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: سرنديب ةالبارودي بعد تلقّيه خرب وفاة زوجته، وهو يف املنفى جبزيرقال حممود سامي 
1-裄芋 ㌅宇違 鵜蜿丑蝨螢衵 隠裼裔袿袙亥 雨螢雨褌違飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲萎逸蜃 
2- 丑蜿裔裝丑吋違褄袰丑蟀蠧 袢丑褊衫 蜊袢袿蝨 裼裝吋飲飲飲飲飲飲飲飲飲袞 
3-蜻蝨蜃蟄蜉 ㌅袤袙違 蜑蠖蝣 丑袮裝 茨丑逸違 丑袤袙飲飲飲飲飲飲飲飲飲褄  
4-袙亥 卯姻螢蜷 褄蜻蠧丑裼袙 襁蛬袁褌 襁吋 雨逸亥飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲宇螢  
5- 雨袤褊衫 卯蟋裝逸 蜃褌褄裔蜻蠻蝎衫 袢褊袢蝮蜉飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲 鵜蜊  
6- 丑蠻卯蜍袙 宇蜃裔蟶 丑袤蝨丑蟋蜷 丑袤袙 雨蜿裔卯袂 丑隠医飲飲飲飲飲飲飲飲蜃裝鵜螢  
7- 蠻㌅蝌裼蜷 雨裃袿裔褌 丑袤袢衫 ㌅裃裹蜷丑逸蟋衫違飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲蜃  
8- 褊袁蝨 胤亥蟋衫 迂裙袙吋 丑裃袰 裃褊袗丑蜍褌飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲蜊  
9-蠻褊蝎衫 ㌅宇違 裃丑褌蟋袿衽袙亥 蜊袢褊袢螫違飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲蜊  

10-褊裝茨 蔭亥茨違 隠蛞蜉 褄窺袢蠧 丑芋蟀丑蠧違飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲蜊裔  
11- 丑裼袙  亥螂裝 隠蜃袂 蟋裝螢袙亥衽褌飲飲飲衫 袮蜍飲飲飲飲飲飲蜊褌螢  
12-蜉 雖丑褊袙 茨亥螢衵褞亥 蜃裹窺裔袗袙蝌蜃裔飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲蠹  
13-蝎裄亥裼蝌 ㌅蟋衽蜷 隠違 蔭螢丑蠻蜉 雨郁蜃裹丑褊裝飲飲飲飲飲飲褄  
14-蟄袿袙 蜑蝨蜃蠏卯袰 衲褊袢蠧 褄裹袙吋飲飲飲飲飲飲褄蜷蟋褊  
15-丑袰違 蜃袰 蟋丑褊衙蜉 卯螢褌蟋蜍袙亥 逸茨吋蜻袢飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲 卯裙  
16-渊褊螻衙袰 卯蜿蠖衽蟄衫蜃 袿㌅裄蛞袂 緯㌅褄袢蠧飲飲飲飲飲飲飲飲蜃  
17- 卯袤褊蟄裄蜃褌 丑蟋螫衫窺袙亥 蟋蜍衽袙亥 衂窺袢蜍飲飲飲飲飲飲飲飲飲宇螂  
18-蜷 裙袢袙蜃)褄蠧裼袰逸 蜿窺袁蝌 蜃袰( 袰螢丑蠻蜉飲飲飲蜃  
19- 卯郁螢袂 丑螢衵褄蟷衵違 裃卯袂違 丑袤袙 丑裼袙 烏育蟋丑蟄蝨  
20-袿窺袢卯袂 蜊窺褊蝮窺蜻袙亥 褄蜍丑袢衵 丑裃袰 鵜衲褊袢蠻衫飲飲飲飲飲飲飲飲蜃  

袁蜉 蜊袢蠻蟆 蜊窺褌違 郁丑蟋蠑違吋飲飲飲飲飲飲飲飲萎宇亥逸亥蛬 
 鵜蠑 卯蝗丑袰卯茨 裼裝吋 宇逸裼蠧 鵜蜿袿窺蠖蝨吋飲飲 鵜逸亥蟋  

螫 域蜃蟠違 袤丑裹螫 陰違 緯溢蜃裄蛞衫飲飲飲飲飲飲宇逸亥裼 
 窺逸茨 裨袢蠧 右裼衽蜷蜍蝮袙亥衙袙亥 蜑褊飲飲飲飲飲宇逸蜃  

蠧吋 褄蜷窺螢卯蠧 蜊蟠襄蝣 蜿裄蜃袂飲飲飲飲飲飲飲宇逸蜃蜻  
螫褞亥 裃袰 雨蜿丑袿蝨茨 襄衫違飲飲飲飲宇逸襁吋違 裨  

蝨丑蟋衵裨 蜍袂褞亥 衢蝌亥吋茨 緯隠裼褊蠻袙亥飲飲飲飲鵜逸蜃  
蠻螫褪亥 育蟋褊蝠袂 裃裹袙 蜿裄蜃袂飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲逸蜃  

 窺裔袙亥 亥螂裝 裃丑褊蜉 蔭螢衽袁袙 蜿窺袢蝨飲飲飲飲飲飲宇逸蜃  
丑螫褞亥 袤蜷蜃衵 蟋蜍丑衒違 鵜淫丑裼蝌 褄衫飲飲飲飲飲逸亥螢  
衫 院窺吋違 卯蜿裔卯袗袙 緯鵜衲裔蠧 雖袁窺裔袙蜃蜉飲飲飲宇逸蜃  

蜃裹褊衫 蝣褪亥吋 袤褊袢蟄窺蜻袙亥 右裼螫飲飲飲飲飲飲逸襄  
裹袰 裃褊袢褌 吋違 蔭螢蠻卯蜍袙 蜃袁螫違飲飲飲飲飲飲飲宇逸蜃  
螫裼袙 陰芋襄袰 鵜衲褊衫 卯蠹袰螢袙亥吋飲飲飲飲飲飲宇逸蜃  

宇逸蜃蝮袙亥 卯裙蝌吋 韻蜃蟆吋 緯卯螢褌蟋蜍袙亥 雖蠻蜷  
褊蝨 蜑袢衽袙亥 袤褊袿蟠 丑蜿螻裹裄窺飲飲飲宇逸亥吋 蜊  

蜉褊蝮蜷 陰蜃袰褪亥 裨袿蝮飲飲飲飲飲宇逸亥逸吋吋 褄蜻  
右逸窺蟋袙亥 蜑裝稲 袰褞亥 蜊裔蜉亥 蜃褌 衲蜉飲飲飲 鵜逸蜃蝎  

袰 雨陰丑裼褌 蔭蜃褊衽袙 蜃烏蠻衵裼蜻卯袰飲飲飲飲飲飲飲飲飲宇逸蜃蠻  
蠧褞亥 裨袢蠧 蜊衵裼蠖袰 丑蜿蝨蜃裄飲飲飲飲飲飲飲 鵜逸亥裼  
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  : البناء الفكري

أقر الشاعر بعجزه أمام املوت، فكيف عبر عن ذلك؟-�

حزن الشاعر كثريا على وفاة زوجته، فما هو مقامها عنده؟ وماذا كان يتمىن من الدهر؟-�

صيبة اليت أملت به مقارنة بغريها؟املهل استطاع الشاعر جتاوز حمنته هذه؟ كيف ميكن وصف -�

يبدو تسليم الشاعر لقضاء اهللا واضحا، أين جتد ذلك يف النص؟-�

مبوضوع النص وبنائه؟" أنا" ما عالقة توظيف الضمري -�

.خلص مضمون النص-�

  :البناء اللغوي

؟ين؟ وما عالقة ذلك مبذهبه الفمن  أين استمد الشاعر لغته-�

.يف األبيات توظيف للمعجم العسكري، مثل له، واذكر سبب هذا التوظيف-�

.أعط أمثلة عنه، وبني الغرض منهالنداء يف القصيدة متنوع، -�

: يف العبارتني اآلتيتني صورتان بيانيتان، اشرحهما، وبني وجه بالغتهما-�

.الدمع فيك مالزم لوسادي- 

.سر يا نسيم- 

.حمل ما بني قوسني من اإلعراب ، وبينأعرب ما حتته خط يف النص-�

.قطع البيت األول وسم حبره-�

  :التقومي النقدي

  ما املرحلة األدبية اليت ترجع إليها هذه القصيدة؟ 

 .أعط خصائص النص الفكرية واألسلوبية مع التمثيل
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蜊 蜉蟋蠻袙亥 衙 亥  褄  褄 蜻   褊蜊 蜉蟋蠻 亥 衙 亥  褄  褄 蜻   褊蜊褊蜉蟋蠻袙亥 蜊衙袢袙亥 育逸蜃袰 褄衫 褄蜍褌蟋蝎蜻袙亥 蜃褌茨裼袙蜃袗蜍袙亥 蝗褊蝮蠏蜷蜊褊蜉蟋蠻袙亥 蜊衙袢袙亥 育逸蜃袰 褄衫 褄蜍褌蟋蝎蜻袙亥 蜃褌茨裼袙蜃袗蜍袙亥 蝗褊蝮蠏蜷        
  : املوضوع الثاين

  )ن08: (البناء الفكري

وقوته، وحطم جسده وأصاب قلبه، فهو ال وصل الشاعر خرب وفاة زوجته، فأوهن املوت عزمه -1

 .يستطيع أن يفعل شيئا، وال يقدر على رد احلبيب الفقيد

كانت زوجته حتتل مكانة خاصة يف قلبه، فهي متثل كل شيء بالنسبة إليه، وكان يعتمد عليها يف كل -2

 .شيء، ولذلك فقد كان يتمىن أن يفتديها بنفسه

مل يتمكن البارودي من جتاوز حمنته هذه خاصة أن الزوجة تركت البنات وحيدات، ال أحد يواسيهن -3

وخيفف عنهن، ولذلك فدموعه مل جتف مذ غادرت وحزنه سيبقى مرافقا له حىت يلقاها، ولكن مع 

ا وشدا بكثري من مصيبته الكبرية الّيت ال توصف هلوهل أهون  -فقدان الزوجة- هذا  تبقى هذه املصيبة 

 .وهي مصيبة املنفى اليت أحبطت معنوياته وأوقفته عن العطاء وعزلته عن حياة النشاط واجلد

 : يبدو تسليم الشاعر لقضاء اهللا واضحا وجند ذلك يف قوله-4

  .لكنها األقدار ليس بناجع          فيها سوى التسليم واإلخالد

كما يعكس بنائه هي تعبري الشاعر عن جتربته الذّاتية، مبوضوع النص و" أنا" العالقة اليت تربط الضمري -5

معاناته ومأساته لفقدان زوجته، مما يدل على صدق عاطفته، أما من حيث البناء فهو عامل ربط حقق 

 .اإلتساق واإلنسجام يف النص

 )ن03(تلخيص مضمون النص -6

  )ن08: (البناء اللغوي

 . ىالقدمي ألنه شاعر متأثر بشعر القداماستمد الشاعر لغته من القاموس اللغوي العريب -1

وظّف البارودي  الكثري من وسائل التعبري اليت مكّنته من إيصال مشاعر احلزن واألسى إىل املتلقي، -2

وغرضه التحسر واحلزن الّذي انتابه حني " أيد املنون" منها أسلوب النداء الّذي جنده يف البيت األول 

وغرضه إبراز الضعف واملعاناة، ونداء آخر " يا دهر: " ء آخر يف قولهمسع خبرب وفاة زوجته، تاله ندا

 .وهو يدل على مكانة الزوجة املرموقة يف حياة البارودي" أسليلة القمرين: " يف قول البارودي

 : البيان-3

  .كناية عن صفة احلزن الدائم: الدمع فيك مالزم لوسادي

  .استعارة مكنية: سر يا نسيم

  .وتوضيح املعىن وجتسيد املعنوي يف صورة حمسوسة تأكيد: أثرمها



زناد، رمح، طراد، عدة، : " وظّف الشاعر املعجم العسكري، وجند ذلك يف الكثري من األلفاظ مثل-4

.ا كون البارودي عمل يف الشؤون العسكريةوسبب توظيفه..." تاد، رهينة، سهمع

: اإلعراب-5

ملقدرة على ما قبل ياء املتكلّم، منع من ظهورها مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا: عزمي

  .اشتغال احملل باحلركة املناسبة وهو مضاف وياء املتكلّم ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه

املتحركة، والتاء ضمري متصل مبين يف حمل رفع  فعل ماض مبين على السكون التصاله بالتاء: فجعتين

ال حملّ له من اإلعراب وياء املتكلّم ضمري متصل مبين يف على الكسر وقاية مبين  فاعل، والنون حرف

  .حمل نصب مفعول به

  .حرف امتناع المتناع حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حملّ له من اإلعراب: لو

  :احملل اإلعرايب

  .من اإلعراب امجلة جواب القسم ال حمل هل: ما جفت دموعي

هذا الدهر يقبل فدية : املسند واملسند إليه-6

  إليه       مسند.م       

  حطمت عودي

  )آداب وفلسفة(إليه    .م     م

: التقطيع-7

  أيد املنون قَدحت أي زناد          وأطرت أية شعلة بفؤادي

  أيد لْمنون قدحت أيي زنادي       وأطرت أيية شعلنت بفؤادي

|||0||0|||0||0|||0|0    |||0||0|||0||0|||0|0 

  متفاعلن  متفاعلن متفاعل  متفاعلن متفاعلن متفاعل

  حبر الكامل       

  )ن04: (التقومي النقدي

ظ لى ذلك من النص كثرية أوهلا األلفاترجع هذه القصيدة إىل مرحلة النهضة يف إطار احملافظة والتقليد واألدلة ع

أما ..." سهم، رمح، فيلق: " القدمية مثلظ تدل على ثقافة الشاعر خوذة من املعجم العسكري، وهي ألفااملأ

اعتماد البارودي على غرض شعري قدمي لتجسيد جتربته وأيضا ثاين اخلصائص فهي الصور البيانية التقليدية، 

ثاء زوجته، ومن مظاهر التقليد الشعورية وهو الرثاء، فقصيدته هذه اليت هي من شعر املنفى ركّزت على ر

.واحملاكاة اعتماد البارودي على حبر خليلي يعتمد على نظام الشطرين، وكذا وحدة القافية


