
 

  

نسانيات      عربية       اللغة المادة: ال            0200 -0202سية: السنة الدرا     الصف الثانوي الثالث آداب وا 
 التجربة الثانية                     إمتحان    
 

  ى أَرقـأَرق عـــل
 

 : األزدي رضاشجاع محمد بن أوس بن معن ابن ال المنتصر قال المتنبي هذه القصيدة يمدح أبا     

 َرق  ـتَـَتَرق وَجــًوى َيزيــد  َوَعــبَرة            َرق  ـلي َيــأ  ثـ  عـــلى أَرٍق َوم   أَرق   -1

ــهد  الص   -2 ـــن           َتكـوَن َكمـا أ رى أن   باَبـة  ج  ف ــق   وَقلــب   دة  ــه  سَ م   َعي   َيـخ 
 ت حـر ق   ـاـلُّ َعم  ك  ـــا وتَ نــار  الَغضَ         نـار الهـوى مـا َتنَطفيءـن   بت  م  َجـر   -3   

شـق   لَ أهـ وَعــَذل ت   -4   ق  ـَيع شَ  ال ن  ـَمـفعجـبت  َكـيَف َيمـوت           َحـتى ذ ق تـ ه الع 

ت هم وَعــرفت  َذن بـي أننـي -5  ق ـواـلَ  منــه  مـا ه م فلقيــت  ـرت  ــي  عَ           وَعــَذر 
   6-  ََ ََ ن ــبَ َأ   َعـق  ـَين ي ـن  فيهـاـــراب  البَ أَبــدًا غ             َمنـاز لٍ  نــا َنحـن  أهـل  ي  ب  ي َأ
ق ــواـَيتَ  دُّنيــا فلــمـَجــَمَعته م  ال          َمع َشرٍ  ـن  نيـا ومـا م  َنبكـي عـلى الد   -7     َفر 
 ق ـواـبَ  وال زوا الك نـوز َفمـا َبقيـنَ ــنَ كَ           األ لـى الجَبــاب َرة   األكاســرة   نَ أيــ -8   
ـن  ك ـل  َمـن  ضـاَق الَفضاء  بجيشه   -9    ـد  ــواه لَ حَ ـحــتى ثَــوى فَ           م   َضيـق   ح 

ــمَ  دي ــه  ـب مــا لَ  زُّ ــَتع  س  والم             س  ــوالنفــوس  َنفــائ   آتٍ  والموت   -11   ق  ـاألح 
قَــر  والشــبي َوالَشــيب          ــأ م ل  والحَيــاة  شــهية  يَ  َوالمــرء    -11  ـ بة  ـَأو   َزق  ـَأن 
ـا َبنـو أوس بـن  مع ـن  بن  الرَِّضا -12   ـق  ــ  األين ـدى إليـهح  ـفــأعزُّ َمــن ت             أم 
خـمــن فَ          هم  أكـف   سـحاب   ضٍ وَعجــبت  مـن أر  -13  قهــا وص   تـ ور ق   الورهـا ـو 
 َشــق  ـت سَتن   ـل مكاَنــةٍ ـَله ـــم  بكـ            َروائ ـح   نـاء  الث   يـب  وَتفــوح  مـن ط   -14 
نـَده - 15  ه  ـَأنـــي َعَليــه  ب ــأخ             يــا ذا الـذي َيهـب  الكثـيَر َوع   ـد ق  ــَأتص ذ 
ــر    -16  ط  َك ثَ ج  َب سـحا َعـَلي   َأم  مــةٍ ـإلــي  ب   وانظ ــر            ـرةً ـود    ـَرق  ـَأغ ال َرح 

 

  –من ديوانه  –المـتـنـّبي                                                                          
 



 

 معاني مفردات:     

  . عبرة: دمعة  – الَجَوى: الحزن - األرق: امتناع النوم ليلا 
   مسهَّدة : مصابة باألرق -والصبابة: رقة الشوق -الصبابة دأب ُجهد الصبابة:

 تكّل: تضعف أو تتعب -  ويبقى جمره زمانا طويل ال ينطفيء بقوة التوقد شجر يوصف الغضى:

  غراب البين : تعبير عن الفراق -ا إخوانناأبينا: أي ي أبني  - عيَّرتهم: وبَّختهم - اللوم :العذل
 .ذينوالجبابرة: جمع جبار.وهو المتسّلط على الناس واأللى: بمعنى ال -ملوك فارساألكاسرة: جمع كسرى وهم 

  أنزق: من النَّزق وهو الخفة والطيش -الطيبة الشَِّهية: المشتهاة -الُمستّغر: المغرور، أو المخدوع      

 . الثَّرة: الكثيرة الماء -التصّدق: إعطاء الصدقة -يرُتحدى : حدا اإلبل ساقها وحثَّها على الس  -واألصل اأَلْنوقُ  األينق: جمع ناقة،    

 أوالا : أسئلة فهم النص وتحليله )عشر علمات(        
 

 اآلتية: المعاني التضمينية  في سياق  النص   اشَرح -1

ــَتعَز ب مــا لَ  -ـق  ــ  األين حـدى إليـهـعزُّ َمــن تأ -َعـق  ـَين ي ـن  فيهـاـغــراب  البَ   ـــالمس  ــمَ  ه  دي  َك  -ق  ـاألح  ــر َعـَلًي سـحاَب جـود  ط  َأم 
 (واحدة )عالمة ثَـرةً 

 )عالمة ونصف(عنوانًا مناسبًا لها. ( وضع11-6الفكرة العامة ألبيات )حدد   -2

 عناصر لكل منهما. ثم  بي ن تخرجهذين الحقلين، واس سم   حقل آخر. (16←11و)حقل معجمي،  (5←1في األبيات)  -3

 )عالمة ونصف( ألدبي الذي تنتمي إليه القصيدةعالقتهما بالنوع ا

.)عالمة واشرح المبالغات فيها ،الشاعر لممدوحه صفتين ذكرهما حيث وردت في القصيدة، وبي نالقيم المدحي ة  تتب ع  -4
 (   واحدة

اني الذي تؤد يه. المغزى اإلنس احدة في القصيدة واشرحيها مبي ناً لى و ع دل  ي ضم ن أبياته حكمًة . من عادة المتنب ي أن   -5
 (واحدة )عالمة

قيمتهما في أداء المعنى.  اشرحهما مبي ناً  عشر، محس نة بديعي ة وصورة بياني ة، والثالث السابعمن البيتين  استخرج  -6
 )عالمة واحدة(

عالمة بحره وروي ه والقافية، وعنصرين من عناصر اإليقاع الداخلي فيه.) ت البيت األول من القصيدة، وعي نالبي قط ع  -7
 ونصف(

 ما تحته خط إعرابًا وظيفيًا )عالمة ونصف(  أعرب  -8

 
 
 
 



 

 علمات( 8ثانياا: في التعبير الكتابي )  
 

ش  عزيزًا أو م ت  وأن َت كريم    بين طع ن  القنا وخف ق  البنود             قال المتنب ي:                 ع 
 ى ودع الذ              ل  ولو كان في جنان الخلود  فاطلب  العز  في لظً                              

مدى ات صالهما بشخصي ة الشاعر إنطالقًا مم ا عرفت من ظروف حياته وتجاربه الشخصية مع  اشرح هذين البيتين مبي ناً 
 ثانية. مالءمته ليكون عنوانًا لقضي ة اإلنسان الحر  في كل مجتمع من جهة الناس الذين ات صل بهم  من جهة، ومدى

 
 
 
 ثالثاا: في الثقافة األدبية )علمتان( 

 ه يتسول في الطريق.قلبي األسمال، وأرسلتَ  ماء عندما ألبستَ في الس   من الفرح انتشرت   بسمة  

 سَرق منه غالبًا.ى ت  حت   ه تمتلئ  باب ، وال تكاد ق صعت   كان ينتقل  من باٍب إلى
 .كَ على عرش   كَ ه قربَ وأخذَته بيده وأجَلستَ  عسة ، فحَضرتَ ه الت  رافعًا قصعتَ  كَ قصر   لى بوابة  إ جاءَ  عبٍ ت  م   وفي نهاية يومٍ 

 الة عليها.) نصف عالمة(نوع المقطوعة والقرينة الد   دحد   -
      الفرح.) عالمة ونصف( سببَ  الً جابة معل  اإل حاعر؟ وض  ما مصدر الفرح الذي يشعر به الش   -
 

 عـمـلا مـوفـقـاا                                                                                          
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 ميزان التصحيح
 ربع علمة لكل معنى :تضميناِت التعابيِر  -0
نذير شؤم، والبين هو الب عد عن المنازل التي ذكرها الشاعر في الشطر  : صوت الغرابَعـق  ـَين ي ـن  فيهـاـغــراب  البَ  -   

 األول.ومعنى الجملة الداللة على الموت الذي يحل  في الديار فال يبقى أهلها وال يخل دون.
لطلب المال، والجاه،  الشعراء  همويقصد إليهم اإلبل، ساقهؤالء الممدوحون هم أعز  من ت  : ـق  ــ  األين حـدى إليـهـتعزُّ َمــن أ -

 .لسخائ هم
ــه  ـالمس ــَتعَز ب مــا لَ  - ــمَ  دي  ال محالة  الموت، إذ يتجاهل أن  األحمق المخدوع والمغتر بما لديه، مما ال بقاء له هو: ق  ـاألح 

  عزيزة عليه.النفوس  يعتبرآت و 
َك ثَـرةً  - ــر َعـَلًي سـحاَب جـود  ط  . كالمطر كثيرًا وغزيراً جودك و  عطاياك اجعل : َأم    علي 

 

 

 نصف عالمة لكل قسم مع عنوانه :هامحاور ومن  وعات التي عالجها الشاعرتتنّوع في القصيدة الموض  -0

  الحب وعذابه  مشاعر: تعبير عن  ( يبرز فيها النسيب5 -1األبيات من ) 

َبر : الحكمةتبرز فيه ( 11 -6)  األبيات من  , فالحياة فانية وكل  مصيره الموت, الملوك في الحياة والموت أخذ الع 
 واألكاسرة....

 الثناء على الممدوح .  :المديح يبرز فيه( 16-12) األبيات من 

 
 

 )عالمة ونصف(الحقول وعلقتها بالنوع األدبي   -3
َعــبَرة -َجــًوى َيزيــد   - َومثــلي َيــأَرق   -أَرق عـــلى أَرقٍ : ابه وعذ الحبحقل  - ــهد  ا -َرق  ـتَـَتَرق ََ باَبـة ج   -دة َعي ـــن مســه   -لصِّ

شـق -نـار الهـوى -ق  ـَيخــف   َقلــب  نصف عالمة  ق ـواـلَ  لقيــت منــه  مـا-ق  ـَيع شَ  -أهـل  الع 
يــا ذا  -َله ـــم   َتفــوح  مـن طيـب الثًّنـاء  َروائ ـح -سـحاب أكـفهم -ـق  ــ  األين حـدى إليـهـعزُّ َمــن تأ: )أو حقل العطاء(حقل القيم -

َك ثَـرةً  -الـذي َيهـب  الكثـيرَ  ــر َعـَلًي سـحاَب جـود  ط  مــةـانظ ــر إلــي  ب   - َأم   نصف عالمة ....َرح 
 نصف عالمةعالقة الحقلين بالنوع األدبي:  -
، فالحب في القصيدة موضوع ثانوي، استهل  به المتنبي والنوع األدبي وهو المديح  توجد عالقة مباشرة بين الحقل األولال

دة لقصيمباشرة بالنوع األدبي لرتبط الحقل الثاني فهو ماألموي والجاهلي، ..أم ا  ي العصرينعلى طريقة الشعراء التقليديين ف



 

من ذكر للخصال الحميدة والقيم اإلنسانية الجليلة، حت ى فيما يتعل ق بالعاطفة المبالغ فيها  أي المديح بما يقتضي هذا النوع
 والتي تصل إلى حدود المبالغة. والشاعر يذكر ما يراه في ممدوحه من صفات العطاء والكرم....

 

  4-  القيم المدحّية : ربع عالمة لكل منها : المطلوب أربع: صفتان وموضعان مبالغ فيهما
 من خالل القيم التي رك ز عليها في شخصه ومنها:ها رسم الشاعر لممدوحه صورة ظهرت معالم

لطلب المال،  ونيقصدو   هؤالء الممدوحون هم أعز  من ت حدى إليهم اإلبل،في قوم الممدوح، في قوله:  الكرم: المتأص ل -
 م.والجاه، لسخائ ه

بالثناء عليهم، والثناء يوصف بطيب الرائحة، ألن طيب أخبار الثناء في اآلذان  عم  البالد، وانتشرالذكر الحسن الذي  -
  .كطيب الرائحة في األنوف مشمومة مسموعة،

من هذه تعجب ي ه أن  لقد وش ى المتنب ي صورة ممدوحه ببعض المبالغات، فخرج عن حدود المنطق والمعقول حيث  -
تنبت   ال صم اء صخورفالـ .الممدوحين يبالغ في كثرة عطاءنا وه ف هم،ئ ب أككيف ال تورق ؟ وفوقها ت مطر سحا الصخور

 مطًرا غزيًرا ثم ارحمني بأن تحفظني من الغرق كيال أغرق في كثرة علي   سحاب جودك ماطراً  اجعل.ومر ة أخرى يقول: شيئاً 

 .مطرك

   

الحكمة:  -5   
ية  اإلنسان مع تختصر تجربة وردت هذه المر ة طي  أبياته إذ  مةالحك، لكن  من عادة المتنب ي أن يبدأ قصائده بمطالع مدو 

 السابع خالصة هذه التجربة:  . ويشك ل البيتالموت الذي ال بد  منه 
ق ــواـَيتَ  دُّنيــا فلــمـَجــَمَعته م  ال          نيـا ومـا مـن َمع َشرٍ َنبكـي عـلى الد    َفر 

قة، وعادتها التفريق والجمع، وما اجتمع فيها قوم إال نه، ألننبكي على فراق الدنيا ، وال بد  م :المعنى  الدنيا دار اجتماع وف ر 

السابقة وال يبالغ في الحزن على فراق  الحكمة المستخلصة من هذا البيت: يجب على اإلنسان االتِّعاظ باألممو تفر قوا. 
  .البشرية أحبائه؛ ألن الفراق هو من طبيعة الحياة

 

  امعالمة لكل منهف نص:  البلغة -6
ق ــواـَيتَ  دُّنيــا فلــمـَجــَمَعته م  ال          َمع َشرٍ  ـن  نيـا ومـا م  َنبكـي عـلى الد   -       َفر 

*  تعار ض بين جمعتهم ويتفر قوا : هذا اإلستخدام في سياقه يؤك د على جدلي ة الحياة والموت، إذ ال أحد ي خل د ومن     
 هو م فار قنا غدًا ألن  هذه س ن ة الحياة. نجده بيننا اليوم، ف

قهــا وص خورهـا ال....وَعجــبت  مـن أرض سـحاب أكـفهم -  تـ ور ق   مــن َفو 

 أو األيدي شبه األكف و، على أرض جرداء يهطلنحها الممدوح بالمطر الذي موالعطايا التي ي شب ه الشاعر الهبات
 : تشبيه تمثيليبالسحاب



 

 

نبت الحياة. ويبلغ تصوير كثرة عطاء وكرم الممدوح، فهو كماء المطر الذي يحيي الخصب وي  اعر من يتعجب الش :المعنى
  .(الممدوحين يبالغ في كثرة عطاء) ي نبت الخير حت ى على صخر أصم   في جعل عطائه مبالغةالكرم حد  

 
 

  العروض : – 7

 َرق  ـتَـَتَرق وَجــًوى َيزيــد  َوَعــبَرة                      أَرق عـــلى أَرٍق َومثــلي َيــأَرق   -

 تترق رقــو    -دوعب رتن     -  يزيوجون             لي يأ رقـــو     -أرقن ومث    -أرقن عال    
     °///    °//    -      °///    °//    -   °/   °/   °//               °///    °//    -      °///    °//     -    /°//    °//     

   متفاعلن            متفاعلن          متفاعلن                 مت فاعلن          متفاعلن                 متفاعلن         ¼
  ¼وزن الكامل التام  

   ¼  /°//°قافيته: رق رقو                             ¼روي ه : القاف المضمومة   
  ¼يقاع الداخلي: لكل عنصرعنصرين من عناصر اإل

 التصريع بين نهاية الشطرين األول والثاني 
  تكرار صوت النون المنبعث من التنوين رفعًا ونصبًا وجر ًا 

  تكرار كلمة أرق و يأرق 

  تكرار صوت القاف الذي أحدث قلقلة 

 
 

 )عالمة ونصف(اإلعراب-8
شـق َحـتى ذ ق تـ ه وَعــَذل ت أهـلَ  -     ق  ـَيع شَ  ال ن  ـَمـعجـبت  َكـيَف َيمـوت  ف         الع 

 ¼من: اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون واقع في محل رفع فاعل لفعل يموت.
  ¼يومئ إلى المقصود دون أن يسم يه صراحًة ، وكأن ه ينطبق على كل  العاشقين.     
 
 ق ـواـبَ  وال زوا الك نـوز َفمـا َبقيـنَ ـَكـنَ           األ لـى الجَبــاب َرة  أيــَن األكاســرة  -     

  ¼ الجبابرة: نعت لألكاسرة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
  ¼ يصف األكاسرة ويبي ن جبروتهم         

 
ــمَ  دي ــه  ـوالمس ــَتعَز ب مــا لَ            س  ــوالنفــوس  َنفــائ   آتٍ  والموت   -      ق  ـاألح 
  ¼ وع وعالمة رفعه الضمة المقد رة على الياء المحذوفة ألن ه إسم منقوص.آٍت: خبر مرف     



 

  ¼ يخب ر عن الموت وحتمي ته.         
 

 التعبير الكتابي:
 )علمة( المقّدمة: 

م  وأله -  ½      َمَع الصُّ م المتنب ي شاعر نطق بألسنة الحدثان، وتكل م بخاطر كل  إنسان، فمأل الدنيا وشغل الناس، وأس 
أرباب القوافي. الكبرياء والعنفوان من السمات البارزة في شخصيته، وهو لم يتخل ف يومًا عن حث  اإلنسان على قهر ذاته، 
لى التمس ك بالكرامة مهما كان الثمن. وال تغيب عن ا هذه  فيرتفع به نحو المثل العليا، ويدعوه إلى األخالق والفضيلة، وا 

أن نقرأ للمتنب ي قصيدة تخلو من حكمة مستوحاة من حياته، ومنها حكم تدعو إلى رفض الذل  األقوال والحكم، إذ من النادر 
 وطلب العيش الكريم، حت ى أصبحت هذه األبيات شعارًا يترد د في كل  محفل ينشد فيه اإلنسان حر يته وكرامته.

ش  عزيزًا أو م ت  وأن َت كريم             ب -        ين طع ن  القنا وخف ق  البنودومن ذلك قوله:      ع 
نان الخلود                                  فاطلب  العز  في لظى ودع الذ              ل  ولو كان في ج 

ماذا يقصد المتنب ي من قوله هذا؟ وما مدى صلة هذا القول بتجربته في الحياة؟ وهل لشعر المتنب ي من صدى   - ½  
 لدى الشعوب الحر ة؟؟ 

 
 علمات( 6صلب الموضوع: )

 شرح مضمون البيت  )عالمتان(الفقرة األولى:      
 الحياة ال تصلح إال  بالمجد والكرامة. -       
على اإلنسان أن يعيش عزيزًا يعتمر إكليل المجد أو أن يموت وهو حافظ لكرامته ولو كل فه ذلك مواجهة أشد   -       

 بكثير من العيش الذليل. المصاعب، ألن  الموت الكريم أفضل
 فعلى اإلنسان أن يطلب العز  ولو اخترق نيران جهن م وأن ال يرضى بالذل  ولو كان في جن ة من النعيم. -      

 
 : الصلة بين هذه المعاني وشخصي ة المتنب ي  )عالمتان(الفقرة الثانية

بحياٍة رغيدٍة كان ي حَسد  عليها في بالط سيف  هذه األبيات ال تنفصل عن حياة المتنب ي وشخصيته، فهو ضح ى -     
الدولة أمير حلب، حين شعر أن  كرامته م هانة، والحس اد م ترب صون له، يكيدون إلخراجه من مجلس األمير وللتقليل من 

لتو اقة أبدًا إلى موهبته الشعري ة بات هامه بسرقة المعاني والص ور. ومع هذه الظروف، بات البقاء أمرًا مستحياًل تأباه نفسه ا
 الر فعة والس مو. لقد غادر المتنب ي جن ة سيف الدولة كريمًا غير م هان، عزيز الن فس كبيرها.

وات صل بكافور، لكن ه لم يجد عنده ما يلب ي طموحات نفسه الكبيرة واستقل  مدائحه في عبٍد إشتراه أميره من بائع زيت.  -   
ه منه، فض ل أن يعيش كريمًا وراء جدران سجن كافور على أن يخضع له بذل  في قصره ولم ا أراد كافور استبقاءه على ك ر 



 

الكبير أو أن يمدحه بما ليس فيه من فضائل وخصال. وبعيد على النفس التي عرفت مجد سيف الدولة وأ عجَبت  به أن ترى 
نَ   لل ئام أو تنصاع لرغباتهم.. في غيره المعالي، وكثير عليها أيضًا بعدما تأث رت بقيمه وم ث له أن ت ذ ع 

 وال ننسى أيضًا أن  كبرياءه منعه من الفرار حين اجتمع عليه أعداؤه وقتلوه؛ لقد اختار الموت الكريم على الفرار الذليل. -  
 : صدى شعر المتنب ي ) عالمتان(الفقرة الثالثة

لوا الموت والسجن والنفي والعذاب على أن يقبلوا  والتاريخ والحاضر،  يشهدان على أن  الكثير الكثير من األفراد فض 
بالذل  واإلهانة والحياة المجر دة من الكرامة...كذلك التاريخ يشهد لشعوب كثيرة قاومت وقاتلت لتستعيد حر ياتها وتتخل ص 

لت الموت على الخضوع واإلستكانة. والتجربة اللبنانية أكبر دليل على تاري ، وفض  خ العز ة من حياة العبودي ة والذل 
والكرامة. لقد وقف اللبنانيون في وجه العدو اإلسرائيلي وقد موا أرواحهم في سبيل إستعادة حرية الوطن وسيادته....)أي 

 شاهد من الواقع أو التاريخ ....(
 

 : )عالمة(خاتمة الموضوع
د من هو شاعر الذات اإلنسانية األصيلة في جوهر كيانها وفي عليائها وتساميها.إن ه قم   -½  ة خالدة في تراثنا العربي, يتزو 

معينه األحرار التو اقون إلى العز ة والكرامة، الرافضون ألشكال الذل  والمهانة. فما أحوجنا إلى دروسه وعبره منهجًا لشعوٍب 
 خضعت وانكسرت.

 .فمتى سيكون ذلك اليوم الذي ينهض فيه اإلنسان ويتمر د على قيوده ليحق ق حياًة كريمًة؟؟.. -½ 
 

 ثالثاا : في الثقافة األدبّية 
 النوع: نجوى

 القرينة: وجود متكلم هو الشاعر طاغور : قلبي، أرسلت ه، ينتقل، قصعته، جاء ، أخذته، أجلسته
 المخاطب هو الخالق: ألبست ، أرسلته، قصرك، فحضرت، أخذته، أجلسته، قربك، عرشك.

ذا بالفرح الطالع من النفس مصدر الفرح التخل ي عن ممتلكات الد نيا والتنس ك وا - ه كليًا إلى الخالق. وا  لتجر د والتوج 
يضيء حين يلبس) طاغور( ثيابه البالية ويذهب مستعطيًا قارعًا األبواب. وبقدر ما يعطي ويساعد بقدر ما تمتلئ 

دنيا وشهواتها) نفسه غبطة فتتحقق له السعادة الحقيقية حيث يقترب من الخالق بعد أن تطه ر من كل  أدران الحياة ال
                                                                                                                         عالمة ونصف(


