖ " جُؼٔش " ػالهطٚ جُؿضت٤س ، ٝعش ؾٔحُٚ جإل٣ؿحص ٝجُذهس ك٢ جخط٤حس  ـ] ٢ٓٞ٣

 جُؼالهس .

ٗ- [جإلمحكس ئ٢ُ ٣حء جُٔطٌِْ ضل٤ذ ج ٢ٓٞ٣ :] ُطخق٤ـ ، ٝهذ ػرش ػٖ جُؼٔش ذح٤ُّٞ ُإلؽحسز ئ٢ُ سٕ ػٔش

 جإلٗغحٕ ٜٓٔح هحٍ كٜٞ هق٤ش.

٘:  ] جعطؼحسز ضقش٣ك٤س ، ضقٞس ٓؾٜذ جُـشٝخ ٓشآز ضؼٌظ ٜٗح٣طٚ ، ٝضٞق٠ ذحُكضٕ جُؼ٤ٔن. ـ] جُٔشآز 

ٙ- [ضٞق٢ ذحٗؼٌحط ٓح ٣كظ ذٚ جُؾحػش ػ٢ِ جُطر٤ؼس جُٔك٤طس ذٚ ذٞمٞـ. جُٔشآز :] 

8جعطؼحسز ضقش٣ك٤س ،  ضقٞس ٜٗح٣طٚ جُكض٣٘س ذحُٔغحء ك٢ ظِٔطٚ .  [  :ـ ]ٓغحت٢ 

7-]ضؾ٤ش ئ٢ُ ٜٗح٣س جُؾحػش جُكض٣٘س جُط٢ ٣كظ ذٜح ٝجٗطٜص ذٜح ضؿشذطٚ. ] ٓغحت٢ : 

8-]سعِٞخ هقش  ٝع٤ِطٚ ضوذ٣ْ ٓح قوٚ جُطأخ٤ش ق٤ع هذّ " ك٢ جُٔشسز  ] كشس٣ص ك٢ جُٔشسز ٤ًق ٓغحت٢ :

 .ٚ جُطخق٤ـ ٝجُط٤ًٞذ ٝجالٛطٔحّ ذحُٔطوذّ" ػ٢ِ " ٤ًق ٓغحت٢ " ؿشم

 الحظ 

جعل الشاعر عنوان قصيدته ) المساء( وختمها بكلمة ) مسائ  ( ليوضح لنا أن تجربته بدأت بالفشل ف   

تح يق هدفه من رحلته إل  اإلسكندرية ، ونت  عنها الحزن المستمر ، واآلال  المتتابعة الت  الزمته حت  

 .آخر كلمة ف  قصيدته

 التعليق العا  على النص

: جُوق٤ذز ٖٓ جردخ جُٞؾذج٢ٗ ق٤ع ٣٘وَ جُؾحػش سقحع٤غٚ ٝٓؾحػشٙ جُزجض٤س جُخحفس.اللون األدب 

: جُؾؼش جُـ٘حت٢. كٖ الفن الشعر 

 ؽؼش هقق٢ سٝ ِٓك٢ٔ. –ؽؼش ٓغشق٢  –ضزًش: كٕ٘ٞ جُؾؼش غالغس: ؽؼش ؿ٘حت٢ 

:س ضؼر٤شج ػٔح ك٢ جُ٘لظ ٖٓ ٓؾحػش ٓغ جٓطضجؼ جُز١ ضطٞس ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع كقح جُٞفق غرض النص

 ذحُطر٤ؼس ٝضؾخ٤ـ.

ضطشجٝـ ذ٤ٖ جُطق٣ٞش ج٠ٌُِ ٝخطٞهٚ جُل٤٘س )جُقٞش ٝجُِٕٞ ٝجُكشًس  ٝجُطق٣ٞش جُؿضت٢ ٖٓ الصور :

 ضؾر٤ٚ ٝجعطؼحسز ًٝ٘ح٣س ٝٓؿحص ٓشعَ. ٝك٤ٜح ضٞم٤ف ٝضؾخ٤ـ ٝضؿغ٤ْ ٝجذطٌحس.

  :الموسي ا 

س )ٝجخطحس هحك٤طٚ جُٜٔضز جٌُٔغٞسز جُط٢ ض٘حعد قضٗٚ ٝجٌٗغحس ٗلغٚ  ظحٛشز ك٢ ٝقذز جُٞصٕ ٝجُوحك٤

ٝخل٤س ٗحذؼس ٖٓ جٗطوحء جرُلحظ ٝقغٖ ض٘غ٤وٜح ٝضشجذو جركٌحس  -ٝجُٔكغ٘حش جُرذ٣ؼ٤س ًحُؿ٘حط ٝقغٖ جُطوغ٤ْ 

 ٝؾٔحٍ جُطق٣ٞش. 
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  :م مح شخصية الشاعر 

جُطق٣ٞش ٝجُطؼر٤ش، ٓؿذد ك٢ جُؾؼش كٜٞ سجتذ  سه٤ن جُؾؼٞس، ٓشٛق جُكظ، ٝجعغ جُػوحكس، ػ٤ٔن جُلٌش، سجتغ

 جُٔذسعس جُشٝٓحٗغ٤س ُطأغشٙ ذحُشٝٓحٗغ٤س جُلشٗغ٤س.

  :خصائص أسلوبه 

ٝمٞـ جرُلحظ، ٓغ جُطٔغي ذحُلقحقس ٝئقٌحّ جُق٤حؿس ٝجُضٛذ ك٢ جُٔكغ٘حش، ٝجُط٣ٞ٘غ ذ٤ٖ جُخرش ٝجإلٗؾحء، 

جُطؿشذس ٝجُٞقذز جُؼن٣ٞس، ٝجُؿٔغ ذ٤ٖ سفحُس  ٓغ ػٔن جُٔؼح٢ٗ ٝجالذطٌحس ك٤ٜح ٝسعْ جُقٞس ج٤ٌُِس ٝفذم

 جُوذ٣ْ ٝسٝػس جُؿذ٣ذ.

  : من م مح المحافظة على ال دي 

 جٗطضجع ذؼل جُقٞس ٖٓ جُطشجظ جُوذ٣ْ.  -سفحُس جُِـس ٝدهطٜح.)ؼ   -جُطضجّ ٝقذز جُٞصٕ ٝجُوحك٤س. )خ   -)س  

  :من م مح التجديد 

 سعْ جُقٞس ج٤ٌُِس.  -جركٌحس.)خ  جخط٤حس ػ٘ٞجٕ ُِوق٤ذز ضذٝس قُٞٚ  -)س  

 جُٞقذز جُؼن٣ٞس جُٔطٔػِس ك٢ ٝقذز جُٔٞمٞع ٝٝقذز جُؿٞ جُ٘لغ٢. -)ؼ  

 جُطؾخ٤ـ ٝٓضؼ جُ٘لظ ذحُطر٤ؼس. -)د  

 : ماذا يظهر ف  هذه األبيات من خصائص المذهب الرومانس ؟ 0س

 :خقحتـ جُٔزٛد جُشٝٓحٗغ٢ ؾـ:

 -٘ ضؾخ٤ـ جُطر٤ؼس ٝئؾشجء جُكٞجس ٓؼٜح.  -ٗسعْ جُقٞسز ج٤ٌُِس  -ٖ جُخ٤حٍ جُكض٣ٖ  -ٕهٞز جُؼحهلس  - ٔ 

 فذم جُطؿشذس.

 : هل تح  ت ف  ال صيدة الوحدة العضوية؟2س

 ؾـ: ُوذ ضكووص ك٢ جُوق٤ذز ًَ ٓوٞٓحش جُٞقذز جُؼن٣ٞس ٖٓ:

 ٝقذز جُٔٞمٞع: ٝٛٞ ٝفق جُطر٤ؼس ك٢ جُٔغحء ٖٓ خالٍ ٝؾذجٕ قض٣ٖ. – ٔ

 ع٤طش جُكضٕ ٝخ٤ْ ػ٠ِ ؾٞ جُوق٤ذز ٖٓ ذذج٣طٜح ئ٠ُ ٜٗح٣طٜح.ٝقذز جُؿٞ جُ٘لغ٢: ق٤ع  – ٕ

ضشض٤د جركٌحس ٝضشجذطٜح ٝجٗغؿحٜٓح: كوذ ؾحءش ٓشضرس ٝٓطشجذطس ذك٤ع ال ٗغطط٤غ ضوذ٣ْ ذ٤ص ػ٠ِ ذ٤ص سٝ  – ٖ

 ٗإخش ذ٤طًح سٝ ٗكزف ذ٤طًح.

يه.. إل  أ  مدى : يعد مطران رائد النزعة الرومانسية ف  الشعر الحديث، وصاحب التيار الوجدان  ف1س

 تظهر ف  ال صيدة هذه الريادة؟ 

ؾـ: ٣ؼذ ٓطشجٕ سجتذ جُ٘ضػس جُشٝٓحٗغ٤س ك٢ جُؾؼش جُكذ٣ع، ٝفحقد جُط٤حس جُٞؾذج٢ٗ ك٤ٚ؛ كٜٞ سعرن 

ُر٘حٕ جُؿ٤ِٔس، ٝضأغشٙ ذحُػوحكس جُلشٗغ٤س جُط٢ ٣ظٜش ك٤ٜح  جُٔؼحفش٣ٖ ئ٠ُ ٛزج جُٔزٛد ُ٘ؾأضٚ ك٢ هر٤ؼس

)جُٔغحء  ٗٔٞرؼ ُٜزج جالضؿحٙ؛ كوذ ٓضؼ ٗلغٚ ذحُطر٤ؼس ٝذع ك٤ٜح جُك٤حز ٝجُكش٣س  جُطحذؼحُشٝٓحٗغ٢، ٝهق٤ذضٚ

ئ٣ٔحٗح ذٞقذز جُٞؾٞد، ٝجٗؼٌظ رُي ػ٠ِ ٗظشضٚ ُِطر٤ؼس، كؿؼِٜح قض٣٘س ضؾحسًٚ قضٗٚ ٝضقٞس ُٚ ٜٗح٣طٚ ٓغ 

 هذّٝ جُٔغحء، كٌأٗٚ ٣شٟ ك٢ جُٔشآز فٞسز ُٔغحء ػٔشٙ ق٤ع ٣وٍٞ:

 لرومانسيين؟ : ب  يتميز الخيال عند ا4س 

ؾـ: ٣ط٤ٔض جُخ٤حٍ ػ٘ذ جُشٝٓحٗغ٤٤ٖ ذأٗٚ ٢ًِ، ٣ؾَٔ سؾضجء جُطر٤ؼس ٝخطٞه جُقٞش ٝجُِٕٞ ٝجُكشًس، ٝك٤ٚ 

 جٓطذجد ٝضش٤ًد ٣ذٍ ػ٠ِ جُؼٔن، ٣ٝإغش ك٢ جُ٘لظ، ٤ٔ٣َٝ ئ٠ُ جُكضٕ، ٣ٝٞق٢ ذحُـشذس ٝؽذز جرُْ.

 ٝهق٤ذز )جُٔغحء  خ٤ش ٓػحٍ ٝجمف ُزُي.  -

 



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   
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 سلوب الخبر ، وضح : يشيع ف  النص األ5س

ٝرُي ُطوش٣ش ٝض٤ًٞذ جرُْ ٝجُكضٕ جُزٟ ٣ؾؼش ذٚ ُٝٔالتٔس جرعِٞخ جُخرش١ ُـشك جُٞفق ُٝطؼض٣ض سكٌحس 

 جُؾحػش ٝضو٣ٞطٜح ٝػذّ هرُٜٞح جُؿذجٍ سٝ جُطؾ٤ٌي ٝذ٤حٕ سٜٗح قوحتن غحذطس.

ر عن أفكاره ف  هذا : استخدا  الشاعر األساليب الخبرية واإلنشائية معا للتعبي0: علل لما يؤت : 6س

 النص؟

جعطخذّ جُؾحػش جرعح٤ُد جُخرش٣س ُطوش٣ش ٓح ٣ؼرش ػ٘ٚ ٝغرحضٚ، ٝجعطخذّ جرعح٤ُد جإلٗؾحت٤س ٤ٌُغد سعِٞذٚ 

 ضؿذدج ٝضؾ٣ٞوح، ٝؾٔغ ذ٤ٜ٘ٔح ٤ُؿؼِ٘ح ٗؾحسًٚ ٓؾحػشٙ ٝسقحع٤غٚ.

 يعد مطران مرحلة انت الية بين الك سيكية والرومانسية. - 2

جالُطضجّ ذحُٞصٕ ٝجُوحك٤س ٝجعطخذجّ جرُلحظ جُٔؼرشز  ٖٓ آغحس جٌُالع٤ٌ٤س: -آغحس جُوذ٣ْ. ج رٗٚ ُْ ٣طخِـ ٖٓ 

 ٝجُطشجغ٤س ٝجُطأغش ذحُطشجظ. 

 : التيار الوجدان  يبدو واضحا  ف  قصيدة " المساء " . وضح ذلك . 7س

جض٤س ٝجمكس ٣رذٝ ك٢ جُوق٤ذز جُط٤حس جُٞؾذج٢ٗ ٝجمكحً ق٤ع ٣قٞس سقحع٤ظ جُؾحػش ٝػٞجهلٚ ك٢ ر -

 كحُؾحػش ٣خِغ ؽؼٞسٙ جُخحؿ ػ٠ِ جُطر٤ؼس ذٔظحٛشٛح جُٔخطِلس.   

 تدريبات على نص المساء

(0) 

٘ـ٠ ٔ ُٔ س  ذحُ  ضٌٕٞ دٝجت٢ -هــــــحُٞج -ك٠ ؿــشذس ئٗـــ٢ سهُٔص ػِــ٠ جُطؼَِـّ

َْ ه٤ُد ٛٞجتٜح ٕ ْٕ ٣ؾِق ٛــزج جُؿغ َٕ ه٤ُد ٛــــــــٞجء  ئ  س٣ِطـُق ج٤ُ٘ـــشج

 ك٢ ػِس ٓ٘لـــــــح١ العطؾلـــــــــحء هــــــٞجك٢ ك٢ جُرـالد ٝػِــس ػرــع   ٖ

 ذٌـــــــآذط٢  ٓطلــــــشد ذؼــــــ٘ــحت٢ ٓطلــــشد  ذقـرـــحذط٢ ، ٓطـلــــــشد ٗ

 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢"  جُطؼِس"  ًِٔس ٓشجدف -ٔ

 .اإلعٌاءׄ    التشاؼلׄ    المرضׄ    اللهوׄ  

 .جُشجذغ جُر٤ص ك٢"  فرحذط٢"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ

 .تطلعاتًׄ    صؽريׄ   حبًׄ   أشواقًׄ  

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢" جُطؼِس"   ًِٔس ٓنحد -ٖ

 . التعللׄ   الفراغׄ    التلهًׄ    التشاؼلׄ  

 .جُشجذغ جُر٤ص ك٢" فرحذط٢"   ًِٔس ٓنحد -ٗ

  وتًسكׄ    ألمًׄ    نفوريׄ    شوقًׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢": ج٠ُ٘ٔ"  ًِٔس"  ٓلشد -٘

 .سبق ما كلׄ    األمنٌةׄ    الُمنٌةׄ    الَمنٌةׄ  
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 : جُػحُع جُر٤ص ك٢":  ٓ٘لحٟ"  ًِٔس"  ؾٔغ -ٙ

       مٌافًׄ    منائؾׄ    موانؾׄ    مناؾ ׄ  

  ُألذ٤حش جُشت٤غ٤س جُلٌشز  -   -8

  ءالشفا من الشاعر ٌأسׄ     الشفاء فً الشاعر رؼبةׄ  

 ونتائجها الؽربة دوافعׄ   بالوحدة الشاعر شعورׄ  

 :٣ل٤ذ جُػحُع جُر٤ص ك٢«  ػِس»  ًِٔس ضٌشجس -7

 اآلالم تعددׄ    اإلرادة ضعؾׄ    المعاناةׄ    الحسرةׄ  

 :ذـ ضٞق٢«  هحُٞج:  » جرٍٝ جُر٤ص ك٢ جُؾحػش هٍٞ -8

  الشكׄ    الكذبׄ     النفًׄ    الصدقׄ  

  خ ضٞق٢ جإلؽحسز"  جُؿغْ ٛزج" هُٞٚ ك٢  -ٓٔ

 شٌخوخته ׄ     جمالهׄ    قوتهׄ    الجسم ضعؾ ׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" ٛٞجتٜح ه٤دُ  جُؿغَْ  ٛــزج ٣ؾقِ :" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٔٔ

 مرسل مجازׄ            تشبٌهׄ    مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 جرٍٝ جُر٤ص ك٢ جُرذ٣ؼ٢ جُٔكغٖ ٗٞع -ٕٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :جُػحُع جُر٤ص ك٢" جعطؾلحء"  ٝ" ػِس" ًِٔس ذ٤ٖ -ٖٔ

 نظٌر  مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢" دٝجت٢ ضٌٕٞ"  هُٞٚ ك٢ جُطؾر٤ٚ ٗٞع -ٗٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جإلٗؾحء ٗٞع -٘ٔ

 اءندׄ   استفهامׄ   نهًׄ    أمر ׄ  

 :ذكزف ئ٣ؿحص جُشجذغ جُر٤ص ك٢ - ٙٔ

 الخبرׄ   المبتدأׄ   المفعولׄ   الفاعلׄ  
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 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جالعطلٜحّ ٖٓ جُـشك -8ٔ

 النفًׄ   التمنًׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

َٕ  س٣ِطـقُ "  -7ٔ  : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  ٛــــــــٞجء ه٤دُ  ج٤ُ٘ـــشج

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 ذــــ ئه٘حخ ٗٞػٚ جرٍٝ جُر٤ص ك٢ جإله٘حخ  - 8ٔ

  التعلٌلׄ   االعتراضׄ    اإلجمال بعد التفصٌلׄ    التكرارׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" ج٤ُ٘شجٕ:"  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ  -ٕٓ

  تصرٌحٌة استعارةׄ                          مكنٌة استعارةׄ                     تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 : هرِٚ ذٔح  جُػحُع جُر٤ص هسػال -ٕٔ

 إجمال بعد تفصٌلׄ   سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 : ٝع٤ِطٚ  هقش سعِٞخ  جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ -ٕٕ

 إنما استخدامׄ   والتأخٌر التقدٌمׄ   وإالستثناء النفًׄ   والخبرالمبتدأ  تعرٌؾׄ  

 : سكحد جُػحُع جُر٤ص ك٢"  ػِس"  ًِٔس ض٤ٌ٘ش -ٖٕ

 . القلةׄ    الكثرة ׄ    التهوٌلׄ    التعظٌم  ׄ  

 : ذغرد ٝرُي جُشجذغ ذحُر٤ص جُ٘وحد سػؿد - ٕٗ

  إٌجاز من فٌه ماׄ   تقسٌم حسن من فٌه وما موسٌقاهׄ  

 سبق ما كلׄ   المنطقً الترتٌبׄ  

 :جُٔوطغ ٛزج ك٢ جُشٝٓحٗغ٤س ٓالٓف ٖٓ -ٕ٘

 والقافٌة الوزن التزامׄ   العاطفة قوةׄ   الكلً الخٌالׄ   بالطبٌعة االمتزاجׄ  

   https://dardery.site/archives/1939    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/1939
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(2) 

 جُٜٞؾـــــــحءِ  ذش٣ـــــــحقٚ  ك٤ؿ٤ر٢٘           خٞجهـش١ جمطـشجخَ  جُركش ئ٠ُ ؽحىٍ  ٔ

ٕ  ٍٝ َّْ  فخشٍ   ػ٠ِ غـــــح  جُقٔــحءِ  جُقخــــــــشز ًٜز١ هِرـح           ُـ٢ ٤ُٝص  سف

 سػنــــــحت٢ كـ٢ ًحُغــــوْ ٣ٝلطٜـح           ٌٓـحسٛــ٢ ًــــٔٞؼ ٓٞؼ   ٣٘طـحذٜـح ٖ

 ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس : ضخ -

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢"  جمطشجخ"  ًِٔس ٓشجدف -ٔ

 ارتقاءׄ    سكونׄ    انزالقׄ    قلقׄ  

 .جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  غحٝ"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ

 قلقׄ    مضطربׄ    مقٌمׄ    ثابتׄ  

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢" جمطشجخ"   ًِٔس ٓنحد -ٖ

 ةثورׄ   صفاءׄ   أمنׄ   سكونׄ  

 .جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  غحٝ"   ًِٔس ٓنحد -ٗ

 منفصلׄ    منعزلׄ    راحلׄ    جالسׄ  

 :جُػحُع جُر٤ص ك٢": ج٠ُ٘ٔ"  ٌٓحسٙ"  ٓلشد -٘

 كرهׄ    مكرهׄ    كارهׄ    مكروهׄ  

 : جُػحُع جُر٤ص ك٢": ٛٞؾحء"  ًِٔس"  ؾٔغ -ٙ

 والثانٌة األولًׄ                  هواجׄ    هوجׄ     هوجاوات ׄ  

  ُألذ٤حش جُشت٤غ٤س جُلٌشز  -   -8

 البحر أمواج شدةׄ   معه وتجاوبها للطبٌعة الشاعر شكوىׄ  

 الشاعر جسم على المرض شدةׄ   صماء صخرة على الشاعر جلوسׄ  

 :٣ل٤ذ  جرٍٝ جُر٤ص ك٢«  ك٤ؿ٤ر٢٘: » هُٞٚ ك٢ جُلحء جعطخذجّ -7

 الفرحׄ    تجاوبه سرعةׄ    التعلٌلׄ    الحسرةׄ  

 : سكحد جرٍٝ جُر٤ص ك٢"  هش١خٞج"  ًِٔس ؾٔغ -8

  القلةׄ    الكثرةׄ    التهوٌلׄ    التعظٌم  ׄ  

. 
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 : ذغرد ٝرُي  جُركش ٓغ" ؽحى"ًِٔس جُؾحػش ذحعطخذجّ جُ٘وحد سػؿد - ٓٔ

 ٌشعر ال البحر ألنׄ   الحزن ٌحب البحر ألنׄ  

 الشاعر حزن ٌخفؾ البحر هواء ألنׄ   لشكواه ٌتسع واسع البحر ألنׄ  

 :جُٔوطغ ٛزج ك٢  ُطؿذ٣ذج ٓالٓف ٖٓ -ٔٔ

 والقافٌة الوزن التزامׄ   الجزئً الخٌالׄ   الكلً الخٌالׄ   األلفاظ قوةׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢" جُركش ئ٠ُ ؽحى:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٕٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 جرٍٝ جُر٤ص ك٢ جُرذ٣ؼ٢ جُٔكغٖ ٗٞع -ٖٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" جُقٔحء جُقخشز ًٜز١ هِرح"  هُٞٚ ك٢ جُطؾر٤ٚ ٗٞع -ٗٔ

 ضمنًׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جإلٗؾحء ٗٞع -٘ٔ

 تمنًׄ   استفهامׄ   نهًׄ    أمر ׄ  

 :ذكزف ئ٣ؿحص جرٍٝ جُر٤ص ك٢ - ٙٔ

 خبرالׄ   المبتدأׄ   المفعولׄ   الفاعلׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جُط٢٘ٔ ٖٓ جُـشك -8ٔ

 النفًׄ   الحسرةׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

 : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  خٞجهش١ جمطشجخ جُركش ئ٠ُ ؽحى"  -7ٔ

 المفعولׄ   والمجرور الجارׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 :جُػحُع جُر٤ص ك٢" جرػنحء ك٢ ًحُغوْ ٣ٝلطٜح:"  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ  -8ٔ

  تصرٌحٌة استعارةׄ                   مكنٌة استعارةׄ                           تشبٌهׄ    ناٌةك ׄ  

 «: ؽحى ذؼذ ٣ؿ٤ر٢٘:  » » جرٍٝ جُر٤ص ك٢ جُؾحػش هٍٞ -ٕٓ

 مركب خٌالׄ   لها تجرٌدׄ   لها توضٌحׄ   البٌانٌة للصورة إمتداد ׄ  

   https://dardery.site/archives/1939    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

https://dardery.site/archives/1939
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(3) 

ــحم ٝجُركشُ  ٔ  جإلٓغـــحء عحػـــس ًقـذس١ جً ًٔــذ  مـحتــــن   جُؿٞجٗد خلـَـّ

 سقؾحتـ٢ ٓـٖ َػ٤ــــ٢َّ٘  ئُــ٠ فؼذش         ًٝأٗــــٜـح ًُذسز    جُرش٣ــــسَ   ضـؾ٠ ٕ

 ٝجرهــــزجء جُـٔـشجش ػ٠ِ ٣ـنـــ٢          ؾلُ٘ـــٚ   هش٣ـف  ٓؼطـٌش ٝجركـــن ٖ

 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢"   خلحم"  ًِٔس ٓشجدف -ٔ 

  مضطربׄ    مرتفعׄ    محلقׄ    مرفرؾׄ  

 .جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  ًذسز"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ

 والثانً األولׄ    جهلׄ     ظالمׄ    سوادׄ  

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢" ًٔذج"   ًِٔس ٓنحد -ٖ

  متعةׄ    سرورׄ    راحةׄ    رضاׄ  

 :.ذـــ ضٞق٢ جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" ضـؾ٠"   ًِٔس -ٗ

 الدؾءׄ   األلمׄ   الٌأسׄ    الظلمةׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢": سقؾحت٢"  ًِٔس"  ٓلشد -٘

  حاشׄ    حاشٌةׄ    حشوׄ    حشاׄ  

 :  جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢": جُرش٣س"  ًِٔس"  ؾٔغ -ٙ

 البرءׄ    األبراءׄ    األبرٌاءׄ    البراٌا ׄ  

 : جُػح٢ٗ ُِر٤ص جُؿضت٤س جُلٌشز  -   -8

 الشاعر خوؾׄ   الطبٌعة على الشاعر نفسٌة انعكاسׄ   مسالش ؼٌابׄ   الظالم حلولׄ  

 : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  ًُذسز    جُرش٣ــــسَ   ضـؾ٠"  -7

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢" فذس١:"  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ  -8

 مرسل مجازׄ    مكنٌة استعارةׄ    تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

 : هرِٚ ذٔح  جرٍٝ جُر٤ص ك٢" ًقذس١ ًٔذج"  هُٞٚ  ػالهس -ٓٔ

 إجمال بعد تفصٌلׄ   تعلٌلׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 25

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢" محتن جُؿٞجٗد خلحم ٝجُركش: "  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٔٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 : ذغرد ٝرُي" ت٢سقؾح"  هُٞٚ جُػحُع جُر٤ص ك٢ جُ٘وحد ػحخ - ٕٔ

  مبتذلة كلمة أنهاׄ     فصٌحة ؼٌر كلمة أنهاׄ  

 هنا دقٌقة ؼٌر أنهاׄ         النفسً الجو تالئم ال أنهاׄ  

 :جُٔوطغ ٛزج ك٢ جُشٝٓحٗغ٤س ٓالٓف ٖٓ -ٖٔ

 الكلً الخٌالׄ   والتشاؤم الحزن سٌطرةׄ  

 والقافٌة الوزن التزامׄ   ورصانتها اللؽة قوةׄ  

 :ذـ ضٞق٢«  جُؿٞجٗد خلحم:  » جرٍٝ ُر٤صج ك٢ جُؾحػش هٍٞ -ٗٔ

  األمواج كثرةׄ     والرعب الخوؾׄ     الرٌاح شدةׄ    االضطراب بقوةׄ  

 :  ٣ل٤ذ"   ٝجرهزجء جُـٔشجش" هُٞٚ ك٢ جُؼطق   -٘ٔ

 التنوع ׄ    العمومׄ    القوةׄ    الكثرة ׄ  

 : سكحد جرٍٝ جُر٤ص ك٢"  ًٔذج"  ًِٔس ض٤ٌ٘ش -ٙٔ

 . القلةׄ    الكثرةׄ    تهوٌلالׄ    التعظٌم  ׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢" جإلٓغحء عحػس ًوِر٢: "  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -8ٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  :ذغرد" جإلٓغحء عحػس"  ذـ  جُكضٕ جصد٣حد ٝهص ٛ٘ح جُؾحػش خـ -7ٔ

 .بالبرودة إحساسهׄ         الفراق ةلحظ تذكرهׄ   البحر من خوفهׄ   الظالم حلولׄ  

 :كٜٞ جُؾحػش ؽخق٤س ٓالٓف ُ٘ح ضرذٝ جرذ٤حش خالٍ ٖٓ -8ٔ

 سبق ما كلׄ          التصوٌر رائعׄ   الحس مرهؾׄ   الشعور رقٌقׄ  

 :جرذ٤حش ٖٓ ٣رذٝ ًٔح ٓطشجٕ ػ٘ذ جُوذ٣ْ ٓالٓف ٖٓ -ٕٓ

 .لؽةال أصالة --ׄ   التجربة صدقׄ   العاطفة قوةׄ   العضوٌة الوحدةׄ  

   https://dardery.site/archives/1939    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 26

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

(4) 

 ُِشجتــــ٢  ِٝػرـــــــشز   ُِٔغطٜــحّ          َػرـشز ٓــٖ ذـــــٚ ٝٓـح ُِـشٝخ ٣ح ٔ

 جرمـــــٞجء  ٓــــــآضْ ذ٤ٖ  ُِؾٔظ          َٝفشػــــــسً  ُِٜ٘ـحس ٗضػــح س٤ُٝظ ٕ

 ـــحءٝسؾـــــ ٜٓـحذـــــسٍ  ذ٤ٖ ٝجُوِد         ٓـــٞدع    ٝجُٜ٘ــحسُ   رًـشضُي  ُٝوذ ٖ

٢        ٗٞجظـش١ ضؿـحٙ ضرذٝ ٝخٞجهـــــش١ ٗ َٔ ِْ  ئصجتـــــــ٢ جُغكـحخ ًذجٓـــ٤سِ  ًَ

 جُٔطشجتـــ٢ جُــــحسخ جُؾـؼحع ذغ٘ـــح          ُٓؾؼـَؾؼحً  ٣غ٤َ َؾلـ٢٘ ٖٓ ٝجُذٓغُ  ٘

 عٞدجء رسج ػِـــ٢  جُؼو٤ـــــن كـــٞم          ٗنــحُسٙ ٣غ٤َ ؽلنٍ  كــ٢ ٝجُؾٔظ ٙ

 جُكٔـشجء ـــــسِ ــــــًحُذٓؼ ٝضوطـــشش          ضَكذسج  ؿٔــحٓط٤ٖ  خــــالٍ  شٓش    8

ِضؾص         هـــذ  ٌٕٞــُِ  َدٓؼسٍ   آخشَ   كٌإٔ 7 ـؼ٢ ذـآخــــش ُٓ ُٓ  ــــحت٢ـــُشغـ سد

 ٓغــحت٢ ٤ًق جُٔــــــشآز ك٢ كشس٣صُ           صجتـــال  ٣ٞٓـــ٢  آٗغصُ   ًٝـــأ٢٘ٗ 8

 ؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس : ضخ٤ش جإل -

 .جُشجذغ جُر٤ص ك٢"  ٢ًِٔ" ًِٔس ٓشجدف -ٔ

 سبق ما كلׄ                 حزٌنةׄ                        جرٌحةׄ             متكلمةׄ  

 .جُطحعغ جُر٤ص ك٢"  آٗغص" ًِٔس ٓشجدف -ٕ

 أحسستׄ   تكلمتׄ   تسامرت - ׄ   جلستׄ  

 .جُغح٣غ جُر٤ص ك٢" ضوطشش"  ًِٔس ٓنحد -ٖ

 تدفقتׄ   .تجمدتׄ   تبددتׄ   تمنعتׄ  

 .جُغحذغ جُر٤ص ك٢" ضكذسجً "  ًِٔس ٓنحد -ٗ

 هبوطا  ׄ   ظهورا  ׄ   صعودا  ׄ   تقدما  ׄ  

 :جُغحدط جُر٤ص ك٢": رسج"  ًِٔس"  ٓلشد -٘

 .ذريׄ   ذرٌةׄ   ذروةׄ   ذرةׄ  

 : جُطحعغ جُر٤ص ك٢": ٓغحء"  ًِٔس"  ؾٔغ -ٙ

 الثانٌةׄ   اسًأمׄ   أمسٌةׄ   أمسوةׄ  

 .والثالثة

 : ٓحدز ك٢": ضؿحٙ"  ًِٔس"  ػٖ ٗركع -8

 جاهׄ   جوهׄ   تجهׄ   وجهׄ  

 



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 27

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : جُطحعغ جُر٤ص ك٢": ٓغحت٢"  ًِٔس"  ٖٓ جُٔوقٞد -7

 السواد.ׄ   النهاٌةׄ   الظالمׄ   اللٌلׄ  

 ُألذ٤حش جُشت٤غ٤س جُلٌشز -8

 محبوبته الشاعر تذكرׄ   الشمس لؽروب الشاعر حزنׄ  

 .الشاعر على الكون حزنׄ   بنهاٌته الشاعر وإحساس ؽروبال مشهد ׄ  

 :٣ل٤ذ جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢«  ٗضػــح»  ًِٔس ض٤ٌ٘ش -ٓٔ

 . القلةׄ   الكثرةׄ   التهوٌلׄ   التعظٌمׄ  

 :ذـ ضٞق٢«  ٝسؾحء ٜٓحذس ذ٤ٖ ٝجُوِد: » جُػحُع جُر٤ص ك٢ جُؾحػش هٍٞ -ٔٔ

 القلقׄ   األلمׄ   الحزنׄ   الخوؾׄ  

 :ذـــ ئ٣كحء جُػحُع جُر٤ص ك٢"  رًشضي ُٝوذ" هُٞٚ ك٢ -ٕٔ

 ٌنسها لم أنهׄ              ٌتذكرها بدأ حأنهׄ   إلها ٌشتاق أنهׄ   ٌنساها بدأ أنهׄ  

 :جُػحُع جُر٤ص ك٢" ّٓٞدع جُٜ٘حس:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٖٔ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارة ׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ك٢ ٢جُرذ٣ؼ جُٔكغٖ ٗٞع -ٗٔ

 نظٌر مراعاةׄ   تصرٌعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :جُغحدط جُر٤ص ك٢" جُؼو٤ن"  ٝ" ٗنحسٙ" ًِٔس ذ٤ٖ -٘ٔ

 نظٌر  مراعاةׄ                               جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" جرمٞجء ٓآضْ"  هُٞٚ ك٢ جُطؾر٤ٚ ٗٞع -ٙٔ

 ضمنً ׄ   تمثٌلًׄ   مجملׄ   بلٌػׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جإلٗؾحء ٗٞع -8ٔ

 استفهامׄ   نهًׄ   أمرׄ   نداءׄ  

 : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  ٓغحت٢ ٤ًق جُٔشسز ك٢ كشس٣ص"  -7ٔ

 المفعولׄ   والمجرور الجارׄ   الخبر ׄ   المبتدأׄ  

 



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 28

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 : ػالهطٚ ٓشعَ ٓؿحص" صجتال ٢ٓٞ٣: "  جُطحعغ جُر٤ص ك٢ هُٞٚ - 8ٔ

 سٌكون ما اعتبارׄ                  الزمانٌةׄ   الجزئٌة ׄ   الكلٌةׄ  

 :جُطحعغ جُر٤ص ك٢" جُٔشآز ك٢:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ -ٕٓ

 تصرٌحٌة استعارةׄ                مكنٌة استعارةׄ                  تشبٌه ׄ   كناٌةׄ  

 : ذغرد ٝرُِي"  ٗنحسٙ ٣غ٤َ سكن ك٢ ٝجُؾٔظ: هُٞٚ جُغحدط جُر٤ص ك٢ جُؾحػش ػ٠ِ جُ٘وحد ػحخ -ٕٔ

 .النفسً الجو مع تتفق ال صورةׄ      مبتذلة صورة ׄ            .دقٌقة ؼٌر صورةׄ        تقلٌدٌة صورة أنها ׄ  

 : جُػحٖٓ جُر٤ص ك٢" ُشغحت٢"  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ -ٕٕ

 مكنٌة استعارةׄ   مرسل مجاز ׄ         كناٌةׄ   تشبٌهׄ  

 :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢ جالعطلٜحّ ٖٓ جُـشك -ٖٕ

 النفًׄ   االستنكار ׄ   التقرٌرׄ   التعجبׄ  

 : ذـــ ٣ٞق٢ ٗذجء سعِٞخ جرٍٝ جُر٤ص ك٢" ٣حُِـشٝخ" " جُؾحػش هٍٞ -ٕٗ

 . الحزنׄ   الخوؾׄ   التعجبׄ   التعظٌمׄ  

 :جُ٘ـ خالٍ ٖٓ ُِؾحػش جرعِٞذ٤س جُغٔحش ٖٓ -ٕ٘

 والجزئً الكلً الخٌال بٌن الجمعׄ   واإلنشاء الخبر بٌن التنوعׄ  

 سبق ما كل ׄ   القصٌدة فً ٌةالعضو الوحدة -ا ׄ  

   https://dardery.site/archives/1939    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 29

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 تدريبات متحررة على االتجاه الوجدان  عند مطران 

(0) 

 ي ول مطران:

٘ررررررررررررح هررررررررررررذْ  -ٔ ْٔ ررررررررررررشَ  سه ْٔ  ضغرررررررررررر٤شْ  ٝجدٍ  كرررررررررررر٢ جُؼُ

  
    َٖ ِٚ  ذررررررررررررررر٤ْ ّْ  خ٤رررررررررررررررحالشُ  مرررررررررررررررِؼ٤ْ  جُٜٔرررررررررررررررـٞ

 
ِْٜذٗح -ٕ  ضطررررررررررررررـ٤شْ  سعررررررررررررررشجذحً  ج٤ُررررررررررررررأطَ  َٝؽرررررررررررررر

  
ِٚ  كررررررررررررررررٞم    ٍٕ  ٓط٤ْ٘رررررررررررررررر ّْ  ًِؼورررررررررررررررررح  ٝذُـررررررررررررررررـٞ

 
َْ  ٝؽرررررررررررِشذ٘ح -ٖ رررررررررررو ْٖ  جُغُّ  جُـرررررررررررذ٣شْ  ٓرررررررررررحءِ  ٓررررررررررر

  
ِْ٘رررررررررررررح    َّْ  ٝسً ررررررررررررر ْٖ  جُغُّ ّْ  كِرررررررررررررؽِّ  ٓررررررررررررر  جٌُرررررررررررررشٝ

 
رررررررررررررررْرشَ  ُٝرْغررررررررررررررر٘ح -ٗ ذرررررررررررررررحً  جُقَّ ْٞ َٜرررررررررررررررـدْ  غ  كحُط

  
ٗح    ْٝ ـرررررررررررررررررررررررـحدْ  ٗطرررررررررررررررررررررررشدَّٟ كرررررررررررررررررررررررــذ َٓ  ذحُشَّ

 
 كحٗوَِرررررررررررررررررررررـدْ  ِٝعرررررررررررررررررررررحدجً  ٝجكطشْؽررررررررررررررررررررر٘حُٙ  -٘

  
٘ررررررررررررررررح ػ٘ررررررررررررررررـذٓح    ْٔ  ٝهَطَررررررررررررررررـحدْ  ٛؾرررررررررررررررر٤ٔحً  ٗ

 
 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جُشجذغ جُر٤ص ك٢"   ٗطشدٟ"  ًِٔس شجدفٓ -ٔ

 .نتقهقرׄ    نسقطׄ    نتهاوىׄ    نلبسׄ  

 .جُخحٓظ جُر٤ص ك٢"  ٛؾ٤ٔح"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ

 .ناعماׄ    ٌابساׄ   ضعٌفاׄ   لٌناׄ  

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢" سهٔ٘ح"   ًِٔس ٓنحد -ٖ

 . قضٌناׄ   سكناׄ    رحلناׄ    جلسناׄ  

 : رٍٝج جُر٤ص ك٢":  ٝجدٍ "  ًِٔس"  ؾٔغ -ٗ

  والثانٌة األولىׄ    أَواِديׄ   َوُوْدٌان  ׄ     أَْودٌة  ׄ  

  ُألذ٤حش جُشت٤غ٤س جُلٌشز   -٘

 الشاعر مرضׄ      الحٌاة فً الشاعر معاناةׄ       الشاعر ٌأسׄ   الشاعر حزنׄ  

 : جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢":  سعشجخ"  ًِٔس"  ٓلشد -ٙ

       سربׄ    سربةׄ   ساربׄ     سرابׄ  

ِْٜذٗح:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس ٞسزجُق ٗٞع -8  :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" ضطـ٤شْ  سعشجذحً  ج٤ُأطَ  َٝؽ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 30

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 :جُػحُع جُر٤ص ك٢" سًِ٘ح"  ٝ" ؽشذ٘ح" ًِٔس ذ٤ٖ  -7

  نظٌر مراعاةׄ    جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 :٤حشجرذ ك٢ جُخرش١ جرعِٞخ جعطخذجّ ٖٓ جُـشك -8

 التهدٌدׄ   االستعطاؾׄ   الفخرׄ   والحسرة الحزن إظهارׄ  

 :جُر٤ص ك٢ ٗؿذٙ ضوغ٤ْ قغٖ جُغحذوس جرذ٤حش ك٢ -ٓٔ

 الرابعׄ   الثالثׄ   الثانًׄ   األولׄ  

َٖ ..  ضغ٤شْ  " -ٔٔ ِٚ  ذ٤ْ ّْ  خ٤حالشُ  مِؼ٤ْ  : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  جُٜٔـٞ

 الظرؾׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

ْرشَ  ُٝرْغ٘ح:"  هُٞٚ ك٢ ح٢ٗجُر٤ جُِٕٞ -ٕٔ ذحً  جُقَّ ْٞ  :جُشجذغ جُر٤ص ك٢"  غ

  تصرٌحٌة استعارةׄ           مكنٌة استعارةׄ                         تشبٌهׄ    كناٌة ׄ  

ٗح: "  هُٞٚ ػالهس -ٖٔ ْٝ ــحدْ  ٗطشدَّٟ كــذ َٓ  : هرِٚ ذٔح  جُشجذغ جُر٤ص  ك٢" ذحُشَّ

 إجمال دبع تفصٌلׄ     سببׄ   توضٌحׄ   نتٌجةׄ  

 :جُٔوطغ ٛزج ك٢ جُشٝٓحٗغ٤س ٓالٓف ٖٓ -ٗٔ

  الوزن التزامׄ   القافٌة فً التنوعׄ   البالؼٌة الصور كثرةׄ         اللؽة رصانةׄ  

 :جُ٘ـ ك٢ جرعِٞذ٤س جُظٞجٛش ٖٓ -15

 البالؼٌة الصور كثرةׄ   الخبري األسلوب سٌطرةׄ  

 سبق ما كلׄ   الجمع صٌؽة استخدام من اإلكثارׄ  

   https://dardery.site/archives/3196    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 
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األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 31

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

(2) 

 :   نمطرا قال

ْٖ  ُق٤ْ٤ررررررررررصِ  -ٔ رررررررررر ٍٖ  ذََِررررررررررذٍ  ِٓ ٤ـــــــــررررررررررـ ِٓ  ه٤َِّرررررررررردٍ  سَ

  
َشجذِؼُرررررررررررررررُٚ  َقُغرررررررررررررررَ٘صْ     هَرررررررررررررررحخَ  َٓ رررررررررررررررح َٝ َٓ وَح ُٓ 

 
ِْوَرررررررررررررر٠ -ٕ ٍِ  جرَِقرَّررررررررررررررسَ  ٣َ  َسْقرَررررررررررررررسً  ذِحُٔــررررررررررررررـََ٘حِص

  
كُ     ْٝ جُررررررررررررشَّ ررررررررررررَك٠ َْٗنررررررررررررشجً  َٝ جُنُّ ح َٝ َٓ ررررررررررررح  ذَغَّ

 
ُِرررررررررررُٞٙ  -ٖ ْٛ ِٞ  كِرررررررررررر٢ سَ ِْرررررررررررر ِٕ  ُق ررررررررررررح َٓ ِٙ  جُضَّ ررررررررررررشِّ ُٓ َٝ 

  
َٕ ٣َْرشَ  ال    رررررررررررررررح ُقرررررررررررررررٞ َٔ رررررررررررررررح َػَشْكرررررررررررررررصَ  ًَ َٓ  ًَِشج

 
ٗ-  ْْ ُْررررررررررررررقِ  َُرررررررررررررر ذررررررررررررررحً  َػحهِــــــــررررررررررررررـالً  ئاِلَّ  سُ طَأَدِّ ُٓ 

  
    ْْ ِٜ ئاِلَّ  كِرررررررررررررررررررر٤ ــــررررررررررررررررررررـح َعررررررررررررررررررررحِػ٤حً  َٝ َٓ ْوَذج ِٓ 

 
َُ٘كررررررررررٞج -٘ َٖ  جَُؿِذ٣ررررررررررذَ  َٓ رررررررررر لَررررررررررحِخشِ  ِٓ َٔ  َقوَّررررررررررُٚ  جُ

  
ج    ْٞ َسَػررررررررررررررر َٝ  ُْ ِٛ رررررررررررررررِذ ْٜ ِْ  َُِؼ رررررررررررررررح جُوَرررررررررررررررِذ٣ َٓ ح َٓ  ِر

 
 ٙ-   ْ رررررررررررر َٔ َٜحَؿح٣َحضِـ ئَُِرررررررررررر٠ ِٛ غَّحذَررررررررررررس   ـــــــــــررررررررررررـ َٝ 

  
ررررررررررررررلَح ضُْؿررررررررررررررِش١    ررررررررررررررشُ  جُقَّ ضَُ٘نَّ رررررررررررررررح َٝ َٓ ح ًَ  ج٥

 
8-   ّ ْٞ َِ  هَرررررررررررررر ْػرررررررررررررر ِٔ ْْ  ذِ ِٜ ْْ  َؽرررررررررررررررَحذِ ِٜ ُؽرررررررررررررر٤ُِٞخ َٝ 

  
رررررررررررررررر٢    ِٔ ْ٘ ٣ُْغررررررررررررررررِؼذُ  ٣ُ ررررررررررررررررح َسذَّرررررررررررررررريَ  َٝ َٓ ج َٞ  جرَْه

 
 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  َْٗنشجً "  ًِٔس ٓؼ٠٘ -ٔ

 .جمٌلׄ    ناعما أخضرׄ    المعاׄ        ُمْشِرق  ׄ  

ح"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ َٓ ح َٓ  .جُخحٓظ جُر٤ص ك٢"  ِر

 .حدودׄ   الحقׄ     اللومׄ     قبٌحׄ  

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢" هحخ"   ًِٔس ٓنحد -ٖ

 . حسنׄ       قسىׄ                      ساءׄ                     نضج□

 :جرٍٝ ٤صجُر ك٢" ": ٓشجذؼٚ"  ٓلشد -ٗ

 َمربعة□                     ِمربعةׄ    ِمرَبعׄ                  َمرَبعׄ  

 :  جرذ٤حش ك٢ جُؾؼش١ جُـشك  -   -٘

 الوصؾׄ                       الهجاءׄ                       المدحׄ             الفخرׄ  

 :٣ل٤ذ جُغحذغ جُر٤ص ك٢«  هّٞ»  ًِٔس  ض٤ٌ٘ش -ٙ

 التحقٌرׄ               التعظٌمׄ                           التهوٌلׄ                  الحسرةׄ  

 



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 32

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

َٕ  ال:  » جُػحُع جُر٤ص ك٢ جُؾحػش هٍٞ -8 ح ٣َْرَشُقٞ َٔ ح َػَشْكصَ  ًَ َٓ  :ذـ ٣ٞق٢«  ًَِشج

  والثانٌة األولىׄ      الكرم عن تحولهم ׄ    الكرم على استمرارهمׄ          الكرم عن  تحولهم عدمׄ  

َك٠:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -7 جُنُّ ح َٝ َٓ ح  :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢" ذَغَّ

 مرسل مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ    تصرٌحٌة استعارةׄ  

 جُػحُع جُر٤ص ك٢ جُرذ٣ؼ٢ جُٔكغٖ ٗٞع -8

 نظٌر مراعاةׄ    تصرٌعׄ                           طباقׄ             جناسׄ  

 :جرٍٝ جُر٤ص ٖٓ جرٍٝ ُؾطشج ك٢ جرعِٞخ ٗٞع -ٓٔ

  معنى إنشائً لفظا خبريׄ   خبري ׄ                              انشائً ׄ  

 :ذكزف ئ٣ؿحص  جُغحذغ جُر٤ص ك٢ - ٔٔ

 الخبر ׄ                          المبتدأׄ                        المفعولׄ              الفاعلׄ  

 : ع٤ِطٚٝ  هقش سعِٞخ جُشجذغ جُر٤ص ك٢ -ٕٔ

 إنما استخدامׄ          والتأخٌر التقدٌم  ׄ          وإالستثناء النفً ׄ    والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

   https://dardery.site/archives/3197    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

(1) 

 :   مطران قال

َُّرررررررررررررر٠ -ٔ رررررررررررررررَحخُ  َٝ َقصْ  جُؾَّ َّٞ َفرررررررررررررر  َؾَّ٘حضُررررررررررررررُٚ  َٝ

  
ضََخحَُلَرررررررررررررررصْ     َٛرررررررررررررررح كِررررررررررررررر٢ َٝ ُّ  ه٤َِْش َْٗؼرررررررررررررررح  جر

 
ررررررررررررررَششْ  -ٕ ٌَّ ضََ٘ َٜررررررررررررررح َٝ  َخررررررررررررررحِهِش١ كِرررررررررررررر٢ ِص٣٘حضُ

  
رررررررررررررررررشَ  ٠َقطَّررررررررررررررررر    ٌِ ْ٘ َٛرررررررررررررررررح َُطَ ُّ  ِقْرَش  جرْهرررررررررررررررررال

 
َؼحِسكََ٘ررررررررررررررح سَْهَغرررررررررررررر٠ -ٖ ح جَُكوَررررررررررررررحتِنُ  َٓ َٓ  ذَْؼررررررررررررررَذ

  
   ١ِٝ ٍُ  ٣َررررررررررررررْز ُْ٘قرررررررررررررردُ  جَُخ٤َررررررررررررررح ضَ َٝ  ُّ َٛررررررررررررررح ْٝ  جر

 
ْٖ َُرررررررررُٚ  -ٗ ررررررررر َٔ كَرررررررررحِء ُِ َٞ ْٖ َدَػرررررررررح َدجِػررررررررر٢ جُ ررررررررر ٌِ َُ 

  
ُّ  جإِلْػرررررررررررررررَضجصُ  َْٗلِغررررررررررررررر٢ كِررررررررررررررر٢    رررررررررررررررَشج ًْ جإِل َٝ 

 
ررررررررِذ١ ك٤ِرررررررريَ  س٣ََْرُِررررررررؾُ  قٔررررررررذ١ -٘ ْٔ ررررررررح لَ ذَْؼرررررررر َق َٓ 

  
ررررررررررررر٢      ـِ الَءُ  ٣َْر َٞ ٣ُِٞؾررررررررررررردُ  جُررررررررررررر َٝ  ُّ  جإِلْػظَرررررررررررررح

 
 ٙ-  َّٕ َسجَػرررررررررررررررررسَ  ئ شَ  ئرْ  جُضِّ ْٝ َٛرررررررررررررررررح َؿرررررررررررررررررَذ ِص٣َش َٝ 

  
رررررررررررررررررح ٓٞكَّوَرررررررررررررررررسً  َِٗؾرررررررررررررررررطَصْ     َٔ ُِ  ُّ  ضَْؼطَرررررررررررررررررح

 
 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جرٍٝ جُر٤ص ك٢"   فٞقص"  ًِٔس ٓشجدف -ٔ

 .صوته خرج ׄ      جٌده تبٌنׄ     صحته استعاد ׄ    وجؾ ٌبسׄ  

https://dardery.site/archives/3197


  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 33

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

ٌّشش"  ًِٔس ٓشجدف -ٕ  .جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  ض٘

 .ساءتׄ    تؽٌرتׄ   تخفّتׄ   استؽلقتׄ  

الَءُ "   ًِٔس ٓلشد -ٖ َٞ  .جُخحٓظ جُر٤ص ك٢" جُ

 . التحقٌرׄ   العداءׄ    الكراهٌةׄ    الشجارׄ  

 .جُػحُع جُر٤ص ك٢" جرٝٛحّ"   ًِٔس ٓلشد -ٗ

 . الوهمׄ   الموهومׄ    وهمالتׄ    الواهمׄ  

  : جرذ٤حش ك٢ جُؾؼش١ جُـشك  -٘

 الوصؾׄ                 الهجاءׄ      المدحׄ              الفخرׄ  

ٌِشَ  َقط٠َّ:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٙ ْ٘ َٛح َُطَ ُّ  ِقْرَش  :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"جرْهال

 لمرس مجازׄ   تشبٌهׄ   مكنٌة استعارةׄ   تصرحٌة استعارةׄ  

َٛح" ًِٔس ذ٤ٖ -8  :جُػح٢ٗ جُر٤ص ك٢"  جرْهالُّ "  ٝ"  ِقْرَش

  نظٌر مراعاةׄ        جناسׄ   ترادؾׄ   طباقׄ  

 جُخحٓظ جُر٤ص ك٢ جُرذ٣ؼ٢ جُٔكغٖ ٗٞع -7

 نظٌر مراعاةׄ    تصرٌعׄ     طباقׄ             جناسׄ  

 : ٝع٤ِطٚ  هقش سعِٞخ جُػحُع جُر٤ص ك٢  -8

 إنما استخدامׄ    والتأخٌر التقدٌم  ׄ      وإالستثناء النفً ׄ    والخبر المبتدأ تعرٌؾ ׄ  

ٌِشَ  " -ٓٔ ْ٘ َٛح َُطَ ُّ  ِقْرَش  : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ"  جرْهال

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 :ٝع٤ِطٚ ئه٘حخ جرخ٤ش جُر٤ص ك٢   -ٔٔ

  االعتراضׄ    التذٌٌلׄ   الخاص على العام عطؾׄ    التكرار ׄ  

 : ٝٛٞ ك٤ٜح ٝٝهغ جإلق٤حت٤٤ٖ ػ٠ِ ٓطشجٕ ػحذٜح جُط٢ جالٗطوحدجش سقذ رذ٤حشج ضٔػَ -ٕٔ

  الوزن التزامׄ                 المناسبات شعرׄ               البالؼٌة الصور كثرةׄ              اللؽة رصانةׄ  

 



  

 

األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 34

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 :جُ٘ـ ك٢ جرعِٞذ٤س جُظٞجٛش ٖٓ -ٖٔ

 البالؼٌة الصور كثرةׄ   الخبري األسلوب سٌطرةׄ  

 سبق ما كلׄ   الجمع صٌؽة استخدام من اإلكثارׄ  

   https://dardery.site/archives/3198    ٝجُطأًذ ٖٓ جُكَ جمـو جُشجذوُِطذس٣د جإلٌُطش٢ٗٝ ) 

(4) 

 :   مطران قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــع     ي  يــــــــــــــــــــــــــــــــــ    م ــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ ا -1 نِّــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشِّ            م 
  

  
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ خ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ  ع ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ع ل ي   س 

  

ــــــــــــــــــــــــ    -2 ــــــــــــــــــــــــا    ه  ــــــــــــــــــــــــا ك  ب ــــــــــــــــــــــــت   م           ا  ب ــــــــــــــــــــــــ    ذ ه 
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أ يَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     و فـ نِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ د ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ت -3 س             واللَّي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظ نِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ   
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــ    تـ   اف ـــــــــــــــــــــــــــــ    ل ـــــــــــــــــــــــــــــ    ل ـــــــــــــــــــــــــــــ   ظ نِّـــــــــــــــــــــــــــــ    س 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي ح مِّل ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م              ت ك 
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــب ا    ل ي ن   ار ف ــــــــــــــــــــــــــــــــ    الشَّ ه   ب ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَّ  ز م ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -5         و األ ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـ 
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  و    ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ع م  ب   م  ــــــــــــــــــــــــــــــــح   ف ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع ن   ص 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ  ال َّب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    و لَـّـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -6         ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و ج 
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و   د   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ان  ض   التـَّغ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع ه 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــأ     أ ر ض           م نـــــــــــــــــــــــــــــــــ    تـ   ض 
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي    ت ن   و إ     ل آلخ   ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -8 ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   أ خ               ل لَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    م ك 
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ي س  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    إ ل ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز     ب غ ي     

  

 ضخ٤ش جإلؾحذس جُقك٤كس ٖٓ  ذ٤ٖ جُرذجتَ جُٔطحقس :  -

 .جُػحٖٓ  جُر٤ص ك٢"  ٣غٔٞ "  هُٞٚ ٖٓ جُٔشجد  -ٔ

  .ٌعتنًׄ           .ٌبتعدׄ          .ٌذهبׄ          .ٌتطلَّعׄ  

٢َْ٘ٛ "  ًِٔس"  ٓنحد  -ٕ   . جُشجذغ جُر٤ص ك٢":  َٝ

تًׄ     ِعزتً  ׄ          .َجَزِعًׄ    ثباتًׄ     قُوَّ
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األدبيت النصوصتايلوس في   

 ضح٣ِٞط 35

 ضح٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

ح٤ُِقَ "  ًِٔس  ٓلشد -ٖ ٌَ  . جُشجذغ جُر٤ص ك٢":  ضَ

  .ُكْلفةׄ     .ِكْلؾׄ      .ؾتكل    ׄ        .َتكلٌؾ ׄ  

 :ػٖ ٓطشجٕ خ٤َِ ك٤ٚ ٣ؼِٖ جرخ٤ش جُر٤ص -ٗ

 .الدنٌا فً زهدهׄ   .الشباب زمن ضٌاع  ׄ   .الشعر زمن تولًِّ  ׄ    .الشعر راٌة تسلٌمׄ  

  جُ٘ـ ٛزج ك٢ جُطؿشذس   -٘

 :ذاتٌة إلى تحولت عامةׄ    عامة إلى تحولت ذاتٌة  ׄ     عامة  ׄ    ذاتٌة  ׄ  

 ... ٢ٛٝ ٝػحهلطٚ جُؾحػش ؽخق٤س ظٜشش رذ٤حشج ك٢ -ٙ

 سبق مما شًء ال  ׄ         والعزة الفخر  ׄ    والمدح الفرح  ׄ    والتشاؤم الحزن  ׄ  

َؾقَّ :"  هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٢ٗ جُِٕٞ -8  :جُغحدط جُر٤ص ك٢"  ِد١ ُػٞ َٝ

  تصرٌحٌة استعارة  ׄ     مكنٌة استعارة  ׄ     تشبٌه   ׄ       كناٌة  ׄ  

 :ٝع٤ِطٚ ئه٘حخ   جُغحدط  جُر٤ص ٢ك -7

 االعتراض  ׄ     التفصٌل  ׄ     التكرار  ׄ     الترادؾ  ׄ  

ِٚ  سَْخ٠َ٘: " هُٞٚ -8 ُّٞ  َػ٤َِْ  : ذطوذ٣ْ هقش سعِٞخ جرٍٝ جُر٤ص ك٢"  ِع٢ِّ٘ ُػُِ

 المفعول  ׄ          والمجرور الجار  ׄ     الخبر  ׄ     المبتدأ  ׄ  

ْْ  ٢ُِ ٝج٤ََُِّح:" هُٞٚ ك٢ جُر٤ح٤ٗس جُقٞسز ٗٞع -ٓٔ جكِنْ  َُ َٞ َٖ  ضُ  : جُػحُع جُر٤ص ك٢"ظ٢َِّ٘ ُقْغ

 مرسل مجاز  ׄ    تشبٌه  ׄ    مكنٌة استعارة   ׄ     تصرحٌة استعارة  ׄ  

 :   جُشجذغ جُر٤ص ك٢  جرٓش ٖٓ جُـشك -ٔٔ

 .التوبٌخ  ׄ      .النصح  ׄ     .الحثׄ    .االستعطاؾ  ׄ  

 :جُ٘ـ ك٢ جُوذ٣ْ ٓالٓف ٖٓ -ٕٔ

  العضوٌة الوحدة  ׄ    البٌانٌة النزعة  ׄ            البدٌعٌة المحسنات كثرة  ׄ    بالتصرٌع البدء  ׄ  

 


