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 )) بلقيس وكتاب سليمان (( 

 
 النمط : حواري 

 الجنس : مسرحية 
 س : مع من اجتمعت بلقيس في قاعة العرش ؟ 
 ج : اجتمعت مع قائد الجيش ورئيس الوزاء 

 
 س : ما موضوع االجتماعي واالم افضى ؟ 

ج: االجتماع لمدارسة رسالة سليمان التى حملها الهدهد    
 ........................ 

 
 المقطع االول : وضع البداية ) في سياق قاعة العرش ..... ان تقطعوا برايي ( 

 العنوان : االجتماع لمدارسة فحوى رسالة سليمان 
 س : حدد المكان في هذه النص ؟ 

 ج : قاعة العرض في قصر الملكة في سبا 
 ........................ 

 س : حدد الشخصيات؟ 
الوزراء  -بلقيس  -قائد العرش -ج : بلقيس   

...................... 
 ما نوع الجلسة التى تجلسها بلقيس ؟ 

 ج : اللقاء ليس ترفيهيا بل لقاء عمل يحتاج الى نوعيتين من الراي 
....................... 

 س : اطهر اللقاء نوعين من االراء حددهما ؟ 
ي )خاص برؤساء الجيش ( في وضع استفتاء الرد على الراي اللعسكر -2الراي السياسي )خاص بالوزراء (  -1ج: 

 كتاب سليمان لمواجهه الخطر الخارجي من اجله اجتمعت بلقيس مع اتباعها 
....................... 

 س : ما وظيفة هذا التقديم لالجتماع ؟ 
نوع من التشويق يتطلبه اي  ج : جاء تقديم هذا المشهد وظيفيا بامتياز مثيرا لفضول الكاتب استفساراته واسئلته وهذه

عمل ادبي يكون دوره اجتذاب القارى ونقله من حاله الواقعي وعالمه وعالقاته الموضوعية الى عالم تختفي به 
 عالماته المختلفة 

................................... 
 )عالقة الشخصيات وتصنيفها ( 
 س : حدد الشخصية الرئيسية ؟ 

الحوار وتجري توجيهه مما يتطلب الرد على كتاب سليمان ج : بلقيس النها تدير   
 ............................. 

 س : ما الرعبة التى تريد بلقيس تحقيقها من كالم الموجه لجاللتها ؟ 
 ج : الوصول الى راي صائب فيها يتعلق بكتاب سليمان حكيم 

................................. 
العميق الدافع لهذه الرغبة ؟  س : ما العامل المرسل  

 ج :مسؤوليتها من امن شعبها وامن مملكتها 
 ................................. 

 س : ما دور العامل المرسل اليه اتجاه هذه الرغبة ؟ 



د ج : المستفيد مجتمع سبا وال تتوف هذه االستفادة اال عن طريق الشوري وكالم العقول هو العامل المساعد الوحي
 ونفاذ الوقت عامال ضد هذا التالقح 

.................................. 
 س : انتقل موضوع الرغبة من رغبة مادية الى رغبة من نوع اخر وضح هذا الرغبة ؟

ج : لم يكن موضع الرغبة لشخص يحلم بتحقيق هدف بل ما بل اصبحت هذه الرغبة والهدف لصالح مجتمع باكمله 
طلوب تضافر الجهود للوصول الى االفضل مصير مملكة والم  

....................... 
 س : كسف المقطع عن هوية الشخصية الرئيسية حدد الهوية ؟ 

ج : ملكة مقنعه بنظام الشوري عاملة به تختلف عن صورة الملك التلقيدي االراسخة في اذالهان والملك المستبد الراي 
 

......................... 
داللة العبارة التالية الواردة على لسان بلقيس ) ان االوان ..... فيما اري ان تقطعوا براي (؟ س : ما   

ج : اشارة الى حزم الملكة بعدم تركها االمور تنطلق من يدها فنكون عاقبة ذلك وخيمة وتشير الى نظام الشوري 
 الحازم الذي يمثل ملكية نموذجية وادارة شؤون الناس الناجحة 

...... ...........................  
س : حضر الزمان في وضع البداية حضورا قويا)لقد افسحت لكم في الوقت لتفكروا ( ضحت من خالل امور واشارة 

 الى امور اذكرها ؟ 
اعطاء وقت واسع لرجال البالط الملكي التخاذ امر حكيم ناتج من راي حكيم  -1ج :  

تحديد نوع الوقت وقت وظيفي علمي -2  
االذان بعمل جديد سوق يحدث  -3  

 .............................. 
س : وظفت الملكة السرد في اشارتين يالن على حزمها دلل عليهما ) وقد انقضت ايام دل عليهما ) وقد انقضت ايام 

 داللتها اطهار التبرم من بطء رجالها ( 
شدة ويدالن على انتهاء وضع البداية واالنتقال الى سياق ان االوان .... ان تقطعوا براي ( اظهار نوع من الحزم وال

 التحول 
............................... 

 س : عبرت االفعال الماضية في وضع البداية )افسحت .اقضت . ان ( عن نوغين من الزمن ؟
ثلة الفعل افسحت , الزمن المنجز في لحظة تدل االفعال على الزمن االمتدادي الذي يم -2الزمن الممتد  -1ج : 

والزمن المنجز الذي مثلة الفعل انقضت والفعل ان يشير الى لحظة بداية جديدة داللتهما : يدل على التعامل الدقيق مع 
 الزمن الناتج عن حكمة وحزم الملكة 
 ............................................. 

اني لم ازل ....... الى قولة تبعا لمقتضي الحال (  المقطع الثاني : سياق التحول ) من قول رئيس الجيش   
 عنوان : التشاور في اختيار الراي االنسي للرد على رسالة سليمان 

 
 س :حدد الشخصيات الواردة في المقطع وحدد العالقات القائمة بينهم ؟ 

بلقيس )شخصية رئيسية (  -1ج :    
الرئيس الجيس والوزير ) شخصيتان اساسيتان ( -2  

الرسول حامل الهدايا الى سليمان ) شخصية ثانوية (  -3  
.................... 

 س : حدد الزمان في سياق التحول ؟ وما صفة هذا الزمان ومدة الحوار بين الملكة ورجاالت بالطها ؟ 
قائمة على ج : بدا لقد افسحت .لكم في الوقت ... نهاية خروج الجميع من االجتماع وهذا سمة من سمات الحكاية ال

 االفعال القولية 
................... 

ك شخصية من الشخصيات الواردة في س : علل سبب غلبة الوصف في سياق التحول واذكر اطرافة ؟ النه لم يتر
 سياق التحول ؟ 

الطرف االخر : بصواب رايها النها مسئولة وصاحب القرار     ج : الطرف االول : الملكة الهدف الوصف اقناع  



 ..................... 
 س : حدد المادة الموصفة في كالم الملكة وصف حقيقة راي العسكريين ؟ 

زراء براي سياسي ابراز قوة سليمان وغناه ومصيرة البالد في حال انتصار الجيش سليمان ج : الرغبة في تقديم الو
 وتبيان موقفها السلمي 

رئيس الجيش وهدفة اقناع الملكة بالحل العسكري وابراز موقف الملكة االنهزامي )نوع الوصف بين   الطرف الثاني
 ئيس الجيش ) نحن اولو باش شدشد ( رد الملكة ان الحربالمكلة ورئيس الوزارء )قائم على الضدية( تمثل في قول ر

 وبال 
...................... 

 س : ظهر في كالم الملكة نوع من الترهيب وضحه ؟ 
ج : تاكيد الملكة علة دور الملوك انهم اذا دخلوا قرية افسدوها كذلك رد الرسول جاء به من عند سليمان الذهب 

ة والفضة في اورشليم مثل الحجار  
 ............................... 

 س : فسر رئيس الجيش كالم الملكة على انه موقف ضعيف وضح هذا التفسير ؟ 
االمر الظاهر لرئيس الجيش : انه ملك قوي يستضعف بالط طمع به اما الموقف الملكة ) ملك يستدعي ملكة طمع في 

فسا تضئ الظمات ,,,,,,, وان بالدك ما وصلت هذه الرفعه صداقتها ( وموقف الوزير الرد على راي المملكة ان لك ن
 اال بفضل بلقس وقلبها وشعورها 

 ........................ 
س : ظهر من خالل توافق الشخصيات اتجاه رسول سليمان الى نوعين من االطروحات حددها وحدد كل طرف من 

 اطرفها ؟ 
على حكمة والعقل ومليها الى الراي السياسي على لسان الوزير اما  ج : االطروحة المدعومة تبنتها الملكة االرتكاز 

 االطروحة المدحوضة تبناها رئيس الجيش التمسك بالراي العسكري 
............................ 

 س : حدد الموشرات النمط الوصفي في سياق التحول ؟ 
لى غياب السرد ( الدالة على االستمراية) وجودها يدل ع  الجمل االسمية -1ج :    

االفعال المضارعة التى اقتصرت على فعل واحد جاء خبرا لجملة اسمية ) انتم ترون (  -2  
 ......................... 

 س : امتازت الحوارية الدرامية في سياق التحول عدة ميزات ؟ 
اختالف في الراي  -2ن االخر حوارية طويلة قائمة على ثمانية وعشرين صوتا ستة اصوات تستدعي اجابة م -1ج :  

بين الملكة ورئيس الجيش ادي الى اخترف الوصف في الوقعه الواحدة مثل ... وصف قائد الجيش ةلقع مجتمعية ) 
-3 نحن اولو باس ...) بدل على اقناعه بالحل العسكري ردا على كتاب سليمان  

 اختالف قناعة الملكة حول راي رئيس الجيش
..........................  

؟  يدل على االستمراية في قول الملكة ) هذا راي رجال الجيش دائما ( س : ما داللة استخدام ظرف الزمان  
 ج: يدل على اشارة محددة في فهم لطبيعه رجال الجيش من ناحية وكذلك موقف سليمان من رايهم من ناحية االخرى 

........................ 
التى وردت على لسان الوزير ) ان الرحب وبال ........ جعل اهلها اذلة ( س : ما داللة عبارة التالية   

  -3 ابراز ان راي رئيس الجيش راي غير دقيق في تقدير االمور عن االرض -2دحض للحل العسكرس  -1ج : 
 ان رئيس الجيش غير حكيم لعرض امن المجتمع للخطر باكلمة

......................................... ..................  
  ما داللة العبارة التالية التى وردت على لسان رئيس الجيش ) ما نفع الجيش اذن ..... المعتدين ( ؟ س :

المحافظة على هذه المملكة  ج : كرامة قائد الجيش دفعته الى الوصول  
 ................................. 

الجيش ؟ س : ما الرد الذي ردت به الملكة عن رئيس   
ج : بينت الملكة االسباب الموحية لعدم اللجوء الى الرد العسكري الن الجيش قد يكون داعما للسلم ايضا الشي خير  

 من السالم 
....................................... 



 س : ماداللة الفعل يستضعف ؟ 
الكرامة المجتمعية التى يعزف  -3د كالم الملكة نق -2اتهام سليمان بالجمود واالستكبار مضافا اليه الطمع  -1ج :  

 عليها رئيس الجيش 
..........................................  

يستضعف من وجهه نظرها ؟  س : كيف فسرت الملكة هذا الفعل  
ملك غني يريد صداقتها  -1  

يرغب بصداقة ملكة البالد  ملك -2  
............................................................................  

 المقطع الثالث : النتيجة ) بلقيس اذا ارتم راي ........ الى نهاية النص ( 
: بلقيس تختار الحل السلمي  عنوان  

 
 س : حدد الشخصياات وضع الختام ؟ 

السالم  فينفس الشخصيات سياق التحول والشخصية الرئيسية بلقيس ديمقراطية الراي , والرغبة  ج :  
.................................... 

  س: حدد الزمان؟
 ج : الزمان مساوي للمرحلة الزمنية متمثال في قرار بلقيس في االستجابة لطلب سليمان 

..................... 
 س : حدد االنماط االساسية التى جاء بها النص ؟ 

  ط االيعازيالنم -3 النمط الحواري -2النمط الوصي  -1ج :  
........................ 

لنمط وصفي والحواري ؟  س : ما داللة حضورا  
ج : الحوار هدف الكشف عن المجهول والوصف يمثل كشافا له به اجتمعنا على هدف واحد    

............................ 
؟ االيعاز في هذا النص س : ما داللة غياب  

الى الصواب وينهي عن الخطا قام على التعالي واالمر على الماثور ج : الختالف غايته حيث ان يرشد 
والحواري المساواة بين طرفي الرسالة الكالمية والحضور الديمقراطي ال يستلزم النمط االيجازي وداللة  والوصفي

ي كتابة في هذه على المستوي الحكيم الراقي الذي تتعامل به بلقيس مع رعاياها ومع االخر وهذا ساعد توفيق الحكيم ف
 االنماط بلقيس وسليمان يمثالن ويرمزان الى االنسان في كل زمان ومكان 

 
 وتم الحمد هللا ... 

 ادعوا لي 
  عبد هللا حنان

 


