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 توطئة
 

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

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

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

 ثم أما بعد.

 /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 جمهودا ت تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري 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 

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

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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 حرٖ حُط٢ٓٝ                                  

 التعرٌف بالشاعر   :

ٛـ( ػطف رخُظفخإّ ٝحُوِن 8ٖٕ -ٛـ ٕٕٔضجذ  ٕأرٞ حُحؽٖ ػ٠ِ رٖ حُؼزخغ حُط٠ٓٝ ـخػط ٓطزٞع )ُٝس رخُؼو٤وش ك٢ رـسحز  

حُ٘لؽ٠ ٝحُفي ك٠ حُ٘خغ رؽزذ كوسحٗٚ أليلخُٚ حُؼالػش ٝ ظٝجظٚ ٝه٤َ أٗٚ ٓخص ٓوظٞال رخُؽْ حُص١ زؼٚ ُٚ )حُوخؼْ رٖ ػز٤س هللا 

 ( ٝ ظ٣ط ) حُٔؼظىس ( ُرٞكٚ إٔ ٣ٜجٞٙ 

 كخضؼ٢ ٝ ٛٞ ػوخكظٚ ػطر٤ش ؼزذ طؽ٤ٔظٚ ) حرٖ حُط٢ٓٝ (: ألٕ أرٞٙ ٖٓ ألَ ض٢ٓٝ، ٝ أٓٚ ٖٓ ألَ 

 :مناسبة النص

ٝحؼٔٚ: ) حرٖ أر٢ ًخَٓ ( إٔ ٣جزطٙ ػ٢ِ ر٤ؼٚ ُٚ كؤر٢ حرٖ حُط٢ٓٝ، « طخجط»ك٢ رـسحز، حخٍٝ جخٌض ُٚ ٓ٘عٍ  الرٖ حُط٢ٓٝ  ًخٕ

رٖ كبشح رخُجخض ٣ـظمذ رؼه جسضحٗٚ.. ٣ٝظِلٜخ ٤ُىططٙ ا٢ُ ر٤ؼٚ، ٝٛٞ ٓخ جؼَ حُفخػط ٣صٛذ ا٢ُ ) ؼ٤ِٔخٕ رٖ ػزس هللا 

 يخٛط(، ٝح٢ُ رـسحز، ٣ٝوّسّ ا٤ُٚ ـٌٞحٙ ك٢ لٞضس هم٤سس.

 النص

ــــــــــلن آلللٌــــــــــلت أ  أبلٌلللعــــــــــله  - 1  ولــــــــــلى وطل

  

هر مالكـــــــــــــا  وأ  أرى غٌـــــــــــــرى لـــــــــــــه الـــــــــــــدَّ

   

ـــــــلمة  - 2 ـــــــله شـــــــر   الشـــــــباب  ونع ـــــــلدت ب  عه

  

ـــــــــــلكا ـــــــــــى ظالل ـــــــــــوم أصـــــــــــبحوا ف  كنعمـــــــــــة ف

   

ـــــــله  - 2 ـــــــلى كأن ـــــــلف ى حتل ـــــــلهى الن ـــــــلد ألل لفل لت  فلق

  

ــــــــــا  ــــــــــاله تى هالك ر  ــــــــــلىود  ــــــــــان  غل ــــــــــدغ ـن ب  جس

   

 وحلبــــــــــلَب  أوطــــــــــلان  اللرجــــــــــلال ـللٌهــــــــــلم  - 4

  

ـــــــــــــلاها الشـــــــــــــلبابى هنلالـــــــــــــلكا  مـــــــــــــلاربى فضَّ

   

ـــــــــــــلىم  - 5 لهى لرت  كَّ لهـــــــــــــلم  ذ  ـــــــــــــلروا أوطلان  ك   ـذا ذ 

  

ــــــــــلبا فٌــــــــــلها فحنــــــــــوا لــــــــــذلكا  علهــــــــــلود  الصِّ

   

ـــــــى  - 6 ـــــــلمغ وع ن ـــــــلٌه للئٌ ـــــــلنى ف لام ـــــــلد ض   وفل

  

ـــــــــــلمغ بحبلاللـــــــــــلكا وهـــــــــــا أنـــــــــــلا مـــــــــــلنه لص  ىع   مل

   

ت  بمن لـــــــــــى  - 7 ض  أحـــــــــــداثا أضـــــــــــرَّ  وأحـــــــــــلد 

  

لـــــــــــلى بلٌلعـــــــــــله منـــــــــــه المســـــــــــالكا  ٌلرٌـــــــــــلـ ـى

   

 وراغمنــــــــى فٌمــــــــا أتــــــــى مــــــــن ظــــــــلىالمتى  - 8

  

ـــــــــا ـــــــــد  احتٌالك ه  ـــــــــى جى ـــــــــى اجهـــــــــد  ف ـــــــــال ل  وف

   

 مـــــــن القـــــــوم   ٌرعـــــــون حقـــــــلَّا لشـــــــاعر  - 9

  

 و  تللقتـــــــــــــــــلدى أفلعلاللىهلـــــــــــــــــلم بفللعـــــــــــــــــلالكا

   

ـــــــلىالمة    - 11 ـــــــلل ظ ـــــــلظلوم ك ـــــــلن الم ـــــــلَّل ع  ف ج 

  

ــــــــــــك  نفــــــــــــو ى الكاشــــــــــــحٌن المهالكــــــــــــا ع ت  ف   و 
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 األفكار   :

 طٔؽي حُفخػط رز٤ظٚ. : (ٖ-ٔحُٔوطغ حألٍٝ ٖٓ ) -ٔ

 .أؼزخد حذ حُ٘خغ ألٝيخْٜٗ : (٘-ٗحُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ) -ٕ

 .جخض ٓئش ٝال ٗم٤ط : (8-ٙحُٔوطغ حُؼخُغ ٖٓ ) -ٖ

 .حُفخػط ٣طِذ اظحُش حُظِْ ػ٘ٚ   : (ٓٔ-9ٖٓ ) حُٔوطغ حُطحرغ -ٗ

 الشرح والتحلٌل

 ( : طٔؽي حُفخػط رز٤ظٕٚ-ٔحُٔوطغ حألٍٝ ٖٓ ) -ٔ

ــــــــــلن آلللٌــــــــــلت أ  أبلٌلللعــــــــــله  - 1  ولــــــــــلى وطل
  

هر مالكـــــــــــــا  وأ  أرى غٌـــــــــــــرى لـــــــــــــه الـــــــــــــدَّ
   

ـــــــلمة  - 2 ـــــــله شـــــــر   الشـــــــباب  ونع ـــــــلدت ب  عه
  

ـــــــــــلكا ـــــــــــى ظالل ـــــــــــوم أصـــــــــــبحوا ف  كنعمـــــــــــة ف
   

ـــــــلهفل  - 3 ـــــــلى كأن ـــــــلف ى حتل ـــــــلهى الن ـــــــلد ألل لفل لت  ق
  

ــــــــــا تى هالك ر  ــــــــــلىود  ــــــــــان  غل ــــــــــدغ ـن ب ــــــــــا جس  له
   

 المفردات

: الذي يحوز الشيء )ج( مبلؾ ُممَّؾ مالك –: أتخمى عنو أبٌعه –: الزمف )ج( الدىور واألدىر الدهر –: أقسمت وحمفت آلٌت

: فضؿ )ج( نعـ أنعـ ِنِعمات نعمة –)ج( شروخ آخر الشباب × : أوؿ الشباب شر  الشباب –: عرفت وقضيت عهدت –

: الكنؼ والرعاية )ـ( ظؿ وتجمع كذلؾ ظاللك –نساء × : جماعة الناس )ج( أقواـ أقاـو وأقاويـ أقايـ أقائـ فوم –ِنَعمات 

 –ارتبط × : انفصؿ بعد بان -: جسـ )ج( أجساد جسد –استوحشت × : أنست بو ألفته -الَحرور × عمى أظبلؿ وظموؿ 

 : تركت.غودرت –: ميت )ج( ىمكة ُىبلؾ ىوالؾ ُىّمؾ الكه

    الشرح

يقرر الشاعر أف لو بيتا لف يممكو أحد غيره طوؿ العمر فقد أقسـ أال يبيعو وأال يرى أحدا يسكنو غيره وذلؾ ألنو قضى أياـ  -

 شبابو الجميمة فيو منعما فى ظبللو كما ينعـ الرجاؿ فى ظؿ الوالى. 

ا البيت وأنست بو لدرجة أنو صار بالنسبة إلييا كالجسد يحتوييا فإف بعدت عف ىذا البيت ىمكت كذلؾ وقد أحبت نفسو ىذ

 ىو إف ترؾ ىذا البيت ىمؾ.

 ألوان الجمال

لي وطف (: أسموب قصر)تقديـ و تأخير ( يفيد التوكيد و تخصيص الحكـ (.  
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ـ حذؼ المشبو بو وىو البيت وصرح بالمشبو بو  وىو )وطف(: )استعارة تصريحية( : حيث صور البيت والمنزؿ بالوطف ث

الوطف . وسر الجماؿ التوضيح. ويجوز أف تكوف )مجاز مرسؿ(. عف البيت عبلقتو الكمية . وسر جمالو اإليجاز والدقة فى 

 اختيار العبلقة . 

. وطف(: نكرة لمتعظيـ( 

سؾ الشاعر ببيتوم) آليت أال أبيعو (: كناية عف ت.  

أبيعو (: أسموب إنشائي غير طمبي / قسـ لمتأكيد عمى شدة ارتباطو بالوطف) آليت أال . 

 ، توضيحوسر جماليا ال) آليت أال أبيعو (: استعارة مكنية ، فييا تصوير لموطف بسمعة يرفض الشاعر بيعيا. 

مالكا ( : كناية عف حبو الشديد واعتزازه بوطنو عمي مدي الدىر الدىر ) وال أرى غيري لو . 

 تثناء )غير( لمتوكيد والتخصيص.سموب قصر بالنفي واالسأمالكا ( : الدىر ) وال أرى غيري لو 

 موب قصر وسيمتو التقديـ والتأخير لمتوكيد والتخصيص.سأمالكا ( : الدىر ) لو 

الدىر ( : تفيد استمرار النفي عمي مر الزماف(. 

مالكا (: نكرة تفيد العمـو و الشموؿ (.  

(يعو ..أال أرىأال أب  )يفيد تجدد واستمرار التعمؽ بالوطف واالنتماء الشديد إليو استخداـ األفعاؿ المضارعة  

(مالكا – أبيعو)) : طباؽ يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد محسف بديعي / .  

عيدت بو شرخ الشباب (: كناية عف سعادتو بذكريات الشباب (.  

(الشباب شرخ بو عيدت ) يفيد التخصيص والتوكيد(الشباب شرخ)عمى المفعوؿ بو بتقديـ الجار والمجرور قصر بأسمو  

) نعمة ( مفعوؿ بو وىي أيجاز بحذؼ الفعؿ ) رأيت أو ذقت نعمة (.  

التوضيح لنعمتو في )بيتو( بنعمة الرجاؿ الذيف يتمتعوا بعطفؾ أييا الوالي ) نعمة كنعمة قـو (: تشبيو سر جمالو . 

ر جماليا التوضيح.ستعارة مكنية فييا تصوير لموالي بشجرة كبيرة ليا ظبلؿ و ساقـو أصبحوا فى ظبللػكا (:  ) كنعمة 

(ظبللؾ):  استعارة تصريحية ، حيث صور القوة والحماية التي يوفرىا الوالي بالظبلؿ ثـ حذؼ المشبو وىو القوة والحماية

 وصرح بالمشبو بو ، وسر جماؿ الصورة : التجسيـ . 
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ظبلؿ ( جمع تفيد الكثرة و التعظيـ (.  

) تعميؿ لما قبمو. .) فقد ألفتو (: أسموب مؤكد بػ ) قد + الماضي 

(النفس ألفتو فقد:)الكناية : اإلتياف  وسر جماؿ ، كناية عف الراحة النفسية والسعادة وتعمؽ النفس بالوطف والمنزؿ

  . بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ

ألفتو النفس(: استعارة مكنية سر جماليا ) التشخيص ( شبو النفس بإنساف يألؼ (.  

)شبو وجوده في بيتو وارتباطو بو بوجود الروح في الجسد ) كأنو ليا جسد إْف باَف غوِدْرُت ىالؾ(: تشبيو ) تمثيمي – 

 .سر جمالو التوضيح

( جسد ليا كأنو) : يفيد التخصيص والتوكيد( جسد)عمى الخبر(ليا) ربتقديـ الجار والمجرو  قصر أسموب  

إف (: تفيد الشؾ( (.  

ُغودرت (: مبني لممجيوؿ ) إيجاز بالحذؼ ( وىـ األىؿ و الجيراف و يوحي بعدـ االىتماـ بو (.  

:) نتيجة لما قبمو. .) ُغودرت 

 وىي نكرة لمتيويؿ.) ىالكا (: حاؿ يبيف ىيئتو عندما يبيع بيتو 

 عبلقتيما بالبيت األوؿ : تعميؿ الثاني والثالث البيتاف . 

 أؼزخد حذ حُ٘خغ ألٝيخْٜٗ : (٘-ٖحُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ) -ٕ

 وحلبــــــــــلَب  أوطــــــــــلان  اللرجــــــــــلال ـللٌهــــــــــلم  - 4
  

ـــــــــــــلاها الشـــــــــــــلبابى هنلالـــــــــــــلكا  مـــــــــــــلاربى فضَّ
   

ـــــــــــــلىم  - 5 لهى لرت  كَّ لهـــــــــــــلم  ذ  ـــــــــــــلروا أوطلان  ك   ـذا ذ 
  

ــــــــــلبا فٌــــــــــلها فحنــــــــــوا  لــــــــــذلكا علهــــــــــلود  الصِّ
   

 المفردات

: رغبات ، منافع ، مطالب ، مقاصد ـ  مآرب -: أي كؿ الناس ، وذكر الرجاؿ لمتغميب  الرجاؿ -كّره × : رغب في  حّبب

 -: مواثيؽ ، أياـ ، أزماف ـ عيد  عيود -نسوا × : تذكروا  ذكروا -: أمضاىا ، حققيا ، عاشيا  قضاىا -مضار × مأرب 

 كرىوا ، نفروا .× : اشتاقوا  حنوا -وخة الشيخ× : الصغر  الصبا
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    الشرح

وكمما ذكروا الوطف تذكروا ، إف اإلنساف يحب الوطف دائما ألنو حقؽ فيو بعض األمنيات والمطالب منذ أياـ الطفولة والصغر

 الوطف.ىذه األياـ الجميمة الماضية أياـ الطفولة والصغر فاشتاقوا ليذه األياـ وزاد بيا شوقيـ إلى 

 ألوان الجمال

أوطاف الرجاؿ (: إضافة أوطاف إلي الرجاؿ دليؿ عمى أنو ال يقدر حب الوطف إال الرجاؿ (. 

 تخصيصال) حبب أوطاَف الرجاؿ .. مأربٌ  ( أسموب قصر بتقديـ المفعوؿ بو عمي الفاعؿ : يفيد التوكيد و 

 مأرب ( : جمع يفيد الكثرة   –رجاؿ  –) أوطاف. 

(مأرب  – أوطاف)متعظيـ: نكرة ل. 

 (ػاىا الشػباُب ىنػالػكا  تعارة مكنية صور فترة الشباب بشخص يقضي ما يريد.س(: اقضَّ

.ىنالؾ( : اسـ إشارة لؤلبعد وتوحي بطوؿ العيد وعمؽ العبلقة بالوطف( 

إذا (: تفيد التحقيؽ و التوكيد (.  

 ( شبو األوطاف بإنساف يذكرعيود الصبا (: استعارة مكنية سر جماليا ) التشخيص  تيـ) ذكر . 

.عيود(: جمع لمكثرة( 

 ( َبا ُعيود   التشخيص ياوسر جمال الصبا بحبيبة تقدـ العيود ، حيث صور الشاعر ، استعارة مكنية (: الصِّ

 ؟ ولماذا ؟ (الصبا عيود تذكروا) – (الصبا عيود ذكروا)  : : أي العبارتيف أجمؿ ٖس
فيفيد أنو قد نسيو ثـ  التذكر ألنو يدؿ عمى شدة الحب لموطف فيو في خاطره ال يغيب ، أماأجمؿ ؛  عيود الصبا ذكروا  : جػ

 . تذكره بعد ذلؾ
 الصبا؟ - الشباب - الرجاؿ: : ما رأيؾ في ىذا الترتيب ٖس

 . رةبدء باألقرب إلى الذاك جػ : ترتيب زمني دقيؽ يناسب المراحؿ العمرية التي مر بيا الشاعر في حياتو داخؿ منزلو

) فحنوا لذلؾ (: تعبير يدؿ عمي سرعة التجاوب بيف األوفياء واألوطاف و عبلقتيا بما قبميا ) نتيجة (. 

-  قضى( : لمتأكيد عمى أنيا حقائؽ حدثت بالفعؿ وال تقبؿ الشؾ أو النقاش  –التعبير باألفعاؿ الماضية ) حبب 

- .األسموب فى األبيات خبرى لمتقرير 
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 جخض ٓئش ٝال ٗم٤ط : (8-ُٙغ ٖٓ )حُٔوطغ حُؼخ -ٖ

ـــــــى  - 6 ـــــــلمغ وع ن ـــــــلٌه للئٌ ـــــــلنى ف لام ـــــــلد ض   وفل
  

ـــــــــــلمغ بحبلاللـــــــــــلكا لص  ىع   وهـــــــــــا أنـــــــــــلا مـــــــــــلنه مل
   

ت  بمن لـــــــــــى  - 7 ض  أحـــــــــــداثا أضـــــــــــرَّ  وأحـــــــــــلد 
  

لـــــــــــلى بلٌلعـــــــــــله منـــــــــــه المســـــــــــالكا  ٌلرٌـــــــــــلـ ـى
   

 وراغمنــــــــى فٌمــــــــا أتــــــــى مــــــــن ظــــــــلىالمتى  - 8
  

ـــــــــ ـــــــــد  احتٌالك ه  ـــــــــى جى ـــــــــى اجهـــــــــد  ف ـــــــــال ل  اوف
   

 المفردات

- ِلَئاـ ، ُلَؤَماء ج كريـ ×َدِنيء ، َخِسيس ، ُمْنَحط ، َلِكيع ،  : لئيـ - أنصفنى × ظممنى ، قيرني ، انتقص حقي : ضامنى

 أي قوتؾ ، سمطتؾ ـ حبؿ : حبالؾ - محتـٍ ، الجئ إليؾ : معصـ - حرؼ تنبيو : ىا - أعانني × قيرني وغمبني : عزنى 

يحيد ويميؿ عف  : يريغ - نفعت × آذت ، أساءت : أضرت - حدث ـ أفعاالً  : أحداثاً  - وجد ، فعؿابتدع ، أ : أحدث -

ىجرني وعاداني ،  : راغمنى - المسمؾ ـ الطرؽ ، المنافذ : المسالؾ - يحاوؿ إخراجي مف بيتي : والمقصود الحؽ ،

وسعؾ ،  : جيد - ابذؿ كؿ ما في وسعؾ أي : اجيد - إنصافي× ظممى : ظبلمتى - أجبرني : أرغمني خاصمني ، بينما

 . بقدر ما لديؾ مف حيؿ : بجيد احتيالؾ والمقصود تحايمؾ ، مكرؾ ، خداعؾ ، : احتيالؾ - طاقتؾ ج جيود

    الشرح

نني الجئ إليؾ أييا الوالي  قائبل: يعرض الشاعر مظممتو  - لقد ظممني جاري المئيـ وشؽ عمى نفسي ىذا الظمـ منو وا 

و تنصفني  لقد ابتدع  جارى أشياء غريبة ومنكرة أضرت ببيتي وسمؾ سببًل  متعددة ليجبرني عمى بيع بيتي  لتحميني منو

فمف يستجيب لؾ أحد ولف  والرحيؿ عنو وىجرني وعاداني  قائبل لي ابذؿ ما في وسعؾ مف الجيد ونفذ ما لديؾ مف الحيؿ

 .يقؼ أحد معؾ 

 ألوان الجمال

وب قصر فيو تقديـ وتأخير : يفيد التوكيد وتخصيص الحكـأسم: (فيو لئيـ ) قد ضامني 

) قد ضامني ( : أسموب مؤكد واألداة ) قد + الماضي (.  

لئيـ ( : نكرة تفيد التحقير (.  

(وعزني) : َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطابِ : ) اقتباس مف القرآف الكريـ مف قوؿ اهلل تعالى. ( 

 تفويض أمره إلي الوالي لينصفو  وناية(. عف صفة وىى الضعؼ ) ىا أنا منو معصـ بحبالكـ ( : )ك 
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 :)أسموب قصر بتقيدـ شبو الجممة )منو( عمى الخبر )معصـ( لمتوكيد والتخصيص )ىا أنا ذا منو معصـ بحبالكا 

بالقرآف في والشاعر متأتر  .) حبالكا (: استعارة تصريحيو سر جماليا ) التجسيـ ( ألنو شبو عدؿ الوالي بحبؿ يتمسؾ بو

 قولو تعالى: "واعتصموا بحبؿ اهلل جميعا".

(حبالكا ): اإلضافة لمتخصيص واالعتزاز . 

(حبالكا ) : فيو استحضار لصورة الوالي وكأنو أمامو وىذا يوحي باعتزازه وتقديره لموالي( الخطاب كاؼ) استخداـ  

 (أحداث -أحدث) :(جناس ناقص.)  يثير الذىف ويجذب االنتباه وجرسا موسيقيا يطرب األذف يعطى . 

  . أحداثا(: نكرة لمتيويؿ( 

 ي(:اإلضافة لمتخصيص واالعتزازبمنزل )

 (يريغ إلى بيعيو منو المسالؾ:) (كناية.)  إلجبار الشاعر عمى بيع  وكثرة محاوالتصفة وىى سوء نية ىذا الجار و عف

  تياف بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيـ .حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر الجماؿ اإل . بيتو 

 (أسموب قصر يريغ إلى بيعيو منو المسالؾ :)( عمى الإلى بيعو  بتقيدـ شبو الجممة )( لمتوكيد سالكامال) مفعوؿ بومنو

 والتخصيص .

  :) يدؿ عمى تعدد وكثرة حيؿ ىذا الجار.جمع  ) المسالؾ 

- ( ايةكنأتى مف ُظبلمتى (:)راغمنى فيما.)  سوء أخبلؽ الجار وسوء معاممتو لمشاعر . حيث أطمؽ صفة وىى عف

 الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيـ .

 (كناية(:)اجيد فى جيد احتيالكا.) حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز  واسخفافو بو صفة وىى عدـ اىتماـ الجار بالشاعر عف

 معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيـ .

  جيد(: )جناس ناقص(. يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف و يثير الذىف ويجذب االنتباه . -)اجيد 

:)أسموب إنشائى نوعو أمر غرضو التيديد والسخرية والتيكـ .)اجيد فى جيد احتيالكا 

  َاجيد فى جيد  )مقوؿ القوؿ(( عمى المفعوؿ بولىاحتيالكا(:أسموب قصر بتقيدـ شبو الجممة )  )وقاؿ لى اجيْد فى ُجْيد(

 احتيالكا( لمتوكيد والتخصيص .
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 حُفخػط ٣طِذ اظحُش حُظِْ ػ٘ٚ : (ٓٔ-9حُٔوطغ حُطحرغ ٖٓ ) -ٗ

 مـــــــن القـــــــوم   ٌرعـــــــون حقـــــــلَّا لشـــــــاعر  - 9
  

 و  تللقتـــــــــــــــــلدى أفلعلاللىهلـــــــــــــــــلم بفللعـــــــــــــــــلالكا
   

ـــــــلىالمة    - 11 ـــــــلل ظ ـــــــلظلوم ك ـــــــلن الم ـــــــلَّل ع  ف ج 
  

ــــــــــــك  نفــــــــــــو ى الكاشــــــــــــحٌن المهالكــــــــــــا ع ت  ف   و 
   

 المفردات

- باطبلً  × حقوؽ ج واجباً  : حقاً  - يضيعوف × يحفظوف ، يصونوف : يرعوف - جماعة ج أقواـ : قـو -  : المغويات

- غطِّ ، استر × اكشؼ ، أزؿ ، ابعد : َجؿّ  - أعماليـ : أفعاليـ - تبتدع × تقمد ، تتبع ، تتأّسى ، تأتـّ  : تقتدى 

- أىمكتؾ× رعتؾ ، حمتؾ ، حفظتؾ : وقتؾ - مظممة : ظبلمة - المظاليـ ج نفسو ويقصد المغبوف ، : المظمـو 

 . َمْيَمكة ـ أي الفناء ، سوء المصير : الميالؾ - الكاشح ـ األعداء ، الكارىيف ، المبغضيف : الكاشحيف 

    الشرح 

لشاعر إلى الوالي متحسرًا عمى ما أصابو قائبًل : إف كثيرًا مف الناس ال يحفظوف حقوؽ الشعراء ؛ وذلؾ ألف ويتجو ا  

لذا فأنا أرجو أف تزيؿ عنى الظمـ مف ىذا الجار ، وأدعو لؾ بأف يحفظؾ اهلل مف  .أفعاليـ ال تشبو أفعالؾ ولـ يقتدوا بخمقؾ

 . مواطف اليبلؾ نفوس األعداء الكارىيف وأف يصونؾ ويحميؾ مف

  :ألوان الجمال

 : )مف القـو ال يرعوف حقػَّا لشاعر( 

 يجاز بحذؼ المبتدأ المؤخر واألصؿ )مف القـو رجاؿ ال يرعوف حؽ( إ-ٔ

 أسموب قصر فيو تقديـ و تأخير : يفيد التوكيد وتخصيص الحكـ -ٕ

  .) مف القـو (: مف ىنا حرؼ جر يفيد التبغيض و الكره -ٖ

  .نكرة تفيد التقميؿ ) حقا (: -ٗ

  .) شاعر (: نكرة تفيد التعظيـ -٘

(كناية(:)وال تػػقتػدى أفػعػالُػيػػـ بفػػعػالكا.)  حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر ميرأخبلؽ األ صفة وىى حسفعف .

 وتوحى بتعظيـ الشاعر لموالى. الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا عميو فى إيجاز وتجسيـ .

 ( استعارة مكنية :) ألنو شبو األفعاؿ بإنساف يقتدي ؛التشخيص سر جمالياال تقتدي أفعاليـ بفعالؾ. 
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 ( يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف و يثير الذىف ويجذب االنتباه .فعالؾ -أفعاليـ .)جناس ناقص( :) 

 (جؿ)والدعاء . لرجاءغرضو اأمر  نوعو  : إنشائى 

  ( لمتوكيد والتخصيص .كؿبتقيدـ شبو الجممة عمى المفعوؿ بو )أسموب قصر كػؿ ظُػبلمٍة(:)َفَجػَّؿ عػف المػظمـو 

(المظمـو) : جاءت معرفة لمعمـ الواضح بو فشيرتو الشعرية ال جداؿ فييا . 

 . ظبلمة(: نكرة لمتيويؿ( 

(جناالمػظمـو ظُػبلمة :)يقيا.سا مو سناقص يعطي جر  س 

كا (: أسموب خبري لفظا إنشائي معنا غرضو الدعاء) وقتؾ نفوس الكاشحيف الميال.  

وقتؾ نفوس الكاشحيف الميالؾ ( : استعارة مكنية سر جماليا التشخيص : شبو النفوس بإنساف يحمي (. 

 الميالؾ(: طباؽ  –)وقتؾ 

 لما قبمو  نتيجةاألخير   البيت .  

 التعلٌق العام على النص 

 : ألي عصر شعري ينتمي النص؟ٔس

 شعره ونثره –النص مف شعر العصر العباسي الذي ازدىر األدب فيو  ىذا

 : ما مظاىر تتطور الشعر في العصر العباسي؟ٕس

ازدىارًا عظيمًا فتعددت أغرض الشعر ، وتنوعت فنوف النثر نتيجة لمتطور الفكري لقد ازدىر األدب في العصر العباسي 

 والحضاري الذي حدث في ىذا العصر . 

 النص؟ : ما غرض ٖس

غرض ىذا النصر ىو ) الشكوى( وىو مف األغراض التي ظيرت في العصر العباسي إضافة إلي األغراض الشعرية القديمة 

 كالوصؼ ، والمدح ، والفخر ، والرثاء ، واليجاء ...إلخ 
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 : كيؼ تطور شكؿ القصيدة في العصر العباسي؟ ما مظاىر اختبلؼ بداية القصيدة في العصر العباسي؟ٗس

لقد تطور شكؿ القصيدة الشعرية في العصر العباسي ، فبعد  أف كاف الشعراء قبؿ ذلؾ العصر يبدءوف قصائدىـ أحيانًا 

، وصاروا يدخموف في موضوع النص  فقد تناسوا كل ذلكبالغزؿ ، وأحيانا ببكاء األطبلؿ ، ووصؼ الرحمة إلي المحبوبة  

 مباشرة ببل مقدمات ، كما رأينا في ىذا النص .

 : ما السبب األساسي الزدىار شعر الوصؼ ؟ وكيؼ تطور؟٘س

 بسبب الحياة المترفة والثراء الكبير في ىذا العصرظير فف الوصؼ في العصر العباسي 

 ، شعر الوصؼ لمقصور والحدائؽ والطبيعة ....إلخ وذلؾ انتشر ىذا الفف حتى وصؼ العباسيوف كؿ شيء في البيئة مثؿو 

 لنص مرتبة؟: لماذا جاءت فكر اٙس

 جاءت الفكر في ىذا النص واضحة ، مرتبة نتيجة لتأثر الشاعر بعمـ المنطؽ الذي شاع في عصره .

 : لماذا نوع الشاعر بيف األساليب الخبرية واإلنشائية؟ٚس

 األساليب جاءت متنوعة بيف الخبري واإلنشائي، إلثارة والتشويؽ والبعد عف الممؿ. 

 معني كقولو في البيت األخير:)وقتؾ نفوس الكاشحيف الميالكا ومنيا الخبري لفظا اإلنشائي 

 ذلؾ؟ نتيجة وما البديعية؟ ومحسناتو الشاعر صور تميزت بـ: ٛس

جاءت الصور جزئية متمثمة في التشبيو واالستعارة والكناية لمتوضيح والتشخيص والتجسيـ ، وكميا خادمة لممعنى ، ومؤثرة 

 لبديعية طبيعية ال تكمؼ فييا ولذا تؤثر في النفوس . في النفوس. كما جاءت المحسنات ا

 تراكيبو؟ الشاعر ألفاظ تميزت ـ: بٜس

 جاءت األلفاظ واضحة سيمة ، بعيدة عف الغرابة ، والتراكيب متماسكة. 

 ا؟الموسيق: عبلـ اعتمد الشاعر في استخداـ ٓٔس

 الشاعر الموسيقا الداخمية والخارجية استخدـ

 الوزف والقافية والمحسنات البديعية.تظير في  الخارجٌة افالموسٌق

 تظير في استخداـ األلفاظ المعبرة واألساليب القوية وترتيب المعاني واألفكار. والموسٌقا الداخلٌة
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 الرومي؟ ابف شخصية مبلمح ا: مٔٔس

 )المدرسة تاب: )كالعاـ المبلمح

 .العربي الشعر يفدواو  أكبر مف فديوانو ,الشعري الفف أدوات مف متمكف مولد شاعر (ٔ

 شيء أي مف يخشى ضعيؼ فقير (ٕ

 .السيئ معناىا إلى األلفاظ وتأويؿ فرادنواال  لمتشاؤـ يميؿ (ٖ

 :النص خبلؿ مفشخصيتو  مبلمح

 شاعر بارع متمكف ، ولذا تفوؽ عمي كؿ مف قاؿ شعرا في حب الوطف.  (ٔ

 مياؿ إلي الحياة اليادئة دوف تنازع مف أحد مقدر لمكنتو في المجتمع. (ٕ

 بأصوؿ معاممة الناس فقد شكا جاره إلي الوالي ، ولـ يعتد عميو.خبير  (ٖ

 : ما أىـ سمات أسموب ابف الرومي؟  ٕٔس

حكاـ ا لصياغة .  -   البراعة في الوصؼ ، وروعة التصوير .  -  سيولة األلفاظ ، وا 

 وضوح الفكر ، وترابط المعاني.  -     عدـ التكمؼ في المحسنات.  -

 ( ٢https://dardery.site/archives/3455 ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظطٝٗ) 

 )البيت وطن(نص  علىتلدرٌلبلات

(ٔ) 

ــــــــــلن آلللٌــــــــــلت أ  أبلٌلللعــــــــــله  - 1  ولــــــــــلى وطل
  

هر مالكـــــــــــــا  وأ  أرى غٌـــــــــــــرى لـــــــــــــه الـــــــــــــدَّ
   

ـــــــله شـــــــر     - 2 ـــــــلدت ب ـــــــلمةعه  الشـــــــباب  ونع
  

ـــــــــــلكا ـــــــــــى ظالل ـــــــــــوم أصـــــــــــبحوا ف  كنعمـــــــــــة ف
   

ـــــــله  - 2 ـــــــلى كأن ـــــــلف ى حتل ـــــــلهى الن ـــــــلد ألل لفل لت  فلق
  

ــــــــــا تى هالك ر  ــــــــــلىود  ــــــــــان  غل ــــــــــدغ ـن ب ــــــــــا جس  له
   

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ حذظط حُمح٤ح -( أ) 

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « شر  » كلمة معنى ما -1

 .  أول ׄ   .تشقق  ׄ    .تصدع ׄ    آخر ׄ  

 الثالض؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ألفته » كلمة مضاد ما -2

 .استوحشته ׄ                     .   أحبته ׄ       .كرهته ׄ                                    تعودته ׄ  

https://dardery.site/archives/3455
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 حٌض المعانً؟ بعض مظاهر التطور الذي أصاب الشعر فً العصر العباسً من السابقة األبٌات تعك  كٌف -3

 .الغرابة عن بعٌدة ، سهلة واضحة األلفاظ جاءت ׄ  

 المنطق بعلم الشاعر لتأثر نتٌجة مرتبة ، واضحة النص هذا فً الفكر جاءت ׄ  

 الملل. عن والبعد والتشوٌق إلثارة واإلنشائً، الخبري بٌن متنوعة جاءت األسالٌب ׄ  

 .جاءت المحسنات البدٌعٌة فً النص غٌر متكلفة  ׄ  

ة األغراض أيِّ  ـلى -4 ٌَّ   السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ح. ׄ   الوصف. ׄ   د  ر ׄ                        .الشكوى   ׄ               الم   .  الف خ 

 هً:  لألبٌاتالفكرة الرئٌسٌة  -5

  عدم رغبته فً بٌع بٌته  ׄ     البٌت ٌشبه الوطن   ׄ   

 .ارتباطه الشدٌد وتمسكه بالبٌتׄ                                                  سعادته بذكرٌات الشباب        ׄ   

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -6

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 الذهننظٌر، ـثارة  مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 البٌت الثالض ـٌجا  بحذف:فً  -7

 حُٔلؼٍٞ ׄ     حُلخػَ ׄ   .حُرزط ׄ     حُٔزظسأ ׄ  

 ما القٌمة الفنٌة للتقدٌم فى فوله) ولى وطن( ؟  -8

 األولى والثانٌة.  ׄ   العموم والشمول   ׄ         التوكٌد   ׄ   التخصٌصׄ   

 ؟ما العصر الذى تنتمى ـلٌه القصٌدة  -9

 العصر العباسً. ׄ    العصر األمويׄ            العصر اإلسالمً   ׄ   العصر الجاهلًׄ   

 ما التطور الذي تلحظه فً منهج القصٌدة فً هذا العصر؟ -11

 .واألفكار المعانً ترتٌبׄ       القوٌة واألسالٌب المعبرة األلفاظ استخدامׄ   

  البدٌعٌة المحسنات استخدام فً التكلف عدمׄ                 مباشرة الموضوع فً والدخول الطللٌة بالمقدمة البدء عدمׄ   

ٌِّن كناٌة، األول البٌت " فًمالكا الدهر و  أرى غٌري لهفوله : "  فً -11  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ            .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

تى  بان   ـن جسدغ  ما نوع التشبٌه فً فوله:" كأنله لها -12 ر   جمالها؟ سر هالكا "فً البٌت الثالض ؟ وما غللىود 

 .التجسٌم تشبٌه مجمل ، ׄ                                 تشبٌه مفصل ، التوضٌح ׄ  

 .التوضٌح ضمنً، تشبٌه ׄ                                          .التوضٌح تشبٌه تمثٌلً، ׄ  
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  ؟عالفة البٌتٌن الثانً والثالض بالبٌت األول  من خالل فهمك لألبٌات ما -13

 توضٌحׄ        نتٌجةׄ        ترادفׄ     تعلٌل ׄ   

 :من خالل فهمك لألبٌات ما السبب وراء تمسك الشاعر بهذا البٌت -14

 . ه٤ٔظٚ حُظخض٣ر٤ش ٝحألزر٤ش ׄ     ؿ٠٘ حُفخػط ٝػسّ ضؿزظٚ ك٢ حُظلط٣ً ك٢ ـ٤ت ٣ٌِٔٚ. ׄ  

 . جماله وحسن موفعه ׄ      حضطزخيٚ رصًطح٣خص حُفزخد ُٝحظخص حُؽؼخزس ك٢ ح٤خطٚ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب فصر:  - 15

 حُفزخِد. ـطخ   رـٚ ػٜـسص ׄ        . أرـ٤ـــؼـٚ أال آُــ٤ـض ׄ  

ظـٚ   كـوـس ׄ   ٕ   إ ׄ                    .حُ٘ـلػ   أُـِـلــ  ِزْضص   رخ  ٛخٌُخ ؿــٞ 

 جمالها؟ سر ظاللكا "فً البٌت الثانً؟ وما ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" فً -16

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة راختٌا فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التجسٌم تصرٌح

 الغرض منه؟ وما السابقة؟ األبٌات فً السائد األسلوب نوع ما -17

 .ٌذكرها ًالت الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ    .ـلٌه ٌدعو ما ـلى ا نتباه ول ف ت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 ٌذكرها. التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر الخبري، ׄ    .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

  لللللد لة على : فً البٌت األول نكرة ( مالكا)  كلمة جاءت  -18

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ    التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3455حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ ) 

(ٕ) 

 وحلبــــــــــلَب  أوطــــــــــلان  اللرجــــــــــلال ـللٌهــــــــــلم  - 1
  

ـــــــــــــلاها الشـــــــــــــلبابى هنلالـــــــــــــلكا  مـــــــــــــلاربى فضَّ
   

ـــــــــــــلىم  - 2 لهى لرت  كَّ لهـــــــــــــلم  ذ  ـــــــــــــلروا أوطلان  ك   ـذا ذ 
  

ــــــــــلبا فٌــــــــــلها فحنــــــــــوا لــــــــــذلكاعلهــــــــــلود  ال  صِّ
   

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «الصبا » كلمة معنى ما -1

 .الحب ׄ              .  الرٌاح ׄ                    .الصغر ׄ     الشبابׄ  

 ؟ول األ البٌت سٌاق من تفهم كما « حبب » كلمة مضاد ما -2

 .فبح ׄ   . ٌن ׄ    .كره ׄ   أبعد ׄ  

 فً البٌت األول؟" مارب نوع األسلوب فً فوله: " وحلبلَب  أوطلان  اللرجلال ـللٌهلمما  –3

 األولى والثانٌة -ׄ    أسلوب ـنشائًׄ    أسلوب فصرׄ    أسلوب خبريׄ   

https://dardery.site/archives/3455
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لروا ـذا القٌمة الفنٌة  ستخدام الفعل )ذكروا( فً فوله :"  ما -4 ك  لهلم ذ   " ؟  أوطلان 

  ٌدل على تذكرهم الوطن بعد نسٌانهׄ                  ٌدل على أن الوطن حاضر فً خاطرهم   ٌغٌب لشدة تعلقهم به.  ׄ  

 ٌدل على الحنٌن للطفولة وذكرٌاتها  ׄ                       ٌدل على انشغالهم عن الوطن نتٌجة لبعدهم عنه  ׄ  

 : ما ٌتضح من األبٌاتكمن سمات أسلوب  الشاعر   -5

     عدم التكلف فً المحسنات. ׄ       سهولة األلفاظ ، وـحكام ا لصٌاغة . ׄ   

  كل ما سبقׄ       وضوح الفكر ، وترابط المعانً. ׄ   

 ضع عنوانا مناسبا لألبٌات.  -6

 وطن الذكرٌاتالوطن م ׄ                                                     حب الرجال لألوطانׄ   

 سبب حب النا  ألوطانهمׄ                                                             تذكر الرجال ألوطانهمׄ   

 ؟ وما سر جماله؟الثانً البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      ٌعطً جرسا موسٌقٌاتصرٌع، ׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الثانً؟ وما الصبا عهود ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" ذكرتهم -8

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ         .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌـ، بٌهتش ׄ       .التجسٌم تصرٌح

 الغرض منه؟ وما السابقة؟ األبٌات فً السائد األسلوب نوع ما -9

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ            .ـلٌه ٌدعو ما ـلى ا نتباه ول ف ت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 ٌذكرها. التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر ري،الخب ׄ            .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

  لللللد لة على : فً البٌت األول نكرة ( ملاربى )  كلمة جاءت  -11

  .التعظٌمׄ    والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

  ؟ الثانً بما فبلهبالبٌت  فوله :" فحنوا"عالفة  من خالل فهمك لألبٌات ما -11

 توضٌحׄ    نتٌجةׄ    فترادׄ     تعلٌل ׄ   

 :من خالل فهمك لألبٌات ما السبب وراء حب النا  ألوطانهم -12

 . حضطزخيْٜ رؤؼطْٛ ٝأهخضرْٜ ׄ       . جمال الوطن ׄ  

  طحو٤ن حٌُٔخؼذ حُٔخز٣ش ك٢ أٝيخْٜٗ. ׄ       .يٚ رصًط٣خص حُطلُٞشخحضطز ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3455ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 18

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٖ)  

ـــــــى  - 1 ـــــــلمغ وع ن ـــــــلٌه للئٌ ـــــــلنى ف لام ـــــــلد ض   وفل
  

ـــــــــــلمغ بحبلاللـــــــــــلكا لص  ىع   وهـــــــــــا أنـــــــــــلا مـــــــــــلنه مل
   

ت  بمن لـــــــــــى  - 2 ض  أحـــــــــــداثا أضـــــــــــرَّ  وأحـــــــــــلد 
  

لـــــــــــلى بلٌلعـــــــــــله منـــــــــــه المســـــــــــالكا  ٌلرٌـــــــــــلـ ـى
   

 وراغمنــــــــى فٌمــــــــا أتــــــــى مــــــــن ظــــــــلىالمتى  - 2
  

ـــــــــا ـــــــــد  احتٌالك ه  ـــــــــى جى ـــــــــى اجهـــــــــد  ف ـــــــــال ل  وف
   

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ٌرٌـ » كلمة معنى ما -1

 .ٌخدع ׄ   .  ٌطلب ׄ    .ٌحتال ׄ   ٌهرب ׄ  

 األول؟ البٌت قسٌا من تفهم كما « ضامنً » كلمة مضاد ما -2

 .شكرنً ׄ   .أنصفنً ׄ    .هجرنً ׄ   أبعدنً ׄ  

 حدد المغ ى الضمنً فً البٌت الثالض.فهمك لألبٌات  خاللمن   -3

  بٌان ظلم الجارׄ     بٌان فوة الجار ׄ   

 بٌان ضعف الشاعرׄ     الجار بالشاعر ةبٌان استهانׄ   

 " ٌلرٌلـ ـللى بلٌلعله منه المسالكا " بما فبله:  :فوله فً البٌت الثانً عالفة لألبٌات فهمك خالل من -4

 توضٌح. ׄ      تفصٌل  ׄ    نتٌجة ׄ    تعلٌل  ׄ   

د  احتٌالكا(: –5 ه   الغرض من األمر فً فوله: )اجهد  فى جى

 الرجاء. ׄ     ا لتما   ׄ      التهكم والسخرٌةׄ    النصح ׄ    

ىع   ملنه أنلا وها فً فوله  فً البٌت األول:" -6 لمغ مل  بحبلالللكا"  أسلوب فصر وسٌلته: لص 

 القصر بإنما ׄ   النفً وا ستثناءׄ       تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً ( أحداض -أحدض) فً البدٌعً ما المحسن  -7

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ     جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما بحبالكم ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" معصم -8

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌـ، ٌهتشب ׄ       .التجسٌم تصرٌح

  لللللد لة على : فً البٌت الثانً نكرة ( أحداثا)  كلمة جاءت  -9

  .التعظٌمׄ               والشمول العمومׄ            التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 19

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ٌِّن كناٌة، الثانً البٌت " فً المسالك منه بٌعٌه ـلى فوله : " ٌرٌـ فً -11  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ            .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3455ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً   ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس) 

 

(ٗ) 

 مـــــــن القـــــــوم   ٌرعـــــــون حقـــــــلَّا لشـــــــاعر  - 1
  

 و  تللقتـــــــــــــــــلدى أفلعلاللىهلـــــــــــــــــلم بفللعـــــــــــــــــلالكا
   

ــــــــلل ظــــــــلىالمة    - 2 ــــــــلظلوم ك ــــــــلَّل عــــــــلن الم  ف ج 
  

ــــــــــــك   ع ت  ف   نفــــــــــــو ى الكاشــــــــــــحٌن المهالكــــــــــــاو 
   

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ حذظط حُمح٤ح -

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ٌراعون » كلمة معنى ما -1

 .ٌسرفون ׄ     .  ٌحفظون ׄ     .ٌهدرون ׄ   ٌضٌعون ׄ  

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « الكاشحٌن » كلمة مضاد ما -2

 .لظالمونا ׄ    .المبغضون ׄ               .ونالكاره ׄ   المحبون ׄ  

 . وضح ذلك.بعض مظاهر البٌئة فً العصر العباسً  النص  ٌدل -3

 .ٌشٌر النص ـلى حٌاة الترف والنعٌم ׄ  

 ٌشٌر النص ـلى بعض المذاهب الكالمٌة التً شاعت فً العصر العباسً ׄ  

 ٌشٌر النص ـلى دور الو ة فً رفع المظالم . ׄ  

 النص ـلى انتشار ال هد  فً المجتمع العباسً .ٌشٌر  ׄ  

ك  نفو ى الكاشحٌن المهالكا فً فوله :"  البدٌعً المحسن ما نوع   -4 ف ت   الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت " فً و 

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ     جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 رة الذهننظٌر، ـثا مراعاةׄ     تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 البٌت األول ـٌجا  بحذف:فً  -5

 حُٔلؼٍٞ ׄ      حُلخػَ ׄ   .حُرزط ׄ     حُٔزظسأ ׄ  

ٌِّن كناٌة، األول البٌت بفللعلالكا " فً أفلعلاللىهللم تللقتلدى فوله : " و  فً -6  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ          .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 20

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

   ؟ الثانً بالبٌت األولعالفة  من خالل فهمك لألبٌات ما -7

 ضٌحتوׄ     نتٌجةׄ    ترادفׄ     تعلٌل ׄ   

لَّلما القٌمة الفنٌة للتقدٌم فى فوله)  -8  ؟ فً البٌت الثانً (ظلىالمة   كلل الملظلوم علن ف ج 

 األولى والثانٌة.  ׄ            العموم والشمول   ׄ   التوكٌد   ׄ   التخصٌصׄ   

لَّلالغرض من األمر فً فوله: ) –9  :فً البٌت الثانً (ظلىالمة   كلل الملظلوم علن ف ج 

 .التمنً ׄ            الرجاء ׄ                    التهكم والسخرٌةׄ    حالنص ׄ    

 جمالها؟ سر "فً البٌت الثانً؟ وما ظالمة كلل الملظلوم علن ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" فجلل -11

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة،تصر استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التجسٌم ٌح

 "فً البٌت الثانً؟وفتك نفو  الكاشحٌن المهالكافً فوله : " األسلوب نوع ما -11

  أسلوب ـنشائً  ׄ     أسلوب خبري ׄ   

 أسلوب ـنشائً لفظا خبري معنى. ׄ    أسلوب خبري لفظا ـنشائً معنى  ׄ   

  لللللد لة على : نً نكرةفً البٌت الثا ( حقا)  كلمة جاءت  -12

  .التعظٌمׄ    التقلٌلׄ    التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3455ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 (البٌت وطننصوص متحررة على نص )

 

(1) 

 ٌقول أبو الطٌب المتنبً:

ررررررررررررررررط   -ٔ زررررررررررررررررخٙ   ٝحح  ررررررررررررررررٖ هِ   ٔ ز ررررررررررررررررٚ   ِٓ ْ   هِ  ررررررررررررررررزِ  ـ 

  
رررررررررررررٖ     ٓ حرررررررررررررخ٢ُ رِِجؽررررررررررررر٢ٔ ٝ   ٝ   ٙ ْ   ِػ٘رررررررررررررس  رررررررررررررو       ؼ 

 
ْ   ٓرررررررررررخ٢ُ -ٕ رررررررررررظ   ً زّرررررررررررخ   أ  ررررررررررررس١ ر رررررررررررطٟ ه رررررررررررس ح  ؽ   ج 

  
ط رررررررررررررس ػ٢    رررررررررررررذ   ٝ  ررررررررررررر٤قِ  ح  ُٝ رررررررررررررشِ  ؼ  ْ   حُس  ررررررررررررر  ٓ      حأل 

 
ٕ   إِ -ٖ ؼ ٘رررررررررررررررررررخ ًرررررررررررررررررررخ  ٔ رررررررررررررررررررذ   ٣ ج ِٚ  ح  طِررررررررررررررررررر ـ ط  ُِ 

  
ّررررررررررررررررخ ض  كِ  ٤ررررررررررررررر    ررررررررررررررررذ   رِو ررررررررررررررررسضِ  أٗ  ْ   حُح       ٗ وظ ِؽرررررررررررررررر

 
ضط ررررررررررررررٚ   ه رررررررررررررس -ٗ رررررررررررررر٤ٞف   ظ  ؼ  ِٜ٘ررررررررررررررسِ  ٝ  سٌ  حُ ررررررررررررررس   ٔ ـ  ٓ 

  
ه ررررررررررررررررررس    ِٚ  ٗ ظ ررررررررررررررررررطص   ٝ  رررررررررررررررررر٤ٞف   اُِ ٤رررررررررررررررررر حُؽ   ٝ   ّ      ز 

 
٘-   ٕ رررررررررررررررررررخ ٖ   كٌ  ررررررررررررررررررر ِرررررررررررررررررررنِ  أ حؽ  ِ  ذ  ِْ  هللا  ررررررررررررررررررر ِٜ  ِ  ً 

  
     ٕ ًررررررررررررخ  ٝ   ٖ رررررررررررر ِٖ  ٓررررررررررررخك٢ أ حؽ  رررررررررررر ْ   حأل حؽ       حُِفرررررررررررر٤ 

 

 :   سحثَ حُٔوظطحشحُزر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 .حُؼخ٢ٗ" ك٢ حُز٤ض  رطٟٓطحزف ًِٔش"   -ٔ

  أسعد ׄ    أنحل ׄ    فوى ׄ    شفى ׄ  

https://dardery.site/archives/3455


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 21

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 .حألٍٝ"ك٢ حُز٤ض  ـزْٓىخز ًِٔش  "  -ٕ

   جاف ׄ    فا  ׄ    حار ׄ    شدٌد ׄ  

 : حُؼخُغ":ك٢ حُز٤ض  ؿطسجٔغ " ًِٔش "  -ٖ

   غرر ׄ    أغرة ׄ    أغرار ׄ    غر ׄ  

ْ   ٓخ٢ُ" ٗٞع حُمٞضس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ: -ٗ ظ   ً زّخ   أ  ؽ س١ ر طٟ ه س ح   :حُؼخ٢ٗ"ك٢ حُز٤ض  ج 

 مرسل  مجا ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ   رة تصرٌحٌة   ااستع ׄ  

ط   هُٞٚ "ٗٞع حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ك٢  -٘ زخٙ   ٝحح  ٔ ٖ هِ  زٚ    ِٓ ْ  "ك٢ حُز٤ض حألٍٝ هِ  زِ  ـ 

 مراعاة نظٌر ׄ    تصرٌع ׄ   طباق ׄ   مقابلة ׄ  

 :  ػ٠ِ ُِـــسالُش ٌٗطس حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢(   حزخ)  : ًِٔش جخءص  -ٙ

  .التعظٌم ׄ       والشمول العموم  ׄ    التحقٌر ׄ   القلة   ׄ  

 :حألٍٝ" ك٢ حُز٤ض  ؼوْ" ٝ "  ـزْر٤ٖ ًِٔش"  -7

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ   ترادف ׄ   طباق ׄ  

ط  ٗٞع حألؼِٞد ك٢  - -8 زخٙ   هُٞٚ" ٝحح   :حألٍٝ حُز٤ض " ك٢ هِ 

 ندبة ׄ    استفهام ׄ   هًن ׄ    أمر ׄ  

ّخ كِ  ٤ض  :" هُٞٚ ك٢ حُظ٢٘ٔ ٖٓ حُـطن  -9 ذ   رِو سضِ  أٗ  ْ   حُح   : حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"      ٗ وظ ِؽ

 ا لتما   ׄ    التعجب  ׄ    التحسر  ׄ   اللوم  ׄ  

ط س ػ٢" هُٞٚ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ: -ٓٔ ذ   ٝ  ُٝ شِ  ؼ ٤قِ  ح  ْ   حُس   ٓ  " أؼِٞد همط رظوس٣ْ :    حأل 

 المفعول ׄ    الجار والمجرور ׄ   الخبر ׄ   المبتدأ ׄ  

 ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ: ...(جؽس١ رطٟ هس حزخ أًظْ ٢ُ ٓخ) هُٞٚ: ك٢ حالؼظلٜخّ ٖٓ حُـطن -ٔٔ

 ا نكار ׄ   النفً ׄ   التعجب ׄ   التحسر ׄ  

ذ  حُِٕٞ حُز٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ:"    -ٕٔ ِٚ  ح  طِ ـ ط   :حُؼخُغ" ك٢ حُز٤ض  ُِ

 استعارة تصرٌحٌة  ׄ                لمجا  مرس ׄ   تشبٌه  ׄ   كناٌة  ׄ  

ّخ ػالهش هُٞٚ :" كِ  ٤ض   -ٖٔ ذ   رِو سضِ  أٗ  ْ   حُح   : رٔخ هزِٚ  حُؼخُغحُز٤ض  " ك٢!    ٗ وظ ِؽ

 توضٌح ׄ    نتٌجة ׄ   تفصٌل ׄ   تعلٌل ׄ  

 : حُـطن حُفؼط١ ُألر٤خص – ٗٔ

 المدح ׄ    العتاب ׄ   الغ ل ׄ   الحكمة ׄ  

 حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ك٢ ( طسػ٢)  ٌُِٔش حُمح٤ح حُجصض -٘ٔ

 عود ׄ   دعو ׄ   دعً ׄ   ودع ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3464ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

https://dardery.site/archives/3464


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 22

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

(2) 

 ٌقول أبو الطٌب المتنبً:

ٍ   ٣رررررررررررررخ -ٔ ِ ظ٢ كررررررررررررر٢ ااِّل  حُ٘رررررررررررررخغِ  أ ػرررررررررررررس   ٓ ؼرررررررررررررخ  ٓ 

  
ّ   ك٤رررررررررررري      ررررررررررررض   حُِرمررررررررررررخ أٗ   ٝ   ْ مرررررررررررر ْ   حُر  رررررررررررر  ٌ حُح   ٝ     

 
٘ررررررررررررررررررري   ٗ ظ رررررررررررررررررررطحص   أ ػ٤رررررررررررررررررررص ٛخ -ٕ  لرررررررررررررررررررخثزش ِٓ

  
ررررررررررررررذ   إٔ     ْ   ط حؽ  ررررررررررررررح ٖ حُف   ٔ ٚ   كرررررررررررررر٤  ٔ ررررررررررررررح ّ   ـ  ض   ٝ     

 
ٓررررررررررررررخ -ٖ ٤ٗخ أ ذرررررررررررررر٢ حِٗظِلررررررررررررررخع   ٝ  ِٙ  حُررررررررررررررس   رِ٘ررررررررررررررخِ ِط

  
ص اِشح     ٞ ٙ   حِؼررررررررررررررررظ  ررررررررررررررررٞحض   ِػ٘ررررررررررررررررس  ْ   حألٗ  حُظِ  رررررررررررررررر  ٝ     

 
ْ   ٓٔرررررررررررررٖ حُجٔرررررررررررررغ   ؼررررررررررررر٤ؼِْ  -ٗ ررررررررررررر٘خ وررررررررررررر  ٓجِؽ 

  
ّ   رررررررررررررٚ طؽررررررررررررؼ٠ ٓررررررررررررٖ ذ٤ررررررررررررط   رررررررررررررؤ٢٘ٗ         ه ررررررررررررس 

 
رررررررررررخ -٘ رررررررررررر٢ اُِررررررررررر٠ حأل ػٔررررررررررر٠ ٗ ظ رررررررررررط   حُ رررررررررررص١ أٗ   أ ز 

  
ؼ ض     ٔ أ ؼرررررررررررررر ِِٔررررررررررررررخط٢ ٝ  ررررررررررررررٖ ً   ٓ  ِٚ ْ   رِرررررررررررررر  ٔ رررررررررررررر      ل 

 
ٙ-   ّ رررررررررررررخ رررررررررررررَء   أٗ  لررررررررررررر٢ٗٞ ِٓ رررررررررررررٖ ج  رررررررررررررٞحِضِزٛخ ػ   ـ 

  
ٜ ط      ٣ ؽررررررررررررررررر ِرررررررررررررررررن   ٝ  ّطحٛرررررررررررررررررخ حُر  ْ   ج  ٣ رظ ِمررررررررررررررررر  ٝ     

 
7-   َ ٤ررررررررررررررررر َ   حُر  حُِ ٤ررررررررررررررررر حُز ٤رررررررررررررررررسحء   ٝ  ررررررررررررررررر٢ ٝ   ط ؼِطك٘ 

  
رررررررررررررر٤ق      حُؽ  ٓح   ٝ  حُررررررررررررررط  حُوِطيررررررررررررررخغ   ٝ   ٝ   ْ حُوِ  رررررررررررررر  ٝ   

 

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

  ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:"  ٗخ طٙ"  ٓطحزف ًِٔش   -ٔ

 .شبٌهه ׄ    عٌنه ׄ    فكرة ׄ    رأٌه ׄ  

 :  ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ " لخثزش"  ٓىخز ًِٔش -ٕ

 .ممٌته ׄ   ردة شا ׄ    خاطئة ׄ    غائبة ׄ  

 جٔغ ًِٔش  "حُس٤ٗخ " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ :  – ٖ

نا ׄ    األولى والثالثة ׄ                   الدنٌٌات ׄ   الدناٌا ׄ   الدُّ

 حُؼخُغ حُز٤ض ك٢ حُزس٣ؼ٢ حُٔحؽٖ ٗٞع -ٗ

 نظٌر مراعاة ׄ    تصرٌع ׄ      طباق ׄ     جنا  ׄ  

ٜ ط   ػالهش هُٞٚ ك٢ حُز٤ض حُؽخزغ  : – ٘ ٣ ؽ  ٝ ّطحٛخ ِن  حُر   "  ْ   ج  ٣ رظ ِم  " رٔخ هزِٚ:    ٝ 

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ     تعلٌل ׄ     نتٌجة ׄ  

ٙ-   َ ٤ َ   ٗٞع حُمٞضس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" حُر  حُِ ٤ حُز ٤سحء   ٝ  ٢ "ك٢ حُز٤ض حُؽخرغ: ٝ   ط ؼِطك٘ 

 مجا  مرسل ׄ    تشبٌه ׄ   استعارة مكنٌة ׄ    استعارة تصرٌحٌة    ׄ  

 " ك٢ حُز٤ض حُؽخرغ: " ٝ " حُوِْ ر٤ٖ ًِٔش" حُوطيخغ  -7

 نظٌر مراعاة ׄ      جنا   ׄ               ترادف ׄ     طباق ׄ  

ؼ ض: " هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٢ٗ حُِٕٞ  -8  ٔ أ ؼ ِِٔخط٢ ٝ   ً ٖ  ٓ  ِٚ ْ   رِ  ٔ  : حُؽخرغ حُز٤ض ك٢"     ل 

 مرسل مجا  ׄ      تشبٌه ׄ   تصرٌحٌة استعارة ׄ     كناٌة ׄ  
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للتواصل 01156008819

 واتس 

 :حُؽخرغ" ك٢ حُز٤ض  ح٤َُِ"  " ٝحُر٤َ ر٤ٖ ًِٔش"  -9

 تصرٌع ׄ     جنا   ׄ     ترادف ׄ     طباق ׄ  

 :حُٔـعٟ حُى٢٘ٔ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ -ٓٔ

    بٌان الفرق بٌن األنوار والظلم ׄ       أهمٌة النظر لإلنسان ׄ  

افة بالمظاهر ا نخداع عدم ׄ    فوة النظر تفٌد اإلنسان   ׄ      .البرَّ

ص " اِشح -ٔٔ  ٞ ٙ   حِؼظ  ْ   ٗٞحض  حأل   ِػ٘س  حُظِ    " أؼِٞد همط رظوس٣ْ :    ٝ 

 الجار والمجرور ׄ    الفاعل ׄ      الخبر ׄ     المبتدأ ׄ  

ٓخ حُـطن  -ٕٔ  ٝ ٤ٗخ أ ذ٢ حِٗظِلخع   ٖٓ حالؼظلٜخّ ك٢ هُٞٚ:"  ِٙ "  حُس   حُز٤ض حُؼخُغ : ك٢ رِ٘خِ ِط

  التحسر  ׄ     النفً  ׄ      التحذٌر  ׄ     اللوم  ׄ  

٤ٗخ ٤خ٢ٗ ك٢ هُٞٚ: " أ ذ٢حُِٕٞ حُز  -ٖٔ   " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ: حُس 

 مجا  مرسل ׄ   تشبٌه ׄ   استعارة تصرٌحٌة ׄ     كناٌة ׄ  

ٍ   ٣خ:" هُٞٚ ك٢ حُ٘سحء ٖٓ حُـطن  -ٗٔ ِ ظ٢ ك٢ ااِّل  حُ٘خغِ  أ ػس   ٓ ؼخ  : حألٍٝ حُز٤ض ك٢"   ٓ 

 التحسر  ׄ    التعظٌم  ׄ       التحذٌر  ׄ     العتاب  ׄ  

 : حُز٤جش ك٢ حُ٘ك ٖٓ ٓظخٛط  -٘ٔ

    استخدام السٌف والرمح فً الحرب  ׄ      التناف  بٌن الشعراء  ׄ  

 كل ما سبق  ׄ      استخدام القلم والقرطا  فً الكتابة  ׄ   

 ( rdery.site/archives/3468https://daُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

(3) 

 ٣وٍٞ أرٞ طٔخّ

ُ رررررررررررررررررضْ  -ٔ ٓرررررررررررررررررش   ٗ ع  و س  ِمررررررررررررررررر٤قِ  ٓ   ٔ س   حُ ٤ٔرررررررررررررررررس   ح 

  
ررررررررررررررررررررظخءِ  ٣ٝررررررررررررررررررررس      س٣ررررررررررررررررررررسٌ  حُف  ررررررررررررررررررررط   ال ج   ٌ  ط٘ 

 
غ   حُّررررررررررررررِصٟ ُ ررررررررررررررٞال   -ٕ ررررررررررررررط  ررررررررررررررظخء   ؿ   رٌل ررررررررررررررٚ حُف 

  
ِمررررررررررررررررر٤ق   اله ررررررررررررررررر٠     ٔ رررررررررررررررررخثِٔخ   حُ  ط ْؼٔرررررررررررررررررط ال ٛ ف 

 
رررررررررررررررخ -ٖ خٗ رررررررررررررررض   ٓ   ً   ّ ْٜجرررررررررررررررش   ط ْؽرررررررررررررررِ ذ   حأل٣رررررررررررررررخ  ر 

  
ٕ   ُ رررررررررررررٞ    ٖ   أ ْؽررررررررررررر ٝنِ  ح  ٕ   حُرررررررررررررط  رررررررررررررخ رررررررررررررط   ً   ٔ  ٣ ؼ 

 
ال   -ٗ  ٝ ٟ أ  رررررررررررررررر٤ خء   ط ررررررررررررررررط  ـْ رررررررررررررررر٠   اشْ  حأل  ٤ ررررررررررررررررطصْ  ِٛ  ؿ 

  
ضْ     ج   ٔ ررررررررررررررر ٖ   ؼ  ْؽررررررررررررررر ٖ   حأل ْضنِ  ٝح  ـ ٤ رررررررررررررررط ِحررررررررررررررر٤  ط 

 
رررررررررررررررررررخِحز ٠ّ  ٣رررررررررررررررررررخ   -٘ ررررررررررررررررررر٤خ ل   ٗ ظ ط٣ٌٔرررررررررررررررررررخ ط و م 

  
٣ررررررررررررررررخ    ررررررررررررررررٞٙ   ط ط  ج  ض   ٤ًررررررررررررررررق   حألضنِ  ٝ   ٞ  ط مرررررررررررررررر

 
٣رررررررررررررررخ   -ٙ رررررررررررررررخضح   ط ط   ٜ ؽرررررررررررررررخ   ٗ  ِٔ ْف ررررررررررررررر ه رررررررررررررررسْ  ٓ   خرٚ   ـ 

  
رررررررررررررررط      ْٛ ر رررررررررررررررخ ظ  رررررررررررررررخ حُطُّ ؤٗٔ   ٌ ْؤرررررررررررررررط ٛ رررررررررررررررٞ ك   ٓ 

 
٤ْٗ رررررررررررررررررررخ -7 رررررررررررررررررررخؾ ز  ؼ   ٓ ٟ رررررررررررررررررررٞض  ِْ  اشح حظ ررررررررررررررررررر٠ ُِ

  
ِِررررررررررررررر٠      ر٤رررررررررررررررغ   ج  رررررررررررررررخ حُط  ْ٘ظ رررررررررررررررط   ٛررررررررررررررر٠ كبٗٔ   ٓ 

 

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 

https://dardery.site/archives/3468
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للتواصل 01156008819

 واتس 

 . :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  طؽِذ"   ًِٔش ٓطحزف - ٔ

  تفنى ׄ   تعدم ׄ   تفقد ׄ   تسرق ׄ  

 :  ٓؼ٘خٛخ  حُؽخرغ حُز٤ض ك٢" ج٠ِ"  ًِٔش -ٕ

 انتشر ׄ    لمع ׄ    أظهر ׄ    جمل ׄ  

 : حُطٝن" ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٓلطز ًِٔش"  -ٖ

 روضات ׄ   رٌاض ׄ   روضة ׄ   تروٌض ׄ  

 " ك٢ حُز٤ض حُؽخزغ ٓلطزٛخ ًِٔش " " حُطرخ-ٗ

 ربة ׄ    ربوة ׄ    رٌبة ׄ    رابٌة ׄ  

 حُؼخ٢ٗ: حُز٤ض ٢ك حُزس٣ؼ٢ حُٔحؽٖ ٗٞع -٘

 نظٌر مراعاة ׄ     تصرٌع ׄ   طباق                                ׄ   جنا  ׄ  

 :   حُطحرغ رٔخ هزِٚ حُز٤ض ػالهش – ٙ

 تفصٌل ׄ     توضٌح ׄ   تعلٌل ׄ   نتٌجة ׄ  

خ:" هُٞٚ ك٢ حُز٤خ٤ٗش حُمٞضس ٗٞع -7 خٗ ض   ٓ   ً   ّ ْٜجش   ط ْؽِ ذ   حأل٣خ  :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢" ر 

 مرسل مجا  ׄ        تشبٌه ׄ   مكنٌة استعارة ׄ   تصرٌحٌة    تعارةاس ׄ  

 :حُؼخُغ حُز٤ض ك٢"  ٣ؼٔط"  ٝ"  طؽِذ" ًِٔش ر٤ٖ  -8

 نظٌر مراعاة ׄ    جنا  ׄ               ترادف ׄ   طباق ׄ  

 : ٝؼ٤ِظٚ همط أؼِٞد ك٢ حُز٤ض حُؽخرغ  -9

 ـنما استخدامׄ    التأخٌرو التقدٌمׄ    وا ستثناء النفًׄ   والخبر المبتدأ تعرٌف ׄ  

ال  :" هُٞٚ ك٢ حالؼظلٜخّ  ٖٓ حُـطن  -ٓٔ  ٝ ٟ أ  ٤ خء   ط ط  ـْ ضْ  ٠ِٛ   اشْ  حأل  ٔ ج  ٤ طْطؽ   : حُطحرغ حُز٤ض ك٢"   .. ؿ 

    التقرٌر  ׄ   التعجب  ׄ   ا ستنكار  ׄ   الحٌرة  ׄ  

 : حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ك٢" ٣س حُفظخء: "ػالهش حُٔجخظ حُٔطؼَ ك٢ هُٞٚ   -ٔٔ

 المحلٌة ׄ     الكلٌة ׄ    السببٌة ׄ   ةالج ئٌ ׄ  

 :  ػ٠ِ ُِـــسالُش ٌٗطس حُؼخُغ  حُز٤ض ك٢(   رٜجش: )  ًِٔش جخءص  -ٕٔ

  .التعظٌم ׄ      والشمول العموم  ׄ     التحقٌر   ׄ    القلة   ׄ  

 حألر٤خص ٛٞ:  ٛصٙ حُفؼط١ حُجس٣س ك٢ حُؼمط حُؼزخؼ٢ ٝحُص١ طٔؼِٚ حُـطن -ٖٔ

 الغ ل ׄ      وصف الطبٌعة ׄ    المدح  ׄ            الفخر  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3472ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3472


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 25

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

(4) 

 :ح٤ُُٞس رٖ ٓؽِْ حُـٞح٢ٗ لط٣غ ٣وٍٞ

ٔ-   ٕ ررررررررررٟٞ أ ذررررررررررقِ  ُرررررررررر٢ ٣ وُٞررررررررررٞ  ٜ ِٚ  ز حط رررررررررر ال حُ  رِرررررررررر

  
٤ررررررررررررررررررق       ً ي طكرررررررررررررررررر٢ ٝ   ٝ ٟٞ ٜ ْ   رِررررررررررررررررررخُ  ِ  ٌ  ٣ ررررررررررررررررررظ 

 
ٕ-   ْ زررررررررررررررر٢ أ أ  ِِررررررررررررررر زررررررررررررررر٢ ُ ررررررررررررررر٤ػ   هِ  ْ   هِ   رِظرررررررررررررررخُِ

  
     ٖ رررررررررررررر ٌِ  ُ ررررررررررررررٖ ٝ  ررررررررررررررٟٞ ٓ  ْ   ٣ جررررررررررررررٞض   أٛ  ٣ ظِِرررررررررررررر  ٝ 

 
ررررررررررض أ ال -ٖ  ٔ ظ  ّ٘رررررررررر٢ رررررررررررخ    ٓررررررررررخ ػ  ِٓ   ٖ رررررررررر ررررررررررٟٞ ِٓ  ٜ  حُ

  
ٓررررررررررخ    رررررررررر٤ٔطِ  كرررررررررر٢ ٝ  ررررررررررذِ  و  ْ   أ زٛرررررررررر٠ حُوِ  أ ػظ رررررررررر  ٝ 

 
ٌ ٞص   -ٗ ررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررخ اُِ ٤ٜرررررررررررررررررررخ ـ  زٜ  ضك ظ   ح   ٔ ررررررررررررررررررر  ز ؽ 

  
ُ ررررررررررررررررررررْ    ررررررررررررررررررررخ ـ ٔؽررررررررررررررررررررخ   أ ض   ٝ  ْ   ه زِٜ  رررررررررررررررررررر  ط ظ ز ؽ 

 
ررررررررررررررض   -٘ ررررررررررررررخ ك وِ  ُّٜٔررررررررررررررخ   ك ؤ رررررررررررررررس ص جررررررررررررررٞز١ ُٜ   ط ج 

  
ررررررررررررررررررر٢     ٘ خ ٣رررررررررررررررررررخ ُِظ وظِ  ؽرررررررررررررررررررٜ٘  ْ   اِش ح  ٜ ررررررررررررررررررر  ط ج 

 
ٓررررررررررررخ -ٙ ررررررررررررخ ٝ  لرررررررررررر٢ِ كرررررررررررر٢ أٗ  ررررررررررررخ ٝ  ي   ُٜ  ل ررررررررررررط   ٔ  رِ

  
ررررررررررررررررر٢     ٌِ٘٘  ُ ـرررررررررررررررررخس   أ ذفررررررررررررررررر٠ ٝ   ٞ ّ   حُ  ك ؤ لرررررررررررررررررِط

 
 ظطحش :  حذظط حُمح٤ح ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔو-

             ٓؼ٠٘ " طزح " ك٢ حُز٤ض حألٍٝ : - ٔ

 طٔ٘غ.ׄ       طٌظْׄ       طص٣غׄ       طج٤عׄ    

ُّٜٔخ  ٓىخز "  -ٕ  حُرخٓػ:           حُز٤ض " ك٢ ط ج 

   ُؼذ.                  ׄ       وحي ׄ       رٌخء ׄ       ػزٞغ ׄ    

 حُؽخزغ : حُز٤ض حُٔطحز رـ " حُٞـخس " ك٢ -ٖ

 حُٔوطرٕٞׄ      حُ٘ٔخٕٓٞ ׄ       حُحخؼسٕٝׄ       حألػسحء ،  ׄ  

 ٓخ حُؼخيلش حُٔؽ٤ططس ػ٠ِ حُفخػط؟. – ٗ

 حُح٤ٖ٘ ٝحُفٞمׄ      حُحعٕ ٝحُحؽطسׄ       حُى٤ن رخُحذׄ     حؼظؼصحد آالّ حُحذׄ    

ْ  ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٘  ِ  ٌ ٜ ٟٞ ٣ ظ  ي طك٢ رِخُ  حألٍٝ حُز٤ض " ك٢ ٝ 

 حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش ׄ     حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ       طفز٤ٚ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

خ ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٙ زٜ  ٌ ٞص  اُِ ٤ٜخ ح   " ك٢ حُز٤ض حُطحرغ:ـ 

 حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش ׄ                حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ      ٓجخظ ٓطؼَ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

  طزح( ك٢ حُز٤ض حألٍٝ ٛٞ:  -حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ )حذق   -7

 طمط٣غׄ     ج٘خغ                             ׄ      ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ    

ْ  حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -8   رظخُْ( ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٛٞ:  -أ أ  ِِ

 طمط٣غׄ     ؼجغ                              ׄ      ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ    

ْ  ٗٞع حألؼِٞد ك٢  - -9 ز٢ هُٞٚ" أ أ  ِِ ز٢ ٤ػ  ُ   هِ  ْ  " ك٢ هِ   :حُؼخ٢ٗ  حُز٤ض رِظخُِ

 ط٢٘ٔ ׄ       حؼظلٜخّ ׄ       ٢ٜٗ ׄ        أٓط ׄ    

 :  ػ٠ِ ُِـــسالُش ٓؼطكش حألذ٤ط حُز٤ض ك٢(   حُٞـخس: )  ًِٔش جخءص  -ٓٔ

  .حُظؼظ٤ْ ׄ        ٝحُفٍٔٞ حُؼّٔٞ  ׄ         حُظحو٤طׄ        حُوِش   ׄ    
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 حألذ٤ط ٛٞ: حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ك٢ حُز٤ض  -ٔٔ

 طمط٣غׄ      ج٘خغ         ׄ      ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ    

ٔ ضػالهش هُٞٚ"  – ٕٔ  " ك٢ حُز٤ض حُطحرغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ : ك ظ ز ؽ 

 طٞو٤حׄ       ٗظ٤جش ׄ       طلم٤َ  ׄ       ؼزذ  ׄ    

ً ٤ق  :"  هُٞٚ ك٢ حالؼظلٜخّ  ٖٓ حُـطن  -ٖٔ ي طك٢ ٝ   ٝ ٟٞ ٜ ْ   رِخُ  ِ  ٌ  : حألٍٝ حُز٤ض ك٢"  ٣ ظ 

 . حالؼظٌ٘خض  ׄ       حالؼظزؼخز  ׄ         حُحؽطس  ׄ       حُِّٞ  ׄ    

ٌ ٞص   -ٗٔ ـ  خ اُِ ٤ٜخ "  زٜ   " ك٢ حُز٤ض حُطحرغ أؼِٞد همط رظوس٣ْ : ح 

 حُجخض ٝحُٔجطٝض ׄ       حُلخػَ ׄ       حُرزط ׄ       حُٔزظسأ ׄ    

 رــــ اي٘خد ٗٞػٚ  حألٍٝ حُز٤ض ك٢ حإلي٘خد  - ٘ٔ

 حُظؼ٤َِ ׄ       حُظطحزف ׄ      حإلجٔخٍ رؼس حُظلم٤َ ׄ        حُظٌطحض ׄ    

 ٛخص ٖٓ حألر٤خص ٓخ ٣ظلن ٓغ ٓؼ٠٘ حُز٤ض حُظخ٢ُ:   -ٙٔ

ضٟ  ٞ ٛ ٤رررررررررررررخ٢ٓ كررررررررررررر٢ حُررررررررررررر  هرررررررررررررس ك فرررررررررررررخ ك٤ررررررررررررري  

  
٤ْ٘رررررررررررر٢ ٓررررررررررررخ ك فررررررررررررخ     ررررررررررررغ  ػ  ْٓ ال ز ْٞ ٞ  ُرررررررررررر رررررررررررر ْٛ ٝ. 

 
 حُطحرغׄ     حُؼخُغׄ     حُؼخ٢ٗׄ     حألٍٝׄ    

 ١ حُص١ طٔؼِٚ حألر٤خص؟  ٓخ حُـطن حُفؼط  -7ٔ

 حُؼظخدׄ     حُـعٍׄ     حُلرطׄ     حُٞلقׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3475ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

(5) 

 : حُؼظخ٤ٛش أرٞ ٣وٍٞ

               ٗلؽرررررررررٚ حُٔرررررررررـخٍ ٓرررررررررٖ ن٣ؼظررررررررر ُرررررررررْ حُٔرررررررررطء شح اِ  -ٔ

  
 ٓخٌُرررررررررررررررـٚ ٛرررررررررررررررٞ حُرررررررررررررررص١ حُٔرررررررررررررررخٍ طٌِٔرررررررررررررررٚ   

 
               ٓ٘لرررررررررررررررررررن أٗرررررررررررررررررررخ حُرررررررررررررررررررص١ ٓرررررررررررررررررررخ٢ُ إ أال -ٕ

  
 طخضًرررررررررررٚ أٗرررررررررررخ حُرررررررررررص١ حُٔرررررررررررخٍ ُررررررررررر٢ ُٝررررررررررر٤ػ   

 
 حُررررررررررررررص١ رررررررررررررررٚ كزررررررررررررررخزض ٓررررررررررررررـخٍ شح ً٘ررررررررررررررض اشح -ٖ

  
 ٜٓخٌُررررررررررررررررررررررررٚ حؼظررررررررررررررررررررررررـٌِٜظٚ ٝاال ٣حررررررررررررررررررررررررن   

 
 حذظط حُمح٤ح ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔوظطحش :  -

  :حألٍٝ  حُز٤ض " ك٢" ٣ؼظنـٌِٔشحُٔطحز ر - ٔ

 ٣ع٣ٖ.ׄ     ٣حطضׄ       ٣٘ظق ׄ       ٣طِنׄ     

   : ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ " ٓ٘لن "ًِٔش ٓىخز  -ٕ

 .                       ٓظِقׄ     ٓٔؽيׄ        أذصׄ        ٤ٓضׄ    

  :ك٢ حُز٤ض حألٍٝ" ٗلؽٚ"  ًِٔش جٔغ - ٖ  

          حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش.ׄ                     ٗلخثػׄ        أٗلػׄ       ٗلٞغ ׄ    

https://dardery.site/archives/3475
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 : ( ك٢ حُز٤ض حألٍٝطٌِٔٚ -٣ؼظن ًِٔظ٢ )ر٤ٖ   -ٗ  

 ج٘خغ ׄ      ططحزف ׄ        يزخمׄ        ٓوخرِش ׄ    

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ:، كزخزض رٚ حُـطن حُزالؿ٢ ُألٓط ك٢  هُٞٚ"  – ٘

 حُظٞر٤دׄ       حُ٘محׄ        حالُظٔخغ  ׄ        حُطجخء  ׄ    

 ٓخ حُـطن حُفؼط١ حُص١ طٔؼِٚ حألر٤خص؟    -ٙ

 حُٞػظ ٝحإلضـخزׄ     حُـعٍ                           ׄ                          حُٔس   ׄ     حُٞلقׄ    

 " ك٢ حُز٤ض حألٍُْٝ ٣ؼظن ٖٓ حُٔـخٍ ٗلؽٚ ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - 7

  حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ                    حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ                      ٓجخظ ٓطؼَ ׄ        ً٘خ٣ش ׄ    

 حُؼخ٢ٗ حُز٤ض ". ك٢ ٤ُٝػ ٢ُ حُٔخٍ حُص١ أٗخ طخضًٚ ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ " – 8

  حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ         حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ     ٓجخظ ٓطؼَ ׄ       ً٘خ٣ش ׄ    

  ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ ٛٞ:( ٜٓخٌُٚ -حؼظـٌِٜظٚ حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -9

 طمط٣غׄ     ج٘خغ         ׄ     ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ    

 " ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ رٔخ هزِٜخ ٢ٛ :، كزخزض رٚ ػالهش هُٞٚ"  – ٓٔ

 طٞو٤حׄ       ٗظ٤جش ׄ       طلم٤َ  ׄ       ؼزذ  ׄ    

  :رٔخ هزِٜخ ك٢ حُز٤ض حألٍٝ ) طٌِٔٚ حُٔخٍ حُص١ ٛٞ ٓخٌُـٚ( هُٞٚ : ػالهش  - ٔٔ

      .طؼ٤َِׄ      طٌخَٓ ׄ      طٞو٤ح ׄ      ٗظ٤جش  ׄ    

 ( https://dardery.site/archives/3478ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 ؼٔخز حألللٜخ٠ٗ ُِ                                    

 : بالكاتبالتعرٌف 

ّ ٝطِو٠ ٕ٘ٔٔؼ٘ش  -ٛـ  9ُٔ٘ٝس ٓحٔس لل٠ حُس٣ٖ حُِٔوذ رؼٔخز حُس٣ٖ ك٠ )أللٜخٕ( ٝٗؽذ ا٤ُٜخ كو٤َ )حألللٜخ٢ٗ( ؼ٘ش  

طؼ٤ِٔٚ ك٠ حُٔسضؼش حُ٘ظخ٤ٓش حظ٠ أطوٖ كٕ٘ٞ حألزد كمخض ـخػطح ٝأز٣زخ ٝكو٤ٜخ ـخكؼ٢ حُٔصٛذ ، ػخلط حُسُٝظ٤ٖ حُ٘ٞض٣ش 

ٞر٤ش  ٝزٕٝ أحسحػٜٔخ ، ٝهس ضحكن لال  حُس٣ٖ حأل٣ٞر٠ ك٠ حِٚ ٝططحخُٚ ، كمخض ٖٓ ضجخُٚ حُٔؼسٝز٣ٖ حُٔفٜٞض٣ٖ ، ٝرؼس ٝحأل٣

ّ طخضًخ ططحػخ ٕٔٓٔؼ٘ش  -ٛـ  97٘ٝكخس لال  حُس٣ٖ ُعّ حألللٜخ٠ٗ ٓ٘عُٚ ٝطلطؽ ُظم٤٘ق حُؼِْ حظ٠ طٞك٠ رسٓفن ؼ٘ش  

 ٝز٣ٞحٕ )حُطؼخثَ(.ػ٤ِٔخ ػظ٤ٔخ ٓ٘ٚ )ذط٣سس حُومط( ز٣ٞحٕ ـؼط ، 

 :مناسبة النص

ًخٕ ػٔخز حُس٣ٖ حألللٜخ٠ٗ ٓالظٓخ ُمال  حُس٣ٖ ك٢ حُفخّ ًٝخطزخ ُٚ  ، ٝهس جخءح ٓؼخ ُع٣خضس ٓمط ، كؤػجذ ػٔخز حُس٣ٖ 

حألللٜخ٠ٗ رٜخ ٝرجٔخُٜخ ٝرٌطّ أِٜٛخ ، كٌظذ ٛصٙ حُطؼخُش ٝحللخ ا٣خٛخ رؤٜٗخ ٓ٘زغ حُر٤ط ٝٓوط حُلىالء ، ِٝٓظو٠ حُؼظٔخء ، 

 ٔخ أـخز ك٢ ٛصٙ حُطؼخُش رخُوخثس حُٔظلط ) لال  حُس٣ٖ حأل٣ٞر٠ ( .ً

 النص

 كىخثَ ٓمط

 ٝأٗخ ٓزظسة رخُس٣خض حُٔمط٣ش الٓظعحج٠ رؤِٜٛخ ٝحرظٜخج٠ رلىِٜخ ٝحيالػ٠ ػ٠ِ كىخثِٜخ ، ٝحوطالػ٠  

 طكطف رلٞحوِٜخ ، ٝزذ٠ُٞ ا٤ُٜخ ك٠ ذسٓش ؼِطخٜٗخ ، ٝذطٝج٠ ٜٓ٘خ رفٌط احؽخٜٗخ ، ٝٓوخ٠ٓ ك٤ٜخ أط   

 ػ٠ِ ٓحخؼٜ٘خ ، ٝأططـق ٖٓ ػصرٜخ ٝآؼٜ٘خ ، ٝأطح٠ِ رؼوٞز جٞحٛطٛخ ٝ أط٠ِٔ ٖٓ ؼؼٞز ظٝحٛطٛخ .   

ٝٓمط ٓطرغ حُلىالء ، ٝٓططغ حُ٘زالء ، ٝٓطِغ حُزسٝض، ٝٓٞوغ حُمسٝض، ٝأِٜٛخ أش٤ًخء أظ٤ًخء ، ٣زؼس ٖٓ أهٞحُْٜ 

ٓٞالٗخ حُِٔي حُ٘خلط لال  حُس٤ٗخ ٝحُس٣ٖ ، ؼِطخٕ حإلؼالّ  ٝأػٔخُْٜ حُؼ٠ ٝحُؼ٤خء ، ال ؼ٤ٔخ ك٠ ٛصح حُعٓخٕ حُٔصٛذ رسُٝش

 ٝحُٔؽ٤ِٖٔ ، أر٠ حُٔظلط ٣ٞؼق رٖ أ٣ٞد 

كل٠ أ٣خٓٚ حُعحٛطس ، ٝزُٝظٚ حُوخٛطس ، أـطهض حألضن ر٘ٞض ضرٜخ ، ٝٛزض حألض٣خ  ٖٓ ٜٓزٜخ ، ٝضكؼض   ٓؼخُْ حُؼسٍ  ٝحُؼِْ 

 ٝشٍ حُجخَٛ   زخيَ ٝػع حُؼخُْ، ٝذىؼض زػخثْ حُجَٜ ٝحُظِْ ، ٝحطىح حُحن ، ٝحطىغ حُ

  األفكار   :

 كىخثَ ٓمطحُٔوطغ حألٍٝ : -ٔ

 للخص ٓمط ٝ أِٜٛخ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ : -ٕ

 أػط لال  حُس٣ٖ ك٠ ٓمط حُٔوطغ حُؼخُغ : -ٖ 
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 الشرح والتحلٌل

 حُٔوطغ حألٍٝ :كىخثَ ٓمط -ٔ

 ػ٠ ػ٠ِ كىخثِٜخ ، ٝحوطالػ٠ٝأٗخ ٓزظسة رخُس٣خض حُٔمط٣ش الٓظعحج٠ رؤِٜٛخ ٝحرظٜخج٠ رلىِٜخ ٝحيال)

 رلٞحوِٜخ ، ٝزذ٠ُٞ ا٤ُٜخ ك٠ ذسٓش ؼِطخٜٗخ ، ٝذطٝج٠ ٜٓ٘خ رفٌط احؽخٜٗخ ، ٝٓوخ٠ٓ ك٤ٜخ أططكطف    

 (ػ٠ِ ٓحخؼٜ٘خ ، ٝأططـق ٖٓ ػصرٜخ ٝآؼٜ٘خ ، ٝأطح٠ِ رؼوٞز جٞحٛطٛخ ٝ أط٠ِٔ ٖٓ ؼؼٞز ظٝحٛطٛخ    

 المفردات

: ابتياجى -: سكانيا )ج( أىموف و أىاِلى أىميا -انعزالي و انفصالي × : اختبلطى امتزاجى  -:المراد الببلد )ـ( دار الديار

: مزايا )ـ( فضيمة فضائؿ -جيمي × : عممى ومعرفتي اطبلعى -: مزيتيا )ج( أفضاؿ و فضوؿ فضميا -حزني × سرورى 

مراد بو صبلح الديف )ج( : السمطانيا -: نعميا العظيمة )ـ( فاضمة فواضميا -:قيامي ونيوضي اضطبلعى -رذائؿ × 

× : برىا  و المراد معاممتيا الحسنة إحسانيا -جحود و كفراف  )ج( شكور × : حمد وثناء وعرفاف بالجميؿ شكر -سبلطيف 

× : )ـ( ُحسف وىو الجماؿ محاسنيا  -:المراد  آكؿ وأتنعـ مف أجود ما فييا أترفرؼ -رحيمي × : إقامتى مقامى -إساءتيا 

: الماء الذي تغير طعمو ورائحتو  آسف -مالح × : شرابيا العذب الحمو عذبيا -: أشرب متميبل  وأمتص أترشِّؼ -قبحيا 

 : نجوميا الزاىرة )ـ( زاىرة .زواىرىا-: استمتع أتممى -: أتزيف أتحمى -

    الشرح

يا ومعرفتو لفضميا يتحدث الشاعر العماد األصفياني عف الببلد المصرية و يبيف فرحتو بدخوؿ مصر واختبلطو بأىم -

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

شاكرا حسف المعاممة حيث كانت إقامتو فييا مترفة  فأكؿ مف أجمؿ طعػاميا وشرب مػػف عػػػذب مائيا وتزيف بحمييا ومؤل 

 ىرة المتؤللئة عينيو مف جماؿ نجوميا الزا

 ألوان الجمال

-  أنا مبتدئ بالديار المصرية(. تعبير يدؿ عمى حب الكاتب لمصر وأىميا . وفيو إيجاز بالحذؼ يحرؾ الذىف ويجذب(

 االنتباه . وأصؿ الكبلـ )وأنا مبتدئ حديثى بالديار المصرية ( .

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

-  اسـ فاعؿ يدؿ عمى الدواـ والثبات  مبتدئ(: )أنا 
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(-  عف الببلد عبلقتو الجزئية . وسر الجماؿ اإليجاز والدقة فى اختيار العبلقة .)بالديار المصرية(: )مجاز مرسؿ( 

-  امتزاجى بأىميا(:)استعارة مكنية(: حيث صور نفسو  والمصرييف بسوائؿ تمتزج مع بعضيا ، ثـ حذؼ المشبو بو ودؿ(

 ؿ مصر.ٛعميو بشىء مف لوازمو وىو االمتزاج ، وسر الجماؿ التوضيح وتوحي باأللفة والمودة بينو وبيف أ

-  سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف .–فضميا (  -)أىميا 

- . المتزاجى بيا(: تعميؿ لما قبمو( 

 ختالطً بأهلها (  –أم  – : أٌهما أجمل ؟ و لماذا ؟ )  مت اجً بأهلها  

 ج: امتزاجي أجمؿ السبب: ألنيا تدؿ عمي شدة االختبلط والمبالغة فيو لذوبانيما مع بعض فبل يمكف الفصؿ بينيما

-  ابتياجى بفضميا(:)كناية( . عف صفة وىى جماؿ مصر وتعدد مزاياىا التى تبيج النفوس . حيث أطمؽ الكبلـ وأراد(

 اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ .الـز معناه . وسر الجماؿ 

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

 وتوحي بالراحة ، وفييا كناية عف جماؿ مصر وكثرة خيراتػيا.

-  ى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف .جناس ناقص  وسر جمالو يعط –ابتياجى(  -)امتزاجى 

- (واطبلعي عمى فضائميا )استعارة مكنية حيث صور الشاعر الفضائؿ بأشياء مادية يطمع عمييا وسر جماليا التجسيـ . 

-  ( سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف . فواضميا -)فضائميا 

-  ناقص  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف .فواضميا( جناس  -)فضائميا 

-  خروجى منيا بشكر إحسانيا(:)كناية( عف صفة وىى حسف معاممة المصرييف لضيوفيـ. حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز(

 معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ .

-  استعارة مكنية حيث صور الكاتب اإلحساف بإنساف بار يقدـ إليو الشكر وسر جماليا  (:)إحسانيا)خروجى منيا بشكر

 .التشخيص . وكناية عف حسف معاممة المصرييف لضيوفيـ .

-   سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف .  -إحسانيا(  -)سمطانيا 

-  نى ويبرزه ويؤكده بالتضاد .خروجى( طباؽ  يوضح المع –)دخولى 
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-  أترفرؼ عمى محاسنيا(:)كناية( عف صفة وىى كثرة خيرات مصر حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر الجماؿ(

اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ . أو )استعارة مكنية(: حيث صور نفسو بأنو طائر يرفرؼ بجناحية 

 بو ودؿ عميو بشىء مف لوازمو وىو الفعؿ أترفرؼ ، وسر الجماؿ التوضيح وتوحي بكثرة النعيـ في مصر. ،ثـ حذؼ المشبو

-  ودخولى إلييا فى خدمة سمطانيا ، وخروجى منيا بشكر إحسانيا ، ومقامى فييا أترفرؼ عمى محاسنيا( : لـ يوفؽ(

إلييا فى خدمة سمطانيا ، ومقامى فييا أترفرؼ عمى  )ودخولى -فى ترتيب الجمؿ  ألف الترتيب المنطقى ينبغى أف يكوف 

 محاسنيا ،وخروجى منيا بشكر إحسانيا(.

 وأترشؼ مف عذبيا وآسنيا(: )تشبيو ضمنى( . حيث صور حالو وىو يعيش  فى فى مصر ينعـ ويشقى بحاؿ مف(

 فى جميع األحواؿ .يشرب مف الماء العذب والماء اآلسف  . لمتوضيح .ويوحى بحب الشاعر لمصر ورضاه عنيا 

-   عذبيا(: )استعارة تصريحية(. حيث صور النعيـ بالعذب مف الماء ثـ حذؼ المشبو وصرح بالمشبو بو لمتجسيـ(

 وتوحى بكثرة النعيـ وحبلوة الحياة فى مصر .

- جسيـ . )آسنيا(: )استعارة تصريحية(. حيث صور الشقاء باآلسف مف الماء ثـ حذؼ المشبو وصرح بالمشبو بو لمت

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

يؤخذ عمي الكاتب : ) التكمؼ في السجع ( ألنو استخدـ كممة ) آسنيا ( : و ىي الماء الذي تتغير رائحتو فبل  نقد :

ليبيف أنو كما رشؼ مف خيراتيا ولعمو ذكر ذلؾ  يشربو الناس و تعفو و تكرىو فكممة ) آسنيا ( متكمفة ألنيا تخالؼ المعنى

 شرب مف شدائدىا وىو راٍض وىذا يدؿ عمى شدة حبو لمصر . 

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

-  آسناىا(. سجع وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف . -)محاسنيا 

- بيو ضمنى( . حيث صور العمؿ فى خدمة سمطاف مصر الذى يفخر بو الكاتب بالعقود ) أتحمى بعقود جواىرىا (: )تش

ولـ يوفؽ فى ىذا التعبير .ألف التحمى بالعقود يكوف لمنساء وليس والجواىر التى يتحمى ويتزيف بيا النساء . لمتوضيح . 

 الرجاؿ .

-   األذف ويحرؾ الذىف . أتممى( جناس ناقص   وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب -)أتحمى 
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-  : )توحي بشدة االستمتاع وتدؿ عمى التميؿ وعدـ التعجؿ والطوؿ .) أتممى 

-  زواىرىا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف . -)جواىرىا 

 للخص ٓمط ٝ أِٜٛخ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ : -ٕ

طِغ حُزسٝض ، ٝ ٓٞوغ حُمسٝض ، ٝ أِٜٛخ أش٤ًخء أظ٤ًخء ، ٣زؼس ٖٓ أهٞحُْٜ )ٝ ٓمط ٓطرغ حُلىالء ، ٝ ٓططغ حُ٘زالء ، ٝ ٓ

ٝ أػٔخُْٜ حُؼ٠ ٝ حُؼ٤خء ، ال ؼ٤ٔخ ك٠ ٛصح حُعٓخٕ حُٔصٛذ رسُٝش ٓٞالٗخ حُِٔي حُ٘خلط لال  حُس٤ٗخ ٝ حُس٣ٖ ، ؼِطخٕ حإلؼالّ 

 ٝ حُٔؽ٤ِٖٔ ، أر٠ حُٔظلط ٣ٞؼق رٖ أ٣ٞد (.

 المفردات

 -مرتع :موضع الرعي )ج( مراتع  -الفضبلء : كثيرو اإلحساف )ـ( فاضؿ -مف الربيع )ج( مرابع مربع: موضع يقاـ فيو ز 

المحاؽ × البدور: )ـ( بدر وىو القمر ليمة اكتاممو  -مطمع: مكاف طموع )ج( مطالع -النببلء:العظماء األشراؼ )ـ( نبيؿ 

أزكياء:  -أغبياء × أذكياء: سريعو الفيـ )ـ( ذكى  -أعجاز × الصدور: األوائؿ و أفاضؿ الناس )ـ( صدر  -ويقصد العمماء

× العياء: المرض ال دواء لو  -البياف واإليضاح واإلبانة × العى: العجز عف التعبير  -مدنسوف × طاىروف )ـ( زكى 

القبيح × المذىب :المزيف بالذىب  -الزماف : الوقت والزمف )ج( األزمنة واألزمف  -عموما × ال سيما : خصوصا  -الصحة 

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

 الميزـو  .× المظفر : المنتصر  -اآلخرة  

    الشرح

مف االمراض الخطيرة عف التعبير عما يريدوف لخموىـ  ،فصحاء ليسوا بعاجزيف  ،طاىروا النفوس  ،وأىميا سريعوا الفيـ  -

 التى ال شفاء منيا وخصوصا فى زمف القائد المنتصر صبلح الديف األيوبى .

 ألوان الجمال

-  مصر مربع الفضبلء ومرتع النببلء(: )كناية(. عف صفة وىى عظمة مصر وحب العظماء لئلقامة بيا ، حيث أطمؽ (

 صحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ .الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى م

-  النببلء ( سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) الفضبلء 

-  مرتع ( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) مربع 

-  النببلء( : يدؿ عمي كثرة المحبيف لمصر مف العظماء. -جمع )الفضبلء 
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- استعارة تصريحية(. حيث صور عمماء مصر بالبدور ثـ حذؼ المشبو وصرح بالمشبو بو ، وسر الجماؿ ) البدور( : )

 ـ في إزالة الجيؿ عف الناس.ٛالتوضيح،  وتوحي بأثر

-  الصدور(: )مجاز مرسؿ(. عف العظماء عبلقتو الجزئية فقد أطمؽ الجزء وىو الصدور وأراد الكؿ وىـ الرجاؿ (

 جمالو اإليجاز والدقة في اختيار العبلقة. المتقدموف ، وسر

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

- الصدور(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) البدور 

-  تعدد خصاؿ أىؿ مصر وفضائميا. الصدور( : يدؿ عمي كثرة مف في مصر مف العظماء.العطؼ: يفيد -جمع ) البدور 

- ؿ مصر ، حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز معناه . وسر ٛليا أذكياء أزكياء(: )كناية(. عف صفة وىى صبلح وتفوؽ أٛ) أ

 الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ.

-  يا يطرب األذف .أزكياء ( ، جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيق -) أذكياء 

- ـ وأعمػػاليـ العػػي والعيػػاء(: العطػػؼ لمتنػػوع أي خمػػوىـ مػػف العجػػز عػػف التعبيػػر وكػػذلؾ خمػػوىـ مػػف ٛررٜ) يبعػػد مػػف أفػػوا

األمراض التي تؤثر عمي عمميـ .ولقد أجاد الكاتب في استخداـ العي مع القوؿ والعياء مع األفعاؿ ؛ ألف العي ىو العجز عف 

 ىو المرض الذي يؤثر عمى األفعاؿ واألعماؿ .التعبير والقوؿ ، والعياؿ 

- ـ وأعماليـ العي والعياء(: )كناية(. عف صفة وىى الفصاحة والببلغة في القوؿ ، حيث أطمؽ الكبلـ ٜٛ) يبعد مف أفوا

 وأراد الـز معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ  .

- استعارة مكنية(: فقد صور العي والعياء بشيء مادي يبعد،ثـ حذؼ وأعماليـ العي والعياء(:  ـٜٛ) يبعد مف أفوا(

 المشبو بو ودؿ عميو بشىء مف لوازمو وىو الفعؿ يبعد ، وسرالجماؿ التجسيـ.

- . العي والعياء(: الجمع بينيما يفيد خمو مصر مف األمراض المعنوية والمادية( 

- اليـ العي والعياء(:إطناب بالترادؼ لمتوكيد .ـ وأعمٜٛ) يبعد مف أفوا 

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

-   العياء( سجع ، وسر جمالو  يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) أزكياء 
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- ب  أو بثوب يزيف بالذىب، ثـ حذؼ المشبو ٛلذب(: )استعارة مكنية(. حيث صور الزماف بفتاة تتزيف باٛ) الزماف المذ

 بو ودؿ عميو بشىء مف لوازمو وىو )المذىب( . لمتشخيص أو لمتوضيح .

- بية يتزيف بيا الزماف ٛب بدولة موالنا صبلح الديف(: )استعارة مكنية(. حيث صور دولة صبلح الديف بمادة ذٛ) المذ

والتشخيص ، وتوحي بعظمة صبلح الديف وسمو مكانتو ،ولكننا نري فيو أو صور الزماف بإنساف يتزيف بالذىب )لمتوضيح( 

 مبالغة لمخالفتيا الواقع.

-  الدنيا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) الديف 

-  المسمميف(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف .-) اإلسبلـ 

-   ( سجع وسر جمالو  يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف .المسمميف -) الديف 

-  قدـ الدنيا عمى الديف ليتحقؽ لو السجع مع كممة )المسمميف( وااألدؽ أف يقوؿ صبلح الديف والدنيا ألف صبلح الدنيا

 يترتب عمى صبلح الديف .

-  (النا  / الممؾ / الناصر /صبلح/سمطافو م : ) والتقدير والفخر بصبلح الديفتعدد األلقاب يدؿ عمى مدي الحب . 

 حُٔوطغ حُؼخُغ : أػط لال  حُس٣ٖ ك٠ ٓمط -ٖ

كل٠ أ٣خٓٚ حُعحٛطس ، ٝزُٝظٚ حُوخٛطس ، أـطهض حألضن ر٘ٞض ضرٜخ ، ٝٛزض حألض٣خ  ٖٓ ٜٓزٜخ ، ٝضكؼض ٓؼخُْ حُؼسٍ  ٝحُؼِْ ، )

 (خَٛٝذىؼض زػخثْ حُجَٜ ٝحُظِْ ، ٝحطىح حُحن ، ٝحطىغ حُزخيَ ٝػع حُؼخُْ ٝشٍ حُج

 المفردات

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

 األشياء آثار عمى بو يستدؿ ما وىو معمـ( ـ: ) معالـ - مياب( ج) ىبوبيا مكاف:ميبيا - الريح( ـ) الشديد اليواء: األرياح

ثارت × خضعت: دانت و ذلت  -الظمـ والجور والغبف × اإلنصاؼ )ج( العدؿ و األعداؿ العدؿ :  -مبلمح و دالئؿ  أي 

الباطؿ:   -الباطؿ × الحؽ : )ج( الحقوؽ   -خفي × اتضح: ظير  -دعائـ: أسس وأعمدة )ـ( دعامة  -وتمردت وعصت 

ذؿ :  -ذؿ × مف الذؿ  عز :قوى وسمـ -عبل × اتضع: صار وضيعا وحقيرا  و انحط  -ضد الحؽ )ج( بواطؿ وأباطيؿ 

 العالـ .× الجاىؿ:الغافؿ )ج( الجاىموف و الُجَياؿ و الجيبلء و الجيمة  -عز × ضعؼ وىاف 
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    الشرح

في زمف صبلح الديف انتشر العدؿ و الحؽ و اإلنصاؼ و تقدير العمـ كما نكست و أزيمت رايات الجيؿ و الظمـ و ظير  -

ـ والعمماء و زاد قدرىـ و ذؿ الجاىؿ و انحط قدره و انتشر الرخاء و الحؽ والعدؿ و الحؽ و زىؽ الباطؿ و عز و ارتفع العم

 .العمـ 

 ألوان الجمال

-  األرض ( أسموب قصر ) تقديـ و تأخير ( يفيد التوكيد و تخصيص الحكـ  أشرقت) في أيامو الزاىرة 

- (أيامو الزاىرة):  : كناية عف الرخاء والخير  . أو سر جمالها التجسٌم المشرفة و  فقد صور األٌام بشماستعارة مكنٌة 

- رة(: )مجاز مرسؿ(. عف الزمف عبلقتو الجزئية فقد أطمؽ الجزء وىو األياـ  وأراد الكؿ وىو الزمف ، وسر ٛ)أيامو الزا

 جمالو اإليجاز والدقة في اختيار العبلقة.

- ديف بإنساف يقير أعداءه ثـ حذؼ المشبو بو وجاء رة(: )استعارة مكنية(. حيث صور دولة صبلح الٛ)دولتو القا

 بشىء مف لوازمة وىو القاىرة ، لمتشخيص  وتوحي بقوة جيش صبلح الديف.

- رة(:سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف .ٛالقا -رة ٛ)الزا 

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

- (القاىرة ).توحي بالقوة والمنعة : 

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

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

-  في كؿ أرجاء مصر، حيث أطمؽ الكبلـ وأراد الـز ) أشرقت األرض(: )كناية(. عف صفة وىى عمـو السعادة والرخاء

 معناه . وسر الجماؿ اإلتياف بالمعنى مصحوبا بالدليؿ عميو فى إيجاز وتجسيـ.

-  : )استعارة تصريحية صور العدؿ بالنور وسر جماليا التجسيـ . )نور 

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

- . ىبت األرياح مف ميبيا( : كناية عف اعتداؿ األمور وانتظاميا في عيد صبلح الديف( 

  . )ىبت األرياح( تعبير غير دقيؽ، ألنو يخالؼ الجور النفسي واألجمؿ منو ) رقت األنساـ( 

 - (أرياح) :كثرة جمع لم 

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

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

-  رفعت معالـ العدؿ والعمـ(: )استعارة مكنية(.  حيث صور العمـ والعدؿ ببناءيف شامخيف ليما معالـ يعرفاف بيما  ثـ(

 وتوحي بقيمة العدؿ والعمـ في حياة الناس.حذؼ المشبو بو وجاء بشىء مف لوازمة وىو الفعؿ رفعت  ) التجسيـ( 

-  خضعت دعائـ الجيؿ والظمـ(: )استعارة مكنية(. حيث صور الجيؿ والظمـ ببناءيف ليما دعائـ وسرجماليا التجسيـ(

،أو صور دعائـ الجيؿ والظمـ بإنساف يخضع ، ثـ حذؼ المشبو بو وجاء بشى مف لوازمو وىو الفعؿ خضعت ، وتوحي 

 مي الفرد والجماعة .ما عٛبأضرار

- (دعائـ :) . توحي برسوخ الجيؿ والظمـ قبؿ حكـ صبلح الديف 

-  الظمـ( : سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -)العمـ 

-  الظمـ( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف . -) العمـ 

-  ائـ الجيؿ والظمـ( مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .خضعت دع -) رفعت معالـ العدؿ والعمـ 

-  اتضح الحؽ(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحؽ بشخص  أو بشىء مادى يظير ثـ حذؼ المشبو بو وجاء بشىء(

 مف لوازمو وىو الفعؿ ظير،لمتشخيص أو التجسيـ 

-  ضيعًا دنيئًا ،وحذؼ المشبو بو وجاء بشىء مف )اتضع الباطؿ(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحؽ بشخص  صار و

 لوازمو وىو الفعؿ اتضع  وسر جماليما التشخيص.

-  اتضع الباطؿ( : مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .  -) اتضح الحؽ 

-  ؿ (:سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف .ٛالجا -) الباطؿ 
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-  ازدواج يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذف ويحرؾ الذىف .اتضع الباطؿ(:   -) اتضح الحؽ 

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

 وقا(.ٛ( مف سورة اإلسراء)وقؿ جاء الحؽ وزىؽ البطؿ إف البطؿ كاف زٔٛوالكاتب متأثر فييما بقولو تعالي في اآلية )

- ناية(. عف صفة وىى  تحسيف األحواؿ واستقامة األمور بتحقيؽ العز لمعمماء والذؿ ؿ(: )كٛ)عز العالـ وذؿ الجا

 لمجيبلء.

-  ؿ(: مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .ٛذؿ الجا -)عز العالـ 

 التعلٌق العام على النص

 الفن األدبً؟ والغرض: -

أنواع  اٛصفية . ومف المعروؼ أف الرسائؿ ؿو رسالة و ٛذا النص نثري مف فف الرسائؿ وٛو -و الوصؼ ٛغرض النص  -

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

 ػَِ: جخءص ضؼخُش حألللٜخ٢ٗ أـزٚ رخُٔوخٍ حألزر٢.

 ) ديواف الرسائؿ( في عيد       لقد جاءت رسالة األصفياني شبيية بالمقاؿ األدبي، وال عجب في ذلؾ فيو أحد كتاب

 ) صبلح الديف ( زمف الدولة األيوبية .

 حُلٌط :

 ذه الرسالة واضحة، سيمة، غير عميقة، وال مرتبة . واألساليب كميا خبرية تقريرية مبلئمة لموصؼ .ٛجاءت في  -

 ٝحألُلخ :

 عانيو.لة واضحة ، بعيدة عف الغرابة لتأثر الكاتب بألفاظ القرآف الكريـ ومٛس -

 حُمٞض :

ف كاف ٛجاءت كميا جزئية كالتشبيو واالستعارة والكناية والمجاز المرسؿ ، وكانت في خدمة المعاني التي أراد - ا الكاتب ، وا 

 ب بموالنا صبلح( .ٛفي بعضيا مبالغة كما رأيت في قولو ) الزماف المذ

 حُٔحؽ٘خص:

 أغمب كتاب عصره.جاءت كثيرة متزاحمة نتيجة ولوع الكاتب باستخداميا ك -
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 حُٔٞؼ٤وخ:

 استخدـ الشاعر الموسيقا الداخمية والخارجية: -

 فالموسيقا الخارجية تظير في استخداـ المحسنات البديعية بكثرة. مثؿ السجع والجناس واالزدواج .

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

 الٓح ـرم٤ش حٌُخطذ:ٓ

 مثقؼ محب لمصر وأىميا ، مخمص لصبلح الديف ييوي الرحبلت ودراسة طبائع الناس واألماكف . -

 ؼٔخص أؼِٞد حٌُخطذ:

 استخداـ األساليب الخبرية.    -ٕسيولة األلفاظ ووضوح المعاني .       -ٔ

 المبالغة أحيانا.   -ٗالتأثر بالقرآف في ألفاظو ومعانيو.       -ٖ

 اإلكثار مف المحسنات البديعية ) و منيا ما ىو متكمؼ ( ال يخدـ النص -٘

 قصر الجمؿ والعبارات.   -ٙ

 غ رْ طؼَِ : ًؼطس حألؼخ٤ُذ حُرزط٣ش ٝحذظلخء حألؼخ٤ُذ حإلٗفخث٤ش ك٢ حُ٘ك ؟

 ألٕ حألؼخ٤ُذ حُرزط٣ش أًؼط ٓ٘خؼزش ُِٞلق .

 ٖٓ آػخض حُز٤جش ك٢ ٛصح حُ٘ك :

 كتاب بالرحبلت . تماـ الوالة والٛا -ٔ

 رغبة بعض الكتاب في دراسة طبائع الببلد والشعوب.  -ٕ

 ليا أذكياء كرماء.    ٛمصر مقر العمـ والعمماء وأ -ٖ
 ( 3579https://dardery.site/archives/ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 
 
 
 
 
 
 
   

https://dardery.site/archives/3579
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 (مصر مطلع البذورتدرٌبات على نص )

 (ٔ) 

 

ٝأٗخ ٓزظسة رخُس٣خض حُٔمط٣ش الٓظعحج٠ رؤِٜٛخ ٝحرظٜخج٠ رلىِٜخ ٝحيالػ٠ ػ٠ِ كىخثِٜخ ، ٝحوطالػ٠ رلٞحوِٜخ ، "

ق ٖٓ ٝزذ٠ُٞ ا٤ُٜخ ك٠ ذسٓش ؼِطخٜٗخ ، ٝذطٝج٠ ٜٓ٘خ رفٌط احؽخٜٗخ ، ٝٓوخ٠ٓ ك٤ٜخ أططكطف ػ٠ِ ٓحخؼٜ٘خ ، ٝأططـ

 "ػصرٜخ ٝآؼٜ٘خ ، ٝأطح٠ِ رؼوٞز جٞحٛطٛخ ٝ أط٠ِٔ ٖٓ ؼؼٞز ظٝحٛطٛخ

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 ٓطحزف ًِٔش"  حٓظعحج٢ ": .ٔ

  طؼخ٢ِٓׄ    طؼخ٣ف٢ׄ    حذظالي٢ ׄ    حطحخز١ ׄ   

 ٓىخز ًِٔش  " حرظٜخج٢ ": .ٕ

  حأل٠ُٝ حُؼخ٤ٗشׄ    أضمׄ    حع٢ٗ ׄ    ؿ٢ٔ ׄ   

 ٓلطز  ًِٔش" كٞحوَ ": .ٖ

  كىِشׄ    كخوِشׄ    كى٤ِش ׄ     كىَׄ   

 ": كىَجٔغ ًِٔش "  .ٗ

 حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ  ׄ        كىخثَ -ׄ     أكىخٍׄ      كىٍٞ  ׄ   

 " :ٝأٗخ ٓزظسة رخُس٣خض حُٔمط٣ش ػالّ ٣سٍ هُٞٚ : ". ٘

    ذٞكٚ ٖٓ حُٔمط٤٣ٖׄ        ٝجٞزٙ ك٢ ٓمطׄ   

 ـٞهٚ ُِؼٞزس ا٠ُ ٓمطׄ         .ٔمط٤٣ٖحزٚ ُٔمط ٝاػجخرٚ رخُׄ   

 ٗٞع حُمٞضس حُز٤خ٤ٗش ك٢ هُٞٚ:" الٓظعحج٠ رؤِٜٛخ ": .ٙ

 ٓطؼَٓجخظׄ     طفز٤ٚׄ                      حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ    طمط٣ح٤شحؼظؼخضس ׄ   

 " :ٗٞع حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ك٢ هُٞٚ:" ٝأططـق ٖٓ ػصرٜخ ٝآؼٜ٘خ  .7

 خس ٗظ٤طٓطحػׄ     ؼجغׄ     يزخمׄ    ج٘خغׄ   

 ػالهش هُٞٚ " الٓظعحج٠ رؤِٜٛخ "  رٔخ هزِٚ :   .8

 طلم٤َׄ      طٞو٤ح ׄ      ٗظ٤جش ׄ     طؼ٤َِ  ׄ   

 حُٔحؽٖ حُزس٣غ ك٢ هُٞٚ " ٝحيالػ٠ ػ٠ِ كىخثِٜخ ، ٝحوطالػ٠ رلٞحوِٜخ "    .9

 يزخم ׄ     ؼجغ ׄ    ٓوخرِشׄ    حُظلخص  ׄ   

 : هظٚٓجخظ ٓطؼَ ػالهُٞٚ " رخُس٣خض حُٔمط٣ش "  - .ٓٔ

 حُؽزز٤شׄ     حُٔح٤ِشׄ    حُجعث٤شׄ    ح٤ٌُِشׄ   

 : لٞضس ر٤خ٤ٗش ٗٞػٜخك٢ هُٞٚ " ٝأططـق ٖٓ ػصرٜخ ٝآؼٜ٘خ "  - .ٔٔ

 ٓطؼَٓجخظׄ       طفز٤ٚׄ                     حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ    طمط٣ح٤شحؼظؼخضس ׄ   

 ٓخ ػسح:  ٌُِخطذًَ ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُؽٔخص حُل٤٘ش   -ٕٔ

 ًؼطس حُٔحؽ٘خص حُزس٣ؼ٤شׄ       ر٤ٖ حُرزط ٝحإلٗفخءط٘ٞع حألؼِٞد ׄ   

 . همط حُجَٔ ٝحُلوطحصׄ       حُظؤػط رخُوطإٓ .        -ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

https://dardery.site/archives/3579
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   (ٕ) 

" ٝ ٓمط ٓطرغ حُلىالء ، ٝ ٓططغ حُ٘زالء ، ٝ ٓطِغ حُزسٝض ، ٝ ٓٞوغ حُمسٝض ، ٝ أِٜٛخ أش٤ًخء أظ٤ًخء ، ٣زؼس ٖٓ أهٞحُْٜ 

ٝ أػٔخُْٜ حُؼ٠ ٝ حُؼ٤خء ، ال ؼ٤ٔخ ك٠ ٛصح حُعٓخٕ حُٔصٛذ رسُٝش ٓٞالٗخ حُِٔي حُ٘خلط لال  حُس٤ٗخ ٝ حُس٣ٖ ، ؼِطخٕ حإلؼالّ 

 ؼق رٖ أ٣ٞدٝ حُٔؽ٤ِٖٔ ، أر٠ حُٔظلط ٣ٞ

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 جٔغ" ٓطرغ " :  – ٔ

  أضرخعׄ      ٓطحر٤غׄ      ٓطحرغׄ       ضرخثغׄ   

 ٓىخز " حُمسٝض " : -ٕ

 حُٞحضزحصׄ      حألضجَׄ          حألػجخظׄ       حُظٜٞضׄ    

 ٓطحزف " أظ٤ًخء " :  - -ٖ

 كخٕٛٔٞ.ׄ     يخٛطٕٝ ׄ     ٓفطهٕٞׄ       رخضػٕٞׄ    

 حُٔطحز رخُؼ٢:  - ٗ

  حُٔٞصׄ    حُؼجعػٖ حُظؼز٤ط  ׄ      حُىؼقׄ       حُٔطنׄ    

 حُلٌطس حُطث٤ؽ٤ش ُِلوطس ٢ٛ:  – ٘

    ًؼطس حُؼِٔخء ك٢ ٓمط  ׄ       ظًخء أَٛ ٓمط    ׄ   

 زٝض ٓمط حُحىخض١  ظٖٓ حأل٣ٞر٤ٖׄ           للخص أَٛ ٓمط   ׄ   

 " ٛصح حُعٓخٕ حُٔصٛذ رسُٝش ٓٞالٗخ ُٞٚ:" ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ ه  - ٙ

 حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش ׄ      حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ     ٓجخظ ٓطؼَ ׄ       طفز٤ٚ ׄ   

 هُٞٚ" ٓطِغ حُزسٝض " ُٕٞ ر٤خ٢ٗ  ٛٞ: – 7

 ٓطؼَٓجخظׄ    طفز٤ٚׄ                          حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ     طمط٣ح٤شحؼظؼخضس ׄ   

   ( ٛٞ:أظ٤ًخء   - ءأش٤ًخحُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -8

 طمط٣غׄ     ج٘خغ         ׄ      ٓوخرِش ׄ       يزخم  ׄ   

  ( : ٝ ٓٞوغ حُمسٝض  -ٓطِغ حُزسٝضحُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ ) -  9

 حؽٖ طوؽ٤ْׄ      يزخم ׄ       ؼجغ ׄ      ٓوخرِش ׄ   

 هُٞٚ" ٓٞوغ حُمسٝض " ُٕٞ ر٤خ٢ٗ  ٛٞ: – ٓٔ

 ٓطؼَٓجخظׄ      طفز٤ٚׄ                    حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ     طمط٣ح٤شحؼظؼخضس ׄ   

   ًؼطس حألُوخد حُظ٢ أيِوٜخ ػ٠ِ لال  حُس٣ٖ طسٍ ػ٠ِ– ٔٔ

  ذٞكٚ ٖٓ لال  حُس٣ٖ ׄ          ـٜطس لال  حُس٣ٖ  ׄ    

 حزٚ ٝطوس٣طٙ ُمال  حُس٣ٖ   ׄ         ئؼٚ ك٢ ػطخء لال  حُس٣ٖ ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً )   

https://dardery.site/archives/3579
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 (ٖ)  

كل٠ أ٣خٓٚ حُعحٛطس ، ٝزُٝظٚ حُوخٛطس ، أـطهض حألضن ر٘ٞض ضرٜخ ، ٝٛزض حألض٣خ  ٖٓ ٜٓزٜخ ، ٝضكؼض ٓؼخُْ حُؼسٍ  ٝحُؼِْ ، 

 ، ٝحطىغ حُزخيَ ٝػع حُؼخُْ ٝشٍ حُجخَٛ. ٝذىؼض زػخثْ حُجَٜ ٝحُظِْ ، ٝحطىح حُحن

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 جٔغ" حُجخَٛ " :  – ٔ  

ٜ خٍׄ           حُجِٜشׄ    حُجٜالءׄ    حُج 

  " : حطىح"  ٓطحزف -ٕ  

 ؿخدׄ        ٜطׄ          حٗظمطׄ         حٗظفط ׄ   

  " : حطىغ"  ٓىخز  -ٖ  

 حٗظفطׄ     حذظل٠ׄ           ظحزׄ                  ػع ׄ   

 حُلٌطس حُطث٤ؽ٤ش ُِلوطس ٢ٛ:  – ٗ

 أػط لال  حُس٣ٖ ك٢ ٓمط ׄ    حوخضس حُزخيَ    ׄ    كىَ حُؼسٍ        ׄ      أ٤ٔٛش حُؼِْׄ   

 " ٝزُٝظٚ حُوخٛطس ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ:"   - ٘

  ؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشحׄ     حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ      ٓجخظ ٓطؼَ ׄ       طفز٤ٚׄ   

 ".أـطهض حألضن  ٗٞع حُر٤خٍ ك٢ هُٞٚ " – ٙ

  حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓشׄ    حؼظؼخضس طمط٣ح٤ش ׄ      ٓجخظ ٓطؼَ ׄ       طفز٤ٚׄ   

 "  ٛٞ: شٍ حُجخَٛ -ٝػع حُؼخُْ حُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢  ر٤ٖ :"   -7

 طمط٣غׄ     ج٘خغ        ׄ       ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ   

   ( ٛٞ:ٝزُٝظٚ حُوخٛطس -ٓٚ حُعحٛطس أ٣خحُٔحؽٖ حُزس٣ؼ٢ ر٤ٖ )  -8

 ؼجغׄ     طٞض٣ش        ׄ       ٓوخرِش ׄ      يزخم  ׄ   

 " أؼِٞد همط ٝؼ٤ِظٚ :كل٠ أ٣خٓٚ حُعحٛطس هُٞٚ" – 9

 حؼظرسحّ اٗٔخׄ     حُ٘ل٢ ٝحالؼظؼ٘خء ׄ     حُظوس٣ْ ٝحُظؤذ٤ط  ׄ    طؼط٣ق حُٔزظسأ ٝحُرزط  ׄ   

 ٘ك؟ ٣٘ظ٢ٔ ٛصح حُ كٖ ٗؼط١  ا٢ُ أ١    -ٓٔ

 حُحٌْ ׄ    حُطؼخثَ  ׄ    حُٞلخ٣خ ׄ      حُرطخرش   ׄ   

  ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ؼٔخص حُطؼخثَ حُٞلل٤ش  ٓخ ػسح – ٔٔ

 حُظؤػط رخُوطإٓ ׄ    حُظ٘ٞع ر٤ٖ حُرزط ٝحإلٗفخء  ׄ    حإلًؼخض ٖٓ حُٔحؽ٘خص  ׄ     ؼُٜٞش حألُلخ  ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3579 ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً ) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3579


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 42

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 
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 (1نص رفم )

 هل مستعطفا :255 سنة بالبصرة المتوفً الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو كتب

٤ُػ ػ٘سى - أػعى هللا - ؼزذ ٝال أهسض ػ٠ِ ـل٤غ اال ٓخ يزؼي هللا ػ٤ِٚ ٖٓ حٌُطّ، ٝحُطحٔش، ٝحُظؤ٤َٓ حُص١ ال ٣ٌٕٞ اال ٖٓ 

ْؼظِذ ، ذ٤ط كظٌٕٞ حُفخًط٣ٖ، ٖٓ إًٔٞ إٔ ٝأضجٞ حُٔؤٍٓٞ ، رحخٍ حُلىَ حُظٖ ٝاػزخص حؽٖ ِٗظخؽ  ُٝؼَ ،ـخًط أكىَ ٝإًٔٞ ٓ 

أج٘حظٌْ طحض حٌُٕٞٝ ا٤ٌُْ، ُالٗوطخع ؼزز خ حإلٗؼخّ ٝٛصح حإلٗؼخّ، ُٜصح ؼزز خ حألٓط ٛصح ٣جؼَ هللا  أ٠ٔٗ ٝال رطًش، أػظْ ال ك٤ٌٕٞ  

ِؼِض   - ٝرٔؼِي ك٤ٚ، ألزحض شٗذ ٖٓ رو٤ش، ح، حُفط رٚ حٗوِذ ٖٓ ٝٓؼِي حؽ٘ش، ٝحُؽ٤جش ٝؼ٤ِش  حُصٗذ ػخز - كسحى ج  ـ ْطّ ذ٤ط   ٝحُ

خ.  ٔ ْ٘  .ؿ 

، أذص كوس ػخهذ ٖٓ عِ  ٔخٍ،حالحظ هسض ػ٠ِ حُس٤ٗخ ك٢ حُصًط ٝي٤ذ ح٥ذطس، ك٢ حألجط ٝاٗٔخ حظٚ   أو٤غ أال ٝأضجٞ ، حُٔطحثط ٝطجطُّ

ٖ أًؼط ٝٓخ ٝػوِي ، ًطٓي ر٤ٖ ك٤ٔخ ٝأِِٛي  حُجطّ ػظ٤ْ ػٖ ٝحُؼلٞ ٝحُؼ٘خء حُلىَ ٝاٗٔخ! حوٚ ٝػظْ شٗزٚ لـط ػٖٔ ٣ؼلٞ ٓ 

ح شُي زػخ ضرٔخ حظ٠ ، ك٤ٌْ طالز كٜٞ ؿ٤طًْ ٖٓ ٓؽظططك خ حُؼلٞ ًخٕ ٝإ حُحطٓش ، وؼ٤ق  ؛أٓطًْ ٓرخُلش ا٠ُ حُ٘خغ ٖٓ ًؼ٤ط 

ٌ ِٕٞ ، شُي ػٖ أٗظْ كال  ..ط٘سٕٓٞ  احؽخٌْٗ ؼخُق ػ٠ِ ٝال ط٘

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

ًما »ما معنى كلمة  -1 ن   ؟« سالف »؟ وما مضاد كلمة « غى

 .فادم ماشٌة،ׄ     .سابق مكسبا،ׄ     .حدٌض خسارة،ׄ     .فادم فو ا،  ׄ  

 ؟ وما غرضه؟« هللا أع ك »ما نوع األسلوب فً فوله:  -2

 اٗفخث٢ ؿ٤ط يِز٢، حُٔس  ٝحُظؼظ٤ْ. ׄ     .حُ٘ل٢ ٝحإلٌٗخضاٗفخث٢ يِز٢،  ׄ  

 .ذزط١ ُلظخ اٗفخث٢ ٓؼ٠٘ ، حُسػخء ׄ      ذزط١ اٌٗخض١، طوط٣ط حُٔؼ٠٘ ٝط٤ًٞسٙ. ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« فٌكم تالد فهو غٌركم من مستطرًفا العفو كان وـن »ما المحسن البدٌعً فً فوله:  -3

 ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ.حظزٝحؽ ׄ   ٓوخرِش، ارطحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ. ׄ  

 .اػخضس حُصٖٛ ٝجصد حالٗظزخٙ، طٞض٣ش ׄ   ج٘خغ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟   السابقة، أيٌّ مما ٌأتً للرسالةفً ضوء فهمك  -4

 .همط حُجَٔ ٝحُلوطحص ׄ   ؼُٜٞش حألُلخ  ׄ  

 حؼظرسحّ حُٔحؽ٘خص حُزس٣ؼ٤ش ׄ   حإلٗفخث٤ش حألؼخ٤ُذ ًؼطس ׄ  

 بما فبله؟«  أمركم مخالفة ـلى النا  من كثًٌرا ذلك دعا ربما حتى »ما عالفة فوله:  -5

 طؼ٤َِ. ׄ   طلم٤َ. ׄ                        طٞو٤ح. ׄ        ٗظ٤جش. ׄ  
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ع   »ما اللون البٌانً فً فوله:  -6  ؟ وما سر جماله؟« المرائر وتجرُّ

 رخؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش، حُظفر٤ك. ׄ   .حُظجؽ٤سحؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش،  ׄ  

 طفز٤ٚ، حُظٞو٤ح. ׄ   طفز٤ٚ، حُظجؽ٤ْ. ׄ  

 " أفاد: الكرم من علٌه هللا طبعك ما ـ  شفٌع على أفدر و ( فً فوله: "  شفٌعتنكٌر كلمة ) -7

 العمومׄ      التقلٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 الرسالة السابقة كما ٌتضح من سماتها بأنها:  توصف  -8

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

 والغرض منه: اإلنعام "  لهذا سبًبا األمر هذا ٌجعل هللا نوع األسلوب فً فوله:" ولعل  -9

     ـنشائً طلبً للتمنًׄ         خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ـنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  

، خٌر )فتكون فً فوله : المحسن البدٌعً ما-   -11 ت ب  ع   وما سر جماله؟ ؟ شاكر( أفضل وأكون مى

 ؼجغ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ    ٓوخرِش، ارطحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ. ׄ   

 .ج٤َٔ ٓٞؼ٤و٢ٍّ  جطغ احسحع، حظزٝحؽ ׄ      حسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ.ج٘خغ، ا ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب فصر:  - 11

 حإلٗؼخّ ُٜصح ؼزز خ حألٓط ٛصح ٣جؼَ هللا ُٝؼَ ׄ    . حُفخًط٣ٖ ٖٓ إًٔٞ إٔ ٝأضجٞ ׄ  

ٌ ِٕٞ شُي ػٖ أٗظْ كال ׄ             حظٚ  أذص كوس ػخهذ ٖٓ ׄ    ط٘

 " أسلوب فصر  وسٌلته : الكرم من علٌه هللا طبعك ما ـ  شفٌع على أفدر و فً فوله "  - 12

 استخدام ـنماׄ    التقدٌم والتأخٌر                ׄ    النفً وـ ستثناء      ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر      ׄ   

ٌِّن " لون بٌانً ،  أجنحتكم تحت فوله " والكون فً -13  .جماله وسر نوعه، فب

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، ا مج ׄ  

 .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ  

 ( /archives/6586https://dardery.siteُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 ٛـ ٖٙٗ ؼ٘ش حُٔظٞك٠ ح٤ٌُٔخ٢ُ حُلىَ أرٞ حأل٤ٓط ًظذ

اٗٔخ أـٌٞ ا٤ُي ظٓخٗخ   ؼِذ وؼق ٓخ ٝٛذ، ٝكجغ رؤًزط ٓٔخ ٓظغ ،ٝأٝحؿ كٞم ٓخ آٗػ ،ٝػ٘ق ك٢ ٗعع ٓخ أُزػ، كبٗٚ ُْ 

 هللا ، ٝحُحٔس ٝحالـظ٤خم حُظِٜق ضٖٛ ؿخزضٗخ ظ٠ح حالُظوخء رؤٗػ ٣ٔظؼ٘خ ُْٝ حُلطحم، ٓطحضس جطػ٘خ حظ٠ حالجظٔخع حالٝس ٣صه٘خ

 كؤالحظ ،ٝحُظطحذ٢؛ حُزؼخز ٓسس ٣ومط ل٘غ ارخحش ك٢ هللا ضٝ  ٖٓ أ٣ؤغ ٝال ٣ٝٔط ،٣ٝحِٞ ٣ٝؽط ٣ؽٞء حخٍ ًَ ػ٠ِ طؼخ٠ُ

. ٝحُـٞحثَ ح٥كخص ٓؤٕٓٞ ٝحُٔ٘خَٛ حُٔٞحضز ػصد ػ٤فخ   رؼعطٚ ٝأؼظؤٗق اػطحن، رؼس حظ٢ ا٢ُ ٣ٝوزَ ضحن، حُعٓخٕ رؼ٤ٖ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟ « جرعنا »ما معنى كلمة  -1

 أذافناׄ      أعطاناׄ      حرمناׄ      وهبنا  ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ الرسالة الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما  -2

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النف  فً والتأثٌر عرالمشا 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 ا جتماع حالوة ٌذفنا لم فإنه »فً فوله:  المعنويما المحسن  -3

 ؼجغ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ   طحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ.ٓوخرِش، ار ׄ  

 .اػخضس حُصٖٛ ٝجصد حالٗظزخٙ، طٞض٣ش ׄ   ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ.طوؽ٤ْ حؽٖ ׄ  

 ٌعد من سمات أسلوبها؟ السابقة، أيٌّ مما ٌأتً للرسالة فً ضوء فهمك  -4

 هِش حُٔحؽ٘خص حُزس٣ؼ٤ش ׄ         ؿٔٞن حُٔؼ٠٘ ׄ       .همط حُجَٔ ٝحُلوطحص ׄ       ًؼطس حألؼخُذ حإلٗفخث٤ش ׄ  

 بما فبله؟« الفراق...... مرارة جرعنا حتى »ما عالفة فوله:  -5

 طؼ٤َِ. ׄ   طلم٤َ. ׄ   طٞو٤ح. ׄ   ٗظ٤جش. ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« والمناهل الموارد عذب عٌشاً  »ما اللون البٌانً فً فوله:  -6

 طفز٤ٚ، حُظٞو٤ح. ׄ      طفز٤ٚ، حُظجؽ٤ْ. ׄ       حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش، حُظفر٤ك.ׄ        .حُظجؽ٤سحؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش،  ׄ  

 وما سر جماله؟ ؟ ـعراض( بعد حظً ـلً )وٌقبل فً فوله : المحسن البدٌعً ما  -7

 ؼجغ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ   ، ارطحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ.يزخم ׄ  

 حألٍٝ ٝحُؼخُغ ׄ   ج٘خغ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ. ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 45

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ؟أي األسالٌب التالٌة أسلوب فصر  - 8

 حُلطحم ٓطحضس جطػ٘خ ׄ    حالجظٔخع. حالٝس ٣صه٘خ ُْ كبٗٚ ׄ  

  اػطحن رؼس حظ٢ ا٢ُ ٣ٝوزَ ׄ                                     ٣ٝؽط ٣ؽٞء حخٍ ًَ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللا ٝحُحٔس ׄ  

 نها:  توصف الرسالة السابقة كما ٌتضح من سماتها بأ -9

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

 " أفاد: وهب ما ضعف سلب  ماناً  ـلٌك أشكو ـنما( فً فوله: "   ماناً تنكٌر كلمة ) -11

 العمومׄ    التهوٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6588إلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ ح) 

 (3نص رفم )

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

ُض كوس ػلٞص ٝاشح حٗظملض، كوس حٗظؤض ٝاشح. حوٚ أهم٠ ٝأذص ٗلؽٚ، ؿ٤ظ ـل٢ كوس حٗظوْ ٖٓ"  ّٞ  ٝـل٢ حوٚ أذص ٖٝٓ. طط

 أال ضو٢ ٖٝٓ حُؼجع، ٖٓ يطف ٝحُظفل٢ لزط، ٝحُحِْ حِْ، حُـ٤ظ ًٝظْ. كىِٚ حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ ٣صًط ُْٝ ـٌطٙ، ٣جذ ُْ ؿ٤ظٚ

 زٝحػ٢ ططى ٖٓ حالؼظ٤ؼخم ٝك٢ حُحِْ، ى٤َطل ك٢ ٣جعّ كِْ وؼ٤ق، ٝحجخد ضه٤ن، ؼظط اال حُظخُْ حخٍ ٝر٤ٖ حخُٚ ر٤ٖ ٣ٌٕٞ

 ٝرٌؼطس حُملح، رحؽٖ شًطْٝٛ ٝهس حُؼوخد، رفسس حُحِٔخء ٓسحٞح. ٝحُظو٠ حُحجخ ا٠ُ ٝحُٔ٘ؽٞر٤ٖ ح٢ُٜ٘ أَٛ طط ُْٝ. حُظِْ

 هسضطْٜ، أ٣خّ ٌٓخكؤطْٜ ٖٓ آٖٓ ُفٌطْٛ، ٓؽظسع ٝحُؼخك٢ حُٔصٗذ، أ٤ُٝخء ُؼسحٝس ٓؽظؼس كخُٔؼخهذ ٝرؼس. حُظـخكَ ٝـسس حالؿظلخض،

 ٖٓ ػؼططي إلهخُظي ٓٞجذ هللا ػزخز ػؼطس اهخُظي إٔ ػ٠ِ. حُمسض رى٤ن ػ٤ِي ٣ؼ٠٘ إٔ ٖٓ ذ٤ط حُمسض ربطؽخع ػ٤ِي ٣ؼ٠٘ ٝألٕ

 ". ُي هللا رؼوخد ٓٞلٍٞ ُْٜ ٝػوخري ػ٘ي، هللا رؼلٞ ٓٞلٍٞ ػْٜ٘ ٝػلٞى ،هللا ػزخز ضد

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:
له لذيا األدبً الغرض ما -1  السابقة؟ الخطبة تىمثِّ

خ ׄ   بٌ  و  ن ئة ׄ   .التَّ ه  ر ׄ   .التَّ  .ا ستعطاف ׄ   .الف خ 

مك ضوء فً فبله، بما « هللا عباد رب من عثرتك إلفالتك موجب : »فوله عالفة ما -2 طبة؟ ف ه   للخى

 .ٗظ٤جش ׄ   .طلم٤َ ׄ   .ؼزذ ׄ   .طٞو٤ح ׄ  

طبةال سٌاق من تفهم كما « التشفً » معنى ما -3  السابقة؟ خى

 .حُحوس ׄ   .حُرىٞع ׄ   .حالٗظوخّ ׄ   حُفلخء ׄ  

طبة فً التً دعا ـلٌه الخطٌب الصفات  من لٌ  اآلتً من أيٌّ  -4  السابقة؟ الخى

 حُحعّ ٝحُوسضس ػ٠ِ  حُؼوخد ׄ    .حُؼلٞ ػ٘س حُٔوسضس ׄ  

 ؼؼش حُمسضٝحؽٖ حُملح ׄ      حُحِْ ٝحُمزط ػ٠ِ حألشٟ ׄ  
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طبة تىبر   -5  تحتها؟ ٌندرج   اآلتً من فأيٌّ  باإلسالم، األدب تأثُّر مظاهر بعض سابقةال الخى

 .ٝٓؼخ٤ٗٚ رخُوطإٓ حالؼظفٜخز ׄ   .حُؽخ٤ٓش ٝحُو٤ِْ  حُٔزخزة ا٠ُ حُسػٞس ׄ  

ه٢ُِّ  ׄ    .حُٔؼخ٢ٗ ٝجعحُش حألُلخ  ؿطحرش ׄ    .حألُلخ  ٝرؽخيش حُِـش ض 

 ذلك؟ سبب وما لسابقة؟الخطٌب فً الخطبة ا استخدمه الذي األسلوب نوع ما -6

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

، لونغ  « الصدر بإتساع لٌكع ٌثنى : »فوله فً -7 ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .ً٘خ٣ش ׄ   .٤ٌ٘ٓش حؼظؼخضس ׄ          .طمط٣ح٤ش حؼظؼخضس ׄ   .ٓطؼَ ٓجخظ ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« التغافل وشدة ا غتفار، وبكثرة الصفح، بحسن ذكروهم وفد »ما المحسن البدٌعً فً فوله:  -8

 .ٝطٞو٤حٚ ٝطو٣ٞظٚ حُٔؼ٠٘ ارطحظ يزخم،  ׄ   ٓوخرِش، ارطحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ. ׄ  

 .اػخضس حُصٖٛ ٝجصد حالٗظزخٙ، طٞض٣ش ׄ   ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ.حظزٝحؽ ׄ  

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

 .ؿطحرش حألُلخ  ׄ                                               حالػظٔخز ػ٠ِ حألؼِٞد  حُرزط١ ׄ  

 حُظؤػط رخُوطإٓ حٌُط٣ْ ׄ                        هِش حُمٞض حُر٤خ٤ُش ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب فصر:  - 11

 كىِٚ حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ ٣صًط ُْ ׄ   حٗظملض كوس حٗظؤض اشح ׄ  

 ُي هللا رؼوخد ٓٞلٍٞ ُْٜ ػوخريׄ          حُؼوخد رفسس حُحِٔخء ٓسحٞح ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6587ٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإل) 
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 (4نص رفم )

 :بٌنهما وما والرفة مصر المأمون و ه حٌن  بنه الحسٌن بن طاهر وصٌة

 ٌورض ، والتفرٌط التفرٌط ٌوجب التهاون ؛ فإن علٌك ٌحق بما ؛ فتتهاون ةا خر هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وـٌاك

؛  فضله لدٌك ، وأظهر الدنٌا فً نعمته علٌك أسبـ فد هللا ؛ فإن الثواب ، وارج وتعالى تبارك وفٌه هلل عملك ،ولٌكن البوار

 ، وفضى المحسنٌن وسٌرة الشاكرٌن شكر بقدر ٌثٌب هللا فإن،  وـحسانا خٌرا هللا ٌ دك فاعتمد ، وعلٌه بالشكر فاعتصم

 تصلنَ  و   فاجرا، ترحمنَ  و  ، حاسدا تمالئنَ  ،و  ذنبا تحقرنَ  ، و  والكرامة العافٌة من ، وألب  النعم من حمل فٌما الحق

 مرائٌا،  تحمدنَ  و  ، غاوٌا ، و تتبعنَ  فاسقا توالٌنَ  ، و  غدارا تأمننَ  ، و  نماما تصدفنَ  ، و  عدوا تداهننَ  ، و  كفورا

 ، و  فخرا ت هونَ  ، و  وعدا تخلفنَ  ، و  مضحكا تالحظنَ  ، و  باطال تجٌبنَ  ، و  فقٌرا سائال تردنَ  ، و  ـنسانا و تحقرنَ 

،  ناعٌ للنمام ترفع ، و  ا خرة طلب فً تفرطنَ  ، و  سفها تركبنَ  و  مرحا،  تمشٌنَ  ، و  بذخا تأتٌنَ  ، و  غضبا تظهرنَ 

 نفسك واستعمل الفقهاء،  مشاورة ، وأكثر بالدنٌا اآلخرة ثواب تطلبنَ  ، و  مخافة أو منه رهبة الظالم عن تغمضنَ  و 

 لهم تسمعنَ  ، و  والبخل الدفة أهل مشورتك فً تدخلنَ  ، و  والحكمة والرأى العقل وذوي التجارب أهل عن وخذ بالحلم، 

 م.منفعته من أكثر ضررهم فإن فو ؛

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:
  « ا خرة هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وـٌاك : »فوله ما نوع األسلوب فً -1

 .شّ ׄ   طحص٣ط ׄ   .اؿطحء ׄ   .٢ٜٗ ׄ  

 للوصٌة؟ ف ه مك ضوء فً فبله، بما « المحسنٌن وسٌرة الشاكرٌن شكر بقدر ٌثٌب هللا فإن : »فوله عالفة ما -2

 .ٗظ٤جش ׄ   .طلم٤َ ׄ   .ؼزذ ׄ   .طٞو٤ح ׄ  

طبة سٌاق من تفهم كما «البوار » معنى ما -3  السابقة؟ الخى

 .حُىؼق ׄ   .حُٜالى ׄ   .حُٜعحٍ ׄ   حُجٞع ׄ  

، ف ه مك ضوء فً -4  السابقة؟ الوصٌة تنتمً الوصاٌا من نوع أيِّ  ـلى للنَّصِّ

 .جٔؼض ٓخ ر٤ٖ ححُٞػظ ٝحُؽ٤خؼش ׄ        .حالجظٔخػ٤ش ׄ                      .حُٞػظ٤ش ׄ                 .حُؽ٤خؼ٤ش ׄ  

 تحتها؟ ٌندرج   اآلتً من فأيٌّ  ،سمات النثر فً العصر العباسً بعض السابقة الوصٌة تىبر   -5

 .حُظؤػط رخُوطإٓ حٌُط٣ْ ׄ   ًؼطس حؼظرسحّ حُٔحؽ٘خص حُزس٣ؼ٤ش ׄ  

ه٢ُِّ  ׄ    ؿٔٞن حُٔؼ٠٘ ׄ   .حألُلخ  ٝرؽخيش حُِـش ض 

 أسلوب فصر:  ٌعد  األسالٌب التالٌة  أي  - 6

ّٖ  ٝال ׄ     حُظلط٣ً ٣ٞجذ حُظٜخٕٝ كبٕ ׄ     ٝحُزرَ حُسهش أَٛ ٓفٞضطي ك٢ طسذِ

ّٖ  ٝالׄ         حُس٤ٗخ ك٢ ٗؼٔظٚ ػ٤ِي أؼزؾ هس هللا كبٕ ׄ    هٞال ُْٜ طؽٔؼ
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، لونغ  « مرحا تمشٌنَ  و  : »ه فول فً -7 ًٌّ  نوعه؟ فما بٌان

 .طمط٣ح٤ش خضسحؼظؼ ׄ   .ٓطؼَ ٓجخظ ׄ  

 .ً٘خ٣ش ׄ   .٤ٌ٘ٓش حؼظؼخضس ׄ  

 ؟ وما سر جماله؟« غضبا تظهرنَ  و  ، فخرا ت هونَ  و  »ما المحسن البدٌعً فً فوله:  -8

 .ٝطٞو٤حٚ ٝطو٣ٞظٚ حُٔؼ٠٘ ارطحظ يزخم، ׄ   ٓوخرِش، ارطحظ حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝطٞو٤حٚ. ׄ  

 .ج٤َٔ ٓٞؼ٤و٢ٍّ  غجط احسحع ،ؼجغ ׄ   ، احسحع جطغ ٓٞؼ٤و٢ٍّ ج٤َٔ.حظزٝحؽ ׄ  

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

 حُظٜس٣س ׄ              حُِّٞ ׄ              .حالطٔخغ ׄ          حُ٘مح       ׄ  

 ماله؟؟ وما سر ج« ا خرة هول وغرورها الدنٌا تنسٌك أن وـٌاك »ما اللون البٌانً فً فوله:  -11

 طفز٤ٚ، حُظٞو٤ح. ׄ      طفز٤ٚ، حُظجؽ٤ْ. ׄ       حؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش، حُظفر٤ك.ׄ        .حُظجؽ٤سحؼظؼخضس ٤ٌ٘ٓش،  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6590ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 (5ص رفم )ن

 فال عبد هللا بن المقفع عن اختٌار الصدٌق:

وـذا نظرت فى حال من ترتئٌه إلخائك فإن كان من ـخوان الدٌن فلٌكن فقٌها غٌر مراء  و   ،فا تئاد ا تئاد والتثبت التثبت

 حرٌص ، وـن كان من ـخوان الدنٌا فلٌكن حرا لٌ  بجاهل و  كذاب و  شرٌر و  مشنوع .

الجاهل أهل أن ٌهرب منه أبواه ، وـن الكذاب   ٌكون أخا صادفا ، ألن الكذب الذى ٌجرى على لسانه ـنما هو من فإن     

فضول كذب فلبه ، وـنما سمى الصدٌق من الصدق ، وفد ٌتهم صدق القلب وـن صدق اللسان فكٌف ـن ظهر الكذب على 

 تجلب لك العداوة ، وـن المشنوع شانع صاحبه . اللسان ؟ وـن الشرٌر ٌكسبك العدو و   حاجة لك فى صدافة

واعلم أن انقباضك عن النا  ٌكسبك العداوة ، وأن انبساطك ـلٌهم ٌكسبك صدٌق السوء ، وسوء األصدفاء أضر من     

بغض األعداء ؛ فإنك ـن واصلت صدٌق السوء أعٌتك جرائره ، وـن فطعته شانك اسم القطٌعة ، وأل مك ذلك من ٌرفع عٌبك 

   ٌنشر عذرك فإن المعاٌب تنمى والمعاذٌر   تنمى .و

 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " :مراء معنى "  - 1 

   بخٌلׄ    فاسد ׄ    نمام ׄ      منافقׄ   

 " :انبساطك مرادف "  -2  

 اتصالكׄ    امتدادك ׄ    انتشارك ׄ    انطالفك ׄ   
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 " :ا تئاد مضاد  "  -3  

 التواضعׄ    التخلف ׄ    التعجل  ׄ    الترفعׄ   

 مضاد  " شانك " : -4  

 فدركׄ     فضلكׄ    مدحك ׄ     انك ׄ   

 " جرائر " :  مفرد  -5  

 جرٌرةׄ    جار ׄ    جرار ׄ     جرة ׄ   

 نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" ألن الكذب الذى ٌجرى على لسانه ": .6

 مرسلمجا ׄ     تشبٌهׄ               استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً فوله:" صدافة تجلب لك العداوة ": .7

 مراعاة نظٌرׄ    سجعׄ    طباقׄ     جنا ׄ   

 نوع اإلنشاء فً فوله :" فكٌف ـن ظهر الكذب على اللسان ؟ " - .8

 نداءׄ      استفهامׄ      نهًׄ      أمر  ׄ   

 د "ـٌجا  بحذف:فً فوله :" فا تئاد ا تئا - .9

 الفعلׄ    المبتدأׄ      المفعولׄ                      الفاعلׄ   

 فً فوله :" فلٌكن فقٌها غٌر مراء  و  حرٌص ": األمرالغرض من  - .11

 ا لتما ׄ    الوجوب واإلل امׄ    الحضׄ                 النصحׄ   

 أسلوب فصر بتقدٌم :فً فوله :" فإن الجاهل أهل أن ٌهرب منه أبواه ":  - .11

 المفعولׄ    الجار والمجرورׄ    الخبرׄ      المبتدأׄ   

 "  بما فبله : لسانه..عالفة فوله " ألن الكذب الذى ٌجرى على   .12

 تفصٌلׄ      توضٌح ׄ    نتٌجة ׄ      تعلٌل  ׄ   

   تنمى ."   " –" " تنمى  العالفة بٌن   .13

 سلبطباق ׄ     بطباق ـٌجاׄ    مقابلةׄ      ترادف ׄ   

 عالفة فوله " أعٌتك جرائره " بما فبله : - .14

 تفصٌل بعد ـجمالׄ    سببׄ    توضٌحׄ     نتٌجةׄ   

 فً فوله " ـنما هو من فضول كذب فلبه " أسلوب فصر  وسٌلته : - .15

 استخدام ـنماׄ    التقدٌم والتأخٌر          ׄ         النفً وـ ستثناء    ׄ    تعرٌف المبتدأ والخبر      ׄ   
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 تنكٌر كلمة )حرا( فً فوله: "  وـن كان من ـخوان الدنٌا فلٌكن حرا " أفاد: - .16

 العمومׄ      التقلٌلׄ      التحقٌرׄ      التعظٌمׄ   

 ما عدا:  للنص كل مما ٌأتً من السمات الفنٌة   -17

 ترابط األفكار.ׄ                تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاءׄ   

  كثرة الصور الخٌالٌة -ׄ                .       سهولة األلفاظ  -ׄ   

 " ٌكسبك العداوة نوع الخٌال فً فوله:"   - 18

 استعارة مكنٌة ׄ     استعارة تصرٌحٌة ׄ     مجا  مرسل ׄ      كناٌة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3584ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 حخكظ ارطح٤ْٛ ) ـخػط ح٤َُ٘ (                           

 التعرٌف بالشاعر   :

٤َ طرطؽ ك٢ ح٤ٌُِش ّ ( ك٢ ز٣طٝي ٓحخكظش أؼ٤ٞي رؽل٤٘ش ػ٢ِ حُ٘ 87ٓٔـخػط ح٤َُ٘ ) ٓحٔس حخكظ ارطح٤ْٛ ( ٝ ُس ؼ٘ش )  

٤ٖ  رسحض حٌُظذ ؼ٘ش  ّ 9ّٖٕٔ ٝٓخص ؼ٘ش 9ٔٔٔحُحطر٤ش ٝػَٔ وخرطخ رخُج٤ؿ ك٢ ٓمطٝحُؽٞزحٕ ، ٝ رؼس ؼٖ حالؼظ٤سحع ػ 

 ،ٝٛٞ ضحثس ٖٓ ضٝحز ٓسضؼش ) حٌُالؼ٤ٌ٤ش حُجس٣سس ( .  ُوذ حُفخػط رفخػط ح٤َُ٘ ُظـ٤٘ٚ رخ٤َُ٘ ٝحُٔمط٤٣ٖ ك٢ ـؼطٙ .

 :مناسبة النص

الموفف عن طرٌق المفاوضـات  ئةم كانت مصر   ت ال تغلً بالغضب علً اإلنجلٌ  وفد حاول اإلنجلٌ  تهد1919بعد ثورة 

عـاد ـلـً القـاهرة و ووا الثورة وأدرك ) عدلً ٌكـن ( رئـٌ  الـو راء فـً ذلـك الوفـت نٌـة اإلنجلٌـ  فقطـع المفاوضـات لٌصفُّ 

عً ـلً الحف 1921)             استقال من الحكومة فأفام أنصاره حفل تكرٌم له سنة  ولكن الشاعر ، حافظ ـبراهٌم  ل( و دى

ٌا علً سٌاسة ) عدلً ٌكن ( فلم ٌمدحه  ولكن جعل فصـٌدته علـً لسـان مصـر وسـماها ) مصـر  تتحـدض عـن ، لم ٌكن راض 

 .نفسها ( 

 النص

 

         جٔـــ٤ـــــرررررررررررررـؼخ ٣٘ظرررررررررررررطٕٝ حُرِرررررررررررررن ٝهرررررررررررررق -ٔ

  
 !ٝحرررررررررررس١؟ حُٔجرررررررررررس هٞحػرررررررررررس أر٘ررررررررررر٢ ٤ًرررررررررررق   

 
        حُــسٛــرررررررررررـط ؼرررررررررررخُق كررررررررررر٢ حألٛرررررررررررطحّ ٝر٘رررررررررررخس -ٕ

  
 حُظحـــــررررررررررررررـس١ ػـ٘ـررررررررررررررـس حٌُـررررررررررررررـالّ ًلرررررررررررررر٢ٗٞ   

 
       حُفـــرررررررررـط ٓلـرررررررررـطم كررررررررر٢ حُؼرررررررررالء طرررررررررخؽ أٗرررررررررخ -ٖ

  
 ػـــوررررررررررررررررررـس١ كـــطحثــــــررررررررررررررررررـس ٝزضحطـررررررررررررررررررـٚ م   

 
       حُ٘ــرررررررررـخ رٜرررررررررط هرررررررررس حُـرررررررررطد كررررررررر٢ ـررررررررر٢ء أ١ -ٗ

  
 !ػ٘رررررررررررـس١؟ ٓرررررررررررـ٘ٚ ٣ٌرررررررررررٖ ُٝرررررررررررْ جٔرررررررررررخال غ   

 
        طـرررررررررررـطٟ ال ٓٔرررررررررررـخط٢ حإلُرررررررررررٚ ـسضهـررررررررررر إ أٗرررررررررررخ -٘

  
 رـــــؼـــرررررررررررررـس١ حُرررررررررررررطأغ ٣طكــرررررررررررررـغ حُفرررررررررررررطم   

 
        ػط٣ـرررررررررررررـن حأل٤ُٝرررررررررررررخص كـرررررررررررررـ٢ ٓجـرررررررررررررـس١ إ -ٙ

  
 ٝٓجرررررررررررس١؟ أ٤ُٝرررررررررررخط٢ ٓؼــرررررررررررـَ ُـرررررررررررـٚ ٓــرررررررررررـٖ   

 
        أر٘ـــررررررررررررررـخ كــؤضــــررررررررررررررـس ُـــررررررررررررررـ٢ هللا ٗظـررررررررررررررـط -7

  
 ـرررررررررررـس أ١ حُؼـــرررررررررررـال اُـــرررررررررررـ٠ كفـرررررررررررـسٝح ثررررررررررر٢   

 
         أرـرررررررررررـ٢ رٌــرررررررررررـَ حُؼرررررررررررال ٝػــــرررررررررررـسص سهــــرررررررررررـ -8

  
 ٝػـرررررررررررـس١ ح٤ُرررررررررررّٞ كرررررررررررؤٗجعٝح ضجرررررررررررخ٢ُ ٓرررررررررررٖ   

 
            ٝحألذرررررررررررـ حُؼِرررررررررررْ ػِررررررررررر٠ زُٝظررررررررررر٢ ٝحضكؼرررررررررررٞح -9

  
 ٣جرررررررررررس١ ُررررررررررر٤ػ ٝحــرررررررررررـسٙ كــخُؼـرررررررررررـِْ ـرررررررررررالم   

 
          ح٥ طؼــرررررررررررررـؼط ٓٞهــلـررررررررررررـخ ٗجـررررررررررررـظخظ ٗحـررررررررررررـٖ -ٓٔ

  
 طرررررررررررررطز١ حُـــرررررررررررررـطأ١ ٝػــرررررررررررررـؼطس كـرررررررررررررـ٤ٚ ضحء   

 
 حُٔؽظؼـــررررررررررررررررررـس رؼــــعٓــررررررررررررررررررـش جـــخٗزــررررررررررررررررررـ٤ٚ             ٝحضٓــــررررررررررـٞح حُحررررررررررعّ ٝهلررررررررررش ك٤ررررررررررٚ ولررررررررررٞحك -ٔٔ
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 األفكار   :

 طخض٣د ٓمط حُٔج٤س ٝ يز٤ؼظٜخ حُج٤ِٔش : (ٗ-ٔحُٔوطغ حألٍٝ ٖٓ ) -ٔ

 .هللا حخكظ ٓمط ٝ أر٘خثٜخ زحثٔخ : (7-٘حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ) -ٕ

 . ٜ٘ٞن رٔمطزػٞس ُِ : (ٔٔ-8حُٔوطغ حُؼخُغ ٖٓ ) -ٖ

 الشرح والتحلٌل

 حُٔوطغ حألٍٝ( : طخض٣د ٓمط حُٔج٤س ٝ يز٤ؼظٜخ حُج٤ِٔش) -ٔ

         جٔـــ٤ـــــرررررررررررررـؼخ ٣٘ظرررررررررررررطٕٝ حُرِرررررررررررررن ٝهرررررررررررررق -ٔ

  
 !ٝحرررررررررررس١؟ حُٔجرررررررررررس هٞحػرررررررررررس أر٘ررررررررررر٢ ٤ًرررررررررررق   

 
        حُــسٛــرررررررررررـط ؼرررررررررررخُق كررررررررررر٢ حألٛرررررررررررطحّ ٝر٘رررررررررررخس -ٕ

  
 حُظحـــــررررررررررررررـس١ ػـ٘ـررررررررررررررـس حٌُـررررررررررررررـالّ ًلرررررررررررررر٢ٗٞ   

 
       حُفـــرررررررررـط ٓلـرررررررررـطم كررررررررر٢ حُؼرررررررررالء طرررررررررخؽ أٗرررررررررخ -ٖ

  
 ػـــوررررررررررررررررررـس١ كـــطحثــــــررررررررررررررررررـس ٝزضحطـررررررررررررررررررـٚ م   

 
       حُ٘ــرررررررررـخ رٜرررررررررط هرررررررررس حُـرررررررررطد كررررررررر٢ ـررررررررر٢ء أ١ -ٗ

  
 !ػ٘رررررررررررـس١؟ ٓرررررررررررـ٘ٚ ٣ٌرررررررررررٖ ُٝرررررررررررْ جٔرررررررررررخال غ   

 
 أٗخ طخؽ حُؼالء ك٢ ٓلــطم حُفــــط      م ٝزضحطــٚ كـــطحثـــــــس ػـــوـس١ -ٖ

 ُ٘ـــخ      غ جٔخال ُْٝ ٣ٌٖ ٓـ٘ٚ ػ٘ـس١؟!أ١ ـ٢ء ك٢ حُـطد هس رٜط ح -ٗ

 المفردات

 –أسس )ـ( قاعدة قواعد:  –أىدـ أقوض × أشيد  أبني: –يعرضوف × يتأمموف  ينظروف:  -الناس )ج( الخبلئؽ  الخمؽ:

قديـ  سالؼ: –المراد المصريوف القدماء)ـ( باني بناة األىراـ: -الوضاعة والزراية )ج( أمجاد × العزة والشرؼ  المجد:

× التنافس والمراد التفاخر  التحدي: –أحوجوني إليو× أغنوني عنو  كفوني: –قادـ الحؽ )ج( َسَمؼ وُسبلؼ × الزماف 

وسط والمراد موضع  مفرؽ: –الضعة × الرفعة والسمو  العبلء: –ما يوضع عمى الرأس )ج( تيجاف أتواج تاج:الخضوع . 

الجوىرة التي ال مثيؿ ليا )ـ(  فرائد: –ممالؾ الشرؽ التي كانت تحكميا مصر  آللئ )ـ( درة والمراد دارتو: –فمقة الشعر 

 نفر.× أدىش  بير: –)ج( غروب  الغرب: -قبلدة حوؿ العنؽ )ج( عقود  عقدي: –فريدة 

    الشرح

ة و يتحدث الشاعر بمساف مصر عف عظمتيا و مقدرتيا في بناء حضارة حديثة قوية مثمما بنت في الماضي أعظـ حضار  -

بأف أبناء  -و مصر ترد  –تبني حضارتيا بمفردىا دوف االعتماد عمي أحد و ىذا جعؿ الغرب يتعجبوف منيا  اآلف ىي 
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مصر في العصر الحديث عندىـ القدرة عمي بناء حضارة قوية حديثة مثمما فعؿ قدماء المصرييف ) الفراعنة ( عندما أبيروا 

ف مصر ىي التاج الذي يتزيف بو الشرؽ كمو و إذا  ،يمة استمرت أالؼ السنيف العالـ ببناء األىرامات و بناء حضارة عظ وا 

يعتز ويفتخر بنيضتو و حضارتو وثروتو وغنى طبيعتو فمصر ليست أقؿ منو جماال فكؿ ما يممكو الغرب مف  الغربكاف 

  .جماؿ عندي مثمو وأفضؿ منو

 ألوان الجمال

 - دىشة العالـ كمو ، وىي توحي بروعة األمجاد المصرية وعظمتيا  ) وقؼ الخمؽ ينظروف جميعا ( : كناية عف 

-  الخمؽ(: )مجاز مرسؿ(. عف الناس عبلقتو الكمية حيث أطمؽ الكؿ وىو )الخمؽ( وأراد بو الجزء وىو )الناس(. وسر(

 الجماؿ اإليجاز والدقة فى اختيار العبلقة .

- وقؼ ( : فعؿ ماض يدؿ عمي   الثبوت و التحقيؽ (. 

- (الخمؽ)  :. المعرفة تفيد العمـو والشموؿ 

- ينظروف ( : فعؿ مضارع يفيد التجدد واالستمرار و استحضار الصورة في الذىف ( 

- جميعا ( : حاؿ يدؿ عمي الشموؿ والعمـو (. 

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

 مصر بإنساف يبني وسر جماليا التشخيص. شبو أوتوحي بأصالة الحضارة المصرية ورسوخيا.

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

- (المجد :) معرفة لمتعظيـ 

- وحدي ( محسف بديعي نوعو ) طباؽ ( سر جمالو : يوضح المعنى ويؤكده –) جميعا. 

- :) تدؿ عمي قدرة مصر و اعتمادىا عمي نفسيا في بناء حضارتيا الحديثة  ) وحدي 

- بناة األىراـ (: كناية عف قدماء المصرييف وتوحي بعظمة ىؤالء القدماء (. 

- (كفوني الكبلـ عند التحدي :) كناية عف القوة والعظمة ) كناية عف صفة ( وسر جماليا اإلتياف بالمعنى مصحوبا

 بالدليؿ عميو .
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- التحدي (: توحي بقوة االستمرار و اإلرادة ( 

-  أنا تاج العبلء ( : تشبيو بميغ : حيث شبو الشرؽ بالممؾ وشبو مصر بالتاج الذي يمبسو الممؾ وشبو دوؿ الشرؽ (

 بالجواىر التي تزيف التاج.

- (أنا تاج العبلء:) أسموب قصر عف طريؽ تعريؼ المبتدأ والخبرغرضو التخصيص والتوكيد  ، 

- (انا :) . توحي بالعزة والثقة بالنفس 

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

 .والرفعة والتفرد

- (الشرؽ :) )مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية حيث ذكر المكاف ) الشرؽ. 

 الدقة واإليجاز مع حسف اختيار العبلقة .وقصدمف فيو )أىؿ الشرؽ( وسر جمالو 

- (الشرؽ) :. المعرفة تفيد العمـو والشموؿ 

- .مفرؽ( : مجاز مرسؿ عف الرأس عبلقتو الجزئية وسر جمالو الدقة واإليجاز( 

- (دراتو :). . . . .  استعارة تصريحية صور دوؿ الشرؽ بالجواىر 

-  (استعارة تصريحية، حيث شبو أ :) مجاد مصر بالفرائد وىي الجواىر التي ال مثيؿ ليا وسر جماليا التجسيـ فرائد

،وىى توحي بقيمتيا العالية. وقد قوي الشاعر ىذا الخياؿ بجعؿ ىذه الفرائد منظومة في عقد حوؿ عنؽ مصر الجميمة التي 

 تفخر بمكانتيا وحضارتيا بيف دوؿ العالـ.

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

. أي شيء في الغرب (: أسموب إنشائي طريقو االستفياـ غرضو الببلغى  النفي ( 

 - (شيء :)نكرة تفيد العمـو والشموؿ 

- (الغرب) :  )مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية حيث ذكر المكاف ) الغرب 

 حسف اختيار العبلقة . وقصدمف فيو )أىؿ الغرب ( وسر جمالو الدقة واإليجاز مع

- ال (: أسموب مؤكد بقد ا)قد بير الناس جم. 
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- ( ًجماال :)  نكرة لمتعظيـ. 

- (الغرب) : . المعرفة تفيد العمـو والشموؿ 

- (لـ يكف منو عندي :). . . . . . كناية عف عظمة مصر وتميزىا 

 : مأخذٌن

ناس مف نيضة الغرب مف زاوية الجماؿ وحده ، وكاف يمكنو أف : تؤخذ عمي الشاعر ؛ فقد فسر ما يبير ال  جماالً  - ٔ

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

ويعاب عميو ىذا التعبير لقربو مف التعبير العامي المتداوؿ مما يجعمو أقؿ مف المستوي الرائع  ولـ يكف منو عندي : -ٕ

 ألفاظ الشعر تقـو عمي مبدأ االنتقاء وحسف االختيار ليعظـ التأثير. الواضح في القصيدة كميا ؛ ألف 

 هللا حخكظ ٓمط ٝ أر٘خثٜخ زحثٔخ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ: -ٕ

        طـرررررررررررـطٟ ال ٓٔرررررررررررـخط٢ حإلُرررررررررررٚ هـرررررررررررـسض إ أٗرررررررررررخ -٘

  
 رـــــؼـــرررررررررررررـس١ حُرررررررررررررطأغ ٣طكــرررررررررررررـغ حُفرررررررررررررطم   

 
        ػط٣ـرررررررررررررـن حأل٤ُٝرررررررررررررخص كـرررررررررررررـ٢ ٓجـرررررررررررررـس١ إ -ٙ

  
 ٝٓجرررررررررررس١؟ أ٤ُٝرررررررررررخط٢ ٓؼــرررررررررررـَ ُـرررررررررررـٚ ٓــرررررررررررـٖ   

 
        أر٘ـــررررررررررررررـخ كــؤضــــررررررررررررررـس ُـــررررررررررررررـ٢ هللا ٗظـررررررررررررررـط -7

  
 ـرررررررررررـس أ١ حُؼـــرررررررررررـال اُـــرررررررررررـ٠ كفـرررررررررررـسٝح ثررررررررررر٢   

 

 المفردات

السػنوف األولػى  األوليػات: –زرايػة )ج( أمجػاد × تػاريخي المشػرؼ  مجػدي: –محيػاي × موتي  مماتي: –حكـ وقضى  قدر:
 نظػر:: شبو )ج( أمثػاؿ ػ ِمثؿ –حديث )ج( ُعرؽ × كريـ أصيؿ   عريؽ: –مجاؿ )ـ( األولى  وما فييا التفرد الممتاز في كؿ

تراخػػوا × اسػػتعدوا وتجيػزوا  شػدوا: –أضػػؿ × دؿ ىػدى  أرشػػد: –: المػراد أكرمنػػي بػالتوفيؽ  نظػر اهلل لػػي –أعػػرض × تطمػع 
 وتقاعسوا . 

    الشرح

تنعـ بالكرامة والعزة ؛ فيي صماـ أمانيـ وحامية عزىـ وشرفيـ. مصر لو قدر اهلل ىبلكيا وضياعيا فمف ترى دوؿ الشرؽ 

 وتفتخر مصر بأمجادىا العريقة القديمة منذ األزؿ وتتساءؿ في فخر : مف لديو أمجاد مثؿ أمجادي؟

ا ويفتخر الشاعر عمى لساف مصر برعاية اهلل ليا فيقوؿ:لقد نظر اهلل لي ورعاني وأرشد أبنائي إلى كؿ مجد وخير، فأسرعو 

 يتجيزوف لموصوؿ لمعبل ومكاـر األخبلؽ ، فانطمقوا إلييا بمنتيي القوة والنشاط والحيوية والجدية .
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 ألوان الجمال

 -  أنا إف قدر اإللو مماتي ( : استعارة مكنية حيث صور مصر شخصًا يتكمـ ، وسر جماليا التشخيص  ، وىى توحى(

 بالفخر والعزة .

- عتزاز) أنا (: توحي بالفخر و اال 

 -  إف (: تفيد الشؾ (. 

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

- قدر اإللو مماتي ( :   كناية عف الرضا بقضاء اهلل و قدره (. 

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

مماتي ( ال تتناسب والجو النفسي لمنص ؛ فمصر تفخر بنفسيا وقدرتيا ولكف) إف ( ىنا والتى تفيد الشؾ تدؿ عمي  : ) نقد

 أف مصر لـ تمت و لف تموت .

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

ؽ العربي كمو ، ويجوز أف تكوف كناية عف مكانة مصر ودورىا في نيضة الشرؽ والعالـ وتوحي بأثر مصر بيف دوؿ الشر

 .العربي"وعبلقتيا بما قبميا )نتيجة (

-  ( نتيجة ال ترى :) قبميالما  الشرؽ يرفع الرأس. 

- .إف مجدي في األوليات عريؽ ( :  كناية عف أصالة مصر ( 

-   : ) عارة مكنية صور مصر بانساف لو مجد اصيؿ لمتشخيص.است) إف مجدي في األوليات عريؽ 

- ) إف مجدي في األوليات عريؽ ( : أسموب مؤكد و أداتو ) إف ( 

- (إف مجدي في األوليات عريؽ:)  تقديـ الجار والمجرور )في األوليات( عمى خبر إف )عريؽ( يفيد قصر بأسموب

 االىتماـ والتوكيد .

- ف التاريخ عبلقتو الجزئية حيث أطمؽ الجزء وىو )األوليات( وأراد بو الكؿ وىو )التاريخ  )األوليات(: )مجاز مرسؿ(. ع

 كمو(. وسر الجماؿ اإليجاز والدقة فى اختيار العبلقة . وىى جمع يفيد الكثرة .
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 - .مف لو مثؿ أولياتي و مجدي ( : أسموب إنشائي ) استفياـ ( غرضو النفي ويوحي بالفخر ( 

-(أولياتي :)مع لمكثرة ومعرفة لمعمـو والشموؿ ، اإلضافة إلى ياء المتكمـ لمتخصيص واإلعتزاز والفخر .ج 

- (مجدي :). تكرارىا أفاد تأكيد العظمة 

- نظر اهلل لي (: كناية عف حماية اهلل لمصر (. 

- .لي( مجاز مرسؿ عف أىؿ مصر وعبلقتو المحمية ( 

-  (استعارة مكنية حيث صأ :) ور مصر بأـ ليا أبناء ، وسر جماليا التشخيص، ويجوز أف تكوف كناية رشد أبنائي

 عف فضؿ اهلل عمى أبناء مصر فأرشدىـ لمخير. 

-.أبنائي(: الياء تفيد اعتزاز مصر بأبنائيا ( 

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

 التجسيـ ، وىى توحي بسمو اليدؼ.

-  فشػػدوا إلػػػػى العػػػػبل أي شػد(: أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )إلى العبل( عمى النائب عف المفعوؿ المطمؽ(- 

 )أى شد(. لمتوكيد والتخصيص .

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

- (بلفأرشد أبنائي /  فشدوا لمع :). نتيجة لما قبمو 

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

 زػٞس ُِٜ٘ٞن رٔمط حُٔوطغ حُؼخُغ : -ٖ

         أرـرررررررررررـ٢ رٌــرررررررررررـَ حُؼرررررررررررال ٝػــــرررررررررررـسص هــــرررررررررررـس -8

  
 ٝػـرررررررررررـس١ ح٤ُرررررررررررّٞ كرررررررررررؤٗجعٝح ضجرررررررررررخ٢ُ ٓرررررررررررٖ   

 
            ٝحألذرررررررررررـ حُؼِرررررررررررْ ػِررررررررررر٠ زُٝظررررررررررر٢ ٝحضكؼرررررررررررٞح -9

  
 ٣جرررررررررررس١ ُررررررررررر٤ػ ٝحــرررررررررررـسٙ ــخُؼـرررررررررررـِْك ـرررررررررررالم   

 
          ح٥ طؼــرررررررررررررـؼط ٓٞهــلـررررررررررررـخ ٗجـررررررررررررـظخظ ٗحـررررررررررررـٖ -ٓٔ

  
 طرررررررررررررطز١ حُـــرررررررررررررـطأ١ ٝػــرررررررررررررـؼطس كـرررررررررررررـ٤ٚ ضحء   

 
          ٝحضٓــــررررررررررـٞح حُحررررررررررعّ ٝهلررررررررررش ك٤ررررررررررٚ كولررررررررررٞح -ٔٔ

  
 حُٔؽظؼـــررررررررررررررررررـس رؼــــعٓــررررررررررررررررررـش جـــخٗزــررررررررررررررررررـ٤ٚ   
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 المفردات

 وحػده: -أمنيتػي وعػدي: –أخمفػوا × حققوا أتموا  أنجزوا: –قير وضيع )ج( أباة ح× عزيز النفس  أبي: –أخمفت ×  وعدت:

 عثػرة:–تثبػت × تػزؿ وتخطػئ  تعثر: –نتعثر )جوز( × نسمؾ ونعبر  نجتاز: يضر )جدو(× ينفع  يجدي: –جميعا × بمفرده 

: –تنجػػي × تيمػػؾ وتسػػقط  تػػردي: –زلػػة )ج( عثػػرات  × أصػػيبوا  ارمػػوا: –زـو التيػػاوف )ج( الحػػ× الضػػبط واإلتقػػاف  الحػػـز

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

    الشرح

 وقد وعدت بأف أقدـ أفضؿ الرجاؿ لبناء العبل واليوـ رجالي ينفذوف وعدي ليـ. -

وتبيف  ـ واألخبلؽ الكريمة فبل يمكف بناء مجد عمى العمـ ببل أخبلؽ حميدة.يا أبنائي ارفعوا دولتي وأسسوا نيضتي عمى العم

مصر ألبنائيا خطورة الفترة التي تعيشيا فتقوؿ :نحف يا أبنائي نعيش فترة صعبة عمى الوطف تتخبط فييا اآلراء وتختمؼ، 

مشرفا يقضي عمى ما يقؼ في طريؽ  وقد تؤدي بعض اآلراء لميبلؾ فعميكـ أبنائي أف تقفوا مف قضايا األمة موقفا حازما

 نيضتكـ، فاالستعداد لمصعاب سبيؿ النجاة.

 ألوان الجمال

 - ) قد وعدت ( أسموب مؤكد بػ ) قد ( 

-  وعدت العبل (: استعارتاف مكنيتاف في األولي تصوير لمصر بشخص يعد وسر جماليا التشخيص وفي الثانية (

 يص وتوحياف بقوة عاطفة الشاعر، وقدرتو الفائقة عمي اإلبداع. تصوير لمعبل بشخص يوعد وسر جماليا التشخ

-  بكؿ أبي (: استعارة مكنية  حيث صور رجاؿ مصر األعزاء بوسيمة تصؿ بيا مصر ألعمى منزلة (. 

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

- قتو الجزئية حيث أطمؽ الجزء وىو )رجالى( وأراد بو الكؿ وىو )كؿ )رجالى(: )مجاز مرسؿ(. عف المصرييف جميعا عبل

 المصرييف(. وسر الجماؿ اإليجاز والدقة فى اختيار العبلقة .

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

- (أنجزوا وعدى :) وتحقيؽ وعوده لمتشخيصاستعارة مكنية صور مصر بقائد  يطمب مف رعيتو تنفيذ 

-  .أنجزوا وعدي ( : أسموب إنشائي أمرغرضو  النصح و اإلرشاد و الحث عمي تحقيؽ الوعد ( 
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-  ( عمى المفعوؿ بو )وعدى( لمتوكيد والتخصيص  )فأنجزوا اليـو وعدى (: أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )اليـو

- (وعدى-وعدت:) ذفجناس يعطى جرسا موسيقيا تطرب لو اال 

-                 ارفعوا (: أسموب إنشائي أمرغرضو الحث واالستنياض ( 

-  ارفعوا دولتي عمي العمـ و األخبلؽ ( : استعارة مكنية ألنو شبو مصر بإنساف يتكمـ ، وسر جماليا التشخيص وفييا (

 ) التجسيـ ( ألنو شبو العمـ واألخبلؽ بقواعد ترفع . 

- العمـ ( يدؿ عمي التبلـز والتكامؿ بينيما ، فبل تقدير ألحدىما بدوف اآلخر. ) األخبلؽ ( عطفيا عمي ( 

-  فالعمـ وحده ليس يجدي ( : استعارة مكنية  حيث صور العمـ بإنساف ال ينفع أو بدواء ال ينفع وحده وسر جماليا (

 بلقتيا بما قبميا تعميؿ .التشخيص أو التجسيـ، وكناية عف تبلـز العمـ واألخبلؽ وحاجة كؿ منيما لآلخر.وع

- (نجتاز موقفا:)استعارة مكنية صور الوقؼ بشيء مادى يجتازه أبناء مصرلمتجسيـ 

-  .موقفا تعثر فيو اآلراء (: كناية عف صعوبة الظروؼ التي تمر بيا مصر ( 

- (موقفا:). نكرة لمتيويؿ 

- (تعثر اآلراء:)ر جماليا التجسيـاستعارة مكنية حيث شبو اآلراء بدابة تعثر وس. 

- . اآلراء ( : جمع يفيد الكثرة ومعرفة وتعدد وجيات النظر في األمر الواحد ( 

-  عثرة الرأي تردي ( : استعارة مكنية حيث شبو العثرة بشيء مادي يقتؿ وييمؾ، وتوحي باالنتباه وحسف إعماؿ العقؿ (

 في الشدائد ، وسر جماليا  التجسيـ.

-  اؽ يوضح المعنى ويؤكده . تعثر( طب –)نجتاز 

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

- (: كناية عف شدة وقوة المصريف في مواجية الصعاب.  الحـز) قفوا فيو وقفة 

- ( فقفوا فيو وقفة الحـز:)استعارة مكنية صور مصر بقائدينصح جنوده لمتشخيص. 
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- تش( :) بيو بميغ(. صصور وقفة المصرييف فى مواجية الصعاب بوقفة الجـز . لمتوضيح  ويوحى )قفوا فيو وقفة الحـز

بالجدية فى الصعاب. وفيو أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )فيو( عمى المفعوؿ المطمؽ )وقفة المستعد( لمتوكيد 

 والتخصيص 

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

-( ارموا جانبيو ب:) استعارتاف مكنيتاف تصوير لمموقؼ الصعب الذى تمر بو مصر بحصف لو جانباف  عزمة المستعد

 يضربو ابناء مصر وتصوير لمعزمة بسياـ يرمييا ابناء مصر لمتجسيـ 

-  ( جناس ناقص يعطى التعبير جرسا موسيقيا .  –)حـز  عـز

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

 التعلٌق العام على النص

  : ما لغرض النص ؟ 

 الفخر باألمجاد القومية قديميا و حديثيا 

 و ىو مف األغراض التي تطورت في العصر الحديث 

 و لذلؾ يعتبر و يعد ىذا النص مف شعر التحرير و ) الحماسة ( الذي يشارؾ في إيقاظ الوعي القومي 

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

 ينتمي ىذ النص إلي مدرسة ) الكبلسيكية الجديدة النابعة ( مف مدرسة ) اإلحياء و البعث ( 

 من سمات مدرسة ) الكالسٌكٌة الجدٌدة ( 

 التمسؾ بالمفظ العربي القديـ  -ٕ    وحدة الوزف و القافية  -ٔ

 تقميد القدماء  مثؿ ) نداء الصاحبيف (  -ٗ    بالخياؿ القديـ التأثر  -ٖ

  : ما مالمح المحافظة علً القدٌم ؟ و ما مالمح التجدٌد فً هذا النص ؟

 أوال: المحافظة عمي القديـ يظير في : 
 وحدة الوزف و القافية  -ٔ
 التمسؾ بالمفظ العربي األصيؿ -ٕ
 انتزاع بعض الصور مف البيئة القديمة -ٖ
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 مبلمح التجديد :  ثانيا :

 الموضوع جديد فيو مف شعر التحرير -ٔ

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

 اختيار عنواف لمقصيدة  -ٖ

 تشخيص مصر بجعميا إنساف يتحدث عف نفسو  -ٗ

 ما سمات أسلوب الشاعر ومدرسته ؟ :  

 فصاحة األلفاظ وبعدىا عف الغرابة . -ٔ

 المفظ العربي األصيؿ . الحرص عمى -ٕ

حكاـ الصياغة . -ٖ  جزالة العبارات وا 

 روعة التصوير وكثرتو لتوضيح المعاني وتوكيدىا . -ٗ

 االستعانة بالمحسنات البديعية غير المتكمفة . -٘

 االلتزاـ بوحدة الوزف والقافية . -ٙ

 وحدة الموضوع . -ٚ

 ما مصدر الموسٌقى فً النص ؟ 2 

 : تنوعت مصادر الموسيقى في النص وىي - 

 الموسيقى الخارجية ) الظاىرة ( : وتتمثؿ في الوزف والقافية . -ٛ

 الموسيقى الداخمية ) الخفية ( : وتتمثؿ في صدؽ العاطفة وحسف اختيار األلفاظ وترابط األفكار وجماؿ التصوير -ٜ

 ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟ 4 

 وطني صادؽ الوطنية . -ٔ

 محب لوطنو معتز بو . -ٕ

 واسع الثقافة عميؽ الفكرة -ٖ

 شاعر موىوب -ٗ
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 أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟   5 

 )ال ترى الشرؽ يحيا بعدي( ؟ –) ال ترى الشرؽ يرفع الرأس بعدي(  -ٔ

  التعبير األوؿ أجمؿ ؛ ألنو يدؿ عمى عزة النفس والشموخ والكرامة ، أما التعبير اآلخر فربما يحيػا الشػرؽ بعػد

 ف .مصر ولكف حياة ال شموخ وال عزة فييا بؿ ذؿ وىوا

 نظر الخمؽ ؟  –نظر اهلل  -ٕ

 . التعبير االوؿ أجمؿ ؛ ألف نظر اهلل فيو حفظ ورعاية وعناية لمصر 

 ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟  6 

 . تسيطر عمى الشاعر عاطفة الفخر واالعتزاز بأمجاد مصر 

 ( https://dardery.site/archives/6565ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 (مصر تتحدث عن نفسها)نص علىتلدرٌلبلات

 (1) 

 

         جٔـــ٤ـــــرررررررررررررـؼخ ٣٘ظرررررررررررررطٕٝ حُرِرررررررررررررن ٝهرررررررررررررق -ٔ

  
 !ٝحرررررررررررس١؟ حُٔجرررررررررررس هٞحػرررررررررررس أر٘ررررررررررر٢ ٤ًرررررررررررق   

 
        حُــسٛــرررررررررررـط ؼرررررررررررخُق كررررررررررر٢ حألٛرررررررررررطحّ ٝر٘رررررررررررخس -ٕ

  
 حُظحـــــررررررررررررررـس١ ػـ٘ـررررررررررررررـس حٌُـررررررررررررررـالّ ًلرررررررررررررر٢ٗٞ   

 
       حُفـــرررررررررـط ٓلـرررررررررـطم كررررررررر٢ حُؼرررررررررالء طرررررررررخؽ أٗرررررررررخ -ٖ

  
 ػـــوررررررررررررررررررـس١ كـــطحثــــــررررررررررررررررررـس ٝزضحطـررررررررررررررررررـٚ م   

 
       حُ٘ــرررررررررـخ رٜرررررررررط هرررررررررس حُـرررررررررطد كررررررررر٢ ـررررررررر٢ء أ١ -ٗ

  
 !ػ٘رررررررررررـس١؟ ٓرررررررررررـ٘ٚ ٣ٌرررررررررررٖ ُٝرررررررررررْ جٔرررررررررررخال غ   

 

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 الثانً؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « لفسا » كلمة معنى ما -1

 .عائد ׄ    . حق ׄ       .فادم ׄ    .سابق ׄ  

 بعض جوانب االتفوق الذي امتا ت به مصر ؟ السابقة األبٌات تعك  كٌف -2

 .تشٌر األبٌات هنا ـلى فوة مصر فً التصدي  للغ اة و المستعمرٌن  ׄ  

 أحر ه المصرٌٌن فً عصرنا الحالً تشٌر األبٌات ـلى هنا ـلى التقدم العلمً الذي ׄ  

 تشٌر األبٌات ـلى عظمة التارٌخ المصري القدٌم والذي ٌدل غلٌه تلك األثار الخالدة التً تركها أجدادنا  ׄ  

 تشٌر هذه األبٌات هنا ـلى تفوق مصر ا فتصادي بما تحتوٌه أراضٌها من ثروات وكنو    تنفد. ׄ  

 

https://dardery.site/archives/6565
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ة األغراض أيِّ  ـلى -3 ٌَّ  العصر الحدٌض؟ فً وكٌف تطور  السابقة؟ األبٌات تمًتن الشعر

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

ح، ׄ   د   .وتطور هذا الفن حٌض عدل أصحابه عن المدح ألى التارٌخ الم 

 .وتطور هذا الغرض لٌنصب على المستعمر وبٌان جرائمه   الهجاء، ׄ  

ر ׄ    .  حدٌثها و فدٌمها وتطور فً العصر الحدٌض لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة ،الف خ 

 تعك  األبٌات سمة من سمات المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة من حٌض الموسٌقى ، فما هً؟ -4

 .القدٌمة البٌئة من الصور بعض انت اع ׄ                                   األصٌل العربً باللفظ التمسك ׄ  

 .للقصٌدة عنوان اختٌار ׄ    . القافٌة و الو ن المحافظة على وحدة ׄ  

 العنوان األنسب لألبٌات: -5

  .تفوق مصر على دول الشرق ׄ    انبهار النا  بحضارة مصر. ׄ  

 .عظمة تارٌخ مصر وجمالها ׄ                                  .تارٌخ الفراعنة ׄ  

 األول؟ وما سر جماله؟ البٌت وارد فً ال  البدٌعً المحسن ما نوع   -6

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الثالض؟ وما العالء تاج ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" أنا -7

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ                  .العالفة اختٌار فً والدفة جا اإلٌ مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التجسٌم بلٌـ، تشبٌه ׄ                              .التشخٌص تصرٌح

 نوع األسلوب فً البٌت الرابع ، والغرض منه :  -8

     بً للنفًـنشائً طلׄ                               خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ                  ـنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  

  لللللد لة على : فً البٌت الرابع نكرة ( شًء)  كلمة جاءت  -9

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 كالسٌكٌة الجدٌدة؟بعض مظاهر التجدٌد عند شعراء ال السابقة األبٌات تعك  كٌف -11

 .ٌظهر ذلك فً فً تخلً الشاعر عن المقدمة الطللٌة  ׄ                 .ٌظهر ذلك فً المحافظة على الو ن والقافٌة  ׄ  

 . ج الة العبارات وـحكام الصٌاغةٌظهر ذلك فً  ׄ                  .ٌظهر ذلك فً استخدام اللفظ العربً األصٌل  ׄ  

ٌِّن كناٌة، الثانً البٌت نم األول الشطر فً -11  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا ىبالمعن اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ           .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  
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 جمالها؟ سر "فً البٌت األول ؟ وما المجد فواعد ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" أبنً -12

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ                    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ                                     .التشخٌص تصرٌح

 البٌت الثالض ، والغرض منه: فً نوع األسلوب فً فوله:" أنا تاج العالء "   -13

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

 ؟الشاعر ٌعد من سمات أسلوب   السابقة، أيٌّ مما ٌأتً لألبٌاتفً ضوء فهمك  -14

 .ٝط٤ًٞسٛخ حُٔؼخ٢ٗ ُظٞو٤ح ًٝؼططٚ حُظم٣ٞط ضٝػش ׄ        .ؿطحرش حألُلخ  ٝلؼٞرظٜخ ׄ  

 ٝحُوخك٤ش حُٞظٕ رٞحسس حالُظعحّ ׄ        حُٔظٌِلش ؿ٤ط حُزس٣ؼ٤ش رخُٔحؽ٘خص حالؼظؼخٗش ׄ  

 ، مثل:الشاعرالسابقة بعض مالمح شخصٌة  األبٌاتتعك   -15

 ج٤ٔغ ٓخ ؼزن ׄ    ٓٞٛٞد ـخػط ׄ   . رٚ ٓؼظع ُٞي٘ٚ ٓحذ ׄ   لوطنٌة .وطنً صادق ا ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب فصر:  - 16

 حُظحــــــس١ ػـ٘ــس حٌُــالّ ًل٢ٗٞ ׄ      .         جٔـــ٤ــــــؼخ ٣٘ظطٕٝ حُرِن ٝهق ׄ  

 جٔخال حُ٘ـــخغ رٜط هس ׄ            حُفــــطم ٓلــطم ك٢ حُؼالء طخؽ أٗخ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6565ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

(2)

        طـرررررررررررـطٟ ال ٓٔرررررررررررـخط٢ حإلُرررررررررررٚ هـرررررررررررـسض إ أٗرررررررررررخ -٘

  
 رـــــؼـــرررررررررررررـس١ حُرررررررررررررطأغ ٣طكــرررررررررررررـغ حُفرررررررررررررطم   

 
        ػط٣ـرررررررررررررـن أل٤ُٝرررررررررررررخصح كـرررررررررررررـ٢ ٓجـرررررررررررررـس١ إ -ٙ

  
 ٝٓجرررررررررررس١؟ أ٤ُٝرررررررررررخط٢ ٓؼــرررررررررررـَ ُـرررررررررررـٚ ٓــرررررررررررـٖ   

 
        أر٘ـــررررررررررررررـخ كــؤضــــررررررررررررررـس ُـــررررررررررررررـ٢ هللا ٗظـررررررررررررررـط -7

  
 ـرررررررررررـس أ١ حُؼـــرررررررررررـال اُـــرررررررررررـ٠ كفـرررررررررررـسٝح ثررررررررررر٢   

 

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 ؟الثانً البٌت سٌاق من تفهم كما «مجد» كلمة معنى ما -1

 فوة ׄ                    .حضارة ׄ                       .علم ׄ           رفعة ׄ  

 ؟ فبله بما " فً البٌت األول    تللرى الشرق ٌرفلللع الرأ  بلللللعللللديفوله "   عالفة ما -2

 .توضٌح  ׄ                            .نتٌجة ׄ                         .توكٌد ׄ         .تعلٌل ׄ  

 الغرض منه؟ وما فً البٌت األول ؟ األسلوب نوع ما -3

   خبري ،ـظهار الح نׄ    ـنشائً غٌر طلبً للتعجبׄ      ـنشائً طلبً للنفًׄ    خبري للفخرׄ  
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 ٌته لمصر وأبنائها، العبارة الدالة على ذلك؟اـلى حفظ هللا ورع السابقة األبٌات تشٌر -4

   بلللللعللللدي الرأ  ٌرفلللع الشرق تللرى   ׄ    .مملاتً اإلله فللدر ـن أنا ׄ  

 أبنللللائً. فللأرشللللد لللللً هللا نظللر ׄ                                          . عرٌللق األولٌات فللً مجللدي ـن ׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الثالض ؟ وما العللللال ـلللللى ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" فشللدوا -5

 .التجسٌد مكنٌة، استعارة ׄ                              .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

  لللللد لة على : فً البٌت الثانً  جمعا ( أولٌات: ) كلمة جاءت  -6

  .الكثرةׄ    والشمول العمومׄ    التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ؟ وما غرضه؟«ومجدي؟ أولٌاتً مثلللل للله ملللن : »فً البٌت الثانً ما نوع األسلوب فً فوله -7

 اٗفخث٢ ؿ٤ط يِز٢، حُٔس  ٝحُظؼظ٤ْ. ׄ       .ُِظوط٣ط ٝحُظ٤ًٞس، ذزط١ ׄ  

 .ُِ٘ل٢اٗفخث٢ حؼظلٜخّ،  ׄ      ذزط١ اٌٗخض١، طوط٣ط حُٔؼ٠٘ ٝط٤ًٞسٙ. ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة أسلوب مؤكد:  - 8

        ػط٣ــن. حأل٤ُٝخص كــ٢ ٓجــس١ إ ׄ    . رـــــؼــــس١ حُطأغ ٣طكـــغ حُفطم طــطٟ ال ׄ  

  ث٢ أر٘ــــخ كــؤضـــــس ׄ        .ُــــ٢ هللا ٗظــط ׄ  

 الثالض؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما الرأ  ٌرفع الشرق ترى ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:"   -11

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .تشبٌه مجمل ، التوضٌح ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 عرٌللق " أسلوب فصر بتقدٌم : األولٌات فللً مجللدي فوله فً البٌت الثانً:" ـن -11

 الجار والمجرورׄ   الفاعلׄ   الخبرׄ   المبتدأׄ  

  فً البٌت األخٌر ٌوحً بل : ( شدَّ  أي) فوله:  -12

  .اإلصرار والع ٌمةׄ         والشمول العمومׄ     الضعف والعج  ׄ      عدم المبا ة ׄ  
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ٌِّن كناٌة، الثالض البٌت من األول الشطر فً -13  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6565ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (3)

         أرـرررررررررررـ٢ رٌــرررررررررررـَ حُؼرررررررررررال ٝػــــرررررررررررـسص ــرررررررررررـسهــ -8

  
 ٝػـرررررررررررـس١ ح٤ُرررررررررررّٞ كرررررررررررؤٗجعٝح ضجرررررررررررخ٢ُ ٓرررررررررررٖ   

 
            ٝحألذرررررررررررـ حُؼِرررررررررررْ ػِررررررررررر٠ زُٝظررررررررررر٢ ٝحضكؼرررررررررررٞح -9

  
 ٣جرررررررررررس١ ُررررررررررر٤ػ ٝحــرررررررررررـسٙ كــخُؼـرررررررررررـِْ ـرررررررررررالم   

 
          ح٥ طؼــرررررررررررررـؼط ٓٞهــلـررررررررررررـخ ٗجـررررررررررررـظخظ ٗحـررررررررررررـٖ -ٓٔ

  
 طرررررررررررررطز١ حُـــرررررررررررررـطأ١ ٝػــرررررررررررررـؼطس كـرررررررررررررـ٤ٚ ضحء   

 
          ٝحضٓــــررررررررررـٞح حُحررررررررررعّ ٝهلررررررررررش ك٤ررررررررررٚ كولررررررررررٞح -ٔٔ

  
 حُٔؽظؼـــررررررررررررررررررـس رؼــــعٓــررررررررررررررررررـش جـــخٗزــررررررررررررررررررـ٤ٚ   

 

 :   حُزسحثَ حُٔوظطحشر٤ٖ  ٖٓ  حُمٞحد ُٔخ ٢ِ٣ حذظط -

 الثالض؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تردي » كلمة مضاد ما -1

 .تهلك ׄ                    .تنجً ׄ                       .تشفً ׄ       .تسقط ׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت الثالض ؟ وما فللٌه اآلراء ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" تعلللثر -2

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ     .التشخٌص تصرٌح

 وعللدي " أسلوب فصر بتقدٌم : الٌوم األول:  " فأنج وا فوله فً البٌت -3

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ        الظرفׄ     المفعولׄ  

 ؟ وما غرضه؟البٌت الثالضما نوع األسلوب فً  -4

 حُحغ ٝحالؼظٜ٘خناٗفخث٢ ؿ٤ط يِز٢،  ׄ      .حُ٘ل٢ ٝحإلٌٗخضاٗفخث٢ يِز٢،  ׄ  

 .جذ ٝحالؼظٌ٘خضحُظؼ، ذزط١ ׄ     .ُِظحص٣طذزط١ ،  ׄ  

 ؟ـبراهٌم حافظمظاهر التجدٌد عند ٌعد من  السابقة، أيٌّ مما ٌأتً للنصفً ضوء فهمك  -5

 .حؼظرسحّ حُِلظ حُؼطر٢ حألل٤َ ׄ      .حُٔحخكظش ػ٠ِ حُٞظٕ ٝحُوخك٤ش ׄ  

 حُوس٣ٔش حُز٤جش ٖٓ حُمٞض رؼه حٗظعحع ׄ        ٝحسس حُٔٞوٞع ׄ  
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 ؟بما فبله البٌت الرابعما عالفة  -6

 طؼ٤َِ. ׄ   طلم٤َ. ׄ                         طٞو٤ح. ׄ      ٗظ٤جش. ׄ  

 ؟ فبله بما ٌجدي" فً البٌت الثانً  لٌ  وحلللده فللالعلللم فوله : " عالفة ما -7

 .توضٌح ׄ                         .نتٌجة ׄ                    .تفصٌل ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ت الثانً؟ما الذي ٌقرره الشاعر  فً البٌ -8

 .ٌقرر الشاعر أن تقدم األمم ـنما ٌكون بحرص أبنائها على طلب العلم فقط   ׄ  

   بسواعد أبنائها القوٌة ٌكون ـنما األمم تقدم أن الشاعر ٌقرر ׄ  

   عندما ٌجمع أبناؤها بٌن العلم واألخالق  ٌكون ـنما األمم تقدم أن الشاعر ٌقرر ׄ  

 .  بالتحلً باألخالق دون غٌرها من الصفات ٌكون نماـ األمم تقدم أن الشاعر ٌقرر ׄ  

 الرابع؟ وما سر جماله؟ البٌت ع مه( فً  –بٌن كلمتً )الح م   البدٌعً المحسن ما نوع   -9

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما العال وعلللللدت ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" فلللللد -11

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ                     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ                                     .التشخٌص تصرٌح

 " مجا  مرسل عالفته : رجالً فوله فً البٌت األول:  " من -11

  السببٌةׄ     المحلٌةׄ     الج ئٌةׄ     الكلٌةׄ  

 البٌت الثانً : فً "  واألخللالق العلم على دولتً نوع األسلوب فً فوله:" وارفعوا  -12

     ـنشائً طلبً للحضׄ        خبري للتقرٌرׄ  

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ       ٌر طلبً للترجًـنشائً غׄ  

  لللللد لة على : فً البٌت الثالض نكرة ( موففا: ) كلمة جاءت  -13

  .التعظٌمׄ              والشمول العمومׄ            التحقٌر ׄ              التهوٌل ׄ  

 أي األسالٌب التالٌة ٌشتمل على أسلوب توكٌد:  - 14

  ٝحألذــالم حُؼِْ ػ٠ِ زُٝظ٢ ٝحضكؼٞح ׄ     .           أرــ٢ رٌـــَ حُؼال ــسصٝػـــ هـــــس ׄ  

 ططز١ حُــــطأ١ ٝػـــؼطس ׄ      كــ٤ٚ ح٥ضحء طؼـــؼط ٓٞهــلــخ ٗجــظخظ ٗحــٖ ׄ  
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 ٌقول حافظ ـبراهٌم: -15

ٔٔ-   ْ ٌَ  طٌظ٘لررررررررررررررررٚ   ُررررررررررررررررْ إِ ٝحُؼررررررررررررررررـِ  ـررررررررررررررررـٔخث

  
    ِٚ  حإِلذلررررررررررررررررررـخمِ  ٓط٤ررررررررررررررررررش   ًررررررررررررررررررخٕ ط ررررررررررررررررررـْؼ٤ِ

 
 ت من األبٌات ما ٌتوافق مع هذا البٌت:ها

           حُز٤ض حُطحرغ ׄ              حُز٤ض حُؼخُغ ׄ              حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ׄ            حُز٤ض حألٍٝ ׄ  

 ( /:dardery.site/archives/6565https/ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (مصر تتحدض عن نفسهانصوص متحررة على نص )

     

 (1نص رفم )

 :محرم أحمد ٌقول

رررررررررررررررٖ -ٔ ٕ   ٣ ؽرررررررررررررررِؼس   ٓ  يرررررررررررررررخ ٤رررررررررررررررط   حألٝ  ٤ٜرررررررررررررررخ ؿ   ر٘ 

  
رررررررررررررررررررررخ     ِٜ٤  ٘٣  ٝ   ٍ ٤رررررررررررررررررررررط   ح٥ٓرررررررررررررررررررررخ  ش ٣ٜٝرررررررررررررررررررررخ ؿ 

 
ْ   ُ ررررررررررررررر٤ػ   -ٕ رررررررررررررررط٣  ٌ رررررررررررررررٖ حُ  ٔ يخٗ رررررررررررررررٚ   ٣ رررررررررررررررطٟ رِ  أٝ 

  
ررررررررررررررررررررذ      ررررررررررررررررررررٞحز١ ٜٗ  ْ   حُؼ   ٣ ح٤ٜٔررررررررررررررررررررخ ال ػ رررررررررررررررررررر

 
ِٚ  ط طجررررررررررررررررررٞ -ٖ طِرررررررررررررررررر رررررررررررررررررروخثِٜخ حِٗوِىررررررررررررررررررخء   رِ٘ جس   ـ 

  
     ٞ ٛررررررررررررررررررررر ِٙ  حُ رررررررررررررررررررررص١ ٝ   ٣ فرررررررررررررررررررررو٤ٜخ رِو ؼرررررررررررررررررررررِٞز

 
زُّ  -ٗ  ٞ ط رررررررررررررررررررر س   ٝ  ررررررررررررررررررررس  ِٛ ِٚ  جخ كررررررررررررررررررررغ   رِرررررررررررررررررررر  حأل شٟ ز 

  
رررررررررررررررٖ    ٞ   ٗ لِؽرررررررررررررررٜخ ػ  ٛررررررررررررررر  ٣ ئش٣ٜرررررررررررررررخ حُ رررررررررررررررص١ ٝ 

 
٘-   َ ررررررررررررررررررررز  ِّ  ؼ  ٌررررررررررررررررررررخِض  ٔ ِّ  حُ ررررررررررررررررررررطح ٌِ ررررررررررررررررررررشٌ  ُِِ  ٔ ٣  هٞ 

  
     ّ ررررررررررررررررررررال رررررررررررررررررررررخ ك ؼ   ٣ زـ٤ٜرررررررررررررررررررررخ حُ رررررررررررررررررررررص١ ٣ رِطجٜ 

 
ؼ رررررررررررررررررررررط   ٓرررررررررررررررررررررخ -ٙ ٖ   أً  ظ لرررررررررررررررررررررخِذط٣  ٔ رررررررررررررررررررررخ حُ اِٗٔ   ٝ 

  
ِّ  ك رررررررررررررررررط      ررررررررررررررررطح ٌِ ز ررررررررررررررررض رِٔررررررررررررررررخ حُ  أ ٣ررررررررررررررررس٣ٜخ ح 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

بغٌها » كلمة معنى ما -1  الخام ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ٌ 

 .ٌرفضها ׄ     .ٌطلبها ׄ                                     .ٌصفها ׄ        ٌعتدي علٌها ׄ  

 ؟ فبله بما ٌ حمٌها"    عالفة فوله فً البٌت الثانً : " ثىمَّ  ما -2

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 فً الشطر األول من البٌت الساد  األسلوب نوع ما -3

 .خبري ׄ             .خبري لفظا ـنشائً معنى ׄ           .ـنشائً غٌر طلبً ׄ           .ـنشائً طلبً ׄ  

 بٌت الساد  أسلوب فصر وسٌلته:فً ال -4

 القصر بإنما ׄ     النفً وا ستثناءׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  
ة األغراض أيِّ  ـلى -5 ٌَّ   السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

ح ׄ                       الشعر الوطنً، ׄ   د  ل ׄ                         الم  ر ׄ   الغ     الف خ 
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 تعك  األبٌات سمة من سمات الكالسٌكٌة ، فما هً؟ -6

 . ا عتماد على األسلوب الخبري ׄ   . تنوع الو ن والقافٌة ׄ      .ا هتمام بالناحٌة البٌانٌة ׄ    ا هتمام بالخٌال الكلً ׄ  

 الثالض؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    مقابلة ، تؤكد المعنى وتقوٌهׄ      رسا موسٌقٌاحسن تقسٌم ، ٌعطً جׄ  
 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
دى  -8 ٌىسع   جمالها؟ سر "فً البٌت األول؟ وما األ وطان   ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" 

 .التشخٌص ،مكنٌة استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

ت ه   فوله فً البٌت الثالض:  " ت رجو -9 قائ ها " أسلوب فصر بتقدٌم : ا نق ضاء   ب ن جد   ش 

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الخبرׄ     المبتدأׄ  
ن  -11 دى  الغرض من ا ستفهام فً فوله:" م  ٌرى  وطان  األ   ٌىسع  نٌها "  غ   البٌت األول : فً ب 

 التعجب وا ستنكارׄ     الحض وا ستنهاضׄ      التمنًׄ    النفً واإلنكارׄ  

  لللللد لة على : فً البٌت األول معرفة ( األ وطان  : ) كلمة جاءت  -11

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6602ظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُ) 

 (2نص رفم )

 ٌقول حافظ ـبراهٌم:

رررررررررررر٢ءٌ  ٣ زررررررررررررن   ُ ررررررررررررْ -ٔ ٖ   ـ  رررررررررررر ٤ٗخ ِٓ  رِؤ ٣ررررررررررررس٣٘خ حُررررررررررررس 

  
ٓررررررررررررررررررررررغ   ر و٤ِ ررررررررررررررررررررررش   ااِّل     آه٤٘رررررررررررررررررررررررخ كرررررررررررررررررررررر٢ ز   ٓ 

 
ّ٘رررررررررررررررخ -ٕ س  هِرررررررررررررررال ً  ي رررررررررررررررض حُرررررررررررررررس ٛطِ  ج٤رررررررررررررررسِ  ز   ك خِٗل ط 

  
كرررررررررررررررر٢     ٝ  ِٖ رررررررررررررررر٤ ٘ررررررررررررررررخ حُؼ ررررررررررررررررال ٣ٔ  ٣خح٤٘ررررررررررررررررخ ً   ض 

 
رررررررررررررررخ ًخٗ رررررررررررررررض -ٖ ٘خِظُ٘  ش   حُِؼرررررررررررررررع   كررررررررررررررر٢ ٓ  ر  ِٓ  ـرررررررررررررررخ

  
رررررررررررررررررٔػ   ط فرررررررررررررررررِطم   ال    ـخ٤ٗ٘رررررررررررررررررخ كررررررررررررررررر٢ ااِّل  حُف   ٓ 

 
ٗ-   ٕ ًرررررررررررخ ٘ررررررررررر٠ أ همررررررررررر٠ ٝ  رررررررررررطِ  ٓ  سِ  ٜٗ  رررررررررررط  ج   ٔ  ُ رررررررررررٞ حُ

  
رررررررررررررررٖ    ِٓ  ِٚ رررررررررررررررض ٓخثِررررررررررررررر ِعج   ؼرررررررررررررررخه٤٘خ أ هرررررررررررررررسح    ٓ 

 
ررررررررررررررٜذ   -٘ حُف  ررررررررررررررخ ُ ررررررررررررررٞ ٝ   ٜ س   ًخٗ ررررررررررررررض أٗ  ط  ررررررررررررررر  ؽ   ٓ 

  
    ِْ ج ررررررررررررٖ ُِررررررررررررط   ٓ   ٕ ررررررررررررٖ ٣ زررررررررررررسٝ ًررررررررررررخ  أ ػخز٣٘ررررررررررررخ ِٓ

 
ٍ كِ  ررررررررررررررْ -ٙ ررررررررررررررطٝف   ٗ ررررررررررررررع  ل  ررررررررررررررخ حُررررررررررررررس ٛطِ  ٝ  و٘   ٓ  ط ط

  
رررررررررررررررررررعضح      ٘خ ـ  ط ررررررررررررررررررررس ػ  ٤ٗخ ٝ  ٤ٜ٘رررررررررررررررررررخ حُرررررررررررررررررررس  طِ   ٝ 

 
ظّرررررررررررررررررر٠ -7 ررررررررررررررررررس ٝٗخ ح  ال ؿ  ال جررررررررررررررررررخٌٙ  ٝ  ررررررررررررررررررذٌ  ٝ   ٗ ف 

  
ال    ررررررررررررررررررررررررررس٣نٌ  ٝ  ال ل   ٝ  َُّ حؼرررررررررررررررررررررررررر٤٘خ ِذرررررررررررررررررررررررررر  ٞ٣ 

 
 ائل المتاحة:تخٌر الصواب من بٌن البد

 الساد ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «صروف» كلمة معنى ما -1

 .األول والثانً ׄ     .اشتقافات ׄ   .مصائب ׄ   نوائب ׄ  

https://dardery.site/archives/6602
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 ؟ فبله عالفة البٌت السابع بما ما -2

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب اوم السابقة؟ األبٌات الشاعر فً  استخدمه الذي األسلوب نوع ما -3

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 جمع الشاعر بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح واإلرشاد ׄ  

 :الرابع البٌت فً"  ٌناساف"  و"  مائ ه  " كلمتً بٌن .4

 نظٌر مراعاةׄ     جنا ׄ    ترادفׄ    طباقׄ   

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات: -5

 الثورة والغضب   ׄ    الخوف  والٌأ ׄ    الح ن والحسرةׄ                 الحب واإلعجابׄ   

نا"  فوله فً التشبٌه نوع - -6 ٌاحٌنا كى  فً البٌت الثانً: " ر 

 ضمنًׄ    تمثٌلًׄ    مجملׄ    ٌـبلׄ   

  هً واحدة  عدا ما متأثر بالقدماء األبٌات فً حافظ  أن على ٌدل  ٌلً مما كل  -7

 استخدام اللغة  التراثٌةׄ       . التصرٌع على الحرصׄ   

 .والقافٌة الو ن على المحافظةׄ         ا عتماد على األسلوب الخبريׄ   

قى  نوع األسلوب فً فوله:"    -8 غانٌنا "  فً ـ َ   الش م    تىشر   البٌت الثالض : فً م 

  أسلوب تعجبׄ      ـنشائً غٌر طلبًׄ       أسلوب فصرׄ    ـنشاء طلبًׄ  

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

   مقابلة ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ       حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 التفات، ـثارة الذهنׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

ٌِّن كناٌة، الثالض البٌت من الثانً الشطر فً -11  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ            .العالفة اختٌار فً والدفة ٌجا اإل موصوف، عن كناٌة ׄ  

نا -11 عى ت خد  نٌا ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" و  تىلهٌنا "فً البٌت الساد  ؟ وما الدى  جمالها؟ سر و 

 .التشخٌص مكنٌة، رةاستعا ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح
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ن -12 ت مائ ه   فوله فً البٌت الرابع:  " م  ج   سافٌنا " أسلوب فصر بتقدٌم : أ فداحى  مى  

 الجار والمجرورׄ     الفاعلׄ       الظرفׄ     المفعولׄ  
دٌقغ : ) كلمة جاءت  -13   لللللد لة على : ع  نكرةفً البٌت الساب ( ص 

 .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6603ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

  

 (3نص رفم )

 فال شوفً :

ررررررررررررررررِٞح -ٔ زرررررررررررررررر٢ ؼ  ررررررررررررررررسحس   هِ  ررررررررررررررررال ؿ  ػخرررررررررررررررررخ ؼ   ٝ 

  
     َ ررررررررررررررررر ِررررررررررررررررر٠ ُ ؼ  ٍِ  ػ  ٔرررررررررررررررررخ  ِػظخررررررررررررررررررخ ُ رررررررررررررررررٚ   حُج 

 
ٕ-   ٍ ٣ ؽرررررررررررررررررؤ  رررررررررررررررررٞحِزعِ  كررررررررررررررررر٢ ٝ  رررررررررررررررررٞحد   شٝ حُح   ل 

  
ررررررررررررررررَ     ٜ ى   ك  ٍ   ط ررررررررررررررررط  ٔررررررررررررررررخ ررررررررررررررررٞحرخ ُ ررررررررررررررررٚ   حُج   ل 

 
٘ررررررررررررررررررررض   -ٖ  ً ض   اِشح ٝ  ررررررررررررررررررررؤُ  ررررررررررررررررررررذ   ؼ  ٓررررررررررررررررررررخ   حُوِ   ٞ٣ 

  
   ٠ُّ  ٞ ٓغ   ط ررررررررررررررر رررررررررررررررٖ حُرررررررررررررررس  زررررررررررررررر٢ ػ  ٞحررررررررررررررررخ هِ   حُج 

 
ُرررررررررررررررررررر٢ -ٗ  ٝ   ٖ ررررررررررررررررررررِٞعِ  ر رررررررررررررررررررر٤ ٌّ  حُى  ٌْ  ز  ُ حرررررررررررررررررررر  ٝ 

  
َ   حُ رررررررررررررررص١ حُرررررررررررررررٞح٢ٛ ٛ ٔرررررررررررررررخ    ررررررررررررررر ٌِ رررررررررررررررزخرخ ػ   حُف 

 
د   -٘ رررررررررررررررط  رررررررررررررررض   حُرررررررررررررررس ٓٞعِ  كررررررررررررررر٢ ط ؽ  ُّررررررررررررررر٠ ك وِ   ٝ 

  
رررررررررررررررل ن      ل  رررررررررررررررِٞعِ  كررررررررررررررر٢ ٝ  رررررررررررررررض   حُى   ػخررررررررررررررررخ ك وِ 

 
ُ ررررررررررررررررٞ -ٙ ِِو ررررررررررررررررض ٝ  ررررررررررررررررٞدٌ  ذ  ررررررررررررررررٖ هِ  س٣ررررررررررررررررس   ِٓ  ح 

  
ررررررررررررررررخ    ِ ررررررررررررررررض ُٔ   ٔ ٔررررررررررررررررخ ح   ً   َ رررررررررررررررر  ٔ ررررررررررررررررصحرخ ح   حُؼ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 الخام ؟ البٌت سٌاق من تفهم كما « ثابا » كلمة معنى ما -1

 .تمادى ׄ     .اجتمع ׄ            .رجع ׄ   .هدأ ׄ  

لَى : »الشاعر فول عالفة ما -2 و  معى  ت  ن الد  وابا ف لبً ع   الثالض؟ البٌت فً فبله بما « الج 

 .توضٌح ׄ            .نتٌجة ׄ           .توكٌد ׄ      .تعلٌل ׄ  

  الثانً: البٌت فً ا ستفهام نالغرض م ل3

 .التقرٌرׄ       ا ستنكارׄ      اللوم والتأنٌبׄ     النفًׄ   

ل   : »الشاعر فً البٌت الساد  فول فً -4 م  ذابا ح   جماله؟ سر وما نوعه؟ فما بٌانغً، لون« الع 

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

  الثالض محسن بدٌعً .ما نوعه ؟ و ما سر جماله؟، البٌت فً -5

ن ׄ   س   .ٌؤكد المعنى وٌقوٌة طباق ، ׄ     .ٌعطً جر  موسٌقً جمٌل تقسٌم، حى

 .جمٌل موسٌقً جر  ٌعطً جنا ، ׄ      .التفات ، ٌثٌر الذهن وٌجذب ا نتباه ׄ  

https://dardery.site/archives/6603
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 فً الشطر األول من البٌت الثانً أسلوب فصر وسٌلته: -6

 القصر بإنما ׄ          النفً وا ستثناءׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  
لَّ   -7 لى نوع األسلوب فً فوله:" ل ع  مال   ع  تابا "  ل هى  الج   :األولالبٌت  فً ع 

     لتمنًـنشائً طلبً لׄ         خبري للتقرٌرׄ  
  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ        ـنشائً غٌر طلبً للترجًׄ  
وابا: ) كلمة جاءت  -8   لللللد لة على : فً البٌت الثانً  نكرة ( ص 

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

 نظٌر مراعاةׄ     جنا ׄ    ترادفׄ    طباقׄ   
 فً البٌت الثانً ـٌجا  بحذف: -11

 المفعول ׄ     الفاعلׄ        الخبرׄ      المبتدأׄ  
ٌِّن كناٌة، الرابع البٌت من األول الشطر فً -11  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ          .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

 ( tps://dardery.site/archives/6604htُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 
  

 (4نص رفم )

 ٌقول البارودي:

ظِرررررررررررررررررررر٢ أ ط ْرلِررررررررررررررررررررط   -ٔ  ٓ ّ   ِش ٝ ط ررررررررررررررررررررط  ْطلِرررررررررررررررررررر٢ ٝ   ػ 

  
٘ ْظرررررررررررررررررررررري   ُ و ررررررررررررررررررررررسْ     رررررررررررررررررررررري   ٓ  ررررررررررررررررررررررصحدِ  ٗ ْلؽ  ٌِ ُْ  رِخ

 
رررررررررررررررررخ -ٕ  ٔ رررررررررررررررررشِ  ر ْؼرررررررررررررررررس   ك  ُْو ِط٤ؼ  ْٖ  ح ررررررررررررررررر  ط رررررررررررررررررالم   ِٓ

  
ال    ررررررررررررررررررررشِ  ر ْؼررررررررررررررررررررس   ٝ  س٣ؼ  ُْر  ْٖ  ح رررررررررررررررررررر  ِػظ ررررررررررررررررررررخدِ  ِٓ

 
٤ْررررررررررررررررررررق   -ٖ  ً ررررررررررررررررررررْسضِ  ر ْؼررررررررررررررررررررس   ٣ ِمررررررررررررررررررررحُّ  ٝ  ـ  ُْ ز   ح  ٝ 

  
     ْ ط ْؽرررررررررررررررررررررررِ   حْضط٤ِ رررررررررررررررررررررررخدِ  ر ْؼرررررررررررررررررررررررس   ٤ِٗ رررررررررررررررررررررررشٌ  ٝ 

 
٣ْررررررررررررررررررررررس ى   -ٗ  ٝ ِرررررررررررررررررررررر٢ ض  ررررررررررررررررررررررْؼذٌ  اِٗ٘   أ رِرررررررررررررررررررررر٢   ل 

  
ِ ررررررررررررررررررر٠    ِٕ  ػ  ح ٛ رررررررررررررررررررٞد   حأل ْهرررررررررررررررررررط  ْط ٘ رررررررررررررررررررخدِ  ٓ  ُْج   ح

 
ِٛط   -٘ رررررررررررررررررررررررررررررخ حءِ  أ ج  ُِْؼرررررررررررررررررررررررررررررس  ال رِخ  أ ر رررررررررررررررررررررررررررررخ٢ُِ ٝ 

  
ِْٗطررررررررررررررررررررررررررن      حدِ  ٝأ   ٞ رررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررخر٢ِ ٝال رِخُم   أ ح 

 
رررررررررررررررررررخد   -ٙ  ٜ  ٣   ٕ ُْوِرررررررررررررررررررْط ط٢ِر ررررررررررررررررررر ح ِىررررررررررررررررررر٢ خِزض  ْٔ  ك ٤ 

  
ررررررررررررررررخ     ٓ ْزص   ٝ ررررررررررررررررط  رررررررررررررررر٤ْل٢ِ ج  ْٖ  ؼ  رررررررررررررررر  هِررررررررررررررررطحدِ  ِٓ

 
7-  ْٕ رررررررررررررررررررض   ك ررررررررررررررررررربِ ْٓ ش   ض   ٓ رررررررررررررررررررال ِْز٢ِ٘ حُؽ   ك رررررررررررررررررررخْجظ٘ 

  
ح       ٝ ررررررررررررررررررررس  ش   ػ   ٓ ررررررررررررررررررررال  حْجظِ٘ررررررررررررررررررررخر٢ِ كِرررررررررررررررررررر٢ ك خُؽ 

 
 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 األول؟ البٌت سٌاق من تفهم كما «تخفر» كلمة معنى ما -1

 .تفً ׄ     .تحر  ׄ    .تنقض ׄ   تحمً ׄ  

https://dardery.site/archives/6604
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ةى عالفة  فوله فً البٌت السابع"  ما -2 الم  ت ناب ً فً  ف السَّ  ؟ فبله "بمااج 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 الغرض منه؟ وما البٌت الثالض؟ فً األسلوب نوع ما -3

 .ـستفهام ، التقرٌر ׄ    .التمنً ، ـستفهام  ׄ    .النفً واإلنكار ، ـستفهام  ׄ        .ـستفهام ، التهدٌد ׄ  

 الثانً؟ وما سر جماله؟ البٌت الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -4

   طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ       حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
 األول والثانًׄ       تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

قى فوله: "  فً -5 ط  اب   وأ ن  و  ٌِّن كناٌة، الخام  البٌت من اب ً"أىح   و  ب الصَّ  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ          .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

 :الساد  البٌت فً"  سٌفً"  و"  جردت" كلمتً بٌن -6

 نظٌر مراعاةׄ     جنا ׄ    ترادفׄ    طباقׄ   

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات: -7

 خر  وا عتداد بالنف   الفׄ                   الخوف  والٌأ ׄ               الح ن والحسرةׄ              الحب واإلعجابׄ   

ك   ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" ل ق د   -8 ت  نَّ ك   م  ف سى ذاب  "فً البٌت األول ؟ وما ن   جمالها؟ سر ب ال ك 

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 فً البٌت الثالض أسلوب فصر وسٌلته: -9

 القصر بإنما ׄ    النفً وا ستثناءׄ      تعرٌف المبتدأ والخبرׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ  
  لللللد لة على : فً البٌت الثانً  نكرة ( عتاب: ) كلمة جاءت  -11

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 من خصائص شعر البارودي كما تعك  األبٌات : -11

 .التراكٌب ج الة ׄ       األلفاظ وفوة ، العبارة رصانة ׄ  

 جمٌع ما سبق ׄ        .األسلوب متانة ׄ  

ك    -12 د   ٌ و  نً  نوع األسلوب فً فوله:" رى بغ  ـ نَّ ع  ًٌّ "  ص   البٌت الرابع : فً أ ب 

  أسلوب تعجبׄ     ـنشائً غٌر طلبًׄ                  أسلوب خبريׄ     طلبً ئًـنشاׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6605ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 (5نص رفم )

 ٌقول شوفً : -2

ٔ-   ْ ٍ    ِ  رررررررررررررررررر ٛ ْ حُِطجررررررررررررررررررخ ررررررررررررررررررلٞح ِٗؽررررررررررررررررررخء  ط ؼ ؽ   ٝ 

  
ررررررررررررررَ     مررررررررررررررط   ُِِِ٘ؽررررررررررررررخءِ  ٛ  ِٔ ررررررررررررررٖ رِ مررررررررررررررخِض. ِٓ  أٗ 

 
ررررررررررررررررط   ٣ررررررررررررررررخ -ٕ ؼف  ظّررررررررررررررررخدِ  ٓ   ٌ ٖ   حُ ررررررررررررررررْ أ ٣رررررررررررررررر  ً  ر الإ 

  
     ٖ ٕ   أ ٣رررررررررررررررررررر لررررررررررررررررررررخثِذ   حُز ٤ررررررررررررررررررررخ  حأل كٌررررررررررررررررررررخِض. ٝ 

 
ررررررررررررررررررررْ -ٖ  ٌ ُّٔ  ٜ ز ررررررررررررررررررررغٌ  أ ٣  ُ رررررررررررررررررررر٤ػ   ػ  ررررررررررررررررررررْ ٝ   ٌ ُّٔ  ٜ  ٣ 

  
     ٕ ٤ررررررررررررررررررررررخ ـ ٤ررررررررررررررررررررررطِ  أ ذررررررررررررررررررررررالم   ر٘   ِجررررررررررررررررررررررسحِض. رِ

 
ِرررررررررررررر٠ ِػ٘ررررررررررررررس١ -ٗ ِْ  ػ  رررررررررررررر٤ طحثِررررررررررررررطِ  و  ٌ ْ حُح   ر ٤رررررررررررررر٘ 

  
رررررررررررررررررررررٔخثِط   ٣ ؼ٤رررررررررررررررررررررط   ؤٌ ٗ ز ررررررررررررررررررررر     حأل حرررررررررررررررررررررطحِض. و 

 
رررررررررررررررخ -٘ ّٔ أ ٣رررررررررررررررض   ِٓ ٓرررررررررررررررخ ض  ِِٔرررررررررررررررض   ٝ  ؽرررررررررررررررخكِطح   ػ   ٓ 

  
   ْ حُِؼِرررررررررررررررررررر حثِررررررررررررررررررررسِ  ر ؼرررررررررررررررررررره   ٝ   حأل ؼررررررررررررررررررررلخِض. كٞ 

 
ٙ-  ِٚ ٌٍ  ك٤ررررررررررررررررررررر جرررررررررررررررررررررخ  ٓ  ِّ رررررررررررررررررررررال  ٌ ٛ ذٌ  ُِِ رررررررررررررررررررررص  ٓ  ٝ 

  
ِؼررررررررررررررررررررررض   رخِحؼ ررررررررررررررررررررررش   ٤ُِ ررررررررررررررررررررررطحعِ    حُررررررررررررررررررررررسحِض. ٝ 

 
 : الغرض من ا ستفهام فً البٌت الثالض؟-1

 السخرٌةׄ   الحض                       ׄ              ا ستنكار          ׄ   النفًׄ  
 ٌفهم من البٌت الثانً: -2

   هجوم الشاعر على الكتاب لسكوتهم عن الظلم الوافع على النساءׄ  
  ـنكار الشاعر لدور الكتاب فً مواجهة الظلم الوافع على النساءׄ  
             ـعجاب الشاعر بموفف الكتاب فً مواجهة هذا الظلمׄ  
 ـٌمان الشاعر بخطورة الدور الذي ٌمكن أن ٌقوم به الكتاب فً مواجهة هذا الظلمׄ  
غ  :"فوله فً البٌانٌة الصورة نوع - 3 أ ب  مائ ر   ٌىثٌرى  ن  حرار   ض 

 "  األ 

 تشبٌهׄ   كناٌة                     ׄ   تصرٌحٌة               استعارة ׄ                    مكنٌة استعارةׄ  
 :  فً  البٌت األول ـطناب وسٌلته -4

 الجملة ا عتراضٌة ׄ   الترادف       ׄ   التفصٌل بعد ـجمال ׄ         عطف الخاص على العام ׄ  
  :  فً البٌت الثالض محسن معنوي نوعه  -5

 التفاتׄ   تورٌةׄ   جنا  ׄ   طباقׄ  
 :   عاب النقاد على الشاعر استخدام كلمة "ست" فً البٌت الساد  -6

 ألنها كلمة مبتذلة   ترفى ـلى لغة الشعرׄ    ألنها تخالف الجو النفسًׄ  
 .ألنها  كلمة غرٌبة غٌر مألوفةׄ   ألنها صعبة النطق   تناسب سالسة الشعر ׄ  
ب ضغ  " كلمة -7  :  على للد لة نكرة فً البٌت الثالض  جاءت " ع 

 الكثرةׄ                        التقلٌل     ׄ   التحقٌرׄ   التعظٌم                   ׄ  
 : الساد  البٌت فً"  ٌراع"  كلمة من المراد -8

 الكتاب ׄ    القلم ׄ   الخائف ׄ   الصغٌر السن ׄ  

 ( es/6606https://dardery.site/archivُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

https://dardery.site/archives/6606
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  ػزخغ ٓحٔٞز حُؼوخز                                  

 :    بالكاتبالتعرٌف 

ّ ٝػَٔ ٓٞ لخ ك٠ ٤ٛجش حُؽٌي حُحس٣س٣ش أحذ حُوطحءس ٝأُق ك٠ ٓجخالص ػس٣سس 889ُٔٝس ػزخغ ٓحٔٞز حُؼوخز ك٠ أؼٞحٕ 

حُظل٤ٌط كط٣ىش  –ش ٖٝٓ ٓئُلخطٚ )ؼِؽِش حُؼزوط٣خص ٝططجْ حٌُؼ٤ط ٖٓ ضٝحثغ حألزد حُؼخ٠ُٔ ٝططى أػخض ٖٓ حُلٌط ٝحُؼوخك

 ّ .9ٙٗٔذٔؽش زٝح٣ٖٝ ـؼط٣ش( طٞك٠ ؼ٘ش  –اؼال٤ٓش 

 تمهٌد: 

٣ؼ٤ؿ حإلٗؽخٕ ك٢ ٓجظٔغ ططرً أكطحزٙ ػالهخص ػس٣سس ٣ظططذ ػ٤ِٜخ حوٞم ٝٝحجزخص ، ٝحإلٗؽخٕ حُؼخهَ ٛٞ حُص١ ٣ئز١ ٝحجزخطٚ 

 حُ٘ك . ٤ُ٘خٍ حوٞهٚ ، ٝحٍٞ ٛصح حُٔؼ٠٘ هخٍ حٌُخطذ ٛصح

 النص

ألٕ حُزِس حُص١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ًَ ،ٝ ال لؼٞرش ك٢ طلؽ٤ط ٛصٙ حُحو٤وش حُٞحوحش  ،اشح ًؼطص حُٔطخُزش رخُحوٞم هَ حُؼَٔ رخُٞحجذ 

كبشح ضأ٣٘خ رِسح ٣ٌؼط ك٤ٚ ،ٝال طسػٞ ك٤ٚ حُحخجش ا٢ُ حُٔطخُزش رٜخ أٝ حُفؼٞض ر٘ومٜخ  ،اٗؽخٕ ٝحجزٚ ال ٣ى٤غ ك٤ٚ حن ٖٓ حُحوٞم 

ٝ  ،ٝ إٔ طٌطض ُٚ حٌٔش ٝححسس ٣وطإٛخ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ،كر٤ط ٓخ ط٘لغ رٚ شُي حُزِس إٔ طصًطٙ رٞحجزخطٚ  ،حوٞهْٜ حُٔطخُزٕٞ ر

 ٢ٛ "ػ٤ِي رخُٞحجذ ٝ زع حُحوٞم طؽؼ٠ ا٤ُي رـ٤ط ػ٘خء. ،٣ؽٔؼٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خؼزش 

 ،حظٚ زٕٝ ٓمخُح أَٛ ٝي٘ٚ ٝ ال ٣ؼ٤ؿ رٔمِ، ٝ حُٔحٞض حُص١ ٣سٝض ػ٤ِٚ حألٓط ًِٚ إٔ حإلٗؽخٕ ال ٣ؼَٔ ُ٘لؽٚ زٕٝ ؿ٤طٙ 

 ،ٝ ُٖ ٣ٌٕٞ ُٚ حن ٣طخُذ رٚ اشح همط ك٢ أزحء حُٞحجذ حُٔلطٝن ػ٤ِٚ ،كبشح ًخٕ ًصُي  كٜٞ اٗؽخٕ ػ٤ِٚ ٝحجزخص ٝ ُٚ حوٞم 

 .ٝ طؽظـطم جٜٞزٙ ك٤ِػ ُٚ حوٞم ٝال ُّٞ ػ٢ِ أحس اشح كخطٚ حُحن حُص١ ٣سػ٤ٚ ،أٓخ اشح ًخٗض ٓمِحظٚ ٝحسٛخ ٢ٛ حُظ٢ طؼ٤٘ٚ 

 :  األفكار 

 أِز ٝحجزي طَ٘ حوٞهي حُٔوطغ حألٍٝ : -ٔ

 حػِٔٞح ُٞيٌْ٘ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ : -ٕ
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 الشرح والتحلٌل

 حُٔوطغ حألٍٝ : أِز ٝحجزي طَ٘ حوٞهي -ٔ

اشح ًؼطص حُٔطخُزش رخُحوٞم هَ حُؼَٔ رخُٞحجذ ، ٝ ال لؼٞرش ك٢ طلؽ٤ط ٛصٙ حُحو٤وش حُٞحوحش ،ألٕ حُزِس حُص١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ًَ )

حجزٚ ال ٣ى٤غ ك٤ٚ حن ٖٓ حُحوٞم ، ٝال طسػٞ ك٤ٚ حُحخجش ا٢ُ حُٔطخُزش رٜخ أٝ حُفؼٞض ر٘ومٜخ ،كبشح ضأ٣٘خ رِسح ٣ٌؼط ك٤ٚ اٗؽخٕ ٝ

ٛخ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ٝ ءٝحُٔطخُزٕٞ رحوٞهْٜ ، كر٤ط ٓخ ط٘لغ رٚ شُي حُزِس إٔ طصًطٙ رٞحجزخطٚ ، ٝ إٔ طٌطض ُٚ حٌٔش ٝححسس ٣وط

 (خُٞحجذ ٝ زع حُحوٞم طؽؼ٠ ا٤ُي رـ٤ط ػ٘خء. ٣ؽٔؼٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خؼزش ، ٢ٛ "ػ٤ِي ر

 المفردات

: )ـ( الحؽ و الحقوؽ -اإلجابة والتمبية × : اْلَمْسَعى ، اإِلْلَحاُح ِفي الطََّمِب  )ج( المطاَلبات المطالبة -قمت ×: زادت كثرت

: توضيح تفسير-سيولة  ×وبات : َمَشقًَّة ، عقبة )ج( صع ُصعوبة -ىو النصيب و الواجب لمفرد أو الجماعة )ج( الواجبات

خفية وغامضة ×: ظاىرة )ج( واضحات و أواضُح واضحة -الوىـ و الظف )ج(: الحقائؽ ×:الشيء الثابت الحقيقة -إبياـ  ×

: ما يفتقر إليو  الحاجة -: ال تحتاج  تدعو ال -: الكائف الحّي المفكر)ج( أناسى  اإلْنَسافُ  -:)ج( الببلد أو البمداف البمد -

شر و أصميا أخير )ج( ِخيار ، و أْخيار ، و ×: أنفع و أفضؿ  خير -االستغناء و االكتفاء × نساف )ج(: حاج و حاجاتاإل 

: تكرر  -تشغمو وتنسيو × : تجعمو يستحضره ويسترجعو ، ويعيده إلى ذىنو ، تنّبيو  تذكره -تضر ×: تفيد تنفع -ُخُيور

: مشقة و تعب عناء -تبتعد عنؾ أو تتوقؼ ×: المقصود تأتى  عى إليؾتس -تمسؾ أو تشبث ×: اترؾ  دع -تتوقؼ × تعيد

 راحة .×

    الشرح

يرى الكاتب أنو إذا كثرت المطالبة بالحقوؽ قبؿ أداء الواجبات واستيفاء اآلخريف حقوقيـ ، قؿ العمؿ بالواجب ، وبرر ذلؾ  -

ا حقو قبؿ أف يؤدى واجبو عندئذ تضيع الحقوؽ ، بحقيقة وىي أف حقؾ واجب لغيرؾ وواجبؾ حؽ لغيرؾ ، فمو انتظر كؿ من

وعمى النقيض لو أدى كؿ إنساف واجبو لناؿ اآلخروف حقوقيـ ، وبذلؾ يعتدؿ ميزاف الحقوؽ والواجبات ويبرز الكاتب فكرتو 

بحقوقيـ  بمثاؿ تبرز فيو حكمة نصيا )عميؾ بالواجب ودع الحقوؽ تسعى إليؾ( ويقدـ نصيحة ألفراد بمد يكثروف مف المطالبة

 فينصحيـ بأف يؤدوا واجباتيـ وسوؼ تسعى حقوقيـ إلييـ .

 : متى ٌقل العمل بالواجب كما ٌرى الكاتب ؟ وبم  برر رأٌه ؟  1 

 جػ : يرى الكاتب أف العمؿ بالواجب يقؿ إذا كثرت المطالبة بالحقوؽ قبؿ أداء الواجبات واستيفاء اآلخريف حقوقيـ .
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واجب لغيرؾ وواجبؾ حؽ لغيرؾ ، فمو انتظر كؿ منا حقو قبؿ أف يؤدي واجبو عندئذ تضيع  برر ذلؾ بحقيقة وىي أف حقؾ -

 الحقوؽ، وعمى النقيض لو أدى كؿ إنساف واجبو لناؿ اآلخروف حقوقيـ ،وبذلؾ يعتدؿ ميزاف الحقوؽ والواجبات.

 : ما الفرق بٌن الحق والواجب ؟ 2 

 في كافة مناحي الحياة مف عمؿ وتوفير رعاية صحية وتعميـ وعدالة جػ : الحؽ ىو : أف يجد إلنساف الرعاية مف وطنو

 والواجب ىو : ما يتحتـ عمى اإلنساف أف يفعمو تجاه وطنو مف أعماؿ وال يجوز تركيا وبذؿ الغالي والنفيس مف أجم -

 : ما د لة كثرة المطالبة بالحقوق فً أي بلد من البلدان ؟ 3 

 لمجتمع وال يشعر الفرد باالطمئناف في ىذا البمد .العمؿ بالواجب ويضعؼ ا قمةجػ : 

 : متى ٌشعر اإلنسان بأن حقه لن ٌضٌع ؟  4 

جػ : عندما يرى العدؿ مطبقًا عمى الجميع ببل استثناء ، ويرى القانوف ال يفرؽ بيف الناس ميما كاف مستواىـ ، وال يمحظ 

إنساف قوي بمالو وآخر ضعيؼ بفقره ، ويجد الناس جميعًا متساووف فرقًا أو اختبلفًا بيف حاكـ أو محكـو ، وال يجد مع العدؿ 

كأسناف المشط ال مجاؿ لمفوارؽ المادية واالجتماعية بيف كؿ البشر ، فالكؿ قوي بالقانوف الذي ال يعرؼ الفرؽ بيف الوزير 

 والغفير .

 : ما الحكمة التً فدمها الكاتب فً الفقرة السابقة ؟ وما فائدتها ؟ 5 

لحكمة التي قدميا الكاتب : )عميؾ بالواجب ودع الحقوؽ تسعى إليؾ( ، حيث ينصح كؿ المطالبيف بحقوقيـ نصيحة جػ : ا

 حقوقيـ إلييـ . -حتمًا  -صادقة بأف يؤدوا واجباتيـ وسوؼ تسعى 

 ألوان الجمال

- قة وبراعة استيبلؿ إذ ميد الكاتب لمقالو بعبارة وثيقة )ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِؽ َقؿَّ الَعَمُؿ ِبالَواِجِب( : حكمة صاد

 الصمة بموضوع المقاؿ تنبييًا وتييئة لؤلذىاف حتى ال نقع في نتائج سمبية .

- ِالمعنى وتوضحو وتقويو بالتضاد  َقؿَّ الَعَمُؿ ِبالَواِجِب(: محسف بديعي / مقابمة تبرز -)ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوؽ 

- (. محسف بديعي / ازدواج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لؤلذف : )َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِؽ .. َقؿَّ الَعَمُؿ ِبالَواِجِب 

- )إف  )ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِؽ َقؿَّ الَعَمُؿ ِبالَواِجِب( : أسموب شرط لمتأكيد عمى حدوث الجواب )قمة العمؿ بالواجب
 حقؽ الشرط )كثرة المطالبة بالحقوؽ( .ت
-  لذلؾ ىي أجمؿ مف )إف( التي تفيد الشؾ .، )إذا( : أداة شرط تفيد الثبوت والتحقؽ 
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 : لماذا بدأ الكاتب بذكر)الحقوق( فبل )الواجب( ؟ 1 

 .ء قبؿ األخذ جػ : ليدؿ عمى أنانية المطالبيف بحقوقيـ فقط وعدـ فيميـ السميـ لجوىر الحياة القائـ عمى العطا

 : لماذا حرص الكاتب على ذكر )الحقوق( جمعاً ، بٌنما )الواجب( مفرداً ؟ 2 

جػ : ليدؿ عمى كثرة المطالبيف ، بينما جاءت كممة الواجب مفردة ليدؿ القمة ؛ فالقمة القميمة ىي التي تقـو بعمميا وتعتبره 

 واجبًا .

-  ، )حيث صور الكاتب الحقيقة بشيء مادي ظاىر لمعياف ، وسر جماؿ ) ىذه الحقيقة الواضحة( : )استعارة مكنية

 الصورة : التجسيـ ، وتوحي الصورة بسيولة الوصوؿ لمحقيقة .

-  ألف البمد الذي يعمؿ فيو كؿ إنساف واجبو( : أسموب مؤكد بػ)إف( ، والعبارة تعميؿ لما قبميا(. 

- . جاءت كممة )البمد( معرفة لمتعظيـ 

- يعمؿ فيو كؿ إنساف واجبو( : كناية عف االلتزاـ في ىذه البمد ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى  )البمد الذي

 مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  .

-  يعمؿ فيو كؿ إنساف واجبو( :أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )فيو( عمى الفاعؿ )كؿ إنساف( لمتوكيد والتخصيص( 

- يد العمـو والشموؿ . )كؿ إنساف( يف 

-  ال يضيع فيو حؽ مف الحقوؽ( : كناية عف العدالة المطمقة واألمف التاـ ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى(

 مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  .

-  جماؿ الصورة  وسر يضيع)ال يضيع فيو حؽ مف الحقوؽ( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب الحؽ بشيء مادي

 : التجسيـ ، وتوحي الصورة بانتشار العدؿ واألمف .

- ال يضيع فيو حؽ مف الحقوؽ( : أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )فيو( عمى الفاعؿ )حؽ( لمتوكيد والتخصيص(. 

-استخداـ الفعؿ المضارع )ال يضيع( يفيد تجدد واستمرار العدالة. 

- الشموؿ . جاءت )حؽ( نكرة ؛ لتقيد العمـو و 

-  وال تدعو فيو الحاجة إلى المطالبة بيا( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الحاجات بأشخاص تدعو ، ثـ حذؼ المشبو(

 جماليا التشخيص وتوحي الصورة باألماف في ظؿ العدؿ  بو ودؿ عميو بشىء مف لوازمو وىو الفعؿ تدعو وسر
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- بو الجممة )فيو( عمى الفاعؿ )الحاجة( لمتوكيد والتخصيص.)وال تدعو فيو الحاجة( : أسموب قصر بتقديـ ش 

-  حؽ( : محسف بديعي / طباؽ يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)واجبو 

-  البمد تذكره بواجباتو( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب البمد كثير المطالبة بحقوقو بإنساف غافؿ يحتاج مف(

 اؿ الصورة : التشخيص ، وتوحي الصورة بشدة االحتياج لمنصيحة .ينبيو ويذكره ، وسر جم

-  واجبات( : محسف بديعي / طباؽ يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)حقوؽ 

- .تكرر لو حكمة واحدة( : أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )لو( عمى المفعوؿ بو )حكمة( لمتوكيد والتخصيص( 

-  استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب البمد  بإنساف يقرأ ويسمع ،  يسمعيا في كؿ مناسبة( :)يقرؤىا في كؿ مكاف و(

 وسر جماؿ الصورة : التشخيص.

- . يقرؤىا في كؿ مكاف ويسمعيا في كؿ مناسبة( : محسف بديعي / ازدواج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لؤلذف( 

- ، غرضو : الحث والنصح واإلرشاد . )عميؾ بالواجب( : أسموب إنشائي طمبي / أمر 

- . ودع الحقوؽ تسعى إليؾ( : أسموب إنشائي طمبي / أمر ، غرضو : الحث والنصح واإلرشاد( 

-  وسر جماؿ الصورة :  تسعى)الحقوؽ تسعى إليؾ( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب الحقوؽ بأشخاص ،

 .التشخيص ، وتوحي الصورة بشدة االحتياج لمنصيحة 

-  دع الحقوؽ( : محسف بديعي / مقابمة يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)عميؾ بالواجب 

 حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ : حػِٔٞح ُٞيٌْ٘ -ٕ

)ٝ حُٔحٞض حُص١ ٣سٝض ػ٤ِٚ حألٓط ًِٚ إٔ حإلٗؽخٕ ال ٣ؼَٔ ُ٘لؽٚ زٕٝ ؿ٤طٙ ، ٝ ال ٣ؼ٤ؿ رٔمِحظٚ زٕٝ ٓمخُح أَٛ ٝي٘ٚ ، 

ٕ ػ٤ِٚ ٝحجزخص ٝ ُٚ حوٞم ، ٝ ُٖ ٣ٌٕٞ ُٚ حن ٣طخُذ رٚ اشح همط ك٢ أزحء حُٞحجذ حُٔلطٝن ػ٤ِٚ، كبشح ًخٕ ًصُي  كٜٞ اٗؽخ

 أٓخ اشح ًخٗض ٓمِحظٚ ٝحسٛخ ٢ٛ حُظ٢ طؼ٤٘ٚ ، ٝ طؽظـطم جٜٞزٙ ك٤ِػ ُٚ حوٞم ٝال ُّٞ ػ٢ِ أحس اشح كخطٚ حُحن حُص١ ٣سػ٤ٚ(.

 المفردات

: الحاؿ والشأف والمقصود األمر -يسكف أو يثبت × و يطوؼ  يمؼ يدور -:المرتكز األساس )ج(: المحاور  المحور

 مصمحتو -: لشخصو )ج(: أنفس و نفوس  لنفسو -:الشخص )ج(: األناسي ) أ ف س ( اإلنساف -الموضوع )ج(: األمور 

اءات : إنجاز و تنفيذ و تحقيؽ )ج(: أدأداء -مؤدي عمي أكمؿ وجو × : أىمؿ وتياوف  قصر -ضرره × : فائدتو ومنفعتو 
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: سبقو فاتو -: تستحوذ عميو أو تستنفذ تستغرؽ -: تيمو  تعنيو -الجائز × : البلـز والواجب المفروض -و أداوات 

 .: يزعمو .يدعيو -نالو × وجاوزه ولـ يدركو أو تركو 

    الشرح

ؾ وحاجة غيرؾ إليؾ( يقوؿ العقاد موضحًا األساس الذي تقـو عميو العبلقة بيف األفراد وىي أساسًا )حاجتؾ إلى غير  -

ويختتـ الكاتب مقالو قائبًل : إف المقصر في أداء واجبو لف يكوف لو حؽ يطالب بو ، وَمْف غمبت عميو اأَلَثرة )األنانية( فاىتـ 

 بمصمحتو دوف مصمحة غيره فميس لو حقوؽ عند غيره وال يمومف في ىذه الحالة إال نفسو .

 ذي ٌقرره الكاتب فً الفقرة ؟ : ما محور فضٌة الحقوق والواجبات ال 1 

جػ :  المحور : أف اإلنساف ال يعمؿ لنفسو دوف غيره ، وال يعيش لمصالحو ومنافعو فقط دوف االىتماـ بمصالح ومنافع أبناء 

 الوطف مف حولو .

 : متى   ٌستحق اإلنسان أن ٌطالب بأي حق ؟ 2 

يف مف أبناء الوطف ، وىو بذلؾ مقصر بشدة في أداء جػ : عندما يغمب مصالحو الشخصية ومنافعو عمى مصمحة اآلخر 

الواجب المفروض عميو ؛ ألف األساس الذي تقـو عميو العبلقة بيف الحقوؽ والواجبات ىي المصمحة العامة وليست المصمحة 

 الشخصية .

 ألوان الجمال

-   ، حيث صور الكاتب المحور )اإليثار( بشيء مادي تدور )الِمْحَوُر الَِّذي َيُدوُر َعَمْيِو اأَلْمُر( : )استعارة مكنية( مركبة

 حولو حياة اإلنساف ، وصور األمر بإنساف يدور، وسر جماؿ الصورة : التشخيص .

- .الِمْحَوُر الَِّذي َيُدوُر َعَمْيِو اأَلْمُر( : أسموب قصر بتقديـ شبو الجممة )عميو( عمى الفاعؿ )األمر( لمتوكيد والتخصيص( 

- يد معنوى .)كمو(: توك 

-  تياف )َأفَّ اإِلْنَساَف اَل َيْعَمُؿ ِلَنْفِسِو ُدوَف َغيرِِه( : كناية عف االيجابية اإلنساف وعدـ األنانية ، وسر جماؿ الكناية : اإل

 بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ .

-  لتضاد . غيره( : محسف بديعي / طباؽ يبرز المعنى ويوضحو ويقويو با -)نفسو 

- .  اإِلْنَساَف اَل َيْعَمُؿ .. َواَل َيِعيُش ( : تكرار )ال( لتوكيد ضرورة أف يتحمى اإلنساف باإليثار ال األثرة( 
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- لتوكيد المعنى ، ترادؼ )اإِلْنَساَف اَل َيْعَمُؿ ِلَنْفِسِو ُدوَف َغيرِِه .. اَل َيِعيُش ِبَمْصَمَحِتِو ُدوَف َمَصاِلِح َأْىِؿ َوَطِنِو( : إطناب بال

 وبياف أىمية العمؿ لمغير قبؿ النفس .

-  . عميو واجبات ولو حقوؽ( : محسف بديعي / مقابمة تبرز المعنى وتوضحو وتقويو بالتضاد( 

- . عميو واجبات ولو حقوؽ( : محسف بديعي / ازدواج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لؤلذف( 

- ، )صور الكاتب الحؽ بشيء مادي يطالب صاحبو باسترداده ، وسر جماؿ الصورة  )حؽ يطالب بو( : )استعارة مكنية

 : التجسيـ .

- . الواجب المفروض( : وصؼ )الواجب( بػ )المفروض( : يفيد تأكيد فرضيتو ووجوبو( 

- إذا كانت مصمحتو وحدىا ىي التي تعنيو وتستغرؽ جيوده( : كناية عف األنانية ونسياف حقوؽ اآلخريف ، وسر( 

 جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  .  

- . عطؼ : ) تستغرؽ جيده ( عمي ) تعنيو ( أفاد: سيطرة المصمحة الشخصية عمي الفكرة و عمي جيده كمو 

-  فميس لو حقوؽ( : نتيجة لما قبميا فمسمبيتو ال حقوؽ لو(. 

- لشموؿ . جاءت )حقوؽ( نكرة لمعمـو وا 

-  فاتو الحؽ( : )استعارة مكنية( ، صور الكاتب الحؽ بإنساف ال يدركو األناني ، وسر جماؿ الصورة : التشخيص( 

- . يدعيو( : توحي بزعمو الباطؿ في المطالبة وعدـ استحقاقو(. 

- (  يدعيو –تعنيو  :)جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب لو األذف وترتاح لو النفس 

 علٌق العام على النصالت

 : ـلً أي فنون النثر ٌنتمً هذا النص ؟   1 

 جػ : ينتمي النص إلي فف المقاؿ االجتماعي ؛ ألنو يتناوؿ قضية اجتماعية وىي قضية الواجبات والحقوؽ .

 : ماذا تعرف عن المقال ا جتماعً ؟ 2 

يًا أو قضية اجتماعية محددة ، أو يتناوؿ أمراض جػ : المقاؿ االجتماعي ىو الذي يعالج فيو الكاتب موضوعًا اجتماع

 المجتمع الخمقية والسموكية .
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 : ما سمات أسلوب المقال ا جتماعً ؟   3 

 جػ : سمات أسموب المقاؿ االجتماعي :

 الدقة والتفصيؿ في عرض الموضوع . - ٔ

 الميؿ إلي تحميؿ الفكرة وبسطيا . - ٕ

 ألدلة المبنية عمى المنطؽ .اإلقناع بتقديـ الحجج السميمة وا - ٖ

 سيولة األلفاظ وقربيا مف لغة الحياة الواقعية . - ٗ

 وضوح المعاني و ترابطيا و التعميؿ ليا مثؿ: )إذا كثرت المطالبة بالحقوؽ .... ( . - ٘

 فإذا رأينا بمدا ...... ( . :الميؿ إلي التعميـ و مثاؿ ذلؾ  - ٙ

 ضمون ؟: ما أهم أنواع المقال من حٌض الم 4 

 عممي .  -اجتماعي  -سياسي  -جػ : أنواعو : أدبي 

 المقال من حٌض األسلوب ؟ وما أهم خصائصه ؟ هذا : ما نوع 5 

 جػ :  نوعو : عممي متأدب . 

 خصائصو : يجمع بيف دقة الفكرة وجماؿ األسموب في صياغة سيمة . -

 : ما السمات األسلوبٌة العامة للمقال ؟ 6 

 موبية لممقاؿ : جػ : السمات األس

 وضوح األسموب . - ٖقوة األسموب .        - ٕجماؿ األسموب .      - ٔ

 : ما سمات أسلوب الكاتب؟7 

  -سمات أسموب الكاتب:

 الميؿ غمى تحميؿ الفكر وبسطيا  -ٕ سيولة األلفاظ ودقتيا وسبلمة العبارات   -ٔ

 طقي ويتضح ذلؾ مف ترابط األفكارالتفكير المن -ٗ قمة الصور الف األسموب عممي متأدب  -ٖ

 الميؿ إلى التعميـ. -ٙ     عمؽ الفكر  -٘

 : ما مالمح شخصٌة الكاتب؟8 

 اجتماعي مثقؼ منطقي التفكير. -مبلمح شخصية الكاتب :
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 : لماذا فلت الصور البٌانٌة فً النص ؟ 9 

 ألنو ييدؼ إلي اإلقناع ال اإلمتاع 

 الصور البٌانٌة ؟ : بم تعلل : استخدام الكاتب لبعض11 

 استخدـ الكاتب بعض الصور البيانية لمتخفيؼ مف جفاؼ األسموب العممي .

 : ٌشٌع فً النص الموسٌقا بأنواعها المختلفة . وضح  .11 

 -تظير الموسيقا بنوعييا في النص وتتمثؿ في : 

لـ يخُؿ قميمة في النص ولكنو الزدواج( ا -الجناس  -الموسيقى الظاىرة التى مصدرىا ) السجع  الموسيقا الخارجية : جاءت

 مف الموسيقى الداخمية 

 -اعتمدت عمى حسف انتقاء األلفاظ ومناسبتيا لمواضعيا ولممعنى الذى تعبر عنو ، فاأللفاظ ) حؽ الموسيقا الداخمية : 

 ماعية .أىؿ ( تدؿ فى موضعيا عمى الفكرة التى يدور حوليا الموضوع وىى فكرة اجت -مصالح  -بمد  -واجب 

 : علل : جاءت األسالٌب فً النص معظمها خبرٌة . 12 

 جػ : جاءت األساليب معظميا خبرية لتقرير أف ما يعرضو حقائؽ ثابتة ال مجاؿ لمشؾ فييا .

 ( //:dardery.site/archives/6567httpsُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (الحقىق والىاجبات)نص علىتدرٌبات 

 (1) 

ٛصٙ حُحو٤وش حُٞحوحش ،ألٕ حُزِس حُص١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ًَ  طلؽ٤ط، ٝ ال لؼٞرش ك٢  هَ حُؼَٔ رخُٞحجذاشح ًؼطص حُٔطخُزش رخُحوٞم ) 

رٜخ أٝ حُفؼٞض ر٘ومٜخ ،كبشح ضأ٣٘خ رِسح ٣ٌؼط ك٤ٚ ا٢ُ حُٔطخُزش  ٝال طسػٞ ك٤ٚ حُحخجشاٗؽخٕ ٝحجزٚ ال ٣ى٤غ ك٤ٚ حن ٖٓ حُحوٞم ، 

حُٔطخُزٕٞ رحوٞهْٜ ، كر٤ط ٓخ ط٘لغ رٚ شُي حُزِس إٔ طصًطٙ رٞحجزخطٚ ، ٝ إٔ طٌطض ُٚ حٌٔش ٝححسس ٣وطإٛخ ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ٝ 

 (. زع حُحوٞم طؽؼ٠ ا٤ُي رـ٤ط ػ٘خءٝ  ػ٤ِي رخُٞحجذ٣ؽٔؼٜخ ك٢ ًَ ٓ٘خؼزش ، ٢ٛ "

 ٖ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔظخحش : طر٤ط حإلجخرش حُمح٤حش ٓ -
 الفقرة: آخر عناء( فً بغٌر ـلٌك تسعى الحقوق دع: )الكاتب فول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌ  -1

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌـ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟من وجهة نظر الكاتب ما  كثرة المطالبٌن بالحقوق فً بلدما السبب فً  -2

   .ا دٌاد الوعً ومعرفة النا  بحقوفهمׄ                       .انتشار الظلم وغٌاب العدل ׄ  

 شجاعة أبناء هذا البلدׄ                       .بالواج بٌن أبناء هذا الوطن العمل فلةׄ  

https://dardery.site/archives/6567
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  :السابقةالفقرة  " فًو  تدعو فٌه الحاجة له :"فو فى( تدعو) كلمة معنى حدد -3

 .تتضرعׄ                   .تسمًׄ                              تحتاجׄ                               .تناديׄ  

  " : الحقٌقة هذه تفسٌر فً صعوبة فوله:"   فى( تفسٌر) كلمة مضاد حدد -4

 .صعوبةׄ      .ـبهامׄ   .شرحׄ                                     . توضٌحׄ  

   :السابقة" فً الفقرة  بالواجب العمل فل بالحقوق المطالبة كثرت فوله: " فً البدٌعى المحسن مٌ    -5

 .مقابلةׄ     .سجعׄ    .تورٌةׄ   .ـٌجاب طباقׄ  

 ٌلى: مما( بالواجب علٌك: )لقوله البالغى الغرض -6

 التعجب والدهشةׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ            حالحض والنصׄ   السخرٌة والتهكمׄ  

 ٌلى: مما( الواضحة الحقٌقة هذه: )فوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌ  -7

 .كناٌةׄ    .مجمل تشبٌهׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

   فبله: بما «بالواجب العمل فل » فوله : عالفة -8

 .تعلٌلׄ     فسٌرتׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن ـلى السابق النص ٌنتمى  -9

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -11

   العبارات وسالمة ودفتها األلفاظ سهولة ׄ       كثرة الصور البالغٌة ׄ  

 وبسطها رالفك تحلٌل لىـ المٌل ׄ       .       عمق الفكر ׄ  

 :أسلوب « الحقوق من حق فٌه ٌضٌع   » فى األسلوب ٌسمى -11

 الثالثة و الثانٌةׄ     فصرׄ    خبريׄ   ـنشائىׄ  

  لللللد لة على : " نكرة  ٌضٌع فٌه حق من الحقوق فوله :"فً  ( حق)  كلمة جاءت  -12

  .التعظٌمׄ           والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -13

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .التوكٌد واإلنشائً للنصح جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر و ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6567ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 (2) 

ض  حُ ِص١   ٞ ْح ِٔ حُ  ٝ ط  "  ْٓ ِٚ حأل  ٤ْ ِ ٕ  ال  ًُِّٚ   ٣ س ٝض  ػ  خ ْٗؽ  ٕ  حإِل ِٙ أ  ٤ِط ٕ  ؿ  ٝ ِٚ ز  َ  ُِ٘ ْلِؽ  ٔ ِٚ ...  ٣ ْؼ ي ِ٘  ٝ  َِ ْٛ خُِِح أ  م   ٓ   ٕ ٝ ِٚ ز  ظِ ْمِ ح   ٔ ال  ٣ ِؼ٤ؿ  رِ  ٝ  ،

ٌم ،  وٞ  ُٚ   ح   ٝ حِجز خٌص   ٝ  ِٚ ٤ ِ ٌٕ ػ  خ ْٗؽ  ٞ  اِ  ٜ ُِي  ك  ص   ً   ٕ خ  ً ح  اشح همط ك٢ أزحء حُٞحجذ حُٔلطٝن ػ٤ِٚ ،  ُٖٝ ٣ٌٕٞ ُٚ حن ٣طخُذ رٚك بِش 

 " . كخطٚ حُحن حُص١ ٣سػ٤ٚٝطؽظـطم جٜٞزٙ ك٤ِػ ُٚ حوٞم ٝال ُّٞ ػ٠ِ أحس اشح  طؼ٤٘ٚظٚ ٝحسٛخ ٢ٛ حُظ٢ أٓخ اشح ًخٗض ٓمِح

 طر٤ط حإلجخرش حُمح٤حش ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔظخحش :  -
ان   )أ نَّ  فً فوله فً السطر األخٌر : المحسن البدٌعً ما   -1 س  لى      اإل ن  م  ع  ه   ٌ  ف س  ون   ل ن  ه ( دى ٌر   ا سر جماله؟وم ؟ غ 

ًٍّ جمٌل. ׄ                                 ، ـبرا  المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، ـحداض جر  موسٌق

ًٍّ جمٌل.ا دواج ׄ    األول والثالض ׄ                                     ، ـحداض جر  موسٌق

 ( فً الفقرة:ٌدعٌه الذي الحق فاته: )الكاتب فول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌ  -2

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– تصرٌحٌة استعارةׄ      تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ          .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :السابقةالفقرة  فى( تعنٌه) كلمة معنى حدد -3

 .ساعدهتׄ     .تضنٌهׄ                         تهمه  ׄ                         .تقصدهׄ  

  :فً النص( به ٌطالب حق له ٌكون ولن: )لقوله البالغى الغرض -4

 النهًׄ     التوكٌد والتخصٌصׄ             ا ستنكارׄ   التقرٌرׄ  

 ٌلى: مما( جهوده وتستغرق تعنٌه التً هً وحدها مصلحته كانت ـذا: )فوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌ  -5

 .كناٌةׄ    تشبٌه تمثٌلًׄ    .تشبٌه بلٌـׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  :بعده بما «.به ٌطالب حق له ٌكون لن » عالفة -6

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 نوع المقال السابق:  -7

 مقال فلسفًׄ    مقال تارٌخًׄ    مقال سٌاسًׄ   مقال اجتماعًׄ  

ورى فً فوله "  - 8 دى ه   ٌ   ٌ ل  رى  ع   وسٌلته :" أسلوب فصر   األ م 

 استخدام ـنما ׄ   التقدٌم والتأخٌر           ׄ   النفً وا ستثناء        ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر        ׄ  

ان   نوع اإلطناب فً فوله :" مٌ  -9  س  لى      اإل ن  م  ع  ه   ٌ  ف س  ون   ل ن  ه   دى ٌر  ٌشى     ..  غ  ت ه   ٌ ع  ل ح  ص  ون   ب م  ال ح   دى ص  ل   م  ن ه   أ ه  ط   " فً الفقرة :و 

 .ـطناب با عتراضׄ      .ـطناب بالترادفׄ   .ـطناب بالتفصٌلׄ   .ـطناب بالتكرارׄ  

 ما عدا: العامة للمقال  كل مما ٌأتً من السمات   -11

 .األسلوب وضوح ׄ         .      األسلوب فوة ׄ            تنوع األسلوب ׄ         .      األسلوب جمال  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6567ظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُ) 
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 (الحقىق والىاجبات)نص علىنصوص متحررة 

 

 (1نص رفم )

 ٌقول عبد الرحمن شكري: 

 حٌُٔخٕ ك٢ أٝ حُٔرظِلش حألظٓ٘ش ك٢ طرظِق هس أٜٗخ ًٔخ،  حالذظالف رؼه حُٔرظِلش حألٓخًٖ ك٢ طرظِق ٝحُٞحجذ حُحن حسٝز إ

 ٝطؼ٤٤ٜ٘خ ٝحُٞحجذ حُحن حسٝز طؼط٣ق ك٢ حالذظالف ٝٛصح. ح٥ضحء ٖٓ ٣ظزؼٜخ ٝٓخ حُ٘لؽ٤ش ٝحُملخص حُطزخثغ الذظالف؛  ٝحُعٓخٕ

،  ـؤٗخ ، ُٜخ ٣جؼِٞح ال ٝإٔ رٜخ ٣ظو٤سٝح ال إٔ ٣ٝحخُٕٝٞ ، ًِٜخ ك٤٘زصٜٝٗخ حالجظٔخػ٢ حالٗوالد ػمٞض ك٢ حُ٘خغ ٣ـط١ هس

 ٓطخُذ ُجِذ ٗزصٛخ ٣ؽظؼٔطٝح ٢ً أٗلؽْٜ ٣ٝـخُطٕٞ ؿ٤طٛخ، ٖٓ ٝطمِح طحؽٖ ٝإٔ طوّٞ إٔ طؽظط٤غ حُح٤خس إٔ ٣ٝحؽزٕٞ

 .ُزخٗخص ٝهىخء

 ٖٓ ًؼ٤طح   ٝإٔ أذطٟ، ٝٝحجزخص حوٞم حسٝز ك٢ حُ٘خغ حذظِق ٝإ،  أحس ك٤ٜخ ٣رظِق ال حسٝزح   ٝحُٞحجذ ُِحن إٔ ٝحُحو٤وش

 حسٝز ححظطحّ ٖٓ ًز٤ط ر٘م٤ذ اال طمِح ال حُح٤خس ٝإٔ ، أػططْٜ ًزح ػٖ ػجعح   رٜخ ٣ؼظطكٕٞ حُظ٢ حُحسٝز حظ٠ ٣٘زصٕٝ حُ٘خغ

 ك٤ٜخ ٣ٌؼط حُظ٢ حالجظٔخػ٢ حُظـ٤ط ػمٞض ك٢ حظ٠ حُس٤٘٣ش ٝحُفطحثغ ٝحُى٤ٔط حإلٗؽخ٤ٗش حُوٞح٤ٖٗ طحسزٛخ حُظ٢ ٝحُٞحجذ حُحن

 حُح١ٞ٤ ُِظٞحظٕ حلظخ  ؛  حُحسٝز رظِي طفزؼٜخ ٣عزحز حُ٘خغ ٖٓ يٞحثق ا٠ُ أحٞؽ حُؼمٞض طِي ٗضًخ ضرٔخ رَ حُحسٝز، رظِي حُؼزغ

 . ؼ٘ظٜخ ٢ٛ ٝؼ٘ظٚ حُظٞحظٕ ػ٠ِ هخثٔش حُح٤خس ألٕ

 طزظؼؼٚ ٓخ ٝؼً ٝك٢ حُطز٤ؼ٤ش ٝحٌُٞحضع ٝحُحطٝد حُؼٞضحص ارخٕ ك٢ حظ٠ حُٔرظِلش حألْٓ ك٢ ٝجس حُظخض٣د ًظذ زضغ ٖٝٓ

 حُحسٝز رظِي طفزؼْٜ ٣عزحز ٝأٗخؼخ   ٝحُٞحجذ، حُحن حسٝز ك٢ ح٤ٓٞ٤ُش أػٔخُْٜ ٣ؼِٕٔٞ أٗخؼخ   - حإلجطحّٝ حُرِو٢ رخالوططحد

 .ا٤ُٜخ أـطٗخ حُظ٢ حُح١ٞ٤ حُظٞحظٕ ؼ٘ش حؽذ

 طر٤ط حإلجخرش حُمح٤حش ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔظخحش :  -
 :الثانٌةلفقرة أثرتهم( فً ا كبح: )الكاتب فول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌ  -1

 .توضٌح- تصرٌحٌة استعارة ׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌـ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  حق  والواجب تختلف والسبب الماشر لذلك كما تفهم من الفقرة األولى هو:حدود ال -2

   .ف األ منةاختالׄ                       .اختالف األماكن ׄ  

 .النفسٌة والصفات الطبائع اختالفׄ                       .صعولة تحدٌدهاׄ  

  :األولىالفقرة  فى( ٌغري) كلمة معنى حدد -3

 .ٌدلׄ                   .ٌمنعׄ                              ٌشجعׄ                               .ٌفسدׄ  

  :األولى" فً الفقرة  ا ختالف بعض المختلفة األماكن فً تختلف وله: "ف فً البدٌعى المحسن مٌ    -4

 .مقابلةׄ     .سلب طباقׄ    .جنا ׄ   .ـٌجاب طباقׄ  

 ٌلى: مما( الحق حدود احترام من كبٌر بنصٌب ـ  تصلح   الحٌاة وأن: )لقوله البالغى الغرض -5

 نفىالׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ   ا ستنكارׄ   واإلٌجا  الدفةׄ  
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   :فبلها بمافً الفقرة األولى   «.ا جتماعً ا نقالب عصور فً النا  ٌغري فد » فوله : عالفة -6

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -7

 سهولة األلفاظ ׄ           ياألسلوب الخبر  سٌطرة ׄ  

 عمق الفكر ׄ          .       دٌعٌةالمحسنات الب كثرة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -8

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 مع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح ج ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 نوع المقال السابق:  -9

 علمًׄ     فلسفًׄ    اجتماعًׄ   دٌنًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6612ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (2نص رفم )

 كتب محمد محمود اإلمام:

 حوٞم ٗظطجْ كؼ٘سٓخ. حُمٞضس طٌظَٔ ٠ٌُ حُٞحجزخص، طحس٣س ك٠ حؼظـالُٚ ٣جذ ًخٕ ٝهظخ ٣ؽظِٜي حُحوٞم حٍٞ حُسحثط حُجسٍ إ" 

 حُصٟ طحألٓ حُحوٞم، طٞك٤ط ك٠ همٞض  ٜط اشح حالطٜخّ ٓٞوغ حألذ٤طحٕ ٣ٞوغ ،ٝحُسُٝش حُٔجظٔغ ػ٠ِ طِو٠ ٝحجزخص ا٠ُ حُلطز

 حُحوٞم إ. طحو٤وٜخ ٝحجذ ػ٤ِْٜ ًخٕ ٖٓ ؼ٤ًِٞخص ك٠ حُرَِ أٝجٚ طس٣ٖ حُحوٞم ٓطحػخس حن ُ٘لؽٜخ طعػْ أيطحكخ ٣جؼَ

 رخػظزخضٛٔخ ،ٓؼخ ٝحُٔجظٔغ حُلطز ٖٓ ًال طفَٔ إٔ ٣جذ حُ٘ظطس كبٕ ػْ ٖٝٓ اٗؽخ٠ٗ، طجٔغ ايخض ك٠ اال طظٜط ال ٝحُٞحجزخص

 .«اٗؽخٕ» رِلظ حُٔومٞز٣ٖ

 ه٤ْ ُٔ٘ظٞٓش ٣رىؼخ إٔ ٓؼخ حالػ٤ٖ٘ ٝػ٠ِ ،ٓجظٔؼْٜ اظحء ٝحجزخص حألكطحز ػ٠ِ كبٕ أكطحزٙ، اظحء ٝحجزخص حُٔجظٔغ ٠ِػ إٔ كٌٔخ

 ،ضأ٣ٚ ػٖ حُظؼز٤ط حط٣ش ُِلطز ًخٕ كبشح. حُزفط أكؼخٍ ٌَُ حُظحظ٤ش حُز٤٘ش طؼظزط حُظ٠ حُؼوخك٤ش رخُٔوٞٓخص حُٜ٘ٞن طظطِذ ضك٤ؼش

 .ٝٓؽظٔغ هخثَ ٝجٞز ٣ؼ٠٘ حُظؼز٤ط ألٕ رٔمخُحٚ، ٣ىط ٝأال حُٔجظٔغ خءح٤ حُطأٟ ٛصح ٣رسؾ أال ٝحجذ كؼ٤ِٚ

 طر٤ط حإلجخرش حُمح٤حش ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔظخحش :  -
 فن ـلى السابق النص ٌنتمى  -1

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -2

 سهولة األلفاظ ׄ           الخبر واإلنشاءتنوع األسلوب بٌن  ׄ  

 .فلة الصور الخٌالٌة ׄ          .       المحسنات البدٌعٌة فلة ׄ  

 

https://dardery.site/archives/6612
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 :أسلوب « والدولة المجتمع على تلقى واجبات ـلى الفرد حقوق نترجم فعندما » فى األسلوب ٌسمى -3

 .الثالثة و الثانٌةׄ     شرطׄ    خبريׄ   ـنشائىׄ  

 " أسلوب فصر بتقدٌم :رأٌه  عن التعبٌر حرٌة للفرد كان فإذااألخٌر:  "  فوله فً السطر -4

 الظرفׄ      الفاعلׄ        خبر كانׄ     المفعولׄ  

  لللللد لة على : نكرة الفقرةاألولىفً  ( فصور: ) كلمة جاءت  -5

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -6

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 صح جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للن ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ؟الخصائص العامة للمقالٌعد من    ، أيٌّ مما ٌأتًللنص السابقفً ضوء فهمك  -7

 جمٌع ما سبق ׄ     القصر ׄ   .الذاتٌة ׄ   النثرٌة ׄ  

 :األولى( فً الفقرة وفتا ٌستهلك: )الكاتب فول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌ  -8

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد -بلٌـ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :النظر ـلى حقوق الفرد على اعتبار أنها واجبات الدولة ٌؤدي ـلى -9

   .عدم تحقٌقهاׄ                       .سهولة تحقٌقها ׄ  

 . عند وحود فصور فً تحقٌقها  وضع الدولة فً موفع ا تهامׄ                       .ضمان تحقٌقهاׄ  

  :الثانٌةالفقرة  فى( ٌخدش) كلمة معنى حدد -11

 .ٌعٌبׄ                   .ٌجرحׄ                              ٌخجلׄ                               .ٌقشرׄ  

مجتمعهم  ـ اء واجبات األفراد على فإن أفراده، ـ اء واجبات المجتمع على أن فكما فوله: " فً البدٌعى المحسن مٌ    -11

   :الثانٌة" فً الفقرة 

 .األول والثانًׄ     .سلب طباقׄ   .ا دواجׄ   .مقابلةׄ  

   :فبله بمافً الفقرة األولى   «.معا والمجتمع الفرد من كال تشمل أن ٌجب النظرة فإن ثم ومن » فوله : عالفة -12

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6613سض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظ) 
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 ٣وٍٞ حُسًظٞض أحٔس زض٣ٝؿ:

وس ٓش حُِـخص ح حُِـش حُؼطر٤ش        ٓ ْض ك٢ حُو٤خّ رسٝضٛخ حُحىخض١ ك٢ ٓخو٤ٜخ حُٔج٤س ٝططحػٜخ حُؼط٣ن طؤط٢ ك٢  ك٤ِغُظ٢ ٗجح  ، حُط 

ٓ ش ٖٓ ٓجظٔغ حُمحطحء حُٔظٞحِض١  ُظٌٕٞ ٢ٛ ُٝـظٜخ هخثسس حُحىخضس ٝحُٔؼطكش ػ٠ِ ٓؽظٟٞ حُؼخُْ هطٝٗ خ ػس٣سس ؛ ٝحضط و ْض رؤ

ك ْض رحَٔ آِذط ِضؼخالص حُؽٔخء ا٠ُ حألضن  ط  ـ  ً ط أٜٗخ  ل٢ِ ك٢ ٛصح حُٔوخّ إٔ ٗظص ظٞح٤ُِ ش، ٣ٌٝ  ز٤ِٖٓ   ٓ  .رِؽخٕ ػطر٢ 

ً ط          ٖ  حُِـش ك٢ حخِوطٛخ ح٤ُّٞ ك٢ حخجش  ا٠ُ إٔ ط ظص  حٛخ ُٔٞحجٜش ٓظطِ زخص حُحخوط ٝحُٔؽظوزَ ك٢  ،ٌُ ٝإٔ طؽظجٔغ هٞ 

ٜ ٣ٞ ش، ٝحؼظِؼ ٔ ش أر٘خثٜخ ُِو٤خّ رسٝضٛخ حُحو٤و٢ ك٢ حُٔحخكظش ػ٠ِ حُ ِٛ خزس حُٔجخٍ حُٔؼطك٢ ٝحُحىخض١، ٝإٔ ط٘ظ٢ٜ رلْىَ ٝػ٢ ٝ

٤ خع. ح حُٞجٚ حُٜٔس زس رخُى  ِٓ ال  ٓ  رؼه 

خ ك٢ ػمط           ً ط أٗ٘  ؼ ذ ك٤ٚ حخُش ُـخص حُفؼٞد ُٝ٘ظص ش -هٞس  أٝ وؼل خ  -طِ   ٓ ٤ًِخٕ حأل خ ك٢ حُٔحخكظش ػ٠ِ   ّٔ ح ٜٓ ، أٝ زٝض 

ش  ُظوُِّزخص حألٛٞحء ٝحألحسحع ٖٓ حُٞٚ،  ً ط حُظلط٣ً ك٤ٚ، ٝططًٚ ػ طو  خ  -ُٝ٘ظص ٘خ ك٢ ػمط ط حِطق ك٤ٚ حُِـخص حٌُزطٟ أٗ   -أ٣ى 

٘خكِؽش ُٜخ  ٔ ٤ِططس ػ٠ِ حُظِٜخّ حُِـخص حُ ؽ   ٔ ، أٝ اوؼخكٜخ ٝطلظ٤ظٜخ، ٝأٜٗخ طِجؤ ك٢ ؼز٤َ طحو٤ن شُي حُٜسف ا٠ُ ٝؼخثَ ػ٤ِٔ ش حُ

ْ  اػسحز ٛخ ٝزضحؼظٜخ رِسه ش ـس٣سس،  رخٝطؼ٤ٔ٤ِ ش ٝاػال٤ٓ ش، ط  ـط٣خص ٝحُؼ وٞ   ٔ ٗ ْض ك٤ٜخ حُ حظ  ْ  ربحٌخّ ك٢ ٓؼظْ صٝطٞ  ْ  زغُّ حُؽ ، ٝط 

ِصد ا٠ُ حُٜسف حُٔطؼّٞ حألحخ٤٣ٖ، ك٢ آ٤ٗش حُؼؽَ؛  ج  كش -رٞػ٢ أٝ رال ٝػ٢  -٢ٌُ ٣٘  أٗلؽ ْٜ، ٣ٌٝٞٗٞح أًزط  أر٘خء  حُِـش حُٔؽظٜس 

س. طحز   ٔ ٕ  ػ٠ِ طحو٤ن حُـخ٣ش حُ ْٞ  ػ 

 طر٤ط حإلجخرش حُمح٤حش ٖٓ  ر٤ٖ حُزسحثَ حُٔظخحش :  -
 فن ـلى السابق نصال ٌنتمى  -1

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -2

 غموض المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 استخدام التصور لتقرٌب المعنى ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

ذ ب كًل » عالفة -3 فة اللغة أبناءى  - وعً بال أو بوعً - المرسوم الهدف ـلى ٌ نج    :فبلها بما «.المستهد 

 .تعلٌلׄ      تفسٌرׄ   .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -4

 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك ،اإلنشائً ׄ      .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌر ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

ب نوع اإلطناب فً فوله :" مٌ -  -5 لع  ا دوًرا - ضعًفا أو فوةً  - الشعوب لغات حالة فٌه ت  ٌان على المحافظة فً مهَمً ة  ك  األمَّ

 " فً الفقرةالثالثة:

 .ـطناب با عتراضׄ   .ـطناب بالترادفׄ   .ـطناب بالتفصٌلׄ   .ـطناب بالتكرارׄ  
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 :األبٌات خالل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج- 6

  الضٌق بعج  اللغة عن مواكبة العصرׄ    . الغٌرة على اللغة والخوف علٌهاׄ  

 الثورة على اللغة والدعوة ـلى التجدٌدׄ    لغةال ضٌاع على الحسرةׄ  

ن ت   فً فوله فً الفقرة الثالثة : المحسن البدٌعً ما-   -7 وا   قىوبات( المىغرٌات فٌها )وت   وما سر جماله؟ ؟ والعى

ًٍّ جمٌل. ׄ                                  ، ـبرا  المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، ـحداض جر  موسٌق

ًٍّ جمٌل. ׄ   ًٍّ  جر  ـحداض، حسن تقسٌم ׄ                                      جنا ، ـحداض جر  موسٌق  .جمٌل موسٌق

رها فً اللغة لكنَّ : )الكاتب فول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌ  -8 ر( فً الفقرة  أن ـلى حاجة   فً الٌوم حاض  كَّ تذ  ت 

 الثانٌة:

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ               .تجسٌم -كناٌةׄ  

 تتخذ  اللغات المسٌطرة عدة وسائل فً حربها ضد اللغات الضعٌفة لٌ  منها: -9

 . الوسائل  اإلعالمٌة ׄ          .الوسائل القانونٌةׄ             .الوسائل التعلٌمٌة ׄ             .الوسائل العلمٌة  ׄ  

ع) كلمة معنى حدد  -11 فٌ    الفقرة األولى: فى( الرَّ

 .األول والثانًׄ               .النحٌفׄ                 السامًׄ   .العالًׄ  

ر: )لقوله البالغى الغرض -11 نا - أًٌضا - ولنتذكَّ ص عصر فً أنَّ رة الكبرى اللغات فٌه ت حر  ٌط   غاتالل الت هام على المىس 
ناف سة  :فً الفقرة الثالثة( لها المى

 النفىׄ     التحذٌرׄ    ا ستنكارׄ   التقرٌرׄ  

ب ٌن عربً بلسان: )فوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌ  -12   :ٌلى مما( مى

 .كناٌةׄ    .مجا  مرسلׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6614رخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخ) 
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 ـٞـش كخضٝم                              

 :    التعرٌف بالشاعر

ػْ حُظحن ر٤ٌِش زحض  ٢ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ز٤ٓخي ّ ، حلظ حُوطإٓ ، ٝطِو9ُٖٙٔٝس كخضٝم ـٞـش ك٢ هط٣ش حُفؼطحء رٔحخكظش ز٤ٓخي ػخّ 

ّ حُظحن ر٤ٌِش حُظطر٤ش ُِحمٍٞ ػ٢ِ حُسرِٞٓش  9٘ٙٔحُؼِّٞ ؤٖ أٍٝ زكؼش طِظحن رخ٤ٌُِش ٖٓ حِٔش حُظٞج٤ٜ٤ش ، ٝرؼس طرطجٚ 

شحػش ، ّ حٗظوَ ُِؼَٔ ك٢ حإلشحػش ، ٝطوِس ٓ٘خلذ ـظ٠ ك٢ حإل 9٘7ٔحُؼخٓش ك٢ حُظطر٤ش .. ػَٔ ٓسضؼخ  ُِـش حُؼطر٤ش ٝك٢ ػخّ 

ُئُئس ك٢ حُوِذ  -ٝلخض أ٤ٓ٘خ  ػخٓخ  ُِٔجٔغ حُِـ١ٞ ٝضث٤ػ حطحخز حٌُظخد ، ُٝٚ ذٔؽش ػفط ز٣ٞحٗخ  ٜٓ٘خ : " حُؼ٤ٕٞ حُٔحظطهش 

 ُـش ٖٓ زّ حُؼخـو٤ٖ " ُٝٚ ٓجٔٞػخص ـؼط٣ش ُأليلخٍ. -

 مناسبة النص

م المصرٌون  ٌصبرى اإلنسان طوٌالً، ولكن صبره ٌنفد حٌن ٌضٌق به الحال وٌصبح كلُّ شًء   ا هى ا ً. وه  ن  مىح  س  ـلى الحى

ل  واحد ثائرٌن على  جى ة  ر  بَّ بُّوا ه  ٌضٌقون ذرعاً بحٌاة الظلم والضنك التً كانوا ٌعٌشونها فً العقود الثالثة الماضٌة. لقد ه 

لك. وـذا م، وخرج الشباب معبرٌن عن رفضهم لكل ذ2111الظلم والضنك وا ستبداد فً الخام  والعشرٌن من ٌناٌر 

بعجالت ا ستبداد تدهسهم وأٌادي الغدر تقتلهم فسالت دماؤهم ال كٌة على األرض الظمأى  ـلى الحرٌة فكانت الحرٌة. 

 والشاعر فً هذه القصٌدة ٌفخر بهؤ ء الشهداء.

 النص

ف اء   ر  ار  الشُّ ر  ح 
م  األ   ب اس 

ن   ن  أ ب  الً  م  نى الغ  ط  هىم  هذا الو  ت  ب  ن  أن  ل  م  ب   اء  أ ن 

ت   و  ول  الم  ت  غى دَّ مىوع  ص  م  جى  ب اس 

اء   ل م  وت  الظَّ اغى ت  ط  اس  د   و 

ت   دَّ ت  ة  ف ام   ٌ ا وا الرَّ ف عى اب  ر  ب  م  ش   ب اس 

اق   ن  لَّ األع  ال ت  كى  ط 

وات   ت  كلُّ األص  جَّ  وض 

اء   م  ن  س  ط  ذا الو  ار  ل ه  ف ًة ف د  ص  اد    هات ف ًة ه 

رٌّ  قٌنغ حى  ٌ مةغ و ار  وحغ ع  ل قغ  رى ط  ن   مى

اء   ارغ وـب  امغ وف خ  ح   و  

م   دَّ ه  ت  ت  ت  اح  ارغ ر  و   أ س 

اء   ق  ب ن  قىطى ف و  ٌ س  اءغ   وب ن 
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هىم   ت  ب  ن  أ ن  ل  م  ب  ا أ ن   ٌ مى  كى م   ب اس 

اء   ن  ن  أب  الً  م  نى الغ  ط  ا الو  ذ    ه 

ض  .. م  األ ر   ب اس 

ض  .. ر  م  الع   وب اس 

د   اع  ك  الصَّ س  م  الم   وب اس 

اء  م   م  د  ه ج  و  ى  مى
ق   ن  أن 

ف اء   و  ق  و  د  ة  ص  ظ   ف ً ل ح 

تى  و  ا الصَّ ذ  ف ت ه  خ   ٌ   . . ل ن  

ةى  ح   ٌ ى  الصَّ ذ  ع  ه  اج  ر  ت   ول ن  ت 

اء   د  ى  األص  ذ  ى  ه  ت الش   لن  ت 

اء ض  غ  الب  ة  و  ل م  داً ل كىهىوف  الظُّ ًة أب   ٌ ج ع  ثان ر   لن  ن 

م   اء  ، ب اس  د  ه  م  الشُّ اء   ب اس  د  ه   الشُّ

 األفكار   :

 لخض ُٞي٘٘خ ؼٔخء حُٔوطغ حألٍٝ : -ٔ

 .أؼٞحض حُظِْ طظٜسّحُٔوطغ حُؼخ٢ٗ :  -ٕ

 .ال ػٞزس ُِظِْحُٔوطغ حُؼخُغ :  -ٖ

    الشرح والتحلٌل                                          

  حُٔوطغ حألٍٝ : لخض ُٞي٘٘خ ؼٔخء -ٔ

ف   ر  ار  الشُّ ر  ح 
م  األ   اء  ب اس 

اء   ن  ن  أ ب  الً  م  نى الغ  ط  هىم  هذا الو  ت  ب  ن  أن  ل  م  ب   أ ن 

ت   و  ول  الم  ت  غى دَّ مىوع  ص  م  جى  ب اس 

اء   ل م  وت  الظَّ اغى ت  ط  اس  د   و 

ت   دَّ ت  ة  ف ام   ٌ ا وا الرَّ ف عى اب  ر  ب  م  ش   ب اس 

اق   ن  لَّ األع  ال ت  كى  ط 

وات   ت  كلُّ األص  جَّ  وض 

ف ًة ف   اد  اء  هات ف ًة ه  م  ن  س  ط  ذا الو  ار  ل ه    د  ص 
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 المفردات

:  أْنَبَتُيـْ  -أحقر ، أخس ، أدنأ × : أشرؼ  َأْنَبؿِ  -الوضعاء ، الحقراء × :  مرتفعو المنزلة والمكانة ـ الشريؼ  الشَُّرَفاءْ 

:  ُغوؿَ  -منعت ، واجيت :  َصدَّتْ  -أفراد × : جماعات ـ جمع  ُجُموعٍ  -الرخيص × : النفيس  الغالي -أخرجيـ ، أنجبيـ 

َداَستْ  -شبح مخيؼ ج أغواؿ ، غيبلف  :  الظَّْمَماءْ  -: مستبد ظالـ ، متجبر ج طواغيت ، طواٍغ  َطاُغوتَ  -: وطئت  ََ

 -: العمـ ، المواء ج الراي ، الرايات  الرَّاَيةَ  -خفضوا × : أعموا  رفعوا -النور ، الضياء × الظممة ج الظمماوات ، الُظمـ 

 ىادفة -ىامسة × : صائحة  ىاِتَفةً  -ىمست × : صاحت ، أحدثت جمبة  َضجَّتْ  -قصرت × : أي ارتفعت ، تخطت  طالت

: كؿ ما عبلؾ فأظمؾ مثؿ السقؼ ،  َسَماءْ  -ثبت × : تحوؿ  صار -تائية × : قاصدة مسرعة نحو اليدؼ ج ىادفات 

 والمقصود : حرية ج سماوات ، سماءات .

    الشرح

فيـ أجمؿ وأنبؿ   ،وكسروا حاجز البطش ، ر قصيدتو  باسـ ىؤالء الشيداء النببلء الذيف تحرروا مف الخوؼيبدأ الشاع -

وباسـ ىؤالء الذيف رفعوا راية الحرية  ، وباسـ ىؤالء الذيف تصدوا لكؿ أسباب الظمـ والطغياف  ،َمف أنجبيـ ىذا الوطف

 أصبح ىذا الوطف يمتمؾ الحرية. وتطاولت كؿ األعناؽ مزىوة وارتفعت األصوات تيتؼ لقد 

 : بم  وصف الشارع األحرار الشرفاء ؟ ولماذا ؟  1 

 جػ : وصفيـ بأشرؼ وأعظـ مف أخرجيـ ىذا الوطف .

 ألنيـ لـ ييتموا إال بالوطف وضحوا بأرواحيـ مف أجمو ومف أجؿ أبنائو لكي يعيشوا في عزة وكرامة . -

 لحرٌة ؟: ماذا فعلت جموع الشهداء لكً تتحقق ا 2 

جػ : كسروا حاجز الخوؼ ووقفوا أماـ شبح الموت الشرس الذي حاوؿ أف يحصدىـ  ، وضحت بدمائيا الطاىرة ؛ لتقضي 

 عمى الظمـ والظالميف .

 : ما نتائج رفع شباب الثورة راٌة الحرٌة ؟ 3 

باء وثارت بعد أف تحررت مف قيود الخوؼ  التي كبمتيا سنيف ، وأصبحت جػ : ارتفعت الرؤوس تبحث عف الحرية في عزة وا 

 الحرية سماء تظمؿ جميع أبناء الوطف .

 : ما الجمال فً بدء الشاعر فصٌدته بشبه الجملة )باسم األحرار ..( ؟ 4 

 جػ : قصرًا وتخصيصًا وتعظيما مف شأنيـ .
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 : ما فٌمة وصف )األحرار( بل)الشرفاء( ؟ 5 

 ؽ ثورتيـ التي ىدفيا إعبلء الوطف ال المصمحة الشخصية .جػ : وصؼ )األحرار( بػ)الشرفاء( يدؿ عمى نبؿ وصد

 ألوان الجمال

- . ثارة الذىف  )ِباْسـِ اأَلْحرَاِر الشَُّرَفاْء( : براعة استيبلؿ لمتشويؽ وا 

- لجمع يدؿ )ِباْسـِ اأَلْحرَاِر الشَُّرَفاْء( : أسموب إنشائي غير طمبي / قسـ يؤكد منزلتيـ الغالية عند الشاعر ، والتعبير با

 عمى كثرتيـ في وطننا ، ومعرفة لمتعظيـ .

-  أنبؿ مف أنبتيـ( : استعارة مكنية ، حيث صور الشاعر الوطف بأرض خصبة واالبناء بنبات طيب يخرج مف ىذه(

 األرض ؛ ليوحي بعمؽ الروابط والجذور واالنتماء بيف الوطف وأبنائو .

- ىؤالء األحرار وقمة العظمة التي ىـ عمييا .  )أنبؿ( : استخداـ اسـ التفضيؿ يدؿ عمى سمو 

-  أنبت( :  محسف بديعي / جناس ناقص يعطي جرسًا موسيقيًا يطرب األذف . -)أنبؿ 

 وصؼ )الوطف( بػ)الغالي( يدؿ عمى قيمة الوطف السامية في النفوس التي تجعمنا نبذؿ الغالي والنفيس مف أجمو .  

- سموب إنشائي غير طمبي / قسـ يؤكد عظمة وروعة دور ثوار يناير الذيف تصدوا )باسـ جموع صدت غوؿ الموت( : أ

 يناير .ٕ٘لفساد ما قبؿ 

 -  غوؿ الموت( : تشبيو لمموت بالغوؿ المخيؼ الذي قيره شباب الثورة ، وسر جماؿ الصورة : التوضيح ، وتوحي(

 الصورة بسوء الحاؿ الذي سبؽ الثورة .

- : )كناية عف شجاعة وصبلبة وثبات الثوار ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى مصحوبًا  )جموع صدت غوؿ الموت

 بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  .
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 -  ذالؿ الطاغوت ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى مصحوبًا )داست طاغوت الظمماء( : كناية عف نجاح الثورة وا 

 بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  . 

- . داست طاغوت الظمماء( : تشبيو لمظمماء بطاغوت يقير ، والصورة توحي بسوء حاؿ ما قبؿ الثورة( 

-  حيث يصور فييا الشاعر الظمـ بالظمماء ، والصورة فييا توضيح لمحالة السيئة لما  تصريحية)الظمماء( : استعارة ،

 قبؿ الثورة .

- وىواف الطاغوت . )داست( : تعبير يوحي بعزة الثوار وحقارة وذؿ 

- . باسـ شباب رفعوا الراية( : أسموب إنشائي غير طمبي / قسـ يؤكد ريادتيـ في محو الظمـ( 

-  شباب رفعوا الراية( : كناية عف تزعميـ لمثورة وشجاعتيـ ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ(

 عميو في إيجاز وتجسيـ  .

- عظيـ.)شباب(: نكرة لمت 

-  : الراية امتدت طالت كؿ األعناؽ( : كناية عف الشموخ والعزة والكرامة وأف الوطف فوؽ الجميع ، وسر جماؿ الكناية(

 اإلتياف بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ عميو في إيجاز وتجسيـ  .

- عنى مصحوبًا بالدليؿ )ضجت كؿ األصوات( : كناية عف السخط والغضب العاـر ، وسر جماؿ الكناية : اإلتياف بالم

 عميو في إيجاز وتجسيـ  .

-  تصور األصوات بأشخاص تصيح وتيتؼ وتتجو بقوة لتحقيؽ ، ىادفة( : استعارة مكنية  -)ضجت كؿ األصوات ىاتؼ

 أىدافيا )صورة ممتدة لؤلصوات(  ، وسر جماؿ الصورة : التشخيص .  

-  رسًا موسيقيًا يطرب األذف .ىادفة( :  محسف بديعي / جناس ناقص يعطي ج -)ىاتؼ 
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-  قد صار ليذا الوطف سماء( : أسموب مؤكد بػ)قد( مع الفعؿ الماضي ، وأسموب قصر بتقديـ الجار والمجرور)ليذا(

 الوطف( يفيد التأكيد والتخصيص .

- التجسيـ  )صار ليذا الوطف سماء( : استعارة مكنية ، حيث شبو الشاعر الوطف ببناء لو سقؼ ، وسر جماؿ الصورة :

 ، وتوحي بأف الثورة حماية لموطف مف الضياع في مستنقع الفساد .

-  حيث شبو الشاعر الحرية بالسماء التي تظممنا ، وسر جماؿ الصورة : التجسيـ ،  تصريحية)سماء( : استعارة ،

 وتوحي بالحماية واألماف .

-  تعظيـ .سماء( : جاءت ىذه الكممات نكرة لم -شباب  -جموع  -)أبناء 

 الخٌال الكلً

 رسـ الشاعر في ىذا المقطع صورة كمية )لوحة فنية( لؤلحرار في ميداف التحرير وفي كؿ المياديف وما فعموه مف أجؿ الوطف  

 سماء( -طاغوت -غوؿ –الوطف  -أجزاؤىا: )األحرار -

 والحركة( -والموف  -خطوط الصورة )أطرافيا( وتتمثؿ في : )الصوت  -

ىاتفة( -صاحت  -األصوات  -في : )ضجت  الصوت ويسمع 

 سماء( -والموف ويرى في : )الراية 

 رفعوا( . -داست  -والحركة وتحس في : )جموع 

وقد وفؽ الشاعر في رسـ ىذه الموحة ؛ ألنيا اجتمعت ليا األجزاء وتآلفت فييا األطراؼ ، واستطاعت أف توضح الفكرة وتنقؿ 

 اإلحساس .. 
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 هللا حخكظ ٓمط ٝ أر٘خثٜخ زحثٔخ حُٔوطغ حُؼخ٢ٗ: -ٕ

ل قغ  ط  ن  رٌّ مى قٌنغ حى  ٌ مةغ و ار  وحغ ع   رى

اء   ارغ وـب  امغ وف خ  ح   و  

م   دَّ ه  ت  ت  ت  اح  ارغ ر  و   أ س 

اء   ق  ب ن  قىطى ف و  ٌ س  اءغ   وب ن 

هىم   ت  ب  ن  أ ن  ل  م  ب  ا أ ن   ٌ مى  كى م   ب اس 

اء   ن  ن  أب  الً  م  نى الغ  ط  ا الو  ذ    ه 

 المفردات

: العنيفة ، والمقصود الروح العارمة  -ضعيفة × : شديدة ، عنيفة ، جارفة ، ال تقاـو  َعاِرمة -: نفس ج أرواح  ُروحٌ  -  

: أَنَفة ،  إَباءْ  -تواضع × : مباىاة ، تيو  َفَخارٌ  -شؾ ، ظف × : عمـ ال شؾ معو ، ثقة ، تحقؽ ، اقتناع  َيقيفٌ  -: الثورية 

ـْ  -: بدأت ، مضت ، ذىبت  رَاَحتْ  -: جدراف  أسوار -ىواف ذلة ، × عزة نفس ، استعصاء  تبني × : تتياوى ، تنيار  َتَتَيدَّ

 يبقى ، يصمد .× : ينيار ، يتياوى  يسقط -

    الشرح

ميداف التحرير الثائر قائبل إنيا الروح الطيبة الشديدة واليقيف المتحررالذى انطمؽ وسط الزحاـ  الثوار فيويصؼ الشاعر 

 واإلباء ثـ تيدمت حوائط الظمـ وابنيتو معمنة انتياء عصر مظمـ فاسد وابتداء عيد مف الحرية والعزة والكرامة. والفخار

 : بم  وصف الشاعر مٌدان الثورة وروحه المشتعلة ؟ 1 

لزحاـ والفخار جػ : اندفعت الجماىير في كؿ مياديف الثورة تدفعيا الروح الطيبة والشديدة واليقيف المتحرر الذي انطمؽ وسط ا

 واإلباء لمقضاء عمى الظمـ والظالميف ، فتيدمت جدراف الظمـ وأبنيتو 

 : ٌعك  النص الحال الثائرة للمٌدان . اشرح ذلك . 2 

جػ : إنيا الروح الطيبة والشديدة واليقيف المتحرر الذي انطمؽ وسط الزحاـ والفخار واإلباء ، ثـ تيدمت حوائط الظمـ وأبنيتو ، 

 ـو عيد جديد مف الحرية والعدالة.معمنة قد
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 ألوان الجمال

 -  روح عارمة( : تشبيو ، حيث صور الشاعر الثورة بروح تقتمع في غضب كؿ ما يواجييا مف فساد ومفسديف ، وسر(

 جماؿ الصورة : التوضيح ، وتوحي بشدة وقوة الثورة التي سادت مصر .  

 - بتدأ وتقديره )ىي( لبلىتماـ بالخبر .)روح عارمة( : إيجاز بالحذؼ فقد حذؼ الم 

 -  حيث صور اليقيف بإنساف حر منطمؽ يثؽ في تحقيؽ أىدافو ، وسر جماؿ ، )يقيف حر منطمؽ( : استعارة مكنية

 الصورة : التشخيص ، والصورة توحي بالرغبة الشديدة في االستقبلؿ وعدـ تبعية الشباب ألحد سوي مصمحة الوطف .

 - عمي ) روح ( أفاد ثقة الثورة في تحقيؽ أىدافيا ) يقيف ( عطفيا. 

 - .اليقيف ( وصفو بأنو ) حر ( أفاد داللتو عمي االستقبلؿ و عدـ تبعيتو ألحد سوي مصمحة الوطف ( 

 -  منطمؽ( : إطناب بالترادؼ يؤكد انطبلؽ الحرية نحو تحقيؽ أىدافيا ببل خوؼ . -)حر 

 ـباء( ؟ وماذا أفاد تعدد العطف ؟ -ارفخ - : بم توحً هذه الكلمات : ) حام 

 جػ : )زحاـ( توحي بكثرة الثوار . و)فخار( : توحي باالعتزاز والتباىي . و)إباء( : توحي برفض الظمـ واستنكاره

 أفاد تعدد العطؼ تعدد مظاىر المشيد الثوري العظيـ . و   

 -  والظمـ بأسوار تتياوي وتنيار عمى يد الثورة ، وسر ، حيث شبو االستبداد  تصريحية)أسوار راحت تتيدـ( : استعارة

 جماؿ الصورة : التجسيـ ، وتوحي بنجاح الثورة وتبلشي الظمـ ، ويجوز أف تكوف كناية عف القضاء عمى الظمـ .

 -  حيث شبو االستبداد والظمـ ببناء يتياوى وينيار ، وسر جماؿ الصورة  تصريحية)بناء يسقط فوؽ بناء( : استعارة ،

 : التجسيـ ، وتوحي بنجاح الثورة وتبلشي الظمـ ، ويجوز أف تكوف كناية عف القضاء عمى الظمـ والمفسديف .
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 -  جبلؿ الشاعر لؤلبناء األطيار الذيف )باسمكـ يا أنبؿ مف أنبتيـ( : أسموب إنشائي غير طمبي / قسـ يؤكد تعظيـ وا 

 حاولوا القضاء عمى الظمـ .

 -  )أسموب إنشائي طمبي / نداء غرضو : التعظيـ .)يا أنبؿ مف أنبتيـ : 

 -  حيث صور الشباب الشرفاء بالنبات الطيب الذي يخرج مف األرض الطاىرة ،  مكنية)أنبؿ مف أنبتيـ( : استعارة ،

 وسر جماؿ الصورة : التوضيح ، وتوحي الصورة بطير ونقاء ىؤالء الشباب .

 -  قص يعطي جرسًا موسيقيًا يطرب األذف .أنبت( : محسف بديعي / جناس نا -)أنبؿ 

 -  إباء( : جاءت ىذه الكممات نكرة لمتعظيـ . -فخر  -يقيف  -)روح 

 -  بناء( :  نكرة لمتحقير . -)أسوار 

 -  يسقط( : أفعاؿ مضارعة أفادت التجدد واالستمرار واستحضار الصورة في الذىف . -)تتيدـ 

 طزػٞس ُِٜ٘ٞن رٔم حُٔوطغ حُؼخُغ : -ٖ

ض  ..     م  األ ر   ب اس 

ض  .. ر  م  الع   وب اس 

د   اع  ك  الصَّ س  م  الم   وب اس 

اء   م  د  ه ج  و  ى  مى
ق  ن  أن   م 

ف اء   و  ق  و  د  ة  ص  ظ   ف ً ل ح 

تى  و  ا الصَّ ذ  ف ت ه  خ   ٌ   . . ل ن  

ةى  ح   ٌ ى  الصَّ ذ  ع  ه  اج  ر  ت   ول ن  ت 

اء   د  ى  األص  ذ  ى  ه  ت الش   لن  ت 

ج ع  ثا ر  اءلن  ن  ض  غ  الب  ة  و  ل م  داً ل كىهىوف  الظُّ ًة أب   ٌ  ن

اء   د  ه  م  الشُّ اء  ، ب اس  د  ه  م  الشُّ  ب اس 
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 المفردات

الِمْسِؾ : نوع مف الطيب )العطر( يحضر مف دـ الغزاؿ ـ ِمْسكة ، والمقصود :  -الِعْرِض : الشرؼ ، الَحسب ج األعراض  -

اِعِد : المرتفع  -دـ الشييد  ُمَيٍج : دـ القمب ، الروح ـ ميجة  -أقذر × أْنَقْى : أنظؼ ، والمقصود : أطير  -اليابط × الصَّ

ْيَحة : الصرخة ، اليتاؼ  -يقوى ، يرتفع ، يشتد × َيْخَفت : ينخفض ، يسكت  -غدر ، خيانة × َوَفاْء : إخبلص  َ -  -الصَّ

الَبْغَضاء: الكره  -ُكُيوؼ : مغارات األغوار ـ كيؼ  - األْصَداْء : رجوع الصوت ـ الصدى -تبقي × َتَتبلَشْى : تنتيي ، تفنى 

 الشَُّيَداْء : المضحوف بأرواحيـ في سبيؿ اهلل أو المبدأ ـ الشييد .  -المحبة ، الود × الشديد 

    الشرح

وعاد وباسـ الشرؼ الذى تحقؽ ، وباسـ األرض التى ارتوت بدمائكـ بعد أف كانت عطشى لمحرية ، وباسمكـ أييا الشيداء 

وباسـ ىذا المسؾ المنبعث مف دمائكـ الزكية فى لحظة الصدؽ والحب والوفاء ليذا الوطف لف يضعؼ أو يسكت  ، بعد ضياع

ولف نرجع مرة ثانية لعصر الظمـ والظبلـ ،  ولف  تنتيى ىذه االصوات المترددة، ولف تعودوا إلى الوراء  ، صوتكـ العالى

 .طفمادمتـ موجوديف يمتمئ بامثالكـ الو 

 : لماذا كانت هذه المهج هً األنقى ؟ 1 

جػ : كانت ىذه الميج ىي األنقى ؛ ألنيا غمبت مصمحة الوطف عمى مصمحتيا الشخصية فضحت بدمائيا الطاىرة وقدمتو 

 عف طيب خاطر مف أجؿ أف يحيا أبناء الوطف في كرامة وعزة .

 : ما الذي ٌترتب على هذا الصدق وذلك الوفاء ؟ 2 

ب عمى ذلؾ أف تستمر صيحة الثورة مدوية وعدـ العودة إلى الوراء لعيود الظمـ والطغياف التي لطالما قتمت معاني جػ : يترت

 الكرامة فينا .

 : ما د لة عطف الوفاء على الصدق ؟ 3 

 جػ : لمداللة عمى نبميـ الشديد وحبيـ الصادؽ لموطف .

 ألوان الجمال

- مبي / قسـ يؤكد تعظيمو ألرض الوطف  .)باسـ األرض( : أسموب إنشائي غير ط 

- . باسـ العرض( : أسموب إنشائي غير طمبي / قسـ يؤكد سمو التضحية المبذولة مف أجؿ الوطف( 
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-  العرض( : محسف بديعي / جناس ناقص يعطي جرسًا موسيقيًا يطرب األذف . -)األرض 

-  جماؿ الكناية : اإلتياف بالمعنى مصحوبًا بالدليؿ عميو في )باسـ المسؾ الصاعد( : كناية عف الشيداء األطيار ، وسر

 إيجاز وتجسيـ ، وأسموب قسـ يؤكد تعظيمو لمشيداء .

-  : )حيث صور رائحة دماء الشيداء األطيار بالمسؾ ، والصورة توضح عظمة ىؤالء استعارة تصريحية)المسؾ ،

واهلل أعمـ بمف ُيكمـ  -بيده ال يكمـ )ُيجرح( أحد في سبيؿ اهلل الشيداء ، وفي الصورة تأثر بالحديث الشريؼ : )والذي نفسي 

 إال جاء يـو القيامة والموف لوف الدـ والريح ريح المسؾ(. -في سبيمو 

-  مف أنقى ميج ودماء( : تعبير يوحي بعظمة وطير شيداء الثورة ، واستخداـ اسـ التفضيؿ )أنقى( يوحي بسمو(

 ورفعة الشيداء .

- ( : نكرتاف لمتعظيـ ، والجمع لمكثرة .)ميج ودماء 

-  أنقى ميج( : مجاز مرسؿ عبلقتو : الجزئية حيث ذكر الجزء )الميج( وأراد الكؿ )الشيداء( ، وسر جماؿ المجاز(

 المرسؿ : الدقة واإليجاز 

-  )د عدـ السكوت )لف تتبلشى( )لف نرجع( تكرار النفي يفيد التوكيد توكي -)لف نتراجع(  -)لف يخفت ىذا الصوت

 والتراجع أو الرجوع إلى عصور الظبلـ والظمـ ، والنفي بػ )لف( : يفيد نفي الفعؿ في المستقبؿ .

-  حيث صور الصوت بإنساف قوي شجاع في التعبير عف ثورتو دوف خوؼ ،  مكنية)لف يخفت ىذا الصوت( : استعارة ،

 واستمرارىا  وسر جماؿ الصورة : التشخيص ، وتوحي الصورة بقوة الثورة

-  حيث صور الصوت بإنساف مقداـ جسور في التعبير عف ثورتو دوف  مكنية)لف تتراجع ىذي الصيحة( : استعارة ،

 خوؼ ، وسر جماؿ الصورة : التشخيص ، وتوحي الصورة بقوة الثورة واستمرارىا وعدـ التراجع أماـ الطغاة .
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- ممة والبغضاء بالكيوؼ ، وسر جماؿ الصورة : التجسيـ ، وتوحي )لف نرجع لكيوؼ الظممة والبغضاء( : تشبيو لمظ

 الصورة بسوء أحوالنا قبؿ الثورة .

-  نرجع( : أفعاؿ مضارعة أفادت التجدد واالستمرار واستحضار الصورة في الذىف . -تتبلشى  -تتراجع  -)يخفت 

- قسـ في ختاـ القصيدة يدؿ عمي عمو مكانتيـ )باسـ الشيداء .. باسـ الشيداء( : أسموب قسـ لمتوكيد ، وتكرار ال

 وعظـ شأنيـ .

 الخٌال الكلً

 .رسـ الشاعر في ىذا المقطع صورة كمية )لوحة فنية(  واقعية لمشيداء وما قدموه  

 المسؾ(. -الدماء  -أجزاء الصورة )عناصرىا( : )األرض  -

 (والحركة -والموف  -خطوط الصورة )أطرافيا( وتتمثؿ في : )الصوت  -

 األصداء( -الصيحة  -الصوت ويسمع في : )الصوت 

 الظممة( -دماء  -والموف ويرى في : )األرض 

 نرجع( -تتراجع  -والحركة وتحس في : )الصاعد 

وقد وفؽ الشاعر في رسـ ىذه الموحة ؛ ألنيا اجتمعت ليا األجزاء وتآلفت فييا األطراؼ ، واستطاعت أف توضح الفكرة وتنقؿ 

 اإلحساس .
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 التعلٌق العام على النص

  : ما لغرض النص ؟ 

 .الفخر باألمجاد القومية 

  : ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر؟

 جاب واالعتزاز بشباب الثورة.عالعاطفة: الفخر واإل

  : ـلً أي المدار  األدبٌة ٌنتمً هذا النص؟  و ما سمات المدرسة ؟

 والتي ظيرت كاتجاه مناىض ومخالؼ لبلتجاه الرومانسي ينتمي النص إلي مدرسة ) الواقعية الجديدة ( 

 مدرسة )الواقعية الجديدة( المف سمات 

   .ااستخداـ المغة الحية القريبة مف كبلـ الناس  -ٔ

 .التحرر مف وحدة البحر ووحدة القافية ، واالكتفاء بوحدة التفعيمة دوف ارتباط بعدد معيف منيا في كؿ سطر  -ٕ

 .لموسيقى الداخمية االعتماد عمى ا -ٖ

  .تقسيـ القصيدة إلى مقاطع  -ٗ

 .اإلغراؽ في الرمز  -٘

  : تختلف الموسٌقى فً مدرسة الشعر الجدٌد عن غٌرها من مدار  الشعر األخرى . وضح .  

وع ولمجو جػ : بالفعؿ فمقد اعتمدوا عمى الموسيقى الداخمية المتمثمة في اختيار األلفاظ والصور الموحية والمبلئمة لمموض

النفسي وتخموا عف الوزف الواحد والقافية الموحدة إال قميبًل )أحيانًا يستعينوف بقواٍؼ داخمية( ، فالموسيقى لدييـ تعتمد عمى 

 وحدة موسيقية تتكرر ىي التفعيمة .

 ما سمات أسلوب الشاعر ؟ : 

 استعماؿ المغة الموحية . -ٔ

 استعماؿ الرمز . -ٕ

 ؼ .التأثر بالحديث الشري -ٖ

 االعتماد عمي الصورة الكمية -ٗ

 استخداـ التصوير االستعاري والكناية . -٘
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 استخداـ أسموب النفي بصورة متكررة . -ٙ

 االعتماد عمي التفعيمة والسطر الشعري . -ٚ

 استخداـ بعض البديع غير المتكمؼ مثؿ الجناس الناقص . -ٛ

 ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟:  

    عجمو الشعري وتراكيبو المغوية. لو مذاقو الخاص في م -ٔ

 لديو إحساس فطرى بجماؿ اإليقاع.  -ٕ

       يواكب تطور الشعر العربي.  -ٖ

 واسع الثقافة.  -ٗ

 .محب لوطنو ذو شخصية أدبية متفردة  -٘

 ( https://dardery.site/archives/6566ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (الشهداءتدرٌبات على نص )باسم 

 (1)  

 باسم  األحرار  الشُّرفاء  

ن أبناء   هىم  هذا الوطنى الغالً م  ت  ب  ن  أن   أنبل  م 

ول  الموت    ت  غى مىوع  صدَّ   باسم  جى

ل ماء   ت  طاغوت   الظَّ  وداس 

ت  باسم شباب  رفعوا الراٌة  فام   دَّ  ت 

 طالت  كلَّ األعناق  

ت  كلُّ األصوات  وضجَّ

 هاتفًة هادفًة فد صار   لهذا الوطن  سماء  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر الثانً؟ سٌاق من تفهم كما «أنبل » كلمة معنى ما -1

 .أشجع ׄ   .أعلى ׄ   .أشرف ׄ    أكبر ׄ  

https://dardery.site/archives/6566
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 السطر األخٌر؟ وما سر جماله؟ الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -2

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ          جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
 نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ        تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
ب ل   -3 ن   ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" أ ن  هىم   م  ت  ب  نى  هذا أن  ط  الً  الو   جمالها؟ سر ما"فً السطر الثانً؟ و الغ 

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

" أسلوب فصر بتقدٌم : الوطن   لهذا  صار   فوله فً السطر األخٌر:  " فد -4  سماء 

 الظرفׄ      علالفاׄ        الخبرׄ     المفعولׄ  

 السطر الخام : فً "  الراٌة   رفعوا شباب   نوع األسلوب فً فوله:" باسم  -5

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ   ـنشائً غٌر طلبً للتعظٌمׄ    ـنشائً طلبً للتعظٌمׄ   خبري للتقرٌرׄ  

  لللللد لة على : فً السطر الثانً نكرة ( أبناء  : ) كلمة جاءت  -6

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

ت  فوله : "  عالفة ما -7 دَّ ت   ؟ فبله بما " فً السطر الخام  والساد طالت  كلَّ األعناق   فام 

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -8

         .دور الشباب فً الثورة ـلى ا نتباه ول ف ت الذهن ـثارة خبري،ال ׄ  

 .الثورة فً الشباب دور ـلى ا نتباه ول ف ت الذهن ـثارة اإلنشائً الطلبً، ׄ  

               .التأكٌد على علو مكانة الثوار وعظمتهم اإلنشائً غٌر الطلبً، ׄ  

 .صفات الثوار قة ما ٌذكره منحقٌ تأكٌد وتقرٌر الطلبً ، اإلنشائً ׄ   

 بعض مالمح التجدٌد لدى شعراء الوافعٌة؟ السابقة األبٌات تعك  كٌف -9 

 .ٌظهر ذلك فً حرص الشاعر على اللفظ العربً األصٌل  ׄ  

 . نظام التفعٌلة واستخدام السطر الشعري فً ذلك ٌظهر ׄ  

 دماء.ٌظهر ذلك من خالل الن عة البٌانٌة وانت اع الصور من الق ׄ  

 ٌظهر ذلك من خالل عباراته القوٌة وج الة األلفاظ وفصاحتها. ׄ  

ٌَّة األغراض أيِّ  ـلى -11  العصر الحدٌض؟ فً وكٌف تطور  السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

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

 .لمذاهب الفلسفٌة الحدٌثة وتطور هذا الفن حٌض تأثر با الحكمة، ׄ  

 .وتطور هذا الغرض لٌنصب على المستعمر وبٌان جرائمه   الهجاء، ׄ  

ر، ׄ    .  حدٌثها و فدٌمها وتطور فً العصر الحدٌض لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة الف خ 
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 تعك  األبٌات سمة من سمات الشعر لدى شعراء المدرسة الوافعٌة من حٌض الخٌال ، فما هً؟ -11

 .الشعري والسطر التفعٌلة علً ا عتماد ׄ     . الموحٌة اللغة استعمال ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلف عدم ׄ       . الجمع بٌن الخٌال الكلً والج ئً ׄ  

 ، مثل:الشاعرالسابقة بعض مالمح شخصٌة  األبٌاتتعك   -12

 . رٚ ٓؼظع ُٞي٘ٚ ٓحذ ׄ   .الثقافة واسع ׄ  

 ج٤ٔغ ٓخ ؼزن ׄ    .ُؼطر٢ح حُفؼط ططٞض ٣ٞحًذ ׄ  

ٌِّن كناٌة، فً السطر السابع فوله :" " ضجت كل األصوات " فً -13  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ            .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

ت   -14 ول   ما نوع اللون البٌانً فً فوله:" صدَّ  جمالها؟ سر الموت  "فً السطر الثالض ؟ وما غى

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، ارةاستع ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 " فً السطر الساد  مجا  مرسل عالفته:طالت  كلَّ األعناق  فوله : " فً  -15

 حُؽزز٤ش ׄ   حُٔح٤ِش ׄ   .حُجعث٤ش ׄ      ح٤ٌُِش ׄ  

 العنوان األنسب للمقطع السابق -16

 زسحزؼوٞي حُظِْ ٝحالؼظ ׄ           ٗزَ حُفزخد ٝـطف ؿخ٣ظْٜ ׄ  

 حؼظجخرش جٔٞع حُفؼذ ُ٘سحء حُؼٞضس ׄ      زٝض حُفزخد ك٢ حُظمس١ اـؼخٍ كظ٤َ حُؼٞضس ׄ  

 ؟( الشرفاء)بل( األحرار) وصف فٌمة ما  -17

     حإلـخضس ا٠ُ ًطّ ألِْٜ  ׄ  

 .حإلـخضس ا٠ُ هٞطْٜ  ׄ  

    حإلـخضس ا٠ُ ٌٓخٗظْٜ ر٤ٖ حُ٘خغ ׄ  

 .حُفرم٤ش حُٔمِحش ال حُٞيٖ اػالء ٛسكٜخ حُظ٢ ػٞضطْٜ ٝلسم ٗزَ حإلـخضس ا٠ُ ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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(2)  

 منطلقغ  رٌّ حى  وٌقٌنغ  عارمةغ   روحغ 

  ار وـباء  خ  وف   و حامغ 

 هدم تتراحت  أسوارغ 

 بناء   فوق   قطى س  ٌ   وبناءغ 

  م  هى ت  أنب   ن  م   ٌا أنبل   مى كى سم  اب

 بناء  أن م   ًالغال هذا الوطنى 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر األول؟ سٌاق من تفهم كما «عارمة » كلمة معنى ما -1

 .واثقة ׄ     .ضعٌفة ׄ    .ٌقظة ׄ   شدٌدة ׄ  

  لللللد لة على : السطر الثالض نكرة فً ( أسوارغ : ) كلمة جاءت  -2

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 :وهً، الشاعر سمة من سمات أسلوبالسابقة  األبٌاتتعك   -3

 . حالػظٔخز ػ٠ِ حُر٤خٍ حُجعث٢ ׄ       .ا لت ام بالو ن والقافٌة ׄ  

 .ٓخ ؼزن ج٤ٔغ ׄ       .حؼظؼٔخٍ حألُلخ  حُٔٞح٤ش ׄ  

 .جماله وسر لون بٌانً .حدد نوعه، فً السطر األول منطلق " حر فوله :" " ٌقٌن فً -4

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ     .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 السطر األول ـٌجا  بحذف:فً  -5

 حُٔلؼٍٞ ׄ     حُلخػَ ׄ     .حُرزط ׄ     حُٔزظسأ ׄ  

 ا تجاه الفكري للشاعر كما ٌتضح من المقطع: -6

 ٝي٢٘ ׄ     حجظٔخػ٢ ׄ    كِؽل٢ ׄ      ز٢٘٣ ׄ  

 السطر الخام ؟ وما سر جماله؟ الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    هطباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .نظٌر، ـثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
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 جمالها؟ سر تتهدم "فً السطر الثالض؟ وما راحت ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" أسوار -8

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ       .التجسٌم تصرٌح

 نوع اإلطناب فً البٌت األول : -9

 ـطناب بالجملة ا عتراضٌةׄ         ـطناب بالتذٌٌلׄ   ـطناب بالتكرارׄ    ـطناب بالترادفׄ  

ن   أنبل   نوع األسلوب فً فوله:" ٌا  -11 .... م  هىم  ت   السطر الخام : فً "  أنب 

  خبري لفظا ـنشائً معنىׄ     ـنشائً غٌر طلبً للتعظٌمׄ      ٌمـنشائً طلبً للتعظׄ   خبري للتقرٌرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (3)  

م     األرض   باس 

مو   رض  الع   باس 

  د  ك الصاع  س  الم   باسمو 

 ماء  د  و ج  ه  أنقى مى  ن  م  

  ووفاء   صدق   فً لحظة  

 هذا الصوت ت    لن ٌخفى  

 الصٌحة  يهذ ولن تتراجع  

  اء  د  األص   يهذ  ىلن تتالش

 اء  ض  غ  والب   الظلمة   لكهوف   أبداً  ثانٌةً  لن نرجع  

 سم الشهداء  اب  ،هداء  سم الشُّ اب

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟الرابعالسطر  سٌاق من تفهم كما «أنقى » كلمة مضاد ام -1

 .أفذر ׄ    .أسود ׄ    .أشرف ׄ   أطهر ׄ  

م   البدٌعً المحسن ما نوع   -2 م - األرض   فً فوله : " باس  رض   وباس   السطر األول والثانً؟ وما سر جماله؟ " فً  الع 

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جنا  ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .األول والثالضׄ      حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

https://dardery.site/archives/6566
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ك فوله :" " وباسم فً -3 س  د   الم  ٌِّن كناٌة، فً السطر الثالض " الصاع   .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ  

 ؟ الشاعر على المسٌطرة ما العاطفة -4

 الضٌق واأللم من التمادي فً الظلم  ׄ     .الحسرة والح ن على الدماء التً أرٌقت ׄ  

 .الثورة بشباب وا عت ا  واإلعجاب خرالف ׄ        .الٌأ  والتشاؤم ׄ  

 جمالها؟ سر "فً السطر السابع؟ وما الصٌحة هذي تتراجع   ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" ولن -5

 .التشخٌص مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .وضٌحالت بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

ن   -6 ه ج   أنقى فوله فً السطر الرابع:  " م  " مجا  مرسل عالفته: مى ماء   ود 

 المحلٌةׄ     السببٌةׄ     الج ئٌةׄ     الكلٌةׄ  

  لللللد لة على : فً السطر الرابع نكرة ( دماء: ) كلمة جاءت  -7

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ت األخٌر ـطناب وسٌلته:فً البٌ -8

 عطف الخاص على العام. ׄ                 .ا عتراض ׄ   .التكرار ׄ   الترادف         ׄ  

" فً السطر التاسع؟  وما سر جماله؟ الظلمة   لكهوف   نوع التشبٌه فً فوله :" -9  اء  ض  غ   والب 

 مجمل للتجسٌم. ׄ                       ضٌح.مفصل  للتو ׄ          . مجمل للتوضٌح ׄ          .بلٌـ للتجسٌم  ׄ  

 مصدر الموسٌقى فً األسطر السابقة؟ -11

   . والقافٌة الو ن  ׄ         .الموحٌة والصور الموسٌقى الداخلٌة المتمثلة فً فوة العاطفة ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلف عدم ׄ               . الجمع بٌن الخٌال الكلً والج ئً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣) 
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 (الشهداءباسم على نص ) نصوص متحررة

 (1نص رفم )

 ٌقول صالح عبد الصبور فً فصٌدته موت فالح:

كى ٌوًما مثلنا ٌستعجل  -1  ٌ الموتالم   

عى الحٌاة  فً التراب -2 ن  ٌ ص  ، كان   ألَنهى كل صباح   

تة -3 ٌَ ولم ٌكىن  كدأبنا ٌلغطى بالفلسفة  الم  

ألنه   ٌجد الوفتا -4  

هى الثلَّقٌل  بالعذاب   -5 م    رأس  ل  للشَّ ٌىم  فلم   

لَت  بٌن  منكبٌه ثابته   -6 والصخرةى السمراءى ظ   

كانت له عمامةغ عرٌضةغ تعلوه -7  

وفامةى مدٌدةى كأنها وثن   -8  

، الملح والفلفلى، لوناها -9 ولحٌةغ  

ووجهىهى مثلى أدٌم  األرض مجدورى  -11  

11- ، لكنه، والموتى مقدورى  

، والترابى فً ٌده -12 فضى ظهٌرة  النهار   

ري بٌن أفدامه   -13 ٌ ج  والماءى   

عوهى  -14 د   ٌ ال كى الموت  وعندما جاء  م   

وف مالَون بالدهشة  عًٌنا  -15  

ا -16 رَّ فً عٌاء  ف دم  ومدَّ لألمام ساعًدا ، وج   

واستغفر هللا -17  

ثم ارتمى -18  ... 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر العاشر؟ سٌاق من تفهم كما « أدٌم » كلمة معنى ما -1

 .ظالم ׄ     .باطن  ׄ                        .جلد ׄ   .ظهر ׄ  

 الثامنفً السطر  ": جمع كلمة " وثن -2

ٌُّون  ׄ      توثٌنׄ                      أ وثان ׄ    أ وث نׄ    ن   وث 

 ؟ فبله بما " فً السطر الخام  عشر لَون بالدهشة  عًٌنا وف مافوله "  عالفة ما -3

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  
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لَت   السمراءى  فوله فً السطر الساد :  " والصخرةى  -4  ثابته  " أسلوب فصر بتقدٌم : منكبٌه بٌن   ظ 

 الجار والمجرورׄ     الظرفׄ       الفاعلׄ     المبتدأׄ  

 البٌت الثامن : فً وثن  "  نوع التشبٌه فً فوله:" كأنها  -5

  تمثٌلًׄ      مفصلׄ                         مجملׄ      بلٌـׄ  

  لللد لة على :لل فً السطر األول نكرة ( ٌوًما: ) كلمة جاءت  -6

  .التعظٌمׄ        والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ     التهوٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األسطر فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -7

 .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ          .ـلٌه ٌدعو ما ـلى ا نتباه ول ف ت الذهن ـثارة الخبري، ׄ  

 .صفاته حقٌقة ما ٌذكره من تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النف  فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 من مالمح الشعر الجدٌد  فً هذا المقطع: -8

 رصانة اللغة ׄ           التعبٌر عن هموم النا  ׄ             غلبة الن عة الذهنٌةׄ                  ا مت اج بالطبٌعةׄ   

 الفلفل "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة: –الملح  -الوفتا  ٌجد "   -9

   توظٌف الرم ׄ                                                        ا هتمام بالصورةׄ   

 ةالوحدة العضوٌׄ   استخدام اللغة الحٌةׄ   

 ا تجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -11

 سٌاسًׄ                    فلسفًׄ    دٌنًׄ                                       اجتماعً –ׄ   

 " فً السطرٌن العاشر والحادي عشر: بٌن كلمة" مجدورى " و " مقدور -11

ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 نظٌرمراعاة ׄ      جنا  

 أسلوب فصر  وسٌلته : طر الخام  عشرالسفً  -12

 استخدام ـنماׄ    التقدٌم والتأخٌرׄ    النفً وـ ستثناءׄ                    مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

ن عى  ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" كان   -13  جمالها؟ سر التراب "فً السطر الثانً؟ وما فً الحٌاة   ٌ ص 

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً لدفةوا اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 ( https://dardery.site/archives/6618ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 
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 (2نص رفم )

 فصٌدة )) أسئلة األشجار (( للشاعر محمد ـبراهٌم أبوسنة

ار -1 ج  أ لتنى  فى اللٌل  األش  س   

أ ن نىلق ى أنفسنا فى التٌار -2  

أن نتجه ـلى النهر القادم -3  ..... 

.. من أعماق  الٌأ    ـلى أفصى المجهول -4  

نحمله فى ذاكرة  مىحكمة  اإلغالق -5  

غولثم نف رى من ال -6  

ٌن -7 ٌن  تار  السح ب  الدامعة  الع  تحت س   

ن ؟ -8  ٌ فلتى ـلى أ  

فالت أرض هللا  الواسعةى األطراف -9  

وم  الدٌنار -11 تمتد ٌمٌنا عند  تىخى  

وم  الدو ر -11 تمتدى شما ً عند تىخى  

سألتنى أن اختار -12  

ما بٌن الجنة و النار -13  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر الخام ؟ سٌاق من تفهم كما «مىحكمة   » كلمة معنى ما -1

 .األول والثانً ׄ     .متقنة  ׄ                        .راسخة ׄ   .ثابتة ׄ  

 الساد فً السطر  جمع كلمة " الغول ": -2

الَّنׄ    الغ  ׄ    غى و  ٌالنغ ׄ        أ غ   الثانً والثالضׄ      غ 

 الغرض منه؟ وما ت : ـلى أٌن"؟فً فوله " فل األسلوب نوع ما -3

 .للحسرة والندم ـستفهام ، ׄ            .استفهام ، ـظهار الحٌرة والٌأ  ׄ  

  التأكٌد والتقرٌر خبري، ׄ                     .للتعجب والدهشة استفهام ، ׄ  

 لها؟جما سر الغول "فً السطر الساد ؟ وما من نف رى  ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" ثم -4

 .التوضٌح مكنٌة، استعارة ׄ            .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ              .التجسٌد تصرٌح

 من مالمح الشعر الجدٌد  فً هذا المقطع: -5

   غلبة الن عة الذهنٌةׄ          ا مت اج بالطبٌعةׄ   

 رصانة اللغة ׄ       التفعٌلة هً موسٌقٌة وحدة القصٌدة بناءׄ   
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 الدٌنار "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة: -الدو ر -النهر –" الغول  -6

 الوحدة العضوٌةׄ            ا تجاه ـلى الحٌاة العامةׄ     توظٌف الرم ׄ     ا هتمام بالصورةׄ   

 " فً السطر األخٌر: كلمة" الجنة " و " النار بٌن -7

 نظٌرمراعاة ׄ      جنا  ׄ      ترادفׄ                طباقׄ   

وم  الدٌنارنوع المحسن اللفظً فً فوله: "  -8 وم  الدو ر - تمتد ٌمٌنا عند  تىخى " فً السطرٌن العاشر تمتدى شما ً عند تىخى

 والحادي عشر:

 الثانٌة والثالثةׄ      حسن تقسٌم  ׄ      طباقׄ      مقابلةׄ   

وم   عند   ٌمٌنا فوله " تمتد عالفة ما -9  ؟ فبله بما الدٌنار ...." فً السطر العاشر  تىخى

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 أسلوب فصر  وسٌلته : السطر األولفً  -11

 استخدام ـنماׄ     والتأخٌر التقدٌمׄ     النفً وـ ستثناءׄ     مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6619ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ) 

 

 (3نص رفم )

 فصٌدة أمل دنقل مقتل القمر:

 

....وتنافلوا النبأ األلٌم على برٌد الشم - 1  

فً كل مدٌنة ، -2  

)) فىت ل القمر ((! -3  

لَّى رأسه فوق الشجر ! -4 د  ت  شهدوه مصلوباً ت   

نهب اللصوص فالدة الما  الثمٌنة من صدره! -5  

تركوه فً األعواد ، -6  

كاألسطورة السوداء فً عٌنً ضرٌر -7  

وٌقول جاري : -8  

)) كان فدٌساً ، لماذا ٌقتلونه ؟(( -9  

صبٌة :وتقول جارتنا ال -11  

)) كان ٌعجبه غنائً فً المساء -11  

وكان ٌهدٌنً فوارٌر العطور -12  

https://dardery.site/archives/6619
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فبأي ذنب ٌقتلونه ؟ -13  

هل شاهدوه عند نافذتً _فبٌل الفجر _ ٌصغً للغناء!؟!؟(( -14  

العٌون كل من الدمعات وتدلت -15  

القمر أطفال – األٌتام كأنها -16  

وترحموا -17 ... 

وتفرفوا -18 ..... 

! مات.....النا  وتٌم فكما -19  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " موت القمر  فً المدٌنة هنا ٌرم  ـلى "   : -1

   اعتماد أهل المدٌنة على الكهرباءׄ      كراهٌة النا  فً المدٌنة لنور القمرׄ   

 لمدٌنةكثرة مظاهر الجمال البدٌلة فً اׄ      غٌاب القٌم اإلنسانٌة فً المدٌنة المادٌةׄ   

 ا تجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -2

 سٌاسًׄ      فلسفًׄ     دٌنًׄ       ـنسانً ׄ   

 فً السطر الثالض ـٌجا  بحذف : -3

 الخبرׄ      المبتدأ ׄ      المفعولׄ      الفاعلׄ   

 أسلوب فصر  وسٌلته : السطر الخام  عشرفً  -4

 استخدام ـنماׄ     التقدٌم والتأخٌرׄ     النفً وـ ستثناءׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 جمالها؟ سر المساء "فً السطر الحادي عشر؟ وما فً غنائً ٌعجبه ما نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:" كان -5

 .التجسٌم مكنٌة، استعارة ׄ    .العالفة اختٌار فً والدفة اإلٌجا  مرسل، مجا  ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌـ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

لَّى » كلمة معنى ما -6 د  ت   السطر الرابع؟ سٌاق من تفهم كما « ت 

لَّق  ׄ   ع   .تسقط ׄ     .تظهر  ׄ                        .تن ل ׄ   .تت 

 السابع:فً السطر  ": جمع كلمة " األسطورة -7

رׄ    سواطٌرى  ׄ    أ سطارׄ    اطٌرى ׄ      أسطى  أ س 

 ؟ فبله بما " فً السطر الرابع عشر ((؟!؟!للغناء ٌصغً_  الفجر فبٌل_ نافذتً عند هدوهشا فوله " هل عالفة ما -8

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السطر  التاسع : فً "  فدٌساً  كان)) نوع التشبٌه فً فوله:"   -9

  تمثٌلًׄ       مفصلׄ      مجملׄ      بلٌـׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6620حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ ) 

https://dardery.site/archives/6620
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 (4نص رفم )
 ٌقول بدر شاكر السٌاب فً فصٌدته " السوق القدٌم":

اللٌل والسوق القدٌم -1  

خفتت به األصوات ـ  غمغمات العابرٌن -2  

وخطى.. الغرٌب -3  

ما تبض الرٌح من نغم ح ٌنو -4  

، غرٌب من فبلً طاف كم -5  

. الكئٌب السوق ذلك فً -6  

. البهٌم اللٌل فً غاب و ، مقلتٌه وأغمض ، فرأى -7  

، تضاء نافذة خٌال الدخان حلق فً ارتجَ  و -8  

… بالدخان تعبض الرٌح و -9  

، بالدخان ، اكتئاب و فتور فً ، تعبض الرٌح -  11  

.. غناء صدى و -11  

بالنخٌل؛ و المقمرات باللٌالً ٌذَكر ناء -12  

بالرحٌل أحلم و أسمعه أظلَ ..  الغرٌب أنا و -13  

. القدٌم السوق ذلك فً  -14  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " فً السطر الخام . مرادف كلمة"  طاف -1

  رحلׄ        استقر ׄ       انقادׄ       تجولׄ   

 الثامنفً السطر  ": ارتجَ مضاد " كلمة "  -2

  فتحׄ        رسخׄ       تعثر ׄ      ارتعشׄ   

 التاسع:فً السطر  "و الرٌح تعبض بالدخان نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:"  -3

 مجا  مرسلׄ       تشبٌهׄ     استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر السابع  -4

 الثانٌة والثالثةׄ      تصرٌعׄ      طباق ׄ     مقابلةׄ   

 " فً البٌت الحادي عشر: " و " غناء بٌن كلمة" صدى -5

 نظٌرمراعاة ׄ       جنا  ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 " فً السطر الثامن أسلوب فصر بتقدٌم :و ارتَج فً حلق الدخان خٌال نافذة تضاء فوله: " – 6

 المفعولׄ     والمجرور الجارׄ      الخبرׄ      المبتدأׄ   
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 " السوق القدٌم " رم  استخدمه الشاعر للد لة على:  -7

  الفقر والمعاناةׄ       ا  دحام والتكد ׄ      المدٌنة وصخبهاׄ      الصراع والتناحر ׄ   

 الدخان"   هذه الكلمات تشٌر فً د تها ـلى   : –الرٌح  –" اللٌل  -8

 األولى والثانٌةׄ     فسوة الظروف المناخٌةׄ     الضٌاعاإلحسا  بالغربة وׄ     الخوفׄ   

 النخٌل "   هذه الكلمات تشٌر فً د تها ـلى   : –" اللٌالً المقمرات  -9

 الثانٌة والثالثةׄ      حٌاته فً القرٌة ׄ     الجمال والطبٌعةׄ     الحٌاة البسٌطة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6621طحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإلجخرخص حوـً ػ٠ِ حُ) 

 (5نص رفم )

 ٌقول صالح عبد الصبور فً فصٌدة " الح ن":

ٌا صاحبً ، ـَنً ح ٌن -1  

ٌىنر وجهً الصباح -2 طلع  الصباحى ، فما ابتسمت ، و لم   

لر ق  المتاحو خرجتى من جوف  المدٌنة  أطلب ا -3  

امً الكل فاف -4 ٌَ و غمستى فً ماء القناعة  خب   أ  

بً فروش   -5  ٌ و رجعتى بعد الظهر  فً ج   

ا فً الطرٌق -6 ًٌ فشربتى شا  

و أتى المساء -7  

لف  المساء -8 فً غرفتً د   

و الح نى ٌولل دى فً المساء ألَنهى ح نغ ضرٌر -9  

ٌمح نغ طوٌلغ كالطرٌق  من الجحٌم  ـلى الجح -11  

ح نغ صموت   -11  

و الصمتى   ٌعنً الرضاء  بأَن أمنٌةغ تموت -12  

و بأنَّ أٌاًما تفوت -13  

ن   -14 ه  فل قل نا و  ر  و بأن م   

فل ن   -15 و بأنَّ رًٌحا من ع   

مَ  الحٌاة ، فأصبحت  و جمٌع ما فٌها مقٌت -16  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 طر الثامن." فً السدلف مرادف كلمة"   -1

  نهضׄ        مشى ببطء ׄ       سكنׄ       تجولׄ   

https://dardery.site/archives/6621


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 طخ٣ِٞغ 117

ططّ ػخٕ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ن  مضاد " كلمة "  -2 ه   الرابع عشرفً السطر  ": و 

لَّب   ׄ    ن   ׄ      ت ص  كَّ م  ي  ׄ      ت   ثبتׄ        ف و 

 الخام  عشرفً السطر  جمع كلمة " رٌحا ": -3

احׄ    و  ٌاح ׄ      أ ر  ٌاحׄ      أ ر    جمٌع ما سبقׄ       ر 

 الخام  ٌدل على:فً السطر  تنكٌر  كلمة " فروش ": -4

   الكثرة        ׄ       التقلٌل  ׄ      التعظٌم  ׄ      التحقٌر   ׄ  

 التاسع:فً السطر  "والح ن ٌولد فً المساء  .4نوع الصورة البٌانٌة فً فوله:"  -5

 مجا  مرسلׄ      تشبٌهׄ     استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر الرابع  -6

 مراعاة نظٌرׄ      تصرٌعׄ      طباقׄ      مقابلةׄ   

 ـٌجا  بحذف: السطر التاسعفً  -7

 الخبرׄ       المبتدأׄ      المفعولׄ                الفاعلׄ   

ٌَامً الكل فافو فوله: " – 8  بتقدٌم : " فً السطر الرابع أسلوب فصرغمستى فً ماء القناعة  خب   أ

 المفعولׄ     الجار والمجرورׄ       الخبرׄ      المبتدأׄ   

 شربت شاٌا "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة: –فروش  -" غمست  -9

 الوحدة العضوٌةׄ             استخدام اللغة الحٌةׄ     توظٌف الرم ׄ     ا هتمام بالصورةׄ   

 " محسن لفظً هو:وبأن أٌاماً تفوت بأن أمنٌة تموت.ل الشاعر فً السطرٌن الثانً عشر والثالض عشر :" فو -11

 حسن تقسٌمׄ      تصرٌعׄ       طباقׄ      مقابلةׄ   

 من مالمح ا تجاه الوافعً فً هذا المقطع: -11

 رصانة اللغة ׄ                 التعبٌر عن هموم النا  ׄ     غلبة الن عة الذهنٌةׄ     ا مت اج بالطبٌعةׄ   

 " فً السطرٌن الثانً عشر والثالض عشر: " و " تفوت بٌن كلمة" تموت -12

 مراعاة نظٌرׄ      جنا  ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 مقٌت "بما فبله: فٌها ما وجمٌع عالفة فوله فً السطر الساد  عشر : " فأصبحت -13

 صٌل بعد ـجمالتفׄ      سببׄ      توضٌحׄ      نتٌجةׄ   

 أسلوب فصر  وسٌلته : السطر الثامنفً  -14

 استخدام ـنماׄ     التقدٌم والتأخٌرׄ     النفً وـ ستثناءׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 ا تجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -15

 سٌاسًׄ      فلسفًׄ      دٌنًׄ      اجتماعً -ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6622جخرخص حوـً ػ٠ِ حُطحرً  ُِظسض٣ذ حإلٌُظط٢ٗٝ ٝحُظؤًس ٖٓ حإل) 
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 كٜطغ حُٔحظ٣ٞخص
 حُملحش حُٔٞوٞع ّ

 البٌت وطننص   - 
 ٝيٖ حُز٤ضطسض٣زخص ػ٠ِ ٗك  -

 ٝيٖ حُز٤ضٗمٞق ٓظحطضس ػ٠ِ ٗك  -

 مصر مطلع البدورنص   -
 حُزسٝض ٓطِغ ٓمططسض٣زخص ػ٠ِ ٗك  -

 حُزسٝض ٓطِغ ٓمطٗمٞق ٓظحطضس ػ٠ِ ٗك  -

 نفسها مصر تتحدض عننص   -
  ٗلؽٜخ ػٖ طظحسع ٓمططسض٣زخص ػ٠ِ ٗك  -

  ٗلؽٜخ ػٖ طظحسع ٓمط ٗمٞق ٓظحطضس ػ٠ِ ٗك -

  الحقوق والواجباتنص   -
 ٝحُٞحجزخص حُحوٞمطسض٣زخص ػ٠ِ ٗك  -

 ٝحُٞحجزخص حُحوٞم ٗمٞق ٓظحطضس ػ٠ِ ٗك -

 باسم الشهداءنص   -
 حُفٜسحء رخؼْطسض٣زخص ػ٠ِ ٗك  -

 حُفٜسحء رخؼْ ٗمٞق ٓظحطضس ػ٠ِ ٗك -

  حُلٜطغ

ٗ-ٔٗ 

ٔٗ-ٕٓ 

ٕٓ-ٕ7 

ٕ8-ٖ8 

ٖ9-ٗٔ 

ٕٗ-٘ٓ 

٘ٔ-ٕٙ 

ٕٙ-ٙ8 

ٙ8-7ٗ 

7٘ -8ٖ 

8ٖ-8٘ 

8ٙ-9ٓ 

9ٔ-ٔٓٗ 

 ٔٓٗ –ٔٓ9 

ٔٔٓ-ٔٔ7 

ٔٔ8 
 

 لسدادبالتوفٌق وا

 أحمد دردٌري

 

 

 


