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قادرين
مـع ال�أنشـط ِة ،أ� ْن يكونـوا
ُيتوقّـع مـن ال ّطلبـة فـي نهايـ ِة العـا ِم ،بعـد دراسـ ِة هـذا الكتـاب والتّفاع ِل َ
َ
س ّ
ِ
علـى إ� ِ
خلال مـا ي أ�تي:
مـن
الشـعري ِة الحديثـ ِة ،والاتّجـاه
تقـان المـدار ِ
الوطنـي ،والتّشـبيه المفـرد ْ
ّ
العربي الحديث.
1-1ت ُّعرف الحدو ِد ال ّزمان ّية لل�أدب
ّ

ِ
2-2توضيح دو ِر ال� أ ِ
العربي.
الواقع
دب
الحديث -شعراً ونثراً -في تصوي ِر ِ
ِّ
3-3تحديد عواملِ ظهو ِر المدارس الشِّ عر َّية الحديثة.
4-4ت ُّعرف مدرستين من المدارس الشِّ عر َّية الحديثة :ال�إ حياء ،والتفعيلة.
ِ
الحديث.
الوطني للشّ ع ِر
5-5تع ُّرف الاتّجا ِه
ِّ

دب الحديـ ِ
ـاذج مــن ال� أ ِ
ـث تحليــلا ً عا ّمـاً (ال�أفــكار ،و�أبــرز ال�أســاليب ،وتوضيــح الظّاهــرة �أو الاتّجــاه
6-6تحليــل نمـ َ
ـص)
الــذي يمثلــه النّـ ّ
7-7استنتاج خصائص النّصوص ال�أدب ّية َوف َق مدارسها واتّجاهاتها وموضوعاتِها.

8-8حفظ ست ِة �أ ٍ
بيات من ك ّل قصيدة عموديّة ،وعشر ِة �أسط ٍر من ك ّل قصيد ِة تفعيلة.
9-9تع ّرف التّشبيه المفرد و�أركانه.
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الدَّرس ال�أ َّول

المدارس ِّ
الشعر َّية الحديثة

عوامل ظهور المدارس ِّ
الشعريَّة الحديثة:
العربـي منـذ مطلـع ِ
عشـر ،تحـ ُّو ٍ
لات تاريخ َّي ًة كان لها �أثرها فـي ا ِّطلاع العرب على
شـهد الوطـن
القـرن التّاسـ َع َ
ُّ
السياسـ َّية والاجتماع َّيـة؛ مـا �أ ّدى �إلـى بـروز ت ّيـار يدعو �إلى الاسـتفادة
تجـارب ال�أورو ِّب ّييـن ،وثقافتهـم ،و�أسـاليب حياتهـم ِّ
مـن تلـك ال َّتجـارب فـي سـبيل الارتقـاء بواقـع ال� أ َّمـة العرب َّيـة .وقـد �أسـهم هـذا الانفتاح علـى الغرب في ظهـور المدارس
هجر ،والتَّفعيلة.
والم َ
الشِّ ـعر َّية الحديثـة :ال�إ حيـاء ،والدّيوان ،و أ�بولـوَ ،
وقــد كان اتِّصــال العــرب بالغــرب ،وال َّتفاعــل معــه بطرائـ َق ثــلاث :أ�ولاهــا :احتــلال الـدُّول الغرب َّيــة المتن ِّفــذة
بعــض ال ـدُّول العرب َّيــة الَّتــي كانــت تحــت الحكــم العثمانـ ِّـي ،وثانيتهــا :بعثــات ال َّطلبــة الَّذيــن درســوا فــي ال ـدُّول
الغرب َّيــة؛ مــا وفَّــر لهــم فرصــة الا ِّطــلاع علــى ثقافــات تلــك الشُّ ــعوب و�آدابهــا وعلومهــا ،وثالثتهــا :ال َّترجمــة.
وكانت الحملة الفرنس َّية على مصر (1801- 1798م) ،العامل المباشر في يقظة العرب ،ونم ِّو وعيهم؛ حيث
مصر من العثمان ّيين.
قاوم المصريّون الحملة ،و�أدركوا نوايا نابليون الَّذي حاول خداعهم؛ فا َّدعى �أنَّه جاء لتخليص َ
و�إضافــة �إلــى الحملــة الفرنسـ َّية قــام مح َّمــد علـ ّـي باشــا ب�إصلاحــات عديــدة ه ّيـ�أت لظهــور المــدارس الشِّ ــعر َّية
الحديثــة ،ومــن هــذه العوامــل (ال�إ صلاحــات):
طب ،وهندسة ،وصيدلة ،وزراعة ،وغيرها.
ني ،وبناء المدارس
ِّ
المتخصصة بالمهن المختلفة من ٍّ
1-1نم ُّو ال َّتعليم ال ِم ْه ِّ
�2-2إنشــاء المطابــع؛ مــا كان لــه دور فــي �إعــادة نشــر كتــب ال ُّتــراث ،والكتــب الحديثــة ،ومــن هــذه المطابــع مطبعــة
بــولاق (المطبعــة ال�أمير َّيــة).
الصحف والمج ّلات؛ ما ولَّ َد وعياً سياس ّياً عا ّماً لدى �أبناء ال� أ َّمة العرب َّية.
3-3ظهور ُّ
� 4-4إرسال البعثات العلم َّية �إلى �أوروبّا.

التَّقويم:
1-1كان اتِّصال العرب بالغرب من خلال طرائق عدَّة ،نذكرها.
نوضح ذلك.
علي باشا ب�إصلاحات عديدة في مصر� ،أثَّرت في نهضة العرب و�أدبهمِّ ،
2-2قام مح َّمد ّ
3-3نب ِّين �أثر مطبعة بولاق في نشر الوعي ،وال َّنهضة العرب َّية الحديثة.
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الدَّرس الثّاني

مفهومها:

ال�حياء
مدرسة إ

مدرســة تدعــو �إلــى نَ ْظــم القصيــدة الحديثــة علــى غــرار القصائــد القديمــة مــن العصــر الجاهلـ ِّـي حتّــى العصــر
الع ّباسـ ّـي ،ض َّمــت مجموعــة مــن الشُّ ــعراء الَّذيــن التزمــوا بالبحــور ال َعروض َّيــة ،والقافيــة الواحــدة ،وال�ألفــاظ الجزلــة فــي
قصائدهــم ،كمــا تناولــوا موضوعــات القصيــدة القديمــة مــن مــدح ،ورثــاء ،ووصــف ،بــروح منســجمة مــع العصــر
الحديــث وقضايــاه.

تسميتها:

ســماء عديــدة ،منهــا مدرســة البعــث ،ومدرســة ال�إ حيــاء ،والمدرســة
�أطلــق علــى هــذه المدرســة �أ ٌ
الاتِّباع َّيــة ،كمــا �أ ْط َلـ َق عليهــا �آخــرون الكلاســيك َّية الجديــدة؛ ل� أ َّن منهجهــا ُمشــابه لمنهــج المدرســة الكلاســيك َّية
الغرب َّيــة ،الَّتــي عــاد شــعراؤها �إلــى ال�أدب اليونانـ ِّـي وال ّرومانـ ِّـي القديــم ،وعـدّوه نموذجهــم ،واســتلهموا منــه موضوعــات
�أدبهــم ،وهــو ال�أمــر الَّــذي فعلــه شــعراء مدرســة ال�إ حيــاء حيــن عــادوا �إلــى ال�أدب العربـ ِّـي القديــم ،ونظمــوا علــى ِمنوالــه.

أ�علامها:

ُيع ـ ُّد الشّ ــاعر محمــود ســامي البــارود ّي رائ ـ َد هــذه المدرســة ،وقــد م ـ َّرت مســيرته الشِّ ــعر َّية بثــلاث مراح ـ َل:
مرحلــ ِة التَّــد ُّرب علــى كتابــة قصائــ َد شــبيه ٍة بال َّنمــاذج القديمــة ،مــن حيــث اللُّغــة وال�أســلوب ،ومرحلــ ِة نظــم
المعارضــات ِّ
الشــعريَّة ،و�أخيــراً مرحل ـ ِة النُّضــج.
ـعراء كثيــرون نهجــوا نهجــه فــي نظــم القصيــدة ،شـ َّكلوا فــي مجموعهــم مدرســة
ثـ َّم جــاء بعــد البــارود ِّي شـ ُ
صافــي.
شــعراء �آخريــن ،منهــم :حافــظ �إبراهيــم ،ومعــروف ال ُّر
ال�إ حيــاء� ،أشــهرهم �أحمــد شــوقي� ،إضافــة �إلــى
َ
ّ

خصائصها:

مســك بعمــود ِّ
ـاء
1-1ال َّت ُّ
ـي؛ �أي بال َّتقاليــد الف ِّن َّيــة الَّتــي ســار عليهــا الشُّ ــعراء القدامــى ،مــن حيــث بنـ ُ
الشــعر العربـ ِّ
القصيــدة ،و�أســلو ُبها ،ولغ ُتهــا ،وموســيقاها ،و�أغراضهــا.
2-2ال َّتعبير عن روح العصر وقضاياه العا َّمة.

وخاصــة عنــد شــوقي ،والمقصــود بالمعارضــة ِّ
الشــعريَّة :نظــم قصيــدة علــى غــرار
3-3ظهــور شــعر المعارضــات،
َّ
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قصيــدة قديمــة ،مــن حيــث البحــر العروضـ ّـي ،والقافيــة ،وتنــاول الموضــوع نفســه الَّــذي تناولتــه القصيــدة القديمة،

ومــن المعارضــات المشــهورة قصيــدة (نهــج ُالبــردة) ل�أحمــد شــوقي ،الَّتــي مطلعهــا:
بين ِ
الح ُر ِم
البان وال َع َل ِم
�أح َّل َس ْفكَ َدمي في ال�أش ُه ِر ُ
ري ٌم على القا ِع َ

(البردة) الَّتي يمدح فيها البوصير ُّي ال َّرسول (
فقد عارض شوقي في هذه القصيدة قصيدة ُ
ٍ
َم َز ْج َت دمعـاً جـرى من ُمقـلـ ٍة بـد ِم
جـيـــران بذي سـ َلـ ِم
�أمـن تـذكُّ ِر

) ،ومطلعها:

ـرحي فــي
ـرحي الَّــذي يطــرح قضايــا عا َّمــة،
َّ
وخاصــة عنــد شــوقي ،الَّــذي ُيعـ ُّد �إمــا َم الشِّ ــعر المسـ ِّ
4-4ظهــور الشِّ ــعر المسـ ِّ
ال�أدب العربـ ّـي ،ومــن مســرح ّياته الشِّ ــعر َّية مصــرع كليوباتــرا.

التَّقويم:
العربي ،وشعر المعارضات.
1-1نع ِّرف ك ّلا ً من :مدرسة ال�إ حياء ،وعمود الشِّ عر
ّ
2-2نس ّمي ثلاث ًة من شعراء مدرسة ال�إ حياء.

سماء عديدة ،نذكرها.
�3-3أطلق على مدرسة ال�إ حياء �أ ٌ

الكلاسيكي الَّذي ظهر في �أوروبّا.
نوضح ال َّتشابه بين مدرسة ال�إ حياء والمذهب
ِّ 4-4
ّ
5-5م َّرت تجربة البارود ّي الشِّ عر َّية بثلاث مراحل ،نذكرها.
ص الشـعر َّي ال�آتي من قصيدة (نهج ُالبردة) ل�أحمد شـوقي ،ونسـتخلص ما فيه من سـمات مدرسـة ال�إ حياء:
6-6نقر�أ ال َّن َّ
مهمة بيتية
بين ِ
البـان والــــ َع َلـ ِم
ريــ ٌم على القـــا ِع َ

الح ُر ِم
�أح َّل َســ ْفكَ َدمي في ال�أشــ ُه ِر ُ
يا َو ْي َح َج ِ
بالس ْه ِم ال ُم ِ
صيب ُرمي
نبك َّ

السـه َم في َك ِبدي
َج َحـ ْدتُها وكت ْم ُت َّ

غـيـر ذي �ألَـ ِم
ُج ُ
ــرح ال�أح َّبــ ِة عـنـدي ُ

ـفــس قــائلـــ ًة
ل ّمـــــا َرنـــــا َح َّد َث ْتني الـ َّن ُ
إســــاءتهــا
يفنى ال َّزمــــا ُن ويبـقـى مـن � َ

ـــرح بـــ�آد َم يـبـكي مـنـــ ُه فـي ال� أ َد ِم
ُج ٌ

ناعس ال َّط ْر ِف لا ُذ ْق َت الهوى �أ َبداً
يا
َ

�أسه ْر َت ُمضنا َك في ِح ِ
فظ الهوى َف َن ِم

ُمح َّمــ ٌد صـفــو ُة الـبـــــاري ورحمـت ُــــ ُه

َــســ ِم
و ُبغيـــــ ُة اللَّ ِه مــن َخـ ْلــقٍ و ِمـن ن َ

ض يو َم ال ُّر ْسـ ُل ســائل ٌة
الح ْو ِ
وصاحب َ
ُ

متى الورو ُد؟ وجبريـــ ُل ال�أميــ ُن َظـمـي

اقر�أْ تعـــالى اللَّ ُه قـــائـــلُــهــــا
ونــــو ِد َي َ

ــت لــ ُه بف ِم
ــن قي َل ْ
لـ ْم َت َّت ِصـ ْل قــبــ َل َم ْ
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الدَّرس الثّالث

نش أ�تها:

مدرسة التَّفعيلة

ُيعـ ُّد شــعر ال َّتفعيلــة ثــورة شــاملة علــى الشِّ ــعر ال َّتقليــد ِّي الَّــذي اســتق َّر فــي ذهن َّيــة الشُّ ــعراء العــرب علــى امتــداد
الموســيقي.
العربــي كلِّهــا؛ فقــد كان تحــ ُّولا ً جذريّــاً عــن الشِّ ــعر ال ّســابق علــى صعيــد البنــاء
عصــور ال�أدب
ّ
ِّ
السـ ّياب
وكانــت بدايــة ظهــور شــعر ال َّتفعيلــة علــى يــد شــاعرين عراق َّي ْيــن همــا :نــازك الملائكــة ،وبــدر شــاكر َّ
السـ ّياب قصيــدة (هــل كان ح ّبـاً؟) ،وبــرز
عــام (1947م)؛ ففــي هــذا العــام كتبــت نــازك قصيــدة (الكوليــرا) ،وكتــب َّ
فــي هاتيــن القصيدتيــن ثــوب جديــد للشِّ ــعر العربـ ّـي؛ فقــد غــاب الشَّ ــطران المتســاويان ،وظهــر البيــت علــى شــكل
ســطر يتــراوح طــولا ً �أو ِق َصــراً علــى امتــداد القصيــدة؛ تبع ـاً للدَّفقــات الشُّ ــعور َّية عنــد الشّ ــاعر.

تسميتها:

ُسـ ِّميت مدرســة ال َّتفعيلــة بهــذا الاســم؛ لاعتمادهــا ال َّتفعيلــة فــي بنــاء القصيــدة ،لا البحــر العروضـ ّـي المكـ َّون
مــن شــطر ْين متســاوي ْين فــي عــدد تفعيلاتهمــا فــي القصيــدة كلِّهــا .ويسـ ّمي بعضهــم هــذا الشِّ ــعر الشِّ ــعر الحـ ّر؛ لتحـ ُّرره
مــن قيــود البحــر العروضـ ِّـي ،والقافيــة الواحــدة.

أ�علامها:

انتشــر شــعر ال َّتفعيلــة علــى امتــداد الوطــن العربـ ِّـي كلِّــه ،فبعــد ظهــوره فــي العــراق علــى يــد نــازك الملائكــة،
الس ـ ّياب ،وعبــد الو ّهــاب الب ّياتـ ّـي ،ظهــر كثيــر مــن الشُّ ــعراء الَّذيــن اتَّخــذوه قالب ـاً شــعريّاً لهــم ،وط ـ َّوروه
وبــدر شــاكر َّ
الصبــور ،و�أحمــد عبــد المعطــي حجــاز ّي ،وفــي ســوريّة ظهــر
فــي تجاربهــم الشِّ ــعر َّية ،ففــي مصـ َـر ظهــر صــلاح عبــد َّ
�أدونيــس ،ونــزار ق ّبانــي ،وفــي لبنــان ظهـ َـر خليــل حــاوي ،وفــي فلســطين بــرز محمــود درويــش ،ومعيــن بسيســو ،وتوفيــق
زيّــاد ،وســميح القاســم.

خصائصها:
العروضي ،بحيث يتغ َّير عدد ال َّتفعيلات من سطر �إلى �آخر.
1-1اعتماد وحدة ال َّتفعيلة ،لا وحدة البحر
ّ
2-2تن ُّوع القافية في القصيدة.

3-3ال َّتعبير عن مشكلات العصر ،وقضايا ال�إ نسان ،وحاجاته ال ّروح َّية وال َّنفس َّية.
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4-4توظيــف ال ُّرمــوز وال�أســاطير الم�أخــوذة مــن ال ُّتــراث العربـ ِّـي القديــم� ،أو مــن �آداب ال�أمــم ال�أخــرى ،ومــن ال ّرمــوز
الَّت ــي اس ــتخدمها ش ــعراء ال َّتفعيل ــة ش ــخص َّية المس ــيح بوصف ــه رم ــزاً لل َّتس ــامح والف ــداء .وم ــن �أب ــرز ال�أس ــاطير
الَّت ــي ت ـ َّم توظيفه ــا:

أ� -أ�سـطورة سـيزيف :ترمز �إلى العذاب ال�أبد ّي.
ب -أ�سطورة َت ّموز :يرمز ت ّموز وزوجه َعشْ تار �إلى ِ
الخصب.
ج -أ�سطورة العنقاء (الفينيق) :ترمز �إلى تجدُّد الحياة والبعث.
د -أ
السندباد �إلى ال ِّرحلة ال َّطويلة الشّ اقَّة في الحياة.
	�سطورة ِّ
السندباد :يرمز ِّ

التَّقويم:
العربي.
1-1نذكر ال َّزمان والمكا َن الَّلذ ْين ارتبط بهما ظهور شعر ال َّتفعيلة في الشِّ عر
ّ
العربي ،نعلِّل ذلك.
ُ 2-2ي َع ُّد شعر ال َّتفعيلة ثورة حقيق َّية في تاريخ الشِّ عر
ِّ
3-3نس ّمي �أربعة من شعراء مدرسة ال َّتفعيلة.
4-4نب ِّين ثلاثاً من ال�أساطير الَّتي ُو ِّظفت في شعر ال َّتفعيلة.
الصبــاح ،فــي
ـص الشِّ ــعر َّي ال�آتــي مــن قصيــدة (ســيمفون َّية ال�أرض) الَّتــي قالتهــا الشّ ــاعرة الكويت َّيــة ُســعاد َ
5-5نقــر�أ ال َّنـ َّ
تصويــر انتفاضــة الحجــارة الفلســطين َّية ،ونســتخلص مــا فيــه مــن ســمات مدرســة ال َّتفعيلــة:
رائ ٌع هذا ال َم َط ْر
رض و�أن َيمشي الشَّ َج ْر
رائع �أن تنط َق ال� أ ُ
ها ه ُم َينمون كال� أ ِ
عشاب في ِ
قلب الشَّ وار ْع
ففتا ٌة مث ُل نَعنا ِع البراري
وف ًتى مث ُل ال َق َم ْر
ِ
للموت ُصفوفاً كَعصافي ِر ال َمزار ْع
ها ُه ُم َيمشون
ويعودون �إلى َخيم ِته ْم دو َن �أصاب ْع
ِ
الس َم ْر
فاتركوا �أبوا َبكم مفتوح ًة طو َل
ساعات َّ
المسيح ال ُم ْن َتظ ْر
فلقد ي�أتي
ُ
يظهر فيما بينهم
ولقد ُ
علي �أو ُع َم ْر
وج ُه ٍّ
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الدَّرس ال ّرابع

اتِّجاهات ِّ
الشعر المعاصر
الوطني
الاتِّجاه
ُّ

تع َّرضــت بعــض البــلاد العرب َّيــة فــي القرنيــن الماضييــن للاحتــلال؛ فقــد احتلَّــت بريطانيــا مصــر والعــراق
وفلســطين .واحتلَّــت فرنســا الجزائــر وتونــس والمغــرب وســوريّة ولبنــان .كمــا احتلَّــت �إيطاليــا ليبيــا .وبعــد انتهــاء الحــرب
العالم َّيــة ال�أولــى ،وضعــف الدَّولــة العثمان َّيــة ،وفقدانهــا كثيــراً مــن البــلاد العرب َّيــة الواقعــة تحــت ســيطرتها ،ك َّرســت فرنســا
وبريطانيــا وجودهمــا فــي بــلاد العــرب ،كمــا م َّهــد وقــوع فلســطين تحــت الانتــداب البريطانـ ِّـي ال َّطريــق لليهــود لاحتــلال
جــزء مــن فلســطين عــام (1948م) ،ث ـ َّم احتــلال مــا تب ّقــى منهــا عــام (1967م).
وقــد شــهدت هــذه الفتــرة بــروز الاتِّجــاه الوطنـ ِّـي فــي الشِّ ــعر العربـ ِّـي الحديــث ،فــكان للشُّ ــعراء فــي ك ِّل بلــد
دورهــم فــي �إثــارة َح ِم َّيــة الشَّ ــعب للثَّــورة علــى المحتلّيــن ،وال�إ شــادة بتضحيــات شــعوبهم ،وفضــح جرائــم المحت ـ ِّل،
ومــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال -مــا قالــه الشّ ــاعر الجزائــر ُّي ُمفــدي زكريّــا فــي �أثنــاء الثَّــورة الجزائر َّيــة:
تاب
يا فرنسـا قد مضى ُ
وقت ال ِع ْ
الكتــــاب
وطوينــــا ُه كما ُيطوى
ْ
يا فرنســـــا �إ َّن ذا يو ُم ِ
ســاب
الح ْ
الجواب
فاســتعدّي وخذي منــّا
ْ
و�إذا كان الشِّ ــعر الوطنـ ُّـي قــد ركَّــز علــى مواجهــة المحتـ ّل قبــل حصــول الـدُّول العرب َّيــة علــى اســتقلالها ،فـ إ� َّن
توســع بعــد ذلــك ليشــمل ك َّل شــعر ُمع ِّبــر عــن الارتبــاط بالوطــن ،وقضايــاه.
مفهومــه َّ

مفهوم ِّ
الوطني:
الشعر
ِّ

هــو الشِّ ــعر الَّــذي يتنــاول قض َّيــة وطن َّيــة ،ويع ِّبــر عــن الانتمــاء �إلــى الوطــن ،وال َّتضحيــة مــن �أجلــه ،والحنيــن �إليــه،
وال َّتعلُّــق بــه ،ورفــض العبود َّيــة فيــه ،والحــرص علــى نمـ ِّوه وازدهــاره.
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أ�برز شعرائه:

ـابي،
مــن �أبــرز شــعراء هــذا الاتِّجــاه :حافــظ �إبراهيــم ،وبــدر شــاكر َّ
السـ ّياب ،و�أمــل ُدنْ ُقــل ،و�أبــو القاســم الشّ ـ ّ
و�إبراهيــم طوقــان ،وفــدوى طوقــان ،ومحمــود درويــش ،وســميح القاســم ،وغيرهــم.

خصائصه الموضوع َّية:

مسك بترابه.
حب الوطن ،والانتماء له ،والحنين �إليه ،وال َّتضحية من �أجله ،وال َّت ُّ
1-1ال َّتعبير عن مشاعر ِّ
2-2استنهاض الشَّ عب للثَّورة على المستعمر ،وفضح جرائم الاستعمار.
3-3ال�إ شادة ب�أبطال الوطن ،وشخص ّياته ال ِّنضال َّية ،ورموزه.
4-4ال�إ شادة بقيم الكرامة والح ِّر َّية.

التَّقويم:
الوطني.
1-1نب ِّين المقصود بالشِّ عر
ِّ
شعراء َع َر ٍب نظموا شعراً وطن ّياً.
2-2نس ّمي ثلاثة
َ
الوطني.
نوضح خصائص الشِّ عر
ِّ 3-3
ِّ
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الدَّرس الخامس

دمشقي
من مف ِّكرة عاشق
ّ
نزار قباني /سوريّة
						
ّ

َ 1-1ف َر ْش ُت فــوقَ ث ِ
َراك الطّـاهـ ِر ال ُهدُبـــــــا

فيـــــا ِدمشـــ ُق لمـــاذا نبـــد�أ ال َع َتبــــــا؟

2-2حبيبتي �أ ِ
نــت فاســتلقــي ك�أغنيـــــ ٍة

الس َــببـا
على ِذراعي ،ولا َتسـتوضحي َّ

فـاف لهـا
3-3يا شـــا ُم �إ َّن ِجراحي لا ِض َ

الـحـز َن وال َّت َعبــا
َف َم ِّســحـي َع ْن َجبينـي ُ

4-4و�أ ِ
درســتي
رجــعينــي �إلى �أســــوا ِر َم َ

و�أرجعي ِ
بــر وال َّطـبـشــــو َر وال ُكـ ُتبــا
الح َ

واريب كَم َك ْن ٍز َط َم ْر ُت بها
5-5تلكَ ال َّز ُ

ركـت علـيهـــا ِذ ْك َر ِ
يــات ِصـبــــا
وكَم َت ُ

�6-6أت ْي ُت ِمن َر ِح ِم ال� أ ِ
حزان يــا و َطــني

بـــواب والشُّ ـــــ ُهـبـــا
رض وال� أ َ
�أق ِّبــــ ُل ال� أ َ

يـن ُهمـــا َعـينــا ُمعا ِو َي ٍة
7-7يا شـــــا ُم� ،أ َ

يـن َم ْن َز َحموا بالــ َم ْن ِك ِ
ـب الشُّ ــ ُهـبــا
و�أ َ

8-8فلا خيـــو ُل بني َحمـــدا َن راقصـــ ٌة

مــالئ َحــ َلــبـــــــا
َز ْهــواً ،ولا الـ ُم َتـنـ ّبـي ٌ

ص نلا ِم ُســـ ُه
وقبـــر خالِــ َد في حـِم ٍ
ُ 9-9

ِ
ــضـبـــا
ـف
الــــقــبـــر من ُز ّوا ِر ِه َغ َ
فـيرج ُ
ُ

مكتوب ُيط ْم ِئ ُنني
لسطين
1010هل من ِف
َ
ٌ

ـت �إلـيـ ِه َو ْهــ َو مـــا كَـ َتــبـــــا
ع َّمن كَـتـ ْب ُ

�1111أيا ِفلســـطــيــ ُن من يهديـــ ِ
ـك َزنْبقـــ ًة

ومن ُيعيـــ ُد لــ ِ
ـت الَّذي َخـرِبــــا
ـك الـبـيــ َ
ْ

ِ
َّمع باحث ًة
شــر ْد ِت فوقَ
رصيف الد ِ
َ 1212

الح ِ
ولكن مـــا َو َجـ ْد ِت �أبـــــا
نـــان ْ
َعنِ َ

ال َّزواريب :مفردها زاروب ،وهو
ال ِّزقاق.
الصغَر ،والحداثة.
الصباِّ :
ِّ
العضد
المن ِكب :مجتمع ر�أس
ُ
والكتف.
بني حمدان :هم الحمدان ّيون الَّذين
حكموا سورية في القرن ال ّرابع
الهجري ،ومنهم سيف الدَّولة الّذي
لازمه المتن ّبي.
زهواً :فخراً ،وتيهاً.

ص:
في ظلال النَّ ِّ
ّ
الشاعر:

نـزار ق ّبانـي شـاع ٌر سـور ّيُ ،ولـد عـام (1923م) ،وتُوفِّـي عـام (1998م) ،ومـن دواوينـه
الشِّ ـعر َّية �أبجد َّية الياسـمين.
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المناسبة:
قال الشّ اعر هذه القصيدة عام (1971م) ،عندما عا َد �إلى دمش َق بعد �أربعة �أعوام من الغياب.
ص:
حول النَّ ّ
ـب الشّ ــاعر لوطنــه ،وحنينــه
ـص ال َّنزعــة الوطن َّيــة فــي الشِّ ــعر العربـ ِّـي الحديــث؛ �إذ يبــرز فيــه حـ ُّ
يمثِّــل هــذا ال َّنـ ُّ
وحزنــه علــى واقعــه.
�إليــهُ ،
ويتم َّيــز شــعر نــزار ق ّبانــي بســهولة اللُّغــة وبســاطتها ،فهــو يو ِّظــف المفــردات القريبــة مــن المتل ّقــي ،بعــد �أن
يركِّــب منهــا لوحاتــه الف ّنيَّــة ،كمــا �أ َّن الشّ ــاعر يخــرج علــى قواعــد اللُّغــة �-أحيانـاً-؛ للحفــاظ علــى الــوزن.
ـص الَّــذي يتحـدَّث فيــه الشّ ــاعر عــن بلـ ِده (الشّ ــام)؛ وذلــك
�أ ّمــا قض َّيــة فلســطين ف إ�نَّهــا حاضــرة فــي هــذا ال َّنـ ّ
يدلِّــل علــى مركز َّيــة القض َّيــة الفلســطين َّية عنــد معظــم الشُّ ــعراء ،وحســرتِهم علــى مــا �آلــت �إليــه مــن ضيــاع.

المناقشة والتَّحليل:
ص الشِّ عر ِّي.
ِّ 1-1
نوضح الفكرة العا َّمة في ال َّن ِّ

2-2ما العاطفة الَّتي دفعت الشّ اعر �إلى نظم قصيدته؟
الصورة.
3-3قدَّم الشّ اعر صور ًة جميلة عن طفولته في دمشق ،نب ِّين ملامح هذه ّ
ص.
4-4نوضّ ح سبب حزن الشّ اعر كما يظهر في النّ ّ
نوضح ذلك.
5-5يوازن الشّ اعر بين تاريخ العرب وحاضرهم من خلال الشّ امِّ ،
6-6ما دلالة ما تحته خ ّط فيما ي�أتي:
ِ
َّمع باحثــــ ًة
شر ْد ِت فوقَ
رصيف الد ِ
�أَ -
واريب كَم َك ْن ٍز َط َم ْر ُت بها
ب -تلكَ ال َّز ُ

الح ِ
ولكن ما َو َج ْد ِت �أبـــــا
نــان ْ
َعنِ َ
ركت عليهـــا ِذ ْك َر ِ
يــات ِصـبــا
وكَم َت ُ

نوضح جمال ال َّتصوير فيما ي�أتي:
ِّ 7-7
�أ -حبيـبـتـي �أ ِ
نــت فاســتـلـقــي كـ�أغــنيـــ ٍة

الس َببا
راعي ،ولا َتستوضحي َّ
على ِذ ْ

فاف لها
ب -يا شــــا ُم �إ َّن ِجراحي لا ِض َ

الحز َن وال َّت َعبـــا
َف َم ِّسحي َع ْن َجبيني ُ
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السادس
الدَّرس ّ

التَّشبيه المفرد
نقر أ� ونت أ� َّمل:
1-1قال �أبو العلاء المع ِّر ّي:
الضيا ِء و�إ ْن جا
نت كالشَّ م ِ
س في ِّ
�أ َ

ِ
الـمـكــــان
و ْز َت كـيــوا َن في عـلـ ِّو

ومي:
2-2قال ابن ال ّر ّ

نــت نــجـــ ٌم في رفـعـــ ٍة وضيـــــا ٍء
�أ َ

تجـتـلـيـكَ الـعيو ُن شــــرقاً و َغــربــــا

وبهاء.
هداء مث ُل القناديل نوراً ً
3-3الشُّ ُ
البحر.
4-4العالِ ُم ُيشب ُه َ
5-5قال �أحمد شوقي:
ال� أ ُّم مــدرســـــــ ٌة �إذا �أعــدد َتـــهــــــا

ـب ال� أ ِ
عـــراق
�أعـ َد ْد َت شــعـبـــاً طـ ِّي َ

َّ
الشرح والتَّوضيح:
السابقة ،نجدُها قد اشتملت على تشبيه يظهر فيه �أربعة �أركان:
عند ت�أ ُّمل ال�أمثلة ّ
•طرفــا ال َّتشــبيه :المشـ َّبه والمشـ َّبه بــه ،وهمــا ظاهــران فــي جميــع ال�أمثلــة؛ ل� أ ّن حــذف �أحدهمــا يجعــل مــن
ال َّتشــبيه اســتعارةً.
•�أداة ال َّتشــبيه :وهــي الَّتــي ربطــت بيــن طرفــي ال َّتشــبيه ،وقــد ت�أتــي حرفـاً كمــا هــو الحــال فــي المثــال ال� أ َّول،
�أو اســماً كمــا فــي المثــال الثّالــث� ،أو فعــلا ً كمــا فــي المثــال ال ّرابــع.
الصفــة المشــتركة بيــن
الصفــات المشــتركة بيــن طرفــي ال َّتشــبيه .و ُيلاحــظ �أ َّن ِّ
الصفــة� ،أو ِّ
•وجــه الشَّ ـ َـبه :وهــو ِّ
طرفــي ال َّتشــبيه �أقــوى فــي ال ُمشـ َّبه بــه منهــا فــي ال ُمشـ َّبه؛ و�إلّا لمــا كان اختيــاره لل ُمقارنــة ُموفَّقـاً.
و ُيسـ ّمى ال َّتشـبيه فـي هـذه ال�أمثلـة تشـبيهاً مفـرداً؛ وهـو ال َّتشـبيه الَّـذي يكـون فيـه ك ٌّل مـن( :المشـ َّبه،
والمشـ َّبه بـه ،ووجـه الشَّ ـبه) لفظـاً ُمفـرداً.
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قســم البلاغ ّيــون ال َّتشــبيه المفــرد �إلــى �أقســام �أربعــة ،بنــاء علــى ذكــر �أداة ال َّتشــبيه ووجــه الشَّ ــبه �أو حذفهما،
وقــد َّ
ولمعرفــة هــذه ال�أقســام ،نعــود �إلــى ال�أمثلــة ،ونت�أ َّملهــا ،لنلاحــظ مــا ي�أتــي:
ـت بـــ (الشَّ ــمس) ،وذكــر �أداة ال َّتشــبيه
فــي المثــال ال�أ َّول شـ َّبه الشّ ــاعر الممــدوح الَّــذي د َّل عليــه الضميــر �أنـ َ
وسـ ِّمي ُمرســلاً؛ ل�إ همالــه ال َّت�أكيــد،
(الــكاف) .و ُي ْعـ َـر ُ
ف مثــل هــذا ال َّتشــبيه الَّــذي تُ ْذ َكــر فيــه ال�أداة بالتَّشــبيه ال ُم ْر َســلُ ،
فال�إ رســال يعنــي ال�إ همــال.
الضميــر (�أنــت) ،بـــ (ال َّنجــم) ،دون ذكــر �أداة
وفــي المثــال الثّانــي :شـ َّبه الشّ ــاعر الممــدوح ،الَّــذي د َّل عليــه َّ
ال َّتشــبيه ،وال َّتقديــر (�أنــت كال َّنجــم) ،فال َّتشــبيه ُم َؤ َّكــد؛ ل� أ َّن �أداة ال َّتشــبيه محذوفــة.
رســلاً؛ �إذا كانــت ال�أداة مذكــورة،
وهكــذا ،يكــون ال َّتشــبيه المفــرد مــن حيــث ذكـ ُـر ال�أداة وحذفهــا نوعيــنُ :م َ
و ُم َؤكَّــداً �إن كانــت محذوفــة.
وفــي المثــال الثّالــث :ش ـ َّبه المتكلِّــم (الشُّ ــهداء) بـــ (القناديــل) ،وذكــر �أداة ال َّتشــبيه وهــي ِ(مثــل) ،فهــو
فصــلاً ،وعليــه
ُمرســل .كمــا �أنَّــه ذكــر وجــه الشَّ ــبه ،وهــو النّــور والبهــاء ،وال َّتشــبيه الّــذي ُيذكــر فيــه وجــه الشَّ ــبه ُيسـ ّمى ُم َّ
فال َّتشــبيه فــي الجملــة ُمرســل ُمفصَّ ــل.
ـذف وجــه
وحـ َ
وفــي المثــال ال ّرابــع :شُ ـ ِّبه العالِــم بالبحــر ،و ُذكــرت �أداة ال َّتشــبيه ،فــكان ال َّتشــبيه ُمرســلاًُ ،
الشَّ ــبه ،وهــو الاتِّســاع ،وال َّتشــبيه الّــذي ُيحــذف منــه وجــه الشَّ ــبه ُيسـ ّمى ُمجمــلاً ،وعليــه فال َّتشــبيه فــي هــذه الجملــة
مرســل ُمجمــل.
وفــي المثــال الخامــس :شـ َّبه الشّ ــاعر ال�أمّ بالمدرســة ،وحــذف �أداة ال َّتشــبيه؛ فــكان ال َّتشــبيه ُمؤكَّــداً ،كمــا
حــذف وجــه الشَّ ــبه؛ فــكان ال َّتشــبيه ُمجمــلاً ،وعليــه فال َّتشــبيه مؤ َّكــد ُمجمــل .و ُيسـ ّمي البلاغ ّيــون هــذا ال َّتشــبيه الَّــذي
تُحــذف منــه ال�أداة ووجــه الشَّ ـ َـبه تشــبيهاً بليغ ـ ًا ،وهــو �أقــوى �أنــواع ال َّتشــبيه المفــرد بلاغــة؛ ل�أنَّــه جعــل المش ـ َّبه فــي
حكــم ال ُمشـ َّبه بــه تمامـاً.

نستنتج:
الصفــات ،بـ�أداة ظاهــرة �أو
1 -1التَّشــبيه :هــو تعبيــر قائــم علــى �إحــداث علاقــة بيــن شــيئين ،يشــتركان فــي صفــة مــن ِّ
ُم َقدَّرة.
�2-2أركان ال َّتشبيه ،على اختلاف �أنواعه� ،أربعة:
أ�َ -ط َرفــا التَّشــبيه :وهمــا المشـ َّبه والمشـ َّبه بــه ،وهمــا ركنــان �أساسـ ّيان ،لا يتح َّقــق ال َّتشــبيه �إلّا بهمــا؛ ل�أنَّــه بحــذف
�أحدهمــا يصبــح ال َّتشــبيه اســتعارة ،كمــا ســي�أتي لاحقاً.
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ب -أ�داة التَّشــبيه :وهــي لفــظ يربــط بيــن طرفــي ال َّتشــبيه ،وتقســم �إلــى ثلاثــة �أقســام :حــرف ،مثــل( :الــكاف،
وك�أنَّ) ،واســم ،مثــل( :شــبيه ،ومثــلِ ،
وشــبه ،ومماثــل ،ومشــابه ،ومثيــل ،)...وفعــل ،مثــل( :يحاكــي،
ويماثــل ،ويشــبه ،ويشــابه.)...
ج -وجــه َّ
الصفــة الجامعــة الَّتــي يشــترك فيهــا المشـ َّبه والمشـ َّبه بــه ،وتكــون �أقــوى و�أوضــح فــي المشـ َّبه
الشــبه :هــو ِّ
بــه منهــا فــي المشـ َّبه.
3 -3التَّشبيه المفرد :ما كان فيه ك ٌّل من :ال ُمش َّبه ،والمش َّبه به ،ووجه الشَّ به ،لفظاً مفرداً.
4-4ال َّتشبيه المفرد باعتبار ال�أداة نوعان:
وس ِّمي ُمرسلاً؛ ل�إ هماله ال َّت�أكيد ،فال�إ رسال يعني ال�إ همال.
�أ -ال ُم ْر َسل :ما كانت �أداة ال َّتشبيه مذكورة فيهُ ،
ب -ال ُم َؤ َّكــد :مــا ُح ِذ َفــت منــه �أداة ال َّتشــبيه ،وقــد ُسـ ِّم َي ُم َؤكَّــداً؛ ل�أنَّــه يؤكِّــد العلاقــة بيــن ال َّطرفيــن ،فك�أنَّهمــا
شــيء واحــد.
5-5ال َّتشبيه باعتبار وجه الشَّ به نوعان:
�أ -المفصَّ ل :ما ذكر فيه وجه الشَّ به.
ب -ال ُم ْج َمل :ما حذف منه وجه الشَّ به.
ُ 6-6يسـ ّمى ال َّتشــبيه المؤكَّــد المجمــل تشــبيهاً بليغـاً ،وهــو �أقــوى �أنــواع ال َّتشــبيه المفــرد بلاغــة؛ ل�أنَّــه جعــل المشـ َّبه
فــي حكــم ال ُمشـ َّبه بــه تمامـاً.

التَّدريبات:

الصحيحة فيما ي�أتي:
 ١نختار ال�إ جابة َّ
�أ -ماذا ُي َس ّمى ال َّتشبيه المفرد الَّذي ُح ِذ َفت منه ال�أداة؟
رسلاً		.
ُ -1م َ

ُ -2مج َملاً.

ُ -3م َؤكَّداً.

وح ْس َن بيان؟
ب -ما �أكثر �أنواع ال َّتشبيه المفرد بلاغ ًة ،وفصاح ًةُ ،
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 -1المؤكَّد المج َمل (البليغ).

 -2ال ُم ْر َسل ال ُم ْج َمل.

َصل.
 -3ال ُم ْر َس ُل ال ُمف َّ

المفصل.
 -4المؤكَّد
َّ

مفصلاً.
َّ -4

ج -ما نوع ال َّتشبيه في قوله تعالى﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾؟
 -4مؤكَّد مجمل.
مفصل.
مفصل.
رسل ُم ْج َمل.
 -3مؤكَّد َّ
ُ -2م ْر َسل َّ
ُ -1م َ

(�إبراهيم)42 :

د -ما نوع �أداة ال َّتشبيه في قول ُالبحتر ّي:
ذهب ْت ِج َّد ُة الشِّ ــــتاء ووافــــــا م نا شَ بيهــاً بِكَ ال َّربي ُع الجديدُ؟
َ
		
 -3حرف.
		
 -2فعل.
 -1اسم.

 -4اسم فعل.

 ٢نذكر نوع ال َّتشبيه المفرد في ك ٍّل م ّما ي�أتي:
�أ -قال نزار ق ّباني:
		
ك ُّل ُجـ ْر ٍح فيهــا حديقـــ ُة و ْر ٍد

وربيــــ ٌع ولــــؤلــــ ٌؤ مــكــنـــــو ُن

سيف في مضائه وحدَّته.
ب -لسا ُن الشّ اع ِر ٌ
هاء ُز َه ْير ِ
ف ان ِتصا َر الم ِل ِك الكا ِملِ على ال�إ فرنج:
يص ُ
ج -قال َالب ُ
ش َك ِم ْث ِل اللَّ ْي ِل َه ْولا ً و َه ْي َب ًة
وج ْي ٍ

و�إ ْن زانَ ُه ما في ِه ِم ْن �أنْ ُج ٍم ُز ْه ِر

«الساعي على ال�أرمل ِة وال ِمسكينِ كال ُمجا ِه ِد في سبي ِل اللَّه».
د -قال رسول اللَّه ( )ّ :

هـ -قال تعالى﴿ :
صافي:
و -قال
ُ
معروف ال ُّر ّ
		
الصبــا كال َو ْر ِد في نَضْ َرتِـــ ِه
�إ َّن ِّ

﴾			

(م َّتف ٌق عليه)
(يس)39 :

و ُع ْمـ ِر ِه والـلَّـ ْو ِن ِم ْنــ ُه والشَّ ـــذا

 ٣نُمثِّ ُل على ك ٍّل من ال�آتية بجملٍ من �إنشائنا:
�أ -ال َّتشبيه المرسل ال ُم ْج َمل.
ب -ال َّتشبيه البليغ.
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أوراق العمل ()١

السؤال ال�أول� :أ -نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -١أ� ّي ال�آتية لا تع ّد من طرائق اتصال العرب بالغرب؟
ب -احتلال الدول الغربية بعض الدول العربية.
�أ -توليد الوعي السياسي لدى �أبناء ال�أمة العربية.
د -الترجمة.
ج -بعثات الطلبة الذين درسوا في بلاد الغرب.
			

 -٢ما المدرسة التي لم يلتزم شعراؤها بالبحور العروضية ،والقافية الواحدة؟
د -مدرسة الديوان.
ج -مدرسة المهجر.
ب -مدرسة التفعيلة.
�أ -مدرسة ال�إ حياء.
 -٣أ� ُّي الشعراء ال�آتية أ�سماؤهم من شعراء مدرسة ال�إ حياء؟
الرصافي.
د -معروف
ج� -إلياس فرحات.
ب -الشاعر القروي.
�أ -عمر �أبو ريشة.
ّ
 -٤ما ال�أسطورة التي ترمز إ�لى الرحلة الطويلة الشاقة في الحياة؟
سيزيف.
د-
ج -ت ّموز.
ب -العنقاء.
أ� -السندباد.
ّ
َ -٥م ْن صاحب قصيدة "هل كان ح ّب ًا"؟
ج -محمود درويش .د -نزار قباني.
السياب.
�أ -نازك الملائكة.
ب -بدر شاكر ّ
 -٦من الشاعران اللذان ابتدعا شعر التفعيلة؟
�أ -نازك الملائكة ومحمود درويش.
ج -بدر شاكر السياب ومحمود درويش.

ب -خليل حاوي وصلاح عبد الصبور.
د -نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.

ب -تُع ّد مدرسة ال�إ حياء إ�حدى المدارس الشعرية الحديثة...
 -١نذكر ثلاثة من عوامل ظهور المدارس الشعرية الحديثة.
 -٢نكتب سمتين من سمات مدرسة ال�إ حياء.
 -٣نسمي شاعرين من شعراء مدرسة ال�إ حياء.
النص الشعر ّي ال�آتي من قصيدة ( أ�ناديكم) للشاعر توفيق زياد ونجيب عن المطلوب:
السؤال الثاني :نقر أ� ّ
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�أناديكم � ...أشد على �أياديكم..
�أنا ما هنت في وطني ولا صغرت �أكتافي
وقفت بوجه ظلامي  ...يتيما ،عاريا ،حافي
حملت دمي على كفي  ...وما نكست �أعلامي
وصنت العشب فوق قبور �أسلافي � ...أناديكم � ...أشد على �أياديكم!!
 -١ما المدرسة ال�أدبية التي ينتمي �إليها النص؟
 -٢نستخلص السمات الفنية الخاصة بهذه المدرسة من خلال القصيدة.
 -٣نس ّمي شاعرين �آخرين ينتميان للمدرسة نفسها.

أوراق العمل ()2
السؤال ال�أول :نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:

			

عري الذي يمثله قول ّ
 -١ما الاتّجاه ّ
الشاعر (يا فرنسا قد مضى وقت الحساب وطويناه كما ُيطوى الكتاب)؟
الش ّ
ج -الاتّجاه ال�إ
الوجداني
د -الاتّجاه
نساني
القومي
ب -الاتّجاه
الوطني
�أ -الاتّجاه
ّ
ّ
ّ
ّ
 -٢ما نوع التّناص في قول ّ
يديهن عنك تصبر ًا)؟
عن أ�
ّ
الشاعر (اخلع سوادك في المدينة نسوة ق ّط َ
ديني
تاريخي
ب -تناص
دبي
ج -تناص ّ
ّ
أ� -تناص أ� ّ
 -٣أ� ُّي الشعراء ال�آتية أ�سماؤهم من شعراء الاتجاه الوطني؟
ج -البارودي.
ب -أ�مل دنقل.
أ� -الجواهر ّي.

 -٤إ�لام ترمز أ�سطورة زرقاء اليمامة؟
ب -الخصب.
أ� -الانبعاث.

ج -العذاب ال�أبدي.

َ -٥م ْن صاحب ديوان " أ�بجدية الياسمين"؟
السياب.
أ� -نازك الملائكة.
ب -بدر شاكر ّ

ج -محمود درويش

د -تناص سياسي.

 -٦ما نوع التشبيه في قوله تعالى" :وهي تجري بهم في موج كالجبال"؟
ج -مرسل مجمل.
مفصل.
مفصل.
ب -مؤكّد ّ
أ� -مرسل ّ

الرصافي.
د -معروف
ّ
د -استشراق المستقبل.
د -نزار قباني.
د -مؤكد مجمل.

 -٧ما نوع أ�داة التشبيه في قول البحتري؟

ذهبت جدّة الشتاء ووافا
ْ
أ� -اسم.

نا شبيها بك الربيع الجديد
ج -اسم فعل.

ب -حرف.

د -فعل.

 -٨ماذا يسمى التشبيه المفرد الذي حذف منه وجه الشبه؟
ج -مجملاً.
ب -مرسلاً.
أ� -مؤكّد ًا.
 -٩ما أ�كثر أ�نواع التشبيه بلاغة ،وفصاحة ،وحسن بيان؟
ج -المرسل المجمل.
ب -المرسل المفصل.
�أ -المؤكّد المجمل.

مفصلاً.
دّ -
د -المؤكد المفصل.

النص الشعر ّي ،ونجيب عن ال�أسئلة:
السؤال الثاني :نقر�أ ّ
ناديت يا يعقوب تلك نبوءتي

الغيمـــــة الحبلــــــى هنـــــــــا لن تمطـــــــرا

قال اتّخذ هذا الظلام خريطة

عند الصباح سيحمد القوم السرى

لا تبتئس فالبئر يوم واح ٌد

وغــــدا تؤ ّمرك الريـــاح علــــــــى القرى
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 -١ما مناسبة القصيدة؟
 -٢ماذا يمثّل (يعقوب) كما ورد في البيت ال�أول؟
 -٣وظّف الشاعر مثلا ً عربياً ،نب ّين دلالة توظيفه.

 -٤نوضّ ح جمال التصوير في :الغيمـــــة الحبلــــــى هنـــــــــا لن تمطـــــــرا
النص.
 -٥نكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية للاتجاه الذي يمثله ّ
السؤال الثالث:
�أ -نوضّ ح �أركان التّشبيه ،ونذكر نوعه فيما ي�أتي:
للناظرين وكالنجوم عوار

� -١إن الحقائق كالصباح جميلة
تجتليك العيون شرقا وغربا
 -٢أ�نت نجم في رفع وضياء
ب -نمثّل لما ي�أتي في جملة مفيدة:
مفصل.
 -١تشبيه مؤكّد ّ
 -٢تشبيه �أداته فعل.
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(اختبار نهاية الوحدة)
السؤال ال�أول :نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -١ما أ�ثر مطبعة بولاق في نشر الوعي والنهضة العربية الحديثة؟
ب� -إعادة نشر كتب التراث والكتب الحديثة.
�أ -توليد وعي سياسي عام لدى �أبناء ال�أمة العربية.
د� -إحياء المخطوطات القدية ونشرها.
		
ج -الاطّلاع على معارف العرب وثقافتهم.
 -٢ما المدرسة التي التزم شعراؤها بالبحور العروضية ،والقافية الواحدة؟
ج -مدرسة المهجر.
ب -مدرسة التفعيلة.
�أ -مدرسة ال�إ حياء.

د -مدرسة الديوان.

 -٣أ� ُّي الشعراء ال�آتية أ�سماؤهم من شعراء الاتجاه الوطني؟
ج� -إلياس فرحات.
ب -حافظ �إبراهيم.
�أ -عمر �أبو ريشة.

الرصافي.
د -معروف
ّ

 -٤إ�لام ترمز أ�سطورة "ت ّموز"؟
ب -الرحلة الشاقة.
�أ -الخصب.

ج -تجدد الحياة والبعث.

د -العذاب ال�أبد ّي.

 -٥أ� ُّي المؤلفات ال�آتية للشاعر نزار ق ّباني؟
ب� -أنشودة المطر.
�أ -مصرع كليوبترا.

ج� -أبجديّة الياسمين.

 -٦من الشاعران اللذان ابتدعا شعر التفعيلة؟
�أ -نازك الملائكة ومحمود درويش.
ج -بدر شاكر السياب ومحمود درويش.
 -7ما المقصود بطرفي التشبيه؟
ب -المشبه به وال�أداة.
�أ -المشبه وال�أداة.

ب -خليل حاوي وصلاح عبد الصبور.
د -نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.
ج -المشبه ووجه الشبه.

 -8ما نوع أ�داة التشبيه في قول البهاء زهير؟
و�إن زانه ما فيه من �أنجم ُزه ِر
ش كمثل الليل هولا وهيبة
وجي ٍ
		
ج -حرف.
		
ب -فعل.
أ� -اسم.
 -9ما نوع التشبيه المفرد في قول نزار قباني:
جرح فيها حديق ُة ور ٍد
ك ُّل ٍ
ب -مؤكد مجمل.
أ� -مرسل مجمل.

د -مرث ّية النار ال�أولى.

وربي ٌع ولؤل ٌؤ مكنونُ؟

ج -مؤكد مفصل.

د -المشبه والمشبه به.

د -اسم فعل.

د -مرسل مفصل.
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السؤال الثاني� :أ -نقر�أ النص الشعري ال�آتي من قصيدة (فلسطين في القلب) للشاعر معين بسيسو ،ونستخلص
ثلاثاً من سمات مدرسة التفعيلة:
يا �أيادي
ارفعي عن �أرضي الخضراء ظ ّل السلسلة
واحصدي من حقل شعبي سنبله
ف�أنا لم �أحضن الخبز ومن قمح بلادي
منذ �أن ه ّبت رياح مثقلات بالجراد
نهشت �أرض بلادي
منذ �أن شدّوا لي اللقمة في ساق غزال
وعدا ملء الرمال
ب -نع ّرف كُلا ً م ّما ي�أتي -١ :المعارضات الشعرية.
ج -نعلّلُ -١ :يع ُّد شعر التفعيلة ثورة شاملة على الشعر التقليدي.

 -٢عمود الشعر العربي.

ُ -٢يط َل ُق على مدرسة ال�إ حياء الكلاسيكية الجديدة.

السؤال الثالث� :أ -نقر�أ ال�أبيات الشعريّة ال�آتية من قصيدة (من مفكرة عاشق دمشقي) ،ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
يـن َمن زحموا بالـ َم ْن ِكـب الشهبا
يـن هما عـينا معاويــ ٍة
و أ� َ
يا شـا ُم ،أ� َ
مــالـــئ حـلـبـا
زهــواً ،ولا المـتـن ّبـي
فلا خيـول بني حمـدان راقصـ ٌة
ٌ
فكل �أسيافنا قد �أصبحـت خشـبا
سيـف تؤجره؟
يا بن الوليـد �ألا
ٌ
 -١ما الاتجاه الذي تمثله القصيدة؟
 -٢ما الفكرة العامة من القصيدة؟
 -٣يوازن الشاعر بين تاريخ العرب وحاضرهم من خلال الشام ،نوضّ ح ذلك.
 -٤ما دلالة قول الشاعر في البيت الثالث؟
 -٥بِـــ َم اتّسم شعر نزار ق ّباني؟
السؤال الرابع:
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�أ -نوضّ ح التشبيه فيما ي�أتي ،ونذكر نوعه:
 -١قال تعالى" :والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم".
قلوب كالحجارة لا تر ّق
 -٢وللمستعمرين و�إ ْن �ألانوا
ٌ
�أ ْش َطـا ُن بِئْـ ٍر في لَ ِ
بان ال� أ ْد َهـ ِم
ماح ك�أنَّهـا
َ -٣ي ْد ُعـو َن َع ْن َت َر وال ِّر ُ
ب -نقر أ� الجمل ال�آتية ،ث ّم نجيب وفق المطلوب:
الجوار المنش�آت في البحر كال�أعلام"
 -١قال تعالى":وله َ
نت مثل البدر جمالاً.
� -٢أ َ

(نع ّين �أركان التشبيه)
(نجعل التشبيه مؤكداً مجملاً)

