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البناء الفكري:

املتغزل الذي يقف ويبكي على األطالل اخلاوية.
 )1املقصود بالذكر يف مطلع القصيدة هو :الشاعر العذري ّ
ّأما عن موقف أيب نواس منه فهو اإلزدراء واالحتقار.
 )2يدعو أبو نواس يف قصيدته إىل ترك السنن العربية القدمية من بكاء على األطالل ومدح لقبائل العرب
(متيم ،قيس ،أسد) ،كما يدعو باملقابل إىل اإلنغماس يف شهوات الدنيا وملذاهتا من خالل مدح اخلم ِر
وجمالسها يف قولهَ ( :واِش َـرهبا ُم َعتَّـ َقة).
ٍ
بشكل الفت يف العصر العباسي إثر امتزاج
 )3ينتمي الشاعر إىل تيار اللهو واجملون والزندقة الذي ظهر
العرب بالفرس وغريهم وتراخي الوازع الديين اإلسالمي.
 )4يقصد الشاعر بـ(الرسم والديار) الديار اخلاوية من أهلها ،واليت كانت تعرف باألطالل.
 )5موقف الشاعر من القبائل العربية القدمية هو السخرية واإلستخفاف ،فهم ال يساوون شيئا بالنسبة إليه
يف قوله( :لَيس األَعاريب ِع َ ِ ِ
َح ِد).
ند اللَه من أ َ
ُ
َ
 )6النمط الغالب يف النص هو النمط احلجاجي أل ّن الشاعر يريد إقناع القارئ بضرورة ترك مظاهر القدمي
وتبين حياة اخلمر واللهو واجملون .مؤشراته- :بروز وجهة نظر الشاعر – .استعمال حجج وبراهني وأمثلة.
– ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا.
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البناء اللغوي:
 )1استخراج اسم ممنوع من الصرف :األعاريب .وسبب منعه من الصرف هو :أنّه جاء على صيغة منتهى
اجلموع (مفاعيل).
 )2استخراج أسلوبني إنشائيني خمتلفني:
( يا ع ِاذيل قَد أَتَتين ِمنك ِ
باد َرة فَِإن تَـغَ َّم َدها َعفوي فَال تَـعُ ِد) :أسلوب إنشائي طليب جاء على
َ
صيغة النداء .غرضه البالغي :العتاب والتحذير.
( ومن َمتيم ومن قَيس وإِخوتُـهم لَيس األَعاريب ِع َ ِ ِ
َح ِد) :أسلوب إنشائي طليب
َ َُ
ند اللَه من أ َ
ََ
ََ
ُ
َ
جاء على صيغة االستفهام .غرضه البالغي :اإلذالل والتحقري.
تعجب من األفعال اآلتية:
 )3إنشاء صيغ ّ
متفشياَ.
( oكان) :ما
أصعب أ ْن يكو َن الفساد ّ
َ
ِ
( oبكى) :ما َّ
املظلوم.
أشد بكاءَ
ك ََممول َعلى احلَ َس ِد) .شرحها :شبّه الشاعر اللوم (مشبّه)
وم َ
 )4الصورة البيانية يف البيت التاسع هي( :لَ َ
بشيء مادي ُُيمل(مشبّه به) ،حذف املشبّه به وأبقى على الزمة من لوازمه (َممول) .نوعها :إستعارة
مكنية .أثرها البالغي :تقوية وتوضيح املعىن – .تقريب املعىن إىل الذهن بإلباس املعنوي ثوب املادي.
 )5اإلعراب:
َ oشفى :فعل ٍ
ماض مبين على الفتح املق ّدر على األلف منع من ظهوره التع ّذر.
 oقالوا :فعل ٍ
ماض مبين على الضم التّصاله بواو اجلماعة ،و الواو ضمري متّصل مبين يف َمل رفع
فاعل.
 oنصحا :خرب (كان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
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