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 شرح وتحليل جسيع دروس القراءة والشرهص للرف الحادي عذر

 إعجاد: د. ألفت الجهجه 

 تحليل درس )رسالة أسير: ال تقل ألمي( للرف الحادي عذر

 األساليب اللغهية:

 إف-قج بجدتومػعجؼ مع العبلج  إف-كمو قج غدتالعتسة  فإ -قبزتو قج استحستالسخض  أف-إنشي غجوت أعسى التهكيج:
 -إف بارودًا ولج-إني ال أعخؼ الشـػ-قج تعفشت-قج بتختقجمي اليدخػ  أف-شطايا الخصاص والقحائف التي أصبت بيا

إف -إني أسسع دعاءؾ-إنشي أحسل-إنشي حي-قج فارقشيجدءًا مشي  أفلع أدِر -حطي مشيسا مثل حع الذاعخ ليتالتسشي: 
سيسػتػف:الديغ لمسدتقبل القخيب لمتػكيج -رويجًا رويجًا:تكخار لمتػكيج-يحِػؿ الدجػف إلى أماكغ قج راح-العجو ال يعبأ
 واإلصخار.

 ال تقل ألمي: لمحدخة واأللع وااللتساس. الشيي:

 فّظ أسخىع واربط عمى قمػبيع الربخ:لمجعاء. -قل ليا: لبللتساساألمر: 

شائخ الذػؽ:  كمسا شارأدنػ مشو -لي، والفاء واقعة في جػاب الذخطمشي حشيغ بصػ  فإليظحمسي ال يكفي إف كاف  الذرط:
 وجػاب الذخط مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)أدنػ(.

 الميع فّظ أسخىع واربط. الجعاء:-

فكيف يشاـ مغ أمدى مغ -ما الدبيل عمى الشػـ وىػ ال يأتيشي؟لمشفي والتعجب-فسغ غيخؾ أيتيا العصػفة؟ لمشفي االستفيام:
 كيف يعبأ بالدمغ؟ لمتعجب.-ـ؟لمشفي والتعجب وإضيار األلعاليسػ 

 يا حاممة الميالي:إلضيار الذػؽ والحشيغ ألمو. الشجاء:

ال -ال يكفي-لع أدرِ -ببل وجل-ال يأتيشي-ال أعخؼ الشـػ -ما زالت تصخز جدجؼ-ما تشفظ تدتجعي-ىي ال تعخؼ الشفي:
 بعج ثبلثيغ بابًا.ما زلت عمى -لع يعج يبالي-ال يعبأ بالدمغ-يغادرني

 بل إف العتسة قج غدت. اإلضراب:

 السيارات اللغهية:

 فصارت قجمي.-فيخعت أتحدذ-فيشيس ليداعجني-فأرتصع بالبخش-فذّمت-فأصبحت كفيف البرخ الشتيجة:
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 ليداعجني. التعليل:

 اليقطة والشػـ.الطباق:

 الرهر الجسالية والجالالت:

 مع فقجاف برخه. أتمسذ بخيق عيشييا:كشاية عغ شػقو ألمو-

 نػر رؤيتيا:شبو رؤية أمو بالشػر أو بالذسذ السشيخة.-

 أتبدع متحايبًل عمييا:كشاية عغ التطاىخ بالفخحة والدعادة.-

 السخض قج استحكست قبزتو: مكشية شبو السخض بإنداف لو قبزة، وتػحي بديصخة السخض عميو واستحكامو.-

 يجّب، وتػحي بديصخة السخض عميو.دّب سقسو في عيشّي:شبو الدقع بذيء مادؼ -

 العتسة قج غدت جدجؼ: مكشية شبو العتسة بعجو يغدو جدجه، وتػحي بذجة السعاناة في األسخ والسخض.-

قخحت تباريح الػجج خبليا قمبي: مكشية شبو الػجج بذيء مادؼ يتقخح، وشبو قمبو بالخبليا، وتػحي بالسعاناة، وتأثيخ الدجغ -
 عميو.

 البعج عشظ لػاعج صجرؼ:شبو صجرؼ بإنداف يذتاؽ، وشبو اآلىات بسخض يػجع.أوجعت آىات -

بجدتو -يا حالسة الميالي الصػاؿ بفمحة قمبظ الشائي: كشاية عغ أمو، والفمحة كشاية عغ االبغ الدجيغ وشبو القمب بإنداف ناءٍ -
 سشػات االنتطار:شبو سشػات االنتطار بإنداف يبجد.

ضػءىا السبرخ: -تدتجعي إلى عيشي الخحيل:مكشية شبو الػعػد بإنداف يدتجعي أسباب الخحيلتمظ الػعػد التي ما تشفظ -
 مكشية شبو الزػء بإنداف مبرخ)تذخيز(.

 تصخز جدجؼ:مكشية شبو الذطايا بخيػط تصخز، وتػحي بكثخة الجخاح واأللع مغ شػقو لػالجتو وأمل في الدجغ ومعاناة.-

 اشة القجـ.جفت مغ الساء والحياة:كشاية عغ ىذ-

 رمى فييا الدماف:مكشية شبو الدماف بإنداف يخمي.-

 اليقطة تؤلسشي: مكشية شبو اليقطة يؤلع، وتػحي بالتعحيب والسعاناة في الدجغ.-

 ال أعخؼ الشػـ:كشاية عغ التعب.-
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 اليـػ الجامي:كشاية عغ كثخة التزحيات والذيجاء.-

 ارع بإنداف غزباف، وتػحي بالثػرة.شيج استحالة شػارع السخيع غزبًا:مكشية شبو الذػ -

 سحب العدائع:تذبيو بميغ شبو العدائع بالدحب.-

 تدتحثشي عمى المقاء: مكشية شبو الدحب بإنداف يدتحثو عمى المقاء.-

 جدءًا مشي قج فارقشي: شبو الجدء بإنداف يفارؽ.-

 خىا.فصارت قجمي في فزاء السخيع:مكشية شبو القجـ بصائخ يصيخ، تػحي بقصعيا وبت-

 انبجدت عيشي دمًا:مكشية شبو العيغ بشيخ يشبجذ مغ الشساء، وتػحي بغدارة الجماء وشيارة الذييج.-

 أحسل وجعي عمى عكازتي:مكشية شبو الػجع بذيء مادؼ يحسل.-

 أرػ شقيقي الذييج قسخًا يشيخ الدساء:تذبيو بميغ شبو شقيقو بالقسخ، وتػحي بجسالو وقت الذيادة.-

 مكشية بو الػجع بذيء مادؼ يكذط. أكذط بيا وجعي:-

 يشاديشي بقػة البخؽ والخعج والدحاب: كشاية عغ قػة الرػت.-

 عبخ األثيخ السشداب مشظ إلّي:مكشية شبو األثيخ بساء مشداب.-

 إف العجو ال يعبأ بالدمغ:شبو الدمغ بذيء بإنداف ال يعبأ بو، وتػحي بجبخوت االحتبلؿ وقدػت.-

غ لدرع األمخاض: تذبيو بميغ:شبو األمخاض بالدرع يدرع، وىػ كشاية عغ كثة جخائع االحتبلؿ يحّػؿ الدجػف إلى أماك-
 وبذاعتو تجاه األسخػ.

 إذابة األجداد رويجًا رويجًا:مكشية شبو األجداد بذيء مادؼ ُيحاب، وتػحي بالزعف والتبلشي.-

 ، وتػحي بقدػة االحتبلؿ وضمسو وبذاعتو.صارت حقػؿ تجارب عمى األحياء:تذبيو بميغ شبو الدجػف بسعسل لمتجارب-

 تحّمل مغ كل إندانية:كشاية عغ وحذية االحتبلؿ وبذاعتو.-

 تجخد كغ كل حق كفمتو السعاىجات الجولية:كشاية عغ غجر االحتبلؿ وأساليبيع الخجاعة الساكخة.-

 فييع.غدا الجاء أجداميع:مكشية شبو الجاء بعجو يغدو األجداد، وتػحي بانتذار السخض -
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يرارعػف عحابات الدجغ:مكشية شبو عحابات الدجغ بذيء مادؼ يقاوـ، وتػحي بذجة السعاناة في الدجغ، وتحجييع -
 لمدجاف بإرادتيع الرمبة القػية.

 يجفعػف السػت ويقيخوف السخض:شبو السػت بعجو يجفع، والسخض بعجو يقيخ، وتػحي بإرادة األسخػ القػية.-

 السحشة بعجو يشترخوف عميو، وتػحي بإرادتيع الرمبة.يشترخوف عمى محشتيع:شبو -

 شائخ الذػؽ:تذبيو بميغ شبو الذػؽ بصائخ يصيخ.-

 اشتعمت الشار في عيشّي: مكشية شبو عيشيو بسػقج يذتعل، وتػحي بذجة شػقو لػالجتو.-

 لدعتشي األسبلؾ مغ بيغ أضبلعظ:مكشية شبو األسبلؾ بحذخة تمدعو، وتػحي بذػقو لػالجتو.-

 الشي فزل دعائي:شبو بذيء مادؼ يشاؿ.ن-

 اربط عمى قمػبيع الربخ:شبو الربخ بحبل يخبط، وتػحي بثبات األسخػ في سجػف االحتبلؿ.-

 :السفردات

-الدقع:السخض-قّخ؛ت: جخحت-غدت:ىاجست-آىات:آحداف-بخيق: لسعاف-شبظ:شبكة-أتمسذ:أتحدذ-غجوت:أصبحت
-شطايا: نار متكايخة ؼ:شطية-الشيار: ج: أنيخ-خمت:مزت-بجدتو:فّخقتو-العجلػاعج:الذػؽ ؼ: -تباريح:شجائج ؼ: تبخيح

-ىخعت:أسخعت-تمبج:تكاثف-الجامي:الحديغ-مقمتّي:عيشي-ولج:دخل-تشفظ:تداؿ-ارتصع:اصصجـ-بتخت:قصعت
-مثػػ:ج: مثاوٍ -يرارعػف:يقاومػف -داء:مخض-تحمل:تخمز-كفمتو:شسشتو-يعبأ:يكتخث-أكذط:أزيل-انبجدت:فاضت

 أدنػ:أقتخب.-: اليع والحدف الدمػاف

 القيم واالتجاىات:

 الجفاع عغ األسخػ.
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 شرح قريجة إن ضاق صجري  للرف الحادي عذر

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 (:3-1شرح األبيات من)

العػف،  يقػؿ الذاعخ إذا ألست باإلنداف أية شجة أو ضائقة ولع يجج الدبيل لمػصػؿ إلى حميا فارجع إلى هللا؛ كي تدتسج مشو
 وتصمب مشو التػفيق في حياتظ، واصبخ عمى حدج الحدػد، فالربخ كالشار تحخقو وإال عميظ بقتاليع بالديف والخماح.

 التحليل:

 إف ضاؽ صجرؾ: شخط وجػابو فارجع، وكشاية عغ التألع والدأـ -

 ارجع: أمخ لمحث والشرح واإلرشاد.-

 خيج.وقل حػلظ: كشاية عغ الحيخة في الػصػؿ إلى ما ي-

 األىل واألىل جشاس ناقز.-

فسا الربخ إال الشار تزخميا: تذبيو بميغ حيث شبو الربخ كالشار التي تحخؽ، وىػ أسمػب قرخ غخضو لمتػكيج -
 والتخريز.

 إما جفاؾ األىل: كشاية عغ الػحجة والػحذة.-

 (:6-4شرح األبيات من)

غ، ومغ شجة السعاناة فإنشي رجػت مغ هللا السػت أو األمل في يعبخ الذاعخ عغ حياتو في الدجػف وإنكار قػمو لو في الدج 
 الخبلص؛ ألف الدجغ كالقبخ فيو مرائب وأىػاؿ.

 التحليل:

 أنكخ القػـ ودؼ: كشاية عغ الجحػد عجـ االعتخاؼ بالجسيل.-

اناة األسخػ في أشمب السػت أو يشجػ بي األمل: مكشية، شبو السػت بذيء ماجي ُيصمب، وشبو األمل السشقح، وتػحي بسع-
 الدجػف.
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 الدجغ قبخ: شبو الدجغ بالقبخ، تػحي بحياة الحؿ التي يعيذيا األسيخ.-

 (:11-7شرح األبيات من)

يقػؿ الذاعخ لقج أصبت بأمخاض كثيخة في الدجغ فأضعفشي وكجُت أىمظ، وأصابشي أيزًا انتفاخ حتى احتار األشباء في 
الحؼ عيشي فيػ مغ أصعب األمخاض، وأخافشي ضعف في قمبي أذىب  عبلجي، وىي مغ أصعب األمخاض، وساءني الخمج

 الشـػ عشي وأقمقشي.

 التحليل:

 أصابشي خدؿ فأقمقشي: كشاية عغ السعاناة داخل الدجػف.-

 كاد يػدؼ بستشي:مشية شبو الخدؿ بالدع.-

 نابشي رىل:كشاية عغ صعػبة الذفاء مغ السخض.-

 بإنداف يديء.ساءني مغل: استعارة مكشية شبو الخمج -

 ىل يؤلع العيغ إال ذلظ السغل:كشاية عغ فقجاف الخاحة.-

 كع يؤرؽ مثمي ذلظ األؿ: كع خبخية لكثخة السعاناة.-

 ىالشي دأؿ في القمب أرقشي: شبو السذي بزعف بػحر يخيفو، وتػحي بالسعاناة.-

 (:15-11شرح األبيات من)

 وديخاف أىمكشي، فبل شعع لمحياة فييسا.يقػؿ الذاعخ لقج تشقمت مغ سجغ إلى آخخ فدجغ يافا -

 وسجغ غدة الحؼ ابتميت بو فيو عانيت أيزًا مغ السرائب الكثيخة.-

 وال تدألشي عغ سجغ خانيػنذ ورفح، معاناة شجيجة وضياع.-

 وفي سجػف القشاؿ الدقازيق كثخة القاذورات البق والجعل والبخاغيث.-

 التحليل:

 سجشي يافا وديخاف بدع يػدؼ بو.يافا وديخاف أدوت بي: مكشية شبو -

 فكاف سييغ:كشاية عغ عجـ وجػد شعع لمحياة.-
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 مغ الشػائب ما يزػؼ: كشاية عغ خصػرة الشػائب وتأثيخىا عميو.-

 ال تدل عغ خصػب الدجغ: نيي لبللتساس.-

 استفحل الزمل: كشاية عغ الزياع في الدجغ.-

 في القشاؿ سجػف: كشاية عغ كثختيا.-

 :شبو البق بالجشػد وتػحي بكثخة القاذورات.مغ جشجىا البق-

 الراب والعدل: شباؽ إيجابي.-

 (:17-16شرح األبيات من)

 يجعػ الذاعخ ربو أف يفخج عشو ، فبل شعع لمحياة بقي لجؼ، وأال يتخؾ أدمعو تديل عمى الخجيغ.

 التحليل:

 رباه عجل: نجاء لمجعاء.-

 الدجغ.فميذ سييغ: نفي وكشاية عغ صعػبة السعاناة في -

 ال تحر أدمعي: نيي لمجعاء، وتػحي بكثخة الجمػع.-

 الخيث والعجل: شباؽ إيجابي.-

 

 تحليل درس)من رحلة ابن بطهطة( للرف الحادي عذر

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 األساليب اللغهية:

إنو ليذ عمى وجو -وإف سميساف أمخ الجغ ببشائ-)تػكيج بالسفعػؿ السصمق( -سمع تدميسًا+يعطسػنو أشج تعطيعالتهكيج: 
 قج عاد.-األرض

 .جداه هللا عغ اإلسبلـ خيخاً الجعاء: 

 ليذ عمى وجو األرض.-لع يكغ بيحه السجيشة نيخ-ال أسػار الشفي:
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 مغ أكثخ ببلد الذاـ زيتػنًا.-أكثخ مغ ذلظ-أغخبيا-أعجب السباني وأتقشيا-أكبخ مشو التفزيل:

  االستجراك:

 لسا فتح ىحه السجيشة ىجـ. الذرط:

 السدجج كمو فزاء إال السدجج األقرى)استثشاء(.-ال أعمع بيا إال باباً  القرر:

 السيارات اللغهية:

 بخ وبحخ.-ضاىخىا وباششيا-شػلو وعخضو-:صغيخة وكبيخةالتزاد في-

 رسػمًا شامدة وأشبلاًل دارسة.-إحكاـ العسل وإتقاف الرشعة-بجيع وحدشة-أنيق الرشعة محكع العسل الترادف:-

 ثع يعرخ.-ثع خخجت-فيتسشعػا بيا-ثع استشقس السمظ-ثع وصمشا-فدرت-ثع سافخت-ثع سخناجة:الشتي-

 خػفًا مغ أف يقرجىا الخوـ. التعليل:-

-شّخفو هللا)لمتذخيف(-أيزًا)لمتػضيح(-عميو الدبلـ)لمجعاء(-: صمى هللا عمى نبيشا وعميو وسمع)لمجعاء(الجسل االعتراضية-
 مجعاء(.جداه هللا عغ اإلسبلـ خيخًا)ل

 حطيا مغ السحاسغ:قج لمتذكيظ واالحتساؿ. قج تهفر-

 الرهر الجسالية والجالالت:

ـٍ.-  سامي االرتفاع: شبو االرتفاع بإنداف سا

 متدعة األقصار كثيخة العسارة حدشة األسػاؽ:كشاية عغ جساؿ مجيشة غدة.-

 نة سيجنا إبخاىيع الخميل.مجيشة صغيخة الداحة كبيخة السقجار:كشاية عغ مكانتيا السأخػذة مغ مكا-

 مدججىا أنيق الرشعة محكع العسل بجيع الحدغ:كشاية عغ اإلتقاف في بشائو وجسالو.-

 تخبة يػنذ: كشاية عغ قبخه.-

 دمحم(، وداللة عمى تقجيخه األنبياء وعطستيع.-عيدى-ىشاؾ اقتباس مغ األدياف الدساوية الثبلثة)سيجنا يػنذ-

 مشو:كشاية عغ اتداعو ودقة بشائو.إنو ليذ عمى وجو األرض أكبخ -

 وجو األرض:استعارة مكشية شبو األرض بإنداف لو وجو.-
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 مسّػه بالحىب: كشاية عغ عطسة السدجج وفخامتو.-

 أخحت مغ كل بجيعة بصخؼ: كشاية عغ شجة جساؿ قبة الرخخة.-

 مغ أنػاع الدواقة ورائق الرشعة ما يعجد الػاصف:كشاية عغ شجة جساؿ قبة الرخخة.-

 مغذّى بالحىب: مكشية شبو الحىب بالغذاء، وتجؿ عمى شجة جسالو.-

 تتؤلأل نػرًا:شبو لسعانيا بالشػر.-

 لسعاف البخؽ:شبو لسعانيا بمسعاف البخؽ.-

 يحار برخ متأمميا في محاسشيا ويقرخ لداف رائييا عغ تسثيميا:كشاية عغ جساليا.-

 الخخاب والجمار.عاد رسػمًا شامدة وأشبلاًل دارسة:كشاية عغ -

 إف في قبمتو ثبلثسئة مغ األنبياء:كشاية عغ السكانة السقجسة لسجيشة الخممة.-

 مجيشة كبيخة كثيخة الخيخات حدشة األسػاؽ:كشاية عغ جساؿ مجيشة الخممة واتداعيا.-

 مصخدة األنيار:كشاية عغ تتابع سيبلف الساء فييا.-

 وجو األرض:مكشية شبو األرض بإنداف لو صجر.-

 :السفردات

الخخاـ:رخامة:حجخ كمدي -سامي:مختفع وعاؿٍ -بجيع:جيل-مقجار:شأف ومكانة-كبيخ كبخاء-محكع:متقغ-أنيق:حدغ السشطخ
-نذد:مختفع-مسػه:مصميّ -استشقس:استكسل ىجمو-معخج:مرعج ج: معارج-شّخفو:عّطسو-مشيفة:مذخفة ومديشة-صمب

 حمػاء: حمػػ.-الخب: العرارة ج: ربػب-ر الجيار ج: شملأشبلاًل:ما بقي مغ آثا-ثغخ:ميشاء ج: ثغػر-مغذي:مغّصى

 القيم واالتجاىات:

 التستع بجساؿ مجيشة الخممة.-تقجيخ الخحالة
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 تحليل درس)بكاء طفل( للرف الحادي عذر

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 األساليب اللغهية:

لقج -لعميمة:زيادة حخؼ الجخ الدائج الباء لمتػكيجلدت با-يخجع: ال السدحمقة في خبخ إفلصػت ىحت الخضيع  فإالتهكيج: 
 شج إيبلمًا مغ دمػع الخجاؿ)تػكيج بإف والـ السدحمقة(.ألدمػع األشفاؿ إف -إف السيج مجتظ-خمقت

أتعخفػف كيف يعشف -تخػ مغ ذا الحؼ يشّبو؟إلضيار العصف والذفقة عميو-فكيف أعيج التألق إلى عيشيو؟لمتسشياالستفيام: 
لساذا ال -أتعخفػف كيف تحدف عيػف األشفاؿ.لمعتاب والمػـ وإضيار األسى والحدف -ر؟لمعتاب والمـػأحجاث الرغا

أال يػجعظ -أال تحخقظ دمػع الصفل؟لمتقخيخ والتعجب واإلنكار-تجيبيغ؟+لساذا ال تدخعيغ؟لمعتاب والتعجب والمػـ واإلنكار
 الذييق؟ لمتقخيخ والمػـ والعتاب.

 ال تجعي: لمخجاء.الشيي: 

 يا أـ الرغيخ: لمتعطيع والتػدد. -ماما: لمتػدد والتحبب، وححفت أداة الشجاء لمتقخيبالشجاء:

 ما خجمت.-ال تدسعيغ-ال تخيغ-ال تدخعيغ-ال تسيديغ بقجؾ-لدِت بالعميمة-ال تجيبيغ-لع تزسا يػماً -ال تحبو الشفي:

-استسيحيو:لمحث وإضيار الذفقة عميو-اركعي+انحشي+اسججؼ: لمتسشي واالستعصاؼ-عػدؼ:لبلستعصاؼ األمر:
 تعالي:لبللتساس.

 اسججؼ أماـ الرغيخ وناغي الرغيخ!-ماما ماما! التعجب:

 أعد.-أشج إيبلماً  التفزيل:

 صػت ىادغ كأصػات الحكساء.-كأنسا ىي تمسذ شيئًا مقجساً  التذبيو:
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 .تحػلترجبًل  شبّ إذا ما  الذرط:

 ال يجمذ سػػ األشفاؿ: لمتػكيج والتخريز. القرر:

 

 السيارات اللغهية:

 متخوؾ مشفخد.-عجد ويأس-ىمع وفخقاً  الترادف:-

 ثع عاد يحّجؽ.-ثع وضعت شفتيّ -فكانت تمظ الآللئ جسخات-فيمع قمبي وشعخت-ثع سسعت الصفل يبكيالشتيجة:-

 لئبل تسؤل قمبو مخارة الػحجة.-ألني رأيتظ مشح حيغ-روحاً ألنسو شعخ بأف -لتحث السفكخ التعليل:-

 الرهر الجسالية والجالالت:

 سسعت الصفل يزحظ فاختمجت روحي: مكشية شبو الخوح بذيء مادؼ يختمج، وتػحي بتأثيخ بكاء الصفل عمى الكاتبة.-

 جدج تخابي:كشاية عغ أصل اإلنداف مغ تخاب.-

 بخاءة األشفاؿ.يخجع صجػ أصػات السبلئكة:كشاية عغ -

 ضحكتو البخيئة السصخبة:مكشية شبو الزحكة بإنداف بخؼء)تذخيز(.-

 استكشاه األسخار:مكشية شبو الدخ بذيء مادؼ يعخؼ ويفظ.-

 ىل في قمبي فخقًا:كشاية عغ خػؼ الكاتبة عمى الكفل وتأثخىا ببكائو.-

 يحوب فيو: مكشية شبو البكاء بذيء مادؼ يحوب.-

 لػرديتيغ:شبو العبخات بذيء ماجي يشحجر، وتػحي بحدنيا عمى بكائو واحسخار وجشتيو وجسالو.تشحجر عمى وجشتيو ا-

كانت تمظ الآللئ الحائبة جسخات نار تكػيشي: ترخيحية شبو الجمػع بالآللئ، وشبو الجمػع بجسخات نار تكػؼ الذاعخة، -
 وتػحي بتأثيخ بكاء الصفل عمى الكاتبة.

 ية شبو عيشيو بشػر يتألق.أعيج التألق إلى عيشيو: مكش-

 ضل يبكي بكاء متخوؾ:شبو بكاء الصفل بإنداف تائو.-

 ضسستو إلّي بحراعّي:كشاية عغ حشانيا وعصفيا عمى الصفل.-
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 رفعت عقارب شعخه:شبو شعخه بالعقارب، وتػحي بعجـ تختيب وتدخيح شعخ الصفل، وعجـ العشاية بو.-

 .جبيتو الصاىخة: مكشية شبو جبيتو بساء شاىخ-

 كأنسا ىي تمسذ شيئًا مقجسًا:شبو لسذ شعخه بمسذ شيء مقجس.-

 سكبتو في قبمة كل ما يحـػ في جشاني:مكشية شبو القبمة بػعاء يدكب، وشبو الذفقة بساء يدكب.-

 يشبو االنعصاؼ:مكشية شبو االنعصاؼ بإنداف يشبو.-

 روحًا تشاجي روحو: مكشية شبو روح الكاتبة بإنداف يشاجي روح الصفل.-

 يعيغ ممؤىسا الحدف:مكشية شبو العيشيغ بكأس مسمػء بالساء، وشبو الحدف بالساء.-

 برػت ىادغ كأصػات الحكساء:تذبيو شبو صػت الصفل بأصػات الحكساء.-

 تسيديغ بقجؾ تحت قبعتظ:كشاية عغ صحة األـ، وإىساليا لصفميا.-

 باىتساميا بديشتيا تاركة شفميا.الجػاىخ تصػؽ العشق:شبو الجػاىخ بحبل يصػؽ عشقيا، وتػحي -

 أال تحخقظ دمػع الصفل: مكشية شبو الجمػع بشار تحخؽ قمبيا.-

 مجاز مخسل في عيػف األشفاؿ، وعبلقتو جدئية)يقرج الصفل(.-

 كيفتظ الصبيعة: مكشية شبو الصبيعة بإنداف يكيف.-

 ومكانة السيج في قمبيا انحشي أماـ الدخيخ+اسججؼ أماـ ىحا السيج:كشاية عغ خزػع األـ لصفميا،-

 ال تجعي رب الدخيخ يبكي: مكشية شبو الدخيخ بإنداف يسمظ سخيخًا.-

 تسؤل قمبو مخارة الػحجة: مكشية شبو القمب بكأس، وشبو السخارة بساء مغسػر، وشبو الػحجة بصعاـ مخ السحاؽ.-

 تحػلت السخأة كخىًا:مكشية شبو السخأة بإنداف يتحػؿ.-

 

 :السفردات

-محياه:وجيو-اختمجت: تحخكت واضصخبت-ر الرػت ج: أصجاء+عصر+ ال صجػ ال فائجة مغ الكبلـصجػ:تكخا
ع-فخقًا: خػفاً -ىمع: خاؼ-استكشاه:معخفة الدخ-أزلية:أبجية -آللئ:درر-وجشتيو:خجيو-عبخات:دمعات-رضيع: ُرضَّ
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:يجور-شفقة:رحسة-جشاف:قمب ج أجشاف-تشحجر:تديل تشاجي:تتحجث -ت شعخ(عقخب عقارب)خربل-ضسستو:عانقتو-يحـػ
-ستارة ستائخ-تسيديغ:تتسايميغ-قبعة:قمشدػة ج: قبعات-قج:قػاـ-حجؽ:نطخ بجقة-عميمة:مخيزة-التعشيف:التكمع بغمطة-سخاً 

 حدشاء: حدشاوات وحداف.-السيج:الدخيخ-إيبلمًا:إيحاءً -محجتظ:مقرجؾ-صخامة:صبلبة وججية وقدػة

 القيم واالتجاىات:

 رعاية الصفل والعشاية بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح قريجة)واحر قلبو( وتحليليا للرف الحادي عذر

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

  شرح البيت األول:

ما أشج لػعة قمبي بدبب حبي لديف الجولة الحؼ أصبح قمبو ال يتذػؽ بي وال يحذ بحبي لو،والجليل عمى حبو أنو أدخل 
 السخض في جدسو وحالو.

 التحليل: 

َشػػِبع:بارد مػػع الجػع)إحدػػاس ميػػت(ج َشػػِبسػف -حػػخ:ج ُحػػخور وأحػػاِرر أؼ يػػا لحػػخارة قمبػػي وحخقػػة قمبػػي ولػعتيػػا البخد وشػػبع   
 سقع:مخض أسقاـ شفاء وصحة.-جدع أجداـ وأجدع وجدػـ-وَشبامى)الدبلح والدع(
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-ػف،ال محػػػل لػػػو مػػػغ اإلعػػػخابوا:حػػػخؼ نػػػجاء يفيػػػج الشجبػػػة،مبشي عمػػػى الدػػػك-واحػػػّخ: أسػػػمػب نػػػجاء غخضػػػو الشجبػػػة والتحدػػػخ- 
:مشجوب عميو مفعػؿ بو مشرػب بفعل مححوؼ تقجيخه أنجب،وعبلمة نربو الفتحة الطاىخة عمى آخخه،وىػ مزاؼ.  حخَّ

اه:مزػػاؼ إليػػو مجخور،وعبلمػػة جػػخه اشػػتغاؿ السحػػل بحخكػػة السشاسػػبة،وياء السػػتكمع السححوفػػة فػػي محػػل جػػخ  يوقمبػػاه أصػػميا:قمب
 ؽ،والياء لمدكت وحخكت بالزع تذبييًا ليا بالزسيخ.مزاؼ إليو، واأللف لئلشبل

واحخ قمباه:استعارة مكشية،حيث شبو األلع والحدف بشار تحخؽ القمب أو جسخة وشسذ حارة،وتػحي بذػقو وحبػو لدػيف الجولػة - 
 لجولة(.: شباؽ إيجابي)قمبي وقمب سيف اوه وقمباقمب-الرادؽ،وشجة األلع والحدخة والتػجع مغ فتػر العبلقة بيشيسا

قمبػػو شبع:شػػبو عػػجـ شػػػؽ سػػيف لػػو وعػػجـ إحداسػػو بػػو بسػػاء بػػارد،وتػحي بفتػػػر العبلقػػة بيشيسػػا وعػػجـ إحدػػاس سػػيف الجولػػة - 
 بالذاعخ،وحبو الرادؽ لو،وال مباالتو بو.

 كيج.قّجـ عشجه عمى سقع:لؤلىسية والتخريز والقافية،وىػ أسمػب قرخ بالتقجيع والتأخيخ غخضو األىسية والتخريز والتػ - 

 حخ وشبع:شباؽ إيجابي يػضح السعشى ويبخز الفكخة. -

 مغ بجدسي وحالي:تػحي بأثخ حب الذاعخ لديف الجولة وصجؽ حب الذاعخ،ونفاؽ الحداد لو.-

 العاشفة ذاتية)ألع وحدف وحدخة وحب(.-الغخض الذعخؼ األساسي:العتاب واألغخاض الفخعية ىي الفخخ واالعتداز والسجح-

  :شرح البيت الثاني

يتعجب الذاعخ ويدتشكخ مغ حبو الرادؽ الحؼ ال يدتصيع كتسانو، ومع ذلظ سيف الجولة يبتعج عشو، وبيغ حب الحداد 
والسشافقيغ مشو ومع ذلظ يقتخب مشيع فيػ حب مطيخ وشكمي ومديف ونفاؽ)يطيخوف السحبة خبلؼ ما يبصشػف الحقج 

 والزغيشة لظ)حب صادؽ وكاذب(.

 التحليل: 

-تجعي:تدعع وتتطاىخ وتشافق تخفي-جدج:أجداد-بخػ:أضعف وجعل جدسي نحيبلً -ضيخ وأبػح وأعمغ وأفذيأكّتع:أخفي أ-
 -بخيت القمع:نحتو-األمع:الببلد والسقرػد بيا الحداد والػشاة-ؼ وأسيفاسيف:سيػؼ وأسي

 مالي أكّتع:أسمػب استفياـ غخضو التعجب واالستشكار.- 

 .مقابمة بيغ شصخؼ البيت)حب صادؽ وكاذب(-

 أكّتع:قيسة الذجة لمسبالغة والذجة والتكثيخ)شجة حبو لديف الجولة الرادؽ وصعػبة كتساف ىحا الحب(.-
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 قج بخػ:حخؼ تحقيق وتػكيج.-

 أكتع حبًا: مكشية شبو الحب بدخ يكتع. -

ػةػػ مػػكشية،ػػحػػيث شبو أػػثػػخ حػػبو اػػلػػرادػػؽػػ لػػديف اػػلػػجوػػلػػة بػػسادػػةػػ مػػحيػػبة تػػحيػػب جػػدسو أػػوػػ- بػػقمع  أػػكػػتع حػػبًا قػػج بػػخػػػ جػػدجؼػػ:ػػاػػستعارػ
 يبخػ،فأصبح نحيبًل،وسخ جسالو التجديع،ويجؿ عمى صجؽ حبو لديف وتأثيخه عميو،وحدنو وزيف ورياء الحداد لو.

 أكتع وتجعي:شباؽ إيجابي.-

 تجعي:تػحي بالخجاع وزيف حب السشافقيغ لو وريائو.-

  شرح البيت الثالث:

في معاممتظ لي قرخ عجلظ،ولسغ أشكػ ىسػمي إذا كشت لقج عيجتظ أييا األميخ عاداًل في كل األمػر ومع كل الشاس إال 
 أنت سبب السذكمة وأنت العجو والقاضي في الػقت نفدو،فمغ يكػف الحكع مشرفًا)مجح بسا يذبو الحـ)عجؿ إال في معاممتو(.

 التحليل: 

والسشازع والسخاصع الَخرع:العجو -الخراـ:أنت مرجر الشداع وسبب السذكمة والخبلؼ الػئاـ والػفاؽ-أعجؿ:أقدط أضمع-
-الحكع:القاضي والسشفح لمحكع والفاصل ج:َحكع لمسفخد والجسع-والسقاتل السحب ج خرػـ وِخراـ وَخْرع)مفخد وجسع(

 الحكع:الُسدغ.

 يا لمبعيج لبعج الذاعخ عغ سيف الجولة مكانة ومعاممة.-

 يا أعجؿ:أسمػب نجاء غخضو االستعصاؼ والسجح والعتاب وأسمػب تفزيل.-

 عجؿ الشاس إال في معاممتي:استثشاء غخضو التػكيج والتخريز.يا أ -

أنت الخرع والحكع:شبو ما بيشو وبيغ سيف الجولة مغ نداع بسا يجخؼ في محكسة)عجو وقاضي(،وشبو سيف الجولة بالسشازع -
 ؼ.والقاضي في آٍف واحج،فيدتبعج اإلنراؼ،وتػحي بدمصة سيف الجولة،وضعف الذاعخ أمامو،ويأسو مغ اإلنرا

  شرح البيت الرابع:

يػجو الذاعخ عتاب لديف الجولة فسا قيسة البرخ لئلنداف إذا لع يشتفع بو،فأنت كاألعسى لع تسيد بيغ الشػر والطبلـ أؼ 
 الحب الرادؽ والكاذب مغ الػشاة ويجؿ عمى نطختو في الحياة وخبختو .

 التحليل: 
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-استػت:تداوت تبايشت واختمفت -ف السخجوع بالجنيا أؼ سيف الجولةأخي الجنيا: اإلندا-الجنيا اآلخخة ج الجنى والجنيػات
 الطمسةج الُطمع والطمسات.-األنػار الطمع ؼ الشػر

 ما انتفاع؟أسمػب استفياـ غخضو الشفي.-

 أخي الجنيا:كشاية عغ مػصػؼ اإلنداف السخجوع بالجنيا الخّجاعة ويقرج بو سيف الجولة.-

ألف الجنيا خجاعة وكحلظ سيف الجولة ُخِجع بيا وبالحداد ويػحي البيت بعجـ ججوػ البرخ اختار الجنيا لمتحجيج والتخريز؛-
 بجوف االنتفاع بو وعجـ االنخجاع بالسطاىخ وىػ حكسة.

وجػابو مححوؼ مفيػـ مغ الدياؽ تقجيخه)ما انتفاع أخي الجنيا:نتيجة لسا -إذا استػت:أسمػب شخط)إذا أداتو واستػت فعمو- 
 بعجه(.

عشجه األنػار والطمع:شبو اإلنداف الحؼ ال يسيد بيغ الشافع والزار كاألعسى ال يفخؽ بيغ الشػر والطبلـ،وشبو  استػت- 
األنػار )الحب الرادؽ مغ الذاعخ(بالشػر،والطمع)الحب الكاذب لمحداد(بالطبلـ،وفيو حكسة تحث عمى صحة الخأؼ والتفكيخ 

 الدميع وخبختو في الحياة.

 

  شرح البيت الخامس:

 يعاتبو بأف فخاقو لو مؤلع لمشفذ،فبل قيسة لحياتشا بجونظ، ووجػدنا وشعػرنا كالعجـ.

 التحليل: 

 يِعّد عميشا -عجـ:فشاء وال وجػد بقاء ووجػ-وججانشا:إدراكشا وشعػرنا-نفارقيع:نتخكيع نبلقييع-يعد:يرعب يديل وييػف -
اإلنداف  يعد-عمّي ما أصابظ:يرعب ويذتج يعدعّد الساء:قل ونجر وساؿ)-مفارقة األحباب تخكيب لغػؼ أؼ:يرعب ويذتج

 األصجقاء عشج الذجائج:يقل ويشجر يعد-بتخفعو عغ الجنايا:يربح عديدًا ويتعطع ويدسػ ويتخفع

خجـ يا لمبعيج لمبعج والسجافاة والخراـ وياما لمكثخة يا مغ:نجاء غخضو العتاب وإضيار الحب والتعطيع وتعػد عمى األميخ،واست-
 البعج.

 يِعد:تػحي برعػبة مفارقة الذاعخ لديف الجولة وحبو الذجيج لو.-

 وججانشا وعجـ شباؽ إيجابي.-

 :تذبيو بميغ حيث شبو وججاف الذاعخ بالعجـ.عجـا كل شيء بعجكع وججانش-
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  شرح البيت الدادس:

محبتي لظ برجؽ ال بجافع التأنيب،وقج ضسشت عتابي وقريجتي درًا في نفاستو  عغىحا عتابي لظ في قريجتي بجافع  وناتج 
 وفراحتو وىػ في الحقيقة كمسات عديدة وغالية)عتاب في الذصخ األوؿ وفخخ في الذصخ الثاني(.

 التحليل: 

 ْمعيػديل اػلػجـػ مػغ كػَ --اػلػجرػةػ وػجػ:ػدػرػ وػدػرػرػ اػلػآللػئاػلػجرػ:ػؼػ:ػ-ضسغ:ػاػحػتػػػ -مػقة:ػمػحبة ػكػخاػىػية-عػتابػي:ػشعخؼػ وػقػريجتػي-
رَ قخاءة القخآف تشقي -:الآللئبالجرتيتع الشداء -:كبلـَكِمعإال أنو -الجخيح:جخح  :المبغ.  الجَّرشخبُت -مغ شػائب األحقاد:الشفذ الجَّ

 ىحا لمتحجيج والتخريز أؼ شعخؼ وقريجتي.-

 ز والتخفيف مغ نبخة العتاب بالسحبة.إال أنو مقة:أسمػب استثشاء غخضو التػكيج والتخري-

أنو مقة:أسمػب تػكيج واسع أف الياء في محل نرب وخبخىا مقٌة، وأنو تعػد عمى العتاب)ويقرج عتابظ دليل وعغ محبة(، -
 ومقة مغ ومق.

غ:تػكيج والذجة لمسبالغة في فخخه بذعخه ومحبتو لؤلميخ.-  قج ُضسِّ

 غمػىا ونفاستيا وقيستيا بالشدبة لو ولديف الجولة.اختار الجر لمجاللة عمى ببلغة كمساتو و -

 قج ضسغ الجر:شبو كمساتو القيسة الغالية العتابية بالبجر، وفييا إيحاء بببلغتو وفراحتو،وحبو لؤلميخ.-

 أنو كمع:تػكيج .-

  شرح البيت الدابع:

ػػػالػػػػ أػػػػخػػػػذى نػػػػا رػػػػ اػػػػلػػػػسعخكػػػػة سيفي حػػػػادػػػػ قػػػػاشػػػػع سختػػػػ بػػػػو بػػػػيغ اػػػػلػػػػجحفميغ اػػػػلػػػػعطيسيغ،ػػػػوػػػػصختػػػػ أػػػػضخبػػػػ بػػػػو اػػػػألػػػػعػػػػجاػػػػءػػػػ،ػػػػوػ
 وعشفيا،ووشيديا،فالسػت كالبحخ اليائج يختصف األرواح ومتبلشع األمػاج كالبحخ الحؼ يخصف األرواح بالغخؽ(.

 التحليل: 

الجحفميغ لفع قجيع:الجير -مخىف:حاد رقيق الذفختيغ-صقيل–أبيس بتار -صاـر-الفيرل-قداـ-مغ أسساء الديف:ميشج-
 يمتصع:يتجافع.-مػج أمػاج-اً ضخبت:قاتمت قتااًل عشيف-العطيع جحافل

 مخىف كشاية عغ)مػصػؼ( الديف وكشاية عغ صفة)شجاعتو وفخوسيتو وفخخه بديفو(.-

 الجحفميغ: يجؿ عمى شجة السعخكة ووشيديا وفخوسيتو وشجاعتو.-
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 حتى:لمػصػؿ واالنتياء وصػؿ السعخكة إلى أوجيا في القتاؿ.-

 مػج السػت:الػاو حالية.-

صع: استعارة مكشية،حيث شبو السػت والتحاـ الجيذيغ أثشاء السعخكة، وحخكة الصعغ الستػالية كبحخ ضخبت ومػج السػت يمت-
 لو مػج متبلشع، وتػحي بذجة السعخكة، وعشفيا، ووشيديا،وشجاعة الذاعخ.

  شرح البيت الثامن:

شعخه وفراحتو وقػة شعخه وببلغتو  إف كشت ال تعخفشي فأنا شاعخ استصاعت كمساتي أف يخاىا األعسى لسشدلتيا العالية وتأثيخ
 وقجرتو األدبية،واألصع الحؼ ال يتحوؽ الذعخ أصبح يتحوقو)كشاية عغ جساؿ شعخه وقػة معانيو وفراحتو(.

 التحليل: 

أدبي:شعخؼ ج آداب)شعخ -األعسى:الكفيف ويقرج الحؼ ال يتحوؽ شعخ الستشبي وال ييتع بو ج ُعسي وعسياف البريخ-
 صسع:فقجاف الدسع:الحؼ ال يعيخ الستشبي أذف وال يتحوؽ شعخه.-مسة ج كمسات وَكِمعك-أسسعت أصست-ونثخ(

 أنا لمفخخ واالعتداز بشفدو وشعخه ولمتحجيج والتخريز.-

-أنا الحؼ نطخ األعسى إلى أدبي:كشاية عغ )صفة(جػدة شعخه وتفخده بالرياغة،وفخخه بذعخه، ومبالغة في فخخه بشفدو-
 :خمق(.أدب أدبي:شعخؼ أما)السدمع ذو

 أسسعت كمساتي:استعارة مكشية شبو كمساتي بإنداف أصع يدسع شعخه،وتػحي بحيػع صيتو وشيختو،.-

 أسسعت وصسع شباؽ إيجابي.-

ػشعخهػػ)ػػكػػل(ػػ(كػػمساتػػي- ػةػػ جػػسالػػية مػػجازػػ مػػخسل عػػبلقػػتو جػػدئػػية أػػؼػػ أػػسسعت قػػريجتػػو وػ ػاػػحػػجةػػ لػػيا مػػعشيافػػ(ػػصػرػ -فػػي كػػمسة وػ
 (.ز)مجازاإليجاأصابعيع:مجاز مخسل عبلقتو كمية وسخ جسالو 

  شرح البيت التاسع:

بعجىا لتفديخ  الشقادإنشي ألقػؿ القريجة السؤثخة بسعانييا الرعبة السبتكخة ثع أناـ مختاح الباؿ مالئًا جفػني،ويديخ الشاس و 
 معانييا الرعبة،ويجؿ عمى قػة شعخه وفخخه بو،وصعػبة معانيو وضعف قجرات الشقاد تجاه شعخه.

 التحليل: 
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جخاىا:بدببيا -شػارد:شاردة معانييا السبتكخة والرعبة التي يرعب فيسيا؛لحا شاردة وتائية ومجيػلة-يقع وأصحػأناـ أست-
الَخْمق:الشاس والسقرػد الشقاد والسحممػف ج الخمػؽ أما الُخُمق: الذيع -َجفغ:جفػف وأجفاف وىػ غصاء العيغ-ومغ أجميا

 ويترالح.يخترع:يتجادؿ ويتشازع يتفق -والدجايا ج األخبلؽ

 أناـ: داللة عمى راحة بالو واشسئشانو عمى قػة معانيو وشعخه.-

ملء جفػني:استعارة مكشية شبو الجفػف بكأس مسمػء بالساء،وكشاية عغ اليجوء وراحة الباؿ وفخخه بذعخه إذ يشاـ ويتخؾ غيخه - 
 يحمل معانيو الرعبة.

 ة.جفػف جسع كثخة لمجاللة عمى شجة راحتو أما أجفاف جسع قم-

عغ:حخؼ جخ يفيج السجاوزة أؼ االبتعاد)بعيجًا عغ شػاردىا معانييا الرعبة السبتكخة ليحمميا الشقاد ورائي وال أفكخ بيا( والياء -
 في شػاردىا تعػد عمى الكمسات، أما جخاىا فالياء تعػد عمى الذػارد.

 يديخ نتيجة لسا قبميا.-يديخ وأناـ شباؽ إيجابي-

في فخخه بذعخه واالىتساـ بو والخبلؼ عمى تحميل  السبالغة في التحميل والجليل الَخمق وتفيج لتذارؾاالتاء في يخترع تفيج -
 كمساتو العسيقة الرعبة.

يديخ الخمق جخاىا:كشاية عغ عسق تأثيخ شعخه في الشاس،وعسق معانيو،حيث يديخ الشاس لتقري أفكاره ومخاميو،واالىتساـ -
 بو، وفخخه بذعخه.

 شر:شرح البيت العا

البيت الحؼ قتل صاحبو :إف جخأتي وفخوسيتي وشعخؼ أعطع مغ أف تشكخ،فأنا فارس شجاع،صاحب الديف والقمع،فأنا مغامخ 
وبصل مغػار وفارس في الفيافي والقفار،وشاعخ مبجع صاحب الِقخشاس والقمع،،وقج استخجـ الػاو لبلشتخاؾ في الحكع،وقجـ 

غسار الميالي وفي الرحخاء السقفخة،وتعجدت السعصػفات لتذسل كل صفات الخيل ليطيخ شجاعتو في خػض السعارؾ في 
 الذاعخ الفارس.

 التحليل: 

الخُّمح:الخماح -سيف:سيػؼ وأسياؼ-البيجاء:الرحخاء ج ِبيج وبيجاوات-الميل الميالي الشيار-الخيل:خيل وأخياؿ)الفخس(-
 يذ.الِقخشاس:صحيفة ُيكتب فييا ج قخاش-واألرماح عػد في رأسو حخبة

 أناـ(وبجػاده، وبديفو عشجما قاؿ:الخيل والخمح والقخشاس.-في ىحا البيت جسع بيغ الفخخ الدابق بذعخه)أنا الحؼ-
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 الخيل والميل والبيجاء تعخفشي:كشاية عغ بصػلتو،وجخأتو،وشجاعتو،وببلغتو،وفخخه بذعخه،وشيختو،وذيػع صيتو.-

 بأشخاص تعخفو.تعخفشي:استعارة مكشية،شبو الخيل والميل والبيجاء -

ـ الخيل ليجؿ عمى شجاعتو في خػض السعارؾ في غسار الميالي في الرحارؼ السقفخة.-  قجَّ

 الديف تػحي بالقػة والذجاعة والفخوسية.-الخيل والميل:جشاس ناقز-

 األلفاظ القخشاس والخمح والجحفل ألفاظ تجؿ عمى تأثخه بالبيئة في زمانو.-

 ي القتاؿ في الطبلـ الجامذ وفي البيجاء.اختار الميل ليجؿ عمى شجاعتو ف-

 بيغ القخشاس والقمع محدغ بجيعي مخاعاة الشطيخ أؼ الذيء وما يبلزمو.-

 شرح البيت الحادي عذر:

 وسيعمع الجسيع فزمي وشخفي، وأنشي خيخ مغ بمغ ذكخه األسساع في السجالذ.

 التحليل: 

 قجـ: ج أقجاـ.-

 ج واإلصخار والترسيع.سيعمع: الديغ لمسدتقبل القخيب لمتػكي-

 بأنشي خيخ مغ تدعى: أسمػب)تػكيج وتفزيل(.-

 بأنشي خيخ مغ تدعى بو قجـ: كشاية عغ ذيػع صيتو.-

 شرح البيت الثاني عذر:

يشده نفدو عغ كل ما يعيبو أو يشقز مغ شخفو وعفتو،فيػ يدسػ فػؽ ذلظ،فيػ في بعجه عغ العيب والشقراف)اثشاف(كبعج 
،ويذبو نفدو بالثخيا في رفعتو،وعمػ شأنو،وعقمو،وإف كاف الذيب عيبًا الثخيا عغ الذيب والي ـخ فبل يمحق الثخيا شيب أو ىـخ

 واليـخ نقرانًا فمغ يقجح بي،فالذيب واليـخ ىسا الحداد.

 

 

 التحليل: 
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عمق في الثخيا:مجسػعة كػاكب في عشق الثػر أو مشارة ت-شخفي:عفتي وشيارتي ورجاحة عقمي حقارتي وذلي-نقراف كساؿ-
-الَيَخـ:بمػغ أقرى الكبخ والزعف-الذيب:بياض الذعخ وكبخ الدغ والسقرػد الحداد  الذباب-ذاف:ىحاف-البيت ج ثخيات

:أحج أىخامات الجيدة في مرخ.-الَيَخـ:جدع يحجه مثمثات وليا رأس مذتخؾ وىػ أحج األشكاؿ اليشجسية  الَيـخ

 باكتساؿ شخفو وعفتو وفخخه بشفدو.ما أبعَج العيَب:أسمػب تعجب غخضو الشفي، وتػحي -

العيب والشقراف تخادؼ والعيب أشسل مغ الشقراف)العيب ُخمقي وَخمقي ومادؼ ومعشػػ(العيب ىػ الشقيرة أما الشقراف فيو -
 تجرج وعيب في شيء واحج ومادؼ؛لحا قجـ العيب.

 شفدو.أنا الثخيا:تذبيو بميغ شبو نفدو بالثخيا،وتػحي بدسػه وعمػ مشدلتو،وفخخه ب-

 الذيب واليـخ تحقيخ لمحداد وىسا تخادؼ مثل العيب والشقراف.-

 شرح البيت الثالث عذر:

إف كانت وشاية الحداد قج أسعجتظ،فإنشي أتحسل آالـ الجخاح والعحاب التي خمفتيا مقاشعة سيف الجولة لي،شالسا أنيا تدعجني 
 راضيًا، فخضاؾ عشا يجعمشا ال نحذ بآالـ الجخاح.وتخضيشي)إف كانت وشاية حدادؼ قج أسعجتظ، فالسيع أف تكػف 

 التحليل: 

 ُجخح:ِجخاح وجخوح.-أرضاكع أحدنكع-حاسج:ُحداد وحدجة-سّخكع:أفخحكع أحدنكع-

 إف لمتذكيظ في ترجيق سيف الجولة لمحداد وعجـ سخوره بسا قالػه.-

 :شخط وجػابو)فسا لجخح(والفاء واقعة في جػاب الذخط.فسا لجخح كاف إف

 حاسج:تػحي بتعسج إيقاع الفداد والزغيشة .-

 ما لجخح:أسمػب نفي غخضو التػكيج.-

إذا أرضاكع:جسمة اعتخاضية ال محل ليا مغ اإلعخاب وتفيج التػضيح وأسمػب شخط،أداتو إذا وفعمو أرضاكع وجػابو مححوؼ -
 مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه ما لجخح ألع.

 ه.جؼ يػضح السعشى ويؤكدسخكع وأرضاكع تخا-

 سخكع وألع شباؽ وتػحي بحخص الذاعخ عمى رضا األميخ وحبو لو.-
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ما لجخح إذا أرضاكع ألع:شبو معاناتو وعحابو مع سيف الجولة وعبلقتو بو بجخح يػد أف يذفى، ويػحي بذجة عحابو ومعاناتو -
 مع سيف الجولة وحبو لو.

 شرح البيت الرابع عذر:

الحداد(فقج تبجو أنياب األسج ضاىخة ال يعشي ىحا -الذاعخ-بالسطاىخ،)األسج يخاشب سيف الجولة،ونرحو بعجـ االنخجاع  
االبتداـ،بل فقج يبجؼ وراءه غزب استعجًا لميجػـ عمى الفخيدة،وكحلظ الذاعخ قج يبتدع أماـ الشاس،ولكشو يخفي وراءه الحدف 

ػاػػالػػبػػتداـػػ  ػاػػألػػلػػع عػػمى سيف اػػلػػجوػػلػػة)ػػكػػالػػذييج(ػػ،ػػوػػكػػحلػػظ اػػلػػحدادػػ قػػج يػػطيخوػػفػػ لػػظ اػػلػػػدػػ وػ ػاػػلػػسحبة وػػلػػكشيع يػػزسخوػػفػػ لػػظ اػػلػػحقج وػ وػ
والزغيشة)نفاؽ(،وفيو حكسة)ليذ كل ما يمسع ذىبًا()ليذ كل ما يدقط مغ الدساء مصخ(،ويجؿ عمى خبخة الذاعخ وحشكتو في 

 الحياة.

 

 التحليل: 

ع-ميَّاس-عسخو-أسامة-بيشذ-فخناس-عباس-ىساـ-عتخيذ-حيجرة-الميث:األسج ج ليػث وَمْميَثة)الزخغاـ- -رػرةق-الرِّ
 يبتدع:يزحظ ويدعج يعبذ.-تطشغ:تحدبغ-بارزة وضاىخة خفية_ناب:نيػب وأنياب-الييثع(-األصبح

ال تطشغ أف الميث يبتدع:تذبيو تسثيمي،حيث شبو ابتداـ السشافقيغ لديف الجولة مع إخفاء الحقج كابتداـ األسج حيشسا يفتح -
 ى وجػب عجـ االنخجاع بالسطاىخ)البيت حكسة(.فسو،فيبجو أنو يزحظ،ولكشو في الحقيقة يدأر غزبًا،ويجؿ عم

 :أسمػب شخط وجػابو فبل تطشغ وىػ نتيجة لسا قبمو،والفاء واقعة في جػاب الذخط.فبل تطشغ رأيت إذا-

 تطشغ نػف التػكيج الثقيمة.-

 بارزًة حاؿ مشرػب؛ ألف الخؤية برخية حدية وتػحي بالقػة وخصخ الحداد في الػشاية وزرع الحقج.-

جسع كثخة لكثخة الحداد واالنخجاع بالسطاىخ أما أنياب جسع قمة، واختار الشيػب لتػحي بقػة وخصخ الحداد عمى نيػب -
 الذاعخ وسيف الجولة.

اختار الميث لمتحجيج والتخريز وألف الميث يجؿ عمى الذجاعة والقػة وخصخ الحداد ولمػزف ولػ قاؿ الثعمب لمجاللة عمى -
 لمتمػف.الشفاؽ والسكخ أو الحخباء 

:فعل مزارع - :أسمػب نيي غخضو الشرح واإلرشاد)أنتو وإعخابيا: ال تطشَّغَّ ؛الترالو  في محلالفتح  مبشي عمىفبل تصَشغَّ جـد
 بشػف التػكيج الثقيمة، ونػف التػكيج الثقيمة حخؼ تػكيج،مبشي عمى الفتح،ال محل لو مغ اإلعخاب. 
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 أف الميث يبتدع:تػكيج.-

 :شرح البيت الخامس عذر

شػػػػخ الػػػػببلد مكػػػػاف ال صػػػػجيق بو)سػػػػيف الجولة(،وشػػػػخ مػػػػا يكدػػػػب مػػػػا يعيبػػػػو)أعساؿ تجمػػػػب الػػػػحؿ والسيانة(،فقػػػػج انقصعػػػػت بشػػػػا 
 الرجاقة،ويجؿ عمى حكستو ومعخفتو بأحػاؿ الجنيا)البيت حكسة(.

 التحليل: 

ويجمػب العػار يرع:يحؿ ويعيب -يكدب:يحرل ويشاؿ-صجيق:عجو وج أصجقاء-مكاف:أماكغ وأمكشة-شخ: شخور أسػأ خيخ-
  يديغ ويعد.

 البيت بذكل عاـ حكسة لكل الشاس ويقرج بو األميخ والحيغ يجمبػف الحؿ ىع الحداد.-

 شخ أسمػب تفزيل وتػحي بتأثخ الذاعخ بعجـ وجػد األميخ بجػاره.-

 يكدب ويرع:شباؽ.-

 شخ ما يكدب:شبو األشياء التي تجمب العار بذيء مادؼ ُيكدب. -

 

 

 للرف الحادي عذر األساسيتحليل درس)التلهث( 

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 األساليب اللغهية:

 أفكسا -في ازدياد مصخد أنياكسا -إف مرادر التمػث متعجدة-نقػؿ فإنشا-أؼ إفداد لعشرخ مشيا فيػ التمػث إفالتهكيج: 
رانع الكيساوية ىي مخمفات مخمفات الس أفكسا -تتدبب في تمػيث البيئة فإنيا-الشفايات الشاجسة عغ الدكاف تعّج مرجراً 

الجشػد: تػكيج بق مع الفعل  قج أصابتمخمفات القحائف السذعة  أفكسا -الشفايات الغازية تعج مرجرًا خصخاً  أفكسا -سامة
إلى حجوث الكػارث: الديغ لمسدتقبل القخيب سيؤدؼ  استسخاره فإف-عمى اإلنداف عيذتوقج نغز ىحا التمػث  إف-الساضي

 .لمتػكيج واإلصخار

 أوضح مطيخ مغ مطاىخ التمػث ىػ ذلظ التمػث. لعل-أبذع مرادر التمػث خصخاً  لعل الترجي:
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فسا الػسائل الكفيمة لسشع التمػث؟ لحب السعخفة -فسا مرادر تمػث ىحه العشاصخ؟ لحب السعخفة واالستفدار االستفيام:
 واالستفدار.

فإف اليػاء أىع عشاصخ الحياة  لسا كاف-الذخط، وإذا لمتخجيح والتػكيج: والفاء واقعة في جػاب فقج تمػثالذيء  إذا وقعالذرط: 
البذخية عمى ناقػس الخصخ: وجػاب الذخط مححوؼ مفيػـ  ما لع ترحُ -فيػ التمػث: والفاء واقعة في جػاب الذخط أؼ إفداد

وؼ مفيـػ مغ الدياؽ الحكػمات إلى وضع الخصط: وجػاب الذخط محح ما لع تبادر-مغ الدياؽ تقجيخه)األمخ جج خصيخ(
 تقجيخه)األمخ جج خصيخ(.

 مطيخ مغ مطاىخ التمػث. أوضحلعل -مرادر التمػث أبذع-األعع واألشسلمعشاه -عشاصخ الحياةأىع التفزيل: 

 يبقى غيخ مباٍؿ.-لع يكذف عغ ىػيتو بعجُ -الحكػمات لع تبادرما -البذخة لع ترحُ ما الشفي:للتهكيج: 

 السيارات اللغهية:

-تسشع وتحسي-تخاب وأقحار-وقف ومعالجة-فادحة ومجمخة-نغز وأفدج-تمصخ وتمػثيهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
مبيجات -عقػد وعيػد-يريبيا ويمحق بيا-خصخ وضخر-خمل وعصب-األعع واألشسل-نقاء ونطافة-غامس ولع يكذف

 ماحقة وميمكة.-ىائمة ومحىمة-صفاء ونقاء-مخمفات ونفايات-وسسـػ

 أوضح ولع يكذف. يهضح السعشى ويبرز الفكرة::يالطباق اإليجاب-

 كانت مخاشخه ىائمة.ف-تدببت في تآكل شبقة األوزوف ف-تكػف ذات أثخ خصخفالفاء لمتختيب والتعقيب: الشتيجة:-

لسا تدببو مغ -نتيجة لخمل ما أو لعصب-نتيجة النتذار العمع واتداع السعخفة-ألف التخاب واألقحار تفدج نقاء الذيء التعليل:-
فإف استسخاره -األمخ جج خصيخ:الفاء سببيةف-نتيجة لحقشياب)ىخمػف(الشسػ الدخيع-لسا تخمفو مغ تذػييات خمقية-دمار

 سيؤدؼ إلى حجوث الكػارث: الفاء سببية.

 :لمتػضيح.-أيزاً -لسا تدببو االعتراضية:الجسل -

 آثارىا: قج مع السزارع لبلحتساؿ والتذكيظ والتقميل. قج تستج-

 سػاًء أكانت عمى شكل قشابل+أـ كانت عمى شكل تفجيخات:اليسدة وأـ لمتدػية.-

يزاؼ عمى ىحه  سام-يعقب ذلظ مغ تغييخاتما -تحجثو مغ ارتفاع في درجة الحخارة ماما بسعشى الحؼ في:)عبلوة عمى -
 نتج عغ ذلظ مغ سحب مغ الجخاف. ما-أيزاً 

 الرهر الجسالية والجالالت:
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 التخاب واألقحار تفدج نقاء الذيء:مكشية شبو التخاب بذيء مادؼ يفدج.-

 النتذار العمع: مكشية شبو العمع بخائحة تشتذخ.-

 حي بخصػرتيا وقباحة مشطخىا.أبذع مرادر التمػث خصخًا: مكشية شبو مرادر التمػث بإنداف بذع، وتػ -

 عصب يمحق: مكشية شبو التفجيخ بذيء مادؼ يراب بالعصب.-

 مكافحة الحذخات: مكشية شبو الحذخات بجير يكافح.-

 نطاـ التحكع:  شبو التحكع بالشطاـ.-

 يسشع التدخب اإلشعاعي: مكشية شبو اإلشعاع بساء يتدخب.-

 ف نيجد.ييجد شبقة األوزوف: شبو شبقة األوزوف بإندا-

 انبعاث سحب مغ الجخاف: شبو الجخاف بالدحب.-

 حجبت أشعة الذسذ: مكشية شبو أألشعة الذسذ بذيء مادؼ يحجب.-

 تآكل شبقة األوزوف: مكشية شبو إزالة الصبقة بذيء مادؼ يتآكل.-

 مخض غامس: مكشية شبو السخض بذيء مادؼ غامس.-

 .لع يكذف ىػيتو: مكيشة شبو السخض بإنداف لو ىػية-

 نغز عمى اإلنداف عيذتو: مكشية شبو التمػث بعجو تشغز عيذتو.-

 أفدج عميو حياتو: مكشية شبو الحياة بذيء فاسج.-

 أضخار ميمكة: مكشية شبو األضخار بذيء مادؼ ميمظ.-

 ناقػس الخصخ يجؽ: تذبيو بميغ شبو الخصخ بشاقػس، وتػحي بخصخ التمػث عمى اإلنداف.-

 مكشية شبو ضاىخة التمػث بذيء مادؼ يػقف.تػقف ضاىخة التمػث: -

 معالجتيا: مكيشة شبو الطاىخة بإنداف يعالج.-

 :السفردات
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-أبذع أجسل-إفداد إصبلح-مصخد:مدتسخ-تخاب: أتخبة وِتخباف-ناجع: ناتج-تمّصخ:تمػث-التمػث الشقاء والصيارة   
-مكافحة:مػاجية-ة إلى العذخيغعقػد:عقج مغ العذخ -تخمفو:تشتجو-يعقب: يتمػ-عصب: خمل وتمف-خصخ أماف
-األوزوف:غاز لػنو أزرؽ -ىخمػف:مخكب حيػؼ شبيعي-تحكع:سيصخة-نفايات: ما زاد عمى الحاجة-تحسي تيمظ
-فادحة:مريبة-ناقػص:جخس-ماحقة:ميمكة-إزاء: مقابل-نغز:كّجر وعّكخ-قحائف: قحيفة-غامس واضح-حجبت:مشعت
 محىمة:ىائمة.-رائبكػارث:م-كفيمة: ضامشة-مباٍؿ:مكتخث-تبادر:تدخع

 االىتساـ بالبيئة والحفاظ عمييا. القيم واالتجاىات:

https://www.youtube.com/watch?v=iIljkbKqyYA 
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 تحليل درس)الخبز السر( للرف الحادي عذر 

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 األساليب اللغهية:

يطيخ -قج رعاىا:تػكيج بقج مع الساضي-الجار تزحظ أفأحدت أمو -أف بصشو يقخقخ مغ الجػع-كاذبة أنياكاف يعمع التهكيج: 
 قج ألح-قجيسيا تخصتا العتبة أفإال -مخيس إنو-مدتأنية:تػكيج بالسفعػؿ السصمق دقات أخحت تجؽ الباب-ولجؾ غائب أف

الخبد اليتيع أف ال تشدي -قج تجمج-حمقو جاؼإف -بسشكبيا اليديل قج أزاحت-قمبو عمى االثشيغ قج عصف-عمييا بكأس ماء
 مخ.

 اسأؿ عشو:الميفة والذفقة والخػؼ عميو وااللتساس.-تكمع:لبلستيداء والتحقيخ والتيجيجاألمر: 

 ال تشدي أف خبد اليتيع مخ: لبلستعصاؼ واالستخحاـ.-ال تخافي: لمحث والشرح واإلرشاد الشيي:

ماذا -أيغ فتحي؟ ىل رأيتو؟: لبلستفدار والذفقة الميفة عميو-تكمع ما لظ؟+أخخس ال تتكمع؟:لمتحقيخ واالستيداء االستفيام:
ىل تدعل؟إلضيار -أيغ ىػ؟+أيغ ولجؼ: لبلستفدار وإضيار الذفقة والميفة عمى ابشيا-تخيجيغ في ىحا الرباح؟ لبلستشكار

 الذفقة والخػؼ عميو.

 اؾ تأكل الخبد في غيخ ميمة وال فتػر!أر -يا فتاح يا عميع!التعجب:

 يختعر. كالسحسػـكاف -الػاىي كالقربكانت رجبلىا تيتداف -جسخة مغ نار كأنياو -ستخنحكال:نيس العع مغ مجمدو التذبيو

 إلى ىداؿ جدسو فإذا نطخت-أمو: وإذا لمتخجيح والتػكيج أحدتعمييع بالتحية  إذا أقبل-وجيياتيمل فتحي  إذا أشخؼالذرط: 
 بػاب السجرسة. سألتوصػليع  لسا انقصع-عمى نفديا دعت

 األـ سبقتو. لكغ-ما كاد يشصق لكغو -أناممو كانت باردة لكغ-أف فتحي لع تجرِ  لكغ االستجراك:

 مغ البارحة. أحدغأف اليـػ -الميالي أكثخيذعخ في التفزيل: 

ال -كاف عبػسيا ال يذجع األـ-ال تمقاه-ال تربخ عمى فخاقو-فبل يقبل-فبل تدعيا الجار عمى رحبيا مغ الفخحالشفي:للتهكيج: 
-إداـ غيخيأكمو مغ -لع تسِس أياـ معجودات-ما كادت األـ القمقة تدسع-ما كاد يشصق-لع تجِر كيف تكمفت-يجعػىا لمجخػؿ

 بعج تفتيتو. ال تجسو-فتػروال ميمة  غيخفي 
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أف قجيسيا تخصتا  إال تحذ األـ السختعذة اليجيغ ال -يكاد في كل مخة يتشاوؿ مشو إال قميبًل: لمتػكيج والتخريز الالقرر: 
 عميو لحاؼ خفيف: قرخ بالتقجيع والتأخيخ لؤلىسية والتػكيج والتخريز.-العتبة

 الحسج هلل، كفاىا ربشا. الجعاء:

 السيارات اللغهية:

دعاء -االبتدامة وتزحظ-أخخس وال تتكمع-صامتًا وواجساً -ىديل وواىي-أنيا ودأبياشيهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
 عصف وتخحع.-ال يذجع وال يجعػىا-تصخؽ وتجؽ-مخح وبيجة-وابتيل

 دعت ودمعت.الجشاس الشاقص: يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا: -

 ارتجت وجاءت.-ربخ وتتسيلال ت-لييب وباردة-سخيع وقريخ يهضح السعشى ويبرز الفكرة::الطباق اإليجابي-

 يقبل عمييا وتقبل عميو.السقابلة: يهضح السعشى ويبرز الفكرة:-

-فتسؤل خجيو ورأسو بقببلتيا-فتزسو إلى صجرىا-فيتحػؿ ولجًا آخخ-قالت امخأة عسوفالشتيجة: الفاء للترتيب والتعقيب: -
فأخحت -فتتسيل في خصاىا-فتتمقاه السخأة الزخسة-فيدتيقع باكخاً -اويقبمييذج عمى يجىا ف-إلى والجتو ويشدل تتفتح نفدوف

فػججت ولجىا -فأجابت بجفاء-فأمدكت بحمقة واسعة-فأخحت تجسع وعييا-ففتحتو السخأة الزخسة-تتفخس في وجػه التبلميح
ثع تأخحه إلى دار أىميا+ثع -فحشا عمى الزيفة-فيحدو شيي السحاؽ-فيأكمو مغ يجىا-فمسدت أمو يجيو-عمى فخاش رقيق

 ت في سسعو ىسدًا+ثع عاد+ثع قاؿ ألنو ىامدًا+: ثع لمتختيب والتخاخي.صب

ليختج إلى بيت -ليصل عمى السصبخ الػاسع-ليذاركيع في المعب-ليشاـ-فيي الدبب في إقرائو عغ أمو: الفاء سببية التعليل:-
 ليخد عمييا.-فإف حمقو جاؼ: الفاء سببية-لتصخؽ الباب-عسو

 ؿ والغاية واالنتياء.حتى يـػ الخسيذ: حتى لمػصػ -

 تفتح الباب: فاء الجداء بعج أما.فأـ فتحي  أما-

 لمتػضيح.-وكاف يعخفيا-الجسل االعتراضية:-

 تعصيو ما تيدخ ليا مغ قخوش: ما بسعشى الحؼ. -بيغ عيشيو مايدوؼ -

 الفكخة.-المغة-التخكيد-الحل-العقجة-األحجاث-الذخػص-السكاف-الدماف-الدخد عشاصر القرة القريرة:-

 الرهر الجسالية والجالالت:
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 عيشيو الحابمتيغ: مكشية شبو عيشيو بدىختيغ ذابمتيغ،وتػحي بالزعف واليداؿ.-

 نيس كالستخنح:تذبيو مخسل شبو العع بإنداف يسذي بتسايل، وتػحي بالتعب واإلرىاؽ.-

 رأسو صامتًا: كشاية عغ الحدف الذجيج.رفع الربي -

 السائجة الػاشئة: مكشية شبو السائجة بذيء واشئ.-

 قاـ مصخقًا يزع شفتيو الخقيقتيغ: كشاية عغ الحدف واأللع وشجة اإلذالؿ.-

 يدوؼ ما بيغ عيشيو المتيغ ارتعذت جفػنيا:كشاية عغ الحدف والزيق واأللع الذجيج والخػؼ والعبػس.-

 مع: كشاية عغ شجة اإلىانة والحؿ.أخخس ال تتك-

 لحاظ ىحه السخأة الغاشسة:مكشية شبو لحاضيا بذيء مادؼ غاشع.-

 التيُّيب مغ لداف الخجل: مكشية شبو المداف بإنداف يياب مشو.-

 بصشو يقخقخ مغ شجة الجػع: كشاية عغ جػعو الذجيج.-

 كاف اليداؿ يأخح مشو: مكشية شبو اليداؿ بإنداف يأخح مشو.-

 فيتحػؿ ولجًا آخخ: كشاية عغ التججد واإلشخاؽ.-

 تيمل وجييا إشخاقًا: كشاية عغ الدعادة والفخحة.-

 كاف يعخفيا: تػحي بكثخة مجيئيا البشو؛ لبلشسئشاف عميو.-

 تخصفو قمبيا: مكشية شبو قمبيا بإنداف يخصف، وتػحي بذجة الذػؽ والحشيغ البشيا.-

شبو خجيو ورأسو بػعاء يسؤل، وشبو القببلت بدائل يسؤل الخج، وتػحي بكثخة القببلت فتسؤل خجيو ورأسو بقببلتيا: مكشية -
 ومحبتيا البشيا.

 أحدت أمو أف الجار تزحظ: مكشية شبو الجار بإنداف يزحظ، وتػحي بالفخحة والدعادة بابشيا.-

 فبل تدعيا الجار عمى ُرحبيا مغ الفخح: كشاية عغ شجة الفخح.-

 ية عغ شجة جػعو.فيصل عمى السصبخ:كشا-

 فتتفتح نفدو:مكشية شبو الشفذ بدىخة تتفتح، وتػحي بالفخحة والدعادة بابشيا.-
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 فإذا نطخت إلى ىداؿ جدسو: كشاية عغ ضعفو.-

صبت في سسعو ىسدًا رقيقًا تبدع لو وجيو:مكشية شبو سسعو بػعاء يرب فيو، واليسذ بدائل، وشبو وجيو بإنداف يتبدع، -
 وتػحي بالفخحة.

 يل قمبو: مكشية شبو القمب بإنداف يبتيل.ابت-

 ضاحكة الػجو: مكشية شبو الػجو بإنداف ضاحظ.-

 فتتمقاه بدخخيتيا في التخحيب بو:كشاية عغ سياسة اإلذالؿ التي تتبعيا امخأة عسو.-

 تخاه مذخؽ الػجو مخح الخصػات:مكشية شبو الخصػات بإنداف مخح.-

 مخح: صفة مذبية تػحي بالفخح الذجيج.-

 تتفخس في وجػه التبلميح الستداحسيغ: مكشية شبو الػجػه بذيء مادؼ يبلحع.-

 لسا انقصع وصػليع:كشاية عغ عجـ وجػد التبلميح.-

 إذ كانت ال تربخ عمى فخاقو أسبػعًا: كشاية عغ شجة الذػؽ والحشيغ لو.-

 قمق الحجارة: مكشية شبو الذارع بإنداف قمق، وشبو الحجارة بذيء يقمق.-

 أف تجؽ الباب:كشاية عغ خػفيا مغ السخأة الزخسة.تخذى -

 فأخحت تجسع وعييا: مكشية شبو وعييا بذيء مادؼ يجسع، وتػحي بذجة القمق واالضصخاب.-

 وكأنيا جسخة مغ نار: تذبيو مجسل شبو الحمقة بجسخة مغ نار.-

-.  تجؽ الباب دقات مدتأنية: مكشية شبو الباب بإنداف متأفٍّ

 كشاية عغ سخخيتيا باألـ.بشطخييا السبيػتة:-

 التي حخمتيا الحياة: مكشية شبو الحياة بذيء مادؼ تحـخ مشو، وتػحي بالقدػة وشجة الطمع.-

 كاف عبػسيا ال يذجع األـ: مكشية شبو عبػسيا بإنداف ال يذجع، وتػجي بدػء االستقباؿ والتخحيب.-

 بالتطاىخ لمدساح ليا بالجخػؿ.تكمفت اليجوء: مكشية شبو اليجوء بذيء مادؼ يتكمف، وتػحي -

 أزاحت بسشكبيا اليديل: مكشية شبو مشكبيا بإنداف ىديل.-
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 رجبلىا تيتداف كالقرب الػاىي:تذبيو شبو رجبلىا كالقرب الزعيف، وتػحي بذجة الخػؼ عمى ابشيا وضعفيا.-

 خصػاتيا السزصخبة: مكشية شبو الخصػات بإنداف مزصخب.-

 ألنفاس بذيء مادؼ يدتخد.تدتخد أنفاسيا: مكشية شبو ا-

 حمقو جاؼ: كشاية عغ شجة عصذو ، وسخػنتو الذجيجة.-

 كاف كالسحسػـ يختعر:شبو شفميا بالسحسػـ.-

 يذكػ الرجاع: مكشية شبو الرجاع بإنداف ُيذكى مشو.-

 عصف قمبو: مكشية شبو قمبيا بإنداف يعصف، وتػحي بحشانيا عمى ابشيا.-

 خحتو بمقاء أمو وبقائيا عشجه.يأكمو مغ غيخ إداـ: كشاية عغ ف-

 يخفع الػلج عمى ضالستو عيشيغ: كشاية عغ السخأة الزخسة ، وشجة قدػتيا وضمسيا لو.-

 تجّمج: كشاية عغ شجاعتو وصبخه عمى ضمسيا.-

 الحت فييسا الصسأنيشة: مكشية شبو الصسأنيشة بذيء مادؼ يمػح.-

 خبد اليتيع مخ: كشاية عغ ذؿ اليتيع.-

 :السفردات

-متخنح:متسايلٓ-إشفاؽ: رحسة وعصف-الػاشئة:الداقصة-إقراء: إبعاد-واجع:ساكت-صبي: صبية وصبياف   
اليداؿ: الشحتافة -يقخقخ: صػت الجػع-التييب: الخػؼ-الغاشسة: الطالسة-يدوؼ:يعبذ-مصخؽ: واجع-ضخسة:كبيخة

-تخاب:مساثل في الدغ ؼ:ِتخبأ-رحب:سعة-تيمل:أشخؽ فخحاً -السشعصف: السشعخج-الفدحة:الشدىة-لحاظ:نطخ-والزعف
-رقة عشف-تمح:ترخ عميو-رفيق:ليغ عصػؼ-مخمػؽ:ذو مكانة رفيعة-ابتيل: تزخع-يجتاز:يتعجػ-يشدل: يخخج بخفية
-مشيجؿ:متجؿٍّ -وعي:فيع وإدراؾ-قمقة:مزصخبة-تتفخس: تتسعغ الشطخ وتتأمل-راعيا:أخافيا-تمقاء: تجاه-بيجة:فخحة وسعادة

-دلفت:دخمت إلى الجاخل-ىديل: ضعيف-جفاء:بعج وكخاىية-عبػس:كخيو السشطخ-السذجودالخىل:السدتخخي  -تصخؽ:تجؽ
تجمج:تحسل -فتات:ما تكدخ-تكمفت:ترشعت وبالغت-البارحة:أمذ-لحاؼ:ألحفة-الػاىي :الزعيف-أنامل:أنسمة:عقمة األصبع

 عقيع:امخأة ال تشجب.-فتػر:شجة الزعف-وصبخ جدع

 القيم واالتجاىات:
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 رعاية اليتيع.-حب الػالجيغ-مخاعاة كخامة اإلنداف-والعشاية لؤلشفاؿ والعصف عمييع الحث عمى الخعاية

https://www.youtube.com/watch?v=xiPQP79FhEs 

 

 

 تحليل درس)من سيرة جبرا( للرف الحادي عذر 

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 اللغهية:األساليب 

مغ الدبائغ إال واحج+قج زيغ أعبله بسخايا+قج تكبخت  قج بقيقج جاء دورؼ+-:يبجو أنو يشتسي إلى عالع الكبارالتهكيج
أخفاه  أنوإال -إنو صشجوؽ الجنيا-فأشعخ أنو يجخمشي إلى عالسو-وتذػىت+قج اكتسل+قج جاء قبل يػميغ:تػكيج بقج مع الساضي

شا أنا أتفخج-ما انتيى العخض: تػكيج بالسفعػؿ السصمق سخعاف-اإليحاءات كانت ىائمة أفغيخ  -مثمشا يرغػف  كميع-عشي
 وعبجه؟+نعع أنا وصاحبي+تحّخقشا أنا وعبجه لمفخجة+اقعجشا أنا وعبجه+كشا أنا بيحه الكعكة+عجُت أنا في بكائي+جمدوصاحبي 

:تػكيج بالديغ لمسدتقبل القخيب لمتػكيج سأحتفع بو+سأصشع لظ ألف صشجوؽ -: تػكيج بالزسيخأنا فقرجتىشا+ أما  أنت
 قصعت صػر كتابو. نشييكتذف أ-كميع تجسع صبية الحارة-واإلصخار

قل لي -جيبػا لي+اسحبػا+ممػا الديخ:لبللتساس-اقعج:لبللتساس-يبل:لمعخض-تعاؿ+تفخج:لمتذػيق والعخضاألمر: 
 اسكت+فاىع:لبللتساس وإضيار الذفقة عميو.-مغ:لبللتساس

 يا ولج+يا أفشجيشا:لمتحبب والترغيخ.-يابا: لمتعطيع-يا مخيع:لمتشبيو-سبلـ:لمعخض والتذػيقيا الشجاء: 

أتفخجشا أنا وصاحبي -مغ أيغ لشا التعخيفة؟لمتسشي والحدخة وإضيار الفقخ السجقع-أتجرؼ ما ىحا الرشجوؽ؟لمتذػيق االستفيام:
أتعمع كع قخشًا يخيج؟لحب -ال تذتخؼ ححاء؟لمتعجب واالستشكار لساذا-شايفة يا مخيع؟لمتعجب-بيحه الكعكة؟لمتحدخ والتسشي

أعمى ىحا -أتبكي؟+مغ ضخبظ؟لمتعجب واالستفدار وإضيار الحيخة والجىذة-فسا رأيظ يا أفشجيشا؟لمتحبب-السعخفة واالستفدار
 إير؟+شػ بتقػؿ؟لبلستشكار والتعجب.-مغ أيغ دبخت الرػر؟لبلستفدار والتعجب-تبكي؟لمتعجب

 أنو قاؿ. غيخ-الرػر إالاكتسل -أف اإليحاءات كانت ىائمة غيخ-أنو أخفاه عشي إالء: االستثشا

 فاىع!-اسكت!-فتفتػه!-سيشسا بببلش!سيشسا ببل مرارؼ!-يا ولج-يا سبلـ!-أحدغ وشا!-جيبػا لي حصبتيغ!التعجب:

https://www.youtube.com/watch?v=xiPQP79FhEs
https://www.youtube.com/watch?v=xiPQP79FhEs
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إذا -، ولػ حخؼ امتشاع المتشاعفي البيت: وجػاب الذخط مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)تسشيت( لػ يبقيوتسشيت الذرط: 
 تداىمت خسدة وعذخيغ: وجػاب الذخط مححوؼ مفيػـ مغ الدياؽ تقجيخه)تكػف عذخيغ(.

 سخعاف ما نجمشا. لكغ -لكششي حيغ خصخ لي ما الحؼ سيفعل بي-مغ أيغ لشا التعخيفة؟ لكغ-يبلـز أقخانو لكشو االستجراك:

 وشا. أحدغ-عمى الرشجوؽ يجيخ مغ أ -مشو أكبخىع  -العبلقة أوىى التفزيل:

ال نحىب إلى -لي مذيج ىحا الػشا لع يخؽ -قج جاء دورؼ  لع يكغ-يعػد حتى السداء ال-تذتخؼ ححاءال لساذا  الشفي:للتهكيج:
 أريج أف يخاؾ أحج.ال -ال تعمع ما الحؼ نحغ مشيسكاف بو-مرارؼ! ببلسيشسا  -ال يشفزح أمخنا-لع تعجبشي كثيخاً -السجرسة

 بل يحىب الجسيع إلى الكشيدة. اإلضراب:

يكغ قج بقي مغ الدبائغ  لع-عشج عػدتو إلى الجارإال أراه أحيانًا  ال-وأفتح أذني إاليقػؿ كمسة  الالقرر: للتهكيج والتخريص:
-شخيط الرػر إاليبَق لع  -القراصات إالمغ الكتاب  لع يبق-أوىى العبلقةإال  يكغ بيغ ما يخويو وبيغ الرػر لع-واحج إال

 بيغ أيجيشا بقايا: قرخ بالتقجيع والتأخيخ لؤلىسية والتػكيج والتخريز.-لع يبق لبؤسي لكي يكتسل إال أف يسخ أخي

 السيارات اللغهية:

 وقعت وسقط.-ال يشفزح وأخفيشا-مذغػلة ومشيسكاف-أراقبو وأتابعو-اقعج وأجمدشايهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

-قاؿ وأجابو-رجبلف ونداء-عخيية وإنجميدية-صباحًا ومداء-يسشى ويدخػ  برز الفكرة:يهضح السعشى وي:الطباق اإليجابي-
 يسيشًا ويدارًا.-تخوح وتجيء

تجسع تجسع صبية فأجمدشا معو+فقرجت إلى دار عبجه+فقمت++فيصمعشي عمى الرػرفالفاء لمتختيب والتعقيب:الشتيجة:-
أخخج ثع عاد ومعو ثبلث صػر+ثع +ونذفوغدل وجيو ثع مذ+ج ثع-فراح-فتسّدؽ -فػقعت الدجاجة-فانبعج الرشجوؽ -الحارة

ألقى بيا  ثع-ومدقو جّخ آخخ قدسًا آخخ ثع-ثع سقط الغصاء-انفخط بيغ أيجيشا ثع فعل ذلظ بالقصعة األخخػ+ +ثعقجمو مشيا
 عشو: لمتختيب والتخاخي.

حتى أكدخ لظ -لكي يكتسل -ال يشفزح أمخنا لكي-لتتأكج مغ غمياف الصشجخة-لمتفجخ عميو-جاء دورؼ لتعمسيا التعليل:-
 رأسو.

 :لمتػضيح.-فزبًل عغ كتبو العخبية-كاف يحىب+كاف لو-أيزاً -وىػ الجسل االعتراضية:-

 السداء: حتى لمػصػؿ والغاية واالنتياء. حتى-

 تكّبخت وتذّػىت:التزعيف لمسبالغة.-
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 يل.ال يعػد+سيفعل: قج مع السزارع لمتذكيظ واالحتساؿ والتقم قج-

 ثبلث:لمتذكيظ. أوثبلثة+ساعتيغ  أو مغ ىع أكبخ مشو+جاء رجبلف أو أو:-

 قرجت.ففاء الجداء بعج أما_أما أنا -

 فإذا ىػ يدألشي: إذا لمسفاجأة.-

عميو مغ زيت+مدىػًا  بسافعمشا+يمسع سػاده  ماتحتيا+ىحا بالزبط  ماأنا فيو+قخاءة ما يخويو+ أدرؾ يػسف  ما لع يكغ بيغ -
 : ما بسعشى الحؼ.صشع بسا

 الرهر الجسالية والجالالت:

 يجخمشي إلى عالسو:شبو القخاءة بالعالع، وتػحي بسذاركتو ألخيو في عالسو.-

 ال يقػؿ كمسة إال وافتح أذني لدساعيا:تػحي بحخص أخيو عمى فيسيا وسساع كمساتو.-

 صشجوؽ الجنيا: تذبيو شبو الجنيا بالرشجوؽ.-

 السحػر:مكشية شبو الرػر بذيء مادؼ لو محػر يجور مغ خبللو.تتدمدل الرػر بجوراف -

 تكّبخت وتذػىت:مكشية شبو الرػر بفتاة تتكبخ ومذّػىة.-

 اكتدبت فتشة غخيبة: مكشية شبو الرػرة بفتاة تفتغ غيخىا بجساليا.-

 سحخني صشجوقو:مكيشة شبو الرشجوؽ بداحخ يدحخ، وتػحي بذجة اإلعجاب بو.-

 تحت يجؼ: كشاية عغ اإلعجاب بو وحب تسمكو.يبقيو في البيت -

 عجايب الدماف: شبو الدماف باألعاجيب.-

 الفخجة بتعخيفة:شبو الفخجة بالتعخيفة، وتػحي بجساؿ السشطخ والذػؽ لخؤيتو.-

 التعخيفة العديدة: مكشية شبو التعخيفة بفتاة عديدة، وتػحي بالحدخة.-

 ل، وتػحي باألمل والحدخة.نسػت مغ الحدخة:مكشية شبو الحدخة بسخض قات-

 تحّخقشا أنا وعبجه لمفخجة:كشاية عغ شجة االشتياؽ لخؤية ما بجاخل الرشجوؽ.-

 الرػر السمػنة الداىية: مكشية شبو الرػر بإنداف يدىػ بشفدو.-
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 حجخ مدغ يمسع سػاده: مكشية شبو الحجخ ببخؽ يمسع.-

 ة العير.ححائي القجيع يتيخأ باالستعساؿ: كشاية عغ فقخىع وصعػب-

 يمبذ قصعتي اإلشار:شمو قصعتي اإلشار بخداء يمبذ.-

 أربع صػر كالحة: مكشية شبو الرػر بإنداف كاحل)عابذ(.-

 حتى لع يبَق مغ الكتاب إال القراصات:كشاية عغ االستغخاؽ في التفكيخ والعسل واالنيساؾ الجاد بستعة.-

 ال يشفزح أمخنا:مكشية شبو األمخ بإنداف يشفزح.-

 ز مشيا: مكشية شبو القراصات بإنداف يدصى عميو.نتخم-

 فانبعج الرشجوؽ: كشاية عغ الحدخة واالستياء.-

 أخفيشا معالع سصػنا عمى الكتاب: مكشية شبو الكتاب بإنداف يدصى عميو.-

 انفخط بيغ أيجيشا: مكشية شبو الرشجوؽ بمؤلؤ يشفخط.-

 حاولت إنقاذه: مكشية شبو الرشجوؽ بإنداف يشقح.-

 أيجيشا بقايا مذخوعشا السحصع: مكشية شبو السذخوع ببشاء يحصع، وتػحي بالحدخة عمى تفتيت الرشجػؽ. بيغ-

 استبج بي اإلحداس: مكشية شبو اإلحداس بإنداف مدتبج، وتػحي بالزيق واأللع.-

 لع يبَق لؤسي أف يكتسل :مكشية شبو البؤس بذيء مادؼ يكتسل، وتػحي بالحدف الذجيج. -

 في الخكغ: مكشية شبو الكاتب بذيء مادؼ مكّػـ، وتػحي بالحدف واأللع والحدخة عمى ما أصابو. يخاني مكػماً -

 إخفاء دمػعي: مكشية شبو الجمػع بذيء مادؼ يخفى.-

 قصعت صػر كتابو: تػحي بالسبالغة وكثخة التقصيع.-

 :السفردات

:يراحب-أقخاف: متداووف ؼ: قخيغ    السيج:فخاش الصفل -عجدت:فذمت-تذػىت:تقبحت-دار ديار-يتباىى:يفتخخ-يبلـز
-مذقة:عشاء راحة-مصخقة:مصارؽ -أوىى:أضعف-أتفخجشا:أتصمعشا-زاىية: جسيمة-بغتة:فجأة-عجائب:شخائف-ج:ميػد

الدشجاف:ما -الكبلب: آلة لقمع السداميخ-يتيخأ:يتمف-الحػش: الفشاء ج: أفشاء-قبقاب:نعل مغ الخذب-الػشا:الححاء-ثقب:خخؽ 
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الدقاؽ:الصخيق -مشيسكاف:مدتغخقاف-سصػ:استيبلء-كالحة:عابدة-إشار: سياج ج:أُشخ وإشارات-يصخؽ عميو مغ الحجيج
-جابيشي: واجيشي-انبعج:اتدع-قيخ:ضمع-بؤس:فقخ وشقاء-استبج:انفخد-دكاكيغ:حػانيت ؼ:دكاف-الزيق ج:أزقة
 .ركزًا:مدخعاً 

 القيم واالتجاىات:

 تشسية السػاىب واإلبجاعات.-االقتجاء بديخ الدابقيغ-الحث عمى تشسية القخاءة واالستدادة مغ السعمػمات والسعارؼ

https://www.youtube.com/watch?v=6A7ztRMPN2s 

 

 

  للرف الحادي عذر( شيجاء االنتفاضةتحليل درس)شرح و   

 إعجاد: د. ألفت الجهجه

 شرح األبيات:

تتحجث الذاعخة عغ االنتفاضة وشيجائيا الحيغ ضحػا في سبيل وششيع، فتعبخ عغ ىؤالء السشاضميغ الحيغ كانػا    
كالسيشجسيغ رسسػا لشا شخيق العدة والكخامة والذسػخ، وبحلػا أرواحيع ودمائيع في سبيل الػشغ، وألقػا القمػب الغالية بجاًل مغ 

ر الثػرة والكيج لؤلعجاء، إنو أواف الثػرة واالنتفاضة العارمة، ولقج ارتفع صػتيع في أعشاف الحجارة في وجو أعجائيع؛ ليذعمػا نا
الدساء، ولقج ماتػا وىع صامجوف يشيخوف دروبيع لؤلجياؿ السقبمة، مػدعيغ الحياة بأفػاىيع وقببلتيع التي تجؿ عمى شجة حبيع 

 لػششيع.

صامجيغ في وجيو بخغع بذاعة مسارسات العجو كالشخيل، وىع أجسل مغ ولقج ىجع السػت عمييع بسعػلو، ولكشيع كانػا     
حبات القسح الحىبية، وىع أجسل مغ نػر الرباح، وأجسل مغ الذجخ حيغ تختػؼ في أحزاف الفجخ، فيع كالصفل في أحزاف 

يغ وراءىع صفاتيع كأمو، ولقج انتذخوا في ساحات الشزاؿ، واشتعمت نيخانيع وثػرتيع وأضاؤوا لشا الجروب ثع رحمػا تار 
 وأعساليع التي نفخخ بيا.

في نياية شخيقيع الحؼ رسسػه وىػ الحخية، وبالتأكيج سيتحقق الشرخ األكيج وتتسشى الذاعخة أف يتحقق حمسيع السدتقبمي      
 وسيأتي وىػ مذخؽ الزحى رغع الطبلـ، ففي جبيشو تذخؽ نػر الحخية.
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انطخ إلى ىؤالء الذيجاء مغ بعيج، أرواحيع تتراعج في الدساء، ويختقػف مكانة عالية في الجشة؛ ألنيع خالجوف، وىع    
 كالرقػر يحمقػف في الدساء يخبصػف الػشغ بالدساء لتحقيق الشرخ والحخية اآلتية بإذنو تعالى.

 األساليب اللغهية:

 .ىع يرعجوف:تػكيج بالزسيخالتهكيج: 

 .انطخ إلييع: لمفخخ واالعتداز بيع وتكخيسيع وتقجيخىع-شتجؼ: لحث اليسع عمى الشزاؿا األمر:

 يا حمسيع:لمتسشي.الشجاء: 

 يخبصػف األرض والػشغ السقجس بالدساء!-مقبميغ فع الحياة!التعجب:

 أجسل مغ شجخ غدمتو في حزغ الفجخ.-أجسل مغ غبلت القسح-أجسل مغ غابات الشخلالتفزيل: 

 يسدظ السػت الخؤوف قمػبيع لغللتهكيج:الشفي:

عمى يجيظ بعثيع يجيء+مع الغج اآلتي بعثيع يجيء+في وجيو بذارة+في جبيشو نجشة:بالتقجيع والتأخيخ لؤلىسية  القرر:
 والتػكيج والتخريز.

 السيارات اللغهية:

 .السدتقبل والغج-سصعػا وأضاؤوا-وانتذخواانتفزػا ووثبػا زنفخوا -متػىجيغ ومتألقيغيهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

 األرض والدساء.-الطبلـ وتزيء-سصعػا وغابػا يهضح السعشى ويبرز الفكرة::الطباق اإليجابي-

 يرعجوف ويتراعجوف.-شج واشتجًا مؤثرًا:ي:يعطي جرسًا مهسيقالجشاس الشاقص-

 فالبعث والفجخ رؤيا تخافقيع: الفاء سببية. التعليل:-

 :الجسالية والجالالتالرهر 

رسسػا الصخيق إلى الحياة: كشاية عغ التخصيط العطيع الحؼ يقػـ بو السجاىجوف في سبيل تحخيخ أوشانيع مغ دنذ -
 االحتبلؿ.

 رصفػه بالسخجاف بالسيج الفتية:كشاية عغ كثخة الجماء والتزحية بالخوح والجـ في سبيل الػشغ.-

 مادؼ يخفع، وتػحي بتزحية السجاىجيغ بأرواحيع في سبيل الػشغ وشجة حبيع لو، رفعػا القمػب: مكشية شبو القمػب بذيء-
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 جسخًا حخيق:شبو الثػرة بالحخيق والجسخ.-

 وحر الصخيق: استعارة ترخيحية شبو السحتل بالػحر.-

 أوغل في مجػ الجنيا صجاه: مكشية شبو الرجػ بإنداف يػغل.-

 سع.في مدسع الجنيا:مكشية شبو الجنيا بإنداف يد-

متػىجيغ: مكشية شبو الذيجاء بسرباح متػىج، وتػحي بإشعاليع الشػر لغيخىع مغ األجياؿ القادمة، وبساستيع وشػقيع -
 لمجياد.

 مقبميغ فع الحياة: مكشية شبو الحياة بإنداف لو فع يقبل.-

 ىجع السػت: مكشية شبو االحتبلؿ بالسػت، وشبو السػت بػحر ييجع، وتػحي ببذاعة السحتل.-

 شخع فييع معمػه:مكشية شبو السػت بإنداف لو معػلو يذخعو.-

 في وجو السػت انتربػا: كشاةؼ عغ شاعتيع وصسجوىع في وجو العجو.-

استخجـ أساليب التفزيل)أجسل( وكخرىا لمتػكيج عمى أف شيجاءنا بأعساليع الخائعة مغ أجسل السخمػقات، وليع مكانة عالية -
 الفكخية والعسمية.في نفػسشا لجساليع ونزارتيع 

 أجسل مغ غابات الشخل: كشاية عغ صسػدىع.-

 حزغ الفجخ: شبو الذيجاء بصفل والفجخ بأـ تحزشيع.-

 األمصار: تػحي بالعصاء والخيخ والدبلـ.-

 عديستيع القػية الرمبة.بذعمة الشار، وتػحي بإرادتيع و  انتذخوا في الداحة شعمة نار: تذبيو بميغ شبو السجاىجيغ-

 : مكشية شبو السشاضميغ بذسذ تغيب، وتػحي باستذيادىع بجاللة أعساليع السشيخة.غابػا-

 يا حمسيع:استعارة ترخيحية شبو الحخية بالحمع.-

 تحتزغ السدتقبل البعيج:مكشية شبو السدتقبل بصفل تحتزشو أمو،، وتػحي باألمل في الشرخ.-

 عمى يجيظ بعثيع: مكشية شبو السدتقبل بإنداف لو يج.-

 ع مغ غيابة الطبلـ: كشاية عغ الحخية واإلشخاؽ.يصم-
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 في وجيو بذارة بييجة: مكشية شبو السدتقبل بإنداف لو وجو وجبيغ.-

 جبيشو الفديح: مكشية شبو السدتقبل بإنداف لو جبيغ فديح.-

 نجسة تزيء:كشاية عغ الزياء وإنارة الجرب لغيخىع.-

 يتراعجوف: كشاية عغ مكانتيع العالية في نفػسشا.-

 في عيػف الكػف: مكشية شبو الكػف بإنداف لو عيػف.-

 عمى جباؿ مغ رعاؼ دمائيع:كشاية عغ كثخة الجماء، وشبو الخعاؼ بالجباؿ.-

 كخر)يرعجوف(لمتػكيج عمى مكانتيع العالية عشج هللا في الدساء.-

 لقمػب بذيء مادؼ يسدظ.، وشبو ا، وبإنداف خائغلغ يسدظ السػت الخؤوف قمػبيع: مكشية شبو السػت بإنداف يسدظ-

 فالبعث والفجخ الججيج رؤيا تخافقيع:مكشية شبو الفجخ بإنداف يخافق، وتػحي اإلصخار عمى تحقيق الشرخ والحخية.-

 انطخ إلييع في انتفاضتيع صقػرًا: شبو السجتيجيغ بالرقػر، وتػحي بذجاعتيع وصسػدىع، وتحميقيع في سساء الػشغ.-

 :السفردات

-أواف:حيغ-دوػ:صػت عاؿٍ -رجسػا: رمػا-العقيق:حجخ أحسخ المػف -السخجاف:مادة حجخ يذبو الرخخ-رصفػه:ميجوه   
-سصعػا:ضيخوا وأشخقػا-انتفزػا:ثاروا-معػؿ:فأس ج: معاوؿ-أوغل:دخمػا بعسق-متألقيغ:مشيخيغ والمعيغ-متػىجيغ:مذخقيغ

-بييجة:مدخورة-الخدػ:السػت-بذارة:بذائخ-غيابة:قعخ-تمػح:تطيخ مغ بعيج-شخع:أشمق-انتربػا : ثبتػا-نخل:نخمة
 رعاؼ:دـ يخخج مغ األنف.-درب دروب:شخؽ -الفجاء:الشزاؿ-تخافقيع:تراحبيع

 العاطفة:

 وششية.

 القيم واالتجاىات:

 تقجيخ الذيجاء وإكخاميع.-حب الػشغ والجفاع عشو باألرواح والجماء


