
 أ//أشرف القاضي 

 -أسئلة مجاب عنها :
 : ماذا يقصد الشاعر بقوله : ) أنا من بدل بالكتب الصحابا ( ؟ وما رأيك في هذا التركيب اللغوي ؟ 1س

المخلص ، وهذا التعبير يؤخذ ج : يقصد الشاعر أنه استبدل أصدقاءه بالكتب وأصبح الكتاب صديقه الوفي 
على الشاعر أنه أدخل الباء على الكتبب ولصبواب أن تبدخل علبى )الصبحاب ( هن هبذه البباء تبدخل علبى 

 المتروك .

 :اذكر بعض صفات الكتاب التي عددها الشاعر في اهبيات ؟ 2س

 به .ج: الكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء واإلخالص محب لصاحبه ال يشك فيه وال يعات

ا   3س : ما الجمال الذي تراه في الجملة اآلتية : ) أنا من بدل بالكتب الصحابا ( ؟وهل تبر  الشباعر محقب 
 في هذا االستخدام اللغوي ؟

تصبوير للكتباب  ضبمير المبتكلم يبدل علبى الفخبر بمصبحبة الكتبب ،   أنا من بدل بالكتب الصحابا:     ج :  
ن الشاعر لم يوفق في هذا التعبير فيؤخذ على الشاعر أنه أدخل بالصاحب و يدل على قيمة الكتاب .وأر  أ

 الباء على الكتب ولصواب أن تدخل على )الصحاب ( هن هذه الباء تدخل على المتروك .

 : ما موقف الشاعر من الكتاب ؟ وما رأيك فيه ؟  4س

ون تعصبب أو عتباب ج : موقف الشاعر من الكتاب أنه خير صديق يتصف بالوفاء والكبرم ويقببل النقبد د
 وكلما أخلصت للكتاب زادك علًما ومهابة ووقاًرا .

 وهذا موقف جيد يبين فضل الكتاب ويدعو إلى الحرص على القراء فهى التي تبني المجد والحضارة .

 : توصل الشاعر إلى نتيجة جميلة من صحبته للكتاب . وضح ذلك . 5س

متسامح ال يرفض رأي صاحبه وال يذمه وأنه كلما ج : توصل الشاعر إلى أن الكتاب صاحب مخلص وفي  
 قرأ فيه جدد معلوماته وألبسه ثياب الفضل والخلق وهذب نفسه وزاده وقاًرا .

 : لم أجد لي وافيًا إال الكتاب . ما نوع اهسلوب ؟ وماذا أفاد ؟ 6س

 ج : أسلوب استثناء يفيد القصر والتوكيد حيث قصر الوفاء على الكتاب .

 عالقة بين الصداقة والكتب ؟ علل لما تقول .: أتر   7س

 نعم ؛ هن الكتب مثل اهصدقاء منها الصالح و الفاسد ومنها الصادق و الكاذب .

 : صداقة الكتاب مبنية على اإلخالص والحب . وضح ذلك . 8س

يبحث  ج : الكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء ، تقوم صداقته على الود والتسامح إن ذكرت عيوبه فال
لك عن عيب ، فصحبة الكتاب تجدد المعلومات وتكسب الصفات الطيبة ، وهذه الصداقة أساسها اإلخبالص 

 الذي ال يخالطه شك والحب الذي ال يعكره عتاب .

 : كيف اثبت الشاعر في النص أنه ال فرق بين الصاحب والكتاب ؟ 9س

الصالح والفاسد ، فعلينا أن نحسن اختيار الكتب كما نحسن ج : اثبت الشاعر أن الكتب مثل اهصدقاء فيها 
اختيار اهصدقاء وأن نحرص على اهفضل من الكتب وا؟هصدقاء ، هن الصديق الصالح يريد لبك الصبال  

 والهداية والكتاب الجيد يهديك إلى الحق والرأي السليم .

 : كثرت في اهبيات اهفعال المضارعة فعالم يبدل ذلك ؟ 10س

 : يدل على التجد واالستمرار واستحضار الصورة . ج

 أنا من بدل الكتب بالصحابا أي التعبيرين أدق ؟ ولماذا ؟  -: أنا من بدل بالكتب الصحابا  11س

 أدق هن حرف الجر الباء يدخل على المتروك .  ج : أنا من بدل الكتب بالصحابا

 : ما أثر صحبة الكتاب على صاحبه ؟ 12س

 كتاب تجد معلومات صاحبه وتكسبه الصفات الجميدة وتهذب نفسه وسلوكه وتوسع أفقه .ج : صحبة ال

 : بم وصف الشاعر الكتب في البيت السادس ؟  13س

 ج : وصف الشاعر الكتب بأنها مثل اهصدقاء منها الصالح ومنها الفاسد .
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 : ما الذي يدعو إليه الشاعر في البيت السابع ؟ 14س

 الشاعر إلى حسن اختيار الكتب كما نحسن اختيار اهصدقاء مع الحرص على اهفضل منهما .ج : يدعو 

 : ما فائدة أسلوب الشرط " إن عبته أو لم تعب " ؟ 15س

 ج : أسلوب شرط يفيد المد  .

 : ما الفرق بين صحبة اإلنسان وصحبة الكتاب من حيث العتاب ؟ 16س

ا العتباب أمبا صبحبة الكتباب فأساسبها اإلخبالص البذي البذي ال ج : صحبة اإلنسان يخالطها الشك ويعكره
 يخالطه شك والحب الذي ال يعكره عتاب .

 : لم بدل الشاعر صداقته للناس بصداقة الكتاب ؟   17س

الكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء ، تقوم صداقته على الود والتسامح إن ذكرت عيوبه فال يبحث  ج : 
ب تجدد المعلومات وتكسب الصفات الطيبة ، وهذه الصداقة أساسها اإلخالص  لك عن عيب ، فصحبة الكتا

   الذي ال يخالطه شك والحب الذي ال يعكره عتاب .

 : ماذا يقصد الشاعر بقوله : ادخر في الصحب والكتب اللبابا ؟   18س

االنخداع بالمظهر  ج : يقصد الشاعر ضرورة الحرص على توافر الصفات الطيبة و االهتمام بالجوهر وعدم 

 الكتاب والصديق .  عند اختيار كل من

 : في األبيات حديث عن صاحبين حددهما ووازن بينهما . 19س

صحبة اإلنسان يخالطها الشك ويعكرها    ج : يتحدث الشاعر عن صاحبين هما الصديق والكتاب ، ونجد أن
 شك والحب الذي ال يعكره عتاب . العتاب أما صحبة الكتاب فأساسها اإلخالص الذي الذي ال يخالطه 

 : الكتاب خير صديق . اشرح هذه األبيات في ضوء فهمك لألبيات . 20س

الكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء ، تقوم صداقته على الود والتسامح إن ذكرت عيوبه فال يبحث  ج : 
اقة أساسها اإلخالص  لك عن عيب ، فصحبة الكتاب تجدد المعلومات وتكسب الصفات الطيبة ، وهذه الصد

   الذي ال يخالطه شك والحب الذي ال يعكره عتاب .

 : ما قيمة الجمع بين )يتحدث و يطوي ( في البيت الخامس ؟  21س

 تضاد يوضح المعنى ويقويه . :  يتحدث ـ يطوي     ج :

 : وضح الجمال في قول الشاعر " ووداد لم يكلفني عتابًا " ؟  22س

 بصديق طيب القلب محب لصديقه ، عتابا نكرة للتقليل .  تصوير للكتاب  عتابًا "ج : " ووداد لم يكلفني 

 : ما فائدة الكتاب كما يقول الشاعر ؟  23س

 من فوائد الكتاب رأنه يجدد المعلومات ويكسب الصفات الطيبة ويوسع مدارك صاحبه .

 : ما الميزات المشتركة بين الصاحب والكتاب ؟ 24س

ء منهم الصالح ومنهم الفاسد ، فعلينا أن نختار األفضل منهما فالصديق الصالح يريد لك ج : الكتب كاألصدقا

 الصالح كما أن الكتابي الجيد يرشدك إلى الحق . 

 لماذا آثر الشاعر صحبة الكتب كما فهمت من األبيات ؟   : 25س

صداقته على الود  الكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء ، تقوم ج : آثر الشاعر صحبة الكتاب : 
والتسامح إن ذكرت عيوبه فال يبحث لك عن عيب ، فصحبة الكتاب تجدد المعلومات وتكسب الصفات  

   الطيبة ، وهذه الصداقة أساسها اإلخالص الذي ال يخالطه شك والحب الذي ال يعكره عتاب .

 : الكتاب كالصديق وضح ذلك كما فهمت من األبيات . وبم نصحنا الشاعر ؟ 26س

: الكتاب صديق مخلص وفي متسامح ال يرفض رأي صاحبه وال يذمه وأنه كلما قرأ فيه جبدد معلوماتبه وألبسبه ج  
الكتب كاهصدقاء منهم الصالح ومنهم الفاسد ،وقبد نصبحنا الشباعر    ثياب الفضل والخلق وهذب نفسه وزاده وقاًرا

يد لك الصال  كما أن الكتابي الجيد يرشبدك إلبى نختار اهفضل منهما وأال ننخدع بالمظهر فالصديق الصالح ير   بأن
 الحق .
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 -للمناقشة : تدريبات
 لم أجـْد لي وافيــــا إال الكتابــا          من بدل بالُكْتبِ الصحابا
 ليس بالواجد للصاحب عــابــا             صاحب إن عبته أو لم تعـب

 مصيبة (  –عيب  –عابا ) فضيحة معنى        وفياء (  –وفاة  –جمع وافي ) أوفياء   -1

تضادا موضحا    -1 استخرج من األبيات -3لماذا بدل الشاعر صداقة الكتب بصداقة اإلنسان  -2

 أثره . 

 صورة جميلة أعجبتك ووضحها.  -5؟وهل توافقه؟   ما وجهة نظر الكاتب بالنسبة للكتاب -4

 ِحَلى الفضل ثيابا وكساني من                           كلمــا أخلقته جــــددني

 ووداد لــــم يكلفــــــــني عتــــابا                    صحبـة لم أشك منها ريبـة

  –كراهية  –)حب  : مقابل وداد  -2 أبليته( –عاشرته  –أحببته  ) : (مرادف )أخلقته  -1 -أ

 سعادة (

 مضاد أخلقته .......ومفرد حلى .......   -4       ( رابية --ريب –)الروابي  : ريبة جمعها  3 -

 عالم يتحدث الشاعر في األبيات ؟ وما صفات المتحدث عنه؟  -ب

       صورة جميلة ووضحها - 2    تضاد وبين أثره  -1استخرج :   -ج

 د ( )كساني من حلى الفضل ثيابا(ما الجمال في هذا التعبير ؟  

                                هـ( تنكير ) صحبة ( أفد ....... بينما تنكير ) عتابًا ( أفاد .......

    ابَـــــــااْقتِضَ  َمَلاَل يَْطِو ي اأْلََحاِدْيثَ                  إِنَّ يَِجــْدنِي يَتََحدَّْث َأْو يَْجــــدْ 

ْخَواَن صـــــِْدًقا                         تَِجدُ اْلُكْتَب عََلىَ النقد كما  َذابَـــــــــا  تَِجدُ اإْلِ ِِ  َو

    :تخير الصواب

  إبراهيم ناجى( –احمد شوقي  –)عباس العقاد  : قائل النص -1    

  ) يرسل  –يقصد  –ينشر  : (مضاد يطوى  -2

الكتب على صداقة   األبيات السابقة مبينا لماذا اختار الشاعر صداقةاشرح -ب

 البشر؟............... 

 ما وجه الشبه بين الكتب واألصحاب ؟   -كيف تؤثر الحالة النفسية للقارئ على الكتاب؟ د -ج

 إن يجدني يتحدث؟   : ما الجمال فى -متى يقرا الشاعر ومتى يمتنع عن القراءة ؟و  -هـ

 الُلبَابَا  َوادَِّخْر فِْي اْلصَّْحبِ َواْلُكــــــــْتبِ  َها َكَما تَْختَـــــــــــــاُرهَفتََخيَّرْ 

 الصـــوابـــا   ورشيـــــد الُكْتــب يبغيك   صــالح اإلخــــــوان يبغي التقـى

 مرادف اللباب ............ومضاد رشيد ............   -أ  

 ما صفات كل من الكتاب المفيد ، والصديق الحق ؟   -ولماذا؟جبم يأمرنا الشاعر في البيتين؟  -ب

 َفتََخيَّْرَها َكَما تَْختَـــــــــــــاُره؟  ما الجمال في : -ج


