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 النص:
 بوسُفوٍر" Kسطانبول:الي، يصف مدينَة "قال أمري الشعراِء أمحد شوق

o َ؟         اــــــــان بنَ ـــــــــــــَعَلى َأيِّ اجلِن ؟ــــــــِق َتسْ ـــــــَدائِ ـــــــــــويف َأيِّ احل     َمتُرُّ  َتِقرُّ
oــــَلْغَت بِنا الرُّببَـ               رُّ ـــَـــ ُك اَألغَفلـــــــــــأَيـَُّها ال ُرويًدا  وَع، فأنَت حرُّ ـ
o ِيـــــــــــاهِ ــــــُحتيُط بَك اجلَ               َن املَياهـــبه السُّيوِل مَعَلى ش  زائُِر كالشِّ
oال َتِفرُّ ــــــــع الظـَّـــــــــَالِم فـــــــَتِكرُّ م    ــــــــــــــَباِه          ـــــَوأَنت َهلُنَّ رَاٍع ُذو انتِـ 
oا املسmِ ِذَخاتٍ ــــتـَُلوُحqَ اتٍ ــــــــاخمَــاِقُل َشـــَـ عـــــَــ ِصل املـــوتـَتَّ               اِجُد 
o ُرٌّ ــــــطَّ بَ حنَ بــــــَها، وا رٌّ ـــــــــبَ  اــَــــ ــــــــــمسَ               ــــــــــَال ُمَتفاِوتــاتٍ ــــِطَباقًا يف الع 
o ٍوَروٍض َفوَق روض فوَق َروضٍ              وَكم أرٍض هَناِلَك فوَق أرض 
o         كسطٍر يف الِكَتاِب عالُه سطرُ      وُدوٍر بعُضها من فوِق بَعٍض 
o         رَادى َفهي نــــثرُ ــــــــــــــْن قُرئت فُ وإِ     إذا قُرَِئْت مجيًعا َفهَي نَـــــــــــــــْظُم 
oًعــــــــاـــــَشُقه َشهيــًدا أو َمسيـــــــــــويَع      ا        فـََيا مْن يْطُلُب املْرَأى البِديع 
o ِــــــيَعــاـــرَأَيُت حماس  الُبوْسُفور" َعْمُرو" فـَُهنَّ الواُو، و              َن الدُّنيا مجَِ
oًنا رّ ـــــــنَقلِنُبِهج خاِطرًا و  ـحِر َسْفرُ ما رأى يف البَــــــــ ِ�حَسنَ               عــــــــــيـْ
oعِر ُعذرُ  يف ُعُقوِق الّشــــــــــفمالكِ                هِ ـــــعر إيـــــ� بناَت الشّ  هِ ــــــــإيف 

     )387-385أمحد شوقي (الديوان/ص                                                                           
 األسئلة

 نقاط) 06( أفهم نصي:
 صغ فكرة عامة للنص..1
 ؟من خياطب الشاعر يف البيت األول، وملاذا.2
 كيف تبدو حالة الشاعر النفسية؟ علل..3
 .qذخات - الربوع: اشرح الكلمتني.4
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   نقاط) 04: (أتعلم قواعد لغيت

 أعرب ما حتته خط يف النص..1
 أسلوب شرط وحدد أركانه.استخرج من النص: .2

 : (نقطتان)أتـــــــــــذّوق نــــــــــصي
 .األبيات طباقااستخرج من .1
 ."عر عذرفمالك يف عقوق الش: "شاعرالصورة البيانية يف قول ال حدد .2

 نقاط) 08: (الوضعية اإلدماجية
معرفة وعلما qلشعوب واألوطان واألقطار، كما أ�ا متعة للقارئ أو من أهم اآلداب اليت تكسبنا الرحلة أدب  السياق:

 .السامع، فتفتح شهيته، وحترك رغبته لز�رة هذه األماكن اجلميلة
 .زرت مدينة مجيلة، علق يف ذهِنك سحرها ومجاهلا وعراقة أهِلها وطبوعهم اليت أثرت فيكسبق وأن  ند:السّ 

 حمرتما عالمات الوقف. شرطٍ ، وأسلوب استعارةفا: موظ توسع يف السند ،تفسرييةيف فقرة  التعليمة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األستاذ: بوخامت نصرالدين2/2انتهى qلتوفيق والنجاح                        

تـــــــــــذ
استخر.11
الصوحددحدد..22

8: (ة اإلدماجيةوضعية اإلدماجية
منمن أهمالرحلة الرحلة ب أدب 

هيته، وحترك رغبتح شهيته، وحترك رغبته لز
نة مجيلة، علت مدينة مجيلة، علق يف
ظفموموظع يف السندتوسع يف السند
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