
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9arabic                   

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

  

                  https://almanahj.com/om/9arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد السيد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 تلخيص دروس اللغة العربية 
 )النصوص األدبية( 

 نزلت تجر إلى الغروب ذيوال .النص األول : )
 (للشاعر معروف الرصافي  

  
 تشبه عاشق متبوالنزلت تجر إلى الغروب ذيوال               صفراء  -1

 تهتز بين يدي المغيب كأنها                صب تململ في الفراش عليال -2

 ضحكت مشارقها بوجهك بكرة             وبكت مغاربها الدماء أصيال  -3

 ُمذ حان في نصف النهار دلوكها           هبطت تزيد على النزول نزوال  -4

 تدنو قليالً لألفول قليالً          قد غادرت كبد السماء منيرة        -5

 كالورس حال به الضياء حؤوال        حتى دنت نحو المغيب ووجها       -6

 شفقاً بحاشية السماء طويال      غربت فأبقت كالشواظ عقيبها       -7

 ء مسلوال شفق يروع القلب شاحب لونه           كالسيف ضمخ بالدما -8

  حتى توارت بالحجاب وغادرت          وجه البسيطة كاسفاً مخذوالً  -9

 لفكرة العامة في النص : ا
 أثر الغروب في نفس الشاعر # نظرة متشائمة تعكس الحالة النفسية السيئة لدى الشساعر .

  األفكار الفرعية : 
 شمس كالعاشق والمريض عند الغروب .ال -أ
 .مراحل تحرك الشمس في السماء  -ب
 .حال الشمس عند المغيب  -ج
 اآلثار التى خلفتها الشمس بعد المغيب . -د
 تأثر األرض بعد مغيب الشمس . -هـ
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 :اللغويات والشرح وجماليات النص 
 مظاهر الجمال  الشرح المفردات 

 طلعت  ×نزلت : مالت أو غربت الشمس  -1
 تبسط وتفرش  ×تجر : تسحب أو تلملم  -2
 ذيوووووالً : مووووا تبقووووي موووون أشووووعة الشوووومس    -3

 ومعناها : هو ما تبقى من ثوب الفتاة . 
 متبوال : الذي ذهب عقله من كثرة الحب . -4
 تسكن  ×تهتز : تتحرك  -5
 يد المغيب : الغروب . -6
 صّب : هو العاشق أو المشتاق  -7
 تململ : تقلب في فراشه متألماً . -8
 صحيح أو سليم  ×يضاً عليال : مر -9

يشووب الشوواعر هنووا الشوومس وهووي فووي  -1
طريقووووا إلووووى المغيووووب   وكأنهووووا فتوووواة 
جميلة تجمع ثوبها لتمشي من الدنيا   
فهوووو يشوووبها باانسوووان العاشوووق الوووذي 

 ذهب عقله من كثرة الحب .
ويشبها وهي تتحرك نحو الغروب مثول  -2

اانسووان الووذي يتوجووع ويتحوورك فووي فراشووه 
 .من شدة األلم 

 نزلوووووت تجووووور ..تشوووووبه عاشوووووق متبووووووال:  -1
تعبيوووور جميوووول صووووور فيووووه الشوووومس وقووووت 
الغووروب بإنسووان عاشووق تحووول لونووه إلووى 

 اللون األصفر .
تجر إلى الغروب ذيوالً :تعبير جميل صوور  -2

 فيه الشمس بالفتاة التي تجمع أثوابها .
تهتز بوين يودي المغيوب كأنهوا صوّب: تعبيور  -3

في حركتها  جميل شبه فيه الشاعر الشمس
عنوود الغووروب مثوول اانسووان المووري  الووذي 

 يتألم من المر  .
يد المغيب : تعبير جميل شوبه فيوه الشواعر  -4

 الشمس بإنسان له يد .

 بكت : غربت  /     بكت× ضحكت : طلعت  -11
 مشارقها : وقت الشروق . -11
 بكرة : في الصباح أول النهار )ج( أبكاُر . -12
الوودماء : هووو دم اانسووان   والمقصووود بهووا  -13
 اللون األحمر عند الغروب .  -14
أصيال : الوقوت قبيول الغوروب )ج( لصوال و  -15

 أصائل 
 مذ : حين  . -16
دلوكهووا : زوال الشوومس موون وسووط السووماء  -17

   أو غيابها

شووبه الشوواعر الشوومس فووي وقووت الشووروق  -3
بإنسان يضحك في أول النهار وإذا غربت 

 .دماء وهو الشفق األحمر من عينهابكت 
وعندما جاء وقت الظهور وكانوت الشومس  -4

فووووي وسووووط السووووماء بوووودأت فووووي النووووزول 
والووزوال رويووداً رويووداً عوون السووماء . وقوود 
توووأثر الشووواعر بوووالقرلن الكوووريم فوووي كلموووة 
دلوك وذلك في قوله تعالى : "اقم الصوالة 
لوودلوك الشوومس إلووى غسووق الليوول وقوورلن 

 فجر كان مشهوداً"الفجر إن قرلن ال
 

 بكت مغاربها : -ضحكت مشارقها   -5
شوووبه الشووومس بإنسوووان يضوووحك عنووود الشوووروق 

 ويبكي عند الغروب .
بكووووت مغاربهووووا : بووووين  -ضووووحكت مشووووارقها   -6

 الجملتين مقابلة توضح المعنى وتقويه.
أصوويالً : بينهووا تضوواد يوضووح المعنووى  –بكوورة  -7

 ويقويه . 
موع الشوروق  أحسن الشاعر في اسوتخدام )ضوحك(

 و)بكت( مع الغروب حيث جاءت مناسبة .
نزولهوووا : تووورادف يوضوووح المعنوووى  –دلوكهوووا   -8

 ويقويه .
النزول : جناس تام يعطي الكالم نغمة   -نزول  -9

 موسيقيا .
 غادرت : المقصود بها غابت .  -18
كبووود السوووماء : أي وسوووط السوووماء /    تووودنو :  -19

 تبتعد ×تقترب 
  األفول : الغروب  -21
 ابتعدت  ×دنت : اقتربت  -21
 نحو : اتجاه   -22
 المغيب : الغروب .  -23
الووورس : نبووات يسووتعمل لتلوووين المالبووس وهووو   -24

 فاتح اللون .
 حال : حّول وتغير وتبدل .  -25
 : تغييراً  حؤوالً  -26

يقول الشواعر أن الشومس غابوت عون كبود  -5
في الغروب قليالً السماء وهي منيرة ثم بدأت 

 قليالً .
ولقوود تحركووت الشوومس نحووو المغيووب وقوود  -6

تحووول لونهووا إلووى الووورس بعوود أن كانووت فووي 
 أعظم ضوئها   فقد اختفى منها الضوء .

تووأثر الشوواعر هنووا بالشووعر العربووي القووديم فووي 
فقوووود تداولووووه العشووووراء فووووي  كلمووووة الووووورس
 أشعارهم 

به غادرت كبد السماء منيرة : تعبير جميل ش -11
 فيه الشاعر الشمس بإنسان يتحرك .

توودنو قلوويال : تعبيوور جميوول شووبه فيووه الشوواعر  -11
 الشمس بإنسان يقترب ويبتعد .

وجههووا كووالورس : شووبه الشوومس بأنهووا لهووا  -12
 وجه وهذا الوجه يشبه نبات الورس .

كلموووة )حتوووى( : توووم اسوووتخدامها لتووودل علوووى   -13
 الوصول أو االقتراب ولكن لم تدخل فيه .

 أبقت : تركت  -27
  ( ِشواظالشواظ: اللهب ال دخان فيه )م -28
 : بعدها عقيبها -29
شووفقاً : السووحاب األحموور بعوود الغووروب )ج(  -31

إن الشمس قد من بعود غروبهوا سوحاب  -7
 مثل اللهب الذي ال دخان فيه .

األفوق  هذا الشفق يمتد فوي السوماء موع -8
يغطووي السووماء بلونووه األحموور الووذي يووروع 

غربوووت فأبقوووت الشوووواظ عقيبهوووا : شوووبه  -14
 الشاعر الشفق باللهب الذي ال دخان فيه .

 شفقاً يروع اللقلب شاحب ...: -15
البيت الثوامن كلوه تشوبيه شوبه منظور الغوروب  
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 ُشفق
 الحاشية : جانب السماء )ج( الحواشي . -31
 طويالً : ممتداً  -32
 يطمئن × يروع : يخيف  -33
 شاحب اللون : متغير اللون )ج( شواحب  -34
 نظف من الدم× ضمخ : لطخ  -35
 مغمداً × مسلوالً : مشهوراً  -36
 أشرقت × توارت : غابت   اختفت  -37
 أشرقت× غادرت : غربت  -38
 وجه البسيطة : األر   -39
 مخذوالً : مكسوفاً  -41

القلووووب شوووواحب اللووووون كالسوووويف الملطووووخ 
 بالدماء والذي نزع من غمده .

وظلوووت الشووومس تتووووارى خفيوووة حتوووى  -9
غابت عن األر  في مشهد يمتلئ بالخوذل 

 والكسوف .

 والشفق األحمر بالسيف الذي يقطر دماً .
حتووى توووارت بالحجوواب : فيووه اقتباسووس  -16

مون القورلن الكوريم   يودل علوى تمسوك الشواعر 
 بالدين .

ملحوظة : حتوى فوي البيوت السوادس تودل علوى 
 على االنتهاء . القرب   وفي البيت األخير تدل 

 
 

 : كمل أو اختراالسؤال األول : 
 ................................................................: ( مالت أو غربت الشمس المرادف اللغوي ل ) -1
 ........................................................................................ المرادف اللغوي : تجر : -2
 ............................................................................................ المقصود : ذيوالً :  -3
 ................................................................................................متبوال : معنى :  -4
  ........................................................................................تهتز :  المضاد اللغوي : -5
 .......................................................................................يد المغيب : المقصود ب :  -6
 .......................................................................................صّب : المرادف اللغوي :  -7
 .................................................................................................تململ : معنى :  -8
 ........................................................................................عليال : المضاد اللغوي :  -9
 ........................................................................................المضاد اللغوي: تجر :  -11
 ...................................................................................ضحكت : المضاد اللغوي :  -11
 ...........................................................................................مشارقها : مفرد :  -11
 ..................................................................................................بكرة :  جمع:-12
 . .........................................................................................الدماء : المقصود :  -13
 ..................................................................................أصيال :  المرادف اللغوي : -15
 ......................................................................................................مذ : معنى :  -16
 ........................................................................................دلوكها :  المقصود : -17
 ................................................................................المرادف اللغوي لكمة بكرة :  -18
 ........................................................................................جمع كلمة األصيل :  -19
 ........................................................................................غادرت : المقصود :  -18
 ........................................................................................كبد السماء :  المقصود :-19
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 ...................................................................................األفول :  المرادف اللغوي : -21
 ........................................................................................دنت : المضاد اللغوي : -21
 ...........................................................................................نحو : المقصود :  -22
   ......................................................................................... ..المغيب :  معنى : -23
 ........................................................................................الورس :.  المقصود: -24
   ....................................................................................حال : المرادف اللغوي :  -25
 : .................................................................................. حؤوالً  المرادف اللغوي : -26
 .....................................................................................تدنو : المرادف اللغوي :  -27
 ...................................................................................المقصود : أبقت : ......... -27
   : .................................................................................. المرادف اللغوي : الشواظ -28
 معنى : عقيبها : .............................................................................................. -29
 ..........................................................................................شفقاً : المقصود :  -31
 ........................................................................................الحاشية :  المقصود :-31
 ........................................................................................طويالً : المقصود :  -32
 ................................................جمع : شفق : ............................................... -33
 : ............................................................................................ : الحاشيةجمع  -34
 ................................................................................يروع : المرادف اللغوي :  -35
 .......................................................................................شاحب اللون : معنى :  -36
 ..................................................................................ضمخ : المرادف اللغوي :  -37
 ................................................................................مسلوالً :  المرادف اللغوي :  -38
 .............................................................................................توارت : معنى :  -39
 .......................................................................................غادرت : المقصود :  -41
 .....................................................................................وجه البسيطة : المقصود :  -41
 ..............................................................................................مخذوالً : معنى :  -42
 ..................................................................................... المضاد اللغوي : يروع : -43
 شاحب : ............................................................................................... : عجم -44
 المضاد اللغوي : مسلوالً : ................................................................................. -45
 ...................................................................................المضاد اللغوي : غادرت :  -46
 الشمس لمغربها ( هي : ....................ت السابقة تعني ) الشمس حين تصفروردت كلمة في األبيا -47
 ...................................مفرد كلمة المشارق : .................................................... -48
 نبحث عن كلمة األفول في مادة : ........................................................................... -49
 :هو السابقة األبيات قائل -51
 الرصافي معروف - ب                                       شيتان ابن -أ
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 .)الصواب يّرتخي(                    الفرزدق  -د                                          المتنبي -ج
 

 : تعني  ) تجر   ( كلمة ،]ذيوال الغروب إلى تجر   نزلت -15

 تجري -د              ترفع -ج            تدفع -ب             سحبت -أ
 (أكمل( ....................................) عليال( كلمة مضاد ،(عليال الفراش   في تململ   ب  )ص -52

 :هو ) ٌرةمني ( لكلمة اللغوي المضاد . ٌرةيمن السماء كبد غادرت قد -53

  ) الصواب رٌ خيت ( ئٌةيمل -ج                         ئٌةمضي -ب                   مظلمة -أ

 :الرابع البيت في ) دنت( كلمة مضاد -54

 الصواب تخير ) بكت  -د         بعدت -ج               اقتربت -ب            مرضت-أ (

  

 وضح الجمال في قول الشاعر :السؤال الثاني : 
  تهتز بين يدي المغيب كأنها صّب:  -1

..................................................................................................................
 يد المغيب : -2

................................................................................................................. 
 
ً ..تشبه عاشقنزلت تجر  -3  متبوال: ا

................................................................................................................. 
 تجر إلى الغروب ذيوالً : -4

................................................................................................................. 
 بكت مغاربها : -ضحكت مشارقها   -5

................................................................................................................. 
 بكت مغاربها :  -ضحكت مشارقها   -6

................................................................................................................. 
 أصيالً :  –بكرة  -7

................................................................................................................. 
 نزولها : –ها دلوك  -8

................................................................................................................. 
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 النزول :  -نزول  -9
................................................................................................................. 

 غادرت كبد السماء منيرة :  -11
................................................................................................................. 

 تدنو قليال :  -11
................................................................................................................. 

  وجهها كالورس :  -12
................................................................................................................. 

 ة )حتى( : كلم -13
................................................................................................................. 

 غربت فأبقت الشواظ عقيبها :  -14
................................................................................................................. 

15-  ً  قلب شاحب ...:يروع ال شفقا
................................................................................................................. 

 حتى توارت بالحجاب : -16
................................................................................................................. 

 استخرج الكلمات المتضادة في األبيات السابقة . -17 
................................................................................................................. 

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

 . السابق النص من السادس البيت في التصوير جمال وضح -18
.................................................................................................................. 

 ذلك ضح و .بالورس الغروب أثناء الشمس وجه لون بتشبيه الرابع البيت في الشاعر وفق -19
.................................................................................................................. 

 
 : اجب عن األسئلة اآلتيةالسؤال الثالث : 

بماذا شبه الشاعر الشمس في البيت األول والثاني؟  -1
..................................................................................................................
............................................................................................................... 

نزلت تجر ...تشبه  –تهتز بين يدي المغيب كأنها صب  –د المغيب ما الجمال في قول الشاعر " ي -2
 عاشق متبوالً " ؟
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..................................................................................................................
................................................................................................................ 

 اشرح البيتين األولين بأسلوبك . -3
..................................................................................................................

............................................................................................................. 
 
 
 متى تضحك الشمس ومتى تبكي كما فهمت من البيتين السابقين ؟ -4

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

 ؟متى تبدأ الشمس في النزول -5
..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 –نزولها(  –)دلوكها  –أصيال(  –)بكرة  –: "ضحكت مشارقها  ما  الجمال في قول الشاعر -6
 النزول (  ؟ –)نزول 

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

الشروق و لفظة )بكت( مع الغروب  هل كان مناسب اختيار الشاعر لفظة )ضحك( مع -7
..................................................................................................................

.................................................................................................................
تأثر الشاعر في األبيات السابقة بالقرآن الكريم في البيت الرابع وضح ذلك مع ذكر اآلية  -8
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 تجيد وحدها التصفيق( ال)اليد النص الثاني : 
 لدمحم إبراهيم أبو سنّة

 
(1) 

 خرجت من مدينتي
 يداي خلف الظهر والجبين
 يريح كبرياءه على التراب

 ما وجهتي ؟
 ال النجم دلني وال الكتاب
ذبحت ناقتي من قبل بدء 

 رحلتي
 فالجوع كان قد ألم بالصحاب
وشملتي فرشت نصفها على 

 الرمال
 ونصفها أظلهم

 في فمي مّوالوكان 
 غنيته لهم

 وفلت كله فدا الرفاق
 لو أن ذلك الزمان ضاق
 فلتتسع لضيقه قلوبنا

 ولنقتسم على الصفاء خبزنا

(2) 
وذات ليلة أتى الشتاء 

 بالسياط
 وجرد األشجار من ثيابها
وأرسل الرياح تنوح في 

 الطريق
 وفجأة تفرق الصحاب
 لكل واحد طريق
 وأغلقوا األبواب

 الريح تلتوي ويسقط السحاب
 وفوق كل مدفأة
 تمددت أنامل الجليد
 لكل واحد مكانه وعشه
 لكل واحد نشيده
 كفى الفؤاد همه
 ولم تجد يداي مدفأة

 
 

(3) 
 في موسم الجفاء

 للصحراءخرُجت 
 الشمس باردة
 والنار باردة

 لو يعلمون يا مدينتي
 الدف ُء ليس مدفأة
 الدف ُء في مودة اللقاء
 الدفء في قلوبنا
 لو حطمت جلدها

 لو تبدأ العواطُف الخرساء
 حديثها

لو نرفع الستائر الثقيلة 
 السوداء

 عن الندى وزرقة السماء
كي يبدأ الربيع في حدائق 

 الشتاء
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 فاليد ال تجيد وحدها التصفيق
ولتأخذ الرفيق قبل أن تمر 

 في الطريق
والشاة تلتقي بالذئب إن نأت 

 عن القطيع
 والويل للوحيد

 
 

 الفكرة العامة في النص : 
 دعوة إلى الوحدة والتكاتف .
 األفكار الفرعية : 

 خروج الشاعر من مدينته مع رفاقه ومجيء الشتاء بجوعه وبرده . -1
 تضحية الشاعر من أجل أصحابه وتفرق أصحاب الششاعر عنه . -2
 مصير من يسير منفرداً عن الجماعة . -3
 مفهوم الدفء عند الشاعر . -4
 
 
 
 
 

 مظاهر الجمال  الشرح المفردات 

 الجبين : أعلى الرأس
 الكبرياء : عزة النفس 

 أرشدني ووجهنيدلني : 
 ترك غادر × ونزل  أصابألم : 

 موال : أغنية )ج( مواويل  
كسوواء موون صوووف أو شووعر يتغطووى بووه )ج( شووملتي : 

 شمال أو شمالت
 فد : تضحية ألجل 
 الصفا : الحب 

 التصفيق : إصدار صوت من خالل اليدين . 
 ابتعدتنأت : 

 رفقاء –الرفيق : الصاحب )ج( رفاق 
 تلتقي : تقابل 

 القطيع : مجموعة األغنام 
 الشاة : واحدة األغنام )ج( شياه

 النجاة × الويل : الهالك 

خوورج الشووواعر مووون مدينتوووه حوووائراً ويوووداه 
خلف ظهره من التفكير   وهو ال يملك إال 

نفسووه وكبريوواءه   ولكنووه مووع ذلووك عووزة 
غيوور متكبوور فهووو يضووع مقدمووة رأسووه فووي 
التووراب   وموون شوودة حيرتووه لووم يجوود موون 
يرشده فوي الطريوق الصوحيح ال الونجم وال 

 الكتاب .
ذبووح الشوواعر ناقتووه قببوول بوودء الرحلووة ألن 
الجوع قد نزل بأصودقائه ثوم بسوط كسواءه 
علووى الرمووال ليتغطوووا بووه   ثووم غنووى لهووم 

لسوووأم والملووول قووود نوووزل بهوووم   مووووال ألن ا
وقال كل ذلك فدا ألصدقائي وألجل وحدتنا 

. 
ثم يحودث الشواعر عون الزموان ويقوول لوو 
أنه ضاق علينا يجب أن نتعواون ونتكواتف 
ولتتسع قلوبنا لبعضونا الوبع    ولنقتسوم 

)يدي خلف الظهر( : تعبير يودل علوى شودة  -1
 الحيرة والتفكير . 

 الجبين : كناية عن عزة النفس  -2
الجبين يوريح كبريواءه علوى التوراب : شوبه  -3

ى الجبوووين باانسوووان الوووذي يضوووع كبريووواءه علووو
 األر  .

ما وجهتوي ؟ : أسولوب اسوتفهام يودل علوى  -4
 الحيرة .
ال ناقية للجونس ال النجم دلني وال الكتاب :  -5

 غير عاملة .
 –قلت  –غنى  –ذبحت  –دلني  –خرجت  -6

 ضاق : أفعال ماضية تدل على الثبوت .
نقتسوم : أفعوال مضوارعة  –تتسوع  –يريح  -7

 للتجدد واالستمرار .
الشاة تلتقي بالوذئب : شوبه اانسوان الوذي   -8

يسير لوحوده بحوال الشواة التوي تسوير بمفردهوا 
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لقموووة العووويش سووووياً   ألن اليووود ال تجيووود 
وحووودها التصوووفيق   واختووور صوووديقك قبووول 

ن التجمووووع ألن موووون الطريووووق   والبوووود موووو
يمشووي وحيداًسوووف يهلووك ومثلووه فووي ذلووك 
مثووول الشووواة التوووي تمشوووي وحيووودة فيأكلهوووا 

 الذئب .

 فيفترسها الذئب .
ولتأخووذ الرفيووق قبوول ..( : فعوول أم للنصووح  -9

 واارشاد   وفيه حكمة من الشاعر .

 السياط : الرياح الشديدة )م( سيط 
 غطى .× جرد : نزع 

 ثيابها : أوراقها : تنوح : تصرخ وتهب بشدة 
 تفرق : افترقوا وبعدوا 

 تلتوي : تتحرك 
 مدفأة : ما يشعل النار بها للتدفأة 

أناموووووول الجليوووووود : أصووووووابع الجليوووووود )م( أنملووووووة 
 والمقصود بها )أيدي األصحاب( 

 الفؤاد : القلب 
 همه : حزنه 

لقووود جووواءت الشوووتاء المتسووولطة القويوووة التوووي 
الرياح القوية والبورد القاسوي الوذي تمتلك 

يسووويطر علوووى النووواس هوووذه الريووواح تجووورد 
األشجار من أوراقها   وكذلك فهي تصودر 
صوووت قوووي يشووبه الصووياح الصووادر موون 

 المرأة التي تبكي بحرقة .
في ظل هذا البرد القاسي تفرق الصحاب عون 
الشووواعر بعووود كووول هوووذه التضوووحيات التوووي 
وبيتوه قدمها لهم   وذهب كل واحد لعشوه 

  وأشووعل مدفأتووه ووضووعت يووده عليهووا   
وتركوووووا الشوووواعر وحيووووداً فووووي ظوووول هووووذه 
الظوووروف القاسوووية   وهوووو ال يمتلوووك مووون 

 يجلس معه وليس لديه مدفأة .

أتوووى الشوووتاء : شوووبه اللشوووتاء بإنسوووان يوووأتي  -11
 ويجلب معه السياط .

جووورد األشوووجار مووون ثيابهوووا : شوووبه األشوووجار  -11
بإنسووان يجوورده هووذا بإنسووان لووه ثيوواب والووريح 

 الثياب .
الووووريح تنوووووح فووووي الطريووووق : شووووبه الريوووواح  -12

 بالمرأة التي تصرخ بصوت عالي .
األشوووجار :  –أنامووول  –األبوووواب  –الصوووحاب  -13

 جاءت جمع لتفيد الكثرة .
أنامل الجليد : كناية عن تجمد مشواعر أحواب  -14

 هذه األنامل .
دل علوى ذات ليلة : عبر الشاعر بكلمة ليلة لي -15

 الوحشة .
مجاز مرسول عالقتوه سوببية يسقط السحاب :  -16

 فالسحاب سبب في المطر
  الوصال× القطع والقسوة الجفاء : 

 مودة : محبة 
 حطمت : كسرت وتخلصت .

 الخرساء : الصامتة التي ال تتكلم 
 العواطف : المشاعر )م( العاطفة

 جليد القلوب : المقصود بها قسوتها .
الستائر الثقيلوة السووداء : المقصوود بهوا الجفواء 

 والبعد 
النووودى وزرقوووة السوووماء : المقصوووود بهوووا األمووول 

 والتفاؤل .
يبدأ الربيع : التفاؤل بعودة االجتماع مورة أخورى 

. 

يحووودث الشووواعر مدينتوووه وهوووو فوووي شووووق 
ولهبووة للرجوووع إليهووا حتووى يشووعر بالوودف  
والحنوووان واألمووون   وهوووذا يتحقوووق بعوووودة 

 ئه له مرة أخرى .أصدقاء
فالووودفء فوووي القلووووب والمشووواعر وحوووب 
النوووواس لبعضووووها الووووبع    ولوووويس فووووي 
المدفأة   فلوو أن هوذه القلووب بودأت تحوب 

   وتنوووزع الكوووره والحقووود بعضوووها الوووبع 
واتجهوووت إلوووى المحبوووة والسوووالم   ألنهموووا 
األموووول والنجوووواة   فسوووووف يعووووود النوووواس 
للتجمع ويعود معوه الربيوع وفرحوة اللقواء 

 رى .مرة أخ

النار باردة : كناية عون  –الشمس باردة  -16
 أصحاب المشاعر الخاملة غير المبالية .

لوووو يعلموووو يوووا مووودينتي : شوووبه المدينوووة  -17
 بإنسان يتحدث إليه .

لووو حطمووت القوووب جليوودها  : كنايووة عوون  -18
 خلو القلب من المشاعر .

لو تبدأ العواطف الخرساء حديثها : شبه  -19
 صامت يرجو منها أن تتكلمالعواطف بإنسان 

عووون السوووتائر الثقيلوووة السووووداء : كنايوووة  -21
 الفرقة والبعد .

الندى وزرقة السوماء : كنايوة عون األمول  -21
 والتفاؤل .

 
 

 السؤال األول : أكمل / اختر ااجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :
 ...................................................................................................الجبين : معنى : 

 جمع : الجبين : ...................................................................................................
 ....................................................................................الكبرياء : المقصودب : 
 ...................................................................................................دلني : معنى : 

 ...................................................................................................ألم : المقصود ب : 
 المضاد اللغوي : ألم : ..............................................................................................
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 ...................................................................................................موال : معنى : 
 جمع : موال : ...................................................................................................

 ...............................................................................................شملتي : المقصود : 
 : ...................................................................................................جمع : شملتي 

 .............................................................................................:  افدالمرادف اللغوي : 
 ...................................................................................................لصفا : معنى : 

 . ..............................................................................................التصفيق : المقصود : 
 ...................................................................................................نأت : معنى : 

 المضاد اللغوي : نأت : ............................................................................................
 .....................................................................................................الرفيق : معنى : 

 جمع : الرفيق : ...................................................................................................
 ...................................................................................................تلتقي : المقصود : 
 ................................................................................................القطيع : المقصود : 
 ..............................................................................................الشاة : المقصود : 

 ...........................................................................................جمع : الشاه : ........
 .......................................................................................................الويل : معنى : 
 ...................................................................................................السياط : معنى : 

 مفرد : السياط : ..................................................................................................
 ....................................................................................................جرد : معنى : 

 ...................................................................................................ثيابها : المقصود : 
 ...........................................................................................تنوح : المرادف اللغوي : 
 ..............................................................................................تفرق : المقصود ب : 
 .......................................................................................................تلتوي : معنى : 

 ...............................................................................................مدفأة : المقصود ب : 
 .......................................................................................أنامل الجليد : المقصود ب : 

 مفرد : أنامل : ....................................................................................................... 
 ............................................................................................الفؤاد :المرادف اللغوي : 

 .......................................................................................................همه : معنى : 
 ..............................................................................................الجفاء : المقصود ب : 

 ............................................................................................المضاد اللغوي : الجفاء : 
 .......................................................................................................ودة : ممعنى : 
 ...............................................................................................حطمت : معنى : 
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