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 دبفع اثشاْٛى ) شبػش انُٛم (                           

 التعرٌف بالشاعر   :

و ( فٙ دٚشٔغ يذبفظخ أعٕٛغ ثغفُٛخ ػهٙ انُٛم رخشط فٙ انكهٛخ  78ٓٔشبػش انُٛم ) يذًذ دبفع اثشاْٛى ( ٔ نذ عُخ )  

و 1ٖٕٔو ٔيبد عُخ 1ٔٔٔثبنجٛش فٙ يصشٔانغٕداٌ ، ٔ ثؼذ عٍ االعزٛذاع ُػٍِّٛ ثذاس انكزت عُخ  انذشثٛخ ٔػًم ظبثطب

 ،ْٕٔ سائذ يٍ سٔاد يذسعخ ) انكالعٛكٛخ انجذٚذح ( .  نقت انشبػش ثشبػش انُٛم نزغُّٛ ثبنُٛم ٔانًصشٍٚٛ فٙ شؼشِ .

 :مناسبة النص

الموقف عن طرٌق المفاوضاات  ئةإلنجلٌز وقد حاول اإلنجلٌز تهدم كانت مصر ال تزال تغلً بالغضب علً ا9ٔ9ٔبعد ثورة 

عااد للاً الااا رة و ووا الثورة وأدرك ) عدلً ٌكان   رئاٌا الاوزراي ذاً الاك الوقات نٌاة اإلنجلٌاز ذاطاا المفاوضاات لٌصف  

ولكن الشاعر ، لبرا ٌم حاذظ  ل  و ُدعً للً الحف 9ٕٔٔ)             استاال من الحكومة ذأقام أنصاره حفل تكرٌم له سنة 

ولكن جعل قصاٌدته علاً لساان مصار وساما ا ) مصار  تتحاد  عان ، لم ٌكن راِضٌا علً سٌاسة ) عدلً ٌكن   ذلم ٌمدحه 

 .نفسها   

 النص

 

         جًـــٛـــــفففففففففففففـؼب ُٚظفففففففففففففشٌٔ انخهففففففففففففف  ٔقففففففففففففف  -ٔ

  
 !ٔدفففففففففففذ٘  انًجفففففففففففذ قٕاػفففففففففففذ أثُفففففففففففٙ كٛففففففففففف    

 
        انــذْــفففففففففففـش عفففففففففففبن  ففففففففففففٙ األْفففففففففففشاو ٔثُفففففففففففبح -ٕ

  
 انزذـــــففففففففففففففـذ٘ ػـُـففففففففففففففـذ انكـففففففففففففففـالو كفففففففففففففففَٕٙ   

 
       انشـــفففففففففـش يفـفففففففففـش  ففففففففففٙ انؼفففففففففال  رفففففففففبط أَفففففففففب -ٖ

  
 ػـــقففففففففففففففففففـذ٘ فـــشائــــــففففففففففففففففففـذ ٔدسارـففففففففففففففففففـّ     

 
       انُــفففففففففـب ثٓفففففففففش قفففففففففذ انغفففففففففشة ففففففففففٙ شفففففففففٙ  أ٘ -ٗ

  
 !ػُفففففففففففـذ٘  يفففففففففففـُّ ٚكفففففففففففٍ ٔنفففففففففففى جًفففففففففففبال ط   

 
        رـفففففففففففـشٖ ال يًفففففففففففـبرٙ اإلنفففففففففففّ قـفففففففففففـذس اٌ أَفففففففففففب -٘

  
 ثـــــؼـــفففففففففففففـذ٘ انفففففففففففففشأط ٚشفــفففففففففففففـغ انشفففففففففففففش    

 
        ػشٚـفففففففففففففـ  األٔنٛفففففففففففففبد فـفففففففففففففـٙ يجـفففففففففففففـذ٘ اٌ -ٙ

  
 ٔيجفففففففففففذ٘  أٔنٛفففففففففففبرٙ يضــفففففففففففـم نـفففففففففففـّ يــفففففففففففـٍ   

 
        أثُـــففففففففففففففـب فــؤسشـــففففففففففففففـذ نـــففففففففففففففـٙ هللا َظـففففففففففففففـش -8

  
 شفففففففففففـذ أ٘ انؼـــفففففففففففـال انـــفففففففففففـٗ فشـفففففففففففـذٔا ئفففففففففففٙ   

 
         أثـفففففففففففـٙ ثكــفففففففففففـم انؼفففففففففففال ٔػــــفففففففففففـذد قــــفففففففففففـذ -7

  
 ٔػـفففففففففففـذ٘ انٛفففففففففففٕو ففففففففففففؤَجضٔا سجفففففففففففبنٙ يفففففففففففٍ   

 
            ٔاألخفففففففففففـ انؼهفففففففففففى ػهفففففففففففٗ دٔنزفففففففففففٙ ٔاسفؼفففففففففففٕا -1

  
 ٚجفففففففففففذ٘ نفففففففففففٛظ ٔدــفففففففففففـذِ فــبنؼـفففففففففففـهى ـفففففففففففال    

 
          اٜ رؼــفففففففففففففـضش يٕقــفـففففففففففففـب َجـففففففففففففـزبص َذـففففففففففففـٍ -ٓٔ

  
 رفففففففففففففشد٘ انـــفففففففففففففـشأ٘ ٔػــفففففففففففففـضشح فـفففففففففففففـّٛ سا    

 
          ٔاسيــــففففففففففـٕا انذففففففففففضو ٔقفففففففففففخ فٛففففففففففّ فقفففففففففففٕا -ٔٔ

  
 انًغزؼـــففففففففففففففففففـذ ثؼــــضيــففففففففففففففففففـخ جـــبَجــففففففففففففففففففـّٛ   
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 األذكار   :

 ربسٚخ يصش انًجٛذ ٔ غجٛؼزٓب انجًٛهخ : (ٗ-ٔانًقطغ األٔل يٍ ) -ٔ

 .هللا دبفع يصش ٔ أثُبئٓب دائًب : (8-٘انًقطغ انضبَٙ يٍ ) -ٕ

 . دػٕح نهُٕٓض ثًصش : (ٔٔ-7انًقطغ انضبنش يٍ ) -ٖ

 الشرح والتحلٌل

 غ األٔل( : ربسٚخ يصش انًجٛذ ٔ غجٛؼزٓب انجًٛهخانًقط) -ٔ

         جًـــٛـــــفففففففففففففـؼب ُٚظفففففففففففففشٌٔ انخهففففففففففففف  ٔقففففففففففففف  -ٔ

  
 !ٔدفففففففففففذ٘  انًجفففففففففففذ قٕاػفففففففففففذ أثُفففففففففففٙ كٛففففففففففف    

 
        انــذْــفففففففففففـش عفففففففففففبن  ففففففففففففٙ األْفففففففففففشاو ٔثُفففففففففففبح -ٕ

  
 انزذـــــففففففففففففففـذ٘ ػـُـففففففففففففففـذ انكـففففففففففففففـالو كفففففففففففففففَٕٙ   

 
       انشـــفففففففففـش يفـفففففففففـش  ففففففففففٙ انؼفففففففففال  رفففففففففبط أَفففففففففب -ٖ

  
 ػـــقففففففففففففففففففـذ٘ فـــشائــــــففففففففففففففففففـذ ٔدسارـففففففففففففففففففـّ     

 
       انُــفففففففففـب ثٓفففففففففش قفففففففففذ انغفففففففففشة ففففففففففٙ شفففففففففٙ  أ٘ -ٗ

  
 !ػُفففففففففففـذ٘  يفففففففففففـُّ ٚكفففففففففففٍ ٔنفففففففففففى جًفففففففففففبال ط   

 
 أَب ربط انؼال  فٙ يفــش  انشــــش        ٔدسارــّ فـــشائـــــــذ ػـــقـذ٘ -ٖ

 ذ٘ !أ٘ شٙ  فٙ انغشة قذ ثٓش انُـــب      ط جًبال ٔنى ٚكٍ يـُّ ػُـ -ٗ

 المفردات

 –أسس )م( قاعدة قواعد:  –أىدم أقوض × أشيد  أبني: –يعرضون × يتأممون  ينظرون:  -الناس )ج( الخالئق  الخمق:

قديم  سالف: –المراد المصريون القدماء)م( باني بناة األىرام: -الوضاعة والزراية )ج( أمجاد × العزة والشرف  المجد:

× التنافس والمراد التفاخر  التحدي: –أحوجوني إليو× أغنوني عنو  كفوني: –ُسالف قادم الحق )ج( َسَمف و × الزمان 

وسط والمراد موضع  مفرق: –الضعة × الرفعة والسمو  العالء: –ما يوضع عمى الرأس )ج( تيجان أتواج تاج:الخضوع . 

الجوىرة التي ال مثيل ليا )م(  فرائد: –آللئ )م( درة والمراد ممالك الشرق التي كانت تحكميا مصر  دارتو: –فمقة الشعر 

 نفر.× أدىش  بير: –)ج( غروب  الغرب: -قالدة حول العنق )ج( عقود  عقدي: –فريدة 

    الشرح

يتحدث الشاعر بمسان مصر عن عظمتيا و مقدرتيا في بناء حضارة حديثة قوية مثمما بنت في الماضي أعظم حضارة و  -

بأن أبناء  -و مصر ترد  –ن االعتماد عمي أحد و ىذا جعل الغرب يتعجبون منيا تبني حضارتيا بمفردىا دو اآلن ىي 

 مصر في العصر الحديث عندىم القدرة عمي بناء حضارة قوية حديثة مثمما فعل قدماء المصريين 
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ن مصر ىي ،) الفراعنة ( عندما أبيروا العالم ببناء األىرامات و بناء حضارة عظيمة استمرت أالف السنين  التاج الذي  وا 

يعتز ويفتخر بنيضتو و حضارتو وثروتو وغنى طبيعتو فمصر ليست أقل منو جماال  الغربيتزين بو الشرق كمو و إذا كان 

  .فكل ما يممكو الغرب من جمال عندي مثمو وأفضل منو

 ألوان الجمال

 - ألمجاد المصرية وعظمتيا ) وقف الخمق ينظرون جميعا ( : كناية عن دىشة العالم كمو ، وىي توحي بروعة ا 

-  الخمق(: )مجاز مرسل(. عن الناس عالقتو الكمية حيث أطمق الكل وىو )الخمق( وأراد بو الجزء وىو )الناس(. وسر(

 الجمال اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة .

- وقف ( : فعل ماض يدل عمي   الثبوت و التحقيق (. 

- (الخمق)  :لشمول .المعرفة تفيد العموم وا 

- ينظرون ( : فعل مضارع يفيد التجدد واالستمرار و استحضار الصورة في الذىن ( 

- جميعا ( : حال يدل عمي الشمول والعموم (. 

 -  أبني قواعد المجد ( : استعارة مكنية : فقد شبو المجد بصرح شامخ لو قواعد تبني وسر جماليا التجسيم، وىى (

 مصر بإنسان يبني وسر جماليا التشخيص. شبو أوية ورسوخيا.توحي بأصالة الحضارة المصر 

- (قواعد :) . جمع لمكثرة ودليل عمى رسوخ ىذه الحضارة 

- (المجد :) معرفة لمتعظيم 

- وحدي ( محسن بديعي نوعو ) طباق ( سر جمالو : يوضح المعنى ويؤكده –) جميعا. 

- سيا في بناء حضارتيا الحديثة ) وحدي (: تدل عمي قدرة مصر و اعتمادىا عمي نف 

- بناة األىرام (: كناية عن قدماء المصريين وتوحي بعظمة ىؤالء القدماء (. 

- (كفوني الكالم عند التحدي :) كناية عن القوة والعظمة ) كناية عن صفة ( وسر جماليا اإلتيان بالمعنى مصحوبا

 بالدليل عميو .

- اإلرادة ) التحدي (: توحي بقوة االستمرار و 
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-  أنا تاج العالء ( : تشبيو بميغ : حيث شبو الشرق بالممك وشبو مصر بالتاج الذي يمبسو الممك وشبو دول الشرق (

 بالجواىر التي تزين التاج.

- (أنا تاج العالء:)  ، أسموب قصر عن طريق تعريف المبتدأ والخبرغرضو التخصيص والتوكيد 

- (انا :) النفس .توحي بالعزة والثقة ب 

 مفرق الشرق ( : استعارة مكنية حيث شبو الشرق بفتاة و ليا رأس وسر جماليا  التشخيص ، وىى توحى بالعظمة(

 .والرفعة والتفرد

- (الشرق :) )مجاز مرسل عالقتو المحمية حيث ذكر المكان ) الشرق. 

 ة .وقصدمن فيو )أىل الشرق( وسر جمالو الدقة واإليجاز مع حسن اختيار العالق

- (الشرق) :. المعرفة تفيد العموم والشمول 

- .مفرق( : مجاز مرسل عن الرأس عالقتو الجزئية وسر جمالو الدقة واإليجاز( 

- (دراتو :). . . . .  استعارة تصريحية صور دول الشرق بالجواىر 

-  ( استعارة تصريحية، حيث شبو أمجاد مصر بالفرائد وىي الجواىر التي :) ال مثيل ليا وسر جماليا التجسيم فرائد

،وىى توحي بقيمتيا العالية. وقد قوي الشاعر ىذا الخيال بجعل ىذه الفرائد منظومة في عقد حول عنق مصر الجميمة التي 

 تفخر بمكانتيا وحضارتيا بين دول العالم.

- (عقدي:) . استعارة مكنية حيث شبو مصر بإنسان يمبس عقدا وسر جماليا التشخيص 

( . أسموب إنشائي طريقو االستفيام غرضو البالغى  النفي :) أي شيء في الغرب 

 - (شيء :)نكرة تفيد العموم والشمول 

- (الغرب) :  )مجاز مرسل عالقتو المحمية حيث ذكر المكان ) الغرب 

 وقصدمن فيو )أىل الغرب ( وسر جمالو الدقة واإليجاز مع حسن اختيار العالقة .

- ال (: أسموب مؤكد بقد اناس جم)قد بير ال. 

- ( جماالا :)  نكرة لمتعظيم. 
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- (الغرب) : . المعرفة تفيد العموم والشمول 

- (لم يكن منو عندي :). . . . . . كناية عن عظمة مصر وتميزىا 

 : مأخاٌن

حده ، وكان يمكنو أن : تؤخذ عمي الشاعر ؛ فقد فسر ما يبير الناس من نيضة الغرب من زاوية الجمال و   جماالا  - 1

 أو نتاجا( ولكنو شاعر غمبت عميو النظرة الفنية .  –يقول ) ثراء 

ويعاب عميو ىذا التعبير لقربو من التعبير العامي المتداول مما يجعمو أقل من المستوي الرائع  ولم يكن منو عندي : -2

 وحسن االختيار ليعظم التأثير. الواضح في القصيدة كميا ؛ ألن ألفاظ الشعر تقوم عمي مبدأ االنتقاء 

 هللا دبفع يصش ٔ أثُبئٓب دائًب انًقطغ انضبَٙ: -ٕ

        رـفففففففففففـشٖ ال يًفففففففففففـبرٙ اإلنفففففففففففّ قـفففففففففففـذس اٌ أَفففففففففففب -٘

  
 ثـــــؼـــفففففففففففففـذ٘ انفففففففففففففشأط ٚشفــفففففففففففففـغ انشفففففففففففففش    

 
        ػشٚـفففففففففففففـ  األٔنٛفففففففففففففبد فـفففففففففففففـٙ يجـفففففففففففففـذ٘ اٌ -ٙ

  
 ٔيجفففففففففففذ٘  أٔنٛفففففففففففبرٙ يضــفففففففففففـم نـفففففففففففـّ يــفففففففففففـٍ   

 
        أثُـــففففففففففففففـب فــؤسشـــففففففففففففففـذ نـــففففففففففففففـٙ هللا َظـففففففففففففففـش -8

  
 شفففففففففففـذ أ٘ انؼـــفففففففففففـال انـــفففففففففففـٗ فشـفففففففففففـذٔا ئفففففففففففٙ   

 

 المفردات

السانون األولاى  األولياات: –زراياة )ج( أمجااد × تااريخي المشارف  مجادي: –محيااي × موتي  مماتي: –حكم وقضى  قدر:

 نظار:: شبو )ج( أمثاال ا ِمثل –حديث )ج( ُعرق ×  كريم أصيل  عريق: –وما فييا التفرد الممتاز في كل مجال )م( األولى 

تراخااوا × اسااتعدوا وتجيازوا  شادوا: –أضاال × دل ىاد   أرشااد: –: الماراد أكرمنااي باالتوفيق  نظار ا  لااي –أعاارض × تطماع 

 وتقاعسوا . 

    الشرح

نيم وحامية عزىم وشرفيم. مصر لو قدر ا  ىالكيا وضياعيا فمن تر  دول الشرق تنعم بالكرامة والعزة ؛ فيي صمام أما

 وتفتخر مصر بأمجادىا العريقة القديمة منذ األزل وتتساءل في فخر : من لديو أمجاد مثل أمجادي؟

ويفتخر الشاعر عمى لسان مصر برعاية ا  ليا فيقول:لقد نظر ا  لي ورعاني وأرشد أبنائي إلى كل مجد وخير، فأسرعوا 

 ق ، فانطمقوا إلييا بمنتيي القوة والنشاط والحيوية والجدية .يتجيزون لموصول لمعال ومكارم األخال 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 7

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ألوان الجمال

 -  أنا إن قدر اإللو مماتي ( : استعارة مكنية حيث صور مصر شخصاا يتكمم ، وسر جماليا التشخيص  ، وىى توحى(

 بالفخر والعزة .

- أنا (: توحي بالفخر و االعتزاز ( 

 -  إن (: تفيد الشك (. 

- ( قدر اإللو مماتي :)استعارة مكنية حيث شبو مصر بإنسان يموت وسر جماليا التشخيص 

- قدر اإللو مماتي ( :   كناية عن الرضا بقضاء ا  و قدره (. 

- .  مماتي (: استعارة تصريحية ، حيث شبو الضعف بالموت ، وسر جماليا التوضيح ( 

؛ فمصر تفخر بنفسيا وقدرتيا ولكن) إن ( ىنا والتى تفيد الشك تدل عمي  : ) مماتي ( ال تتناسب والجو النفسي لمنص ناد

 أن مصر لم تمت و لن تموت .

-  ، الشرق يرفع الرأس (: استعارة مكنية حيث شبو الشرق بإنسان و لو رأس يرفعو  ، وسر جماليا  التشخيص (

ن مكانة مصر ودورىا في نيضة الشرق والعالم وتوحي بأثر مصر بين دول الشرق العربي كمو ، ويجوز أن تكون كناية ع

 .العربي"وعالقتيا بما قبميا )نتيجة (

-  (  نتيجة ال تر :) قبميالما  الشرق يرفع الرأس. 

- .إن مجدي في األوليات عريق ( :  كناية عن أصالة مصر ( 

-   : ) ل لمتشخيص.استعارة مكنية صور مصر بانسان لو مجد اصي) إن مجدي في األوليات عريق 

- ) إن مجدي في األوليات عريق ( : أسموب مؤكد و أداتو ) إن ( 

- (إن مجدي في األوليات عريق:)  تقديم الجار والمجرور )في األوليات( عمى خبر إن )عريق( يفيد قصر بأسموب

 االىتمام والتوكيد .

- جزء وىو )األوليات( وأراد بو الكل وىو )التاريخ  )األوليات(: )مجاز مرسل(. عن التاريخ عالقتو الجزئية حيث أطمق ال

 كمو(. وسر الجمال اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة . وىى جمع يفيد الكثرة .
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 ربٚهٕط 8
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 واتس 

 - .من لو مثل أولياتي و مجدي ( : أسموب إنشائي ) استفيام ( غرضو النفي ويوحي بالفخر ( 

-(أولياتي :)ضافة إلى ياء المتكمم لمتخصيص واإلعتزاز والفخر .جمع لمكثرة ومعرفة لمعموم والشمول ، اإل 

- (مجدي :). تكرارىا أفاد تأكيد العظمة 

- نظر ا  لي (: كناية عن حماية ا  لمصر (. 

- .لي( مجاز مرسل عن أىل مصر وعالقتو المحمية ( 

-  (استعارة مكنية حيث صور مصر بأم ليا أبناء ، وسر جماليا الأ :) تشخيص، ويجوز أن تكون كناية رشد أبنائي

 عن فضل ا  عمى أبناء مصر فأرشدىم لمخير. 

-.أبنائي(: الياء تفيد اعتزاز مصر بأبنائيا ( 

-  شدوا إلي العال ( : استعارة مكنية تصور العال ىدفا شامخاا ينيض إليو أبناء مصر في قوة وشجاعة وسر جماليا (

 التجسيم ، وىى توحي بسمو اليدف.

- شاادوا إلااااى العااااال أي شاد(: أسموب قصر بتقديم شبو الجممة )إلى العال( عمى النائب عن المفعول المطمق )ف- 

 )أ  شد(. لمتوكيد والتخصيص .

-.أي شدَّ(: توحي باليمة والعزيمة واإلصرار عند المصريين( 

- (فأرشد أبنائي /  فشدوا لمعال :). نتيجة لما قبمو 

- (شد-فشدوا:) يعطى جرسا موسيقيا تطرب لو االذن ناقص جناس 

 دػٕح نهُٕٓض ثًصش انًقطغ انضبنش : -ٖ

         أثـفففففففففففـٙ ثكــفففففففففففـم انؼفففففففففففال ٔػــــفففففففففففـذد قــــفففففففففففـذ -7

  
 ٔػـفففففففففففـذ٘ انٛفففففففففففٕو ففففففففففففؤَجضٔا سجفففففففففففبنٙ يفففففففففففٍ   

 
            ٔاألخفففففففففففـ انؼهفففففففففففى ػهفففففففففففٗ دٔنزفففففففففففٙ ٔاسفؼفففففففففففٕا -1

  
 ٚجفففففففففففذ٘ نفففففففففففٛظ ٔدــفففففففففففـذِ فــبنؼـفففففففففففـهى ـفففففففففففال    

 
          اٜ رؼــفففففففففففففـضش يٕقــفـففففففففففففـب َجـففففففففففففـزبص ـٍَذـفففففففففففف -ٓٔ

  
 رفففففففففففففشد٘ انـــفففففففففففففـشأ٘ ٔػــفففففففففففففـضشح فـفففففففففففففـّٛ سا    

 
          ٔاسيــــففففففففففـٕا انذففففففففففضو ٔقفففففففففففخ فٛففففففففففّ فقفففففففففففٕا -ٔٔ

  
 انًغزؼـــففففففففففففففففففـذ ثؼــــضيــففففففففففففففففففـخ جـــبَجــففففففففففففففففففـّٛ   
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للتواصل 01156008819

 واتس 

 المفردات

 وحاده: -أمنيتاي وعادي: –أخمفاوا × موا حققوا أت أنجزوا: –حقير وضيع )ج( أباة × عزيز النفس  أبي: –أخمفت ×  وعدت:

 عثارة:–تثبات × تازل وتخطائ  تعثر: –نتعثر )جوز( × نسمك ونعبر  نجتاز: يضر )جدو(× ينفع  يجدي: –جميعا × بمفرده 

× أصاايبوا  ارمااوا: –التياااون )ج( الحاازوم × الضاابط واإلتقااان  الحاازم: –تنجااي × تيمااك وتسااقط  تااردي: –زلااة )ج( عثاارات 

 المتييئ لؤلمر. المستعد: –صبر وتجمد )ج( عزمات  عزمة: –الفتور × اإلرادة وعقد النية )ج( عزوم  :العزم –اخطئوا 

    الشرح

 وقد وعدت بأن أقدم أفضل الرجال لبناء العال واليوم رجالي ينفذون وعدي ليم. -

وتبين  عمى العمم بال أخالق حميدة. يا أبنائي ارفعوا دولتي وأسسوا نيضتي عمى العمم واألخالق الكريمة فال يمكن بناء مجد

مصر ألبنائيا خطورة الفترة التي تعيشيا فتقول :نحن يا أبنائي نعيش فترة صعبة عمى الوطن تتخبط فييا اآلراء وتختمف، 

وقد تؤدي بعض اآلراء لميالك فعميكم أبنائي أن تقفوا من قضايا األمة موقفا حازما مشرفا يقضي عمى ما يقف في طريق 

 م، فاالستعداد لمصعاب سبيل النجاة.نيضتك

 ألوان الجمال

 - ) قد وعدت ( أسموب مؤكد با ) قد ( 

-  وعدت العال (: استعارتان مكنيتان في األولي تصوير لمصر بشخص يعد وسر جماليا التشخيص وفي الثانية (

 الفائقة عمي اإلبداع.  تصوير لمعال بشخص يوعد وسر جماليا التشخيص وتوحيان بقوة عاطفة الشاعر، وقدرتو

-  بكل أبي (: استعارة مكنية  حيث صور رجال مصر األعزاء بوسيمة تصل بيا مصر ألعمى منزلة (. 

- .أبي (: كممة تالءم اعتزاز و افتخار مصر بنفسيا و بأبنائيا ( 

- ى( وأراد بو الكل وىو )كل )رجالى(: )مجاز مرسل(. عن المصريين جميعا عالقتو الجزئية حيث أطمق الجزء وىو )رجال

 المصريين(. وسر الجمال اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة .

- ) ضافتيا لياء المتكمم تفيد اإلعتزاز والتخصيص .:) رجالي  جمع لمكثرة وا 

- ( أنجزوا وعد :)استعارة مكنية صور مصر بقائد  يطمب من رعيتو تنفيذ وتحقيق وعوده لمتشخيص 

- ي ( : أسموب إنشائي أمرغرضو  النصح و اإلرشاد و الحث عمي تحقيق الوعد. ) أنجزوا وعد 
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 واتس 

-  فأنجزوا اليوم وعد  (: أسموب قصر بتقديم شبو الجممة )اليوم( عمى المفعول بو )وعد ( لمتوكيد والتخصيص( 

- (وعد -وعدت:) جناس يعطى جرسا موسيقيا تطرب لو االذن 

- رضو الحث واالستنياض                ) ارفعوا (: أسموب إنشائي أمرغ 

-  ارفعوا دولتي عمي العمم و األخالق ( : استعارة مكنية ألنو شبو مصر بإنسان يتكمم ، وسر جماليا التشخيص وفييا (

 ) التجسيم ( ألنو شبو العمم واألخالق بقواعد ترفع . 

-  بينيما ، فال تقدير ألحدىما بدون اآلخر.) األخالق ( عطفيا عمي ) العمم ( يدل عمي التالزم والتكامل 

-  فالعمم وحده ليس يجدي ( : استعارة مكنية  حيث صور العمم بإنسان ال ينفع أو بدواء ال ينفع وحده وسر جماليا (

 التشخيص أو التجسيم، وكناية عن تالزم العمم واألخالق وحاجة كل منيما لآلخر.وعالقتيا بما قبميا تعميل .

- (وقفانجتاز م:)استعارة مكنية صور الوقف بشيء ماد  يجتازه أبناء مصرلمتجسيم 

-  .موقفا تعثر فيو اآلراء (: كناية عن صعوبة الظروف التي تمر بيا مصر ( 

- (موقفا:). نكرة لمتيويل 

- (تعثر اآلراء:)استعارة مكنية حيث شبو اآلراء بدابة تعثر وسر جماليا التجسيم. 

- ع يفيد الكثرة ومعرفة وتعدد وجيات النظر في األمر الواحد .) اآلراء ( : جم 

-  عثرة الرأي تردي ( : استعارة مكنية حيث شبو العثرة بشيء مادي يقتل وييمك، وتوحي باالنتباه وحسن إعمال العقل (

 في الشدائد ، وسر جماليا  التجسيم.

-  تعثر( طباق يوضح المعنى ويؤكده .  –)نجتاز 

-  عثرة( جناس ناقص يعطى التعبير جرسا موسيقيا .  –)تعثر 

- (: كناية عن شدة وقوة المصرين في مواجية الصعاب.  الحزم) قفوا فيو وقفة 

- ( فقفوا فيو وقفة الحزم:)استعارة مكنية صور مصر بقائدينصح جنوده لمتشخيص. 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 11

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

- جية الصعاب بوقفة الجزم . لمتوضيح  ويوحى )قفوا فيو وقفة الحزم(: )تشبيو بميغ(. صصور وقفة المصريين فى موا

بالجدية فى الصعاب. وفيو أسموب قصر بتقديم شبو الجممة )فيو( عمى المفعول المطمق )وقفة المستعد( لمتوكيد 

 والتخصيص 

- (وقفة-قفوا:)جناس يعطى جرسا موسيقيا تطرب لو االذن 

-( :) وير لمموقف الصعب الذ  تمر بو مصر بحصن لو جانبان استعارتان مكنيتان تص ارموا جانبيو بعزمة المستعد

 يضربو ابناء مصر وتصوير لمعزمة بسيام يرمييا ابناء مصر لمتجسيم 

-  عزم( جناس ناقص يعطى التعبير جرسا موسيقيا .  –)حزم 

-  ) ارموا  ( أسموب إنشائي أمر غرضو النصح و اإلرشاد .  –) قفوا ( 

 التعلٌق العام على النص

 ما لغرض النص ؟ ا: 

 الفخر باألمجاد القومية قديميا و حديثيا 

 و ىو من األغراض التي تطورت في العصر الحديث 

 و لذلك يعتبر و يعد ىذا النص من شعر التحرير و ) الحماسة ( الذي يشارك في إيقاظ الوعي القومي 

 س: إلي أي المدارس األدبية ينتمي ىذا النص؟  و ما سمات المدرسة ؟

 تمي ىذ النص إلي مدرسة ) الكالسيكية الجديدة النابعة ( من مدرسة ) اإلحياء و البعث ( ين

 من سمات مدرسة ) الكالسٌكٌة الجدٌدة   

 التمسك بالمفظ العربي القديم  -2    وحدة الوزن و القافية  -1

 تقميد القدماء  مثل ) نداء الصاحبين (  -4    التأثر بالخيال القديم  -3

 مالمح المحاذظة علً الادٌم ؟ و ما مالمح التجدٌد ذً  اا النص ؟ ا: ما

 أوال: المحافظة عمي القديم يظير في : 
 وحدة الوزن و القافية  -1
 التمسك بالمفظ العربي األصيل -2
 انتزاع بعض الصور من البيئة القديمة -3
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 ثانيا : مالمح التجديد : 

 الموضوع جديد فيو من شعر التحرير -1

 و ترابط األفكار (  -و الجو النفسي –) وحدة : الموضوع الوحدة العضوية  -2

 اختيار عنوان لمقصيدة  -3

 تشخيص مصر بجعميا إنسان يتحدث عن نفسو  -4

 ما سمات أسلوب الشاعر ومدرسته ؟ :ا 

 فصاحة األلفاظ وبعدىا عن الغرابة . -1

 الحرص عمى المفظ العربي األصيل . -2

حكام الصياغة . -3  جزالة العبارات وا 

 ير وكثرتو لتوضيح المعاني وتوكيدىا .روعة التصو  -4

 االستعانة بالمحسنات البديعية غير المتكمفة . -5

 االلتزام بوحدة الوزن والقافية . -6

 وحدة الموضوع . -7

 ما مصدر الموسٌاى ذً النص ؟ ٕا

  : تنوعت مصادر الموسيقى في النص وىي- 

 الموسيقى الخارجية ) الظاىرة ( : وتتمثل في الوزن والقافية . -8

 وسيقى الداخمية ) الخفية ( : وتتمثل في صدق العاطفة وحسن اختيار األلفاظ وترابط األفكار وجمال التصويرالم -9

 ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟ ٗا

 وطني صادق الوطنية . -1

 محب لوطنو معتز بو . -2

 واسع الثقافة عميق الفكرة -3

 شاعر موىوب -4
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 أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولمااا ؟   ٘ا

 )ال تر  الشرق يحيا بعدي( ؟ –فع الرأس بعدي( ) ال تر  الشرق ير  -1

  التعبير األول أجمل ؛ ألنو يدل عمى عزة النفس والشموخ والكرامة ، أما التعبير اآلخر فربما يحياا الشارق بعاد

 مصر ولكن حياة ال شموخ وال عزة فييا بل ذل وىوان .

 نظر الخمق ؟  –نظر ا   -2

   فيو حفظ ورعاية وعناية لمصر .التعبير االول أجمل ؛ ألن نظر ا 

 ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟  ٙا

 . تسيطر عمى الشاعر عاطفة الفخر واالعتزاز بأمجاد مصر 

 ( /6565https://dardery.site/archivesنهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

 (مصر تتحدث عن نفسها)نص علىتـدرٌـبـات

 (ٔ  

 

         جًـــٛـــــفففففففففففففـؼب ُٚظفففففففففففففشٌٔ انخهففففففففففففف  ٔقففففففففففففف  -ٔ

  
 !ٔدفففففففففففذ٘  انًجفففففففففففذ قٕاػفففففففففففذ أثُفففففففففففٙ كٛففففففففففف    

 
        انــذْــفففففففففففـش عفففففففففففبن  ففففففففففففٙ األْفففففففففففشاو ٔثُفففففففففففبح -ٕ

  
 انزذـــــففففففففففففففـذ٘ ػـُـففففففففففففففـذ انكـففففففففففففففـالو كفففففففففففففففَٕٙ   

 
       انشـــفففففففففـش يفـفففففففففـش  ففففففففففٙ انؼفففففففففال  رفففففففففبط أَفففففففففب -ٖ

  
 ػـــقففففففففففففففففففـذ٘ فـــشائــــــففففففففففففففففففـذ ٔدسارـففففففففففففففففففـّ     

 
       انُــفففففففففـب ثٓفففففففففش قفففففففففذ انغفففففففففشة ففففففففففٙ شفففففففففٙ  أ٘ -ٗ

  
 !ػُفففففففففففـذ٘  يفففففففففففـُّ ٚكفففففففففففٍ ٔنفففففففففففى جًفففففففففففبال ط   

 

 :   انجذائم انًقزشدخثٍٛ  يٍ  انصٕاة نًب ٚهٙ اخزش -

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « سالف » كلمة معنى ما -ٔ

 .عائد ׄ    .قالح ׄ       .قادم ׄ    .سابق ׄ  

 بعض جوانب االتفوق الاي امتازت به مصر ؟ الساباة األبٌات تعكا كٌف -ٕ

 .تشٌر األبٌات  نا للى قوة مصر ذً التصدي  للغزاة و المستعمرٌن  ׄ  

 تشٌر األبٌات للى  نا للى التادم العلمً الاي أحرزه المصرٌٌن ذً عصرنا الحالً ׄ  

 المصري الادٌم والاي ٌدل غلٌه تلك األثار الخالدة التً تركها أجدادنا تشٌر األبٌات للى عظمة التارٌخ  ׄ  

 تشٌر  اه األبٌات  نا للى تفوق مصر االقتصادي بما تحتوٌه أراضٌها من ثروات وكنوز ال تنفد. ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 14

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ة األغراض أي   للى -ٖ ٌَّ  العصر الحدٌ ؟ ذً وكٌف تطور  الساباة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .ذً العصر الحدٌ  لٌشمل وصف المنجزات والمخترعلت الحدٌثه وتطور الوصف، ׄ  

 .وتطور  اا الفن حٌ  عدل أصحابه عن المدح ألى التارٌخ الَمْدح، ׄ  

 .وتطور  اا الغرض لٌنصب على المستعمر وبٌان جرائمه   الهجاي، ׄ  

 .  ٌثهاحد و قدٌمها وتطور ذً العصر الحدٌ  لٌشمل الفخر باألمجاد الاومٌة الَفْخر، ׄ  

 تعكا األبٌات سمة من سمات المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة من حٌ  الموسٌاى ، ذما  ً؟ -ٗ

 .الادٌمة البٌئة من الصور بعض انتزاع ׄ                                   األصٌل العربً باللفظ التمسك ׄ  

 .للاصٌدة عنوان اختٌار ׄ    . الااذٌة و الوزن المحاذظة على وحدة ׄ  

 العنوان األنسب لألبٌات: -٘

  .تفوق مصر على دول الشرق ׄ    انبهار الناا بحضارة مصر. ׄ  

 .عظمة تارٌخ مصر وجمالها ׄ                                  .تارٌخ الفراعنة ׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد ذً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٙ

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌاوٌهׄ      جناا ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 نظٌر، لثارة الا ن مراعاةׄ      تصرٌا، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 جمالها؟ سر "ذً البٌت الثال ؟ وما العالي تاج ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" أنا -7

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ                  .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌغ، تشبٌه ׄ                              .التشخٌص تصرٌح

 نوع األسلوب ذً البٌت الرابا ، والغرض منه :  -8

     لنشائً طلبً للنفًׄ                               خبري للتارٌرׄ  

  لنشائً معنى خبري لفظاׄ                  لنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : ذً البٌت الرابا نكرة   شًي)  كلمة جايت  -9

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحاٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 بعض مظا ر التجدٌد عند شعراي الكالسٌكٌة الجدٌدة؟ الساباة األبٌات تعكا كٌف -ٓٔ

 .ٌظهر الك ذً ذً تخلً الشاعر عن المادمة الطللٌة  ׄ                 .ٌظهر الك ذً المحاذظة على الوزن والااذٌة  ׄ  

 . جزالة العبارات ولحكام الصٌاغةٌظهر الك ذً  ׄ                  .ٌظهر الك ذً استخدام اللفظ العربً األصٌل  ׄ  

ٌ ن كناٌة، الثانً البٌت من األول الشطر ذً -ٔٔ  .جمالها وسر نوعها، ذب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ      .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان ف،موصو عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ           .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 15

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 جمالها؟ سر "ذً البٌت األول ؟ وما المجد قواعد ًما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" أبن -ٕٔ

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ                    .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ                                     .التشخٌص تصرٌح

 البٌت الثال  ، والغرض منه: ذً أنا تاج العالي " نوع األسلوب ذً قوله:"   -ٖٔ

   خبري لفظا لنشائً معنىׄ        لنشائً غٌر طلبً للترجًׄ      لنشائً طلبً للتمنًׄ    خبري للفخرׄ  

 ؟الشاعر ٌعد من سمات أسلوب ال الساباة، أيٌّ مما ٌأتً لألبٌاتذً ضوي ذهمك  -ٗٔ

 .ٔرٕكٛذْب انًؼبَٙ نزٕظٛخ ٔكضشرّ انزصٕٚش سٔػخ ׄ        .غشاثخ األنفبظ ٔصؼٕثزٓب ׄ  

 ٔانقبفٛخ انٕصٌ ثٕدذح االنزضاو ׄ        انًزكهفخ غٛش انجذٚؼٛخ ثبنًذغُبد االعزؼبَخ ׄ  

 ، مثل:الشاعرالساباة بعض مالمح شخصٌة  األبٌاتتعكا  -٘ٔ

 جًٛغ يب عج  ׄ    يْٕٕة شبػش ׄ   . ثّ يؼزض نٕغُّ يذت ׄ   وطنً صادق الوطنٌة . ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - ٙٔ

 انزذــــــذ٘ ػـُــذ انكــالو كفَٕٙ ׄ      .         جًـــٛــــــؼب ُٚظشٌٔ انخه  ٔق  ׄ  

 جًبال انُـــبط ثٓش قذ ׄ            انشــــش  يفــش  فٙ انؼال  ربط أَب ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6565نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

(ٕ 

        رـفففففففففففـشٖ ال يًفففففففففففـبرٙ اإلنفففففففففففّ قـفففففففففففـذس اٌ أَفففففففففففب -٘

  
 ثـــــؼـــفففففففففففففـذ٘ انفففففففففففففشأط ٚشفــفففففففففففففـغ انشفففففففففففففش    

 
        ػشٚـفففففففففففففـ  األٔنٛفففففففففففففبد فـفففففففففففففـٙ يجـفففففففففففففـذ٘ اٌ -ٙ

  
 ٔيجفففففففففففذ٘  أٔنٛفففففففففففبرٙ يضــفففففففففففـم نـفففففففففففـّ يــفففففففففففـٍ   

 
        أثُـــففففففففففففففـب فــؤسشـــففففففففففففففـذ نـــففففففففففففففـٙ هللا َظـففففففففففففففـش -8

  
 شفففففففففففـذ أ٘ انؼـــفففففففففففـال انـــفففففففففففـٗ فشـفففففففففففـذٔا ئفففففففففففٙ   

 

 :   انجذائم انًقزشدخثٍٛ  يٍ  انصٕاة نًب ٚهٙ اخزش -

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «مجد» كلمة معنى ما -ٔ

 قوة ׄ                    .حضارة ׄ                       .علم ׄ           رذعة ׄ  

 ؟ قبله بما " ذً البٌت األول  ال تــرى الشرق ٌرذـــا الرأا بـــــعــــديقوله "   عالقة ما -ٕ

 .توضٌح ׄ                            .نتٌجة ׄ                         .توكٌد ׄ         .تعلٌل ׄ  

 الغرض منه؟ وما ذً البٌت األول ؟ األسلوب نوع ما -ٖ

   خبري ،لظهار الحزنׄ    لنشائً غٌر طلبً للتعجبׄ      لنشائً طلبً للنفًׄ    خبري للفخرׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 16

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ٌته لمصر وأبنائها، العبارة الدالة على الك؟اللى حفظ هللا ورع الساباة األبٌات تشٌر -ٗ

   بـــــعــــدي الرأا ٌرذـــا الشرق تــرى ال ׄ    .ممـاتً اإلله قــدر لن أنا ׄ  

 أبنــــائً. ذــأرشــــد لــــً هللا نظــر ׄ                                          . عرٌــق األولٌات ذــً جــديم لن ׄ  

 جمالها؟ سر "ذً البٌت الثال  ؟ وما العــــال للــــى ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" ذشــدوا -٘

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة ׄ                              .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

  للـــداللة على : ذً البٌت الثانً  جمعا   أولٌات: ) كلمة جايت  -ٙ

  .الكثرةׄ    والشمول العمومׄ    التحاٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ؟ وما غرضه؟«ومجدي؟ أولٌاتً مثـــل لــه مـــن : »ذً البٌت الثانً ً قولهما نوع األسلوب ذ -7

 اَشبئٙ غٛش غهجٙ، انًذح ٔانزؼظٛى. ׄ       .نهزقشٚش ٔانزٕكٛذ، خجش٘ ׄ  

 .نهُفٙاَشبئٙ اعزفٓبو،  ׄ      خجش٘ اَكبس٘، رقشٚش انًؼُٗ ٔرٕكٛذِ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب مؤكد:  - 8

        ػشٚــ . األٔنٛبد فــٙ يجــذ٘ اٌ ׄ    . ثـــــؼــــذ٘ انشأط ٚشفـــغ شش ان رــشٖ ال ׄ  

  ئٙ أثُــــب فــؤسشــــذ ׄ        .نــــٙ هللا َظــش ׄ  

 الثال ؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد ذً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌاوٌهׄ      جناا ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 نظٌر، لثارة الا ن مراعاةׄ      تصرٌا، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 جمالها؟ سر "ذً البٌت األول؟ وما الرأا ٌرذا الشرق ترى ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" ال -ٓٔ

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .تشبٌه مجمل ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 عرٌــق " أسلوب قصر بتادٌم : األولٌات ذــً مجــدي قوله ذً البٌت الثانً:" لن -ٔٔ

 الجار والمجرورׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

  ذً البٌت األخٌر ٌوحً بـ :   شدَّ  أي) قوله:  -ٕٔ

  .ٌمةاإلصرار والعزׄ         والشمول العمومׄ     الضعف والعجز ׄ      عدم المباالة ׄ  

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية
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 واتس 

ٌ ن كناٌة، الثال  البٌت من األول الشطر ذً -ٖٔ  .جمالها وسر نوعها، ذب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان ،نسبة عن كناٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6565نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

 

 (ٖ 

         أثـفففففففففففـٙ ثكــفففففففففففـم انؼفففففففففففال ٔػــــفففففففففففـذد قــــفففففففففففـذ -7

  
 ٔػـفففففففففففـذ٘ انٛفففففففففففٕو َجضٔاففففففففففففؤ سجفففففففففففبنٙ يفففففففففففٍ   

 
            ٔاألخفففففففففففـ انؼهفففففففففففى ػهفففففففففففٗ دٔنزفففففففففففٙ ٔاسفؼفففففففففففٕا -1

  
 ٚجفففففففففففذ٘ نفففففففففففٛظ ٔدــفففففففففففـذِ فــبنؼـفففففففففففـهى ـفففففففففففال    

 
          اٜ رؼــفففففففففففففـضش يٕقــفـففففففففففففـب َجـففففففففففففـزبص َذـففففففففففففـٍ -ٓٔ

  
 رفففففففففففففشد٘ انـــفففففففففففففـشأ٘ ٔػــفففففففففففففـضشح فـفففففففففففففـّٛ سا    

 
          ٔاسيــــففففففففففـٕا انذففففففففففضو ٔقفففففففففففخ فٛففففففففففّ فقفففففففففففٕا -ٔٔ

  
 انًغزؼـــففففففففففففففففففـذ ثؼــــضيــففففففففففففففففففـخ ـّٛجـــبَجــفففففففففففففففففف   

 

 :   انجذائم انًقزشدخثٍٛ  يٍ  انصٕاة نًب ٚهٙ اخزش -

 الثال ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تردي » كلمة مضاد ما -ٔ

 .تهلك ׄ                    .تنجً ׄ                       .تشفً ׄ       .تساط ׄ  

 جمالها؟ سر "ذً البٌت الثال  ؟ وما ذــٌه اآلراي رما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" تعـــث -ٕ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ     .التشخٌص تصرٌح

 وعــدي " أسلوب قصر بتادٌم : الٌوم قوله ذً البٌت األول:  " ذأنجزوا -ٖ

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ        الظرفׄ     فعولالمׄ  

 ؟ وما غرضه؟البٌت الثال ما نوع األسلوب ذً  -ٗ

 انذش ٔاالعزُٓبضاَشبئٙ غٛش غهجٙ،  ׄ      .انُفٙ ٔاإلَكبساَشبئٙ غهجٙ،  ׄ  

 .انزؼجت ٔاالعزُكبس، خجش٘ ׄ     .نهزذزٚشخجش٘ ،  ׄ  

 ؟لبرا ٌم حاذظمظا ر التجدٌد عند ٌعد من  الساباة، أيٌّ مما ٌأتً للنصذً ضوي ذهمك  -٘

 .اعزخذاو انهفع انؼشثٙ األصٛم ׄ      .انًذبفظخ ػهٗ انٕصٌ ٔانقبفٛخ ׄ  

 انقذًٚخ انجٛئخ يٍ انصٕس ثؼط اَزضاع ׄ        ٔدذح انًٕظٕع ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 18

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 بما قبله؟ البٌت الراباما عالقة  -ٙ

 رؼهٛم. ׄ   رفصٛم. ׄ                         رٕظٛخ. ׄ      َزٛجخ. ׄ  

 ؟ قبله بما ٌجدي" ذً البٌت الثانً  لٌا وحـــده ذــالعــلم قوله : " عالقة ما -7

 .توضٌح ׄ                         .نتٌجة ׄ                    .تفصٌل ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ما الاي ٌارره الشاعر  ذً البٌت الثانً؟ -8

 .ائها على طلب العلم ذاط  ٌارر الشاعر أن تادم األمم لنما ٌكون بحرص أبن ׄ  

   بسواعد أبنائها الاوٌة ٌكون لنما األمم تادم أن الشاعر ٌارر ׄ  

   عندما ٌجما أبناؤ ا بٌن العلم واألخالق  ٌكون لنما األمم تادم أن الشاعر ٌارر ׄ  

 .  بالتحلً باألخالق دون غٌر ا من الصفات ٌكون لنما األمم تادم أن الشاعر ٌارر ׄ  

 الرابا؟ وما سر جماله؟ البٌت عزمه  ذً  –بٌن كلمتً )الحزم   البدٌعً المحسن وع ما ن  -9

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌاوٌهׄ      جناا ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 نظٌر، لثارة الا ن مراعاةׄ      تصرٌا، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 جمالها؟ سر "ذً البٌت األول؟ وما العال وعـــــدت ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" قـــــد -ٓٔ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ                     .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ                                     .التشخٌص تصرٌح

 از مرسل عالقته :" مج رجالً قوله ذً البٌت األول:  " من -ٔٔ

  السببٌةׄ     المحلٌةׄ     الجزئٌةׄ     الكلٌةׄ  

 البٌت الثانً : ذً "  واألخــالق العلم على دولتً نوع األسلوب ذً قوله:" وارذعوا  -ٕٔ

     لنشائً طلبً للح ׄ        خبري للتارٌرׄ  

  خبري لفظا لنشائً معنىׄ       لنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  

  للـــداللة على : ذً البٌت الثال  نكرة   موقفا: ) ةكلم جايت  -ٖٔ

  .التعظٌمׄ              والشمول العمومׄ            التحاٌر ׄ              التهوٌل ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة ٌشتمل على أسلوب توكٌد:  - ٗٔ

  ٔاألخــال  انؼهى ٗػه دٔنزٙ ٔاسفؼٕا ׄ     .           أثــٙ ثكـــم انؼال ٔػـــــذد قـــــذ ׄ  

 رشد٘ انــــشأ٘ ٔػـــضشح ׄ      فــّٛ اٜسا  رؼـــضش يٕقــفــب َجــزبص َذــٍ ׄ  

 

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 19

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ٌاول حاذظ لبرا ٌم: -٘ٔ

 شففففففففففففففففـًبئم   ركزُفففففففففففففففففُّ  نففففففففففففففففى اٌِ ٔانؼففففففففففففففففـهىُ  -ٔٔ

  
    ِّ  اإِلخفففففففففففففففففففـب ِ  يطٛففففففففففففففففففخ   كففففففففففففففففففبٌ رُففففففففففففففففففـْؼهٛ

 
  ات من األبٌات ما ٌتواذق ما  اا البٌت:

          انجٛذ انشاثغ ׄ              انجٛذ انضبنش ׄ              انجٛذ انضبَٙ ׄ            انجٛذ األٔل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6565نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  )  

 

  تحد  عن نفسهامصر تنصوص متحررة على نص )

     

  ٔنص رقم )

 :محرم أحمد ٌاول

فففففففففففففففٍ -ٔ ٌ   ُٚغفففففففففففففففِؼذُ  ي  غفففففففففففففففب ٛفففففففففففففففشُ  األٔ  ٛٓفففففففففففففففب غ   ثُ 

  
ُُٚٛهُٓفففففففففففففففففففففب    ٛفففففففففففففففففففففشُ  اٜيفففففففففففففففففففففبل   ٔ   ر ٔٚٓفففففففففففففففففففففب غ 

 
فففففففففففففففشٚىُ  ن فففففففففففففففٛظ   -ٕ فففففففففففففففٍ انك   ً غبَ فففففففففففففففُّ  ٚ فففففففففففففففشٖ ثِ  أٔ 

  
ففففففففففففففففففففت      ففففففففففففففففففففٕاد٘ َٓ   ٚ ذًٛٓففففففففففففففففففففب ال صُففففففففففففففففففففى   انؼ 

 
ِّ  ر شجففففففففففففففففففٕ -ٖ رِفففففففففففففففففف ففففففففففففففففففقبئِٓب اَِقِعففففففففففففففففففب    ثُِ جذ   ش 

  
     ٕ ْففففففففففففففففففففف ِِ  ز٘ان ففففففففففففففففففففف ٔ   ُٚشفففففففففففففففففففففقٛٓب ثِقُؼفففففففففففففففففففففِٕد

 
د   -ٗ  ٕ ر فففففففففففففففففففف ح   ٔ  ففففففففففففففففففففذ  ِْ ِّ  جب فففففففففففففففففففففغ   ثِفففففففففففففففففففف  األ رٖ د 

  
فففففففففففففففٍ    ٕ   َ فِغفففففففففففففففٓب ػ  ْففففففففففففففف  ُٚئرٚٓفففففففففففففففب ان فففففففففففففففز٘ ٔ 

 
كففففففففففففففففففففبِسوِ  ُعففففففففففففففففففففجُمُ  -٘  ً ففففففففففففففففففففخ   نِهِكففففففففففففففففففففشاوِ  ان  ً ٚ  قٕ 

  
ففففففففففففففففففففالو       ٚ جغٛٓفففففففففففففففففففففب ان فففففففففففففففففففففز٘ ُٚخِطئُٓفففففففففففففففففففففب ف ؼ 

 
ٍ   أ كض فففففففففففففففففففففش   يفففففففففففففففففففففب -ٙ ز ففففففففففففففففففففففبِخشٚ ًُ فففففففففففففففففففففب ان اًَِ   ٔ 

  
ج ففففففففففففففففذ ثًِففففففففففففففففب انِكففففففففففففففففشاوِ  ف خففففففففففففففففشُ     ففففففففففففففففذٚٓب د   أٚ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

بغٌها » كلمة معنى ما -ٔ  الخاما؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ٌَ

 .ٌرذضها ׄ     .ٌطلبها ׄ                                     .ٌصفها ׄ        ٌعتدي علٌها ׄ  

 ؟ لهقب بما ٌَحمٌها"  ال عالقة قوله ذً البٌت الثانً : " ُثمَّ  ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذً الشطر األول من البٌت السادا األسلوب نوع ما -ٖ

 .خبري ׄ             .خبري لفظا لنشائً معنى ׄ           .لنشائً غٌر طلبً ׄ           .لنشائً طلبً ׄ  

 ذً البٌت السادا أسلوب قصر وسٌلته: -ٗ

 الاصر بإنما ׄ     النفً واالستثنايׄ      المبتدأ والخبرتعرٌف ׄ    التادٌم والتأخٌرׄ  
ة األغراض أي   للى -٘ ٌَّ   الساباة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 الَفْخر ׄ   الَغَزل ׄ                         الَمْدح ׄ                       الشعر الوطنً، ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 20

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تعكا األبٌات سمة من سمات الكالسٌكٌة ، ذما  ً؟ -ٙ

 . االعتماد على األسلوب الخبري ׄ   . تنوع الوزن والااذٌة ׄ      .اال تمام بالناحٌة البٌانٌة ׄ    تمام بالخٌال الكلًاال  ׄ  

 الثال ؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد ذً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    ماابلة ، تؤكد المعنى وتاوٌهׄ      حسن تاسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  
 نظٌر، لثارة الا ن مراعاةׄ      ٌعطً جرسا موسٌاٌاتصرٌا، ׄ  
ٌُسِعدُ  -8  جمالها؟ سر "ذً البٌت األول؟ وما األَوطانَ  ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح غ،بلٌ تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 َشاائِها " أسلوب قصر بتادٌم : ِاناِضايَ  بَِنجَدتِهِ  قوله ذً البٌت الثال :  " َترجو -9

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الخبرׄ     المبتدأׄ  
 البٌت األول : ذً َبنٌها "  َغٌرُ  األَوطانَ  ٌُسِعدُ  الغرض من االستفهام ذً قوله:" َمن  -ٓٔ

 التعجب واالستنكارׄ     الح  واالستنهاضׄ      التمنًׄ    النفً واإلنكارׄ  

  للـــداللة على : ذً البٌت األول معرذة   األَوطانَ : ) كلمة جايت  -ٔٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحاٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6602نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

  ٕنص رقم )

 ٌاول حاذظ لبرا ٌم:

ففففففففففففٙ    ٚ جفففففففففففف    ن ففففففففففففى -ٔ ٍ   ش  ففففففففففففذُٚب انففففففففففففُذَٛب ِيفففففففففففف  ٚ  ثِؤ

  
يففففففففففففففففففففففغ   ث قِٛ ففففففففففففففففففففففخُ  ااِّل     آقُٛفففففففففففففففففففففففب فففففففففففففففففففففففٙ د   ي 

 
ح   ُكُّفففففففففففففففب -ٕ غ فففففففففففففففذ انفففففففففففففففذ ْشِ  جٛفففففففففففففففذِ  قِفففففففففففففففالد   ف بَِف ش 

  
فففففففففففففففففٙ     ٔ  ٍِ ففففففففففففففففٛ ٚبدُٛففففففففففففففففب ُففففففففففففففففبكُ  انُؼففففففففففففففففال ًٚ   س 

 
ُبِصنُُفففففففففففففففب كبَ فففففففففففففففذ -ٖ خ   انِؼفففففففففففففففضِّ  ففففففففففففففففٙ ي   شفففففففففففففففبِيخ 

  
فففففففففففففففففًظ   رُشفففففففففففففففففِش ُ  ال    غبَُٛفففففففففففففففففب ففففففففففففففففففٙ ااِّل  انش   ي 

 
ٗ-   ٌ كفففففففففففب فففففففففففشِ  ُيُفففففففففففٗ أ قصفففففففففففٗ ٔ  حِ  َٓ  فففففففففففش  ج   ً  ن فففففففففففٕ ان

  
ِّ  ِيفففففففففففففففٍ    فففففففففففففففذ يبئِففففففففففففففف  عفففففففففففففففبقُٛب أ قفففففففففففففففذاحُ  ُيِضج 

 
انُشففففففففففففففٓتُ  -٘ ففففففففففففففب ن ففففففففففففففٕ ٔ   ٓ ح   كبَ ففففففففففففففذ أَ  ش  ففففففففففففففخ   ُيغ 

  
جىِ     ففففففففففففٍ نِففففففففففففش  ٌ   ي   أ ػبدُٚففففففففففففب ٍِيفففففففففففف ٚ جففففففففففففذٔ كففففففففففففب

 
ل ف ه ففففففففففففففى -ٙ ُصففففففففففففففشٔ ُ  َ ففففففففففففففض   ر شُيقُُففففففففففففففب انففففففففففففففذ ْشِ  ٔ 

  
فففففففففففففففففففضسا      ُػُب ش  ر خفففففففففففففففففففذ  رُهُٓٛفففففففففففففففففففب انفففففففففففففففففففُذَٛب ٔ   ٔ 

 
زّففففففففففففففففففٗ -8 ففففففففففففففففففذ َٔب د  ال غ  ال جففففففففففففففففففبِ   ٔ  ففففففففففففففففففت   ٔ   َ ش 

  
ال    ففففففففففففففففففففففففففذٚ    ٔ  ال ص   ُٕٚاعففففففففففففففففففففففففففُٛب ِخففففففففففففففففففففففففففم   ٔ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السادا؟ ٌتالب سٌاق من تفهم كما «صروف» كلمة معنى ما -ٔ

 .األول والثانً ׄ     .اشتااقات ׄ   .مصائب ׄ   نوائب ׄ  

https://dardery.site/archives/6602


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 21

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ؟ قبله عالقة البٌت السابا بما ما -ٕ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 الك؟ سبب وما الساباة؟ األبٌات الشاعر ذً  استخدمه الاي األسلوب نوع ما -ٖ

 . اٌاكر التً الحاائق وتوكٌد التارٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النفا ذً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .الحاائق التً ٌاكر ا تأكٌد وتارٌر الخبري، ׄ  

 جما الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتارٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

 :الرابا البٌت ذً"  ساقٌنا"  و"  مائِهِ " كلمتً بٌن .ٗ

 نظٌر اةمراعׄ     جنااׄ    ترادفׄ    طباقׄ   

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر ذً األبٌات: -٘

 الثورة والغضب   ׄ    الخوف  والٌأاׄ    الحزن والحسرةׄ                 الحب واإلعجابׄ   

 ذً البٌت الثانً: " َرٌاحٌنا ُكنا"  قوله ذً التشبٌه نوع - -ٙ

 ضمنًׄ    تمثٌلًׄ    مجملׄ    بلٌغׄ   

   ً واحدة  عدا ما متأثر بالادماي األبٌات ذً حاذظ  أن على ٌدل  ٌلً مما كل  -7

 استخدام اللغة  التراثٌةׄ       . التصرٌا على الحرصׄ   

 .والااذٌة الوزن على المحاذظةׄ         االعتماد على األسلوب الخبريׄ   

 البٌت الثال  : ذً َمغانٌنا "  ذً لاِّل  الَشماَ  ُتشِرقُ  نوع األسلوب ذً قوله:" ال  -8

  أسلوب تعجبׄ      لنشائً غٌر طلبًׄ       أسلوب قصرׄ    لنشاي طلبً ׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد ذً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

   ماابلة ، ٌؤكد المعنى وٌاوٌهׄ       حسن تاسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

 التفات، لثارة الا نׄ       تصرٌا، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

ٌ ن كناٌة، الثال  البٌت من الثانً الشطر ًذ -ٓٔ  .جمالها وسر نوعها، ذب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ      .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان ة،نسب عن كناٌة ׄ            .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

 جمالها؟ سر َوُتلهٌنا "ذً البٌت السادا ؟ وما الُدنٌا ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله:" َوَتخَدُعنا -ٔٔ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 22

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ساقٌنا " أسلوب قصر بتادٌم : أَقداحُ  ُمِزَجت مائِهِ  قوله ذً البٌت الرابا:  " ِمن -ٕٔ

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الظرفׄ     المفعولׄ  
  للـــداللة على : ذً البٌت السابا  نكرة   َصدٌق  : ) كلمة جايت  -ٖٔ

 .التعظٌمׄ        والشمول لعموماׄ       التحاٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6603نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

  

  ٖنص رقم )

 قال شوقً :

ففففففففففففففففهٕا -ٔ ففففففففففففففففذاح   ق هجففففففففففففففففٙ ع  ففففففففففففففففال غ  صبثففففففففففففففففب ع   ٔ 

  
فففففففففففففففففم      هفففففففففففففففففٗ ن ؼ   ِػزبثفففففففففففففففففب ن فففففففففففففففففُّ  ًفففففففففففففففففبلِ انج   ػ 

 
ُٚغفففففففففففففففففؤ لُ  -ٕ فففففففففففففففففٕاِدسِ  ففففففففففففففففففٙ ٔ  فففففففففففففففففٕاة   رٔ انذ   ص 

  
ففففففففففففففففم     ٓ ًففففففففففففففففبلُ  ر ففففففففففففففففش     ف  ففففففففففففففففٕاثب ن ففففففففففففففففُّ  انج   ص 

 
ُكُففففففففففففففففففففذُ  -ٖ ففففففففففففففففففففؤ نذُ  اِرا ٔ  يففففففففففففففففففففب   انق هففففففففففففففففففففت   ع   ٕٚ 

  
نّٗ     ٕ يغُ  ر ففففففففففففففف فففففففففففففففٍ انفففففففففففففففذ  ٕاثفففففففففففففففب ق هجفففففففففففففففٙ ػ   انج 

 
نففففففففففففففففففففٙ -ٗ  ٔ   ٍ و   انُعففففففففففففففففففففهٕعِ  ث ففففففففففففففففففففٛ ن ذففففففففففففففففففففى   د   ٔ 

  
فففففففففففففففجبثب ص ِكفففففففففففففففم   ان فففففففففففففففز٘ انفففففففففففففففٕاْٙ ًُْفففففففففففففففب     انش 

 
ة   -٘ فففففففففففففففش  نّفففففففففففففففٗ ف قُهفففففففففففففففذُ  انفففففففففففففففُذيٕعِ  ففففففففففففففففٙ ر غ   ٔ 

  
فففففففففففففففف        ص   صبثفففففففففففففففب ف قُهفففففففففففففففذُ  انُعفففففففففففففففهٕعِ  ففففففففففففففففٙ ٔ 

 
ن ففففففففففففففففٕ -ٙ ذٚففففففففففففففففذ   ِيففففففففففففففففٍ قُهففففففففففففففففٕة   ُخهِق ففففففففففففففففذ ٔ   د 

  
ففففففففففففففففب    ه ففففففففففففففففذ نً   ً ًففففففففففففففففب د  ففففففففففففففففم   ك   ً ففففففففففففففففزاثب د   انؼ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الخاما؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ثابا » كلمة معنى ما -ٔ

 .تمادى ׄ     .اجتما ׄ            .رجا ׄ   . دأ ׄ  

 الثال ؟ البٌت ذً قبله بما « الَجوابا َقلبً َعن الَدماُ  َتَولّى : »الشاعر قول عالقة ما -ٕ

 .توضٌح ׄ            .نتٌجة ׄ           .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  

  الثانً: البٌت ذً االستفهام الغرض من ـٖ

 .التارٌرׄ       االستنكارׄ      اللوم والتأنٌبׄ     النفًׄ   

 جماله؟ سر وما نوعه؟ ذما بٌان ً، لون« الَعاابا َحَملَ  : »الشاعر ذً البٌت السادا قول ذً -ٗ

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

  الثال  محسن بدٌعً .ما نوعه ؟ و ما سر جماله؟، البٌت ذً -٘

 .ٌؤكد المعنى وٌاوٌة طباق ، ׄ     .ٌعطً جرا موسٌاً جمٌل تاسٌم، ُحْسن ׄ  

 .جمٌل موسٌاً جرا ٌعطً جناا، ׄ      .التفات ، ٌثٌر الا ن وٌجاب االنتباه ׄ  

https://dardery.site/archives/6603


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 23

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ذً الشطر األول من البٌت الثانً أسلوب قصر وسٌلته: -ٙ

 الاصر بإنما ׄ          النفً واالستثنايׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    لتادٌم والتأخٌراׄ  
 :األولالبٌت  ذً ِعتابا "  لَهُ  الَجمالِ  َعلى نوع األسلوب ذً قوله:" لََعلَّ   -7

     لنشائً طلبً للتمنًׄ         خبري للتارٌرׄ  
  ً معنىخبري لفظا لنشائׄ        لنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  
  للـــداللة على : ذً البٌت الثانً  نكرة   َصوابا: ) كلمة جايت  -8

 .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحاٌر ׄ     التهوٌل ׄ  
 :األول البٌت ذً"  سال"  و"  سلوا" كلمتً بٌن -9

 نظٌر مراعاةׄ     جنااׄ    ترادفׄ    طباقׄ   
 ذً البٌت الثانً لٌجاز بحاف: -ٓٔ

 المفعول ׄ     الفاعلׄ        الخبرׄ      المبتدأ ׄ  
ٌ ن كناٌة، الرابا البٌت من األول الشطر ذً -ٔٔ  .جمالها وسر نوعها، ذب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ     .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ          .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6604نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

 
  

  ٗنص رقم )

 بارودي:ٌاول ال

زِففففففففففففففففففففٙ أ رُْخفِففففففففففففففففففففشُ  -ٔ ر ففففففففففففففففففففُشٔوُ  ِري  ْطفِففففففففففففففففففففٙ ٔ   ػ 

  
ُ ْزفففففففففففففففففففففف    ن ق ففففففففففففففففففففففذْ      ثِبْنِكففففففففففففففففففففففزاةِ  َ ْفُغفففففففففففففففففففففف    ي 

 
فففففففففففففففففب -ٕ  ً فففففففففففففففففخِ  ث ْؼفففففففففففففففففذ   ف  ٍْ  اْنق ِطٛؼ   ر فففففففففففففففففال    ِيففففففففففففففففف

  
ال    ففففففففففففففففففففخِ  ث ْؼففففففففففففففففففففذ   ٔ  ذٚؼ  ٍْ  اْنخ   ِػز ففففففففففففففففففففبةِ  ِيفففففففففففففففففففف

 
فففففففففففففففففففف    -ٖ ْٛ ك  ففففففففففففففففففففْذسِ  ث ْؼففففففففففففففففففففذ   ٚ ِصففففففففففففففففففففخ   ٔ  د   اْنغ  ُٔ 

  
ر ْغفففففففففففففففففففففففه ىُ      رِٛ فففففففففففففففففففففففبةِ اسْ  ث ْؼفففففففففففففففففففففففذ   َِٛ فففففففففففففففففففففففخ   ٔ 

 
ففففففففففففففففففففففذ     -ٗ ْٚ  ٔ ِففففففففففففففففففففففٙ ُس ففففففففففففففففففففففْؼت   اَُِ  ٙ   ص   أ ثِفففففففففففففففففففففف

  
ه فففففففففففففففففففٗ    ٌِ  ػ  ا ُْفففففففففففففففففففٕةُ  األ ْقفففففففففففففففففففش  ْش ُ فففففففففففففففففففبةِ  ي   اْنج 

 
ِْشُ  -٘ فففففففففففففففففففففففففففففب ا ِ  أُج  ال ثِبْنِؼفففففففففففففففففففففففففففففذ   أُث فففففففففففففففففففففففففففففبنِٙ ٔ 

  
َِْطفففففففففففففففففففففففففف ُ     اةِ  ٔأ   ٕ فففففففففففففففففففففففففف ففففففففففففففففففففففففففبثِٙ ٔال ثِبنص   أُد 

 
فففففففففففففففففففبةُ  -ٙ  ٓ  ٚ  ٌُ رِٙ اْنقِفففففففففففففففففففْش ِعفففففففففففففففففففٙ ث فففففففففففففففففففبِدس  ًْ  فٛ  

  
ففففففففففففففففب    ْددُ  ٔي  ففففففففففففففففش  ْٛفِٙ ج  فففففففففففففففف ٍْ  ع   ةِ قِففففففففففففففففشا ِيفففففففففففففففف

 
8-  ٌْ خ   ُسْيفففففففففففففففففففذ   ف فففففففففففففففففففبِ فففففففففففففففففففالي  ِْجُِٙ انغ   ف فففففففففففففففففففبْجزُ 

  
ا       ٔ ففففففففففففففففففففُذ خُ  ػ  ففففففففففففففففففففالي   اْجزُِففففففففففففففففففففبثِٙ فِففففففففففففففففففففٙ ف بنغ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

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

 .تفً ׄ     .تحرا ׄ    .تناض ׄ   تحمً ׄ  

https://dardery.site/archives/6604


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 24

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

الَمةُ عالقة  قوله ذً البٌت السابا"  ما -ٕ  ؟ قبله "بمااْجتِنابًِ ذًِ َذالسَّ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 الغرض منه؟ وما البٌت الثال ؟ ذً األسلوب نوع ما -ٖ

 .لستفهام ، التارٌر ׄ    .التمنً ، لستفهام  ׄ    .النفً واإلنكار ، لستفهام  ׄ        .لستفهام ، التهدٌد ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد ذً   ًالبدٌع المحسن ما نوع   -ٗ

   طباق ، ٌؤكد المعنى وٌاوٌهׄ       حسن تاسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  
 األول والثانًׄ       تصرٌا، ٌعطً جرسا موسٌاٌاׄ  

َوابِ  وأَْنِطقُ قوله: "  ذً -٘ ٌ ن كناٌة، الخاما البٌت من أَُحابًِ" وال بِالصَّ  .جمالها وسر نوعها، ذب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ     .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة  ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ          .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

 :السادا البٌت ذً"  فًسٌ"  و"  جردت" كلمتً بٌن -ٙ

 نظٌر مراعاةׄ     جنااׄ    ترادفׄ    طباقׄ   

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر ذً األبٌات: -7

 الفخر  واالعتداد بالنفا  ׄ                   الخوف  والٌأاׄ               الحزن والحسرةׄ              الحب واإلعجابׄ   

ْتكَ  " لََادْ ما نوع الصورة البٌانٌة ذً قوله: -8  جمالها؟ سر بِاْلِكااِب "ذً البٌت األول ؟ وما َنْفُسكَ  َمنَّ

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار ذً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 ذً البٌت الثال  أسلوب قصر وسٌلته: -9

 الاصر بإنما ׄ    النفً واالستثنايׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    والتأخٌرالتادٌم ׄ  
  للـــداللة على : ذً البٌت الثانً  نكرة   عتاب: ) كلمة جايت  -ٓٔ

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحاٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 من خصائص شعر البارودي كما تعكا األبٌات : -ٔٔ

 .التراكٌب جزالة ׄ       األلفاظ وقوة ، ارةالعب رصانة ׄ  

 جمٌا ما سبق ׄ        .األسلوب متانة ׄ  

َدكَ   -ٕٔ ٌْ نًِ نوع األسلوب ذً قوله:" ُرَو ًٌّ "  َصْعب   لِنَّ  البٌت الرابا : ذً أَبِ

  أسلوب تعجبׄ     لنشائً غٌر طلبًׄ                  أسلوب خبريׄ     طلبً ئًلنشاׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6605زشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  نهزذسٚت اإلنك) 

 

https://dardery.site/archives/6605


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 ربٚهٕط 25

رشو صبٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

  5نص رقم )

 ٌاول شوقً : -ٕ

ُْى انِشجففففففففففففففففففبلُ  ظ ه ففففففففففففففففففى   -ٔ فففففففففففففففففففٕا َِغففففففففففففففففففب   ر ؼ غ   ٔ 

  
ففففففففففففففم     صففففففففففففففش   نِهُِغففففففففففففففب ِ  ْ  ًِ صففففففففففففففبِس. ِيففففففففففففففٍ ثِ  أَ 

 
ففففففففففففففففش   ٚففففففففففففففففب -ٕ ؼش  ٍ   انُكزّففففففففففففففففبةِ  ي  فففففففففففففففف  ث الُإُكففففففففففففففففى أٚ 

  
     ٍ فففففففففففففففففففف ٌُ  أٚ  ففففففففففففففففففففب صففففففففففففففففففففبئِتُ  انجٛ   األ فكففففففففففففففففففففبِس. ٔ 

 
ُكففففففففففففففففففففى -ٖ  ً ُٓ ج ففففففففففففففففففففش   أٚ   ن ففففففففففففففففففففٛظ   ػ  ُكففففففففففففففففففففى ٔ   ً ُٓ  ٚ 

  
    ٌُ  ِجففففففففففففففففففففففذاِس. ثِغ ٛففففففففففففففففففففففشِ  أ خففففففففففففففففففففففال    ثُُٛففففففففففففففففففففففب

 
هففففففففففففففٗ ِػُففففففففففففففذ٘ -ٗ ففففففففففففففٛىِ  ػ  شائِففففففففففففففشِ  ظ  ففففففففففففففُ ُكى انذ   ثٛ 

  
فففففففففففففففففففففًبئِش   ُٚضٛفففففففففففففففففففففشُ  َ ج فففففففففففففففففففففؤ       األ دفففففففففففففففففففففشاِس. ظ 

 
فففففففففففففففب -٘ ًّ فففففففففففففففذُ  ِي أٚ  يفففففففففففففففب س  هًِفففففففففففففففذُ  ٔ   ُيغفففففففففففففففبفِشا   ػ 

  
انِؼهففففففففففففففففففففىُ   ائِففففففففففففففففففففذِ  ث ؼففففففففففففففففففففطُ  ٔ   األ عفففففففففففففففففففففبِس. فٕ 

 
ٙ-  ِّ جفففففففففففففففففففففبل   فٛففففففففففففففففففففف فففففففففففففففففففففالوِ  ي  ْ ت   نِهك  فففففففففففففففففففففز ي   ٔ 

  
ِعففففففففففففففففففففففذِّ  ثبِدض ففففففففففففففففففففففخ   نِٛ ففففففففففففففففففففففشاعِ    انففففففففففففففففففففففذاِس. ٔ 

 
 : الغرض من االستفهام ذً البٌت الثال ؟-ٔ

 ٌةالسخرׄ   الح                        ׄ   االستنكار                     ׄ   النفًׄ  
 ٌفهم من البٌت الثانً: -ٕ

    جوم الشاعر على الكتاب لسكوتهم عن الظلم الواقا على النسايׄ  
  لنكار الشاعر لدور الكتاب ذً مواجهة الظلم الواقا على النسايׄ  
             لعجاب الشاعر بموقف الكتاب ذً مواجهة  اا الظلمׄ  
 م به الكتاب ذً مواجهة  اا الظلملٌمان الشاعر بخطورة الدور الاي ٌمكن أن ٌاوׄ  
 "  األَحرارِ  َضمائِرَ  ٌُثٌرُ  َنَبأ   :"قوله ذً البٌانٌة الصورة نوع - ٖ

 تشبٌهׄ   كناٌة                     ׄ   تصرٌحٌة               استعارة ׄ                    مكنٌة استعارةׄ  
 :  ذً  البٌت األول لطناب وسٌلته -ٗ

 الجملة االعتراضٌة ׄ   الترادف       ׄ   التفصٌل بعد لجمال ׄ         العام عطف الخاص على ׄ  
  :  ذً البٌت الثال  محسن معنوي نوعه  -٘

 التفاتׄ   تورٌةׄ   جناا ׄ   طباقׄ  
 :   عاب النااد على الشاعر استخدام كلمة "ست" ذً البٌت السادا -ٙ

 ترقى للى لغة الشعر ألنها كلمة مبتالة الׄ    ألنها تخالف الجو النفسًׄ  
 .ألنها  كلمة غرٌبة غٌر مألوذةׄ   ألنها صعبة النطق ال تناسب سالسة الشعر ׄ  
 :  على للداللة نكرة ذً البٌت الثال   جايت " َعَب    " كلمة -7

 الكثرةׄ           التالٌل                  ׄ   التحاٌرׄ   التعظٌم                   ׄ  
 : السادا البٌت ذً"  ٌراع"  كلمة من المراد -8

 الكتاب ׄ    الالم ׄ   الخائف ׄ   الصغٌر السن ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6606نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ ٔانزؤكذ يٍ اإلجبثبد اظغػ ػهٗ انشاثػ  ) 

https://dardery.site/archives/6606

