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 قال شوقً :

لَق َقلٌب ِمَن الَهوى          ٌَ  َقلبً أَأَنَت َحدٌُد ؟ ٌا لََك للَاُ  لَقٌَت الَّذي لَم 

ــــــَل ؼٌُد  إِذا َحلَّ ؼ َولَم أَخُل ِمن َوْجـــــٍد َعلٌََك َوِرقٍَّة          ٌٌد أَو َتَرحَّ

 : عشق ،حب شدٌد( َوْجـدٍ ) 

 ســــــراِر الَؽراِم َمدٌدُ لَُهم َوِلَ  َوَروٍض َكما شــــــــاَء الُمِحّبوَن ِظلُُّه         

 ُؼصوٌن ِقٌاٌم لِلَنســـٌِم ُسجودُ  الَطٌَر فً َجــــــــــَنباِتِه       ُتَظلِّلُنا وَ   

 هل تحققت الوحدة الفنٌة فً البٌات ؟ علل .-) أ ( 

لم اعتمد الشاعر على السلوب الخبري فً البٌات ؟ وما الؽرض البالؼً -)ب( 

 لإلنشاء ؟

 فٌها معلالً . فً البٌت الخٌر صورة خٌالٌة .  وضحها وبٌن رأٌك-)جـ( 

 

لم تتحقق الوحدة الفنٌة فً البٌات ؛ لن البٌتٌن الولٌن فٌهما شكوى وحزنن ،  -)أ(  

أما البٌتٌن الخٌرٌن ففٌهما مرح وامتداد ظالل الروض والؽصون والنسٌم والطٌزر ، 

 وباختالؾ الجو النفسً تنتفً )تبتعد( الوحدة العضوٌة .

ب الخبري فً البٌزات ؛ لن موضزوعها الشزكوى اعتمد الشاعر على السلو -)ب(  

أو للوصززؾ والتقرٌززر  -والوصززؾ وهززذان الموضززوعان ٌناسززبهما السززلوب الخبززري 

أو لن الشاعر ٌرٌد أن ٌنقل إلٌنا أفكاره ومشاعره علزى أنهزا حقزاثق تابتزة  -والتوكٌد 

 ال تقبل الشك أو اإلنكار .

 ؽرضه البالؼً : التعجب .والؽرض البالؼً لإلنشاء وهو )أأنت حدٌد( ف -

الصورة الخٌالٌة فً البٌت الخٌر فً قوله : " ؼصون قٌزام للنسزٌم سزجود "   -)جـ( 

صززورة مركبززة مززن اسززتعارتٌن مكنٌتززٌن ، حٌزز  شززبه النسززٌم طاؼٌززة جبززاراً ، وشززبه 

الؼصززان أشخاصززاً ذلٌلززة تقززوم وتسززجد لززه ، وأرى أن هززذه الصززورة ؼٌززر مناسززبة ، 



 
 

 

وؾ برقتززه وجمالززه وروعتززه حٌزز  صززوره بالطاؼٌززة الجبززار . وتسززًء للنسززٌم لمعززر

 )ٌقبل رأي الطالب ما دام معلالً( .

 

 قال شاعر معاصر : 

 أنا لم أُهن عند الخـطوب وال فقدت شجاعتً    

 أنا ما هـــــــــدرت على بالط القوٌاء كرامتً    

 أنا ما خــفضت لؽٌر ربً والعدالة هــــــامتً    

 سبٌل الضاد أحمل فً الصعاب رسالتً أنا فً    

   للوحـــــدة الكبرى نذرت دمً ونور ٌراعتـــً    

 : القلم ( الٌراعة)  

تكشؾ تجربة الشاعر فً البٌات عن تعانق الفكار مع العاطفة . وضح ذلك -) أ (  

ًً أتر العاطفة فً اختٌار اللفاظ . ً  مبٌنا

 وبٌن قٌمتها الفنٌة . اشرح الصورة فً البٌت التال  ،  -)ب(  

 علل لتكرار الضمٌر " أنا " فً البٌات .-)جـ( 

 

ٌعتد الشاعر بقوته وشجاعته وكرامته ، وبؤنه ٌتحمل الصعاب من أجزل أشزرؾ  -)أ( 

ؼاٌززة وهززى حماٌززة اللؽززة العربٌززة ، ووحززدة المززة العربٌززة ، وقززد بززدت هززذه الفكززار 

متعانقة بعاطفة جٌاشة كشفت عنها فً البٌات تلك المقابالت بٌن الشجاعة والضعؾ 

)التقزرب فزً نفزاق( علزى أعتزاب القوٌزاء ، أمام الخطزوب ، وبزٌن الكرامزة والتنلزؾ 

والخضززوهلل ال ال لؽٌززره .. كمززا كشززفت عنهززا أٌضززاً صززورة الصززعاب و هززً تحمززل ، 

والقلم وهو ٌضًء ، والدم وهو ٌقدم فداء للؽاٌة وصزورة الهامزة )الزرأا( المرفوعزة 

فززً شززموب وكبرٌززاء .. وقززد جززاءت اللفززاظ والتعبٌززرات ملونززة بلززون العاطفززة متززل 



 
 

 

نزور ٌراعتزً( علزى  –الوحزدة الكبزرى  –رسزالتً  –هامتً  –كرامتً  –تً )شجاع

 الصعاب( .  –بالط القوٌاء  -الرؼم من الشداثد )الخطوب 

فً البٌت التال  كناٌة عن الخضوهلل ال وعنة النفا مزع البشزر ، وفٌهزا تؤكٌزد  -)ب( 

 للمعنى بذكر دلٌله ، وتقوٌة للحجة بالشاهد علٌها . 

ل الفخززر واالعتززداد بالشخصززٌة ٌكززون تكززرار الضززمٌر )أنززا( مناسززباً فززً مجززا -)جززـ( 

 إلبران تعدد مجاالت العظمة كما هو ظاهر فً البٌات .

 

 ٌقول الشاعر فوني عٌسى عن مدٌنته )اإلسكندرٌة( : 

 القلوب ونور الُمَقــل  ربٌعأحبك والحــــب لو تعلمٌن    

 لسى والمـلـل وألقاك فجراً شـــهً الضٌاء ٌبدد لٌل ا   

 وحـٌن ٌحاصرنً االؼتراب أعانق فً مقـلتٌك المل    

  فؤنت التً تســكنٌن الفإاد وكل البالد سـواك طـلل         

 : بقاٌا الدٌار المتهدمة( طـــلل)   

 منج الشاعر فكره بعاطفته فؤبدهلل وأجاد .  وضح ذلك . -) أ (  

 ن اللفاظ ولٌدة العاطفة .دلل من خالل البٌات السابقة على أ-)ب(  

 " فؤنت التً تسكنٌن الفإاد " . اشرح الصورة مبٌناً قٌمتها .-)جـ( 

 

إذا منج الشاعر فكرته السامٌة بعاطفته الصادقة كانت اإلجادة ، وكان اإلبداهلل  -)أ(  

، وقد توفر ذلك للشزاعر ، فالمكانزة العظٌمزة التزً تحتلهزا مدٌنتزه " اإلسزكندرٌة " فزً 

نفسه امتنجت بعاطفة الحب الجٌاشة لدٌه فجاءت أبٌاته فً صورة تعبٌرٌة صزادقة ، 

 تروعك وأنت تقرإها . 

العاطفة الجمٌلة تبعز  فزً الشزاعر اإلحسزاا بالجمزال ، ولهزذا ٌختزار للتعبٌزر  -)ب( 

عنها كل ما هو مشزرق وجمٌزل مزن اللفزاظ ، ولن عاطفزة الشزاعر فزً هزذه البٌزات 



 
 

 

قد جاءت اللفاظ معبرة عن هذه العاطفة الجمٌلة ، ومن هذه اللفزاظ هً الحب لبلده ف

 الفإاد "  –أعانق  –الضٌاء  –فجر  –نور  –القلوب  –ربٌع  –: " أحبك 

 جعل الشاعر من مدٌنته حبٌبة ٌناجٌها بقوله : " أنت "  -)جـ( 

 جعل من فإاده مسكنا لهذه الحبٌبة  -

بالمكانة الفرٌدة التً تحتلها مدٌنة الشاعر فً قلبه إلً والقٌمة الفنٌة هً اإلٌحاء  -

 جانب توضٌح المعنى وإبرانه فً صدق .

 

 قال شاعر معاصر : 

 روحـً وما ملكْت ٌداي فداُء  وطنً ، ُخذ العهَد الكٌد بؤننً 

            لبنٌك عن باذب وعـــــــاَلء   ال عشُت إال أن أراك محـــــــــرراً 

 مرتفع ، عاٍل(:  باذب) 

ْعُمر من ربوعك والِحجا  ٌَ             وتعمُّ  فٌك سـعادةٌ ورخــاء  العدل 

 : العقل ( الحجا) 

ٌن وإن سجــــٌتً  ٌْ            أال ٌإخـــــر للدٌون وفـــاء  لك فً دمً َد

 : الطبٌعة والخلق ( السجٌة)  

الوجدان . وضح ذلك فً من التجربة الشعرٌة الصادقة ٌمتنج فٌها التفكر ب-) أ (  

 خالل البٌات السابقة ، مبٌناً مدى توفٌق الشاعر فً اختٌار ألفاظه . 

ًً مدى مالءمتها لعاطفة -)ب(   استخرج من البٌت الول صورة ، ووضحها مبٌناً

 الشاعر .

 

الفكززر هززو موضززوهلل التجربززة الشززعرٌة ومضززمونها ، والوجززدان هززو العنصززر  -)أ( 

ة ، وبامتناج الفكر بالوجدان فزً التجربزة الشزعرٌة ٌحزا القزار  العاطفً فً التجرب

 بصدق التجربة . 



 
 

 

وفً البٌات نزرى أفكزار الشزاعر تتمتزل فزً تصزمٌمه علزى افتزداء وطنزه بكزل ؼزال  -

 ورخٌص ، وسعٌه لرإٌته حراً عنٌناً عظٌماً ٌملإه العدل وٌعمه الرخاء . 

الحزب الجزارؾ الزذي مزد وجدانزه  كما نحا بعاطفتزه الفٌاضزة التزى تتمتزل فزً هزذا -

فجعله ٌوقؾ حٌاته لكرامة الزوطن ، وعنتزه وسزعادته ، وقزد امتنجزت أفكزار الشزاعر 

 بوجدانه ، فتراهما ٌطالن من خالل كل بٌت بؤلفاظه وصوره . 

وقد وفق الشاعر ؼاٌزة التوفٌزق فزً اختٌزار ألفاظزه ، فحٌنمزا عبزر عزن الحزب كانزت  -

نزداء داللزة علزى القزرب ، وحٌنمزا عبزر عزن الفزداء هناك كلمة )وطنزً( بزدون حزرؾ 

دمً( ، وحٌنما عبر عن مكانة وطنه كانت هناك كلمزات  -كانت هناك كلمتا )روحً 

 –عززالء ( ، وحٌنمززا عبززر رإٌتززه لوطنززه كانززت هنززاك كلمززات )العززدل  -بززاذب  -)عززن 

 رخاء ( .  –سعادة  –الحجا 

ادٌزه ، وهزذه الصزورة اسزتعارة )وطنً خذ العهد( ، ٌشخص الشاعر وطنه فٌن -)ب( 

 مكنٌة تمتلت فٌها عاطفة الشاعر نحو وطنه بحذؾ أداة النداء داللة على قربه منه . 

)خذ العهد( .. كؤن العهد الذي هو شًء معنوي تجسم فؤصبح شٌثاً مادٌاً تتناولزه ٌزد  -

مززن ٌززد ، وهززذه الصززورة أٌضززاً اسززتعارة مكنٌززة مالثمززة لعاطفززة الشززاعر الززذي ٌبززذل 

 … ٌعطً و

)ومززا ملكززت ٌززداي( .. شززخص الشززاعر الٌززدٌن فجعلهمززا تملكززان ، وهززذه الصززورة  -

 االستعارٌة مالثمة لعاطفة الشاعر الذي ٌجود بكل ما عنده فً سبٌل الوطن .

 

 قال إٌلٌا أبو ماضً : 

 ول جارٌات فً الســـفــوح   أصؽً إلً صوت الجــــدا

 ـجـــــــنات ما دامت تفوح    واستنشقً النهار فً الـ

 أفــــــالك ما دامت تـلوح   وتمتعً بالشـــهب فً الــ 



 
 

 

نجززاح الوحززدة العضززوٌة ٌتوقززؾ علززى وحززدة الموضززوهلل ، وتززرابط الفكززار ، -) أ (  

 وتكاملها . طبق ذلك على البٌات . 

 اختٌار اللفاظ المعبرة ، تدل على قوة التجربة الشعرٌة . وضح ذلك . -)ب(  

 

تناولت هذه البٌات موضوعاً واحداً وهو دعوة للتفزاإل وحزب الحٌزاة والطبٌعزة  -)أ( 

. وترابطت الفكار وكزل فكزرة تكمزل الخزرى بؤنزه ٌطلزب مزن الفتزاة أن تصزؽً إلزً 

الماء وهو ٌترقرق فً الجداول الصؽٌرة التزً تنسزاب فزً سزفوح الجبزال ، وأن تمزد 

ن تمتزع عٌنٌهزا بمنظزر النجزوم وهزً تزتدل فزً رثتٌها من عطر الزورود والنهزار وأ

السماء . إنه ٌدعوها إذن إلى أن تزنعم بمزا تقدمزه الطبٌعزة مزن متزع تلزذ حزواا السزمع 

والشم واإلبصار جمٌعزاً ، وقزد تكاملزت عناصزر الصزورة الكلٌزة فزً اللزون والصزوت 

 والحركة.

اإل والمزل فزً تحققت تجربة الشاعر فزً ألفاظزه المشزرقة التزً تزوحً بالتفز -)ب(  

تمتعزً " كمزا  –استنشزقً  –حٌاة سعٌدة من خالل استخدامه لفعزال المزر " أصزؽً 

نبهها إلً صوت الجداول وراثحة النهار ومنظزر الشزهب لزٌالً ، وكلهزا ألفزاظ تزدعو 

 للتفاإل وحب الحٌاة .

 

  قال حافظ إبراهٌم على لسان مصر تتحد  عن نفسها : 

ِق َوُدّراُتُه َفــــــــــــراِثُد ِعقـــدي                  فِرِق الَشـر      أَنا تاُج الَعالِء فً مَ 

 : ممالك الشرق( دراته   -: وسط الرأا  مفرق)

ُكن ِمنُه ِعندي ؟                الَؽرِب َقد َبَهَر النا       أَيُّ َشًٍء فً  ٌَ     َا َجماالً َولَم 

 : جواهر( فراثد)

َوَســــــــماثً َمصقولٌَة َكالِفِرنِد                  َفُترابً ِتبٌر َوَنهــــــــري فُراٌت      

 : مشرق متدلئ( ُمدْندر   -: السٌؾ  الفرند)



 
 

 

ِعنَد َنهـــــــــــٍر ُمَدْندٍر ِعنَد َرنِد                  أٌََنما ِسرَت َجـدَوٌل ِعنَد َكرٍم       

 طٌب الراثحة (. : شجر  رند)

التجربة الشعرٌة الناجحة ما امتنجت فٌها الفكار الجٌزدة بالمشزاعر الصزادقة -) أ (  

 . وضح ذلك من خالل هذه البٌات . 

 استخرج من البٌات صورة بالؼٌة ، ووضحها ، تم اذكر قٌمتها الفنٌة .-)ب(  

 

على الفكار الجٌزدة التزً تعد هذه البٌات تجربة شعرٌة ناجحة ؛ لنها اشتملت  -)أ( 

 تتحد  عنها مصر إذ تقول : 

أنا تاج من الرفعة والشرؾ على رأا ممالك الشرق التً كانت لً النعامة علٌهزا ، 

وكل شزًء جمٌزل أدهزل النزاا بجمالزه فزً الؽزرب موجزود عنزدي ، فترابزً ذهزب ، 

ده وماء نهري عذب ، وسماثً صافٌة المعة كالسٌؾ ، وأٌنمزا سزرت كزان جزدول عنز

 كرم ، وعنده نهر مشرق متدلئ ، وعنده شجر طٌب الراثحة . 

وقززد امتنجززت هززذه الفكززار الجٌززدة بمشززاعر الشززاعر الصززادقة التززً تتمتززل فززً حبززه  -

الشززدٌد لمصززر ، وإعجابززه بعراقززة تارٌخهززا ، وعظمززة أمجادهززا وتززوفر كززل مظززاهر 

 الجمال فٌها . 

تاج " تشبٌه بلٌػ ، فقد شبه مصر  الصورة البالؼٌة فً قول الشاعر : " أنا -)ب( 

 بالتاج فً الرفعة والشرؾ . 

 وقٌمتها الفنٌة : توضٌح المعنوي برسم صورة حسٌة له . -

 

 قال البحتري فً وصؾ الربٌع : 

ٌَختاُل ضاِحكاً        َتَكلَّما أَتاَك الَربٌُع الَطلُق  ٌَ  ِمَن الُحســـِن َحّتى كاَد أَن 

َه الَنٌروُن فً َؼســــق الُدجى        ما       َوَقد َنبَّ أَواِثَل َورٍد ُكنَّ ِبالَمــــــــــِا ُنوَّ

 : ظلمة اللٌل ( ؼسق الدجى)  



 
 

 

ُه        ُب ُّ َحــدٌتاً كاَن أَمــــِا ُمَكتَّما ٌَُفتـــــــــــــــــِّقُها َبرُد الَندى َفَكؤَنَّ ٌَ 

 َعلٌَِه َكما َنشَّرَت َوشــٌاً ُمَنمَنما      لَربٌُع لِباُســــــــــــُه       َوِمن َشَجٍر َردَّ ا

 : منخرفاً ( منمنماً   -: نقشاً  وشٌاً )  

التجربة الصادقة ٌمتنج فٌها الفكر بالعاطفة .  وضح ذلك من خالل هذه -) أ ( 

 البٌات . 

 قٌمتها الفنٌة . تخٌر من البٌات صورة بالؼٌة ،  وبٌنها تم اذكر -)ب( 

 

تمتل البٌات تجربة شعرٌة صادقة ، حٌ  ٌقزول الشزاعر : أقبزل علٌزك الربٌزع  -)أ(  

المشززرق منهززواً ضززاحكاً ، حتززى كززاد أن ٌززتكلم مززن روعززة الحسززن ، وقززد أٌقززظ الٌززوم 

الجدٌززد فززً الربٌززع كمززاثم الززورد التززً نززنل علٌهززا بززرد النززدى ، فزز ذا بالكمززاثم تتفززتح ، 

لذي كان مستوراً ، تم انتشزر كالحزدٌ  المزذاهلل . فكسزى الشزجر بزرداء وٌظهر الورد ا

                           منقزززززززززول منخزززززززززرؾ مزززززززززن الزززززززززورد ، ٌجزززززززززذب العزززززززززٌن وٌسزززززززززعد الزززززززززنفا . 

وقد امتنجت هذه الفكار بعاطفة الشاعر الجٌاشة التً تدفقت انبهاراً بجمال الربٌع ، 

متعزة ، وٌعبزر عنهزا فزً سالسزة وأنزاة فؤخذ الشاعر ٌجتلً مشاهد الربٌزع فزً نشزوة و

 وتعمق . 

الصززورة البالؼٌززة فززً قولززه : )أتززاك الربٌززع الطلززق ٌختززال ضززاحكاً( اسززتعارة  -)ب( 

مكنٌزززة ، حٌززز  شزززبه الربٌزززع ب نسزززان ٌعجزززب بنفسزززه وٌضزززحك ، وحزززذؾ المشزززبه بزززه 

 )اإلنسان( وأتى بصفتٌن من صفاته )ٌختال ، وضاحكاً( . 

 معنى وتشخٌصه وقٌمتها الفنٌة : توضٌح ال

 تدرٌب)(تدرٌب)(

 ٌقول الشاعر القروي )رشٌد خوري(من قصٌدة )قلب الطفل( : 

 كقلـب الطفل ، ٌؽتفُر الذنوبا    قلب  -إن هاجت الحـــقاُد  -ولً 

 وإن أك بٌن أهـــــلٌها ؼرٌــباً   أود الخٌر للدنٌا جــــــــــــمٌـــعاً 



 
 

 

 كؤن لً فٌها نصــــــــــــــــٌباً   إذا ما نعمة وافت لؽٌري شــــكرت   

 أظن الناا كلهم الحـــبٌــبا    تفٌض جوانحً بالحــب ، حتى 

 : ضلوعً( جوانحً) 

   امتنج فكر الشاعر بوجدانه . وضح ذلك .  -ٔ -) أ ( 

 ما نصٌب الوحدة العضوٌة فً هذه البٌات ؟  -ٕ 

 

تنج فكر الشاعر بوجدانه فً هذه البٌات حٌ  تحد  الشاعر عن نقاء ام -ٔ-)أ( 

قلبه الذي ٌشبه قلوب الطفال ، وأنه متسامح ، محب للخٌر للناا جمٌعاً القرٌب 

 والؽرٌب ، وٌحب الخٌر للؽٌر ؛ لن قلبه ٌفٌض بالحب . 

كانت وكان لعاطفة الشاعر أتر كبٌر فً التفكٌر والتصوٌر والتعبٌر ، حٌ   -

                                                                مشاعره فٌاضة بالحب .

وقد تجلت الوحدة العضوٌة فً هذه البٌات ، حٌ  دارت حول موضوهلل واحد ،  -ٕ

وهو حب الخٌر للؽٌر ، ووحدة الجو النفسً ، حٌ  تفٌض البٌات بمشاعر متحدة ، 

 ة ، وكل بٌت ٌسلمك للبٌت الذي ٌلٌه وٌتعلق بما قبله .و البٌات مترابطة ومسلسل

 

 قال الشاعر وهو ٌتناول توبة آدم بعد خروجه عن أمر ربه : 

 وأنا الطرٌد فلم أجـــــد إالكـا   قلبت وجهً فً الســـــماء وفً الترى 

 هل لً سواك لشتكً لسواكا ؟   من ذا الذي ٌصــــــؽً سواك لشكوتً 

 أطلقته فً طــــٌنتً فـدعـاكـا   ــق هذا الٌوم والنـور الذي فبحــــــــــ

 عن جهل وحســـــــــــــبً ذاكا   اؼفر لعبدك فهً أول مــــرة أخطؤت 

 ٌقوم العمل الفنً على أساا امتناج الفكر بالعاطفة .  وضح . -) أ ( 

 ما نصٌب الوحدة العضوٌة من هذه البٌات ؟ -)ب( 



 
 

 

 

اعر نفسه آدم أبا البشر لحظزة إحساسزه بالنزدم وقزت ارتكابزه معصزٌة ، َتَمتل الش -)أ( 

خالؾ فٌها أمر ربه ، فقلب وجهه فزً السزماء وفزً الرض ، فلزم ٌجزد مزن ٌنقزذه مزن 

إلززً للا ، مبززدٌاً النززدم ، وطالبززاً المؽفززرة مززن للا ، وبززرر هززذا الطلززب  ٌلجززؤهززذا إال أن 

 بؤنها هً المعصٌة الولى له . 

الفكر بعاطفة الشاعر التً تفٌض بالحب ال ، وإبداء النزدم والحسزرة علزى  وقد امتنج

ما فرط فً حق ربه ، وهذه المشاعر جعلت فً نفسه أمل قبول طلبه ، لذا طلزب مزن 

 مواله أن ٌلهمه كلمات قالها لربه لٌعفو عنه . 

 نصٌب البٌات من الوحدة العضوٌة :  -)ب( 

الشاعر تحد  فزً موضزوهلل واحزد هزو وقزوهلل أبزً البشزر آدم فزً معصزٌة ونزدم علزى 

فعلته ، ولم ٌجد من ٌنقذه منها سوى للا ، لذا ضرهلل إلى مواله ، أن ٌتقبزل منزه توبتزه 

 الشززعور، والبٌززات مترابطززة ، ومتسلسززلة وكززل بٌززت ٌسززلمك للززذي ٌلٌززه .. والدفعززة 

علٌهززا ولجززوء الشززاعر إلززً للا أمززالً فززً واحززدة وهززً الوقززوهلل فززً المعصززٌة ، والنززدم 

 العفو عنه .

 

  ٌقول )أبو القاسم الشابً( فً قصٌدة )صلوات فً هٌكل الحب ( : 

من رأى فٌِك َرْوَعَة  ٌا ابنَة النُّوِر إنَّنً أنا وحــــــــدي       

 الَمْعــــبودِ 

ـــنِك وفً قُْرِب ُحسـ فدعٌنً أَعٌُل فً ِظلِِّك العـــــْذِب       

 الَمْشهودِ 

ٌُناجً الرَّ        اسِك البُتوِل  ِدٌدِ  عٌَشَة النَّ هول الشَّ  بَّ فً نشَوِة الذُّ

 :العاِبد(الناِسك)  



 
 

 

 ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟  وما أترها فً اختٌار اللفاظ ؟ -) أ ( 

 فً البٌات ترابط فكري وشعوري   .  وضح ذلك .-)ب( 

 

العاطفززة المسززٌطرة هززً عاطفززة " الحززب اإلعجززاب " ولهززذا العاطفززة أترهززا فززً  – ٔ

 –حسزنك المشزهود  –ظلزك العزذب  –روعة المعبود  –اللفاظ من متل : "ابنة النور 

 نشوة الذهول الشدٌد" . 

التززرابط الفكززري والشززعوري واضززح فززً البٌززات ، فهززو وحززده المنبهززر بجمززال  – ٕ

بمعبزوده ، ولزذلك ٌتمنزى أن تمنحزه الفرصزة لٌعزٌل فزً جوارهزا  الحبٌبة أنبهار العابد

 ٌتملى الحسن ، عٌشة متبتلة منتشٌة ٌذهل فٌها عن كل شًء سواها . 

وقززد انبعتززت هززذه الفكززار مززن شززعور ملتهززب بالحززب واإلعجززاب فتصززورها )ابنززة  -

ٌشزة النور( و )معبود( وتصور القرب منها قرباً من الظل العزذاب ، والعٌشزة معهزا ع

الناسزززك البتزززول ٌنزززاجً الزززرب فزززً نشزززوة الزززذهول الشزززدٌد . وهكزززذا تعانقزززت الفكزززار 

 والمشاعر فً إطار منسجم وملتحم .

 

 ٌقول " هاشم الرفاعً " : 

ٌُْسلِْم للخصم العرٌنا      شباب لم تحّطمه اللٌالـً    ولم 

 : بٌت السد( العرٌن)

 لحـــــونا ولكّن العال صٌؽت   وما عرفوا الؼانً ماثعات 

 ولم ٌتقلبوا فً الملحــــدٌنا                ولم ٌتشدقوا بقشـــور علم 

 : ٌتكلموا بكالم المعنى له( ٌتشدقوا) 

 وٌؤتلفون مجــــتمعاً رنٌنــا                 فٌتخــذون أخالقاً عذابـــاً 

 : ٌنسجمون وٌتناؼمون( ٌؤتلفون) 



 
 

 

 ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر ؟ وما أترها فً اختٌار اللفاظ ؟ -) أ ( 

 فً البٌات ترابط فكرى وشعوري . وضح ذلك . -)ب( 

 

فززً البٌززت الول ٌبززٌن الشززاعر أن الشززباب ٌتصززؾ بززالقوة ، فلززم ترهبززه البالٌززا أو  -ٔ

الخصوم .. وفً البٌات التالٌة ٌكشؾ الشاعر عزن السزبب وراء هزذه القزوة ، فهزم لزم 

ٌعرفوا الؼانً الماثعة لم ٌفاخروا بعلم سطحً ، ولم ٌجر منهم اإللحاد فزً طرٌقزه ، 

 بالرنانة .  وإنما تحلوا بالخلق ، واتصفوا

لما كان الحدٌ  عن الشزباب القزوي الصزامد البعٌزد عزن روح الضزعؾ والرخزاوة  -ٕ

والسزلبٌة جزاءت اللفززاظ )لزم تحطمزه( و )لززم ٌسزلم إلزى الخصززم العرٌنزا( )ولكزن العززال 

صززٌؽت لحونززاً( )أخالقززاً عززذاباً( )وٌززؤتلفون مجتمعززاً رنٌنززاً( .. وهكززذا جززاءت اللفززاظ 

 معبرة عن الشعور .

 

 ٌقول الشاعر  عقل الجر: 

  ولٌا ٌلم بؤمً الضـجــــر               وأبكً فٌضجــر بً والدي 

 : السؤم ، الملل( الضجر) 

 كؤن أنٌنــً وخـــــــن اإلبر             أثن فتشـعر فً صـــــــدرها 

 فتفدي حٌاتً بنور البصر             تود لو أن الفدا ممــــــــكن 

ًّ آلمن بطل القــــــــدر             وتخلع إن تسـتطع عمرها   عل

 امتنج فكر الشاعر بوجدانه فً هذه البٌات. وضح ذلك. -) أ ( 

الخٌززال ولٌززد العاطفززة .  وضززح ذلززك مززن خززالل صززورتٌن مززن البٌززات ، مبٌنززاً -)ب( 

 القٌمة الفنٌة لكل منهما.

 



 
 

 

اقها على ولدها ، والتضحٌة من أجله ، فلقزد تتضمن البٌات عاطفة الم ، وإشف -)أ( 

عرض الشاعر فكره فٌها من خالل وجدانه ، حٌ  وضح ما تفٌض به أمزه مزن حزب 

عظززٌم ، ٌتمتززل فززً تحملهززا بكززاءه الشززدٌد ، وهززو طفززل رؼززم ضززٌق والززده بززذلك ، كمززا 

هزا ٌتمتل فً إحساسها العمٌق بآالمه حتى لتشعر بؤناته وكؤنها إبر تدمً قلبهزا ، بزل إن

 لتتمنى أن تفدي حٌاته بنور عٌنٌها ، أو تهبه عمرها كله ؛ لٌتقً به أحدا  النمان .

تبدو عاطفة الشاعر فً البٌات قوٌة صادقة ، ولذا جاء الخٌال قوٌا ممتال لها  -)ب( 

التشبٌه : فً )كؤن أنٌنً وخن اإلبر( فقد شبه أنٌن الطفل بوخن اإلبر فً  -، ومنه :

الفنٌة بٌان قسوة اآلالم التى تتحملها راضٌة وحننا على ما صدر أمه ، وقٌمته 

 ٌصٌبه من مرض إشفاقا علٌه .

( فقزد شزبه العمزر بتٌزاب ،  - ًّ االستعارة المكنٌة فً : )وتخلع إن تسزتطٌع عمرهزا علز

وحذؾ المشبه به ، ورمن له بقوله : )وتخلع( وقٌمتها الفنٌة تؤكٌزد عظمزة التضزحٌات 

 ها ، لحماٌته من كل سوء .التً تقدمها الم لولد

 * الكناٌة فً كل من :

)ولٌا ٌلم بؤمً الضجر( ، وهى كناٌة عن سعة صدرها له ، وتقبلها ما تجده من  -

 متاعبه .

 -البٌت التال  كله كناٌة عن استعدادها للتضحٌة بنزور بصزرها حفاظزا علزى حٌاتزه  -

مزن أجزل حماٌزة حٌاتزه  البٌت الرابع كله كناٌة عن التضزحٌة بعمرهزا لزو اسزتطاعت ؛

 من كل مكروه .

* والقٌمززة الفنٌززة لهززذه الكناٌززات : بٌززان تحملهززا اآلالم فززً رعاٌززة ولززدها ، واسززتعدادها 

للتضحٌة بؤعن ما تملك فً سبٌل سعادته ، فضزال عزن أن الكناٌزة تإكزد المعنزى بزذكر 

 الدلٌل علٌه .

 

 قال الشاعر  أحمد محرم:



 
 

 

 َوالَعٌُل َحقٌّ لِلَجــمٌِع ُمباُح ؟  فٌَم الَتناُحُر َوالَخـــالِثُق أُخَوةٌ       

 َوالِرنُق َجمٌّ َوالِبالُد ِفســــــاحُ   َوالَدهُر َسمٌح َوالَحٌاةُ َخصٌَبٌة       

 : كتٌر( جم) 

ُق َبٌَننا        ٌَُفرِّ جَمُعنا َوؼًى   أََنَظلُّ فً الُدنــــٌا  ٌَ           َوِكفاُح ؟بؽٌض َو

 : أي حرب( وؼى) 

 فً البٌات ترابط فكري وشعوري . وضح ذلك .-) أ ( 

 هات من البٌت التال  لوناً بٌانٌاً وآخر بدٌعٌاً ،  وبٌن فاثدة كل منهما.-)ب( 

 

ارتبط الفكر بالشعور فً هذه البٌات ، فقد بدت فٌها عاطفة االستنكار والحنن  -)أ( 

قْتهم ، رؼزم أنهزم  لما آل إلٌه حال الشعوب من نناعات أدت إلزى حزروب مسزتمرة فزرَّ

جمٌعززا إخززوة متسززاوون فززً حززق الحٌززاة والعززٌل الكززرٌم ، ورؼززم أن الززدنٌا تتسززع لهززم 

 جمًٌعا ، بما فٌها من خٌر كتٌر ، ورنق موفور.

اللون البٌانً هو االستعارة المكنٌة فً كل من: )ٌفرق بٌننا َبْؽزً( ، )وٌجمعنزا  -)ب( 

ًى وسالُح( ، وفاثزدة كزل منهمزا بٌزان الحزنن والسزى لمزا آل إلٌزه حزال الشزعوب ،  وؼَّ

 حٌ  فرقهم العدوان ، وجمعت بٌنهم الحروب الطاحنة وفٌهما تشخٌص. 

ٌجمزع( وفاثدتزه تؤكٌزد المفارقزة بزٌن  -أما المحسن البدٌعً فهزو الطبزاق بزٌن )ٌفزرق  -

فً مٌزادٌن الحزروب ٌقاتزل بعضزهم  حالً تفرق الشعوب بسبب العدوان ، واجتماعهم

 بعًضا.

 

 لشاعر معاصر:

  حــتام تلب  الهٌا حٌرانا ؟  أســـلٌل ٌعرب طال منك ترٌ             

 : إلى متى( حتام  -: ابن  سلٌل) 

 وجلوت عنا العار والخذالنا  هال امتطٌت من الجٌاد عناقها           



 
 

 

          وإذا جبنت فلست من عدنانا إن كنت من عدنان فاسلك نهجه            

 : أي عربً أصٌل( عدنان)  

 صدقت تجربة الشاعر فٌما تضمنته أفكاره من عواطؾ حارة .  وضح ذلك.  -) أ ( 

بززٌن القٌمززة الفنٌززة لكززل مززن: النززداء فززً : "أسززلٌل ٌعززرب"، والصززورة فززً :   -)ب( 

 "جلوت عنا العار".

 

البٌات بٌن اللم والمل ، فالشاعر شدٌد اللم * تنوعت العاطفة الحارة فً -)أ( 

لحال العربً الذي أصبح الهٌاً حاثراً ، فقد طال تباطإه عن استرداد حقه المؽتصب 

، كما ٌبدو عظٌم المل فً أن ٌنهض العربً لخوض المعارك لٌنٌل العار 

جاعة والضعؾ عن أمته ، وٌذكره بؤن انتسابه إلى العروبة العرٌقة ٌفرض علٌه الش

 ال الجبن .

 القٌمة الفنٌة للنداء : التعظٌم والتنبٌه . -

 القٌمة الفنٌة فً الصورة : بٌان بشاعة العار وتطلعنا إلنالته . -

 

 للشاعر علً الجارم فً مصر :

 ودمُع اْلَحناِن فوَق اْلُخـُدوِد  أنِت ٌا ِمْصُر َبْسمٌة فً فم اْلُحـْسن       

  لِِظماِء القلوِب َعْذُب الورودِ  ــــــثٌَن أُمٌّ َوِوْرٌد      أنِت لالِّجـــــــــــــ

 : نبع ماء( ورد) 

ـــراَج للنَّاِا َوالَكْو         ُن ؼرٌٌق فً ظــْلَمٍة وُخُمودِ  َقْد َحَمْلِت السِّ

 تجلت عاطفة الشاعر من خالل أفكاره فً هذه البٌات .  وضح ذلك .-) أ ( 

         على ما ٌقصده الشاعر فٌما ٌلً ؟ ولماذا ؟أٌهما أدق داللة -)ب( 

 ( حصن) أنت لالجثٌن أم (  أمٌّ ) أنت لالجثٌن    

 بٌن نوهلل الصورة ، وقٌمتها الفنٌة فً كلمة : ) السراج (   .-)جـ( 



 
 

 

 

تجلززت عاطفززة إعجززاب الشززاعر وفخززره بمصززر ، فهززً نبززع الحسززن ، ومصززدر  -)أ( 

لالجثزٌن ، والمزورد العزذب للظزامثٌن ، وقزد حملزت منزذ الحنان وهً الحمزى والمزان 

 فجر التارٌخ نور العلم للدنٌا التً كانت تعٌل فً ظالم وتخلؾ .

الدق داللة هو : )أنت لالجثٌن أم( . وذلك للداللة على الحماٌة المقترنة  -)ب( 

 بالحنان والرعاٌة " .

 التصرٌحٌة .الصورة فً كلمة " السراج " هً : االستعارة  -)جـ( 

وقٌمتها الفنٌة بٌان دور العلم الذي نشرته مصر فً إنالة ظلمات الجهل الذي كان  -

 ٌؽمر الدنٌا .

 

 

 

 ٌقول الشاعر إلٌاا فرحات :

 فقلوبنا للعرب باإلجــــــــــمال  إنا وإن تكن الشـــــــام دٌارنا     

 ورمالأرض الجنٌرة من حــصى   نهوى العراق ورافدٌه وما على  

     نروى بساثػ نٌلها السلســـــــال               وإذا ذكرت لنا الكنانة خــلتنا    

 : عذب ( ساثػ)

 كان لصدق عاطفة الشاعر تؤتٌر على الصورة التعبٌرٌة .  وضح ذلك .-) أ ( 

 

كززان الشززاعر صززادقا فززً عاطفتززه فقززد اتصززؾ خززالل تجربتززه الشززعرٌة بصززدق  -)أ( 

لززوطن العربززً وحبززه لززبالده ، فهززو ٌقززول : إنززه وإن كانززت دٌززاره الشززام االنتمززاء إلززى ا

ٌحب الوطن العربً ، وقلبه متعلق بزه داثمزا وهزو ٌتحزد  بلسزانه عمزا فزً ؼٌزره مزن 



 
 

 

مشززاعر المقٌمززٌن خززارج الززوطن العربززً وٌززذكر أمتلززة لهززذا الحززب فهززو ٌجززب العززراق 

ٌهزا مزن صزحراء كمزا أنزه ونهرٌه )دجلة والفرات( كما ٌهوى الجنٌزرة العربٌزة ومزا ف

ٌحب مصر ونٌلها فهً كنانة للا فً أرضه ، وماء نٌلها سزاثػ شزرابه ٌزروى الظمزآن 

 لعذوبته وٌسر الناظرٌن لصفاثه .

وجزاءت الصززورة التعبٌرٌزة مززن ألفززاظ وعبزارات ، وأخٌلززة ، وموسزٌقى معبززرة عززن  -

 -باإلجمززال  -" قلوبنززا للعززرب  -صززدق هززذه العاطفززة مززن هززذه اللفززاظ والعبززارات : 

 -سزززاثػ  -نزززروي  -الكنانزززة  -رمزززال  -حصزززى  -مزززا علزززى أرض الجنٌزززرة  -نهزززوى 

 السلسال " .

ومن الخٌال : قلوبنا للعرب باإلجمال كناٌة عن حبه الشدٌد للعرب جمٌعزا ، الكنانزة  -

: كناٌززة عززن مصززر ، سززاثػ نٌلهززا السلسززال : كناٌززة عززن عذوبززة وصززفاء مززاء النٌززل ، 

كززل مززن هززذه الصززور اإلتٌززان بززالمعنى مصززحوبا بالززدلٌل فززً إٌجززان والقٌمززة الفنٌززة ل

وتجسٌم أما الموسٌقى ، فالموسٌقى الخارجٌة ظهرت مزن وحزدة الزونن والقافٌزة التزً 

حققت نؽما موسٌقٌا تطرب له الذن وتتزؤتر بهزا الزنفا والداخلٌزة المتمتلزة فزً صزدق 

الشزاعر بجانزب إٌحزاءات  العاطفة ، وجمال التصوٌر ، وجودة الفكزار وترابطهزا مزع

 اللفاظ ودالالتها .

 

 ( :0ٗ0ٔ  -0ٖٓٔعلً محمود طه )للشاعر 

لبناُن والمسجُد القصى وشهباُء       لم تنؤَ بؽداُد عن مصـــر وال َبُعَدْت       

 : أي حلب ( شهباء)  

      لها من الروح تقـــــرٌٌب وإدناُء  أيُّ التخـــــــوم تناَءْت بٌن أربعها       

 : جوانبها( أربعها  -: الحدود  التخـوم)  

 دٌم به َكَتـــــــــــَب التارٌَخ آباءُ  أرٌض علٌها جرى تارٌخنا وجرى       

 هل تحققت الوحدة الفنٌة فً البٌات ؟ علل لما تقول .-) أ ( 



 
 

 

 

وتوضززٌح ذلززك : أن فززً البٌززات وحززدة نعززم تحققززت الوحززدة الفنٌززة فززً البٌززات  –)أ( 

الموضوهلل ووحدة الجو النفسزً و تسلسزل الفكزار والصزور فزً ظزل الوحزدة الفكرٌزة 

 والشعورٌة . وتفصٌل ذلك .

* وحدة الموضوهلل : إن الشاعر تحد  فً موضزوهلل واحزد هزو االنتمزاء إلزى العروبزة 

ن وفلسززطٌن والفخززر بهززا . فهززو ٌقززول : إن بؽززداد لززم تبعززد عززن مصززر وال عززن لبنززا

وسززورٌا ، فزز ن الحززدود مهمززا بعززدت أماكنهززا فززالقلوب فٌهززا جمٌعززا مإتلفززة ومشززاعرها 

متوحدة وأن هذه الرض العربٌة صاحبة تارٌخ مجٌد ، كتبه الجداد واآلبزاء بزدماثهم 

. 

* وظهرت وحدة الجو النفسً فً هذه البٌات من خالل اللفاظ والصور متل : " لزم 

كتزب  -مزن الزروح تقرٌزب وإدنزاء ، أرض ، تارٌخنزا ، جزرى دم تنؤ ، ال بعدت ، لها 

التارٌخ آباء " . كما تسلسلت هذه الفكار والصور وترابطت فً ظل الوحدة الفكرٌزة 

 والشعورٌة .

 

 للشاعر محمود حسن إسماعٌل ٌناجً النٌل :

 ٌا ساقً الشـعـر والؼانً          ٌــا واهب الخـــــــــلد للنمــان

 أهٌم كــالطٌـر فً الجنان          قنً ، اسقنً ، ودعنًهات اس

 جانًإلً لٌــالٌك مــا شـ             ٌا لٌــتنً موجة ... فـؤحكً

 وأحـمـل النور للحـٌـارى                وأؼتدي للرٌاح جـــــارا

 من قراءتك لدبٌات أجب عن : -) أ ( 

   مدى الترابط الفكري بٌن البٌات . -ٔ

 دور العاطفة والوجدان فً اختٌار اللفاظ والعبارات .  - ٕ

 



 
 

 

 

تعبر البٌزات عزن موضزوهلل واحزد وهزو النٌزل وارتزبط الشزاعر بزه . ففزً البٌزت  -)أ( 

الول ٌنادٌززه . فهززو ملهززم الشززعراء المعززانً السززامٌة والنؽمززات العذبززة . وفززً البٌززت 

ر فزً الرٌزاض . وَخلَزد إلززى التزانً ٌطلزب منزه أن ٌنٌززده إلهامزا ٌنطلزق بخٌالزه كززالطٌو

نفسه فً البٌزت التالز  وتمنزى أن ٌكزون موجزة فٌحكزى همومزه وأشزجانه إلزى لٌالٌزه . 

وفً ختام البٌات ٌعبزر عزن رؼبتزه أن ٌصزبح جزارا للرٌزاح ٌحمزل الهداٌزة للحزاثرٌن 

 فجاءت البٌات مترابطة ومسلسلة فكرٌا على نحو مكتمل .

واإلعجزززاب بالنٌزززل فجزززاءت اللفزززاظ  سزززٌطرت علزززى الشزززاعر عاطفزززة الحزززب -)ب( 

سزاقً  -والعبارات واضحة سلٌمة معبرة وموحٌة بهذه العاطفة . متل : )واهب الخلد 

 أحمل النور( . -أؼتدي  -الجنان أحكى  -أهٌم كالطٌر  -الؼانً  -الشعر 

  )ٌكتفً بلفظٌن أو عبارتٌن(

 

 

 

 قال إٌلٌا أبو ماضً فً قصٌدته )كن بلسماً( :

 أيَّ الجناء الؽٌُ  ٌبؽً إن َهَمى ؟         وإن لم تجَن حتى بالتناأحسْن 

 أو من ٌتٌُب البلـــــــبل المترنما ؟  َمْن ذا ٌكافُئ نهـــــــرًة فواحًة ؟

 بهما تجــــــد هذٌن منهم أكرما  ُعدَّ الكراَم المحـــسنٌن وِقسهمُ 

 الحـــــبَّ علماً قٌماإنً وجدُت          ٌاصاِح ُخذ علم المحبة عنهما

 بَم برر الشاعر دعوته للعطاء ؟  وما أتر ذلك فً عاطفته ؟ -  ٔ -) أ ( 

 استخرج من البٌت الرابع أسلوباً إنشاثٌاً ،  وبٌن ؼرضه البالؼً .  -  ٕ

 



 
 

 

 -)أ( 

برر الشزاعر دعوتزه للعطزاء بضزربه أمتلزة ؛ فالؽٌز  ، والنهزرة . والبلبزل ، كزل  - ٔ

ء دون انتظار جزناء ، وقزد كزان لزذلك أتزر فزً عاطفتزه المتمتلزة فزً منها ٌعطً بسخا

حبه الخٌر والحز  علزى فعلزه . و جزاءت البٌزات معبزرة عزن صزدق وجزدان الشزاعر 

 وٌتضح ذلك من قوله :

البلبل المترنما( إلى آخره .  -نهرة فواحة  -الؽٌُ  ٌهمً  -)أحسْن وإن لم تجَن 

ٌُكتفى بمتال واحد(  . ( 

 اإلنشاثً : ٌا صاح : نداء ، ؼرضه : التنبٌه . السلوب -ٕ

 أو )خذ( : أسلوب إنشاثً أمر ؼرضه الح  والنصح واإلرشاد .  -

 

 فً راثعته ]الجندول[: "علً محمود طه"قال 

 هاجت الذكرى، فؤٌن الهرمان؟  قلت  والنشوة تســـري فً لسانً ***

 النٌل؟ أٌن الضفتـان؟أٌن وادي الســحر صداح المؽانً؟***    أٌن ماء 

               آه، لو كنت معً نخــــتال عبـره ***      بشراهلل تسبح النجــم إتـــره

 ما الذي تعلق به وجدان الشاعر وفكره فً البٌات؟- ٔ  -) أ ( 

 " تسبح النجم إتره " صورة بٌانٌة. وضحها ،  وبٌن قٌمتها الفنٌة.- ٕ   

 

اعر وفكره بذكرٌاته فً وطنه مصر ، فؽلبته الفرحة تعلق وجدان الش - ٔ-)أ( 

وحركة الشوق وجاء فكره مالثما لعاطفته ، فتساءل فً لهفة : أٌن الهرمان ؟ أٌن 

وادي السحر ؟ أٌن ماء النٌل ؟ أٌن الضفتان ؟ مستحضرا صورته وهو ٌركب 

 نورقا ٌختال بشراعه مع رفٌقه ، والنجوم تسبح خلفه .



 
 

 

ره( : اسززتعاره مكنٌزززة شززبه النجزززم بؤشززخاص ٌسزززبحون وراء )تسززبح النجززم إتززز - ٕ

الشراهلل قٌمتها الفنٌة تدل علً اإلعجاب بصزفاء السزماء والمزاء وقزد انعكسزت صزورة 

 النجم علً صفحته تسبح فً رشاقة وجمال .

 

 قال الشاعر :

 فعجـبت من حال النام وحالها    ***  ولقد نظرت إلى الحماثم فً الربا 

 فؤعجـب لمحســنة  إلى مؽتالها    صـاثدها ٌمد لها الردى *** تشـــــدو و

 وودت لو أعطٌت راحــــــة بالها    فؽبطها فً أمنها و ســـــــــــــالمها ***

 ونسجت أخالقً على منوالها   ***   وجعلت مذهبها لنفســـــــً مذهباً 

البٌات و تكاملها فً للشاعر دعوة للتعامل مع الحٌاة .. بٌن مدى ترابط -) أ ( 

 التعبٌر عن هذه الدعوة .

 ما أتر عاطفة الشاعر ووجدانه فً اختٌار اللفاظ و العبارات ؟-) ب( 

 

ٌززدعو الشززاعر إلززى الرضززا واإلحسززان فززً تعاملززه مززع الحٌززاة ، فهززذه الحمززاثم فززً  - ٔ

لهزا الربا ، حالها مع النام العطاء بسخاء ، رؼزم وجزود الخطزر تشزدو وصزاثدها ٌمزد 

الردى )المزوت( ، وتحسزن إلزى مؽتالهزا فزً أمزن وسزالم وراحزة بزال .. وهزً أعمزال 

مرتبززة ومترابطززة ٌتلززو بعضززها بعضززا ، والبٌززات تنمززً الفكززرة حتززى انتهززت إلززى أن 

الشزززاعر تمنزززى أن ٌفعزززل فعلهزززا وأن ٌتخزززذ مزززذهبها لنفسزززه مزززذهبا ، فجزززاءت واضزززحة 

 ومتكاملة فً التعبٌر عن هذه الدعوة ..

ن لعاطفة الشاعر ووجدانه أتزر فزً اختٌزار اللفزاظ والعبزارات ، فقزد سزٌطرت كا - ٕ

علٌه عاطفة اإلعجاب مزن حزال الحمزاثم وحزال النزام معهزا ورؼبتزه فزً مشزاركتها ، 

فجاءت اللفاظ والعبارات واضزحة موحٌزة معبزرة عزن هزذه العاطفزة متزل : " نظزرت 



 
 

 

 -محسزنة  -ٌمزد لهزا الزردى  -ها صزاثد -تشزدو  -النزام  -عجبت  -الحماثم فً الربى 

 ... إلخ(  -مذهبها  -راحة بالها  -وددت  -أمنها  -مؽتالها 

 )ٌكتفً بلفظٌن أو عبارتٌن( .

 

 قال ناجً فً قصٌدة الؽد :

   وشعاعاً ٌشــتهً بعد الؽٌوم      ***      ٌا حنانا كٌد اآلســً الرإوم 

 : الحنون( الرإوم  -: الطبٌب المعالج اآلســً)

 ضاثع أعشـــــو إلى نور كرٌم     *** أنا فً بعدك مفقود الهـــــدى 

 : أتجه(أعشو) 

 وأبٌع العمر فً سوق الهموم   *** أشتري الحالم فً سوق المنى

 فالؽد الموعود ناء كالنجـوم   ***         ال تقل لً فً ؼد موعــــــدنا

 : بعٌد(ناء) 

 واب لما ٌؤتً مما بٌن القواا: تخٌر اإلجابة الص-) أ ( 

 تنبٌه(  -تعظٌم    -تمنً    -النداء فً البٌت الول : )التماا و استمالة    -

  الصورة البٌانٌة فً " أشتري الحالم " :  - 

 كناٌة( ،  وبٌن سر جمالها .  -استعارة تصرٌحٌة   -استعارة    -)تشبٌه  

)امتناج الفكر بالشعور فً  تمتلت الوحدة العضوٌة فً البٌات السابقة فً :  - 

 توافق اللفاظ(  -ؼلبة الفكر   -وضوح العاطفة   -موضوهلل واحد 

 وضح الجرا الموسٌقً النابع من البٌت التال  مما سبق ، مبٌناً سر جماله .-)ب( 

 

 -)أ( 

 تمالة .ؼرض النداء فً البٌت الول التماا واس - ٔ

 الصورة : استعارة مكنٌة وهً توضح الصورة وتجسمها . - ٕ



 
 

 

تمتلت الوحدة العضوٌة فً البٌات فً : امتناج الفكر بالشعور فً موضوهلل  - ٖ

 واحد .

 -الجرا الموسٌقى النابع من البٌت التال  : طباق ، بٌن كل من : اشتري  -)ب( 

 تشوٌقا وجذب انتباه و تؤكٌد المعنى الهموم . ٌعطى جرسا موسٌقٌا و  -أبٌع ، المنى 

 وكذلك حسن التقسٌم مصدر موسٌقً جمٌل . -

 

 لمحمد خلٌفة التونسً ٌتحد  عن العالقة بٌن الماضً و المستقبل :

 ***أما ، فاجمع بٌن ماض و آتٍ   أنت ال تســــتطٌع فصـل ؼد عن

 النبات***فكل الحـــــــٌاء متل   هل ٌقوم النبات إال على جذر ؟

 ***ما نســـــــــتطٌع من خـطوات  ؼٌر أّنا نجّد كً نســـــبق اآلباء

 ***عرٌضـاً ٌجـــــــــري بؽٌر أناة   ال تكن بْركة فتؤســــن بل نهـرا

عبرت كلمات الشاعر عن فكره ووجدانه تعبٌراً مترابطاً . ما دلٌلك على   -) أ ( 

 هذا الترابط ؟

 من االستفهام فً البٌت التانً ؟ما الؽرض البالؼً   -)ب( 

 لَم آتر الشاعر التعبٌر بالفعل المضارهلل فً أبٌاته ؟ -)جـ( 

 

تززرابط فكززر الشززاعر بوجدانزززه فززً البٌززات تزززرابط واضززحاً ، فكانززت عاطفتزززه  -)أ( 

االعتنان بالماضً الصٌل ، ورؼبته فً ارتباط المستقبل بزه ، وٌكزون مبنٌزاً علٌزه ، 

ل تعبٌززره فززً البٌززات عززن قضززٌة عززدم فصززل الحاضززر ودلززل علززى ذلززك مززن خززال

والمستقبل عن الماضزً ، وأٌزد كالمزه بحٌزاة النبزات الزذي ال ٌنمزو إال علزى جزذوره ، 

وال ٌستطٌع البناء االنفصال عن اآلباء وتراتهم . ونهى عن الجمود الزذي ٌشزبه مزاء 

ٌّزر الطعزم والراثحزة واللزون( ، ودعزا إلزى الحر كزة والتطزور متزل البركة اآلسن )المتؽ

 النهر المتجدد . 



 
 

 

الؽرض من االستفهام فً البٌت التانً : تقرٌر المعنى ، وهو أن لكل  - ٔ -)ب( 

 حً أصوله وجذوره التً ٌبنً علٌها حاضره ومستقبله . 

؛ آتر الشاعر التعبٌر بالمضارهلل ؛ للتجدد واالستمرار واستحضار الصورة . - ٕ

 واالستمرار واستحضار الصورة .                       للتجدد

 لشاعر فً حب مصر : -

 قارنت  مصـــــر بؽٌرها فتدللت  ***وعجنت أن أحظى لها بمتـٌل

 رفع اإلله مقامــها وأجـــــــــلّه  ***فً الذكر والتوراة واإلنجـــٌل

 بوركت مصــــــر فال أرانً بالؽاً  ***حق المدٌح وإن جهدت سـبٌلً

 إلله كما رعـى  ***تننٌله من عاب  و دخــــــٌلٌا مصر ٌرعاك ا

 لماذا جمع الشاعر بٌن السلوبٌن الخبري واإلنشاثً فً البٌات السابقة ؟ -)أ(  

ما نوهلل الصورة البٌانٌة فً )ٌرعاك اإلله كما رعى ...( ؟ وما أترها فً  - ٔ -)ب( 

 المعنى ؟

 ؟ما داللة ذكر الكتب السماوٌة مًعا فً البٌات  - ٕ

 

جمززع الشززاعر بززٌن السززلوبٌن الخبززري واإلنشززاثً فززً البٌززت الول والتززانً ؛  -)أ( 

 لٌقرر حقٌقة أن مصر لها مكانتها المتفردة بها دون ؼٌرها .

 واإلنشاثً كما فً البٌت التال  والرابع ؛ لٌتٌر انتباه السامع وٌدعوه إلى التفكٌر . -

 تمتٌلً .نوهلل الصورة المطلوبة : تشبٌه  - ٔ -)ب( 

 أترها فً المعنى : أكد التشبٌه الفكرة بتقدٌم دلٌل علٌها . -

ذكر الكتب السماوٌة التالتة معا ٌإكد أن مصدرها واحد . وأن مصر قد عظمت  - ٕ

 فً جمٌع الدٌان .

 



 
 

 

 لشاعر معاصر فً مفهوم الحب :

 أرى الحب إسـعاد قلب بقلب ***ولٌا بـ " هات وخذ " فً الوالء

 ه بؤدنــى التــناء ***و إن ضن منه بؤدنى العــطــــاءو ٌقنع فٌ

 كما الم و الب ٌحتضـنان ***ولٌدهما فً ظـالل الرجـــــــاء

 و ال ٌؤبهــان بؽٌر الفــــداء ***لٌصلح ، ال طمعاً فً جـــــــناء

وضح الفكرة الرثٌسة التً ٌعبر عنها الشاعر ، وما أترها فً اختٌار كلماته  -)أ(  

 باراته ؟وع

 ِبَم تحققت الوحدة العضوٌة فً البٌات ؟  -)ب( 

 

الفكرة التً ٌعبر عنها الشزاعر فزً أبٌاتزه هزً : تحقٌزق الحزب بزٌن البشزر بعٌزداً  -)أ( 

 عن الؼراض المادٌة كحب الوالدٌن لولدهما . 

وقد أتر ذلك فً اختٌار الكلمات فً : )إسعاد ، قلب ، العطاء ، ٌحتضزنه ، الفزداء ،  -

لٌصلح....( كما أتر ذلك فً اختٌار العبارات و استخدام الشاعر الفعل المضارهلل فزً 

مقطوعته ؛ لٌفٌزد تجزدد واسزتمرار هزذا الصزفاء متزل : )أرى الحزب ، ٌقنزع فٌزه بزؤدنى 

داء ، لٌصززلح( ، كمززا أورد الشززاعر أبٌاتززه بؤسززلوب خبززري التنززاء ، ال ٌؤبهززان بؽٌززر الفزز

 لٌقرر حقٌقة أن الحب الصافً ٌجلب سعادة وهناءة تحول الدنٌا نعٌماً . 

 تحققت الوحدة العضوٌة بوحدة الموضوهلل ، وهو دعوة إلى الحب الصافً . -)ب( 

 ووحدة الجو النفسً وهو السعادة فً ظالل الحب.  -

 البٌت الول : بٌان أن الحب ٌتحقق بسعادة القلوب. وترتٌب الفكار: ففً  -

 البٌت التانً : راحة القلب بالتناء على المحب . -

 وفً البٌت التال : أسمى الحب : حب اآلباء لدبناء . -

وفى البٌت الرابع : تضحٌة بال حدود . وقد ارتبطت هذه الفكار بالمشاعر وكلها  -

 تدور فً فلك واحد .



 
 

 

 

 لحمد شوقً : 

اِمِه أَحِببِ  ٌّ َ ذا ُصـحــــَبَة الَمكَتِب ***َو أَحــــــِبب ِبؤ ال َحبَّ ًَ 

مَرحوَن ***ِعناُن الَحٌاِة َعلٌَِهم َصبً ٌَ ٌة  ٌَ ذا ِصبـ  َوٌا َحبَّ

ٌِّبِ  ُهم َبَســــــماُت الَحٌاِة ***َو أَنفاُا َرٌحـاَنها الَط  َكؤَنَّ

ٌّوَن ِمن َتِبعاِت الَحـٌاِة  لقـوَنها َو الَبِ َخلِ ٌَ  ***َعلى الُمِّ 

اب و ما ٌماتله من أٌام التعلٌم االبتداثً[ المكتب]           : الُكتَّ

 بَم وصؾ الشاعر الطفال وحٌاتهم ؟ -)أ(  

 وضح عالقة البٌات التالتة الخٌرة بالبٌت الول ؟  - ٔ -)ب( 

ٌّن تؤتٌرها فً المعنى . - ٕ   استخرج من البٌت الرابع صورة بٌانٌة ، و ب

 

وصؾ شوقً الطفال بؤنهم سعداء فً حٌاتهم والجو الذي ٌحٌط بهم كلزه مزرح  -)أ( 

ونشاط دون قٌد ٌقٌدهم أو إنسان ٌحاسبهم وهم بهجة الحٌاة و عطرها الطٌب ال تلقزى 

 ى اآلباء و المهات . علٌهم تبعات أو مسثولٌات فهم ٌلقونها عل

البٌات التالتة الخٌرة جاءت تفصٌال وتوضٌحا للبٌت الول الذي  - ٔ -)ب( 

أجمل حٌاة الوالد فً حبهم سنوات تعلٌمهم الولى ، والتوضٌح و التفصٌل بعد 

 اإلجمال تقوٌة للمعنى . 

لقوَنها..( استعارة  - ٕ ٌَ مكنٌة ، وهً توضح فً البٌت الرابع فً )َتِبعاِت الَحٌاِة ... 

 المعنى وتبرنه فً صورة حسٌة .

 

 

 



 
 

 

 م( فً الحكمة :  0ٓٗٔ - 3ٖ0ٔلمحمود سامً البارودي )

 بادِر الفُرصَة ، و احـــذر َفوتها  ***َفُبلُوُغ العنِّ فً  َنٌِل الفُـــرص

 و اؼتنم ُعـْمرَك إباَن الِصــــبا ***فهو إن ناَد مع الشــــٌِب َنَقصْ 

 خـــــــــٌاٌل عارٌض  ***قلَّما ٌبقى ، و أخــباٌر ُتقصْ  إنما الدنٌا

 فابتدر مسعاك ، واعلم أنَّ من ***بادَر الصــٌَد مع الفجِر قنص

 ما الفكرة الرثٌسة لهذه البٌات ؟ و كٌؾ عبر عنها الشاعر ؟ -)أ(  

واذكر استخرج من البٌت التانً محسناً بدٌعٌاً ، ومن التال  صورة بٌانٌة ، -)ب( 

 قٌمتها فً أداء المعنى .

 

 الفكرة الرثٌسة لهذه البٌات : هً استتمار الوقت وحسن إدارته . -)أ( 

وقد عبر الشاعر عن فكرتزه بؤسزلوب إنشزاثً فزً صزورة أمزر للتوجٌزه واإلرشزاد ،  -

وقد استخدم السبب فً الشطر الول من كل بٌت ، ونتٌجته فً الشزطر التزانً لٌكزون 

أوقع فً النفا . فتحقٌق العن فزً نٌزل الفزرص ، واسزتتمار العمزر ٌحقزق اآلمزال قبزل 

 نجاح . المشٌب ، والمبادرة فً العمال تحقق ال

 المحسن البدٌعً فً البٌت التانً : -)ب( 

 الطباق بٌن " الصبا ، الشٌب " . وفى ذلك توكٌد للمعنى وتقوٌة له . -

 أو الطباق بٌن : " ناد ، نقص " . توكٌد للمعنى وتقوٌة له. -

أو : االقتبززاا فززً قولززه : )واؼتززنم عمززرك( وهززو مقتززبا مززن الحززدٌ  الشززرٌؾ : "  -

 ل خما ... " وهو ٌإكد المعنى وٌقوٌه وٌنٌده حسنا .اؼتنم خمساً قب

 أو حسن التعلٌل فً البٌت بٌن شطرٌه. -

 و ٌكتفى بمحسن واحد.

والصورة البٌانٌة فً البٌت التال : " الدنٌا خٌال عارض " تشبٌه ، وهو ٌوضح  -

 المعنى وٌقوٌه وٌقربه إلى الذهان .



 
 

 

 

 لحمد شوقً : 

 ***و ما كان رنء العــــال  هٌنا  فخطب فلســــطٌن خطب العال

 سـهرنا  له فكؤن الســـــــٌوؾ   ***تحــــــــن  بؤكبادنا هاهنا

 وكــــــٌؾ ٌنور الكرى أعـٌنا ***ترى حـولها للردى أعٌنا

 : الموت[ الردى -: النوم ، الُنعاا  الكرى  -: مصٌبة  رنء] 

ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً البٌات السابقة ؟ وما أترها فً اختٌار   -)أ(  

 ألفاظه ؟

 وضح  الخٌال فً البٌت الخٌر مبٌناً أتره فً أداء المعنى  .  -)ب( 

 

ٌسٌطر على الشاعر عاطفة الحنن والسى )درجزة واحزدة( وكزان للعاطفزة أتزر  -)أ( 

تعبر عن هزول المؤسزاة التزً أصزابت فلسزطٌن ، ومزن واضح فً اختٌار اللفاظ التً 

ذلك تكرار لفظ )خطب( ، وذكزر كلمزة )رنء( وهمزا ٌزدالن علزى هزول المؤسزاة ، أمزا 

اختٌار كلمتً )السٌوؾ( و )تحن( للداللة على شدة التؤتر واللزم لمزا أصزاب فلسزطٌن 

ٌُكتفى بذكر لفظٌن فق  ط ( .، ولفظ )الردى( ٌصور الموتى فً تلك المعارك . )

 الخٌال فً البٌت الخٌر : -)ب( 

 )ٌنور الكرى( : استعارة مكنٌة تخٌل الكرى إنساناً ٌنور .  

 أو )ترى للردى أعٌنا( : استعارة مكنٌة تخٌل الردى إنساناً له عٌون .   

والصززورتان تفٌززدان التشززخٌص وتعكسززان صززعوبة نززوم الشززاعر فززً ظززل المعززارك  -

 فلسطٌن على أٌدي قوات االحتالل الؽاشم . الدامٌة وكترة القتلى من أهل

 

 لمحمود حسن إسماعٌل من قصٌدة " النهر الخالد " :  



 
 

 

ٌح  للنخـٌل  َسمعت ِفً شطك اْلَجِمٌل  ***َما َقالَت الرِّ

ٌَُؽنًِّ  ***و ٌشرح اْلَحــّب للخمٌل ر أَم  ٌْ  ٌســــــّبح الطَّ

 َرة الصٌلو أؼصـٌن ِتْلك أَم صـــباٌا  ***شــرْبن من َخمْ 

 : الوقت قبٌل ؼروب الشما[ الصٌل  -: الشجر الكتٌر الملتؾ  الخمٌل]

 بَم وصؾ الشاعر الطبٌعة على ضفاؾ النٌل ؟  -)أ(  

ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً البٌات السابقة ؟ وما أترها فً  -ٔ  -)ب( 

 اختٌار ألفاظه ؟

 استخرج من البٌت الول صورة بٌانٌة ،  وبٌن أترها فً المعنى  . - ٕ 

 

 وصؾ الطبٌعة على ضفاؾ النٌل بالجمال والرقة والهدوء . )درجة( . -)أ( 

تسٌطر على الشاعر عاطفة الحب واإلعجاب بالطبٌعة الجمٌلة على  - ٔ-)ب( 

ٌل( ، )ٌسبح الطٌر( ، ضفاؾ النٌل ، وقد أترت فً اختٌار ألفاظه متل : )شطك الجم

 )الحب( ، )صباٌا( ، )خمرة الصٌل( . )درجة ونصؾ( .

)ما قالت الرٌح للنخٌل( استعارة مكنٌة صزور الزرٌح والنخٌزل شخصزٌن ٌتحزدتان  - ٕ

 ، وقد أضفت الصورة على المعنى رونقاً وجماالً بروعة التشخٌص .

 

 قال حافظ إبراهٌم : 

ٌُال ٌُكاِبُد عاِشـــٌق َو  قً  ***فً ُحبِّ ِمصَر َكتٌَرِة الُعّشـــــــــاقِ َكم ذا 

 إِّنً َلَحِمُل فً َهــواِك َصباَبًة  ***ٌا ِمصُر َقد َخَرَجت َعِن الَطواقِ 

ٌَحمً َكرٌَم ِحماِك  َشـعٌب راق هفً َعلٌَِك َمتى أَراِك َطلٌَقًة *** ًَ 

 اللفاظ ؟ وضح عاطفة الشاعر فً البٌات .  وما أترها فً اختٌار  -)أ(   



 
 

 

" َلَحِمُل فً َهواِك َصباَبًة " ما الصورة الجمالٌة فً هذا التعبٌر ؟ وما  - ٔ -)ب(  

 قٌمتها الفنٌة ؟

 للموسٌقى الخارجٌة أتر فً تجربة الشاعر .  وضح ذلك .  - ٕ

 

عاطفة الشاعر فً البٌات : ٌبرن الشاعر عشقه لوطنه ، وما ٌكنه له مزن حزب  -)أ( 

، ورؼبة جامحة فً تحقٌق الحرٌة والكرامة لمصر وحماٌتها من ِقَبزل  شدٌد واعتنان

 شعبها . )درجة واحدة( .

وقد أحسن اختٌار اللفاظ الدالة على عاطفته ، فما ٌناسب عاطفة الحب من اللفاظ  -

 كتٌرة العشاق( . )نصؾ درجة ( . -عاشق  -صبابة  -: ) هواك 

راق(  -شعب  -كرام  -ٌحمً  -: ) طلٌقة ومما ٌناسب عاطفة الرؼبة فً الحرٌة  -

 . )نصؾ درجة ( .

الصورة الجمالٌة فً )لحمل فً هواك صبابة( : استعارة مكنٌة ، حٌ   - ٔ-)ب( 

صور الصبابة بشًء مادي ٌحمل وفٌها تجسٌم . )نصؾ درجة ( . وتوحً بشدة 

 حبه لوطنه . )نصؾ درجة ( .

عر ؛ فقد جعلت عشزقه لمصزر عمٌقزاً فزً للموسٌقى الخارجٌة أتر فً تجربة الشا - ٕ

 نفسه ، بما للموسٌقى من جرا صوتً تحسه الذن بالمحافظة على الونن والقافٌة 

 

 

 
  


