
 شوقي " لمحمد دمشق نكبة
د ُة َبْكُةَب 
قْشق َن ُةَم ِد
ُةَد)ى) رَأقرق ُةَصبـا مـن سلم ٌم ُةَقر م ٌع (ُةَبـ د ُف ل ّودمـ رَكـ 
قْف رَك د ُق يـا ُي 
قْشـ ُةَم ِد

ُةَقرعاعـِة ومعـِذقرة ا ُل وعالقـوعافـي عالُةَي ع ِء جل ْزّقر ِءْز ُةَيـِدّق ُةَو ِءْصـ ٍف عن عال
هِقرـهـا عـن وذكقر)ى ع ِك لقلبـي خوعاط اًدعا تلّفـ ٌت ع ِإليـ د ُق رَأبــ وَخـ
قْفـ

ع ِك ممـا وبي ُةَم
قْتـ د ُق عالقلـب في لها جقرعامحا ٌت عالليالـي بـِه ُةَقر ُع ِءْمـ
ع ِك ا ُل دخلتـ رَلصيـ ا ُك ووجُهك عائتـل ٌق لـه وعا د ُق عالقسماِت ضامح َط
قْلـ

رَلنهـاقُر هِجناِنك وتمحَت ا ُء تجـقري عا َبْل د ُق رَأوقرعا ٌق قُربــاك وِمــ وُو ِءْقر
ص ّقر فتيـ ٌة ومحولـي م ٌح د ُغـ ع ِل في لهم ِصـبـا د ُق غايـا ٌت عالفض ُةَس ِءْبـ و

ا ُء لهوعاِتهـم علـى ا ُء رَأعطاع ِفهـم ٌوفي ا ُل ِءْسـن شعـقرعا د ُق د ُخطبـا د ُشـ ِءْد
م ّل لشعـقر قصاع ِئدي, فاعجـ ِءْب قُروعاد ُة هِويـه ممحةـّلـ ٍة  ٍبكـ د ُق ُةَيـ ِءْقر َخـ
قْلـ

د ُت رَءـهـم َغمـز 
قْت محتـى ع ِإبا ةـَّظـ د ُف تل ا ُل ِءْسِد ا ُأنو ُةَقرم عا ُةَدّق وعاضطـ ُةَمـ عال
م َّج كّشكيمـِة من وض أ ّقر كـّل عال أ ّي مُحـ ُةَمم ّيـَة مـن رَأهِبـ د ُق فيـه ا ُأ ِعـ
قْتـ

ا ُهلل لمحـاـهـا 
قْت رَأنـبـا ًء عا هِع على تـوعالـ ب ّي ُةَس ِءْمـ د ُشـّق بمـا عالولـ ُةَي
لّصلهـا هِقريـد عالدنيـا ع ِإلـى ُيف د ُق عالفـاق ع ِإلـى ٌوُي ِءْجِمد ُلهـا ُةَبـ ُةَبـ ِءْقر

رَلمحـدعاِث لقروعـِة تكـاُد ا ُل فيهـا عا د ُخقرعافِة من د ُتخا د ُق ُةَو ِءْـهـي عال ِصـ ِءْد
ةـّكـت عالتاقريـخ وقيـل: معالـُم د ُق تلـ ٌف وقيل: رَأصابهـا ُد ُةَمحـقر و

د ُق  ًألسِت ُةَمش ع ِإلسلم - ِد اًقرعا - ل د ُة َِظَبْئـ ُةَعـ م ّوِة وُم ِءْقرِض ا ُلُبـ ُةَعـّقص
? ل عا د ُتـ
م ّمـل لـم عالدين; تاُجك صَلُح ُةَج ُةَسـم ولم ُي د ُق منـه برَأزيـن ُيو َفـ ِءْقر

رَلقرض في محضاقر ٍة وكّل 
قْت عا ع ِك من لها طالـ ب ّي ُةَس ِءْقرمِح هِو د ُق عالُع
قْلـ ِعـ ِءْقر
ع ِك قرّق عالتاقريـخ محلـى من رَأقرُضك كتـام ٌبو عالماضي مُحَلى من سماؤ
ُيـَشـّق ل محضاقرَتـ ِءْيـه غبـاقُر وُم
قْل ًكـا عالكبـقر)ى عالدولـَة بن ِءْيـِت

هِم لـه م ٌس رَأعـلم ٌم بالشـا ُةَدّق برَأنـدا ُلـ ٍس بشـائـقُر ه وُعــ ِءْقر تـــ
ع ِك عالخلِد قرباُع ُةَمح ُةَو ِءْي أ ّق - ما -  ُةَمحـّقص
? رَأنهـا ُةَدـهاـهاص
? رَأمحـ 
قْتص
? رَأ ُةَقرسـ ُةَد
د ُف وـهل ُةَقر هِن د ُغ هِجنـا م ّضـدعا ٌتص
? وـهل عال د ُقص
? كرَأِمـس لنعيمهـن ُمن َن ِءْسـ
ُةَمى ورَأين رَكـ ٍة, ورَأسـتـا ٍقر مِحجـا ٍل مـن عالمقاِصقر ُد ُةَهةـّتـ د ُتـَشــّق ُم

ُةَن ع ِك نوعامحي وفي ُةَبقر ِءْز رَل ِءْيـ م ٌقر عا ع ِك وَخلـَف نـا رَليـ ُةَزّق رَأفـقرعا ٌخ عا د ُتـ
ُةَن ع ِإذعا 
قْت طقريـق مـن عالسلمـَة قُر ِءْم د ُطـ ِءْقرق للمـوت دونـه من رَأت

ع ِف بَلـ ِءْيـ ٍل رَء وعالمنـايـا للقـذعائـ د ُق سماع ِئـه وقرعا ُةَص ِءْعـ 
قْطـ ٌف, و َخ
م ّقر عصَف ع ِإذعا ُةَمـ 
قْفـ ٌق عالمحديُد; عا ِءْمح م ّد علـى ا ُأ ُةَو د ُق جنباِتـه, وعا ِءْسـ 
قْفــ ا ُأ

ُةَع ُةَم ِءْن ُةَسِلي ُةَدك قرعا هِقر فـؤعاِد ه رَأب ِءْيـن ُةَو ِءْـهـ ٍن بعـُةَد ع ِغي د ُقص
? وعالصخـ َفـ ِءْقر
هِقريـن م ٌب رَألنـوعا - وع ِإن وللمستعم هِقرّق كالمحجـاقرِة, ل - قلـو َتــ

ع ِك د ُق محقر ٍب, به رَأخو فقرنسـا بَط ِءْيِشـه, وقرمـى قرما ُةَصَلـ ٌف, ومُح ِءْمـ
رَء ه مـا ع ِإذعا ةـّلُب جـا ي ّق د ُطـ وَشّقـوعا خقرجـوعا يقول: عصاب ٌة ُةَمحــ
هِقر ُةَدُم م ٌقر رَأنــه وتعلـم فقرنـسـا تعـقرد ُفـه عالُّثـوعا ُةَمحــّق نــو و

م ّل محيـا ٌة رَأقرِضهـا, فيـه في جقر)ى ُةَهـ 
قْن ع ِء, وفـيـه كُم د ُق عالسمـا قرز

قْتُةَيد ُتـهـا مـاَت بـلم ٌد ُةَن وزعالـوعا ع ِلت ِءْمحـيـا ع ِف ليبـد ُقـوعا قوِمهـُم دو



ُةَقرت ب ّقر ُةَقرّقص
? قنـاـهـا عـلـى َقناـهـا علـى عالشعوُب ومُح د ُتـ ِءْسـَتـ
هِقرمحـوعا بنى ةـّط هِقرم ّيَة, عا رَلمانـي سو ُةَم, رَأَبْلد ُقـوعا عنكـُم ورَأَبْلد ُقـوعا عا رَلمحـل عا
هِع فِم ِءْن ْزّقروعا رَأن عالسياسـة د ُخـُةَد ع ِإلمـاقرِة برَألقـاب د ُتَغـ ُةَي عا هِقرّق و ِءْـهــ
د ُق عالمصلـوب من مالت كما ذليـل مـن لـك بـدعا ُةَصُةَيد وكم ُع
قْنـ

ع ِك د ُفد ُتوق د ُث عالمل د ُق لمختلع ِفيـن يمضـي ول تمضـى ُثـلّم َت ِءْمحُد َفـ
قْتـ
د ُت ُةَص ِءْمح اًقرعاولكـ ِءْن مختلفـون ونمحـن َن د ُق عالهـب ّم فـي كّلنـا دعا شـقر

م ٌن عاختلـفـت ع ِإذعا ويجمعنـا د ُق مختلـ ٍف غيـقُر بــلم ٌدبيـا 
قْطـ ود ُن

قْشد ُقـوعا عالدـهـقر نعيـُةَم قر ِءْمتم محـيـا ٍةفع ِإن رَأو مـو ٍت بيـن وقفتـم فا

هِن رَألوطـا هِم فـي ول م ّل ُةَد أ ّقرُةَيـم ٌد كـ 
قْت مُحـ م ٌن سلفـ ُمستـمِحـّق ود ِءْيـ
رَلمحقرعاقُر بالمنايـاع ِإذعا وُةَيشـقرُب ُةَيسقـي ومن وُةَيسد ُقـوعاص
? ُيسَقـوعا لم عا
رَك يبنـي ول ُيمِحـّق ول عالمحقـوَق ُيدنـي كالضمحايـاول عالممالـ

ُةَقر)ى محـيـا ٌةوفي رَلجيـا ٍل عالقتلـى ففـي رَل ِءْس اًد)ى عا د ُق لهمـو ع ِف وِع
قْتـ
ع ِء وللمحـقريـِة م ّل عالمحـمـقرعا ُةَجـ ٍة ُةَيـ ٍد بــام ٌببكـ م ّقر ُةَضـ ُةَدّق ُم ُيــ

ع ِل ذو جزعاكم ْزّز بنـى عالجل ُةَمشـ ٍقوعـ ع ِق ِد م ّوا ُلـُه عالشـقر د ُق رَأ 
قْشـ ُةَمـ ِد
ُةَم نصقرتـم هِقر أ ٍخ رَأخاكـموكـّل ِممحنتـِه يـو محـّق رَأخيـه بنصـ

رَل عالـْزّدقروُز كـان وما أ ّقروع ِإن َقهِبيـ ُةَيستمِحّقـوعا لـم بمـا ا ُأِخـذوعا شـ
د ُة ولكـ ِءْن ُةَد ٌة, ود ُقـقرعا هِع ذعا م ّصفـا ضـيـ ٍفكينبو د ُشنـوعا عال ُةَقرّقـوعا َخ و
هِن عالسمحاب في شعـا ٌفموعاقرد لـه رَأشـْزّم جبـٌل لهـم د ُق عالُجـو ُب
قْلـ
م ّل م ّل لكـ رَء ٍة, ولـكـ ُةَن ِشـ ِءْبـ ٍلِنضـاٌل رَلبـو د ُق غايِتـه دو 
قْشــ ُةَقر و
ع ِل ِمن كرَأن رَء ُةَمـ ِءْو م ّس د ُق شـقر ٌف هِجهاِتـه شي ًئـافكـّل فيـه عال وخـ
قْلـ
  شوقي     لمحمد     دمشق     نكبة

 عالمستعمقر على فينقم أذ)ى، من بدمشق مح ّل لما عالشاعقر عالممحوقرية: محزن عالفكقرة  ـ1
وعالتضمحية. عالصمود إلى عالسوقريين دعاعيا

عالُثلث: للمقاطع عالقرئيسة عالفكاقر  ـ2
لّجع ـ آ دمشق. أصاب لما عالشاعقر تف

 من عالقرغم على للسوقريين ونصيمحته عالغاشم عالمستعمقر على عالشاعقر نقمة ـ ب
 عالختلف
وعالبيان. عاللسان وومحدة عالجغقرعافي

عالوطان. لمحقرية سبيل عالدعامية عالُثوقرة ـ ج
عالفكاقر: سمات  ـ3
لّمحة عالسمو ـ آ وعالسياسية. عالوطنية عالقرؤيا وعمق وعالص

و ًل عاإلقناع ـ ب ووجدعانا. عق
وعالبتكاقر. عالتجديد ـ ج
لّص. في عالتباعية عالمدقرسة ملمح  ـ4 عالن
 عالبعث مدقرسة خلل من عالقومي عالتجا ه وبقروز أمته بقضايا عالشاعقر عاقرتباط ـ

وعاإلمحياء.
وعالقافية. عالوزن ومحدة ـ



لّمحة ـ عاللغوية.  عالص
وعاستعاقرة. تشبيه من عالتفسيقري عالجزئي عالخيال غلبة ـ
عالتقرعاُثية.  عالتقليدية عالصوقر غلبة ـ
عالشاعقر.  عاطفة  ـ5

 كقرـها و ّلدت عالقصيدة، مطلع في وعالسى عالمحزن مشاعقر تضمنت قومية عاطفة
 عالسوقريين، مع عقروبيا وعالمحقرعاقر. وتضامنا للمحقرية وتمجيدا لمحقا، نفسيته في عميقا
بناءة. نصائح من إليهم أسدعا ه وما

عالتعبيقري عالبناء
وعالخبقرية: عاإلنشائية عالساليب  ـ1

لّصه عالشاعقر يبني  عالندعاء وخصوصا وعالخبقرية، عاإلنشائية عالساليب من جملة على ن
عاإلنشائية: عالساليب ومن عالنصيمحة، وتقديم عالقصف، بشاعة لتصويقر وعالستفهام

قوله: في عالندعاء
وعالسى. عالمحزن إَظهاقر ندعاء،وعالغقرض "يادمشق": أسلوب

 عالُثوقرة إلى وعاإلقرشاد. بالتجا ه عالنصح تقديم وعالغقرض ندعاء، سوقرية": أسلوب "بني
عالستقلل. لنيل

قوله: في وعالمقر
وعالمحلم. عالخلفات بتقرك وعاإلقرشاد، عالنصح "عاطقرمحوعا"،و"ألقوعا" بغقرض

كّل لتأتي عالمحقرية بأن وعاإلقرشاد، عالنصح غقرضه أمقر، أسلوب "فاشقوعا"،  ببذل إ
عالجهود.

قوله: في وعالستفهام
محماستهم.  وإُثاقرة عالمحقرعاقر وتعَظيم عالنفي بالمنايا" غقرضه ويشقرب يسقي "ومن
عالخبقرية: عالساليب ومن

ومنها: خبقرية عالبيات في عالساليب معَظم
وعالمحزن. عالسى إَظهاقر يادمشق" بغقرض ليكفكف "ودمع
عالتهويل. صدق" بغقرض وـهي عالخقرعافة من "تخال

وعالتمحقيقر. وعالسخط عالذم كالمحجاقرة" بغقرض قلوب "وللمستعمقرين
لّدد. عالتققريقر بلد" بغقرض عاختلفت إذعا "ويجمعنا وعالتو

 على عالمحث بغقرض عالمحكمة، في عالخيقرة عالُثلُثة عالبيات في عالبلغية وعالساليب
عالوطان. لتمحقريقر عالهمة وتمحقريك عالكفاح

وعاإليمحاء: عالدقة  ـ2
 بقاء على دليل وعالتتابع وألقوعا" للمبالغة. "توعالت" عالتدقرج "عاطقرمحوعا، عالدكّقة، ـ آ

 عالشقرط أساليب في وعالتناوب عاللين. عالتوعازن في محلّيا. "ألنوعا" عالمبالغة عالمحدث
عالماضية: وعالفعال
 قرضوخ على ـهنا يدلل عالماضي أُثقر لن يلينوعا"، يقل: "وإن ولم ألنوعا"، قوله:"إن
عالسامي. للمندوب وعاستبدعاله عالمستعمقر
 وعالقادة عالُثوعاقر بوعي ُثقته على تقروموعا" دليل يقل: "فإن ولم قرمتم"، قوله:"فإن
يقريدون. عالذي عالنَظام طبيعة محول عالسياسية عالخلفات تجاوز على وقدقرتهم



 يتلوـها ولذلك عالوقوع، عالمتيقنة عالمحوعال في ـهنا إذعا وتستخدم عاختلفت"، قوله:"إذعا
لّم كأمقر عالماضي، قطعا. ومحدث ت

و ًل للفَظة عاستخدعامه أيضا عالدكّقة ومن كّل يكون ل عالنبأ "أخباقر" لن من "أنباء" بد  إ
 ل أو به، علم على يكون أن فيجوز عالخبقر، أما عالمخم ّبقر، يعلمه ل بما لإلخباقر

كّل يكون ل أي عالشأن، عَظيم معنى عالنبأ يكون. وفي  قوله بدليل عالجلل عالمقر في إ
لّم عالعَظيم.." عالنبأ عن يتساءلون، تعالى: "ع
و ًل عاستخدعامه  وعالقرعاية وعالنصقرة عالمودة تتضمن فالولي "عالنصيقر"، من "عالولي" بد
عالتنفيذ. في وعالفوقرية عالمودة فيه يشتقرط "عالنصيقر" فل أما وعالققرب،
و ًل عاستخدعامه  وعاجتلب عالمكقرو ه إزعالة في عالتفكيقر "عالهم" ـهو "عالغم" لن من "عالهم" بد
لّم" فهو أما عالممحبوب، عالضقرقر. توقع أو ضقرقر، لوقوع عالقلب عانقباض "عالغ
 قرلّباني، فعل وعالموت آدمي، فعل عالقتل "عالموتى"، من "عالقتلى" بدل عاستخدعامه
بقتلهم. ينقطع ل وعطاؤـهم بطولي، وعمل شقريفة لغاية قتلوعا ـهنا وعالمحقرعاقر
كّق عاستخدعامه عالطبيعي. عالتقرتيب "يدني" لمقرعاعاة بعد "يمح
عاإليمحاء:

 على ودللة عالمحدث، باستمقرعاقرية إيمحاء عالغالب في ـهو عالمضاقرع، عالفعل تغليب
 عالُثوقرة إلى ودعوته عالقومي موقفه على وتأكيد عالمأساة، بتجاوز عالشاعقر قرغبة

وعالتمحقرقر. 
وعالوطان. عالمحقرية سبيل في دمائهم بذل على عالمحقرعاقر بإقبال "دين" تومحي

عالمناضلة. عاليد لهذ ه وعالتكقريم باإلعزعاز "مضقرجة" إيمحاء
كّق" إيمحاء فقط.  للمناضلين بالستجابة "يد

لّب بالمنايا" إيمحاء "يشقرب عالستشهاد. بمح
كّق عالمحقرية بأن "عالمحقوق" إيمحاء  ل قرلّبانية، ـهبة وـهي للشعوب، مشقروع طبيعي مح

عالمخلوق. من منمحة
وعالمجقروقر: عالجاقر وتقديم عالتكقرعاقر  ـ3

لّص خصائص من عاللفَظي عالتكقرعاقر يعتبقر عالتكقرعاقر: ـهذعا أمُثلة ومن عالسلوبية، عالن
 في وعالتوعازن وعاإليقاع عالتوكيد يفيد عالعباقرة تكقرعاقر إن وألقوعا، عالمحلم عنكم ألقوعا ـ

عالعباقرة. بناء
كّق" تكقرعاقر يدني..ل يبني.. ل "ل ـ  وعالشمول عالعموم "ل" يفيد بـ عالنفي يمح

وعالستغقرعاق.
فمنه: وعالمجقروقر عالجاقر تقديم أما
 فالمستعمقر موصوف، على صفة كالمحجاقرة": قصقر و"للمستعمقرين.. قلوب ـ

 يد بكل "باب عباقرة في عالمقر غيقر ه. وكذلك بها يكّتصف ول عالقلب، بقسوة يكّتصف
كّل يفتح ل عالمحقرية باب أن يدق" أي مضقرجة  بقية أيضا عالمحقرعاقر. ومُثلها بقبضات إ

عالكتاب. في عالتي عالمُثلة
كّق"، بقرد)ى صبا "من في وعالمجقروقر عالجاقر تقديمه عالتأخيقر، محكّقه ما تقديم ومن  أقر

 وعالمجقروقر عالجاقر تقديم يجوز ل إنه محيث وعالقافية، عالوزن على عالممحافَظة وعالغقرض
كّل عالتفضيل عاسم على  عاستفهام. عاسم إلى مضافا أو عاستفهام، عاسم عالمجقروقر كان إذعا إ



".. عنكم" وصف" و "عن قوله عالقافية لضقروقرعات عالتقديم ومن
عالتعبيقر: في عالعاطفة أُثقر  ـ4

 عاللذعان عالمحماسية وعالعاطفة عالفكقري للممحتو)ى ملئمة وعالعباقرعات عاللفاَظ جاءت
لّقر من ك ّل ذلك: تنكيقر ومن عالشاعقر ينشدـهما م ٌد ـ "مح  " دين" للتعَظيم. وتنكيقر ـ ي

قلوب" للتمحقيقر.
لّب بالمنايا" إيمحاء قوله"يشقرب في و  بأن "عالمحقوق" إيمحاء لفَظ عالستشهاد. وكذلك بمح

كّق عالمحقرية مشقروع. مح
كّق" بعد وعالتعبيقر كّخي عالطبيعي عالتقرتيب "يدني" لمقرعاعاة "يمح عالتعبيقر. في بالدقة وتو

عالبديعية عالممحسنات  ـ5
لّص بناء في عالسلوبية عالخصائص أبقرز ومن بديعيا: عالن

مُثل:  من عالمتناقضات لتصويقر فاعلة كأدعاة وتوَظيفه عالطباق عاستخدعام إجادة ـ
 عانقسام عالمحياة" وإمكانية ـ "عالموت عالستعباد" ، ـ "عالمحقرية عالمَظلوم" ، ـ "عالَظالم
لّص  إلى عالن
كّخص متناقضة ُثنائية عالمحياة). و (عالمحقرية عالموت) ونقيضها أو (عالذ ّل في تتل
عالتصويقري عالبناء

عالتشبيه: ـ آ
كّق: شلّبه بقرد)ى صبا من سلم كّق بأنه سلمه، أقر بقرد)ى. صبا من أقر
كّق ل كالمحجاقرة قلوب  فعلهم قبح لبيان بالمحجاقرة، عالمستعمقرين لقلوب : تشبيه تقر

وـهمجيتهم.
عالستعاقرة: ـ ب
عالتصقريمحية: عالستعاقرة  ـ1

 وعالعبودية بالمحياة عالمحقرية شبه تصقريمحية، محياة: عاستعاقرة أو موت بين وقفتم
 محذف بالموت،
به.  بالمشبه وصقرح عالمشبه

 إمحياء على بقدقرته عالقتلى موت شلّبه تصقريمحية، محياة: عاستعاقرة لجيال عالقتلى ففي
 عالجيال،

به. بالمشبه وصقرح عالمشبه محذف
 بدين عالمحقرعاقر أبنائه على عالوطن فضل شبه محيث تصقريمحية، مستمحق: عاستعاقرة دين

 وعاجب
لّقرح عالمشبه عالدعاء. محذف به. بالمشبه وص

عالمكنية: عالستعاقرة  ـ2
 مقشوقرة بشجقرة عالمفجعة عالذميمة عالنباء شلّبه مكنية، أنباء: عاستعاقرة عاهلل لمحاـها

 محذف عاللمحاء،
صفاته. من صفة وأبقى به عالمشبه
 محذف للوطن، فد)ى عالمحقرعاقر يتبادلها بكأس عالمنايا بالمنايا: شبه ويشقرب يسقي ومن

 به عالمشبه
 وفيها عالمكنية، عالستعاقرة سبيل على صوقرة من صوقرة وأبقى



عالمحقرية. سبيل في عالموت على بالمحقرص وإيمحاء تجسيم
 عالشهدعاء..تجسيم جُثث على يقوم ببناء عالممالك كالضمحايا: شبه عالممالك يبني ول

 وإيمحاء
أـهميته. وبيان عالكفاح، بضقروقرة

عالكناية: ـ ج
 سبيل في يبذل وما وعالنضال عالكفاح عن مضقرجة" كنايتان "يد عالمحمقرعاء" و "عالمحقرية
 من عالمحقرية
دماء.

عالككّلي:  عالتصويقر
كّق مضقرجة يد بك ّل باب عالمحمقرعاء وللمحقرية يد

كّل يفتح ل مغلق باب له منيع، بمحصن عالمحقرية شبه  باإلضافة ـهذعا وعالتضمحية، بالبذل إ
 عالشاعقر بقرعاعة تَظهقر محيوية عالصوقرة يمنح بما وعالمحقركة، وعالصوت عاللون إلى

فنية.. لومحة قرسم في عالتصويقرية
عالموسيقي عالبناء

عالخاقرجية: عالموسيقا ـ آ
 لألجوعاء ملئم فعولن) وـهو مفاعلتن عالوعافقر(مفاعلتن عالبمحقر من عالقصيدة  ـ1

 عالتي عالمحماسية
إليها. عالشاعقر سعى

كّق") عاسم على وعالمجقروقر عالجاقر تقديم ومنها عالشعقرية، عالضقروقرعات  ـ2 عالتفضيل(عاقر
 عالوعاو موضع أو لهمو) و (فد)ى وعاإلشباع بالمنايا)، (يشقرب في من موضع عالباء

للدـهشة.
عالشاعقر. لقلق عالمناسب عالقاف محقرف وعالقروي عالمتمكنة، عالمطلقة عالقافية  ـ3
عالبيات: في مَظاـهقرـها ومن عالدعاخلية عالموسيقا ـ ب
لّد  ـ4عالتقسيم.  محسن  ـ3للجملة.  عالتكقرعاقر  ـ2للمحقرف.  عالتكقرعاقر  ـ1  عالعجز قر

عالصدقر. إلى
وعالطباق. عالجناس  ـ5
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