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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من حصة ما يلدموهه  وامتب ند امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 فبسٔق جٕٚذح                                 

 :   التعرٌف بالشاعر

ٙ كهٛخ اٜداة فبسٔق جٕٚذح شبػش يظش٘ يؼبطش،ٔنذ فٙ يذبفظخ كفش انشٛخ ٔػبػ طفٕنزّ فٙ يذبفظخ انجذٛشح ، رخشط ف 

، ْٕ يٍ األطٕاد انشؼشٚخ انظبدلخ ٔانًًٛضح فٙ دشكخ انشؼش انؼشثٙ انًؼبطش، نّ كضٛش يٍ انذٔأٍٚ انشؼشٚخ ٔانًغشدٛبد 

 ػُٛك ػُٕاَٙ " ، " انٕصٚش انؼبشك " ٙ انشؼشٚخ يضم : " ف

 تمهٌد :

لهت يؤيٍ ثمًٛخ انٕطٍ انز٘ َشؤ ػهٗ أسضّ ، ال ُٚكش فضم ٔطُّ إال جبدذ َضع دجّ يٍ لهجّ ، ٔ ال ٚشعخ ْزا انذت إال فٙ 

ْٔب ْٕ انشبػش ُٚبشذ شجبة يظش انزٍٚ آصشٔا )فضهٕا( انغشثخ أٌ ٚؼٕدٔا إنّٛ ، كٙ ٚغؼذٔا ثجًبنّ ُٔٚٓئٕا ثخٛشارّ ففّٛ 

 و. 991ٔيظذس انخٛش انؼًٛى .. لظٛذح " ػٕدٔا إنٗ يظش " َششد عُخ 

 :    لشاعرالمسٌطرة على ا العاطفة

 .ٔانذضٌ ػهٗ ْجشح شجبثّ دت انٕطٍ ْٙ ػبطفخ 

 النص

وا -ٔ ــــــــى عــــــــ ود  ــــــــر   إل ــــــــاء   ِمْص ــــــــل م ــــــــا النٌ                                           ٌروٌن
  

ـــــــــــْدمٌنا النْهـــــــــــر وحـــــــــــ ن   ارتح ـــــــــــ لتمْ  منـــــــــــذ     ٌ                                 
 

ــــــــــن -ٕ ــــــــــذي ال مــــــــــان   أٌ ــــــــــ ة عْشــــــــــ نا  ال                                      أغ  نٌ  
  

ــــــــــــــ انق      ْه     ــــــــــــــ ر   ف ع                                           أمانــــــــــــــ ٌنا ود   فــــــــــــــً الدَّ
 

ــــــــــــتِ  هــــــــــــلْ  -ٖ ــــــــــــتْ  أم األرض   هان ــــــــــــا هان                                       ع ائمن 
  

نــــــــــــــ  ا أكفانــــــــــــــا   الح    ــــــــــــــ لم   أصــــــــــــــبح   أم                                         تغ ط ٌِّ
 

                            تهج   ــــــــ ر    النٌــــــــل كٌــــــــف   األْرض عاشــــــــ ق   ٌـــــــا -ٗ
  

ء   ال    ًْ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ ٌر   وهللا ش  ـــــــــــــل غ ـــــــــــــ ا النٌ                                                                              ٌغ نٌن
 

ــــــوا ِمْصــــــر   إلــــــى عــــــودوا -٘ ا فــــــً غوص                                  شــــــواطئه 
  

ــــــــــ ٌل      ــــــــــى فالن ــــــــــا أول ــــــــــ طٌه بن ــــــــــ ٌنا..  نع                                 ٌ ْع ط
 

ــــــــــرة   -ٙ ــــــــــ   فِكْس ــــــــــ الص الخ     ْب ــــــــــ ا باإلخ   ن                               تشبع 
  

قطــــــــــــــ ْرة                                           تْروٌ ــــــــــــــ نا باإلٌم  ــــــــــــــ ان المــــــــــــــاءِ  و 
 

ــــــــود و -7 ــــــــى اع  ــــــــل إل ٌ وا النِّ ــــــــود  ًْ  ع  ــــــــ ــــــــر     ك                                       نطهِّ
  

                                   ٌكفٌنـــــــــــــ  ا..  بالعـــــــــــــْدل خـــــــــــــ  ب     نقتِســـــــــــــمْ  إنْ    
 

ــــــــــودوا -8 ــــــــــى ع  ــــــــــر   إل ــــــــــْدر   ِمْص ــــــــــا األمِّ  ص                                         ٌعرف ن
  

ـــــــــــا    ْهم  رنـــــــــــا    م  ج                                         ٌالقٌنـــــــــــ ا شـــــــــــ ْوق   فـــــــــــً ه 
 

 (ٖ-ٔ) دػٕح نهؼٕدح إنٗ يظشانفكشح األٔنٗ :  -ٔ      -األفكار:

 (ٙ-ٗ) دػٕح إنٗ انزآخٗ ٔانزؼبٌٔ انفكشح انضبَٛخ : -ٕ

 (8-1) يظش ْٗ األوانفكشح انضبنضخ :  -ٖ
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 الشرح والتحلٌل

وا -ٔ ــــــــى عــــــــ ود  ــــــــر   إل ــــــــاء   ِمْص ــــــــ م ــــــــا لالنٌ                                           ٌروٌن
  

ـــــــــــْدمٌنا النْهـــــــــــر وحـــــــــــ ن   ارتح ـــــــــــ لتمْ  منـــــــــــذ     ٌ                                 
 

 المفردات

 -استقررتم × : سافرتم ، انتقلتم ، هاجرتم  ارتحلتمْ  -  ٌظمئنا×  ٌسقٌنا:  ٌروٌنا -: ج مٌا  ، أموا  ، مادتها : م و    ماء  

 ٌداوٌنا×: أي ٌإلمنا ، ٌجرحنا  ٌ ْدمٌنا -: ج األنهار ، األنه ر، النهر ، والنهار ج  األ ْنه ر ، النه ر  نْهرال

 الشرح

بدأ الشاعر قصٌدته بمطالبة الشباب بالعودة إلى أحضان مصر الحانٌة ، حٌث نهر النٌل بمائها العذب وبخٌراته التً تكفً  -

 .الشباب وح ن النهر ٌدمً القلوب  المصرٌٌن ، فمنذ أن ارتحل هإالء

 ألوان الجمال

 ٗػُٕدٔا إنٗ يْظش( : أعهٕة إَشبئٙ / أيش ، غشضّ : انذش ٔانُظخ ، ٔكشسِ انشبػش ثؼذ رنك أكضش يٍ يشح ؛ نهزؤكٛذ ػه(

 ضشٔسح انؼٕدح نًظش نًب فٛٓب يٍ انُفغ نٓى ٔنٕطُٓى .

 ٜخشٍٚ ، ٔعش جًبل انكُبٚخ : اإلرٛبٌ ثبنًؼُٗ يظذٕثبً ثبنذنٛم ػهّٛ فٙ ( : كُبٚخ ػٍ ػذو االدزٛبط إنٗ اٚشُٔٚب)يبُء انُٛم

 إٚجبص ٔرجغٛى .

 رؼهٛم نًب لجهّ.( : ٚشُٔٚب)يبُء انُٛم 

 : )يجبص يشعم ػاللزّ انكهٛخ.)يبُء انُٛم 

 نزنك ْٙ ٍ انٕطٍ، كًب رذل ػهٗ انًشمخ ٔاألنى فٙ انجؼذ ػ)اسرذهزى( : رؼجٛش ٚذل ػهٗ انؼضو انشذٚذ ػهٗ ػذو انؼٕدح ،

 أجًم يٍ )سدهٕا( .

( ػٕدٔا– )طجبق ٕٚضخ انًؼُٗ ٔٚؤكذِ.: اسرذهزى 

 : )ْٓش ُْٚذيُٛب ٌُ انُ ، دٛش طٕس انُٓش ثئَغبٌ ٚذضٌ ، ٔعش جًبل انظٕسح : انزشخٛض ، ٔرٕدٙ  اعزؼبسح يكُٛخ)دض

 جش يٍ يظش .انظٕسح ثذبنزّ انغٛئخ ٔغضجّ انشذٚذ يٍ انشجبة انًظش٘ انز٘ رخهٗ ػٍ ٔطُّ ْٔب

ْٓش ُْٚذيُٛب  ٔط ٌُ انُ ْٓش ٚذضَُب[ ؟ ٔنًبرا ؟  -: أًٚٓب ألٕٖ فٙ أداء انًؼُٗ : ]دض ٌُ انُ  دض

ْٓش ُْٚذيُٛب ألٕٖ ؛ ألَٓب رذل ػهٗ األعٗ ٔشذح األنى انُفغٙ ٔلغٕح انًؼبَبح . ٌُ انُ  جـ : دض

 تصرٌع ٌعطً جرسا  موسٌقٌا  محببا  لألذن ٌدمٌنا(: –)ٌكفٌنا. 

(   ْدمٌنا–النٌل ٌروٌنا  ماء ٌ  .ٌعطً جرسا  موسٌقٌا  محببا  لألذن حسن تقسٌم  (:ح ن  النْهر 

                                     أغ  نٌ  ــــــــــ ة عْشــــــــــ نا  الــــــــــذي ال مــــــــــان   أٌــــــــــن -ٕ 
  

ــــــــــــــ انق      ْه     ــــــــــــــ ر   ف ع                                           أمانــــــــــــــ ٌنا ود   فــــــــــــــً الدَّ
 

 تالمفردا

:  عانق   - ، أغنٌاتج أغان   والمقصود فرحة ، سعادة : أغرودة أغنٌة - ، أ من: الوقت طال أو قصر ج أ منة ال مان   - 

ب ، مودة  ود   -: ال من الطوٌل ، العصر ، ج أدهر ، دهور  الده ر   -ضم  : م أمنٌتنا وهً :  أمانٌنا -كر  ، بغض × : ح 

 .بغٌتنا ، أربنا 
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 الشرح

 عشنا  منا  جمٌال  تغمرنا السعادة واألمانً فً رحاب هذا النهر ونحن ننهل من خٌراته هنا أننا قدشاعر ال ٌقرر -

 ألوان الجمال 

. انز٘ ػْشُبِ أغُٛخ( : أعهٕة إَشبئٙ / اعزفٓبو ، غشضّ : انزذّغش ٌُ  )أٍٚ انضيب

انز٘ ػْشُبِ أغُٛخ( : رشجّٛ ، دٛش طٕس انضيبٌ ثبألغُٛخ ، ٔعش ٌُ جًبل انظٕسح : انزٕضٛخ ، ٔرٕدٙ انظٕسح  )انضيب

 ثبنغؼبدح ٔانفشدخ فٙ يبضُٛب .

 : )انز٘ ػْشُبِ أغُٛخ ٌُ  كُبٚخ ػٍ انغؼبدح.)انضيب

( انضيبٌجبءد كهًخ )يؼشفخ نهزؼظٛى . 

( أغُٛخجبءد كهًخ )َكشح نهزؼظٛى. 

 أغُٛخ( ؟ -: ثَى ٕٚدٙ انزؼجٛش ثـ)ػشُبِ  ٔط

ضجٕد ٔرذمك عؼبدرُب فٙ ظم انًبضٙ ، ٔانزؼجٛش ثـ)أغُٛخ( ٕٚدٙ ثؤٌ انًبضٙ كبٌ جًٛالً جـ : ٕٚدٙ انزؼجٛش ثـ)ػشُبِ( ث

 ٔيهٛئبً ثبألفشاح انزٙ رغؼذَب .

  : فؼبََك انذُْش .. أيبَُٛب( : اعزؼبسح يكُٛخ ، دٛش طٕس انذْش ٔاأليبَٙ ثشخظٍٛ ٚزؼبَمبٌ ، ٔعش جًبل انظٕسح(

 .انزشخٛض ، ٔرٕدٙ انظٕسح ثزذمك األدالو 

 . ًجبءد كهًخ )أيبَُٛب( جًؼبً ؛ نزٕدٙ ثكضشح أداليُب لذًٚب 

.  فؼبََك انذُْش فٙ ٔدٍّ أيبَُٛب( : أعهٕة لظش ثزمذٚى انجبس ٔانًجشٔسػهٗ انًفؼٕل ثّ )أيبَُٛب( ٚفٛذ انزخظٛض ٔانزٕكٛذ( 

 ( : رٕدٛبٌ ثبنذًًٛٛخ ٔانزشدٛت انشذٚذ   -)فؼبََك  .ٔانشٕق ٔانهٓفخٔدٍّ

 : )انفبء نهزشرٛت ٔانزؼمٛت)فؼبََك. 

(ٌانذْش - انضيب : ).ّاطُبة ثبنزشادف ٚؤكذ انًؼُٗ ٕٔٚضذ 

ــــــــــــتِ  هــــــــــــلْ  -ٖ ــــــــــــتْ  أم األرض   هان ــــــــــــا هان                                       ع ائمن 
  

نــــــــــــــ  ا أكفانــــــــــــــا   الح    ــــــــــــــ لم   أصــــــــــــــبح   أم                                         تغ ط ٌِّ
 

 المفردات

:  أكفان  ا -: م ع ٌمة : إرادة ، قوة  ع ائمن  ا - ع ت وقوٌت× : ذلت ، ضعفت هانتِ  -: فقدت من لتها األرض هانت  - 

ف ن  ن  ا -ثٌاب ٌلف فٌها المٌت م ك  ٌِّ  ،تعرٌنا. تكشفنا× : تخفٌنا ، تسترنا  تغط 

 الشرح

  أم ضعف مصر   أم ضعف اإلٌمان ثم ٌتساءل الشاعر عن السبب فً هجرة الشباب عن مصر . أهو ضعف حبهم لمصر  -

 بمكانة الوطن فً النفوس   أم أن الحلم الذي كنا نسعى إلى تحقٌقه قد مات قبل  أن ٌولد .

 ألوان الجمال

.   : )انزشخٛض .ٓب، دٛش طٕس األسع  ثئَغبٌ ٌٕٚٓ ٔٚزل ، ٔعش جًبن اعزؼبسح يكُٛخ)ْْم ْبَِذ األسُع : 

 انزؼجت ٔاالعزُكبسإلظٓبس )ْْم ْبَِذ األسُع ؟( : اعزفٓبو . 

 : )يجبص يشعم ػاللزّ انكهٛخ.) األسُع 
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 : )دٛش طٕس انؼضائى ثئَغبٌ ٌٕٚٓ ٔٚزل ، ٔعش جًبل انظٕسح : انزشخٛض ، ْٔٙ  اعزؼبسح يكُٛخ).. أو ْبَْذ ػضائًُب ،

 طٕسح رٕدٙ ثبنضؼف ٔانزخبرل .

بس .).. أو ْبَْذ ػضائًُب( : اعزفٓبو إلظٓبس انزؼجت ٔاالعزُك 

 : )جًغ نهكضشح) ػضائًُب . 

(... ْبَذ األسع : )ركشاس ْبَذ نهزؤكٛذ ػهٗ انذضٌ ٔاالعزُكبسْبَْذ ػضائًُب . 

( اعزفٓبو إلظٓبس انزؼجت ٔاالعزُكبس .أو : )أطجَخ انذهُى أكفبَبً رغطُِّٛب 

 (أكفبَب : )جًغ نهكضشح . 

 ( انؼطف ثؤو : ).نهذالنخ ػهٗ انذٛشح . 

نهذالنخ ػهٗ دٛشح انشبػش ٔدضَّ ٔرؤصشِ.: زفٓبو ركشاس االع . 

 أطجَخ انذهُى أكفبَبً رغطُِّٛب( : رشجّٛ ، دٛش طٕس انذهى ثبنكفٍ ، ٔعش جًبل انظٕسح : انزجغٛى ، ٔرٕدٙ انظٕسح(

 ثبنُٓبٚخ انجبئغخ ٔانٛؤط انشذٚذ ٔانذضٌ ، ٔفٛٓب إَزاس ثبنًٕد .

                             تهج   ــــــــ ر    النٌــــــــل كٌــــــــف   األْرض عاشــــــــ ق   ٌـــــــا -ٗ
  

ء   ال    ًْ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ ٌر   وهللا ش  ـــــــــــــل غ ـــــــــــــ ا النٌ                                                                              ٌغ نٌن
 

 المفردات

ر    -كار  × : محب ، ولهان ، مشتاق ، صب ج عشاق   عاشق    - ٌكفٌنا ، ٌنفعنا  : ٌغنٌنا -، تصله ، تتمسك به: تتركه  تهج 

 .ٌفقرنا ، ٌعو نا× ، نستغنً به 

 الشرح

 ٌا من تعشقون أرض مصر الجمٌلة بطبٌعتها الساحرة . لماذا تهجرون النٌل العذب    أولئك المهاجرٌن:ٌنادي الشاعر  -

 ها.مصدر غنى مصر ورخائفهو وهللا 

 ألوان الجمال

 ّٛٔانؼزبة .)ٚب ػبشَك األْسع( : أعهٕة إَشبئٙ / َذاء نهزُج 

. كَٛف انُٛم رُٓجشُِ؟( : أعهٕة إَشبئٙ / اعزفٓبو نهزؼجت ٔاالعزُكبس( 

. انُٛم رُٓجشُِ؟( :  اعزؼبسح يكُٛخ ، دٛش طٕس انُٛم ثٕطٍ أٔ يغكٍ ٚٓجش( 

ٔ )غُٛش ( ٚفٛذ انزخظٛض ٔانزؤكٛذ  االعزضُبء)ال شَٙء ٔهللا غُٛش انُٛم ٚغُُٛب( : أعهٕة لظش ثبنُفٙ )ال(. 

 إطُبة ثبالػزشاع غشضّ انزٕكٛذ.( )ٔهللا : 

  انمغى ثـ)ٔهللا( فّٛ رؤكٛذ شذٚذ ػهٗ رنك انؼطبء انًزذفك يُز آالف انغٍُٛ ػهٗ أثُبء يظش. 

 اعزخذاو انفؼم انًضبسع )ٚغُُٛب( ٚفٛذ انزجذد ٔاالعزًشاس. 

)اعزؼبسح يكُٛخ شجّ انُٛم ثئَغبٌ نهزشخٛض:  )ٚغُُٛب. 

(  انُٛم)ٚخ ػٍ فضم انُٛم ػهٗ انًظشٍٚٛ.كُب:  ٚغُُٛب 
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ــــــوا ِمْصــــــر   إلــــــى عــــــودوا -٘ ا فــــــً غوص                                  شــــــواطئه 
  

ــــــــــ ٌل      ــــــــــى فالن ــــــــــا أول ــــــــــ طٌه بن ــــــــــ ٌنا..  نع                                 ٌ ْع ط
 

 المفردات

وا  -  : نمنحه ، نهبه  ٌهنعط - اطفوا× : اغطسوا ، والمقصود : ابحثوا وجّدوا واجتهدوا  غوص 

 الشرح

المغتربٌن بالعودة إلى مصر فهً أولى بهم  والعمل واالجتهاد فً البحث عن كنو ها فإنهم متى فعلوا الشاعر  ٌطالبثم   -

 . ذلك حتما سٌجنون الثمار

 ألوان الجمال

 . ػٕدٔا إنٗ يْظَش( :  أعهٕة إَشبئٙ / أيش ، غشضّ : انذش ٔانُظخ( 

َٓب( :  أعهٕة إَشبئٙ / أيش ، غشضّ : انذش ٔانُظخ .)غُٕطٕا فٙ شٕاطئ 

 : َٓب( : كُبٚخ ػٍ كضشح انخٛشاد انزٙ رًزهئ ثٓب يظش ، ٔضشٔسح ثزل انجٓذ ، ٔعش جًبل انكُبٚخ )غُٕطٕا فٙ شٕاطئ

 اإلرٛبٌ ثبنًؼُٗ يظذٕثبً ثبنذنٛم ػهّٛ فٙ إٚجبص ٔرجغٛى .

 : )َٓب  . سحًٔجبيجبص يشعم ػاللزّ ان) فٙ شٕاطئ

 ًفبنُُٛم أٔنٗ ثُب َؼطّٛ . ُْٚؼطُٛب( : اعزؼبسح يكُٛخ ، دٛش طٕس انُٛم ثئَغبٌ َؼطّٛ فٛجٕد ثًبئّ ًُٔٚذُب انذٛبح يظذالب(

( )األَجٛبء يٍ اٜٚخ  ٌَ ٍّٙ أَفاََل ُْٚؤِيُُٕ ٍء َد ْٙ بء ُكمَّ َش ًَ ٍَ اْن َجَؼْهَُب ِي َٔ ( ، ٔعش جًبل انظٕسح : انزشخٛض ، ٖٓنمٕل هللا رؼبنٗ : )

 ٕدٙ انظٕسح ثكشو انُٛم انغبيش.ٔر

. فبنُُٛم أٔنٗ ثُب َؼطّٛ . ُْٚؼطُٛب( : رؼهٛم نًب لجهٓب( 

 ُّْٛٚؼطُٛب( : يذغٍ ثذٚؼٙ / طجبق ٚجشص انًؼُٗ ٕٔٚضذّ ٔٚمّٕٚ ثبنزضبد . -)َؼط 

 ّٛإٚجبص ثذزف انًفؼٕل .ُْٚؼطُٛب( :  -)َؼط 

ــــــــــرة   -ٙ ــــــــــ   فِكْس ــــــــــ الص الخ     ْب ــــــــــ ا باإلخ   ن                               تشبع 
  

قطــــــــــــــ ْرة                                           تْروٌ ــــــــــــــ نا باإلٌم  ــــــــــــــ ان المــــــــــــــاءِ  و 
 

 المفردات :

نا -: التفانً فً العمل ، الوفاء  اإلخالص -: العٌش  الخْب  - ، ج ِكِسر ،كسرات: قطعة كْسرة - :  قط ْرة -: تمأل بطننا  تشبع 

ات  ر   : تسقٌنا . تْروٌنا -الكفر × : التصدٌق  اإلٌمان -نقطة ج ق ط 

 الشرح

بإٌمان راسخ بعظمة  -تشبعنا ، وقطرات الماء التً نشربها من ماء النٌل  سوف فقطعة الخب  التً نحصل علٌها بإخالص -

 تروٌنا ..س -هذ  النعمة 

 ألوان الجمال

  ٔانشضب ثبنمهٛم ٔانًذجخ . )فكْغشح ُ انخـْجـض ثبإلخالص رشجُؼُب( : كُبٚخ ػٍ انمُبػخ 

  فكْغشح ُ انخـْجـض ثبإلخالص رشجُؼُب( : أعهٕة لظش ثزمذٚى انجبس ٔانًجشٔس )ثبإلخالص( ػهٗ انخجش )رشجُؼُب( ٚفٛذ(

 انزخظٛض ٔانزٕكٛذ  

. ّثبإلخالص رشجُؼُب( : انزؼجٛش ثـ)اإلخالص( ٕٚدٙ ثؤًْٛزّ فٙ َٓضخ ٔرمذو أ٘ ٔطٍ ٔاالسرمبء ث( 
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رشجُؼُب( : يذغٍ ثذٚؼٙ / يشاػبح انُظٛش رضٛش انزٍْ ٔرذشكّ . -خـْجـض )فكْغشح ان 

 ًلطـْشح انًبِء ثبإلًٚبٌ رْشُٔٚب( : كُبٚخ ػٍ انمُبػخ ٔانشضب ثبنمهٛم ، ٔعش جًبل انكُبٚخ : اإلرٛبٌ ثبنًؼُٗ يظذٕثب َٔ (

 ثبنذنٛم ػهّٛ فٙ إٚجبص.

ًْٛخ انجبَت انشٔدٙ فٙ يٕاطهخ انكفبح ٔاإلطشاس ػهٗ رذمٛك انُجبح )ثبإلًٚبٌ رْشُٔٚب( : انزؼجٛش ثـ)اإلًٚبٌ( ٕٚدٙ ثؤ

 ٔفٙ ثش انمٕح فٙ انُفٕط . 

 لطـْشح انًبِء َٔ  رْشُٔٚب( : يذغٍ ثذٚؼٙ / يشاػبح انُظٛش رضٛش انزٍْ ٔرذشكّ . -)

لطـْشح ُ انًبِء ثبإلًٚبٌ رْشُٔٚب( : أعهٕة لظش ثزمذٚى انجبس ٔانًجشٔس )ثبإلًٚبٌ( ػهٗ انخجش َٔ )رْشُٔٚب( ٚفٛذ انزخظٛض  )

  .ٔانزٕكٛذ 

 ًلطـْشحُ انًبِء ثبإلًٚبٌ رْشُٔٚب( : يذغٍ ثذٚؼٙ / دغٍ رمغٛى ٚؼطٙ جشعبً يٕعٛمٛب َٔ )فكْغشحُ انخـْجـض ثبإلخالص رشجُؼُب .. 

 .ٚطشة األرٌ ٔٚضٛش االَزجبِ

وا -7 ــــــــود  ــــــــى ع  ــــــــل إل ٌ وا النِّ ــــــــود  ًْ  ع  ــــــــ ــــــــر     ك                                       نطهِّ
  

                                   ٌكفٌنـــــــــــــ  ا..  بالعـــــــــــــْدل خـــــــــــــ  ب     نقتِســـــــــــــمْ  إنْ    
 

 المفردات :

:  العْدل -: العٌش م خب ة  خ  ب     -: نوّ ع ، نجّ ئ ، نحّصص  نقتِسمْ  -نفسد  ، ندنسه × : ننقٌه ، ننظفه  نطهِّ ر     -  -

ٌْف × اإلنصاف   .الظلم ، الجور ، الح 

 شرحال

فٌا شباب مصر عودوا لبلدكم و نٌلكم وعٌشوا فً أحضانه كً تطهرو  ؛ فالخٌر هوٌطالبهم مرة أخرى بالعودة قائال:  -

 متى انتشر العدل. الذي تنتجه أرضنا ٌكفٌنا

 ألوان الجمال

  ِّٓـَشُِ( : أعهٕة إَشبئٙ / أيش ، غشضّ : انذش ٔانُظخ ْٙ َط م ُػُٕدٔا ك  .)ُػُٕدٔا إنٗ انُـِّٛ

 َِّٓشُِ( رؼهٛم ْٙ َط  . نًب لجهّ )ك

 (انُٛم) : يجبص يشعم ػاللزّ انجضئٛخ . 

 ًَمزِغْى خـُجضُِ ثبنؼْذل.. ٚكفُٛـَب( : كُبٚخ ػٍ انًغبٔاح ٔانؼذانخ انزبيخ ، ٔعش جًبل انكُبٚخ : اإلرٛبٌ ثبنًؼُٗ يظذٕثب ٌْ )إ

 ثبنذنٛم ػهّٛ فٙ إٚجبص ٔرجغٛى .

 َْمزِغْى خـُجضُِ ثبنؼذ ٌْ ل.. ٚكفُٛـَب( : أعهٕة ششط نهزؤكٛذ ػهٗ دذٔس انجٕاة )ٚكفُٛب( إٌ رذمك انششط )الزغبو انخجض )إ

 .ثبنؼذل( 

 : )ُِاعزؼبسح رظشٚذٛخ شجّ خٛش انُٛم ثبنخجض ٔعش جًبنٓب انزجغٛى.) خـُجض 

(ٚكفُٛب) . َزٛجخ نًب لجهٓب : 

ــــــــــودوا -8 ــــــــــى ع  ــــــــــر   إل ــــــــــْدر   ِمْص ــــــــــا األمِّ  ص                                         ٌعرف ن
  

ـــــــــــا    ْهم  رنـــــــــــا    م  ج                                         ٌالقٌنـــــــــــ ا شـــــــــــ ْوق   فـــــــــــً ه 
 

 المفردات :

 .، ٌودعنا ،ٌفارقنا: ٌقابلنا ، ٌستقبلنا ٌالقٌن ا -: حنٌن ، لهفة ، رغبة ، شغف ج أشواق  شْوق   - -
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 الشرح

ها ، فهما ابتعدوا عنها ، فإنها تشتاق إلٌهم ، وتلقاهم فً ود وحب ، كما تلقى األم فمصر كصدر األم ، حنانا  وحبا  ألبنائ  -

 . غٌاب أبناءها بعد طول

 ألوان الجمال

 . ُػٕدٔا إنٗ ِيْظَش( : أعهٕة إَشبئٙ / أيش ، غشضّ : انذش ٔانُظخ( 

 : يب دالنخ ركشاس األيش " ػٕدٔا " ؟ ٔط

 ٔسح انؼٕدح نًظش نهؼًم ػهٗ سفؼخ شؤَٓب .جـ : ركشاس )ُػُٕدٔا( ؛ نهزؤكٛذ ػهٗ ضش

 : )انزشخٛض ، ٔرٕدٙ انظٕسح ٓب، ٔعش جًبنطذس األو ثئَغبٌ ٚؼشفُب، دٛش طٕس  اعزؼبسح يكُٛخ)َطْذُس األوِّ ٚؼشفُُب :

 ثبنذُبٌ ٔانشػبٚخ ٔانذًبٚخ انذائًخ .

 : )  .خٛض ، ٔرٕدٙ انظٕسح ثبنذُبٌ، دٛش طٕس يظش ثؤو ، ٔعش جًبل انظٕسح : انزش اعزؼبسح رظشٚذٛخ) األوِّ

 : )  يجبص يشعم ػاللزّ انًذهٛخ.)َطْذُس األوِّ

  : )ٌََِْجشَب  دٛش طٕس انٕطٍ ثئَغبٌ ٔعش جًبنٓب انزشخٛض.‘ اعزؼبسح يكُٛخ )

(ٚاللُٛب  : ) دٛش طٕس انٕطٍ ثئَغبٌ ٔعش جًبنٓب انزشخٛض.‘ اعزؼبسح يكُٛخ 

 ٌََِْجشَب  .طجبق ٚجشص انًؼُٗ ٕٔٚضذّ ٔٚمّٕٚ ثبنزضبدٚاللُٛب( :  يذغٍ ثذٚؼٙ /  -)

 ػهٗ ضشٔسح انؼٕدح إنٗ يظش. :  فٙ انُض نهزؤكٛذ ػٕدٔا()ركشاس 

 التعلٌق العام على النص

 : يب انغشع انشؼش٘ نهُض ؟  ٔط

 جـ : انُض يٍ انشؼش انٕطُٙ .

 : يب انز٘ ػُٙ ٔاْزى ثّ انشؼش انٕطُٙ فٙ انؼظش انذذٚش ثؼذ صٔال االعزؼًبس ؟ ٕط

 جـ : ػُٙ ٔاْزى ثزًجٛذ انجطٕالد يٕضذبً لًٛخ انذشٚخ ٔانؼذل ٔانًغبٔاح ٔانؼًم ٔانجُبء يٍ أجم انٕطٍ .

 : ػالَو دشص انشبػش فٙ ْزِ األثٛبد ؟  ٖط

 جـ : دشص ػهٗ ثٛبٌ أٌ انٕطٍ ٔانُٛم َؼًزبٌ ٚجت انًذبفظخ ػهًٛٓب ٔثزل انغبنٙ ٔانُفٛظ يٍ أجهًٓب .

 ؟ : يب عًبد أعهٕة انشبػش  ٗط

 جـ : ٚزغى أعهٕة انشبػش : 

    دلخ األنفبظ ٔعٕٓنزٓب ٔٔضٕدٓب . - ٔ

     جًبل األعهٕة . - ٕ

 رشاثظ انفكش  . - ٖ

    رُٕع األعبنٛت ثٍٛ انخجشٚخ ٔاإلَشبئٛخ . - ٗ

 سٔػخ انظٕس انخٛبنٛخ . -٘



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 10  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ؟  األثٛبد فٙ انًٕعٛمٗ : ٔضخ يظبدس ٘ط

 خ انًٕدذح ٔانمبفٛ فٙ انٕصٌ:خبسجٛخ يٕعٛمٗ ظبْشح* 

 َبثؼخ يٍ اَزمبء األنفبظ ٔدغٍ رُغٛمٓب ٔرشاثظ األفكبس ٔجًبل انزظٕٚش :فٛخخ يٕعٛمٗ داخهٛخ* 

 :  ثى رًٛضد األعبنٛت فٗ انُض ؟ٙط

 ٔانفخش ٔانزمشٚش انٕطف ٔغشضٓب عبنٛت ثٍٛ انخجشٚخاألرُٕػذ جـ:  

 األعهٕة نهزؤكٛذ ظخ ٔركشاس ْزاشضّ انذش ٔانُظش ٔغي إنٗ ػٕدٔاٗ عبنٛت اإلَشبئٛخ يضم األيش فاأل ٔ

 نهزؼجت اعزفٓبو+ كٛف انُٛم رٓجشِ :  األسعُ  ْبَذِ  ْمْ ش / ٚفٛذ انزذغ ؟ انز٘ ػشُبِ أغُٛخ أٍٚ انضيبٌ ٔاالعزفٓبو فٙ

 ٔاالعزُكبس

 : يب ياليخ شخظٛخ انشبػش انزٙ رظٓش يٍ خالل انُض ؟ 1ط

يٍ أكضش انشؼشاء  -خ يزًٛضح فٙ انزؼجٛش ػٍ انًؼبَٙ انٕطُٛخ نّ ثشاػ -يؤيٍ ثؼظًخ يظش ٔأًْٛخ َٓش انُٛم  -جـ : ٔطُٙ 

 ٔطُٛخ ٔكزبثخ ػٍ يظش فٙ ػظشَب انذبضش

 ( https://dardery.site/archives/6412نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 

 (ودوا إلى مصرععلى نص ) تدرٌبات

 (ٔ) 

وا -ٔ ــــــــى عــــــــ ود  ــــــــر   إل ــــــــاء   ِمْص ــــــــل م ــــــــا النٌ                                           ٌروٌن
  

ـــــــــــْدمٌنا النْهـــــــــــر وحـــــــــــ ن   ارتح ـــــــــــ لتمْ  منـــــــــــذ     ٌ                                 
 

ــــــــــن -ٕ ــــــــــذي ال مــــــــــان   أٌ ــــــــــ ة عْشــــــــــ نا  ال                                      أغ  نٌ  
  

ــــــــــــــ انق      ْه     ــــــــــــــ ر   ف ع                                           أمانــــــــــــــ ٌنا ود   فــــــــــــــً الدَّ
 

ــــــــــــتِ  هــــــــــــلْ  -ٖ ــــــــــــتْ  أم األرض   هان ــــــــــــا هان                                       ع ائمن 
  

نــــــــــــــ  ا أكفانــــــــــــــا   الح    ــــــــــــــ لم   أصــــــــــــــبح   أم                                         تغ ط ٌِّ
 

 األول  البٌت سٌاق من تفهم كما « عودوا » كلمة معنى ما -ٔ

 عٌشوا. ׄ   تحابوا. ׄ     وروا. ׄ   ارجعوا ׄ  

 األول  البٌت سٌاق من تفهم كما « ارتحل » كلمة مضاد ما -ٕ

 اطمؤن. ׄ                  استقر. ׄ                       عاد. ׄ   جرى ׄ  

ة األغراض أيِّ  إلى -ٖ ٌَّ  وما الجدٌد الذي طرأ علٌه  السابقة  األبٌات تنتمً الشعر

 .وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل وصف المنج ات والمخترعلت الحدٌثه الوصف، ׄ  

ْدح، ׄ    .وتطور هذا الفن حٌث عدل أصحابه عن المدح ألى التارٌخ الم 

 عنً واهتم بتمجٌد البطوالت موضحا  قٌمة الحرٌة والعدل والمساواة. الشعر الوطنً، ׄ  

 .  حدٌثها و قدٌمها وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة ف ْخر،ال ׄ  

 األول  وما سر جماله  البٌت الوارد فً   اللفظً المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ     حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 األول والثالثׄ     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

https://dardery.site/archives/6412
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ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 11  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ْه      ر  فً ود  أمان ٌنا ا نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" م -٘  جمالها  سر "فً البٌت الثانً  وماف ع  انق  الدَّ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 لوب فً البٌت الثالث ، والغرض منه :نوع األس  -ٙ

     إنشائً طلبً ، التعجب واالستكارׄ       خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ     إنشائً غٌر طلبً للح ن والحسرةׄ  

  لل   داللة على : فً البٌت الثانً نكرة )أغ  نٌ   ة(   كلمة جاءت  -7

  .التعظٌمׄ           والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ْه      ر  فً ود  أمان ٌنا   قوله :" فً -8  " فً البٌت الثانً أسلوب قصر بتقدٌم :ف ع  انق  الدَّ

 .الخبر ׄ   .الجار والمجرور ׄ        .المفعول ׄ   .الفاعل ׄ  

 اله جم سر " فً البٌت األول   وماٌروٌنا ماء  النٌل ما اللون البٌانً فً قوله:"  -9

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة، ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 البٌت الثانً : فً " أٌن ال مان  الذي عْش نا  أغ  نٌ   ة الغرض من االستفهام فً قوله:"   -ٓٔ

     الح ن والحسرة إظهار ׄ        التقرٌرׄ  

   إظهار الٌؤس والتشاإمׄ      إظهار الفرح والبهجةׄ  

 ارتحلتم ( فً البٌت األول : –بٌن كلمتً )عودوا  -ٔٔ

 يشاػبح َظٛش ׄ   طجبق ׄ   .جُبط ׄ     .رشادف ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت الثانً : -ٕٔ

 ب باالعتراضإطناׄ    إطناب بالتذٌٌلׄ    إطناب بالتكرارׄ    إطناب بالترادفׄ  

ن  ا ما نوع التشبٌه فً قوله:"  -ٖٔ  جماله  سر " فً البٌت الثالث   وماأصبح  الح     لم  أكفانا  تغ ط ٌِّ

  .مفصل ، التوضٌح ׄ    .مجمل ، التجسٌد ׄ      .التجسٌدبلٌغ ،   ׄ    .بلٌغ ، التوضٌح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6412نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 

 (ٕ) 

                            تهج   ــــــــ ر    النٌــــــــل كٌــــــــف   األْرض عاشــــــــ ق   ٌـــــــا -ٗ
  

ء   ال    ًْ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ ٌر   وهللا ش  ـــــــــــــل غ ـــــــــــــ ا النٌ                                                                              ٌغ نٌن
 

ــــــوا ِمْصــــــر   إلــــــى عــــــودوا -٘ ا فــــــً غوص                                  شــــــواطئه 
  

ــــــــــ ٌل      ــــــــــى فالن ــــــــــا أول ــــــــــ طٌه بن ــــــــــ ٌنا..  نع                                 ٌ ْع ط
 

ــــــــــرة   -ٙ ــــــــــ   فِكْس ــــــــــ الص الخ     ْب ــــــــــ ا باإلخ   ن                               تشبع 
  

ق                                         تْروٌ ــــــــــــــ نا باإلٌم  ــــــــــــــ ان المــــــــــــــاءِ  طــــــــــــــ ْرة  و 
 

 الثالث  البٌت سٌاق من تفهم كما «اإلخالص  » كلمة معنى ما -ٔ

 التقدم. ׄ   الوفاء. ׄ    االنتهاء. ׄ    .الجد  ׄ  
 الثالث  البٌت سٌاق من تفهم كما «اإلٌمان  » كلمة مضاد ما -ٕ

 الجحود. ׄ    العقوق. ׄ   .الشرك ׄ   الكفر ׄ  
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 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تعكس األبٌات بعض القضاٌا التً ٌتناولها الشعر الوطنً ، فما هً  -ٖ

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌانׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر قسوة بٌانׄ  

ر الدعوةׄ    .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوةׄ   .االستعمار قٌود من للتحرُّ

 الثانً  وما سر جماله  البٌت الوارد فً   نويالمع المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ر   ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘  جمالها  سر  "فً البٌت األول  وما كٌف  النٌل تهج 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل،  مجا ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

َٓب نوع األسلوب فً  قوله فً البٌت الثانً:"  -ٙ  ، وما الغرض منه ػٕدٔا إنٗ ِيْظَش غُٕطٕا فٙ شٕاطئ

     ، النصح والحث إنشائً طلبًׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ       إنشائً غٌر طلبً التمنًׄ  

  فً البٌت الثانً مجا  مرسل عالقته : ( غوصوا فً شواطئها)  فً قوله:  -7

  .رةمجا الׄ       المحلٌةׄ       الج ئٌة ׄ              الكلٌة ׄ  

ٌ ْعطٌن قوله :" عالقة  -8   " فً البٌت الثانً بما قبله : افالنٌل  أولى بنا نعطٌه . 

 .نتٌجة ׄ   .تعلٌل ׄ   .تفصٌل ׄ   .توضٌح ׄ  

ناما اللون البٌانً فً قوله:"  -9  جماله  سر " فً البٌت الثالث   وما فكْسرة   الخ ْب   باإلخالص تشبع 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة عن صفة، ׄ  

ٌَّة، ارةاستع ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 البٌت األول : فً "  الغرض من النداء فً قوله:" ٌا عاشق األرض  -ٓٔ

   التهدٌدׄ    إظهار الفرح والبهجةׄ      التعظٌم ׄ    اللوم والعتابׄ  

 تشبعنا ( فً البٌت الثالث : –بٌن كلمتً )كسرة الخب   -ٔٔ

 يشاػبح َظٛش ׄ   طجبق ׄ   .طجُب ׄ     .رشادف ׄ  

 نوع اإلطناب فً البٌت األول : -ٕٔ

 إطناب باالعتراضׄ    إطناب بالتذٌٌلׄ    إطناب بالتكرارׄ    إطناب بالترادفׄ  

 فً البٌت الثانً إٌجا  بحذف: -ٖٔ

  .الخبر ׄ   المبتدأ ׄ     المفعول  ׄ     .الفاعل ׄ  

 البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته : " فًال شًء  وهللا غٌر  النٌل ٌغنٌناقوله"  – ٗٔ

 اعزخذاو إًَبׄ                              االعزضُبءانُفٙ ٔ ׄ    انزمذٚى ٔانزؤخٛش  ׄ   رؼشٚف انًجزذأ ٔانخجش   ׄ  

 ( dardery.site/archives/6412https//:نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 
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 واتس 

 (ٖ) 

وا -7 ــــــــود  ــــــــى ع  ــــــــل إل ٌ وا النِّ ــــــــود  ًْ  ع  ــــــــ ــــــــر     ك                                       نطهِّ
  

                                   ٌكفٌنـــــــــــــ  ا..  بالعـــــــــــــْدل خـــــــــــــ  ب     نقتِســـــــــــــمْ  إنْ    
 

ــــــــــودوا -8 ــــــــــى ع  ــــــــــر   إل ــــــــــْدر   ِمْص ــــــــــا األمِّ  ص                                         ٌعرف ن
  

ـــــــــــا    ْهم  رنـــــــــــا    م  ج                                         ٌالقٌنـــــــــــ ا شـــــــــــ ْوق   فـــــــــــً ه 
 

 األول  البٌت سٌاق من تفهم كما «نطهِّر     » كلمة معنى ما -ٔ

 .األول والثانً ׄ     .ندنسه ׄ     ننظفه. ׄ   ننقٌه    ׄ  

 الثانً  البٌت سٌاق من متفه كما «ش ْوق   » كلمة مضاد ما -ٕ

 بخل ׄ          .عناد ׄ   .جفاء ׄ   شغف ׄ  

 : كما ٌتضح من األبٌاتمن سمات أسلوب  الشاعر   -ٖ

 تنوع األسالٌب بٌن الخبرٌة واإلنشائٌة. ׄ    جمال األسلوب. ׄ   

  قكل ما سبׄ                                             وضوح الفكر ، وترابط المعانً. ׄ   

 الثانً  وما سر جماله  البٌت الوارد فً   المعنوي المحسن ما نوع   -ٗ

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها  سر  "فً البٌت الثانً  وما كفٌن  اإْن نقتِسْم خ  ب    بالعْدل .. ٌما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التجسٌد تصرٌح

 ما نوع األسلوب فً  البٌتٌن  وما الغرض منه   -ٙ

     ، النصح والحث إنشائً طلبًׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ       إنشائً غٌر طلبً التمنًׄ  

  فً البٌت الثانً مجا  مرسل عالقته : ( صدر األم)  فً قوله:  -7

  .رةمجا الׄ        المحلٌةׄ       الج ئٌة ׄ      الكلٌة ׄ  

  كً نطهر  " فً البٌت األول بما قبله : قوله :" عالقة  -8

 .نتٌجة ׄ   .تعلٌل ׄ   .تفصٌل ׄ   .توضٌح ׄ  

رنا   فً ش ْوق  ٌالقٌن ا  ( :قوله" – 9 ج  ا ه  ْهم   " فً البٌت الثانً أسلوب قصر وسٌلته : م 

 استخدام إنماׄ          االستثناءالنفً و ׄ        التقدٌم والتؤخٌر  ׄ        تعرٌف المبتدأ والخبر   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6412بد اضغظ ػهٗ انشاثظ  نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبث) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 14  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (عودوا إلى مصرعلى نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص رقم )

 ٌقول شوقً عند عودته من المنفى:

ٌــــــــــــا -ٔ نــــــــــــً و  ط  ــــــــــــك   و  عــــــــــــد   ل ق ٌت  ــــــــــــؤس   ب   ٌ 
  

ـــــــــــــؤ ّنً    ـــــــــــــد ك  ـــــــــــــت   ق  ـــــــــــــك   ل قٌ ـــــــــــــ بِ  باباالش 
 

ــــــــــــــــلُّ  -ٕ ك  ئوب   م ســــــــــــــــافِر   و   ٌ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا س  وم   ٌ 
  

ِ ق   إِذا    ة   ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــالم  ــــــــــــــــــــــــــــــــا الس  اإلٌِاب  و 
 

ــــــــــــو -ٖ ل  ــــــــــــً و  ــــــــــــت   أ ّن عٌ ــــــــــــت   د  ن ــــــــــــً ل ك   دٌن
  

ــــــــــــــــهِ     لٌ  ـــــــــــــــــتم   أ قابِـــــــــــــــــل   ع   الم جابـــــــــــــــــا الح 
 

ــــــــــــك   أ دٌــــــــــــر   -ٗ ٌــــــــــــتِ  ق بــــــــــــل   إِلٌ  جهــــــــــــً الب   و 
  

ـــــــــــــــــــــت   إِذا    ة   ف ه ـــــــــــــــــــــهاد  ـــــــــــــــــــــا الش  تاب الم   و 
 

ـــــــــــــــد -٘ ق  ق ت و  ـــــــــــــــب  ً  ر   س  ـــــــــــــــوافً كـــــــــــــــائِبِ  الق 
  

ة      ــــــــــــــــــــــــــد  لَّ ق  هــــــــــــــــــــــــــا م  ت  ــــــــــــــــــــــــــا أ ِ مَّ  ِطراب
 

جــــــــــــــوب   -ٙ هر   ت  ك   الــــــــــــــد  حــــــــــــــو  الف ٌــــــــــــــافً ن   و 
  

ِحم      ــــــــــــــــــــــت  ق ت  ً   و  ــــــــــــــــــــــالِ ــــــــــــــــــــــا ال اللٌ  باب  الع 
 

ــــــــــــــــدٌك   -7 ت ه ــــــــــــــــاء   و  ن ــــــــــــــــرَّ  الث  ــــــــــــــــا الح   تاج 
  

ــــــــــــــــى    ل ــــــــــــــــك   ع  ٌ ــــــــــــــــا تاج  لِق  ــــــــــــــــا م إت  جاب  ع 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

بابا » كلمة معنى ما -ٔ  السادس  البٌت سٌاق من تفهم كما « الع 

  .الموج ׄ   .الظالم ׄ   .الصحراء ׄ   .السماء ׄ  

 السابقة  األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٕ

 .التعبٌر عن سعادته بالعودة للوطن وبٌان مدى حبه للوطن ׄ                    .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ  

 .الوطن على المدمرة وآثار  االستعمار الحدٌث عن مساوئ ׄ    .الوطن عن للدفاع والدعوة الحرٌة اإلعالء من قٌمة ׄ  

لُّ  فً قوله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -ٖ ك  ٌ ئوب   م سافِر   و  ا س   الثانً  وما سر جماله  البٌت "فً  ٌ وم 

    المعنى وٌقوٌهطباق ، ٌإكد ׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 السادس: البٌتفً  مفرد كلمة "  الف ٌافً ": -ٗ

ف   ׄ   ٌْ ف اء    ׄ   ف  ٌْ ف ى ׄ   الف  ٌْ  فاقٌة ׄ   ف 

ؤ ّنً قوله فً البٌت األول : " عالقة ما -٘ بابا" بِك   ل قٌت   ق د ك     قبله بما  الش 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك  سبب وما السابقة  األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٙ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ          .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتبا  ول ْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .حقٌقة ما ٌذكر  عن وطنه تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النفس فً ثٌروالتؤ المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 15  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ل و -7 عٌت   أ ّنً ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" و  نت   د   جمالها  سر دٌنً "فً البٌت الثالث  وما ل ك 

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

  فً البٌت الخامس مجا  مرسل عالقته :  فً قوله" القوافً"   -8

  .اعتبار ما سٌكونׄ        السببٌةׄ       الكلٌة ׄ     الج ئٌة ׄ  

ت هدٌك    -9 ناء   وصف  الثناء بالحر فً  قوله" و  رَّ  الث  ا "  الح    لسابع دلٌل على :فً البٌت ا  تاج 

  .عظمة الثناءׄ        كثرة الثناءׄ       صدق الثناء ׄ     جمال الثناء ׄ  

 أي من األسالٌب التالٌة" أسلوب قصر: -ٓٔ

عد   ل ق ٌت ك  ׄ   ِحم  ׄ   ٌ ؤس   ب  قت  ت  ً   و  بابا ال الل ٌالِ لُّ ׄ     الع  ك  ٌ ئوب   م سافِر   و  ا س  ت هدٌك  ׄ    ٌ وم  ناء   و  رَّ  الث  ات الح   اج 

ٌا  -ٔٔ نً نوع األسلوب فً قوله:" و  ط   البٌت األول : فً "  و 

     إنشائً طلبً للتعظٌمׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ        إنشائً غٌر طلبً للتمنًׄ  

ا: ) كلمة جاءت  -ٕٔ   لل   داللة على : فً البٌت الثانً نكرة ( ٌ وم 

 .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6440نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 

 (ٕنص رقم )

 ٌقول حافظ إبراهٌم:

ــــــــــــــــا الــــــــــــــــبالد بنابتــــــــــــــــة أهــــــــــــــــال   -ٔ  ومرحب 
  

د    ــــــــــــدَّ ــــــــــــد تم  ج ــــــــــــذي العه ــــــــــــد ال ــــــــــــا ق  أخلق
 

 مجـــــــــــــــــدكم تســـــــــــــــــتردوا أن تٌئســـــــــــــــــوا ال -ٕ
  

ب    ـــــــــــر  ـــــــــــوب   فل  ـــــــــــوى مغل ـــــــــــم ه ـــــــــــى ث  ارتق
 

ت -ٖ ــــــــــــدَّ ــــــــــــه م ــــــــــــال ل ــــــــــــن اآلم ــــــــــــا م  أفالكه
  

ـــــــــــاء خـــــــــــٌط    ـــــــــــى الرج ـــــــــــال إل  فتســـــــــــلَّقا الع
 

ـــــــــــــــموا -ٗ  عظٌمـــــــــــــــة كـــــــــــــــل للمجـــــــــــــــد فتجشَّ
  

 الم رتقــــــــــى صــــــــــعب المجــــــــــد رأٌــــــــــت إنــــــــــً   
 

ـــــــن -٘ هـــــــا حـــــــاك   الشـــــــمس وصـــــــل رام   م  خٌوط 
  

ا    ــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبب  ــــــــــــــــــه إل ــــــــــــــــــا آمال  وتعلَّق
 

ــــــــى عــــــــار  -ٙ ــــــــن عل ــــــــل اب اق النٌ ــــــــورى ســــــــبَّ  ال
  

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــب مهم ـــــــــــــــر   تقلَّ قا أن ده ـــــــــــــــب   ٌ س
 

كلُّمـــــــــــــــا -7 ـــــــــــــــع قـــــــــــــــالوا أو   شـــــــــــــــملهم تجمَّ
  

قــــــــــــــا  بجمعنــــــــــــــا الشــــــــــــــقاق لعــــــــــــــب     فتفرَّ
 

ـــــــــــــدفَّقوا -8 ـــــــــــــا فت جج  ـــــــــــــوا ح  وط  نـــــــــــــٌلكم وح 
  

ــــــــــــــــم    ــــــــــــــــاض فلك   وتــــــــــــــــدفَّقا علــــــــــــــــٌكم أف
 

 دائل المتاحة:تخٌر الصواب من بٌن الب

https://dardery.site/archives/6440


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 16  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الرابع  البٌت سٌاق من تفهم كما « تجشَّموا » كلمة معنى ما -ٔ

  قدموا ׄ         .أعدوا ׄ             .تحملوا ׄ   .اقصدوا ׄ  

 الثانً: البٌتفً  ": مضاد  كلمة " هوى -ٕ

 سقط ׄ    ارتفع ׄ                                 سكن  ׄ   كر  ׄ  

 البٌت الثانً : فً "  مجدكم تستردوا أن تٌئسوا ه:" النوع األسلوب فً قول  -ٖ

     إنشائً طلبً للنصحׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ        إنشائً غٌر طلبً للتمنًׄ  

  فً البٌت الثانً لل   داللة على : ( مجدكم: ) كلمة اإلضافة فً  -ٗ

  .التعظٌمׄ        لشمولوا العمومׄ       التحقٌر ׄ     التخصٌص ׄ  

م قوله فً البٌت األخٌر : " عالقة ما -٘    قبله بما  وتدفَّقا " علٌكم أفاض فلك 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السابقة  األبٌات فً الشاعر استخدمه الذي األسلوب سمة ما -ٙ

 .الخبري سلوباأل على االقتصار ׄ        .اإلنشائً األسلوب على االقتصار ׄ  

ا الخبري األسلوب غلبة ׄ    .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع ׄ    .معن ى اإلنشائً لفظ 

 السابقة  األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -7

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر قسوة بٌان ׄ  

ر الدعوة ׄ    .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ          .االستعمار قٌود من للتحرُّ

ب فً قوله : "  البدٌعً المحسن ما نوع   -8  الثانً  وما سر جماله  البٌت "فً ارتقى  ثم هوى مغلوب   فل ر 

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 ذهننظٌر، إثارة ال مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها  سر "فً البٌت السادس  وما النٌل ابن على ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" عار   -9

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

  فً البٌت الرابع :  عظٌمة "  كل للمجد فً قوله" فتجشَّموا ألمرالغرض من ا  -ٓٔ

  االلتماسׄ      التهدٌد والوعٌدׄ       الحث واالستنهاض ׄ     .والتوبٌخ التقرٌع ׄ  

 فً البٌت الثالث أسلوب قصر وسٌلته: -ٔٔ

 ما القصر بإنׄ    االستثناءالنفً وׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

دتم   -ٕٔ  أخلقا" فً البٌت األول " – بٌن كلمتً " جدَّ

 مراعاة نظٌرׄ                 جناسׄ       طباقׄ     ترادفׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6441نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 

https://dardery.site/archives/6441


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 17  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖنص رقم )

 ٌقول أبو القاسم الشابً :

ـــــــــــــــــــْعب   إِذا -ٔ ـــــــــــــــــــا   الشَّ ـــــــــــــــــــاة   أراد   ٌوم  الحٌ
  

ـــــــــــــــــدَّ  فـــــــــــــــــال    ْســـــــــــــــــت جٌب   أنْ  ب   القـــــــــــــــــدرْ  ٌ 
 

ــــــــــــــــــــــــدَّ  وال -ٕ ــــــــــــــــــــــــلِ  ب  ٌْ ــــــــــــــــــــــــً أنْ  للَّ  ٌنجل
  

ــــــــــــــــــــــــدَّ  وال    ِســــــــــــــــــــــــرْ  أن للقٌــــــــــــــــــــــــدِ  ب  ْنك   ٌ 
 

ــــــــــــن -ٖ ــــــــــــْوق   ٌعانْقــــــــــــه   لــــــــــــم وم   الحٌــــــــــــاةِ  ش 
  

ــــــــــــــــــر      خَّ ب  هــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــً ت  وِّ رْ  ج  ث   وانــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــذلك -ٗ ـــــــــــــــــتْ  ك ً   قال ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــات   ل  الكائن
  

ث نً    هــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــدَّ تِرْ  روح   الم ســــــــــــــــــــــت 
 

تِ  -٘ م  ْمـــــــــــــــد  ٌح   ود  ن   الـــــــــــــــرِّ ٌْ ـــــــــــــــ  الفِجـــــــــــــــاجِ  ب 
  

ـــــــــــــــجرْ  وتحـــــــــــــــت   الجبـــــــــــــــالِ  وفـــــــــــــــوق       الشَّ
 

ـــــــــــــــــا إِذا -ٙ ـــــــــــــــــت   م  مْح ـــــــــــــــــى ط  ـــــــــــــــــة   إل  غاٌ
  

ـــــــــــــــت      ِكب ـــــــــــــــى ر  ســـــــــــــــٌت   المن ـــــــــــــــذرْ  ون   الح 
 

ـــــــــــــــم -7 ـــــــــــــــبْ  ول ـــــــــــــــور   أتجنَّ ع ـــــــــــــــعابِ  و   الشِّ
  

ـــــــــــــــــــــــ وال    بَّ ـــــــــــــــــــــــبِ  ة  ك  ِعرْ  اللَّه   الم ســـــــــــــــــــــــت 
 

ـــــــــــــــعود   ٌحـــــــــــــــبُّ  ال ومـــــــــــــــن -8  الجبـــــــــــــــالِ  ص 
  

ِعـــــــــــــشْ     ـــــــــــــد   ٌ  هرِ  أب  ن   الـــــــــــــدَّ ٌْ ـــــــــــــ ـــــــــــــرْ  ب  ف   الح 
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الخامس  البٌت سٌاق من تفهم كما « الفِجاجِ  » كلمة معنى ما -ٔ

  .الصحاري الرملٌة ׄ                   .الواسع ٌقالطر ׄ              .سطح األرض ׄ           .األرض الخشنة ׄ  

 األخٌر  وما سر جماله  البٌت المعنوي فً  المحسن ما نوع   -ٕ

    مقابلة ، تإكد المعنى وتقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 التفات، إثارة الذهنׄ      حسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 :  فً تمثَّل الحدٌث، العصر فً كبٌر دور الوطنً لشعرل من خالل فهمك لألبٌات كان  -ٖ

 الفردٌة بالحقوق المطالبة على الجماهٌر حث الثورات، إذكاء

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة للمطالبة الجماهٌر حماس إلهاب الثورات، إذكاء

 الكرٌمة الحٌاة على للحصول العنف إلى الجماهٌر دفع الثورات، إخماد

 الكرٌمة والحٌاة بالحرٌة المطالِبة الجماهٌر غضب كٌنتس الثورات، إخماد

  فً البٌت السادس نكرة لل   داللة على : ( غاٌة  : ) كلمة جاءت  -ٗ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 السادس: البٌتفً  ": مفرد  كلمة " المنى -٘

نٌة ׄ   ٌّة  ׄ                               م  ن ٌّة ׄ                               م   أمانة ׄ                                       أ من



  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 18  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

ر    قوله فً البٌت الثالث : " عالقة ما -ٙ ب خَّ ها فً ت  وِّ ْر "  ج  ث     قبله بما واند 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السابقة  األبٌات فً الشاعر استخدمه الذي األسلوب سمة ما - 7

 .الخبري األسلوب على االقتصار ׄ    .اإلنشائً األسلوب على االقتصار ׄ  

ا الخبري األسلوب غلبة ׄ    .واإلنشاء الخبر بٌن التنوٌع ׄ   .معن ى اإلنشائً لفظ 

 السابقة  األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -8

 .الوطن أبناء بٌن التعاون قٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر قسوة بٌان ׄ  

ر الدعوة ׄ    .الوطن بناء أجل من للعمل الدعوة ׄ   .االستعمار قٌود من للتحرُّ

 الثانً  وما سر جماله  البٌت فً   اللفظً المحسن ما نوع   -9

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      قٌاحسن تقسٌم، ٌعطً جرسا موسٌׄ  

لِ  ب دَّ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" وال -ٓٔ ٌْ  جمالها  سر ٌنجلً "فً البٌت الثانً  وما أنْ  للَّ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التجسٌد تصرٌح

 فً البٌت الرابع أسلوب قصر وسٌلته: -ٔٔ

 القصر بإنما ׄ    االستثناءالنفً وׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتؤخٌرׄ  

 ( tps://dardery.site/archives/6442htنهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 

 (ٗنص رقم )

 :قبانً ٌقول ن ار

 تؤكل نا النار إنّ .. تمام أبا -ٔ

نا نجادل    لنا وما -ٕ  بعضا   بعض 

ْرف   من والممنوعِ  المصروفِ  عن -ٖ  ص 

 الصرفِ  من ممنوع  .. المحتلِّ  الغاصبِ  وجٌش   -ٗ

 أرجلِنا عظم   نطقطق    لنا وما -٘

 ننتظر  .. هللاِ  وتِ بٌ فً ونقعد   -ٙ

ًّ  اإلمام   ٌؤتً بؤن -7  عمر   لنا ٌؤتً أو.. عل

 ..ٌؤتوا ولن -8

 ..ٌؤتوا ولن -9

 ٌنتصر   سوا    بسٌفِ  أحد   فال -ٓٔ

 ..السادة أٌها لذلك -ٔٔ

 أوراقً كلَّ  سؤجمع   -ٕٔ

 وأعتذر   -ٖٔ

https://dardery.site/archives/6442


  

 

النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 19  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

  السطر الخامس سٌاق من تفهم كما « نطقطق   » كلمة المعنى الذي تشٌر إلٌه ما -ٔ

 .العج  واالستكانة ׄ   .الجد واالستعداد ׄ   .األلم والتعب ׄ   .الرخاء والرفاهٌة ׄ  

"  أوراقً.. كلَّ  سؤجمع   ..السادة أٌها قوله فً األسطراألخٌرة : " لذلك عالقة ما -ٕ    قبله بما وأعتذر 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك  سبب وما السابقة  األسطر فً استخدامه نم الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -ٖ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ          .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتبا  ول ْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .ن الواقع العربًحقٌقة ما ٌذكر  ع تؤكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النفس فً والتؤثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 السابقة  األبٌات فً الشاعر ٌتناوله الذي الموضوع ما -ٗ

 .والمساواة والعدل الحرٌة قٌمة بٌان ׄ   .جرائمه وفضح المستعِمر قسوة بٌان ׄ  

 .اواةوالمس والعدل الحرٌة قٌمة إبرا  البطوالت، تمجٌد ׄ       .العج  واالتكالٌة فً المجتمع العربً الحالة السلبٌة و نقد ׄ  

 فً السطر الثاث   وما سر جماله   البدٌعً المحسن ما نوع   -٘

    طباق ، ٌإكد المعنى وٌقوٌهׄ       حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها  سر ول  وماتؤكل نا "فً السطر األ النار ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" إنّ  -ٙ

 .اإلتٌان بالمعنى مصحوبا بالدلٌل كناٌة، ׄ    .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

 .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

  البٌت السطر األول :فً   تؤكل نا "  النار إنّ .. تمام فً قوله" أبا الغرض من نداء الشاعر العباسً ) أبً تمام(  -7

   .لومه وتؤنٌبه ׄ    العظٌم اإلرث هذا عن المحافظة عن العرب لتخلً والمجد النخوة رم  تمام ألبً االعتذارׄ  

 به االستنجادׄ         المجد الستعادة العرب قلوب فً النخوة روح لبث دعوته ׄ  

 فً السطر العاشر أسلوب قصر بتقدٌم: -8

 الجار والمجرور ׄ     الظرفׄ        الخبرׄ     المفعولׄ  

ًّ  اإلمام   ٌؤتً ورود الرمو  التارٌخٌة  )اإلمام علً( ) عمر( فً قوله فً السطر السابع:" بؤن -9 "  لنا ٌؤتً أو.. عل عمر 

 ٌرم  إلى:

      ذروة الخالف والشقاق فً األمةׄ      األوقات العصٌبة فً تارٌخ األمةׄ  

 التدٌن والتمسك بالقٌم ׄ       الفتوحات والقوة المجد  منׄ  

 السطرٌن الثامن والتاسع ٌشٌر إلى : فً ٌؤتوا "  ولن ..ٌؤتوا التكرار فً قوله:" ولن  -ٓٔ

     الٌؤس وفقدان األملׄ       عدم رغبة الشاعر فً عودتهماׄ  

 تحسر الشاعر على عدم عودتهما ׄ    الرغبة فً طرح االتكالٌة والعج  واالعتماد على النفسׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6443نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  ) 
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النصوصتايلوس في   

ف الثاني الثانوي الص ربٚهٕط 20  

 رشو صبٌ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (5نص رقم )

 ٌقول حافظ إبراهٌم:

ــــــــــــــ م -ٔ ــــــــــــــ ابِد   ذا ك ــــــــــــــق   ٌ  ك ــــــــــــــً عاِش ٌ الق  و 
  

ــــــــــ بِّ  فــــــــــ ً    ةِ  ِمصــــــــــر   ح  ثٌــــــــــر  ــــــــــ ا ك  ّش    قِ الع 
 

ــــــــــواكِ  فــــــــــً أل  ح ِمــــــــــ ل   إِّنــــــــــ ً -ٕ ة   ه  ــــــــــباب   ص 
  

ـــــــ ا    ـــــــد ِمصـــــــر   ٌ ـــــــت ق  ج  ر  ـــــــنِ  خ  ـــــــ واقِ  ع   األ ط 
 

ـــــــــــــكِ  ل  هـــــــــــــ فً -ٖ لٌ  ـــــــــــــى ع  ت ـــــــــــــة   أ راكِ  م  لٌق   ط 
  

ـــــــــ حمً    ـــــــــرٌم   ٌ  ـــــــــعب   ِحمـــــــــاكِ  ك   راق  ـــــــــ ً ش 
 

ــــــــــــــ ف   -ٗ حمودِ  ك  لِ ــــــــــــــ م  ــــــــــــــاللِ  بِ م   الِخ ٌَّ ــــــــــــــ ت   م 
  

ـــــــــــــ ذلِ     ـــــــــــــٌن   بِ ال ب  ٌكِ  ب  ـــــــــــــد  اإلِنف ٌ      ـــــــــــــ اقِ و 
 

ـــــــــــــ طِرب نً إِّنـــــــــــــ ً -٘ ـــــــــــــة   الِخـــــــــــــالل   ل  ت  رٌم   ك 
  

ب      ـــــــــــــ ر  ـــــــــــــ رٌبِ  ط  ـــــــــــــة   ال غ  ـــــــــــــ ً بِؤ وب   وت الق 
 

نً -ٙ ـــــــــــ  ُّ ت  ه  ةِ  ِذكـــــــــــرى و  ـــــــــــروء  ـــــــــــدى الم  الن   و 
  

ـــــــــــــ ن      مائِلِ  ب  ٌ ـــــــــــــ ش  ة   ال ـــــــــــــ َّ ـــــــــــــ تاقِ  ِه  الم ش  
 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 .األول البٌت فً" ٌكابد"  كلمة مرادف .ٔ

 يواظب ׄ   يعانيׄ   يستمتعׄ    يتكاسلׄ  

 .الخامس البٌت فً"أوبة"   كلمة مضاد .ٕ

 اللقاءׄ    الظهورׄ   الرجوعׄ   المغادرةׄ  

 :الثانً البٌت فً":ااألطواق كلمة"  مفرد .ٖ

 طاقׄ   طوقׄ   طواقׄ    طاقةׄ  

واكِ  فً أل  ح ِم ل   إِّن ً:" قوله فً البٌانٌة الصورة نوع .ٗ ة   ه  باب   :الثانً البٌت فً"ص 

 مرسل مجازׄ   تشبيهׄ   مكنية استعارةׄ   يةتصريح استعارةׄ  

 األول البٌت فً البدٌعً المحسن نوع .٘

 نظير مراعاةׄ   تصريعׄ   طباقׄ   جناسׄ  

 :الرابع البٌت فً" متٌم"  و" كلف" كلمة بٌن .ٙ

 نظير مراعاةׄ    جناسׄ   ترادفׄ   طباقׄ  

 "وتالقً بآوبة الغرٌب طرب"  قوله فً التشبٌه نوع - .7

 ضمنيׄ   تمثيليׄ   جملمׄ   بليغׄ  

 :الثانً البٌت فً اإلنشاء نوع - .8

 نداءׄ   استفهامׄ   نهيׄ    أمرׄ  

 :الثالث البٌت فً االستفهام من الغرض - .9

 اللسخريةׄ   التمنيׄ   االستنكارׄ   التعجبׄ  

رٌم   ٌ  حمً"  - .ٓٔ  : بتقدٌم قصر أسلوب" راق   ً ش عب   ِحماكِ  ك 

 المفعولׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6444نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اضغظ ػهٗ انشاثظ  )  

 والسدادبالتوفٌق 
 أحمد دردٌري
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