
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية
*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

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

                 https://almanahj.com/qa/12                   

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

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

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

           

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

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

                  https://almanahj.com/qa/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسن حسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 أوًًل: قصيدة ) األم ( لمشاعر حافظ إبراىيم.

 اقرأ ىذه القصيدة، ثمَّ أِجْب عن األسئمة:

 فإنَّيا النساءِ  ةبتربي لي منْ 
 أعددتيا إذا مدرسةٌ  األم
 ايَ الحَ  دهُ يَّ عَ تَ  إن روٌض  األم
 ىلَ األُ  األساتذةِ  أستاذُ  األم  

 دورانيا في األزمانُ  تتشكَّلُ 
 كثيرة شؤونينّ  ىنّ رِ وْ دُ  في
 رَ افِ وَ سَ  النساءَ  دعوا: أقولُ  ال أنا

 تسرفوا أن أدعوكم وال كاّل،
 يانّ إ الفضيمِة، عمى البنات رب وا

 بناتكم تستبينَ  أن وعميكمُ 
 

 اإلخفاق ذلك مَّةُ عِ  الشرق في 
 األعراقِ  بَ يٍّ طَ  شعًبا أعددت

 اقِ إْيرَ  امً ي  أ أورقَ  ّي،بالرَّ 
 اآلفاقِ  مدى مآثرىم تْ مَ غَ شَ 
 اقِ وَ بَ  دِ وْ مُ الجُ  عمى وىنَّ  ،اًل وَ دُ 

 اقِ رَ زْ والمِ  السيفِ  ربٍّ  كشؤون
 األسواقِ  في نَ مْ جُ يَ  الرجال بين
 واإلرىاقِ  والتضييق لحجبِ ا في
 ثاقِ وِ  خيرُ  لينَّ  نِ يْ فَ قِ وْ المَ  في
 الباقي الحياءِ  وعمى اليدى نورَ 
 

 معاني بعض المفردات:

 أفضالمآثر:              ِعمَّة: سبب                 األعراق: جمع ِعْرْق، وىو األصل     

 باليد  ُيْقَذف خفيف أو قصير ُرْمح اق:المزر                   دور: جمع ديار، وىو البيت       

 سوافر: جمع سافرة، وىي المتبرجة                   َيُجْمَن: يمشين ويتحرَّكنَ 

ذكرْت القصيدة بعض األدوار العظيمة التي تقوم بيا األم في المجتمع؛ اذكر أحدىا، ثم  -ٔ
 استدل عمييا من األبيات.

  :الدور
....................................................................................

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

  :االستدالل
.................................................................................... 
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 ا يمي:استخرج من القصيدة م  -ٕ

  :جناًسا ناقًصا.......................................... 

  :طباق إيجاب.......................................... 

 ا: ـــــــــــــــــًــــ رادفــــــــت........................................... 

 

 اذكر حرف الرِوّي لمقصيدة، وَبيِّْن أثره عمى المتمقي: -ٖ

 ...............حرف الروي: .............................

 ...............أثره عمى المتمقي: .........................

 األعراقِ  َطيٍّبَ  شعًبا أعددت        أعددتيا إذا مدرسةٌ  األم        -4

 حدد الصورة الفنية في البيت السابق 

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

 ما نوع ىذه الصورة الفنية؟ 

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

 ما ىو أثر ىذه الصورة الفنية في المعنى؟ 

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

 قال الشاعر محمود اليراوي : -5

 َرب وا  َبِنْيُكْم عمٍّموىم  َىذٍّبوا              َفتياِتُكْم؛ فالعمُم  خيُر  ِقَوامِ 

 .حدِّْد من قصيدة حافظ إبراىيم البيَت الذي يتناّص ) يشترك في الفكرة ( مع ىذا البيت 

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

 .اشرح جوانب اًللتقاء والتناص بين البيتين 

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

ىو ما يختمف فيو  :الجناس الناقص
: حيث من إما الُحروف، في نالمفظا
 العدد أو الترتيب أو الييئة، أو النوع،

 بين الجمع ىو طباق اإليجاب:
 حرفين أو اسمين، أو شيئين،

 .منفيين أو مثبتين متضادين

 يمزم الذي الحرف ىو: الروي
 أبيات من بيت كل آخر في تكرره

 . القصيدة إليو وتنسب ، القصيدة
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 تقول نازك المالئكة: -6

 أينما أتَّجو فَثمَّة أحزانٌ 

 أراىا ووْحَشٌة ونجومُ 

 كل  شيٍء أراه يمألني ُحْزًنا

 ويْأًسا من مبيجاِت الحياة

 ومعاني الفناء ألمحيا حولي

 في كل ما تراه عيوني

 ألولى من قصيدة حافظ قارن بين ىذه األبيات لنازك المالئكة وبين األبيات األربعة ا
 إبراىيم من حيث) الشكل، والمضمون، والمغة (.

من حيث الشكل: ** 
.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
من حيث المضمون: ** 

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

........................................................................................
من حيث المغة: ** 

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

......................................................................................... 
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ْح ذلك ُمَدلِّاًل بمفظة واحدة لكل من عنصري المون  -ٚ وظَّف الشاعر الصور الكمية، وضِّ
 .، مبيًِّنا قيمة توظيفيااألخيرةوالحركة في األبيات الخمسة 

  :المون..................................................................... 

  :الحركة................................................................... 

  :قيمة التوظيف............................................................ 

 ول الشاعر: ) الحياء الباقي (؟يوحي قأ/  بَم       -ٛ

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

 الباقي الحياءِ  وعمى اليدى نورَ بناتكم       تستبينَ  أن ب/ وعميكمُ          

 في البيت السابق. ماذا يقصد الشاعر بالكممات التي تحتيا خط 

 ........................................................................: تستبين

 .....................................................................: نور اليدى

ا اذكر الشعور المسيطر عمى الشاعر في البيت الثاني، مستدًلِّ من البيت نفسو عمى م -ٜ
 ُيظِير ىذه العاطفة، واذكر سبب سيطرة ىذه العاطفة عمى الشاعر.

  :العاطفة................................................................ 

  :الدليل من البيت........................................................ 

  :سبب سيطرة العاطفة عمى الشاعر.................................................. 

 حدد من األبيات األربعة األخيرة ما يمي: -ٓٔ

  :أسموًبا إنشائًيا........................................ 

  :وبيٍّْن نوعو........................................... 

 :والغرض من توظيفو ........................................................... 

 :أسموًبا خبريًّا ....................................... 

 :والغرض من توظيفو ........................................................... 
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 استخرج من األبيات األربعة األولى ما يمي: -ٔٔ

 

  :محسًنا بديعًيا................................................. 

 :وبيٍّْن نوعو .................................................... 

 :وأثره عمى المتمقي .................................................................. 

 

ْحو، ثم حدد عالقة ىذا البيت بما قبمو. -ٕٔ  اشتمل البيت الثامن عمى تحذير؛ وضِّ

 

 :التحذير ...................................................................... 

 :عالقة البيت بما قبمو .......................................................... 

 

 حدِّْد أيِّا من أبيات القصيدة تضمن المعنيين التاليين: -ٖٔ

 

 تتغير األجيال وقيمة األم ثابتة عبر الزمن......................... :.............. 

 :الحياء أساس من أسس تربية بناتنا .............................................. 
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 ثانًيا: قصيدة ) في رثاء بغداد ( لمشاعر شمس الدين الكوفي.
 

 عندي ألجِل ِفراقكم إيالمُ 
 

 فإالَم ُأْعَذُل فيكُم وُأالمُ  
 ُمفارًقا لمحبيبِ  مثمي كان َمنْ  

 
 الُم ِكالمُ ال َتْعِذلوه؛ فالكَ  

 ويذيُب ُرْوِحي َنْوُح ُكلٍّ حمامةٍ  
 

 فكأنما َنْوُح الَحماِم ِحمامُ  
 إْن كنَت مثمي لألحبِة فاقًدا 

 
 أو في فؤادك لوعٌة وغرامُ  

 قْف في ديار الظَّاعنيَن وناِدىا 
 

 يا داُر ما صنعت بِك األيَّامُ  
 يـداُر أيَن الساكنيَن وأين ذيا  

 
 اك البياء وذلك اإلعظامُ  

 يا داُر أين زماُن رْبُعِك موِنقٌ  
 

 وشعارك اإلجالُل واإلكرامُ  
 يا داُر ُمْذ أَفَمْت نجوُمك َعمَّنا 

 
 واهلِل من بعِد الضياِء ظالمُ  

  

 معاني بعض الكممات:

   ِكالم: بكسر الكاف، وىو الِجَراح      ُأْعَذُل: من العذل وىو المَّْوم

  نيين والمسافر الظاعنين: المرتحم     مام: بكسر الحاء، وىو الموت         حِ 

 أفمت: غابت وأغربت                           

 .ظالمُ  الضياءِ  بعدِ  من َعمَّنا           واللِ  نجوُمك أَفَمتْ  ُمذْ  دارُ  (: يأ)

 * اذكر العالقة المغوية بين الكممتين فوق الخط.

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

 األيَّامُ  بكِ  صنعت ما دارُ  وناِدىا           يا الظَّاعنينَ  ديار في (: قفْ ٕ)

 * اذكر المعنى الضمني في البيت السابق

............................................................................................ 
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(: تعكس القصيدة السابقة قوة الشعر العربي وسموه؛ وضح ذلك من خالل ) المغة، وتنوع ٖ)
 األساليب، والصور الخيالية (مع ذكر دليٍل عمييا من النص.

 * أ. المغة:

 ..............................................................................التوضيح:  -

 ................................................................................. الدليل: -

 األساليب: * ب. 

 .............................................................................. :التوضيح -

 .................................................................................: الدليل -

 * ج. الصور الخيالية:

 : ..............................................................................التوضيح -

 .................................................................................: الدليل -

 من خالل فيمك لمقصيدة استنتج ما يمي، مع اًلستدًلل عميو. (:ٗ)

 ......................................................................عاطفة الشاعر:   -أ

 ................................................................................. الدليل: 

 ...................................................................... قيمة إنسانية: -ب

 ................................................................................. :الدليل

 (: بيِّْن مع اًلستدًلل مصدرين من مصادر الموسيقى الداخمية في النص السابق.٘)

 .................................................................... المصدر األول: -أ

 ............................................................................... الدليل:
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 ....................................................................... المصدر الثاني: -ب

 .................................................................................... :الدليل

 (: قال الشاعر محمود سامي البارودي: ٙ)

 َتُنوحُ   َفِفيمَ   َميَّادٌ  َحاِضٌر                    َوُغْصُنَك  ِإْلُفكَ  اأَلْيكِ  َحَمامَ  َيا َأًل

 ناص مع ىذا البيت، وبيِّْن الفكرة المشتركة استخرج من القصيدة السابقة البيت الذي يت
 بينيما.

 .................................................................................البيت: 

الفكرة المشتركة: 
.........................................................................................

......................................................................................... 
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 ثالثًا: قصيدة )َمَواِطُن األديان( لمشاعر مبارك بن سيف آل ثاني.

 

 عَبَرْت سنيُن التٍّْيِو واإلبعادِ 
 

 وسعيُر قمبي تحَت ِظلٍّ رمادِ  
 غادرُتيا طفاًل ُأكابُد حسرةً  

 
 ي بَجْمِر الناِر في األكبادِ َتْرم 

 يا َمْيَد أْقراني وَميَد طفولتي 
 

 قد طال يا وطني الحبيًب ِبَعادي 
 َزَعموا بأنَِّك أرُض ميعاٍد ليم 

 
 قمُت: اسألوا التاريَخ في اآلبادي 

 يا موطَن األدياِن إنٍّي عائدٌ  
 

وَّادِ    ىذا طريقي من َدِم الر 
 ازًياولن ًنياِدَن غ لن نستيينَ  

 
 من كل َحْدٍب جاء باأَلْسَبادِ  

 قد عاَث في أرضي فساًدا طاغًيا 
 

 حتى استباح مراِقَد األجدادِ  
 وطني ِفداَك من الرجاِل أشاوٌس  

 
 كابن الوليِد وطارِق بِن زيادِ  

 والنصُر ال يأتي رخيًصا إنما 
 

 بَدٍم سُتْكَتُب قصُة األمجادِ  
 َفَيمٍّميُأمَّاُه إْن قالوا ُقِتْمُت  

 
 وتوشَّحي بالزَّْىِر ال بَسَوادِ  

 معني بعض الكممات: 

 سعير: نار.                         أكابد: أعاني وأقاسي.                    اآلباد: األزمان. 

 األسباد: جمع سبد، وىو الذئب أو المٍّص .            أقراني: جمع قرين، وىو الصاحب والشبيو.

 أشوس، وىو الشجاع الجريء. أشاوس: جمع

 باأَلْسَباِد. جاء َحْدبٍ  كل غازًيا                من ًنياِدنَ  ولن نستيينَ  (:  لنٔ)

 .في البيت السابق ما مضاد الكممة التي فوق الخط -

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

 استنتج من القصيدة السابقة حدثًا تاريخيِّا، ومظيرًا من مظاىر الحياة اًلجتماعية.(: ٕ)

 ........................................................................الحدث التاريخي:  -
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 ......................................................................المظير االجتماعي:  -

 .التالي البيت في الضمني المعنى (: بيِّنْ ٖ)

 يا موطَن األدياِن إنِّي عائدٌ 
 

وَّادِ    ىذا طريقي من َدِم الرُّ
المعنى الضمني:  

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

(: اشرح الصورة الفنية التي فوق الخط في البيت التالي، محدًدا نوعيا، ومبيًنا أثرىا في ٗ)
 المعنى.

 َزَعموا بأنَِّك أرُض ميعاٍد ليم
 

 في اآلبادي اسألوا التاريخَ قمُت:  
   :شرح الصورة الفنية

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

  :نوع الصورة....................................................................... 

  :أثرىا في المعنى.................................................................. 

 :(: قال الشاعر الزىاوي٘)

 وعاَث بشعٍب مطمئنٍّ بأرضو                        كما عاَث ذئٌب جائٌع بقطيعِ 

  استخرج من قصيدة موطن األديان البيت الذي يتناص مع ىذا البيت، ووضح الفكرة
 المشتركة بينيما.

 ............................................................................لبيت: ا -
 الفكرة المشتركة: -

....................................................................................
.................................................................................... 
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(: اذكر العاطفة التي سيطرت عمى الشاعر في األبيات الثالثة األخيرة، مؤيًدا إجابتك ٙ)
 بدليل منيا.

 .............................................................................العاطفة:  -

 ..............................................................................الدليل:  -

 :ما يمي (: من خالل قصيدة موطن األديان؛ وضحٚ)

 الموسيقى الداخمية: مصدر  -

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

 موسيقى الخارجية: المصدر  -

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

 (: قال الشاعر محمود درويش:ٛ)

 يداءْ ىذه األرض التي تمتص  جمد الش
 َتِعُد الصيف بقمح وكواكبْ 
 نحن في أحشائيا ممح وماء

 وعمى أحضانيا جرح... يحارب

  ر من خالل فيمك لممقطع الشعري السابق؛ استنتج منو مظيرين يدًلن عمى تطو
 القصيدة العربية عمى صعيد الشكل.

المظير األول:  -
....................................................................................
.................................................................................... 

المظير الثاني:  -
....................................................................................

.................................................................................... 
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 رابًعا: قصيدة ) الطائر الحزين ( ألبي القاسم الشابي.

 

 دْ الطائُر الكئيُب َتَغرَّ أييا 
 

 َرِخْيُموْ إنَّ شدَو الطيوِر ُحْمٌو  
 وَأِجْبني َفَدْتَك نفسي ماذا 

 
 أُمصاٌب أم ذاَك أمٌر تروُموْ  

 ـبل ىو الفن  واكتئاُبو والفنَّ  
 

 جمٌّ أحزاُنو وىموُموْ اُن  
 َخلٍّ ِعبَء الحياِة عنَك وَىيَّا 

 
 أديُموْ  كالصبِح َطْمقٍ ا بُمَحيًّ  

 عميَك أْن تحمَل الدنـفكثيٌر  
 

 ىا ال َتريُموْ وتمشي بَوْقرِ ـــيا  
 وًباوامِش في روضِة الشَّباِب َطرُ  

 
 فَحَواَلْيَك ورُدُه وُكُرْوُموْ  

 لمحبٍّ والحياِة أغانيــواتُل  
 وَخلٍّ الشقاَء تدمى 

 وَخلٍّ الشقاَء تدمى ُكُمْوُموْ ـــَك  
 وانَس فيَّ الحياَة فالُعْمُر َقْفرٌ  

 
 ُمْرِعٌب إْن َذَوى وَجفَّ نعيُموْ  

 يوى والشباب والمرح المعـفال 
 

 سوُل تشدو أفناُنو ونسيُموْ  
 شاعري الَفنَّاىي َفن  الحياِة يا  

 
 نٍّيا وَصِمْيُموْ بل لب  فَ َن  

  

 :معاني بعض المفردات 

 .َعْذب رقيق، ناِعم، النََّغمات، ُمؤتِمف اأُلُذن، في الَوْقع َحَسنرخيم: 

: اترْك.                ترومو: ُتِرْيُده.                      َجمٌّ: كثير.                        َخلٍّ

       كروم: عنب.             أديم: أديم الشيء أي ظاىره.             ُمَحيَّا: َوْجٌو.          

 .َكألَ  وال ناَس  وال فيو ماءَ  ال اأَلرض من الَخالءُ :  الَقْفرُ كموم: جراح.             قفر: 

 .الغصن ىو والفنن ننَ فَ  جمع األفنانان: أفن
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 (: ما المعنى السياقي لمكممة فوق الخط في البيت التالي؟ٔ)

 فكثيٌر عميَك أْن تحمَل الدنـ
 

 ال َتريُموْ  بَوْقرِىا ـــيا وتمشي 
  .................................................................................... 

 العالقة بين الكممتين المتين فوق الخط في البيت التالي؟ (: مإ)

 بل ىو الفن  واكتئاُبو والفنَّـ
 

 وىموُموْ  أحزاُنواُن جمٌّ  
  .................................................................................... 

 (: قال الشاعر األخطل الصغير:ٖ)

 منشود                           توحي فتبعث الشعر حّيااليوى والشباب واألمل ال

 أي بيٍت من أبيات القصيدة يتناص مع ىذا البيت؟ وما الفكرة المشتركة بينيما؟ 

 .............................................................................البيت:  -

 ....................................................................الفكرة المشتركة:  -

 في القصيدة؛ وضح ذلك مع الدليل. المغوية (: تنوع الشاعر في استخدام األساليبٗ)

 

 

 

التوضيح:  -
.........................................................................................

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

الدليل:  -
.........................................................................................
......................................................................................... 

 التصديق أو التكذيب؛ كاالستفيام واألمر والنداء والنيي : وىو ما ال يحتملإنشائياألسموب المغوي عمى نوعين: )أ(: 
 والتعجب والمدح والذم والقسم.

خاٍل من وىو  اًلبتدائي: األول: وىو الكالم الذي يحتمل التصديق أو التكذيب لذاتو؛ ولو ثالثة أنواع؛ خبري)ب(: 
، مثل/ أكثر من مؤكِّدولو  اإلنكاري: الثالثنور، مثل/ إن العمم  مؤكد واحدولو  الطمبي: الثانيمثل/ العمم نور، المؤكدات 

 .إنَّ العمَم َلنورٌ 
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 اكتئاب الطير كما فيمت من القصيدة؟ وما النصيحة التي قدميا لو الشاعر؟ (: ما سبب٘)

 .................................................................سبب اكتئاب الطير:  -

 ...........................................................................النصيحة:  -

وضح ذلك من القصيدة إلى المدرسة الرومانسية؛ فجاءت عذبة ورقيقة؛  (: تنتمي ىذهٙ)
 / الخيال( مع الدليل المناسب لكل منيا.خالل ) المغة

* المغة: 
.........................................................................................

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

* الخيال: 
.........................................................................................
......................................................................................... 

رسة الرومانسية واضحة في القصيدة؛ وضح ذلك من خالل (: تجمَّت خصائص المدٚ)
 الخصائص التالية مع اًلستدًلل من القصيدة.

 * الوحدة العضوية:

 ............................................................................التوضيح:  -

 ...............................................................................الدليل:  -

 * اًلمتزاج بالطبيعة ومناجاتيا وتصويرىا:

 ............................................................................: التوضيح -

 ...............................................................................: الدليل -

 األلفاظ وعذوبتيا وحيويتيا:* سيولة 

 ............................................................................: التوضيح -

 ...............................................................................: الدليل -
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 لمشاعر معروف الرصافي. خامًسا: قصيدة ) األرممة (

 

 لقيُتيا ليتني ما كنُت ألقاىا
 

 تمشي وقد أثقل اإلمالُق َمْمشاىا 
 أثواُبيا َرثٌَّة والرٍّْجُل حافيةٌ  

 
 والدمع تذِرُفُو في الَخدٍّ عيناىا 

 بَكْت من الفقر فاحمرَّْت مدامعيا 
 

 واصفرَّ كالَوْرِس من جوٍع ُمحيَّاىا 
 الموُت أفجعيا والفقر أوجعيا 

 
 والغم  أضناىاواليم  أنحميا  

 تمشي وتحمل باليسرى وليَدَتيا 
 

 حماًل عمى الصدر مدعوًما بُيْمناىا 
 تقول يا رب ال تترْك بال لبنٍ  

 
يَّاىا   ىذي الرضيعَة وارحمني وا 

 كانت مصيبتيا بالفقر واحدةً  
 

 وموت والدىا بالُيْتِم ثنَّاىا 
 حتى دنوُت إلييا وْىَي ماشيةٌ  

 
 الخدٍّ مجراىاوأدمعي أوسعْت في  

 وقمُت: يا أخُت مياًل إنني رجلٌ  
 

 أشارُك الناَس ُطرًّا في بالياىا 
 ثم اجتذبُت ليا من جيِب ممحفتي 

 
 دراىًما كنُت أستبقي بقاياىا 

 وأخرجت زفراٍت من جواِنِحيا 
 

 كالنار تصعد من أعماِق أحشاىا 
 َأْولى األناِم بعطف الناِس أرممةٌ  

 
 ن بالمال واساىاوأشرُف الناِس م 

 
 

 

 معاني بعض المفردات:

 .اليمن بالد من يجمب أصفر بزر ىواإلمالق: الفقر.       رثَّة: بالية متيالكة.         الَوْرس: 

 جوانحيا: أضالعيا.        األنام: الناس.  أضناىا: أتعبيا.    

 (: بيِّْن المعنى السياقي لمكممة فوق الخط في قول الشاعر:ٔ)

 .واساىاُف الناِس من بالمال وأشر 

 ................................................................. 
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 (: بَم توحي الكممة التي فوق الخط في قول الشاعر:ٕ)

 جواِنِحيا من زفراتٍ  وأخرجت

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

 :الشاعر قول في الخط فوق التي مرادف الكممة (: ماٖ)

 واليمُّ  أنحميا والغمُّ  أضناىا

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

 ما العالقة بين الكممتين المتين فوق الخط فيقول الشاعر:(: 4)

 أوجعيا والفقر أفجعيا الموتُ 

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

 (: وضح الفكرة في قول الشاعر:٘)

 ثم اجتذبُت ليا من جيِب ممحفتي
 

 دراىًما كنُت أستبقي بقاياىا 
  ....................................................................................

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

 من القصيدة؟كما فيمت (: ما غرض الشاعر ٙ)

......................................................................................... * 

 ن القصيدة.(: من خالل فيمك لمقصيدة؛ اذكر ثالث صفات لممرأة مع اًلستدًلل مٚ)

 الدليل من القصيدة الصفة م
1   

2   

3   
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 (: استنتج المعنى الضمني )دًللة العبارات( لما يمي:ٛ)

 .........................................................َمْمشاىا:  اإلمالقُ  أثقل وقد * تمشي

 ........................................................مجراىا:  الخدٍّ  في أوسعتْ  * وأدمعي

 (: من خالل فيمك لمقصيدة استنتج ما يمي مع ذكر الدليل من القصيدة.ٜ)

 ......................................................................... * عاطفة الشاعر:

 .................................................................................. * الدليل:

 ............................................................................ * قيمة إنسانية:

 ..................................................................................: الدليل* 

اإلنشائي في القصيدة مع بيان دور كلٍّ اذكر كيف وظف الشاعر األسموبين الخبري و (: ٓٔ)
 منيما.

 ........................................................................* األسموب الخبري: 

 ...................................................................................* دوره: 

 .......................................................................* األسموب اإلنشائي: 

 ...................................................................................: دوره* 

 (: استخرج من القصيدة صورة فنية مبيًنا نوعيا ودورىا.ٔٔ)

 ...........................................................................* الصورة الفنية: 

 ..................................................................................* نوعيا: 

 ..................................................................................* دورىا: 
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 مؤثرًا صوتًيا )محسًنا لفظًيا( مبيًنا نوعو ودوره. (: استخرج من القصيدةٕٔ)

 

 

 

 

 

 

  :المؤثر الصوتي
................................................................................. 

  :نوعو.......................................................................... 

  :دوره.......................................................................... 

 (: بيِّْن مع الدليل مصدرين من مصادر الموسيقى الداخمية في القصيدة.ٖٔ)

 .......................................................................* المصدر األول: 

 ..............................................................................* الدليل: 

 .......................................................................: الثاني المصدر* 

 ..............................................................................: الدليل* 

 

 

 

 

 تنقسم المحسنات البديعية إلى نوعين:

 مثل الجناس، والسجع، والتصريع، والقافية (: محسنات لفظية:ٔ)

وافق بين : ويكون فيو التتام وىو توافق كممتين في المفظ واختالفيما في المعنى، وىو ينقسم إلى :مثاًل  فالجناس
: ويكون بين الكممتين اختالف في عدد الحروف أو نوعيا أو ترتيبيا وناقص، عصالمن  العصىالكممتين تاما مثل: 

 .الِجنانتوصل إلى  الَجنان/ سالمة الصبريحتاج إلى  الصقرأو ضبطيا بالشكل مثل: تدريب 
 مثل الطباق والمقابمة والترادف. (: محسنات معنوية:ٕ)

وىو اإلتيان بالكممة وضدىا في  إيجاب: ىو الجمع بين كممة وضدىا في سياق واحد، وىو نوعان؛: مثاًل  فالطباق
وىو ذكر إثبات الشيء ونفيو في سياق واحد مثل: جمبن  وطباق سمب: سياق واحد مثل: أضحك وأبكى، أمات وأحيا،

 .أدري وًل أدرياليوى من حيث 
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 ويدة:(: قال الشاعر فاروق جٗٔ)

 الخبز واألطفال والضيف الثقيل

 وظالم أيام يموت ضياؤىا بين النخيل

 وجوانب الطرقات ينزف جرحيا

 وتسيل فوق ضموعيا سحب الدماء

 والجائعون عمى الطريق يصارعون الموت في زمن الشقاء.

  قارن بين قصيدة األم األرممة وبين المقطع السابق لفاروق جويدة من حيث) الشكل
 مبيًنا جوانب التطور في قصيدة فاروق جويدة .والمغة ( 

من حيث الشكل:  -
....................................................................................
................................................................................... 

 من حيث المغة: -
....................................................................................

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

 جوانب التطور: -
....................................................................................

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

قال رسول الل صمى الل عميو وسمم: ) الساعي عمى األممة والمسكين كالمجاىد في (: ٘ٔ)
 سبيل الل أو القائم الميل الصائم النيار(. رواه البخاري؟

 ث الشريف، ثم َبيِّْن الفكرة المشتركة بينيما.* حدد من القصيدة البيت الذي يتناص مع الحدي

 ................................................................................البيت:  -

 .......................................................................الفكرة المشتركة:  -
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 لمشاعر زكي قنصل. سادًسا: قصيدة ) ذكريات الوطن (

 

 أَثْرَت في القمِب شجًوا كان يخفيوِ 
 

 فال َتُمْمُو إْن فاضْت مآقيوِ  
 َوْيَح الغريِب أما تكفيِو غربُتوُ  

 
 حتى ُتَجرٍَّحُو الذكرى وَتْكِوْيوِ  

 أكمما شاَم من واديِو بارقةً  
 

 ىفا وصفََّق َتحناًنا لواديوِ  
 اهلَل في نازٍح أودى الحنيُن بوِ  

 
 لوال بصيُص رجاٍء في لياليوِ  

 يعمٍُّل النفَس بالر جعى ويخدُعيا يعمٍُّل النفَس بالر جعى ويخدُعو
 

 فيل َتَحقََّق بالر جعى أمانيوِ  
 َيْيِنْيَك ترتُع َبشَّ النفِس في زطنٍ  

 
 مقاِصُر الُخْمِد ظلٌّ من روابيوِ  

 تغفو الحقوُل عمى أنغاِم ُبْمُبِموِ  
 

 ألحاِن راعيوِ  وتستفيُق عمى 
 واًىا غمى غفوٍة في ظلٍّ َسْرَوِتوِ  

 
 ُتعيُد لي ُصَوَر الماضي وُتْحِيْيوِ  

 في القمب ُجْرٌح وقاَك اهلُل َلْفَحَتوُ  
 

 َحاَر الطبيُب وَحاَر الُمْبَتَمى فيوِ  
 َربَّاُه إْن لم َأُعْد حيًّا إلى وطني 

 
 فدْع ُرفاتيَ  َيْرُقْد في َمغانْيوِ  

  

 ي بعض المفردات:معان

 .                 شام: ترقَّبَ العين من الد موع مجاري شجًوا: ُحْزًنا.                مآقي:

: سعيد ومسرور.          سروتو: نوع من الشجر.  بشَّ

 

 (: استخرج من األبيات السابقة ما يمي:ٔ)

 .................................................................* جناًسا: 

 .................................................................* طباًقا: 
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 (: اذكر من األبيات ما يتضمن المعاني التالية:ٕ)

* المقيمون بالوطن سعداء يتمتعون بنعيمو: 
............................................................................................. 

* الدفن في أرض الوطن أمنية الغرباء: 
............................................................................................. 

 تناول الشاعر في قصيدتو قضية إنسانية عامة؛ اشرحيا مع اًلستدًلل.(: ٖ)

* الشرح: 
.............................................................................................

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

* االستدالل: 
............................................................................................. 

ح ذلك مع اًلستدًلل ٗ) (: وظَّف الشاعر الخيال الكمي في التعبير عن أفكاره ومشاعره؛ وضِّ
 .بمفظ لكلٍّ من عنصري المون والحركة

* التوضيح: 
.............................................................................................

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

 .......................................* الحركة: ................................ * المون: 

 (: يقول الشاعر الّطغرّائي في ًلميَّتو:٘)

 أضيَق  العيِش  لوًل  ُفْسَحُة  اأَلَملِ ُأَعمُِّل  النَّْفَس   باآلمال  أْرُقُبيا           ما 

  ْح الفكرة حدِّْد من أبيات زكي قنصل البيت الذي يتناص مع ىذا البيت، ثم وضِّ
 المشتركة بينيما.

 ............................................................................البيت:  -

 ..................................................................الفكرة المشتركة:  -
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 سابًعا: يوُم لك ويوٌم عميك.

مثل اإلنسان في مواجية مصاعب الحياة كمثل سفينة تبحر في عرض البحر مرًة في * 1
صحٍو، ومرًة في يوٍم عاصف؛ فيو خاضٌع لتقم ِب الزمن والدَّْىِر الخادع، صحيٌح أنَّ المرَء 

و بالشكل الذي يريده، ولكنَّ في الحياِة أحوااًل ال تخضُع ِلَيَوى اإلنسان، يستطيع أن يكيٍَّف حياتَ 
، وىو في أكثر األحيان مرغٌم عمى تقب ل ما يأتيِو فيي تارة حموٌة كالعسل وتارة أخرى مرة كالعمقم

 بو الدىر شاء أم أبى.

الكفاح، ومما ال شكَّ  والواقع أن حوادَث الزمن وُخُطوبو ىي مقاييس رجولة المرء وقدرتو عمى* 2
ده بالتجربة النافعة؛ فإذا  فيو أنَّ المصائَب محك  الرجال، ُتْكِسُب المرء الصالبة والَحصافة وتزوٍّ
استطاع المرُء أن يصمد أمام القوارع، وأن يتغمب عمييا؛ تمكََّن من فرض إرادتو عمى ماكينة 

خضاعيا لمشيئتو وجعميا تنقاد لو وتنفٍّذ رغب نَّ الحياة في حقيقتيا سمسمة األيام وا  اِتو ومراميو، وا 
ر.  كفاح وجياد في سبيل العيش والسعادة والتقد م، وىي مدرسة ُتْمَتَحُن فييا بال منياٍج أو ُمَقرَّ

وما دامت الحياة ىكذا؛ فإنَّ العاقل يحتال لممستقبل ويتخذ لكل يوٍم عدََّتو، عميو أن يستقبل  *3
زم متين ال ينيار أممم النكبات ميما بمغت، وىمَّة عالية ال صدمات الدىر بصبر وثبات وع

تنحني أمام النوائب ميما عُظمت، فاإلنسان الذي يستسمم يائًسا إذا أىمَّتو النوازل ال يبقى لحياتو 
 معنى، وليعمم المرء أنَّ كل شديدة تِحل  بو البد أن تتكشف وتزول، وقال أبو تمام: 

 ليا من بعد شدَّتيا رخاءُ    وما من شدٍة إال سيأتي    

والحزن ليميا، والبد لمنيار الباسم من أن يسبقو الميل  وكما قال المنفموطي: " السرور نيار الحياة
القاتم". وما دام األمر كما ذكرنا؛ فمَم الُعبوس ساعة النوازل؟! ما دامت الحياة ال تتعدى ما 

والشقاء والشدة والرخاء الصعود والنزول، الشروق أوردناه، وىي بنٌك يحتوي أموًرا كثيرة؛ السعادة 
 واألُُفول.

ذا ما أقبمت أيام السرور فعمى المرء أن يستقبميا بما تستحق من تمتع بالحياة بال إفراط،  *4 وا 
قبال عمييا دون أن تصرفو عن التفكير في تغي ر األحوال، وزوال الثروة والمال؛ فيركن إلى  وا 

حياتو ممارسة من يعمم استحالة دوام األحوال، ويعمل عمى االستفادة وعميو أن يمارس  السؤال،
من أيام اليسر والرخاء، فيعد ما يعينو ويأخذ بيده عند تنك ر الدىر وتقم ب األيام، ويجد  في 

 استغالل كل فرصة سعيدة ويجتيد استعداًدا منو لميوم الذي سيكون عميو.
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ن تغترَّ بالدىر وتطمئن إليو، ففي ذلك ىالكك من أ –حفظك اهلل  –وْلتحذر يا أخي  *5
ودمارك، فالدىر غادٌر ال يؤَمن جانبو وال ُيْرَكُن إليو، وخير الناس من عمل في يوم نعيمو ما 

 يساعده عمى العيش الكريم في يوم بؤسو؛ ألنَّ الدىَر يومان: يوٌم لَك ويوٌم عميك.

 اإلنسان ىِلَيوَ  تخضعُ  ًل أحواًًل  الحياةِ  في (: ولكنَّ ٔ)

* استنتج المعنى السياقي لمكممة التي فوق الخط في العبارة السابقة، وبيِّن دًللتيا، ثم ضعيا 
 .في سياق مختمف يؤدي معنًى جديًدا من إنشائك

 .......................................................................المعنى السياقي:  -

 ..........................................................................داللة الكممة:  -

 ..............................................................التوظيف في سياق جديد:  -

 (: استخرج من الفقرة الثانية ما يمي:ٕ)

 .....................................................* كممة ميجورة: 

 ....................................................* كممة ُمقتَرَضة: 

 ...................................................* كممة ُمسَتحَدَثة: 

 اذكر العالقة المغوية بين ما تحتو خط فيما يمي:(: ٖ)

 .........................: ......الخادعلتقمب الزمن والدىر  خاضع* اإلنسان في حياتو 

 : .......................................أبىأم  شاء* مرغم عمى تقبل ما يأتيو بو الدىر 

 ليوى اإلنسان: ...................................... تخضعلتقمبات الدىر وال  تخضع* 

 .......................: ....وتزول تتكشَّفوليعمم المرء أن كل شديدة تحل بو البد أن * 
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 القاتم" الميل يسبقو أن من الباسم لمنيار وًلبد ليميا، والحزن الحياة نيار (: "السرورٗ)

 * ىات من عندك:

 ................................مضاد الباسم:  -

 ...............................مرادف القاتم:  -

 ًفا ثم بيِّن دوره.استخرج من الفقرة الرابعة تراد(: ٘)

 ................................الترادف:  -

 ..................................................................................دوره:  -

 وضح مع الدليل سبب استخدام الكاتب لمطباق في الفقرة الثالثة.(: ٙ)

 ..........................................................................التوضيح:  -

 .............................................................................الدليل:  -

 (: وضح مع الدليل التكوين الثقافي لمكاتب من خالل الفقرة الثالثة.ٚ)

 ...............................................................التكوين الثقافي لمكاتب: 

 ...............................................................................الدليل: 

 دلِّْل من النص عمى توظيف الكاتب لمخصائص األسموبية التالية:(: ٛ)

 ................* االستدالل المنطقي: .................................................

 * األدلة النقمية: .......................................................................

 * الكممات المترادفة: ..................................................................

 ........................* مخاطبة المتمقي مباشرة: ....................................

 * أسموًبا إنشائًيا: .....................................................................
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 (: وضح مع الدليل موقف الكاتب من كيفية التعامل مع اإليام السَّارة.ٜ)

 .......................................................................* موقف الكاتب: 

 ..............................................................................* الدليل: 

 كالعمقم. مرة أخرى وتارة كالعسل حموةٌ  تارة (: فييٓٔ)

 * استخرج من العبارة السابقة صورة فنية وبين نوعيا وأثرىا في المعنى.

 ...................................................................الصورة الفنية:  -

 ..........................................................................نوعيا:  -

 ...............................................................أثرىا في المعنى:  -

 البحر. عرض في تبحر سفينة كمثل اةالحي مصاعب مواجية في اإلنسان (: مثلٔٔ)

 * اشرح التشبيو في العبارة السابقة مبيًنا نوعو وأثره في المعنى.

 ...............................................................................الشرح:  -

 ..........................................................................: نوع التشبيو -

 ......................................................................: المعنى في أثره -

 (: استنتج الفكرة الرئيسة لكل من الفقرتين الثانية والثالثة.ٕٔ)

 .......................................................................فكرة الفقرة الثانية: 

 .......................................................................: الثالثة الفقرة فكرة

 (: استخرج من النص أسموًبا إنشائًيا وبين غرضو البالغي.ٖٔ)

 .................................................................* األسموب اإلنشائي: 

 ...................................................................ي: * غرضو البالغ



 32220005لمتواصل:                         سَّانإعداد األستاذ/ حسن حَ          في المغة العربية           الَحسَّان 

07 

 

 (: ) فإنَّ مع العسر يسرا (.ٗٔ)

 * حدد الفقرة التي تتناص مع اآلية السابقة ووضح الفكرة المشتركة بينيما.

 ..........................................................................الفقرة:  -

 .......................................................................الفكرة المشتركة:  -

 (: وضح ما يمي: ٘ٔ)

 .................................................................* رسالة الكاتب من النص: 

 .....................................................* األسموب المغوي الغالب عمى النص: 

 (: دلِّل من النص عمى ما يمي:ٙٔ)

 *  استخدام ضرب األمثمة ) من الفقرة الثالثة (:

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

 (: الخامسة الفقرة من)  لغة المشاعر استخدام*  

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

 (: يصنف المقال السابق عمى أنو مقال اجتماعي؛ وضح ذلك مع الدليل.ٚٔ)

 ..............................................................................* التوضيح: 

 ................................................................................* الدليل: 

 

 مع أطيب املُنى ببلتوفيق والنجبح

  32222022ت/                                حتيبتي/ األستبذ0 حسن حسبن                   


