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 شىشح فاروق                              

 :    التعرٌف بالشاعر

ثى انتحك تكهٍح دار  و ، حفع انمرآٌ ، وتهمً تؼهًٍه فً ديٍاط 6391ونذ فاروق شىشح فً لرٌح انشؼراء تًحافظح ديٍاط ػاو 

و انتحك تكهٍح انترتٍح نهحصىل ػهً انذتهىيح  6391تانكهٍح يٍ حًهح انتىجٍهٍح ، وتؼذ تخرجه  انؼهىو ضًٍ أول دفؼح تهتحك

و اَتمم نهؼًم فً اإلراػح ، وتمهذ يُاصة شتى فً اإلراػح ،  6391انؼايح فً انترتٍح .. ػًم يذرصاً نهغح انؼرتٍح وفً ػاو 

نؤنؤج فً انمهة  -ه خًضح ػشر دٌىاَاً يُها : " انؼٍىٌ انًحترلح وصار أيٍُاً ػاياً نهًجًغ انهغىي ورئٍش اتحاد انكتاب ، ون

 نغح يٍ دو انؼاشمٍٍ " ونه يجًىػاخ شؼرٌح نألطفال. -

 مناسبة النص

ٌصبُر اإلنسان طوٌالً، ولكن صبره ٌنفد حٌن ٌضٌق به الحال وٌصبح كلُّ شًٍء إلى الُحْسِن ُمَحاالً. وَها ُهم المصرٌون 

َة َرُجٍل واحد ثائرٌن على ٌضٌقون ذرعاً بحٌاة ال ظلم والضنك التً كانوا ٌعٌشونها فً العقود الثالثة الماضٌة. لقد َهبُّوا َهبَّ

م، وخرج الشباب معبرٌن عن رفضهم لكل ذلك. وإذا ٕٔٔٓالظلم والضنك واالستبداد فً الخامس والعشرٌن من ٌناٌر 

هم الزكٌة على األرض الظمأى  إلى الحرٌة فكانت الحرٌة. بعجالت االستبداد تدهسهم وأٌادي الغدر تقتلهم فسالت دماؤ

 والشاعر فً هذه القصٌدة ٌفخر بهؤالء الشهداء.

 النص

َرَفاءْ   بِاْسِم األَْحَراِر الشُّ

 أَْنَبِل َمْن أْنَبَتُهْم هذا الَوَطُن الَغالًِ ِمْن أَْبَناءْ 

ْت ُغولَ الَمْوتِ   بِاْسِم ُجُموٍع َصدَّ

ْلَماءْ َوَداَسْت َطاُغوَت   الظَّ

تْ  َة َفاْمَتدَّ ٌَ ا  بِاْسِم َشَباٍب َرَفُعوا الرَّ

 َطالَْت ُكلَّ األْعَناقْ 

ْت كلُّ األْصواتْ   وَضجَّ

  هاتَِفًة َهاِدَفًة َقْد َصاَر لَِهذا الَوَطِن َسَماءْ 

قٌٌن ُحرٌّ ُمْنَطلِقٌ  ٌَ  ُروٌح َعاِرمٌة و

 وِزَحاٌم وَفَخاٌر وإَباءْ 

مْ أَْسَواٌر َراَحْت َتَتهَ   دَّ

ْسقُُط َفْوَق ِبَناءْ  ٌَ  وبَِناٌء 
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ا أَْنَبلَ َمْن أَْنَبَتُهمْ  ٌَ  بِاْسِمُكُم 

  َهَذا الَوَطُن الَغالًِ ِمْن أْبَناءْ 

 بِاْسِم األَْرِض ..

 وبِاْسِم الِعْرِض ..

اِعدِ   وبِاْسِم الِمْسِك الصَّ

 ِمْن أْنَقْى ُمَهٍج َوِدِماءْ 

 فًِ لَْحَظِة ِصْدٍق َوَوَفاءْ 

ْوتُ  ال. . ْخَفت َهَذا الصَّ ٌَ  لَْن 

َحةُ  ٌْ  ولَْن َتَتَراَجَع َهِذْى الصَّ

 لْن َتَتالَشْى َهِذْى األْصَداءْ 

ْلَمِة َوالَبْغَضاء ًة أَبداً لُِكُهوِف الظُّ ٌَ  لْن َنْرِجَع ثان

َهَداءْ  َهَداْء ، بِاْسِم الشُّ  بِاْسِم الشُّ

 األفكار   :

 صار نىطُُا صًاء انًمطغ األول : -6

 .أصىار انظهى تتهذوانًمطغ انثاًَ :  -2

 .ال ػىدج نهظهىانًمطغ انثانث :  -9

    الشرح والتحلٌل                                          

  انًمطغ األول : صار نىطُُا صًاء -6

َرَفاءْ   بِاْسِم األَْحَراِر الشُّ

 اءْ أَْنَبِل َمْن أْنَبَتُهْم هذا الَوَطُن الَغالًِ ِمْن أَْبنَ 

ْت ُغولَ الَمْوتِ   بِاْسِم ُجُموٍع َصدَّ

ْلَماءْ   َوَداَسْت َطاُغوَت الظَّ

تْ  َة َفاْمَتدَّ ٌَ ا  بِاْسِم َشَباٍب َرَفُعوا الرَّ

 َطالَْت ُكلَّ األْعَناقْ 

ْت كلُّ األْصواتْ   وَضجَّ

  هاتَِفًة َهاِدَفًة َقْد َصاَر لَِهذا الَوَطِن َسَماءْ 
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 المفردات

ْـ ْ-أحقرْ،ْأخسْ،ْأدنأْ×ْ:ْأشرؼَْْأن َبؿِْْ-الوضعاءْ،ْالحقراءْ×ْتفعوْالمنزلةْوالمكانةْـْالشريؼْ:ْْمْرْالشَُّرَفاءْ  :ْْأن َبَتُي

:ُْْغوؿَْْ-:ْمنعتْ،ْواجيتَْْصدَّتْ ْ-أفرادْ×ْ:ْجماعاتْـْجمعُْْجُموعٍْْ-الرخيصْ×ْ:ْالنفيسْْالغاليْ-أخرجيـْ،ْأنجبيـْ

َداَستْ ْ-شبحْمخيؼْجْأغواؿْ،ْغيالفْ :ْْالظَّم َماءْ ْ-:ْمستبدْظالـْ،ْمتجبرْجْطواغيتْ،ْطواٍغَْْطاُغوتَْْ-ئتْ:ْوطََْ

ْ-:ْالعمـْ،ْالمواءْجْالرايْ،ْالراياتْْالرَّاَيةَْْ-خفضواْ×ْ:ْأعمواْْرفعواْ-النورْ،ْالضياءْ×ْالظممةْجْالظمماواتْ،ْالُظمـْ

ْىادفةْ-ىامسةْ×ْ:ْصائحةْْىاِتَفةًْْ-ىمستْ×ْ:ْصاحتْ،ْأحدثتْجمبةَْْضجَّتْ ْ-قصرتْ×ْ:ْأيْارتفعتْ،ْتخطتْْطالت

:ْكؿْماْعالؾْفأظمؾْمثؿْالسقؼْ،َْْسَماءْ ْ-ثبتْ×ْ:ْتحوؿْْصارْ-تائيةْ×ْ:ْقاصدةْمسرعةْنحوْاليدؼْجْىادفاتْ

ْوالمقصودْ:ْحريةْجْسماواتْ،ْسماءاتْ.

    الشرح

فيـْأجمؿْوأنبؿْْْ،سرواْحاجزْالبطشوكْ،ْيبدأْالشاعرْقصيدتوْْباسـْىؤالءْالشيداءْالنبالءْالذيفْتحررواْمفْالخوؼْ-

وباسـْىؤالءْالذيفْرفعواْرايةْالحريةْْ،ْوباسـْىؤالءْالذيفْتصدواْلكؿْأسبابْالظمـْوالطغيافْْ،َمفْأنجبيـْىذاْالوطف

ْوتطاولتْكؿْاألعناؽْمزىوةْوارتفعتْاألصواتْتيتؼْلقدْأصبحْىذاْالوطفْيمتمؾْالحرية.ْ

 اء ؟ ولماذا ؟ : بَم وصف الشارع األحرار الشرف ٔس

ْجػْ:ْوصفيـْبأشرؼْوأعظـْمفْأخرجيـْىذاْالوطفْ.

ْألنيـْلـْييتمواْإالْبالوطفْوضحواْبأرواحيـْمفْأجموْومفْأجؿْأبنائوْلكيْيعيشواْفيْعزةْوكرامةْ.ْ-

 : ماذا فعلت جموع الشهداء لكً تتحقق الحرٌة ؟ ٕس

حاوؿْأفْيحصدىـْْ،ْوضحتْبدمائياْالطاىرةْ؛ْلتقضيْجػْ:ْكسرواْحاجزْالخوؼْووقفواْأماـْشبحْالموتْالشرسْالذيْ

ْعمىْالظمـْوالظالميفْ.

 : ما نتائج رفع شباب الثورة راٌة الحرٌة ؟ ٖس

باءْوثارتْبعدْأفْتحررتْمفْقيودْالخوؼْالتيْكبمتياْسنيفْ،ْوأصبحتْ جػْ:ْارتفعتْالرؤوسْتبحثْعفْالحريةْفيْعزةْوا 

ْالحريةْسماءْتظمؿْجميعْأبناءْالوطفْ.

 : ما الجمال فً بدء الشاعر قصٌدته بشبه الجملة )باسم األحرار ..( ؟ ٗس

وتعظيماْمفْشأنيـْ. وتخصيصاًْ ْجػْ:ْقصراًْ
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 : ما قٌمة وصف )األحرار( بـ)الشرفاء( ؟ ٘س

ْجػْ:ْوصؼْ)األحرار(ْبػ)الشرفاء(ْيدؿْعمىْنبؿْوصدؽْثورتيـْالتيْىدفياْإعالءْالوطفْالْالمصمحةْالشخصيةْ.

 الألوان الجم

-ْ.ْثارةْالذىف رَاِرْالشَُّرَفاء (ْ:ْبراعةْاستيالؿْلمتشويؽْوا  ْاأَلح  ـِ ْ)ِباس 

-ْْرَاِرْالشَُّرَفاء (ْ:ْأسموبْإنشائيْغيرْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْمنزلتيـْالغاليةْعندْالشاعرْ،ْوالتعبيرْبالجمعْيدؿ ْاأَلح  ـِ )ِباس 

ْعمىْكثرتيـْفيْوطنناْ،ْومعرفةْلمتعظيـْ.

-ْتيـ(ْ:ْاستعارةْمكنيةْ،ْحيثْصورْالشاعرْالوطفْبأرضْخصبةْواالبناءْبنباتْطيبْيخرجْمفْىذهْ)أنبؿْمفْأنب

ْاألرضْ؛ْليوحيْبعمؽْالروابطْوالجذورْواالنتماءْبيفْالوطفْوأبنائوْ.

-ْْ.ْأنبؿ(ْ:ْاستخداـْاسـْالتفضيؿْيدؿْعمىْسموْىؤالءْاألحرارْوقمةْالعظمةْالتيْىـْعمييا(ْ

-ْْيطربْاألذفْ.ْأنبت(ْ:ْْ-)أنبؿ موسيقياًْ ْمحسفْبديعيْ/ْجناسْناقصْيعطيْجرساًْ

ْوصؼْ)الوطف(ْبػ)الغالي(ْيدؿْعمىْقيمةْالوطفْالساميةْفيْالنفوسْالتيْتجعمناْنبذؿْالغاليْوالنفيسْمفْأجموْ.ْْ

-ْتصدواْْ)باسـْجموعْصدتْغوؿْالموت(ْ:ْأسموبْإنشائيْغيرْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْعظمةْوروعةْدورْثوارْينايرْالذيف

ْينايرْ.55لفسادْماْقبؿْ

ْ-ْْغوؿْالموت(ْ:ْتشبيوْلمموتْبالغوؿْالمخيؼْالذيْقيرهْشبابْالثورةْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتوضيحْ،ْوتوحي(

ْالصورةْبسوءْالحاؿْالذيْسبؽْالثورةْ.

-ْفْبالمعنىْمصحوباًْ)جموعْصدتْغوؿْالموت(ْ:ْكنايةْعفْشجاعةْوصالبةْوثباتْالثوارْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْاإلتيا

ْبالدليؿْعميوْفيْإيجازْوتجسيـْْ.
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ْ-ًْْذالؿْالطاغوتْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْاإلتيافْبالمعنىْمصحوبا )داستْطاغوتْالظمماء(ْ:ْكنايةْعفْنجاحْالثورةْوا 

ْبالدليؿْعميوْفيْإيجازْوتجسيـْْ.ْ

-ْْيْبسوءْحاؿْماْقبؿْالثورةْ.)داستْطاغوتْالظمماء(ْ:ْتشبيوْلمظمماءْبطاغوتْيقيرْ،ْوالصورةْتوح

-ْْْحيثْيصورْفيياْالشاعرْالظمـْبالظمماءْ،ْوالصورةْفيياْتوضيحْلمحالةْالسيئةْلماْْتصريحية)الظمماء(ْ:ْاستعارة،

ْقبؿْالثورةْ.

-ْ.ْداست(ْ:ْتعبيرْيوحيْبعزةْالثوارْوحقارةْوذؿْوىوافْالطاغوت(ْ

-ْْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْريادتيـْفيْمحوْالظمـْ.ْ)باسـْشبابْرفعواْالراية(ْ:ْأسموبْإنشائيْغير

-ْْبالدليؿ )شبابْرفعواْالراية(ْ:ْكنايةْعفْتزعميـْلمثورةْوشجاعتيـْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْاإلتيافْبالمعنىْمصحوباًْ

ْعميوْفيْإيجازْوتجسيـْْ.

-ْ.شباب(:ْنكرةْلمتعظيـ(ْ

-ْةْوالكرامةْوأفْالوطفْفوؽْالجميعْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْ)الرايةْامتدتْطالتْكؿْاألعناؽ(ْ:ْكنايةْعفْالشموخْوالعْز

بالدليؿْعميوْفيْإيجازْوتجسيـْْ. ْاإلتيافْبالمعنىْمصحوباًْ

-ْْبالدليؿ ْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْاإلتيافْبالمعنىْمصحوباًْ )ضجتْكؿْاألصوات(ْ:ْكنايةْعفْالسخطْوالغضبْالعاـر

ْعميوْفيْإيجازْوتجسيـْْ.

-ْْتصورْاألصواتْبأشخاصْتصيحْوتيتؼْوتتجوْبقوةْلتحقيؽْ،ْىادفة(ْ:ْاستعارةْمكنيةْْ-ىاتؼْ)ضجتْكؿْاألصوات

ْأىدافياْ)صورةْممتدةْلألصوات(ْْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتشخيصْ.ْْ

-ْْيطربْاألذفْ.ْ-)ىاتؼ موسيقياًْ ْىادفة(ْ:ْْمحسفْبديعيْ/ْجناسْناقصْيعطيْجرساًْ
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-ْْمؤكدْبػ)قد(ْمعْالفعؿْالماضيْ،ْوأسموبْقصرْبتقديـْالجارْوالمجرور)ليذاْ)قدْصارْليذاْالوطفْسماء(ْ:ْأسموب

ْالوطف(ْيفيدْالتأكيدْوالتخصيصْ.

-ْْصارْليذاْالوطفْسماء(ْ:ْاستعارةْمكنيةْ،ْحيثْشبوْالشاعرْالوطفْببناءْلوْسقؼْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتجسيـ(

ْلفسادْ.،ْوتوحيْبأفْالثورةْحمايةْلموطفْمفْالضياعْفيْمستنقعْا

-ْْْحيثْشبوْالشاعرْالحريةْبالسماءْالتيْتظممناْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتجسيـْ،ْْتصريحية)سماء(ْ:ْاستعارة،

ْوتوحيْبالحمايةْواألمافْ.

-ْْْسماء(ْ:ْجاءتْىذهْالكمماتْنكرةْلمتعظيـْ.ْ-شبابْْ-جموعْْ-)أبناء

 الخٌال الكلً

فنية(ْلألحرارْفيْميدافْالتحريرْوفيْكؿْالمياديفْوماْفعموهْمفْأجؿْالوطفْرسـْالشاعرْفيْىذاْالمقطعْصورةْكميةْ)لوحةْْ

.ْ

ْسماء(ْ-طاغوتْ-غوؿْ–الوطفْْ-أجزاؤىا:ْ)األحرارْ-

ْوالحركة(ْ-والموفْْ-خطوطْالصورةْ)أطرافيا(ْوتتمثؿْفيْ:ْ)الصوتْْ-

ْْىاتفة(ْ-صاحتْْ-األصواتْْ-الصوتْويسمعْفيْ:ْ)ضجت

ْسماء(ْ-ْوالموفْويرىْفيْ:ْ)الراية

ْْرفعوا(ْ.ْ-داستْْ-والحركةْوتحسْفيْ:ْ)جموع

وقدْوفؽْالشاعرْفيْرسـْىذهْالموحةْ؛ْألنياْاجتمعتْلياْاألجزاءْوتآلفتْفيياْاألطراؼْ،ْواستطاعتْأفْتوضحْالفكرةْوتنقؿْ

ْاإلحساسْ..ْ
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 هللا حافع يصر و أتُائها دائًا انًمطغ انثاًَ: -2

قٌٌن ُحرٌّ ُمنْ  ٌَ  َطلِقٌ ُروٌح َعاِرمٌة و

 وِزَحاٌم وَفَخاٌر وإَباءْ 

مْ   أَْسَواٌر َراَحْت َتَتَهدَّ

ْسقُُط َفْوَق ِبَناءْ  ٌَ  وبَِناٌء 

ا أَْنَبلَ َمْن أَْنَبَتُهمْ  ٌَ  بِاْسِمُكُم 

  َهَذا الَوَطُن الَغالًِ ِمْن أْبَناءْ 

 المفردات

:ْالعنيفةْ،ْوالمقصودْالروحْالعارمةْْ-ضعيفةْ×ْـْ:ْشديدةْ،ْعنيفةْ،ْجارفةْ،ْالْتقاْوَْعاِرمةْ-:ْنفسْجْأرواحُْْروحٌْْ-ْْ

:ْأَنَفةْ،ْْإَباءْ ْ-تواضعْ×ْ:ْمباىاةْ،ْتيوَْْفَخارٌْْ-شؾْ،ْظفْ×ْ:ْعمـْالْشؾْمعوْ،ْثقةْ،ْتحقؽْ،ْاقتناعَْْيقيفٌْْ-:ْالثوريةْ

ْـ ْ-:ْبدأتْ،ْمضتْ،ْذىبتْْرَاَحتْ ْ-:ْجدرافْْأسوارْ-ذلةْ،ْىوافْ×ْعزةْنفسْ،ْاستعصاءْ تبنيْ×ْ:ْتتياوىْ،ْتنيارَْْتَتَيدَّ

ْيبقىْ،ْيصمدْ.×ْ:ْينيارْ،ْيتياوىْْيسقطْ-

    الشرح

ميدافْالتحريرْالثائرْقائالْإنياْالروحْالطيبةْالشديدةْواليقيفْالمتحررالذىْانطمؽْوسطْالزحاـْْالثوارْفيويصؼْالشاعْر

ْدْوابتداءْعيدْمفْالحريةْوالعزةْوالكرامة.والفخارْواإلباءْثـْتيدمتْحوائطْالظمـْوابنيتوْمعمنةْانتياءْعصرْمظمـْفاس

 : بَم وصف الشاعر مٌدان الثورة وروحه المشتعلة ؟ ٔس

جػْ:ْاندفعتْالجماىيرْفيْكؿْمياديفْالثورةْتدفعياْالروحْالطيبةْوالشديدةْواليقيفْالمتحررْالذيْانطمؽْوسطْالزحاـْوالفخارْ

ْالظمـْوأبنيتوْْواإلباءْلمقضاءْعمىْالظمـْوالظالميفْ،ْفتيدمتْجدراف

 : ٌعكس النص الحال الثائرة للمٌدان . اشرح ذلك . ٕس

جػْ:ْإنياْالروحْالطيبةْوالشديدةْواليقيفْالمتحررْالذيْانطمؽْوسطْالزحاـْوالفخارْواإلباءْ،ْثـْتيدمتْحوائطْالظمـْوأبنيتوْ،ْ

ْعيدْجديدْمفْالحريةْوالعدالة. ْمعمنةْقدـو

ْ

ْ
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 ألوان الجمال

ْ-ْْ)ْتشبيوْ،ْحيثْصورْالشاعرْالثورةْبروحْتقتمعْفيْغضبْكؿْماْيواجيياْمفْفسادْومفسديفْ،ْوسرْ)روحْعارمة:

ْجماؿْالصورةْ:ْالتوضيحْ،ْوتوحيْبشدةْوقوةْالثورةْالتيْسادتْمصرْ.ْْ

ْ-ْ.ْروحْعارمة(ْ:ْإيجازْبالحذؼْفقدْحذؼْالمبتدأْوتقديرهْ)ىي(ْلالىتماـْبالخبر(ْ

ْ-ْحيثْصورْاليقيفْبإنسافْحرْمنطمؽْيثؽْفيْتحقيؽْأىدافوْ،ْوسرْجماؿْ،ْرةْمكنيةْ)يقيفْحرْمنطمؽ(ْ:ْاستعا

ْالصورةْ:ْالتشخيصْ،ْوالصورةْتوحيْبالرغبةْالشديدةْفيْاالستقالؿْوعدـْتبعيةْالشبابْألحدْسويْمصمحةْالوطفْ.

ْ-ْْيقيفْ(ْعطفياْعميْ)ْروحْ(ْأفادْثقةْالثورةْفيْتحقيؽْأىدافيا(.ْ

ْ-ْْصفوْبأنوْ)ْحرْ(ْأفادْداللتوْعميْاالستقالؿْوْعدـْتبعيتوْألحدْسويْمصمحةْالوطف.)ْاليقيفْ(ْْو

ْ-ْْْمنطمؽ(ْ:ْإطنابْبالترادؼْيؤكدْانطالؽْالحريةْنحوْتحقيؽْأىدافياْبالْخوؼْ.ْ-)حر

 إباء( ؟ وماذا أفاد تعدد العطف ؟ -فخار -س: بم توحً هذه الكلمات : )زحام 

ْارْ.ْو)فخار(ْ:ْتوحيْباالعتزازْوالتباىيْ.ْو)إباء(ْ:ْتوحيْبرفضْالظمـْواستنكارهجػْ:ْ)زحاـ(ْتوحيْبكثرةْالثْو

ْأفادْتعددْالعطؼْتعددْمظاىرْالمشيدْالثوريْالعظيـْ.ْوْْْ

ْ-ْْْحيثْشبوْاالستبدادْوالظمـْبأسوارْتتياويْوتنيارْعمىْيدْالثورةْ،ْوسرْْتصريحية)أسوارْراحتْتتيدـ(ْ:ْاستعارة،

ْلتجسيـْ،ْوتوحيْبنجاحْالثورةْوتالشيْالظمـْ،ْويجوزْأفْتكوفْكنايةْعفْالقضاءْعمىْالظمـْ.جماؿْالصورةْ:ْا

ْ-ْْْحيثْشبوْاالستبدادْوالظمـْببناءْيتياوىْوينيارْ،ْوسرْجماؿْالصورةْْتصريحية)بناءْيسقطْفوؽْبناء(ْ:ْاستعارة،

ْيةْعفْالقضاءْعمىْالظمـْوالمفسديفْ.:ْالتجسيـْ،ْوتوحيْبنجاحْالثورةْوتالشيْالظمـْ،ْويجوزْأفْتكوفْكنا
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ْ-ْْجالؿْالشاعرْلألبناءْاألطيارْالذيف )باسمكـْياْأنبؿْمفْأنبتيـ(ْ:ْأسموبْإنشائيْغيرْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْتعظيـْوا 

ْحاولواْالقضاءْعمىْالظمـْ.

ْ-ْ.ْياْأنبؿْمفْأنبتيـ(ْ:ْأسموبْإنشائيْطمبيْ/ْنداءْغرضوْ:ْالتعظيـ(ْ

ْ-ْْحيثْصورْالشبابْالشرفاءْبالنباتْالطيبْالذيْيخرجْمفْاألرضْالطاىرةْ،ْْمكنية(ْ:ْاستعارةْ)أنبؿْمفْأنبتيـ،

ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتوضيحْ،ْوتوحيْالصورةْبطيرْونقاءْىؤالءْالشبابْ.

ْ-ْْيطربْاألذفْ.ْ-)أنبؿ موسيقياًْ ْأنبت(ْ:ْمحسفْبديعيْ/ْجناسْناقصْيعطيْجرساًْ

ْ-ْْْء(ْ:ْجاءتْىذهْالكمماتْنكرةْلمتعظيـْ.إباْ-فخرْْ-يقيفْْ-)روح

ْ-ْْْبناء(ْ:ْْنكرةْلمتحقيرْ.ْ-)أسوار

ْ-ْْْيسقط(ْ:ْأفعاؿْمضارعةْأفادتْالتجددْواالستمرارْواستحضارْالصورةْفيْالذىفْ.ْ-)تتيدـ

 دػىج نهُهىض تًصر انًمطغ انثانث : -9

 بِاْسِم األَْرِض ..    

 وبِاْسِم الِعْرِض ..

اِعدِ  وبِاْسِم الِمْسكِ   الصَّ

 ِمْن أْنَقْى ُمَهٍج َوِدِماءْ 

 فًِ لَْحَظِة ِصْدٍق َوَوَفاءْ 

ْوتُ  ْخَفت َهَذا الصَّ ٌَ  ال. . لَْن 

َحةُ  ٌْ  ولَْن َتَتَراَجَع َهِذْى الصَّ

 لْن َتَتالَشْى َهِذْى األْصَداءْ 

ْلَمِة َوالَبْغَضاء ًة أَبداً لُِكُهوِف الظُّ ٌَ  لْن َنْرِجَع ثان

َهَداءْ بِاْسِم الشُّهَ   َداْء ، بِاْسِم الشُّ
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 المفردات

ِؾْ:ْنوعْمفْالطيبْ)العطر(ْيحضرْمفْدـْالغزاؿْـِْمس كةْ،ْوالمقصودْ:ْْ-الِعر ِضْ:ْالشرؼْ،ْالَحسبْجْاألعراضْْ- الِمس 

اِعِدْ:ْالمرتفعْْ-دـْالشييدْ ْ:ْأنظؼْ،ْوالمقصودْ:ْأطيرْْ-اليابطْ×ْالصَّ الروحْـْميجةُْْمَيٍجْ:ْدـْالقمبْ،ْ-أقذرْ×ْأن َقى 

َفتْ:ْينخفضْ،ْيسكتْْ-غدرْ،ْخيانةْ×َْوَفاء ْ:ْإخالصَْْْ- ي َحةْ:ْالصرخةْ،ْاليتاؼْْ-يقوىْ،ْيرتفعْ،ْيشتدْ×َْيخ  ْ-الصَّ

ْ:ْتنتييْ،ْتفنىْ َداء ْ:ْرجوعْالصوتْـْالصدىْْ-تبقيْ×َْتَتالَشى  الَبغ َضاء:ْالكرهْْ-ُكُيوؼْ:ْمغاراتْاألغوارْـْكيؼْْ-األص 

ْالشَُّيَداء ْ:ْالمضحوفْبأرواحيـْفيْسبيؿْاهللْأوْالمبدأْـْالشييدْ.ْْ-لمحبةْ،ْالودْا×ْالشديدْ

    الشرح

وباسـْالشرؼْالذىْتحقؽْوعادْ،ْوباسـْاألرضْالتىْارتوتْبدمائكـْبعدْأفْكانتْعطشىْلمحريةْ،ْوباسمكـْأيياْالشيداءْ

ةْالصدؽْوالحبْوالوفاءْليذاْالوطفْلفْيضعؼْأوْيسكتْوباسـْىذاْالمسؾْالمنبعثْمفْدمائكـْالزكيةْفىْلحظْ،ْبعدْضياع

ْإلىْالوراءْْ،ْصوتكـْالعالى ْتنتيىْىذهْاالصواتْالمترددة،ْولفْتعودوا ولفْنرجعْمرةْثانيةْلعصرْالظمـْوالظالـْ،ْْولفْ

ْ.مادمتـْموجوديفْيمتمئْبامثالكـْالوطف

 : لماذا كانت هذه المهج هً األنقى ؟ ٔس

يْاألنقىْ؛ْألنياْغمبتْمصمحةْالوطفْعمىْمصمحتياْالشخصيةْفضحتْبدمائياْالطاىرةْوقدمتوْجػْ:ْكانتْىذهْالميجْى

ْعفْطيبْخاطرْمفْأجؿْأفْيحياْأبناءْالوطفْفيْكرامةْوعزةْ.

 : ما الذي ٌترتب على هذا الصدق وذلك الوفاء ؟ ٕس

ودْالظمـْوالطغيافْالتيْلطالماْقتمتْمعانيْجػْ:ْيترتبْعمىْذلؾْأفْتستمرْصيحةْالثورةْمدويةْوعدـْالعودةْإلىْالوراءْلعي

ْالكرامةْفيناْ.

 : ما داللة عطف الوفاء على الصدق ؟ ٖس

ْجػْ:ْلمداللةْعمىْنبميـْالشديدْوحبيـْالصادؽْلموطفْ.

 ألوان الجمال

-ْ.ْْباسـْاألرض(ْ:ْأسموبْإنشائيْغيرْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْتعظيموْألرضْالوطف(ْ

-ْْائيْغيرْطمبيْ/ْقسـْيؤكدْسموْالتضحيةْالمبذولةْمفْأجؿْالوطفْ.)باسـْالعرض(ْ:ْأسموبْإنش
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-ْْيطربْاألذفْ.ْ-)األرض موسيقياًْ ْالعرض(ْ:ْمحسفْبديعيْ/ْجناسْناقصْيعطيْجرساًْ

-ْْبالدليؿْعميوْفي )باسـْالمسؾْالصاعد(ْ:ْكنايةْعفْالشيداءْاألطيارْ،ْوسرْجماؿْالكنايةْ:ْاإلتيافْبالمعنىْمصحوباًْ

ْجسيـْ،ْوأسموبْقسـْيؤكدْتعظيموْلمشيداءْ.إيجازْوت

-ْْ:ْ)ْحيثْصورْرائحةْدماءْالشيداءْاألطيارْبالمسؾْ،ْوالصورةْتوضحْعظمةْىؤالءْاستعارةْتصريحية)المسؾ،

واهللْأعمـْبمفُْيكمـْْ-الشيداءْ،ْوفيْالصورةْتأثرْبالحديثْالشريؼْ:ْ)والذيْنفسيْبيدهْالْيكمـْ)ُيجرح(ْأحدْفيْسبيؿْاهللْ

ْالقيامةْوالموفْلوفْالدـْوالريحْريحْالمسؾ(.ْ-سبيموْْفي ْإالْجاءْيـو

-ْْمفْأنقىْميجْودماء(ْ:ْتعبيرْيوحيْبعظمةْوطيرْشيداءْالثورةْ،ْواستخداـْاسـْالتفضيؿْ)أنقى(ْيوحيْبسمو(

ْورفعةْالشيداءْ.

-ْ.ْميجْودماء(ْ:ْنكرتافْلمتعظيـْ،ْوالجمعْلمكثرة(ْ

-ْْعالقتوْ:ْالجزئيةْحيثْذكرْالجزءْ)الميج(ْوأرادْالكؿْ)الشيداء(ْ،ْوسرْجماؿْالمجازْ)أنقىْميج(ْ:ْمجازْمرسؿ

ْالمرسؿْ:ْالدقةْواإليجازْ

-ْْ)لفْتتالشى(ْ)لفْنرجع(ْتكرارْالنفيْيفيدْالتوكيدْتوكيدْعدـْالسكوتْْ-)لفْنتراجع(ْْ-)لفْيخفتْىذاْالصوت(

ْبػْ)لف(ْ:ْيفيدْنفيْالفعؿْفيْالمستقبؿْ.ْوالتراجعْأوْالرجوعْإلىْعصورْالظالـْوالظمـْ،ْوالنفي

-ْْْحيثْصورْالصوتْبإنسافْقويْشجاعْفيْالتعبيرْعفْثورتوْدوفْخوؼْ،ْْمكنية)لفْيخفتْىذاْالصوت(ْ:ْاستعارة،

ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتشخيصْ،ْوتوحيْالصورةْبقوةْالثورةْواستمرارىاْ

-ْْرْالصوتْبإنسافْمقداـْجسورْفيْالتعبيرْعفْثورتوْدوفْ،ْحيثْصْوْمكنية)لفْتتراجعْىذيْالصيحة(ْ:ْاستعارة

ْخوؼْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتشخيصْ،ْوتوحيْالصورةْبقوةْالثورةْواستمرارىاْوعدـْالتراجعْأماـْالطغاةْ.



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 13

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

-ْْلفْنرجعْلكيوؼْالظممةْوالبغضاء(ْ:ْتشبيوْلمظممةْوالبغضاءْبالكيوؼْ،ْوسرْجماؿْالصورةْ:ْالتجسيـْ،ْوتوحي(

ْبسوءْأحوالناْقبؿْالثورةْ.ْالصورة

-ْْْنرجع(ْ:ْأفعاؿْمضارعةْأفادتْالتجددْواالستمرارْواستحضارْالصورةْفيْالذىفْ.ْ-تتالشىْْ-تتراجعْْ-)يخفت

-ْْباسـْالشيداءْ..ْباسـْالشيداء(ْ:ْأسموبْقسـْلمتوكيدْ،ْوتكرارْالقسـْفيْختاـْالقصيدةْيدؿْعميْعموْمكانتيـ(

ْوعظـْشأنيـْ.

 لًالخٌال الك

ْ.رسـْالشاعرْفيْىذاْالمقطعْصورةْكميةْ)لوحةْفنية(ْْواقعيةْلمشيداءْوماْقدموهْْ

ْالمسؾ(.ْ-الدماءْْ-أجزاءْالصورةْ)عناصرىا(ْ:ْ)األرضْْ-

ْوالحركة(ْ-والموفْْ-خطوطْالصورةْ)أطرافيا(ْوتتمثؿْفيْ:ْ)الصوتْْ-

ْْاألصداء(ْ-الصيحةْْ-الصوتْويسمعْفيْ:ْ)الصوت

ْْالظممة(ْ-دماءْْ-:ْ)األرضْوالموفْويرىْفي

ْْنرجع(ْ-تتراجعْْ-والحركةْوتحسْفيْ:ْ)الصاعد

وقدْوفؽْالشاعرْفيْرسـْىذهْالموحةْ؛ْألنياْاجتمعتْلياْاألجزاءْوتآلفتْفيياْاألطراؼْ،ْواستطاعتْأفْتوضحْالفكرةْوتنقؿْ

ْاإلحساسْ.

ْ

ْ



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 14

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 التعلٌق العام على النص

 س: ما لغرض النص ؟ 

ْ.يةْالفخرْباألمجادْالقوم

 س: ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر؟

ْجابْواالعتزازْبشبابْالثورة.عالعاطفة:ْالفخرْواإل

 س: إلً أي المدارس األدبٌة ٌنتمً هذا النص؟  و ما سمات المدرسة ؟

ْينتميْالنصْإليْمدرسةْ)ْالواقعيةْالجديدةْ(ْوالتيْظيرتْكاتجاهْمناىضْومخالؼْلالتجاهْالرومانسيْ

ْسةْ)الواقعيةْالجديدة(ْمدْرالمفْسماتْ

ْْْ.ااستخداـْالمغةْالحيةْالقريبةْمفْكالـْالناسْْ-1

ْ.التحررْمفْوحدةْالبحرْووحدةْالقافيةْ،ْواالكتفاءْبوحدةْالتفعيمةْدوفْارتباطْبعددْمعيفْمنياْفيْكؿْسطرْْ-5

ْ.االعتمادْعمىْالموسيقىْالداخميةْْ-3

ْْ.تقسيـْالقصيدةْإلىْمقاطعْْ-4

ْ.الرمزْاإلغراؽْفيْْ-5

 س: تختلف الموسٌقى فً مدرسة الشعر الجدٌد عن غٌرها من مدارس الشعر األخرى . وضح .  

جػْ:ْبالفعؿْفمقدْاعتمدواْعمىْالموسيقىْالداخميةْالمتمثمةْفيْاختيارْاأللفاظْوالصورْالموحيةْوالمالئمةْلمموضوعْولمجوْ

يستعينوفْبقواٍؼْداخمية(ْ،ْفالموسيقىْلدييـْتعتمدْعمىْالنفسيْوتخمواْعفْالوزفْالواحدْوالقافيةْالموحدةْإالْقمي اًلْ)أحياناًْ

ْوحدةْموسيقيةْتتكررْىيْالتفعيمةْ.

 ما سمات أسلوب الشاعر ؟ :س

ْاستعماؿْالمغةْالموحيةْ.ْ-1

ْاستعماؿْالرمزْ.ْ-5

ْالتأثرْبالحديثْالشريؼْ.ْ-3

ْاالعتمادْعميْالصورةْالكميةْ-4

ْوالكنايةْ.استخداـْالتصويرْاالستعاريْْ-5



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 15

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ْاستخداـْأسموبْالنفيْبصورةْمتكررةْ.ْ-6

ْاالعتمادْعميْالتفعيمةْوالسطرْالشعريْ.ْ-7

 استخداـْبعضْالبديعْغيرْالمتكمؼْمثؿْالجناسْالناقصْ.ْ-8

 ما مالمح شخصٌة الشاعر ؟: س

ْْْْلوْمذاقوْالخاصْفيْمعجموْالشعريْوتراكيبوْالمغوية.ْْ-1

ْقاع.ْلديوْإحساسْفطرىْبجماؿْاإليْ-5

ْْْْْْْيواكبْتطورْالشعرْالعربي.ْْ-3

ْواسعْالثقافة.ْْ-4

ْ.محبْلوطنوْذوْشخصيةْأدبيةْمتفردةْْ-5

 ( https://dardery.site/archives/6566نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 

 

 (الشهداءص )باسم تدرٌبات على ن

 (ٔ)ْ 

 باسِم األحراِر الشُّرفاءْ 

 أنبِل َمْن أْنَبَتُهْم هذا الوطُن الغالً ِمن أبناءْ 

ْت ُغولَ الموتِ     باسِم ُجُموٍع صدَّ

ْلماءْ   وداَسْت طاغوَت  الظَّ

تْ   باسم شباٍب رفعوا الراٌَة فاْمَتدَّ

 طالْت كلَّ األعناقْ 

ْت كلُّ األصوات  وضجَّ

 قد صاَر  لهذا الوطِن سماءْ  هاتفًة هادفةً 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر الثانً؟ سٌاق من تفهم كما «أنبل » كلمة معنى ما -ٔ

 .أشجع ׄ   .أعلى ׄ   .أشرف ׄ    أكبر ׄ  

https://dardery.site/archives/6566


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية
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ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 السطر األخٌر؟ وما سر جماله؟ الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -ٕ

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ          جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
 نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ        تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  
 جمالها؟ سر "فً السطر الثانً؟ وما الَغالًِ الَوَطنُ  هذا أْنَبَتُهمْ  َمنْ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" أَْنَبلِ  -ٖ

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 سماْء" أسلوب قصر بتقدٌم : الوطنِ  لهذا  صارَ  قوله فً السطر األخٌر:  " قد -ٗ

 الظرفׄ      الفاعلׄ        الخبرׄ     المفعولׄ  

 السطر الخامس: فً "  الراٌةَ  رفعوا شبابٍ  نوع األسلوب فً قوله:" باسم  -٘

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ   إنشائً غٌر طلبً للتعظٌمׄ    إنشائً طلبً للتعظٌمׄ   خبري للتقرٌرׄ  

  للـــداللة على : فً السطر الثانً نكرة ( أبناءْ : ) كلمة جاءت  -ٙ

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

تْ قوله : "  عالقة ما -7  ؟ قبله بما " فً السطر الخامس والسادسطالْت كلَّ األعناقْ  فاْمَتدَّ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما السابقة؟ األبٌات فً استخدامه من الشاعر أكثر الذي األسلوب نوع ما -8

         .دور الشباب فً الثورة إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .الثورة فً الشباب دور إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة اإلنشائً الطلبً، ׄ  

               .التأكٌد على علو مكانة الثوار وعظمتهم اإلنشائً غٌر الطلبً، ׄ  

 .صفات الثوار حقٌقة ما ٌذكره من تأكٌد وتقرٌر الطلبً ، اإلنشائً ׄ   

 مح التجدٌد لدى شعراء الواقعٌة؟بعض مال السابقة األبٌات تعكس كٌف -9 

 .ٌظهر ذلك فً حرص الشاعر على اللفظ العربً األصٌل  ׄ  

 . نظام التفعٌلة واستخدام السطر الشعري فً ذلك ٌظهر ׄ  

 ٌظهر ذلك من خالل النزعة البٌانٌة وانتزاع الصور من القدماء. ׄ  

 ا.ٌظهر ذلك من خالل عباراته القوٌة وجزالة األلفاظ وفصاحته ׄ  

ٌَّة األغراض أيِّ  إلى -ٓٔ  العصر الحدٌث؟ فً وكٌف تطور  السابقة؟ األبٌات تنتمً الشعر

 .وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل وصف المنجزات والمخترعلت الحدٌثه الوصف، ׄ  

 .وتطور هذا الفن حٌث تأثر بالمذاهب الفلسفٌة الحدٌثة  الحكمة، ׄ  

 .المستعمر وبٌان جرائمه  وتطور هذا الغرض لٌنصب على  الهجاء، ׄ  

 .  حدٌثها و قدٌمها وتطور فً العصر الحدٌث لٌشمل الفخر باألمجاد القومٌة الَفْخر، ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 17

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تعكس األبٌات سمة من سمات الشعر لدى شعراء المدرسة الواقعٌة من حٌث الخٌال ، فما هً؟ -ٔٔ

 .شعريال والسطر التفعٌلة علً االعتماد ׄ     . الموحٌة اللغة استعمال ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلف عدم ׄ       . الجمع بٌن الخٌال الكلً والجزئً ׄ  

 ، مثل:الشاعرالسابقة بعض مالمح شخصٌة  األبٌاتتعكس  -ٕٔ

 . ته يؼتز نىطُه يحة ׄ   .الثقافة واسع ׄ  

 جًٍغ يا صثك ׄ    .انؼرتً انشؼر تطىر ٌىاكة ׄ  

ٌِّن كناٌة، طر السابعفً الس قوله :" " ضجت كل األصوات " فً -ٖٔ  .جمالها وسر نوعها، فب

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

 .علٌه بالدلٌل صحوًبام بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن كناٌة ׄ            .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

تْ  -ٗٔ  جمالها؟ سر الموِت "فً السطر الثالث ؟ وما ُغولَ  ما نوع اللون البٌانً فً قوله:" صدَّ

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 " فً السطر السادس مجاز مرسل عالقته:طالْت كلَّ األعناقْ : " قوله فً  -٘ٔ

 انضثثٍح ׄ   انًحهٍح ׄ   .انجزئٍح ׄ      انكهٍح ׄ  

 العنوان األنسب للمقطع السابق -ٙٔ

 صمىط انظهى واالصتثذاد ׄ           َثم انشثاب وشرف غاٌتهى ׄ  

 ىع انشؼة نُذاء انثىرجاصتجاتح جً ׄ      دور انشثاب فً انتصذي إشؼال فتٍم انثىرج ׄ  

 ؟( الشرفاء)بـ( األحرار) وصف قٌمة ما  -7ٔ

     اإلشارج إنى كرو أصههى  ׄ  

 .اإلشارج إنى لىتهى  ׄ  

    اإلشارج إنى يكاَتهى تٍٍ انُاس ׄ  

 .انشخصٍح انًصهحح ال انىطٍ إػالء هذفها انتً ثىرتهى وصذق َثم اإلشارج إنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566ٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ ي) 

 

 

https://dardery.site/archives/6566


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 18

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

(ٕ)ْ 

 منطلقٌ  رٌّ حُ  وٌقٌنٌ  عارمةٌ   روحٌ 

  ار وإباءْ خَ وفَ  وزحامٌ 

 تهدم تراحت  أسوارٌ 

 بناءْ  فوقَ  قطُ سْ ٌَ  وبناءٌ 

  مْ هُ تَ أنبَ  نْ مَ  ٌا أنبلَ  مُ كُ سمِ اب

 بناءْ أن مِ  ًالغال هذا الوطنُ 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر األول؟ سٌاق من تفهم كما «عارمة » كلمة معنى ما -ٔ

 .واثقة ׄ     .ضعٌفة ׄ    .ٌقظة ׄ   شدٌدة ׄ  

  للـــداللة على : فً السطر الثالث نكرة ( أسوارٌ : ) كلمة جاءت  -ٕ

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التقلٌل ׄ  

 :وهً، الشاعر سمة من سمات أسلوبالسابقة  األبٌاتتعكس  -ٖ

 . االػتًاد ػهى انخٍال انجزئً ׄ       .االلتزام بالوزن والقافٌة ׄ  

 .جًٍغ يا صثك ׄ       .اصتؼًال األنفاظ انًىحٍح ׄ  

 .جماله وسر انً .حدد نوعه،لون بٌ فً السطر األول منطلق " حر قوله :" " ٌقٌن فً -ٗ

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التشخٌص تصرٌح

 السطر األول إٌجاز بحذف:فً  -٘

 انًفؼىل ׄ     انفاػم ׄ     .انخثر ׄ     انًثتذأ ׄ  

 ي للشاعر كما ٌتضح من المقطع:االتجاه الفكر -ٙ

 وطًُ ׄ     اجتًاػً ׄ    فهضفً ׄ      دًٌُ ׄ  

 السطر الخامس؟ وما سر جماله؟ الوارد فً   البدٌعً المحسن ما نوع   -7

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .نظٌر، إثارة الذهن مراعاةׄ      تصرٌع، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 19

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 جمالها؟ سر تتهدم "فً السطر الثالث؟ وما راحت ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" أسوار -8

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ       .التجسٌم تصرٌح

 نوع اإلطناب فً البٌت األول : -9

 إطناب بالجملة االعتراضٌةׄ         إطناب بالتذٌٌلׄ   إطناب بالتكرارׄ    إطناب بالترادف ׄ  

 السطر الخامس: فً "  أنَبَتُهْم.... َمنْ  أنبلَ  نوع األسلوب فً قوله:" ٌا  -ٓٔ

  خبري لفظا إنشائً معنىׄ     إنشائً غٌر طلبً للتعظٌمׄ      إنشائً طلبً للتعظٌمׄ   خبري للتقرٌرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566هتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ن) 

 

 (ٖ)ْ 

  األرِض  باْسمِ 

  رِض العِ  باْسمو

  دِ ك الصاعِ سْ المِ  باسمو 

 ماءْ دِ و جٍ هَ أنقى مُ  نْ مِ 

  ووفاءْ  صدقٍ  فً لحظةِ 

 هذا الصوت تَ لن ٌخفُ  ال 

 الصٌحة  يهذ ولن تتراجعَ 

  اءْ دَ األصْ  يهذ  ىلن تتالش

 اءْ ضَ غْ والبَ  الظلمةِ  لكهوفِ  أبداً  ثانٌةً  لن نرجعَ 

 سم الشهداءْ اب  ،هداءْ سم الشُّ اب

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 ؟الرابعالسطر  سٌاق من تفهم كما «أنقى » كلمة مضاد ما -ٔ

 .أقذر ׄ    .أسود ׄ    .أشرف ׄ   أطهر ׄ  

 السطر األول والثانً؟ وما سر جماله؟ " فً  الِعرِض  وباْسم - األرِض  فً قوله : " باْسمِ  البدٌعً المحسن ما نوع   -ٕ

    طباق ، ٌؤكد المعنى وٌقوٌهׄ      جناس ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

 .األول والثالثׄ      حسن تقسٌم ، ٌعطً جرسا موسٌقٌاׄ  

https://dardery.site/archives/6566


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 20

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ٌِّن كناٌة، فً السطر الثالث " الصاِعدِ  الِمْسك قوله :" " وباسم فً -ٖ  .جمالها وسر نوعها، فب

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان صفة، عن كناٌة ׄ  

 .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز موصوف، عن كناٌة ׄ  

 .علٌه بالدلٌل مصحوًبا بالمعنى اإلتٌان نسبة، عن ٌةكنا ׄ  

 ؟ الشاعر على المسٌطرة ما العاطفة -ٗ

 الضٌق واأللم من التمادي فً الظلم  ׄ     .الحسرة والحزن على الدماء التً أرٌقت ׄ  

 .الثورة بشباب واالعتزاز واإلعجاب الفخر ׄ        .الٌأس والتشاؤم ׄ  

 جمالها؟ سر "فً السطر السابع؟ وما الصٌحة هذي تتراجعَ  فً قوله:" ولن ما نوع الصورة البٌانٌة -٘

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 جاز مرسل عالقته:وِدماْء" م ُمَهجٍ  أنقى قوله فً السطر الرابع:  " ِمنْ  -ٙ

 المحلٌةׄ     السببٌةׄ     الجزئٌةׄ     الكلٌةׄ  

  للـــداللة على : فً السطر الرابع نكرة ( دماء: ) كلمة جاءت  -7

  .التعظٌمׄ      والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 فً البٌت األخٌر إطناب وسٌلته: -8

 عطف الخاص على العام. ׄ                 .تراضاالع ׄ   .التكرار ׄ   الترادف         ׄ  

 والَبْغَضاْء" فً السطر التاسع؟  وما سر جماله؟ الظلمةِ  لكهوفِ  نوع التشبٌه فً قوله :" -9 

 مجمل للتجسٌم. ׄ                       مفصل  للتوضٌح. ׄ          . مجمل للتوضٌح ׄ          .بلٌغ للتجسٌم  ׄ  

 ً األسطر السابقة؟مصدر الموسٌقى ف -ٓٔ

   . والقافٌة الوزن  ׄ         .الموحٌة والصور الموسٌقى الداخلٌة المتمثلة فً قوة العاطفة ׄ  

 . البدٌعٌة المحسنات تكلف عدم ׄ               . الجمع بٌن الخٌال الكلً والجزئً ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6566نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/6566


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 21

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (الشهداءباسم على نص ) نصوص متحررة

 (ٔنص رقم )

 ٌقول صالح عبد الصبور فً قصٌدته موت فالح:

ُك ٌوًما مثلنا ٌستعجل الموتا -ٔ ٌَ لم   

ْصَنُع الحٌاَة فً التراب -ٕ ٌَ ألّنُه كل صباٍح، كاَن   

تة -ٖ ٌّ ولم ٌُكْن كدأبنا ٌلغُط بالفلسفِة الم  

ألنه ال ٌجد الوقتا -ٗ  

ْمِس رأَسُه الثـَّقٌلَ بالعذابْ  -٘ ٌُِملْ للشَّ فلم   

والصخرةُ السمراُء َظلّْت بٌَن منكبٌه ثابتهْ  -ٙ  

كانت له عمامٌة عرٌضٌة تعلوه -7  

وقامُة مدٌدةُ كأنها وثنْ  -8  

ولحٌٌة، الملح والفلفلُ، لوناها -9  

ووجُهُه مثلُ أدٌِم األرض مجدورُ  -ٓٔ  

لكنه، والموُت مقدوُر، -ٔٔ  

قضى ظهٌرَة النهاِر، والتراُب فً ٌده -ٕٔ  

ْجري بٌن أقدامهْ  -ٖٔ ٌَ والماُء   

ْدعوهُ  -ٗٔ ٌَ وعندما جاَء َمالَُك الموت   

لّون بالدهشِة عًٌنا وَفما -٘ٔ  

ومدَّ لألمام ساعًدا ، وَجرَّ فً عٌاٍء َقدَما -ٙٔ  

استغفر هللاو -7ٔ  

ثم ارتمى -8ٔ  ... 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر العاشر؟ سٌاق من تفهم كما « أدٌم » كلمة معنى ما -ٔ

 .ظالم ׄ     .باطن  ׄ                        .جلد ׄ   .ظهر ׄ  

 الثامنفً السطر  جمع كلمة " وثن ": -ٕ

ٌُّونَ ׄ      توثٌن  ׄ                     أَوثان ׄ    أَوَثنׄ     وَثنِ

 ؟ قبله بما " فً السطر الخامس عشر لّون بالدهشِة عًٌنا وَفماقوله "  عالقة ما -ٖ

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 22

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 ثابتْه " أسلوب قصر بتقدٌم : منكبٌه بٌنَ  َظلّتْ  السمراءُ  قوله فً السطر السادس:  " والصخرةُ  -ٗ

 الجار والمجرورׄ     الظرفׄ       الفاعلׄ     المبتدأׄ  

 البٌت الثامن : فً وثْن "  نوع التشبٌه فً قوله:" كأنها  -٘

  تمثٌلًׄ      مفصلׄ                         مجملׄ      بلٌغׄ  

  للـــداللة على : فً السطر األول نكرة ( ٌوًما: ) كلمة جاءت  -ٙ

  .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، ׄ          .إلٌه ٌدعو ما إلى االنتباه ولَْفت الذهن إثارة الخبري، ׄ  

 .صفاته حقٌقة ما ٌذكره من تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ                 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ  

 من مالمح الشعر الجدٌد  فً هذا المقطع: -8

 رصانة اللغة ׄ           التعبٌر عن هموم الناس ׄ             غلبة النزعة الذهنٌةׄ                  االمتزاج بالطبٌعةׄ   

 "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة:الفلفل  –الملح  -الوقتا  ٌجد " ال -9

   توظٌف الرمزׄ                                                        االهتمام بالصورةׄ   

 الوحدة العضوٌةׄ   استخدام اللغة الحٌةׄ   

 االتجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -ٓٔ

 سٌاسًׄ                    فلسفًׄ    دٌنًׄ                                       اجتماعً –ׄ   

 " فً السطرٌن العاشر والحادي عشر: بٌن كلمة" مجدوُر " و " مقدور -ٔٔ

ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 نظٌرمراعاة ׄ      جناس 

 أسلوب قصر  وسٌلته : السطر الخامس عشرفً  -ٕٔ

التقدٌم والتأخٌرׄ    النفً وإالستثناء ׄ   مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 استخدام إنماׄ    

ْصَنعُ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" كانَ  -ٖٔ  جمالها؟ سر التراب "فً السطر الثانً؟ وما فً الحٌاةَ  ٌَ

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

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .تشخٌصال تصرٌح

 ( https://dardery.site/archives/6618نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 

 

https://dardery.site/archives/6618


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 23

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٕنص رقم )

 قصٌدة )) أسئلة األشجار (( للشاعر محمد إبراهٌم أبوسنة

ْى فى اللٌِل األْشَجارَسأَلتن -ٔ  

أَن ُنلقِى أنفسنا فى التٌار -ٕ  

أن نتجه إلى النهر القادم -ٖ  ..... 

.. من أعماِق الٌأس ِ إلى أقصى المجهول -ٗ  

نحمله فى ذاكرٍة ُمحكمِة اإلغالق -٘  

ثم نفُِر من الغول -ٙ  

تحت ِستاِر السِحِب الدامعِة الْعٌَنٌن -7  

ن ؟ -8 ٌْ قلُت إلى أ  

هللاِ الواسعُة األطرافقالت أرض  -9  

تمتد ٌمٌنا عنَد ُتُخوِم الدٌنار -ٓٔ  

تمتُد شماالً عند ُتُخوِم الدوالر -ٔٔ  

سألتنى أن اختار -ٕٔ  

ما بٌن الجنة و النار -ٖٔ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 السطر الخامس؟ سٌاق من تفهم كما «ُمحكمةِ  » كلمة معنى ما -ٔ

 .األول والثانً ׄ     .متقنة  ׄ                        .راسخة ׄ   .ثابتة ׄ  

 السادسفً السطر  جمع كلمة " الغول ": -ٕ

 الثانً والثالثׄ      ِغٌالنٌ ׄ        أَْغَوالٌ  ׄ    ُغالَّنׄ   

 الغرض منه؟ وما فً قوله " قلت : إلى أٌن"؟ األسلوب نوع ما -ٖ

 .للحسرة والندم ستفهام ،إ ׄ            .استفهام ، إظهار الحٌرة والٌأس ׄ  

  التأكٌد والتقرٌر خبري، ׄ                     .للتعجب والدهشة استفهام ، ׄ  

 جمالها؟ سر الغول "فً السطر السادس؟ وما من نفِرُ  ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" ثم -ٗ

 .التوضٌح ٌة،مكن استعارة ׄ            .العالقة اختٌار فً والدقة اإلٌجاز مرسل، مجاز ׄ  

ٌَّة، استعارة ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ              .التجسٌد تصرٌح

 من مالمح الشعر الجدٌد  فً هذا المقطع: -٘

   غلبة النزعة الذهنٌةׄ          االمتزاج بالطبٌعةׄ   

 رصانة اللغة ׄ       التفعٌلة هً موسٌقٌة وحدة القصٌدة بناءׄ   



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 24

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الدٌنار "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة: -الرالدو -النهر –" الغول  -ٙ

 الوحدة العضوٌةׄ            االتجاه إلى الحٌاة العامةׄ     توظٌف الرمزׄ     االهتمام بالصورةׄ   

 " فً السطر األخٌر: بٌن كلمة" الجنة " و " النار -7

 نظٌرمراعاة ׄ      جناس   ׄ     ترادفׄ                طباقׄ   

" فً السطرٌن العاشر تمتُد شماالً عند ُتُخوِم الدوالر - تمتد ٌمٌنا عنَد ُتُخوِم الدٌنارنوع المحسن اللفظً فً قوله: "  -8

 والحادي عشر:

 الثانٌة والثالثةׄ      حسن تقسٌمׄ       طباقׄ      مقابلةׄ   

 ؟ قبله بما الدٌنار ...." فً السطر العاشر  ُتُخومِ  عندَ  ٌمٌنا قوله " تمتد عالقة ما -9

 .توضٌح ׄ    .نتٌجة ׄ    .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 أسلوب قصر  وسٌلته : السطر األولفً  -ٓٔ

 استخدام إنماׄ     التقدٌم والتأخٌرׄ     النفً وإالستثناءׄ     مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6619نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 

 

 (ٖنص رقم )

 قصٌدة أمل دنقل مقتل القمر:

 

ناقلوا النبأ األلٌم على برٌد الشمس....وت- ٔ  

فً كل مدٌنة ، -ٕ  

)) قُتِل القمر ((! -ٖ  

شهدوه مصلوباً َتَتَدلَّى رأسه فوق الشجر ! -ٗ  

نهب اللصوص قالدة الماس الثمٌنة من صدره! -٘  

تركوه فً األعواد ، -ٙ  

كاألسطورة السوداء فً عٌنً ضرٌر -7  

وٌقول جاري : -8  

ذا ٌقتلونه ؟(()) كان قدٌساً ، لما -9  

وتقول جارتنا الصبٌة : -ٓٔ  

)) كان ٌعجبه غنائً فً المساء -ٔٔ  

وكان ٌهدٌنً قوارٌر العطور -ٕٔ  

https://dardery.site/archives/6619


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 25

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

فبأي ذنب ٌقتلونه ؟ -ٖٔ  

هل شاهدوه عند نافذتً _قبٌل الفجر _ ٌصغً للغناء!؟!؟(( -ٗٔ  

العٌون كل من الدمعات وتدلت -٘ٔ  

القمر أطفال – األٌتام كأنها -ٙٔ  

واوترحم -7ٔ ... 

وتفرقوا -8ٔ ..... 

! مات.....الناس ٌموت فكما -9ٔ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " موت القمر  فً المدٌنة هنا ٌرمز إلى "   : -ٔ

   اعتماد أهل المدٌنة على الكهرباءׄ      كراهٌة الناس فً المدٌنة لنور القمرׄ   

 كثرة مظاهر الجمال البدٌلة فً المدٌنةׄ      غٌاب القٌم اإلنسانٌة فً المدٌنة المادٌةׄ   

 االتجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -ٕ

 سٌاسًׄ      فلسفًׄ     دٌنًׄ       إنسانً ׄ   

 فً السطر الثالث إٌجاز بحذف : -ٖ

 الخبرׄ      المبتدأ ׄ      المفعولׄ      الفاعلׄ   

 أسلوب قصر  وسٌلته : السطر الخامس عشرفً  -ٗ

 استخدام إنماׄ     التقدٌم والتأخٌرׄ     النفً وإالستثناءׄ    مبتدأ والخبرلاتعرٌف ׄ   

 جمالها؟ سر المساء "فً السطر الحادي عشر؟ وما فً غنائً ٌعجبه ما نوع الصورة البٌانٌة فً قوله:" كان -٘

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

ٌَّة، رةاستعا ׄ    .التوضٌح بلٌغ، تشبٌه ׄ      .التشخٌص تصرٌح

 السطر الرابع؟ سٌاق من تفهم كما « َتَتَدلَّى » كلمة معنى ما -ٙ

 .تسقط ׄ     .تظهر  ׄ                        .تنزل ׄ   .تَتَعلَّقَ ׄ  

 السابع:فً السطر  ": جمع كلمة " األسطورة -7

 أََساطٌرُ ׄ      أسُطرׄ    سواطٌرُ  ׄ    أَسطارׄ   

 ؟ قبله بما " فً السطر الرابع عشر ((؟!؟!للغناء ٌصغً_  الفجر قبٌل_ نافذتً عند شاهدوه قوله " هل عالقة ما -8

 .توضٌح ׄ   .نتٌجة ׄ   .توكٌد ׄ   .تعلٌل ׄ  

 السطر  التاسع : فً "  قدٌساً  كان)) نوع التشبٌه فً قوله:"   -9

  تمثٌلًׄ       مفصلׄ      مجملׄ      بلٌغׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6620نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 26

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (ٗنص رقم )
 ٌقول بدر شاكر السٌاب فً قصٌدته " السوق القدٌم":

اللٌل والسوق القدٌم -ٔ  

خفتت به األصوات إال غمغمات العابرٌن -ٕ  

وخطى.. الغرٌب -ٖ  

وما تبث الرٌح من نغم حزٌن -ٗ  

، غرٌب من قبلً طاف كم -٘  

. الكئٌب السوق ذلك فً -ٙ  

. البهٌم لٌلال فً غاب و ، مقلتٌه وأغمض ، فرأى -7  

، تضاء نافذة خٌال الدخان حلق فً ارتجّ  و -8  

… بالدخان تعبث الرٌح و -9  

، بالدخان ، اكتئاب و فتور فً ، تعبث الرٌح -  ٓٔ  

.. غناء صدى و -ٔٔ  

بالنخٌل؛ و المقمرات باللٌالً ٌذّكر ناء -ٕٔ  

بالرحٌل أحلم و أسمعه أظلّ ..  الغرٌب أنا و -ٖٔ  

. لقدٌما السوق ذلك فً  -ٗٔ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 " فً السطر الخامس. مرادف كلمة"  طاف -ٔ

  رحلׄ        استقر ׄ       انقادׄ       تجولׄ   

 الثامنفً السطر  ": مضاد " كلمة " ارتجّ  -ٕ

  فتحׄ        رسخׄ       تعثر ׄ      ارتعشׄ   

 التاسع:فً السطر  "ث بالدخان و الرٌح تعبنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -ٖ

 مجاز مرسلׄ       تشبٌهׄ     استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر السابع  -ٗ

 الثانٌة والثالثةׄ      تصرٌعׄ      طباقׄ      مقابلةׄ   

 " فً البٌت الحادي عشر: " و " غناء بٌن كلمة" صدى -٘

 نظٌرمراعاة ׄ       جناس ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 " فً السطر الثامن أسلوب قصر بتقدٌم :و ارتّج فً حلق الدخان خٌال نافذة تضاء قوله: " – ٙ

 المفعولׄ     الجار والمجرورׄ      الخبرׄ      المبتدأׄ   



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 27

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 " السوق القدٌم " رمز استخدمه الشاعر للداللة على:  -7

  الفقر والمعاناةׄ       االزدحام والتكدسׄ      خبهاالمدٌنة وصׄ      الصراع والتناحر ׄ   

 الدخان"   هذه الكلمات تشٌر فً دالتها إلى   : –الرٌح  –" اللٌل  -8

 األولى والثانٌةׄ     قسوة الظروف المناخٌةׄ     اإلحساس بالغربة والضٌاعׄ     الخوفׄ   

 تها إلى   :النخٌل "   هذه الكلمات تشٌر فً دال –" اللٌالً المقمرات  -9

 الثانٌة والثالثةׄ      حٌاته فً القرٌة ׄ     الجمال والطبٌعةׄ     الحٌاة البسٌطة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6621نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 

 (٘نص رقم )

 ٌقول صالح عبد الصبور فً قصٌدة " الحزن":

ٌا صاحبً ، إّنً حزٌن -ٔ  

ٌُنر وجهً الصباح -ٕ طلَع الصباُح ، فما ابتسمت ، و لم   

الرزَق المتاحو خرجُت من جوِف المدٌنِة أطلب  -ٖ  

امً الكـَفاف -ٗ ٌّ و غمسُت فً ماء القناعِة خبَز أ  

بً قروشْ  -٘ ٌْ و رجعُت بعد الظهِر فً َج  

ا فً الطرٌق -ٙ ًٌ فشربُت شا  

و أتى المساء -7  

فً غرفتً َدلَف المساء -8  

و الحزُن ٌولـَُد فً المساء ألّنُه حزٌن ضرٌر -9  

حٌمحزٌن طوٌلٌ كالطرٌِق من الجحٌِم إلى الج -ٓٔ  

حزٌن صموتْ  -ٔٔ  

و الصمُت ال ٌعنً الرضاَء بأّن أمنٌٌة تموت -ٕٔ  

و بأنَّ أٌاًما تفوت -ٖٔ  

و بأن ِمْرفـَقـَنا َوَهنْ  -ٗٔ  

و بأنَّ رًٌحا من َعفـَنْ  -٘ٔ  

مّس الحٌاة ، فأصبحْت و جمٌع ما فٌها مقٌت -ٙٔ  

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة:

 سطر الثامن." فً الدلف مرادف كلمة"   -ٔ

  نهضׄ        مشى ببطء ׄ       سكنׄ       تجولׄ   

https://dardery.site/archives/6621


  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 تاٌهىس 28

ترو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 الرابع عشرفً السطر  ": َوَهنْ مضاد " كلمة "  -ٕ

نَ  ׄ      َتَصلَّبَ  ׄ     ثبتׄ        َقِويَ ׄ      َتَمكَّ

 الخامس عشرفً السطر  جمع كلمة " رٌحا ": -ٖ

  جمٌع ما سبقׄ       ِرٌاحׄ      أَْرٌاح ׄ      أَْرَواحׄ   

 الخامس ٌدل على:فً السطر  تنكٌر  كلمة " قروش ": -ٗ

   الكثرة        ׄ       التقلٌل  ׄ      التعظٌم  ׄ      التحقٌر   ׄ  

 التاسع:فً السطر  "والحزن ٌولد فً المساء  .ٗنوع الصورة البٌانٌة فً قوله:"  -٘

 مجاز مرسلׄ      تشبٌهׄ     استعارة مكنٌةׄ     تصرٌحٌةاستعارة ׄ   

 نوع المحسن البدٌعً فً السطر الرابع  -ٙ

 مراعاة نظٌرׄ      تصرٌعׄ      طباقׄ      مقابلةׄ   

 إٌجاز بحذف: السطر التاسعفً  -7

 الخبرׄ       المبتدأׄ      المفعولׄ                الفاعلׄ   

ٌّامً الكـَفافو قوله: " – 8  ر بتقدٌم :" فً السطر الرابع أسلوب قصغمسُت فً ماء القناعِة خبَز أ

 المفعولׄ     الجار والمجرورׄ       الخبرׄ      المبتدأׄ   

 شربت شاٌا "   هذه الكلمات تشٌر فً سمة من سمات الشكل لدى شعراء المدرسة الجدٌدة: –قروش  -" غمست  -9

 الوحدة العضوٌةׄ             استخدام اللغة الحٌةׄ     توظٌف الرمزׄ     االهتمام بالصورةׄ   

 " محسن لفظً هو:وبأن أٌاماً تفوت بأن أمنٌة تموت.ول الشاعر فً السطرٌن الثانً عشر والثالث عشر :" ق -ٓٔ

 حسن تقسٌمׄ      تصرٌعׄ       طباقׄ      مقابلةׄ   

 من مالمح االتجاه الواقعً فً هذا المقطع: -ٔٔ

 رصانة اللغة ׄ                  التعبٌر عن هموم الناسׄ     غلبة النزعة الذهنٌةׄ     االمتزاج بالطبٌعةׄ   

 " فً السطرٌن الثانً عشر والثالث عشر: " و " تفوت بٌن كلمة" تموت -ٕٔ

 مراعاة نظٌرׄ      جناس ׄ      ترادفׄ      طباقׄ   

 مقٌت "بما قبله: فٌها ما وجمٌع عالقة قوله فً السطر السادس عشر : " فأصبحت -ٖٔ

 فصٌل بعد إجمالتׄ      سببׄ      توضٌحׄ      نتٌجةׄ   
 أسلوب قصر  وسٌلته : السطر الثامنفً  -ٗٔ

 استخدام إنماׄ     التقدٌم والتأخٌرׄ     النفً وإالستثناءׄ    مبتدأ والخبرلتعرٌف اׄ   

 االتجاه الفكري للشاعر فً هذه القصٌدة -٘ٔ

 سٌاسًׄ      فلسفًׄ      دٌنًׄ      اجتماعً -ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6622نهتذرٌة اإلنكتروًَ وانتأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغط ػهى انراتط  ) 
 بالتوفٌق والسداد
 أحمد دردٌري
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