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الّنتاجاُت: 
ُيتوقّـع مـن الّطلبـة فـي نهايـِة العـاِم، بعـد دراسـِة هـذا الكتـاب والتّفاعِل مـَع ال�أنشـطِة، اأْن يكونـوا قادريَن 

علـى اإتقـاِن المـدارِس الّشـعريِة الحديثـِة، وال�تّجـاه الوطنـّي، والتّشـبيه المفـرد مـْن خلاِل مـا ياأتي:

تعُّرف الحدوِد الّزمانّية لل�أدب العربّي الحديث.- ١

٢ -. توضيح دوِر ال�أدِب الحديِث -شعراً ونثراً- في تصويِر الواقِع العربيِّ

عريَّة الحديثة.- 3 تحديد عوامِل ظهوِر المدارس الشِّ

حياء، والتفعيلة.- ٤ عريَّة الحديثة: ال�إ تعُّرف مدرستين من المدارس الشِّ

تعرُّف ال�تّجاِه الوطنيِّ للّشعِر الحديِث.- 5

أفــكار، واأبــرز ال�أســاليب، وتوضيــح الظّاهــرة اأو ال�تّجــاه - 6 تحليــل نمــاذَج مــن ال�أدِب الحديــِث تحليــل�ً عاّمــاً )ال�
الــذي يمثلــه النـّـّص( 

أدبّية َوفَق مدارسها واتّجاهاتها وموضوعاتِها.- 7 استنتاج خصائص النّصوص ال�

حفظ ستِة اأبياٍت من كّل قصيدة عموديّة، وعشرِة اأسطٍر من كّل قصيدِة تفعيلة.- 8

تعّرف التّشبيه المفرد واأركانه.- 9

احملتويات
١ -3 عريَّة الحديثة        المدارس الشِّ

٤- ٢ حياء         مدرسة ال�إ

3 -6 مدرسة التّفعيلة        

٤ -8 اتّجاهات الشعر المعاصر )ال�تّجاه الوطنّي(     

5 -١٠ من مفكرة عاشق دمشقّي/ نزار قّباني      

6 -١٢ التّشبيه المفرد         
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رس ال�أوَّل الدَّ

عريَّة الحديثة المدارس الشِّ

عريَّة الحديثة:  عوامل ظهور المدارس الشِّ

ل�ٍت تاريخيًَّة كان لها اأثرها فـي اطِّل�ع العرب على  شـهد الوطـن العربـيُّ منـذ مطلـع القـرِن التّاسـَع عشـَر، تحـوُّ

ياسـيَّة وال�جتماعيَّـة؛ مـا اأّدى اإلـى بـروز تّيـار يدعو اإلى ال�سـتفادة  أوروبِّّييـن، وثقافتهـم، واأسـاليب حياتهـم السِّ تجـارب ال�

ـة العربيَّـة. وقـد اأسـهم هـذا ال�نفتاح علـى الغرب في ظهـور المدارس  أمَّ مـن تلـك التَّجـارب فـي سـبيل ال�رتقـاء بواقـع ال�

حيـاء، والّديوان، واأبولـو، والَمهَجر، والتَّفعيلة.  ـعريَّة الحديثـة: ال�إ الشِّ

ــذة  وقــد كان اتِّصــال العــرب بالغــرب، والتَّفاعــل معــه بطرائــَق ثــل�ث: اأول�هــا: احتــل�ل الــدُّول الغربيَّــة المتنفِّ

ــدُّول  ــي ال ــن درســوا ف ــة الَّذي ــات الطَّلب ــا: بعث ، وثانيته ــيِّ ــت تحــت الحكــم العثمان ــي كان ــة الَّت ــدُّول العربيَّ بعــض ال

ــعوب واآدابهــا وعلومهــا، وثالثتهــا: التَّرجمــة. ــل�ع علــى ثقافــات تلــك الشُّ ــر لهــم فرصــة ال�طِّ ــة؛ مــا وفَّ الغربيَّ

وكانت الحملة الفرنسيَّة على مصر )١798 - ١8٠١م(، العامل المباشر في يقظة العرب، ونموِّ وعيهم؛ حيث       

قاوم المصريّون الحملة، واأدركوا نوايا نابليون الَّذي حاول خداعهم؛ فادَّعى اأنَّه جاء لتخليص مصَر من العثمانّيين.

ــعريَّة  ــد علــّي باشــا باإصل�حــات عديــدة هّيــاأت لظهــور المــدارس الشِّ واإضافــة اإلــى الحملــة الفرنســيَّة قــام محمَّ   

صل�حــات(: الحديثــة، ومــن هــذه العوامــل )ال�إ

، وهندسة، وصيدلة، وزراعة، وغيرها.- ١ صة بالمهن المختلفة من طبٍّ ، وبناء المدارس المتخصِّ نموُّ التَّعليم الِمْهنيِّ

اإنشــاء المطابــع؛ مــا كان لــه دور فــي اإعــادة نشــر كتــب التُّــراث، والكتــب الحديثــة، ومــن هــذه المطابــع مطبعــة - ٢

أميريَّــة(. بــول�ق )المطبعــة ال�

ة العربيَّة.- 3 أمَّ حف والمجّل�ت؛ ما ولََّد وعياً سياسّياً عاّماً لدى اأبناء ال� ظهور الصُّ

 اإرسال البعثات العلميَّة اإلى اأوروبّا.- ٤

التَّقويم: 

ة، نذكرها.- ١ كان اتِّصال العرب بالغرب من خل�ل طرائق عدَّ

ح ذلك.- ٢ د علّي باشا باإصل�حات عديدة في مصر، اأثَّرت في نهضة العرب واأدبهم، نوضِّ قام محمَّ

نبيِّن اأثر مطبعة بول�ق في نشر الوعي، والنَّهضة العربيَّة الحديثة.- 3
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رس الثّاني الدَّ

حياء مدرسة ال�إ

 مفهومها: 
مدرســة تدعــو اإلــى نَْظــم القصيــدة الحديثــة علــى غــرار القصائــد القديمــة مــن العصــر الجاهلــيِّ حتـّـى العصــر   

ألفــاظ الجزلــة فــي  ــة، والقافيــة الواحــدة، وال� ــعراء الَّذيــن التزمــوا بالبحــور الَعروضيَّ ــت مجموعــة مــن الشُّ العّباســّي، ضمَّ

ــروح منســجمة مــع العصــر  ــاء، ووصــف، ب ــدة القديمــة مــن مــدح، ورث ــوا موضوعــات القصي قصائدهــم، كمــا تناول

ــاه. ــث وقضاي الحدي

 تسميتها:     
حيــاء، والمدرســة  اأطلــق علــى هــذه المدرســة اأســماٌء عديــدة، منهــا مدرســة البعــث، ومدرســة ال�إ

ــة، كمــا اأْطَلــَق عليهــا اآخــرون الكلاســيكيَّة الجديــدة؛ ل�أنَّ منهجهــا ُمشــابه لمنهــج المدرســة الكل�ســيكيَّة  ال�تِّباعيَّ

ــة، الَّتــي عــاد شــعراؤها اإلــى ال�أدب اليونانــيِّ والّرومانــيِّ القديــم، وعــّدوه نموذجهــم، واســتلهموا منــه موضوعــات  الغربيَّ

حيــاء حيــن عــادوا اإلــى ال�أدب العربــيِّ القديــم، ونظمــوا علــى ِمنوالــه. أمــر الَّــذي فعلــه شــعراء مدرســة ال�إ اأدبهــم، وهــو ال�

  اأعلامها:
ــعريَّة بثــل�ث مراحــَل:  ُيعــدُّ الّشــاعر محمــود ســامي البــارودّي رائــَد هــذه المدرســة، وقــد مــرَّت مســيرته الشِّ

ــم  ــِة نظ ــلوب، ومرحل ــة وال�أس ــث اللُّغ ــن حي ــة، م ــاذج القديم ــبيهٍة بالنَّم ــَد ش ــة قصائ ــى كتاب ــدرُّب عل ــِة التَّ مرحل

ــِة النُّضــج. ــراً مرحل ــعريَّة، واأخي المعارضــات الشِّ

ثــمَّ جــاء بعــد البــاروديِّ شــعراُء كثيــرون نهجــوا نهجــه فــي نظــم القصيــدة، شــكَّلوا فــي مجموعهــم مدرســة     

حيــاء، اأشــهرهم اأحمــد شــوقي، اإضافــة اإلــى شــعراَء اآخريــن، منهــم: حافــظ اإبراهيــم، ومعــروف الرُّصافــّي. ال�إ

 خصائصها:

ــاُء - ١ ــث بن ــعراء القدامــى، مــن حي ــا الشُّ ــي ســار عليه ــة الَّت ــد الفنِّيَّ ؛ اأي بالتَّقالي ــيِّ ــعر العرب ــود الشِّ ــك بعم التَّمسُّ

القصيــدة، واأســلوُبها، ولغُتهــا، وموســيقاها، واأغراضهــا.

التَّعبير عن روح العصر وقضاياه العامَّة.- ٢

ــعريَّة: نظــم قصيــدة علــى غــرار - 3 ــة عنــد شــوقي، والمقصــود بالمعارضــة الشِّ ظهــور شــعر المعارضــات، وخاصَّ

قصيــدة قديمــة، مــن حيــث البحــر العروضــّي، والقافيــة، وتنــاول الموضــوع نفســه الَّــذي تناولتــه القصيــدة القديمة، 
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ومــن المعارضــات المشــهورة قصيــدة )نهــج الُبــردة( ل�أحمــد شــوقي، الَّتــي مطلعهــا:

     ريٌم على القاِع بيَن الباِن والَعَلِم       اأحلَّ َسْفَك َدمي في ال�أشُهِر الُحُرِم

(، ومطلعها:      فقد عارض شوقي في هذه القصيدة قصيدة )الُبردة( الَّتي يمدح فيها البوصيريُّ الرَّسول )

     اأمـن تـذكُِّر جـيـــراٍن بذي سـَلـِم       َمَزْجَت دمعـاً جـرى من ُمقـلـٍة بـدِم

ــعر المســرحيِّ فــي - ٤ ــة عنــد شــوقي، الَّــذي ُيعــدُّ اإمــاَم الشِّ ــة، وخاصَّ ــعر المســرحيِّ الَّــذي يطــرح قضايــا عامَّ ظهــور الشِّ

ــعريَّة مصــرع كليوباتــرا. ال�أدب العربــّي، ومــن مســرحّياته الشِّ

التَّقويم: 

عر العربّي، وشعر المعارضات.- ١ حياء، وعمود الشِّ نعرِّف كّل�ً من: مدرسة ال�إ

حياء.- ٢ نسّمي ثل�ثًة من شعراء مدرسة ال�إ

حياء اأسماٌء عديدة، نذكرها.- 3 اأطلق على مدرسة ال�إ

حياء والمذهب الكل�سيكّي الَّذي ظهر في اأوروبّا.- ٤ ح التَّشابه بين مدرسة ال�إ نوضِّ

عريَّة بثل�ث مراحل، نذكرها.- 5 مرَّت تجربة البارودّي الشِّ

حياء: - 6 نقراأ النَّصَّ الشـعريَّ ال�آتي من قصيدة )نهج الُبردة( ل�أحمد شـوقي، ونسـتخلص ما فيه من سـمات مدرسـة ال�إ

مهمة بيتية

ريــٌم على القـــاِع بيَن البـاِن والــــَعَلـِم         اأحلَّ َســْفَك َدمي في ال�أشــُهِر الُحُرِم

ْهِم الُمصيِب ُرمي َثْتني الـنَّـفــُس قــائلـــًة         يا َوْيَح َجنبِك بالسَّ لّمـــــا َرنـــــا َحدَّ

ـهَم في َكِبدي         ُجــرُح ال�أحبَّــِة عـنـدي غـيـُر ذي األَـِم َجَحـْدتُها وكتْمُت السَّ

أَدِم مــــاُن ويبـقـى مـن اإســــاَءتهــا         ُجـــرٌح بـــاآدَم يـبـكي مـنـــُه فـي ال� يفنى الزَّ

يا ناعَس الطَّْرِف ل� ُذْقَت الهوى اأَبداً         اأسهْرَت ُمضناَك في ِحفِظ الهوى َفَنِم

ــٌد صـفــوُة الـبـــــاري ورحمـتـُـــُه         وُبغيـــــُة اللَِّه مــن َخـْلــٍق وِمـن نَــَســِم ُمحمَّ

أميــُن َظـمـي وصاحُب الَحْوِض يوَم الرُّْسـُل ســائلٌة         متى الوروُد؟ وجبريـــُل ال�

ونــــوِدَي اقَراأْ تعـــالى اللَُّه قـــائـــلُــهــــا         لـْم َتتَِّصـْل قــبــَل َمــْن قيَلــْت لــُه بفِم
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رس الثّالث الدَّ

مدرسة التَّفعيلة
 نشاأتها:

ــعراء العــرب علــى امتــداد  ــعر التَّقليــديِّ الَّــذي اســتقرَّ فــي ذهنيَّــة الشُّ ُيعــدُّ شــعر التَّفعيلــة ثــورة شــاملة علــى الشِّ  
ــعر الّســابق علــى صعيــد البنــاء الموســيقّي.  ل�ً جذريّــاً عــن الشِّ عصــور ال�أدب العربــيِّ كلِّهــا؛ فقــد كان تحــوُّ

ــّياب  وكانــت بدايــة ظهــور شــعر التَّفعيلــة علــى يــد شــاعرين عراقيَّْيــن همــا: نــازك المل�ئكــة، وبــدر شــاكر السَّ   
ــّياب قصيــدة )هــل كان حّبــاً؟(، وبــرز  عــام )١9٤7م(؛ ففــي هــذا العــام كتبــت نــازك قصيــدة )الكوليــرا(، وكتــب السَّ
ــطران المتســاويان، وظهــر البيــت علــى شــكل  ــعر العربــّي؛ فقــد غــاب الشَّ فــي هاتيــن القصيدتيــن ثــوب جديــد للشِّ

ــد الّشــاعر. ــعوريَّة عن فقــات الشُّ ــدة؛ تبعــاً للدَّ ــداد القصي ــراوح طــول�ً اأو ِقَصــراً علــى امت ســطر يت

 تسميتها:
ن  يت مدرســة التَّفعيلــة بهــذا ال�ســم؛ ل�عتمادهــا التَّفعيلــة فــي بنــاء القصيــدة، ل� البحــر العروضــّي المكــوَّ ُســمِّ  
ــعر الحــّر؛ لتحــرُّره  ــعر الشِّ مــن شــطرْين متســاويْين فــي عــدد تفعيل�تهمــا فــي القصيــدة كلِّهــا. ويســّمي بعضهــم هــذا الشِّ

ــة الواحــدة. ، والقافي ــود البحــر العروضــيِّ مــن قي

 اأعلامها:
انتشــر شــعر التَّفعيلــة علــى امتــداد الوطــن العربــيِّ كلِّــه، فبعــد ظهــوره فــي العــراق علــى يــد نــازك المل�ئكــة،   
روه  ــعراء الَّذيــن اتَّخــذوه قالبــاً شــعريّاً لهــم، وطــوَّ ــّياب، وعبــد الوّهــاب البّياتــّي، ظهــر كثيــر مــن الشُّ وبــدر شــاكر السَّ
بــور، واأحمــد عبــد المعطــي حجــازّي، وفــي ســوريّة ظهــر  ــعريَّة، ففــي مصــَر ظهــر صــل�ح عبــد الصَّ فــي تجاربهــم الشِّ
اأدونيــس، ونــزار قّبانــي، وفــي لبنــان ظهــَر خليــل حــاوي، وفــي فلســطين بــرز محمــود درويــش، ومعيــن بسيســو، وتوفيــق 

ــاد، وســميح القاســم. زيّ

 خصائصها:

اعتماد وحدة التَّفعيلة، ل� وحدة البحر العروضّي، بحيث يتغيَّر عدد التَّفعيل�ت من سطر اإلى اآخر.- ١

ع القافية في القصيدة.- ٢ تنوُّ

نسان، وحاجاته الّروحيَّة والنَّفسيَّة.- 3 التَّعبير عن مشكل�ت العصر، وقضايا ال�إ

أمـــم ال�أخـــرى، ومـــن الّرمـــوز - ٤ ـــراث العربـــيِّ القديـــم، اأو مـــن اآداب ال� توظيـــف الرُّمـــوز وال�أســـاطير الماأخـــوذة مـــن التُّ
الَّتـــي اســـتخدمها شـــعراء التَّفعيلـــة شـــخصيَّة المســـيح بوصفـــه رمـــزاً للتَّســـامح والفـــداء. ومـــن اأبـــرز ال�أســـاطير 

ـــا: ـــمَّ توظيفه ـــي ت الَّت
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أبدّي. اأ-  اأسـطورة سـيزيف: ترمز اإلى العذاب ال�

ب-  اأسطورة َتّموز: يرمز تّموز وزوجه َعْشتار اإلى الِخصب.

د الحياة والبعث.  ج-  اأسطورة العنقاء )الفينيق(: ترمز اإلى تجدُّ

ندباد اإلى الرِّحلة الطَّويلة الّشاقَّة في الحياة. ندباد: يرمز السِّ اأسطورة السِّ د- 

التَّقويم: 

عر العربّي.- ١ نذكر الزَّمان والمكاَن الَّلذْين ارتبط بهما ظهور شعر التَّفعيلة في الشِّ

، نعلِّل ذلك.- ٢ عر العربيِّ ُيَعدُّ شعر التَّفعيلة ثورة حقيقيَّة في تاريخ الشِّ

نسّمي اأربعة من شعراء مدرسة التَّفعيلة.- 3

نبيِّن ثل�ثاً من ال�أساطير الَّتي ُوظِّفت في شعر التَّفعيلة.- ٤

ــة ُســعاد الَصبــاح، فــي - 5 آتــي مــن قصيــدة )ســيمفونيَّة ال�أرض( الَّتــي قالتهــا الّشــاعرة الكويتيَّ ــعريَّ ال� نقــراأ النَّــصَّ الشِّ
تصويــر انتفاضــة الحجــارة الفلســطينيَّة، ونســتخلص مــا فيــه مــن ســمات مدرســة التَّفعيلــة:

 رائٌع هذا الَمَطْر
َجْر  رائع اأن تنطَق ال�أرُض واأن َيمشي الشَّ

وارْع  ها هُم َينمون كال�أعشاِب في قلِب الشَّ
 ففتاٌة مثُل نَعناِع البراري

 وفًتى مثُل الَقَمْر
 ها ُهُم َيمشون للموِت ُصفوفاً َكعصافيِر الَمزارْع

 ويعودون اإلى َخيمِتهْم دوَن اأصابْع
َمْر  فاتركوا اأبواَبكم مفتوحًة طوَل ساعاِت السَّ

 فلقد ياأتي المسيُح الُمْنَتظْر
 ولقد يظهُر فيما بينهم

وجُه عليٍّ اأو ُعَمْر
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رس الّرابع الدَّ

عر المعاصر اتِّجاهات الشِّ

ال�تِّجاه الوطنيُّ

ـت بريطانيــا مصــر والعــراق  تعرَّضــت بعــض البــل�د العربيَّــة فــي القرنيــن الماضييــن لل�حتــل�ل؛ فقــد احتلَـّ    

وفلســطين. واحتلَّــت فرنســا الجزائــر وتونــس والمغــرب وســوريّة ولبنــان. كمــا احتلَّــت اإيطاليــا ليبيــا. وبعــد انتهــاء الحــرب 

ولــة العثمانيَّــة، وفقدانهــا كثيــراً مــن البــل�د العربيَّــة الواقعــة تحــت ســيطرتها، كرَّســت فرنســا  أولــى، وضعــف الدَّ العالميَّــة ال�

ــد وقــوع فلســطين تحــت ال�نتــداب البريطانــيِّ الطَّريــق لليهــود ل�حتــل�ل  وبريطانيــا وجودهمــا فــي بــل�د العــرب، كمــا مهَّ

جــزء مــن فلســطين عــام )١9٤8م(، ثــمَّ احتــل�ل مــا تبّقــى منهــا عــام )١967م(.

ــعراء فــي كلِّ بلــد  ــعر العربــيِّ الحديــث، فــكان للشُّ وقــد شــهدت هــذه الفتــرة بــروز ال�تِّجــاه الوطنــيِّ فــي الشِّ    

 ، شــادة بتضحيــات شــعوبهم، وفضــح جرائــم المحتــلِّ ــن، وال�إ ــورة علــى المحتلّي ــعب للثَّ ــة الشَّ ــارة َحِميَّ دورهــم فــي اإث

ــة: ــورة الجزائريَّ ــاء الثَّ ــي اأثن ــا ف ــدي زكريّ ــريُّ ُمف ــاعر الجزائ ــه الّش ــا قال ــال- م ــبيل المث ــى س ــك -عل ــن ذل وم

يا فرنسـا قد مضى وقُت الِعتاْب

وطوينــــاُه كما ُيطوى الكتــــاْب

يا فرنســـــا اإنَّ ذا يوُم الِحســاْب

فاســتعّدي وخذي منــّا الجواْب

ــة علــى اســتقل�لها، فــاإنَّ  ــعر الوطنــيُّ قــد ركَّــز علــى مواجهــة المحتــّل قبــل حصــول الــدُّول العربيَّ واإذا كان الشِّ   

ــر عــن ال�رتبــاط بالوطــن، وقضايــاه.  ــع بعــد ذلــك ليشــمل كلَّ شــعر ُمعبِّ مفهومــه توسَّ

 : عر الوطنيِّ  مفهوم الشِّ
ــر عــن ال�نتمــاء اإلــى الوطــن، والتَّضحيــة مــن اأجلــه، والحنيــن اإليــه،  ــعر الَّــذي يتنــاول قضيَّــة وطنيَّــة، ويعبِّ هــو الشِّ

ه وازدهــاره. والتَّعلُّــق بــه، ورفــض العبوديَّــة فيــه، والحــرص علــى نمــوِّ
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 اأبرز شعرائه: 
ــّياب، واأمــل ُدنُْقــل، واأبــو القاســم الّشــابّي،  مــن اأبــرز شــعراء هــذا ال�تِّجــاه: حافــظ اإبراهيــم، وبــدر شــاكر السَّ

واإبراهيــم طوقــان، وفــدوى طوقــان، ومحمــود درويــش، وســميح القاســم، وغيرهــم.

 خصائصه الموضوعيَّة:

ك بترابه.- ١ التَّعبير عن مشاعر حبِّ الوطن، وال�نتماء له، والحنين اإليه، والتَّضحية من اأجله، والتَّمسُّ

عب للثَّورة على المستعمر، وفضح جرائم ال�ستعمار.- ٢ استنهاض الشَّ

شادة باأبطال الوطن، وشخصّياته النِّضاليَّة، ورموزه.- 3 ال�إ

يَّة.- ٤ شادة بقيم الكرامة والحرِّ ال�إ

التَّقويم: 

١ -. عر الوطنيِّ نبيِّن المقصود بالشِّ

نسّمي ثل�ثة شعراَء َعَرٍب نظموا شعراً وطنّياً.- ٢

3 -. عر الوطنيِّ ح خصائص الشِّ نوضِّ
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رس الخامس الدَّ

من مفكِّرة عاشق دمشقّي  
             نزار قّباني/ سوريّة

َفَرْشُت فــوَق َثراِك الطّـاهـِر الُهُدبـــــــا     فيـــــا ِدمشـــُق لمـــاذا نبـــداأ الَعَتبــــــا؟ - ١

ــَببـا - ٢ حبيبتي اأنــِت فاســتلقــي كاأغنيـــــٍة     على ِذراعي، ول� َتسـتوضحي السَّ

ــحـي َعْن َجبينـي الـُحـزَن والتََّعبــا- 3 يا شـــاُم اإنَّ ِجراحي ل� ِضفـاَف لهـا      َفَمسِّ

واأرِجــعينــي اإلى اأســــواِر َمدرَســتي     واأرجعي الِحبــَر والطَّـبـشــــوَر والُكـُتبــا- ٤

واريُب َكم َكْنٍز َطَمْرُت بها     وَكم َتركـُت علـيهـــا ِذْكَريــاِت ِصـبــــا- 5 تلَك الزَّ

ـــــُهـبـــا- 6 أبـــواَب والشُّ ــــُل ال�أرَض وال� اأتْيُت ِمن َرِحِم ال�أحزاِن يــا وَطــني     اأقبِّ

ــُهـبــا- 7 يا شـــــاُم، اأيـَن ُهمـــا َعـينــا ُمعاِوَيٍة     واأيـَن َمْن َزَحموا بالــَمْنِكـِب الشُّ

فل� خيـــوُل بني َحمـــداَن راقصـــٌة     َزْهــواً، ول� الـُمَتـنـّبـي مــالٌئ َحــَلــبـــــــا- 8

وقبـــُر خالِــَد في حـِمٍص نل�ِمُســـُه     فـيرِجـُف الــــقــبـــُر من ُزّواِرِه َغــَضـبـــا- 9

ن َكـتـْبـُت اإلـيـِه َوْهــَو مـــا َكـَتــبـــــا- ١٠ هل من ِفلسطيَن مكتوٌب ُيطْمِئُنني     عمَّ

اأيا ِفلســـطــيـــُن من يهديــــِك َزنْبقــــًة     ومْن ُيعيــــُد لـــِك الـبـيـــَت الَّذي َخـِربــــا- ١١

مِع باحثًة     َعِن الَحنـــاِن ولكْن مـــا َوَجـْدِت اأبـــــا - ١٢ شــَرْدِت فوَق رصيِف الدَّ

وهو  زاروب،  مفردها  واريب:  الزَّ
قاق. الزِّ

َغر، والحداثة. با: الصِّ الصِّ

العُضد  راأس  مجتمع  المنِكب: 
والكتف.

بني حمدان: هم الحمدانّيون الَّذين 
الّرابع  القرن  في  سورية  حكموا 
ولة الّذي  الهجري، ومنهم سيف الدَّ

ل�زمه  المتنّبي.

زهواً: فخراً، وتيهاً.

 : في ظلال النَّصِّ

الّشاعر: 

ي عـام )١998م(، ومـن دواوينـه  نـزار قّبانـي شـاعٌر سـورّي، ُولـد عـام )١9٢3م(، وتُوفِـّ

ـعريَّة اأبجديَّة الياسـمين. الشِّ
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المناسبة: 

قال الّشاعر هذه القصيدة عام )١97١م(، عندما عاَد اإلى دمشَق بعد اأربعة اأعوام من الغياب.

حول النَّّص: 

ــعر العربــيِّ الحديــث؛ اإذ يبــرز فيــه حــبُّ الّشــاعر لوطنــه، وحنينــه  يمثِّــل هــذا النَّــصُّ النَّزعــة الوطنيَّــة فــي الشِّ

اإليــه، وُحزنــه علــى واقعــه.

ــز شــعر نــزار قّبانــي بســهولة اللُّغــة وبســاطتها، فهــو يوظِّــف المفــردات القريبــة مــن المتلّقــي، بعــد اأن  ويتميَّ

يركِّــب منهــا لوحاتــه الفّنيَّــة، كمــا اأنَّ الّشــاعر يخــرج علــى قواعــد اللُّغــة -اأحيانــاً-؛ للحفــاظ علــى الــوزن.

نَّهــا حاضــرة فــي هــذا النَّــّص الَّــذي يتحــدَّث فيــه الّشــاعر عــن بلــِده )الّشــام(؛ وذلــك  اأّمــا قضيَّــة فلســطين فاإ

ــعراء، وحســرتِهم علــى مــا اآلــت اإليــه مــن ضيــاع. يدلِّــل علــى مركزيَّــة القضيَّــة الفلســطينيَّة عنــد معظــم الشُّ

 المناقشة والتَّحليل: 

١ -. عريِّ ة في النَّصِّ الشِّ ح الفكرة العامَّ نوضِّ

ما العاطفة الَّتي دفعت الّشاعر اإلى نظم قصيدته؟- ٢

م الّشاعر صورًة جميلة عن طفولته في دمشق، نبيِّن مل�مح هذه الّصورة.- 3 قدَّ

نوّضح سبب حزن الّشاعر كما يظهر في النّّص.- ٤

ح ذلك.- 5 يوازن الّشاعر بين تاريخ العرب وحاضرهم من خل�ل الّشام، نوضِّ

ما دل�لة ما تحته خّط فيما ياأتي: - 6

مِع باحثــــًة       َعِن الَحنــاِن ولكْن ما َوَجْدِت اأبـــــا     اأ- شَرْدِت فوَق رصيِف الدَّ

واريُب َكم َكْنٍز  َطَمْرُت بها       وَكم َتركُت عليهـــا ِذْكَريــاِت ِصـبــا     ب- تلَك الزَّ

ح جمال التَّصوير فيما ياأتي:- 7 نوضِّ

َببا      اأ- حبيـبـتـي اأنــِت فاســتـلـقــي كـاأغــنيـــٍة       على ِذراعْي، ول� َتستوضحي السَّ

حي َعْن َجبيني الُحزَن والتََّعبـــا     ب- يا شــــاُم اإنَّ ِجراحي ل� ِضفاَف لها       َفَمسِّ
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رس الّسادس  الدَّ

التَّشبيه المفرد

نقراأ ونتاأمَّل:

قال اأبو العل�ء المعرِّّي:- ١

ياِء واإْن جا       وْزَت كـيــواَن في عـلـوِّ الـمـكــــاِن مِس في الضِّ اأنَت كالشَّ

قال ابن الّرومّي:- ٢

اأنــَت نــجـــٌم في رفـعـــٍة وضيـــــاٍء        تجـتـلـيـَك الـعيوُن شــــرقاً وَغــربــــا

هداُء مثُل القناديل نوراً وبهاًء.  - 3 الشُّ

العالُِم ُيشبُه البحَر. - ٤

قال اأحمد شوقي:- 5

أعـــراِق أمُّ مــدرســـــــٌة اإذا اأعــددَتـــهــــــا              اأعـَدْدَت شــعـبـــاً طـيِّـَب ال� ال�

رح والتَّوضيح: الشَّ

أمثلة الّسابقة، نجُدها قد اشتملت على تشبيه يظهر فيه اأربعة اأركان:  عند تاأمُّل ال�   

أّن حــذف اأحدهمــا يجعــل مــن 	  أمثلــة؛ ل� طرفــا التَّشــبيه: المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وهمــا ظاهــران فــي جميــع ال�

التَّشــبيه اســتعارًة.

ل، 	  أوَّ اأداة التَّشــبيه: وهــي الَّتــي ربطــت بيــن طرفــي التَّشــبيه، وقــد تاأتــي حرفــاً كمــا هــو الحــال فــي المثــال ال�

اأو اســماً كمــا فــي المثــال الثّالــث، اأو فعــل�ً كمــا فــي المثــال الّرابــع.

فــة المشــتركة بيــن 	  فــات المشــتركة بيــن طرفــي التَّشــبيه. وُيل�حــظ اأنَّ الصِّ فــة، اأو الصِّ ــَبه: وهــو الصِّ وجــه الشَّ

طرفــي التَّشــبيه اأقــوى فــي الُمشــبَّه بــه منهــا فــي الُمشــبَّه؛ واإلّ� لمــا كان اختيــاره للُمقارنــة ُموفَّقــاً. 

ذي يكـون فيـه كلٌّ مـن: )المشـبَّه،  أمثلـة تشـبيهاً مفـرداً؛ وهـو التَّشـبيه الَـّ وُيسـّمى التَّشـبيه فـي هـذه ال�  

ُمفـرداً. لفظـاً  ـبه(  الشَّ ووجـه  بـه،  والمشـبَّه 
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ــبه اأو حذفهما،  ــم البل�غّيــون التَّشــبيه المفــرد اإلــى اأقســام اأربعــة، بنــاء علــى ذكــر اأداة التَّشــبيه ووجــه الشَّ وقــد قسَّ  

ــي:  ــا ياأت ــا، لنل�حــظ م له ــة، ونتاأمَّ أمثل ــى ال� ــود اإل ــام، نع ــذه ال�أقس ــة ه ولمعرف

ــمس(، وذكــر اأداة التَّشــبيه  فــي المثــال ال�أوَّل شــبَّه الّشــاعر الممــدوح الَّــذي دلَّ عليــه الضميــر اأنــَت بـــ )الشَّ  

همالــه التَّاأكيــد،  ي ُمرســل�ً؛ ل�إ أداة بالتَّشــبيه الُمْرَســل، وُســمِّ )الــكاف(. وُيْعــَرُف مثــل هــذا التَّشــبيه الَّــذي تُْذَكــر فيــه ال�

ــال. هم ــي ال�إ رســال يعن فال�إ

ميــر )اأنــت(، بـــ )النَّجــم(، دون ذكــر اأداة  وفــي المثــال الثّانــي: شــبَّه الّشــاعر الممــدوح، الَّــذي دلَّ عليــه الضَّ

أنَّ اأداة التَّشــبيه محذوفــة. ــد؛ ل� التَّشــبيه، والتَّقديــر )اأنــت كالنَّجــم(، فالتَّشــبيه ُمَؤكَّ

أداة مذكــورة،  أداة وحذفهــا نوعيــن: ُمرَســل�ً؛ اإذا كانــت ال� وهكــذا، يكــون التَّشــبيه المفــرد مــن حيــث ذكــُر ال�

وُمَؤكَّــداً اإن كانــت محذوفــة.

ــل(، فهــو  ــل(، وذكــر اأداة التَّشــبيه وهــي )ِمث ــهداء( بـــ )القنادي ــم )الشُّ ــث: شــبَّه المتكلِّ ــال الثّال ــي المث وف

ــل�ً، وعليــه  ــبه ُيســّمى ُمفصَّ ــبه، وهــو النـّـور والبهــاء، والتَّشــبيه الـّـذي ُيذكــر فيــه وجــه الشَّ ُمرســل. كمــا اأنَّــه ذكــر وجــه الشَّ

ــل. فالتَّشــبيه فــي الجملــة ُمرســل ُمفصَّ

وفــي المثــال الّرابــع: ُشــبِّه العالِــم بالبحــر، وُذكــرت اأداة التَّشــبيه، فــكان التَّشــبيه ُمرســل�ً، وُحــذَف وجــه 

ــبه ُيســّمى ُمجمــل�ً، وعليــه فالتَّشــبيه فــي هــذه الجملــة  ــبه، وهــو ال�تِّســاع، والتَّشــبيه الـّـذي ُيحــذف منــه وجــه الشَّ الشَّ

مرســل ُمجمــل. 

أمّ بالمدرســة، وحــذف اأداة التَّشــبيه؛ فــكان التَّشــبيه ُمؤكَّــداً، كمــا  وفــي المثــال الخامــس: شــبَّه الّشــاعر ال�

ــد ُمجمــل. وُيســّمي البل�غّيــون هــذا التَّشــبيه الَّــذي  ــبه؛ فــكان التَّشــبيه ُمجمــل�ً، وعليــه فالتَّشــبيه مؤكَّ حــذف وجــه الشَّ

أنَّــه جعــل المشــبَّه فــي  ــَبه تشــبيهاً بليغــًا، وهــو اأقــوى اأنــواع التَّشــبيه المفــرد بل�غــة؛ ل� أداة ووجــه الشَّ تُحــذف منــه ال�

حكــم الُمشــبَّه بــه تمامــاً.

نستنتج:

فــات، بــاأداة ظاهــرة اأو - 1 التَّشــبيه: هــو تعبيــر قائــم علــى اإحــداث عل�قــة بيــن شــيئين، يشــتركان فــي صفــة مــن الصِّ

رة. ُمَقدَّ

اأركان التَّشبيه، على اختل�ف اأنواعه، اأربعة: - ٢

أنَّــه بحــذف  ــق التَّشــبيه اإلّ� بهمــا؛ ل� اأ- َطَرفــا التَّشــبيه: وهمــا المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وهمــا ركنــان اأساســّيان، ل� يتحقَّ

اأحدهمــا يصبــح التَّشــبيه اســتعارة، كمــا ســياأتي ل�حقاً.
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ب- اأداة التَّشــبيه: وهــي لفــظ يربــط بيــن طرفــي التَّشــبيه، وتقســم اإلــى ثل�ثــة اأقســام: حــرف، مثــل: )الــكاف، 

(، واســم، مثــل: )شــبيه، ومثــل، وِشــبه، ومماثــل، ومشــابه، ومثيــل...(، وفعــل، مثــل: )يحاكــي،  وكاأنَّ

ــل، ويشــبه، ويشــابه...(. ويماث

فــة الجامعــة الَّتــي يشــترك فيهــا المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وتكــون اأقــوى واأوضــح فــي المشــبَّه  ــبه: هــو الصِّ ج- وجــه الشَّ

بــه منهــا فــي المشــبَّه.

به، لفظاً مفرداً.- 3 التَّشبيه المفرد: ما كان فيه كلٌّ من: الُمشبَّه، والمشبَّه به، ووجه الشَّ

أداة نوعان: - ٤ التَّشبيه المفرد باعتبار ال�

همال. رسال يعني ال�إ هماله التَّاأكيد، فال�إ ي ُمرسل�ً؛ ل�إ اأ- الُمْرَسل: ما كانت اأداة التَّشبيه مذكورة فيه، وُسمِّ

أنَّــه يؤكِّــد العل�قــة بيــن الطَّرفيــن، فكاأنَّهمــا  َي ُمَؤكَّــداً؛ ل� ــد: مــا ُحِذَفــت منــه اأداة التَّشــبيه، وقــد ُســمِّ ب- الُمَؤكَّ

شــيء واحــد.

به نوعان:- 5 التَّشبيه باعتبار وجه الشَّ

به. ل: ما ذكر فيه وجه الشَّ اأ- المفصَّ

به. ب- الُمْجَمل: ما حذف منه وجه الشَّ

أنَّــه جعــل المشــبَّه - 6 ُيســّمى التَّشــبيه المؤكَّــد المجمــل تشــبيهاً بليغــاً، وهــو اأقــوى اأنــواع التَّشــبيه المفــرد بل�غــة؛ ل�

فــي حكــم الُمشــبَّه بــه تمامــاً.

التَّدريبات: 
حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ 1 نختار ال�إ

أداة؟       اأ- ماذا ُيَسّمى التَّشبيه المفرد الَّذي ُحِذَفت منه ال�

ل�ً. 3- ُمَؤكَّداً.        ٤- مفصَّ ٢- ُمجَمل�ً.            ١- ُمرَسل�ً.  

      ب- ما اأكثر اأنواع التَّشبيه المفرد بل�غًة، وفصاحًة، وُحْسَن بيان؟

   ١- المؤكَّد المجَمل )البليغ(.                       ٢- الُمْرَسل الُمْجَمل.

ل.   ل.                                  ٤- المؤكَّد المفصَّ    3- الُمْرَسُل الُمَفصَّ
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ج- ما نوع التَّشبيه في قوله تعالى: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ﴾؟ )اإبراهيم: ٤٢(

ل.             ٤- مؤكَّد مجمل. ل.         3- مؤكَّد مفصَّ ١- ُمرَسل ُمْجَمل.        ٢- ُمْرَسل مفصَّ

د- ما نوع اأداة التَّشبيه في قول الُبحترّي:

بيُع الجديُد؟ نا َشبيهــاً بَِك الرَّ ــــتاء ووافــــــا     م  ُة الشِّ        ذهَبْت ِجدَّ
٢- فعل.           3- حرف.    ٤- اسم فعل. ١- اسم.       

 2 نذكر نوع التَّشبيه المفرد في كلٍّ مّما ياأتي:

اأ- قال نزار قّباني: 

وربيــــٌع ولــــؤلــــٌؤ مــكــنـــــوُن        كلُّ ُجـْرٍح فيهــا حديقـــُة وْرٍد  

ته. ب- لساُن الّشاعِر سيٌف في مضائه وحدَّ

فرنج: ج- قال الَبهاُء ُزَهْير يِصُف انِتصاَر المِلِك الكاِمِل على ال�إ

واإْن زانَُه ما فيِه ِمْن اأنُْجٍم ُزْهرِ  وجْيٍش َكِمْثِل اللَّْيِل َهْول�ً وَهْيَبًة    

أرملِة والِمسكيِن كالُمجاِهِد في سبيِل اللَّه«.      )متَّفٌق عليه( (: »الّساعي على ال�  د- قال رسول اللَّه )

هـ- قال تعالى: ﴿  ﴾      )يس: 39( 

و- قال معروُف الرُّصافّي:

ـــذا ْوِن ِمْنــُه والشَّ وُعْمـِرِه والـلَـّ بــا كالَوْرِد في نَْضَرتِـــِه           اإنَّ الصِّ

آتية بجمٍل من اإنشائنا: 3 نُمثُِّل على كلٍّ من ال�

 اأ- التَّشبيه المرسل الُمْجَمل.

ب- التَّشبيه البليغ.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:                             السؤال ال�أول: اأ- نختار ال�إ

1- اأّي ال�آتية ل� تعّد من طرائق اتصال العرب بالغرب؟

أمة العربية.         ب- احتل�ل الدول الغربية بعض الدول العربية.               اأ - توليد الوعي السياسي لدى اأبناء ال�

 ج- بعثات الطلبة الذين درسوا في بل�د الغرب.             د- الترجمة. 

2- ما المدرسة التي لم يلتزم شعراؤها بالبحور العروضية، والقافية الواحدة؟

حياء.           ب- مدرسة التفعيلة.           ج- مدرسة المهجر.       د- مدرسة الديوان.   اأ - مدرسة ال�إ

حياء؟ 3- اأيُّ الشعراء ال�آتية اأسماؤهم من شعراء مدرسة ال�إ

  اأ - عمر اأبو ريشة.           ب- الشاعر القروي.         ج- اإلياس فرحات.           د- معروف الرصافّي.

4- ما ال�أسطورة التي ترمز اإلى الرحلة الطويلة الشاقة في الحياة؟

   اأ - السندباد.                 ب- العنقاء.                        ج- تّموز.              د- سيزيّف.

5- َمْن صاحب قصيدة "هل كان حّبًا"؟

  اأ - نازك المل�ئكة.                  ب- بدر شاكر الّسياب.        ج- محمود درويش.     د- نزار قباني.

6- من الشاعران اللذان ابتدعا شعر التفعيلة؟ 

  اأ- نازك المل�ئكة ومحمود درويش.                         ب- خليل حاوي وصل�ح عبد الصبور. 

 ج- بدر شاكر السياب ومحمود درويش.                     د- نازك المل�ئكة وبدر شاكر السياب.      

حياء اإحدى المدارس الشعرية الحديثة... ب- تُعّد مدرسة ال�إ

    ١- نذكر ثل�ثة من عوامل ظهور المدارس الشعرية الحديثة.

حياء.     ٢- نكتب سمتين من سمات مدرسة ال�إ

حياء.     3- نسمي شاعرين من شعراء مدرسة ال�إ

السؤال الثاني: نقراأ النّص الشعرّي ال�آتي من قصيدة )اأناديكم( للشاعر توفيق زياد ونجيب عن المطلوب:

 اأناديكم ... اأشد على اأياديكم..
 اأنا ما هنت في وطني ول� صغرت اأكتافي

 وقفت بوجه ظل�مي ... يتيما، عاريا، حافي
 حملت دمي على كفي ... وما نكست اأعل�مي

وصنت العشب فوق قبور اأسل�في ... اأناديكم ... اأشد على اأياديكم!!

أدبية التي ينتمي اإليها النص؟ ١- ما المدرسة ال�

٢- نستخلص السمات الفنية الخاصة بهذه المدرسة من خل�ل القصيدة.

3- نسّمي شاعرين اآخرين ينتميان للمدرسة نفسها.

أوراق العمل )١(
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:                             السؤال ال�أول: نختار ال�إ

1- ما ال�تّجاه الّشعرّي الذي يمثله قول الّشاعر )يا فرنسا قد مضى وقت الحساب      وطويناه كما ُيطوى الكتاب(؟ 

نسانّي      د- ال�تّجاه الوجدانّي     اأ- ال�تّجاه الوطنّي         ب- ال�تّجاه القومّي            ج- ال�تّجاه ال�إ

2- ما نوع التّناص في قول الّشاعر )اخلع سوادك في المدينة نسوة   قّطعَن اأيديهّن عنك تصبرًا(؟

   اأ- تناص اأدبّي         ب- تناص تاريخّي            ج- تناص دينّي             د- تناص سياسي.

3- اأيُّ الشعراء ال�آتية اأسماؤهم من شعراء ال�تجاه الوطني؟

   اأ - الجواهرّي.               ب- اأمل دنقل.             ج- البارودي.         د- معروف الرصافّي.

4- اإل�م ترمز اأسطورة زرقاء اليمامة؟

   اأ - ال�نبعاث.            ب- الخصب.                ج- العذاب ال�أبدي.          د- استشراق المستقبل. 

5- َمْن صاحب ديوان "اأبجدية الياسمين"؟

   اأ - نازك المل�ئكة.        ب- بدر شاكر الّسياب.      ج- محمود درويش             د- نزار قباني. 

6- ما نوع التشبيه في قوله تعالى: "وهي تجري بهم في موج كالجبال"؟

      اأ - مرسل مفّصل.          ب- مؤكّد مفّصل.          ج- مرسل مجمل.          د- مؤكد مجمل.

7- ما نوع اأداة التشبيه في قول البحتري؟

ذهبْت جّدة الشتاء ووافا          نا شبيها بك الربيع الجديد

  اأ - اسم.                   ب- حرف.               ج- اسم فعل.               د- فعل.

8- ماذا يسمى التشبيه المفرد الذي حذف منه وجه الشبه؟

  اأ - مؤكّداً.                      ب- مرسل�ً.                      ج- مجمل�ً.                  د- مفّصل�ً.

9- ما اأكثر اأنواع التشبيه بلاغة، وفصاحة، وحسن بيان؟ 

اأ - المؤكّد المجمل.          ب- المرسل المفصل.         ج- المرسل المجمل.        د- المؤكد المفصل.

السؤال الثاني: نقراأ النّص الشعرّي، ونجيب عن ال�أسئلة:

ناديت يا يعقوب تلك نبوءتي      الغيمـــــة الحبلــــــى هنـــــــــا لن تمطـــــــرا

قال اتّخذ هذا الظل�م خريطة      عند الصباح سيحمد القوم السرى

ل� تبتئس فالبئر يوم واحٌد        وغــــدا تؤّمرك الريـــاح علــــــــى القرى

أوراق العمل )2(
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١- ما مناسبة القصيدة؟

٢- ماذا يمثّل )يعقوب( كما ورد في البيت ال�أول؟

3- وظّف الشاعر مثل�ً عربياً، نبّين دل�لة توظيفه.

٤- نوّضح جمال التصوير في: الغيمـــــة الحبلــــــى هنـــــــــا لن تمطـــــــرا

5- نكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية لل�تجاه الذي يمثله النّص.

السؤال الثالث:

   اأ- نوّضح اأركان التّشبيه، ونذكر نوعه فيما ياأتي:                                                                   

   ١- اإن الحقائق كالصباح جميلة     للناظرين وكالنجوم عوار

   ٢- اأنت نجم في رفع وضياء      تجتليك العيون شرقا وغربا          

ب- نمثّل لما ياأتي في جملة مفيدة:

    ١- تشبيه مؤكّد مفّصل.

    ٢- تشبيه اأداته فعل.              
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)اختبار نهاية الوحدة(

جابة الصحيحة فيما ياأتي: السؤال ال�أول: نختار ال�إ

1- ما اأثر مطبعة بول�ق في نشر الوعي والنهضة العربية الحديثة؟

أمة العربية.            ب- اإعادة نشر كتب التراث والكتب الحديثة.                 اأ - توليد وعي سياسي عام لدى اأبناء ال�

   ج- ال�طّل�ع على معارف العرب وثقافتهم.         د- اإحياء المخطوطات القدية ونشرها. 

2- ما المدرسة التي التزم شعراؤها بالبحور العروضية، والقافية الواحدة؟

حياء.        ب- مدرسة التفعيلة.          ج- مدرسة المهجر.        د- مدرسة الديوان.    اأ - مدرسة ال�إ

3- اأيُّ الشعراء ال�آتية اأسماؤهم من شعراء ال�تجاه الوطني؟

   اأ - عمر اأبو ريشة.         ب- حافظ اإبراهيم.          ج- اإلياس فرحات.          د- معروف الرصافّي.

4- اإل�م ترمز اأسطورة "تّموز"؟

أبدّي.     اأ - الخصب.         ب- الرحلة الشاقة.           ج- تجدد الحياة والبعث.       د- العذاب ال�

5- اأيُّ المؤلفات ال�آتية للشاعر نزار قّباني؟

   اأ - مصرع كليوبترا.        ب- اأنشودة المطر.       ج- اأبجديّة الياسمين.       د- مرثّية النار ال�أولى.

6- من الشاعران اللذان ابتدعا شعر التفعيلة؟ 

  اأ- نازك المل�ئكة ومحمود درويش.                           ب- خليل حاوي وصل�ح عبد الصبور. 

  ج- بدر شاكر السياب ومحمود درويش.                      د- نازك المل�ئكة وبدر شاكر السياب.      

7- ما المقصود بطرفي التشبيه؟

أداة.       ج- المشبه ووجه الشبه.        د- المشبه والمشبه به. أداة.       ب- المشبه به وال�   اأ- المشبه وال�

8- ما نوع اأداة التشبيه في قول البهاء زهير؟

   وجيٍش كمثل الليل هول� وهيبة       واإن زانه ما فيه من اأنجم ُزهِر

ب- فعل.     ج- حرف.       د- اسم فعل. اأ- اسم. 

9- ما نوع التشبيه المفرد في قول نزار قباني:

كلُّ جرٍح فيها حديقُة ورٍد      وربيٌع ولؤلٌؤ مكنوُن؟

اأ- مرسل مجمل.             ب- مؤكد مجمل.           ج- مؤكد مفصل.             د- مرسل مفصل. 
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السؤال الثاني: اأ- نقراأ النص الشعري ال�آتي من قصيدة )فلسطين في القلب( للشاعر معين بسيسو، ونستخلص 
ثل�ثاً من سمات مدرسة التفعيلة:

يا اأيادي
ارفعي عن اأرضي الخضراء ظّل السلسلة

واحصدي من حقل شعبي سنبله
فاأنا لم اأحضن الخبز ومن قمح بل�دي
منذ اأن هّبت رياح مثقل�ت بالجراد

نهشت اأرض بل�دي
منذ اأن شّدوا لي اللقمة في ساق غزال

وعدا ملء الرمال

ب- نعّرف كُل�ً مّما ياأتي: ١- المعارضات الشعرية.       ٢- عمود الشعر العربي.                                         

ج- نعلّل: ١- ُيعدُّ شعر التفعيلة ثورة شاملة على الشعر التقليدي.

حياء الكل�سيكية الجديدة.                                                            ٢- ُيطَلُق على مدرسة ال�إ

آتية من قصيدة )من مفكرة عاشق دمشقي(، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها: أبيات الشعريّة ال� السؤال الثالث: اأ- نقراأ ال�

يا شـاُم، اأيـَن هما عـينا معاويــةٍ     واأيـَن َمن زحموا بالـَمْنِكـب الشهبا

فل� خيـول بني حمـدان راقصـةٌ     زهــواً، ول� المـتـنّبـي مــالـــٌئ حـلـبـا

يا بن الوليـد األ� سيـٌف تؤجره؟     فكل اأسيافنا قد اأصبحـت خشـبا

١- ما ال�تجاه الذي تمثله القصيدة؟                                                                                  

٢- ما الفكرة العامة من القصيدة؟                                                                                   

3- يوازن الشاعر بين تاريخ العرب وحاضرهم من خل�ل الشام، نوّضح ذلك.                                   

٤- ما دل�لة قول الشاعر في البيت الثالث؟                                                                         

5- بِـــَم اتّسم شعر نزار قّباني؟

السؤال الرابع:

اأ- نوّضح التشبيه فيما ياأتي، ونذكر نوعه:                                                                      

١- قال تعالى: "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم".

٢- وللمستعمرين واإْن األ�نوا          قلوٌب كالحجارة ل� ترّق  

أْدَهـِم 3- َيْدُعـوَن َعْنَتَر والرِّماُح كاأنَّهـا        اأْشَطـاُن بِْئـٍر في لَباِن ال�

آتية، ثّم نجيب وفق المطلوب:                                                                                                                                      ب- نقراأ الجمل ال�

   ١- قال تعالى:"وله الَجوار المنشاآت في البحر كال�أعل�م"                   )نعّين اأركان التشبيه( 

    ٢- اأنَت مثل البدر جمال�ً.                                                )نجعل التشبيه مؤكداً مجمل�ً(


