
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود محمد عثمان ومحمد مجاهد علي اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم
 ة للبنينمدرسة أحمد العمران الثانوي  

 ةقسم اللغة العربي  
 

 
 

 املذكِّرة اإليضاحيّة
 يف 

  النصوص البحرينيّة القواعد و
 

  031مقرر عرب 
 

 إعداد األستاذين
 
 

 محمد مجاهد علي /  محمود محمد عثمان
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 ( 301رب ر اللغة العربية ) عموضوعات مقر  

 
 (2021/  2020)  للعام الدراسي   

 
الحفظ  الموضوع م

 الصفحة النحو الصفحة والدراسة
 : البحريني   الشعر اإلحيائي  تيار  1

 عبد هللا الزايد – الحقيقة المرة -
االستفهام: مفهومه وأدواته  20: 4 حفظ 12: 6

 ومعانيه
130 :136 

2 :  تيار الرومنسي ة في الشعر البحريني 
محمد بن أحمد  – ات عشق للبحرينأغني -

 آل خليفة

 141: 131 األمر والنهي 44: 34 حفظ 5: 1

 موضوعات ما بعد المنتصف 
 :تيار الواقعي ة الجديد في الشعر البحريني   4

 علي عبدهللا خليفة –ذاكرة المكان  -
  48: 40 شعر

 أسلوب الشرط
 

153 :162 
ة البحريني ة القص 5  :يرةالمكان في القص 

ك ان  -  أحمد المؤذِّن –الدُّ
 121: 111 قصة - نثر

 
 

 توزيع درجات أعمال السنة للمقرر
 

 المجموع الورقة البحثية المتوسط التكامليان المتوسط القصيران المتوسط التعبيران الشفوي
30 02+02 20 02+02 10 02+02 20 20 100 

 
 

 301 الورقة البحثية لمقرر عرب
 

 ة:البحثي الورقة موضوع 
 الشخصيات اآلتية: إحدى* يتناول الطالب 

              حمد بن محمد آل خليفةأ -2                               عبد هللا الزايد -1
 أحمد المؤذ ن -4            علي عبد هللا خليفة -3 

                          
 

 الية:لتا األجناس األدبيّةواحًدا من  يتناول جنًساأو 
 

  
                  القصة القصيرة -2                              المقالة -1
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 فهرس الموضوعات

 
 

 الصفحة الموضوع م
1  

 المؤشرات الكتابي ة -
 

3 

2  
 عبد هللا الزايد –الحقيقة المرة  -
 

4 :7 

3  
 تفهام: مفهومه وأدواته ومعانيهساال -
 

8 :9 

4  
 أحمد بن محمد آل خليفة –أغنيات عشق للبحرين  -
 

10 :12 

5  
 نهياألمر وال -
 

13 

6  
 لي عبدهللا خليفةع – ذاكرة المكان -
 

14 :15 

7  
 أسلوب الشرط-
 

16 :18 

8  
ك ان  -  أحمد المؤذِّن –الدُّ
 

19 :21 

9  
 اختبارات نهائي ة-
 

22 :30 
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 ةمؤشرات األنماط الكتابيّ 

 

     : مؤشرات النمط السرديّ 

       األفعال الماضية  -

      األفعال الناقصة  -

       ة البنية السردي   -

       الحوار  -

      الزمان و المكان  -

 ةالجمل الخبري   -

 بطأدوات الر -
  :مؤشرات النمط الوصفيّ 

 ةالجمل االسمي   -
 المضارعةفعال األ -
  المباشرةالنعوت المباشرة وغير  -
 ةالصور الخيالي   -
 ةاألساليب اإلنشائي   -

 :مؤشرات النمط الحجاجيّ 

      ةالبنية الحجاجي   -
 كثرة الحجج و البراھين -

      ةالروابط الحجاجي   -
 أدوات التوكيد -

       ةلخبري  الجمل ا -
 التكراروالتضاد و الترادف  -

    ةة و الفعلي  ن الجمل االسمي  ويع بيالتن -
 …(المؤشرات التي تُحيل إلى المرسل ) أنا ، نحن  -

  ) أنت ، أنتم.....( هالمؤشرات التي تُحيل إلى المرسل إلي -
 صيغ الشرط واالستفهام والتعجب... -

 .رض و االستدراك و اإللحاق و االستنتاجروابط السبب و النتيجة و التعا -
 

 ازي:نمط اإليعمؤشرات ال

  كةلة على االستمرار و الحراألفعال المضارعة الدا -
 أسلوب الشرط  -
       أسلوب التوكيد -
    صيغ األمر و صيغة النهي -
       قلة التشبيهات -
 الراوبط المنطقية ) الفاء / الم التعليل ( -
 

 :التفسيريّ مؤشرات النمط 

      نحن (  -غياب ) أنا  -
 الجاز و الخيغياب الم -

 ذا يعني ، معناه ، أن  ، أي ، أن  ...فسير و التوضيح ، مثل : ھوفرة استعمال أدوات الت -

    االبتعاد عن التعقيد و اللغة اإلعجازية -
 قطًعا (عبارات التأكيد و الشك  ) الشك  ، بالتأكيد ،  -

إذن ، حتى ، بناء ، ذا، بالنظر إلى ، بما أن ، بحجة أن  ، إ ط ، مثل : ألن ، لكون ، إذ ، بأثر ، بتأثير ، بسببوفرة الرواب -
 إلخ ولو ، بالرغم من أن  ...، ، ھكذا ، لذلك ، باختصار ، يمكن أن نفسر ، يعلل  ، يبرر  ، لكن ، بل ، على أن  هعلي
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 عبد هللا الزايد         حفظ 12: 6من  ة  ـر  الم   "الحقيقة  
                              

.       :الكتابيّ مط الن *   تبويب النّص: . :الجنس األدبيّ * وصفي  إيعازي   شعر إحيائي 
 :خصائص الشعر اإلحيائّي 
 ري.وحدة الوزن في البيت الشع -2اعتماد البيت الشعري الواحد ذي الشطرين المتساويين.                 -1
 ة مألوفة أو مستمدة من التراث.  اعتماد صور بياني   -4اعتماد الروي الواحد على امتداد أبيات القصيدة.    -3

 انتقاء التراكيب المتأنقة األصيلة. -6إحياء أساليب في الشعر القديم  كالخطابة والحماسة والوعظ.         -5
  ّخلف.لحالة العرب اليوم بما فيها من شقاء وت لوصف الحقيقي  لى ا" يشير إالحقيقة المرةعنوان النص " :عتبات النص 

  :بنية النص 

ر الشرقيين.            األبيات من األول  قطعالم   5:1: أسباب تأخُّ
 حفظ 12:6: الدعوة إلى الجد واالجتهاد.       األبيات من المقطع الثاني
 14:13ن ات م: العلم سبيل النهضة والرقي.      األبيالمقطع الثالث

 ر الشرقيي  نالمقطع األول: أسباب تأخُّ

 لقصيدة في عدة أمور منها:قاع في اظهر اإلي عّي:اإليقا المستوى 

 الضياء[ –بين الصدر والعجز في البيت األول بين ]الخفاء "التصريع"  التقفية -2.   الوافرنظمت القصيدة على بحر  -1
 برح الخفاء[ –بين ]تخفيها  التضاد -4                               تسترھا[ –بين ]تخفيها  الترادف اللفظي -3
 واألجانب أولياء / والمداوي         عليل// :         غنيهم بخيل/في البيت الرابع  ملتقسيحسن ا -5
 عليل[ –في البيت الرابع بين ]بخيل  التقفية الداخلية -6
  :المستوى المعجمّي 

تحاة و }مف عليال{ –الماداوي { و }نسااء –برح الخفاء{ و}أقوام  –منها }أتخفيها  األضداد ة منقام المقطع على مجموع*
 نيام{ –عيونهم 

.ة للشرقي  إبراز الفرق بين الصورة الحالي     ووظيفة هذا المعجم*   ين وصورة األصل المثالي 
 :المستوى التركيبّي 

 :الجمل االسمية والفعلية 

والجم  ل جباات األرض{  –قااد عاام  الضااياء  –الحالي ااة مثل}وقااد باارح الخفاااء  فعليّ  ةال لالجم  وظ ااف الشاااعر مجموعااة ماان *
قها التعادي  ةاالسميّ  الماداوي عليال{ل ليصاف بهاا حالاة  –غناي هم بخيال  –صرح المجد جد  به العفاء  –مثل }ثياب العز  مز 
 ين المزرية وينكر عليهم رضاھم بهذه المنزلة الوضيعة.الشرقي  
 غائبين:وال ضمير المخاطب 

اإلضافة أن يخاطبه ويسأله سؤاالً إنكاري ًا يدل باه الشرق"، وقصد من ھذه ھو أمين الريحاني مضافًا إلى كلمة " المخاطب*
 ين.ى تخاذل الشرقي  على مد

 { وھو يعاود إلاى الشارقيين وقاد أشاار الشااعر إلايهم بالضاميرهمعيونـ – همـفقد ورد مرتين في }غني   الغائبين*أما ضمير 
 ن فيها.  ل الخذالن التي يعيشوأن يذكر االسم صراحةل استصغاًرا لشأنهم، وبيانًا لحا دون
 :المستوى البالغّي 

 :الصور البيانيّة 
ق. *"ثياب العّز مّزقها التعادي"  تشبيه بليغ فيه تجسيم للعز  حيث جعله الشاعر ثوبًا يمز 

 مجد حيث جعله صرًحا ينهار.م الاستعارة مكنية فيها تجسي *"صرح المجد جد  به العفاء"
 عجز وقلة الحيلة.كناية عن الضعف وال "*"أقوم في المشارق أم نساء

                                 .ويالحظ قلة الصور البياني ة بسبب غلبة النبرة الخطابي ة على ما عداھا 
 :المحسنات البديعيّة المعنويّة 

 "زال"{ ء أيبرح الخفا –بين }أتخفيها  المقابلة*
 نيام( –م عليل( و )مفتحة عيونه –بين )المداوي  الطباق*
 ين مسلوبو اإلرادة متخاذلون مبددون أمجاد آبائهم. : تدل على أن الشرقي  ناتصور والمحسداللة ال -

 ومنه:: اإلنشاء 

 اإلنكار. غرضه ( ؟فناءأتخفيها وقد برح الخفاء؟ / وتسترھا وقد عم  الضياء؟ / أنوم أم ذھول أم :  ) الستفهاما* 
 يحاني على حال ھؤالء القوم.ني إلشهاد الريت الثافي الب النداء واألمر واالستفهام* 
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 المقطع الثاني: الدعوة إلى الجّد واالجتهاد 
 :ة في المقطع:من أبرز الظواھر اإليقاعي   المستوى اإليقاعّي 

 :الجمل المتوازية المتوازنة 

 ت الصوتي ة.ين الوحدامن تناغم ب ( وما فيهماا واتحاًدا / شباب الشرق إن لم تجِر بحًراجدًّ شباب الشرق تمث لت في جملتي )
 :الجناس الناقص 

 (زال و زلزلنا(   و  )سادوا فشادواو )(  ِجّدًا و َجد  وقد تمث ل في: ) 
 
  :الحقول المعجمي ة في المقطع ھي:المستوى المعجمّي 

 الصبر( –العلم  –َجد   – د  ج   –" وكلماته )اتحاد الفضائل* حقل "

 –لناا فاي معظام األرض اللاواء  –ألام ناُك فاي ساما العلياا الث ري اا  –وا لى سادوا فشاادته )األ" وكلماالماضي الزاهر"حقل * 
 نهتدي بالعلم نوًرا ( 

 زلزلنا العياء( –انهار البناء  –اتصل البكاء  –" وكلماته )بان الصبر والحاضر المنهار* حقل "
هم وال ( لاايش شااماتة فاايوال ھطلاات سااماء –ضاايكم وال جااادت بنباات أرا  -شاااعر علااى الشاارقيين فااي )فااال عشااتم ء ال* دعااا

 كراھية لهم، بل ھو تعبير عن األلم واستنهاض لهم ليعيدوا المجد الضائع.
 
 :المستوى التركيبّي 

 :الجمل االسمية والفعلية 

داء ونفي حيث بلغت الجمل الفعلي ة خمش عشرة جملة ما بين أمر ونل ةاالسميّ على  الفعليّة*الالفت في المقطع غلبة الجمل 
وا بأرواحهم من أجل بالدھم. وھي سرديّةوأخرى  وصفيّةوأفعال ماضية ذات داللة بمعنى الذم   تلح  على الشباب بأن يضح 

ا الجمل االسمي ة )فإن األمر َجد  واعتناء  وص فّي ي معظام األرض اللاواء( فادورھا ف نال –ألم نَُك في سما العليا الث ري ا  –* أم 
 .يل والتفسيرتدخل في باب التعل

 لضمائرتوزيع ا: 

: ھاو انتمااء  والس ببزلزلنا. ھو األبرز بين ھذه الضمائر،  –نهتدي  –فقمنا  –لنا  –أألم نُك  –: زدنا المتكلّمينضمير  -1
ر   لية الجميع فيزداد تأثيره فيهم وإقناعه لهم .مسؤوالشاعر والمخاطبين إلى نفش الجماعة ، وبذلك يؤك د أن التأخ 

 أراضيكم. وقد جاء لجذب االنتباه. –عشتم  –منكم  –رق : شباب الشالمخاطبين ضمير -2
 فشادوا.  –: سادوا الغائبينضمير  - 4بكيُت.                                –: نظرُت المتكلّمضمير  -3

 ليها. ل ألن الشاعر مزج ذاته في ذات الجماعة التي ينتمي إ نائبيوالغ المتكلّم* وقد تساوى ضميرا 
 
 غّي:المستوى البال 

 اإلنشاء والخبر 

 ا وات حاًدا / شباب الشرق إن لم تجر  بحًرا( غرضه  أسلوب النداء د ً  الشبابل ألنهم أھل التغيير.  حثّ )شباب الشرق ج 
 ا وات حاد ا( غرضه أسلوب األمر د ً  لى االجتهاد لنصرة بالدھم ولزوم االت حاد.اب عوحث  الشب النصح)ج 

 لتقرير غرضه اي ا...؟( استفهام إنكاري ما العليا الث ر)ألم نَُك في س تفهامأسلوب االس. 

 جاءت تقارن بين ماضي الشرق وحاضره. الجمل الخبريّة : 

 :الصور البيانيّة 

 "تدفقه، وھي توحي بكثرة التضحية.في  تشبيه بليغ للدماء بالبحر " إن لم تجِر..... دماء منكم بحًرا 

  ر العلم فيتسبيه مؤك د ينوًرا" "فقمنا نهتدي بالعلم  ھدايته بالنور. صو 

 "تشبيه بليغ، شب ه العرب بالث ري ا في رفعة المكانة وعلو المنزلة. " ألم نَك  في سما العليا الثّريّا 

 
 المقطع الثالث: العلم سبيل النهضة والّرقي 

 من أبرز الظواھر اإليقاعي ة في المقطع: :قاعيّ المستوى اإلي 
 تي:المّد الصو 

 الهناء  –السعادة  –الوالء  –التعاون  –شعارھم  –أبناء  –وھي:) رقينا  الكلمات الممدودة باأللفطع تكثر في ھذا المق– 
 فداء ....( -سواء –اإلخاء  –التضامن  –البناء  –لها  –حافالت   -المدارس 

 بالرفعة والعظمة والتسامي. يحاء:  اإلوظيفتها 
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 وتتمث ل في ھذه الجمل ا ،صوتي ًا وتركيبي ً  التي تؤك د المعنىة: الجمل المتوازية المتوازن: 

   ( تعم  به السعادة والهناء // شعارھم التعاون والوالء)  ( وعلم  يعوز رقي نا تعميمعلم //  يعوز رقي نا  أبناء)  
 :التكرار 

 .اء(بن –تشي د/ بناء  –د علم / تشيي –رقي نا / علم  -يعوز/ رقي نا  –ا: )يعوز منه تكررت بعض الكلمات
 : يول د إيقاًعا صوتي ًا فيه حث  لألجيال الشاب ة على العلم.وظيفته

 
 :الحقول المعجمي ة في المقطع ھي : المستوى المعجمّي 

قي.تهيفوظ*     المدارس (  - " ومفرداته )العلم ثالث مراتحقل العلم*"   : التأكيد على أن  العلم ھو سيبل الر 
ر أخالقي وظيفته*  التضامن(   -اإلخاء  –الوالء  –ون " ومفرداته ) التعائلحقل الفضا*"  طالب العلم.ل: وضع تصو 
 
 :المستوى التركيبّي 

  ّةة والفعليّ الجمل االسمي 

 مل الفعلي ة مضارعة.الج " جمل اسمي ة ، وغالبية ھذهخمس" جمل فعلي ة مقابل "ثماني* وردت "
 .اجته إلى أبناء العلم: وصف حالة الشرق وشدة حوظيفتها 

كاأن  –قواعاده التضاامن واإلخااء  –لهاا فاي القلاب ال فاي األرض البنااء  –* أما الجمل االسمي ة )شعارھم التعاون والاوالء 
 عليل.والت: الوصف والتفصيل فوظيفتهالك األرواح قاطبة فداء(  –النور والظلما سواء 

 
 :المستوى البالغّي 

 اإلنشاء والخبر: 

 أبنائه على النهضة والرقي. حثّ ": غرضه  يا شرق " * النداء:
 على التسلح بالعلم. الحثّ " غرضه  انتصر بالعلم : "األمر* 
 ذ ل.ل الل إذ دعا الشاعر إلى عدم قبوب ْعٌد إيعازيّ ، وفيه النفي" غرضه  أنرضى بالهوان ونرتضيه؟ :" االستفهام* 
 .تفيد الوصف والتفصيل والتعليل الجمل الخبريّة:* 

 

  :ومنها: في النص   بسبب الطابع الخطابي   نادرةالصور البيانيّة 

 عن مكانة صروح العلم وأھميتها في النفوس. كناية " لها في القلب ال في األرض البناء" *
ا" *  بناء قوي ًا.عز  تجس د ال استعارة مكنيّة "تشيِّد من بناء العّز صرّحً

رح بالتضا تشبيه بليغ *" قواعده التضامن واإلخاء"  من واإلخاء.لقواعد الص 
 

 :إعادة بناء النّص 

ه به الشاعر إلى أمين الريحاني   ة داعيًا ومن ثَم  يخاطب فيه الشرقيين بعام   * القصيدة خطاب يتوج  ة ، وشباب الشرق بخاص 
خاطاب  الث انيوفاي وصاف حالاة الشارق والشارقيين المتخااذلين المتعاادين،  ولاأل عالمقط ففي ، إي اھم إلى النهضة ببالدھم

بمنزلة الختام ل إذ انتهى فيه  الثالثإياھم إلى بذل أرواحهم ودمائهم  في سبيل الوطن واستعادة أمجاده ، وجاء اب داعيًا الشب
 الشاعر إلى تقرير أمر الزم لنهضة الشرق ھو التسل ح بالعلم.

 
 تقويم: 

إذ انصرف فيه الشاعر إلى  لا في المقطع األولغيً طا الوصففي النص. فكان  الوصفّي واإليعازيّ ل النمطان تداخ* 
َد وصف حالة الشرقي   في مطلع المقطع الثانيل إذ خاطب  اإليعازين معتمًدا على بعض الصفات والجمل االسمي ة ، ثم ُوج 

هم على طلب العلم معت ارع إنشائية كالنداء واألمر واالستفهام والمض على أساليب مًداالشاعر فيه شباب الشرق وحض 
 زوم.المتضمن معنى الل

* لم يقتصر خطاب الشاعر على الوظيفة اإلفهامي ة بل تعد اھا إلى الوظيفة التأثيري ة ، وذلك أنه قصد التاأثير فاي المخااطبين 
ة الشرق.  وبخاصة الشباب من أجل تحقيق عز 

 
 مثل: دحق ق الشاعر في النص سمات التيار اإلحيائي  المجد    :اليّ البّْعد الفنّي والجم 

.      -2.  دامىالشعراء الق اتباع خطى -1 وي   بناء القصيدة على قواعد متينة من النظم مثل وحدة البيت والوزن والر 
 الدعوة إلى القيم األصيلة.  -5وضوح الصورة وعدم الغرابة.   -4أصالة الكلمة .  -3 
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 االستفهام: مفهومه وأدواته ومعانيه

 
  :قسمانمعرفة ما يجهله. وھو ل ملقوم به المتكلغوي  يھو عمل تعريف االستفهام: 

 
 :الهمزة(: –االستفهام عن مضمون الجملة بـ )هل  القسم األول 

 
 ، ويكون الجواب عنها كما يلي:الجملة المثبتة: يسأل بها عن مضمون هل -1
 ( مكان "ھل" +  باقي الجملة كما ھي.نعم: ) في حال اإلثبات بـ* 

 لم أو ما+ باقي الجملة. + "ل(  مكـان "ھـال: ) ـ* في حـال النفـي ب
  هل أحسنَت إلى الفقراء؟: مثال

 أحسن إلى الفقراء. لم، ال، أحسنُت إلى الفقراء.   وفي حال النفي : نعماإلجابة في حال اإلثبات : 
 
 استعماالت: ثالثة: ولها الهمزة -2
 ي:يل ال"  كمب عنها مثل "ھ، ويكون الجواالجملة المثبتة: يسأل بها عن مضمون األول 

 ( مكان "الهمزة" + باقي الجملة كما ھي.نعم) * في حال اإلثبات بـ :
 (  مكـان "الهمزة" + لم أو ما+ باقي الجملة.ال) * في حـــال النفي بـ :

  أسمعَت نصيحة والدك؟: مثال
 .يأسمع نصيحة والد لم ،ال، سمعُت نصيحة والدي.   وفي حال النفي : نعماإلجابة في حال اإلثبات : 

 
 فيكون الجواب عنها كما يلي:الجملة المنفيّة: يسأل بها عن مضمون الثاني ، 

 مكان "الهمزة" + باقي الجملة دون أداة النفي. (بلىفي حال اإلثبات بـ : )* 
 ( مكان "الهمزة" + باقي الجملة بأداة النفي.نعم* في حــال النفي بـ : )

 أن صاحبه؟: ألم يرفع العلم شمثال
 يرفع العلم شأن صاحبه. لم، نعم، يرفع العلم شأن صاحبه.   وفي حال النفي :بلىل اإلثبات : حا ياإلجابة ف

 
 ( ويكون الجواب بتعيين أحد الشيئين.أم، ويأتي بعدھا )واحد من شيئين أو أكثر: أن يسأل بها عن الثالث 

.  ل:وقتيين أحد الشيئين، فاإلجابة تكون بتع  :" أشهدَت بالحّق أم بالزور؟"مثال  شهدُت بالحق 
 

 االستفهام عن عنصر من العناصر المكونة للجملة.  القسم الثاني:
 وھو عمل لغوي يطلب به المتكلم تعيين عنصر من عناصر الحملة مستعمالً أحد أسماء االستفهام اآلتية:

 شعراء المعلقات؟ منمثال:            *مــَْن :) للعاقــــــل(
 بنى الفراعنة؟ ماذا" مثال: ذا" بـ "ماحاجتك يا بني؟ وقد تقترن " مامثال:            (ل:)لغير العاق ــا*مـ

 مثال: متى يقام معرض الكتاب؟           )للزمـــــان( *متى :
 تقع البحرين؟ أينمثال:            *أين  :)للمكــــــان(
 ت اإلجازة؟ضيق كيفمثال:            *كيف:)للحــــــــال(

 ديناًرا اد خرت؟ كممثال:            لعــــــــدد()ل :*كـــم
 *أي  : )للعاقل ولغير العاقل وللزمان وللمكان وللحال بحسب ما تضاف إليه(

 درس ذاكرت؟ )لغير العاقل( أيطالب تفوق في االمتحان؟ )للعاقل(     /         أي: أمثلة
 بلد أنت؟ )للمكان( أيمن       / ؟ )للزمان(       عصر عاش المتنب ي أي في          

 
( فهي معربة، وألسماء االستفهام الصدارة في الجملة، وال يتقاد م عليهاا إال أي: أسماء االستفهام كلها مبني ة ما عدا )ملحوظة

 حرف الجر. وتعرب على حسب موقعها في الجملة.
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 :نماذج لإلعراب 
 مبتدأ. خبر أو اسم استفهام مبني في محل رفع :من                             أصحاب المعل قات؟من  -1
 
 مبتدأ.خبر أو مبني في محل رفع  م اسم استفها :ما                                               ؟اسمكما  -2
 
 ل نصب مفعول به.اسم استفهام مبني في مح: ماذا                                     ؟قرأت أمشماذا  -3
 
 .اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم :متى                                        ؟ر هللانصى مت -4
 
  .في محل رفع خبر مقدم  اسم استفهام مبني :أين                                             ؟ المفرُّ أين   -5
 
 مبني في محل نصب على الظرفية.  اسم استفهام :أين                                    ؟تقع البحرينأين  -6
 
 .اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم كيف:                                         كيف الحال ؟  -1
 
 نصب حال.اسم استفهام مبني في  محل  :كيف                                 ؟قضيَت اإلجازةكيف  -4
 
 في محل نصب مفعول به.   مبني استفهام   اسم :كم                                     ؟خرت  اد  ًرا ديناكم  -8
 

 في محل نصب على الظرفية.  مبني اسم استفهام  :كم                                      ؟يوًما صمتَ كم  -10
 

 بالباء. في محل جر ام مبني ستفهاسم ا : مك                                ؟تصد قتبكم دينارا   -11
 

 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاھرة أي:                         ؟ آيات هللا تنكرون"أي  "ف -12
 

 .اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة الظاھرة أي:                        ؟"فبأيِّ آالء ربكما تكذبان" -13
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 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة       حفظ 5: 1من  "للبحرين أغنياُت عشق  "
                                                     

 .شعر وطني   :الجنس األدبيّ * .      يغتني بالسرد وصفي   :النمط الكتابيّ  *   تبويب النّص:
  الفخر بأمجادھا، وتصوير محاسنها.الشاعر بعشقه لها، و"البحرين" وتغنِّي  لحو عنوانيدور ال :النصّ عتبات 
  :ًرا طبيعاة بالده أوال، متغنِّيًا بحسنها وتاريخها الحافل بالبطوالتيخاطب الشاعر في قصيدته موضوع النّص ، ومصوِّ

 الحياة القائمة على ثنائي ة البر  والبحر.
 .محاسنه، وطيب العيش فيهتعلُّق به، والتغنِّي بر بأمجاد الوطن والفخالتدور حول  للنصّ سيّة الفكرة الرئي -

  :بنية النص 

  5:1األبيات من           .            أوال نُ ُحس  : المقطع األول 
اص.    : المقطع الثاني  11:6األبيات من    أغنية الراعي والغو 
 16:12ت من بيااأل                    .    بلد األبطال: المقطع الثالث

 21: 11األبيات من   الحبيبة الملهمة.                ع:الراب المقطع
 

 المقطع األول 

 :قام اإليقاع على مستويين: المستوى اإليقاعّي 

العائد إلاى  ميرالض"  " الكاف حرف الرويّ ، وھو مالئم لمقام التغنِّي، ووحدة الكامل: المتمث ل في بحر اإليقاع الخارجيّ  -1
 معاني التمجيد واإلشادة.جعل حضورھا قوي ًا ترجع إليها كل  ، مما يمخاطب " أوال"ال
 المتمث ل في: اإليقاع الداخلّي: -2
 اعتلت ( –ُعالك  –) أعلَوا  التجانس الصوتيّ  -(      جالك   – بين الصدر والعجز ) حباك   التصريع -
ُعالك  ( وھو يوحي برفاع الشااعر  –للسماء  –ها تراث –التاريخ  –اك  ُذر –يا دار  –ك  جال –حباك   –) جمال  تواتر المدّ  -

 صوته صادًحا بأغنيات تمجيد البحرين.
 

  :المستوى المعجمّي 

 ( ھي الكلمة المفتاحي ة، وقد تعل ق بها حقالن معجمي ان: أوال)  -1
 عر بالبحرين وبجمالها.عن تعلُّق الشاعبِّر وھو ي (جالك   – نُ س  حُ  –الجمال  –حباك  ومفرداته: ) لغزل":"ا حقل الجمال –أ 

 –األوائل  –ُعالك   –أعلوا  –تراثها  –التاريخ  –ُذراك   –الشم   –القالع  –تغلب  –ومفرداته: )عبد القيش  حقل المجد: -ب
لحساان ا جمااع إلااى اكيانًاا أوال"الشااعاع (، وھااذان الحقااالن يظهااران "  –نبااراس العلااوم  –حماااك   –الحضااارة  –األواخاار 
.معاني ا والجمال  لمجد والعز 

 :المستوى التركيبّي 

 وھما: ھيمن على المقطع نوعان من الضمائر التي تتصل بأوالل ألنها محور الحديث في القصيدة  -1
 ( ِك حما – كِ ـفي – كِ ُعال – كِ ُذرا – كِ جال – كِ حبا – كِ ـ: ) ربُّاألول: كاف الخطاب -
الالفاع تاء  الثاني: - ن يوحياان بحضاور أوال فاي عاالم الشااعر وقربهاا مان نفساه الضاميرا ( وھاذان تِ ـَحَمي ا – تِ ـ: ) ُصن 

 مدى اعتزازه وإعجابه بها، وتعظيمه لشأنها. انويؤكِّد
 –ها تراث لم يهمل التاريخ –حميت  نبراس العلوم  –ُصن ت  األوائل واألواخر  –) لم تزل تحمي القالع : األفعال الماضية -2

 . واالستقبالتدلُّ على االستمرار في الحال ي اعتلت بحماك  ( وھ –ة فالتقت فيك الحضار – أعلوا السماء
 جمع الشاعر بين النفي واإلثبات كما في األمثلة السابقة ليؤك د على حضارة البحرين وتاريخها. -
 

 :اإلنشاء والخبر: -1 المستوى البالغّي 

 ب غرضهما التحبُّب والتمجيد.قريلل نداءئي ان نوعهما ( أسلوبان إنشايس د القيا دار عب –أأوال )  -
 غرضها تمجيد وتعظيم الماضي العريق والحاضر الزاھر ألوال. خبريّةبقية أساليب المقطع  -  
 :في المكنيّة اتاالستعار - الصور البيانيّة: -2
وس التي تُجل ى وال بالعرحيث شب هت أفيها تشخيص      (الِك وبكل حسن للعيون ج       أأوال بك بالجمال حباِك  )  -

 وھي توحي بأن جمال أوال صنيعة رباني ة ابتدعها هللا في أبهى صورة.  وتُقد م لحبيبها،
 وال يهمله. أوال( شب ه التاريخ باإلنسان الذي يعتني بأمر  لم يهمل التاريخ قطّ تراثها)  -
ْنِت األوائل واألواخر (  -  ن العاقل الذي يصون ويحمي.باإلنسا هان أوالشبِّ تُ  لوم (ِت نبراس العَميْ و ) حَ ) ص 
 : في قوله: ) نبراس العلوم ( تشبيه بليغ للعلم بالمصباح.التشبيه -

 جالك  ( –في: ) حباك   في مطلع القصيدة التصريع -المحسنات البديعيّة:  -3
 براس وشعاع( و ) خبا (.ن )نوبي –   والمتأخرين. ة للمتقد مينلحمايمول ااألواخر( الذي يفيد ش –بين: )األوائل  الطباق -
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 المقطع الثاني 
 :ة في المقطع:برز الظواھر اإليقاعي  من أ المستوى اإليقاعّي 

 )أأوال( وھي تكرار للنداء في المقطع األول، وكذلك تكرار ) قطيعه ( مرتين.  تكرار المفرداتومنه  -: التكرار -1
بنات  –نااي الحاب   –) رأد الضاحى والمضااف إلياه صايغة المضااف : مثال تكارار كيبيّ ةترال وتكرار الصيغ -               
 شفق الغروب ( –سفين الغوص  –البحار 

 الشاكي (   –) شكا  :التجانس الصوتيّ  -2
 ھناك ( –منهم  –ھائج  –بهم  –) الشهور  والهاءأقام (  –قطيع  –) ساق  القافبعينها مثل:  تكرار حروف -3

 

 الن معجمي ان ھما:المقطع حقسيطر على ّي: المعجم المستوى 

 خميلة (  –ناي  –ساق  –قطيع  –) راٍع  حقل الرعي: -1
 البحر ( –الغروب  –شفق  –مرسى  –الغوص  –سفين  –) البحار  حقل الغوص: -2

لاذي ريني اة اللبيئاة البح لتراث األصايلزان اويبر وھذان الحقالن يؤك دان على الوحدة بين البر  " الرعي" والبحر "الغوص"
 ن المصدرين.كان يعتمد اقتصادي ًا على ھذي

يشاترك فياه الراعاي  فالغن اءل الغناء والش وقوقد انبثق عن ھذين الحقلين حقالن آخران بينهما خيط مشترك وھما حقال:  -
اصون ) األ ( والغو  اص، فالراعي )غن ى بناي الحب  اأم طربًاا (. شافاھهفاوق  غنيات تذوبوالغو  ناين فنجاده فاي ح الش وقا م 

ھم شاوقأل ألھاٍل، عاودتهم إلاى مغنااك،  لراعيه ) وشكا فحن  قطيعه للشاكي (القطيع  اص ألھله وأرضه )يهازُّ وفي حنين الغو 
، ااد علااى انتماااء ھااذا المقطااع للتيااار الرومنسااي   تمضااي الشااهور بهاام، قلااب سااالك (، وكاال  ھااذه الحقااول ومفرداتهااا تؤك 

 تعبير عن نزعتهم الوجداني ة.فردات للمثل ھذه الم ون يستخدمونومنسي  فالر
 

 :المستوى التركيبّي  

 للداللة على ھناء الراعي وغبطتهل ألنه يعيش في البحرين. ( طوبىافتتح الشاعر المقطع بكلمة )  -
 ( جاءت نكرة للعموم. راع  )  -
 اءة العيش في البحرين.نھ وتعب ر عن الوصفلى عادوا ( تدل  ع – حن   –شكا  –عن ى  –أقام  –) ساق  األفعال الماضية -
ھم  األفعال المضارعة -  الرحلة.ومخاطر تحكي قصة الغوص،  سرديّةتمضي ( جاءت لتؤد ي وظيفة  –تذوب  –) يهزُّ
 

 :األساليب اإلنشائيّة: -1المستوى البالغّي    

 .عل ق بهاحب  لها والتين وإظهار الالبحرجاب بعيا بنت البحار ( غرضه اإل –: ) أأوال النداء -

 الصور البالغيّة: -2
 شب ه الحب  بالناي الذي يطرب. ،تشبيه بليغ) ناي الحبِّ (  -
إذ شاب هت أوال باإلنساان العاقال المخاطاب،  مكنيّ ة اس تعارةل ففاي الناداء "أأوال" مرّكب ة( صورة أأوال يا بنت البحار )   -

 لبحرين.صوف ھو جزيرة امو عن يةكناوفي " بنت البحار" 
ر األغنيات بسائل حلو يذوب فوق الشفاه. فوق شفاههم تذوب غنياتاأل)  -  ( استعارة مكني ة صو 
 

 المقطع الثالث 
 

 :في اإليقاع الداخلي  من أبرز الظواھر اإليقاعي ة في المقطع: المستوى اإليقاعّي:  

ا(،) كم  -ا المغيردار عشيرتي(، )رد و - : ) مهد أجدادينةمتوازتراكيب  -الطغاة(  –منها  )كم  مفرداتتكرار  - رموا عدو 
 التأكيد على قوة ارتباط الشاعر ببلده وقومه وشدة اعتزازه بمآثرھم. التكرار:هذا وظيفة و كم طوحت( -يستفيض

 

 :معجمان فخريان: في المقطع  - المستوى المعجمّي 

 ( اككرذ –القلب  –عشيرتي – دار -أجدادي -مهد )ته: ومفردا معجم االعتزاز باالنتماء لوطنه -1
  ( فت اك –مدحورة جيش  -رمى -قنا -مغير –أسياف  –كماة  )ومفرداته  معجم التغني بالبطولة في الحرب -2
 

 :المستوى التركيبّي 

) السابحين  علالفا واسم) كماة(  الصفة المشبهة: مثلفي وصف أھل البالد وأعدائهم  باألسماء المشتقةيحفل المقطع  -1
ج منطقاي يحااكي التااريخ وحقائقاه الثابتاة فقاد وفي ذلك تدرُّ  ،) مدحور( واسم المفعول) فت اك(  ةوصيغة المبالغمغير( لا –

ا( ثام إلاى / رد وا المغيار / رماوا عادو ً  ة ) طوحات أسايافهم بالعاداج من وصف قوماه بصافة ثابتاة ) الكمااة( إلاى الفاعلي اتدر  
 ة ) الطغاة مدحورة(رماك( إلى المفعولي  الظالم ة ) في و من الفاعلي  ا انقلب العدبينم ت اك(المبالغة ) ف

 .( وحرف التوكيد )إن ها( وحرف النفي ) ما : حرف العطف ) الواو( واالسم الموصول ) من  (ةمن الروابط اللفظيّ  -2
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ال ) لاى الوصاف الملاى اللظاى ( إحين عالسااب) بلاد الكمااة  االنتقال م ن الوص ف المجم ل - ومن الروابط المعنويّة: كام فص 
َداك  حت أسيافهم بع  وا المغير  –طو  ا  –ردُّ  جيش فت اك (  –رموا عدو ً

 في ) مهد أجدادي ودار عشيرتي  // كم يستفيض القلب من ذكراك ( تتابع السبب والنتيجة -
 

 :خر والتعظيم.لفل نداءان( ة لك مابلد ايا مهد أجدادي /  ) -   اإلنشاء والخبر: -1  المستوى البالغّي 
ا ( غرضها الفخر باألمجاد والبطوالت. خبريّةساليب ة األبقي   - وا المغير / رموا عدو ً  ومنها ) ردُّ

ل والصبر على أھوال الحرب. السابحين على اللظى)  -            :الصور البيانيّة -2  ( كناية عن صفة قوة التحمُّ
 ريحي ةل إذ شب ه القهر والخضوع الذي أراده العدو بالظالم.ارة تص( استعالظالم رماك  يف)  -                                    

 فإنها مدحورة من جيشك (  –: ) تجب رت الطغاة المقابلة -(   حماك   – :  ) رماك  الجناس الناقص - المحسنات البديعيّة: -3
 ( ورة مدح –شر  ( و ) تجب رت  –: ) خير الطباق  -

 ابعالمقطع الر 
  ّاإليقاع في المقطع:شكال من أ :المستوى اإليقاعي 
 شعري ( –اإللهام / الشعر  –روحي / ألهمتني  –روحي  /  رضاك –: ) رضاي التكرار -1
فاي البيات الثااني مان  الالمأيضا تكرار حرف  التجانسالحروب (، ومن  –روحي  /  إالك  –: ) لي التجانس الصوتيّ  -2

خاواطري  –روحاي  –فجاًرا  –في البيتين األخيرين ) الشعر  الراء( وتكرار  ك  إال   –موئل  – مائلالخ –لي  –م ع ) لالمقط
        ثراك ( –رمل  –شعري  –
 : يكشف عن حالة الطرب والنشوة التي يشعر بها الشاعر.داللة اإليقاع* 
 

 :فظهرقام المقطع على المعجم الرومنسي   المستوى المعجمّي: 

با  -روحي  –عهدي  – ھواك   –صب   –ومفرداته: ) عشقت  مهيمن على المقطع،ال ھو معجم العشق -1  ( نجواك   –الصِّ
 شعري ( –خواطري  –تدف قت  –اإللهام  –الشعر  –ومن مفرداته: ) ألهمتني  اإللهام معجم -2
 

 :الضمائر: -1 المستوى التركيبّي 

 – يخاواطر – يروحا – يعهاد – يباالد –( مثال: ) أناا ماتكل م يااء ال –) أناا  ردالمف  الم تكلّم ضاميرھيمن على المقطع  -
 ( وھذا يدلُّ على وضوح ذاتي ة الشاعر الذي يتغن ى بمحبوبته البحرين.يشعر

ك   –فداك   –العائد إلى " أوال " )اذكري  المخاطبةضر ضمير حكما  - (، واجتماع ھاذين الضاميرين  –ھواك   –إال  رضاك 
 العنوان.أشار إليها أنت  وھذا يشير إلى عالقة العشق التي  "و "أوال " " أنا الشاعر مع بين القة التي تجى العل  عليد
 الجمل الفعليّة واالسميّة: -2
على المقطع ومنها: ) أنا يا بالدي فيك  صبٌّ / روحي فاي الحارب فاداك  / أناا شااعر مثال الهازار / الجمل االسميّة  غلبت -

 الصادقة.شق، والكشف عن مشاعره وصف حال الشاعر العا :ووظيفتها   اك  (قت ھوإني عش
ا  -  : وصف لواعج النفش ومشاعرھا.ووظيفتها   ي عهدي / ألهمتني بالشعر / تدف ق اإللهام (ر) اذك الجمل الفعليّةأم 
 

 :الصور البيانيّة: -1 المستوى البالغّي 

ئر معاروف بحسان صاوته، وھاذا ر وھاو طاانفساه باالهزا شاب ه الشااعر جمال ،بيه م( تش أنا شاعر مثل الهزار: ) التشبيه -
 يعدُّ مؤشًرا على رومنسي ة الشاعرل فاسم ھذا الطائر من المفردات التي يحتفي بها الرومنسي ون. التشبيه

 ب ه الشاعر نفسه بالعاشق.ش( تشبيه بليغ، فقد  أنا صب  )  -
 اطَب.اقل المخباإلنسان العشاعر البالد ه الإذ شب  (  يا بالدي)  االستعارة المكنيّة -
با وبدايات الشباب بالفجر. االستعارة التصريحيّة -  ) ألهمتني بالشعر فجًرا ( شب ه أيام الصِّ
 

 األساليب اإلنشائيّة: -2
 في البيت األول: ) فاذُكري عهدي ( وغرضه التمن ي. األمر -
  ن.الوط ) يا بالدي ( غرضه تعظيم منزلة النداء -
 

 تقويم: 

ن الشاعر الكالسايكي  اإلحياائي  والشاعر الرومنساي  الحاديثل حياث جمعات القصايدة باين وساطًا بايموقًعا  ةالقصيدھذه  تقع -
ح وعبااارات جزلااة قوي ااة ) وھااذه طبيعااة الشااعر ضااالفخاار والتمجيااد وذكاار المااآثر واستحضااار التاااريخ بأساالوب خطااابي  وا

عااة والتعلُّااق بااالوطن، واسااتدعاء الطبين الحااب  ، والتعبياار عاايااب العاايش فيااهطن وطالمااو اإلحيااائي  ( وبااين التغن ااي بجمااال
 ، ) وھذه طبيعة الشعر الرومنسي  (.ووضوح العاطفة والذاتي ة
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 يوالنهألمر أسلوب ا

 
 :ًھو طلب القيام بعمل ما أو االتصاف بصفة على وجه اإللزام. األمر: أوال 

 
 :صيغ األمر 

 
 على القوم الكافرين" رنانصواأقدامنا،  وثبِّت، علينا صبًرا أفرغ:مثال :"ربنا فعل األمر -1
 
 ك. رحم لولتصإلى جيرانك ،  ولتحسنبالمعروف،  لتأمر: مثال:  المضارع المقترن بالم األمر -2
 
 المحتاجين.وعونا المساكين،  وإطعاًماالفقراء،  رحمة: مثال: المصدر النائب عن فعل األمر -3
 
ب عليكتي : نصيح إليك: مثال: اسم فعل األمر -4  الكذب. وحذاراألخالق فتمس ك بها،  ودونكها، نفسك ھذِّ
 
 

 :ھو طلب الكفِّ عن القيام بالفعل على وجه اإللزام. ثانيًا: النهي 

 
  فعل مضارع مجزوم. "ال" الناهيةللنهي صيغة واحدة ھي:  :النهيصيغة + 

 
 أمثلة: 

 باهلل" تشركْ "يا بني ال   -1
 ل ألنه صحيح اآلخر.السكونجزمه د ال الناھية وعالمة : فعل مضارع مجزوم بعتشرك 
 
 

 من األشرار. تدن  وراء منكر وال  تجرِ في شر  وال  تسعَ ال  -2
:  ، ألنها معتلة اآلخر.حذف حرف العلةمجزومة  بعد ال الناھية وعالمة جزمها ارعة ال مضأفع تسَع/ تجِر/ تدن 

 
 

 أموالكم بينكم بالباطل"  تأكلوا"وال  -3
 ل ألنه من األفعال الخمسة.جزمه حذف النونال الناھية وعالمة : مضارع مجزوم بعد واتأكل
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 خليفة علي عبد هللا          "كرة المكاناذ"        
.       :النمط الكتابيّ  * . :الجنس األدبيّ * وصفي   شعر واقعي 
 :ر من قيود النظم  تعريف  الشعر الواقعّي ( معتماد علاى إيقااع التفعيلاة التاي القافيةالقديم )وحدة الوزن وھو شعر متحرِّ

 والمعنى.ري ة الشعويختلف عددھا من سطر إلى سطر تبًعا للدفقة 
 الزمان انتابته الحسرة والندم. غيره، وعندما وجدانه بالمكان الذي ترب ى فيه يدور حول شاعر تعل ق نصموضوع ال 

 

 انه: مالمح المكان."المضان"      وعنو  من "لهذا المكان" إلى المقطع األول 

  :في المقطع: الظواهر اإليقاعيّةمن المستوى اإليقاعّي 

 ما الموصولة "أربع مرات" ( –أسرار   -سر  "مرتان"   –) لهذا المكان "ست مرات"  :ثلم رراالتك  -1
 في غالبي ة األسطر. النونھو حرف  الروّي المتواتر* 
 مقد س (  -أسرار –سر   –سي دة  –متوس ط  –بوسع  –الياسمين  –س ناأ –في )البيلسان  نسيالمثل:  تكرار الحروف* 
 المضان( –الرحمن  –البيان  –الجنان  –حنان  –األمان  –العنفوان  –األذان –ثياب –)المكان :ثلم لفتكرارالمّد باأل *

 تباه.تعطي تناغًما صوتي ًا يؤك د المعنى ويجذب االن :* أثر هذه الظواهر
 اختالف عدد التفعيالت في األسطر مثل: همن مظاھرو في المقطع ندسيّ التوزيع اله -2

 ةلهذا المكان رائح
 ط العود والصندل الكاذيخليمن 

 وزهر البيلسان

  :المستوى المعجمّي 

نجام   -الطيار  – اليناابيع فاي البحار –الياسامين   -الصاندل الكااذي  -العاود  –)زھار البيلساان  "ةالطبيعحقل "مفردات  -1
ة تعل ق الشاعر بالمكان لما له من أثر  :داللته*             نخلة( -ي ا الثر  ى نفسه.ي  علإيجابيوحي بشد 
الااة علااى المكااان حاّس  ة الش  م وظ ااف الشاااعر -2 ااندل الكاااذي  -رائحااة العااود مثاال: ) الد                                                                                           الياساامين(   -زھاار البيلسااان  –الص 
 نجم الثري ا( –المحاريب  –الرايات  –ذن المآ –)أناس بثياب بيض  وتظهر في: حاّسة النظر:و
 .ببقاء أثر عبق المكان في حواس الشاعر على الرغم من مضي الزمن الشم: توحي حاس ة دورها*

 في وجدان الشاعر. ته حاضرةالمكان وصور ببقاء مالمح النظروتوحي حاس ة 
 –المااآذن  –األذان  –صااالة الفجاار  –يض ياااب باا) أناااس متراصااين بث :"معج  م الت  راد ال  دينّي واالجتم  اعيّ مفااردات" -3

 بيان الطابع الديني  واالجتماعي  للمكان. * داللته:       مريم( –سورة الرحمن  –فاتحة التنزيل  –باسم هللا  –المحاريب 
 

 :المستوى التركيبّي 

 –المكاان ...دفء اليناابيع ذا له – لهذا المكان شكل أناس –)لهذا المكان رائحة :على المقطع مثل الجمل االسميّةھيمنت  -1
 :أمرانويالحظ على ھذه الجمل ،   لهذا المكان موقع متوس ط( –له المحاريب دنيا  –له المآذن رايات 

 المكان. لرسم مالمحتعد دت أوصاف المبتدآت  -.  بتخصيصى المبتدأ للحصر والعلتقديم الخبر"الجار والمجرور" -أ
 

 :غية:البال الصور -1 المستوى البالغّي 
 ": تشبيه للمحاريب بالدنيا. له المحاريب دنيا * "        ": تشبيه للمآذن بالرايات.  له المآذن رايات"  *

 ا شب ه األمان بأمٍّ حنون.ياة بإنسان له وجه، كم" شب ه الح ليعطي وجه الحياة حنّو األمان * "
 المكان في نفش الشاعر.ھذا  مكانة" كناية عن سمو   لهذا المكان موقع متوّسط في القلب * "
 : توحي بتعل ق الشاعر بالمكان.أثر هذه الصور* 
 في المقطعل ليناسب وصف المكان وصفًا دقيقًا. األساليب الخبريّةأكثر الشاعر من  -2
 ب." استفهام غرضه التعج  ماذا أقول وسيّدة الحرف هنا قد فتحت قلبي....؟واحد ھو" شائيّ أسلوب إنفي المقطع  -3
 

 وعنوانه: ميالد شاعر عاشق.     بهذا المكان" إلى "كؤوس من " مقطع الثانيلا    " 
 :في المقطع: الظواهر اإليقاعيّةمن  المستوى اإليقاعّي 

 .يعطي تناغًما جميالً يطرب األذن ويؤك د المعنىة طوالً وقصًرا، مما اختالف األسطر الشعري   -1
 ثة األخيرة مما يحدث إيقاًعا وتناغًما صوتي ًا جميالً .الثالسطر في األ التوازي والتوازن الجزئيّ  -2

 مهما تكاثف السحب وأمطر الريح به بعيد الهضاب
 ومهما قايضت الدنيا بنا زمانًا بزمان

 ا في الليالي كؤوسومهما أسكرتن
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 ى المعجمّي:ستوالم 

   لب(الق –للحب   –فتاة  –بحب   –فؤاد  –" )العشق معجم العشقمفردات " -1
 كل الصعوبات. رغم : حب  المكان * داللته

 ( الذي يوحي بلون ملبسها.ألوان عبّاد الشمس) -  " مثل: بالفتاةفي المقطع عد ة عبارات ارتبطت " -2
 تذك رھا.  ( يوحي بالطعم اللذيذ الذي يحس ه عندمن عسل التمر) -وحي بأن بياضها يشبه بياض الحليب ( يحليب الظّبا) -
وفااة فسااتان( كلمااات مأل –الكمااان  –الحمااام  –ل حيااث إن )الخطاااطيف ال  واقعيّ ب اار عاان اتجاااه الشاااعر طااع يعالمق معجاام -3

 .مستمد ة من الحياة الواقعي ة
 :النمط الوصفّي في المقطع: راتمن مؤش -1المستوى التركيبّي 

 (تهطل –تسترد  –نطلق  –ن مكي –ز )يه األفعال المضارعة -      ھنا فتاة( –مثل )وھي تهطل الجمـــل االسميــّة -
 وھي تهطل عشقًا بحب  المكان( –مثل )يهز أبعد األوتار خفقًا  الجمـــل الخبريّــة -
ًجا( –"الحال" مثل )شفيفة  النعوت غير المباشرة -      (أرحبا أفقً  – األصفرمثل)فستانها  النعــوت المباشرة -  مؤج 

 

ض مير ويادل  علاى حضاور ذات الشااعر،فاي أول المقطاع ( ــيعلّمنـ – ـيتمطرتنـسا – ـت  تعلّمـ) ضمير المتكلّم المفرد -2
 العشق منه كما تعل مها الشاعر. نونمن يسكن في ھذا المكان قد تعل م فأن يدل  على  في آخره( ـناأسكرتـ) المتكلّم الجمع

 

للحاب  أن  كيف –يمكن أن تسترد   كيف –عل مني  كيف –استمطرتني  كيف): " أربع مرات في قولهكيفتكررت كلمة " -3
 يبقى( إلشعار المتلق ي بحرارة التجربة الشعري ة. 

 

  :ن." تشبيه بليغ للفؤاد بالكما فؤاد الكمان"  التشبيه:* المستوى البالغّي 
  " شب ه صغار الحمام بمعل م.تعلّمت فنون العشق على أيدي صغار الحمام"   :االستعارات المكنيّة*
     شب ه العشق بالمطر. " تهطل عشقًا" /               شب ه الخطاطيف بمعل م. "يفلخطاطعلمتني ا"

 لعشق في قلب الشاعر.ر ا" كناية عن اشتعال نا كيف للحّب أن يبقى مؤّجًجا في القلب" الكناية:  * 
 

 ل.زائ من "من بعد خمسين..." إلى "اآلخر"      وعنوانه: أسف الشاعر على ماض   المقطع الثالث
 

  :عت مظاھر اإليقاع في النص  ومنها:المستوى اإليقاعّي  تنو 

" الباءللبهار( و" –ر تظاان –" في)العمر الراءتموت( و" –ُغي بت  –خفوت  –" في)بيوت التاءما بين " الروّي المتعّدد -1
 المشوب( –في)التراب 

 ما كان "مرتان"( –ما النافية  –حرف النفي "ال"  –منازل  –)بيوت "مرتان"  التكرار -2
 : التناغم الصوتي  المطرب.داللتها     المنازل ( –قاومت  –تآكلت  –التراب  –مثل : ) شاخ  المدود -3
  :المستوى المعجمّي 

ل السلبي  في المكان.داللته*      شب اك( –ساحات  –حوانيت  –منازل  –: )بيوت "انيلمبمعجم ا"مفردات -1  : التحو 
 –قلاة مان المناازل القديماة صاارت حوانيات وسااحات انتظاار  – تآكلات بياوت –)شااخ التاراب  :غي رمعجم الت رداتمف -2

.هيفتوظ*    ُغي بت أشياء ما كان لها أن تموت( –أمعنت األيام في التهديم   : يوحي بصدمة الشاعر من ھذا التغي ر السلبي 
 

 :المستوى التركيبّي 

 –قاومات بياوت  –تآكلات بياوت  –فعال الزماان فاي المكاان ومنهاا: )شااخ التاراب  فاي ھاذا المقطاع الجمل الفعليّةتُب ر ُز  -1
 ُغي بت أشياء ما كان لها أن تموت(  –أمعنت األيام في التهديم 

 – ضاوء شاب اك وال، ال –تبق ى لنا رسم نقشناه باالفحم  فما –رائحة حافلة للبهار  وال –كان للريحان... ما) منفيّةالجمل ال -2
 التغي ر السلبي  الذي أصاب المكان. علىفجيعة الشاعر ب توحي: داللتها*          كان لها أن تموت( ما – ..أستجمع. ال
 

 :االستعارات المكنيّة   المستوى البالغّي:   
يّبت أشياء ما كان له ا أن تم وت: -: شب ه المكان بإنسان يشيخ. التراب شاخ  -            بإنساان يماوت. شاب ه األشاياء التاي اختفات غ 
   شاب ه األياام بإنساان يباالغ فاي التهاديم. أمعن ت األي ام ف ي الته ديم: -شاب ه البياوت بإنساان يقااوم فعال الازمن. قاومت بيوت: -

ل اقيمتها  .بي  لطبيعة المكانلسل: تبرز التحو 

 الخصائص الفنيّة للمدرسة الواقعيّة من خالل النّص: -3
.   التفعيلة وال االعتماد على إيقاع -1 ر من قيود النظم القديم      -2سطر الشعري   صدق العاطفة. -3التحر 
 ب من لغة الحياة. قرياستعمال معجم  -6االعتماد على الموسيقى الداخلي ة.    -5رسم الصورة الكلي ة.     - 4
         شاكل المجتمع.والتعبير عن ماالرتباط العميق بالواقع  -4النص  تعبير عن تجربة إنساني ة صادقة.        -1 
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 أسلوب الشرط والجزاء 
 :ن من جملتين: جملة الشرط وجملة جواب الشارط أو الجازاء،وال  أسلوب الشرط ھو تركيب تالزمي  يتكو 

 داة الشرط فتصي رھما كالجملة الواحدة.أداة تسم ى أ األولى، وتربط بينهما بتتحقق الثانية إال
 
 :غير جازمة. -2حازمة.          -1نوعان:  أنواع أدوات الشرط 
 
 :وھي ال تؤثر في إعراب الفعل بعدھا. وھي :  أوالً: أدوات الشرط غير الجازمة 
 ظرف للزمان المستقبل.   [إذا ] -1

 الناس أحب وك.لى أحسنت إ إذا :مثال
 اع الجواب المتناع الشرط.تفيد امتن  [ول ] -2

 أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيًرا لهم وأشد  تثبيتًا" ولو: " مثال
 تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. ]لوال[  -3

 فضل هللا عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين" ولوال: "  مثال
 فعل ماٍض. وال يليها إاللتكرار وقوع الشرط،  وابتفيد تكرار وقوع الج]كلما[   -4

 أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها" كلما: " مثال
ا] -5  بمعنى "حين"، وال يليها إال الماضي. [لم 

ا:  مثال  حضرت الصالة قمنا إليها. لم 
 
 :وھي التي تجزم فعلي الشرط والجواب. ثانيًا: أدوات الشرط الجازمة 
 يح اآلخر. كان الفعل صح : إذا السكون -1  ي :م هوعالمات الجز 

 إذا كان الفعل معتل اآلخر.     حذف حرف العلة : -2                              
 إذا كان الفعل من األفعال الخمسة.   حذف النون :  -3                              

 
 : ان: حروف وأسماءقسمأدوات الشرط الجازمة  أقسام أدوات الشرط الجازمة 

 ھو حرف شرط واحد ھو : الشرط : األول: حروفم القس
 ويفيد ربط الجواب بالشرط.      ] إْن [ : -

 تتقوا هللا يجعل لكم فرقانًا" إن: " مثال
 فعل الشرط "تتقوا" :  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النونل ألنه من األفعال الخمسة.

 صحيح اآلخر. السكونل ألنه رع مجزوم وعالمة جزمهمضافعل  فعل الجواب "يجعل" :
 

 وھي: الثاني : أسماء الشرط :القسم 
 ] تستعمل للعاقل. ] َمْن 

 يؤمن باهلل يهد  قلبه" ومن: "  مثال
 فعل الشرط "يؤمن" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح اآلخر.

: "  عتل اآلخر.لياء"ل ألنه مزمه حذف حرف العلة "اة جفعل مضارع مجزوم وعالم فعل الجواب "يهد 
 
  تستعمالن لغير العاقل. مهما [ –] ما 

 تنفقوا من خير يوف  إليكم" وما: " مثال
 فعل الشرط "تنفقوا" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النونل ألنه من األفعال الخمسة.

: "  خر.ألنه معتل اآلحرف العلة "األلف"ل  حذففعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه  فعل الجواب "يوف 
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 تكن كثرة مالك ينقص باإلسراف. مهما:  مثال
 فعل الشرط "تكن" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح األخر.

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح اآلخر. فعل الجواب "ينقص" :
 
  على الزمان. لةتستعمالن للدال أي ان [ –] متى 

ة.تد خر ماالً  متى:  مثال   ينفع وقت الشد 
 فعل الشرط "تد خر" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح األخر.

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح اآلخر. فعل الجواب "ينفع" :
 

 تسأل هللا يعطك. أيّان:  مثال
 صحيح األخر.السكونل ألنه ع مجزوم وعالمة جزمه ضارفعل الشرط "تسأل" : فعل م

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة "الياء"ل ألنه معتل اآلخر. فعل الجواب "يعطك" :
 
  تستعمل للداللة على المكان. حيثما [ –أنى  –أينما  –] أين 

 تكونوا يدرككم الموت" أينما: " مثال
 ه من األفعال الخمسة.ذف النونل ألنح مجزوم وعالمة جزمه ارعفعل الشرط "تكونوا" : فعل مض

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح اآلخر. فعل الجواب "يدرككم" :
 

 تتوفر فرص العمل يسَع إليها الشباب. حيثما:  مثال
 فعل الشرط "تتوفر" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكونل ألنه صحيح األخر.

 المة جزمه حذف حرف العلة "األلف"ل ألنه معتل اآلخر.ضارع مجزوم وعفعل م لجواب "يسَع" :ل افع
 
 ] تستعمل للداللة  على الحال. ] كيفما 

 تكونوا يول  عليكم" كيفما: "  مثال
 حذف النونل ألنه من األفعال الخمسة. فعل الشرط "تكونوا" : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه

 حذف حرف العلة "األلف"ل ألنه معتل اآلخر.وعالمة جزمه  فعل مضارع مجزوم " :ول  فعل الجواب "ي
 
 ] تستعمل للداللة على العاقل وغير العاقل والزمان والمكان والحال. بحسب ما تضاف إليه. ] أي 

 إنسان يدُع إلى الخير يلَق الجزاء.     ) تدل على العاقل( أي:  مثال
 "الواو"ل ألنه معتل اآلخر.ذف حرف العلة ح مجزوم وعالمة جزمه ارعفعل الشرط "يدُع" : فعل مض

 حذف حرف العلة "األلف"ل ألنه معتل اآلخر. فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه فعل الجواب "يلَق " :
 

 وقت تستثمره في القراءة يرَق به عقلك.    ) تدل على الزمان( أي:  مثال
 ر.نه صحيح اآلخالسكونل أل عالمة جزمهم وفعل الشرط "تستثمره" : فعل مضارع مجزو

 حذف حرف العلة "األلفل ألنه معتل اآلخر. فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه فعل الجواب "يرَق" :
 
 : محل جزم.الشرط والجواب قد يأتيان ماضيين فيكونان في  فعال ملحوظة 

 ترك هلل شيئًا أبدله هللا خيًرا منه. من:  مثال
 فعل الشرط(في محل جزم. )ماض مبني على الفتح  فعلفعل الشرط "ترك" : 
 فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم.)فعل جواب الشرط( فعل الجواب "أبدله" :
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 جزم المضارع في جواب الطلب 
 

  : االساتفهام ....( بشارط أن يتضامن  –النهاي  –يجازم الفعال المضاارع فاي جاواب الطلاب )األمار  قاعدة
 معنى الشرط.

  
وا.ومو: ص مثال  ا تصحُّ

وا عاه فاي جاواب الطلاب "األمار" وعالماة جزماه حاذف الناونل ألناه مان رع مجازوم لوقو: فعل مضا تصحُّ
 األفعال الخمسة.

 
 : ال تهمل عملك تسُم مكانتك. مثال
: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلاب "النهاي" وعالماة جزماه حاذف حارف العلاة "الاواو"   تسم  

 ألنه معتل اآلخر.
 ن جواب الشرط بالفاءترااق 

 
  : يقترن جواب الشرط بالفاء في الحاالت اآلتية: قاعدة 

 .جملة اسميّةإذا كان جواب الشرط  األولى :
 "  )جملة اسمي ة(فهو حسبه: "ومن يتوك ل على هللا مثال

 محل رفع                          خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة       ضمير مبني في
 دأ مبت

                                           
 . فعالً طلبيًّاإذا كان جواب الشرط  الثانية :

 .فال تهملهللا"      /    متى يقترب االمتحان  فاسأل: "إذا سألت  مثال
 

 مثل )نعم / بئش / عسى / ليش / حبذا / ال حبذا( . فعالً جامًدارط كان جواب الش إذا الثالثة:
 ما تصنعون. فنعممن ا"  ، إن تتعاونوا على الخير  فليسن غشنا " م:  مثال

 
 

 منفيًّا بـ )ما / ال / لن(إذا كان جواب الشرط  الرابعة :
 يهزموا. فلنن يتحد العرب /           إأرسلناك عليهم حفيظًا"            فما: " ومن تول   مثال

 ا.حدً يخاف أ فالأي ان يرض  المؤمن رب ه            
 
 

 مسبوقًا بـ )قد / لقد(إذا كان جواب الشرط   الخامسة :
 أطاع هللا"  فقد: " من يطع الرسول مثال

 
 

 مسبوقًا بحرفي االستقبال )السين / سوف(: إذا كان جواب الشرط  السادسة 
ق.                   من يتق  هللا فســي طالب يجتهد : أ مثال  يدخل الجنة. فسوفيتفو 

 
 

ا" التفصيليّة.إذا كان جواب الشرط   :عة الساب  جواب "أم 
ا اليتيم  مثال ا السائل فال تقهر: "فأم  ا بنعمة رب ك فال تنهر، وأم   "فحّدد، وأم 
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 أحمد المؤذن       "انــــك  د  " ال
.سرد:النمط الكتابيّ  * ة قصيرة. :الجنس األدبيّ *       ي  وصفي   قص 
،وموقد  مثّل مسرح القّصةي يسمات الّدّكان الذ*  : له باب خشبي  عتيق ذو صرير، فيه مصباح متاأرجح، وكرساي خشابي 

، تُعرض فيه البضائع بطريق تقليدي ة، ال يراعى فيها تجانش األلوان واألصناف. ، وإبريق معدني   غازي 
وعلى كتفه منشافة يمساح  ة،الجسم تساقطت أسنانه بفعل السنين يحمل مسبحة فيروزي   رجل عجوز نحيل: سمات صاحبه *

ه عند نقل أي شيء من مكانه.  بها عرقه، يتأو 
 : زيارة مفتش الصحة لدكان الحاج صالح، وخوفه من أن يكون مصير الدكان الغلق.الحدد الرئيسّي في القّصة هو* 

 

 جوزوعنوانه: دكان عتيق ورجل ع...العالم الخارجّي. إلى  بدايةالمن  يةالمقطع األول: وضع البدا. 

 :مستوى الحكاية   

أيااام ان، وإطااار زماااني  ھااو صااباح يااوم ماان * تاادور أحااداث المقطااع داخاال إطااار مكاااني  ھااو الاادك  أوالً: البني  ة الحدثيّ  ة* 
ك بيالصيف، حيث يبدأ صاحب الدكان الحاج صالح يومه بإعداد فنجان من الشا    ن أرفف دكانه يتفقدھا.ي، ويتحر 

رجل عجاوز نحيال  :ومالمحه، الحاج صالحفي وضع البداية ھي شخصي ة  الشخصيّة المحوريّة*  ثانيًا: البنية الفاعليّة* 
ه من أي مجهود.  الجسم تساقطت أسنانه يحمل مسبحة فيروزي ة، وعلى كتفه منشفة يمسح بها عرقه، يتأو 

 

ھاو  إطار خاص: والثانيالصيف، صل ھو ف إطار عام: األول:إطاران زمانيّاني وضع البداية ف -1 لزمانيّةثالثًا: البنية ا* 
: يظهران شخصي ة الحاج صالح في صورة مقبلة على الحياة نشيطة تبادأ عملهاا فاي ووظيفتهماصباح يوم من ھذا الفصل. 

 .ضعف بنيته وكبر سن ه صالح وھيلحاج الصباح الباكر، كما يحد د اإلطار العام ملمًحا آخر لشخصي ة ا
 مسح عرقه بالمنشفة( –ألحداث بدليل ھذه العبارات: )الناس تتصب ب عرقًاه افصل الصيف ھو الذي دارت في -2

 

 : داخلي ھو الدكان.األولإطاران للمكان: يوجد -رابًعا: البنية المكانيّة *
  بدائي  العرض –غير مرتب -تتعد د في البضائع   -تقليدي   : وخصائصه 

 : مليء بحركة الناس المتصبِّبة عرقًا.ئصهخصاو: خارجي ھو شارع في أحد األحياء القديمة. والثاني
 : يبرزان طبيعة العمل الذي يقوم به الحاج صالحل حيث إنه تاجر بسيط يبيع أصنافًا متعد دة في دكان عتيق.وظيفتهما *
 

 :أوالً: السرد مستوى الخطاب 

بدليل أنه يذكر الشخصي ة من خاالل  ة"توجد عالقة بينه وبين المروي  عنه "الشخصي ة الرئيسي  الكاتب، وال  ھو :الراوي -1
 ترك ...( وال يبدي تعاطفًا مباشًرا معه. –يحمل  –خرج  –ضمير الغائب )كأنه 

 ن.المكا -      الزمان.   -الشخصي ات.       -األفعال الماضية       -  المؤشرات السرديّة في المقطع: -2
 

. ان:ــزمـصاف الأو* في وضع البداية ھي: الموصوفات :ثانيًا: الوصف*              رحيل الليل وميالد صباح حار 
. اح:ـاف المصبأوص*   ذو ضوء أصفر متأرجح يشبه قب عة المزارع الصيني 

 باب خشبي  عتيق ذو صرير. اف باب الدكان:ـ* أوص
يمساح بهاا  شافةسم تساقطت أسنانه يحمل مسبحة فيروزي ة، وعلى كتفه منعجوز نحيل الجرجل  * أوصاف صاحب الدكان:

ه من أي مجهود، ال رابط يربطه بالعالم الخارجي  .  عرقه، يتأو 
 رسم صورة متكاملة عن الجو وعن الدكان وصاحبه. الوصف: وظيفة -

 
 

 ثالثًا: لغة المقطع وأساليبه* 

 الكرسي الخشبي  المعتاد( –الضوء األصفر  – الباب الخشبي  )صرير  "معجم القَِدممفردات" -1
 على أن الحاج صالًحا ينتمي إلى طبقة اجتماعي ة بسيطة. يدل  : داللته

 .للسرد، وذات األفعال الماضي ة للوصفتكثر في المقطع الجمل الفعلي ة ذات األفعال المضارعة   -2

  الصور البيانيّة -3

 رة مكني ة تشب ه الليل بعجوز.استعا شالءه "* " يتعّكز الليل حامالً أ
 تشبيه بليغ للجدران الزجاجي ة بالسجن. ة "جيّ * " سجن الجدران الزجا

 تشبيه مجمل. * " المصباح المتأرجح بدا وكأنه قبّعة مزارع صينّي "
 .استعارة مكني ة تشب ه الجو  بموسيقار يعزف موسيقى حزينة * " الجّو يعزف مقطوعة موسيقيّة "

 كناية عن الضعف والكبر. لمتهاوي من عبء السنين "* " كاهله ا
 استعارة مكني ة تشب ه األلوان بإنسان يصرخ. لوان تصرخ "األ * "
 وقد استقى الكاتب الصور السابقة من الواقع الذي ينقله.                                                                     -
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 ارة مفتش الصحة.زي من "أقدام رجل غريب" إلى "يده ال تطاوعه"وعنوانه: لي: سياق التحوّ المقطع الثان
 

 :مستوى الحكاية   

 نالسيد عبد الواحد صاحب المبنى الواقع فيه الدكا -الحاج صالح  -: المفتش هيشخصيّات ال -1:البنية الفاعليّة* أوالً:
 مالمح الشخصيّات: -2
 -لياه الغضاب. و عجهِّم الوجه، يحمل أوراقًا ويدخل بخطوات  واساعة، يبادصير، سمين، متجهوري  الصوت، ق :المفتش -

 عجوز، متساقط األسنان، واھن القوة ينقل أغراضه بتعب وصعوبة، يرتعش من الخوف.    الحاج صالح:
 ثري، ولديه سيارة أمريكي ة فارھة.    السيد عبد الواحد: -
من  خوفخوف والرعب واالضطراب النفسي  عندما رأى المفتش، وال: الات المقطععالقة الحاج صالح بباقي شخصيّ   -3

ر عن دفع اإليجار.  صاحب الدكان أن يطرده في أي وقت إن تأخ 
 لشخصي ة المفتش دور في تحريك األحداثل حيث إن دخوله كان سببًا في تنامي خوف الحاج صالح. -5
 

 ن زمانيين:المقطع في خطيوقائع تجري  -1:ثانيًا: البنية الزمانيّة* 
 لحاج صالح.ن احين دخول مفتش الصحة دكا الحاضر: األول* 
ر السؤال  –حينها خرج الحاج صالح  –: )أقدام رجل غريب تقترب ومن مؤشراته  يتمتم  –يمتزج الخوف والتوتر  –يتسم 

 بهدوء( 
ة رأى فيهاا لادكان مناذ أسابوذلك حين تذك ر الحاج صالح نسيانه لفأر ميت في ا االسترجاع: الثاني*  وع، وتاذك ره آلخار مار 

ره في دفع اإليجار. ن أالسيد عبد الواحد دو  ن يلقي عليه السالم، وخوفه من طرده بسبب تأخ 
ة اخترق  –فعلوھا مع الحاج سعيد وقد حان دوره  –لم يقرب دكانه قط مفتش صحة  –: )منذ أسبوع ومن مؤشراته آخر مر 

رت – الشارع بسيارته الفارھة  شهرين فقط(  أنا تأخ 
 

 ثالثًا: البنية المكانيّة* 

اة، ودخاول المفاتش كاان  "خل الدكاندا"* المكان  حرك أحداث المقطعل فالدكان ھو المسرح الذي جرت عليه أحاداث القص 
م، ونسيان الفأر المي ت أد ى إلى تنامي مخاوف الحاج صالح  .عامالً أساسي ًا في تحريك األحداث نحو التأزُّ

ا "  الحااج صاالح أضااف إلاى مخاوفاه مخااوف أخارى  علاىفمرور السيد عبد الواحاد دون إلقااء الساالم  "ج الدكانخاروأم 
 وھي أن يُطرد من الدكان، وقد اتجه ھذا باألحداث نحو التعقيد. 

 

 :أوالً: السرد*  مستوى الخطاب 

 ح وعرض مخاوفه وتوتره.ي ة الحاج صالنفس نعالقة الراوي بمروي ه عالقة تعاطفل وذلك من خالل استبطا -1
 ضع الهدوء إلى وضع االضطراب فالعقدة.ن ويتجه باألحداث موظيفة السرد: 

 

السيد عباد  –الباب  –القلم  –الفأر المي ت  –المكان  –مفتش الصحة  –ھي: )الحاج صالح  اتالموصوف -1ثانيًا: الوصف* 
 الواحد وسيارته(

 الحج صوالحاھادئ ال يكترث بمشاعر من يزورھم،  فالمفتشات، ضحة عن الشخصي  ينقل صورة وا الوصف:يفة وظ -2
 قد أصابه الخوف والرعب من رؤية ھذا الزائر، كما يقد م صورة واضحة عن الدكان والشارع.

 

 ثالثًا: الحوار 

ساه ي مناجاتاه لنفبعاد زياارة مفاتش الصاحة استرسال الحااج صاالح فا الحوار ال داخلّي "المناج اة": -1الحوار نوعان:  -1
 الكشف عن الظنون التي دارت في نفش الحاج صالح.: هوظيفتوحواره الباطني وكيفي ة الخروج من المأزق. و

وكااان قصاايًرا تمث اال فااي سااؤال طرحااه المفااتش )ألساات الحاااج صااالح خماايش صاااحب ھااذا الاادكان؟(  الح  وار الخ  ارجّي: -2
 حاج صالح.عن شخصي ة ال : الكشفووظيفتهوجواب من الحاج صالح )نعم أنا ھو( 

 

 المقطع حقالن معجمي ان:في  المعجم:  ا: لغة المقطع وأساليبه* رابعً 

 الشارع( –أمام الدكان  –الدكان  – 461" )المحل المطلوب حقل المكان" -1
 –ھادوء يشاوبه االضاطراب  -يمتازج الخاوف والتاوتر –يارتعش خوفًاا  –يبدو عليه الغضب  –")استياء حقل المشاعر"-2

  نه.: يوحيان بتعلُّق الحاج صالح بدكاأثرهماشه الخوف( * ينه –وساوسه 

 التراكيب 

 في المقطع ھي وصف المشاعر والهواجش التي تصارعت في نفش الحاج صالح. وظيفة الفعل المضارع* 
                                  سرد األحداث.                                                            ووظيفة الفعل الماضي 
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 التصوير : 

 بهول المفاجأة وشد ة وقعها. وتوحي": استعارة مكني ة تشب ه المفاجأة بآلة تطلق سهاًما،  اامهالمفاجأة تطلق سه" -1
، نكهة ملتهبة تكفّن المكان"  -2  .بشدة الخوف والفزع وتوحي": استعارة تصريحي ة تشب ه الخوف والتوتر بطعام حار 
 ب وكبر السن.لتع": كناية عن اإلجهاد واترك أشالء من ظهره مع الصندوقكأنما ي" -3
": استعارتان مكني تان حيث شب ه الوساوس بوحش يُطارد، وشاب هها بشايء ماادي  عاد يطارد وساوسه يفّرقها بين يديه" -4

قه بيديه.   ة الحاج صالح.بتجسيم الوساوس في صورة مادي ة بما يكشف عن نفسي   وتوحيانيفر 
 

 دة الروح.عو وعنوانه: بقية القصة    المقطع الثالث: وضع الختام 

 :أوالً: البنية الحدثيّة  مستوى الحكاية * 

* تدور أحداث وضع الختام حول خروج المفتش وانتظار الحاج صاالح لحظاة الحسام وانطاالق بشاارة المفاتش باأن المحال 
 فيق دربه"الباب".صالح، وعانق رجي د، وعندھا عاد الهدوء إلى نفش الحاج 

 

 ثانيًا: البنية الفاعليّة * 

ل في شخصي ة كل  من: أمث  ي -1 ل مان حاال الغضاب والاتجه م الاذي بادا علياه  المفتش -ل المقطع الثالث نقطة تحو  حيث تحو 
ة حين أعلن قراره بأن المحل جي د.  عند دخول الدكان إلى حال االبتسام ألول مر 

ل من حح الحاج صالح -ب  نفراج.واالال االضطراب والخوف والقلق وشحوب الوجه إلى السعادة يث تحو 
 " ألن الحاج صالًحا عانقه واعتبره رفيق دربه وعمره.البابغير بشري ة ھي شخصي ة " شخصيّة ثالثةفي المقطع  -2
 

 ثالثًا: البنية الزمانيّة* 

.وظيفتهاعمره(  –ة ألول مر   –ظة اللح –تتسارع  –)أخيًرا  الزمنالكلمات الدالة على  -1  : تسير باألحداث نحو الحل 
 " إشارة إلى قوة وتالزم العالقة بين الحاج صالح ودكانه.تراجع نحو الباب يعانق رفيق دربه وعمره"ه: قول -2
  

ل مكان المفتش )المفتش يخرج من الدكان :رابًعا: البنية المكانيّة*  م(مفتش وھو يبتسغادره ال –األلفاظ الدالة على تحو 
 :أوالً: السرد مستوى الخطاب * 

نفسي ة الحاج صالح وعارض مخاوفاه وتاوتره فاي حاين  نه عالقة تعاطفل وذلك من خالل استبطاروي  عالقة الراوي بم -1
 بدا المفتش في كامل ھدوئه واتزانه.

 المكان -       الزمان      -الشخصي ات         -األفعال الماضية     -    المؤشرات السرديّة في المقطع: -2
 

يهز  رأسه كمن أفاق من غيبوبة الخطر  –تتسارع خفقات قلبه  –)شاحب الوجه  لحالحاج صا أوصاف -1 ثانيًا: الوصف* 
دة متردِّدة( –بيد مرتجفة  –يداه ال تطاوعانه لرفع الورقة  –  بجفون مجع 

 من فقدان مصدر رزقه.والفزع خوفًا : تكشف ھذه األوصاف عن نفسي ة رجل تمل كه الخوف وظيفته
يبتسم ألول مرة ( وقد أظهرتاه ھاذه الصافات واثقًاا مان نفساه  –فتره ورقة بيضاء ن د)نزع المفتش م أوصاف المفتش -2 

 يؤدي عمله بهدوء واتزان، واعيًا بدوره ومكانته ومهابته في نفوس أصحاب الدكاكين. 
 

 قوله :)حاج صالح ھل أنت بخير؟( سان المفتش فيعلى ل أحاديظهر حوار  - ثالثًا: الحوار* 
 دمة التي جعلت الحاج صالح يهز  رأسه كمن أفاق من غيبوبة الخطر.الص: كان له وقع داللته

 

  ا: لغة المقطع وأساليبهرابعً *
 المعجم*

 (قرأ –اليتيمة الورقة  –" ومعجمها )نزع المفتش من دفتره ورقة بيضاء الورقةالكلمة المفتاح في المقطع ھي: " -1
 األمل في نفسه من جديد.ثت :حملت له الحل  وبعداللتها على نفسيّة الحاج صالح

 

 *التراكيب

نة من الحاج صالح. النعوت واألفعال المضارعةَكثَُرت   -1 مة المتمكِّ  في المقطع لوصف الحالة النفسي ة المتأز 
 تراجع( –قرأ  -حاول  –فاق أ –اكتفى  –ه غادر –سأل  –نزع  –في المقطع )وقف  األفعال الماضية -2

 و لحظة االنفراج.نح : تتسارع باألحداثوظيفتها
 

 * التصوير 

 "استعارة مكني ة تشب ه الباب بصديق حميم.تراجع نحو الباب يعانق رفيق دربه وعمره * "
                                       : توحي بالصلة المصيري ة التي تربط الحاج صالح بالدكان.                    داللتها
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 والتعليم التربية وزارة

 رة االمتحانات / قسم االمتحاناتإدا
 م 6102/7102 للعام الدراسيّ  للتعليم الثانويّ  ل الدراسّي األّولنهاية الفصان امتح

   توحيد المسارات والديني المسار :                       اللغة العربيةاسم المقرر  : 
 ة ونصفاعس الزمن  :                                102عرب  : ررمز المقر 

======================================================================= 
 درجة( 33)                                                       أّوال:  التعبير                                                                                        

 أحد الموضوعين اآلتيين: اكتب في

 لى ثالثة رجالل فال ح يغذ يه، ومعل م يرب يه، وجندي  يحميه."نهضة الوطن ع قيل: " تقوم (1

اكتب مقاال تشرح فيه ھذه المقولة، مبرزا الدور الذي يضطلع به كل  رجل من ھؤالء في سبيل بناء 

 .الوطن، واالرتقاء به، والذود عنه

، بل فتحت بيتها لعلم تكتف بوظيفتها كطبيبة في  (2 الفقراء وضعاف الحال  الج المرضى منالمستشفى العمومي 

ان، فكانت مثاال للمرأة المتعل مة العاملة التي يفخر بها األھل والوطن. تها.  بالمج   اكتب قص 

 : النصوص الخارجية  ثانيا

 درجة( 22)         خليفة(                       )من شعر محمد بن عيسى ال   أ/ نّص خارجّي أّول
 

ب خليلي  ما ل .1  أعندُكـُم من خالـــص  الوجد  ما عنـدي في الهند  ي والتغــر 

 بذكراھُُم أشتـــاُق للبــارق  النجــــــدي فإن ي بتَذكـــار  األكــارم  ُمولـــــعأل  .2

ـــظُ مـوَج البحر  في ال أبيــُت حليفــًـا للغـــرام وُمقلـــتي .3  َجزر  والمدِّ تالح 

 َجفت نوَمها واستصحبَت جانَب الُسهد  )...( نــــه  ال  ملَء ُجفوإذا ناَم خالي الب .4

ـــرتي .5  بُنـــاة الَمعــالي بالُمثق فـــة  الُملــــــــد   ولكن ني أشتـــاق قومي وأس 

ـــها ال في ذراٍع وال أولئك قـــومأل من ربيعـــةَ في الُذَرا .6 ـــد   في ھام   َعض 

 وحسبُــــك جمعأل ال يُماثَـــل بالنَــــــدِّ  ن طريٍف وتالدٍ َحَووا فضَل َمجٍد م   .1

ـــــهم .4  يَبيــُت بها الراجوَن في عيشٍة َرغــد   َمجال ســهُم مفتوحــــة لنَزيلـ 

ما ذر  شـــارقأل  .8 ـ إليه م سـَــالمي كلــ  ابأل لقعقعـــــة الَرعوسبـ   ــــــد  ــَح أو 
 

: المال المكتسب حديثا طريف وتالد: الرماح الطويلة /     المثقفة الملد: األرق والسهر /      السهدية نجد /     البرق من ناح : السحاب ذوالبارق النجدي
 : تائب إلى هللا.أّواب: ال يضاھيه طيب /    ال يماثل بالندّ وقديما /    

 
 (4)    ه.  . اجعل لكل واحد منهما عنوانًا يناسبفي النص  قسمان اثنان متمايزان (1

 (: ...........................................................................................5إلى البيت  1لقسم األول )من البيتا

 ..............................................................................(: ..............8إلى البيت 5القسم الثاني )من البيت

 (5) ھات من القسم األول من النص  ثالث عبارات من معجم الشكوى، وبي ن داللتها على نفسي ة الشاعر.  (2
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 ......................................................العبارات: .........................................................................

 عر: ..........................................................................................................لى نفسية الشاداللتها ع

............................................................................................................................................ 

ًحا كيف تجل ت ق( 8 )ام فخُر الشاعر  بقومه على ثالث ق يَم أساسية. اذُكرھا، موض   (6كل  واحدة منها في معاني النص 

 ...................................................................................................: .............................1القيمة 

 ...........................................................................................................................توضيحها: ...

 ...................................................................................: .............................................2القيمة 

 ..........توضيحها: ....................................................................................................................

 ......................................................................................................: ..........................3القيمة 

 ..........توضيحها: ....................................................................................................................

 أسلوب منهما لكل  البالغي  ھات نوعين اثنين منها، وبي ن الغرض  في مطلع النص  أساليب إنشائية.استعمل الشاعر (10

ل: .....................  ....................................................................................................أسلوب أو 

................. :  ...................................................................................................غرضه البالغي 

 ........أسلوب ثان: ..................................................................................................................

....... :  .............................................................................................................غرضه البالغي 

11 ) .  تنتمي القصيدة إلى مدرسة الشعر اإلحيائي 

   .  (3)      عل ل ھذا الحكم بثالث خصائص تستخلصها من النص 

..................................................................................................................................................... 
 

 درجة( 24)نحو(                                                                    )   أ/ نّص خارجّي ثان
بهُ ما قد أصاب ذلك الرجَل الذي ر إعمال الروي ة فيما يقرأ، يُ َمن يستكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب من غي  ص 

نوز في إحدى الغابات، فجعل يحفر، فوقَع على كثير من الذھب والفضة. فقال: لو شغلُت نفسي بنَقل ھذا رت له آثاُر كظه

نا إلى منزلي بأجٍر يسير؟ وأكون أبنقله عن التلذذ بُرؤيته . ولكن، لَم ال استأجر قوًما يحملونه  االنشغالالمال  لقَطَعني 

ال آخَرھم، وال أُبقي شيئا ورائي. ثم ل  لك نفسك جاء بالحم  ل  ھذا المال إلى منزلي، وال تُسوِّ ين وقال لكلٍّ منهم: ل تحم 

جلة، ليتني من الكنز شيءأل انطلَق الرجُل إلى منزله، فلم يَر فيه ماالً فقال: ھذه ثمرة العَ  يَبقعليه. حتى إذا لم  االستيالء

.بغفلتي، فأنعَم بوفرة المال  وراحة اأستعيُد ما ضي عُت   لبال 
 من النص  ما يأتي: استخرج (3

 (6)     أ/  أسلوَب شرط جازًما، وأعرب كال  من فعل الشرط وفعل الجواب.  
 .......................................أسلوب الشرط الجازم: ......................................................................

 .........................................................................................................إعراب فعل الشرط: .......
 ...........................................إعراب فعل الجواب: ....................................................................

 (4)    ه كال  من فعل الشرط وفعل الجواب.  زم، وعيِّن فيب/  أسلوب شرط غير جا
 ..أسلوب الشرط غير الجازم: .....................................................................................................
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 ..............................................................................................: ...........................فعل الشرط
 .......فعل الجواب: .................................................................................................................

 (3)    وحد د فيه أداة االستفهام.   ھات من النص  أسلوب استفهام،  (4

 فهام: ...................................................................................................................أسلوب االست
 ..............................................................................أداة االستفهام: .........................................

 (2)      استخرج من النص  أسلوب أمر، ثم أسلوب نهي.   (5

 ........أسلوب األمر: ................................................................................................................
 .................................................................................................................أسلوب النهي: .......

 (3)      أعرب المفردات المكتوبة في النص  بخط  غليظ.   (6

 .............................................................................االنشغال: .................................................
 ...........االستيالء: ..................................................................................................................

 ................................................................................................يبق: ....................................
ة أخرى بالنفي.  ( 13 ة باإلثبات، ومر   (4) ) أليست في القراءة المتعة والفائدة ؟( أجب عن الجملة اآلتية مر 

 .............................................................................جواب باإلثبات: .........................................
 ........جواب بالنفي: ................................................................................................................

ة تت صل باذاًء للعقل. القراءةُ اليوم لي" ا قَرأ، فإن  في القراءة ُمتعةً للنفش وغ(14  لبناء  الَسوي  ست ترفًا، بل ضرورة ُمل ح 
ماتنا الفكرية . "  لشخصي تنا وُمقوِّ

 (2)      عي ن من الفقرة السابقة جملة اسمية مثبتة، وأخرى منفية.    
 .....................................................الجملة االسمية المثبتة: ...................................................

 : .......................................................................................................سمية المنفي ةالجملة اال
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