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 -1أ َ
صاح تَـــرى بَريقا ً ھَبﱠ َوھنا ً
ِ
 -2أَ ِر ُ
قت لَهُ َوأَنـــــــــ َج َد بَع َد ھَد ٍء
زن حُبشا ً
 -3يُضي ُء َربابُهُ في ال ُم ِ
ت فــــــــــي ُذراه
صفﱠحا ٍ
َ -4كأ َ ﱠن ُم َ
ب يَقو ُد بــــ ُلقا ً
 -5فَأَف َر َع في الرُبا ِ
ُضام َدھـــ ٍر
َ -6وأَصبَ َح ِ
راسيا ً بِر ِ
ين َوبـــالً
َ -7وأَر َد َ
ف ُمزنَةُ ال ِمل َح ِ
 -8ف َ َ
بات ال َسي ُل يَر َكبُ جانِبــــــ َي ِه
سقى قَومي بَني َمج ٍد َوأَسقــى
َ -9
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نُ َميـــــراً َوالقَبائِ َل ِمـــــــن ِھ ِ
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شرح بعض المفردات:

ال
َك ِم
صباح ال َشعيلَ ِة في ال ُذبـــ ِ
ِ
حال
َوأَصحابي َعلى ُش َع ِ
الر ِ
ب ِ
الل
الحـــــــرا ِ
قِياما ً بِ ِ
اإل ِ
ب َوبِ ِ
َوأَنواحا ً َعلَي ِھ ﱠن ال َمـــــــــــآلي
ال
ُم َج ﱠوفَةً تُ ُذبﱡ َع ِن ِ
السخـــــــ ِ
ال
الرمـ ِ
َوسا َل بِ ِه ال َخمائِ ُل في ِ
ب ال َعزالي
صوبُهُ َس ِر َ
َسريعا ً َ
فال
ار َكال َع ِم ِد الثَـــــــــ ِ
ِم َن البَقّ ِ

ھب :لمع /وھنا  :ساعة من الليل /الذبال :خيط في الشمعة /ارقت :من االرق /انجد  :بالد نجد /الرباب :
السحاب المتدلي  /حبشا  :قوم سود/االالل  :اراس الرمح  /المصفحات :االبل  /بلقا  :السحاب  /رضام:
الصخور /الملحين :اسم مكان /العزالي  :مخرج الماء من السحاب  /العمد :البعير السمين
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البناء الفكري:
 /1ما ھو الموضوع العام للقصيدة ؟و ما الدافع إلى نظمه؟
 /2كيف تخيل الشاعر لمعان البرق في البيت الثالث ؟
/3حدد البيت الدال على نزول المطر الغزير؟
 /4متى تتبع الشاعر المشاھد الطبيعية ؟و ما داللة ھذا الوقت بالنسبة للشاعر ؟
 /4حدد بعض مظاھر البيئة من خالل النص مع التمثيل لكل مظھر ؟ )أربعة مظاھر( .
البناء اللغوي
/1أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات
 /2في صدر البيت الثامن صورة بيانية .حدد نوعھا و اشرحھا مبينا وجه بالغتھا .
 /3ما األسلوب البالغي المعتمد في النص ؟ وما سبب اعتماد الشاعر عليه؟
 /4عال م يعود ضمير الھاء في" ربابه "في البيث الثالث و "جانبيه "في البيت الثامن و ما آثره في بناء
النص ؟
 /5اكتب البيت الرابع كتابة عروضية محددا قافيته و نوعھا و حروفھا .
الوضعية االدماجية:
السند :لقد كان لوصف الطبيعة حضورا مميزا عند الشعراء الجاھليين و ذلك ألسباب كثيرة جعلتھم
ينوعون في مواضيعھا.
التعليمة :اشرح ھذا القول مبرزا اثر البيئة الصحراوية عليھم وعلى مواضيع شعرھم ذاكرا أھم شعراء
الوصف الجاھليين موظفا  :الفعل المضارع و أخوات كاد و مجازا لغويا و أخر عقليا معتمدا على نمط
الوصف و ما تحفظ من أبيات شعرية .
مالحظة ) :ضع سطر تحت الشواھد(
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