
 

  األدب يساعد على فهم اإلنسان نفسه: المجــــــال 
  حفظ  73حمد العدواني  ص أللشاعر  –قصيدة اصبري يا نفس :  الموضوع

  تدريبات عامة
  ما الدوافع النفسية التي دفعت الشاعر إللقاء هذه القصيدة ؟  -1س

بفترات ُضيق فيها على المثقفين الذين كانوا يشهرون أقالمـه بـالحق متمـردين  -كغيره من أبناء أمته -الشاعر مر
على واقعهم ،حالمين بتغييره في نثرهم وشعرهم فُضيق عليهم فأصـاب بعضـهم األسـى والحـزن وأصـاب بعضـهم 

  . اآلخر اليأس والقنوط 
  ؟  ما الذي يعرضه الشاعر في األبيات -2س

  .يعرض موقفه من الحياة موجها الحديث لنفسه يصبرها على محن الزمان ويعدها باألمل 
  ماذا تكشف األبيات من نفسية الشاعر ؟ -3س

  . تكشف األبيات عن فهم الشاعر العميق لنفسه وبيان ما تملك هذه النفس من قدرات على التحمل والتجمل 
  . استخرج الفكرة الرئيسة في النص   -4س
  . هم اإلنسان العميق لنفسه سبيل للتحمل والتجمل ف

  ما القيم المستخلصة من األبيات ؟ -5س
اإليمــان برحمــة اهللا الواســعة  –فــي مواجهــة المواقــف  –عــدم الخــوف والشــجاعة –التفــاؤل واالستبشــار  –الصــبر 

  . وال تحصى تقدير نعم اهللا الكثيرة التي ال تعد _ والقناعة بقدرته على حفظ اإلنسان ورعايته 
  ما المشاعر واألحاسيس المسيطرة على الشاعر في األبيات ؟  -6س

نبــذ الشــاعر لمــن يحــاولون  –. حــزن الشــاعر لمــا القــاه فــي وطنــه مــن تضــييق   -. التفــاؤل بتبــدد الصــعاب  -
 . إيمان الشاعر العميق باهللا وبقدرته على الرزق –. اختالق األعذار والمسوغات لفشلهم 

  فكر الرئيسة لألبيات السابقة ؟ما ال -  7س 
 .الصبر و التفاؤل يمكنان اإلنسان  من التغلب على متاعبه  -
 .المخفق في تحقيق غايته يحاول التماس األوهام و األعذار مسوغَا إلخفاقه  -
 . في األرض متسٌع لكل إنسان ُضيق عليه في مكان منها  -
  .قع لجوع ما دام رزق اهللا موصوًال فال خوف من ظمأ و ال تو  -

 ما األبيات الدالة على كل فكرة رئيسة مما سبق استخالصه ؟ : سؤال تقويم 
  من المخاطب في األبيات ؟وٕاالم يدعو ؟ -8س
  . يخاطب الشاعر نفسه ويناجيها ويدعوها إلى الصبر واالنتظار ألن هناك أمل قادم وستتحقق الطموحات   
  :من خالل فهمك لألبيات حدد ما يلي -9س
 . سلوكا تحث نفسك عليه   -  أ
  .                   التفاؤل في مواجهة المحن والشدائد والثقة في رحمة اهللا وقدرته على تفريج الكروب  

  الخوف من الظمأ والعطش :  سلوكا تمنع نفسك عنه -ب
  .بالصبر واألمل  بم واجه الشاعر أحزانه ؟ -10س
  
  



 

  . اذكرها تبرز األبيات الصفات النفسية للشاعر -11س
    -متمسك باألمل متفائل  –قوي اإليمان  –حكيم  –صبور  

  . استخلص ثالث فكر جزئية من األبيات  -12س
  . الصبر والتفاؤل يمكنان اإلنسان من التغلب على متاعبه  -
 . ما دام رزق اهللا موصوال فال خوف من ظمأ وال توقع لجوع -
 . واألعذار مسوغا إلخفاقه المخفق في تحقيق غاياته يحاول التماس األوهام  -
 . في األرض متسع لكل إنسان ضيق عليه في مكان ما  -
 . دعوة النفس للصبر تبعد عنها اليأس  -
 . المؤمن برعاية اهللا لعباده يرى في عطائه نعما ال تحصى  -
 . كل من يبكي على وطنه المنكر لفضله ضال يحتاج إلى من يرشده  -
 .اإلنسان بالعيش في وطن يضيق عليه فيه إذا كانت أرض اهللا واسعة فلم يرضى  -

  ؟ وماذا يؤكد ؟ وما الذي ينفيه ؟ ) -5-4-3( عم ينهى الشاعر في األبيات   -13س
  . الخوف من الجوع والعطش : ينهى عن شيء هو  -
 . إن رحمة اهللا شملت كل ما في الكون : ويؤكد شيئا هو  -
 . مادام رزق اهللا موصوال فال خوف من ظمأ وال توقع لجوع : وينفي شيئا هو  -

  : يقول اإلمام الشافعي رحمه اهللا  -14س
  بالد اهللا واسعة فضاء          ورزق اهللا في الدنيا فسيح 
  فقل للقاعدين على هوان      إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 

  . ابقين حدد من النص ما يلتقي مع معنى البيتين الس
  .  البيتان الثامن والتاسع : الجواب 

  : استخرج من معجمك مترادف الكلمات التالية  -15س
  الجوع مع التعب ) : سغب(.  المرتقب ) :  المأمول.   (  رجاه وترقبه ) أمله .     ( انتظر )  ارتقب( 
  . قة والجمع بوارق ما يلوح في الفكر من إشراقة عابرة والسحابة بار : بارق األمل ) : برق( 
  . أي حلو المنطق : المخلوط بالعسل ويقال أيضا معسول الكالم ) :  المعسول( 
ما بين القـوم : وذات البين . الفرقة ) :  البين .  (الواسع المخصب :الماء الغامر الكثير ومن العيش ) :  الغدق( 

. يهتم ويبـالي ) :  يحفل. ( الحجة : والبينة . لواضح ا: والبين . من القرابة والصلة والمودة أو العداوة والبغضاء 
  . أخفق في طلب الرزق )  أكدى( 
أخرج مـا فـي : حلب الدابة )  الحلب. ( العطش ) :  الظمأ . (الويل والهالك : المنع والسلب والحرب ) :  الحرب( 

  . ضرعها من لبن 
  . نسقه ونظمه والكالم أحسن تأليفه وجود تالوته : رتل الشيء ) :  يرتله( أشطره وجرب أموره   :  وحلب الدهر

  . الحاجة والبغية واألمنية ) :  األرب (
  : أكمل مايلي في ضوء فهمك لألبيات  -16س
  . مقاوم لليأس :    يبدو الشاعر في البيت الثاني  -
  . استكشافه ألعماق النفس :        حديث الشاعر مع نفسه يدل على -



 

  والفرح .األمل : بارقة . المحن والهموم واألحزان :  السحب: المعنى المقصود بكل من -
  . ذو خبرة وتجربة :  استطاع الشاعر فهم نفسه ألنه -
  . عونا لفهم نفسي :  عندما قرأت القصيدة وجدت فيها -
  :وضح معنى ما تحته خط فيما يلي  - 17س

  . أي رحمته . اهللا شملت الكون  روح -ب. أي النفس .   الروح الصالة غذاء -أ 
  .عبر عن مضمون البيت الرابع  بفكرة جزئية  - 18س

  . اهللا رحيم بعباده في كل الظروف  
  ما عالقة البت الرابع بالبيت الثالث ؟ - 19س
ف في البيت الثالث ينهى الشاعر نفسه عن الخوف من الفقر وقلة الرزق وفي البيت الرابع يقدم مبرر عـدم الخـو  

  . بان اهللا بيده كل شيء ففيه تعليل وتدليل لما ورد في البيت الثالث 
.  على من ال يجد في وطنه مـا يتمنـى أن يرحـل فـي بـالد اهللا: اذكر البيتين المعبرين عن المعنى التالي - 20س 

)8-9 ( 
  .       الشبع  وضد السغب ؟. العطش  ما ضد االرتواء ؟ - 21س
  :  وضح الخيال فيما يلي ثم بين أثره في المعنى  -22س 

اسـتعارة تصـريحية شـبه الشـدائد التـي تمـر باإلنسـان بالسـحب وشـبه األمـل بالبارقـة )  إن خلف السـحب بارقـة( -
 . بيان دور األمل والتفاؤل في تبديد المصاعب والشدائد : أثرها في المعنى . التي تبدد السحب 

 اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل  : أثرها في المعنى . عن رحمة اهللا التي وسعت كل شيء  كناية:  البيت الرابع -
تشبيه تمثيلي شبه رحمة اهللا التي تنعم على البشر بنعم ال تحصى بالسماء التـي تمطـر مطـرا :  البيت الخامس -

 .    شديدا 
مـن حولـه ويقسـو بـالفراق والبعـد  وهـي استعارة مكنية شبه الوطن بإنسان له مشاعر ويهـتم ب:  البيت السادس -

 . تبرز مشاعر اإلنسان الذي أنكره وطنه وضيق عليه فمأل الحزن نفسه 
 . كناية عن رحابة األرض وسعتها :  البيت التاسع -

  : بم توحي األلفاظ التالية   -23س
 .         توحي بالعموم والشمول  نفسكلمة  -
 . توحي باالنتظار لشيء قادم :  ارتقبي -
 .         توحي بالمصاعب والشدائد :  لسحبا -
 . توحي باألمل والتفاؤل :  بارقة -
 .  توحي بالسعة واالحتواء والشمول :  شملت -
 . توحي بكثرة النعم :  مغدقة -
 .       إيحاء بجودة النعم :  معسولة الحلب -
 . النكرة تفيد العموم والشمول :  وطن -
 .   ابة إيحاء بالسعة والرح:  بالد اهللا واسعة -
 . توحي بالثقة في رحمة اهللا : روح اهللا -
 .       توحي بكثرة الخير :  معسولة الحلب -



 

 .  توحي بألم البعد :  طول البين -
  . في البيت الخامس تضمين حدده   -24س
  : اقتبسه الشاعر من بيت الشاعر أبي تمام في وقعة عمورية وهو ) معسولة الحلب ( 

  . يا يوم وقعة عمورية انصرفت       عنك المنى حفال معسولة الحلب 
  .  استخرج من األبيات أسلوبين إنشائيين وبين غرضهما البالغي  -25س

 . الحث والنصح واإلرشاد : غرضه   -األمر : صيغته  –أسلوب إنشائي : اصبري يا نفس  -
 . الحث والنصح :  غرضه  -النهي صيغته  –إنشائي :  ال تقولي خفت من ظمأ  -
  . غرضه النصح واإلرشاد .   التقولي  لم يعد وطني     بعد طول البين يحفل بي  -

  :  بين نوع األسلوب فيما يلي ثم وضح أثره في المعنى  -26س
  . أسلوب خبري لتأكيد إن بعد العسر يأتي الفرج ) :  إن خلف السحب بارقة( 

  . وغرضه  هات من النص أسلوب قصر ووضح طريقته -27س
 . التخصيص : النفي مع االستثناء وغرضه : أسلوب قصر طريقته . لم يصب منه سوى الحرب  -
  .  التخصيص : تقديم ما حقه التأخير وغرضه : أسلوب قصر طريقته . إن خلف السحب بارقة  -

  . توكيد المعنى وتقريره في نفوس السامعين  ما فائدة التكرار لكلمة ال تقولي ؟ -28س
  : ما نوع اإلطناب في قول الشاعر -29س

  )إطناب بالتكرار (  ال تقولي خفت من ظمأ      التقولي خفت من سغب
  
  
  
  
 
 


