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 ُِؼٔبد األصلٜب٠ٗ                                     

 : بالكاتبالتعرٌف 

ّ ٝرِو٠ ٕ٘ٔٔع٘خ  -ٛـ  5ُٔ٘ٝذ ٓذٔذ صل٠ اُذ٣ٖ أُِوت ثؼٔبد اُذ٣ٖ ك٠ )أصلٜبٕ( ٝٗغت إ٤ُٜب كو٤َ )األصلٜب٢ٗ( ع٘خ  

اُ٘ظب٤ٓخ دز٠ أروٖ كٕ٘ٞ األدة كصبس شبػشا ٝأد٣جب ٝكو٤ٜب شبكؼ٢ أُزٛت , ػبصش اُذُٝز٤ٖ اُ٘ٞس٣خ  رؼ٤ِٔٚ ك٠ أُذسعخ

ٝاأل٣ٞث٤خ  ٝدٕٝ أدذاصٜٔب , ٝهذ ساكن صالح اُذ٣ٖ األ٣ٞث٠ ك٠ دِٚ ٝرشدبُٚ , كصبس ٖٓ سجبُٚ أُؼذٝد٣ٖ أُشٜٞس٣ٖ , ٝثؼذ 

ّ ربسًب رشاصب ٕٔٓٔع٘خ  -ٛـ  55٘ؼِْ دز٠ رٞك٠ ثذٓشن ع٘خ  ٝكبح صالح اُذ٣ٖ ُضّ األصلٜب٠ٗ ٓ٘ضُٚ ٝرلشؽ ُزص٤٘ق اُ

 ػ٤ِٔب ػظ٤ٔب ٓ٘ٚ )خش٣ذح اُوصش( د٣ٞإ شؼش , ٝد٣ٞإ )اُشعبئَ(.

 :مناسبة النص

ًبٕ ػٔبد اُذ٣ٖ األصلٜب٠ٗ ٓالصٓب ُصالح اُذ٣ٖ ك٢ اُشبّ ًٝبرجب ُٚ  , ٝهذ جبءا ٓؼب ُض٣بسح ٓصش , كأػجت ػٔبد اُذ٣ٖ 

ُٜب ٝثٌشّ أِٜٛب , كٌزت ٛزٙ اُشعبُخ ٝاصلب إ٣بٛب ثأٜٗب ٓ٘جغ اُخ٤ش ٝٓوش اُلضالء , ِٝٓزو٠ اُؼظٔبء , األصلٜب٠ٗ ثٜب ٝثجٔب

 ًٔب أشبد ك٢ ٛزٙ اُشعبُخ ثبُوبئذ أُظلش ) صالح اُذ٣ٖ األ٣ٞث٠ ( .

 النص

 كضبئَ ٓصش

 , ٝاضطالػ٠ٝأٗب ٓجزذئ ثبُذ٣بس أُصش٣خ الٓزضاج٠ ثأِٜٛب ٝاثزٜبج٠ ثلضِٜب ٝاطالػ٠ ػ٠ِ كضبئِٜب   

 ثلٞاضِٜب , ٝدخ٠ُٞ إ٤ُٜب ك٠ خذٓخ عِطبٜٗب , ٝخشٝج٠ ٜٓ٘ب ثشٌش إدغبٜٗب , ٝٓوب٠ٓ ك٤ٜب أرشكشف    

 ػ٠ِ ٓذبعٜ٘ب , ٝأرششق ٖٓ ػزثٜب ٝآعٜ٘ب , ٝأرذ٠ِ ثؼوٞد جٞاٛشٛب ٝ أر٠ِٔ ٖٓ عؼٞد صٝاٛشٛب .   

ٝأِٜٛب أر٤ًبء أص٤ًبء , ٣جؼذ ٖٓ أهٞاُْٜ ٝٓصش ٓشثغ اُلضالء , ٝٓشرغ اُ٘جالء , ٝٓطِغ اُجذٝس, ٝٓٞضغ اُصذٝس, 

ٝأػٔبُْٜ اُؼ٠ ٝاُؼ٤بء , ال ع٤ٔب ك٠ ٛزا اُضٓبٕ أُزٛت ثذُٝخ ٓٞالٗب أُِي اُ٘بصش صالح اُذ٤ٗب ٝاُذ٣ٖ , عِطبٕ اإلعالّ 

 ٝأُغ٤ِٖٔ , أث٠ أُظلش ٣ٞعق ثٖ أ٣ٞة 

األس٣بح ٖٓ ٜٓجٜب , ٝسكؼذ   ٓؼبُْ اُؼذٍ  ٝاُؼِْ كل٠ أ٣بٓٚ اُضاٛشح , ٝدُٝزٚ اُوبٛشح , أششهذ األسض ث٘ٞس سثٜب , ٝٛجذ 

 ٝرٍ اُجبَٛ   , ٝخضؼذ دػبئْ اُجَٜ ٝاُظِْ , ٝارضخ اُذن , ٝارضغ اُجبطَ ٝػض اُؼبُْ

  األفكار   :

 كضبئَ ٓصشأُوطغ األٍٝ : -ٔ

 صلبد ٓصش ٝ أِٜٛب أُوطغ اُضب٢ٗ : -ٕ

 أصش صالح اُذ٣ٖ ك٠ ٓصش أُوطغ اُضبُش : -ٖ 
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 حلٌلالشرح والت

 أُوطغ األٍٝ :كضبئَ ٓصش -ٔ

 ٝأٗب ٓجزذئ ثبُذ٣بس أُصش٣خ الٓزضاج٠ ثأِٜٛب ٝاثزٜبج٠ ثلضِٜب ٝاطالػ٠ ػ٠ِ كضبئِٜب , ٝاضطالػ٠)

 ثلٞاضِٜب , ٝدخ٠ُٞ إ٤ُٜب ك٠ خذٓخ عِطبٜٗب , ٝخشٝج٠ ٜٓ٘ب ثشٌش إدغبٜٗب , ٝٓوب٠ٓ ك٤ٜب أرشكشف    

 (ٝأرذ٠ِ ثؼوٞد جٞاٛشٛب ٝ أر٠ِٔ ٖٓ عؼٞد صٝاٛشٛب  ػ٠ِ ٓذبعٜ٘ب , ٝأرششق ٖٓ ػزثٜب ٝآعٜ٘ب ,   

 المفردات

: ابتياجى -: سكانيا )ج( أىمون و أىاِلى أىميا -انعزالي و انفصالي × : اختالطى امتزاجى  -:المراد البالد )م( دار الديار

مزايا )م( فضيمة  :فضائل -جيمي × : عممى ومعرفتي اطالعى -: مزيتيا )ج( أفضال و فضول فضميا -حزني × سرورى 

: المراد بو صالح الدين )ج( سمطانيا -: نعميا العظيمة )م( فاضمة فواضميا -:قيامي ونيوضي اضطالعى -رذائل × 

× : برىا  و المراد معاممتيا الحسنة إحسانيا -جحود و كفران  )ج( شكور × : حمد وثناء وعرفان بالجميل شكر -سالطين 

× : )م( ُحسن وىو الجمال محاسنيا  -:المراد  آكل وأتنعم من أجود ما فييا أترفرف -مي رحي× : إقامتى مقامى -إساءتيا 

: الماء الذي تغير طعمو ورائحتو  آسن -مالح × : شرابيا العذب الحمو عذبيا -: أشرب متميال  وأمتص أترشًّف -قبحيا 

 : نجوميا الزاىرة )م( زاىرة .زواىرىا-: استمتع أتممى -: أتزين أتحمى -

    الشرح

يتحدث الشاعر العماد األصفياني عن البالد المصرية و يبين فرحتو بدخول مصر واختالطو بأىميا ومعرفتو لفضميا  -

حيث جاء مصر لخدمة سمطانيا صالح الدين األيوبي وخرج منيا ، بيا ويرجو القدرة عمى شكر نعميا  و وفرح وفضائميا

ا مترفة  فأكل من أجمل طعـاميا وشرب مــن عـــذب مائيا وتزين بحمييا ومأل شاكرا حسن المعاممة حيث كانت إقامتو فيي

 عينيو من جمال نجوميا الزاىرة المتأللئة 

 ألوان الجمال

-  أنا مبتدئ بالديار المصرية(. تعبير يدل عمى حب الكاتب لمصر وأىميا . وفيو إيجاز بالحذف يحرك الذىن ويجذب(

 ا مبتدئ حديثى بالديار المصرية ( .االنتباه . وأصل الكالم )وأن

- . أنا( : ضمير متكمم يفيد التخصيص واالعتزاز بالنفس( 

-  :)اسم فاعل يدل عمى الدوام والثبات  )أنا مبتدئ 
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(-  عن البالد عالقتو الجزئية . وسر الجمال اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة .)بالديار المصرية(: )مجاز مرسل( 

- ى بأىميا(:)استعارة مكنية(: حيث صور نفسو  والمصريين بسوائل تمتزج مع بعضيا ، ثم حذف المشبو بو ودل )امتزاج

 ل مصر.ٛعميو بشىء من لوازمو وىو االمتزاج ، وسر الجمال التوضيح وتوحي باأللفة والمودة بينو وبين أ

-  يحرك الذىن .سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن و –فضميا (  -)أىميا 

- . المتزاجى بيا(: تعميل لما قبمو( 

 الختالطً بأهلها (  –أم  –س: أٌهما أجمل ؟ و لماذا ؟ ) المتزاجً بأهلها 

 ج: امتزاجي أجمل السبب: ألنيا تدل عمي شدة االختالط والمبالغة فيو لذوبانيما مع بعض فال يمكن الفصل بينيما

-  صفة وىى جمال مصر وتعدد مزاياىا التى تبيج النفوس . حيث أطمق الكالم وأراد )ابتياجى بفضميا(:)كناية( . عن

 الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم .

-  :)استعارة مكنية حيث صور الشاعر فضل مصر بإنسان يثير البيجة ، وسرجماليا التشخيص )ابتياجى بفضميا

 راحة ، وفييا كناية عن جمال مصر وكثرة خيراتـيا.وتوحي بال

-  جناس ناقص  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . –ابتياجى(  -)امتزاجى 

- (واطالعي عمى فضائميا )استعارة مكنية حيث صور الشاعر الفضائل بأشياء مادية يطمع عمييا وسر جماليا التجسيم . 

-  ( سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . فواضميا -)فضائميا 

-  فواضميا( جناس ناقص  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . -)فضائميا 

-  زم )خروجى منيا بشكر إحسانيا(:)كناية( عن صفة وىى حسن معاممة المصريين لضيوفيم. حيث أطمق الكالم وأراد ال

 معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم .

- استعارة مكنية حيث صور الكاتب اإلحسان بإنسان بار يقدم إليو الشكر وسر جماليا  (:))خروجى منيا بشكر إحسانيا

 .التشخيص . وكناية عن حسن معاممة المصريين لضيوفيم .

-   سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .  - إحسانيا( -)سمطانيا 

-  خروجى( طباق  يوضح المعنى ويبرزه ويؤكده بالتضاد . –)دخولى 
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-  أترفرف عمى محاسنيا(:)كناية( عن صفة وىى كثرة خيرات مصر حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . وسر الجمال(

ل عميو فى إيجاز وتجسيم . أو )استعارة مكنية(: حيث صور نفسو بأنو طائر يرفرف بجناحية اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدلي

 ،ثم حذف المشبو بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو الفعل أترفرف ، وسر الجمال التوضيح وتوحي بكثرة النعيم في مصر.

- ى فييا أترفرف عمى محاسنيا( : لم يوفق )ودخولى إلييا فى خدمة سمطانيا ، وخروجى منيا بشكر إحسانيا ، ومقام

)ودخولى إلييا فى خدمة سمطانيا ، ومقامى فييا أترفرف عمى  -فى ترتيب الجمل  ألن الترتيب المنطقى ينبغى أن يكون 

 محاسنيا ،وخروجى منيا بشكر إحسانيا(.

نعم ويشقى بحال من )وأترشف من عذبيا وآسنيا(: )تشبيو ضمنى( . حيث صور حالو وىو يعيش  فى فى مصر ي

 يشرب من الماء العذب والماء اآلسن  . لمتوضيح .ويوحى بحب الشاعر لمصر ورضاه عنيا فى جميع األحوال .

-   عذبيا(: )استعارة تصريحية(. حيث صور النعيم بالعذب من الماء ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو لمتجسيم(

 وتوحى بكثرة النعيم وحالوة الحياة فى مصر .

-  . آسنيا(: )استعارة تصريحية(. حيث صور الشقاء باآلسن من الماء ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو لمتجسيم(

 وتوحى بحب الشاعر لمصر وحبو لمحياة فى مصر فى جميع األحوال .

ر رائحتو فال : يؤخذ عمي الكاتب : ) التكمف في السجع ( ألنو استخدم كممة ) آسنيا ( : و ىي الماء الذي تتغي نقد

ولعمو ذكر ذلك ليبين أنو كما رشف من خيراتيا  يشربو الناس و تعفو و تكرىو فكممة ) آسنيا ( متكمفة ألنيا تخالف المعنى

 شرب من شدائدىا وىو راٍض وىذا يدل عمى شدة حبو لمصر . 

-  آسنيا (: طباق  يوضح المعنى ويبرزه ويؤكده بالتضاد . –)عذبيا 

-  سناىا(. سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .آ -)محاسنيا 

-  أتحمى بعقود جواىرىا (: )تشبيو ضمنى( . حيث صور العمل فى خدمة سمطان مصر الذى يفخر بو الكاتب بالعقود (

لعقود يكون لمنساء وليس ولم يوفق فى ىذا التعبير .ألن التحمى باوالجواىر التى يتحمى ويتزين بيا النساء . لمتوضيح . 

 الرجال .

-   أتممى( جناس ناقص   وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . -)أتحمى 
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-  : )توحي بشدة االستمتاع وتدل عمى التميل وعدم التعجل والطول .) أتممى 

-  ذن ويحرك الذىن .زواىرىا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األ -)جواىرىا 

 صلبد ٓصش ٝ أِٜٛب أُوطغ اُضب٢ٗ : -ٕ

)ٝ ٓصش ٓشثغ اُلضالء , ٝ ٓشرغ اُ٘جالء , ٝ ٓطِغ اُجذٝس , ٝ ٓٞضغ اُصذٝس , ٝ أِٜٛب أر٤ًبء أص٤ًبء , ٣جؼذ ٖٓ أهٞاُْٜ 

ب ٝ اُذ٣ٖ , عِطبٕ اإلعالّ ٝ أػٔبُْٜ اُؼ٠ ٝ اُؼ٤بء , ال ع٤ٔب ك٠ ٛزا اُضٓبٕ أُزٛت ثذُٝخ ٓٞالٗب أُِي اُ٘بصش صالح اُذ٤ٗ

 ٝ أُغ٤ِٖٔ , أث٠ أُظلش ٣ٞعق ثٖ أ٣ٞة (.

 المفردات

 -مرتع :موضع الرعي )ج( مراتع  -الفضالء : كثيرو اإلحسان )م( فاضل -مربع: موضع يقام فيو زمن الربيع )ج( مرابع 

المحاق × در وىو القمر ليمة اكتاممو البدور: )م( ب -مطمع: مكان طموع )ج( مطالع -النبالء:العظماء األشراف )م( نبيل 

أزكياء:  -أغبياء × أذكياء: سريعو الفيم )م( ذكى  -أعجاز × الصدور: األوائل و أفاضل الناس )م( صدر  -ويقصد العمماء

× العياء: المرض ال دواء لو  -البيان واإليضاح واإلبانة × العى: العجز عن التعبير  -مدنسون × طاىرون )م( زكى 

القبيح × المذىب :المزين بالذىب  -الزمان : الوقت والزمن )ج( األزمنة واألزمن  -عموما × ال سيما : خصوصا  -الصحة 

× الدنيا: )ج( دنا و دنييات  -المخذل × الناصر : المؤيد )ج( األنصار  -عبدنا × موالنا: سيدنا )ج( موال  -والمشوه 

 الميزوم  .× المظفر : المنتصر  -اآلخرة  

    حالشر

عن التعبير عما يريدون لخموىم من االمراض الخطيرة  ،فصحاء ليسوا بعاجزين  ،طاىروا النفوس  ،وأىميا سريعوا الفيم  -

 التى ال شفاء منيا وخصوصا فى زمن القائد المنتصر صالح الدين األيوبى .

 ألوان الجمال

- مة مصر وحب العظماء لإلقامة بيا ، حيث أطمق ) مصر مربع الفضالء ومرتع النبالء(: )كناية(. عن صفة وىى عظ

 الكالم وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم .

-  النبالء ( سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) الفضالء 

-  يقيا يطرب األذن .مرتع ( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موس -) مربع 

-  النبالء( : يدل عمي كثرة المحبين لمصر من العظماء. -جمع )الفضالء 
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-  البدور( : )استعارة تصريحية(. حيث صور عمماء مصر بالبدور ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو ، وسر الجمال (

 م في إزالة الجيل عن الناس.ٛالتوضيح،  وتوحي بأثر

-  مرسل(. عن العظماء عالقتو الجزئية فقد أطمق الجزء وىو الصدور وأراد الكل وىم الرجال ) الصدور(: )مجاز

 المتقدمون ، وسر جمالو اإليجاز والدقة في اختيار العالقة.

-  الصدور ( سجع ، وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) البدور 

- ا موسيقيا يطرب األذن .الصدور(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرس -) البدور 

-  الصدور( : يدل عمي كثرة من في مصر من العظماء.العطف: يفيد تعدد خصال أىل مصر وفضائميا. -جمع ) البدور 

- ل مصر ، حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . وسر ٛليا أذكياء أزكياء(: )كناية(. عن صفة وىى صالح وتفوق أٛ) أ

 صحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم.الجمال اإلتيان بالمعنى م

-  أزكياء ( ، جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) أذكياء 

- م وأعمــاليم العــي والعيــاء(: العطــف لمتنــوع أي خمــوىم مــن العجــز عــن التعبيــر وكــذلك خمــوىم مــن ٛھھٜ) يبعــد مــن أفــوا

اتب في استخدام العي مع القول والعياء مع األفعال ؛ ألن العي ىو العجز عن األمراض التي تؤثر عمي عمميم .ولقد أجاد الك

 التعبير والقول ، والعيال ىو المرض الذي يؤثر عمى األفعال واألعمال .

- م وأعماليم العي والعياء(: )كناية(. عن صفة وىى الفصاحة والبالغة في القول ، حيث أطمق الكالم ٜٛ) يبعد من أفوا

 م معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم  .وأراد الز 

- استعارة مكنية(: فقد صور العي والعياء بشيء مادي يبعد،ثم حذف م وأعماليم العي والعياء(: ٜٛ) يبعد من أفوا(

 المشبو بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو الفعل يبعد ، وسرالجمال التجسيم.

- لعي والعياء(: الجمع بينيما يفيد خمو مصر من األمراض المعنوية والمادية .)ا 

- م وأعماليم العي والعياء(:إطناب بالترادف لمتوكيد .ٜٛ) يبعد من أفوا 

-  العياء ( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) العي 

-   طى جرسا موسيقيا يطرب األذن .العياء( سجع ، وسر جمالو  يع -) أزكياء 
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- ب  أو بثوب يزين بالذىب، ثم حذف المشبو ٛب(: )استعارة مكنية(. حيث صور الزمان بفتاة تتزين بالذٛ) الزمان المذ

 بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو )المذىب( . لمتشخيص أو لمتوضيح .

- بية يتزين بيا الزمان ٛيث صور دولة صالح الدين بمادة ذب بدولة موالنا صالح الدين(: )استعارة مكنية(. حٛ) المذ

أو صور الزمان بإنسان يتزين بالذىب )لمتوضيح( والتشخيص ، وتوحي بعظمة صالح الدين وسمو مكانتو ،ولكننا نري فيو 

 مبالغة لمخالفتيا الواقع.

-  الدنيا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) الدين 

-  المسممين(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .-) اإلسالم 

-   المسممين( سجع وسر جمالو  يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) الدين 

-  قدم الدنيا عمى الدين ليتحقق لو السجع مع كممة )المسممين( وااألدق أن يقول صالح الدين والدنيا ألن صالح الدنيا

 رتب عمى صالح الدين .يت

-  (النا  / الممك / الناصر /صالح/سمطانو م : )تعدد األلقاب يدل عمى مدي الحب والتقدير والفخر بصالح الدين . 

 أُوطغ اُضبُش : أصش صالح اُذ٣ٖ ك٠ ٓصش -ٖ

ؼذ ٓؼبُْ اُؼذٍ  ٝاُؼِْ , كل٠ أ٣بٓٚ اُضاٛشح , ٝدُٝزٚ اُوبٛشح , أششهذ األسض ث٘ٞس سثٜب , ٝٛجذ األس٣بح ٖٓ ٜٓجٜب , ٝسك)

 (ٝخضؼذ دػبئْ اُجَٜ ٝاُظِْ , ٝارضخ اُذن , ٝارضغ اُجبطَ ٝػض اُؼبُْ ٝرٍ اُجبَٛ

 المفردات

 - ىدأت × ثارت و ىاجت:  ىبت - وأظممت غربت × الشمس بإشراق أنارت: أشرقت - الزواىر( ج) المشرقة: رةٛالزا

 األشياء آثار عمى بو يستدل ما وىو معمم( م: ) معالم - مياب( ج) ىبوبيا مكان:ميبيا - الريح( م) الشديد اليواء: األرياح

ثارت × خضعت: دانت و ذلت  -الظمم والجور والغبن × العدل : اإلنصاف )ج( العدل و األعدال  -مالمح و دالئل  أي 

الباطل:   -لباطل ا× الحق : )ج( الحقوق   -خفي × اتضح: ظير  -دعائم: أسس وأعمدة )م( دعامة  -وتمردت وعصت 

ذل :  -ذل × عز :قوى وسمم من الذل  -عال × اتضع: صار وضيعا وحقيرا  و انحط  -ضد الحق )ج( بواطل وأباطيل 

 العالم .× الجاىل:الغافل )ج( الجاىمون و الُجَيال و الجيالء و الجيمة  -عز × ضعف وىان 
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    الشرح

صاف و تقدير العمم كما نكست و أزيمت رايات الجيل و الظمم و ظير في زمن صالح الدين انتشر العدل و الحق و اإلن -

الحق و زىق الباطل و عز و ارتفع العمم والعمماء و زاد قدرىم و ذل الجاىل و انحط قدره و انتشر الرخاء و الحق والعدل و 

 .العمم 

 ألوان الجمال

-  ( يفيد التوكيد و تخصيص الحكم  األرض ( أسموب قصر ) تقديم و تأخير أشرقت) في أيامو الزاىرة 

- (أيامو الزاىرة):  : كناية عن الرخاء والخير  . أو سر جمالها التجسٌمالمشرقة و  سفقد صور األٌام بشماستعارة مكنٌة 

- رة(: )مجاز مرسل(. عن الزمن عالقتو الجزئية فقد أطمق الجزء وىو األيام  وأراد الكل وىو الزمن ، وسر ٛ)أيامو الزا

 مالو اإليجاز والدقة في اختيار العالقة.ج

- رة(: )استعارة مكنية(. حيث صور دولة صالح الدين بإنسان يقير أعداءه ثم حذف المشبو بو وجاء ٛ)دولتو القا

 بشىء من لوازمة وىو القاىرة ، لمتشخيص  وتوحي بقوة جيش صالح الدين.

- سيقيا يطرب األذن .رة(:سجع  وسر جمالو يعطى جرسا مو ٛالقا -رة ٛ)الزا 

- رة ( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ٛالقا -رة ٛ) الزا 

- (القاىرة ).توحي بالقوة والمنعة : 

-  ، أشرقت األرض(: )كناية(. استعارة مكنية صور األرض بشمس تشرق ، سر جماليا التوضيح وتو حي بالتفاؤل (

 . 66)وأشرق األرض بنور ربيا ( الزمر وىو متأثر بقولو تعالى :

-  أشرقت األرض(: )كناية(. عن صفة وىى عموم السعادة والرخاء في كل أرجاء مصر، حيث أطمق الكالم وأراد الزم (

 معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عميو فى إيجاز وتجسيم.

-  : )وسر جماليا التجسيم . استعارة تصريحية صور العدل بالنور )نور 

- (بنور  ربيا:)إضافة نور إلى ربـيا يوحي بعظمة ىذا النور 
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- (أشرقت)توحي بجمال مصر : 

- . ىبت األرياح من ميبيا( : كناية عن اعتدال األمور وانتظاميا في عيد صالح الدين( 

 ( تعبير غير دقيق، ألنو يخالف الجور النفسي واألجمل منو )رقت األنسام( .  )ىبت األرياح 

 - (أرياح) :كثرة جمع لم 

-  ميبيا( : سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) ربيا 

-  (ٛ جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -بت :) ميبيا 

- شامخين ليما معالم يعرفان بيما  ثم  )رفعت معالم العدل والعمم(: )استعارة مكنية(.  حيث صور العمم والعدل ببناءين

 حذف المشبو بو وجاء بشىء من لوازمة وىو الفعل رفعت  ) التجسيم( وتوحي بقيمة العدل والعمم في حياة الناس.

-  خضعت دعائم الجيل والظمم(: )استعارة مكنية(. حيث صور الجيل والظمم ببناءين ليما دعائم وسرجماليا التجسيم(

لجيل والظمم بإنسان يخضع ، ثم حذف المشبو بو وجاء بشى من لوازمو وىو الفعل خضعت ، وتوحي ،أو صور دعائم ا

 ما عمي الفرد والجماعة .ٛبأضرار

- (دعائم :) . توحي برسوخ الجيل والظمم قبل حكم صالح الدين 

-  الظمم( : سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -)العمم 

-  ظمم( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ال -) العمم 

-  خضعت دعائم الجيل والظمم( مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد . -) رفعت معالم العدل والعمم 

-  اتضح الحق(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحق بشخص  أو بشىء مادى يظير ثم حذف المشبو بو وجاء بشىء(

 و وىو الفعل ظير،لمتشخيص أو التجسيم من لوازم

-  اتضع الباطل(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحق بشخص  صار وضيعًا دنيئًا ،وحذف المشبو بو وجاء بشىء من(

 لوازمو وىو الفعل اتضع  وسر جماليما التشخيص.

-  اتضع الباطل( : مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .  -) اتضح الحق 

-  ( سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ٛالجا -الباطل:) ل 
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-  اتضع الباطل(: ازدواج يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .  -) اتضح الحق 

-  اتضع(: جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) اتضح 

 وقا(.ٛ( من سورة اإلسراء)وقل جاء الحق وزىق البطل إن البطل كان ز18) والكاتب متأثر فييما بقولو تعالي في اآلية

- ل(: )كناية(. عن صفة وىى  تحسين األحوال واستقامة األمور بتحقيق العز لمعمماء والذل ٛ)عز العالم وذل الجا

 لمجيالء.

-  ل(: مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .ٛذل الجا -)عز العالم 

 م على النصالتعلٌق العا

 الفن األدبً؟ والغرض: -

أنواع  اٛو رسالة وصفية . ومن المعروف أن الرسائل لٛذا النص نثري من فن الرسائل وٛو -و الوصف ٛغرض النص  -

 ذا نوع ثالث يسمي ) الرسالة الوصفية(.ٛالرسائل الديوانية .... الخ( و –منيا : )الرسائل اإلخوانية 

 أشجٚ ثبُٔوبٍ األدث٢. ػَِ: جبءد سعبُخ األصلٜب٢ٗ

 لقد جاءت رسالة األصفياني شبيية بالمقال األدبي، وال عجب في ذلك فيو أحد كتاب ) ديوان الرسائل( في عيد      

 ) صالح الدين ( زمن الدولة األيوبية .

 اُلٌش :

 ية مالئمة لموصف .ذه الرسالة واضحة، سيمة، غير عميقة، وال مرتبة . واألساليب كميا خبرية تقرير ٛجاءت في  -

 ٝاألُلبظ:

 لة واضحة ، بعيدة عن الغرابة لتأثر الكاتب بألفاظ القرآن الكريم ومعانيو.ٛس -

 اُصٞس :

ن كان ٛجاءت كميا جزئية كالتشبيو واالستعارة والكناية والمجاز المرسل ، وكانت في خدمة المعاني التي أراد - ا الكاتب ، وا 

 ب بموالنا صالح( .ٛلو ) الزمان المذفي بعضيا مبالغة كما رأيت في قو 

 أُذغ٘بد:

 جاءت كثيرة متزاحمة نتيجة ولوع الكاتب باستخداميا كأغمب كتاب عصره. -
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 أُٞع٤وب:

 استخدم الشاعر الموسيقا الداخمية والخارجية: -

 .فالموسيقا الخارجية تظير في استخدام المحسنات البديعية بكثرة. مثل السجع والجناس واالزدواج 

 والموسيقا الداخمية تظير في استخدام األلفاظ المعبرة واألساليب القوية وترتيب المعاني واألفكار.

 ٓالٓخ شخص٤خ اٌُبرت:

 مثقف محب لمصر وأىميا ، مخمص لصالح الدين ييوي الرحالت ودراسة طبائع الناس واألماكن . -

 عٔبد أعِٞة اٌُبرت:

 استخدام األساليب الخبرية.    -2 سيولة األلفاظ ووضوح المعاني .      -8

 المبالغة أحيانا.   -4التأثر بالقرآن في ألفاظو ومعانيو.       -3

 اإلكثار من المحسنات البديعية ) و منيا ما ىو متكمف ( ال يخدم النص -5

 قصر الجمل والعبارات.   -6

 ُ٘ص ؟ط ثْ رؼَِ : ًضشح األعب٤ُت اُخجش٣خ ٝاخزلبء األعب٤ُت اإلٗشبئ٤خ ك٢ ا

 ألٕ األعب٤ُت اُخجش٣خ أًضش ٓ٘بعجخ ُِٞصق .

 ٖٓ آصبس اُج٤ئخ ك٢ ٛزا اُ٘ص :

 تمام الوالة والكتاب بالرحالت . ٛا -8

 رغبة بعض الكتاب في دراسة طبائع البالد والشعوب.  -2

 ليا أذكياء كرماء.    ٛمصر مقر العمم والعمماء وأ -3
 ( https://dardery.site/archives/3579اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد ) 

 
 
 
 
 
 
   
 

https://dardery.site/archives/3579


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 13

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (مصر مطلع البذورتدرٌبات على نص )

 (ٔ) 

 

ٝأٗب ٓجزذئ ثبُذ٣بس أُصش٣خ الٓزضاج٠ ثأِٜٛب ٝاثزٜبج٠ ثلضِٜب ٝاطالػ٠ ػ٠ِ كضبئِٜب , ٝاضطالػ٠ ثلٞاضِٜب , "

ٝدخ٠ُٞ إ٤ُٜب ك٠ خذٓخ عِطبٜٗب , ٝخشٝج٠ ٜٓ٘ب ثشٌش إدغبٜٗب , ٝٓوب٠ٓ ك٤ٜب أرشكشف ػ٠ِ ٓذبعٜ٘ب , ٝأرششق ٖٓ 

 "ػزثٜب ٝآعٜ٘ب , ٝأرذ٠ِ ثؼوٞد جٞاٛشٛب ٝ أر٠ِٔ ٖٓ عؼٞد صٝاٛشٛب

 :   اُجذائَ أُوزشدخث٤ٖ  ٖٓ  اُصٞاة ُٔب ٢ِ٣ اخزش -

 ٓشادف ًِٔخ"  آزضاج٢ ": .ٔ

  رؼب٢ِٓׄ    رؼب٣ش٢ׄ    زالط٢ اخׄ    ارذبد١ ׄ   

 ٓضبد ًِٔخ  " اثزٜبج٢ ": .ٕ

  األ٠ُٝ اُضب٤ٗخׄ    أسمׄ    دض٢ٗ ׄ    ؿ٢ٔ ׄ   

 ٓلشد  ًِٔخ" كٞاضَ ": .ٖ

  كضِخׄ    كبضِخׄ    كض٤ِخ ׄ     كضَׄ   

 ": كضَجٔغ ًِٔخ "  .ٗ

 األٍٝ ٝاُضب٢ٗ  ׄ        كضبئَ -ׄ     أكضبٍׄ      كضٍٞ  ׄ   

 " :ٝأٗب ٓجزذئ ثبُذ٣بس أُصش٣خ ػالّ ٣ذٍ هُٞٚ : ". ٘

    خٞكٚ ٖٓ أُصش٤٣ٖׄ        ٝجٞدٙ ك٢ ٓصشׄ   

 شٞهٚ ُِؼٞدح إ٠ُ ٓصشׄ         .دجٚ ُٔصش ٝإػجبثٚ ثبُٔصش٤٣ٖׄ   

 ٗٞع اُصٞسح اُج٤ب٤ٗخ ك٢ هُٞٚ:" الٓزضاج٠ ثأِٜٛب ": .ٙ

 ٓشعَٓجبصׄ     رشج٤ٚׄ                      اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ    رصش٣ذ٤خاعزؼبسح ׄ   

 " :ٗٞع أُذغٖ اُجذ٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝأرششق ٖٓ ػزثٜب ٝآعٜ٘ب  .5

 ٓشاػبح ٗظ٤شׄ     عجغׄ     طجبمׄ    ج٘بطׄ   

 ػالهخ هُٞٚ " الٓزضاج٠ ثأِٜٛب "  ثٔب هجِٚ :   .8

 رلص٤َׄ      رٞض٤خ ׄ      ٗز٤جخ ׄ     رؼ٤َِ  ׄ   

 ثلٞاضِٜب "  أُذغٖ اُجذ٣غ ك٢ هُٞٚ " ٝاطالػ٠ ػ٠ِ كضبئِٜب , ٝاضطالػ٠   .5

 طجبم ׄ     عجغ ׄ    ٓوبثِخׄ    اُزلبد  ׄ   

 : ٓجبص ٓشعَ ػالهزٚهُٞٚ " ثبُذ٣بس أُصش٣خ "  - .ٓٔ

 اُغجج٤خׄ     أُذ٤ِخׄ    اُجضئ٤خׄ    ا٤ٌُِخׄ   

 : صٞسح ث٤ب٤ٗخ ٗٞػٜبك٢ هُٞٚ " ٝأرششق ٖٓ ػزثٜب ٝآعٜ٘ب "  - .ٔٔ

 ٓشعَٓجبصׄ       رشج٤ٚׄ                     اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ    رصش٣ذ٤خاعزؼبسح ׄ   

 ٓب ػذا:  ٌُِبرتًَ ٓٔب ٣أر٢ ٖٓ اُغٔبد اُل٤٘خ   -ٕٔ

 ًضشح أُذغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خׄ       ر٘ٞع األعِٞة ث٤ٖ اُخجش ٝاإلٗشبءׄ   

 . هصش اُجَٔ ٝاُلوشادׄ       اُزأصش ثبُوشإٓ .        -ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ) 
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   (ٕ) 

" ٝ ٓصش ٓشثغ اُلضالء , ٝ ٓشرغ اُ٘جالء , ٝ ٓطِغ اُجذٝس , ٝ ٓٞضغ اُصذٝس , ٝ أِٜٛب أر٤ًبء أص٤ًبء , ٣جؼذ ٖٓ أهٞاُْٜ 

ٕ أُزٛت ثذُٝخ ٓٞالٗب أُِي اُ٘بصش صالح اُذ٤ٗب ٝ اُذ٣ٖ , عِطبٕ اإلعالّ ٝ أػٔبُْٜ اُؼ٠ ٝ اُؼ٤بء , ال ع٤ٔب ك٠ ٛزا اُضٓب

 ٝ أُغ٤ِٖٔ , أث٠ أُظلش ٣ٞعق ثٖ أ٣ٞة

 :   اُجذائَ أُوزشدخث٤ٖ  ٖٓ  اُصٞاة ُٔب ٢ِ٣ اخزش -

 جٔغ" ٓشثغ " :  – ٔ

  أسثبعׄ      ٓشاث٤غׄ      ٓشاثغׄ       سثبئغׄ   

 ٓضبد " اُصذٝس " : -ٕ

 اُٞاسدادׄ      األسجَׄ          األػجبصׄ       اُظٜٞسׄ    

 ٓشادف " أص٤ًبء " :  - -ٖ

 كبٕٛٔٞ.ׄ     طبٛشٕٝׄ      ٓششهٕٞׄ       ثبسػٕٞׄ    

 أُشاد ثبُؼ٢:  - ٗ

  أُٞدׄ    اُؼجضػٖ اُزؼج٤ش  ׄ      اُضؼقׄ       أُشضׄ    

 اُلٌشح اُشئ٤غ٤خ ُِلوشح ٢ٛ:  – ٘

    اُؼِٔبء ك٢ ٓصشًضشح   ׄ       صًبء أَٛ ٓصش    ׄ   

 دٝس ٓصش اُذضبس١  صٖٓ األ٣ٞث٤ٖׄ           صلبد أَٛ ٓصش   ׄ   

 " ٛزا اُضٓبٕ أُزٛت ثذُٝخ ٓٞالٗب ٗٞع اُخ٤بٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٙ

 اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ ׄ      اعزؼبسح رصش٣ذ٤خ ׄ     ٓجبص ٓشعَ ׄ       رشج٤ٚ ׄ   

 هُٞٚ" ٓطِغ اُجذٝس " ُٕٞ ث٤ب٢ٗ  ٛٞ: – 5

 ٓشعَٓجبصׄ    رشج٤ٚׄ                          اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ     صش٣ذ٤خراعزؼبسح ׄ   

   ( ٛٞ:أص٤ًبء   - أر٤ًبءأُذغٖ اُجذ٣ؼ٢ ث٤ٖ )  -8

 رصش٣غׄ     ج٘بط         ׄ      ٓوبثِخ ׄ       طجبم  ׄ   

  ( : ٝ ٓٞضغ اُصذٝس  -ٓطِغ اُجذٝسأُذغٖ اُجذ٣ؼ٢ ث٤ٖ ) -  5

 دغٖ روغ٤ْׄ      جبم طׄ       عجغ ׄ      ٓوبثِخ ׄ   

 هُٞٚ" ٓٞضغ اُصذٝس " ُٕٞ ث٤ب٢ٗ  ٛٞ: – ٓٔ

 ٓشعَٓجبصׄ      رشج٤ٚׄ                    اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ     رصش٣ذ٤خاعزؼبسح ׄ   

   ًضشح األُوبة اُز٢ أطِوٜب ػ٠ِ صالح اُذ٣ٖ رذٍ ػ٠ِ– ٔٔ

  خٞكٚ ٖٓ صالح اُذ٣ٖ ׄ          شٜشح صالح اُذ٣ٖ  ׄ    

 دجٚ ٝروذ٣شٙ ُصالح اُذ٣ٖ   ׄ         ء صالح اُذ٣ٖ طٔؼٚ ك٢ ػطبׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  )   
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س سثٜب , ٝٛجذ األس٣بح ٖٓ ٜٓجٜب , ٝسكؼذ ٓؼبُْ اُؼذٍ  ٝاُؼِْ , كل٠ أ٣بٓٚ اُضاٛشح , ٝدُٝزٚ اُوبٛشح , أششهذ األسض ث٘ٞ

 ٝخضؼذ دػبئْ اُجَٜ ٝاُظِْ , ٝارضخ اُذن , ٝارضغ اُجبطَ ٝػض اُؼبُْ ٝرٍ اُجبَٛ.

 :   اُجذائَ أُوزشدخث٤ٖ  ٖٓ  اُصٞاة ُٔب ٢ِ٣ اخزش -

 جٔغ" اُجبَٛ " :  – ٔ  

َٜبٍׄ           اُجِٜخׄ    اُجٜالءׄ    اُُج

  " : ارضخ"  شادفٓ -ٕ  

 ؿبةׄ       ظٜشׄ          اٗزصشׄ         اٗزشش ׄ   

  " : ارضغ"  ٓضبد  -ٖ  

 اٗزششׄ     اخزل٠ׄ           صادׄ                  ػض ׄ   

 اُلٌشح اُشئ٤غ٤خ ُِلوشح ٢ٛ:  – ٗ

 أصش صالح اُذ٣ٖ ك٢ ٓصش ׄ    دوبسح اُجبطَ    ׄ    كضَ اُؼذٍ        ׄ      أ٤ٔٛخ اُؼِْׄ   

 " ٝدُٝزٚ اُوبٛشح ٗٞع اُخ٤بٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٘

  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ     اعزؼبسح رصش٣ذ٤خ ׄ      ٓجبص ٓشعَ ׄ       رشج٤ٚׄ   

 ".أششهذ األسض  ٗٞع اُخ٤بٍ ك٢ هُٞٚ " – ٙ

  اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخׄ    اعزؼبسح رصش٣ذ٤خ ׄ      ٓجبص ٓشعَ ׄ       رشج٤ٚׄ   

 "  ٛٞ: رٍ اُجبَٛ -ٝػض اُؼبُْ أُذغٖ اُجذ٣ؼ٢  ث٤ٖ :"   -5

 رصش٣غׄ     ج٘بط        ׄ       ٓوبثِخ ׄ      طجبم  ׄ   

   ( ٛٞ:ٝدُٝزٚ اُوبٛشح -أ٣بٓٚ اُضاٛشح أُذغٖ اُجذ٣ؼ٢ ث٤ٖ )  -8

 عجغׄ     رٞس٣خ        ׄ       ٓوبثِخ ׄ      طجبم  ׄ   

 " أعِٞة هصش ٝع٤ِزٚ :كل٠ أ٣بٓٚ اُضاٛشح هُٞٚ" – 5

 اعزخذاّ إٗٔبׄ     اُ٘ل٢ ٝاالعزض٘بء ׄ     اُزوذ٣ْ ٝاُزأخ٤ش  ׄ     رؼش٣ق أُجزذأ ٝاُخجش ׄ   

 ٣٘ز٢ٔ ٛزا اُ٘ص؟  كٖ ٗضش١  إ٢ُ أ١    -ٓٔ

 اُذٌْ ׄ    اُشعبئَ  ׄ    اُٞصب٣ب ׄ      اُخطبثخ   ׄ   

  ًَ ٓٔب ٢ِ٣ ٖٓ عٔبد اُشعبئَ اُٞصل٤خ  ٓب ػذا – ٔٔ

 اُزأصش ثبُوشإٓ ׄ    ع ث٤ٖ اُخجش ٝاإلٗشبء اُز٘ٞ ׄ    اإلًضبس ٖٓ أُذغ٘بد  ׄ     عُٜٞخ األُلبظ ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ) 
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 (مصر مطلع البدورنصوص متحررة على نص )

 (ٔنص رقم )

 هـ مستعطفا :ٕ٘٘ سنة بالبصرة المتوفً الجاحظ بحر بن وعمر عثمان أبو كتب

٤ُظ ػ٘ذى - أػضى هللا - عجت ٝال أهذس ػ٠ِ شل٤غ إال ٓب طجؼي هللا ػ٤ِٚ ٖٓ اٌُشّ, ٝاُشدٔخ, ٝاُزأ٤َٓ اُز١ ال ٣ٌٕٞ إال ٖٓ 

ْؼزٍِت, ٝإًٔٞ أكضَ شبًش, ُٝؼَ  ُٓ ِٗزبط دغٖ اُظٖ ٝإصجبد اُلضَ ثذبٍ أُأٍٓٞ , ٝأسجٞ إٔ إًٔٞ ٖٓ اُشبًش٣ٖ, كزٌٕٞ خ٤ش 

أج٘ذزٌْ رذذ ٝإٌُٞ إ٤ٌُْ, ُالٗوطبع عججًب اإلٗؼبّ ٝٛزا اإلٗؼبّ, ُٜزا عججًب األٓش ٛزا ٣جؼَ هللا  أ٠ٔٗ ٝال ثشًخ, أػظْ ال ك٤ٌٕٞ  

ـُْشّ خ٤ًشا, اُشش ثٚ اٗوِت ٖٓ ٝٓضِي دغ٘خ, ٝاُغ٤ئخ ٝع٤ِخ  اُزٗت ػبد - كذاى ُجِؼِذُ  - ٝثٔضِي ك٤ٚ, أصجذذ رٗت ٖٓ ثو٤خ,  ٝاُ

ب. ًٔ ْ٘  .ُؿ

, أخز كوذ ػبهت ٖٓ عِ  االدزٔبٍ, هذس ػ٠ِ اُذ٤ٗب ك٢ اُزًش ٝط٤ت ا٥خشح, ك٢ األجش ٝإٗٔب دظَّٚ  أض٤غ أال ٝأسجٞ , أُشائش ٝرجشُّ

ٖ أًضش ٝٓب ٝػوِي , ًشٓي ث٤ٖ ك٤ٔب ٝأِِٛي  اُجشّ ػظ٤ْ ػٖ ٝاُؼلٞ ٝاُض٘بء اُلضَ ٝإٗٔب! دوٚ ٝػظْ رٗجٚ صـش ػٖٔ ٣ؼلٞ َٓ

 ؛أٓشًْ ٓخبُلخ إ٠ُ اُ٘بط ٖٓ ًض٤ًشا رُي دػب سثٔب دز٠ , ك٤ٌْ رالد كٜٞ ؿ٤شًْ ٖٓ ٓغزطشكًب اُؼلٞ ًبٕ ٝإٕ ذشٓخ ,اُ ضؼ٤ق

ٌُِٕٞ , رُي ػٖ أٗزْ كال  ..ر٘ذٕٓٞ  إدغبٌْٗ عبُق ػ٠ِ ٝال ر٘

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟« سالف »؟ وما مضاد كلمة « ُغْنًما »ما معنى كلمة  -ٔ

 .قادم ماشٌة،ׄ     .سابق مكسبا،ׄ     .حدٌث خسارة،ׄ     .قادم وزا،ف  ׄ  

 ؟ وما غرضه؟« هللا أعزك »ما نوع األسلوب فً قوله:  -ٕ

 إٗشبئ٢ ؿ٤ش طِج٢, أُذح ٝاُزؼظ٤ْ. ׄ     .اُ٘ل٢ ٝاإلٌٗبسإٗشبئ٢ طِج٢,  ׄ  

 .بءخجش١ ُلظب إٗشبئ٢ ٓؼ٠٘ , اُذػ ׄ      خجش١ إٌٗبس١, روش٣ش أُؼ٠٘ ٝر٤ًٞذٙ. ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« فٌكم تالد فهو غٌركم من مستطرًفا العفو كان وإن »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -ٖ

 , إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ.اصدٝاط ׄ   ٓوبثِخ, إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞض٤ذٚ. ׄ  

 .إصبسح اُزٖٛ ٝجزة االٗزجبٙ, رٞس٣خ ׄ   ج٘بط, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ ال السابقة، أيٌّ مما ٌأتً للرسالةفهمك  فً ضوء -ٗ

 .هصش اُجَٔ ٝاُلوشاد ׄ   عُٜٞخ األُلبظ ׄ  

 اعزخذاّ أُذغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ׄ   اإلٗشبئ٤خ األعب٤ُت ًضشح ׄ  

 بما قبله؟«  أمركم مخالفة إلى الناس من كثًٌرا ذلك دعا ربما حتى »ما عالقة قوله:  -٘

 رؼ٤َِ. ׄ   رلص٤َ. ׄ                        رٞض٤خ. ׄ        ٗز٤جخ. ׄ  
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عِ  »ما اللون البٌانً فً قوله:  -ٙ  ؟ وما سر جماله؟« المرائر وتجرُّ

 ثبعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ, اُزشخ٤ص. ׄ   .اُزجغ٤ذاعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ,  ׄ  

 رشج٤ٚ, اُزٞض٤خ. ׄ   رشج٤ٚ, اُزجغ٤ْ. ׄ  

 " أفاد: الكرم من علٌه هللا طبعك ما إال ٌعشف على أقدر وال( فً قوله: "  شفٌعتنكٌر كلمة ) -7

 العمومׄ      التقلٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 توصف الرسالة السابقة كما ٌتضح من سماتها بأنها:   -8

ٌَّة الرسائلׄ   سم ٌَّة الرسائلׄ   .الرَّ ٌَّة الرسائلׄ              .الدٌوان  .اإلخوانٌة الرسائلׄ           .الوصف

 والغرض منه: اإلنعام "  لهذا سبًبا األمر هذا ٌجعل هللا ع األسلوب فً قوله:" ولعلنو  -9

     إنشائً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ        إنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  

 ما سر جماله؟و ؟ شاكر( أفضل وأكون ُمْعتٍِب، خٌر )فتكون فً قوله : المحسن البدٌعً ما-   -ٓٔ

 عجغ, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ    ٓوبثِخ, إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞض٤ذٚ. ׄ   

 .ج٤َٔ ٓٞع٤و٢ٍّ  جشط إدذاس, اصدٝاط ׄ      ج٘بط, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - ٔٔ

 اإلٗؼبّ ُٜزا عججًب ٓشاأل ٛزا ٣جؼَ هللا ُٝؼَ ׄ    . اُشبًش٣ٖ ٖٓ إًٔٞ إٔ ٝأسجٞ ׄ  

ٌُِٕٞ رُي ػٖ أٗزْ كال ׄ             دظَّٚ أخز كوذ ػبهت ٖٓ ׄ    ر٘

 " أسلوب قصر  وسٌلته : الكرم من علٌه هللا طبعك ما إال شفٌع على أقدر والفً قوله "  - ٕٔ

 استخدام إنماׄ         التقدٌم والتأخٌر           ׄ    النفً وإالستثناء      ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر      ׄ   

ٌِّن " لون بٌانً ،  أجنحتكم تحت قوله " والكون فً -ٖٔ  .جماله وسر نوعه، فب

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة ׄ     .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

 .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6586ٖ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٓ) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 18

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕنص رقم )

 ٛـ ٖٙٗ ع٘خ أُزٞك٠ ا٤ٌُٔب٢ُ اُلضَ أثٞ األ٤ٓش ًزت

إٗٔب أشٌٞ إ٤ُي صٓبٗبً  عِت ضؼق ٓب ٝٛت, ٝكجغ ثأًجش ٓٔب ٓزغ ,ٝأٝدش كٞم ٓب آٗظ ,ٝػ٘ق ك٢ ٗضع ٓب أُجظ, كإٗٚ ُْ 

 هللا , ٝاُذٔذ ٝاالشز٤بم اُزِٜق سٖٛ ؿبدسٗب دز٠ االُزوبء ثأٗظ ٣ٔزؼ٘ب ُْٝ اُلشام, ٓشاسح جشػ٘ب دز٠ االجزٔبع دالٝح ٣زه٘ب

 كأالدع ,ٝاُزشاخ٢؛ اُجؼبد ٓذح ٣وصش ص٘غ إثبدخ ك٢ هللا سٝح ٖٓ أ٣أط ٝال ٣ٝٔش ,٣ٝذِٞ ٣ٝغش ٣غٞء دبٍ ًَ ػ٠ِ رؼب٠ُ

ٝاُـٞائَ . ا٥كبد ٓإٔٓٞ ٝأُ٘بَٛ أُٞاسد ػزة ػ٤شبً  ثؼضرٚ ٝأعزأٗق إػشاض, ثؼذ دظ٢ إ٢ُ ٣ٝوجَ ساض, بٕ ثؼ٤ٖاُضٓ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟ « جرعنا »ما معنى كلمة  -ٔ

 أذاقناׄ      أعطاناׄ      حرمناׄ      وهبنا  ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ سالةالر الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما  -ٕ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« الفراق مرارة جرعنا حتى االجتماع حالوة ٌذقنا لم فإنه »فً قوله:  لمعنوياما المحسن  -ٖ

 عجغ, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ   ٓوبثِخ, إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞض٤ذٚ. ׄ  

 .إصبسح اُزٖٛ ٝجزة االٗزجبٙ, رٞس٣خ ׄ   , إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ.روغ٤ْ دغٖ ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ السابقة، أيٌّ مما ٌأتً الة للرسفً ضوء فهمك  -ٗ

 هِخ أُذغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ׄ         ؿٔٞض أُؼ٠٘ ׄ       .هصش اُجَٔ ٝاُلوشاد ׄ       ًضشح األعبُت اإلٗشبئ٤خ ׄ  

 بما قبله؟« الفراق...... مرارة جرعنا حتى »ما عالقة قوله:  -٘

 رؼ٤َِ. ׄ   رلص٤َ. ׄ   رٞض٤خ. ׄ   ٗز٤جخ. ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« والمناهل الموارد عذب عٌشاً  »ا اللون البٌانً فً قوله: م -ٙ

 رشج٤ٚ, اُزٞض٤خ. ׄ      رشج٤ٚ, اُزجغ٤ْ. ׄ       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ, اُزشخ٤ص.ׄ        .اُزجغ٤ذاعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ,  ׄ  

 وما سر جماله؟ ؟ إعراض( بعد حظً إلً )وٌقبل فً قوله : المحسن البدٌعً ما  -7

 عجغ, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ   إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞض٤ذٚ. ,طجبم ׄ  

 األٍٝ ٝاُضبُش ׄ   ج٘بط, إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 19

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ؟أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر  - 8

 اُلشام ٓشاسح جشػ٘ب ׄ    االجزٔبع. دالٝح ٣زه٘ب ُْ كإٗٚ ׄ  

  إػشاض ثؼذ دظ٢ إ٢ُ ٣ٝوجَ ׄ                                     ٣ٝغش ٣غٞء دبٍ ًَ ػ٠ِ رؼب٠ُ هللا ٝاُذٔذ ׄ  

 توصف الرسالة السابقة كما ٌتضح من سماتها بأنها:   -9

ٌَّة الرسائلׄ   سم ٌَّة الرسائلׄ   .الرَّ ٌَّة الرسائلׄ   .الدٌوان ٌَّة الرسائلׄ   .الوصف  .األهل

 " أفاد: وهب ما ضعف سلب زماناً  إلٌك أشكو إنما( فً قوله: "  زماناً تنكٌر كلمة ) -ٓٔ

 العمومׄ    التهوٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6588ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ) 

 

 (ٖنص رقم )

 :قائال المنصور بعد أن تمكن منهم  للخلٌفة الشام أهل من رجل كالم"  التبٌٌنو البٌان"  كتابه فً الجاحظ أورد

ُذ كوذ ػلٞد ٝإرا اٗزصلذ, كوذ اٗزؤذ ٝإرا. دوٚ أهص٠ ٝأخز ٗلغٚ, ؿ٤ع شل٢ كوذ اٗزوْ ٖٓ"  ّٞ  ٝشل٢ دوٚ أخز ٖٝٓ. رط

 أال سض٢ ٖٝٓ اُؼجض, ٖٓ طشف زشل٢ٝاُ صجش, ٝاُذِْ دِْ, اُـ٤ع ًٝظْ. كضِٚ اُؼب٤ُٖٔ ك٢ ٣زًش ُْٝ شٌشٙ, ٣جت ُْ ؿ٤ظٚ

 دٝاػ٢ رشى ٖٓ االعز٤ضبم ٝك٢ اُذِْ, رلض٤َ ك٢ ٣جضّ كِْ ضؼ٤ق, ٝدجبة سه٤ن, عزش إال اُظبُْ دبٍ ٝث٤ٖ دبُٚ ث٤ٖ ٣ٌٕٞ

 ٝثٌضشح اُصلخ, ثذغٖ رًشْٝٛ ٝهذ اُؼوبة, ثشذح اُذِٔبء ٓذدٞا. ٝاُزو٠ اُذجب إ٠ُ ٝأُ٘غٞث٤ٖ ا٢ُٜ٘ أَٛ رش ُْٝ. اُظِْ

 هذسرْٜ, أ٣بّ ٌٓبكأرْٜ ٖٓ آٖٓ ُشٌشْٛ, ٓغزذع ٝاُؼبك٢ أُزٗت, أ٤ُٝبء ُؼذاٝح ٓغزؼذ كبُٔؼبهت ٝثؼذ. اُزـبكَ ٝشذح س,االؿزلب

 ٖٓ ػضشري إلهبُزي ٓٞجت هللا ػجبد ػضشح إهبُزي إٔ ػ٠ِ. اُصذس ثض٤ن ػ٤ِي ٣ض٠٘ إٔ ٖٓ خ٤ش اُصذس ثإرغبع ػ٤ِي ٣ض٠٘ ٝألٕ

 ". ُي هللا ثؼوبة ٓٞصٍٞ ُْٜ ٝػوبثي ػ٘ي, هللا ثؼلٞ ٓٞصٍٞ ػْٜ٘ ٝػلٞى ,هللا ػجبد سة

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

له الذي األدبً الغرض ما -ٔ  السابقة؟ الخطبة ُتمثِّ

ْوبٌِخ ׄ   ْهنِئة ׄ   .التَّ  .االستعطاف ׄ   .الَفْخر ׄ   .التَّ

 للُخطبة؟ َفْهمك ضوء ًف قبله، بما « هللا عباد رب من عثرتك إلقالتك موجب : »قوله عالقة ما -ٕ

 .ٗز٤جخ ׄ   .رلص٤َ ׄ   .عجت ׄ   .رٞض٤خ ׄ  

 السابقة؟ الُخطبة سٌاق من تفهم كما « التشفً » معنى ما -ٖ

 .اُذوذ ׄ   .اُخضٞع ׄ   .االٗزوبّ ׄ   اُشلبء ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية
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رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 السابقة؟ الُخطبة فً التً دعا إلٌه الخطٌب الصفات  من لٌس اآلتً من أيٌّ  -ٗ

 اُذضّ ٝاُوذسح ػ٠ِ  اُؼوبة ׄ    .اُؼلٞ ػ٘ذ أُوذسح ׄ  

 عؼخ اُصذسٝدغٖ اُصلخ ׄ      اُذِْ ٝاُصجش ػ٠ِ األرٟ ׄ  

 تحتها؟ ٌندرج ال اآلتً من فأيٌّ  باإلسالم، األدب تأثُّر مظاهر بعض السابقة الُخطبة ُتبِرز -٘

 .ٝٓؼب٤ٗٚ ثبُوشإٓ االعزشٜبد ׄ   .اُغب٤ٓخ ٝاُو٤َِْ أُجبدئ إ٠ُ اُذػٞح ׄ  

 .أُؼب٢ٗ ٝجضاُخ األُلبظ ؿشاثخ ׄ    .األُلبظ ٝثغبطخ خاُِـ ُسه٢ُِّ  ׄ  

 ذلك؟ سبب وما الخطٌب فً الخطبة السابقة؟ استخدمه الذي األسلوب نوع ما -ٙ

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .كرهاالحقائق التً ٌذ تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

، لون   « الصدر بإتساع علٌك ٌثنى : »قوله فً -7 ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .ً٘ب٣خ ׄ   .٤ٌ٘ٓخ اعزؼبسح ׄ          .رصش٣ذ٤خ اعزؼبسح ׄ   .ٓشعَ ٓجبص ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« التغافل وشدة االغتفار، وبكثرة الصفح، بحسن ذكروهم وقد »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -8

 .ٝرٞض٤ذٚ ٝرو٣ٞزٚ أُؼ٠٘ إثشاص طجبم, ׄ   ٓوبثِخ, إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ ٝرٞض٤ذٚ. ׄ  

 .إصبسح اُزٖٛ ٝجزة االٗزجبٙ, رٞس٣خ ׄ   , إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ.اصدٝاط ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ال  السابقة، أيٌّ مما ٌأتً للخطبةفً ضوء فهمك  -9

 .ؿشاثخ األُلبظ ׄ                                               االػزٔبد ػ٠ِ األعِٞة  اُخجش١ ׄ  

 اُزأصش ثبُوشإٓ اٌُش٣ْ ׄ                        هِخ اُصٞس اُخ٤ب٤ُخ ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب قصر:  - ٓٔ

 كضِٚ اُؼب٤ُٖٔ ك٢ زًش٣ ُْ ׄ   اٗزصلذ كوذ اٗزؤذ إرا ׄ  

 ُي هللا ثؼوبة ٓٞصٍٞ ُْٜ ػوبثيׄ          اُؼوبة ثشذح اُذِٔبء ٓذدٞا ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6587ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 21

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٗنص رقم )

 :بٌنهما وما والرقة مصر المأمون واله حٌن البنه الحسٌن بن اهرط وصٌة

 ٌورث ، والتفرٌط التفرٌط ٌوجب التهاون ؛ فإن علٌك ٌحق بما ؛ فتتهاون االخرة هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وإٌاك

؛  فضله لدٌك ، وأظهر لدنٌاا فً نعمته علٌك أسبغ قد هللا ؛ فإن الثواب ، وارج وتعالى تبارك وفٌه هلل عملك ،ولٌكن البوار

 ، وقضى المحسنٌن وسٌرة الشاكرٌن شكر بقدر ٌثٌب هللا فإن،  وإحسانا خٌرا هللا ٌزدك فاعتمد ، وعلٌه بالشكر فاعتصم

 تصلنّ  وال  فاجرا، ترحمنّ  وال ، حاسدا تمالئنّ  ،وال ذنبا تحقرنّ  ، وال والكرامة العافٌة من ، وألبس النعم من حمل فٌما الحق

 مرائٌا،  تحمدنّ  ، وال غاوٌا ، والتتبعنّ  فاسقا توالٌنّ  ، وال غدارا تأمننّ  ، وال نماما تصدقنّ  ، وال عدوا تداهننّ  ، وال راكفو

 ، وال فخرا تزهونّ  ، وال وعدا تخلفنّ  ، وال مضحكا تالحظنّ  ، وال باطال تجٌبنّ  ، وال فقٌرا سائال تردنّ  ، وال إنسانا والتحقرنّ 

،  عٌنا للنمام ترفع ، وال االخرة طلب فً تفرطنّ  ، وال سفها تركبنّ  وال مرحا،  تمشٌنّ  ، وال بذخا تأتٌنّ  وال،  غضبا تظهرنّ 

 نفسك واستعمل الفقهاء،  مشاورة ، وأكثر بالدنٌا اآلخرة ثواب تطلبنّ  ، وال مخافة أو منه رهبة الظالم عن تغمضنّ  وال

 لهم تسمعنّ  ، وال والبخل الدقة أهل مشورتك فً تدخلنّ  ، وال والحكمة رأىوال العقل وذوي التجارب أهل عن وخذ بالحلم، 

 منفعتهم. من أكثر ضررهم فإن قوال؛

  تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

  « االخرة هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وإٌاك : »قوله ما نوع األسلوب فً -ٔ

 .رّ ׄ   رذز٣ش ׄ   .إؿشاء ׄ   .٢ٜٗ ׄ  

 للوصٌة؟ َفْهمك ضوء فً قبله، بما « المحسنٌن وسٌرة الشاكرٌن شكر بقدر ٌثٌب هللا فإن : »قوله ةعالق ما -ٕ

 .ٗز٤جخ ׄ   .رلص٤َ ׄ   .عجت ׄ   .رٞض٤خ ׄ  

 السابقة؟ الُخطبة سٌاق من تفهم كما «البوار » معنى ما -ٖ

 .اُضؼق ׄ   .اُٜالى ׄ   .اُٜضاٍ ׄ   اُجٞع ׄ  

، َفْهمك ضوء فً -ٗ  السابقة؟ الوصٌة تنتمً الوصاٌا من نوع أيِّ  إلى للنَّصِّ

 .جٔؼذ ٓب ث٤ٖ ااُٞػع ٝاُغ٤بعخ ׄ        .االجزٔبػ٤خ ׄ                      .اُٞػظ٤خ ׄ                 .اُغ٤بع٤خ ׄ  

 تحتها؟ ٌندرج ال اآلتً من فأيٌّ  ،سمات النثر فً العصر العباسً بعض السابقة الوصٌة ُتبِرز -٘

 .اُزأصش ثبُوشإٓ اٌُش٣ْ ׄ   أُذغ٘بد اُجذ٣ؼ٤خ ًضشح اعزخذاّ ׄ  

 ؿٔٞض أُؼ٠٘ ׄ   .األُلبظ ٝثغبطخ اُِـخ ُسه٢ُِّ  ׄ  

 أسلوب قصر:ال ٌعد  أي األسالٌب التالٌة   - ٙ

ّٖ  ٝال ׄ     اُزلش٣ظ ٣ٞجت اُزٜبٕٝ كإٕ ׄ     ٝاُجخَ اُذهخ أَٛ ٓشٞسري ك٢ رذخِ

ّٖ  ٝالׄ         اُذ٤ٗب ك٢ ٗؼٔزٚ ػ٤ِي أعجؾ هذ هللا كإٕ ׄ    هٞال ُْٜ رغٔؼ
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للتواصل 01156008819
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، لون   « مرحا تمشٌنّ  وال : »ه قول فً -7 ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .رصش٣ذ٤خ اعزؼبسح ׄ   .ٓشعَ ٓجبص ׄ  

 .ً٘ب٣خ ׄ   .٤ٌ٘ٓخ اعزؼبسح ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« غضبا تظهرنّ  وال ، فخرا تزهونّ  وال »ما المحسن البدٌعً فً قوله:  -8

 .ٝرٞض٤ذٚ ٝرو٣ٞزٚ أُؼ٠٘ إثشاص طجبم, ׄ   ٝرٞض٤ذٚ.ٓوبثِخ, إثشاص أُؼ٠٘ ٝرو٣ٞزٚ  ׄ  

 .ج٤َٔ ٓٞع٤و٢ٍّ  جشط إدذاس ,عجغ ׄ   , إدذاس جشط ٓٞع٤و٢ٍّ ج٤َٔ.اصدٝاط ׄ  

 ؟ما الغرض البالغً لتكرار األمر والنهً فً الوصٌةالسابقة،  للوصٌةفً ضوء فهمك  -9

 اُزٜذ٣ذ ׄ              اُِّٞ ׄ              .االرٔبط ׄ          اُ٘صخ       ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« االخرة هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وإٌاك »ما اللون البٌانً فً قوله:  -ٓٔ

 رشج٤ٚ, اُزٞض٤خ. ׄ      رشج٤ٚ, اُزجغ٤ْ. ׄ       اعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ, اُزشخ٤ص.ׄ        .اُزجغ٤ذاعزؼبسح ٤ٌ٘ٓخ,  ׄ  

 ( ٠ِhttps://dardery.site/archives/6590 اُشاثظ  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ) 

 

 (٘نص رقم )

 قال عبد هللا بن المقفع عن اختٌار الصدٌق:

ٌر مراٍء وال وإذا نظرت فى حال من ترتئٌه إلخائك فإن كان من إخوان الدٌن فلٌكن فقٌها غ ،فاالتئاد االتئاد والتثبت التثبت

 حرٌص ، وإن كان من إخوان الدنٌا فلٌكن حرا لٌس بجاهل وال كذاب وال شرٌر وال مشنوع .

فإن الجاهل أهل أن ٌهرب منه أبواه ، وإن الكذاب ال ٌكون أخا صادقا ، ألن الكذب الذى ٌجرى على لسانه إنما هو من     

م صدق القلب وإن صدق اللسان فكٌف إن ظهر الكذب على فضول كذب قلبه ، وإنما سمى الصدٌق من الصدق ، وقد ٌته

 اللسان ؟ وإن الشرٌر ٌكسبك العدو و ال حاجة لك فى صداقة تجلب لك العداوة ، وإن المشنوع شانع صاحبه .

واعلم أن انقباضك عن الناس ٌكسبك العداوة ، وأن انبساطك إلٌهم ٌكسبك صدٌق السوء ، وسوء األصدقاء أضر من     

عداء ؛ فإنك إن واصلت صدٌق السوء أعٌتك جرائره ، وإن قطعته شانك اسم القطٌعة ، وألزمك ذلك من ٌرفع عٌبك بغض األ

 وال ٌنشر عذرك فإن المعاٌب تنمى والمعاذٌر ال تنمى .

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " :مراء معنى "  - ٔ 

   بخٌلׄ    فاسد ׄ    نمام ׄ      منافقׄ   

 " :انبساطك ادف " مر -ٕ  

 اتصالكׄ    امتدادك ׄ    انتشارك ׄ    انطالقك ׄ   

https://dardery.site/archives/6590


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 23

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 " :االتئاد مضاد  "  -ٖ  

 التواضعׄ    التخلف ׄ    التعجل ׄ     الترفعׄ   

 مضاد  " شانك " : -ٗ  

 قدركׄ     فضلكׄ    مدحك ׄ    زانك ׄ   

 " جرائر " :  مفرد  -٘  

 جرٌرةׄ    جار ׄ    جرار ׄ     جرة ׄ   

 الصورة البٌانٌة فً قوله:" ألن الكذب الذى ٌجرى على لسانه ":نوع  .ٙ

 مرسلمجازׄ     تشبٌهׄ               استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً قوله:" صداقة تجلب لك العداوة ": .7

 مراعاة نظٌرׄ    سجعׄ    طباقׄ     جناسׄ   

 ف إن ظهر الكذب على اللسان ؟ "نوع اإلنشاء فً قوله :" فكٌ - .8

 نداءׄ      استفهامׄ      نهًׄ      أمر  ׄ   

 فً قوله :" فاالتئاد االتئاد "إٌجاز بحذف: - .9

 الفعلׄ    المبتدأׄ      المفعولׄ                      الفاعلׄ   

 فً قوله :" فلٌكن فقٌها غٌر مراٍء وال حرٌص ": األمرالغرض من  - .ٓٔ

 االلتماسׄ    الوجوب واإللزامׄ    الحثׄ                 النصحׄ   

 فً قوله :" فإن الجاهل أهل أن ٌهرب منه أبواه ": أسلوب قصر بتقدٌم : - .ٔٔ

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ    الخبرׄ      المبتدأׄ   

 "  بما قبله : لسانه..عالقة قوله " ألن الكذب الذى ٌجرى على   .ٕٔ

 تفصٌلׄ      توضٌح ׄ    ة نتٌجׄ      تعلٌل  ׄ   

 ال تنمى ."   " –" " تنمى  العالقة بٌن   .ٖٔ

 سلبطباق ׄ     طباق إٌجابׄ    مقابلةׄ      ترادف ׄ   

 عالقة قوله " أعٌتك جرائره " بما قبله : - .ٗٔ

 تفصٌل بعد إجمالׄ    سببׄ    توضٌحׄ     نتٌجةׄ   

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٣ِٞط 24

رشّ صبٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 قصر  وسٌلته :فً قوله " إنما هو من فضول كذب قلبه " أسلوب  - .٘ٔ

 استخدام إنماׄ    التقدٌم والتأخٌر          ׄ         النفً وإالستثناء    ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر      ׄ   

 تنكٌر كلمة )حرا( فً قوله: "  وإن كان من إخوان الدنٌا فلٌكن حرا " أفاد: - .ٙٔ

 العمومׄ      التقلٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 ما عدا:  للنص ا ٌأتً من السمات الفنٌة كل مم  -7ٔ

 ترابط األفكار.ׄ                تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاءׄ   

  كثرة الصور الخٌالٌة -ׄ                .       سهولة األلفاظ  -ׄ   

 " ٌكسبك العداوة نوع الخٌال فً قوله:"   - 8ٔ

 استعارة مكنٌة ׄ     حٌة استعارة تصرٌׄ     مجاز مرسل ׄ      كناٌة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3584ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اضـظ ػ٠ِ اُشاثظ  ) 

 

 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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