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 داء في األبیاتما رأیك في تكرار الن -ب 
 وضح. ارتبطت أفكار الشاعر بعاطفتھ مما أثر على الصور التعبیریة  -ج

 

 
 قم إلى قبلة المشرقین      لنحمي الكنیسة والمـسـجـــدا، أخي  

 أخي ظمــئت للقتال السیـــوف      فأورد شباھا الدم المصعــــدا
 ـا مـوقـداأخي إن جرى في ثراھا دمي       وشـبَّ الضــرام بھــ

 فـفـــتـش على مھــجة حـــرة      أبت أن یمـر عــلیـھا العـــــدا
 

  -: استخرج من األبیات ما یلي  –أ 
 أسلوبین إنشائیین مختلفین وبین نوع وغرض كل منھما 
  صورة بیانیتین مختلفتین وبین نوع وسر جمال كل منھا 
 محسنا بدیعیا وبین نوعھ وأثره في المعنى 
 ر وبین غرضھ البالغيأسلوب قص 
 ما عالقة الشطر الثاني من البیت األول بما قبلھ ؟ –ب 
 ما رأیك في تكرار النداء في األبیات ؟  -ج
 وضح ذلك . تكشف األبیات عن تعانق فكر الشاعر ووجدانھ  -د

 ما نوع التجربة الشعریة في ھذه األبیات ؟  -ھـ 
 

 ـدق على العـــروبة كـــــل بابأخي ال زال فـــي أملــي بقــــایا     تـ
 سیغـــمر لیلنــا فجــــر قــــریب     ویغـــزو النــور أعماق الشعــاب
 ویمرح في الدروب غناء قومي     ویمأل  شـــدوھـــم كـــل الرحـاب
 ونبني مـــــن جـــدید ثــــم نبني    ونعـــلي مــــا بنــیــنا للسحــــاب

 
 تحدث عنھ.. رابط فكري وشعـوري في األبیات ت  -أ 

 وبین قیمتھ »سیغمر لیلنا فجر  «وضح الخیال في قولھ  -ب 
 ؟) أعماق  –تدق ( ما القیمة الفنیة لقولھ  -ج
 فبم تعـلل ذلك  . أثر الشاعر األسلوب الخبري في األبیات  –د 
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1
        ا ؤثر م یطرة م ت س ع تح ین یق التجربة الشعریة ھي الخبرة النفسیة للشاعر ح

 فیندمج فیھ بوجدانھ وفكره مستغرقا متأمال ثم یخرجھ في إطار شعري مالئم 
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1- :      ي ا ف ة كم ھ الخاص اعر وانفعاالت ر عن ذات الش ي تعب ي الت وھ

 .قصیدة المساء لخلیل مطران 
2         ول ي ق ا ف انیة كم اق إنس ى آف وھي التي تتجاوز آفاق الشاعر إل

 الشابي




3-  :اق        وفیھا ى آف ا إل ھ ویتجاوزھ اعر عن انفعاالت یعبر الش
 .ألحمد شوقي " غربة وحنین "إنسانیة مثل قصیدة 
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1-  ) : ال    ) العاطفة ي ب فالبد أن تتسم القصیدة بالصدق الشعوري والنفس
 .مبالغة 

2-  ) :یدة       أ ة القص ل كتاب ة قب ي ذھن دور ف ي ال  ) فكار الشاعر التي ت وھ
 غنى عنھا 

3-  : النتاج النھائي للتجربة الشعریة وھي  تشبھ الثوب للجسد وھي 
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1-  :فعلى ) أي مناسبة للعاطفة( یة ھا الشعورفالبد أن تكون األلفاظ لھا داللت
ة     ال كلم بیل المث ة    »أم «س ان وكلم ة والحن البر والرحم وحي ب ل «ت وحي  »اللی ت

 بالظلمة والھموم فالبد من اختیار األلفاظ المناسبة لعاطفة الشاعر 

 



2 
  2 

2-   : عن الفكر والشعور وھي نوعانوھي أقوى وسائل التعبیر : 
 )المجاز المرسل –الكنایة  –االستعارة  –بیھ التش: (   –أ 

ة        :  -ب ة المتآلف ن الصور الجزئی ون من مجموعة م وھي التي تتك
یدة    ل قص تھ مث اعر بریش مھا الش ة رس ة فنی ا لوح یدة وكأنھ ر القص ى تظھ حت
ة من بحر وشمس وسحاب         ة الحزین المساء حین یرسم الشاعر صورة الطبیع

ر     ومثل األ...  وغروب  ة تعب ات لوحة فنی بیات  السابقة للشابي حیث تمثل األبی
 عن شعب ثائر وقیود تتحطم ولیل یتبدد

ات          ي أبی ي ف اعر وھ ي رسمھا الش ي العناصر الت والصوة الكلیة لھا أجزاء وھ
 )القیود  –اللیل  –الشعب ( الشابي 

 -: كما أن للصورة الكلیة خیوط فنیة ثالثة وھي 
   :ینكسر  «ابي  ألفاظ مثل أبیات الش«     

   :  في أبیات الشابي  »اللیل  «مثل لفظة. 

   : صعود  –ینكسر  «مثل كلمات« 

3-   ) : لوب ھ وھو یتضمن      ) األس اعر داللت لوب الش دیم  ( فألس التق
األسالیب الخبریة واإلنشائیة ، اإلیجاز واإلطناب ، أسالیب التوكید . والتأخیر 

یة       ك....)  ب النفس ة األدی ا بحال ا وثیق ا ارتباط ون مرتبط د أن یك ك الب ل ذل
 .وبالفكرة التي یعرضھا 

  -: وھي نوعان :  الموسیقا -4
اھرة : (   –أ  ي ) ظ ي   وھ ل ف واس وتتمث دركھا الح اھرة ت ظ

 )الوزن والقافیة والجناس والتصریع وحسن التقسیم (
ھي خفیة نحسھا ونتأثر بھا فیتحقق نوع من و) خفیة : (    -ب

، األلفاظ الموحیة ،  صدق العاطفة(وتتمثل في المشاركة الوجدانیة مع الشاعر 
ال    رة   ، روعة الخی ة المبتك م    ) الصور الخیالی یقى أعظ ن الموس وع م ذا الن وھ

  .تأثیرا 
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  -: استخرج من األبیات ما یلي  -ج
   محسنا بدیعیا وبین نوعھ وسر جمالھ. 
   أسلوب قصر وبین وسیلتھ وقیمتھ الفنیة 

 الموسیقى في األبیات ؟ وما مصدرھا ؟د ما نوع 
 

 غریب عن األوطان ملقي علي الثري       أرعي نجوم اللیل سھران باكیا    
 ـیاـــنا       وفارقــت إلفًا كان مني مدانــعدمـــــــت النــوم والصــبر والھ    
 داویاــا       ولیس سـواك لي طبیب مـأري الحـــب داءًا قد تمكــــن بالحش    

 
 ما العاطفة المسیطرة علي الشاعر ؟ وكیف أثرت في ألفاظھ ؟   -أ

 ؟ وما قیمتھ الفنیة ؟" أرعي نجوم اللیل " ما الخیال في  -ب
 -: استخرج من األبیات  -ج

 مبینًا قیمتھ الفنیة أسلوب قصر  ●        .محسنًا بدیعیًا وبین سر جمالھ  
 

 فحق الجھاد وحــــق الفــدا أخي جاوز الظـــالمون المدى      
 أنتركھم یغــصبون العـــروبـة      مجـــد األبــوة والســـــؤددا
 ولیسوا بغــیر صلـیل السیوف      یجیبون صـوتا لنا أو صدى
 فجــرد حســامــك مــن غـمده       فـلیس لــھ بعــد أن یغـــمدا

 
  -: استخرج من األبیات ما یلي  –أ 
  محسنا بدیعیا وبین نوعھ وأثره ●              وبین وسیلتھ   أسلوب قصر 
   إیجازا وبین نوعھ ●   صورة بیانیة وبین نوعھا وسر جمالھا 
 أسلوبین إنشائیین مختلفین وبین نوع وغرض كل منھما 

 ما رأیك في تكرار حرف الصاد في البیت الثالث ؟ -ب
 قبلھ ؟ ما عالقة الشطر الثاني في البیت األول بما –ج 
 دلل على ذلك . نسق التعبیر في األبیات یدل على الثورة والغضب  -د
 

 أخــــي أیھـــا العـربي األبي       أرى الـــیوم موعـدنا ال الغـدا
 أخـــي أقــبل الشرق في أمة       تــرد الضــالل وتحیـي الھـدى

 المــُــدىأخي إن في القــدس أختا لنا      أعـد لھا الذابحــــون 
 

  -: استخرج من األبیات ما یلي  –أ 
 أسلوبي قصر وبین وسیلة كل منھما وغرضھ البالغي 
 إیجازا وبین نوعھ●     أسلوبا إنشائیا وبین نوعھ وغرضھ البالغي 
 أسلوب توكید وبین أداتھ     ●             محسنا بدیعـیا وبین أثره في المـعـنى    
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 ؟ فلم.  واإلنشائيري نوع الشاعر بین األسلوب الخب  -ب 
 وضح. الخیال في األبیات صدى لعاطفة الشاعر  -ج 

 

 انشروا الھـــول وصبوا ناركم     كیفــما شئـتـم فـلن تلقـوا جبانا
 غــذَّت األحــداث منــا أنفـــسا      لم یزدھا العـنـف إال عـنفــوانا

 ــب یـداناقم إلى األبطال نلمس جرحھم       لمســًة تسبــح بالطی
 قم نجع یوما من العــمر لھــم     ھبھ صوم الفصح ھبـھ رمضانا

 إنمــا الحـــق الذي ماتــوا لھ       حقـــنا نمشــي إلیھ حیــث كانا 
  

  -:استخرج من األبیات ما یلي  –أ 
 أسلوبا إنشائیا وبین نوعھ وغرضھ البالغي 
 وبین وسیلتھ أسلوب قصر ●          صورة بیانیة وبین نوعھا 
 محسنا بدیعیا من البیت الثاني مبینا أثره 
 ما نوع األسلوب وما غرضھ البالغي" فلن تلقوا جبانا" -ب
 وضح مع ذكر أمثلة . للتحدي أثره في اختیار الشاعر لأللفاظ   -ج

 

 
 ناـیــفالنیل أولى بنا نـعطیھ فیعط       إلى مصرغوصوا في شواطئھا    ودواُعـ
 ناـمھما ھجـرناه في شوٍق یالقی   ا       نرفـــدر األم یعــر صـمصودوا إلى ـع

 ناــو قطـرة الماء باإلیمان تروی  نا        ـــالص ُتشبعــبز باإلخــــرة الخـــفِكس
 

 إالم یدعو الشاعر في ھذه األبیات  ؟ وما ھدفھ من دعوتھ ؟  -أ
 : استخرج من األبیات السابقة  -ب
 بین غرضھ   أسلوبا إنشائیا و    
 محسنا بدیعیا ووضح سر جمالھ . 
 في األبیات ؟ ولم آثره الشاعر  ما نوع األسلوب السائد –ج 

 بین مصدرھا . د في البیت األخیر موسیقا 
 ما عالقة الشطر الثاني من البیت األول بما قبلھ ؟ -ھـ 

 

 ملـــاب ینھرـــونھر دمع على المح      ذنة  ــام اهللا مئــفي القدس تبكي أم
 ن رحلواــنزف الدمع في أعتاب متو  ھا     ــــــي هللا غربتـــبة تشتكـــــوكع

 شمس الرجال تساوى اللص والبطل    لم یبق شيء لنا من بعد ما غربت   
 

 . وضح ذلك .  ألفاظھلصدق عاطفة الشاعر تأثیر على   -أ   
 : " شمس الرجال" الخیال في -1 -ب   

  وبین سر جمالھ) استعارة تصریحیة  -كنایة  -استعارة مكنیة  -تشبیھ (              
 . )یر قحتال –التقلیل  –العموم  –الكثرة : ( أفاد " شيء " تنكیر  -2       
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یطرة  ة المس العاطف
ى   اعر  عل رح : الش ف

م  ، اعتزاز ، فخر،  أل
رة ،  ب ، حس . ح

 ...تفاؤل 

   

م   ات وأھ رح لألبی ش
 فكار فیھا األ

 األلفاظ
بعض    أتي ب ن
ر  ي تعب اظ الت األلف
ة   ن العاطف ع
اظ   د األلف وننتق
ارض   ي تتع الت
ك   معھا إن وجد ذل

نضار (مثل لفظتي 
ق  ،  ي ) العقی ف

اء   یدة المس قص
ة   ل لفظ ومث

بتھ( ي ) خض ف
خرة  یدة ص  قص

راھیم   ى إلب الملتق
 ناجي

 الخیال
ور  أتي بالص ن
ر    ي تعب البیانیة الت
ة   ن العاطف ع
ا   د م وننتق
ع   یتعارض معھا م
ال    وع الخی ان ن بی

ائد   ي  ( الس ، جزئ
ي  رح  ) كل وش

ي    ال الكل الخی
ھ   ان أجزائ وبی
ة   ھ الفنی وخیوط

 .الثالثة 

 نسق التعبیر 
ی دیم  ننب التق

ھ  أخیر وداللت والت
د  الیب التوكی وأس
الیب  ا وأس وقیمتھ
ا    ر وقیمتھ القص

از واإلی ج
ھ   اب وقیمت واإلطن

ة واأل  الیب الفنی س
ة  الخبری
اذا  ائیة ولم واإلنش

 آثرھا الشاعر 

 الموسیقا
وع   ان ن بی

ي  الم یقا ف وس
 األبیات 

اھرة  -1 ظ
ة  ( وزن والقافی ال

اس  والجن
ن   والتصریع وحس

 )التقسیم 
ة  -2 خفی

ة ( دق العاطف ، ص
ة   اظ الموحی ، األلف
 )الصور المعبرة 
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 وضح ذلك. في األبیات ترابط فكري وشعوري  -1
 .جاءت األفكار صدى لعاطفة الشاعر  -2
 وضح. تمتزج الفكرة بالوجدان امتزاجا وثیقا ال -3

 لإلجابة على ھذه األسئلة
د      نقرأ األبیات ونفھمھا فھما جیدا  ثم نحدد العاطف  م نؤك اعر ث ى الش یطرة عل ة المس

ار م ي          أن األفك ار الت م األفك یح أھ ات  وتوض رح األبی وم بش م نق ة ث ة بالعاطف رتبط
 .تضمنتھا 

 

 وضح. جاءت األلفاظ صدى لوجدان الشاعر  -1
 وضح ذلك مع التمثیل ؟. ارتبطت ألفاظ الشاعر بعاطفتھ  -2

 لإلجابة على ھذه األسئلة 
ذ          ر عن ھ تة تعب ار خمسة او س م نخت اعر ث ى الش ه نوضح العاطفة المسیطرة عل

 .العاطفة ما بیان ما توحي بھ كل لفظة 
 

 الموسیقا في األبیات ؟مصدر  ما -1
 تنوعت مصادر الموسیقا في األبیات بین مصدرھا ؟ -2

 لإلجابة على ھذه األسئلة 
نات        ة والمحس وزن والقافی ي ال ة ف ة متمثل ھنا نؤكد وجود الموسیقا الخارجی

 إن وجدت ) حسن التقسیم  –التصریع  –الجناس ( البدیعیة 
ثم نؤكد وجود الموسیقة الداخلیة والتي تتمثل في صدق العاطفة وحسن اختیار 

 .األلفاظ و روعة الخیال 
 

 ما نوع األسلوب السائد في األبیات ؟ ولم آثره الشاعر ؟ - 1
  السؤال الإلجابة على ھذ

 إذا كان األسلوب كلھ خبریا فالشاعر آثره للتقریر والوصف☻
 سلوب إنشائیا فالشاعر آثره لجذب االنتباه وإثارة الذھنإذا كان األ ☻
اه          ☻ د االنتب ذھن وتجدی ارة ال ذلك إلث ائي ف ري واإلنش ین الخب إذا نوع الشاعر ب

 .وإشراك المستمع معھ 
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  -: استخرج من األبیات السابقة ما یلي  -أ
 استعارة مكنیة وبین أثرھا في المعنى 
  تشبیھین مختلفین مع بیان أثر كل منھما 
  زینة لفظیة واذكر أثرھا في المعنى 
 أسلوب قصر وبین وسیلتھ 
 أثرھا على األلفاظ والصور ؟األبیات ؟ وما مدى ما عاطفة الشاعر في  -ب

 

 لم یبق شيء من الدنیا بأیدینا    إال بقــیة دمــــع مـــن مآقـــینا
 كنا قالدة جید الدھر فانفـرطت    وفي یمــین العـــال كنا ریاحینا
 كانت منازلنا في العز شامخة    ال تشرق الشمس إال في مغانینا

 ال نشب    وال صــدیق وال خــل یــواسیـناحتى غدونا وال جاه و
 

  -: ما یلي   األبیاتاستخرج من  -أ 
 ة كل منھما قصر وبین وسیل يأسلوب 
 صورتین بیانیتین وبین نوع كل منھما وسر جمالھا 

 .بین أنواعھا ومصدرھا . تنوعت مصادر الموسیقا في األبیات  –ب 
 بینا أثرھا في المعنىوضح ذلك م. تعتمد األبیات على المقابلة  –ج 

 

 
 دنیا العروبة أدبرت ومشت       مقلــوبة فـــي رأسھا القدم
 العابثون بحقـــــنا اتحـــدوا       والقائمون بأمرنا انقسموا
 یا یوم یغلي في العروق دم       ویھـــب لـلـــثارات منتـــقم

 

  -: ما یلي   األبیاتاستخرج من  -أ 
 ن نوعھ وغرضھ البالغي أسلوبا إنشائیا وبی. 
  أسلوب قصر مبینا وسیلتھ وغرضھ. 
  محسنا بدیعیا وبین نوعھ وسر جمالھ. 

 ما عاطفة الشاعر ؟ وكیف أثرت على ألفاظھ ؟ –ب 
 

 

 !عار على التاریخ كیف تخونھ       ھمم الرجال وتستباح لمن سلب ؟
 ن وغـــــد ذھبھذا ھو التاریخ جـــــــالد أتى       یتسلم المفـــــتاح م

 ما بین خنزیر یضاجع قـدسنا       ومغامر یحصي غنـــائم مــــا سلب
 

  -: ما یلي   األبیاتاستخرج من  -أ 
  أسلوبا إنشائیا وبین نوعھ وغرضھ البالغي. 
  محسنا بدیعیا وبین نوعھ وسر جمالھ. 
  إیجازا وبین نوعھ وغرضھ البالغي. 
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  ؟ »اللھب«مع  »في «و »الرصاص«مع  »تحت«استخدام كلمة 
 

 یم القلب نامىــوحبك فى صم    أحبك مصر من أعماق قلبى 
 لئاملى الــرام عـــإذا ظھر الك       ًاـسیجمعنى بك التاریخ یوم

 یا أمامىـھ والدنـــد الوجــأص       یًاـت بالدنیا شقــلك رحــألج
 ن الحسامـدو مــلى العــأشد ع      یراعًا -غیر ھیاب  -وھبتك 

 

 ؟  »غیر ھیاب «: ؟ وماذا أفاد قولھ  »من أعماق قلبى «: بما یوحى قولھ  -أ 
 ؟ ما نوع األسلوب فى األبیات ؟ وما الغرض البالغى منھ  -ب
 .عین فى البیت األول لونًا بیانیًا ، ووضحھ ثم اذكر أثره فى المعنى  - جـ

 

 اءـأس الرجـة الیـن قبضـزع مـفانت          ى ـال األسـي قد طــــا الشاكـأیھ
 اءـى وسـم أشقـي فكـتصغي للماض          ي وال ـــد اآلتـــالغ فــير ـــوتفك

 یاء ـلى الضحوتست وـف الصحـترش           ىـحــات الضـــراشـفـل كــقنـوت
 الكل ســواءوغدا یطوى الشراع و           إنما أنت شعاع عن قریب یغرب

 

 ما نوع األسلوب ؟ وما غرضھ البالغي ؟ :أیھا الشاكي  -أ 
 ما نوع األسلوب ؟ وما غرضھ البالغي ؟ : إنما أنت شعاع -ب 
 البالغي ؟غرضھ ؟ وما  ثانيالمحسن البدیعي في البیت الما نوع  -ج 
 الفنیة ؟قیمتھا ؟ وما ة ورـنوع الصما نوع أنت شعاع  -د 

 الفنیة ؟قیمتھا في األبیـات ؟ وما " كــم " ما نـوع  -ھـ 
 وضح . في األبیات یظھر أثر العاطفة على أفكاره  –و 

 
 نانحن الیواقیت خاض النار جوھرنا   ولـم یھــن بیــد التشتــیت غــالــیـ

 وال یحـــول لنـــا صبـــغ وال خــلق   إذا تلـون كالحـــربـــاء شـــانــینــــا
 لم تنزل الشمس میدانا وال صعدت    في ملكھا الضخم عرشا مثل وادینا

 

  -: استخرج من األبیات ما یلي  –أ 
  صورتین بیانیتین مختلفتین وبین نوع وقیمة كل منھما 
 أسلوب قصر وبین وسیلتھ 
 نا بدیعیا وبین نوعھ وقیمتھ البالغیةمحس 

 لعاطفة الشاعر أثر كبیر في ألفاظھ وأفكاره وضح -ب
 لم أثر الشاعر األسلوب الخبري في األبیات ؟ –ج 
 

 وجدانية مـوطني      لغـرسـت بیـن ترابھـا ــلولم تكن مصر العـریق
 ل طیورھا     وغدوت زھــرا في ربا بسـتانـوسلكت درب الحب مثـ

 ـانيــوجعـلت من عـطر الزمان قالئدي     ونسجـت بین قبــائھا إیم
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 )الوردة في حمرتھا كدم القتیل ( ما رأیك في الصورة التالیة   -1
 طالب أن یعبر عن فرحتھ بتفوقھ ؟أیھما أنسب اإلیجاز واإلطناب إذا أراد ال -2
 ما رأیك في الموسیقا في قول مطران   -3

 متفرد بصبابتي   متفرد                             بكآبتي  متفرد بعنائي
 
 
 

 .لم یوفق فیھا الشعر لما بین المشبھ والمشبھ بھ من تناقض في الحالة النفسیة  -1
 .عن الفرحة الكبیرة  اإلطناب ألنھ أكثر مناسبة للتعبیر -2
ھ األذن     -3 اح جیدة فحسن التقسیم في البیت أعطى جرسا موسیقیا تطرب ل ھ  وترت  ل

نفس إ  ة والت     ال یقى الداخلی ى الموس افة إل دق الع   ض ي ص ل ف اءات  ي تتمث ة وإیح اطف
ة   ل كلم رد م «األلفاظ مث دة و     »تف ة والوح وحي بالغرب ي ت بابتبي «الت د    »ص ي تفی الت

التي تفید شدة المعاناة  »عنائي«لتي توحي بالحزن وكذلك ا »كآبتي«شدة الشوق و
 إلى یاء المتكلم لتفید التخصیص  )عناء -كآبة -صبابة(وكذلك إضافة كلمات 

 


 انعــــــــــــــــــــإلیھ ولما یدر ما اهللا ص         یود الفتى أن یجمع األرض كلھا  

 )یجمع  –یود ( استخدام الشاعر  المضارع في بم تفسر  –أ 
 في البیت ؟ »كلھا  «ماذا أفاد التوكید  –ب 
 أي التعبیرین أفضل ولماذا ؟ –ج 

 »یحب الفتى  «            »یود الفتى  « ☻
 »الفتى یود  «           »یود الفتى  « ☻

 ؟ »ن یجمع أ«بالمصدر المؤول »جمع «ما رأیك في استبدال المصدر الصریح  –د 
 

 
 

وحي         المضارع یبرز طمع  –أ  ا ی ھ مم ة ل دد ال نھای الم فجشعھ المتج اكم الظ جشع الح
 .بكراھیة الشاعر لھ والسخط علیھ 
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ا     –ب  ا مم ا علیھ ار األرض بم عھ احتك اكم وجش ع الح ى طم یف إل ظ یض ذا اللف ھ
 .یوحي بزیادة الكراھیة لھ واألمل في القضاء علیھ 

ھ   »یود الفتى «  ☻  -ج  أفضل ألن التعبیر یجعل ذلك من باب التمني فھو یعرف أن
 .ومع ذلك یأمل فیھ  ال یمكنھ تحقیقھ

 .أفضل ألن فیھا تقویة للحكم وتقریره  »یود الفتي « ☻        
ھ      –د  دة طمع ھ من ش ود أن  المصدر المؤول أفضل ألنھ یبرز طمع الحاكم حتى إن ی

ا     یجمع األرض بنفسھ ھ مم ھ وخدم ھ والحسرة      ال بعمال دة السخط علی وحي بش ی
  .على الشعب المظلوم من حاكمھ 

 






 ھي الترابط الداخلي في القصیدة من ناحیتي الفكر والشعور 


1-   :أي ترابط األفكار وتسلسلھا حول موضوع واحد . 
2-   :    ة أو الشعور أو دة العاطف دو     أي وح ال تب اعر ف انسجام المش

 .متناقضة 


 تجعل العمل الفني متكامال مقنعا ممتعا منسجم المشاعر بال تناقض 









 اــــــع یزورھــــى قریتي        وھوى الربیــت أنســــأنا لس
 ورھاــــــــلھا وطیـــــــھا        ونخیــولــیھ حقـــموج فـــفت

 اــحو دورھــــاب تصــــــوث    ـ     ـوعلى صیاح دجاجھا ال
 اــــل ینیرھـــــد أطــــــیل وق       مـــــ  ــبل الفجر الجـقـتست

 

ادات    –أ  ن ع ة وم اھر طبیعی ن مظ اعر م ره الش ا ذك ع وم ین الربی لة ب ح الص وض
 .القرویین 

 .لقیمة الفنیة لھ العالقة وابینھ ووضح . في البیت الثالث مجاز مرسل  -ب
 كلما تذكرت بالدیرین أرقني      صوت الدجاج وضرب النواقیس    قال جریر -ج

 وضح ذلك... اختلف الشعور نحو الدجاج عند الشاعرین 
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ة     صدى للقافیة التي اختارھا الشاعر  –ج  دق عاطف ر عن ص . موسیقى رائع یعب
 اشرح ذلك

 ح ذلك اشر. الصور الخیالیة في األبیات تعبر عن عاطفة صادقة  –د 
 في األبیات تقدیم وتأخیر بین قیمتھ الفنیة  -ھـ 
 

 یقول الشاعر
 

 یا عراق یحاصرونك لكنھم ال یحصرونك وال یحیطون بك
 وممتد كاللزمان.... كالمدى ... ع ـــفأنت واس

 ودافق كالفرات... كشموخ النخیل .. عال 
 عمیق وغني كالحضارة

 ومتجذر كالتاریخ... عمیق 
 كالمستحیل.. ..وصعب علیھم 

 

ي    . تعانق فكر الشاعر بوجدانھ فأبدع وأجاد  –أ  ة ف ر العاطف وضح ذلك مبینا أث
 اختیار األلفاظ

 وضح الخیال وقیمتھ في قولھ عال كالشموخ النخیل  -ب
 -: ھات من األبیات السابقة ما یلي  –ج 

 محسنا بدیعیا واذكر أثره
 أسلوبا إنشائیا واذكر نوعھ وغرضھ

 باقي األبیات بالبیت األول ؟ ما عالقة –د 
 




 

 تي ــــــــحری..... ي ــــــحریت... ریتي ــــــح
 ضب ـــــــــلء فم الغــــــوت أردده بمــــــص
 ي اللھبــــــاص وفــــــــــت الرصـــــــــتح

 ادو خلفھــــــید أعـــــم القــــــل رغــــــوأظ
 فو خطوھاــــید أقـــــــم القــــــــل رغــــوأظ
 غضبد الــــــموال على مــــــــل محـــــوأظ
 ریتيـــــــــیا حـــــــل داعــــــضاا أنـــــــوأن

 

 وضح ذلك. في األبیات ترابط فكري وشعوري  –أ 
وسیقا كما اشرح ذلك مبینا أثر العاطفة على الم. یقال الموسیقى صدى للعاطفة  -ب

 بیات السابقة تراه في األ
 : لم آثرت الشاعرة  –ج 
  إضافة كلمة حریة إلى یاء المتكلمة 
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 أسلوب قصر وبین غرضھ البالغي 
 فنیة في األبیات ؟ما مدى تحقق الوحدة ال -ب
 ما العاطفة المسیطرة على الشاعر ؟ وكیف دلت علیھا صوره التعبیریة ؟ –ج 

 

 

 ر بنائيـــدمي وودوا لو یخـــــموا    ھـــــن تجشــــمع الذیـــوأقول للج
 ائيــلى أعضـــوالنار ال تأتي ع   اكبي  ــــــمن دـــــاول ال تھــــإن المع

 ت سمائيـــبوا     یا معشر األطفال تحـفارموا إلى النار الحشائش والع
 وج واألنواءــــوارموا على ظلي الحجارة واختفوا     خوف الریاح الھ

 
 

ع  –أ  تھزاء  تجم ر واالس ین الفخ ات ب ق   . األبی ى تحق ك عل ر ذل ان أث ع بی ح م وض
 الوحدة الفنیة 

 ل على ذلكدل. جاءت ألفاظ الشاعر صدى لعاطفتھ  –ب 
 للعاطفة أثرھا القوي على الخیال في األبیات  –ج 
 وضحھ وبین قیمتھ الفنیة . في األبیات تقدیم وتأخیر –د 

 أي التعبیرین أفضل ؟ ولماذا ؟»أرادوا أن یخر بنائي  « »ودوا لو یخر بنائي  « -ھـ 
 


  

 دورـــــــــني أو نـــــأو نغ ثرثرــفز أو نــــونظل نق
 نا الفتورــــــو الجمیل ولیس یدركـــأم اللھــــال نس

 رح المثیرـــــن المـــاب مــــیا بأعصــــأننا نحـــفك
 یرـــحة تطـــدام مجنـــــــــــــــي بأقــأننا نمشــــوك

 اقي قشورــــــــذا الكون والبـــــــــنا لب ھــــأیام ك
 

 وضح. تعددت مصادر الموسیقا في األبیات  –ا 
 وضح، اندمج فكر الشاعر مع وجدانھ فأثر على تعبیره  –ب 
 وضحھ مبینا قیمتھ الفنیة. في البیت األخیر محسن بدیعي –ج 
 ما نوع الصورة ؟ وماذا تفید ؟ »أقدام مجنحة  «–د 

 

 ي الحیاةكـــذا صاغك اهللا یابــن الوجــود     والقتــك في الكون ھــذ
 فمـــالك ترضـــى بــذل القـــیـود     وتحــني لمــن كبــلوك الجــبـــاه

 نى صداهــــا تغــــوي إذا مـــــالق   وت الحیاة ـوتسكت في النفس ص
 اإلیاهن ـــید وأیـــــن النشــــــفأی   یش الكھوف  ـیش عــــوتقنع بالع
 ي ضحاهــضا فـــــھب نور الفأتر   ید السماء الجمیل ـــــــأتخشى نش

 

 ؟ ماذا یفید ھذا النداء »یا ابن الوجود  « –أ 
 ؟ ما نوع التجربة الشعریة التي تعبر عنھا األبیات -ب
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 أي التعبیرین أدق ولماذا  –د 
 »على صیاح دیوكھا  «       »على صیاح دجاجھا  « -1
 »ى الربیع یزورھا ھو «     »ھوى الربیع یزورھا  « -2
 »لست أنسى قریة  «        »لست أنسى قریتھا  « -3

 وضحھا وبین رأیك فیھا .. ترسم األبیات مالمح صورة كلیة ولوحة فنیة  -ھـ 
 
 
 
ع     –أ  ي الربی ھ ف ور أن ل وطی ول ونخی ن حق اعر م ره الش ا ذك ع وم ین الربی لة ب الص

ون    تتجمل الطبیعة ویكثر تغرید الطیور ولكن ال عالقة بین ا وده القروی ا تع لربیع وم
 .من الیقظة على أصوات الدیكة فھذا عھدھم طوال العام 

ي  –ب  ل ف از المرس ا«المج ة    »دورھ ھ المحلی دور فعالقت ذه ال ي ھ ن ف ود م والمقص
دب     ث ت ة حی یاح الدیك ى ص ھا عل دار نفس اوب ال عرنا بتج ث یش ر حی از معب والمج

 .الحركة فیھا بیقظة أھلھا 
ـ   شعر جریر بالض –ج  اھا ب ة قض دیرین «یق عند سماع الدیكة ألنھا تؤرقھ بعد لیل  »ال

 معذبا أما الشاعر فیسعد بأصواتھا حیث یوقظ دور القریةلتستقبل فجرا جدیدا 
ث          -1 –د  ة حی ي جو القری یش ف ا نع ث یجعلن اء وأدق حی الدیوك أفضل فھو أكثر إیح

 .تتجاوب أصوات الدیكة مكونا نغما متصال 
 ھ یفید تقویة الحكم وتقریره األول أدق ألن -2
 .األول أدق ألن اإلضافة إلى یاء المتكلم توحي بفخره ووالئھ واعتزازه بقریتھ  -3

 
 تدريبات عامة


  

 ركبت المنى ونسیت الحذر      ایة  ـــــــإذا ما طمحت إلى غ
 رـــستعة اللھب المـــوال كب       ور الجبال ــــولم أتجنب وع

 ر بین الحفرـــیعش أبد الدھ      ومن ال یحب صعود الجبال  
  

 ما نوع التجربة الشعریة في األبیات ؟ –أ 
 بین ذلك. في األبیات ترابط فكري وشعوري  -ب
 ما نوع األسلوب السائد في األبیات ؟–ج 
 وضح ذلك. في األبیات بعض الحكمة  –د 

 ي األبیات ؟ما مدى تحقق الوحدة العضویة ف -ھـ 
–
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  صورة بیانیة وبین نوعھا وسر جمالھا●       .أسلوب توكید وبین أداتھ 
  أسلوب قصر وبین وسیلتھ 

 
  

 درـإذا الشعب یوما أراد الحیاة       فالبــــــد أن یستجیب الق
 ـــسرـینك وال بد للقـــــید أن   جلي    یل أن ینـــــــوالبـــد لل

 ا واندثرـوھــــــــتبخر في ج     ومن لم یعانقھ شوق الحیاة 
 

 ما نوع التجربة الشعریة في األبیات ؟ –أ 
 دلل على ذلك. تنم األبیات عن عاطفة صادقة  -ب
 ما نوع األسلوب السائد في األبیات ؟ ولم آثره الشاعر ؟ -ج
–

  وبین أداتھ أسلوب توكید. 
 صورة بیانیة وبین نوعھا وسر جمالھا 
  أسلوب قصر وبین وسیلتھ 




 

 وب الخطرـــومن یستلذ رك   أبارك في األرض أھل الطموح   
 یش الحفرـویقنع بالعیش ع   ان   ــــوألعن من ال یماشي الزم
 ما كبرـــــیت مھویحتقر الم     یاة ــــــھو الكون حي یحب الح

 رــوال النحل یلثم میت الزھ     یور ــضن میت الطحفال األفق ی
 لما ضمت المیت تلك الحفر      نون ـــبي الحـــقل ولوال أمومة

 
 وضح. للتضاد أثره في األبیات  –أ 
 ما نوع التجربة الشعریة في األبیات ؟ –ب
 وضح. وصوره التعبیریة في البیت عاطفة صادقة دل علیھا أفكار الشاعر  -ج
 ما مدى تحقق الوحدة الفنیة في األبیات ؟ –د 

 ؟ علل لما تقولما عالقة البیت الرابع بما قبلھ ؟ وھل یمكن تقدیمھ لیكون األول  -ھـ 
 .في األبیات موسیقى بین مصدرھا ونوعھا  –و 




 

 ترنمـت ــــمھج ولــــلم تبتـــنت فـــوغ قد مشت حولك الفصول
 تى أوشكت أن تتحطمـواء  حـــف واألنـــودوت فوقك العواص

 !أما تتكلم ؟! أما تشتكي ؟! أما تشدو؟! أما تحس ؟! یا إلھي 
 ائن لیس یفھمــــشي بل كـــلى وال حي فیمـــــال أنت میت فیب

 

 ما نوع التجربة الشعریة في األبیات ؟ –أ 
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 وضح. في األبیات عاطفة صادقة دل علیھا أفكار الشاعر وصوره  –ب 
 ما مدى تحقق الوحدة الفنیة في األبیات ؟ -ج 
 .في البیتین الثالث والرابع موسیقى بین مصدرھا ونوعھا  –د 

 ماذا أفاد االستفھام وتكراره في األبیات ؟ -ھـ 


  

 مة الشماءــــوق القــــكالنسر ف    داء  ـــداء واألعـــسأعیش رغم ال
 واءـــطار واألنـــبالسحب واألم    أرنو إلى الشمس المضیئة ھازئا   

 وداءـرار الھوة الســــــما في ق   یب وال أرى   ـــق الظل الكئــال أرم
 ـردا وتلك طبیعــة الشعـــراءــوأسیر في دنیا المشاعر حـــالما     غـ

 

 اصر التجربة الشعریة من خالل األبیات وضح عن –أ 
 »دنیا المشاعر»«ھازئا بالسحب»«أرنو إلى الشمس «:ة لكل منما القیمة الفنی -ب
 .استخرج من األبیات صورة خیالیة وبین قیمتھا الفنیة  –ج 
 ھلى ترى أن عناصر الوحدة الفنیة متحققة في ھذه األبیات ؟ وضح –د 

 
 

 الي بكل بالءـــــرب آمــــن حــــع     ذي ال ینثني ـــدر الــــول للقـــــوأق
 »واصف األرزاءــوج األسى وعھ     ال یطفى اللھب المؤجج في دمي  «
 »خرة الصماءــثل الصـــسیكون م     ت فإنھ  ــــفاھدم فؤادي ما استطع«
 »فال والضعفاءــــة األطـــكا      وضراعــال یعرف الشكوى الذلیلة والب«
 »یل النائي ـــجر الجمـــبالفجر بالف     دق دائما ـــــــارا یحـــیعیش جبو«

 

 ما نوع التجربة الشعریة في األبیات ؟ –أ 
 وضح ذلك. یفوح في األبیات رائحة التحدي  -ب
ة   « -ج كوى الذلیل ي    «،  »الش ي دم ؤجج ف ب الم ك     »اللھ ن تل ل م د ك اذا تفی م

 الصورتین البیانیتین 
 تحقق الوحدة الفنیة في األبیات ؟ما مدى  –د 

 وضحھ وبین قیمتھ الفنیة . في البیت الثاني تقدیم وتأخیر  -ھـ 
 
  

 فعالم أخشى السیر في الظلماء   لبي وبین جوانحي  ـــالنور في ق
 ي األحیاءــــا دام فـــامھ مـــأنغ   اي الذي ال تنتھي  ــــــإني أنا الن

 واءــــطوة األنـــــیاة ســــإال ح     ه ب لیس تزیدـوأنا الخضم الرح
 

  -: استخرج من األبیات ما یلي  –ا 
  صورتین بیانیتین مختلفتین ووضح القیمة الفنیة لكل منھما 
  محسنا بدیعیا وبین قیمتھ الفنیة 
  أسلوبا إنشائیا وبین نوعھ وغرضھ البالغي 


