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��ت: ا��ـــــ�ل"� ا,دب ا��(�س ��'�&�ت و%�وف ا�

��� ��� ��ة ( ��  –�� ا���� ا���ه�� : ا����ع�� 86ص  )
        ا����� ا�ول                                                                                                                                        :                     :                     :                     :                     شرح األبيات  شرح األبيات  شرح األبيات  شرح األبيات  

اللوم العنيف يعمق األسى والحسرة عند وقوع المصائب )  5... 1( من   ا�1(� ا��0�/� .� ا,���ت ؟��  
 .  

 أليسْ ى تَ ت حَ  مِ وْ لي بالل جَ عْ تَـ  الَ فَ  تِ مْ لُ  إنْ  األقوامِ  ةَ نَ يا ابْـ  -  1
  تتسرعي   =  تـَْعَجليعاتبت     =   ُلْمتِ :   ا���2 
 �عليك أن تتريثي باللوم والعتاب حتى تدركي حقيقة :تخاطب الشاعرة نفسها أو من يلومها فتقول  :ا����

  .األمور 
 لي ذُ ومي واعْ لُ فَـ  مَ وْ الل  بُ وجِ يُ  ذي ال  تِ نْ يـ بَـ تَـ  تِ نْ إذا أَ فَ  -  2

ــ تبينت  ا���2 ـــ  : ـ   اللوم      : لومي ـ العذل : اعذلي   العتاب  : اللوم      عرفت 
3��  . و هذا البيت هو تعليل للبيت األول  .إن ظهر لك أن هناك ما يستوجب اللوم لي فافعلي :  ا�

  . استخرج من البيت السابق أسلوب شرط ، مبينًا أركانه  :�ح�
 لي عَ افْـ فّ  هِ يْ لَ ها عَ نْ مِ  قٍ فَ شَ  لى عَ  تْ يمَ ئ لِ رِ امْ  تُ خْ أُ  نْ كُ تَ  إنْ  -  3

 خوفٍ  :(َشَفقٍ       )للمجهول من اللوم ، مبنى فعل ماض :(ِليَمتْ : )ا���2
3��لِيَمت على خوفها على  قبليالم عليه ، فإن تكن أخُت امرٍئ تُ  ال طبيعيأى إن خوفها على أخيها جساس من القتل أمر : ا�

  .عليه تلوميننيوإن لم يكن هذا مما يالم عليه فِلَم  أخيعلى  خوفيعلى  تلومينيالحق أن  أخيها من القتل فَلكِ 
 لي جَ نْ أو تَـ  تْ لَ جَ ا انْ م تي عَ رَ سْ حَ  فيا  اسٍ س جَ  لُ عْ دي فِ نْ عِ  ل جَ  -  4

 ظهرت= انجلت   ــ   ظهر وانكشف :(انجَلى         )َعظَُم ، :(َجل           : )���2ا
3��فيا حسرتى على ما ظهر وانكشف وعلمته وائٌل من أن جساسا هو  كليًبا  زوجيجساٍس حين قتل  أخيفعُل  عنديَعُظم : ا�

   الذي
  .على ما يظهر بعد ذلك مما هو متوقٌع من قتل جساس حسرتى كليبا ويا  قتل           

 لي ٍن أجَ دْ مُ ي وَ رِ هْ ظَ  عٌ قاطِ   هِ دي بِ جْ لى وَ عَ  اسٍ س جَ  لُ عْ فِ  -  5
 حتفي أو موتي:  أجلي        ُمَقربٌ  :(ُمْدنٍ     )الحب ، فيالشديد له ، وال يقال َوَجَد به إال  حبي :(َوْجِدى به: )���2ا

3��  . .ومقرٌب موتى ظهريقاطٌع ) تعنى قتَلُه كليبا زوجها(فعله  فإن جساسٍ  ألخيالشديد  حبيرغم : ا�
  بالسيف القاطع وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته   شبه فعل جساسٍ : قاطع ظهري ومدٍن أجلي  جساسٍ  فعلُ :  ��56

  تدل على شدة التأثر بفعل جساسٍ : استعارة المكنية     داللتها :   نوعها             
  .توحي بشدة األلم والتأثر : قاطع ظهري  -

على الرغم من اتفاق التركيبين وزنا و قافية و لكن  )  قاطع الظهر ومدني األجل(  و لم تقل )   قاطع ظهري ومدٍن أجلي(قولها  -
فالرعب كل الرعب هو من . الصورة األولى تحمل وتعبر عن المستقبل و أن الخوف الحقيقي إنما هو من الغد و ما يحمله من نذر ومخاطر 

 . توقع البالء و انتظاره 
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 ���  . ضع خطًا تحت الخبر في البيت السابق ، مبينًا نوعه : 
 � ا� ���ا����

وقع المصيبة قاس على النفس رغم محاوالت التعقل )  11... 6من ؟  �� أه7 ا�1(� ا��0�/� .� ا,���ت
  . والثبات 

 لِ فَ حْ أَ  لمْ  تْ أَ قَ فَ انْـ ها فَ تِ خْ أُ  وىني سِ يْ عَ  تْ فُِقئَ  نٍ يْ عَ بِ  وْ لَ  -  6
 ) لم أبالِ  :(لم أحفل   )انشقت ،: العين وانـَْفَقَأت ُفِقَئت :(فُِقَئتْ  :)ا���2
3��       لكنها ُفِقَأْت بأختها تريد لو أن  أخرى غير أختها فانفقأت لم أبال بعينٍ  - على سبيل الثأر –العيُن بالعين فلو ُفِقَأت عيٌن : ا�

   األمر أن أخاها هو قاتل  قتل زوجها لم تباِل يعنى لم تبال بأخذ الثأر من قاتل زوجها ولكن الذيغير أخيها هو  شخصا آخر        
  .لذلك مهمومة على زوجها وأخيها فهيزوجها وهو المطلوب للثأر       

  .إن القاتل والمقتول مثل عيني ولو أن عيني أصيبت من شخص آخر لما حل بي ما أنا فيه من حزن وألم         
 تليفَ أذى ما تَـ  م األُ  لُ مِ حْ تَ  كما  العينِ  قذى العينُ  لُ مِ حْ تَ  -  7

 تنتخب أو تختار: تفتلي  األوالد تحمل من :(تفتلي      ) .يدخلها من عوار وغبار وغيره ما :(َقَذى العين: )ا���2
3��  وقوع الضرر عليها وهذا كما تحمل األم أذى  فيأختها تشاركها  هي التياألخرى  إن العين إذا وقع فيها قذى فإن العين :ا�

  .إن العين المصابة تتحمل ما حل بها كما تتحمل األم أذى من ترعاهم من أبنائها أو   !!        تحمله من أوالد ما          
   وضح الصورة الفنية في البيت السابق: �'�56 ا -

 " شبهت تحمل العين لألذى يتحمل األم مسؤولية طفلها ومولودها للداللة على شدة التحمل " تشبيه تمثيلي        -
  . أعرب ما تحته خطًا في البيت السابق  : �ح� -

 لِ عَ  نْ مِ  اجميعً  ي تَ يْ بَـ  سقفَ  هُ تُ عَ رْ صَ  تْ َوضَ قَـ  قتيالً يا  -  8
 ) ةغلابملا و ميظعتلا و ليو هتلا لجأ نم ( ة دو صقم ريغ ةر كن ىدانم : قتيال :)ا���2

فحذفت  يديد الياء مثنى بيت أصله بيتين لبتش (ي تَ يْ بَـ )    .ُ�ُ��ٌف ، وأْ�ُ�ٌ� وُ�ُ�ٌ�  ج  سقف       قتله: صرعته    هدم، وكل مهدوم مقوض ، :(قَـوضَ 
 من الُعُلّو أى من فوق :(َعلِ )     ي تَ يْ بَـ االستعمال ثم أدغمت الياء فى الياء فصار  والالم تخفيفا لكثرة  النون لإلضافة

3��  التاليالبيت  فيجميعا ،ثم َفسَرْت المراد بالبيتين  ي تَ يْ بَـ بقتلك  لقد هدم الدهر: تنادى زوجها المقتول تقول له : ا�
  كناية عن شدة التأثر بفعل جساسٍ : قوضت صرعته سقف بيتي  :   ا�'�56 

  . أعرب ما تحته خطًا في البيت السابق  : �ح�
 لِ و تي األَ يْ بَـ  مِ دْ في هَ  تْ نَ ثَـ وانْـ  هُ تُ ثْـ دَ حْ تَ ذي اسْ ال  يَ تِ يْ بَـ  قوَضتْ  -  9

  ) ا أهلهبيت = (   األّولبيتي   تحولت ــ : ــ انثنت  ) بيت زوجها  = (   الذي استحدثته بيتي: ا��"!
3��ألنك كنت ركن البيت وعموده فلما قُِتْلَت ُهِدم ركن البيت فُهِدم البيت ،  بزواجياستحدثته  الذي بيتيهدم قتلك : ا�

و هذا البيت تفصيل بعدإجمال  لالنتقام من أخيها وقتِله األول وهو بيت أبيها تشير إلى ما تتوقعه من سعى قبيلة زوجها بيتيهدم  في تحولت و 
   .للبيت السابق 
  . أعرب ما تحته خطًا في البيت السابق  : �ح�
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 لِ صَ أْ تَ سْ المُ  هِ ى بِ مَ صْ مُ الْ  ةَ يَ مْ رَ  بٍ ثَ كَ   نْ مِ  هُ لُ تْـ ماني قَـ رَ وَ  -  10
َعل(فعله َأْصَمى على وزن  (الُمْصمى   ) و تمكن قريب من :(من َكَثبٍ : = )ا���2 على ) َصَمى(باأللف، وفعله المجرد  ثالثي مزيد) َأفـْ

إذا قتلَته بين ) َأْصَمْيُتهُ ) :، ثم يتعدى الفعل باأللف فيقالبين يديكإذا مات وأنت تراه : َصْمًيا من باب رمى َصَمى الصيُد َيْصِمى: يقال) فَـَعل(وزن 
 قطع أصلهم: القوم قلعه من أصله أو بأصوله، واستأصل: يء استأَصَل الش (المستأصل) =يديك وأنت تراه 

  .وقلعها من أصولها يـُْرمى، فهذا الصائد قد رماها بسهم نفذ فيها الذيكليٍب كالصائد وجعلت نفسها كالصيد  َجَعَلْت قتَل زوِجها: ���3ا
 :ا�=>; ا�:��9 

أكثر ما يؤلم الفرد أن تكون مصيب ته في أهله )  16...  12( من ؟  �� أه7 ا�1(� ا��0�/� .� ا,���ت
 .  

 ليحَ كْ أَ  نْ ي مِ مِ دَ  هُ نْ مِ  كاً َر دَ  بوالَ تَـ كان دمي فاحْ   هُ تَ يْ لَ  - 11
 .سا في الفخذ وفي الظهر األبهرفي وسط الذراع يفصد أو يحقن يقال له الن  األكحل ِعْرقٌ  (يأكحل وريدي: أكحلي       ــ  اً تتابع:  كاً َر دَ ) :  ا���2
3��  . دما كثيرا حتى يدركوا ثأرهم أكحليدًما فأخذوه منى بأن يحتلبوا من  ليت هذا الثأر كان: ا�
 .توحي بالصدق والرغبة في التضحية : احتلبوا دركا مني :  ا�%$#!

���  . أخرج ناسخا مبينا نوعه محددا اسمه و خبره و نوع الخبر :  
 لِ ضِ عْ مُ  ءٍ زْ رُ بِ  هرُ ني الد ص خَ  قدْ  اليومَ  ن كُ دونَ  يسائِ نِ يا  - 12

 أرزاء: رزء  مصيبة ، (رُْزء    )      غيركن ( و قد تكون بمعنى  هذا اليوم ، واتركننيعنى  ابتعدن أي :(دونكنّ : )ا���2
 الدهور و أدهر الزمان قل أو كثر   ج   = الدهر   أو صعبة            الشدائد: المعِضالت ج   معضل 

3��األبيات  فيثم فصَلْت ما أجملته هنا  بمصيبة عظيمة ال يـُْهَتَدى لوجهها ، خصنيابتعدن عنى هذا اليوم فإن الدهر قد  نسائييا : ا�
  .اآلتية

 بليقْ تَـ سْ ى مُ ظً ورائي ولَ  نْ مِ  ىظً لَ بِ  بٍ يْ لَ كُ   لُ تْ ني قَـ ص خَ -  13
 أو نار مشتعلة          لهبها النار أو :لظى: )ا���2
3��  أخيحيث إن المطلوب بالثأر  أمامي، وبنار توقد من زوجيحيث إن المقتوَل  ورائيقتل كليب بنار تتوقد من  خصني: ا�
 .وصرح بالمشبه  شبه قتل كليب بالنار التي تشتعل وحذف المشبه به:  خصني قتل كليب بلظى من ورائي   : ا�'�56

  .تدل على شدة تأثر جليلة بموت زوجها وتدل على أثر األخذ بالثأر : استعارة تصريحية             داللتها : نوعها      
 لجَ بَ  مٍ وْ يَـ كي لِ بْ ما يَـ ن إِ  نْ مَ كَ   هِ يْ مَ وْ يَـ كي لِ بْ يَـ  نْ مَ  ليسَ  -  14

  ليوم عظيم =   لجَ ليوم بَ :  ا���2 
 3��اآلخرين تختلف عن مصيبتي فإذا أحزنهم حوادث عارضة فإن مصيبتي التي أفجعتني مصيبة عظيمة دائمة مصائب :  ا�

  .مستمرة وأبكي ليومين يوم مصرع كليب ويوم جلل من األحداث 
 . ناسخاً مبينا نوعه ،و محددًا اسمه و خبره و نوع الخبر : أخرج من البيت السابق :  �ح�

  
  
  



��� ��� ��ة ( ��  –�� ا���� ا���ه�� : ا����ع -ا�	� ا�����  �� أ��
 ا���� . أ /   ���
 ا������� .  أ : إ�
اد ا�������      86ص  )

  

 

4 

 

 لكِ ثْ المُ  لُ كْ ثُ  يَ رِ أْ ثَ  كيَر دَ  وفي فيهِ شْ يَ  ائرِ الث  كُ رْ دَ  -  15
 ــ   الحبيب فقدان :(الثكل   ) .نال الشفاء وتشفى من غيظه = يشفى   أصاب وأدرك: ــ  درك : )ا���2

3��  .من يدرك ثأره بنفسه فإنه يرتاح لنفسه أما أنا فإدراكي لثأري هو حزني المفجع لي : ا�
    في هذا البيت نجد التشابك و التشابه و التكرار هو الخلفية       درك الثائر يشفيه وفي      دركي ثأري ثكل المثكل: ا�'�56 

  باضطراالموسيقية البارعة التصوير لما عليه الموقف من تعقد و تأزم و حيرة و            
  )المثكل  –ثكل ( ، ) ثأري  –الثائر ( باالشتقاق  مثل  ،  و التكرار) دركي - درك  ( و التكرار  بال تغيير مثل         

���  : أعرب ما تحته خط في البيت السابق :  
  ، منصوب و عالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم النشغال المحل    )  دركي ( مفعول به للمصدر :  يَ رِ أْ ثَ        

  . أي إدراكي ثأري . لمناسبة بالحركة ا               
  . مبتدأ مؤخر ،و خبره شبه الجملة المتقدم :   لُ كْ ثُ         

 لي تاحَ رْ يَـ  أنْ  اهللاَ  ل عَ لَ وَ  ةٌ ولَ تُ قْ مَ  ةٌ لَ اتِ ني قَ ن إِ  -  16
3�� فاالعتداء عليه اعتداء على  أخيأن أُْدرَِكه ، مقتولة ألن المطلوب بالثأر هو  البد زوجيثأرا عند قاتل  ليقاتلٌة ألن  إنني: ا�

    وقتله 
  .أنا فيه الذيمن هذا التمزق  ويرحمنيكقتلى ، ولعل اهللا أن ينظر إلى          

 . توحي بصعوبة المأزق الذي وقعت فيه جليلة : إنني قاتلة مقتولة :  ا�'�56
���  .أخرج ناسخين مبينا نوع كل منهما و اسمه و خبره و نوع الخبر :  


ر)%�ت ���! ��� ا��&* 

 �� ���<'� ا��� ؟  -1

مقتل كليب وهو زوج جليلة بنت مرة على يد أخيها جساس مما جعلها في موقف حرج ومأساة عظيمة ، وهي                      
  . حادثة فرضتها عادات وتقاليد وطبيعة البيئة الجاهلية عليها 

  .ا�"���� ا�����B ا�"� @��"�A ا���@�ة .� ا,���ت ا�/��=� و�?  -2
و تمزق شمل جليلة بين الوالء ،الثأر بين القبيلتين نار  كليب بن وائل ،و اشتعلت زوجها هي تجربة مأساة فريدة من نوعها ،لقد قتل أخوها جساس 

مأساويًا و لقد عاشت الشاعرة قسوة الحدث و فداحة الكارثة و استطاعت نقلها لنا  للبيت الذي ولدت فيه و الفجيعة ببيتها الجديد ، فالقصيدة تعالج موقفاً 
خالدًا  بلغتها و عاطفتها و فكرتها في تلك األبيات لتتحول من تجربة شخصية إلى تجربة إنسانية خالدة تتخطى الشاعرة و عصرها و ذلك لتكون إرثا

     . ما بعد اليوم  نقرؤه و نتداوله و نستمتع بجمالياته إلى اليوم و
�� ا�"� �A�@ ��)D أ���ت ا�=	�Cة ؟  �� ��6? -3@�"�Eا �&� ا�'

 .انتشار عادة الثأر بين القبائل العربية  •
 . قيام الحروب والمنازعات ألتفه األسباب  •
 .حماية الضعيف مهما كلف األمر  •
 .اإلهانة والحفاظ على الكرامة  رفض الذل و •
 . غلبة النزعة القبلية  •

  

  0اذكر أهم مالمح البيئة الجاهلية التي تكشف عنها األبيات -س  

بيئة يسـودها العصـبية القبليـة والمبالغـة فـي الحفـاظ علـى الكرامـة  - ج
ادة الثـأر التـي عـالوة علـى عـ دون تقدير للعواقب المترتبة على ذلـك ،

 0كانت تتحكم فيهم
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 . ا��� CGد ��ع ا�'�&� ا�"� �A�@ �'�B هFا  -4

  . يعبر هذا النص عن البيئة االجتماعية في المجتمع الجاهلي 
 �� ا��HIات ا�"� �(�� ا�'�&� ا�"� �A�@ �'�B ا��� ؟  -5

............................................................................................... 

6- �� ����D �"ت ا��BC6ت و ا�"ح)��A ا�'�&� آ� ورد .� ا<"��J ا�
 . ا��� 

  .التعجل باللوم دون تحري الحقيقة   -              .تواري بعض القيم  -     األخذ بالثأر   
7-  �A"A��� ا�ح��ل ا�"� ا�A"G�"M ا���@�ة ��"��J �� ا��(6ت ا�"� وا
. 

................................................................................................ 

�>�ة @�3 ا���@�ة .� هFا ا��� ؟  - 8/�N ا�>�G,وا �@�� �� ا�

 . اإلحساس بالحسرة والضياع  -                            .الحزن واألسى بسبب فقد زوجها على يد أخيها  •
 الوفاء   -                                                                     الحيرة •

 �� أه7 ا�/��آ��ت ا��.��� .� هFا ا��� ؟  - 9

 .اشتعال القتال بين القبائل ألتفه األسباب  •
 .انتشار عادة األخذ بالثأر في الجاهلية  •
 . التسرع في الحكم على اآلخرين  •

 ؟ ا���+ ا���.��دةأه+ ��    -10
  الحرص على تنفيذ القانون و التشريع على المعتدي   التمسك بالعدل     التأني قبل الحكم على األمور  -    عدم العجلة 

و;: إ�� أي �
ى 7�4 �4� ا�.�56 �4� آ�ن �1 ا��I>  : ��.0ال ����0
 ا�0�ه�� �� ��دات؟

 0ا<"��J ا�1(� ا��0�/� ا�"� B"��و��A ا���  :ا�OB�1 ا�:��� 

  0لوم اآلخرين البد أن يكون عن إدراك لحقيقة ما يستحق اللوم •
  0مصاب المرء من أهله أشد وقعًا وألمًا على نفسه مما سواه •
  0أشد المصائب على المرء إيالمًا ما يكون الثأر لها من نفسه وأهله •

 �10 ا��4�ت�
د ��@� آ? 1<�ة ��� =%> :  <Iال ����0
�N ا�"� <�>�ت @�3 ا���@�ة .� :  ا�OB�1 ا�:��9 >�G,وا �@���� أه7 ا�

 ا,���ت؟

  0الحيرة مما نزل بها وكيفية تداركه  -             الحزن لما أصابها من مصاب جلل  •
 0ار*%�E ��@�! ا�H���ة 4���Gوف ا�.� أ��D4 E� ، و;: ذ�I>  :Aال ����0

0�� �� ا,���ت  :ا�OB�1 ا,ول P� 0ا<"6H ��Jث .(� 

  0عدم التسرع باللوم أمر ضروري  -               0إشفاق المرء وحزنه على أخيه ال يستحق اللوم -    
  0خًص الدهر الشاعرة بمصاب جلل -    
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 ا���� . أ /   ���
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���D R �"�ادف  -11�� -ا���م( و%� .� 	; ) رزء -ا�� -ا,�R( ، و

 ) -رزء 

  0أرزاء –مصاب  ، اآلجال  –المصيب النافذ  –العتاب  -                            
�0
د ��@� آ? 1<�ة ��� =%> �� ا��4�ت" <Iال ����0  

�� ا�"� @��"�A  -أ :ا�OB�1 ا�:��� @�"�Eت ا��اذآ� أه7 ا�/��آ
 0ا,���ت

صبية القبلية وٕاثارة الحمية واألنفة، عالوة على المغاالة في الحفاظ على الكرامة، وعدم تقدير العواقب، والذود عن الحمى، الع -ج
  0األخذ بالثأر

 �� ا�/��ك ا�Fي YZ.�D .� هXF ا,���ت؟ و��ذا؟  - 12

لما فيهما من نتائج سيئة على الفرد والمجتمع حيث تشيع الفوضى  المغاالة في الحفاظ على الكرامة دون مباالة بالعواقب، واألخذ بالثأر -ج
  0ويضيع الشعور باألمان
و;: ذ�K �� A$ل ا����! ا�.� .. ا����J! و=I ��4 رذ)�.�� :  <Iال ����0

 ��;.D� ا��4�ت

 CG0د ��ع ا�	�رة ا��1�� .� ا�'�� ا�����:  13

  0مكنية استعارة) رماني قتله عن كثب ( في قول الشاعرة  -ج
O�ءت ا����ظ ���=%! ��.�%�� �� ا�%�L! ا�0�ه��!، ه�ت :   <Iال ����0

Aذ� 
  � 0� P(آ
 ا���@�ة .� ا�'�� ا,ول ؟ و��ذا D>�[ ؟ �� �JDط[  -14

  . وتطلب عدم التسرع في اللوم حتى تتبين الحقيقة .  بزوجها كليب  تخاطب من يلومها ويعاتبها من أهل زوجها على ما فعل أخوها جساس   
  . للبيت األول  تعليل البيت الثاني  ؟ �� @�M6 ا�'�� ا�:��� ���'�� ا,ول -15
  . البيت التاسع تفصيل بعد إجمال ؟  @�M6 ا�'�� ا�"�<; ���'�� ا�:�����  -16
; ا��1دات ا�"���� ه�ت -17�* الدهور           : الدهر * اآلجال                   : األجل *  :  
  أرزاء : رزء 
� ه� ؟ . ا,���ت ��_ @�دات ا���ب .� ا���ه��� ��Dو��   -18. 

  ) االنتقام      (    عادة األخذ بالثأر                                     * 
  ) رفض اإلهانة  .           (  اشتعال الحروب بين القبائل ألسباب تافهة* 
19- �H؟ �� أ ��@�"�Eة ا���@�ة ا��G 3�@ س�/� R�.   

 .هدم أسرتها وأفقدها زوجها وجعلها تعيش في محنة قاسية حزنا على زوجها وخوفا على أخيها  •
  . جعلها معرضة للوم النساء ألن أخاها قتل زوجها  •
��ءت -20  �&� د�R @�3 ذ�a ... ا���ه��� ا,��1ظ .� ا��� ��'�ة @� ا�'

  احتلبوا دركا منه * رمية المصمى المستأصل                    *      
��ل .� ا�"�'��ات  -21Jو�? ا� �A"�Eود �A@�� �� : ا�"���� و�
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• ��Oنٍ أ
شبه فعل جساس بالسيف القاطع وحذف المشبه به وأتى بصفة :  �O ?�1�س S��DR �@ي و�
 تدل على شدة التأثر بفعل جساس : استعارة المكنية     داللتها :   من صفاته  نوعها 

• �.�4 U�= V.��W E;�S   : كناية عن شدة التأثر بفعل جساس 
• �Xورا �� �G�4 Yآ�� ?.S ��ZK   : شبه قتل كليب بالنار التي تشتعل وحذف المشبه به وصرح

 .بالمشبه 
  .تدل على شدة تأثر جليلة بموت زوجها وتدل على أثر األخذ بالثأر : داللتها              تصريحية استعارة : نوعها 

  
22-  �G�D 7� �� : ا�"�'��ات ا�"��

 .توحي بشدة األلم والتأثر :  S��DR �@ي •
 .توحي بالصدق والرغبة في التضحية :  ا�.�%�ا درآ� ��� •
•  !��.�� !�*�S ��� . توحي بصعوبة المأزق الذي وقعت فيه جليلة  :إ
23-  ���Dbا �B�� أM�ى .� ا�"�'�� @� ا���3 ؟ و��ذا ؟ أي ا�"�'

  ) أنا قاتلة مقتولة )        ( إنني قاتلة مقتولة (          
  . تفيد التوكيد مما يقوي المعنى  ) إن ( التعبير األول أقوى ألن 

24-  �� آ�    DحR ا,م أذى �� D  ��"1DحR ا���� FMى ا��

   وضح الصورة الفنية في البيت السابق     
  " شبهت تحمل العين لألذى يتحمل األم مسؤولية طفلها ومولودها للداللة على شدة التحمل " تشبيه تمثيلي       

 أ��م ا��'�رة) × ( ا�	ح�ح� و@��6  أ��م ا��'�رة)  √( �; @��6  – 25

5�� ا�	ح�ح� :  
 ) ×   .                                 (   األبيات تعبر عن البيئة االقتصادية التي عاشتها الشاعرة  •
 )    √.                                          (   من أهم المؤثرات في البيئة الجاهلية عادة الثأر  •
 ) ×   (     .          اعية التي صورتها البيئة النفسية المسيطرة على الشاعرة أثرت في البيئة االجتم •
 ) ×   (   تطلب الشاعرة عدم لومها والتماس العذر لها                                               •
 )    √(   سلوك جساس وقتله كليب مرفوض في هذا العصر                                         •
 )    √(   يها وزوجها                                                  جليلة متوازنة العاطفة بين أخ •
  )     √(     تماعية التي مرت بها الشاعرة  المشاعر التي عبرت عنها القصيدة انعكاس للظروف االج •
 د�? ��� ذ�A . ��%�ة  ��2 ا���@�ة��ءت  -26

  : فكرتها بلغة تتميز باإلبداع و بصور خيالية معبرة مثال عبرت الشاعرة عن مشاعرها و :  
 .يوحي بنغمة العتاب وهو )  يا ابنة األقوام( نداءها في بداية القصيدة   -
 :أن لوم األخت عبرت الشاعرة عنه باستخدام جمل شرطية ثالثة   -

 .توحي بأن اللوم نازل منزل المشكوك فيه و ذلك ألنه ما كان ينبغي أن يحدث )إن ( و استخدام ) إن  بـــ(أسلوب الشرط  -  
 . ألن اللوم ال ينبغي أن يكون إال إذا تحقق وجود ما يوجبه ) إذا ( فمشروط بــ : أما اللوم الثاني  -  
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 . لشك داخل في قضية اللوم فكيف يمكن أن تالم أخت على شفقتها على أخيها ا ثالث و ذلك ألنفي البيت ال) إن ( ثم تعود من جديد إلى الشرط بــ  -  
 مؤثرًا باعثًا على الحزن في النفس كيف تم ذلك ؟............ جاء التشكيل اللغوي في البيت  – 1

.........................................................................................................................  
       درك الثائر يشفيه وفي      دركي ثأري ثكل المثكل –  2

 كيف تم ذلك ؟  باالضطراجاء التشكيل اللغوي في البيت السابق  مؤثرًا باعثًا على التعقد و التأزم و الحيرة و  -
.......................................................................................................................  

 


