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  قصيدة المساء

 الشاعر خليل مطران

 نص القصيدة 

  َصْبوتي  فتضاعَفْت   بـَُرَحائي من  داٌء أََلم فِخْلُت  فيه شفائـي

  لِم  مثُل تحكِم  الّضعفاءفي الظ   يا للضعيفين! استبّدا بي ومـا

  وِغاللٌة   رثْت      مَن   األدواءِ   قلٌب أذابْتُه الصَبابُة والَجـَوى
  اَلِي   التْصويِب   والصعداءِ في ح  والروُح بيَنهما نسيُم  تـَنَـهـدٍ 

  ُيْضِعُفُه  َنُضوُب  دمائي ي  وَكَدرِ   والعقل كالمصباِح يغشى نورَهُ 
َقْيِتِه ياُمْنيـتي   ُحَشاَشِتي  وذَكـائي ُلعي ومن   أضْ   هــذا الذي أبـْ

  لم    َيْجُدرَا     بتأسفي    وبكـائي  عمريِن فيِك أضْعُت لو أنصْفِتني
  ببيانِِه    لوالِك    في    األحــياءِ   عمَر الفتى الفاني وعمَر مخلـدٍ 

  أْغَنْم    كذي  عقٍل   ضماَن بقـاءِ   فـََغَدْوُت لم أنـَْعْم كذي جهٍل ولم
  يهديِه     طالُع    ِضلٍة    ورِيَـاءِ   من يهتدي بضيائِـهِ  ياكوكباً 

  ظمًأ     إلى  أن  يهِلُكوا  ِبظَـَماءِ   يامورداً يسقي الوروَد سرابُـهُ 
  ناِشَقها    بال ِإْرَعـاءِ     وُتميتُ   يازهرًة ُتْحيي رواعَي  ُحْسِنَها
  هوى  حسـناِء؟  أيـَُراُم   َسْعٌد   في  هـذا عتاُبَك غيَر أني مخطـئٌ 

  والحب    لم  يبرْح  أحب شقــاءِ   حاشاِك،بل ُكِتَب الشقاُء على الورى
  أنواُر   تلك    الطلعِة   الزهــراءِ   نعم الضاللُة حيث تؤنُس مقلتي
  مكذوبٍة    من   وهِم ذاك المــاءِ   نعَم  الّشفاُء إذا رويُت  برشفةٍ 
  من  طيب  تلك الروضِة الغنّــاءِ   نعَم الحـياُة إذا قضيُت  بنشقةٍ 
  في غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي  إّني أقمُت على التِعلِة   بالمـنى

  أَيُلطُف   النيراَن  طيُب هــواِء؟  إن يشِف هذا الجسم طيب هوائهـا
  هل  مسكٌة في البُـْعِد للحــوباِء؟  أو يُْمِسِك الحوباَء حسُن مقاِمهـا

  في   ِعلٍة   منفـاَي   الْسِتْشـَفاءِ   في البالِد وِعلــةٌ َعَبٌث طوافي 
  بكآبــتي،   متفرٌد     بعنــائي  ُمتَـَفرٌد بصــبابتي، متفــردٌ 

  فُيجيُبني     بريـاِحِه    الهوجـاءِ   شاٍك إلى البحِر اضطراب خواطري
  الصـماءِ قلباً   كهذي   الصخرِة    ثاٍو على صخٍر أصم وليَت لي
  ويـَُفتـَها   كالسْقِم   في   أعضـائي  يـَْنَتابُها موٌج كموج مكارِهـي
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  كمداً  كصدري ساعَة اإلمساءِ   والبحُر خفاُق الجوانِب ضائقٌ 
  َصِعَدْت إلى َعْيني من أحشــائي  تغشى البريَّة كْدرٌَة  وكأنهـا

  على الَغَمراِت واألقذاءِ    يُغضي  واألفُق  ُمْعَتِكٌر قريـٌح  َجْفُنهُ 
َرٍة   للّرائـي!!  يا  للُغُروِب  ومابِه   من ِعْبرةٍ    للُمْستَـَهـاِم!   وِعبـْ
  للشمِس    بيَن مـآتِم األضـواِء؟  أوليَس  نْزعاً للنهار  وَصْرعةً 
  للشك    بيَن غـالئِل الظْلَمـاِء؟  أوليَس طمساً لليقيِن ومبعـثاً 

  وإبـادًة    لمعـالم األشيـــاِء؟  محواً للوجوِد إلى مـدىً أوليَس 
  َن ِشْبَه البعِث َعْوُد  ذُكاءِ ويكو   حتى يكوَن الّنوُر تجديداً لـها
  والقلُب   بيَن َمَهـابٍَة ورجــاءِ   ولقد ذكرُتِك والنهاُر مـودعٌ 

  َكْلَمى كداميِة الّسـحاب إزائـي  وخواطري تبدو ُتجاَه نواظري
  بَسَنى الّشعـاِع الغارِب المترائـي  الدمُع من جفني يسيُل ُمَشْعِشعاً و 

  َفوَق العقيِق على ُذرًى ســوداءِ   والشمُس في شفٍق يسيُل ُنَضارُهُ 
  وتقطـَرْت  كالدمعـِة  الحمـراءِ   مرْت خـالَل غمامتيِن تحدراً 
  لرثائـي ُمزَِجْت بآخـِر أْدُمِعـي  فكأّن آخـَر دمعٍة للكوِن  قد
  فرأيُت  في المـرآِة كيف مسائـي  وكأنّني آنسُت يومَي زائـالً 

  

                                                                    التعريف بالشاعر
، ُعرف بمزجه للحضارتين العربية وا-جنبية في شعره، فغاص في المعاني 1872خليل مطران، شاعر لبناني مصري، لُّقب بشاعر القطرين، ولد عام 

ديد ا-دب والشعر تجالشعرية، كان مترجماً وُمؤّرخاً وشاعراً، غزير العلم، ُملّماً با-دب الفرنسي بالذات إلى جانب ا5دب العربي والتراث. نادى مطران ب
ّور، ومحافطاً العربي، وكان رائد من خرج على أغراض القصيدة العربية التقليدية والبنية العربية الشعرية، وحّدد معالم شعرية حديثة متماشية مع التط

                                                  .على الروح القديمة فيھا

  

                                         مذھب الشاعر في القصيدة
   المذھب الرومانسي

 

                                                    مناسبة القصيدة
م أُصيب خليل مطران بمرض انتقل بسببه إلى اMسكندرية لLستشفاء، وعندما تضاعفت آ5مه، لجأ إلى الشعر يعّبر عن مصابه وألمه في 1902في عام  

                                        .قصيدة المساء بأسلوب شعري تمّيز بقوة العاطفة وصدق الوجدان
  



 

3 

 

                                               تحليل قصيدة المساء
   )5-1ا-بيات (

القلب والجسد حزناً وألماً، فھما ضعيفان في  يتحّدث الشاعر عن مرض ألّم به، ويظن أن ألم المرض يشفيه من ألم الحب، ولكنه عذابه يزداد، وفيشتكي 
 غمرة الحب والمرض، يضارعان ھذا وذاك، فلم بيَق على قيد الحياة روح واھنة منھكة من حزن اعمى القلب ومرض ھّد الجسد، وبسبب ھذا، يصعب

  على الشاعر ان يرى ا5مور واضحًة.

   )9- 6ا-بيات ( 

ى اMسكندرية طلباً لLستجمام والراحة، فالھوائ العليل والطبيعة الجميلة قادرة على مساعدة الجسم ليستعيد يأخذ الشاعر بنصيحة أصدقائه، فينتقل إل 
لُتنھك جسده  صّحته، إ5ّ أن الفراغ أشعل نيران الحب في قلبه، وتشتعل اللوعة في داخله، فتزداد حاله سوءاً حين تجتمع عليه حّمى المرض وحّمى الحب

  الضعيف. 

   )20-10(ا-بيات 

فيتمّنى يقف الشاعر على شاطئ البحر شاكياً له مشاعره واضطراب أفكاره، وآ5م نفسه، فيغمغم المساء دون كLم واضح، فتزيد حيرة الشاعر وحزنه،  
 ته. لو يشتّد قلبه ويصبح صخراً، وعندما يشعر با-لم يجتاج جسمه يلّف السواد نظره، وتذبل روحه، ويأكل المرض ما تبّقى من صحّ 

  

   )27-21ا-بيات (

ق وعندما يحلّ المساء، يختلط اليأس با-مل والخوف بالرجاء، ويتذكر الشاعر محبوبته التي يتصّورھا وكأنھا ماثلة أمامه، وبين حمرة الشف 
  يسيطر على الشاعر. والبحرتنحدر الدموع من عينه متزامنة بانحدار الشمس نحو الغروب، متمثلة بذلك صورة واحضة للحزن الداخلّي الذي 

  )40-28ا-بيات (

، ويرسم انعكست الحالة النفسية للشاعر على الطبيعة، فتراه يرسم صورة حزينة يتمّثلھا بكل العناصر من حوله: بالشمس، والليل، والغروب، والبحر 
ه البحر باMنسان المضطرب، والمساء بالشخص الحائر، الصور الفنّية التي 5 يمكن أن تدل إ5 على ا-لم الذي يسيطر على نفسه وجسده الھزيل، فيشبّ 

اصر ويربط حزنه با-لم المنشر في جسمه، فينتشران معاً في جميع أعضاء الجسم، ليحزن القلب والجسم والعقل والروح معاً،ويمزج بين نفسه وعن
         ويّتخذ منھا أصدقاء يشاركونه مشاعره وألمه وغربته ووحدتهالطبيعة ليدور بينھما الحوار، فتتحّرك الحياة في الطبيعة لتحاوره، وتتحّرك حوله، 

                         

 

  

                                      في القصيدة الفنية خصائصال

                                           التركيز على موضوعات يثيرھا التشاؤم والكآبة: كتمجيد ا-لم ووصف الغروب -1

   ظھور ذاتّية الشاعر وعمق المعاناة في التجربة الشعورّية حيث تحدث الشاعر عن ألمه وحبه -2

                                      استخدام الّلغة المأنوسة القريبة من لغة الحياة اليومّية، وشحنھا بطاقات عاطفّية وخيالّية رقيقة مثل : كيف دوائي ؟ -3
       

  . الوحدة المقطعّية في القصيدة التي تقوم على وحدة المقطع 5 البيت، ويسودھا مناخ نفسّي واحد -4
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 ا-سئلة و إجاباتھا

  ا5ستماع
  ما مناسبة هذه الرسالة اليت كتبها الكاتب؟ .1

 مستشفًيا من علة أصابته.كتبها إىل حمبوبته من شاطئ البحر وكان قد ذهب إىل هناك 
  مب شبه الكاتب املرض الذي أصابه؟ .2

 شبه املرض بالوثاق من قيود وسالسل.
 مب وصف مهوم اإلنسان؟ .3

 وصف مهوم اإلنسان تارة بأا أشد اندماجا من احلديد، وأخرى بأا متخلخلة أسرع ذوبانا من امللح املبتل.
 ما الصورة اليت رمسها الكاتب للبحر املائج؟ .4

 صور البحر باملاء يغلي يف وعاء على نار، يتقاذف من شدة ما يغلي، وصوره وهو يضطرب ويدّوي كما يرجف الرعد. 

  ماذا أوحى البحر إىل الكاتب؟ .5
أوحى البحر إىل الكاتب أن يتجدد ليجد يف آمال قلبه كأمواج البحر؛ لكيال ميل فييأس، وأن يتحرك يف نزعات نفسه كتيار البحر 

 فيفسد.لئال يركد 

 ما الصفات املشرتكة بني البحر واجلمال املعشوق؟ .6
 يسطع ويرّق ويتوحش ويهدأ ويثور.

 لو كنت مكان الكاتب، ماذا تود أن تقول للبحر؟ .7
 ترتك اإلجابة للطالب

 ملاذا يناجي اإلنسان الطبيعة يف رأيك؟ .8
  ترتك اإلجابة للطالب

 التحدث:

 يرتك لتقدير املعلم.
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 القراءة

5َلةُ الُمْعَجُم  dَوالد 

 ُعْد إىل أحد املعاجم، واحبث عن معاين املفردات اآلتية:  - 2

  اجلَـَوى: احلرقة وشدة الشوق والعشق.     

  رثْت: بليت. 

  نُضوُب: جفاف. 

  ُحَشاَشة: بقية الروح. 

  ثاٍو: مقيم مضطجع. 

  فرق يف املعىن بني كّل كلمتني من الكلمات اليت حتتها خط  يف ما يأيت:  - 3

  فيه شفائـي          من َصْبويت  فتضاعَفْت بـَُرَحائي  فِخْلتُ داٌء َأملَ  - أ

  ظنْنتُ       

  الرجل يف ِمشيته: تكرب  خال  

  وليَت يل           قلباً  كهذي الصخرِة الصـماءِ  أصم ثاٍو على صخٍر  -ب 

  الصلب القاسي األملس

  أسطورة موسيقية. األصمّ أصبح بيتهوفن      

  الذي ال يسمع

  يومَي زائـًال            فرأيُت يف املـرآِة كيف مسائـي آنستُ وكأّنين  -جـ

  أبصرُت وأحسسُت.
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  الرجل ضيفه.  آنس" 

  الطفه وأزال عنه الوحشة .
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ْحليلُ: dالَفْھُم َوالت  
  يقول الشاعر يف البيت األول:  - 1

 داٌء َأملَ فِخْلُت فيه شفائـي        من َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي      

 ما الداء الذي يشكو منه الشاعر؟ - أ

  

  املرض النفسي واجلسدي بسبب العشق واحلب         

  يكشف الشاعر عن فجوة بني حاله وتوقعاته. كيف كان ذلك؟ - ب

املرض سينسيه أمل احلب وشدة الشوق، ولكن الواقع كان شيئا آخر،  مرض الشاعر بسبب احلب والعشق، وقد ظن أن هذا
 فقد اشتد عليه املرض وتضاعف. 

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

  بّني املقصود بكل مما حتته خط يف ما يأيت:  - 2

  استبّدا يب ومـا            يف الظلِم مثُل حتكِم الّضعفاءِ  للضعيفنييا  - أ

  القلب واجلسم.

  يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي          إّين أقمُت على التِعلِة باملـىن - ب

  أي أنين أخذت أعلل نفسي باآلمال وأسليها باملىن. 

  والقلُب بَني َمَهـابٍَة ورجــاءِ             مـودعٌ والنهاُر ولقد ذكرُتِك   - جـ 

  قرب انتهاء النهار وهذا إشارة إىل شعور الشاعر بقرب انتهاء حياته. 

.......................................................................................................................  
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  ه املتعبة يف قوله:صور الشاعر روح  - 3

ـٍد          يف حايلَِ التْصويِب والصعداءِ        والروُح بيَنهما نسيُم تـَنَـه  

  ما سبب هذا التعب؟  - أ

  حب القلب احملبوبة، ومرض جسده الذي أكه.

   مظاهره. بّني   - ب

  الروح تتنهد من أمل احلب واملرض فهي بني شهيق وزفري.

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

  يقول الشاعر: - 4

  والعقُل كاملصباِح يغشى نورَُه            َكَدرِي وُيْضِعُفُه ُنُضوُب دمائي                                              

  هــذا الذي أبـَْقْيِتِه يا ُمْنيـيت           من أْضُلعي وُحَشاَشِيت وذَكـائي     

  وضح ما خّلفه حب احملبوبة يف الشاعر كما يبدو يف البيتني السابقني.  

  خلف هذا للشاعر ضعف العقل ونضوب الدم.

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

  اقرأ األبيات اآلتية، مث أجب عما يليها: - 5

  إّين أقمُت على التِعلِة باملـىن           يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي 

  إن يشِف هذا اجلسم طيُب هوائهـا        أَيُلطُف النرياَن طيُب هــواءِ  

  وباَء حسُن مقاِمهـا           هل مسكٌة يف البـُْعِد للحــوباءِ أو ُميِْسِك احل

  َعَبٌث طوايف يف البالِد وِعلــٌة             يف ِعلٍة منفـاَي ال اْسِتْشـَفاءِ 
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  ماذا اقرتح عليه أصدقاؤه ليشفى من هذا الداء؟  - أ
  الغربة واللجوء إىل مكان آخر لالستجمام والراحة.

  رّد عليهم الشاعر كما يبدو يف البيتني الثاين والثالث؟ كيف  - ب

رد عليهم قائال : إن كان طيب اهلواء  يف ذلك املكان يشفي فما الذي يلطف نريان العشق واهلوى؟ أو ميسك النفس عن احملبوب 
  بُعًدا حسن املقام؟ 

  ما النتيجة اليت توصل إليها الشاعر؟  -جـ

  ذه وال استشفاء من مرض اجلسد ومرض القلب. فالتطواف يف البالد عبث وعلة أخرى تضاف لعلتيه.أنه ال فائدة جتدي مع حالته ه

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

  يقول الشاعر: - 6

  شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري       فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ       

  ثاٍو على صخٍر أصم وليَت يل         قلًبا  كهذي الصخرِة الصـماءِ       

  ملَ اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه يف رأيك؟   .أ
 يكتب الطلبة رأيهم يف ذلك ويناقشون ذلك مع املعلم.

  شاعر؟ ماذا متىن ال   .ب
 متىن الشاعر أن يكون له قلب كالصخرة الصلدة امللساء.

 جـ. عالم تدّل هذه األمنّية؟
  تدل على مدى تأثر قلب الشاعر باحلب والعشق الذي أسلمه للمرض فيتمىن أن يكون له قلب كالصخرة ال يتأثر. 

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

  يقول الشاعر: - 7

رٍَة للرّائـي          ياللُغُروِب ومابِه من ِعْربٍة          للُمْستَـَهـاِم وِعبـْ
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  ولقد ذكرُتِك والنهاُر مـودٌع         والقلُب بَني َمَهـابٍَة ورجــاءِ        

  غروب يف وصف حاله؟. ما داللة استخدام الشاعر الأ

  الغروب انتهاء النور وبداية الظالم وكذا حياته انتهت بسبب املرض واحلب.

  من الذين يأخذون احلكمة من الغروب؟- ب

  احملبون الذين الذين استهاموا يف حمبوبام والراؤون الذين يشاهدون منظر الغروب ويتعظون به. 
  . بني حال قلب الشاعر يف ذلك الوقت؟ جـ

  به اخلوف واألمل.ينتا

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

  تأثر الشاعر خليل مطران بالشعر العريب القدمي لفظا ومعىن. حّدد األبيات اليت تأثر فيها بقول كل من: - 8

  . قول جرير:أ

  إّن العيون اليت يف طْرفها َحَوٌر      قـََتلَننا مث مل حييينا قتالنا      

  يصرعَن ذا اللب حىت ال َحراَك به      وهّن أضعُف خلِق اهللا إنسانا    

  البيت الثاين:     

  يا لِلضعيفني استبّدا يب ومـا           يف الظلِم مثُل حتكِم الّضعفاءِ  

  . قول الطغرائي:ب

  أعلُل النفَس باآلمال أْرقُبها          ما أضيَق العيَش لوال فسحُة األملِ  

  البيت السابع:

  إّين أقمُت على التِعلِة باملـىن             يف غربٍة قالوا: تكوُن دوائــي
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  جـ. قول عنرتة: 

  ولقد ذكْرتِك والرماح نواهٌل       مّين وبيض اهلنِد تقطرُم َدمي     

  الرابع عشر: البيت

  ولقد ذكرُتِك والنهاُر مـودٌع              والقلُب بَني َمهـابٍَة ورجــاءِ 
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: eُق ا-ََدبِي eَذو dالت 

  وضح الصورة اجلمالية يف ما حتته خط يف األبيات اآلتية: - 1

  وِغاللٌة رثْت مَن األدواءِ        قلٌب أذابْتُه الصَبابُة واجلَـَوى - أ       

شبه الشاعر قلبه مبادة تذوب كامللح كما شبه شدة احلب واحلرقة واحلزن والشوق باملاء الذي يذيب كل ما يواجهه؛ ليدل على عمق 
  تأثر قلبه باحلب.

  إن يشِف هذا اجلسَم طيُب هوائهـا       أَيُلطُف النرياَن طيُب هــواءِ -ب        

  دة الشوق واحلب بالنريان اليت أشعلت قلبه فتلظي ا.شبه ش

  شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري       فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ  - ج        

  شبه الشاعر البحر إنسانا يشكو له مهه واضطراب أفكاره بسبب احلب، وشبه أمواج البحر بالكالم.

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

  يقول الشاعر:  - 2

  والعقل كاملصباِح يغشى نورَُه           َكَدرِي وُيْضِعُفُه َنُضوُب دمائي        

  هي ذات أثر يف نقل شعوره وإحساسه. وضحها.رسم الشاعر يف البيت السابق صورة غري مألوفة لعقله تُعّد إبداعا يف التصوير، و   

يصور الشاعر عقله باملصباح وقد أخذ باخلفوت والضعف واالنطفاء؛ وذلك بسبب مرضه ومزاجه احلزين الناتج عن احلب وشدته، 
  وكأن دماؤه وقود جّف فما عاد ينري عقله.

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

  كىن الشاعر عن جسده املنهك بقوله: "غاللة رثت". بني ذلك. - 3
  الغاللة هي ما يسرت اجلسد من الثياب، وكلمة رثت تعين بليت، وقد كىن الشاعر بالثوب الرث البايل عن جسده املنهك.  

....................................................................................................................... 
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  استخدم الشاعر ألفاظا موحية للتعبري عن حاله. وضح اإلحياء يف كلميت: (املرآة ومسائي) يف البيت األخري. - 4
ساء) الذي يعين انتهاء احلياة واحلركة إىل السكون، وقد عرب بذلك عن اقرتاب املرآة هي الطبيعة وقت غروب الشمس ( امل

  أجله وانتهاء حياته وهذا ما تشري إليه أيضا كلمة (مسائي) وتعين حياة الشاعر اليت آلت إىل االنتهاء واملوت. 
.......................................................................................................................  

  استخدم الشاعر ألفاظًا جزلة قوية؛ من مثل: "برحاء" و"ُحشاشة": - 5

  استخرج ألفاظا جزلة أخرى.  .أ
 يستخرج الطلبة ألفاظا من مثل: الصبابة ، التعّلة، احلوباء.

  عالَم يدل استخدام الشاعر هذه األلفاظ؟   .ب
  يدل ذلك على موروثه اللغوي الغين، واطالعه على الشعر القدمي يف عصوره املختلفة، والتأثر به. 

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

ل مطران؛ حنو: مناجاة الطبيعة، واحلديث عن الذات، وبث احلزن بدت مالمح الرومانسية جلية واضحة يف أبيات خلي- 6
  والشكوى واألمل. استخرج أمثلة على ذلك.

  مناجاة الطبيعة:  

  شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري  

 ثاٍو على صخٍر أصم وليَت يل              قلًبا كهذي الصخرِة الصـماءِ   

  يا لِلُغُروِب ومابِه من ِعْربةٍ   

 احلديث عن الذات: 

  داٌء َأملَ فِخْلُت فيه شفائـي            مْن َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي

  وكأّنين آنسُت يومَي زائـًال                 فرأيُت يف املـرآِة كيف مسائـي

  وبث احلزن والشكوى واألمل: معظم أبيات القصيدة.
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 العاطفة اليت سيطرت على الشاعر يف هذه األبيات؟   ما - 7

  احلزن واألمل من شدة الشوق واحلب.      

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

  اختار الشاعر املساء عنوانا لقصيدته: - 8

  الختيار.علل هذا ا  .أ
 املوت احلتمي للحياة كما ميوت النهار يف املساء، وال سيما أن الشاعر يعاين املرض واحلزن والكدر.         

  ب. اخرت عنوانا آخر للقصيدة تراه مناسبا يف ضوء فهمك له مناقشا زمالءك يف ذلك باحلجة والربهان.         

  ترتك اإلجابة للطالب

.......................................................................................................................  
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  قضايا لغوية

  النعت
  استخرج النعت املفرد والنعت اجلملة من األبيات اآلتية: - 1

  داٌء َأملَ فِخْلُت فيه شفائـي                 من َصْبويت فتضاعَفْت بـَُرَحائي     

 فُيجيُبين بريـاِحِه اهلوجـاءِ            شاٍك إىل البحِر اضطراَب خواطري       

  ثاٍو على صخٍر أصم وليَت يل             قلًبا  كهذي الصخرِة الصـماءِ      

  النعت اجلملة                     النعت املفرد

  اهلوجـاِء                           مجلة (َأملَ) يف حمل رفع نعت لداء

 أصم  

  الصّماءِ 

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

  اليت حتتها خط يف البيت اآليت من اإلعراب:ما موقع اجلملة  - 2  

  رثْت مَن األدواءِ قلٌب أذابْتُه الصَبابُة واجلَـَوى                وِغاللٌة       

  اجلملة الفعلية يف حمل رفع نعت لغاللة.  

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

  المصدر الصريح

  استخرج من قصيدة املساء خلليل مطران مصدرين للثالثّي، ومصدرين للرباعّي، مبيّـًنا وزن كّل منها. - 1

 للثالثي: شفاء والظلم كدر ونضوب وطيب والُبعد...
  للرباعي: التصويب.
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  للخماسي: تـَنَـهد، حتكم، اضطراب. 
  استشفاء.السداسي: 

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

  هاِت مصادر األفعال اآلتية:  - 2

       إملاًما ، استبّد: استبداًدا ، أبقى: إبقاًء، يغشى: َغْشيًة، وغْشًيا وغشيانًا، لط : َأقام: إقامة ، آَنَس: إيناسا ، َف: تلطيًفا،أمل 
    تضاَعَف: تضاُعًفا.

.......................................................................................................................  
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  الكتابة:
  ما الفكرة العامة يف األبيات؟ .1

 قلب الشاعرأثر مجال احملبوبة يف 
 ما رأيك يف األلفاظ اليت استخدمها الشاعر؟ .2

 ترتك اإلجابة للطالب
  استخرج صورتني مجيلتني، ووضحهما. .3

 يا زهريت اجلميلة: شبه حمبوبته بالزهرة اجلميلة اليت تثري النفس
  ُختَلق أكوان من السحر : شبه الشاعر أثر الزهرة اجلميلة بالسحر 

  ت؟ما العاطفة البارزة يف األبيا .4
 إعجاب الشاعر جبمال احملبوبة ( الزهرة).

  ترتك كتابة املوضوع لتقدير املعلم.         

  

 

 

 

  

  


