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النص:
قال المتنبي:
فلـــــيس تزور إالّ في ّ
الظــــَالم
و زائـــــــــرتي كـــــــأن بها حــــياء
فعــــــافتها و باتت في عــظامي
فــــــرشت لها المطارف و الحــــشايا
فــــــ ُتوسعه بأنـــــــواع السّـــِقام
يضــــــيق الجلد عن نفسي و عنــــها
كــــــــأ َّنا عاكفـــان على حـرام
إذا مـــــــــا فـــــارقتني غســـــــَّلتني
مـــــــدامعها بأربــــــــعة سـجام
كـــــــأنَّ الصـــــبح يطردها فتـجري
مــــــراقبة المـــشوق المــستهام
أراقـــــــب وقــــتها من غير شــوق
إذا ألقــــــاك في الكرب العــِظام
و يصــدق وعدها و الصــدق شـــــر
فكيــــف وصلت أنت من الزحام
أ بنت الـــــ َّدهر عـــــندي ك َّل بنـــت
مكــــان للســــيوف و ال الســهام
جــــــرحت مجرحــــا لم يبق فــــيه
و داؤك فــــــي شرابك و الطعام
يقــــــول لي الطــــبيب أكلت شــيئا
ــمام
و مـــــــــا في طـــــــبه أني جـوا ٌد
أضــــرَّ بجسمه طـــول ال ِج ِ
و إن أحـــــمم فما حُ ــ َّم اعتزامي
فإن أمرض فما مرض اصطباري
َسلِمــــت من الحِمام إلى الحِمام
و إن أُســــــلم فمـــــا أبقى و لكـن
شرح الكلمات:
المطارف :رداء و غطاء من حرير  /الحشايا :فراش النوم  /السقام :المرض  /سجام :أدمع غزيرة /الحِمام:الموت

البناء الفكري:
صور الشاعر الحمى؟.
1ـ بم َّ
2ـ بم كان يقابلها الشاعر؟ و هل كانت ترضى؟.
3ـ هل ترى أن الشاعر يشكو من الحمى فقط؟ علل و مثل.
4ـ د َّل على البيت الذي يتضمن قوة الصبر و االرادة عند الشاعر؟.
5ـ من عادة الشاعر استعمال الحكمة في أشعاره ،فلم غابت عن هذه األبيات؟.
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البناء اللغوي:
1ـ ما نوع األسلوب الوارد في البيت الثامن؟ و ما غرضه البالغي؟.
2ـ ما هي الضمائر المستعملة في القصيدة؟ و من المقصود بها؟.
3ـ أعرب ما تحته خط في النص.
4ـ استخرج من البيت الخامس صورة بيانية ،و بين نوعها و بالغتها في الكالم.
5ـ في النص أسلوب قصر .حدد مبينا نوعه و طريقته.
6ـ قطع البيت اآلتي تقطيعا عروضيا ،ثم سم بحره و حركة قافيته:
و لم يشكر هللا إال سعي ُد
قال الشاعر :و لم يكفر العرف إال شقيٌّ

الوضعية االدماجية:
مرض أحد أصدقائك فذهبت لعيادته .تحدث عن هذه الزيارة ،و عن أثرها في نفس هذا الصديق موظفا النمط
المناسب و أسلوب قصر و ثالث صور بيانية.

بالتوفيــــــــــق
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