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  السؤالنص 

  :یقول امرؤ القیس في معلقتھ
  

َر   َرى َبَع ي اآلراِمَت اِتھا ف   َعرَص
  

لِ      بُّ ُفْلُف ُھ َح ا، كأنَّ   َوقیعاِنھ
وا    وَم َتَحمَُّل یِن، َی داَة الَب أّني َغ   ك

  
َدى    ُمراِتل لِ  َس اِقُف َحنَظ يِّ ن    الَح

يَّ مَ      ْحبي َعل ا َص ًا بھ یَُّھمْ ُوُقوف   ِط
  

وَن   ًى،  : َیقول ْك َأس ِلال َتھِل   وتَجمَّ
َرٌة     فائي َعْب ٌةوإّن ِش   ُمَھَراَق

  
ن      ٍم داِرٍس م َد َرْس ل َعْن وَِّلفھ   ُمَع

  
  
  . المفردات التي تحتھا خطينابین مع) ١(
 .استخرج من األبیات صورتین وبین جمالھما في تحلیل أدبي واف) ٢(
  . األبیاتحدد مواضع الحوار الدرامي في) ٣(
  .دون ما تحفظھ من القصیدة، مع الشكل) ٤(
  

  :اإلجابة
  نى المفرداتامع) ١(

  ،شجر شائك :َسُمراِت ،ساحات دیارھا :َعرَصاِتھا .الظباء البیض :اآلراِم
  .معتمد :ُمَعوَِّل ،مصبوبة :ُمَھَراَقٌة ، تحلى بالبر :تَجمَِّل  ،نوقھم :ِطیَُّھْمَم
  
  صورتان وبیان جمالھما مع تحلیلھما تحلیال أدبیا) ٢(
  :قولھفي  بعر اآلرام بحب الفلفل تشبیھ :ىاألولالصورة ـ 

َر   َرى َبَع ي اآلراِمَت اِتھا ف   َعرَص
  

لِ      بُّ ُفْلُف ُھ َح ا، كأنَّ   َوقیعاِنھ
  

 كانت العرب تعتقد بأنھ ماشیة  أبیض جمیل،ظبٌي: »مْئرِِ«جمع اآلرام 
 أن المحبوبة قد دلیل علىواطمئنانھ بتلك البقعة  نافر،  حیواٌنھو والجن،

   .رحلت عنھا منذ أمد
لفح ووجود بعرھا الذي أخذ شكل حب الفلفل، دلیل آخر على تعرضھ ل



 )٢(

  . تبخر ماؤه، وتجمدحتى الصحراء، 
، حتى إنھ یبكیھا  یرید أن یكشف لنا عن عمق وفائھ لمحبوبتھالشاعر

 إنھ ثابت على : الشجي، وكأنھ یقولما بین رحیلھم وھذا الموقفعلى ُبْعِد 
ن تلك الدیار إال كَِّس أال ترى أن الشاعر لم ُی، ولكن.ت الدھور وإن كرَّ،احبھ

  .!ا تشبھ المرأة بھاالظباء، وما أكثر م
ناقف ب  عند وداع محبوبتھلحالتھتشبیھ الشاعر  :ـ الصورة الثانیة

   :، في قولھالحنظل
وا  وَم َتَحمَُّل یِن، َی داَة الَب أّني َغ   ك

  
َدى    ُمراِتل لِ  َس اِقُف َحنَظ يِّ ن    الَح

  
   :سمرات الحي ـ ناقف الحنظل

في الكشف عن مشاعر الفقد ثانیة  یتقدم خطوة امرء القیس إن  
 إنھ یخلع مما في وجداناتھ من مشاعر موحشة بسبب الفقد على والرحیل،

، وقد )سمرات (شواكاألالطبیعة حولھ، فلم یعد یرى في مرابع الحبیبة إال 
، )ناقف حنظل (ا تسیل ممن یجمع الحنظلانھمرت دموعھ وتدفقت، تماًما كم

          كان داالغیر أن ذكر الحنظل ھاھنا ال یدل على غزارة الدموع فحسب، بل 
  .على شدة ما یعانیھ من األلم والمرارةـ كذلك ـ 

    
   :مواضع الحوار الدرامي) ٣(
  .َعرَصاِتھا في اآلراِمَتَرى َبَعَر   : لقیسا ؤرما
  .كأّني َغداَة الَبیِن، َیوَم َتَحمَُّلوا   :لقیسا ؤرما
  .ُوُقوفًا بھا َصْحبي  :لقیسا ؤرما

  .ال َتھِلْك َأسًى: َیقولوَن  :       أصحابھ
  .ُمَھَراَقٌة وإّن ِشفائي َعْبَرٌة   :لقیسا ؤرما

  .ُمَعوَِّلفھل َعْنَد َرْسٍم داِرٍس من   :      أصحابھ
  
  .تحفظھ من القصیدة، مع الشكلشئت مما دون ما ) ٤(


