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 عبد الجواد/ حنان موسى ريان . أ 

 علي جمعة الحشاش     . أ
 رفح مديرية–ةتربوي ةمشرف
 مديرية رفح–معلم 

 رفح مديرية–م معل   علي أمين الخطيب. أ 
 رفح مديرية–ةمعلم اعتماد إبراهيم صبح. أ 
 رفح مديرية–ةمعلم بدإيناس دمحم العا. أ 
 أسماء إياد الهمص. أ 

 عياش سالمةة وزبف. أ
 رفح مديرية–ةمعلم

 رية رفحمدي –معلمة
 

 
 
 
 
 

 
 محمود عبد هللا الفي. أ إسماعيل إبراهيم حرب. أ 
 رئيس قسم اإلشراف التربوي  لدائرة الفنيةمدير ا 
 

 

 

 
 

 

 

 

 فريق اإلعداد

 التعليمإشراف ومتابعة مديرية التربية و 



 

 
 

 
تسعى وزارة التربية  و التعيةيإ ىلةى اقرت ةمس وىسةتتح التللةلب ليشيلة  و ة ب وةم    وتةتل  
تللةلب ليلةة  الومةتاةة  العمتة  ا تىمتةةم قم ةةم   ل ةةر  ةرو  الةةتزارة تيةةا دةيتا  لةة  ت ةةر إ الةةرروس 

  كىةم قةرت  لة  وقيةمة روالةر التعييىية  الىلترة لهإ وبةر وتاوة  روالةر التعييىية  واة اوة  التعييىية  
السةةيتا  الىمةةةي  ةىةةم ب تررابيةة  تةةت اققتلةةمرا  لتسةةمور الشيلةة  ويةةى اقدةةتاكمر ال لةةر وتل لةة  
أويى الررجم    وتتا ي  لهاه ال هتد ت ةر  الةتزارة اللةت   ةاا ال هةر  الىتىوةب لة  تلةيي  أدة ي  

تةةةر تراوةةةمة ة ةةةرت  تلر ةةةر ىتةةةةتوم  الى ةةةررة اقتلةةةمرا  الومةتاةةة  العمتةةة  ليسةةةيتا  السةةةمو   ولةةة  ال
لتسةةهب ليشملةة      2222الةةرروس الى تر ةة  ل لةة د اللةةمدرة لةة   ةةهرر  يةةم ر و تةةمرس ليعةةم  

وقر اليهمئ    وىيي  الىراجع  ومةةمل  ىلى تررا  الشمل  ويى كيفي  التعمتب تر أد ي  اققتلمر
  اتيةم ت لةيإ أدائة  ويةىالشملة   لتعةلتية  اةجموةم  اليىت جا ةتىمل  ويةى روو  ل   اا التلةيي  
 وعر تراجع  كب تللث.

 
 هللا أن  ةةتل هإ لتل لةة  تةةم  لةةبتن  والةةتزارة ى  ت ةةر  لشيبتيةةم اهوةةااس  ةةاا العىةةب لترجةةت تةةت

 تت ترات  وييم تؤ يهإ لي تةتا  ىي  ت عب البيمس ل  ولييم الغمل  ليسشلت.ىلي  
 

 السبيلوهللا المهفق وهه الهادي إلى سهاء 
 

 محمهد أمين مطر د.
 مدير عام اإلشراف والتأهيل التربهي 
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 الوحدة األولى
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 الصفحة موضوع الدرس الوحدة م
1  

 األولى
 2 هور المدارس الشعريةظعوامل 

 3 مدرسة اإلحياء 2
 4 مدرسة المهجر 3
 6 مدرسة التفعيلة 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة فهرس محتويات
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 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة األولى
 م2222

 ما العامل المباشر في يقظة العرب و نمو وعيهم ؟.1
 .تولي دمحم علي باشا الحكم في مصر . ب .تأسيس مدرسة األلسن . أ

 .الحملة الفرنسية على مصر . د .تأسيس المجمع العلمي  العربي  . جـ
اختبار الرزمة 

 التعليمية
 ما أثر مطبعة بوالق في نشر الوعي و النهضة العربية الحديثة ؟. 2
 .توليد وعي سياسي عام لدى أبناء األمة العربية .أ

 .إعادة نشر كتب التراث و الكتب الحديثة . ب
 .على معارف العرب و ثقافتهم االطالع . جـ 
 .إحياء المخطوطات القديمة و نشرها .د 

 

 :أجب عن األسئلة التالية ( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
 .اذكر طرائق اتصال العرب بالغرب و التفاعل معه . 1 م2222

اختبار تجريبي 
 م2212

 .ية اذكر عاملين من العوامل التي هيأت لظهور المدارس الشعر .  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدارس الّشعرية الحديثة :عنوان الدرس
 QRرمز  https://www.youtube.com/watch?v=khcflJfr5eI :الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=khcflJfr5eI
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 :ئلة التالية أجب عن األس( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
 الدورة األولى

 م2222
 ما المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي ؟.1

 الدورة األولى
 م2212

 .اكتب اثنتين من خصائص مدرسة اإلحياء . 2

 

 : ف كاًل من عرّ ( ب سنة الورود
 الدورة الثالثة

 م2212
 .المعارضة الشعرية  .1
 . عمود الشعر العربي .2

 

 

 مدرسة اإلحياء: عنوان الدرس
 https://www.youtube.com/watch?v=Bng_SnXsWzw :الرابط

. 

 األول السؤال سنة الورود
 :فيما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة *  

 الدورة األولى
 م2222

 أي من الشعراء اآلتية أسماؤهم ينتمي إلى مدرسة اإلحياء ؟.1
 .حافظ إبراهيم . ب .ميشيل معلوف . أ

 .أحمد عبد المعطي حجازي . د .ميخائيل نعيمة . جـ
الدورة الثالثة 

 م2212
 ما المدرسة التي ُأطلق عليها اسم الكالسيكية ؟. 2
 .الديوان . ب . المهجر.أ

 .اإلحياء . د .أبولو . جـ 
الدورة 
 م2221األولى

 أي من اآلتية ليست من خصائص مدرسة األحياء ؟. 3
 .ظهور شعر المعارضات . ب .توظيف الرموز و األساطير . أ

 .ظهور الشعر المسرحي. د .التمسك بعمود الشعر . ج
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 المهجرمدرسة : عنوان الدرس
 https://www.youtube.com/watch?v=DodSyb_xBTE 

  
 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي * 

 الدورة الثانية
 م2222

 ؟من اآلتية من خصائص مدرسة المهجرأي  .1
 .التمسك بعمود الشعر. ب .تنوع القافية في القصيدة. أ

الحنين إلى الوطن والدفاع عن . جـ
 .قضاياه

 .وز واألساطيرتوظيف الرم. د

 الدورة األولى
 م2212

 ؟لحنين إلى الوطن، في أي أنواع االغتراب يمكن تصنيف ذلكبا امتاز الشعر المهجري . 2
 .الثقافي. ب                                           .الروحي. أ

 .المكاني. د                                           .يالزمان. ج
 لثانيةالدورة ا
 م2212

 ؟(النبي)من مؤلف كتاب  .3
 .إيليا أبو ماضي. ج                                 .ميخائيل نعيمة .أ

 .إلياس فرحات. د                              .جبران خليل جبران .ب
 الدورة الثالثة

 م2212
 جر؟هفي الم( ندلسيةالعصبة األ )من كان رئيس رابطة  .4

 .إلياس فرحات. ب                                    .ميشيل المعلوف . أ
 .مةيميخائيل نع. د                                    .رشيد سليم الخوري .ج    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DodSyb_xBTE
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 سنة الورود                                    السؤال الثاني
 :أجب عن األسئلة اآلتية* 

 الدورة الثالثة
 م2222

 :فعرّ -1
 .الرابطة القلمية -

 الدورة الثالثة
 م2212

 :انسب الكتاب إلى مؤلفه-2
 األجنحة المتكسرة -

 الدورة الثانية
 م2212

 .قارن بين شعراء المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي من حيث اإلنتاج األدبي-3

 الدورة األولى
 م2212

 لجنوبي؟بم اختلف شعراء المهجر الشمالي عن المهجر ا-4
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 مدرسة التفعيلة: عنوان الدرس
 . https://www.youtube.com/watch?v=DodSyb_xBTE :الرابط

 

 األول السؤال سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة األولى
 م2222

 ؟ األساطير اآلتية ترمز إلى العذاب األبدي أي من .1
 . سيزيف . ب . العنقاء. أ

 . تموز. د .  السندباد. جـ
 الدورة األولى

 م2222
 إالَم ترمز أسطورة السندباد ؟. 2
 . الخصب. ب .الرحلة الطويلة الشاقة .أ

 . تجدد الحياة. د .العذاب األبدي .جـ 
 الثالثةالدورة 
 م2212

 األسطورة التي ترمز إلى تجدد الحياة والبعث ؟ما . 3
 . تموز. ب . سيزيف.  أ

 . السندباد. د . العنقاء. جـ
 

 : علل لما يأتي ( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
 م 2222 الدورة األولى

 مكرر في الدورة الثالثة
 .ُيعد شعر التفعيلة ثورة حقيقية في تاريخ الشعر العربي .1

 . تسمية مدرسة التفعيلة بهذا االسم . 2 م2212ولىالدورة األ
 

 :رف كاًل من  عّ ( ب سنة الورود
 . أسطورة الفينيق* م2212 ألولىالدورة ا

 م2221الدورة الثانية 
 2222 في الدورة الثالثة مكرر

 .مدرسة التفعيلة  .*

https://www.youtube.com/watch?v=DodSyb_xBTE
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اإلجابات النموذجية 

 الوحدة األولى 
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 إجابات الوحدة األولى

 المدارس الّشعرية الحديثة

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 د 1 . المدارس الّشعرية الحديثة*
 ب 2 
 (أ:السؤال الثاني  -2

 :و التفاعل معه ،طرائق اتصال العرب بالغرب . 1

 .احتالل الدول الغربي ة المتنفذة بعض الدول العربية التي كانت تحت الحكم العثماني . أ

 آدابهاشعوب و ر لهم فرصة االطالع على ثقافات تلك المما وف ؛ين درسوا في الدول الغربي ة ذبعثات الطلبة ال. ب 

 .الترجمة .جـ 

 :فقط من العوامل التالية  ُيكتفى من الطالب بعاملين . 2

 .مو التعليم المهني ن. أ

 .إنشاء المطابع . ب

 .ظهور الصحف و المجالت . جـ 

 .إرسال البعثات العلمي ة إلى أوروبا . د
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 األولىإجابات الوحدة 

 مدرسة اإلحياء

 (أ :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 .اإلحياءمدرسة *
 د 2 
 أ 3 
 (أ :ال الثاني السؤ  -2

 :المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي.1

 .على كتابة قصائد شبيهة بالنماذج القديمة مرحلة التدرب . أ

عرية  .ب   .مرحلة نظم المعارضات الش 

 .مرحلة النضج .جـ 

 :اثنتين فقط من الخصائص التالية بُيكتفى من الطالب . 2

 . التعبير عن روح العصر و قضاياه العامة . ب. العربي  التمسك بعمود الشعر. أ

 . ظهور الشعر المسرحي . د. ظهور شعر المعارضات .جـ 

 :عّرف كاًل من ( :ب

واأللفاظ  هي نظم قصيدة على غرار قصيدة قديمة من حيث البحر العروضي ، والقافية ،: المعارضة الشعرية . 1
 .ناولته القصيدة القديمة وتناول الموضوع نفسه الذي ت الجزلة ،

التي سار عليها الشعراء القدامى ، من حيث بناء القصيدة ، وأسلوبها ، التقاليد الفنية : عمود الشعر العربي . 2
 .ولغتها ، وموسيقاها ، و أغراضها 
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 إجابات الوحدة األولى

 مدرسة المهجر

   السؤال األول
 الخيار الصحيح رقم السؤال 
 ج 1 
 د 2 
 ب 3 
 أ 4 

 

 

   الثانيالسؤال 
 

ميخائيل نعيمة، وإيليا أبو : أعضائها هي رابطة أدبية أسسها أدباء المهجر الشمالي من: الرابطة القلمية: فعرّ -1
 .جبران خليل جبران: ماضي، ورئيسها

 جبران خليل جبران: األجنحة المتكسرة   -2

3- 

: على السواء حيث كتب جبران خليل جبران في النثرأبدع شعراء المهجر الشمالي في الشعر والنثر  -
 .األجنحة المتكسرة والنبي

 .، أما النثر فحظهم فيه قليلشعراء المهجر الجنوبي معظم إبداعهم كان شعرا    -

4- 

 اتسم المهجر الشمالي بالتجديد في شكل القصيدة ومضمونها باستخدام لغة العصر القريبة من المتلقي، -
 .بجزالة األلفاظ وقواعد اللغة على طريقة الشعراء المحافظينفيه نوبي، اهتم الشعراء أما المهجر الج

، اعهم كان شعرا  دبأما شعراء المهجر الجنوبي فمعظم إ، شعراء المهجر الشمالي في الشعر والنثر معا  أبدع  -
 .قليلفيه أما النثر فحظهم 
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 األولىإجابات الوحدة 

 مدرسة التفعيلة

 :تيار من متعددأسئلة االخ -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 . مدرسة التفعيلة *
 أ 2 
 جـ 3 
 (أ:السؤال الثاني  -2

 :ُيعد شعر التفعيلة ثورة حقيقية في تاريخ الشعر العربي.1

 .  .ألنه كان تحوال  جذريا  عن الشعر السابق على صعيد البناء الموسيقي  *

 :عيلة بهذا االسم تسمية مدرسة التف. 2

العتمادها التفعيلة في بناء القصيدة ال البحر العروضي المكون من شطرين متساويين في عدد تفعيالتهما في * 
 .القصيدة كلها   

 :عّرف كاًل من (:ب

خرافي عندما يموت يحترق في النار  ،وهو طائرإلى تجدد الحياة و البعث  هي أسطورة ترمز: سطورة الفينيق أ** 
 .وبعد أن يتحول رماد ينهض من جديد ، 

نازك :على يد الشاعرين العراقيين ( م 1241)هي إحدى المدارس األدبية التي ظهرت عام :مدرسة التفعيلة ** 
 ،(هل كان حب ا؟ )، والشاعر بدر شاكر السياب في قصيدة ( الكوليرا ) المالئكة حيث كتبت قصيدة 

ا للدفقات الشعورية عند لمتساويان ، وظهر اا حيث غاب الشطران لبيت على شكل سطر يتراوح طوال  وقصر ا تبع 
 ،الشاعر

 . لذا سميت بهذا االسم؛  واعتمدت على التفعيلة في بناء القصيدة ال البحر العروضي
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 الصفحة موضوع الدرس الوحدة م
1  

 الثانية
 13 االتجاه الوطني

 14 "نزار قباني" مفكرة عاشق دمشقي  2
 11 االتجاه القومي 3
 16 "دمحم عبد الباري " ما لم تقله زرقاء اليمامة  4

 ثّانيةالوحدة ال

 الوحدة فهرس محتويات
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 االتجاه الوطني: عنوان الدرس
 . https://www.youtube.com/watch?v=Hd9Jv4S6u-0 :الرابط

 

 السؤال األول سنة الورود
 :ة الصحيحة فيما يأتي اختر اإلجاب*  

 الدورة األولى
 م2222

 ؟الموضوعية لشعر االتجاه الوطني أي من العبارات اآلتية من الخصائص.1
 .الدعوة إلى وحدة العرب وتماسكهم. ب .اإلشادة بأبطال العروبة. أ

 .تمام بالقضايا العربية المشتركةااله. د .اإلشادة بقيم الكرامة و الحرية. جـ
الرزمة  اختبار

 التعليمية
 م2221

 أي من الشعراء اآلتية أسماؤهم من شعراء االتجاه الوطني  ؟. 2
 .حافظ إبراهيم. ب .عمر أبو ريشة. أ

 .معروف الرصافي. د  .إلياس فرحات. جـ 
 

 :أجب عن األسئلة التالية ( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
 اختبار تجريبي

 م2212
 .وعية للشعر الوطني الخصائص الموضاذكر . 1

 

 :ّعرف كاًل من  ( ب سنة الورود
 الدورة الثالثة

 م2212
 .الشعر الوطني *
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 من مفكرة عاشق دمشقي: عنوان الدرس
 I50-https://www.youtube.com/watch?v=SYnlqC7 :الرابط

. 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 اختبار تجريبي
 م2222

 ؟"  من مفكرة عاشق دمشقي " أي من الشعراء ُتنسب إليه قصيدة .1
 .نزار قباني    . ب .محمود درويش . أ

 .م سميح القاس. د .حافظ إبراهيم  . جـ
 اختبار تجريبي

 م2212
 أي من الدواوين اآلتية للشاعر نزار قباني   ؟. 2
 .مرثية النار األولى  . ب .أنشودة المطر  . أ

 لماذا تركت الحصان وحيدا  ؟. د  .أبجدية الياسمين  . جـ 

 :السؤال الثاني  سنة الورود
 :، ثم أجب عن األسئلة التالية "قيمن مفكرة عاشق دمش" اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( أ

 الدورة األولى
 م2212

 
 اختبار تجريبي

2212 
 
 

 وقبر خالد في حمص نالمسه                        فيرجف القبر من زواره غضبا
 أيا فلسطين من يهديك زنبقة                          ومن ُيعيد لِك البيت الذي خربا

 ن خالل األبيات السابقة؟بم يتسم شعر نزار قباني م.1
 عالم يدّل اهتمام الشاعر بحديثه عن فلسطين ؟. 2
ينتمي النص إلى االتجاه الوطني ، اكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية لهذا . 3

 .االتجاه
 :ثم أجب عن األسئلة التالية" من مفكرة عاشق دمشقي" اقرأ النص اآلتي من قصيدة ( ب
 تمثله األبيات السابقة؟ما االتجاه الشعري الذي  -1
 ما الفكرة الواردة في النص الشعري؟ -2
 .وضح جمال التصوير في البيت الثاني -3
 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص السابق؟ -4
 .استحضر الشاعر في قصيدته القضية الفلسطينية، علل ذلك -5

https://www.youtube.com/watch?v=SYnlqC7-I50
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 االتجاه القومي: عنوان الدرس
 s-https://www.youtube.com/watch?v=pEPoh20Hu :الرابط

. 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة الثالثة
 م2212

 يتغنى بالعرب ؟ما االتجاه الذي يمثله الشعر الذي يتناول القضايا العربية المشتركة و .1
 .القومي   . ب .الوطني . أ

 .الوجداني  . د .اإلنساني . جـ
اختبار الرزمة 

 التعليمية
 متى توسع مفهوم الشعر القومي   ؟. 2
 .في فترة االحتالل البريطاني و الفرنسي و اإليطالي  . أ

 .في أواخر العهد العثماني . ب
 .سطين في فترة االحتالل الصهيوني لفل. ج
 .بعد حصول الدول العربية على استقاللها . د

 :أجب عن األسئلة التالية ( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
، والدورة م2222اختبار تجريبي 

 م2221الثالثة 
 .اذكر الخصائص الموضوعية لالتجاه القومي. 1

 .وّضح المقصود بالشعر القومي  -2 م2221الدورة الثانية 

https://www.youtube.com/watch?v=pEPoh20Hu-s
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 ما لم َتُقْله زرقاء اليمامة: وان الدرسعن
 https://www.youtube.com/watch?v=gVhf_nL97Ig :الرابط

. 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 تجريبي اختبار
 م2222

 ؟"  زرقاء اليمامة " ما االتجاه الذي تمثله  قصيدة .1
 .الوجداني  .القومي . جـ  .اإلنساني    . ب .الوطني  . أ

 اختبار تجريبي
 م2212

 ؟"زرقاء اليمامة " إالم ترمز أسطورة . 2
 .ل استشراف المستقب. د .الخصب . جـ  .العذاب المستمر .ب  .الحياة والبعث  . أ

https://www.youtube.com/watch?v=gVhf_nL97Ig
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 :السؤال الثاني  سنة الورود
 :، ثم أجب عن األسئلة التالية "ما لم تقله زرقاء اليمامة  "اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( أ

 الدورة األولى
 م2212

 ناديت يا يعقوُب تلك نبوءتي           الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا
رى عند الصباح سي     قال اتخذ هذا الظالم خريطة        حمد القوم السُّ

 ال تبتئس فالبئر يوم واحد              وغدا  تؤم رك الر ياح على القرى 
 ما مناسبة القصيدة ؟.1
 (.الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا ) وضح جمال التصوير في  . 2
 .اكتب اثنتين من الخصائص الموضوعية لالتجاه الذي يمثله هذا النص . 3
 ؟" أحتاج دمع األنبياء لكي أرى " ما داللة ما تحته خط . 4

 اختبار تجريبي
 م2212

: ، ثم أجب عن األسئلة التالية "ما لم تقله زرقاء اليمامة "اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( ب
 ستجيء سبٌع مرة فلتخزنوا                 من حكمة الوجع المصابر ُسكرا

 اريخ يرجع أخضراسبع عجاف فاضبطوا أنفاسكم            من بعدها الت
 أشتم رائحة القميص و طالما              هطل القميص على العيون وبشرا

 ما المناسبة التي جاءت فيها القصيدة؟.1
 ما االتجاه الشعري الذي يمثله النص ؟. 2
 .وظف الشاعر التناص الديني مرتين في األبيات السابقة ، بّين داللتهما . 3

الدورة األولى 
 م2221

 :انسب العمليين الشعريين اآلتيين إلى صاحبيهما (  ج
 .مرثية النار األولى .  أ

 .هل كان حبًا . ب 
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اإلجابات النموذجية  

 الوحدة الثانية
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 إجابات الوحدة الثانية

 االتجاه الوطني

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 خيار الصحيحال رقم السؤال موضوع الدرس
 جـ 1 . االتجاه الوطني  *
 ب 2 
 (أ:السؤال الثاني  -2

 :الخصائص الموضوعية لالتجاه الوطني.1

 .الحنين إليه التعبير عن مشاعر حب الوطن، واالنتماء له، و . 1

 .استنهاض الشعب للثورة ضد المستعمر . 2

 .اإلشادة بأبطال الوطن ، وشخصياته النضالية ورموزه . 3

 .إلشادة بقيم الكرامة و الحرية ا. 4

 : ما المقصود بكل من . ب

هو الشعر الذي يتناول قضية وطنية و يعبر عن االنتماء إلى الوطن و التضحية من أجله ( : الشعر الوطني * ) 
 . ، ورفض العبودية فيه ، والحرص على نم وه وازدهاره  و الحنين إليه
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 إجابات الوحدة الثانية
 " من مفكرة عاشق دمشقي "قصيدة 

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 . من مفكرة عاشق دمشقي " قصيدة *
 جـ 2 
 (أ:السؤال الثاني  -2

 . للحفاظ على الوزن  -أحيان ا –سهولة اللغة و بساطتها  ، والخروج على قواعد اللغة   :يتسم شعر نزار قباني .1

 .من ضياع إليه يدل على مركزية القضية الفلسطينية عند معظم الشعراء وحسرتهم على ما آلت . 2

 :اثنتين فقط من الخصائص التالية بالطالب  ُيكتفى من.3

  التعبير عن مشاعر حب الوطن واالنتماء له. 
  استنهاض الشعب للثورة على المستعمر. 
 النضالية ورموزه ، وشخصياته اإلشادة بأبطال الوطن. 
 اإلشادة بقيم الكرامة والحرية. 

 .وطنياالتجاه ال. 1. ب

 .تحسره على واقعها وواقع فلسطين و  ،ير الشاعر حبه لوطنه بالد الشامتصو . 2

 .له  ال ضفافشبه الشاعر جراحه ببحر . 3

 .رب عاطفة التحسر على واقعها وواقع العو  ،عاطفة الحب و الحنين لوطنه بالد الشام. 4

 . لت إليه من ضياعآ احسرتهم على مالقضية الفلسطينية عند الشعراء و ليدلل على مركزية . 1
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 إجابات الوحدة الثانية

 االتجاه القومي

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 . االتجاه القومي * 

 د 2 
 

 :ئص الموضوعية لالتجاه القومي الخصا –أ :السؤال الثاني  -2

 .وفضح جرائمه  ،استنهاض الشعوب العربية للثورة على االحتالل. 1

 .ورموزها ، اإلشادة بأبطال العروبة وشخصياتها النضالية. 2

 .وتماسكهم والدعوة إلى وحدة العرب  ،م القوميةالتعبير عن المشاعر و الهمو . 3

 .وعلى رأسها القضية الفلسطينية  ،يريةالتحام العرب بالقضايا المص تصوير. 4

- ب

مجد ويتغنى بالعرب و ي ، تركةهو الشعر الذي يتناول القضايا العربية المش:الشعر القومي ما المقصود ب -1
 .، والبحث عن الحر ية هم ، ويدعوهم إلى الثورة و الوحدة تاريخ
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 إجابات الوحدة الثانية

 "امة مالم تقله زرقاء اليم "قصيدة 

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 جـ 1 . قصيدة  مالم تقله زرقاء اليمامة *
 د 2 
جاءت هذه القصيدة في بداية الربيع العربي و االحتجاجات السلمية في البلدان العربية ، .  1.( أ:السؤال الثاني  -

، وذلك لما لمحه من غياب الوعي ؛ لة الفرح التي سيطرت على الشعوب العربية ولكن الشاعر بدا غير متفائل بحا
 .الضبابية التي طغت فيها المصالح الخاصة على مستقبل البالدالحالة  و

 .شبه الثورات بغيمة وشبه الغيمة بالمرأة الحبلى. 2

 :اثنتين فقط من الخصائص التالية ُيكتفى من الطالب ب. 3

 .وفضح جرائمه  ، ب العربية للثورة على االحتاللاستنهاض الشعو  -أ
 .ورموزها ، اإلشادة بأبطال العروبة وشخصياتها النضالية -ب
 .وتماسكهم  والدعوة إلى وحدة العرب ، التعبير عن المشاعر و الهموم القومية  -ت
 .وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، تصوير التحام العرب بالقضايا المصيرية  -ث

فهو يحتاج إلى االستعانة برؤية األنبياء  ، الثورات ذهيدل على عجز الشاعر عن رؤية ما ستنتهي إليه ه. 4
 .الصادقة 

جاءت هذه القصيدة في بداية الربيع العربي و االحتجاجات السلمية في البلدان العربية ، ولكن الشاعر بدا .  1( ب
الحالة  و، وذلك لما لمحه من غياب الوعي ؛  ب العربية غير متفائل بحالة الفرح التي سيطرت على الشعو 

 .االتجاه القومي .  2.          مصالح الخاصة على مستقبل البالدالضبابية التي طغت فيها ال

ولكن نهايتها ستكون خي رة حيث سيعود  ، للداللة على أن المحن سترافق الثورات العربية كما رافقت يوسف. 3
 .ا عاد البصر ليعقوب عليه السالم ة العربية كمالبصر و النور لألم

ياب/ هل كان حبا  لـ . 2      .دمحم عبد الباري / مرثية النار األولى لـ  -1. ( ج  .بدر شاكر الس 
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 الصفحة موضوع الدرس الوحدة م
1  

 الثالثة
 24 (ظاهرة االغتراب)من ظواهر الشعر العربي المعاصر 

 21 غريب على الخليج 2

 الثالثةالوحدة 

 الوحدة فهرس محتويات
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 ظاهرة االغتراب: عنوان الدرس
https://www.youtube.com/watch?v=pGrN7PjIl1A 

. 

 

 السؤال األول نة الورودس
 :حة فيما يأتياختر اإلجابة الصحي*  

الدورة الثانية 
 م2212

 ؟ لى الطبيعةا إشكال االغتراب يمثله هروب المغترب نفسيً أي شكل من أ .1
            .المكاني. ب            .الثقافي. أ

 .الزماني. د .الروحي. جـ
الدورة 

االستكمالية 
 م2212

 

يمان، والشعور بعدم االنسجام مع العقائد والقيم غتراب النات  من اختالل اإلنوع االما . 2
 ؟السائدة

 .الزماني. ب .الثقافي. أ
 .المكاني. د  .الروحي. ج 

 

 الثانيالسؤال  سنة الورود
الدورة االستكمالية 

 م2212
 مكرر في الدورة الثالثة

 .اذكر اثنين من مظاهر االغتراب . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGrN7PjIl1A
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 غريب على الخلي : عنوان الدرس
https://www.youtube.com/watch?v=WARPHTFMMQM 

. 

 

 السؤال األول سنة الورود
الدورة 
 األولى
 م2212

 
 .للشاعر بدر شاكر السياب( غريب على الخلي )سطر من قصيدة اكتب ستة أ .1

 السؤال الثاني سنة الورود
الدورة 

األولى 
 م2212

 :األسئلة اآلتية ، ثم أجب عن(غريب على الخلي )األسطر الشعرية من قصيدة اقرأ 
 جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج

 ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج
 أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج

 عراق :صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى
 ؟ صيدةتدور حولها القما الفكرة العامة التي  -أ

 وضح ذلك. رسم الشاعر في المقطع السابق لوحة يتجلى فيها التناقض -ب
 .يمثل النص ظاهرة االغتراب، اكتب مظهرين من مظاهره -ج
 

 

 الثالثالسؤال  سنة الورود
 :حة فيما يأتياختر اإلجابة الصحي*  

 الدورة األولى
 م2222

 ؟(غريب على الخلي )ماذا تمثل قصيدة .1
 .التشرد. ب . ه الوطنياالتجا. أ

 .االتجاه القومي. د .االغتراب. جـ
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WARPHTFMMQM
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 :الرابعالسؤال  سنة الورود
 :األسئلة اآلتية ، ثم أجب عن(غريب على الخلي )اقرأ األسطر الشعرية من قصيدة 

الدورة 
 االستكمالية

 م2222
 مكرر

 عراق: صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى
 وع إلى العيون كالمد يصعد، كالسحابة، كالدم

 عراق: الريح تصرخ بي
 عراق عراق  ليس سوى عراق: والموج يعول بي

 البحر أوسع ما يكون، والبحر أبعد ما يكون 
 والبحر دونك يا عراق

   تكرار كلمه عراق في النص؟ ما داللة_ 1
 (.نفسي الثكلى) وضح جمال التصوير في -2
 ات؟بيالتي سيطرت على الشاعر في األ ما العاطفة_ 3 
 .الصاخبةالمتوترة  ما الشاعر للداللة على حالتهاستخرج من النص مفردتين وظفه -4 
 

 

 :الخامسالسؤال  سنة الورود
 :األسئلة اآلتية ، ثم أجب عن(غريب على الخلي )اقرأ األسطر الشعرية من قصيدة 

 الثانيةالدورة 
 م2222

 اللقاء  ما كمل في البلد الغريب إليّ  لو جئت
 بك والعراق على يدّي هو اللقاء الملتقى

 دمي اشتهاء كلّ  كأنّ  ،دمي إليه ّض شوق يخ 
 لى الهواء جوع إليه كجوع كل دم الغريق إ

 .لى الوالدةمن الظالم إ شوق الجنين إذا اشرأبّ 
 له الشاعر في األبيات السابقة؟ما الذي تخي  _ 1
 الشاعر؟ لماذا لم تكتمل سعادة_ 2 
 ؟(دمي اشتهاء كأن  :) ما داللة قول الشاعر_ 3 
 ول؟مقصود بالبلد الغريب في البيت األما ال_ 4 
 .في القصيدة( العراق)الشاعر كلمه ل تكرار عل  _ 1 
 ما نوع االغتراب الذي يمثله النص؟_ 6 
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 اإلجابات النموذجية

 الوحدة الثالثة 
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 (ظاهرة االغتراب)حل أسئلة درس 
 

 :من متعددأسئلة االختيار  -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 ظاهرة االغتراب*  
 ج 2 
 

 :من مظاهر االغتراب-2

 .والظلم، وفقدان الحرية ،الشعور بالضياع-أ

 .المغزى من الحياةانعدام -ب

 (غريب على الخلي )حل أسئلة درس 
 السؤال األول

 عراق: صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى

 عد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون كالمد يص

 عراق: الريح تصرخ بي

 عراق عراق  ليس سوى عراق: والموج يعول بي

 البحر أوسع ما يكون، والبحر أبعد ما يكون 

 والبحر دونك يا عراق

 

 

 

 



 

 

 29 

 

 السؤال الثاني

 .لى الوطنتصوير الحنين إهي  :(غريب على الخليج)العامة لقصيدة  الفكرة -أ

 ، ساكنا  صامتا   ،يسرح بصره فيه منكسرا   ،في الهاجرة أمام البحر (الشاعر)ض في صورة الغريب ظهور التناق_ ب
ناقض بين الغريب كما ظهر الت ،وصراخعماقه حنين واضطراب حيث يتفجر في أ  على النقيض من حالته النفسية،

رياح والسفن التي بعضها وال اعر صامت هادئ منكسر وأمامه حركة األمواج المضطربةشلفا ،والبحر( الشاعر)
 .في صورة تعكس النشاط والحياة ريرسو ويغاد

 :من مظاهر االغتراب_ ج

 .الشعور بالضياع والظلم وفقدان الحرية_1

 .حباط والتوتر والعجزاإل_2

 السؤال الثالث

 الخيار الصحيح رقم السؤال اختر اإلجابة
 ج 1 *  

 السؤال الرابع

 .يد بوطنه العراقتعلق الشاعر الشدعلى  داللة_ 1

 .م الثكلى التي تصيح لفقد ولدهاصور نفسه باأل_2

 .لم لبعده عن وطنه العراقعاطفه الحزن واأل_ 3

 .تلهث ،تصرخ ،تفجر_ 4 

 السؤال الخامس

لن تكتمل فرحتي، ( الكويت)الغربة لى بلد لو جئت إ: ويقول لها( محبوبته)قيةعرا تخيل أنه يخاطب امرأة _ 1
 (.العراق)كون في وطني الحبيب ندما أادتي تكتمل ععسو 

 (.العراق)عن وطنه ألنه بعيد _ 2

 .يسري في دمه فحب العراق ،(العراق)الله على شدة شوق الشاعر لوطنه د_ 3
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 .الكويت_4 

 .داللة على التعلق الشديد بوطنه الحبيب العراق_ 1

 .االغتراب المكاني_ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة موضوع الدرس الوحدة م
1  

 الرابعة
 31 الشعر الفلسطيني الحديث

بار "التشرد في الشعر الفلسطيني الحديث  2 محمود " /أبد الص 
 درويش

32 

 34 عز الدين المناصرة" / جفرا الوطن المسبي" األرض والثورة  3

 الرابعةالوحدة 

 الوحدة فهرس محتويات
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 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة األولى
2212 

 ؟البريطاني االنتداب زمنبرز اسمه  الذي الفلسطيني الشاعر من.1
 .إبراهيم طوقان. ب .رائد حسين . أ

 .م سميح القاس. د .أبو سلمى   . جـ
الدورة األولى 

 م2221
 

 ؟ م1967أي اآلتية أسماؤهم من شعراء فلسطين بعد هزيمة حزيران عام . 2
 .إبراهيم طوقان . ب .سميح القاسم . أ

 .توفيق زي اد. د  .معين بسيسو . ج 
 

 :السؤال الثاني  سنة الورود
 اختبار

 التعليميةالرزمة 
 م2221

 المرحلة األولىفي ة في الشعر الفلسطيني وخاصة اللغة الخطابي تستخدما: علل  .1

 . عدد اثنين من موضوعات الشعر الفلسطيني .2 م2221الدورة األولى 
 .اكتب اثنين من خصائص الشعر الفلسطيني . 3 م2221الدورة الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر الفلسطيني الحديث: عنوان الدرس
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=514:الرابط

. 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=514
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 "أبد الصبار " التشرد في الشعر الفلسطيني  قصيدة : عنوان الدرس
  :الرابط

ning/interactivevideo/view?id=518http://rawafed.edu.ps/portal/elear 

. 

 األول السؤال سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة األولى
 م2222

 ؟ محمود درويش للشاعر( أبد الصبار)ما العاطفة التي برزت واضحة في قصيدة .1
 .الحنين إلي أيام الطفولة.  ج  . األمل بالعودة ودحر االحتالل. أ

 . اإلعجاب بالطبيعة. د . اليأس من العودة إلى الوطن.ب 
إكمال الدورة 

 الثانية
 م2222

 ؟ للشاعر محمود درويش( أبد الصبار)ماذا تمثل قصيدة . 2
 .التشرد في الشعر الفلسطينيـ ج . األرض والثورة في الشعر الفلسطيني.أ

 . مدرسة المهجر. د .ظاهرة االغترابب 
إكمال الدورة 

 الثانية
 م2222

 ؟(أبد الّصبار)ما داللة وصف الحصان بأنه أصبح وحيًدا في قصيدة . 3
 .العزة والكرامة.جـ  .الندم وجلد الذات.أ

 .التحدي واإلصرار. د .القوة والشجاعة. ب
 الدورة األولى

 م2212
 للشاعر محمود درويش؟( أبد الّصبار)ما الوظيفة التي أوكلت للحصان في قصيدة . 4
 .وسيلة للرزق والعمل. جـ .إضفاء األنس على البيت.أ

 .التفاخر بالشجاعة. د .القتال في المعركة. ب

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=518
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 :السؤال الثاني  سنة الورود
 :، وأجب عن األسئلة التي تليها "ّصبار أبد ال" اقرأ األسطر الشعرية التالية من قصيدة ( أ

 الدورة األولى
 م2222

 يمضغ الريح خلفهماغد طائش  وكان
 في ليالي الشتاء الطويلة

 يبنون ( يهوشع بن نون )وكان جنود 
 قلعتهم من حجارة بيتهما
 هنا مر سيدنا ذات يوم( قانا)وهما يلهثان على درب 

 

 :السؤال الثاني / تابع  سنة الورود

دورة ال
 األولى
 م2222

 
 ؟السابقة األسطر في المسيح على الدال (سيدنا)رمز  الشاعر فوظ   لم .2
 .الفلسطيني الشعر موضوعات من آخر اموضوع   اكتب التشرد، موضوع السابق النص ليمث   .3
 ؟ خط تحته ما داللة ما .4
 .السابقة األسطر امإليه أشارت نحدثين تاريخيي اذكر .5

الدورة 
 األولى
 م2221

 :ثم أجب عن األسئلة التالية ، ( أبد الصبار)اقرأ األسطر الشعرية من قصيدة  (ب)
 تخف ال :يقول أب البنه 

 ال تخف من أزير الرصاص ، التصق بالتراب لتنجو
 سننجو ونعلو على جبل في الشمال

 البعيد ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في
 نها القصيدة ؟ما الفكرة العامة التي تتحدث ع -1
 ما المناسبة التي قيلت فيها  القصيدة ؟ -2
 ما داللة الكلمة التي تحتها خط؟ -3
 ؟ (التصق بالتراب لتنجو:) ما الذي قصده الشاعر من جملة  -4

الدورة 
الثانية 
 م2221

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها ، ( أبد الصبار)اقرأ األسطر الشعرية من قصيدة ( ج
 يبنون  (يهوشع بن نون )د وكان جنو 

 قلعتهم من حجارة بيتهما
سيدنا ذات يوم( قانا)وهما يلهثان على درب   هنا مر  

 يا بني تذكر غدا  وتذك ر قالعا  صليبية
 قضمتها حشائش نيسان
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 بعد رحيل الجنود
 ته خط ؟ما داللة ما تح. 1
 .سرد األب البنه أحداثا  تاريخية مر ت بها فلسطين  :ل عل   .2
 .علل ذلك . في األسطر السابقة  –عليه السالم   -ظ ف الشاعر رمز المسيح و . 3

سنة 
 الورود

 السؤال األول

الدورة 
األولى 
 م2212

سئلة ،ثم أجب عن األ( المسبي   جفرا الوطن )تية من قصيدة اقرأ األسطر الشعرية اآل-1
 :التالية

 ن غابت أميجفرا أمي إ
 ءة والعاصفة الحمراالزهرة والطلق

 غابة تفاح – من لم يعرف يعرفلم إن  –جفرا 
 ما الفكرة العامة لهذه القصيدة ؟-1
 .إحدى دالالتها الرمزية في األسطراكتب ؟ ( جفرا) ما المعنى اللغوي لـ -2
 .وضح جمال التصوير في السطر األخير-3

الدورة 
، األولى

والدورة 
 االستكمالية

2222 

 . (المسبي   نجفرا الوط)صيدة اكتب ستة أسطر شعرية من ق-4

الدورة 
الثانية 
2222 

بين جفرا الفتاة، وجفرا الثورة، وجفرا ( جفرا الوطن المسبي  )مزج الشاعر في قصيدة -1
 .الوطن وضح ذلك

 (جفرا الوطن المسبي)األرض والثورة : عنوان الدرس
https://www.youtube.com/watch?v=yzmfZlb7Yx4 

 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzmfZlb7Yx4


 

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابات النموذجية      

 

 

 الوحدة الرابعة        
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 الشعر الفلسطيني الحديث

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 ب 1 .الحديث  الشعر الفلسطيني * 
 أ 2 
 

 :السؤال الثاني  -2

 .األولى مراحلال في وخاصة المحتل، مواجهة على للتحريض: علل .1

 .بث روح األمل بحتمية العودة وزوال االحتالل  *                      .تصوير الثورات  *  .2

 ين منهاتعلى الطالب ذكر اثن: خصائص الشعر الفلسطيني  .3

 .اللغة الخطابية المناسبة للتحريض على المحتل وخاصة في المراحل األولى . 1

 .األسطورية لتصوير الواقع  توظيف الرموز التاريخية و. 2

 .ظهور شعر المقاومة وهو شعر يدعو للكفاح للتخلص من االحتالل . 3

 .ظهور شعر أدب السجون ومعاناة السجناء. 4

 .المقالع والحجر: دخلت ألفاظ خاصة بأدب النضال مثلالمو ال و و  الميجانا،: الموروث الشعبي مثلتوظيف . 1

 .ن ورثاء الشهداء وصف حالة التشرد وضياع الوط. 6

 .التمسك بحق العودة . 1
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 إجابات الوحدة الرابعة

 "بار أبد الّص " التشرد في الشعر الفلسطيني  قصيدة 

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 أ 1 ."بار أبد الّص " التشرد في الشعر الفلسطيني  قصيدة * 
 جـ 2 
 أ 3 
 أ 4 
 

 (أ :السؤال الثاني  -2

 .األرض هذه قدسية على للتأكيد الرمز فوظ  . 1

 .التالية الموضوعات أحد الطالب كتبي. 2

 .رموزها ورثاء الثورات تصوير-

 .باألرض التغني-

 .االحتالل وزوال ،العودة بحتمية األمل روح بث-

 .التشرد واستمرار ،المستقبل ضبابية على داللة( طائش غد)**  . 3

 . االحتالل استمرار على داللة( الشتاء ليالي)** 

 .الجليل ابقان المسيح مرور.*4

 .الكنعانيين منا هذوأخ، ومحاصرتها القدس يهوشع دخول*

 .الفلسطينيين منازل أنقاض على بيوتهم وبناء، فلسطين تاريخ ومحو،للتدمير اليهود مجيء*

 (ب :السؤال الثاني  -2

.هلها ضياع فلسطين و تشرد أ  -1

 .م1241يسجل محمود درويش سيرته الذاتية و يتذكر اليوم الذي تشرد فيه مع أسرته عام  -2

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com
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 .عيدة و هذه األرض ليست ملكا  لهمداللة على أن هؤالء الجنود غرباء جاءوا  من بالد ب: في البعيد  -3

 .لن يصاب بأذى رضهاب هذا الوطن و يظل وفيا  ألداللة على أن من يتشبث بتر : بالتراب  التصق -4

 " :أبد الّصبار " من قصيدة ( ج

اليهود في الزمن الحاضر ، حيث يدعون أنهم ورثة األنبياء الذين على داللة ( جنود يهوشع  بن نون )داللة . 1
 .دخلوا هذه األرض وبنوا حضارتها 

ال القادمة ، فكما زالت تلك بهدف الحفاظ على ذاكرة األجيال حي ة ، وحمايتها من الطمس وبث األمل في األجي. 2
ول كلها سيزول االحتالل   .الدُّ

 .توظيف رمز المسيح للتأكيد على قدسية هذه األرض . 3

 (جفرا الوطن المسبي)إجابة أسئلة قصيدة 

 .(ن أجلها وتمسكه بالثورة لتحريرهاالتحام الفلسطيني بأرضه وتضحيته متصوير : )الفكرة العامة لهذه القصيدة-1

 .رمز للمرأة والوطن والثورة/ نزة التي بلغت أربعة أشهر، دالالتهاصغيرة الع: اللغوي لـ جفرا المعنى-2

 .الثورة واألرض بغابة تفاح( جفرا)شبه -3

 .يحفظ الطالب األسطر التي يراها مناسبة -4

  .(رمز للفتاة التي استشهدت في القصف) :جفرا جاءت لزبارة بيروت -1

 .(رمز للثورة)  :وتترسلني جفرا للم        

 .(رمز للوطن) : سبيجفرا الوطن الم        
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 الصفحة ع الدرسموضو  الوحدة م
1  

 الخامسة
 42 التشبيه المفرد

 43 التشبيه التمثيلي 2
 41 التشبيه الضمني 

 الوحدة الخامسة

 ( البالغة ) 

 الوحدة فهرس محتويات
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 التشبيه المفرد: عنوان الدرس
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=610:الرابط

. 

 األول السؤال سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الدورة األولى
 م2222

 ؟".وهي تجري بهم في موج كالجبال:"ما نوع التشبيه في قوله تعالى.1
ل . ب . مرسل مفصل. أ  .مؤكد مفص 

 .ل مؤكد مجم. د .مرسل مجمل . جـ
إكمال الدورة 

 الثانية
 م2222

 ؟ماذا نسمي التشبيه الذي حذفت أداته. 2
 .مجمال  . ب .مرسال  . أ

ال  . د .مؤكدا   . جـ   .مفص 
 الدورة الثانية

 م2222
 ؟" العيش نوم والمنية يقظة : "ما نوع التشبيه في قول الشاعر. 3
 .مؤكد مفصل . ب .بليغ .  أ

 .ل مفصل مرس. د .ضمني . جـ
 الدورة األولى

 م2212
 ؟" أنت نجم في رفعة وضياء     تجتليك العيون شرقًا وغربًا :" ما نوع التشبيه في. 4
 .مرسل مجمل. ب .مرسل مفصل .أ

 .مؤكد مجمل. د .مؤكد مفصل. ج
 الدورة الثانية

 م2212
 ؟  "ُرّب ليٍل كأنه الصبح في الحسن : " ما نوع التشبيه في  .1
 .مرسل مجمل. ب .مرسل مفصل.أ

 .مؤكد مفصل. د .بليغ. ج
 الدورة الثالثة

2212 
 ما أكثر أنواع التشبيه بالغة وفصاحة؟. 6
 .المرسل المجمل. ب .المؤكد المجمل. أ

 .المؤكد المفصل. د .المرسل المجمل. ج
الدورة األولى 

 م2221
 :ما نوع التشبيه المفرد في قول الشاعر . 7

 ا كالورد في نضرته     و عمره و اللون منه و الشذاإن الصب
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 .مؤكد مجمل  . ب .مؤكد مفصل . أ 
 .مرسل مجمل . د  .مرسل مفصل  . ج 

 :أجب حسب المطلوب بين القوسين مقابل كل منها   (أ):السؤال الثاني  سنة الورود
الدورة األولى 

 م2222
 ( .لتشبيه ،واذكر نوعهاعّين أداة ا). يا شبيه البدر حسنا  وضياء.1
 (اجعل التشبيه مؤكًدا مجماًل مرة ، ومرساًل مجماًل مرة أخرى ). أنت مثل الشمس ضياء. 2

مكرر الدورة 
 م2212الثالثة 

 :مّثل لكل ما يلي( : ب 
 .تشبيه أداته فعل   -2،   .            تشبيه بليغ -1

الدورة األولى 
 م2222

 :علّل لما يلي( : ج 
 .لتشبيه البليغ أقوى أنواع التشبيهيعد ا. 1
 .تسمية التشبيه المرسل بهذا االسم. 2

الدورة الثانية 
 م2222

 
الدورة الثانية 

مكرر مع الدورة 
 م2222الثالثة 

 :أجب حسب المطلوب -1( : د 
ا في الشجاعة واإلقدام *   ( .اجعل التشبيه مرساًل مجماًل .)كن أسد 
 :يمّثل بجملة تاّمة لكل مما يأت-2
 .تشبيه أداته اسم-.تشبيه مرسل مفصل-
 :وّضح التشبيه فيما يأتي ، واذكر نوعه -3
الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في :"-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا -

 ".سبيل هللا

الدورة الثالثة 
 م2212

 :اذكر نوع التشبيه المفرد فيما يأتي( : هـ 
 .نور ا وبهاء الشهداء يشبهون القناديل-1
 ".والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم:"قال تعالى-2

الدورة األولى 
 م2222

 

 :وّضح طرفي التشبيه ، واذكر نوعه -1(  و 
 .كأن  أخالقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح

 :مّثل لكل مما يأتي-2
 .تشبيه مفرد مؤكد مفصل-

الدورة األولى 
 م2212

 (.التشبيه المرسل المفصل : ) عّرف -1( ز 
 مشبًها به مرة ، -أ :في جملتين بحيث تكون ( بدر)استخدم كلمة  -2

 .واستعارة تصريحية مرة أخرى  -ب
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 :السؤال الثاني / تابع  سنة الورود
الدورة األولى 

 م2212
 :ل االستعارة إلى تشبيهحوّ ( : ح 
 ." اأتاك الربيع الطلق يختال ضاحك  " 

دورة لا مكرر
 2222األولى

الدورة الثانية و 
 م2212

 :ل لما يأتي بجملة مفيدةمثّ  -1( :ط 
 تشبيه بليغ. 

 ، استعارة تصريحية مرة -أ:  بحيث تكون ( سرالنّ )استخدم كلمة -2
 . مرة أخرى ا مرسال  وتشبيه    -ب
 

الدورة الثالثة 
 م2212

 :أجب حسب المطلوب-1( ي 
   (. مجمال  اجعل التشبيه مرسال  . )اءا وبههداء مثل القناديل نور  الش 

 

الدورة األولى 
 م2221

 

 (ك
 .كأحد عناصر التشبيه ( وجه الشبه )  المقصود بـ وضح . 1
 :مّثل لكل مما يأتي بجملة مفيدة . 2
 .تشبيه مفرد تكون فيه أداة التشبيه فعال  . أ

 .تشبيه مفرد مؤكد مفصل . ب
 :وب للمطو أجب وفق ا،ين تاقرأ الجملتين اآلتي. 3
 (.اجعل التشبيه بليغا  ) كأن أخالقك في لطفها      ورقة فيها نسيم الصباح  . أ

 . (اجعل أداة التشبيه اسما  )  .الشهداء كالقناديل نورا  و بهاء  . ب
الدورة الثانية 

 م2221
 .اكتب نوعي التشبيه المفرد باعتبار أداة التشبيه .  4
 . ذكر نوعه فيما يأتيحدد أركان التشبيه المفرد ، وا. 5

 .سيف في مضائه وحدته هلسان الشاعر كأن* 
 
 اجعل حرف التشبيه اسمًا مّرة ، وفعاًل مرة أخرى . 6

 . قلوب األمهات كقلوب الط ير* 
 .وضّح المقصود بالتشبيه البليغ مع التمثيل عليه بجملة. 7
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 التشبيه التمثيلي: عنوان الدرس
ning/interactivevideo/view?id=558http://rawafed.edu.ps/portal/elear 

. 

 

 

 :أجب حسب المطلوب( أ:السؤال الثاني  سنة الورود
رة األولى الدو 

 م2222
 . (نوعه واذكر، التشبيه اشرح)"غمده الصقيل السيف يأكل كما عمره ينحت ذكاؤه."1

 . (تمثيلي تشبيه في به امشبهً  العبارة اجعل. )بأطفالها تعتني األم.2الدورة الثانية 

 األول السؤال سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

الدورة األولى 
 م2222

 تمثيلًيا ؟ تشبيًها يعد اآلتية من أيّ -1
 .العالي للمكان حرب فالسيل       الغنى من ريمالك عطل تنكري  ال.أ

با إن. ب ذاو  منه واللون  وعمره       نضرته في كالورد الص   .الش 
 .عوار وكالنجوم للناظرين         جميلة كالصباح الحقائق إن. جـ
 .العقاب جناحيها نف ضت كما            جانبيه حولك الجيش يهز. د

الدورة 
االستكمالية 

 م2212لثالثة ا

 العنكبوت كمثل أولياء هللا دون  من اتخذوا الذين مثل" :تعالى قوله في التشبيه نوع ما.2
 ؟ "يعلمون  كانوا لو العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن   بيتا اتخذت

 .ضمني. د .تمثيلي. ج .مجمل مرسل. ب .مفصل مرسل.أ
اختبار الرزمة 

التعليمية 
 م2221

 متعدد؟ من منتزًعا الشبه وجهه في يكون  الذي التشبيه نسمي ماذا.3
 .مجمل مرسل. د . ضمني. ج .تمثيلي. ب .مفصل مرسل.أ

الدورة األولى 
 م2221

 

 :ما المشبه و المشبه به في قول الفرزدق . 4
 ؟ه    ليل يصيح بجانبيه نهاُر والشيب ينهض في الشباب كأنّ 

 .الشيب المشبه وليل المشبه به . أ
 .ليل يصيح بجانبه نهار مشبه به ة الشيب ينهض في الشباب مشبه ، صورة الصور . ب
 .الشيب المشبه ، صورة ليل يصيح بجانيه نهار مشبه به. ج
 .و صورة الشيب ينهض في الشباب مشبه به ، صورة الليل يصيح بجانبه نهار المشبه. د

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=558
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 م2222
إكمال الدورة 

 م2222الثانية 
 "ماء الظمآن بهيحس بقيعة كسراب أعمالهم كفروا والذين:"تعالى قال.3
 ( .نوعها واذكر ،اآلية في التشبيه أداة نعيّ )

الدورة الثانية 
 م2222

 (وضح التشبيه ) نهار بجانبيه يصيح ليل هكأن         الشباب في ينهض بوالشي  . 4

 

 (ب :السؤال الثاني / تابع  سنة الورود
 لثالثةالدورة ا
 م2222

 :نوعه واذكر ،ةالتالي األبيات في التشبيه طرفي حوّض . -1
 منهزم كف فيم صار  نيكأن          مدبرة وهي الليالي دتنيتقل  

 ولىالدورة األ
 م2212

 :نوعه واذكر، يلي ما في البالغي ون اللّ  حوّض  -2
 :الدولة سيف اواصف   المتنبي قال-

 قابالعُ  جناحيها ضتنف   كما       جانبيه حولك الجيش يهز  
إكمال الدورة 

 الثانية
 م2212

 :نوعه وبين ،يأتي ما في التشبيه حوّض -3
 زرقاء ديباجة على ملقى         كدرهم السماء كبد في والبدر

الدورة الثانية 
 م2221

 : ح التشبيه التمثيلي فيما يليوّض   -4
 كالعود يسقى الماء في غرسه        وإن  َمن أدبته في الصبا    (أ

 بعد الذي أبصرت من لبسه            حتى تراه مورقا  نضرا           
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل "  (ب

 " سنبلة مائة حبة ، وهللا يضاعف لمن يشاء و هللا واسع عليم
الدورة األولى 

 م2221
 ني صارم في كف منهزمدتني الليالي و هي مدبرة     كأن  تقل  ( ج
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 الضمنيالتشبيه : نوان الدرسع
https://www.youtube.com/watch?v=zsX7koimSl8 

 . 

 م2222
 الدورة الثانية 

 :السؤال األول
 :،وأجب حسب المطلوب اآلتية  ةاقرأ العبار  -1

 
 

   (.من الطرفين  ا  ضمني ا  ن تشبيهكو  . ) باأللمالذليل ال يشعر باإلهانة والميت ال يشعر 
 

 :واذكر نوعه، ّضح التشبيه فيما يلي و  - 2
 

 ق الخيل من أصواتهان عتن في كالمك ماثال     ويبي  كرم تبي           
 

 م2222
 الدورة الثالثة 

 
 :السؤال الثاني

 :بيها  ضمنيا  من الطرفين اآلتيينن تشكو   -1
 .م عطاؤه والبرق يعقبه المطروعد الكريم ث

 
 :يه في األبيات اآلتية واذكر نوعهح طرفي التشبوّض -2
 

 
 .ألسدالبعوضة تدمي مقلة ا إن        ن صغيرا  في مخاصمة  ال تحقر  

 
 م 2219

 الدورة األولى
  

 :الثالثالسؤال 
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي -1

 
 

 .فإن  المسك بعض دم الغزال          تفق األنام وأنت منهم   فإن   -

https://www.youtube.com/watch?v=zsX7koimSl8


 

 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مؤكد مجمل تشبيه  -تشبيه مؤكد مفصل   د -تشبيه ضمني  ج -تشبيه تمثيلي  ب -أ

 

 الدورة الثانية
  م2219

 :وبين نوعه، لتشبيه فيما يلي ح اوض  
 السفينة ال تجري على اليبس إن             ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها    
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 اإلجابات النموذجية

 الوحدة الخامسة
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 إجابات الوحدة الخامسة

 التشبيه المفرد

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 جـ 1 .التشبيه المفرد* 
 جـ 2 
 أ 3 
 جـ 4 
 أ 5 
 أ 6 
 ج 7 
 .المطلوب حسب أجب( أ):السؤال الثاني  -2

 .اسم:انوعه ،شبيه :األداة . 1

 (. تشبيه مرسل مجمل). كالشمس نتأ. ب                     . (تشبيه مؤكد مجمل ) .شمس أنت. أ. 2

 (تشبيه أداته فعل )المعلم يشبه البحر  -2(                      ليغ تشبيه ب.) المعلم بحر العلوم -1.(:ب

 .اتمام   به المشبه حكم في المشبه جعل ألنه-1:علل( ج

 .اإلهمال يعني فاإلرسال التأكيد، همالهإل-2

 :المطلوب حسب أجب-1( :د 

 .األسد مثل كن *

 .دةمفي بجملة مثيلتال-2

 .وضياء رفعة البدر شبيه يا -2                       .جمالها في الوردة مثل الطفلة-1

 .(مجمل مرسل مفرد تشبيه)هللا  سبيل في بالمجاهد والمسكين األرملة على الساعي هشب  -3
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 .مجمل مرسل مفرد-2             .مفصل مرسل مفرد-1( :هـ 

 مفرد تشبيه) .والرقة اللطف :الشبه وجه كأن، :األداة.  الصباح نسيم: هب المشبه الممدوح، أخالق:المشبه -1 (و 
 (.مفصل مرسل

 ( .تشبيه مفرد مؤكد مفصل)  حدته في سيف الشاعر لسان-1: بجمل التمثيل -1

 .الشبه ووجه ألداة فيها ا ذكرت الذي التشبيه هو:المفصل المرسل التشبيه -1( ز 

 .البدر مع تحدثت -ب             . البدر مثل الفتاة- أ  -2

 .اإنسان   الربيع أتاك( : ح 

 :بجملة لمثّ  -1( ط 

 (تشبيه بليغ ) .مدرسة األم-

 (.تصريحية استعارة)سالحه  حامال   األعداء على سرالن   هجم: سرالن   كلمة( أ   -2

 .( تشبيه مرسل) نسركال   االحتالل جنود على المقاوم انقض  ( ب

 .يل القناد ثلم الشهداء -1 ( ي 

هو الصفة الجامعة التي يشترك فيها المشبه و المشبه به و تكون أقوى و أوضح في المشبه : وجه الشبه -1( ك
 .به منها في المشبه 

 .(تشبيه مؤكد مفصل ) أنت نجم في رفعة و ضياء . ب                            .أمي تشبه القمر . أ. 2
 (أداة التشبيه اسم ا ) الشهداء مثل القناديل نورا  . ب        .( شبيه بليغ ت)أخالقك نسيم الصباح . أ. 3
 :التشبيه المفرد باعتبار األداة نوعان . 4
 .ما حذفت منه األداة : مؤكد -           .أداة التشبيه مذكور فيه  ما كانتوهو : مرسل  -
 :تشبيه مفرد مرسل مفصل . 1

 .مضائه وحدته : كأن  ، وجه الشبه : سيف ، األداة : ه لسان الشاعر ، المشبه ب:المشبه 
 .قلوب األمهات مثل قلوب الطير : اسمًا . 6

 .قلوب األمهات تحاكي قلوب الطير : فعال  
 .العلُم نوٌر  :مثل  .هو التشبيه المفرد المؤكد المجمل ُحذفت منه  األداة ووجه الشبه:  التشبيه البليغ .1
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 سةإجابات الوحدة الخام

 التشبيه التمثيلي

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 د 1 .التشبيه التمثيلي* 
 جـ 2 
 ب 3 
 ب 4 
 :المطلوب حسب أجب( أ:السؤال الثاني  -2

: الشبه جهو  غمده، من يأكل الذي القوي  الحاد السيف بصورة صاحبه عمر من يأكل الذي الحاد الذكاء هشب  . 1
 .(تمثيلي) ، نوع التشبيه  ومضائه تهلحد   به يحيط ما هلكويُ ، وعاءه يُيفن الذي القوي  الشيء صورة

 .بأطفالها تعتني التي كاألم الصغيرة األشتال على الكبرى  النخلة تنحني. 2

 .التشبيه حرف: نوعها الكاف، :األداة .  3

 وجه يل،الل   سواد يمحو وهو النهار بصورة األسود الشعر سواد يمحو وهو الشيب بياض صورة الشاعر رصو   .4
 (.أسود شيئ ا يمحو أبيض شيء صورة) الشبه

 آخر المنهزم يد في القاطع الحاد السيف بصورة العمر آخر في وهو الدنيا أتته وقد الشاعر صورة هشب   -1( ب
 (.تمثيلي) التشبيه نوع ،(األوان فوات بعد يأتي الشيء صورة)الشبه  وجه المعركة،

 جناحيها تنفض قابعُ  بصورة، بينهما الدولة وسيف واضطراب حركة من فيها وما الجيش جانبي ةر صو  هشب  -2
 (.تمثيلي)التشبيه  ،(وتموج حركة حالة في للشيء جانبين وجود)الشبه  ووجه

 صورة)الشبه  ووجه زرقاء ديباجة على ملقى المع بدرهم الصافية الزرقاء السماء وسط المنير البدر هشب  :  -3
 (.تمثيلي) التشبيه نوع ،(أزرق  شيء وسط المع مستدير شيء

صورة العود الذي ُيسقى و ُيعتنى به في :والمشبه به ُيعلَّم في صغره فيترك أثرا  ب و دصورة الفتى يؤ  :هالمشب  ( أ  -4
ي نتائج جيدة بعد فترة صورة الشيء يلقى العناية في أول أمره فيعط:وجه الشبهأول عمره فيصبح شجرة نضرة و 
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بع سنابل صورة حبة أنبتت س: ه به المشب  الهم في سبيل هللا فيضاعفها لهم و صورة الذين ينفقون أمو : ه المشب  (ب
 .صورة الشيء القليل يضاعف فيؤتى نتائج كبيرة : وجه الشبهفي كل سنبلة مائة حبة و 

ي يد صورة السيف القاطع ف: ي آخر العمر و المشبه به صورة الشاعر وقد أتته الدنيا بلذتها وهو ف: المشبه  (ج
 .صورة الشيء يأتي بعد فوات األوان : وجه الشبه الرجل المنهزم في المعركة و 

 إجابات الوحدة الخامسة

 الضمنيالتشبيه 

 السؤال األول

  ما لجرح بميت إيالممن يهن يسهل الهوان عليه    -1

 .لذل والهوان فالميت ال يشعر باأللم الذليل ال يشعر با: أو ممكن اإلجابة 

  :تشبيه ضمني-2

 .لة التي تعرف أصالتها من أصواتهاحال كرم أصل الممدوح الذي بان من خالل كالمه بحال الخيل األصي شبه

 السؤال الثاني

 .عطاءك فالبرق مقدمة للمطردك بالعطاء تسبق و وع-1

تطيع أن حال البعوضة تس: ، والمشبه به صمة والقتال يستهان به في المخا حال الصغير الذي ال: المشبه -2
 .تسيل الدم من مقلة األسد

 .كون له تأثير كبير فال يستهان بهشيء صغير وقد ي :وجه الشبه

 السؤال الثالث

 .تشبيه ضمني-1

حال من يرجو النجاة من عذاب اآلخرة ولم يأخذ باألسباب أو يسلك ما يوصل إليها بحال ( تشبيه ضمني) -2
 .طلب الحصول على شيء دون السعي له :وجه الشبه .اليابسة ىلسفينة التي ال يمكن أن تمشي علا
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 الصفحة موضوع الدرس ةالوحد م
1  

 السادسة
 13 القصة القصيرة

 سميرة عزام /" واليبنافخ الد  "قصة  2
 

11 

 11 الرواية 3
 12 رواية الطنطورية   4

 الوحدة السادسة

 الوحدة فهرس محتويات
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 القصة القصيرة: عنوان الدرس
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=609 . 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

الرزمة 
التعليمية 

 م2221

 ما القّصة التي تعتبر ميالد القّصة القصيرة في الوطن العربي؟.1
 .أرض البرتقال الحزين. د .في القطار. جـ .ب نافخ الدواليب .حفنة تمر.أ
 أي األسماء اآلتية من أعالم القّصة في فلسطين؟ .2
 .الط اهر وط ار.د .جـ غسان كنفاني .زكريا تامر.ب .يوسف إدريس.أ
 إالم تنقسم الّشخصيات في القّصة حسب عالقتها بالحدث؟.3
 .رئيسةنامية و . د .ثابتة وثانوية.جـ .رئيسة وثانوية. ب .نامية وثابتة. أ
 َمن رائد فن القصة القصيرة في األدب العربي؟ .4
ان كنفاني.د  .سعد هللا ون وس.جـ .دمحم تيمور. ب .دمحم مندور.أ  .غس 
 ماذا ُأطلق على الّشخصية التي تدور أحداث القّصة حولها؟ .5
 . نامية .د .ثانوية.جـ  .رئيسة.ب .ثابتة .أ
 ق في القّصة والمسرحية؟ما العنصر الذي يوفر التشوي .6
خصيات.أ  .الزمان .د .العقدة.جـ  .المكان .ب .الش 
 من أول من نشر القصة القصيرة في الوطن العربي؟ .7
 .دمحم تيمور .د .سميرة عزام.جـ  .يحيى حقي .ب .زكريا تامر.أ
إلى سرد حدث  ماذا نسمي األسلوب الذي يسرد فيه كاتب القصة مجموعة من األحداث، ثم يعود .8

 قبلها؟
رد. أ  .الحوار .د .الوقفة .جـ .االسترجاع. ب .الس 

الدورة األولى 
 م2221

 اذا تسمي شخصيات القصة التي تتفاعل مع األحداث وتتغير مواقفها مع تطور األحداث ؟م.9
 .ثانوية .  د  .ثابتة   . ج  .رئيسة . ب .نامية . أ

الدورة 
 م2221الثالثة

 جأ الكّتاب إلى أسلوب الحوار في قصصهم؟لماذا يل.12
لجعل الشخصية . ج  لتنويع تقنيات السرد. ب لسهولته عند الكت اب. أ

 تتحدث عن ذاتها
إلثبات معرفتهم . د 

بأفكار الشخصيات 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=609
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 :أجب عن األسئلة التالية ( أ): السؤال الثاني  سنة الورود
 الدورة األولى

 م2222
 . العرب لىإ وليس الغرب لىإ القصيرة القصة فن أةنش تنسب لعلّ  .1

 الدورة الثانية
 م2222

 . القصيرة ةالقّص  فعرّ  .2
 .احوارً  كلها القصة تكون  نأ يصح ال: علل .3

 الدورة الثالثة
 م2222

 .فلسطين في القصيرة ةالقّص  عالمأ من اثنين اذكر .4
 رد؟السّ  في باالستباق المقصود ما .5

ولى الدورة األ
 م2221

 :أجب عن األسئلة التالية ( ب)  :السؤال الثاني 
 .وازن بين القصة القصيرة و المسرحية من حيث المكان . 1
 .يلجأ كاتب القصة القصيرة إلى تقنيات مختلفة للسرد القصصي ، اذكرها. 2
 .ز بين الحوار الداخلي ، والحوار الخارجي في القصة القصيرةميّ . 3

ية الدورة الثان
 م2221

 .سّم اثنين من كّتاب القصة القصيرة في مصر .  4
 .وازن بين شخصيات القصة النامية و الثابتة . 5
 .مع ذكر مثال. تقنية الوقفة في أحداث القصة القصيرة  وضح.  6

الدورة 
 م2221الثالثة

 .االسترجاع والحوار الداخلي: وضح المقصود بكل من.  7
 .قصة في القطار: احبهنسب العمل اآلتي إلى صا. 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 الداخلية



 

 

 55 

 قصة نافخ الدواليب: عنوان الدرس
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=642:الرابط

. 

 

 :أجب عن األسئلة التالية ، ثم "نافخ الدواليب " اقرأ الفقرة التالية من قصة ( أ: السؤال األول سنة الورود

 الدورة األولى
 م2222

في جيبي من ما  كل ما فعلته هو أنني لعنت الدنيا ، ثم أخرجت كلّ ... أقول  ما لم أدر و" 
 "ي عينان يسكنهما كبرياء جريح  ية دفعتها إليه ، وأدرت وجهي خشية أن تطالعنقروش فضّ 

 ة؟القّص  تكشف عمّ  .1
 النص؟ في يظهر كما القصة حداثأ سرد في استخدمت التي ريقةالطّ  ما .2
 .باألحداث عالقتهما حيث من نوعهما وبين ،اذكرهما ناشخصيت النص هذا في يظهر .3

 ورة الثانيةالد
 م2222

 
 
 
 
 
 

 2212مكرر 

 :، ثم أجب عن األسئلة التالية "نافخ الدواليب " اقرأ الفقرة التالية من قصة  (ب
أّخا وأخّتا ، يعيشون على إبرة أمي ، و ما أربحه أنا من وراء نفخ العجالت ورائي ُأّمًا و  إنّ " 

تارًكا " المعلم "، ثم يمضي ة ء لقاء قروش قليلأعمل في الورشة حتى الخامسة مسا ني، إنّ 
 كم أشعر بالخجل حين أسمع .ي الوحيدة ألكسب قروًشا آكل بها الورشة لي ، وهذه فرصت

والخلق القويم ، ثم أجدني في النهار مضطًرا  في المدرسة الليلية دروًسا تحث على األمانة
 . " إلى هذا السلوك

 عيشها؟ تأمين في الصبي أسرة اعتمدت عالم.1
 الصبي؟ إليه أشار الذي السلوك ما .2
 .الفقرة هذه في النفسي ح الصراعوّض  .3
 .القصة في العقدة نبيّ  .4

 الدورة الثالثة
 م2222
 2212مكرر 

 :، ثم أجب عن األسئلة التالية "نافخ الدواليب " اقرأ الفقرة التالية من قصة  (ج
 لعله أحس  و  .ة من شراب بارد، وطلبت له زجاجبه ركن ا  تيأخذته إلى مقهى قريب، وانتحو "

صمته الحائر  بأصابعه بحركة عصبية وقطعت عليه، وراح يعبث بعيني  تتفرسان في وجهه
 "هل تظنني دنيئ ا ؟: ردت أن أسأل فقط أ.. ماذا تريد أن تقول ؟ الشيء :  حين سألته

 القصة؟ تعالجها التي ما القضية.1
 وجهه؟ في تتفرسان دالسار  بعينيّ  أحّس  عندما الصبي فعل ماذا .2
 بالّصبي؟ الّسارد التقى كيف ..3
 بالدناءة؟ يوصف الّصبي أن رفض لماذا.4

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=642
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 :، ثم أجب عن األسئلة التالية"نافخ الدواليب"التالية من قصة  اقرأ الفقرة( أ:السؤال الثاني  سنة الورود

 الدورة األولى
 م2212

ما تشغل به ....للذهاب إلى المركز ني مثلي أتفه من أن يضطرّ األمر في نظر مسالم " 
 "رجالها 

 ؟القصة تعالجها التي يةالقّض  ما .1
 الفقرة؟ في الحوار نوع ما .2
 .( الدواليب نافخ( قصة في العقدة حوّض  .3
 .القصة فيها حدثت التي المدينة اسم الكاتب ذكر عدم: لعلّ .4

 اختبار
 الرزمة التعليمية

 

 :أجب عن األسئلة التالية   (ب
 السينما؟ قاعة من مبكًرا وخرج الراوي  انسحب لماذا.1
 الهواء؟ من الدراجات عجالت تفريغ لىإ الصبي دفع الذي ما .2
 ؟ ذروتها القصة بلغت أين.3
 ؟(سقغال: )مرادف ما .4
 (. سقغال عتمة لفتها وقد: )عبارة في الفنية الصورة حنوّض  .5
 .عزام يرةسم للكاتبة األدبية األعمال من اثنين ذكرا. 6

الدورة األولى 
 م2221

 :أجب عن األسئلة التالية  (ج)
 في تأمين عيشها ؟( نافخ الدواليب ) عالم اعتمدت أسرة الصبي في قصة  -1

الدورة الثانية 
 م2221

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه ( نافخ الدواليب )اقرأ النص اآلتي من قصة ( د)
علته هو أنني لعنت الدنيا ، و أخرجت كل ما في جيبي من قروش ولم أدِر ما أقول ، كلُّ ما ف" 

 "فضية دفعتها إليه ، و أدرت وجهي خشية أن تطالعني عينان يسكنهما كبرياء جريح
 ؤلف قصة نافخ الدواليب ؟من م. 1
 لماذا دفع السارد ما في جيبه من قروش فضية للصبّي ؟. 2
 ثت فيها القصة ؟ما تفسيرك لعدم ذكر اسم المدينة التي حد. 3
 ( .كبرياء جريح ) وّضح الصورة الفنية . 4
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الدورة 
 م2221الثالثة

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه ، ( نافخ الدواليب )اقرأ النص اآلتي من قصة ( ه)
 ...أقسم بأنني ... دعني يا سيدي " 

 بأنك ماذا؟ لقد ضبطتك بنفسي
 لن تفهمني لو تكلمت.. أوه ... أنني 

 ماذا لديك لتقول مبررا  هذه الدناءة؟
 :وهنا انتفض الولد، وأمسك بيدي، وأزاحها عن كتفه، وقال

 "هامي فلست دنيئا ، دعني باهلل، أال تفهم؟ال تتسرع بات  
 الكاتبة سميرة عزام؟ أين ولدت. 1
 ؟ماذا كان يفعل الصبي عندما ضبطه الراوي متلبساً . 2
 ؟ تبرير الصبي لهذا الفعلما . 3
 .ل على ذلك من النصدلّ . صف الصبي بالعزة واألنفة والعنفواناتّ . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 58 

 الرواية: عنوان الدرس
 

. 

 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 تجريبي
 م2212

 ؟من صاحب رواية زينب.1
حسين  دمحم. جـ .جبرا إبراهيم جبراب  نجيب محفوظ.أ

 .هيكل
 .غسان كنفاني. د

 ؟ما أول رواية عربية .2
رجال في .أ

 .الشمس
 .ذاكرة الجسد.د .زينبجـ  .الخبز الحافي.ب

 

 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثاني سنة الورود

 تجريبي
 م2212

 عّرف الرواية؟-1
 .سم أربعة روائيين فلسطينيين-2
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 رواية الطنطورية: عنوان الدرس
https://www.youtube.com/watch?v=Q7f11GbKXWU 

.  

 

 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثاني سنة الورود
 الدورة األولى

 م2212
 لم انتهت رواية الطنطورية بال حل واضح؟-1
 

 

 :أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثاني سنة الورود

 الدورة الثانية
 م2212

 .تاريخياً  تعد رواية الطنطورية سجالً  :علل-1
 اذكرها مع التوضيح. فت الكاتبة تقنيات الزمن في سرد أحداث الروايةوظّ -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول السؤال سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

 الثالثةالدورة 
 م2212

 عالم يدل سرد األحداث بضمير المتكلم في رواية الطنطورية؟.1
 .لساردأن الكاتبة هي نفسها ا. ب .أن الكاتبة مشاركة في األحداث. أ

 .أن الكاتبة بطلة الرواية. د .أن السارد مشارك في األحداث. جـ

https://www.youtube.com/watch?v=Q7f11GbKXWU
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 اإلجابات النموذجية

 الوحدة السادسة
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 إجابات الوحدة السادسة
 القصة القصيرة

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال وضوع الدرسم
 جـ 1 .القصة القصيرة * 
 جـ 2 
 ب 3 
 ب 4 
 ب 5 
 جـ 6 
 د 7 
 ب 8 
 أ 9 
 ج 12 
 .المطلوب حسب بأج( أ):السؤال الثاني  -

 عدت لم العباسي العصر في المقامات تناولتها والتي القديم العربي األدب في شاعت التي والقصص الحكايات ألن.1
 .الحديث بمفهومه األدبي القصصي ردللس   الفني المستوى  لىإ يرتقِ  ملو  ،ابدائي   اسرد   كونها

 موقف عن للتعبيرقصير  وزمن محدود مكان في تجري  أحداث مجموعة وأ احدث   يقدم نثري  سرد القصيرة القصة .2
 .جوانب الحياة من جانب وأ

 . مسرحية تصبح ال حتى .3
 . عزام ة، سمير يكنفان غسان .4
 حدوثها توقع يمكن و،أوانهاأ عن سابقة احداث  أ يروي  حكائي مقطع كل هو :(االستشرافي السرد( االستباق .1

 .القصة في مستجدات من سيحصل ما لىإ والتطلع ،األحداث مستقبل الستشراف
 -1 (ب): السؤال الثاني  :أجب عن األسئلة التالية

 المسرحية في المكان القصة في المكان
مفتوح ال يستطيع الكاتب إدخال التفصيالت ، كساحات 

 .أساطيل جيوش و تتحرك فيها 
محصور بخشبة المسرح وهي ال تتسع للجيوش و 

 .األساطيل 
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 .يسرد الكاتب أحداثا  ثم يعود لسرد حدث وقع قبلها : االسترجاع *( 2
 .ابقة عن أوانها يتوقع حدوثها هو كل مقطع حكائي يروي أحداثا  س( : السرد االستشرافي ) االستباق *
 .تظهر في مواقف الوصف و التأمل كوصف حديقة أو بيت أو شارع : الوقفة *
 .يدور بين الشخصيات : الحوار الخارجي يدور بين الشخصية و ذاتها ، : خلي الحوار الدا ( 3
 .يحيى حقي و يوسف إدريس : من أعالم القصة القصيرة في مصر ( 4
 .هي التي تتفاعل مع األحداث وتتغير مواقفها مع تطور األحداث : لنامية الشخصيات ا(  *1
 .تبقى على صورتها التي رسمها الكاتب من بداية القصة حتى نهايتها : الشخصيات الثابتة *
كوصف حديقة أو بيت أو شارع أو بحر يتوقف الزمن تماما لعدم  تظهر في مواقف الوصف والتأمل ،: الوقفة (  6

 .دث وجود ح
 (.سؤال مكرر)إجابته موجودة في األعلى ( 1
 .دمحم تيمور( 1

 إجابات الوحدة السادسة

 نافخ الدواليب

 :المطلوب حسب أجب :ولالسؤال األ 

تكشف القصة عن التناقض في المجتمع ، وصراع القيم الذي يعيشه طفل أجبرته الفاقة على العمل ..  1(أ
 .ونظام التأمين والتكافل االجتماعي , اب المؤسسات المجتمعية واالحتيال لتأمين لقمة العيش في ظل غي

ي أناب عنه إحدى شخصيات القصة لترو  أنه: الطريقة التي استخدمها الكاتب في سرد أحداث القصة هي . 2
 .تكلمماألحداث بضمير ال

 :ظهر في النص شخصيتان هما . 3

 .ة رئيس: من حيث عالقتها بالحدث  نوعها: السارد . أ

 .ة رئيس: ها من حيث عالقتها بالحدث نافخ الدواليب نوع: الصبي  .ب

 .عمل االبن في ورشة الدواليب. ب           .إبرة أمه. أ    :اعتمدت أسرة الصبي في عيشها على  .1 (ب

 .من الهواء إلجبار أصحابها على نفخها من جديد تفريغ عجالت الدراجات . 2

على األمانة والخلق  ا تحث  بالخجل حين  يسمع في المدرسة الليلية دروس  ل الصراع في شعور الصبي تمث  . 3
 .ر في النهار إلى هذا السلوك ثم يضط   ،القويم



 

 

 63 

تتمثل العقدة في إمساك السارد بالصبي وشعور الصبي بالخوف من إبالغ السارد الشرطة عنه وخاصة أن طريق .4
 .بيت السارد تؤدي إلى مركز الشرطة 

 .قع الذي يدفع طفال  إلى الخداع والفقر المد ،الة األطفال قضية عم .1 (ج

 .خفض رأسه وراح يعبث بأصابعه بحركة عصبية . 2

ويفرغ العجل  ،  ووجد الصبي ينحني على دوالب دراجة السارد،التقى السارد بالصبي عندما خرج من السينما . 3
 .من الهواء 

لتأمين لقمة ؛ حقيقته وجوهره بل إنه مضطر لهذا السلوك  ألنه ليس دنيئا في؛ رفض أن يوصف بالدناءة  .4
 .العيش ألسرته 

 (أ: السؤال الثاني

 .(مكرر تم اإلجابة عنه ).1

 .الحوار داخلي . 2

لى ، وال سيما أن طريق بيته تؤدي إة عنهرطفي شعور الصبي بالخوف من إبالغ السارد الشتتمثل العقدة  .3
 .المركز 

 .ة بقعة جغرافية ي  أأي مكان و ألن القصة تحدث في . 4

 (ب

 .وضاق ذرعا  بالرواية  ،ألنه لم يعجبه الفيلم. 1

إلجبار أصحابها على نفخها من جديد مقابل ؛الفقر المدقع دفع الصبي إلى تفريغ عجالت الدراجات من الهواء . 2
 .سرته الفقيرة أمبلغ من  المال إلعالة 

 .الصبي وخوفه من الشرطة في إمساك السارد ب بلغت القصة ذروتها. 3

 .الليل  ظلمة. 4

 .شبه عتمة الغسق بثوب أسود يلفها  . 1

 .أشياء صغيرة   -ل الكبير  الظ  . 6

 :أجب عن األسئلة التالية  (ج
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عها الصبي من عمله نفخ ، ومن القروش التي يجمغ الذي تجلبه األم من عمل اإلبرةاعتمدت على المبل -1
 .الدواليب

 (د

 .صة الكاتبة سميرة عزام مؤلف الق .1

أراد مساعدته بعد أن عرف أن الفقر و الحاجة هي التي دفعته إلى تفريغ ألن السارد أشفق على الصبي و . 2
 .عجالت الدراجات من الهواء ، إلجبار أصحابها إلى نفخها مقابل مبلغ مالي إلعالة أسرته الفقيرة 

، ما يضطر حيث الفقر يسيطر على بعض الفئات افيةأية بقعة جغر ن القصة قد تحدث في أي مكان و أل .3
التكافل ؤسسات المجتمعية ونظام التأمين و خاصة في ظل غياب المل إلى العمل لتأمين لقمة العيش و األطفا

 .االجتماعي 

 .شبه الكبرياء بإنسان جريح  .4

 (ه

 .في مدينة عكا-1

 .كان يقوم بتفريغ عجالت الدراجات من الهواء-2

 .حابها على نفخها من جديد مقابل مبلغ مالي؛ إلعالة أسرته الفقيرةإلجبار أص-3

ال تتسرع باتهامي فلست دنيئا ، دعني باهلل، أال : انتفض الولد، وأمسك بيدي وأزاحها عن كتفه، وقال" الدليل هو -4
 تفهم؟
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 إجابات الوحدة السادسة

 الرواية

 السؤال األول

 ج -1
 ج -2

 السؤال الثاني

 .نثري طويل، يسجل أحداثا  تدور حول شخصيات متخيلة أو واقعية، وهي أطول أنواع القصصسرد -1

 .جبرا إبراهيم جبرا، غسان كنفاني، يحيى يخلف، سحر خليفة-2

 إجابات الوحدة السادسة

 رواية الطنطورية

 السؤال األول

 ج-1

 السؤال الثاني

ى أرضهم، وهذا لم يحدث بعد، وإلى أن يحدث ذلك الصراع لم ينته، والحل يقضي بعودة المهجرين إل ألنّ -1
أبقت الكاتبة خيطًا من األمل بالعودة، عندما وقفت رقية على السياج، ونزعت قالدتها التي كانت عبارة عن 

 .اقته برقبة حفيدتهمفتاح بيتهم القديم، وعلّ 

 السؤال الثالث

ة عائلة فلسطينية مهجرة من قرية الطنطورة قت فيها مأساة الشعب الفلسطيني من خالل قصألن الكاتبة وثّ -1
 .رةالمدمّ 

 :فت الكاتبة تقنيات الزمن في سرد األحداث، مثلوظّ -2

من خالل الوصف حيث وصفت ساردة القصة شجرة اللوز والبحر حيث تختفي األحداث كليًا، ويتوقف : الوقفة
 .الزمن، ويبدأ التأمل
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أثناء سردها لبعض األحداث التي وقعت بعد تدميرها بفترة  طنطورةة تعود لتروي حكايات عن الأن رقي: االسترجاع
 .طويلة
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 الصفحة الدرس موضوع الوحدة م
1  

 السابعة
 61 الحقيقة والمجار

 62 المكنيةاالستعارة  2
 11 االستعارة التصريحية 3

 الوحدة السابعة

 الوحدة فهرس محتويات
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  الحقيقة والمجاز: عنوان الدرس
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=51

6  
 

 السؤال األول سنة الدورة
 

 م2221
 الدورة الثالثة 

 :بما يأتيح المقصود وّض 

 
 :المجاز -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=516
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=516
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 االستعارة المكنية : عنوان الدرس
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=516 . 

 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

الدورة األولى 
والثانية والثالثة 

 م2222

 ؟مكنية استعارة عدتُ  عري الشّ  البيت كلمات من أي .1
 . المتقطع صوتي من أمواجه        فتضاحكت لتهساء كم والبحر

 .صوتي .د .البحر.جـ  .المتقطع .ب .أمواجه .ا
 الدورة الثانية

 م2212
 االستعارة؟ بالغة فيها يتمثل ال اآلتيةمن  أي.2
 . تحدث تأثيرا  موسيقيا  .جـ .تقرب الصورة .أ

 .س تترك أثرا  في النف. د . تعمق المعنى. ب 
 لثالثةالدورة ا
 م2212

 المكنية ؟ االستعارة مثااًل على يعد اآلتي من أي.  3
 .المنكر عن فلنصم. جـ .السماء زهارأ تفتحت.أ
 . أمتنا مجادأ عن التاريخ يحدثنا.د .العلم بحر رضح .ـب

 

 :أجب عن األسئلة التالية (أ):السؤال الثاني  سنة الورود
 الدورة األولى

 م2222
 .المكنية ةف االستعار عرّ .1

 والثالثة ةنيالدورة الثا
 م2212

 : نوعها امبينً فيما يلي  االستعارة حوّض . 2
 .المتقطع صوتي من أمواجه            فتضاحكت ساءلته قد روالبح

الدورة األولى والثانية 
 م2212

 ؟ االستعارة بالغة تتمثل فيم.  3
 . (اضاحك   يختال الطلق الربيع أتاك) :تشبيه لىإ يلي فيما االستعارة لحوّ .4

 :يلي فيما نوعهار واذك االستعارة، حوّض . 5 م2212الثانية  الدورة
 ."تنفس إذا بحوالص  " :تعالى قال .

 الدورة الثالثة
 م2212

 :نوعها نوبي ، االستعارة حوّض . 6
 .فجر لمطلع عينها تغمضأ      ورود الغدير شاطئ وعلى

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=516
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 :ب عن األسئلة التالية أج( ب):السؤال الثاني  سنة الورود
الدورة األولى 

 م2221
مكررفي الدورة 
األولى والثانية 

2212 

 : اوبين نوعه ، أجر االستعارة فيما يلي (1
 الحذر تعلو خ إذا ما طمحت إلى غاية       لبست المنى:         قال الشاعر -أ
 ىرأسه فبكال تعجبي يا سلم من رجل      ضحك المشيب ب        :قال الشاعر -ب

 .لالستعارة آثار بالغية اذكر اثنين منها  (2

 :وبين نوعها ، أجر االستعارة فيما تحته خط  (3 
 "على خمس  اإلسالم ُبني:"  -صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  -أ
 وإذا العناية الحظتك عيونها            نم فالمخاوف كلهن  أمان:          قال الشاعر -ب
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 صريحيةاالستعارة التّ : عنوان الدرس
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=517 

. 

 

 السؤال األول سنة الورود
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي *  

الدورة األولى 
 والثانية والثالثة

 م2212
 و

 م2222

 تصريحية؟ استعارة على ملتتشالتالية  الجملمن  أي. 1
 . خائف همن والردى واقف بالباب هو .أ

 .العرب بالعلماء التاريخ باهىت .ب
 .الفقراء على بالعطاء يجود ابحر   رأيت. جـ
 ."قطافها وقت وحان، ينعتأ قد اس  و رؤ  رى أ ين  إ". د

 وصرح المشبه منه حذف الذي التشبيه على يطلق الذي البالغي المصطلح ما..2 الرزمة التعليمية
 به؟ بالمشبه

 .الكناية .ب .المرسل المجاز. أ
 . التصريحية االستعارة .د .المكنية االستعارة .ـج

 

 :أجب عن األسئلة التالية ( أ: السؤال الثاني  سنة الورود
الدورة األولى 
 والثانية والثالثة

 م2222

 .التصريحية االستعارة فعرّ  .1
 . تصريحية استعارة ن تكو بحيث مفيدة في جملة( بدر) كلمة استخدم .2

 ألولىالدورة ا
 م2212

 : نوعها واذكر ، خط تحته فيما االستعارة حوّض  .3
 .ألخيرا ديوانه من درة الشاعر لقىأ. أ
 .تصريحية استعارة تكون  بحيث جملة في النسر كلمة استخدم .4

الثانية الدورة 
 والثالثة
 م2212

 :الدولة سيف على الروم رسول دخول يصف المتنبي قال .5
 يرتقي البدر إلى مى أيسع البحر إلى        درى  فما البساط في يمشي وأقبل
 . نوعها ذكر مع ، في البيت السابق االستعارة وضح

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=517
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 :أجب عن األسئلة التالية (ب) سنة الورود

الدورة األولى 
 م2221

 

 :وبين نوعه  ، أجر االستعارة فيما تحته خط -1
 " .لنا إليكم نورا  مبينا  ز و أن: " قال تعالي-أ
 .اب بالبردِ من نرجس وسقت      وردا  على العنفأمطرت لؤلؤا    :رقال الشاع -ب
 (.في المدرسة نجوم نسير على هديها: ) اجعل االستعارة تشبيها   :أجب وفق المطلوب-2

 
 :وبين نوعها ،  أجر االستعارة فيما يلي -3
ون التحية من بعيديؤ :         قال الشاعر( أ  وان بادإلى قمر من اإلي             د 

 " .ال تفر قوا وا بحبل هللا جميعا  و واعتصم:"قال تعالى( ب
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 اإلجابات النموذجية

 الوحدة السابعة

 (البالغة ) 
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 إجابات الوحدة السابعة                                        

م اللفظ لغير ما وضع له في أصل اللغة لوجود عالقة بين المعنى األصلي استخدا: المجاز  -1  الحقيقة والمجاز

 .والمعنى المجازي 
 مكنيةاالستعارة ال

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 أ 1 . االستعارة المكنية* 

 جـ 2 
 د 3 
 :أجب عن األسئلة التالية ( أ): السؤال الثاني -2

 .من لوازمه  بشيءوأشير إليه  ، به ذف منه المشبهاالستعارة المكنية تشبيه حُ .  1

 استعارة مكنية نوعها ،(تشخيص)نسان وحذف المشبه به اإل ،(األمواج)ه شبه األمواج بإنسان يضحك ذكر المشب. 2

 .أثرها في نفسه وتترك ، المتلقيوتعمق المعنى في ذهن ،تتمثل بالغة االستعارة بأنها تقرب الصورة . 3

 .أتاك الربيع كاإلنسان الذي يختال ضاحكا  . 4

 بشيءشير إليه أو ( اإلنسان أو الكائن الحي ) وحذف المشبه به ( يتنفس   حي  كائن إنسان أو الصبح  ب) شبه . 1
 .استعارة مكنية ( التنفس ) زمه وهو امن لو 

االستعارة  )علي سبيل( العين)الزمة من لوازمه وهي وذكر  ،(اإلنسان)ه ه الورود باإلنسان وحذف المشبه بشب. 6
 (.المكنية 

 :أجب عن األسئلة التالية ( ب): السؤال الثاني

و أبقى ( الثوب)و شبه الشاعر المنى بثوب يلبس على سبيل االستعارة المكنية حيث حذف المشبه به وه-أ( 1
 (.اللبس) وهي  الزمة من لوازمه

 على سبيل االستعارة المكنية( حكالض)و أبقى على الزمة من لوازمه ، مشبه به شبه المشيب بإنسان حذف ال -ب

 .تعمق المعنى في ذهن المتلقي  *                  .صورةتقرب ال(  *2
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و أشار إليه بشيء  ، بالبيت ثم حذف المشبه به و هو البيت اإلسالم –صلى هللا عليه وسلم –شبه الرسول  -أ( 3
 .مكنية  ةناء فهي استعار من لوازمه وهو الب

سان على سبيل شبه العناية بإنسان ينظر ثم ذكر المشبه العناية وحذف المشبه به اإلن: استعارة مكنية  -ب
 .االستعارة المكنية

 تصريحيةاالستعارة ال

 :أسئلة االختيار من متعدد -1

 الخيار الصحيح رقم السؤال موضوع الدرس
 جـ 1 . تصريحية االستعارة ال* 

 د 2 
 :أجب عن األسئلة التالية ( أ): السؤال الثاني -2

 .ح بالمشبه به وصر   ، االستعارة التصريحية هي تشبيه حذف من المشبه. 1

 . مع البدر تتحدث. 2

 .استعارة تصريحية،نوعها (درة) ح بالمشبه بهوصر   ،(القصيدة) رة في جمالها  حذف المشبهشبه القصيدة بالد  . 3

 .سالحه  حامال  على األعداء  سرهجم الن  . 4

 .استعارة تصريحية:نوعها ،(البحر)وصرح بالمشبه به ،(سيف الدولة)حذف المشبه و  ،لبحرشبه سيف الدولة با. 1

 :أجب عن األسئلة التالية ( ب): السؤال الثاني

استعارة )المبين شبه القرآن الكريم بالنور المبين حذف المشبه وهو القرآن وصرح بالمشبه وهو النور  -أ . (1
 (.تصريحية 

(  اللؤلؤ)وصرح بالمشبه به ( الدموع) شبه الشاعر دموع محبوبته باللؤلؤ المتساقط من عيونها ، حذف المشبه  -ب
 .على سبيل االستعارة التصريحية 

 .المعلمون كالمصابيح  (2

 .سبيل االستعارة التصريحية ثم حذف المشبه الممدوح وذكر المشبه به قمر على  ،شبه الممدوح بالقمر -أ( 3

ين بالحبل المتين  -ب على سبيل االستعارة ( الحبل ) وصرح بالمشبه به ( الدين ) ، ثم حذف المشبه شبه الد 
 .التصريحية
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www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com 

 www.facebook.com/shamela.pal: كتابعنا على صفحة الفيس بو 

 page_42.html-pal.com/p/blog-www.sh التلجرام:  قنوات على تابعنا

 

 أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

 page_24.html-pal.com/p/blog-www.sh الصف األول:

 page_46.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثانيالصف 

 page_98.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثالثالصف 

 page_72.html-pal.com/p/blog-www.sh :الرابعالصف 

 page_80.html-pal.com/p/blog-www.sh :الخامسالصف 

 page_13.html-pal.com/p/blog-www.sh :السادسالصف 

 page_66.html-pal.com/p/blog-www.sh :سابعالالصف 

 page_35.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثامنالصف 

 page_78.html-pal.com/p/blog-www.sh :التاسعالصف 

 page_11.html-pal.com/p/blog-www.sh :العاشرالصف 

 page_37.html-pal.com/p/blog-www.sh :الحادي عشرالصف 

 page_33.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثاني عشرالصف 

 page_89.html-pal.com/p/blog-www.sh :مالزم للمتقدمين للوظائف

 page_40.html-pal.com/p/blog-www.sh :شارك معنا

 page_9.html-pal.com/p/blog-www.sh :اتصل بنا

http://www.sh-pal.com/
https://www.facebook.com/shamela.pal
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html

