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 مملكة البحرين  

                                              وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة العهد الزاهر الثانوية  

 اسم الطالب : 

 الصف : 

مذكرة مراجعة لمقرر عرب  
311 

 إعداد .أعالية البكار

 :311المحتوى الدراسي لمقرر عرب 

 في األدب البيكاريسكي  أثر المقامة -2الدرس الوحدة األولى :-1

 المقامة الفارقية  -

 والحادثة المضحكة    دي الطورميسالثاريو -

 دراسة مقارنة بين نصي األرض الخراب وأنشودة المطر  الوحدة الثانية : -2

 رض الخراب  األ-

 أنشودة المطر  -

 األدب العالمي  الكونية في اإلنسانية القضايا -3

 للشروق الجديدة  مرثية نواح -

 

 

 

 

 



 

 أنماط التعبير :
الغرب بالعرب   وتأثركتابة مقالة أدبية عن تفاعل العرب بالغرب -

 63....62بالرجوع إلى صفحة 
كتابة مقالة تتحدث عن المواضيع المطروحة في الكتاب مثل  -

 موضوعات الحرب التسول حب أهمية الوطن  

 الموضوع : 
في القديم والحديث من العصور اكتبي مقالة  أخذ وعطاء  وتأثرا تأثيراالعربي تفاعل االدب الغربي مع االدب -

 .  التأثرتشرح فيها أهم مظاهر 

حيث بدأ المفكرين العرب  من القرن التاسع عشر األجنبي في األدب العربي في النصف الثاني  التأثيرظهر 
األجنبي األدبي  التأثيرعلى أن  العقل العربي  بما يناسفي مؤلفاتهم منها راء الثورة الفرنسية وينقلون إب يتأثرون 

التي استوحت من  وبشكل خاص مع جماعة أبولو جدي في مستهل القرن العشرين بشكل  يدافي األدب العربي 
وعلى راسهم  مثال ذلك الشعر الحر وكذلك مع أدباء المهجر وبعض معطياته االسلوبية االدب األجنبي أشكاله 

 العربي على العالم . التي دعت إلى انفتاح الشعر وظهر هنالك العديد من المجالت جبران وميخائيل نعيمة 

 األدب األجنبي من خالل ثالثة أشياء رئيسية :وكان تاثير 

وعلى الرغم من ان  عامة كالخير والشر وفكرة الجمال والتعبير موضوعات وهي الموضوعات المستوحاة :-
للتطور الخضاري الذي كان  جاءت من زوايا مختلفة وفقا بل اال انها هذه المواضيع عرفها االدب العربي من ق

 العالم يمر به  

ي وهذان  ظهر الشعر الحر والغنائفعربية هذا بتجديد الشكل الشعري وقالب القصيدة الأشكال التعبير :وقد تجلى -
 لم يعرفا في العصور السابقة  الشكالن الشعريان 

 ألوف  جديدة وتراكيب خارجة عن المالتعبير الشعري بإيحاءات  فأتى لغة الشعر عموما :-

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مالحظة مهمة : 
دقة في األخطاء االمالئية وتسلسل األفكار وضوح العبارات  كتابة التعبير عليك مراعاة ال عزيزتي الطالبة عند

 عن الكتاب المدرسي   يكما أن هذا الملخص ال يغن أسلوبك في التعبير ويجب أن يظهر 

 



 المقامة الفارقية  األول :الدرس 
  عرفي املقامة: 1س

فنٌّ من فنون النثر العربّي، ظهر  في العصر العباس ّي، جاء في شكل أقاصيص تجمع بين الجّد والّسخرية، ومن أشهر مؤّلفيها     املقامة  ج...
 .  في التراث العربّي القديم بديع الزمان الهمذانّي، ومحمد الحريرّي 

 ما أشهر خصائصه؟  :2س

 ومن أبرز خصائصها:

 أّن لها راوًيا واحًدا.  لها بطٌل واحد تدور أحداُثها حوَله، كما
 تحتوي على بالغة أدبّية واضحة، وأساليب بديعّية مثل: السجع، والجناس، والطباق، واملقابلة.

 ألفاظها غريبة، ومواضيعها تجمع بين الجّد والسخرية.
 تستشهد بالشعر  واألمثال.

 لها أهداٌف تعليمّية وُخلقّية وتربوّي 

 

 مامرادف الكلمات التالية  :3س

 بلدة في الشام  .................  نميا فارقي 

   ن..............ال يجادلو نال يمارو

 المداجاة ................المالينة في القول  

 وجاره ................بيته  

 ,وهو الرحل  االكوار..............جمع كور 

 س4:حددي وضع البداية في النص األول  . 

 

 من بداية النّص إلى قوله: »ونتهادى فيه طرف األخبار«.

 

 س5:ضعي عنوان مناسب للنص  

 

 النزول الى ميافارقين 
 

 س6: ما الجنس األدبّي الذي ينتمي إليه النّص 

 

 الجنس األدبي :المقامة  
 

 س7:ماالنمط الكتابي للدرس  . 

 

 النمط الكتابي :سردي  
 

 س8: حّدد الراوي في املقطع السابق، مبرًزا أهم خصائصه. 

 

الراوي في املقطع السابق هو  الحارث بن هّمام، ومن أبرز خصائصه أّنه راٍو داخلّي، يسرد بضمير املتكّلم،  
 ويعايش األحداث التي يرويها بنفسه. 

 



 

 

 س9: حّدد إطاري الزمان واملكان في النّص السابق. 

 في يبدأ الزمن في النّص من وصول الراوي وصحبه إلى مّيافارقين؛ فقد حّدد بدايته وهو النهار. أّما املكان فيحّدده وضع البداية وهو  ناٍد 
 مّيافارقين.

 س10:  ما داللة استعمال األفعال املاضية؟

الزمن، مما يعني أّنه استذكار؛ فالكاتب يتذّكر قّصة حصلت  يقوم الخطاب في هذا املقطع على املاض ي، فالحدث املذكور قام في ذلك 
 معه، ومن أمثلة األفعال املاضية في املقطع: ) حكى، يّممت، كنت، َظعَن، أنخنا، انتقلنا، تواصينا، تناهينا، اّتخذنا(.

 

ل على كّلٍ منهما بمثال من النّص. ر استعمال املحّسنات البديعّية في املقطع السابق، ومنها السجع، والجناس. مّثِّ
ُ
 س11: َكث

 

ــــة: ال يمارون في املناجاة، وال يدرون ما طعم املداجاة  ــ ــــ ــ ــع: كّل عبارات املقطع مسجوعـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ،   -السجـــ ْم كَمْن لْم يرِّْم عْن َوجارِّهِّ فُكنُت بهِّ
 .) هِّ وجارِّهِّ  وال ظَعَن عْن أليفِّ

 األكوار، األوكار(. -املداجاةالجناس: ) املناجاة، 
َم يوحي لَك قوُله: »تناهينا عن التقاطع في الغربة«؟ :12س  بِّ

 العبارة توحي بتالحم األصدقاء، وتشير إلى جّو  من التآلف نشأ بينهم في رحلة السفر. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 13س

 

 األتية . مامرادف الكلمات :13س

 الجديد.  ............... القشيب:            أي شخص ذو لسان جريء. ...........  ذو مقول جرّي -

 

 هجر النساء البيض.   .............صارم البيض:                                ساحر. ........... َنّفاث في العقد:-
 ارتفعت.  ...............رقأت:                                  صغار الغنم. ..............الَنَقد:

جمع يلمع، وهو السراب  .............اليالمع:                                         .العالم ............ األريب:  

 حجارة المعة. ............. اليرامع:                                 مغمس بالدم. .......... خضيب:
 
 

 المقطع الثاني : 

لكِّ  ، وقد انتَظْمنا في سِّ ، ثّم قفَبيَنما نحُن بهِّ في بعضِّ األيامِّ ، قّناٍص لألَسدِّ والّنَقدِّ ْقَوٍل جرّي، وجْرٍس جْهَورّي، فَحّيا تحّيَة نّفاٍث في الُعَقدِّ ، وقَف عَلْينا ذو مِّ ئامِّ  ال: االلتِّ

 األريب  تاعتبار للبيعجيب          فيه عندي ياقوم حديث 

 القضيب أخا            بأس له حد الحسام رأيت في ريعان عمري 

، وبكى ُبكاَء امُلحّب على ، وملا رقأْت دمَعُتُه،    ثّم إنُه أعلَن بالّنحيبِّ ،  قال: يا ُنجَعةَ   لْوَعُتُه،  وانفتاتالَحبيبِّ ، وهللاِّ ما نَطْقُت بُبْهتاٍن، وال  الّروادِّ أخَبْرُتُكْم إال عْن   وُقدَوَة األْجوادِّ

ياٍن، ولْو  َف الّداّل عَلْيهِّ  كان في َعصاَي سْيٌر، ولَغيمي ُمَطْيٌر، الستأثْرُت عِّ ، وملا وْقفُت موقِّ ُد مْن ُجناح؟   ولكْن كيَف الّطيراُن بال َجناح؟ وهْل على مْن ال، بما دَعْوُتُكْم إلْيهِّ  يجِّ

روَن في ما يأُمروَن، ويتخاَفتوَن في ما يأُتوَن. َق القوُم يأَتمِّ .   قال الّراوي: فطفِّ َع القاعِّ ه بُبْرهاٍن. ففرَط منُه أْن قال: يا يالمِّ ْرماٍن، أو ُمطاَلَبتِّ هِّ بحِّ فتوّهَم أنُهم يتماأَلون على َصْرفِّ
بُتْم بلَدةً  ُكّلْفُتْم مَشّقًة، ال ُشّقًة، أوِّ اسُتوهِّ ياء الذي يأباُه الَحياء؟ حتى كأّنُكْم  . ما هذا االْرتِّ قاعِّ َع البِّ ُبْرَدًة، أوَيرامِّ َتْندى ، ال  ٍفّ ملَْن ال 

ُ
أ ؟  ، ال لَتْكفينِّ املْيتِّ سَوةِّ البْيتِّ ْزُتْم لكِّ و ُهزِّ

.  َصفاُتُه، وال تْرَشُح َحصاُتُه! فلّما بُصَرتِّ الَجماَعةُ  هِّ ُه خْوَف سْيلِّ . واحَتَمَل طلَّ هِّ ، رفأُه ُكلٌّ مْنُهْم بَنْيلِّ هِّ ، ومراَرةِّ َمذاَقتِّ هِّ الَقتِّ  بذِّ

 

 
 



 في هذا املقطع تظهر شخصّية البطل، فمن هذا البطل؟ :14س

ْقَول الجرّي في أول املقطع هو أبو زيد السروجّي بطل مقامات الحريرّي   . البطل املوصوف بذي املِّ
 طريقها إلى خداع مستمعيه؟ ما الحيلة التي سعى البطل عن  :15س

 

ل، كان صاحب أمجاد وبطوالت ومروءات في شبابه، ثّم َكبر، وجار عليه الزمان، وأدركه املوت، ويحتاج البطل إلى   اخترع البطل سيرًة لفارٍس ُمتَخيَّ
 مساعدته باملال ليكّفن هذا الفارس.

ر. وّضح ذلك.   س16: يظهر في هذا املقطع الحدث املُغّيِّ

 

 الحدث املُغّير هنا هو ظهور بطل القّصة )أبو زيد السروجّي( فجأة بين املجتمعين؛ فظهوره غّير  وتيرة األحداث. 
 س17: تخّلل الحوار  السرد في هذا املقطع. فما قيمة الحوار في هذا السياق . 

حّيز  الحكاية الشفاهّية )حكاية الفارس( إلى طلب املساعدة العينّية : الحوار  هنا كان طرفاه البطل، ومستمعيه، وقد أسهم الحوار  في نقل القّصة من 
 )املال(، والتصّدق بما لديهم. 
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- 

- 

 

 عنوان مناسب للمقطع الثالث . ضعي :18س

 انكشاف الخدعة.

 الكلمات االتية . مامرادف :91س

 الفـــــــــــــــــــــــخ. ........... األحبولة:                   .العطاء ...........السيب:
ي:   اختالف األسنان، وهو من العيوب   ............:الشغا                   االقتداء. .......... التأس ّ

 العظم اليابس في الساق  الظنبوب :..........           جذبُت ونزعت. .........خلجت:  
 اجتهاد الفرس في الَعدو.  األلهوب :...............                   اختالق الكذب  ...........الفرّية:
 . زخرفه وزّينه .......بَْرقَش قوله:                     .الشّك  ........... املرّية:

 
 نص السابق . حددي الراوي في ال:20س

 األحداث.راٍو داخلّي شارَك في صناعة 
 

 س21: . في قوله: » فلّما أرضاه القوم بسيبهم« إشارة إلى: 

 انخداع الناس ومشاركتهم باملال. 
 

 س22: .  » فأيقنت أّنها أكذوبة تكّذبها، وأحبولة نصبها«. وردت هذه العبارة بعد انكشاف أمر البطل لتوحي بــأّن السروجّي: 

اعتاد الكذب والتحايل على الناس         

 

 

 
 

 

 مقطع الثالث : ال
ْم، وحّق   هِّ ًبا بظْهري عْن طْرفي؛ فلّما أْرضاُه القوُم بَسْيبِّ ًفا خْلفي، وُمحَتجِّ اقِّ ي  علّي  قال الحارُث بُن هّمام: وكان هذا الّسائُل و الّتأس ّ

ْم، خَلْجُت  كذوَبٌة تكذَّ   بهِّ
ُ
ْرَيٍة؛ فأيَقْنُت أّنها أ رَيٍة، وال مِّ ال فِّ روجيُّ بِّ

ري، ولفّت إليهِّ بَصري، فإذا هَو شيُخنا السَّ نصِّ َبها،  خاَتمي من خِّ
حبوَلٌة نصَبها. إال أّنني

ُ
، وق  وأ ؛ فَحَصْبُتُه بالخاَتمِّ ، وُصْنُت َشغاُه عْن فّرهِّ «. فقال: »واًها طوْيُتُه على َغّرهِّ ْدُه لنَفَقةِّ املأَتمِّ لُت: »أرصِّ

ْرفانِّ  ْدًما. فنَزْعُت إلى عِّ ُل هْروَلتُه قِّ حانِّ دْعوى لَك! فما أْضَرَم ُشْعَلَتك! وأْكَرَم َفْعلَتَك!« ثّم انطَلَق يْسعى ُقْدًما، ويهْروِّ ه، وامتِّ  مّيتِّ
ْلهوبي، حتى أدرْك 

ُ
؛ فقَرْعُت ُظْنبوبي، وأْلهْبُت أ هِّ ه، وُعْقُتهُ حمّيتِّ عن ُسَننِّ    ُته على َغلَوٍة، واجَتَلْيُتُه في َخلَوٍة؛ فأَخْذُت بُجْمعِّ أْردانِّ

 وال مْنًجى، أو ُتريني ميَتَك املَُسّجى! فكشَف عْن 
ٌ
، وقلُت لُه: »وهللاِّ ما لك مّني مْلجأ هِّ صدره.... ثّم ُعْدُت إلى أصحابي عْوَد   مْيدانِّ

ُب أهَلهُ  دِّ الذي ال يكذِّ ائِّ ُش قوَلُه؛ فأخَبْرُتُهْم بالذي رأيُت، وماالّر  وّريُت وال رأيُت، فَقْهقهوا مْن َكْيَت وَكْيَت.   ، وال ُيَبرقِّ

 

 : الثاني نص ال

 قصة الثاريو والحادثة المضحكة  



 

الثاني :قصة الثاريو   النّص   

اقرأ النّص  قراءة متأّنية، ثّم أجب عن   32،31،30ُعد إلى الكتاب املدرس ّي صفحة  و
 األسئلة اآلتية:

 س1:حددي بنية النص 
 

املدينة.طرد املساكين من  ................املقطع األّول: وضع البداية.  

مغامرة الثاريو. ..............املقطع الثاني: سياق التحّول.  

نهاية املغامرة املُضحكة ..................املقطع الثالث: وضع الختام  

 

 س2:ضعي عنوان مناسب لوضع البداية . 

اكين  العنوان املناسب :طرد املس  

 

 س3:  ما الجنس األدبّي الذي ينتمي إليه النّص  السابق؟ وما نمطه الكتابّي؟ 

 

 الجنس األدبّي: قّصة/ مقامة. 

 النمط الكتابّي: سردّي. 

 ة، اذكرها ّّ ات ثانوي ّّ ة رئيسة، وشخص يّّ في النص السابق شخص ي:  :4س
 

 ج: الشخصّية الرئيسة: شخصّية البطل) الثاريو (.

 الشخصّيات الثانوّية: وتنقسم قسمين: 
 أ. شخصيات واضحة: شخصّية سّيد الثاريو.

 مجلس املدينة.  -ب. شخصّيات غير واضحة: غازالت القطن
 

 ما الذي دفع مجلس املدينة إلى طرد املساكين الغرباء؟ : 5س
 

ألّن العام كان مجدًبا، وانتشر الفقر  والجوع؛ فاضطر مجلس املدينة إلى وقف التسّول وطرد  
 املتسّولين والغرباء.

 
أصيب البطل بحالة من الهلع منعته من الخروج والتسّول. فما الحدث الذي يقف  : 6س

 وراء هذه الحالة؟
 

 الحدث أّنه شاهد موكًبا من الفقراء يجلدون في الشوارع األربعة الرئيسة في املدينة. 
 حّدد بنيتي الزمان واملكان في املقطع السابق؟  : 7س
 



 املجدب، وتحديًدا بعد أربعة أيام من إعالن منع املتسّولين. البنية الزمانّية: ابتداء العام 

 البنية املكانّية: املدينة التي يعيش فيها الثاريو، أو الشارع الذي يعيش فيه الثاريو . 
 

 : الراوي في النّص السابق َمَثلّي الحكاية. وّضح ذلك. : 8س
 

افها، بل إّنها تتمحّور الراوي في النّص السابق َمَثلّي الحكاية؛ ألّنه مشارك في األ  حداث، وطرف من أطر
 حوله؛ ألّنه يقّص علينا شطًرا من سيرته. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 س1: ظهرت شخصّيات ثانوّية عّدة في هذا  املقطع. اذكرها. 

 

: الشخصيات الثانوّية التي ظهرت في املقطع هي: املَْيت )الذي يحملون جثمانه(، والقّسيسون )الذين  
 يسيرون في الجنازة(، والناس )الحشد(، وزوجة املَْيت، والنساء الباكيات. 

 

 س2: كيف أساء الثاريو فهم الزوجة وهي تندب زوجها وتنعاه؟ 

 

كانت السيدة تنعي زوجها وتندبه قائلة: زوجي وسيدي إلى أين يحملونك؟ إلى املنزل الكئيب البائس؟ إلى  
  -خطأ - املنزل املظلم كالكهف؟ إلى املنزل الذي ال يؤكل فيه وال يشرب؟ وكانت تقصد القبر، ولكّن الثاريو ظّن 

  أّنهم يحملون امليت إلى بيته )بيت الثاريو(. 
 

ا ال يستطيع الكالم«.   س3: »راح يضحك ويقهقه إلى درجة أّنه بقي لحظة طويلة جدًّ

 أ. َمن املقصود في العبارة السابقة؟
 ب. ما سبب هذا الضحك املتواصل؟ 

 

 أ. املقصود في العبارة هو السّيد الذي يعمل عنده »الثاريو«.

تنعى زوجها، والتي جعلت  ب. وسبب ذلك الضحك املتواصل تلك املفارقة التي صنعها كالم الزوجة وهي 
  »الثاريو« يفهم كالمها على نحٍو خاطئ

 
عالَم يدّل تكرار االستفهام في قوله: »ماذا جرى يا غالم؟ ملاذا تصيح؟ وملاذا تغلق الباب   :4س

  بهذا العنف؟

 . المقطع الثاني :سياق التحول  
 من قوله: »وبينما نحن صريعا الجوع« إلى قوله:

 » حتى يتجاوزوا الشارع«. 
 »مغامرة الثاريو«. 

 



املفرط من  تكرار االستفهام يدّل على الدهشة واالستغراب من سلوك »الثاريو«، ويدّل كذلك على خوفه  
     حمل املَْيت إلى املنزل الذي يقطن فيه.

         
 

  
 
 

 
 

 

 . هات معنى »انتابني« ومضاد » أستسيغ« في جملتين من إنشائك :1س

 : أصابني خوٌف كبير عند رؤية األسد. الجملةمعنى »انتابني«: أصابني.   

 : أرفض التفريط في الكتاب املدرس يّ الجملةمضاد »أستسيغ«: أرفض.        -

 عليه بمثال من النّص. هات مؤّشًرا من مؤّشرات السرد في املقطع األخير، ومّثل  :2س

مؤّشرات السرد كثيرة في املقطع، منها وجود الشخصّيات)الثاريو وسّيده(، وجود وضع الختام كمكّون من  
 مكونات البنية الحدثّية، كثرة األفعال املاضية، مثل: )جاء، فتح، أنعشني، انتابني، وضعني.. إلى غير ذلك(. 

 الحصول على الطعام؟متى تمّكن البطل وسّيده من  : 3س

 تمّكن البطل وسّيدة من الحصول على الطعام بعد مرور الجنازة، وزوال خوف الثاريو. 

 جاءت كلمة »أخيًرا« في بداية املقطع للداللة على تحّول ما. وّضح ذلك. : 4س

د، إلى  مكان يخلو    تكشف اللفظة عن بداية النهاية في القّصة؛ ألّنها تفض ي إلى تحّول الشارع من مكان ُمهّدِّ
 من الخطر، ومن ثّم يسمح للبطل بتحقيق مشروعه. 

صص البيكاريسكّية.  س5: قارني بين املقامة والقِّ

 

ظهور طبقة من الشطار والعيارين وأصحاب الحيلة    من حيث أسباب النشأة المقامة ::أّواًل: أوجه االتفاق 
ترفون الكدية ومنهم بلغاء وفصحاء، ولكّنهم يحتالون على الناس من  واالحتيال في العصر العباس ّي، وكانوا يح

الكسب. البيكاريسكي    أجل  األدب  املشّردين  اما  بإسبانيا، وهم مجموعة من  ظهور طبقة من »املورو« 
 الذين انطبعت حياتهم بالتسّول واالرتحال املستمر والغناء، واالحتيال في سبيل الحصول على املال أو الحّب. 
ومن ثّم قّوى ظهور »طبقة املورو« في إسبانيا تأّثر اإلسبان باملقامات، ومن املعروف أّن املقامات قد عرفت  

 في األندلس، وال سّيما منها مقامات الحريرّي. 

 المقطع الثالث :وضع الختام  
 من قوله: »وأخيًرا جاء سّيدي« إلى نهاية النّص. 

 »نهاية املغامرة املضحكة«. 
 



  بطل املقامة متشّرد، صاحب ُكدية، معروف بالحيلة، وهو دائمالمقامة من حيث الراوي والبطل :
وهو في هذا كّله شبيه بالغجر، كما أّنه يواجه بعض املغامرات التي تعترضه في   االنتقال من مكان إلى آخر.

 تأتي في قالب قصص ّي، ولها راٍو واحد، وبطل واحد.  حياته.

 
 

، صعلوك، متمّرد على التقاليد، يعيش، وهو  البطل في القّصة البيكاريسكية  اما القصص البيكاريسكية :
 الفقير املعدم، من الُكدية واالحتيال والتسّولتأتي في قالب قصص ّي، ولها راٍو واحد، وبطل واحد. 

 
 
 
 

 ثانًيا: أوجه االختالف

 املقامة ال تروي أحداث حياة البطل، بل تنقل منها بعض أحداثها.-1 املقامة :

والتقاليد االجتماعية، وتخلو من السخرية التي  لغة املقامة متينة، كثيرة الترصيع ، وال تحارب األعراف  -2
 نجدها في الروايات اإلسبانية 

 . تخلو املقامة من اإلباحّية، وتخلو كذلك من الصراع بين القيم األصيلة والقيم املنحّطة-3
 . القّصة البيكاريسكية سيرة، فهي تروي قّصة حياة البطل البيكاريسكي- 1 :القصص البيكاريسيكة 

الب-2 تحّدي  القّصة  في  ويركز  والناس،  اقع  الو الكاتب  فيها  يهجو  انتقادي،  بلغة ساخرة،  تكتب  يكاريسكية 
 العادات والتقاليد السائدة في املجتمع. 

 في القّصة البيكاريسكّية بعض اإلباحّية، والصراع بين القيم األصيلة والقيم املنحّطة. -3
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 حددي مناسبة النص .: 1س
في قصيدته الحضارة الغربيّة التي يرى أنّها تحّولت نحو الماديّة، وماتت فيها    ينعى إليوت

القيم، ومات اإلنسان، وصار آلة متحّركة ال مشاعر فيها وال حياة؛ ألنّه فقد إيمانه باهلل، فماتت  
هللا والقيم السمحة التي ضاعت من عالمه.  روحه، وال خالص له إال بالعودة الى  

 

 

 األرض الخراب وأنشودة المطردراسة مقارنة بين نصي الوحدة الثانية :

   النص األول :األرض الخراب



 س2: حّدد جنَس النّص ونمطه. 
 جنس النص: شعر. 

 النمط الكتابّي: وصف يتخلّله بعض السرد 
 قّسم النّص إلى مقاطع، ثّم ضع عنوانًا مناسبًا لكّل مقطع.  :3س

 (. 8إلى 1المقطع األّول / العنوان: الموت في الحاضر )من السطر 

 . المجتمع الغربيّ يصف فيه موت عيسى بن مريم عليهما السالم ويقرن به موت الناس في 
(. 37إلى   9المقطع الثاني / العنوان: انحباس الماء عن الجبل الصخرّي )من السطر   

 

 س4:ضعي عنوان مناسب للمقطع األول . 
 

االبيات   8الى 1من الموت في الحاضر  

 

 س5:ماعالقة النص بقصة سيدنا عيسى علية السالم. 

  يصف فيه موت عيسى بن مريم عليهما السالم،  ويقرن به موت الناس في المجتمع الغربّي. 
 

س6: سيطر حقل األلم والعذاب على مفردات المقطع السابق، اذكر أربعًا  
 من مفرداته، وبيّن داللته.

 
الوجوه العارقة/ الصمت/ العذاب/ الصياح  المفردات :  

العويل/السجن/ ميّت/ ميّتون. /  
الغربيّة من ضياع وخراب، كما  الداللة: بيان حالة الشاعر النفسيّة التي تتألّم لما حّل بالحضارة 

 يصف حالة األرض بعد انحباس المطر. 
 

 س8: - كثُرْت الصفات والنعوت في المقطع األول، حدّدها، وبيّن داللتها 
الصقيعّي/ الوجوه العارقة. الصفات والنعوت: الجبال القصيّة/ األماكن الحجريّة/ الصمت   

. الداللة: وصف مشهد الخراب وما حّل بالحضارة الغربيّة بسبب غياب القيم والمبادئ السامية  
 

 س9:  استخرج من المقطع السابق طباقًا، وبيّن وظيفته الدالليّة. 

 
األوضاع في  الوظيفة: إبراز المعنى ببيان انقالب  الداللة :)حّي/ ميّت( / )أحياء/ ميّتون(. 
  الحضارة الغربيّة بعد غياب القيم

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 

  
  

  
 
 
 
 

س1:  هيمن حقال الماء والصخر على معجم المقطع الثاني، استخرج الكلمات الدالّة  
 عليهما. 

شربنا/ رعد/ نبع/ الزير.مطر/  :معجم الماء  

الرملي/ الرمل/ ميّت/ نخرة/ رعد جاف/ عقيم/ بال مطر/ طين متصّدع. معجم الصخر :  
 

س2: تنّوعت الجمل في المقطع الثاني بين االسميّة والفعليّة، هات مثاالً لكّل منها، وبيّن وظيفة تنّوع الجمل  
 في المقطع.

 

 الجمل االسميّة: العرق جاف، بركة من الصخور، يابس العشب يغنّي.
 الجمل الفعليّة : الجمل الشرطيّة )ليس ثمة حتى وحدة في الجبال/ لو كان ثّمة ماء(. 

الوظيفة : تضافرت الجمل االسميّة والفعليّة لتقوم بدور وظيفّي هام أال وهو وصف حالة األرض العقيمة، التي  
 انحبس عنها الماء والمطر، أي القيم؛ لتظهر في النهاية حالة الشاعر الحزينة المتألمة.

 

 س3: وّضح االستعارة في األمثلة اآلتية، وبين وظيفتها

 

العشب يغني / الحسون الناسك يغّرد. رعد عقيم / يابس   

 التوضيح: شبّه الجبل والرعد ويابس العشب والحسون باإلنسان.
 الوظيفة: التشخيص/ تعكس حالة الحضارة الغربيّة التي بدت كأرض خراب عقيم بعد ضياع القيم.

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 للمقطع األول  . ضعي عنوان مناسب : 1س

 انشودة المطر المنحبس 

 س2:   تحّرر الشاعر من أسر الشكل التقليدّي للقصيدة العموديّة. وّضح ذلك. 

تحّرر الشاعر من أسر الشكل التقليدّي للقصيدة العمودّية فاعتمد السطر الشعرّي، والتفعيالت غير المتساوية، وهو مظهر  
 الحّر. شكلّي وإيقاعّي جديد في الشعر 

 حّدد المعجم الشعرّي المهيمن على المقطع، واذكر ثالثًا من مفرداته.  : 3س
 : ومفرداتة :غيوم .شجؤ ,كروم  معجم الطبيعة 

 

 ( 37الى 9المقطع الثاني االبيات من )
 العنوان :انحباس الماء في الجبل الصخري 

   

 النص الثاني :أنشودة المطر)بدر شاكر السياب ( 



 . حّدد الجنس األدبّي الذي ينتمي إليه النصّ  :4س
 الجنس األدبّي الذي ينتمي إليه النّص هو: »شعر«. 

 
 المقطع السابق؟ وّضح ذلك باألمثلة إالَم تشير غلبة الجمل الفعليّة في  :5س
 

غلبة الجمل الفعليّة تعود إلى رغبة الشاعر في إبراز الحركة بما يتوازى مع فوران حالته النفسيّة ومن أمثلتها:  
 دغدغت(.   -كركر األطفال  -)تشرب الغيوم

 المطر استعمل السياب رمز لماذا :6س
 كثرة األعداء المحيطين بالوطن.

 

 س7: وّضح الصورة البيانيّة في قوله: كأّن أقواس السحاب تشرب الغيوم.
 

كأّن أقواس السحاب تشرب الغيوم: استعارة مكنيّة شبّه فيها السحاب باإلنسان، وحذف المشبّه به، ثّم صّرح  
 بالزمة من لوازمه )الشرب(. 

 
 
  

 

 

 

 

 س1: -  تكّرر الفعل »تعود« في المقطع على نحو الفت. فما داللة هذا التكرار؟ 
 

تكرار الفعل »تعود« في المقطع يفيد عودة األم من الموت، ومن ثّم فتكراره داّل على االنبعاث والعودة إلى الحياة مّرة  1
 أخرى. 

 

 س2: - ينبني هذا المقطع على التعارض. وّضح ذلك. 

التعارض في المقطع بين الموت والحياة )االنبعاث من الموت(، وبين الحضور والغياب؛ فالطفل يسأل عن أّمه،  تجلّى    
 واألّم غائبة، لكّنه يستحضرها، ويغلب االستحضار في النهاية )البّد أن تعود(؛ لتنتصر الحياة ومقّوماتها على الموت. 

 
 س3: - شاركت الغيوم الطفل مأساة فقد أّمه. أين تجد ذلك في المقطع؟ 

 
 الغيوم تشارك الطفل محنة الفقد في أنّها راحت تسّح دموعها الثقال؛ لتشاركه حزنه. 

 

 س4: اختر اإلجابة الصحيحة: 
 - األّم تنام في جانب التل:  

 )كناية عن غفلة األم -  كناية عن موت األّم - كناية عن حضور المساء(. 
 

كناية عن موت األّم.  -4ج  
 
 
 
 

 ( 18الى 9االبيات من )المقطع الثاني :
   بعنوان :الطفل اليتيم



 س5: في  قوله »تسّح ما تسّح من دموعها الثقال« تشخيص، وّضحه. 
 

 شبّه السياب الغيوم بأنّها إنسان له عيون تسّح الدموع الثقال؛ ففي الصورة تشخيص للغيوم.
 
 

 
 

 
 

الماء، حقل الحزن، حقل الموت،  هيمنت حقول معجميّة أربعة على هذا المقطع، هي حقل   :1س
 حقل الحياة، اذكر أربع مفردات لكّل منها. 

 الضياع :حزن ,تنشج ,حزين , حقل الحزن

 انهمر  :المياة ,مطر ,المزاريب , حقل الماء

 النجوم ,الشروق الحب ,األطفال ,: حقل الحياة
 الموت ,يافل ,الدم المراق : حقل الموت

 
 المضارعة على المقطع السابق. علّل هيمنة األفعال  :2س

األفعال المضارعة تعكس الحركة المشهدّية التي يحاول الشاعر أن يقيمها في المقطع، والحركة تعكس جدليّة الحياة  
 والموت التي يدور حولها النّص. 

 
 استعمال الضمائر بين الغائب والمخاطب يعكس صورة للصراع القائم في المقطع. وّضح ذلك.   :3س
 

المخاطبة  يهيمن   وضمير  بالصيّاد،  ويرتبط  المذّكر)هو(،  الغائب  ضمير  اثنان:  ضميران  المقطع  هذا  على 
المفردة)أنِت(، ويرتبط بالمرأة، وجدليّة الضميرين تعكس الصراع؛ فالصياد يرتبط هنا بحركة الموت، والمرأة  

 ترتبط بسياق الحياة. 

 

 س4: وّضح الصورة الفنيّة في قوله »كأّن صياًدا حزينًا يجمع الشباك«. 
 

 »كأّن صياًدا حزينا يجمع الشباك«، في الصورة تشبيه حالة الحزن وانحباس المطر بحالة الصيّاد الحزين. 
 
 

 

 

 

 

 ثالثًا من مفردات هذا المعجم.ارتبط المعجم الشعرّي في المقطع بالخليج، اذكر  :1س
 من مفردات المعجم المرتبط بالخليج: )المحار، اللؤلؤ، الخليج(  

 

 

 

 

 ( 33الى  19مقطع الثالث :) ال

 الصياد والحلم بالمطر  

 

 ( 40الى  34من السطر ) المقطع الرابع: 

 العنوان :صدى الخليج الناعس  



 س2: استعمل الشاعر أسلوب النداء مرتين في المقطع.

 أ. حّدد جملتي النداء. 
 ب. ما داللة غياب مفردة »اللؤلؤ« في جملة النداء الثانية. 

 .ثالثًا من مفردات هذا المعجمالشعرّي في المقطع بالخليج، اذكر  

 أ. جملة النداء األولي: يا خليج.  -2ج
 جملة النداء الثانية: يا واهب اللؤلؤ والمحار. -

 ب. غياب لفظة اللؤلؤ يعني غياب الرزق.

 س3: -وّضح التشخيص في قوله »يا واهب المحار والردى«. 
 

)واهب المحار واللؤلؤ(، وهو ال يأخذ وال  شبّه الشاعر الخليج باإلنسان، ووصفه بالواهب    - 3ج
 يعطي، فهو من باب التشخيص.

 
 س4: - حّدد نوع الصورة البيانيّة في قوله: » يرجع الصدى كأنّه النشيج«، وبيّن قيمته. 

 
 في قوله: » يرجع الصدى كأّنه النشيج« تشبيه، وقيمته إظهار الحسرة. 

 

 س5:قارني بين قصيدة السياب وقصيدة اليوث 
 تأثر السيّاب في قصيدته باألسطورة العراقيّة   : قصيدة السياب

 أدونيس)تموز(. 
 . إليوت »الغصن الذهبّي«، والشاعر  وقد تأثّر في ذلك بكتاب عالم االجتماع جيمس فيريزر

 باستعمال األسطر الشعريّة، والتحّرر من القافية الموّحدة.  السيّاب كسر الشكل التقليدّي للقصيدة العربيّة،
 تكرار استعمال كلمة المطر لدى السيّاب يشبه األنشودة الشعبيّة، مع سعي لتبسيط اللغة الشعريّة 

 المعادل الموضوعّي لألرض المنحبس عنها المطر هو العراق. 
 جدليّة الخصب والعقم تتحّكم في تشكيل أنشودة المطر. 

 

 
 
 في قصيدة بقّصة أدونيس)رمز الموت والبعث(.   تأثّر إليوت :قصيدة اليوث 0

 »الغصن الذهبّي«.  فيريزركذلك بكتاب عالم االجتماع جيمس  وتأثر إليوت 
 

 إلى تحرير لغة الشعر من التقليد، وترك الوزن التقليدّي.   دعا إليوت
 

 ما يشبه الكالم الشعبّي في ذكر الصلوات مع بساطة اللغة.  نقل إليوت 

 

 المعادل الموضوعّي لألرض بال مطر هو حضارة الغرب. 

 
 جدليّة الخصب والعقم تتحّكم في تشكيل األرض الخراب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 القصيدة .: حددي مناسبة هذه 1س
 

تُعّد القصيدة من أشهر قصائد الشاعرة إديث سيتويل، والقصيدة تعكس حال البشريّة بعد أن ُضربت هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذريّة  
 في أثناء الحرب العالميّة الثانيّة، وما حّل بالبشريّة من إحباط تاّم لسقوط القيم اإلنسانيّة. 

 
 س2: بيّن جنس النّص األدبّي ونمطه الكتابّي. 

 

 جنس النص: شعر. 

 النمط الكتابّي: وصف. 
 

 س3: ينقسم النّص بحسب الفكر إلى مقطعين. حّددهما وضع عنوانًا لكّل مقطع. 
  

(: تأّمالت في الشّر والموت. 14ـ  1المقطع األول )  

(: موت قلب اإلنسان. 31ـ  15المقطع الثاني )  
 

 المعجميّة في المقطع األّول. حّدد الحقول  :4س
 

المجاعة ,الحرب  قابيل ,قاتل ,نيرون ,مزق ,:مفرداتة :  حقل الشّر والموت  

 المسيح ـ األّم ـ الشاعرة ـ األرض.  : ومفرداتة :حقل الخير
 

 تُبرز الضمائر الصراع بين الخير والشّر. حّددها، وبيّن على َمن تعود. :5س
 

: الصراع بين الخير والشرّ   
 

.............المسيح  ,هي :...............األم واألرض  ,هو :أنا..............الشاعرة : الخير  
 

وهابيل  الشر :هو .............قابيل    
 

 س6: حّدد الجمل الخبريّة في المقطع األّول، وبيّن داللتها . 
 

على قلبي( ـ )شبح قلب اإلنسان(. ( الجمل الخبريّة: )معلّقة على قلبي( ـ )ُمسّمرة  

 )موت أّمه األرض( ـ )كّل األشياء سواء(.
 داللتها: إظهار التحّسر، بيان مقدار عذاب اإلنسان خالل الحرب العالميّة الثانيّة. 

 

 بيّن داللة تقديم الحال على عامله في قول الشاعرة:   :7س

 على قلبي(.  ُمسّمرة )معلّقة على قلبي ـ 
 

( على عامله هي لفت االنتباه وإبراز معاناة الشاعرة. داللة تقديم الحال )معلّقة ـ مسّمرة  
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 الوحدة الثالثة  

   مرثية نواح للشروق الجديدة

 

 

 

 المقطع الثاني  



غلبت ألفاظ معجم الشّر على ألفاظ معجم الخير في مقطع وصف ضْرب هيروشيما بالقنبلة الذريّة. استخرج   :1س
 األلفاظ الّدالة على ذلك. 

 

الخير:معجم   

 آمنة ـ عّشاق ـ طفل ـ صباح ـ النور ـ ينابيع 
 معجم الشر: 

 انفجر ـ اإلشعاع ـ المقتولة ـ األطماع ـ قذارة ـ زلزل ـ الشهوات ـ عبء ـ ماتت ـ سوداء ـ حقد ـ العُميُ 
 

 وظيفتها. ( تنّوعت الجمل الفعليّة واالسميّة في المقطع الثاني من القصيدة، دلّل على ذلك، وبيّن   :2س
 

كان صباح هناك ـ انفجر اإلشعاع ـ زلزل السماء ـ اعتصر جذوع كّلِّ ما ينمو. شرب النخاع.  : الجمل الفعليّة  
 

 وظيفتها بّث الحركة في المشهد الموصوف 
والموتى المبصرون معًا. في عظامنا ـ الّدم في العروق ـ  العيون التي رأت كلّها ماتت ـ األحياء العُمُي   النخاع : الجمل االسميّة  

 
. وظيفتها تثبيت مشاهد الموت وتفصيل السرد  

 
 ( حّدد االستعارة من المقطع، وبيّن وظيفتها.  :3س
 

 االستعارة:)الرعد يكذب ويفتّر للشمس ـ مات قلب اإلنسان ـ القذارة في قلب اإلنسان تُكّدس(. 

 بيان مقدار الدمار والخراب.  -وظيفتها: التشخيص 
 

 استخرج التشبيه من المقطع، وبيّن وظيفته الفنيّة.  :4س
 التشبيه: )األحياء العمُي كعّشاق ُمْدنِّفِّْين ـ العيون سوداء كالرعد(. 

 وظيفته الفنّية: التشخيص في الصورة األولى، والتجسيد في الثانية. 
 
 

 ما الحقل المعجمّي الذي بدا ُمهيمنًا على القصيدة؟. ما تعليل ذلك؟ :5س
 
بدا معجم الشّر أكثَر هيمنةً على كامل القصيدة.  -  

        - يمكن تبرير هيمنة معجم الشّر على القصيدة بالظروف التي قيلت فيها، وهي ما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار  
ت العالم كلّه.  وإحباط نفسّي وُشرور عمَّ

 
 س6: ما األساليب البالغية التي وظفتها الشاعرة في القصيدة؟

 
 وّظفت الشاعرة أُسلوبيْ  االستعارة والتشبيه بكثرة. 

 

 س7: القصيدة من األدب اإلنسانّي الذي ال يموت. وّضح ذلك.
 

 
القصيدة من األدب اإلنسانّي الذي ال يموت ولو ماتت الظروف التي أنتجته؛ وذلك أّن قيمته تنبُع من ضرورة الحفاظ على الحياة  

 البشريّة الثمينة وخدمة القضايا اإلنسانيّة بشكل عاّم. 
 

 س8: حددي مؤشرات النمط السردي . 
 

البنية السردية ,الزمان ,المكان ,الشخصيات األفعال الماضية ,األفعال الناقصة ,  
 

 س9: حددي  مؤشرات النمط الوصفي .
الصور الفتية ,النعوت ,األحوال ,الجمل االسمية  األفعال المضارعة ,  

 

 س10  : مامعنى الشعر الحر . 
 

هو عبارة عن الشعر الذي يتكّون من سطر واحد فقط، أي ليس له عجز، كما أّنه يعتمد على تفعيلة واحدة؛ لهذا السبب  
سمي بالشعر الحر، ألنّه تحرر من  وحدة القافية والشكل، ويتمتع شاعره بحرية التنويع في التفعي الت، وفي طول القصيدة،  

 بينما يلتزم في تطبيق القواعد العروضّية التزاماً كامالً 
 
 



 
 س12:اذكري خصائص الشعر الحر . 

 تمّيز الشعر الحر بالعديد من الخصائص األسلوبّية، والتي تعتمد على وحدة الموضوعّية، فال تقتصر الوحدة في ذلك على  
البيت فقط، بل إّن القصيدة بأكملها تشكل كالماً متماسكاً، وامتزاجاً وتناغماً في شكلها ومضمونها، حيث تم وضع القافية،  

والتفعيلة، والصياغة، والبحر، تحت خدمة الموضوع، مّما جعل الشاعر يعتمد على التفعيلة في شعره، وعلى الموسيقا  
الداخلية المناسبة بين األلفاظ، وهي بذلك طريقة للتعبير عن نفسّية الشاعر، ونزواته، وطموحه، وآماله، أكثر من كونها  

أبيات منتظمة مصفوفة. الشعر الحر موزون، أي أّنه يستخدم التفعيالت الموحدة من بداية القصيدة لنهايتها، على الرغم من  
عدم التزامه بعدد التفعيالت. خاصية التدوير: أي أّن الشاعر يستخدم تفعيلة غير كاملة في نهاية البيت األول، ليقوم  

بإكمالها في البيت الثاني. عدم االلتزام بالقافية: أي أّن الشاعر يتبع قافية معينة لعدد من األبيات، وسرعان ما ي نتقل لقافية  
أخرى، وهذا األمر يفقد القصيدة رونقها الموسيقي، وتناسقها الغنائي. الوحدة العضوية: تعني التناسق واالنسجام بين ألفاظ  
القصيدة، واألحداث والخياالت التي يصّورها الشاعر. بساطة األلفاظ وسهولتها، والخلط بين الفصحى والعامّية، مّما يسهل  

على المستمع فهم القصيدة، والتوصل لمعانيها. استخدام الرموز واإليحاءات بكثرة في القصيدة، والتي عادةً ما تكون  
صعبة التحليل. اإلكثار من استخدام الصور الشعرية، والتشبيهات، والتي تساهم في التأثر بالفكرة التي يطرحها الشاعر.  

بداية ظهور الشعر الحر كان ظهور الشعر الحر تغييراً حاسماً  في تاريخ الشعر العربي؛ كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بمحوي البناء الموسيقي، وأنماط التعبير الفكرية واإلبداعية، وكانت بداية اكتشاف هذا النوع الشعري في دولة العراق،  

 على يد نازك المالئكة، في قصيدتها الكوليرا، والتي نشرتها في تشرين األ
 
 

 تمنياتي لكم بالتوفيق 


