
 

 
     المادة: اللغة العربية                 0200-0202الدراسية:  السنة

نسانيات      الصف الثانوي الثالث آداب وا 
 تُ ـامـُك الص  ـالمل                                            

 شاعـُر القلـِب ضـاَق عنـه البيـانُ  -1              
 والقــوافــي واللَّفــظ واألوزانُ                                                                 

 ُيـرِسـُل التنهُّـَد ِشعـرا   صـامـت   2-               
 كلَّمــا هــزَّ قلَبـــه خفقــانُ                                                                 

 ي عـذوبِة َعينيـتقـرُأ الـوحـَي فـ -3                
 ــِه فـآيــاُت عينِــِه قُــرآنُ                                                                 

 ِمـن اللَّـه لم تَـد  جـذوٌة نفُســُه  -4                
 األضغـانُ َنـس  فتمحـو نقــاءهـا                                                               

 ـو فـي مـوكـِب الحيـاِة حكيـم  فه   -5                
 ُرب ـانُ ـو فـي مركـِب الـدُّجـى وه                                                               

 لقَّنت ــه األيــاُم مـوعظـَة النــا -6                
ِرِه النيــرانُ                                                                  ِر فثـارت  فـي صـد 

    «صمت  ٱ »غيـَر َأنَّ السمـاَء قالت  له  -7                
 نظـروا كيـَف يصمـُت البـركـاُن  ٱ                                                              

 األشجــانُ ه شّيــَدت قصـَر وحيِـ  -8                
 وطــالُه ِمـَن الـّدمــوِع دهــانُ                                                              

 ْيـه  ت  ُبـْرد  زاهـد فـي الحيـاة ، فـي  -9                
 نُ جســد شفّــُه الضنـى جـوعـا                                                              

 ملـك ، عـرشـه المصـائـب والهَـ  -11              
 ــمُّ ويــاقـوت تــاجـه األحزاُن                                                              

 صـولجــاُن اآلالم فـي قبَضَتيــهِ  -11              
 الصولجـانُ  وي ــَح مل ــٍك آالمــهُ                                                              

 فـي روِحـه شهقــات   لجـريـر   -11              
نــــانُ  ل ق ْيــس  و                                                              فـي قلبـِــِه َتح 

 َتَمشَّـت   الَمَعـّريوبقـايــا ِمـَن  -13                
ُحــهافـي دمـاه                                                               األزمــاُن  لــم تم 



 

  
 " 0001" المريض الصامت "  من ديوان ( 0091 -0021) " إلياس أبو شبكةالقصيدة للشاعر 
  : العذري : من شعراء الغزلقيس             الحّصة من النار أو الشرارة الصغيرةالجذوة: شرح المفردات              

           : شاعر أمويجرير     قائد السفينة.الرّبان:            عصا الملك الصولجان:  
   لباس مخّطط له أكمام واسعة، ِخيط للملوكالُبردة:  
       

 عالمات(  02أواًل: أسئلة في فهم النص وتحليله: )
 مة واحدة  )عال. للقصيدة بدراسة عنوانها والحواشي قّدم -1 
لّقنته األيام  -نفسه جذوة من اهلل لم تدنس -: ضاق عنه البيان والقوافي والّلفظ واألوزانلتعابيِر اآلتيةالمعاني التضمينية ل شَرحإ -1

 لقيٍس في قلبه تحنان . )عالمة واحدة   -موعظة النار
من خاللهما الفكرة التي  مبّينا   عناصر كّل منهما، الحقلين وارصد حقالن معجميان. سم     11 ← 8في األبيات) يتداخل  – 3

 طرحها الشاعر في األبيات الُمشار إليها. )عالمتان  
إلى شواهد من  ؟ أجب بإنشائك الشخصي مستندا   االسمِلَم أطلق عليه هذا بنظر الّشاعر ؟ و  من هو "الملك الصامت" -4

 القصيدة. )عالمة ونصف 
 ها بالشواهد المناسبة.)عالمة  لرومنطيقية. بّين سمتين من سماتها وأّكدلقصيدة النزعة اتمّثل هذه ا -5
 منهما.)عالمة     قيمة كل انيتين مختلفتين واشرحهما موّضحا  من البيتين الخامس والسادس صورتين بي استخرج -6
 .)عالمة فيه وادرس االيقاع الموسيقيبحره وميزانه التام،  م  البيت الخامس تقطيعا  عروضيا  وس قّطع -7
 إعرابا  وظيفيا  ما تحته خّط .)عالمة ونصف  أعرب -8

 عالمات( 1ثانيًا: في التعبير الكتابي )
ً  . الحبّ       واأللم موضوعان متالزمان في الّشعر العربي قديمـا  وحديثـا 
زا  حب عند شعراء أحفيها أهمّية األلم في ال موضوع في مقالة متماسكة ، تبّينهذا ال أكتب     موضوَعَك بأمثلٍة من  ّبوا ، ُمَعز 

 التراث اإلنساني  الفن ّي ، ومن نماذج حديثة درسِتها.
      

 ثالثًا: في الثقافة األدبية )عالمتان( 
  عند كل واحدة منها بإيجاز. ) المواقف  التي تضّمنها، متوقفا   المحاور ، وعّددبديوان "جنى الثمار" لطاغور  عّرف

  
                          

  ☺عـمـاًل ُمـثـمـراً                                                                                 
 
 



 

 
 المادة: اللغة العربية                     0200-0202السنةالدراسية: 

نسانيات                                 الصف الثانوي الثالث آداب وا 

 بات إجا
 

 عالمة( ¼نقاط لكل منها  9ُتظهر دراسة عنوان القصيدة والحواشي اإلشارات اآلتية)   السؤال األول:
 أّن القصيدة للشاعر الياس أبي شبكه ، لبناني ، ورائد الرومنطيقية في عصر النهضة .  -
 لك في السياق.  ها،بحيث تتضح صورة هذا الميختزن فكرة موجزة عن مضمونالقصيدة)الملك الصامت( عنوان  -

ت ، ولعالّ العالةاة ت با)الملك الصاامت والماريا الصاامت(الكتمانيشترك عنوان القصيدة واسم الديوان على صفة  -
 أيضاً أّن الملك مريا ،معّذب 

 المفردات المشروحة ةليلة ، وهذا مؤشر على سهولة معاني القصيدة . -

سنة( ما يعني أّن الشاعر كان فاي  02= 0021 -0001صيدة،)له صلة بالحقبة التي ُنظمت خاللها الق 0001التاريخ  -
 ريعان الشباب عندما نظم هذه القصيدة..  

 
 )عالمة(  انيالسؤال ال

* ضاق عنه البيان والقوافي واللّفظ واألوزان: أي لم يّتسع الشعر بما فيه من  ألفاظ وصور وإيقاعات  وموسيقى ليعّبر عّما 
 ¼ (في وجدان الشاعر. ) 

 ¼ (سه جذوة من هللا لم تدنس: في وجدانه شرارة ةدسّية هي الحّب الذي يطّهر النفس من األدران.) * نف
 ¼ ( * لّقنته األيام موعظة النار: علّمته الحياة ةيمة الشقاء ، وكيف يتطّهر بنار اللّوعة والعذاب ) 

 ¼ ( عذري. ) * لقيس في ةلبه تحنان: إّنه شاعر ذو إحساس مرهف ومعّذب كشعراء الحّب ال
 
    

 )عالمتان( لثالسؤال ال ا
 الحقالن المتداخالن :

  ½  صولجان..( -ياةوت تاجه -عرشه -بردتيه -: ) ةصر¼ * حقل الُملك  
   ½  اآلالم...(  -األحزان -الهمّ  -المصائب -جوعان -جسد شّفه الضنى -الدموع -) األشجان  ¼ * حقل األلم والعذاب: 

                                                   
والفكرة أّن الشاعر الذي يترّباع علاى عار   ّم ربط به حقل الُملك،نالحظ أنَّ الشاعر أعطى لحقل األلم األهمّية القصوى   -½  

ن, الم واألحازاالشعر، هو الذي  تفيا كتاباته بما في نفسه من عذاب ، وتنسكب من مآةيه وعينيه نفحات شاعر  ممموساة بااآل
   عالةة سبب ومسبب فاأللم سبب لنظم الشعر...

 
 )عالمة ونصف( : السؤال الرابع

الملك الصامت هو الشاعر كما ينبمي له أن يكون من وجهة نظر أبي شبكة. هو ملك ألّنه ُممسٌك زمام أمره، يقول ما يريد وال 
صامٌت ألّنه يذّوب ةلباً حزيناُ  (. وهو0ا في وجدانه)البيت تحّده ضوابط أو تقّيده ةيود، لذا ال تّتسع ةواعد الّنظم له ليعّبر عمّ 

( وألننا مع شعره ، ُنقفل حواسنا عن العالم الخارجي وما فيه من 0متألّماً وينظمه في سلك  من األبيات الباكية الشاحبة) البيت 
ةلبه  إيقاع وتلوين صوتي ، لننصت إلى عالمه الداخلي الذي تفيا منه مآةي النفس .فإذا صمَت ، فهو كالبركان تتأّجج في

 ( وتحتبس اآلالم وتجري الدموع.... 1-6حمم من نار)البيتان 
 
  

 

 

 )عالمة واحدة(  :السؤال الخامس



 

 للشواهد( ¼ للسمة و ¼ لكلّ سمة: : ½  0بـ  مالمح رومنطيقية بارزة، منها: ) يكتفي المتعلّمفي القصيدة 
ه  النيـ -العاطفة الجياشة: شاعـُر القلـب   -أ  هــزَّ ةلَبـــه خفقــاُن ... -ـرانُ  ـارْت فـي صـْدر 
عـراً  -ب ـلُ التنهُّـَد ش  عـرشـه المصـائـب والَهـمُّ ويــاةـوت تــاجـه  -جســد شّفــُه الضنـى جـوعـانُ  -تمجيد العذاب واأللم: ُيـرس 

 فـي روح ـه شهقــاٌت... -األحزانُ 
شّيــَدت ةصـَر وحيـ ه   -صـولجــاُن اآلالم فـي ةبَضَتيــه   الخيال وةد برز عبر الصور الك يرة التي اعتمدها الشاعر : -ج

ـاُن... -األشجــانُ  جـى ُربَّ  وهـو فـي مركـب  الـدُّ
 
 

 )عالمة واحدة(   :السؤال السادس
 فهـو فـي مـوكـب  الحيـاة  حكيـمٌ 

جـى ُربَّ                                                    ـانُ وهـو فـي مركـب  الـدُّ
 ُحذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. ¼ الصورة في البيت الخامس تشبيه بليغ 

 المشّبه: شاعر القلب       المشّبه به: الرّبان   
كما الرّبان يقود السفينة ويوّجهها, كذلك الشاعر الرومنطيقي ، ُيبح ر في ليله إلى عالم  خاص. والليل عنده، هو عالَُم النفس 

 ¼     اتها. الُمختلية بذ
           

 لقَّنْتــه األيــاُم مـوعظـَة النــا 
ه  النيــرانُ                                                       ر  ف ـارْت فـي صـْدر 

 
 ¼  ارت في صدره النيران: كناية عن تأّجج المشاعر والعواطف وشّدة الحرةة والعذاب. 

 ¼ ى عوضاً عن التصريح به، ما يضطر المتلّقي إلى القراءة المتأّنية والتفكير إلدراك المعنى. ةيمتها في التلميح إلى المعن
 

 )عالمة واحدة( السؤال السابع:
ـاُن        -كـب  الـُدجـى    -وهـو فـي مر         ة  حكيـٌم            -كـب  الحيـا    -فْهـو فـي مـو    ُربَّ
 رب با نو          -كـبـد دجــا      - وهـو فـي مر         تحكيمن             -   كبل حيـا    -فـهـو في مـو  

 °/    °//    °/   -   °//    °//       -     °///   °/          °/    °//    °/   -     °//    °//    -    °/  °/ °/                                                                                                                      
 فا ال تـن     -مفا عـلن          -فعالتـن           فــاعال تـن        -مفا عـلن        -فــاعال تـن    

 
 للترجمة العروضية  ولقراءة التفعيالت  ¼  
                           ¼  البحر: الخفيف   -
 ميزانه التام: فاعالتن مستفعلن فاعالتن          فاعالتن مستفعلن فاعالتن    
 (  ½عناصر اإليقاع: )  -

 * التوازن بين الشطرين                     
 الّدجىهو في مركب الحياة و فهو في موكب* تواتر حروف الفاء والهاء والميم والواو :                     

 
 
 

 )عالمة ونصف(ن:السؤال ال ام
 
 :  خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هو " مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وال انية  صـامـتٌ  -

 ¼ (للتنوين. )                  
 ¼ (الوظيفة: َوَصَف الشاعر أو بّين صفة مرتبطة به . )                   

 
 ¼ (رفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره. ) : فاعل مؤّخر لفعل " شّيدت" ماألشجــانُ   -



 

 ¼ (الوظيفة: الداللة على من ةام بفعل التشييد. )                    
 لم : أداة جزم تجزم الفعل المضارع  -
 
 : فعل مضارع مجزوم بـ لم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره. والهاء ضمير متصل مبني تمُحها -

 ¼ ( محل نصب مفعول به. ) في           
 ¼ ( الوظيفة: نفي حصول الفعل في الماضي. )           

 
  

  انياً : في التعبير الكتابي 
 

مة             )عالمة(: المقدِّ
ة الشعراء األولى هي التعبير عّما يختلج في الذات من مشاعر وأحاسيس،ولذا سّمَي الشعر من الشعور! -  مهمَّ
 (½هما في طليعة هذه الموضوعات التي نظمها الشعراء .  )الحب وعذاب الحّب   -

 (½ما ةيمة العذاب في الحب بالنسبة للشعراء ؟ وكيف تجلّت صورة عذاب الحّب في القصائد ةديماً وحدي اً ؟) -

-  

 ) ست عالمات(: صلب الموضوع

الً: عذاب الحّب في ةصائد الشعراء وأدبهم ةديماً    )للفقرة  -  عالمات(  1أَوَّ

 ةيس وليلى(  -ةصص وروايات وأخبار خلّدت الحّب المعّذب.)روميو وجولييت -      
 ةصائد الحب ةديًما، تتَّخذ في معظمها الحب المعّذب محوًرا لها: ةيس ليلى،جميل بن معمر.. -         

 ةصائدهم تمّ ل الحّب الصافي. -  

 من أعماةهم الملتاعة والمكتوية بنار األسى. الشعر يعكس ما في نفوس المحّبين من هوى ونسمع كالماً ينبعث -

تتداخل في القصائد أجواء الحزن والقلق والمرا وجنون العقل)ارتباط اسم الشاعر باسم الحبيبة ولقب مجنون  -
 ليلى...( والهزال المفضي إلى الموت...

 يس أو شعر جميل(نماذج شعرية  تبّين لوعة الحب ُتذكر خالل الكالم على شعر الحّب ةديماً.) من شعر ة -

 

 عالمات(1 انًيا: عذاب الحّب في شعر عصر النهضة )نموذج شعر أبي شبكه(  )  -
 ظهرت مشاعر الحّب المعّذب في ةصائد الرومنطيقيين في عصر النهضة.. -

لم أظهر أبو شبكه ةيمة األلم في حياة اإلنسان والشاعر= الحّب المعّذب ُملهم والجرح واأللم مفّجران للعواطف...واأل -
 سبيل إلى معرفة النفس..

 مّجد العذاب، وةب ل باأللم المالزم لإلنسان، ففيه تطهير للنفس..آهات الحّب نممات عذبة.. -

 حّبذ التضحية في سبيل الحّب، ألّن الحّب الخالد ينتج من العذاب... -

 ةيمة اإلنسان في الحّب واإلخالص.  -

واإلنسان إن لم تحبل به الكآبة، ) ُتذكر خالل العرا.المخزون المعرفي   ونماذج من, نماذج من ةصيدة ) اجرح القلب(   -     
 .(ويتمّخا به اليأس، وتضعه المحّبة في مهد األحالم، تظلّ حياته صفحة خالية بيضاء في كتاب الكون

 

    

  ة: )عالمة(الخاتم   



 

 ال وجود لحّب لم يعرف األلم والعذاب.. -

 (½د الّدهر ليس في األدب فحسب بل  في وجدان الناس أيضاً..)األلم في سبيل الحّب خلّده فعا  أم -

 ( ½واليوم بعد انشمال اإلنسان بهموم الحياة نسأل هل يبقى للحّب حّظ من أةالم األدباء والكّتاب؟ ) -

 

 

 :  ال اً: في ال قافة األدبية العالمية

فبها الشوق إلى السماء، وصبوة المسافر إلى  ( مجموعة خواطر تفيا بالنفحة الصوفية التي يظهر¾التعريف بالديوان:) 
 ( 010ربه، والسعي إلى االنعتاق من القيود األرضية..... ) راجعي الكتاب ص 

 (   ¼المحاور التي تضّمنها الديوان: ) عالمة لكل محور 

ا على وجود هللا هو المبدع ، موجود في الطبيعة والكون ...والطبيعة ملهمة يستدل بهموةف طاغور من الخالق :  - أ
 هللا...

: اعتقاد طاغور هندوسي براهمي، والروح تنتقل بعد الموت إلى جسد آخر وصاحبها يرجع موةفه من الحياة والموت -ب
 إلى الحياة، الدنيا مصدر نقص والموت يحرر النفس من سلطان الجسد......

ةد  ار على التقاليد التي تهين المرأة ، المرأة أعطاها هللا الجمال وخّصها بالمحبة، وطاغور : موةفه من المرأة  - ج
 فالمرأة عنده رفيقة جهاد، تشاطره الخير والشّر وتجاريه في نظرته إلى الحياة .......

المؤمن هو الذي يواجه اآلالم والشدائد، يزهد في المادة ويتحلى عن المال لكي : اإلنسان موةفه من المجتمع والناس - د
  يطّهر ذاته ويسمو إلى خالقه....

 : أهاب بأبناء الوطن أن ينزعوا الخوف من نفوسهم...موةفه من األوضاع السياسية -هـ

 

 
 

 

 

 

 

  


