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 اسم الطالب:............................                                                                                        مجلس أبو ظبي للتعليم

 ....................  العاشـــــرالصف :                                  مدرسة الرؤية الخاصة                                 

 2/2017/ ....التاريخ:    أنا من بدل بالصحب الكتابا (  )                                      

م وذاع صيته في الشعر واألدب ألف  1868شاعر مصري معاصر ولد عام أحمد شوقي 
مقتل علي بك الكبير " توفى سنة   ‘    كليو باترا ‘   " مجنون ليلى  مسرحيات شعرية مثل : 

 م ولقب بأمير الشعراء . 1931

 "   النص  "                                         
 لم أجد لـــي وافيـــا إال الكتابــا               ( أنا من بدل بالكتــــب الصحابـا1

 ليـس بالواجـد للصاحب عــــابــا              لــــــم تعـــب( صاحب أن عبته أو 2

 و كساني من حلي الفضــل ثيابا             ( كلمـا أخلقتـــه جـددنـــــــــي 3

 و وداد لــم يكلفنــــي عتابـــــــا                ( صحبة لم أشـــــــك منهـا ريبــة4

 ملــال يطوي األحاديث اقتضــــابـا             أو يجــد   ( أن يـجدنـــي يتحـــدث 5

 تجــــــد األخوان صدقـا و كذابـا               ( تجد الكتب علــي النقد كمـــا6

 فـي الصحــــب و الكتب اللبابـــا              ( فتخيرها كمــا تختاره و ادخــــر7

 الكتــــــب يبغيك الصوابا  و رشيد               ( صالـــــــح األخوان يبغيك التقي 8

 -اللغويات :
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

    األصدقاء )م( الصاحب الصحاب   غيَّر  بدل 

    ذكرت عيبه × مدحته عبته   مخلًصا   وافيًا 

    أبليته × جددته أخلقته   عيبًا )ج( عيوب وأعياب  عابا  

 كلما  
شرطية غير جازمة  

 لالستمرار
 ألبسني   كساني  

 الشرف )ج( فضول   الفضل  م: حلية وهى الزينة   ِحلى 

 حب × كره وداد  شك )ج( ريب × يقين   ريبة 

 لوم   عتاب   لم يحملني مشقة   لم يكلفني  

  يختصر  يطوي  ضيقًا وسأًما   ملاًل  

 تعرف × تجهل   تجد  اختصاًرا × تطويل وتفصيل اقتضابًا 

 األصدقاء  اإلخوان  الفحص والتمييز   النقد 

 الجوهر والخالصة )م( اللب   اللبابا    وفر والمراد اطلب واحرص  ادخر  

 التقوى   التقى    يريد لك ويرشدك  يبغيك  

  الحق × الباطل  الصواب   الكتاب القيم   رشيد الكتب  
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 -أضواء على األبيات :
 فالكتاب خير صديق فهو يتصف بالوفاء واإلخالص .أنا من غير باألصحاب الكتب  -1

 الكتاب صديق إن ذكرت عيوبه أو مدحته ال يبحث لك عن عيب .  -2

 قراءة الكتب تجدد المعلومات وتكسب الصفات الحميدة . -3

 صحبة الكتاب أساسها اإلخالص والحب ,  -4

ال أقرأ والكتاب يهيئ ما يناسبني في  عندما أكون في حالة طيبة أقبل على القراءة وإذا شعرت بالملل ف  -5

 كل حال .

 الكتب مثل األصدقاء فيها الصالح وفيها الفاسد .  -6

فأحسن اختيار الكتب كما تختار الصديق واحرص على األفضل في الكتب واألصدقاء وال تنخدع بالمظهر    -7

. 

 رأي السليم .الصديق الصالح يريد لك الصالح والهداية والكتاب الجيد يهديك الحق وا -8

 -تعبيرات جميلة :
 ضمير المتكلم يدل على الفخر بمصحبة الكتب . :   أنا * 

 تصوير للكتاب بالصاحب و يدل على قيمة الكتاب .  : أنا من بدل بالكتب الصحابا   * 

ِّ   واالستثناء ب )إال(  أسلوب مؤكد بالنفي ب) لم(   : * لم أجد وافياً إال الكتابا   يتصوير الكتاب بصاحب وفي 

 ويوحي بغدر األصدقاء .

 وهو الكتاب . يفيد االهتمام بالخبر   إيجاز بحذف المبتدأ  : صاحب   *

يوضح   :أسلوب شرط يفيد المدح ، و إن تفيد الشك ، وبينهما تضاد بالسلب   إن عبته أو لم تعب   *

 عنى.الم

 في البيت األول تصريع يعطي جرًس موسيقيًا يطرب األذن ويلفت االنتباه . الكتابــا : -* الصحابـا 

 توحي بكثرة القراءة .  أخلقته :  *

 تضاد يوضح المعنى . أخلقته وجددنيتصوير للكتاب بمعلم يجدد معلومات طالبه ، وبين   : جددني  * 

سلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ويصور الكتاب بإنسان كريم يعطي  أ : كساني من حلى الفضل ثيابا    *

 بال حدود مما يدل على أثر القراءة في تهذيب النفوس . 

 تشبيه للصفات الحميدة بالثياب الجميلة . *حلى الفضل :

 الكتاب . يفيد االهتمام بالخبر وهوصحبة   إيجاز بحذف المبتدأ  * صحبة :

 ب شرط يصور الكتاب بإنسان يتحدث .أسلو * إن يجدني يتحدث :

 تضاد يوضح المعنى ويقويه .  : يتحدث ـ يطوي    *

 تصوير للكتاب بإنسان يشعر بصاحبه وينتابه الملل . * أو يجد ملاًل يطوي األحاديث اقتضابًا :

 تصوير للكتب باألصدقتء منها الصالح ومنها الفاسد . * تجد الكتب كما تجد اإلخوان :

 أمر للنصح واإلرشاد يصور الكتب بأشخاص يجب أن ندقق في اختيارها . :  * فتخيرها

أمر للنصح واإلرشاد يدل على تشابه األصحاب والكتب وضرورة    * ادخر في الصحب والكتب اللبابا :

 االهتمام بالجوهر ال المظهر .

 تصوير للكتاب الجيد بالمرشد إلى الخير . * رشيد الكتب يبغيك الصوابا :

يؤخذ على الشاعر إدخال الباء على الكتب في ) أنا من بدل بالكتب الصحابا ( ألن الباء    -1 :  هتنبي

    تدخل على المتروك والصواب أن يقول : ) أنا من بدل الكتب بالصحابا (

والتركيب  يؤخذ على الشاعر قوله ) الفتخيرا كما تختاره ( والصواب أن يقول ) فتخيرها كما تختارهم (   -2

 يقتضي أن يكون الضمير للجمع ال المفرد حتى يعود على اإلخوان .


