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  :اىزؼشٝف ثبىشـــبػش

هـ بمحلت هىدة باليىؿت ،  303اإلاعسوؾ باإلاخىبي ولد طىت  ( هـ 354 – 303الشاعس هى أبى الطُب أحمد بً الحظين اليىفي الىىدي )       

ت ؿأخر عجهم الـصاحت وجسبى ؿحها وإلاا  بدث علُه أمازاث الىجابت أخر العلم عً علماء اليىؿت زم اهخلل ئلى الشام وهٌص باللباةل البدٍو

 .واطخلام له الشعس

ح حعله ًدىلل هشيرا بين البىادي والحىاطس ًلصد العغماء واحدا بعد آلاخس ووان مً بين هإالء الرًً اجصل طمى  اإلاخىبيووان في            

خللب في  اإلاخىبيفي زحالجه وحسوبه، وعل  معه  اصطحبه الحمداوي أمير حلب الري كسبه مىه و الدولتبهم طُف  ٌظعد بخلً الصحبت ٍو

ئلى مصس زم عاد بعدها ئلى اليىؿت ، ومجها زحل ئلى  اإلاخىبي، وأػظبىه علُه، ؿـس  الدولتجلً الىعمت حتى دض له بعع مىاؿظُه عىد طُف 

م عىدجه ئلحها طىت  ؿازض زم عاد ئلى العساق ، ولىىه كخل  . هـ 354وهى في طٍس

  . وللمخىبي دًىان ًجمع الىشير مً شعسه الري ًدوز حٌى اإلادح، والسزاء، والـخس، والهجاء ، والؼٌص ، والىصف والحىم

طد السوم معسهت )  الدولتواهذ الحسوب ال جياد تهدأ بين دولت الحمداهُين ودولت السوم ووان مً اإلاعازن التي خاطها طُف                

العسبُت ٌظمى سؼس الحدر ، وأزادوا هدم الللعت التي وان كد  الدولتالحدر ( جلً التي ًسحع طببها ئلى أن السوم اطخىلىا على سؼس مً سؼىز 

هت طاحىت وكخل وأطس ألالىؾ مً حىىدهم واهتهذ اإلاعسهت هـ وللي السوم في معس  343ؿخسج ألامير الحمداوي في طىت  الدولتبىاها به طُف 

مت مىىسة لجِش السوم ، وهصس مبِذ لظُف  كد  اإلاخىبي. ووان الري أكام بعد ذلً بشؼس الحدر حتى أعاد بىاءه وأجم بىاء كلعخه الدولتبهٍص

التي  الدولتزاتعت سجل ؿحها أحدار جلً اإلاعسهت ومدح ؿحها طُف  كصُدة، ؿلاٌ  دولتالشهد جلً اإلاعسهت بىـظه، وأعجب ببطىلت طُف 

 .مجها هره ألابُاث

 :ٍْبعجخ قصٞذح ػيٚ قذس إٔو اىؼضً

خُت بين اإلاظلمين بلُادة   وشد اإلاخىبي كصُدجه الساتعت على ئزس مىاطبت عغُمت وحدر أعغم ، حُث دازث معسهت هبيرةأ      وجاٍز

 . التي واهذ خاطعت للسوم الحدرألامير طُف الدولت ، والسوم بلُادة الدمظخم ، وذلً على مشازؾ كلعت 

هت وكد وان حِش السوم آهران ًخـىق بشيل هبير حدا مً هاحُت العدد على حِش طُف الدولت الري لم ًىً مظخعدا لهره اإلاعس      

ؿـاحأه حىىد السومان ، ؿىكعذ اإلاعسهت التي أبان ؿحها ألامير وحىىده عً صبر وشجاعت . ، ئذ وان هدؿه ئعادة ئعماز وبىاء جلً الللعت

لذ ؿحها  . ؿاكذ الخصىز ، حتى أن اإلاخىبي أطلم علحها اطم الحدر الحمساء ، لىثرة الدماء التي أٍز

 ) اىقصٞذح ( ؟ اىشؼشٛ اىزٛ َٝضئ ٕزا اىْص  ٍب اىغشض** 

 . الري اهدشس في العصس العباس ي الحماطت  شعس املدح و هرا الىص ًىدزج جحذ غسض 

 

 

   ػيٚ قذس إٔو اىؼضً

 اىَزْجٜ
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 رذذٝذ اىفنشح : 

ل كصيدة مدح و حماطت لسمص من زمىش اللّىة ) طيف الّدولت ( ، و واحدة من كصائد        
ّ
مث

ُ
كصيدة ) على كدز أهل العصم ( ج

ا
ّ

عسي لدي الش
ّ

عسّيت ، ومن الخعبير عن إلالهام و الىضج الش
ّ

ن من ألادواث الش
ّ
ّيب املخىبي ، حيث ًظهس فيها الخمك

ّ
عس أبي الط

لعت إلى املجد الري ًطمح إليه ، و كد  زآه في صىزة 
ّ
 ) طيف الّدولت الحمداوي ( .  هممدوحزوحه املخط

اعس كد شازك في املعسكت ) معسكت الحدر ( ، و هرا     
ّ

فاذة اللادزة على  و جىحي اللصيدة و كأن الش
ّ
ما هلمُظه في البصيرة الى

جكشف عن أّدق ما حدر في طاحت املعسكت ، و وْصف مجسياتها ، مسوزا بىصف الللعت و معسكتها التي حسث ابخكاز صىز شعسّيت 

فخه من هصيمت ُمىكسة للسوم ، ومن
ّ
اهخصاز مجيد   بين الّسوم و حيش طيف الدولت الحمداوّي ، و وصف جفاصيل املعسكت ، و ما خل

لجيش طيف الدولت ، مّما حعل الشاعس املخىبي ًصدح بتهىئت طيف الدولت باهخصازه العظيم ، و مّما حعل اللصيدة أوشىدة 

شسق .
ُ
 اهخصاز أعطخىا دزطا من دزوض جازيخىا امل

 .ملدح والفخس والحكمتبسع املخىبي في حميع أغساض الشعس وخاصت ا ٍب أثشص األغشاض اىزٜ طشقٖب اىَزْجٜ فٜ شؼشٓ ؟*** 

 

 ٍب ٕٜ اىغَبد اىفْٞخ فٜ شؼش اىَزْجٜ ؟ ***

 حصالت ألالـاظ . –اإلابالؼت في الخصىٍس .                               -

 عمم اإلاعاوي و وطىحها . –ؤلاطاللت على ذاث الشاعس .                       -
 

 ٍؼبّٜ اىَفشداد : 

 

 اىَؼْٚ اىنيَخ اىَؼْٚ اىنيَخ

 ألاطىد الضساغم الّظسي ، الّظير لُال  اطسو 

 الظُىؾ ، مـسدها ألابُع البيض ، مـسدها كىاة السماح  اللىا

ظن
ُ
 الجِش  الخميع لؼت  ل

 هجمان في الظماء  الجىشاء اإلاخحدزىن  الُحّدار

باث
ّ
ّبت ، و هي أعلى الصدز ) الىحس (  الل

ُ
 صىث السعد  الصماشم حمع ل

 الظُف اللاطع  الصازم جبل الري علُه مدًىت الحدرمىطع، اطم ال ألاحيدب

 الصجاع الجسيء الضبازم صـت للسحاب ألاػصز ماغء  الغّس 

 حسحى ، مـسدها ولُم  كلمى الهالن السدي

 ملدم الـم الثغس السؤوض ، مـسدها هامت  الهاماث

   حلبت الحسب  الغماغم
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 األفكار العامة  في القصيدة :
 

 ( : " حكمة " العزيمة سالح االنتصار : 2 – 1األبيات ) 

 

كـــــــــــــــــــارمُ  الِكرامِ  قَـــــــْدرِ  عَلى َوتأيت  الَعزائِـــــــــم تأيت الَعْزم أْىلِ  َقْدرِ  َعلى 1
َ
 ادل

 مُ ــــــــــــــــَوَتْصُغُر يف َعني الَعظيِم الَعظائِ   اُرىاـــــــَوتـَْعظُُم يف َعنِي الّصغرِي صغ 2
 
 

مت والصجاعت ؿاليلماث   هران بيخان من الحكمت : (  2 -1 :)األثٞبد  حُث ًسطم الشاعس لىا صىزة عامت عً العٍص

الخالُت )العصم العصاةم الىسام اإلايازم حعغم العغُم العغاةم ( جحمل حاهبا مً ؤلاصساز وؤلازادة في جحلُم الىصس على 

لىً الشاعس في هرًً البِخين أهد أن الىصس ال ًأحي بالعدة والعخاد دون و  . ألاعداء والري ججظد في طُف الدولت

مت وؤلازادة مت طُف  وحىد حاهب مهم وهى العٍص د أن ًلٌى أن عٍص والتي جىؿسث في طُف الدولت وهأن الشاعس ًٍس

 . الدولت هي التي حللذ الاهخصاز
 
 

ٌَ رؼيّو رىل ؟ اعزّٖو اىَزْجٜ قصٞذرٔ ثأثٞبد ٍِ اىذنَخ خالفب ىَب مبُ ػ -1  يٞٔ اىشؼشاء فٜ إٝشادٕب خبرَخ ىقصبئذٌٕ . ث
 

لالعخداد بشلاؿخه وحىمخه أمام اإلامدوح وحلظاةه مً أهل العلم  -  إلعهاز عغمت اإلامدوح بخخلُد ئهجاشاجه وميازمه. -

 وألادب.

 .  تمهيدًا لغرض النص -      .    شؼـا بالخجدًد وولعا بابخياز ما لم ٌظخطعه ػيره -

 .ٗضخ اىذنَخ اىزٜ أٗسدٕب اىَزْجٜ فٜ اىجٞزِٞ األٗه ٗاىضبّٜ  -2

ت  في البيذ ألاول  ت التي جطمح ئلى أطمى الؼاًاث ال جصدز ئال عً أصحاب ؤلازاداث اللٍى : بّين اإلاخىبي أن العصاةم اللٍى

مت  . والهمم العالُت ، وئن الـظاةل العغُمت جيبع مً الىـىض الىٍس

 عُف الىـع ٌظخعغم ألامىز الىبيرة ، أما صاحب الطمىح العغُم ٌظخصؼس ألامىز الصعبت: ئن ط في البيذ الثاوي

. 

 

 . ( : ٗصف ىقيؼخ اىذذس ٗ اىَؼشمخ اىزٜ جشد  3–  5األثٞبد ) 

 

 َىِل احَلَدُث احَلمراُء تَعِرُف لْوََنا 3
  

 مُ ــــــــــــــــــــــــــــَوتـَْعَلُم أيُّ الّساِقيَـنْيِ الَغَمائِ  
  وِ ــــــــــَسَقْتها الَغَماُم الُغرُّ قـَْبَل نـُُزولِ  4

  
 مُ ــــــــــــــــــفـََلّما َدنَا ِمنها َسَقتها اجَلماجِ  

 َناــــــَــــ بـََناَىا فأْعلى َوالَقَنا يـَْقرَُع الق 5
َنايَا َحْوذَلا ُمَتالطِ    

َ
 مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَمْوُج ادل
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ٌَ ٗصفٖب اىَزْجٜ ثبىذَشح ؟ -1  ٍب اىَقص٘د ثبىذذس اىذَشاء ؟ ٗى
 

وكىله الحمساء ألنها احمسث بدماء السوم ،  و التي بىاها طُف الدولت الحمداوي  هي كلعت الحدر في بالد السوم    

 .ث بدمائهم وذلً ئنهم ػلبىا علحها وجحصىىا بها ؿأجاهم طُف الدولت وكخلهم ؿحها حتى احمسّ 

 

 .الؼماةم : حمع ػمامت وهي السحب اإلاحملت باألمطاز ؟ٍٗب ٍؼْبٕب  ،( اىغَبئٌ ميَخ )  ٍب ٍفشد  -2

 

 ؟؟ ٗ ٍب فبئذرٔاىضبىشفٜ اىجٞذ  ٞخ اىجَبىٗضخ اىص٘سح   -3

 

 .شّبه الللعت بأنها ئوظان ًـىس./ اطخعازة مىىُت /  ًـُد الدصخُص 

 

 . ٍزؼذدح . ّٗضخ رىل  مّشس اىشبػش ػَيٞخ اىغقٞب ثأىفبظ ٗأشنبه -4

 

ألامطاز كد طلتها وكبل أن جصل ئلى الللعت طلتها دماء  . ؿالظلُا مً الؼمام جازة ومً حماحم السوم جازة أخسي  

 .السوم ؿاخخلط ماء الظماء بدماء الجماحم 
 

   ٕبد ٍِ األثٞبد اىغبثقخ األىفبظ اىذاىخ ػيٚ اىزٖ٘ٝو ٗ اىزؼظٌٞ ، ٗ ششاعخ اىَؼشمخ . -5
 

 .  لـاظ هي : الجماحم ، مخالطم ، جلسعألا
 

ٍِ اىَؼٖ٘د اعزخذاً األفؼبه اىَبضٞخ فٜ اىذذس اىزٛ قضٚ ٗاّزٖٚ ٗىنِ اىشبػش اعزخذً ْٕب األفؼبه اىَضبسػخ .  -6

 ػيو رىل . 
 

ت (أهثر الشاعس مً اطخخدام ألاؿعاٌ اإلاظازعت التي جدٌ على الحسهت اإلاخجددة ىلل داخل اإلاعسهت ، لُ ) الاطخمساٍز

شاهد بىـظه ما ًحدر ؿحها  . اللازب ئلى حى اإلاعسهت َو

 

 ٗصف جٞش اىؼذٗ ٗ ػزبدٌٕ .( :      9-   6األثٞبد )   

 

كثرة عدجه وعخاده وفي ذلك مدح لظيف الدولت هفظه حيث و ًصف الشاعس في هرا امللطع حيش السوم وكىجه 

 اهه اطخطاع اللضاء على ذلك الجيش الجساز.

 مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسَرْوا ِِبَِياٍد ما ذَلُّن قـََوائِ   ُهمْ ـــــــــــــَــــ وَن احَلديَد َكأَنّ أتـَْوَك ََيُرّ  6
  ُض منُهمُ ــــإذا بـََرُقوا مل تـُْعَرِف الِبي 7

 
  مُ ـــــــــــــــــــيابـُُهُم من ِمْثِلها َوالَعَمائِ ـــــثِ 

 ازِمُ ـــــــــــــــــــْوزَاِء منُو َزمَ ـــــَويف أُُذِن اجلَ   ِق األْرِض َوالغْرِب َزْحُفوُ مخيٌس بشرْ  8
  ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــٍن َوأُمّ ــــــــََتَّمَع فيِو كلُّ ِلسْ  9

 
  َفَما يـُْفِهُم احُلّداَث إالّ الرتَاِجمُ 
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 الخـيل –د               . السماح –ج               . الظهام –ب       . الظُىؾ –أ   :ٍشادف ميَخ )جٞبد( ٕ٘ -1

 ٗ ٍب ٕٜ فبئذرٖب ) اىقَٞخ اىفْٞخ (؟ ٗضخ اىنْبٝخ ) اىذالىخ اإلٝذبئٞخ ( ىينيَبد اٟرٞخ :  -2
 

في أذن /  ب شحفهخميع بشسق ألازض والغس  -: هىاًت عً كىة العدة وهثرتها.   أجىك ًجسون الحدًد -

 وطاعدث على جبيين املعنى وجأكيده في الرهن.   .: هثرة الجِش  الجىشاء مىه شماشم
 

ٌَ ٗصف اىَزْجٜ جٞش اىشًٗ ؟ -3  ث

العدد  هشيرووصـهم بأنهم مظلحين بمخخلف ألاطلحت التي جـُع وحؼطي كىاةم الخُل ، وهرلً وصـهم بأنهم    

خيىن مً خمع ؿسق ، ًمأل ألاؿم شسك  ، وجصدز مىه أصىاث جبلؽ عىان الظماء ًخخلط ؿحها صلُل الظالح ٍو
ً
 وػسبا

ً
ا

 . وصهُل الخُل وأصىاث السحاٌ

 .ان على صىزة إوظجأحي  ألن الجىشاء   خّص اىج٘صاء ثبىزمش ٍِ عبئش اىجشٗط ؟ ىَبرا -4
 

رٔ . :(   10–  15األثٞبد )  ّ٘ ّٜ ، ٗ ثٞبُ ق  ٍذح عٞف اىذٗىخ اىذَذاّ
 

ؿظُف الدولت على زأض ملاجلُه والشاعس  ، لشاعس للحدًث عً طُف الدولت وشجاعخه في مىاحهت ألاعداءٌعىد ا      

حلُه بيل صـاث الصجاعت، حاطسا للمعسهت ًصىز طُف الدولت في مىخصـها  سه ذلً  ، ٍو خخر الشاعس في جصٍى ٍو

وطُف  ، حٌى الىوىز  ةشس دوحشثهم مى ، مجمىعت مً الىىاًاث التي حعبر عً جلً الصجاعت ؿالسوم مىشىزًٍ والدزاهم

  .واألؿاعي وصىز الـلٌى اإلاجهصمت التي حظبح على بطىنها،  الدولت بجِشه ًدوض جلً الىوىز 

 

ْوِت شكٌّ لَواِقفٍ  10
َ
 َوقـَْفَت َوما يف ادل

 كأّنَك يف َجفِن الّرَدى وْىَو ناِئم   
 طاُل َكْلَمى َىزميَةً ـــــــََتُّر بَك األب 11

 َوْجُهَك َوّضاٌح َوثـَْغُرَك باِسمُ وَ    
 ََتُــوُت اخلَــوايف حتَتهـا والَقـواِدمُ   َضَممـَت َجنـاَحيهم عـلى الَقلـِب َضّمةً  12
 َوصـاَر إلـى اللبَّـاِت والَنصـُر قـاِدمُ   ِبَضـرٍب أَتَـى اذلامـاِت والَنصُر غائٌب  13
 َمفاتيُحـُو الِبيـض اخلِفـاُف الَصـوارِمُ   ـاوَمــن طَلَـَب الَفتـَح اجلَـِليَل فإّنَّ  14
 َكمـا نُـِثرت فَـوَق الَعـُروِس الـَدراِىمُ   نَــَثرتـَُهُم فَــوَق اأُلَحــيِدِب ُكلِّــوِ  15

 

 سالَسش في صدز الطاة -ث              أزبع زيشاث من حىاح الطائس  -ب     ما ًخـى مجهم   -أ :  ٍشادف اىخ٘افٜ -1

 القوة  -ث                     ْجبحاى  -د                   الهالك    -ب            الحياة  -أ      : ٍٙضبد اىشد -2
 

 . ػيو رىل . ٍِٗ اىَالدع أُ اىشبػش فٜ ٕزا اىَقطغ ٝنضش ٍِ اعزخذاً اىذبه -3
 

 الحال
ّ
 . ، و التي  حظاعد على بث الحُاة والحسهت جمشل وحصخص اللحغت الساهىت وجبين هُئت حدور الـعل -1:   ألن

 للحاٌ دوز في حعمُم اإلاعنى ، و جىطُح الّصىزة .  -2               
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 ٍِ اىَخبطت فٜ األثٞبد  اىّغبثقخ ؟ ٗ ثٌ ٗصفٔ اىشبػش مَب فَٖذ ٍِ األثٞبد؟ -3
 

 على  رة حسبُت هبيرة في اللدزةصاحب خب و أهه، وكد وصـه بالصجاعت و الشباث  .: طُف الدولت الحمداوي املخاطب

 .ئطعاؾ وئخالٌ أهغمت العدو الحسبُت

 

 مٞف ص٘س اىَزْجٜ شجبػخ عٞف اىذٗىخ؟  -4

 في حـً السدي وهى هاةم ،       
ُ
وصف اإلاخىبي شجاعت طُف الدولت بأهه كد وكف في طاحت اللخاٌ مطمئىا محـىعا

 
ً
 بالىصس ومبدظما

ً
 . ؿلم ًصبه أي أذي وهرلً وان وحهه مشسكا

ً وصف اإلاخىبي طُف الدولت بأهه كد هجم على ؿسكخين مً ؿسق حِش السوم وهما          وفي البِخين ألاخيًر

الجىاحان حتى طمها ئلى ؿسكت الللب ؿاخخل هغام الجِش وطعـذ كىاه ؿأصبح هطاةس ًظؼط حىاحاه على كلبه 

 ( حشبيه جمثيلي) .دزاهم ؿىق العسوض زم ًصـه بأهه كد هثر حشثهم ؿىق حبل ألاحُدب هما جىثر ال . ؿحهلً

 

ٕو ْٕبك رؼبسض ثِٞ ٍْظش اىجضش اىنشٝٔ ٗ ٕٜ ٍفشقخ ػيٚ اىججو، ٗ ٍْظش اىذسإٌ اىغؼٞذ ٗ ٕٜ  -5

 .رْضش ػيٚ سأط اىؼشٗط؟ ٗضخ ٍب رق٘ه
 

ى حبل لِع هىان حعازض بين الصىزجين ؿـي هثر الدزاهم على العسوض ؿسحت للجمُع وفي هثر حشث ألاعداء مً عل     

دٌ على طهىلت كخل ألاعداء وئللائهم هما جللى الدزاهم  . ألاحُدب ؿسحت للمظلمين ووحه الشبه حمُل ٍو

: هىان حعازض بين الصىزجين ؿالحالت الىـظُت إلاىغس العسوض جخعازض مع مىغس الدم والجشث ؿاألولى جدٌ على  أو

 . ع الحصن والاشمئزاشالـسحت وجبعث في الىـع الـسح والظسوز وألاخسي جبعث في الىـ

 

 .صىز اإلاىث بصىزة ئوظان له حـً وهى هاةم . مأّل فٜ جفِ اىشدٙ" " -1 ٗضخ اىص٘سح اىفْٞخ فٜ ق٘ىٔ : -6

 .هىاًت عً الـسحت بالىصس و الشلت بالىـع:  "ٗٗجٖل ٗضبح ٗصغشك ثبعٌ" -2                                        
 

 ىذٗىخ اىذَذاّٜ رخش ىإلعالً .( : عٞف ا  18-   16األثٞبد ) 
 

مت بالسوم ال حعد معسهت بين ملىين أن هره اإلاع : الدولتلُلٌى لظُف  اإلاخىبيٌعىد            سهت التي ألحلذ ؿحها الهٍص

مً ذلً وأعغم ألنها معسهت ؤلاًمان والعلُدة ، هىذ ؿحها زحل الخىحُد ، وحامل  هصم احدهما آلاخس و ئهما هي أحّل 

ؿاذا هى  لىاء الحم وكاةد زحاله ، ووان عدون ؿحها زحل الشسن والباطل ، ؿلرؾ هللا بحلً على باطل عدون ؿدمؼه

 . شاهم ، وئذا الشسن مىدحس ، وؤلاًمان مىخصس

 َولســَت مِليًكــا ىازًِمــا لَِنِظــريِه 16
 ولِكــنَك التَّوِحــيُد لِلِشــْرِك ىـازمُ    

  لَـَك احلَـمُد فـى الـُدرِّ الَـّذي ِلَ َلفظُوُ  17
 فـــِإنََّك ُمعطيــو وإنِـّـَي نــاِظمُ    

 َتعـدو بـي َعطايـاَك يف الَوغىوِإنِـّى لَ  18
 فَــال أَنــا َمذُمـوٌم وال أَنـَت نـاِدمُ    
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 ٗظّف اىشبػش اىجؼذ اىذْٜٝ فٜ ٍذح عٞف اىذٗىخ فٜ اىجٞذ اىغبدط ػشش، ثِٞ رىل. -1

ً زطالخه في ج                  الدولت أحَد أبطاٌ ؤلاطالم اإلاداؿعين عً أزطه والىاشٍس
َ

ىحُد الخالم، اعخبر الشاعُس طُف

ىه وعسشه.
ْ
 ألهه لم ًىً َمِليا مشل ػيره ًداؿع عً ُمل

 أعئيخ إصشائّٞخ
 

 ىجأ  اىّشبػش إىٚ اىَجبىغخ أدٞبّب فٜ اىقصٞذح . ٕبد ٍِ اىقصٞذح ٍب َٝضو رىل . -1
 

 هما في كىله " بجُاد ما لهً كىاةم " " ججاوشث ملداز الصجاعت والىهى " " ئذا شللذ مشُتها ببطىنها "
 

 ٗضخ اىؼبطفخ اىزٜ ظٖشد فٜ اىقصٞذح . -2
 

وؤلاعجاب به والـسحت بالىصس وزد هُد  , الدولتالشاعس وان ٌعبر عً اهـعاٌ صادق وعاطـخه حُاشت بحب طُف 

  العدو

 ، ٗ ٍب اىغشض ٍْٔ ؟ اىغبىت ػيٚ اىْص ىخجشٛ ٗ اإلّشبئٜ فٜ اىقصٞذح . أَّٖٝب مبُ اعزخذً اىشبػش األعي٘ثِٞ ا -3
 

 .ألاطلىب الخبري وان هى الؼالب على الىص ، وكد كصد مىه معغم ألاحُان اإلادح والخعغُم

 

   : الحدًد الجُاد ، خمِع ، شحف صازم ، الـسطانوصف املعسكت - ثِّٞ اىذق٘ه اىذالىٞخ ىنّو ٍَب ٝيٜ :  -4

 : كـاه  ، الةم ، مؼىىم . كائد السوم -: وطاح ، باطم ، بالؼُب عالم ، الىصس كادم .     املدح - 

 

 رطجٞقبد ٍزْ٘ػخ
 ، صٌ أجت ػَب ٝيَٖٞب :  اٟرِٞٞاقشأ اىجٞزِٞ  -1

 

كـــ الِكرامِ  قَـــــــْدرِ  عَلى َوتأيت  الَعزائِـــــــــم تأيت الَعْزم أْىلِ  َقْدرِ  َعلى 1
َ
 ــــــــــــــــارمُ ادل

 مُ ــــــــــــــــَوَتْصُغُر يف َعني الَعظيِم الَعظائِ   اُرىاـــــــَوتـَْعظُُم يف َعنِي الّصغرِي صغ 2
 

 ضغ دائشح د٘ه سٍض اإلجبثخ اىصذٞذخ :   -1

 

  .الّصبر   -ر      زادة    طعف ؤلا   -ث     عدم ؤلازادة    -ب       كىة ؤلازادة      -أ            : العصائم معىاها  -

 

       الـخس -ر                   الحىمت -ث   الىصف           -الؼٌص          ب  -أ    :  البيخان الظابلان من شعس  -

 

 .ػيو ٞذح ػالقخ ثْٖبٝزٖب؟صثٌ ثذأ اىشبػش قصٞذرٔ؟ ٕٗو ىجذاٝخ اىق - 2 
....................................................................................................................................................................... 
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ًُ " إ ػشاة ميَخ اىَنبسً فٜ اىغٞبق  .   -3 نـــــــــــــــــــبس ََ ًِ اى رأرٜ ػيَٚ قَـــــــْذِس اىِنشا َٗ  " 
 

  ب . ؿاعل مسؿىع وعالمت زؿعه الظمت                  بالىظسة  أ . مظاؾ ئلُه مجسوز  

 .. مبخدأ مسؿىع ، وعالمت زؿعه الظمت الغاهسة ر . خبر ملدم مسؿىع وعالمت زؿعه الظمت  ث 

 

 غشض اىشبػش فٜ اىجٞزِٞٞ اىغبثقِٞ : -4
 

 الحىمت  -ر                       الىصف       -اإلادح                       ث -الـخس                   ب -أ
 

 اىَنبسً ( :  –اىؼالقخ ثِٞ ) اىنشاً  -5
 

 الخىزٍت   -اإلالابلت                             ر -الجىاض                        ث -الطباق                    ب -أ

 

ب ٝيٞٔ : ا َّ ٌّ أجت ػ  ىغؤاه اىضبّٜ : اقشأ اىَقزطف اٟرٜ ، ص

 

   احَلَدُث احَلمراُء تَعِرُف لْوََنا َىلِ  1
 مُ ــــــــــــــــــــــــــــَوتـَْعَلُم أيُّ الّساِقيَـنْيِ الَغَمائِ  

  وِ ــــــــــَسَقْتها الَغَماُم الُغرُّ قـَْبَل نـُُزولِ  2
 

 
 مُ ــــــــــــــــــفـََلّما َدنَا ِمنها َسَقتها اجَلماجِ  

َنايَا َحْوذَلا ُمَتالطِ     َناــــــَــــ ا يـَْقرَُع القبـََناَىا فأْعلى َوالَقنَ  3
َ
 مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَمْوُج ادل

 

     
 
 
 
 
 
 اخزش اإلجبثخ اىصذٞذخ ث٘ضغ دائشح د٘ه سٍضٕب : ـــ  **  

      

 (  ٕٜ :   3ــ 1ــــ   اىفنشح اىشئٞغخ فٜ األثٞبد ٍِ  )  1 

مت طالح الاهخصاز ب .    أ . مدح طُف الدولت الحمداوي      العٍص

 . هسم طُف الدولت الحمداوي  ر                           .     الللعت الحمساء و وصف اإلاعسهت              ث             

 ـــ  ٍؤّش  ميَخ ) اىغــــــــــــــّش   (  :  2

س  ث     ب . الؼّساء          أ . ألاػّس                     . الؼّسة   ر       . الؼٍس

 

 مُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسَرْوا ِِبَِياٍد ما ذَلُّن قـََوائِ   ُهمْ ـــــــــــــَــــ أتـَْوَك ََيُّروَن احَلديَد َكأَنّ  4
  ُض منُهمُ ــــإذا بـََرُقوا مل تـُْعَرِف الِبي 5

  مُ ـــــــــــــــــــيابـُُهُم من ِمْثِلها َوالَعَمائِ ـــــثِ  
 ازِمُ ـــــــــــــــــــْوزَاِء منُو َزمَ ـــــَويف أُُذِن اجلَ   مخيٌس بشْرِق األْرِض َوالغْرِب َزْحُفوُ  6
  ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــٍن َوأُمّ ــــــــََتَّمَع فيِو كلُّ ِلسْ  7

  َفَما يـُْفِهُم احُلّداَث إالّ الرتَاِجمُ  
ْوِت شكٌّ لَواِقفٍ  8

َ
 َوقـَْفَت َوما يف ادل

  
 كأّنَك يف َجفِن الّرَدى وْىَو نائِم 

 طاُل َكْلَمى َىزميَةً ـــــــََتُّر بَك األب 9
 مُ َوَوْجُهَك َوّضاٌح َوثـَْغُرَك باسِ    
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 أ. ٍذَذ اىضَ٘س          اىضبّٜ ػشش           1/ ف    ػيٚ قذس إٔو اىؼضً         اىيغخ اىؼشثٞخ فٜ  اىج٘اد 11

 

 

 :  اىقْب ٝقشع اىقْب "، ّ٘ع اىخجش فٜ اىجَيخ اىغبثقخ “ـــ   3

ت   ث ب . حملت اطمُت    مـسد  أ .   ُّ  . ػير ذلً   ر    . حملت ؿعل

 

 ػشاة ميَخ ) ٍزالطٌ (  فٜ اىغٞبق  .   ٗ ٍ٘ط اىَْبٝب د٘ىٖب ٍزالطٌ  " إ ـــ  " 4

  ب . ؿاعل مسؿىع وعالمت زؿعه الظمت                      أ . مظاؾ ئلُه مجسوز بالىظسة   

 . مبخدأ مسؿىع ، وعالمت زؿعه الظمت الغاهسة ر                     . خبر مسؿىع وعالمت زؿعه الظمت  ث 
 

 

 اىص٘سح اىجَبىٞخ " مأّل فٜ جفِ اىشدٙ   " ّ٘ػٖب   : ـــ    5
 

حُت     أ . اطخعازة مىىُت     . حشبُه بلُؽ  ر  . حشبُه مسطل  ث   ب . اطخعازة جصٍس

 

اىغْشِة َصْدفُُٔ  -6 َٗ  ٘سح اىجٞبّٞخ اىزٜ رؼجش ػْٖب اىؼجبسح ٕٜ :؟!  اىص خٌَٞظ ثشْشِق األْسِض 

 

حُت   ب . اطخعازة مىىُت                        ث . هىاًت   أ .  حشبُه جمشُلي      ر.  اطخعازة جصٍس
 

ّضبحٌ  -7 َٗ َُٖل  ْج َٗ  ، اىضجظ اإلػشاثٜ ىنيَخ  "ّٗضبح   "  ٕ٘   اىشفغ ألّٖب :  َٗ

 

ر .                    . هاةب ؿاعل مسؿىع                              ث . مبخدأ مسؿىع   أ .  خبر مسؿىع                     ب 

 ؿاعل مسؿىع  

 
ٌَ ٗصف اىشبػش جٞش اىشًٗ ، ٍٗب عجت ٍجبىغزٔ فٜ رىل ؟ -6  ث

 ........................................................................................................................................................................................................................  
 ّٗضخ اىَفبسقخ فٜ اىجٞذ اىزبعغ . -7

 .......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 .( مٞف ص٘س اىَزْجٜ شجبػخ عٞف اىذٗىخ؟ دذد األثٞبد اىذاىخ ػيٚ ٍب رق٘ه -8

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