
 ي  وزارة التربية والتعليم العال

                                مديرية التربية والتعليم شمال غزة

 مدرسة فيصل بن فهد الثانوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد المعلمة: مرفت أبو وردة

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانية

 غروب األندلس



 

   
  

 2 إعداد المعلمة / مرفت رجب أبو وردة 
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صف
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 من الشاعر كاتب المسرحية؟  – 1

 عزيز أباظة، شاعر مصري عضو في المجمع اللغوي. 
 متى كتب ديوانه أنّات حائرة؟  – 2

 كتبه عندما توفت زوجته. 
 ما أهم مسرحياته الشعرية؟  – 3

 شجرة الدر    - غروب األندلس   
 من أين استمد الشاعر مادته الشعرية؟  – 4

 من التاريخ والبطوالت اإلسالمية والقومية.

 الشخصيات في المسرحية:
 عائشة:  – 1

 أم الملك عبد هللا، ساخطة على الحكام والخائنين خائفة على مصلحة األمة. 
 ابن سراج:   – 2

 األمة. شاب ثائر خائف على مصلة 
 أبو عبد هللا:   – 3

 ملك من ملوك األندلس وآخرهم، ضعيف وجبان مغلوب على أمره.
 شيخ القضاة:   – 4

 متخاذل جبان يتعاون مع األعداء ويحاول اقناع الجميع باالستسالم.
 أبو القاسم:  – 5

 وزير الملك ومستشاره، جبان متخاذل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفكرة العامة: 
العرب على الحكم، وتفرق كلمتهم وتعاون البعض مع العدو لحماية اختالف 
 أنفسهم.

 تعريف بالشاعر:
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 . الشعب وضعفهوصف لحال     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شّر حال: أسوأ حال.  -
 ضاق ذرعاً: ضعفت طاقته، لم يعد يحتمل.  -
 مرّوع: خائف مذعور، )اسم مفعول(.  -
 هوى: أسقط  -
 نذير: خبر شؤم، عكسها بشير.  -
 الوبال: سوء العاقبة.  -
 ال تيأسي: ال تقنطي وال تستسلمي، مضاد اليأس: األمل.  -
 مفردها)خليقة(، وهي الخصال والصفات.خالئق:  -
 (10 – 3رهط: جماعة من ) -
 المحال: الكيد والمكر.  -
 شنّوا: هجموا وأطلقوا.  -
 ضروب: مفردها)ضرب(، أشكال وأنواع.  -
 إرجاف: األكاذيب واألخبار الكاذبة.  -
 أوجال: مفردها)وجل( وهو الخوف.  -
 ، ومواجهة العدو. قعصاً: في المعركة  –آثروا: فضلوا.                          -
 العوالي: مفردها)عالية(، الرماح.  –الظبا: مفردها)ُظبة( السيوف.        -

 المقطع األول:

 معاني الكلمات:
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 دكته: دمرته وضربته بقوة. –واٍل: حاكم.                             -
 دّب: انتشر.  –دوى به: قاله بصوت مرتفع.         -
 األطراف. األوصال: مفردها)وصل( وهي المفاصل وكل جزء في  -

 
 
 

 من الشخصيات المتحاورة في المشهد األول؟  عائشة وابن سراج.  – 1
 عّم سألت عائشة؟       سألت عن حال الشعب في األندلس. - 2
 صف حال شعب األندلس كما وصفه ابن سراج.  – 3

 لقد ضاق الشعب ذرعاً ولم يعد يحتمل خيانة الحكام والحصار والتخويف والفقر والجوع.
 ما سبب ضعف الشعب في نظر ابن سراج؟  –4

مجموعة من الحكام الخائنين الذين يبعثون اإلشاعات ويخوفون الشعب ويجوعونه فلوالهم 
 لكان الشعب قوياً يواجه العدو بالسيف والرمح.

 من هو سبب ضعف الشعب في نظر عائشة؟ – 5
 )الشعب فيه الخير( من أين تفهم ذلك؟  – 6

 يأسي إّن فيه، خالئق األبطال.  من قول ابن سراج: ال ت
 ختمت عائشة حديثها بحكمة اذكرها. – 7

 إن تفسد الرأس دّب الـ         فساد في األوصال 
  

 

)ما(: اسم استفهام مبني في محل رفع   ما الحال يا ابن سراج؟ أسلوب استفهام حقيقي.  – 1
 خبر مقدم. 

)شّر( اسم تفضيل، تعرب مفعول  داللة على سوء األحوال في األندلس، أظنها شّر حال:   – 2
 به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

 نفاد الصبر وعدم القدرة على التحمل. معاناة الشعب و ضاق ذرعاً: كناية عن – 3
 ذرعاً: تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.         

 محاصر، مّروع: اسم مفعول.  – 4
  يمين × شمال: طباق يوضح المعنى ويبرزه.       

هوى به الجوع: استعارة مكنية، شبه الشعب بشيء مادي يسقط بسبب الجوع، وشبه  – 5
 وتوحي بمعاناة الشعب. ،الجوع بريح شديدة تسقط الشعب

 سي: أسلوب نهي غرضه االلتماس.ال تيأ – 6
 تيأسي: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والياء ضمير متصل       
 مبني في محل رفع فاعل.       

 لوال خيانة رهط ... آلثروا: أسلوب شرط غرضه االقناع بالحجة والدليل.  – 7
 خيانة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.      

 المناقشة:

 التحليل الفني:
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 .، ورفض الذلآثروا الموت قعصاً: كناية عن القوة والشجاعة – 8
 دّكته كالزلزال: تشبيه مفرد، شبه الخيانة بالزلزال المدمر. – 9

تفسد الرأس: مجاز مرسل عالقته جزئية، ذكر الجزء )الرأس( وأراد الكل )الجسد(.  – 10
حكمة تعبر عن انقياد الشعب لرئيسه وتأثره به؛ فإن صلح الرئيس صلح الشعب وإن فسد 

 الرئيس فسد الشعب.
رض الذي ( شبه حال الملك إذا فسد وفسد الشعب معه بحال الميةصريحالبيت كله )استعارة ت 

 إذا أصاب الرأس تسرب إلى كامل الجسد. 
 

 . االجتماع للتشاور في الخطر الذ يهدد البالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشيخة: المسؤولون عن البالد، الجمع: مشايخ. -
 وعيته: فهمته ووافقت عليه.   - اقطعي: احكمي.                           -
 ، مادتها: )م ض ض(.أمّضني: أقلقني وآلمني -
 بثثتك: أخبرتك ونشرت لك، مادتها: )ب ث ث(. -
 نردى: نهلك ونموت.  - نفضت: أخبرت.                           -
 ، حروف الزيادة تعني الطلب لبياطاستوهبي:   -المتصدع: المتشقق، المتفرق.        -
 حلفاً: سنداً وإمداداً.  -
 ضنّوا: بخلوا، مضادها: أكرموا، مادتها: )ض ن ن(. -

 المقطع الثاني:

 معاني الكلمات:
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 دفّاع: مفردها)دافع(، الرامي.  -مدفع: رّد، ومنع.                         -
 قذاف: مفردها)قاذف(، تعني الرامي الدافع.  -
 نأله: نقصر في الجهد ونتوانى، مادتها )أ ل و(.  -
 ا )عجفاء(.عجاف: هزيلة وضعيفة، مفرده -
 نثوب: نعود.   -
 الحجا: العقل، جمعها )أحجاء، أحجية(، مادتها: )ح ج و(.  -
 أقرابها: غمدها، مفردها: )قِرب(. -

 

 

 

 ماذا كان رأي شيخ القضاة؟ وبم ردت عائشة؟ - 1

أن يبرم صلحاً مع اإلسبان ألن المسلمين ال طاقة لهم بهم، وردت عليه بالرفض ألن الصلح  

 األعداء يسبب الضعف لهم واالستسالم.مع 

 شيخ القضاة عدم القدرة على مواجهة الفرنجة؟ بم برر  – 2

 بسبب اتحادهم وقوتهم والمسلمون ضعفاء بسبب تفرقهم. أن الفرنجة أقوى منهم 

 ماذا طلب شيخ القضاة من عائشة؟ – 3

اصرة من كل  أن تطلب المدد والمساعدة من بعض الحلفاء لكنها رفضت ألن المملكة مح

 الجهات. 

 ظهرت معالم االنهزام والخوف على الحاكم أبوعبدهللا، وضح ذلك. – 4

يتضح ذلك من مشورته التي قدمها ألمه وهي ضرورة تحكيم العقل وتغليب السلم على 

 الحرب والقبول بالصلح. 

 لماذا استبعدت عائشة التحالف مع أطراف أخرى لمواجهة األعداء؟  – 5

 استبعدت ذلك ألن المملكة محاطة من كل الجهات فضالً عن الثورات الداخلية فيها. 

 

  

 أسلوب إنشائي طلبي )نداء(، غرضه إظهار االحترام.أماه:  – 1

ليروك: الالم للتعليل، )يروك(: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الم التعليل   – 2

وعالمة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الكاف ضمير 

 متصل مبني في محل نصب مفعول به. 

 استمعي واقطعي: أسلوب أمر غرضه االلتماس.  – 3

 رضه إظهار الندم والخوف. وددت أني لم أعِ: أسلوب خبري غ – 4

 مادتها )وع ي(، فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. أعِ:       

 إنّي قد بثثتك: أسلوب خبري توكيد.  – 5

 المناقشة:

 التحليل الفني:
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 هاّل نفضت إلّي رأيك: هاّل: حرف تحضيض، أسلوب استفهام غرضه الحث.  – 6

 التجسيم.  )استعارة مكنية( شبه الرأي بالثوب الذي ينفض، سر جمالها      

 يا أميرة: أسلوب نداء غرضه التعظيم. – 7

 أصلح الساجدين الركع: أسلوب استفهام غرضه النفي واإلنكار،   – 8

 توحي باالستسالم والخضوع.       

 عزمنا المتصدع: )استعارة مكنية( شبه العزم بجدار مشقق، صورة توحي بالضعف   – 9

 وقلة الحيلة.      

 يه بليغ، شبه تربص األعداء واستعدادهم للهجوم بالسيل. إنه سيل طغى: تشب – 10

 نثوب إلى الحجا: كناية عن تغليب صوت الحكمة والعقل. – 11

 ترد في أقرابها األسياف: كناية عن وقف القتال واالستسالم. – 12

 . الجهود عجاف: )استعارة مكنية( شبه الجهود بالدابة الضعيفة – 13

 دفّاع، قذّاف: صيغة مبالغة، توحي بقوة الفرنجة وكثرة عدتهم وعتادهم.  – 14

 

 .آراء متفرقة وسخرية عائشة منهم
 

 
 

 

 الداهم: المفاجئ، الشديد.  -        تعاليت: ارتفع قدرك.             -
 ، مادتها: )ن وب(.نابنا: أصابنا -         عاهلها: الملك.                 -
 غير معروف. المبهم:   -       حّمى: يقصد المرض.            -
 المرغم: المجبور.   -اضمحل: تالشى وضعف.               -
 الحمق: الغباء والجهل.  -الكابرين: الكبار.                         -

 المقطع الثالث:

 معاني الكلمات:
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 رويداً: تمهل.  - المأثم: الخطيئة واإلثم، مصدر ميمي.           -
 غواشي الدجى: ظالم الليل.  -الخشوع: الخنوع واالستسالم.                   -
 . الحزم: ضبط النفس - أجّدك: صيغة قسم بمعنى )وحقك(.              -
 الردى: الموت.  -  النُهى: العقل.                                     -
 اغتلى: زاد وارتفع.  - أقطابها: مفردها)قطب(، تعني أرجائها.         -
   النفاق: الخديعة والكذب. -   ربا: ارتفع وزاد.                                -
 نق أعدائه: أشد أعدائه.حأ  - رّف: لمع وذاع صيته.                            -
 غلوتم: بالغتم وجاوزتم الحد.  - هوى: سقط.                                       -
 سحقاً: هالكاً، )دعاء بالشر(.  –إسفافكم: تتبع األمور الدنيئة.                    -
 عبيد العصا: أي األذالء المستسلمون. -

 

 

 تدور األبيات حول حدث تاريخي، اذكره.      – 1

 الحدث هو سقوط األندلس بيد االستعمار االسباني 

 أين كان يتنقل الوزير؟ وما الهدف من تنقله؟  –2

 بين رؤساء العشائر ليحادثهم ويحرضهم. 

 تعددت مصادر الخطر الداهم الذي كان يتحدث عنه الوزير، وضح ذلك. – 3

 ع وثورة الشعب.غزو الفرنجة والفقر والجو

 قارن بين موقف عائشة وموقف الوزير أبي القاسم.  – 4

 كانت عائشة ترى حتمية المواجهة وضرورة الصمود، والوزير يفّضل التنازل واالستسالم.

 لقد سخرت عائشة من قادة أندلس واستهزأت بهم، وضح ذلك. – 5

المريب، كذلك سخرت واستهزأت سخرت عائشة من أبي القاسم ألنها شكت في سلوكه 

بالقادة وقالت بأنهم السبب في ذّل األندلس وخضوعها، وأنهم منافقون نشروا الفساد في  

    البالد وتآمروا على األمير حتى جعلوه ذليالً خاضعاً.

 ورد في النص . هما عائشة األمة كماصفتين وصفت باذكر  – 6

 أنها أمة دّب فيها الفساد ، وأتقنت فن النفاق .  

 

 

 ما نابنا يا أبا القاسم؟ أسلوب استفهام غرضه الحث.  – 1

 شبه الحصار بالسوار حول اليد. حصار يطوقنا كالسوار:  - 2

 جوع يمزقنا نابه: )استعارة مكنية( شبه الجوع بحيوان مفترس له ناب.  – 3

 المناقشة:

 التحليل الفني:
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 حمى من القلق المبهم: )تشبيه بليغ( شبه القلق بالحمى.  – 4

رماه انتصار الفرنج بيأس: )استعارة مكنية( شبه االنتصار بالقائد يرمي بالسهام،  – 5

 وشبه اليأس بالسهم الذي يرمى.

 جرى فيه مجرى الدم: كناية عن تأصل حالة اليأس في الشعب.  – 6

 . وضعفه تخاذل حتى اضمحل: تعبير يدل على سقوط الجيش نتيجة التخاذل – 7

فإال تغيثوه يستسلم: عبارة عن )إن الشرطية( +)ال(، أسلوب شرط غرضه االقناع  – 8

 بالحجة والدليل. 

 أيستسلم الجيش؟ ماذا تقول؟ أسلوب استفهام غرضه اإلنكار. - 9

 يهون الهوان على المرغم: تعبير يدل على الذل واالستسالم.- 10

 . سائلي الكابرين: أسلوب أمر غرضه النصح واإلرشاد – 11

 بيّن وال تكتم: أسلوب أمر حقيقي، ونهي حقيقي.  – 12

 دّك قرانا العدو: تعبير يدل على شدة العدو وقوته الحربية. – 13

 إن لم نسالمه لم نسلم: أسلوب شرط غرضه االقناع بالحجة والدليل.  – 14

 رويداً: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  – 15

 فقه الخشوع: تشبيه بليغ، شبه الخشوع بالفقه.  – 16

 فلسفة الجبن: تشبيه بليغ، شبه الجبن بالفلسفة. – 17

 نصحت به في غواشي الدجى: أسلوب استفهام غرضه التوبيخ، أذلك رأيهم أم تراك  – 18

 ، والمكر. غواشي الدجى: تعبير يدل على كثرة المؤامرات والدسائس - 19

ء وهم من سقوها كؤوس الردى؟ استفهام غرضه السخرية أ قادة أندلس هؤال – 20

والتحقير، )كؤوس الردى(: استعارة مكنية، شبه الموت بالشراب الذي يشرب، واألندلس 

 بالفتاة التي تشرب الموت في الكأس. 

 يا أمة دّب فيها الفساد: أسلوب نداء غرضه التحسر.  – 21

ه الفساد بالماء الذي يعلو ويطم، تعبير يدل  طّم بأقطابها واغتلى: استعارة مكنية، شب – 22

 على انتشار الفساد وعمومه في البالد. 

 فن النفاق: تشبيه بليغ، شبه النفاق بالفن. – 23

 غذته ورّوته حتى ربا: )استعارة مكنية( شبه النفاق بالزرع الذي يروى.  – 24

 وعلو المنصب. رّف نجم: )نجم( كناية عن الملك والسلطان، كناية عن اللمعان – 25

 البيت كله مقابلة توضح المعنى وتبرزه.        

 يا عبيد العصا: أسلوب نداء غرضه التحقير وتقليل الشأن، كناية عن الذل والهوان.  – 26

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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1 -  
 
 نستنتج الفكرة العامة التي تدور حولها المسرحية.  – 2

اختالف العرب على الحكم وتخاذلهم وتفرق كلمتهم وتعاون بعضهم مع المحتل أضاع بالد 
 األندلس. 

 ؟ على من يعود الضمير المتصل في قول الشاعر: قل بل خيانة واٍل   دكته كالزلزال – 3
 الضمير في الفعل )دكته( يعود على الشعب.

 من مثل كل من األدوار اآلتية:  – 4
 الحاكم المغلوب على أمره: أبوعبدهللا.  - أ

 األمين على مصلحة األمة: ابن سراج، عائشة. -ب
 الساخط على فرقة الحكام: عائشة.  –ج 

 

 

ذكر ابن سراج، وعائشة في المشهد األول أسباب ضعف الشعب، نذكر اثنين منها،   – 1
 رأينا. مبينين 

 من أسباب ضعف الشعب:  

 خيانة رهط من الشعب. –    اختالق االشاعات الكاذبة. –خيانة الحاكم.            -

رأينا: هذه حقيقة ال شك فيها فإن فساد الشعب من فساد الحكام، وضعف الحاكم هو السبب  
 في وجود المفسدين الذين يختلقون اإلشاعات الكاذبة.

 نوضح الصورتين الفنيتين فيما يأتي:  – 2

 وما أتقنت غير فّن النفاق       غذته وروته حتى ربا  •
 فّن النفاق: شبه النفاق بالفن الذي يتقن.  -
 النفاق غذته وروته حتى ربا: شبه النفاق بالنبتة التي تُغذّي وتُروى حتى تكبر.  -
 وجوع يمزقنا نابه       وحّمى من القلق المبهم •
 الوحش المفترس الذي له ناب.شبه الجوع ب -
 وحّمى من القلق المبهم: شبه القلق بالحمى. -
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 اإلجابة النموذجية ألسئلة الكتاب الوزاري

 الفهم واالستيعاب:

 :المناقشة والتحليل
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 تنطبق أحداث المسرحية على واقعنا في العصر الحاضر، بين ذلك. – 3

يوجد عالقة قوية بين أحداث المسرحية وواقعنا في العصر الحاضر، حيث سقطت األندلس 
ومناصرتهم لألعداء فشهد أهلها أشد أنواع العذاب بسبب فساد الحكام وتفرق كلمتهم  

والهوان، وهذا ما يحدث تماماً في وقتنا الحاضر في كثير من البالد العربية التي تعيش حالة  
 من الذل واإلهانة بسبب هشاشة األنظمة ومناصرتها لألعداء. 

ي توظيفه  الحوار عنصر أساسي في بناء المسرحية، نبين إلى أي درجة نجح الكاتب ف  – 4
 إليصال رسالته. 

نجح الكاتب بواسطة الحوار في كشف المغزى األساسي للمسرحية بإظهار الصراع بين 
المسرحية وما يدور في نفس كل واحدة منها بلغة فصيحة واضحة نقلت الموقف  شخصيات 

 بكل أبعاده، وأوضحت مالمح كل شخصية وأبعادها النفسية والفكرية.

 ما عناصر المسرحية األخرى؟  – 5

 المكان والزمان، الشخوص، الحدث، العقدة، الحل. 

    

 

 نعود إلى المعجم للتفريق بين معاني الكلمات:  – 1

 ، ليس فيهم امرأة وال واحد له من لفظه. 10 –  3رهط: جماعة من  -
 فئة: فرقة، طائفة، مجموعة تشترك في الصفات العامة. -
 ماعة من الناس.ثلّة: ج -

 ************************************************************************** 

 :لغة واألسلوبال


