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ف على صاحب النصأتعر:  
  

هجري 1294ولد عام .أحمد محرم شاعر العروبة واإلسالم هو ابن حسن عبد اهللا من اصل تركي    

من أعمال بمحافظة البحيرة بمصر، تلقى مبادئ القراءة و الكتابة في مكتب قرية الدلنجات ) م1877(

ين االبتدائية والجيزة ادسنة، كما تلقى دروسه في مدرستي العقّ 12حفظ القران وعمره.مديرية البحيرة 

بالقاهرة وقد عني والده بتثقيفه فجاءه بطائفة من علماء األزهر يدرسونه النحو و العروض و سائر 

كما   العربي القديم والحديث بمطالعته الواسعة في التراث الشعرية غذى موهبته..العلوم العربية 

  .1945حزيران  13/هجري  1364توفي في شهر رجب . لمدرسة الحياة دور في تكوين شخصيته

  .جد اإلسالمماإللياذة اإلسالمية، و ديوان شعر تحت عنوان ديوان محرم، : من أثاره
 
 
 

  :صالنّ أأقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أحمد محرم                                                          
 
 

 يلماعفَكموياَءـجةوبرعالْ  ـممأُ
  خٍارِص ةُوعد اثدحاَأل مِي فَف كلَ 
ى ركَالْ كنع يضفُانو عاجِضمالْ يعدفَ
ضي الْمقوى وتجمعي وِي فـحدة  
ذَهيلُبِا الس لِّـكُل شبٍع اجِمد ا ذَإِو
 انٌما زذَا هـهادجمأَ نصت ملَ ةُوبرعالْ
ا ـَينالد ةُوقُالْ هــلُهأَ  مـهفْي  سيلَ
 دج ةوبرعالْ مما أُـهبِ رـفَظْي نـمفَ
 تحي تودست نْأَ كي لَـمظانفَ كدـجِ
رـِتايك و يـالت  
  و

لَإِوكَى مانفَكانهـضي وقَتديـم 
 ينقَي الْفرار نِع الشوبِـع ـالنمِو 
وخذى الْلَإِ يلَبِي الساَأل امِقَممِظَع  
عبِرية تحـي اللِّـماَءو وتحـِمتي عي ال
 ي ــمتني ةوبرعى الْلَإِ اِءواللِّ
  مِـوى اللُّوـكْش يمف؟ وانُصت نمبِفَ
 مِدــال   ةَـغلُ وأَ ارِالن يثَدـح الَّإِ
فَظْيبِ ردنا الْـيــغِب الْالمتمِـكِّح 
 من قْعدالْ كمورِثُن ا لَمم يـمِظَن قَفَخت 
 و يـملَاسي وودسا فَينا الدهلَ



 

  : صفهم معجم النّأ
 
  

   .مجريات األمور :األحداث فم 

   .االستقرار :القرار

    .النوم و يقصد التأخر و التخلف :الكرى

  .ينتسب :ينتمي

   .تحفظ :تصن

   .الفوز والغلبة :فرالظّ

   .يقصد تاريخك القديم والمجد المهمل :المنثور عقدك

   كوني سيدة القرار.يفتحرري وتتحكم :فسودي

     .أعجبت –صفقت  :خفقت
 
 
 

  :أكتشف معطيات النص
  

  

  :المعنى. أ

  متى قال الشاعر هذه القصيدة في رأيك ؟ -1

2- خ ممفها؟و  

  ا حين نفى االستقرار لدى الشعوب النائمة ؟هل كان محقّ -3

  ؟ ما السبيل الذي رسمه الشاعر لألمة كي تنهض -4

وما هو منطقهم  أهل هذا الزمان؟ - في رأيك –ومن هم  يفهمها أهل هذا الزمان؟ غة التيما هي اللّ -5

  ؟

  كيف يجب أن تقابل الشعوب العربية هذا المنطق السائد؟ -6

  .أحوالهابعض د عد, ذكر الشاعر عدة أوصاف لهذه األمة -7

  هذا ؟زال هذا السبب قائما في وقتنا أما ي؟  في تخلفها وفي قالقلها بامن كان سب -8

9- بيللعرب مجدا خالدا يجب الحفاظ عليه  ن الشاعر في آخر القصيدة أن:  

  ؟ وضح هذا المجد ثم بين من صنعه

  ؟ إذا كان قد زال فكيف يمكن إحياؤه من جديد - 10



 

   .بين ذلك –ته اعر يبدو ملتزما بقضايا أمالشّ - 11
 
  :المبنى -ب

  

  نداء ؟الاعر قصيدته بلماذا فتح الشّ -1

  بم أمر أمم العروبة بكل فعل ؟ -ة أفعال أمر اعر عداستعمل الشّ - 2

  ما هدفه من ذلك ؟ .اعر إلى البساطة والوضوح في األلفاظ والتراكيبمال الشّ - 3

4 - ؟ ما هي األساليب التي تغلب على النّص  

   ؟ ، والنّداء واألمر في البيت األولما الغرض من االستفهام في البيت السادس - 5

 6- ؟ "انفضي عنك الكرى " - "فدعي المضاجع "ورة البالغية التي تراها في قوله ما الص  
 
 
 

  : أستخلص
  

  

  وضح ذلك؟. يبدو الشّاعر ملتزما بقضايا أمته -1

  اعر؟الشّهذا ما واقع األمة التي يعيش في أكنافها  - 2

  ما رأيك في هذا الحكم ؟ ،لعروبةالشاعر كان أكثر واقعية في حديثه عن أمم ا - 3

4 - ما سبيله في ذلك ؟و ؟ ق الشاعر في نقل أحاسيسه إلى القارئمدى وفّ إلى أي  

هل توافق .ق الشاعر في رسالته ما تعجز عنه اللقاءات العربية واالتصاالت بين أولي األمرقد يحقّ - 5

  .حوض  ؟هذا الرأي

  
 
 
 
 
 


