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 *َهْي هى اتي سَذوى؟        

َشأ فٙ تِٛد حسٍة، َٔسٍة، ٔياِل، ٔألٍب يٍ أصحاب األيٕال، اْرّى تاتُّ، فأحضش نّ األدتاء نرؼهًّٛ، كاٌ   

، ٔأْى يا شاػًشا يٍ أػظى شؼشاء األَذنسصغًٛشا ػُذيا ذٕفٙ ٔانذِ، فأصثح ُٚٓم يٍ انؼهى إنٗ أٌ صاس 

 ًٚٛضِ ػضج انُفس. 

 *َهْي هٍ وّّلدج تٌد الوسركفٍ؟        

ْٙ يٍ أشٓش َساء األَذنس، ٔإحذٖ األيٛشاخ؛ فٓٙ اتُح انخهٛفح انًسركفٙ تاهلل ٔٔاحذج يٍ انُساء انُاتغاخ  

 فٙ انشؼش. 

 *قصح حثّهوا:        

ا ٔأحثَّرّ ٔذثادال األشؼاس فًٛا تًُٛٓا، ٔكاٌ يكآَ   ًا انًفّضم نهماء ْٕ حذائك يذُٚح لشطثح، نكُّّ أساد أٌ أحثَّٓ

ٍْ فٙ خذيرٓا، فاَفصهد ػُّ،  ُٚثٛش غٛشذَٓا، فغاَصَل جاسٚرَٓا، فأحسَّد تاإلْاَح إر كٛف ٚرشكٓا ُٔٚظش إنٗ َي

 ٔلاند: 

ٌِْصُف فٍ الهىي ها تٌٌُا            لن ذهَى جارَرٍ ولن ذرخُّْز        ٌَْد ذُ  لى ُك

 ُغصًٌا ُهثوًزا تجواله                   وجٌحَد للغصِي الذٌ لن َُثوْز  وذزكدَ      

ٔتؼذ يّذٍج لُّذو إنٗ انًحاكًح تسثة يؤايشاٍخ حاكٓا ٔصٌٚش لذ أحّة ٔالدج ٔأساد أٌ ُٚفّشق تًُٛٓا، فُحكى ػهّٛ 

ٕٓسج انرٙ كاٌ تانسجٍ فأصثح ٚكرة لصائذ انُذو ٔانشٕق إنٗ أٌ ْشب يٍ انسجٍ، فزْة إنٗ انحذٚمح انًش

 ٚجانس تٓا يحثٕترّ ٔلال يرحسًشا ػهٗ ذهك األٚاو: 

 أضحً الرٌائٍ تذًًَل هي ذذاًٌُا               وًاَب عي طُة لقُاًا ذجافٌُا       

 فؼهًْد ٔاّلدج أَّ ْشب، ٔنكٍ نى ذُهِك ْزِ األتٛاخ أ٘ لثٕل فٙ لهثٓا حٛث أصثحد لصح حثًّٓا يجشد ركشٖ. 

_______________________________________________________________________________________    

 شزح األتُاخ:

 هي ذذاًٌُا          وًاَب عي طُِة لُقُاًا ذجافٌُا  أضحً الرٌائٍ تذًًَل .1

 انثُؼذ افٙ:انرجحمَّ يحم/    َاب:انمُشب/    انرذاَٙ:انفُشاق )انثؼذ(/    انرُائٙ:صاس/    أضحٗ: الوعاًٍ:-
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ٚثذأ انشاػش لصٛذذّ تانرحسش ػهٗ يا صاسخ إنّٛ حانّ، فأصثح تؼًٛذا ػٍ يحثٕترّ تؼذ أٌ كاٌ لشٚثًا يُٓا، فحّم  الشزح:-

 انجفاء ٔانثُؼذ تذل انهماء. 

  انرحسش.  العاطفح:-

 )انرُائٙ/ انرذاَٙ(، )نمٛاَا/ ذجافُٛا(. الطثاق: -

 أعزب ها ذحره خظ: -

 لص )يٍ أخٕاخ كاٌ( يثُٙ ػهٗ انفرح انًمذس ػهٗ األنف يُغ يٍ ظٕٓسْا انرؼزس. أضحٗ: فؼم ياٍض َا

 انرُائٙ: اسى أضحٗ يشفٕع ٔػاليح سفؼّ انضًح انًمذسج ػهٗ انٛاء يُغ يٍ ظٕٓسْا انثمم. 

 تذٚاًل: خثش أضحٗ يُصٕب ٔػاليح َصثّ انفرحح. 

 ذجافُٛا.اسرخزج فاعًًل هزفىًعا تضوح هقذرج: -

 تأى ًَغصَّ فقال الذهُز: آهٌُا             َذَعْىا ذساقٌُا الهىي فَ هي  .غُظَ الِعذا2

قٌُا                       فالُىَم ًحُي وها َُزجً ذًلقٌُا3  .وقذ ًكىى وها َُخشً ذفزُّ

ِٓش األػذاء  /  ِغٛظَ انِؼذا: الوعاًٍ:- :لُ  ٚأيم ُٚشَجٗ:ٚخاف/     ٚخشٗ:َحضٌ /     ََغصَّ

، ن الدهر قد استجاب لدعوة أعدائه، وحّقق لهم ما أرادوا وه الفراق فلم نكن نخاُف من الفراق فً الماضًٌقول أالشرح: -

 أما الٌوم فأصبح اللقاء بٌننا مستحٌل. 

 شبه الهوى والحب بشراب ٌتبادلونه بٌنهما. الصور الفنٌة: -

 وشبه الدهر بإنسان ٌتكلم وٌستجٌب )تشخٌص(.                     

 ر.التحسّ  عاطفة:ال-

ٌُرجى(، )تفرق، تالقً(  الطباق:- ٌُخشى/  ( 

  )مقابلة(.الطباق كلمة ضد كلمة لكن عندما تكون جملة ضد جملة ُتسمى  فائدة:*

ا للمجهول: - ٌا ا مبن ٌُخَشى.استخرج فعًلا مضارعا  ٌُرَجى، 

 أعرب ما تحته خط: -

 ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل.ذوفة والواو دَعْوا: فعل ماٍض مبنً على الضمة المقدرة على األلف المح

ا فٌنا  قِّروا.ما حقٌّنا أن تُ 3  عٌَن ذي حسٍد               بنا وّل أن َتُسّروا كاشحا

 األسى لوّل تأّسٌنا .نكاُد حٌن ُتناجٌكم ضمائُِرنا                    ٌقضً علٌنا 4
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ا لٌالٌنا         .حالْت لفقِدكُم أٌامنا فغَدْت              5 ا وكانت بكم بٌضا  سودا

ٌّرت / حالتتحّدثكم /  األسى: الحزن /  تناحٌكم:العدو المبغض/   كاشًحا:  ُتفرحوا/ ُتِقّروا: المعانً:-  أصبحت غدت:: تغ

الشوُق  ٌُعاتب الشاعر محبوبته التً سمعت لكالم الُحّساد، حٌث فِرح بذلك الُمبغض ألنهما تفّرقا، فٌقول ٌكادُ الشرح: -

 وٌهلكنً لوال األمل فً اللقاء فقد تبدلت الحٌاة وأصبحث مظلمة بعد أن كانت األٌام فً الماضً مشرقة ومضٌئة.  ٌقتلنً

 شبه الشاعر الضمائر بإنسان ٌتكلم )تشخٌص(.   الصور الفنٌة:-

 وشبه األسى بإنسان له القدرة على قتل الشاعر)تشخٌص(.                     

 )سوًدا/ بًٌضا(. : الطباق-

ا مفعوله على فاعله: استخرج -  ُتناجً. فعًلا متقدما

 أعرب ما تحته خط: -

 أن: حرف نصب.

والواو ضمٌر متصل مبنً فً محل رفه تقروا: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حدف النون ألنه من األفعال الخمسة 

 فاعل. 

 .إذ جانُب العٌش طلٌق من تألِفنا           ومرَبُع اللهِو صاٍف من تصافٌنا 6

ر النأُي المحبٌنا 7 ٌَّ رنا               إن طالما غ ٌِّ ٌُغ كم عّنا  ٌَ  .ّل تحسبوا نأ

 منكم وّل انصرَفْت عنكم أمانٌنا              بدّلا  .وهللاِ ما َطلََبْت أهواُؤنا 8

  ال تحسبوا: ال تظّنوا/ش: األٌام الجمٌلة/  طلق: واسع/  مربع اللهو: مكان االستمتاع/  صاٍف: نقً/ جانب العٌ المعانً:-

  نأٌكم: ُبعدكم

صافٌة مشرقة بسبب األلفة، وٌتذكر األماكن التً جمعتهم، كانت الحٌاة  ه؛ فقدٌتذكر الشاعر أٌامه مع محبوبت الشرح:-

ٌُقسم لها بأن قلبه لن ٌتعلق بغٌرها. حٌث ٌرسم لنفسه صورة مثالٌة فهو سٌبقى م  حافًظا على الود حتى لو افترقا، و

  إخالص الشاعر، الحنٌن إلى الماضً. العاطفة:-

ا: - ا مجزوما  ال تحسبوا. استخرج فعًلا مضارعا

 بداًل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. أعرب ما تحته خط: -
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 ه        من كان صرَف الهوى والودَّ ٌسقٌنا .ٌا سارَي البرِق غاِد القصَر واسِق ب01

ٌُغّنٌنا؟هل ع .واسأل هنالك:00 ُره أمسى  ُرنا                 إلفاا، تَذكُّ  ّنى تَذكُّ

ر إنشاء الورى طٌنا                        كأنَّ هللاَ أنشأَهُ .ربٌُب ملٍك 01 ا وقدَّ  ِمسكا

ما أُثبَتْت فً صحِن وجنته         02 ا وتزٌٌنا        .كأنَّ  ُزهُر الكواكِب تعوٌذا

عّنى: أتعب / إلًفا: مؤنس / ربٌب ملٍك: صاحب ُملك غاد: الذهاب المبكر/  صرف:خالص/ساري البرق:المطر/ المعانً: -

 وعز/  الورى: الناس/  وجنته: خّده/  زهر الكواكب: الكواكب المضٌئة/   تعوٌذ: تحصٌن من الحسد

ألنها كثًٌرا ما سقته الهوى والحّب دون خداع،  المطر أن ٌمر على قصر محبوبته لٌسقٌه، ٌطلب الشاعر منالشرح: -

ٌُحّمله أمانة السؤال إن كان هذا الُبعد قد ترك أثًرا على محبوبته كما ترك أرًقا ومعاناًة علٌه، وٌصف الشعر واّلدة أنها  و

ذكر الشاعر بأن النجوم قد أنارت وجه محبوبته لوقٌتها لما عاشت من رفاهٌة وباقً الناس من طٌن، وٌ مخلوقة من المسك

 من الحسد.

 شبه المحبوبة بأنها مخلوق من مسكالصور الفنٌة: -

 وشبه وجهها بالكوكب المضٌئة.                    

 سارَي.استخرج منادى منصوب: -

 أعرب ما تحته خط:-

: حرف ٌفٌد التشبٌه.   كانَّ

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  هللا: لفظ الجاللة، اسم كأنَّ 

أنشأَ: فعل ماٍض مبنً على الفتح والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو، والهاء ضمٌر متصل مبنً فً محل 

 نصب مفعول به، والجملة الفعلٌة )أنشأه( فً محل رفع خبر كأن. 
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 محافظةا         فالحرُّ من دان إنصافاا كما دٌنا  -ما دمنا–.دومً على العهِد 03

ْت                  صبابٌة بِك ُنخفٌها فتخفٌنا 04 ٌَ  .علٌِك مّنا سًلُم هللاِ ما بقِ

 دومً: ابقً/  الحر: الطلٌق/   صبابة: شوق.المعانً: -

ٌطلب الشاعر من محبوبته أن تحافظ على العهد، ألن المحافظة على العهد من شٌم األحرار، وٌرسل لها سالًما الشرح: -

 كسار من هذا الشوق الذي ٌحاول إخفاءه. وفً نفسه ذل وان

ا على حذف النون: - ٌا  دومً. استخرج فعل أمر مبن

ا )شبه جملة(: - ا مقدما  علٌِك استخرج خبرا

 ما دمنا. استخرج جملة معترضة: -
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 *قصيدة* تحليل ال

) كلمة أضحى(: تدلّ على أّن الشاعر كان ٌشاهد منظر الّضحى وهو الوقت الذي ٌلً شروق الشمس و ٌسبق الظهر،  .0

 حتى تأّثر بهذا المنظر و بدأ ٌنظم الشعر.

 .ةٌعٌبط دهاشم فصٌ هنّ أكف هثدّ حو رطملا رعاشلا بطاخ انهو (قربلا يراس اٌ) .1

 .ةٌعٌبط دهاشم فصٌ هنّ أكف (بذع ىنعمب فٍ اص ) و ( عبنم ىنعمب عبرم ) تاملكلا .2

 

 

 

 تَمَّ بِحَمْدِ للاِ 

 أَرْجو مِنْكُمُ  الدعُّاءَ 

 جَزاكُمُ للاُ خَيْرًا

 اللغة العربية / مدارس تقاربقسم 

 شيورد نينح و : والء كراجة ناتإعداد المعلم

 


