
الوحـــــــــــــــــــــــــــدة 01 : 
ثالثةالسنة ال :لمستوىا   -صلى -في مدح الرسول  : الموضوع    اللغة العربية وآدابھا : المــــــــادة

  آف ل3   الشعبـــة:               لبوصيريل                          نــص أدبـــــــــي :    النشــــــــــــــاط
    مدح في عصر الضعفالتعرف على ال  :    الھدف العــــــام
  الوقوف على خصائص النمط الوصفي  :    الھدف الخــاص

  تذكر اإلعراب التقديري
  التعرف على تشابه األطراف  

  الكفـاءة
  المراحل  المقيسة

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين

  ةـــالمعرف

ة ـــــمعرف
المعطيات 

  ةـــالخاص

أتعرف على 
صاحــــــــب 
  الـنـــــــــص

امة طرأت على ه، وعاصر أحداثا ه608هو شرف الدين محمد البوصيري ولد بمصر عام
األمة العربية، منها هجمة المغول برع في الكتابة واشتهر بالمدائح الدينية، وأشهرها البردة 

  ومطلعها :
  أمن تذّكر جيران بذي سلم  
  شرحها وعارضها كثيرون، والهمزية ومطلعها:  
  ه 696، توفي عام كيف ترقى رقيك األنبيـاء  

  إلقائيـــــــــــة

اب ـــاكتس
  طياتالمع
  ةـــــاللغوي

أثــــــــــــري 
رصيـــــــدي 

ــوي ـاللغــــــ

  في معاني األلفاظ:
  السنا:الضياء، السناء: الرفعة، إضاء: مفردھا أضاة وھي الغدير

، اإلغفاء: النوم اليتيمة العصماء: اللؤلؤة الفريدة من نوعھا، الھوينا:الرفق
  ، مقسط: عادل.الخفيف

  في الحقل المعجمي:
ما ھي األلفاظ الدالة على الصفات الُخلقية في النص؟ من األلفاظ الدالة على  -

  الصفات الخلقية رحمة، عزم، حزم، وقار، عصمة، حياء
ما ھي األلفاظ الدالة على الصفات الَخلقية في النص؟ من األلفاظ الدالة على  -

  الصفات الخلقية ضحكه التبسم،المشي الھوينا، نومه اإلغفاء
  قل الداللي:في الح

  عد إلى المعجم وتعرف على معاني "عصم" -
ااِلْستِْمَساُك،  ْعتَِصامَعَصَم يَْعِصُم: اكتََسَب، وَمنََع، َوَوقَى، الَعْصُم اإِلْمَساُك، و اٱلِ

ُك  قَاَل: {ال عاصم اليوم من أمر هللا} أي ال شيَء يَْعِصُم منه، و ااِلْعتَِصام التََّمسُّ
} َواْستَْعَصَم بالشيِء، قال: {واعت صموا بحبل هللا جميعاً ــــ ومن يعتصم با

الِعصام ما يُْعَصُم به أي  ، بِه ِمْن ُرُكوِب الفَاِحَشةِ  تَِصمُ اْستَْمَسَك كأنّهُ طَلََب َما يَعْ 
ُھْم به من َصفَاِء الَجْوَھِر، ثم بم ا يَُشدُّ َوِعْصَمةُ األنبياِء ِحْفظُهُ إيَّاُھْم أّوالً بما َخصَّ

الِجْسِميَِّة والنَّْفِسيَِّة ثّم بالنُّْصَرِة وبَتَثَبُِّت أَْقَداِمِھْم، ثّم بإِْنَزاِل  فَضائِلِ أوالُھْم من ال
ِكينَِة عليھم وبِحْفِظ قُلُوبِِھْم َوبالتَّْوفِيِق، قال تعالى: {وهللا يعصمك من الناس}   السَّ

  إلقائيــــــــــــة

  مـــــــالفھ

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع
  رـــــــيفس

أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

من باقي األنبياء والرسل؟ ھي مكانة تفوق ارتفاع  -صلى -ما مكانة النبي  -
السماء قدرا، وتسمو على جميع الرسل واألنبياء قيمة وشأنا، فقد أرسله هللا إلى 

فة، وختم به الرسل واألنبياء، وأعطاه الشفاعة العظمى وحده يوم الناس كا
  القيامة.

  ما البيت الذي يشير إلى أنه جمع كل مكارم األخالق؟ البيت السابع . -
؟تتجلى في حلمه وصبره -صلى -أين تتجلى صفة التسامح في شخص النبي  -

لتوفيق، فقد كان الطويل على أذى قومه، والرأفة بھم، والدعاء لھم بالھداية وا
  يردد قوله المأثور:" اللّھم اھد قومي فإنّھم  ال يعلمون" –صلى  –الرسول 

؟ تتجلى في اللين والرفق -صلى -أين تتجلى صفة التواضع في شخص النبي  -
-صلى   –الذي عرف به الرسول 

  حدد فكرة عامة للنص.  -
  ومنزلته الرفيعة. -صلى –: خصال الرسول الفكرة العامة

  حواريـــــــــة

  التحليل

ما الھدف الذي يرمي إليه الشاعر من خالل النص؟ يرمي الشاعر من خالل  -
براز مكانته، واإلشادة بصفاته وخصاله، إلى دعوة و إ -صلى –مدح الرسول 

-صلى  –الناس إلى االقتداء بسيرة الرسول 
ھل تحفظ أبياتا في مدح الرسول لشاعر آخر؟ اذكرھا وبين ما األقوى عبارة:  -

أبيات ھذه القصيدة أم التي تحفظھا؟ من شعراء المديح النبوي حسان بن ثابت و 
  الكميت بن يزيد.
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 ث عنـالبح

  رــالعناص
  والعالقات

  
  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  جــــيستنت

  
  
  
  
  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

مقارنة الرسول بباقي األنبياء وباقي الخلق ما يخدم المدح؟ وّضح.  ھل ترى في -
نعم في ھذه المقارنة ما يخدم الموضوع، ألن هللا منحه علما غزيرا لم يعطه أحدا 
من البشر،وھدى به امة، وانزل عليه دستورا خالدا ھو القرآن الكريم، الذي كان 

  بذلك عن باقي األنبياء والبشر.سببا في تقدم المسلمين عندما تمسكوا به، فميزه 
  ھل وصل الشاعر إلى إقناعنا بأّن محمدا أفضل المخلوقات؟ علل -

نعم استطاع الشاعر إقناعنا بذلك ، ألنه ركز على صفاته الحسية والمعنوية، 
فأمتعنا بمديح في ذات الرسول وصفاته، فلقد بلغ الكمال َخلقا وُخلقا، و حوى كل 

  معاني الفضيلة .
فاعل الشاعر عاطفيا مع ما قاله في النص؟ وضح. نعم  فقد مزج بين ھل ت -

الوصف وإحساسه الذاتي ،ويتجلى ذلك في قوله: كيف ترقى رقيّك األنبياء، ال 
  تقس بالنبي في الفضل خلقا، اليتيمة العصماء،الشمس

وظف الشاعر كثيرا من ألوان البيان، ما الصورة البارزة في النص وأين تكمن  -
ھا مع التمثيل؟ الصورة البارزة في النص ھي التشبيه وتكمن بالغتھا في بالغت

توضيح المعنى وتجليته، ومن أمثلة ذلك: أنت مصباح كل فضل، أنه الشمس 
  رفعة وضياء.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة

  بــالتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
  ددـــــــيح
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
  لنــــــــــصا

مزج الشاعر بين الخبر واإلنشاء ما غرضه من ذلك؟ غرضه المدح والتعبير  -
 -صلى -عن على تفاعل الشاعر مع موضوعه وإعجابه الشديد بخصال النبي

 التي تميزه عن باقي الناس
الكريم والحديث الشريف جلية في النص، استخرج  ظاھرة االقتباس من القرآن -

  األثر البالغي الذي أحدثته بعض األمثلة وبين
يبدو الشاعر متأثرا بالقرآن الكريم والحديث الشريف ، ومن أمثلة ذلك قوله:  

مشيه الھوينا، جھلت عليه قومه فأغضى، فھذا مقتبس من قوله تعالى في سورة 
ـٰنِ ٱَوِعبَاُد  الفرقان:" ْحَم اطَبَُھُم َھْوناً َوإَِذا خَ  ألَْرضِ ٱيَْمُشوَن َعلَٰى  لَِّذينَ ٱ لرَّ

  " وفي ذلك تجميل لألسلوب. الَجاِھلُوَن قَالُوْا َسالَماً 
 -اذكر ثالث صفات صريحة وثالث صفات مكناة وصف بھا الشاعر محمدا  -

  -صلى
  : معجز القول والفعال،كريم الخلق، مقسطالصفات الصريحة
  :ضحكه التبسم، مشيه الھوينا، نومه اإلغفاءالصفات المكنــــاة

غالب في النص مع التعليل؟ غلب على النص النمط الوصفي، ما النمط ال -
    -صلى -ألن الشاعر في مقام تعداد صفات النبي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

  
أتفحـــــــص 
االتســــــاق 

واالنسجــام في 
تركيـــب 

فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

مير المخاطب إلى ضمير الغائب، ما داللة ذلك في النص؟ تحول الشاعر من ض -
بالحديث عن مكانته إلى  -صلى –يدل ذلك انتقال الشاعر من مدح الرسول 

  الحديث عن صفاته الحسية والمعنوية.
ھل اعتمد الشاعر على وحدة البيت أم وحدة الموضوع في ھذه القصيدة؟ علل.  -

بياته غير متماسكة، بحيث يمكن التقديم لقد اعتمد الشاعر على وحدة البيت ، فأ
  والتأخير فيھا ، أو حذف بعضھا دون تأثير في المعنى.

  ما البيت الذي توجه فيه الشاعر إلى المتلقي؟ ما كان غرضه؟  -
إلى المتلقي و ھو نھي يدل على استحالة مقارنة  15لقد توجه الشاعر في البيت 

  انة.بغيره في علو الشرف والمك -صلى –الرسول 

  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة

  
  
  
  

  
أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

  بم يمتاز شعر البوصيري؟ وما قيمة ھذه القصيدة فنيا؟ -
يمتاز شعر البوصيري في المدائح النبوية بالرصانة والجزالة وحسن استعمال 

  البديع وتحتوي القصيدة على معاني دينية وخلقية باإلضافة
  يد اللغوي والجمال الفني.إلى الرص

  
  
  

  حواريــــــــــة

  
  
  

د ــــقواع
  ةــــــاللغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اإلعراب اللفظي -1
  ما ھو اإلعراب ، وما ھي عالماته؟ -

اإلعراب ھو تغير الحركة في آخر اللفظ بحسب موقعه في الجملة، وفائدته 
  المعنى، والحركات اإلعرابية ھي : الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون. توضيح

  بم تختص كل حالة من الحاالت اإلعرابية؟  -
يشترك الرفع والنصب بين األفعال واألسماء، والجر خاص باألسماء، والجزم 

  خاص باألفعال.
  ما ھي أنواع اإلعراب؟ ھناك إعراب لفظي وإعراب تقديري -
اللفظي؟ ھو أن تظھر عالمة اإلعراب آخر الكلمة للداللة على ما ھو اإلعراب  -

  موقعھا اإلعرابي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريـــــــــة
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أستثمـــــــــر 
موارد النص 
  وأوظفـــــــھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عالمته الضمة، األلف للمثنى، والواو لجمع المذكر السالمالمرفوع من األسماء
  : عالمته الضمة، وثبوت النونالمرفوع من األفعال

سالم، : عالمته الفتحة ، الياء للمثنى وجمع المذكر الالمنصوب من األسماء
  الكسرة في جمع المؤنث السالم، األلف في األسماء الخمسة

  : عالمته الفتحة، حذف النونالمنصوب من األفعال
: عالمته الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة في الممنوع المجرور من األسماء

  من الصرف، الياء في المثنى وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة
  عالمته السكون، وحذف النون في األفعال الخمسة: المجزوم من األفعال

  اإلعراب التقديري -ب
  الحظ قول الشاعر:

  كيف ترقى رقيّك األنبياء      يا سماء ما طاولتھا سمــاء         
  وانظر إلى قوله:

  لم يساورك في عالك وقد حا     ل سنا منك دونھم وسناء        
  وتامل قول الشاعر:

  ِة نافُذ األحكام       عدل القضا حتى على الُحّكامقاضي المنيّ        
ما إعراب ترقى في البيت األول؟ فعل مضارع وعالمة رفعة الضمة المقدرة  -

  على آخره للتعذر
ما إعراب عال في البيت الثاني؟ اسم مجرور وعالمته الكسرة المقدرة على  -

  آخره للتعذر
فوع بالضمة المقدرة على آخره ما إعراب قاضي في البيت الثالث؟ مبتدأ مر -

  للثقل
  متى أيضا تعرب الكلمة إعرابا تقديريا؟ إذا اتصلت بياء المتكلم -
ماذا نستنتج؟ تعرب الكلمة إعرابا تقديريا إذا انتھت بألف للتعذر، أو ياء أو واو  -

  للثقل، أو إذا اتصلت بياء المتكلم.
  

  تلخيص نص : الموضوع
          تعبير كتابـــــي:    لنشــــــــــــــاطا
  الوقوف على مفھوم التلخيص                                                             األھداف التعليمية: 

                                 اإللمام بشروط ومنھجية التلخيص                          
  الكفـاءة
  المقيسة

  
  لمراحلا

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين

  
وضع المتعلم 

في جو 
  الموضوع 

  

  
وضعية 
  االنطالق

  

  
كيف يتعامل القارئ مع النصوص األدبية؟ قراءتھا حتى يتسنى له  -

  الوقوف على المعاني
  ون إخالل بالمضمون؟ ماھي الطريقة المناسبة إليجاز النصوص د -

  دون إخالل بمضامينھا التلخيص يعد إحدى طرق إيجاز النصوص 

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة
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  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  يحــــــدد
  يستنتـــج

  
  

  بناء التعلمات
  
  

  

  
ماذا نعني بالتلخيص؟ وما ھي أھم الشروط التي ينبغي توفرھا  -

  إلنجاز عملية التلخيص؟
 ھو وصف لمضمون النص يشمل أھم أفكاره بصورة موجزةالتلخيص 

  مع الحفاظ على ترتيب أفكاره وانسجامھا بأسلوب ذاتي.
ما ھي المراحل التي نعتمد عليھا إلنجاز التلخيص؟ يقتضي الناجح  -

  الفعال مراعاة الخطوات التالية:
  فھم النص المراد تلخيصه فھما دقيقا، وال يتأتى ذلك إال ب: -1
  ة النص بتأنقراء - 
  إيضاح الكلمات التي تحول بيننا وبين الفھم الصحيح - 
وضع خط تحت الكلمات المفتاحية، والعبارات األساسية التي تشكل   - 

  موضوع النص، وأفكاره الجزئية ، ونمطه
  رسم التخطيط: -2
  وفيه نرتب أفكار النص، ونضع الھيكل المفصل له - 

التلخيص الذي يعطينا فكرة سريعة عن التحرير: نشرع في تحرير  -3
المضمون، بحيث نراعي أفكار النص وترتيبھا وكيفية اتساقھا 

  وانسجامھا، كما يجب أن نضفي على التلخيص طابعنا الخاص باعتماد
  األسلوب الواضح مع مراعاة قواعد اللغة - 
مراعاة حجم التلخيص، إذ تحدد نسبته بين ربع النص األصلي  - 

  وعشره
  ق: لخص النص التواصلي الذي عنوانه"الشعر في عھد المماليك"تطبي

  
  

  حواريـــــــــة

  التقييـــــم
  
  
  
  

المعالجة 
  والدعم

    
  تذكير بتقنية التلخيص ومنھجيتھا -
  استفسار المتعلمين عن الكيفية التي أتموا بھا  إنجاز أعمالھم -
  حظاتعرض بعض الملخصات، مع التعليق والتعقيب وإبداء المال -
  مطالبة المتعلمين بإحضار أعمالھم بعد تنقيحھا -
  
 

  عرض المالحظات العامة عن أعمال التالميذ من حيث: - 1
  احترام الحجم -
 المحتوى الفكري وضبطه -
 اللغة واألسلوب ومدى خصوصيتھا -
  توزيع أعمال المتعلمين - 2
 مراقبة عملية التصحيح الذاتي - 3
  إضافة جدول شبكة التقييم للتعبير - 4

  

  

                
      مطالعة موجھة:    النشــــــــــــــاط                                 إنسان ما بعد الموحدين: الموضوع    

                                    لمالك بن نبي                                   
  سا1    :التوقيت                                                                                                              

         
  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين
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وضع 

المتعلم في 
جو 

  الموضوع 
  

  
وضعية 
  االنطالق

  

  ما ھو واقع األمة اإلسالمية اليوم؟ وما أسباب ذلك؟ -
تعيش األمة العربية اليوم وضعا مأساويا لعدة أسباب ، أھمھا: انقسام شمل 

األمة، جمود في التفكير، الركون واالستسالم، عدم الشعور بالمسؤولية األفراد 
  نحو أمتھم ووجوب النھوض بھا

  ض باألمة واسترجاع أمجادھا؟في رأيك ما ھي الوسائل الكفيلة للنھو -
العودة إلى تعاليم الدين اإلسالمي التي تدعو إلى التغيير والتحلي بروح 

   المسؤولية

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة
  

 مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  رـــــــيفس

  
  

  بناء التعلمات
  
  

اكتشاف 
معطيات 
  النص

سالمية؟ ومنذ متى؟ تعاني األمة اإلسالمية ما الوضع الذي تعاني منه األمة اإل -
  من التخلف واالنحطاط، منذ سقوط دولة الموحدين.

ماذا يقصد الكاتب ب "إنسان ما بعد الموحدين"؟ يقصد اإلنسان العربي في  -
  الوقت الحاضر 

ما ھي مظاھر التخلف التي يعيشھا مجتمعنا اآلن؟  من مظاھر تخلف مجتمعنا  -
ق مواھبھم، واھتمامھم بالمظاھر الزائفة التي تبرز تناقضا عجز أفراده عن تطبي

  صارخا بين الظاھر والجوھر، وتمسكھم بالعادات السلبية.
لماذا؟ األولى  ما األولى في نظر الكاتب التصحيح الخلقي أم التصحيح المادي؟ -

في نظر الكاتب ھو التصحيح الخلقي ، ألن مھمة إعداد إنسان الحضارة تعد 
حل مشكالت العصر باعتبار اإلنسان عنصرا جوھريا ال ينبغي إغفال  أساسا في

  دوره في تحريك عجلة الحياة.

  
  

  حواريـــــــــة

  

  التحليل
  

  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  ـــجـيستنت

  
  
  
  
  

مناقشة 
معطيات 
  النص

في  في حياة البشر، بم علل ذلك؟ وما رأيك يرى الكاتب أن روح التقليد راسخة -
ھذا الحكم؟ علل الكاتب ذلك بالوراثة االجتماعية ، فالسلوك االجتماعي عند 

  األفراد عادة ما يكون مرتبطا بعادات سائدة في المجتمع الذي يعيش فيه.
اعتمد الكاتب على أسلوب المقارنة في عرض  أفكاره. فيم تمثّل ذلك؟ وھل  -

لك في المقارنة بين واقع إنسان تراه أسلوبا ناجعا في التحليل والتفسير؟ تمثّل ذ
الحضارة اإلسالمية وإنسان ما بعد الموحدين، ويبدو أسلوبا ناجعا في التحليل 

  والتفسير .
  ھل أسباب التخلف الواردة في النص أسباب موضوعية؟ وّضح  -

أسباب التخلف الواردة في النص أسباب موضوعية، ألننا نلمسھا في واقعنا وال 
االجتماعية وطرائقه التقليدية في  هي يعتمد على مواريثزال اإلنسان العرب

  مزاولة نشاطه الحياتي دون أن يجدد في نمط حياته، أو يغير في أسلوب حياته.
  

  
  
  
  

  حواريـــــــــة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
ھل استعمل الكاتب في لغته األسلوب العلمي أم األسلوب األدبي؟ علّل إجابتك  -

  بشواھد من النص.
كاتب في لغته األسلوب العلمي، ألنه اعتمد على الحقيقة، وصاغ فكرته استعمل ال

م، 1949في لغة بسيطة، ومن أمثلة ذلك: العالم اإلسالمي ال يعيش اآلن في عام 
  ه، وإنا لمضطرون إلى أن نؤكد ھذا التاريخ. 1269بل في عام 

  

  
  حواريـــــــــة

  
  
  
  

  مــالتقيي
  

  يحـــــكم
  يتحـــقق
  يقــــارن

  

  
  

استثمار 
  المعطيات

  
  
  

  
أين نشأت دولة الموحدين؟ ومتى كان ذلك؟ عد إلى بعض المراجع التاريخية  -

  لالستناد عليھا في إجابتك.
م ، وكانت قوية 1128 -ه515نشأت دولة الموحدين في المغرب العربي سنة 

الجانب عزيزة السلطان ، فأعانت المسلمين في األندلس على صّد الھجوم 
  المسيحي.

على نسق أسلوب الكاتب ، اكتب فقرة تقارن فيھا بين نھضة مجتمعنا في  -
العصر الحديث ونھضة المجتمع الماليزي. استعن بآخر اإلحصاءات في العلوم 

  واالقتصاد.
  يفسح المجال إلبراز كفاءات المتعلمين.

  حواريـــــــــة

                              

  تةفي الزھد البن نبا : الموضوع
  آفل3   الشعبـــة:                                                 نــص أدبـــــــــي :    النشــــــــــــــاط
  أربع ساعات :التوقيت                                                الوقوف على مظاھر التقليد في الشعر :    الھدف العــــــام
  عرف على أسباب لجوء شعراء عصر الضعف إلى الزھدالت :    الھدف الخــاص

  التذكير بإعراب معتل اآلخر                          
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  التذكير بالتضمين أو التناص                           
         

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  مضــــامينال
  

  ةـــالمعرف
  

ة ـــــمعرف
  المعطيات 

  ةـــالخاص
  
  

  
  

أتعرف على 
صاحــــــــب 
  الـنـــــــــص

  
ه بمصر ونشأ بها، ورحل إلى دمشق ثم 686هو أبو بكر جمال الدين القرشي، ولد عام 

اتصل بالملك المؤيد وكان كاتبا له، ثم دعاه السلطان حسن في مصر ليكتب له، فلبى 
ه 768ة، ولكن السلطان مات في السنة التالية، وقد توفي ابن نباتة في مصر عام الدعو 

  مخلفا ديوانا شعريا وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون وسجع المطوق

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة

اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــاللغوي
  
  

أثــــــــــــري 
رصيـــــــدي 

  ــوي ـاللغــــــ

  فاظ:في معاني األل
  الثرى: التراب، النكد: الھم، المرام: المطلب

  في الحقل المعجمي:
  اجمع من النص األلفاظ الدالة على الزھد في الدنيا -

  من األلفاظ الدالة على الزھد في الدنيا: عفت اإلقامة، صدئت، سجن
  عيش منفرد، الحمام

  في الحقل الداللي:
  عد إلى المعجم وتعرف على معاني "خلد" -

، وـ بالمكاِن، وـ َخلَ  َد ُخلوداً: داَم، وـ َخْلداً وُخلوداً: أْبطَأ عنه الشْيُب، وقد أَسنَّ
إليه: أقاَم، كأَْخلََد وَخلََّد فيھما. والَخوالُِد: األَثافي، والِجباُل، والِحجاَرةُ. وأْخلََد 

طُوَن،  روَن، أو ال بصاِحبه: لَِزَمهُ، وـ إليه: ماَل. و{ِوْلداٌن ُمَخلَُّدوَن}: ُمقَرَّ أو ُمَسوَّ
  يَْھَرموَن أبَداً

  
  

  إلقائيــــــــــــة

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع

  رـــــــيفس

  
أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

  ة ما الذي يعانيه الشاعر في حياته؟ يعاني الشاعر من الحاجة والفاق -
ما المقصود من قول الشاعر" قد صدئت "؟ يدل ذلك على طول معاناته  -

  وحرمانه
  مسحة الفخر ظاھرة في النص فيما تتمثل؟وأي األبيات يشير إليھا؟ -

تتمثل مسحة الفخر في إشادة الشاعر بملكته الشعرية، ويشي إلى ذلك البيت 
  5و4
ص؟ نجد ذلك في قوله: ال يعتبر الشاعر نفسه أنه شاعر مجيد أين ذلك من الن -

  عار في أدبي، وفي قوله: فيا عجبا مني لثروة لفظ
فيم يحسد الناس الشاعر؟ يحسد الناس الشاعر في زھده وإعراضه عن ملذات  -

  الحياة
ھل يفضل الشاعر حياة العزلة أ حياة الجماعة؟ ولماذا؟ يفضل الشاعر حياة  -

  العزلة لما فيھا من منفعة للنفس

  
  
  
  

  ـــــــةحواريــ

  
  

  التحليل
  

ث عن ـالبح
  رــالعناص

  والعالقات
  
  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  جــــيستنت

  
  
  
  
  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

  يربط الزھد عادة بالمفاھيم الدينية.ھل تجد ذلك في ھذه القصيدة؟علل -
عمر اإلنسان، تذكيره بمصير النجد ذلك إال في إشارة الشاعر إلى انقضاء 

  اإلنسان الحتمي وھو الموت
زھد الشاعر ناتج عن فقر أم عن قناعة وعفة؟وضح انطالقا مما جاء في  -

  النص
  زھد الشاعر ناتج عن فقر، فھو يشير إلى حاجته وعوزه وافتقار يده

درست شعر الزھد في السنة الثانية من خالل نص ألبي العتاھية. إذا ما قارنت  -
اك بھذا ، ما األقوى تأثيرا في نفسك؟ ولماذا؟ شعر أبي العتاھية أقوى تأثيرا ذ

من شعر ابن نباتة، ألن زھده كا عن تعفف بينما زھد ابن نباتة كان بسبب 
  الحاجة والفقر، كما في شعر أبي العتاھية كل معاني الحكمة الصادقة والمؤثرة.

  قال أحد الشعراء: -
  قبلة       فكيف أرضى وقد ولت على عجللم أرتضي العيش واأليام م

  أين يظھر ھذا المعنى في النص؟وما األقوى تعبيرا في نظرك؟ ولماذا؟
يظھر ھذا المعنى في البيت الثاني، والبيت السابق أقوى من حيث المعنى، ألن 

  ابن نباتة بدا مقلدا غير مجدد في المعنى

  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة
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  بــالتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
  ددـــــــيح
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
  النــــــــــص

عنصر المحاكاة أو التضمين سيطر على القصيدة. ھل تراه إعجابا بنظم  -
  القدامى أم ضعفا فنيا في الشاعر؟ وضح 

أرى أن عنصر التضمين في القصيدة  ضعف فني في الشاعر، ألنه أسھم في 
  برودة أحاسيسه وفتوره

االھتمام بالبيان والبديع ظاھر في النص ھات أمثلة تجسد ذلك. من الصور  -
البيانية الواردة في النص: االستعارة المكنية في عفت اإلقامة، قد صدئت، ذبت 

من األسى، والتشبيه البليغ في: حياة كل امرئ سجن، الھموم بحر، ومن 
صدي،  -ق بين جالءجسدي، والطبا -المحسنات البديعية: التصريع بين ولدي

  جد. -وبين ابخل
يشكو الشاعر من التھميش باعتباره أديبا، لماذا في نظرك؟ وما البيت الذي  -

  ورد فيه ذلك؟ علل.
ألنه شھد عصرا أنكر فضل األدباء وتجاھل مواھبھم، وقد ورد ذلك في البيت  

  األدبية الرابع، إذ يشير إلى أن العيب في أھله وزمنه، ألنھم لم يقدروا موھبته
نبرة النصح المفتعل تظھر في آخر النص، ما األساليب التي وظفھا الشاعر  -

لذلك؟ وظف الشاعر في آخر النص األساليب اإلنشائيةكالنداء: يا جامع المال، 
  واألمر: ابخل، جد .

ما النمط الغالب في النص؟ علل. نمط النص سردي ، ألن الشاعر اعتمد على  -
  معاناتهأسلوب الحكي في عرض 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

  
أتفحـــــــص 
االتســــــاق 

واالنسجــام في 
تركيـــب 

فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

  بعض المعاني تكررت في النص ھل تجد لھا مبررا؟ وضح -
ظ ليعبر عن معنى ليس ھناك مبرر لتكرار المعاني، فالشاعر حشد كثيرا من األلفا

  قليل، لذلك راح يكرر المعاني ويدور حولھا
لماذا انطلق الشاعر من ذاته ليعبر عن أفكاره؟ ألن دافعه إلى الزھد يختلف عن  -

  بقية الخلق الذين يميلون في العادة إلى الزھد تعففا وخشية
 ھل يمكن أن تحذف بعض األبيات من القصيدة مع اإلبقاء على الفكرة واضحة؟ -

عالم يدل ذلك؟ يمكننا حذف بعض األبيات من القصيدة مع اإلبقاء على الفكرة 
الواضحة، ويدل ذلك على أن الشاعر كرر كثيرا من المعاني،كما أنه اعتمد على 

  وحدة البيت.
  

  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة

  
  
  
  

  
أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

ت الشعر تنميقا لفظيا، ومال معظم ماذا عرف الشعر في عصر الضعف؟ با -
الشعراء إلى التقليد شكال ومضمونا  لعجزھم عن التجديد في المعنى أو التجويد 

  فيه، كما في النص مما أسھم في فتور الحالة الشعورية لألديب، 

  
  
  

  حواريــــــــــة
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د ــــقواع
  ةــــــاللغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستثمـــــــــر 
موارد النص 

  ـــھاوأوظفــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعراب معتل اآلخر
  مالحظة األبيات:

  ورد في نص ابن نباتة:
  أستغفر هللا ال مالي وال ولـــدي        آسى عليه إن ضم الثرى جسدي

  وورد في نص البوصيري:
  وسع العالمين علما وحلمـــــــا         فھو بحــــر لم تعيـــته األعبـــاء

  وجاء في قول الشاعر:
  عن خلق، وتأتي مثلــــه        عــــــار عليك إذا فعلت عــــظيمال تنه 

  وجاء في قول البوصيري:
  لــــــــــم يساووك فـــي عالك         وقد حال سنا منك دونھم وســناء

  ما إعراب آسى في المثال األول؟  -
  آسى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره للتعذر

  المثال الثاني: ما إعراب تعي في -
  تعي: فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة

  ما إعراب تأتي في المثال الثالث؟ -
  تأتي: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية وعالمة نصبه الفتحة

  ما إعراب يساووا في المثال الرابع؟ -
ألنه من األفعال يساووا: فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، 

  الخمسة.
ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج أن عالمة إعراب الفعل المضارع معتل اآلخر  -

  ھي:
  الحركة المقدرة في حالة الرفع -
  ثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة -
  حذف حرف العلة إذا كان مجزوما -
  م.حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة في حالة النصب والجز -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريـــــــــة

  بالغـــــة
  

  أكتشفُ 
  أستنتجُ 

  التضــــمـين  
  تأمل النماذج التالية:

  قال الشاعر:
  تعودت قھر النفس طفال وإنّـــــه     لكّل امرئ من دھره ما تعودا

  وقد قال قبله المتنبي: 
دا       َوعاَدُت َسيِف الدَ    ولَِة الطَعُن في الِعدالُِكلِّ اِمِرٍئ ِمن َدھِرِه ما تََعوَّ

  وقال أبو فراس الحمداني:
ُھم       َوفي اللَيلَِة الَظلماِء يُفتَقَُد البَدرُ    َسيَذُكُرني قَومي إِذا َجدَّ ِجدُّ

  وقد قال قبله عنترة من شداد:
  َسيَذُكُرني قَومي إِذا الَخيُل أَقبَلَت       َوفي اللَيلَِة الظَلماِء يُفتَقَُد البَدرُ 

ذا تالحظ؟ نالحظ  أن الشاعر األول في كال المثالين أخذ شيئا من شعر الثاني ما -
  وضمنه في كالمه.

إذن: لقد تعرفت على محسن بديعي آخر: ھو التضمين وھو من المحسنات 
اللفظية، أي أن يضمن الشاعر شيئا من شعر غيره بعد ان يوطئ له توطئة 

لتناص في النقد المعاصر، الذي حسنة تلحقه بكالمه، والتضمين نو من أنواع ا
يرى بأن الشعراء ال ينطلقون من فراغ في إبداعھم وإنما لھم مرجعية ثقافية 

  يشتركون فيھا وينھلون منھا، فتتقاطع أفكارھم وعباراتھم وأساليبھم.
  كقول ابن نباتة:

  عفُت اإلقامةَ في الدنيا لو اْنشَرحت   حالي فكيف وما حظِّي سوى النكد
  دـــًى     لكن عجبُت لضدٍّ ذاب من حســـلدھٍر ذبُت منه أس وما عجبتُ 

  وقول الطغرائي:
  ةٌ       فكيف أرَضى وقد ولَّْت على َعَجلِ ـلم أرتِض العيَش واألياُم مقبل

  وقول المتنبي:
  ماذا لَقيُت ِمَن الُدنيا َوأَعَجبُهُ       أَنّي بِما أَنا باٍك ِمنهُ َمحسودُ 

تة في البيت األول مأخوذ من قول الطغرائي وأن البيت الثاني فإن ما قاله ابن نبا
  مأخوذ من قول المتنبي

وھذا كثير سواء عند الشعراء المتقدمين أو المتأخرين، وغرضه التحسين 
  وتقوية المعنى بإحالته إلى مرجعية معينة

  إلقائيـــــــــــة
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  النص التواصلي  
  ـا الفاخـوريالموضوع : الشعر في عھد المماليك / لحن

وضعيات 
  التعلم

نوع   أنشطة التعلم  أنشطة التعليم
  التقويم

  
وضعية 
  االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضعية
بناء 

  التعلمات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية 
استثمار 

وتوظيف 
  التعلمات

  
  
  
  
  
  

       
) ما الموضوع الذي تحدث عنه 1

  حنا الفاخوري ؟
  ــــــــــــــــــــ

  
  ) أكتشف معطيات النص2

ف كان يتعامل الحكام مع ـ كي
  الشعراء في ھذا العصر؟

ـ ھل أثر ذلك في حياتھم االجتماعية 
  ؟ كيف ؟ 

ـ ھل كان ذلك العامل الوحيد لفتور 
  الشعر؟ اذكر األسباب األخرى

  
  ـ ما الذي يميز شعر ھذا العصر ؟

  
ـ ما أنواع المحسنات اللفظية التي 

  شاعت في ھذا العصر ؟
تي شاعت ـ ما ھي أغراض الشعر ال

  في ھذا العصر ؟
ـ ما األوزان الشعبية التي أسرف 

  فيھا شعراء ھذا العصر؟ 
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  ) أناقش معطيات النص 3

ـ ھل العامل السياسي ضروري 
  للنھوض بالشعر واألدب عامة ؟

ـ ھل ترى النصراف الشعراء إلى 
التنميق اللفظي بعدا نفسيا واجتماعيا 

  يل . ؟ وضح مع التعل
ـ ما المقصود باأللغاز واألحاجي ؟ 

ھل تجدھا في ثقافتنا الشعبية اليوم ؟ 
وھل ھذا يدل على ضعف في اإلبداع 

  األدبي ؟
ـ لماذا شاعت المدائح في ھذا العصر 

  ؟
وھل كان يطبعھا التقليد المحض أم 

فيھا بعض اإلبداع . علل انطالقا مما 
  درست في ھذا النص .

  ــــــــــــــــــــ
  ) أستخلص وأسجل4

ـ ما العبارة الجامعة لكل مضمون 
  النص؟

  سجلھا .
  ـ سجــل

  
    
  

  
  ـ تحدث حنا الفاخوري عن الشعر في عھد الماليك

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 نادرـ ملوك وسالطين ھذا العصر كانوا أعاجم ال يعنون إال في ال
  اق الخير عليھم .بتشجيع الشعراء وتقريبھم إليھم وإغد

لى ـ نعم أثر ذلك في حياتھم االجتماعية , حيث اتجه الشعراء إ
 كسب معيشتھم عن سبيل الحرف والصناعات . فكان بينھم الجزار

  والدھان ..
تور ـ لم يكن ذلك العامل الوحيد لفتور الشعر , بل إضافة إلى ف

ي , العصبية والحمية اللتين نھضتا قديما بالشعر الفخري والقوم
 وقلت دواعي اللھو في جو االضطراب السياسي وصرامة العيش . 

 عر .ـ تميز شعر ھذا العصر بالتنميق اللفظي الذي ذھب برونق الش
  والمعاني

  مكرورة مسروقة غثة 
ـ المحسنات اللفظية التي شاعت في ھذا العصر ھي : التشطير 

  والتخميس واالقتباس والتضمين .
  ةاأللغاز واألحاجي والمدائح النبويـ شاع في ھذا العصر شعر 

  
ـ األوزان الشعبية التي أسرف فيھا شعراء ھذا العصر ھي : 

  المواليا والقوما
  والزجل  والدوبيت والموشح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـ نعم يعتبر العامل السياسي ضروريا للنھوض بالشعر واألدب 
  عامة  

  
 راء إلى التنميق اللفظي بعدا نفسياـ نعم أرى النصراف الشع

  واجتماعيا  
ألن الشعراء أصبحوا مھمشين من طرف الحكام والسالطين وشعر 

  الشعراء بعجزھم عن اإلبداع .
 ـ المقصود باأللغاز واألحاجي ھو الشعر الذي يتضمن لغزا أو
 أحجية, وھو موجود في ثقافتنا الشعبية اليوم , وھو يدل على

  األدبيضعف في اإلبداع 
  

ـ شاعت المدائح في العصر ألن ھذا العصر شھد ھجمات 
 إلى الصليبيين بالسالح والفكر , كذلك شدة فقر الشعراء وتطلعھم

  نعيم اآلخرة . وكان يطبعھا التقليد المحض
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـ  العبارة الجامعة لكل مضمون النص ھي : زالت في عصر 
كثير من األسباب التي تنھض بالشعر وتحمل أصحابه  المماليك

  على اإلجادة .
 ذھب ـ لقد أصيب الشعر في ھذا العھد بوباء التنميق اللفظي الذي

ليه بمائه ورونقه وتركه  على حالة المريض المدنف بعد أن ألح ع
إال  الباالسقم والھزال , فإذا أزحت ستار األلفاظ البراقة ال تقع غ

  ورة مبتذلة غثة .على معان مكر
  

  
  

 تشخيصي
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صغيرة مشطرة من بيتين إلى أربعة عرفت ا بالسودان بنظمھا  ) كلمة يرجع أصلھا للفارسية وتعني (بيتين) وھي قصيدةكلمة (دوبيت
  باللھجة العامية

ومن الشعراء  ية كل بيت شعريالشعري بجملة قوما نتسحر قوما أو في نھا . وكان يبدأ المقطع  البغداديون فن اخترعه: القوما قوما
  الحلي المشھورين الذين كتبوا في ھذا الفن الشاعر صفي الدين

ه   أول من نطق به أھل واسط  المواليا ى بشعر. فرثت ر البرمكي أمر أن يرث نھم جعف ة ومن بي ل البرامك ا قت ارون الرشيد لم ر أن ھ وُذك
 جارية بھذا الوزن وجعلت تقول يا مواليا، 

وللموشحات اصطالحات مثل: "الالزمة" و   نوع من الشعر استحدثه األندلسيون،  وأكثر ما ينتھي عندھم إلى سبعة أبياتسم لا الموشح
  "المبدأ" و "الدور" و "الدرج" و"البطايحي" و"المجنح" و"الخرجة" و "السلسلة" و "القفلة" و"االنصراف" و"المجنب" ..

الين  الشعرھو شكل تقليدي من أشكال الزجل  ين عدد من الزج اظرة ب ادة يكون في شكل من الي، وع ة. وھو ارتج ة المحكي العربي باللغ
.  من سوريةوغرب  لبنان. ينتشر الزجل بشكل كبير في اآلالت الموسيقية(شعراء ارتجال الزجل) مصحوبا بإيقاع لحني بمساعدة بعض 

  زين شعيبأشھر شعراء الزجل: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  02الوحـــــــــــــــــــدة :

  الموضوع : خواص القمر وتأثيراته / للقزويني
  النشاط : نص أدبي                                                                                                  

                                                                                                             األھداف التعلمية :                 
  ـ أستنتج خصائص النثر العلمي

  ـ أعلل ضعف اإلبداع وازدھار حركة التأليف في ھذا العصر                                                        
  النص ـ تحديد نمط

  ـ أدرك أھمية معاني حروف الجر وحروف العطف في بناء النص وأوظفھما في وضعيات متنوعة
  ـ أتدرب على إنتاج نصوص في وضعيات ذات داللة مشافھة وكتابة 

وضعيات 
  التعلم

  أنشطة التعلم  أنشطة التعليم
نوع 
  التقويم

  
  
  
  

وضعية 
  اإلنطالق

  ) أتعرف على صاحب النص1
؟ ـ متى وأين ولد ؟ بَم ـ من ھو القزويني

  اشتغل ؟ ومتى توفي ؟
  

  ـ ماذا ألف ؟
  
  
  
  
  ) تقديم النص2

ـ لَم اختلط علم الفلك مع أعمال التنجيم في 
  بادئ األمر ؟

ـ أين يكمن الفرق بين علم الفلك وأعمال 
  التنجيم ؟

 ـ اذكر بعض الوقائع التاريخية التي تؤكد ھذه
  المقولة

  
  بعض التالميذ) ) القراءات ( النموذجية  ـ3
  
  ) أثري رصيدي اللغوي 4

  ـ في معاني األلفاظ
الفلك الحاوي ـ وتد األرض ـ األخالط ـ غور 

  البدن ـ البحرانات
  

  ـ في الحقل المعجمي
اذكر الكلمات الواردة في النص والتي تنتمي 

  إلى مجال الفلك .
  
  

  ـ في الحقل الداللي
  ابحث عن معاني الكلمات التي تحتھا سطر 

 صرصراتعالى : "إنا أرسلنا عليھم ريحا  قال

ما ھـ , ول 605ھو زكريا بن محمد القزويني , ولد حوالي 
شب رحل إلى دمشق , واحتك بابن عربي المتصوف , ثم 
د رحل إلى بغداد وتولى القضاء فيھا , حتى سقوطھا في ي

  ھـ   682المغول , توفي في 
 ر البالدـ ألف كتابين أحدھما في علم الجغرافيا " آثا

  وأخبار العباد"
واآلخر في علم الھيئة " عجائب المخلوقات وغرائب 

  الموجودات "
  ضمنھما األدب والسياسة إضافة إلى المادة األساسية .

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  

سبب بـ اختلط علم الفلك مع أعمال التنجيم في بادئ األمر 
  الظروف السياسية .

خضع يالعلمية , بينما التنجيم  ـ علم الفلك يخضع للقواعد
  للخرافة

ھا ـ يؤكد ھذه المقولة موقعة " عمورية " التي انتصر في
  المسلمون على الروم .

  
  
  

  الفلك الحاوي : الشامل   ـ وتد األرض : مركزھا 
  األخالط : األصناف ـ غور البدن : عمقه وداخله

عة البحرانات : البحران ھو التغير الذي يحدث للمريض دف
  في األمراض الحادة

  
فلك ـ الكلمات الواردة في النص والتي تنتمي إلى مجال ال

:  
  ـقمر القمر ـ كوكب ـ الفلك ـ برج ـ جرم القمر ـ  دورة ال

  فلك عطارد ـ محدب كرة النار ـ المغرب ـ المشرق ـ 
  الفلك الحاوي ـ مركز األرض . 

  

   
  
  
  

 تشخيصي
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في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنھم 
  منقعر "أعجاز نخل 

  20ـ  19سورة القمر                          
  قال كعب بن زھير :

  كل ابن أنثى وإن طالت سالمته 
  محمول حدباءيوما على آلة                  

ع ـ استعن بما درست في الجغرافيا لوض
  تعريف دقيق

  لظاھرة المد والجزر
  
  
  
  
  
  

  
  ـ صرصرا : الصرصر من الرياح الشديدة البرد والصوت

  ـ منقعر : انقعر : انقطع من أصله
  
  
  

  ـ حدباء : يريد بھا النعش , وقيل أراد باآللة : الحالة
  وبالحدباء : الصعبة الشديدة

عبارة عن ارتفاع وانخفاض دوري لكل ـ المد والجزر ھو 
 مياه المحيطات بما في ذلك مياه البحار المفتوحة
كل من والخلجان. وينتج المد والجزر بتأثير من جاذبية 

  القمر
 .ذاتھا، وبصفة خاصة على الماء و الشمس على األرض 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

وضعيات 
  بناء  

  التعلم    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية 
استثمار 

وتوظيف 
  التعلمات

  ) أكتشف معطيات النص 5
ـ في الفقرة األولى تحدث الكاتب عن عالم 

  القمر . اذكر النواحي التي تناولھا .
  

لقمر وحركته أھمية في التقاويم ـ لدورة ا
  وضبطھا , بين حاجة المسلمين إلى ذلك .

  
  

ـ عالم يدل بناء المراصد واختراع االصطرالب 
  بأنواعه المختلفة وما ھي استخداماتھا ؟

  
  

ـ لم يقتصر تأثير القمر وفعله على حركة 
البحر من مد وجزر وفعله في سائر الكائنات 

اإلنسان والحيوان  األرضية بل امتد تأثيره إلى
  . استخرج من النص نواحي التأثير

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  ) أناقش معطيات النص6
ـ ال شك أن النص حافل بالمعلومات , ولكنه 
ضعيف القيمة العلمية ألنه ال يرضي العقل 

المفكر في كثير من نواحيه . في حال دعمك 
  أو نقضك لھذا الحكم النقدي 

  وأمثلة . قدم أدلة وبراھين
ـ يعالج الكاتب الخرافات معالجة ساذجة , ال 

يعمل فيھا النظر الثاقب, وال يلجأ إلى الشك في 
الروايات , وال يتبع أسلوب التحقيق , ألنه 

رجل جمع , تھمه المعلومات أكثر مما يھمه 
  النظر في حقيقة تلك المعلومات .

استنتج من ھذا المقتطف بعض األحكام , 
  دھا من النص وأوجد ما يسن

  
  

  
ـ تحدث الكاتب في الفقرة األولى عن عالم القمر معرفا 
إياه , ذاكرا مكانه  ومميزاته ولونه ومدة بقائه في كل 

  برج , ثم مدة قطعه لجميع الفلك . 
يقوم القمر بدورة كاملة حول األرض مرة واحدة كل 

أربعة أسابيع تقريباً، وللقمر أھمية كبيرة في اإلسالم  
  ستخدم في التقويم الھجري .حيث ي

  
االصطرالب ھو جھاز لتحديد اتجاه رياح السماء ـ 

بواسطة رصد الكواكب وحساب زواياھا . وھو مكّون من 
قاعدة اسطوانية مع لوح دائري يدور حول محوره . 

بواسطة االصطرالب، يُمكن تحديد اتجاه القبلة من كل 
  .مكان في العالم 

زيادة القمر وضوئه تكون ـ أبدان الحيوانات في وقت 
أقوى والسخونة والرطوبة والنمو عليھا أغلب وتكون 

األخالط في بدن اإلنسان ظاھرة , والعروق تكون ممتلئة 
واألبدان أضعف , والبرد عليھا أغلب , والنمو أقل , 

  واألخالط في غور البدن والعروق أقل امتالء .
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  
بالمعلومات , ولكنه ضعيف القيمة العلمية  ـ النص حافل

ألنه ال يرضي العقل المفكر في كثير من نواحيه . والدليل 
  ھو قوله :

" زعموا أن جرم القمر جزء من تسعة وثالثين جزءا 
وربع جزء من جرم األرض .ودورة القمر أربع مائة 

  واثنان وخمسون ميال بالتقريب.."
اتب ال يفرق بين ـ نستنتج من ھذا المقتطف أن الك

الحقائق العلمية والخرافات , و ال يتبع األسلوب العلمي 
الذي ينطلق من الشك , ثم يشرع في التحقيق . ويسند 

ھذا قوله : ودورة القمر أربع مائة واثنان وخمسون ميال 
  بالتقريب.."

  

  

  
  
  

  ) أحدد بناء النص7
دة ـ ما الداللة الفكرية لكلمة " زعموا " الوار

  ص ؟في الن
ـ ماذا تفيد صيغة " والذين يمرضون في آخر 

  الشھر بالضد "
  

  ـ اذكر ما يقابل ھذه الصيغة من النص .
  

  
ـ الداللة الفكرية لكلمة " زعموا " ھي الظن أي عدم 

  القطع والفصل واليقين 
ـ  تفيد صيغة " والذين يمرضون في آخر الشھر بالضد 

" أن الذين يمرضون في نھاية الشھر تكون أبدانھم 
  وقواھم على دفع المرض أضعف .

ص , قوله : زعموا أن الذين ـ ويقابل ھذه الصيغةمن الن
يمرضون في أول الشھر تكون أبدانھم وقواھم على دفع 

  
  
  
  
  
  

  تكويني
  

elbassair.net



ـ ما نوع اللغة التي اعتمدھا الكاتب إليصال 
  معلوماته؟ ھات أمثلة من النص .

  
  
  

ـ بم تفسر قلة األساليب اإلنشائية في ھذا 
  النص ؟

  وھل يعد ذلك دليال على نمطه ؟ وضح .
اعتمد الكاتب على النقل " المرويات " ولم ـ 

يعتمد التجربة كمصدر من مصادر المعرفة . 
  ھل كان ذلك قصورا أو تقصيرا ؟ لماذا؟

  ) أتفحص االتساق واالنسجام في النص8 
ـ تبين من النص معاني حرف الجر( الباء ) 

  وفائدته في اتساق النص .
  
  
  

ـ استخرج من النص التضاد ( الطباق ) ثم 
  ذكر وظيفتها

  
  

ـ ما داللة األفعال اآلتية : ( ابتداء , يزال , 
  يصير)

  في ترابط معاني النص 
ـ استخلص خصائص النص العلمية مع 

  التمثيل
  
  
  

ـ بين مدى التسلسل في عرض أفكار النص , 
والمعيار الذي اعتمده الكاتب في ترتيب 

  الفقرات .
  
  

ـ يبدو من خالل النص أن أسلوب الكاتب شديد 
الوضوح رغم كثافة المعلومات واالستشھاد , 

  ما السر في ذلك ؟
  
  ) أجمل القول  في تقدير النص 9

ـ قال أحد الدارسين : ال شك أن عمل القزويني 
شريف الغاية , حافل بالمعلومات , ولكنه 

ضعيف القيمة العلمية , ال يرضي العقل المفكر 
  في كثير من نواحيه .ما سبب ذلك ؟

أسلوب القزويني من خالل  ـ حدد مميزات
  النص

  
  
  
  
  
  
  
  

  المرض أقوى .
ـ اعتمد الكاتب اللغة البسيطة السھلة إليصال معلوماته 

  منھا :
القمر كوكب مكانه الطبيعي الفلك األسفل ـ زعموا أن جرم 

القمر جزء من تسعة وثالثين جزءا وربع جزء من جرم 
  األرض  ـ

عموا أن تأثيراته بواسطة الرطوبة , كما أن تأثيرات ز
  الشمس بواسطة الحرارة .

ـ قلْت األساليب اإلنشائية في النص , ألن طبيعة النص 
علمية , تتطلب األساليب الخبرية . وھذا دليل على نمط 

  النص " تفسيري" 
ـ اعتمد الكاتب على النقل , وذلك قصور منه , ألن اإلبداع 

  ذا العصر .قد جمد في ھ
  
  

  ـمعاني حرف الجر الواردة في النص 
  ـ  ...التي تختص به : أفاد معنى اإللصاق

  ـ ...بوجھه  : اإللصاق
  ـ ....تأثيراته بواسطة الرطوبة : أفاد معنى السبب 

ـ فائدته في اتساق النص : ساھم في ربط الكلمات بعضھا 
  ببعض مما أدى إلى وضوح المعنى , وترابط األفكار

  ألعلى ـ األدنى , المغرب ـ المشرق , شامل ـ غير شاملـ ا
المد ـ الجزر , أقوى ـ أضعف , السخونة ـ البرد , زيادة ـ 

  نقص , أول ـ آخر
  وظيفته : ساھم في توكيد المعنى وتوضيحه .

ـ تدل ھذه األفعال : ( ابتداء , يزال , يصير ) على تسلسل 
  األفكار

  صوھذا ما أدى إلى ترابط معاني الن
ـ سھولة اللغة ووضوح األفكار  , عدم توظيف الصور 

البيانية , خلو النص من العاطفة . توظيف المصطلحات 
  العلمية واألرقام

التمثيل : وأما القمر فھو كوكب مكانه الطبيعي الفلك 
  األسفل ـ

وھو يحده سطحان كرويان متوازيان مركزھما مركز 
  العالم . 

أ الكاتب بوصف القمر , ـ أفكار النص متسلسلة  حيث بد
وقبوله النور من الشمس ثم تحدث عن دورانه ومدة 
بقائه في الفلك وحجمه بالنسبة لألرض وموقعه , ثم 

  تحدث عن تأثيراته . 
  معتمدا على معيار المقدمة والعرض والخاتمة

ـ  أسلوب الكاتب شديد الوضوح رغم كثافة المعلومات 
الموضوع العلمية  واالستشھاد  والسر في ذلك ھو طبيعة

  التي تتطلب اللغة السھلة الواضحة المفھومة .
  
  

ـ ألنه جمع في نصه ھذا ما توصل إليه من معلومات حول 
كوكب القمر , من حيث شكله ولونه وحركته وموقعه من 

الفلك وتأثيراته على الكائنات ويبالغ في نقل المرويات 
  إلى حد الخرافة .

  
وح متسلسل , رغم اإلطالة ـ أسلوب القزويني شديد الوض

والتفصيل واالستشھادات وھو ال يكاد يميز بين الحقيقة 
  والخرافة , ألنه كان يتبع خطة الجمع .

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحصيلي
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  أستثمر موارد النص
  ـ في مجال قواعد اللغة  1

  الموضوع : معاني حروف الجر
وضعيات 

  علمالت
  أنشطة التعلم  أنشطة التعليم

نوع 
  التقويم

  
  
  
  

وضعية 
  اإلنطالق

  ) عود إلى النص1
" وأما القمر فھو كوكب مكانه الطبيعي الفلك 
األسفل , من شأنه ان يقبل النور من الشمس 

على أشكال مختلفة , ولونه الداني إلى السواد 
, يبقى في كل برج ليلتين وثلث ليلة , ويقطع 

في شھر , وھو أصغر الكواكب فلكا  جميع الفلك
  وأسرعھا سيرا , وزعموا أن جرم القمر

جزء من تسعة وثالثين جزءا وربع جزء من 
جرم األرض, ودورة القمر أربع مائة واثنان 

  وخمسون ميال
بالتقريب , وھذا ما وصل إليه آراء الحكماء 

  بحكم المقدمات الحسابية "
حروف ـ اقرأ ھذا النص واستخرج ما فيه من 

  الجر
  ـ تعلمت أن االسم يجر في موضعين , ما ھما ؟

ـ إن الحروف نوعان: حروف مباني وحرف 
  معاني .

  ما الفرق بينھما ؟
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ حروف الجر الموجودة في النص ھي : من ـ على ـ إلى 
  في ـ ب 

  ـ يجر االسم  : باإلضافة وبواسطة حروف الجر 
ا جائية التي نبني منھـ حروف المباني : ھي الحروف الھ

  الكلمات 
  حرفا ( قمرية وشمسية ) 28عددھا 

ـ حروف المعاني : ھي كلمات ليس لھا معنى إال مع 
  غيرھا , نحو

  ال ـ إلى ـ لم ـ من .....

   
  
  
  

 تشخيصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعيات 
  بناء  

  التعلم    

  ) أكتشف أحكام القاعدة2
ـ ما ھي معاني حروف الجر الواردة في ھذا 

  لمقتطفا
  
  
  

  ـ اذكر بقية حروف الجر األخرى 
  
  

 ـ قسم النحاة حروف الجر إلى ثالثة أنواع . ما
  ھي ؟

  
ـ ال بد لحروف الجر من متعلق , ما ھو ؟ اذكر 

  االستثناء من ھذا الحكم 
  
  
  
  

ـ قال تعالى : " من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاھدوا هللا عليه , فمنھم من قضى نحبه 

 , وما بدلوا تبديال " األحزاب ومنھم من ينتظر
23  

بين المعنى األصلي لـ " من " ومعناھا في 
  اآلية القرآنية 

  ) بناء أحكام القاعدة3
اذكر المعنى األصلي لحروف الجر ومعانيھا 

  الفرعية
  
  
  

  
  ـ معاني حروف الجر الواردة في ھذا المقتطف : 

:  من شأنه : صفاته ـ على أشكال : أحوال ـ  إلى السواد
  النھاية

في كل برج : الظرفية المكانية ـ في شھر : الظرفية 
  الزمانية

من تسعة وثالثين جزءا : التبعيض ـ بحكم : السبب 
  والواسطة

ـ  ـ بقية حروف الجر األخرى : تاء القسم وواوه ـ الالم
 ال ـعن ـ مذ ومنذ ـ ُرّب ـ حتى ـ الكاف ـ واو القسم ـ خ

  عدا ـ حاشا ـ كي 
اة حروف الجر إلى ثالثة أنواع . ھي : ـ قسم النح

الحروف األصلية , والحروف الزائدة , وحرف شبيه 
  بالزائد

باط يكون الجار والمجرور متعلقين ومرتبطين بالفعل ارتـ 
جر .  حروف ال متعلقاً به بالكل. ويسمى ھذا الفعل ءالجز

من حيث األصالة وعدمھا ثالثة أنواع: حرف جر أصلي: 
ى خاص ويحتاج إلى متعلَّق، حرف جر وھو ما له معن

 زائد: ليس له معنى خاص وال يحتاج إلى متعلَّق، كذا؟
حرف جر شبيه بالزائد: له معنى خاص وال يحتاج إلى 

 متعلَّق. 
  نيةلزماـ من  : معناھا األصلي ابتداء الغاية المكانية أو ا

  ومعناھا في اآلية : التبعيض
  

  نيةلزماالغاية المكانية أو ـ من : معناھا األصلي : ابتداء ا
من  المعاني الفرعية : التبعيض . المقابلة ك أين العالم

  الجاھل ؟
  البدل :أترضى من الكرامة بالذل

  نيةلزماـ إلى : معناھا األصلي انتھاء الغاية المكانية أو ا
المعاني الفرعية : التبيينية لفاعلية مجرورھا بعد تعجب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكويني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحصيلي
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  ب إليأو اسم تفضيل : ما أبغض الكذ
  ـ عن : معناھا األصلي المجاوزة الحقيقية أو المجازية

المعاني الفرعية : بمعنى بعد , نحو قوله تعالى : قال عما 
   40قليل ليصبحن نادمين " المؤمنو

بمعنى الباء , نحو قوله تعالى : وما ينطق عن الھوى إن 
   4, 3ھو إال وحي يوحى " النجم 

  ء حقيقة أو مجازا ـ على : معناھا األصلي االستعال
المعاني الفرعية :  ـ بمعنى التعليل مثل : قصدتك على 

  أنك كريم
  ـ المصاحبة نحو : غفرت له ذنبه على جوره

ـ االستدراك : ال يشفى ھذا المريض لخطورة مرضه على 
  أنه ال ييأس من رحمة هللا

  ـ  في : معناه األصلي الظرفية حقيقية أو مجازية
بمعنى المصاحبة مثل : جاء القائد  المعاني الفرعية : ـ

  في موكبه
  ـ بمعنى التعليل : أتعاديني في ذنب بسيط

ُرب : معناھا التقليل وشرطھا أن تكون في صدر الكالم , 
  ويكون اسمھا اسما ظاھرا نكرة

المعاني الفرعية : ـ بمعنى التكثير , مثل : رب كاسية في 
فتھا عن العمل النيا عارية في اآلخرة . " إذا لحقتھا ما ك

  , ليس لھا متعلق "
  ـ الكاف : األصل ھو التشبيه

المعاني الفرعية : ـ بمعنى التوكيد و نحو : ليس كمثله 
  شيء

  ـ بمعنى مثل , نحو : لو كان في صدري كقدر قالمة ......
  الالم  :  المعنى األصلي ھو الملكية

  المعاني الفرعية : ـ التبليغ : أوحى هللا له 
, مثل : ولما سكت عن موسى الغضب أخذ  ـ للتقوية

األلواح وفي نسختھا ھدى ورحمة للذين ھم لربھم 
   154يرھبون " األعراف 

  ـ االستغاثة " الالم المفتوحة "  
  ـ الباء : األصل لإللصاق الحقيقي أو المجازي 

المعاني الفرعة : للتعدية , ذھبت به ـ للقسم : با 
نة : كتبت بالقلم ـ للمقابلة : ألساعدن المحتاج  ـ لالستعا

  اشتريت ھذابألف
  ـ زائدة للتوكيد :كفى با شھيدا

ـ حتى : النتھاء الغية المكانية أو الزمانية , ويكون 
  مجرورھا اسما ظاھرا

  ـ مذ , منذ : ابتداء الغاية الزمانية
ـ لوال : تكون حرف جر إذا دخلت على الضمير المتصل , 

  مثل :
في محل رفع على االبتداء , والخبر  لوالي , ومجرورھا

  محذوف وجوبا , وھي حرف شبيه بالزائد  
ـ كي : معناھا التعليل , وال تجر إال " ما  "  المصدرية 

  مع صلتھا
  و " م " االستفھامية
  ـ التاء والواو : للقسم

  ـ خال , عدا , حاشا : تفيد االستثناء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مثقفونا والبيئة : الموضوع
          مطالعة موجھة:    النشــــــــــــــاط

  سا1    :التوقيتتحليل النصوص الفكرية ومناقشتھا                                                        األھداف التعليمية: 
                                                                 ليل والتعبير عن وجھات النظرالتع            
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  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين

  
وضع المتعلم 

في جو 
  الموضوع 

  

  
وضعية 
  االنطالق

  

  ؟ ةما المقصود بعلم البيئ -
ي الذي ـيقصد بعلم البيئة العالقة المتبادلة يبن الوسط الطبيعي والكائن الح 

  يعيش فيه .
  فيم تتجلى أھمية علم البيئة؟ -

م البيئة ـــويعتبر علم البيئة حديث النشأة ، ففي مطلع القرن العشرين بدأ عل
ا له من أثر ھام  على حياة يتطور ويأخذ مكانا ھاما بين العلوم األخرى لم

الكائنات الحية التي تعيش في الطبيعة وعالقة بعضھا ببعض وتأثيراتھا على 
  بعض.

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة
  

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  رـــــــيفس

  
  

  بناء التعلمات
  
  

اكتشاف 
  معطيات النص

ع محيطه؟ سبب التغير المذھل في ما سبب التغير المذھل في تعامل اإلنسان م -
تعامل اإلنسان مع محيطه  حاجة البشر الالمحدودة للمعادن والطاقة والنباتات 

  وما إلى ذلك من مكونات تشكل سياجا طبيعيا للحياة 
اذكر بعض مظاھر تخريب الطبيعة وتدميرھا؟ من مظاھر تخريب الطبيعة  -

اثات الكربونية، التناقص في وتدميرھا االستنزاف المنظم لثرواتھا، االنبع
  الخريطة البيولوجية للكائنات الحية المنقرضة.

لماذا تعتبر المجتمعات العربية نفسھا غير معنية بالمشاركة في حماية البيئة؟   -
  ألنھا ال تشعر بالذنب في الضلوع في األعمال الجائرة ضد البيئة.

ذلك على الجزائر، بدليل ھل ينطبق ذلك على الجزائر؟ ما دليلك؟ نعم ينطبق  -
التلوث اإلشعاعي الناتج عن التجارب النووية  التي أجراھا االحتالل الفرنسي، 
فبعد سنوات طويلة ال يزال أھل رقان يتعرضون لإلشعاع النووي في ظل غياب 

  الوعي النووي والوعي بتلوث المكان و الجو والمحيط.
ائرة ضد البيئة من حق ھل يعفي الشعور بعدم الضلوع في األعمال الج -

المشاركة في حمايتھا؟ لماذا؟ ال يعفي الشعور بعدم الضلوع في األعمال الجائرة 
ضد البيئة من حق المشاركة في حمايتھا، ألن الكوارث البيئية  تلحق األذى بكل 

  الكائنات في كل مكان.

  
  

  حواريـــــــــة

  
  التحليل

  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  ــــجنتيست

  
  
  
  
  

مناقشة 
  معطيات النص

ما الذي يسمح بتنظيم العالقة بين اإلنسان والطبيعة؟ المعرفة المرتبطة  -
  بعالقات اإلنسان بالطبيعة ھي التي تسمح بتنظيم العالقة بين اإلنسان والطبيعة.

يعتبر الكاتب الدعوة إلى حماية البيئة نضاال اجتماعيا وفكريا وشيك الصلة  -
  السياسي، وضح بضرب أمثلة من الواقع المعيش.بالنضال 

فبعض منظمات حماية البيئة تناھض األسلحة النووية بكافة أشكالھا، كما تسعى 
إلى تحقيق التوازن البيئي من خالل التنديد بالحروب التي تنجم عنھا في الغالب 

  كوارث بيئية  كانتشار األمراض واألوبئة وتلوث المياه الصالحة للشرب .
الكاتب من  رماذا ينتظر الكاتب من المثقف العربي إزاء حماية البيئة؟ ينتظ -

المثقف العربي أن يشارك في إنتاج وعي بيئي، يسھم في حماية األرض ، ويحد 
  من عمليات استنزاف ثرواتھا الطبيعية.

  
  
  
  

  حواريـــــــــة

  
  
  
  

  التقييــم
  

  يحـــــكم
  يتحـــقق
  يقــــارن

  

  
  
  
  
  
  

  
  

 استثمار
  المعطيات

  
  
  

استخرج من النص المصطلحات المتعلقة بموضوع البيئة، والمصطلحات الدالة  -
  على الخطر المحدق بھا. (صغ جوابك في جدول بخانتين)

حرر فقرة من النمط الحجاجي تبرز فيھا مدى موافقتك الكاتب فيما ذھب إليه  -
  أو مخالفتك إياه.

  يفسح المجال إلبراز كفاءات المتعلمين 
عالمية لحماية البيئة، أوضح الدور الذي تقوم به، والنتائج التي توجد منظمات  -

  حققتھا.
بنشر وعي بيئي، وذلك من خالل إبراز خطورة االنبعاثات  تتقوم ھذه المنظما

الكربونية التي أدت إلى ظاھرة االحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم،كما 
  سلحة النووية.تدعو إلى المحافظة على التوازن البيئي وتناھض األ

  الخطر المحدق بھا  البيئة

  المعادن-كوكب -الطيور -النباتات
  المحيط الطبيعي- األرض -الطاقة

  الغالف الجوي
  
  

  ثالكوار -الكائنات المنقرضة
 -استنزاف ثروات األرض -الطبيعية

تناقص الخريطة البيولوجية 
  للكائنات المنقرضة
االنبعاثات  -االنقالب المناخي

  الكربونية 

  
  حواريـــــــــة
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ومن النتائج التي حققتھا : إبرام اتفاقيات لحماية البيئة من األسلحة النووية 
بحظرھا، إنشاء محميات للحفاظ على سالالت نباتية وحيوانية وحمايتھا من 
االنقراض، توجيه أنظار العالم إلى الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لتحقيق 

  ضرار التي تلحق بالبيئةالتوازن البيئي والتقليل من األ
   

                             
  في الطبيعة والنفس اإلنسانية: الموضوع

  آفل3   الشعبـــة:           لعبد الرحمن بن خلدون                    نــص أدبـــــــــي :    النشــــــــــــــاط
  ساعات 4 :التوقيت                                       النثر العلمي في عصر الضعفالتعرف   :    العــــــام الھدف

  الوقوف على خصائص النمط الحجاجي  :    الھدف الخــاص
  التعرف على معاني حروف العطف                           
  التعرف على التقسيم                           

         
  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين

  
  ةـــالمعرف

  
ة ـــــمعرف

  المعطيات 
  ةـــالخاص

  
  

  
  

أتعرف على 
صاحــــــــب 
  الـنـــــــــص

العلم تحصيله،  م نشأ على حب1332 -ه723عبد الرحمن بن خلدون ولد بتونس 
اتصل بعلماء عصره وأخذ عنھم شتى المعارف، بقي يتقلب بين بالد األندلس 

  م.1406-ه808والمغرب العربي حتى بلغ مصر، وتوفي بھا 
العبر وديوان  "دة مناصب منھا القضاء وترك عدة آثار أھمھا: كتابعتولى 

ذوي السلطان  المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من
و له أيضا شرح البردة و ھي كتاب  األكبر" وما يعرف اآلن بمقدمة ابن خلدون

في مدح الرسول، و كتاب لباب المحصل في أصول الدين ، وھو تلخيص كتاب 
  الفخر الرازي في علم التوحيد. وكتاب في الحساب، ورسالة في المنطق.

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة

اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــلغويال
  
  

أثــــــــــــري 
رصيـــــــدي 

  ــوي ـاللغــــــ

  في معاني األلفاظ:
  اإلحكام: أحكم الشيء واألمر أتقنه، محض: خالص ال يخالطه شيء

  انسالخ: تحول
  في الحقل المعجمي:

  ابحث عن المفردات التي تنتمي إلى عالم الطبيعة كما وردت في النص
، المعادن، النبات، الحيوان، الحشائش، النخل، األرض، الماء، الھواء، النار

  الكرم، الحلزون، الصدف.
  في الحقل الداللي:

حدد جذر كلمة "الرّوية" مع ذكر المعاني التي تدل عليھا في سياقات مختلفة  -
  باعتماد أحد المعاجم

ى، بَمْعنًى، وـ َرِوَي من الماِء واللَّبَِن، َكَرِضَي، َريًّا وِريًّا وَرَوى، وتََروَّى واْرتَوَ 
، بالكسر، وأْروانِي، وھو َريَّاُن. َرَوى  يُّ ى، وااِلْسُم: الرِّ َجُر: تَنَعََّم، َكتََروَّ الشَّ

اهُ، بَمْعنًى، وھو َراِويَةٌ للُمبالََغِة، وـ الَحْبَل: فَتَلَهُ،  الحديَث، يَْرِوي ِروايَةً وتََروَّ
ْحِل: َشدَّهُ على البَعيِر فاْرتََوى، وـ على أْھلِه، وـ لھم: أتاُھم بالم اِء، وـ على الرَّ

ْعَر: َحَمْلتُه على ِروايته، كأَْرَوْيتُه،  ْيتُه الشِّ لِئاَلَّ يَْسقُطَ، وـ القَْوَم: اْستَقَى لَھم. وَروَّ
ِويَّةُ.    وـ في األْمِر: نَظَْرُت، وفَكَّْرُت، وااِلْسُم: الرَّ

  بالقوة والتعقل بالفعلاستعن بما درسته لمعرفة الفرق بين التعقل  -
األول يفيد االستعداد الفطري لتحصيل المعرفة والثاني يفيد المعرفة المكتسبة.. 
ففالسفة اإلسالم مثال يميزون بين العقل الموھوب والعقل المكسوب؛ أو بتعبير 

 Lalandeآخر، بين العقل بالقوة والعقل بالفعل وفي الفلسفة الحديثة نجد الالند 
يين للعقل : العقل المكون (بكسر الواو) والعقل المكون (بفتح يميز بين معن

الواو). أما األول فالمقصود به الفكر الذاتي أو النشاط الذھني الذي يقوم به كل 
  مفكر ؛ وأما الثاني فھو مجموع المعارف السائدة في عصر من العصور.

  
  

  إلقائيــــــــــــة

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــِ ــــيمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج

  
أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

  حّدد المسألة التي استرعت نظر الكاتب و أثارت اھتمامه. -
المسألة التي استرعت نظر الكاتب و أثارت اھتمامه ھي الترتيب واألحكام الذي 

  تخضع له الكائنات في العالم. 
العلماء أن األصناف النباتية والحيوانية ال تبقى على حالتھا من تاريخ  الحظ -

  نشأتھا إلى حين انقراضھا. بيّن موقف الكاتب من ھذه المالحظة
يرى الكاتب أن عالم التكوين ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على ھيئة 

  
  
  
  

  ــــــــةحواريـ
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  ددـــــــيع
  رـــــــيفس

  من التدرج.
ضھا عن بعض ال تدوم على يرى الكاتب أن األوصاف التي تميز األنواع  بع -

وتيرة واحدة، بل تتطور تدريجيا ويؤدي ذلك إلى تكوين أنواع جديدة. استدل 
  على ذلك من النص

يدل على ذلك قوله: آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش، 
وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون 

ى االتصال في ھذه المكونات أن آخر أفق منھا مستعد باالستعداد والصدف...ومعن
  الغريب ألن يصير أول األفق الذي بعده.

يعتقد الكاتب أن التطور ال ينحصر في األنواع النباتية والحيوانية وحدھا فھو  -
  يشمل النوع البشري أيضا. وّضح ھذا الرأي معتمدا على النص.

النباتية والحيوانية  وترتقي  عن تصنف األنواإن نظرية التكوين عند ابن خلدو
باإلنسان باعتباره عاقال مفكرا، وتشير إلى أن خلق اإلنسان قد مّر بأطوار عن 

  طريق النشوء واالشتقاق من نوع آخر.
يعد الكاتب من العلماء الروحيين الذين يعتقدون بوجود روح منفصل عن البدن  -

  . استنتج ذلك من النص.
ن في عالم الحس آثار من حركات األفالك والعناصر، وفي عالم يرى الكاتب أ

  التكوين آثار من حركة النمو واإلدراك، ومرد ذلك مؤثر روحاني مباين لألجسام.
  للنفس اإلنسانية في ھذا النص قوى عديدة ومتنوعة. عدد مختلف تجلياتھا. -

يعطيھا قوى  من قوى النفس البشرية اإلدراك والحركة ، وتحتاج إلى وجود آخر
  اإلدراك والحركة لترقى إلى جنس المالئكة في وقت من األوقات.

  قسم الكاتب اإلدراك إلى نوعين أبرزھما مع التمثيل من النص. -
أشار الكاتب إلى اإلدراك الحسي الذي يتعلق بالسمع والبصر واللمس و اإلدراك 

  العقلي الذي يتعلق بالمعرفة العلمية والغيبية 
  
  

  التحليل
  
  
  
  

ث عن ـالبح
  رــالعناص

  والعالقات
  
  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  جــــيستنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

يرى الكاتب أن معرفة األحداث واألسباب غير كافية للعمل على تغيير  -
ر المحتوم) وبين الحتمية والسببية التي يقول سيرھا،قارن بين ھذه النظرية( القد

  بھا الفالسفة والعلماء.
: مدرسة تقول أن جميع الحوادث  يمكن التمييز بين موقفين أو مدرستين

 Fatalism بالقدريةالمستقبلية محددة سلفا و ستحدث ضرورة (وھذا ما يعرف 
) (و ھي نظرة أكثر تعلقا بالميتافيزيقيا), و الحتمية التي ترتبط أساسا و تعتمد 

  السببيةو  الماديةعلى أفكار 
بين مدى التطابق بين آراء ابن خلدون في ھذه المسألة وبين نظرية التطور  -

  عند "داروين"
تقترب آراء ابن خلدون في ھذه المسألة مع نظرية  التطور عند دارون في 

  اء من الناحية العضوية البيولوجية واستحالة الكائنات بعضھا إلى بعض.االرتق
يالحظ ابن خلدون تأثير األحوال النفسية في األحوال البدنية عن طريق اإليحاء  -

الذاتي حسب تعبير علماء النفس الحاليين. قّدم أمثلة على ذلك وھل يمكن أن 
  يحدث العكس.

والفزع نتيجة مؤثر حسي يوحي له بالھلع من أمثلة ذلك شعور اإلنسان بالخوف 
، فھذه الحالة النفسية تدفع به إلى الھرب وھنا يتدخل البدن فتتحرك األرجل 

  واأليدي .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة
  بــالتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
  ددـــــــيح
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
  النــــــــــص

ع النص باعتماد المضامين معيارا، وضح العالقة بين ھذه المقاطع حّدد مقاط -
  وداللة المخاطب في ذلك.

  تحديد مقاطع النص: اعلم...الجثماني،وأوال..ھذه اآلثار فيھا،ثم انظر.. 
  الّروية، ثم إنا...غير زمان، ثم إن ھذه النفس...الخارجة فقط

تتمثل في التوضيح والتدرج والعالقة بين ھذه المقاطع وداللة المخاطب في ذلك 
  بالتفصيل لإلقناع.

  تحّول الكاتب من اإلجمال إلى التفصيل، عين مواطن ھذا التحول -
مواطن ھذا التحول تتمثل في: وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني، وقد 

  ورد تفصيل ذلك في : وأوال عالم العناصر المشاھدة....
وعة ورد تفصيل ذلك في : ففي عالم الحس...، ثم إننا نجد في العوالم آثارا متن

  فلھا في االتصال.. ورد تفصيل ذلك في:فھي متصلة بالبدن..
فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومتفرقة... .. ورد تفصيل ذلك في: أما الفاعلية...، 

  وأما المدركة...
  بين كيف تضافر الواقع وربط األسباب بالنتائج في تحقيق مقصد الكاتب؟  -
اإلنسانية في الطبيعة و النفس  واالرتقاء التطور نظريةابن خلدون قدم لنا  إن

و لم يجئ صدفة و  اإلتقانالعالم جاء على ھيئة من الترتيب و  أن أوضححيث 
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نتيجة أن التطور  إلىالمقصد و توصل  إلىلفھمھا و روابط للوصول  أمثلةوظف 
  أعلى درجات إلىالرقي  لىعقادرة  اإلنسانيةالنفس  أنيشمل النوع البشري و 

  عين نمط ھذا النص وأھم خصائصه -
نمط النص تفسيري حجاجي،إذاعتمد الكاتب على التفصيل والتوضيح، كما اعتمد 

  على األدلة والحجج لتحقيق اإلقناع.

  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

  
أتفحـــــــص 
االتســــــاق 
في واالنسجــام 

تركيـــب 
فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

  عين الروابط التي وظفھا الكاتب في تنامي النص وتناسقه -
من الروابط التي وظفھا الكاتب حروف الجر والعطف مثل:الواو، ثم من،إلى، 

  الباء، في
في النص تدرج موضوعاتي يعتمد على استعمال السببية والتضاد اكشف عن  -

  من النص.ذلك مقدما أمثلة 
ما أشار إليه الكاتب في بداية النص،إذ رأى أن ھذا الكون يخضع لترتيب 

وتنسيق محكمين ، ويعود السبب في ذلك إلى التدرج في الخلق والتكوين ، ومن 
  أمثلة التضاد ما أشار إليه في استعداد النفس لالنسالخ من البشرية إلى الملكية.

والنفس اإلنسانية حسب ما ورد في  وضح العالقة التي تربط بين الطبيعة -
  النص وداللة ذلك على االنسجام

إن الطبيعة والنفس اإلنسانية تخضع للتطور واالرتقاء، كما تنتقل من حال أدنى 
إلى حال أعلى بالتدرج ، وفي توضيح ھذه العالقة تحقيق لالنسجام والتنسيق في 

  عرض المعاني.
ي فقرات النص ،كيف وظف الكاتب تكررت بعض الحروف ومنھا الواو وثّم ف -

  ھذه الحروف في بناء النص  ؟
وظفھا في التدرج الموضوعاتي الذي اعتمد فيه على التفصيل والتوضيح بعرض 

  األسباب و النتائج.
ابتعد الكاتب عن العبارات المسجعة والمنمقة. استخرج بعض العبارات من  -

  النص للداللة على ذلك.
أ من المعدن ثم النبات ثم الحيوان، فوجب من ذلك أن انظر إلى التكوين كيف بد

  يكون للنفس استعداد لالنسالخ من البشرية إلى الملكية.

  
  
  
  
  

  حواريــــــــــة

  
  
  
  

  
أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

  ماذا تناول ابن خلدون في ھذا النص؟ -
  وما ھي النتيجة التي توصل إليھا ؟  -

نظرية التطور التدريجي في الطبيعة والنفس اإلنسانية، وقّدم  تناول ابن خلدون
أمثلة لفھمھا، واستعان بنمط من التعابير للوصول إلى مقصده ووصل إلى نتيجة 

وھي أن ھذا التطور ال ينحصر في األنواع النباتية والحيوانية بل يشمل النوع 
لى الدرجات بفضل البشري أيضا. وأن النفس اإلنسانية قادرة على الرقي إلى أع

  ما ركب فيھا من قوى عديدة ومتنوعة لتسمح لھا بذلك.

  
  
  

  حواريــــــــــة

  
  
  

د ــــقواع
  ةــــــاللغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستثمـــــــــر 
موارد النص 
  وأوظفـــــــھا

  معاني حروف العطف
  تأمل ھذا المقتطف من النص:

ن وآثارھا ظاھرة في البدن، فكأنه ثم إن ھذه النفس اإلنسانية غائبة عن العيا"
وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آآلت للنفس، ولقواھا أما الفاعلية فالبطش باليد 

والمشي بالرجل والكالم باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعا،وأما المدركة 
  ..."وإن كانت قوى اإلدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا 

ف تربط بين المتعاطفين إلصدار حكم معين، وأن بعض تعلمت أن خروف العط -
  الحروف لھا معان تفھم من خالل الجملة النحوية.

في المقتطف وحاول أن تتبين  ةانطالقا مما تعلمت اذكرحروف العطف الوارد -
  معانيھا.

  حروف العطف الواردة في المقتطف:
  ثم: تفيد الترتيب مع التراخي، الواو: تفيد الجمع.

انت حروف الجر تختص باألسماء فبماذا تختص حروف العطف؟ تختص إذا ك -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريـــــــــة
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  باألفعال واألسماء والجمل.
  اذكر بقية حروف العطف التي تعرفھا. أو،أم،ال،بل،لكن، الفاء، حتى -
  حاول أن تصنف حروف العطف حسب وظائفھا -
  ما ھي شروط العطف ب"الواو، الفاء، ثم، حتّى" مع إعطاء أمثلة -
  "أو، أم" قّدم أمثلة عن ذلك ما ھو حكم -
  ما ھي المعاني التي يمكن استخدامھا من "ال، بل، لكن" قّدم أمثلة -

  بناء أحكام القاعدة:
  حروف العطف ثالثة أقسام:

  ما يجمع بين المتعاطفين تحت حكم واحد وھي (و،ف،ثم،حتى) -1
  ما يفرد أحدھما بالحكم على سبيل التعيين وھي (لكن،ال،بل) -2
  يفرد أحدھما بالحكم على سبيل اإلبھام وھما (أم،أو)ما  -3
  الواو: لمطلق الجمع بين المتعاطفين -
َهافأخَرَجُهَما ِممَّاكانَا ِفيِه}الفاء: تفيد الترتيب والتعقيب -   {َفَأزَلَُّهما الشَّيطَاُن َعنـْ

  {فَـوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَليِه} تفيد السببية:

بـَلِّْغ َمآ أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم تـَْفَعْل َفَما  لرَُّسولُ ٱـۤأَيـَُّها {يَ تكون رابطة للجواب مثل: 
  }. ْلَكاِفرِينَ ٱ ْلَقْومَ ٱَال يـَْهِدي  للَّهَ ٱِإنَّ  لنَّاسِ ٱيـَْعِصُمَك ِمَن  للَّهُ ٱبـَلَّْغَت ِرَساَلَتُه وَ 

  ثّم: تفيد الترتيب مع التراخي -
في معطوفھا أن يكون ظاھرا مفردا جزء من المعطوف حتّى: للتدريج ويشترط  -

  عليه مثل : أعجبني الفتى حتى حديثه
  تكوَن َغايةً لما قَْبلََھا، نحو: ماَت النَّاُس حتّى األنبياءُ 

تكون حرف استئناف إذا تلتھا جملة نحو: لم يفتح المجرم فاه أمام القضاة حتى 
  تعب الحاضرون.

لحكم بين المتعاطفين نحو: جالس العلماء أو أو: األصل فيه التسوية في ا -
الزھاد وتأتي للتقسيم مثل: الكلمة اسم أو فعل أو حرف وتأتي لإلضراب وھو 

َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَٰى ِمئَِة أَْلٍف أَْو اإلعراض عن الشيء بعد اإلقبال عليه مثل: "
  "يَِزيُدونَ 

و ھمزة االستفھام مثل: أم: التسوية بين المتعاطفين وتقع بعد ھمزة التسوية أ -
" إن الذين كفروا سواء عليھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم ال يؤمنون" وتأتي 

لإلضراب  مثل: " قل ھل يستوي األعمى والبصير أم ھل تستوي الظلمات 
  والنور" 

  ال: تثبت لألول ما نفته عن الثاني -
  بل: لإلضراب نحو: ما فلسطين صھيونية بل عربية -
  اك لكن: لالستدر -

  النص التواصلي
  الموضوع : حركة التأليف في عصر المماليك / لبطرس البستاني

وضعيات 
  التعلم

  أنشطة التعلم  أنشطة التعليم
نوع 
  التقويم

  
وضعية 
  االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضعية
بناء 

  التعلمات
  
  

       
الموضوع الذي تحدث عنه ) ما 1

  بطرس البستاني ؟
  ــــــــــــــــــــ

  
  ) أكتشف معطيات النص2

ـ لماذا كانت مصيبة النثر أفدح , 
  وخطبه أعم بالمقارنة مع الشعر؟
  ـ ما المقصود بإنشاء المترسلين ؟

  
ـ لم انصرف العلماء في ھذا العصر 

إلى الجمع والتصنيف والشرح 
  والتحشية ؟
إلى اإلكثار من المحسنات  ـ ما الدافع

  البديعية في التآليف األدبية ؟
ـ اذكر بعض التآليف األخرى التي لم 

  ترد في النص .

  
  ـ تحدث بطرس البستاني عن مميزات النثر في عصر المماليك

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ن ألالشعر , ـ كانت مصيبة النثر أفدح وخْطبه أعم بالمقارنة مع 
  عدد المتطفلين عليه أكثر من عدد المتطفلين على الشعر

ضحا ـ المقصود بإنشاء المترسلين ھو النثر الذي يكون أسلوبه وا
  ويخلو من التعقيد .

ـ انصرف العلماء في ھذا العصر إلى الجمع والتصنيف والشرح 
  والتحشية 

  لقلة االستنباط نتيجة تصلب األذھان .
ة ھو دبيإلكثار من المحسنات البديعية في التآليف األـ الدافع إلى ا

  ستر عجزھم عن توليد المعاني واختراعھا .
ى ـ بعض التآليف األخرى التي لم ترد في النص منھا صبح األعش

  للقلقشندي

  
  

 تشخيصي
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكويني
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وضعية 
استثمار 

وتوظيف 
  التعلمات

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ ماذا  يعني الكاتب بقوله : " الكتب 
  الجامعة " ؟

  
  ـــــــــــــــــــــ

  ) أناقش معطيات النص 3
ـ إليك نموذجا من إنشاء المترسلين , 

الھزلية يقول ابن زيدون في رسالته 
:  

" أما بعد أيھا المصاب بعقله , 
المورط بجھله, البين سقطه , 
الفاحش غلطه, العاثر في ذيل 

  اغتراره, األعمى عن شمس نھاره,
الساقط سقوط الذباب على الشراب, 

المتھافت تھافت الفراش في 
الشھاب, فإن العجب أكذب , ومعرفة 

  المرء نفسه أصوب
ص ـ استنبط من ھذا المقتطف خصائ

ھذا النوع من األدب , وھل تجد فيه 
  طبعا أو تكلفا؟  

ـ ظھرت كثير من " المتون " لغاية 
تعليمية من مثل ألفية ابن مالك التي 

  يقول فيھا :
  بتا فعلت وأتت ويا افعلي

  ونون اقبلن فعل ينجلي       
  بيت ؟عم يتحدث ابن مالك في ھذا ال

  ــــــــــــــــــــ
  ) أستخلص وأسجل4
يم انحصرت موضوعات النثر ـ ف

  الفني خالل عصر الضعف ؟  
ـ بم امتاز أسلوب ھذا العصر ؟ وبم 

  اھتم الكتاب ؟ وإالم انصرفوا ؟
  

  و الجامع لمفردات األدوية واألغذية البن البيطار 
صة فذكر ـ يعني الكاتب بقوله : الكتب الجامعة التي لم تكن متخص
  فيھا األدب والرياضيات والفلسفة والعلوم اإلسالمية ..  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

  ـ خصائص ھذا النوع من األدب :
استعمال اللغة السھلة , توظيف الصور البيانية والمحسنات 
البديعية توظيفا حسنا . وضوح الفكرة , وجالء العاطفة " 

  االحتقار
ا النوع من األدب فيه طبع ألن براعة الكاتب تظھر جلية من . وھذ

  خالل فصاحة أسلوبه 
  
  
  
  
  
  

  ـ يتحدث ابن مالك في ھذا البيت عن عالمات الفعل
  
  
  
  
  

ـ انحصرت موضوعات النثر الفني خالل عصر الضعف ضمن 
  نطاق الكتابة الديوانية والرسائل األدبية والمناظرات

ن أصبح غاية الكتابة , واھتم الكتاب ـ امتاز أسلوب ھذا العصر بأ
بالزخرفة البديعية وكثيرا ما انصرفوا إلى التأليف في األدب 

  والتاريخ واللغة والعلوم الدينية , جامعين , ملخصين , مذيلين .
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحصيلي
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  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا                  @@Z@@la�Ëüa@âüe الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    اللغة العربية وآداا ::::    ادةادةادةادةــــــــــــالمــــالمــــالمــــالمــــ

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a@ïßb�@…ìà�ð…ë‰bjÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    يـنــص أدبـ: ـاطـاطـاطـاطالنشــــــالنشــــــالنشــــــالنشــــــ

   ساعات مخس :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                 تعرف على أسباب ظهور شعر املنفى يف أدب النهضة العربية احلديثةال  :يةيةيةيةاألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلم

  عالقة السياسة ببعض الفنون الشعرية الغنائيةالتعرف على                      

  التذكري ببعض خصائص النص الوصفي                     
  التعرف على كيفية اإلضافة إىل ياء املتكلم                     

  التذكري بااز العقلي واملرسل ووقوف عند بالغتهما                     

  
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
    المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
    المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
    المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين يلةيلةيلةيلةوالوسوالوسوالوسوالوس

        
        ةةةةالمعرفــالمعرفــالمعرفــالمعرفــ

        
ـة ـة ـة ـة معرفـــمعرفـــمعرفـــمعرفـــ

        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات
        ـةـةـةـةالخاصـالخاصـالخاصـالخاصـ
        
    

  
  

أتعرف على 
صاحـــب 

 ــصالـنــ

م 1839ولد بالقاهرة عام ، حممود بن حسن بك حسن الباروديهو 
وتعلّم باملدرسة العسكرية ، ونشأ ا يف كنف أبيه وعائلته امليسورة

وإنشاده حىت صار وقد كان مولعا حبفظ الشعر ،فتخرج منها ضابطا
  .فصقلت قرحيته األدبية، عاملا بقواعد اللغة العربية وأدا، شاعرا فصيحا

فلبث فيها سبع عشرة سنة قال فيها  سرنديببعد الثورة العربية نفي إىل 
، وملا عفا عنه اخلديوي رجع إىل مصر، أجود شعره الوجداين والوطين

  .م1904سنة تويف . اشتدت عليه وطأة املرض وضعف بصرهوقد 
العربية يعترب البارودي رائد الشعر العريب احلديث الذي جدد يف القصيدة 

  . " فارس السيف والقلم" سم اشكالً ومضموناً ، ولقب ب
 

        
        
        

    ـةـةـةـةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ

          
  

  تقديم النص
  

  ما هو شعور اإلنسان وهو بعيد عن موطنه وحيه وأسرته وأحبائه؟ - 
  ن أرض حيبها ويعشقها حد التضحية؟وماهي أحاسيس من أبعد ونفي م

إنّ اإلنسان إذا أبعد عن وطنه و أهله وأحبائه انتابته مشاعر احلزن   *
  .واألمل والشوق الشديد

  وما بالك ذا اإلنسان إذا كان أديبا شاعرا مرهف احلس؟ - 
  .وتكثر لوعته ويستبد به الشوق ستزداد مأساته و يتعاظم حزنه *

        
        

        ـةـةـةـةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ

    ربويــــةربويــــةربويــــةربويــــةتتتتذكرة ذكرة ذكرة ذكرة مممم    
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  ؟....ن هؤالءفهل البارودي م - 
  فقد عاىن من ، البارودي من الشعراء الذين أبعدوا عنوة عن أوطام *

وسجل كل ذلك يف شعره النابع من أمله ، الوحدة واملرض والغربة 
  . وحنينه

        
        
        
        
        
        

اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        اللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــة
        
    

  
  
  
  
  
  

أثـــــــري 
رصيـــــدي 

 ــوياللغـــ

  :يف معاين األلفاظ
خبل  :عدا، أضعفين :براين، الروح :املهجة، السهر والسهاد :إيراق
هي روضة املقياس غريب  :روضة النيل، جزيرة سيالن: سرنديب، وشح

  .للقبلة ةالريح املستقبل :الصبا، النيل مبصر القدمية
  :يف احلقل املعجمي

بين و "ذكر"استخرج خمتلف األفعال ذات العالقة العائلية مع اجلذر  - 
  .معانيها املختلفة

  ،أي ذكّرتين طالبة باحلفظ: أذكرتين، طلب ما قد فات: تذكّر
  .ذكره بعد نسيان: اذدكر أو ادكر 

  :يف احلقل الداليل
  .يف القاموس بعد حصولك على جذرها أرعىاحبث عن معاين  - 

يعاجلذر اللغوي ألرعى هو ر  
ومن ااز رعيت النجوم ، أنبت هلا املراعي: أرعى اهللا البهائم :معانيها

: وأنا أراعي فالن، نظرت إالم يصري: راعيت األمر، وراعيتها أي راقبتها
 .أصغيت إليه: أرعيته مسعي، أنظر ماذا يفعل

        
        
        
        
        
        
        

    ــةــةــةــةإلقائيـــــإلقائيـــــإلقائيـــــإلقائيـــــ

        
        ممممالفهــــالفهــــالفهــــالفهــــ

        
        يعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــر
ـFل ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ         يمث�ــــــ
        يعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــد

        يستخرجيستخرجيستخرجيستخرج
        يعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدد
    يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

  
  
  

  
  

أكتشــــــف 
ـــــات معطي

 ــصالنــــ

 - ن يبحث الشه؟ ما سببها؟اعر ؟ما طبيعة علّتعم  
وآالم  طبيب أو راق خيفف عنه تباريح اهلوىيبحث الشاعر عن   *

 . األوطانالبعد عن  فراق األهل ووهي علّة كان سببها ، احلب

ما الفرق بني طبيعة حبه و حب غريه من شعراء الغزل؟بين ذلك من  - 
النص.  

بينما يعرب ، ر يف النص حبه لوطنه وشوقه إىل أهله وخالنهبدي الشاعي *
أصبو إليها : ويتجلى ذلك يف قوله، شعراء الغزل عن مشاعرهم حنو املرأة

 ...بلّغ دوي رمحي....إذا تذكّرت أياما م سلفت....على بعد

ما الذي  ما هو اخليط العاطفي الّذي ظل يشد الشاعر طول القصيدة؟ - 
  ز هذا اخليط؟يه
  هو الشوق  اخليط العاطفي الّذي ظل يشد الشاعر طول القصيدة *

        
        
        
        

    ةةةةــــحواريـــــحواريـــــحواريـــــحواريـــــ
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هذا اخليط العاطفي حترك عندما عاد شريط ، واحلنني إىل األهل والوطن
 .الذّكريات إىل خميلة الشاعر

استخرج منها ما .بني مفردات القصيدة و عاطفة الشاعر عالقة وطيدة - 
  .يوحي بتلك العاطفة

ويح ، أشواق، حزن،داء :ملفردات اليت توحي بعاطفة الشاعرمن ا *
 .وتوحي بأمل الشاعر وحزنه.... جازعة، إطراقي، مهّي، نفسي

  .للشاعر"املقياس"،"النيل روضة" "سرنديب"ماذ متثّل  - 
، الذي يشعر فيه بالغربة والوحدة والبعد،متثّل سرنديب منفى الشاعر *

  .اليت مافتئ حين إليها ا ذكريات الشاعرأما النيل واملقياس فهما موطن
طائرا "،"بريد الصبا"مباذا يذكّرك الشاعر و هو يتوجه بالنداء إىل  - 

  ؟"يبكي
 "طائرا يبكي"،"بريد الصبا"يذكرنا الشاعر و هو يتوجه بالنداء إىل  *

بالبكاء على األطالل وكيف كان العريب قدميا يعرب عن لوعة البعد وأمل 
 .جراء ترك الديار و هجر األحبة الفراق

هل طغت على النص عناصر اجلدة أم إنه حافل مبظاهر التقليد ملظاهر  - 
القصيدة القدمية؟مثّل من النص.  

ن الشعراء فاملعاين تطرق إليها العديد م، النص حافل مبظاهر التقليد *
ومن أمثلة ذلك ما ورد يف ، كابن معتز وأيب فراس ومجيل بن معمر

  :أبا فراس يقولإذ جند ، بيت األولال
  .هل لصب متيم من معني    ولداء خمامر من طبيب

        
        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل

    لبحـث عنلبحـث عنلبحـث عنلبحـث عناااا
        العناصــرالعناصــرالعناصــرالعناصــر

        تتتتوالعالقاوالعالقاوالعالقاوالعالقا
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
    يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  

أناقـــــــش 
معطيــــــات 

 ـصالنـــــــ

  
  بة الشعورية الصادقة و خاصية احملاكاة مزج الشاعر بني التجر - 

فيم متثّل كلّ جانب؟ و عالم يدلّ ذلك فيما يتعلق مبكانة .و التقليد
  الشاعر األدبية؟

متثلت التجربة الشعورية يف تعبريه عن حزنه وأساه يف املنفى وهو بعيد  *
لى بينما تتجلى خاصية التقليد واحملاكاة يف احلفاظ ع، عن وطنه وأحبته

ويدل ، بناء القصيدة القدمية وحماكاة الشعراء القدامى واستلهام معانيهم
ذلك على قدرة الشاعر على بعث احلركة األدبية وإحياء التراث 

 .وختليصه من قيود الصنعة وركاكة األسلوب، الشعري العريب القدمي

  

        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ
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 هناك ما يوحي يف النص باألبعاد السياسية حلالة الشاعر و هو يفأ - 
 املنفى أم تراه و كأنه يتمثّل شعراء قدامى كأيب نواس و مجيل بن معمر؟

إذ ال يوحي النص ، الشاعر يتمثّل شعراء قدامى كأيب نواس ومجيل *
 .بأبعاد سياسية

هل ترى على مفردات القصيدة جتديدا يساير مقتضيات اللّغة احلديثة  - 
القدمي؟ علّل إجابتك  أم ترى أنّ مفرداا امتداد للقاموس اللّغوي

 .18، 14، 12، 6، 3:باالعتماد على األبيات

إذ استخدم الشاعر ، مفردات القصيدة امتداد للقاموس اللغوي القدمي *
، رعت كبدي، براين: مجلة من األلفاظ املتداولة يف أشعار القدامى مثل

 ....عصر تولّى،طائرا، الصبا، جرييت، جيادي، أرعى النجوم

" تشبيه،استعارة،كناية " ال خيرج النص عن الصور البيانية التقليدية  - 
ماذا .استخرج من النص أمثلة عنها و ميز اإلبداع فيها من وجه التقليد

  تستنتج؟
داء احلب وهو تشبيه بليغ : من أمثلة التشبيه واالستعارة والكناية *

 رمقا وهي استعارة أبقى اهلوى من مهجيت، بإضافة املشبه إىل املشبه به
  .أبيت أرعى جنوم اللّيل وهي كناية عن السهر، مكنية

وميكن أن نستنتج  من خالل هذه األمثلة أنّ الشاعر مل يكن مبدعا يف 
 .جمال التصوير الفين بل مقلدا

  .؟علّل"الوزن و القافية" هل ترى جتديدا يف البناء املوسيقي - 
إذ نظم الشاعر قصيدته على حبر ، ليس هناك جتديد يف البناء املوسيقي *

قافية فهي أما ال، وهو وزن مناسب للمواقف احلزن واألسى، البسيط 
 اعتمد الشاعر على وحدة الوزن والقافيةإذ ، موحدة يف كلّ األبيات 

يعبر الشاعر عن حالته النفسية بعيدا عن وطن األحبة؟ فما هو النمط  - 
  .؟اذكر أمثلة من النصالنصي الّذي تراه اختاره لذلك

النمط النصي الذي اختاره الشاعر للتعبري عن حالته النفسية هو النمط  *
أكلّف ، حزن براين وأشواق رعت كبدي: ومن أمثلة ذلك، الوصفي

  ....مرعى جيادي، مرتفقا يف قنة، النفس صربا وهي جازعة
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        التركيــبالتركيــبالتركيــبالتركيــب
يستخــرج يستخــرج يستخــرج يستخــرج 

        ففففيصنـــــيصنـــــيصنـــــيصنـــــ
        يفســــــــريفســــــــريفســــــــريفســــــــر
        يحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدد

        
        
        
    

  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
 ــصالنـــــ

وتتجلى خدمته للنمط األصلي ، النمط النصي املتبع هو النمط األمري *
 .يف التعبري عن االنفعاالت واملواقف اليت عاشها الشاعر

 اذكر أبيات فيها إخبار؟ - 

 .18- 9-5-4 -2: من األبيات اليت ورد فيها إخبار *

 ماذا تستنتج من املزج بني هذه األمناط؟ - 

والتعبري عن ، نستنتج أنّ املزج أسهم يف نقل و تصوير معاناة الشاعر *
 .انفعاالته 

        
        
        
        

        ــةــةــةــةحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ
        
    

        
        

        
        
        ــمــمــمــمالتقييـالتقييـالتقييـالتقييـ

        ينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــد
        يحكـــــميحكـــــميحكـــــميحكـــــم
        يتحقـــقيتحقـــقيتحقـــقيتحقـــق

        
    

  
  
  
  

أتفحــــــص 
ـاق االتســــ

النسجــام وا
في تركيـــب 
فقــــــرات 

 ـــصــالنــ

 ؟6إىل  2ما العالقة الرابطة بني البيت األول و األبيات من  - 

هي عالقة  6إىل  2العالقة الرابطة بني البيت األول و األبيات من  *
 .إمجال مثّ تفصيل

،و الواو يف كلّ من البيتني 12يف بداية البيت " الفاء " ما هي وظيفة  - 
  ؟14، 13

 .ما الواو فوظيفتها اجلمع والربطأ، وظيفة الفاء هي االستئناف *

هل تالحظ عالقة تربط بني األبيات الستة األوىل و بني ما يليها؟ماذا  - 
  تستنتج؟

إذ ، يف األبيات الستة األوىل كشف الشاعر عن أمله ومعاناته النفسية *
فعبر ، قادته تلك املعاناة إىل تذّكر أيامه وهو يف وطنه بني أهله وأحبابه

ونستنتج من خالل ذلك أن ، ه وحنينه وتعلقه بأرضه وأهلهعن شوق
 .الوحدات يف القصيدة ختضع لترتيب وتنسيق حمكمني

  وازن بني البيت األول و البيت األخري من حيث إحساس الشاعر  - 
ما خيص بناء القصيدة و وحدا؟ما  ماذا تستنتج يف.و من حيث املعىن
 الّذي حقّق ذلك؟

يف حني يشري البيت ، تعبري عن أمل وحسرة وحرقةيف كال البيتني  *
  .بينما يشري البيت األخري إىل تولّي عهد ذكرياته، األول إىل علّة الشاعر

بناء القصيدة فهي متتاز بوحدة املوضوع وانسجام بويف ما خيتص 
 .وقد حقّق ذلك الترابط املعنوي بني األبيات، وترتيب وحداا

        
        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــــــــــــــحواريـحواريـحواريـحواريـ

elbassair.net



7 

 

        
        
        
    

  
  
  
  لالقـوأجمل 

في تقديـــــر 
 ـصالنـــــ

  ما الدوافع النفسية من وراء كتابة هذه القصيدة؟ - 
  .الشعور بالغربة والوحدة وهو باملنفى *
ملاذا غاب كلّ أثر للواقع السياسي والتارخيي احمليطني حبالة الشاعر  - 

  وهو باملنفى؟
  . سيطر على نفسيتهألنّ اإلحساس باألمل والشعور بالشوق واحلنني *
  أين يقف الشاعر بني التقليد والتجديد؟ - 
لكنه استطاع أن يستخرج من جمموع ، مال الشاعر إىل تقليد القدامى *

 . تلك األساليب أسلوبه الرائق

        
        
        

    ـةـةـةـةــــــــحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ

        
        
        
        
        
        

قواعــــد قواعــــد قواعــــد قواعــــد 
        ــةــةــةــةــــاللغــاللغــاللغــاللغــ

        
        
        
        
        
        
        

        
أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر 
موارد النص موارد النص موارد النص موارد النص 
  وأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــها

  ملتكلماملضاف إىل ياء ا

ما الذي حيدث للكلمة املضافة إىل ياء املتكلم من حيث حركة  - 
إعراا؟ وكيف تتمكن من معرفة هذه العالمة؟ عد إىل النص و تأمل 

  :هذه اجلمل
  ...مهجيتأبقى اهلوى من ....
  .كبديرعت ....
  .إشفاقيو وديهلم ....

  ؟ " إشفاق - ود -كبد -مهجة" ما إعراب  - 
  .ر مبن وعالمة جره الكسرة اسم جمرو :مهجة *
مفعول به منصوب بالفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع  :كبد *

  .من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة للياء
* مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع  :ود

  .من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة للياء
  بالضمة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم  اسم معطوف مرفوع :فاقإش *
ما العالمة اإلعرابية الظاهرة يف آخرها؟ هل هي أصلية؟ فما العالمات  - 

  األصلية إذا؟ وماذا تستنتج؟
وليست عالمة ، العالمة اإلعرابية الظاهرة يف آخرها هي الكسرة *

  .والعالمات األصلية هي الفتحة والضمة، أصلية
نستنتج أنّ االسم إذا أضيف إىل ياء املتكلم فإنّ عالمة إعرابه األصلية ال 

تقدر العالمة ، تظهر وتعوض بالكسرة لتجانسها مع الياء يف النطق
  .األصلية ألجل املناسبة

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ـةـةـةـةــــحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ
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        ةةةةــــــــــــغغغغالالالالبببب

@@
ŽÑ’n×c@@
Žwnän�c    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

  العقلي واملرسلبالغة ااز 

سبق لك أن عرفت اازين العقلي واملرسل لكن هل عرفت اآلثار 
  البالغية لكلّ منهما؟ 

  :تأمل قول البارودي
  ال عدتك مساء ذات إغراق..

  ..وإن مررت على املقياس فاهد له مين حتية
  هل إحلاق الفعل عدا بالسماء واقعي أم جمازي؟ - 
  .هو إحلاق جمازي *
  فاعل احلقيقي؟ ما عالقته بالسماء؟فمن هو ال - 
  .إذ مكانه السماء، الفاعل احلقيقي هو السحاب *
  ما أثر ذلك مجاليا ومعنويا؟ - 
يتجلى أثره يف اإلجياز و املهارة يف ختري العالقة بني املعىن األصلي  *

  .واازي
  هل مقصود إهداء التحية هو املقياس أم أهله الذين يقطنونه؟ - 
  .هله الذين يقطنونهاملقصود أ *
  فما العالقة بينهما؟  - 
  .العالقة بينهما هي احمللية *
  أين وجه البالغة يف هذا ااز املرسل؟ - 
  وجه البالغة يف هذا ااز املرسل يتجلى يف املبالغة البديعة *

إذا كان ااز العقلي هو إسناد الفعل إىل غري فاعله احلقيقي : أستنتج
املفعولية  وبني الفاعل احلقيقي كاملكان والزمان ولوجود عالقة بينه 

وإذا كان ااز املرسل هو استعمال اللفظة يف غري ما وضعت ، والفاعلية
  ...املسببية له لوجود عالقة بينهما كاحمللية واحلالية والسببية و

واملهارة يف ختري العالقة بني املعىن ، اإلجياز: فإنّ بالغتهما تكمن يف

واملبالغة ، وتصوير املعىن املقصود خري تصوير، عىن اازياألصلي وامل

  .البديعة

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        ـةـةـةـةــــحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ
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  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا     ò½ìÈÛa@pbîÇa†më@ïmbßìÜÈ½a@Éàn�a: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع     اللغة العربية وآداا:       المــــــادةالمــــــادةالمــــــادةالمــــــادة

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                          �ð‰b‚jÛa@†à        مطالعة موجهة   : ــاطــاطــاطــاطالنشــــالنشــــالنشــــالنشــــ

  سا1    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت التوسع والتعمق يف خصوصيات اإلعالم احلديث                                         ::::األهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلمية 
  .ويف ظاهرة العوملة          
         

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        ـــــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــر الـــــــدرسسيـــــــــــــــــسيـــــــــــــــــسيـــــــــــــــــسيـــــــــــــــــ
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        

وضع وضع وضع وضع 
        المتعلمالمتعلمالمتعلمالمتعلم

في جو في جو في جو في جو     
        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 

        

  
  
  
  

وضعية 
  االنطالق
  

ما هي ، معلوماتيةوشهد العامل يف مطلع القرن العشرين ثورة علمية  - 
  جتلياا؟

جتلت تلك الثورة املعلوماتية يف نشأة جمتمع جديد يتشارك أبناؤه يف  *
  .ويتبادلون األفكار واآلراء، واصل دون عوائق الت
فربزت إىل ، أصبح العامل نتيجة هذه الشبكة املعلوماتية قرية صغرية  - 

ما رأيك إذا يف توجه العامل حنو فرض منط حياة ، األفق فكرة العوملة
  موحد؟

ميكن فرض منط فمن جهة ال ،  فهي نعمة ونقمةيبدو أنّ للعوملة وجهني *
ومن جهة أخرى أسهمت يف إمداد ،فلكل جمتمع خصوصياته، حياة موحد

  .جسور التواصل بني الشعوب

        
        
        
        
        

        إلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــة
        

        
        
        

        الفهـــمالفهـــمالفهـــمالفهـــم
        

        يعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــر
ـFل ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ         يمث�ــــــ
        يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

        
        

  بناء التعلمات
  
  

  
  

اكتشاف 
معطيات 

  النص

  ما القضية الّيت يعاجلها الكاتب؟ هل تراها جزءا من اهتمامك؟ملاذا؟ - 
وتعترب هذه القضية ، جل الكاتب قضية التكنولوجيا اإلعالمية والعوملةيعا *

ألنّ املعلوماتية أصبحت ضرورة حتمية يف ، جزءا مهما من اهتماماتنا
  .حياتنا

  .خلّص كل فقرة من فقرات النص و استنبط فكرا األساسية - 
  :األفكار األساسية *
  ميالد اتمع املعلومايت - 1
  املعلومايت مفهوم اتمع - 2
  التحوالت اإلعالمية وارتباطها بظاهرة العوملة - 3
  اآلراء املتباينة يف تقدير تأثري العوملة - 4

        
        
        
        
        
        

        حواريــــــةحواريــــــةحواريــــــةحواريــــــة

    مـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــة
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من معطيات  د؟استنف"تداعيات العوملة " عبارة ما الّذي توحي به لك  - 

النص.  
 .بتأثري العوملة يف مجيع نواحي احلياة "تداعيات العوملة " توحي عبارة  *
إجيايب أم سليب؟ موضوعي :لكاتب من املوضوع الّذي عاجلهما موقف ا - 

  ؟دأم حماي
إذ أشار إىل ثورة معلوماتية شهدها العامل ، يبدو موقف الكاتب إجيابيا *

فهو يعرض اآلراء املتباينة يف ، كما يبدو موضوعيا يف طرحه، وتأثّر ا
  .شأن العوملة

        
        
        

        
        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
        يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  
  
  

مناقشة 
معطيات 

  النص

  .ما هو النمط النصي الغالب على النص ؟استنتج خصائص منه - 
االعتماد على : ومن أهم خصائصه، النمط الغالب على النص حجاجي *

 .استخدام وسائل اإلقناع، والدقيقةاللغة املباشرة ، األدلة والرباهني
  .اوف بعض املرتابني من آثار املعلوماتية و العوملة؟علّلهل تشارك خم - 
فنحن نؤدي ، ألننا نتلقى سيل املعلومات دون مشاركة إجيابية، نعم *

 .دور املتلقي السليب
  هذا النص؟ )فقرات ( ما هي الروابط املنطقية الّيت تربط بني مفاصل - 
، االستئناف واو: من الروابط املنطقية اليت تربط بني فقرات النص *

 ....وحروف اجلر كمن
بين أهم اخلصائص اللّغوية و األسلوبية لفن املقال املعاصر مستفيدا من  - 

معطيات النص.  
  :أهم اخلصائص اللغوية واألسلوبية لفن املقال *
  .استخدام األلفاظ الواضحة واجلمل البسيطة - 
  .االبتعاد عن الزخرف اللفظي والتنميق - 
  .يز واعتماد األسلوب املباشر يف الطرحالدقة والترك - 

        
        
        
        
        
        
        
        

        حواريــــــةحواريــــــةحواريــــــةحواريــــــة

        
        

        التقييــمالتقييــمالتقييــمالتقييــم
        

        يحـــــكميحـــــكميحـــــكميحـــــكم
        يتحـــققيتحـــققيتحـــققيتحـــقق
        يقــــارنيقــــارنيقــــارنيقــــارن

        
        
        
        

استثمار استثمار استثمار استثمار 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        
        

  
  عد إىل خمرب اإلعالم اآليل و امجع خمتلف اآلراء عن موضوع العوملة  - 

  .و التكنولوجية اإلعالمية ،مثّ سجل مالحظاتك و استنتاجاتك
لعوملة مصطلح معاصر استعمله الباحثون يف جمال االقتصاد ، والسياسة ا *
: عاريف متعددة للعوملة منها هناك ت، والثقافة ، واالجتماع، و واألدب، 
هي العملية اليت من خالهلا تصبح شعوب العامل متصلة ببعضها : العوملة   -

        
        
        
        
        

        حواريـــــةحواريـــــةحواريـــــةحواريـــــة
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  . يا يف كل أوجه حياا ، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا وبيئ                
العوملة هي التدخل الواضح يف أمور االقتصاد ، واالجتماع ، والسياسة  - 

للدول ذات    ، والثقافة ، والسلوك ، دون اعتداد يذكر باحلدود السياسية
السيادة أو االنتماء إىل وطن حمدد ، أو لدولة معينة ، ودون احلاجة إىل 

 . إجراءات حكومية
ذا النص ،و انسج على منواله مقالة صمم خمطّطا هيكليا مفصال هل - 

حول ما مجعته من آراء  حول العوملة و املعلوماتية،تعتمد فيه النمط 
فرض      نقيض  (احلجاجي مستعينا باملنهج اجلديل يف حتليل النصوص

  )الفرض     تركيب
  .يقدم هذا العمل كتكليف منزيل *
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@Ý’Ðã@æc@a‰bÇ@�îÛNNN :::: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        اللغة العربية وآداا:       المـــــادةالمـــــادةالمـــــادةالمـــــادة @@ @@ @@   السنة الثالثة: لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا                    @

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                                                     يتعبري كتابــ  : النشـــــاطالنشـــــاطالنشـــــاطالنشـــــاط

  سا 3    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                                                          يقال  الفكرم ماهية الوقوف على  ::::األهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلمية 
                                      الـاملق روط ومنهجيةـاإلملام بش                      

                                                                    
         

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
    قيسةقيسةقيسةقيسةالمالمالمالم

        
    المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
    المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين    والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
وضع وضع وضع وضع 

المتعلم في المتعلم في المتعلم في المتعلم في 
جو جو جو جو 

        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 
    

  
وضعية 
  االنطالق
 

  اذكر أهم الفنون النثرية اليت تعرفت عليها؟ - 
  ....املقال، الرواية، القصة: من الفنون النثرية *
  ؟ وما هي أنواعه؟ماذا نعين باملقال - 
  املقال هو حبث قصري يف جانب من جوانب الفكر أو األدب أو السياسة *

  ....الفكري، العلمي، املقال األديب: ومن أنواعه

        
        
        

        ـــةـــةـــةـــةــــإلقائيــإلقائيــإلقائيــإلقائيــ
    

        
        
        
        

        الفهــمالفهــمالفهــمالفهــم
        

        يعب�Fــــــريعب�Fــــــريعب�Fــــــريعب�Fــــــر
        يحـــــدديحـــــدديحـــــدديحـــــدد
        يستنتـــجيستنتـــجيستنتـــجيستنتـــج

        
    

  
  بناء التعلمات

  
  

 

  : نص املوضوع

أن حيولنا الفشل من حالة القوة إىل حالة وإنما العار ، ليس عارا أن نفشل
.الضعف  

:مناقشة نص املوضوع  
ما هي املواقف اليت يتعرض هلا اإلنسان يف حياته؟ -   

، يتعرض اإلنسان إىل مواقف متباينة يف حياته تتأرجح بني النجاح والفشل
....والقوة والضعف  

من الذي يستفيد فعال من جتاربه؟ -   
.العاقل هو الذي حيسن استغالل جتاربه حىت يتجاوز الفشلاإلنسان   

:تصميم املوضوع  
.تعرض اإلنسان إىل مواقف متباينة يف احلياة: املقدمة  
:العرض  

.كيفية استغالل اإلنسان لتجاربه املؤملة يف احلياة كتجربة الفشل -   
.اإلصرار على النجاح وليد اإلرادة القوية  -   

        
        
        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ

    مـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــة
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.كفل النجاححماربة الفشل واليأس ت -   
:اخلامتة  

...العيب يف أن خنسر ونستسلم لليأس  
.تكليف املتعلمني بإجناز املوضوع داخل القسم -   

        
        
        

        التقييــمالتقييــمالتقييــمالتقييــم
        
        
        

المعالجة المعالجة المعالجة المعالجة 
    والدعموالدعموالدعموالدعم

      

  .املقال ومنهجيته تذكري بتقنية - 
  .استفسار املتعلمني عن الكيفية اليت أمتوا ا  إجناز أعماهلم - 
  .بعض امللخصات، مع التعليق والتعقيب وإبداء املالحظاتعرض  - 
  .امطالبة املتعلمني بإحضار أعماهلم بعد تنقيحه - 
  

 :عرض املالحظات العامة عن أعمال التالميذ من حيث - 1
  .منهجية املقالاحترام  -
  .احملتوى الفكري وضبطه -
 .اللغة واألسلوب ومدى خصوصيتها -
 .توزيع أعمال املتعلمني - 2
  .التصحيح الذايت مراقبة عملية - 3

 .إضافة جدول شبكة التقييم للتعبري -4

 

        
        
        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــحواريــــحواريــــحواريــــحواريــــ

  
  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  

elbassair.net



14 

 

                              

  

                                        

  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا                    Z@@óÐä½a@ïyë@åß الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    اللغة العربية وآداا ::::    ادةادةادةادةــــــــــــالمــــالمــــالمــــالمــــ

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@þÓì‘@†»ï@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    يـنــص أدبـ: ـاطـاطـاطـاطالنشــــــالنشــــــالنشــــــالنشــــــ

   ساعات أربع :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                                   مفهوم احلنني إىل الوطن أو الروح الوطنيةتعرف على ال  :يةيةيةيةاألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلم

  بعض خصائص الكالسيكية من خالل شعر شوقيالتعرف على                      

  الوقوف على ظاهرة احملاكاة واإلحياء يف اإلبداع الشعري                     
  لى نون الوقايةالتعرف ع                     

  ووقوف عند بالغته تشبيهالالتذكري ب                     

  
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
    المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
    المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
    ــــامينــــامينــــامينــــامينالمضالمضالمضالمض والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        
        

        ةةةةالمعرفــالمعرفــالمعرفــالمعرفــ
        
ـة ـة ـة ـة معرفـــمعرفـــمعرفـــمعرفـــ

        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات
        ـةـةـةـةالخاصـالخاصـالخاصـالخاصـ
        
    

  
  
  
  
  
  

أتعرف على 
صاحـــب 

 ــصالـنــ

  ذكر  بعضا منهم اكثريون هم رواد النهضة األدبية يف العصر احلديث  - 
ناصف اليازجي ، الكواكيب،نهضة األدبية حديثا  البارودي من رواد ال *

  .....أمحد شوقي وآخرون، إمساعيل صربي
  إذا كان شوقي أحد رواد هذه النهضة األدبية  فمن يكون ؟ - 

ب أل 1868ري من مواليد القاهرة عام هو شاعر مص أمحد شوقي بك
كردي و أم تركية و كانت جدته ألبيه شركسية و جدته ألمه يونانية، 

و أى االبتدائية و الثانوية بإمتامه اخلامسة " املبتديان"دخل مدرسة 
فالتحق مبدرسة احلقوق ، مث مبدرسة الترمجة مث سافر عشرة من عمره ، 

لقب بأمري الشعراء . ليدرس احلقوق يف فرنسا على نفقة اخلديوي توفيق
، خلد يف إيطاليا بنصب 1932أكتوبر  23و تويف يف  1927يف سنة 

متثال له يف إحدى حدائق روما، و هو أول شاعر يصنف يف املسرح 
. من أربعة اجزاء -الشعري " شوقياتال"ديوان : همن آثار. الشعري

، "قمبيز"، مسرحية "جمنون ليلى"، مسرحية " مصرع كليوبترا"مسرحية 
 ."الست هدى"، ملهاة "عنترة"، مسرحية "علي بك الكبري"مسرحية 

        
        
        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ

          
  

  تقديم النص

إىل التخفيف من آالمهم   -وهم يف الغربة –كثريا ما يلجأ الشعراء 
مثلما فعل ، أشواقهم باستحضار أوطام وأحيائهم لالستئناس مو

  .شوقي يف النص اآليت

        
        

        ـةـةـةـةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ

    ربويــــةربويــــةربويــــةربويــــةتتتتذكرة ذكرة ذكرة ذكرة مممم    
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اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        اللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــة
        
    

  
  

أثـــــــري 
رصيـــــدي 

 ــوياللغـــ

  
نوع من الشجر أطلق على واد : الطّلح، الباكي: النائح  :نائح الطّلح

 :األيك، مصائبنا :عوادينا، ب بن عباد شغوفا بهبإشبيليا كان الصاح
مجع راقية وهي التي ترقي الصيب  :رواقينا،حب :مقة، الشجر الكثيف

 .غيبتنا :أيبتنا، أضعف املطر :الطّلّ، جتنبا للسحر أو عالجا له

        
        

    ــةــةــةــةإلقائيـــــإلقائيـــــإلقائيـــــإلقائيـــــ

        
        
        
        
        
        
        

        ممممالفهــــالفهــــالفهــــالفهــــ
        

        يعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــر
ـFل ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ         يمث�ــــــ
        يعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــد

        يستخرجيستخرجيستخرجيستخرج
        يعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدد
    يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أكتشــــــف 
معطيـــــات 

 ــصالنــــ

 من خياطب الشاعر؟ - 

طائرا ينوح على شجر الطلح مستحضرا بذلك خياطب الشاعر   *
  ملك إشبيلية املعتمد بن عباد

  .ما الذي جيمع بينه وبني خماطبه؟ علّل إجابتك بقرائن لغوية - 
ومن القرائن ، هي مجعت بينه وبني خماطبهمصائب البعد والفراق  *

 .نادينا، فرقنا، بنا،عواديناضمري املتكلمني يف : اللغوية الدالة على ذلك
  ما هي الصورة الّيت رمسها الشاعر لوطنه؟و عالم يدلّ ذلك؟ - 
فهو العني اليت تسقيه بالذكريات الطيبة ، يرسم الشاعر صورة لوطنه *

 .ذلك على شدة تعلق الشاعر بوطنهويدلّ ، كرائحة الكافور

اذكر األبيات الّيت املعبرة عن حرقة الشاعر و شدة شوقه لوطنه؟منتقيا  - 
  .املفردات املوحية بشدة حالته النفسية هذه

 12-11- 10- 9:األبيات اليت عربت عن مدى حرقة الشاعر هي *
مآقينا -هاج-دما -يهمي: ومن املفردات املوحية بشدة حالته النفسية

 .باكينا -خضبنا

  يف القصيدة حب و وفاء للوطن، أين متثّل ذلك؟ - 
 .واألسف على فراقه،متثّل ذلك يف إظهار احلنني والشوق إليه  *

هل تلحظ ذلك .تتوحد صورة األم و الوطن لدى العديد من األدباء - 
  عند الشاعر؟ كيف عبر عنه؟ما داللة ذلك على شخصيته؟

وقد عبر عن ذلك ، رة األم والوطن لدى الشاعرلقد توحدت صو *
فعالقته بوطنه كعالقة أم موسى بوليدها ، باالقتباس من القصص القرآين

اعر الوطنية، الذي رمت به إىل اليمويدلّ ذلك على نزعة الش. 

  يف القصيدة نربة خطابية أين تلمس ذلك؟ - 
يا ، ائح الطّلحيا ن: نلمس ذلك يف أساليب النداء واألمر كقوله *

 ...آس،قف، ساري الربق

. نشجى ،نأسى،هاج:ما هي الداللة النفسية الّيت حتملها هذه املفردات - 
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  اخللد،الكافور،رحيان،تكفل؟:و املفردات
تدلّ على حزن وأمل ومعاناة الشاعر وهو بعيد : نشجى ،نأسى،هاج *

لق فتدلّ على حب وتع اخللد،الكافور،رحيان،تكفلأما ، عن وطنه
 .الشاعر الشديد بوطنه 

   ما رأيك يف عالقة ألفاظ الشاعر مبعانيه؟ - 
 . لقد اختار الشاعر األلفاظ املناسبة واملوحية حبالته النفسية *

        
        

        
        

        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
    لبحـث عنلبحـث عنلبحـث عنلبحـث عناااا

        العناصــرالعناصــرالعناصــرالعناصــر
        والعالقاتوالعالقاتوالعالقاتوالعالقات

        
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
    يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  
  
  
  

أناقـــــــش 
معطيــــــات 

 ـصالنـــــــ

وضح ذلك .تنوعت مصادر اإلحياء لدى الشاعر من طبيعية و ثقافية - 
مستشهدا بالنص.  

، الكافور، األيك، استوحى الشاعر من الطبيعة مظاهرها كالطّلح *
كما عاد إىل التراث الشعري ...الرياحني، اخلمائل، السماء، الربق

 .لتعبري عن حالته الشعوريةاألندلسي يف ا

  على ما يدلّ هذا اإلحياء بالنسبة لشخصية الشاعر األدبية؟ - 
وقدرته على ، يدل هذا اإلحياء على نبوغ الشاعر وسعة اطالعه *

 . اإلبداع الفين

بني أمحد شوقي يف هذه القصيدة و نونية ابن زيدون الشهرية أوجه  - 
  ك الشاعر؟ملاذا؟هل تعيب على ذل.وضحها.تشابه عدة

من أوجه التشابه بني قصيدة أمحد شوقي ونونية ابن زيدون احلالة  *
فكالمها عبر عن اإلحساس بالغربة والوحدة والشوق إىل ، الشعورية

ألنّ الشاعر أظهر قدرته على حماكاة ، وال يعد ذلك عيبا، الوطن
  .القدامى ومعارضتهم

  2، 1ستفهام يف البيتني اال: ملهاما هي الدالالت الّيت حي - 
* ا االستفهام يف البيت األول يدل على فرط إمعان الشاعر يف احلزن أم

 .يف البيت الثاين فيفيد النفي 
  .؟علّلإبداعاهل ترى يف الصورة الشعرية عند الشاعر تقليدا أم  - 
فقد مال إىل توظيف اخليال ،يف الصورة الشعرية عند الشاعر تقليد  *

، يا ساري الربق: عينا بأساليب القدامى كاالستعارة املكنية يفكثريا مست
  .يدا قصت جناحك: وااز املرسل يف

استفاد الشاعر من تاريخ ابن عباد و من فن ابن زيدون، و من  - 
  .القصص القرآين وضح هذه االستفادة و قيمتها الفنية
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دما نفي خارج عن، لقد استفاد الشاعر من تاريخ املعتمد بن عباد *
كذلك تألّم الشاعر لفراق ، ح حين إليها ويتألّم لفراقهاورا، إشبيلية

أما ابن زيدون فقد عارضه ، فظروف املنفى مشتركة بينهما، مصر
كما استفاد من القصص ، الشاعر بقصيدة تشبه نونيته املعروفة

فهي ، إذ وظّف قصة سيدنا موسى يف جتسيد عالقته بوطنه،القرآين
 .كعالقة األم بولدها

  ملوسيقى اخلارجية للقصيدة جاءت نتيجة للموقف الشعريهل ا - 
  .و التجربة الشعورية للشاعر أم جمرد حماكاة للقصيدة القدمية؟علّل 

إذ اعتمد الشاعر ، املوسيقى اخلارجية جمرد حماكاة للقصيدة القدمية *
 .على وحدة الوزن والقافية

كلمة على موقف و ما داللة هذه ال 16يف البيت " سعيا"ما إعراب  - 
  الشاعر؟

مفعوال مطلقا لفعل حمذوف تقديره أسعى وهي كلمة  )سعيا(تعرب  *
 .تدل على إصرار الشاعر وإحلاحه  على ضرورة العودة 

  على الشاعر؟"مصر"ما داللة تكرار كلمة  - 
حبه و شوقه وتعلّقه  يدلّ تكرار كلمة مصر بالنسبة للشاعر على *

 .نه عنوةالشديد بوطنه الذي أبعد ع

ميارس الشاعر إسقاطا لعالقته  8من خالل الصورة البيانية يف البيت  - 
اشرح الصورة و وضح هذا اإلسقاط وطبيعته، مبينا مدى قوة .بوطنه
 .داللته

أسقط  قصة إذ ، شبه الشاعر عالقته بوطنه بعالقة أم موسى بوليدها *
ه وسريده إىل أهله موسى على حال نفيه معتربا أن اهللا تعاىل سيحفظ

 .كما رد اهللا تعاىل موسى إىل أمه
يف إضفاء املسحة .12، 2، 1:ما مدى مسامهة اجلناس يف األبيات - 

  اجلمالية على النص؟
أضفى مسحة مجالية يف النص ممثلة يف  12- 2- 1اجلناس يف األبيات  *

  .إحداث نغمة موسيقية عذبة ترتاح هلا األذن
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        التركيــبالتركيــبالتركيــبالتركيــب
يستخــرج يستخــرج يستخــرج يستخــرج 
        يصنـــــفيصنـــــفيصنـــــفيصنـــــف

        يفســــــــريفســــــــريفســــــــريفســــــــر
        يحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدد

        
        
        
    

  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
 ــصالنـــــ

 عم يعبر الشاعر يف هذه القصيدة؟ - 

  معاناته يف املنفى وشوقه وحنينه إىل وطنهيعرب الشاعر يف نصه هذا عن  *
  .عط أمثلة شاهدةهي مواصفات هذه احلالة النفسية ؟اما  - 
  .احلنني، الشوق، األسى، احلزن: فات هذه احلالة النفسية من مواص *

 ....ناب احلنني إليكم، سعيا إىل مصر، جئنا إىل الصرب ندعوه: مثل

  كان خارجيا أم داخليا؟إىل أي منط حتيل هذا النص؟ أ - 
ألنّ الشاعر عبر عن مأساته ، وهو وصف داخلي، منط النص وصفي *

 .ومعاناته النفسية 

و بين كيف خدما النمط .حددمها. النص بعض السرد و األمريف - 
الغالب يف النص.  

رمى : إذ جند السرد يف قوله، استعان الشاعر يف النص بالسرد واألمر *
وقد أسهما يف ، سعيا، آس، اهتف،قف: وجند األمر يف قوله، بنا البني

 .التعبري عن احلالة النفسية واملوقف الشعوري

        
        
        
        
        ــةــةــةــةاريــــاريــــاريــــاريــــحوحوحوحو
        
    

        
        

        
        
        ــمــمــمــمالتقييـالتقييـالتقييـالتقييـ

        ينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــد
        يحكـــــميحكـــــميحكـــــميحكـــــم
        يتحقـــقيتحقـــقيتحقـــقيتحقـــق

        
    

  
  
  
  

أتفحــــــص 
ـاق االتســــ

النسجــام وا
في تركيـــب 
فقــــــرات 

 ـــصالنــــ

؟ مثّ األبيات األوىلما هو اخليط العاطفي الّذي يربط األبيات األربعة  - 
 األربعة الثّانية؟

األوىل جيد أن اخليط العاطفي الذي يربطها املتأمل  يف األبيات األربعة  *
أما األبيات األربعة ،هو خيط احلزن واألسى ملا حل بصاحبها من مأساة 

املوالية هلا فنلمس عاطفة الشوق ممزوجة ببصيص األمل يف العودة إىل 
 .الوطن ولقاء األهل

؟ ماذا أحدث بني الفقرتني على " لكن"ما هو دور الرابط املنطقي  - 
 ى التدفّق العاطفي؟مستو

إذ استدرك الشاعر من ، معىن االستدراك" لكن"أفاد الرابط املنطقي  *
 .خالله أمله يف العودة إىل مصر

 من حيث بناء النص الفكري؟" مصر"ماذا أفاد تكرار  - 

إنّ تكرار مصر يف القصيدة جاء ليدلّ على أنها مصدر معاناة الشاعر  *
 .إحساس احلب الشعور بالغربة واحلزن واألسى فلقد ولّد لديه، وإهلامه

  .4،البيتاملنطقية و داللتها النفسية يف  درس العالقةا - 
إذ مجع بني تفرق ، الرابط املنطقي يف البيت الرابع هو أداة الشرط إن  *

 نسان واشتراكهما يف املصيبة والفجيعةاإل و جنس احلمام
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  لقـوالأجمل 

في تقديـــــر 
 ـصالنـــــ

  كتابة هذا النص ؟إىل دوافع النفسية اليت دفعت الشاعر ما ال - 
 كيف تبدو لك شخصية الشاعر األدبية؟ - 

ر لقد حركت أسباب املنفى والبعد عن الوطن واألهل قرحية الشاعر فعب
ويعد شوقي شخصية أدبية فذة أفاد .عن فيض من العواطف جتاه وطنه 

، ريخ ومن التراث األندلسي يف نسج خيوط جتربته الشعرية من التا
فرأى أن وضعه يشبه وضع املعتمد بن عباد الذي أطيح به ونفي وأن 

  :حزنه يشبه حزن ابن زيدون فناغاه يف بكائيته 
  وناب عن طيب لقيانا جتافينا   ***أضحى التنائي بديال من تدانينا

  .شعورية مستعريا منه الوزن والقافية واحلالة ال
 

        
        
        

    ـةـةـةـةــــــــحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ

        
        
        
        
        
        
        
        

قواعــــد قواعــــد قواعــــد قواعــــد 
        ــةــةــةــةــــاللغــاللغــاللغــاللغــ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر 
موارد النص موارد النص موارد النص موارد النص 
  وأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــها

  نون الوقاية

أم لسانية؟ ، صرفية، أهي حنوية: ما هي نون الوقاية؟ ما هي وظيفتها - 
  مم تقي؟

إذ تقي من ، ووظيفتها لسانية، نون الوقاية هي اليت تأيت قبل ياء املتكلم
  .ستحالة اجلمع بني ياء املتكلم وبني الكلمة املضافة إليهاا

  :تأمل اجلملتني التاليتني
  .على اسم اهللا تكفلنا...
  .عني على اخللد بالكافور تسقينا...
  .من ضمري املتكلمني إىل ضمري املتكلم املفرد حول تكفلنا وتسقينا - 
 تسقيو فلتكبني الفعلني  ما الذي حيول.. حدد عناصر اجلملتني - 

  هل تستطيع؟..ياء املتكلم؟ حاول قراءة الكلمتني دون نطق النونوبني 
  تسقيين -تكفلين :التحويل

  :حتديد عناصر اجلملتني
ياء املتكلم ،الفاعل ضمري مستتر تقديره هي ، النون، تكفل: الفعل 

  .مفعول به
ياء املتكلم ،الفاعل ضمري مستتر تقديره هي ، النون، تسقي: الفعل
  .ل بهمفعو

  .ال ميكن نطق الكلمتني دون نطق النون
  فما هي نون الوقاية ؟ - 

توضع لوقاية اللسان من استحالة اجلمع بني الكلمة املضافة  نون الوقاية
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  .وعليه فوظيفتها لسانية، إىل ياء املتكلم وبني هذه الياء
  .حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب :إعراا
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  بالغة التشبيه

واآلن بقي لك أن تعرف أثر ، التشبيه وأقسامه - فيما سبق - عرفت
  .وملاذا دأب األدباء على استعماله، التشبيه وبالغته

  :تأمل قول الشاعر
 ...كأم موسى، لكن مصر عني على اخللد - 
 .لطّل الرياحيناانزل كما نزل ا - 

  .حلّل التشبيهات الواردة يف األمثلة - 
يشبه الشاعر غربة موسى  و ،يف املثال األول شبه الشاعر مصر بعني ماء

عن أمه وتعرضه للنفي مث عوده إىل حضن أمه ، بغربته عن حضن وطنه 
ويف املثال الثاين شبه النزول على النيل بنزول ،عودته  مث حبول اهللا تكون

  .الضعيف على الرياحنياملطر 
  ماذا أضاف للمعىن؟ وماذا يثري فيك؟ . تأمل املشبه به يف هذه األمثلة - 

كما أثر يف النفس وحركها باستحداث عالقة ، أوضح املعىن وزاده قوة
  .جديدة بني املشبه واملشبه به

  أين تكمن بالغة التشبيه؟ - 
  : أستنتج
لظاهر املعتاد وهذا يؤدي إىل هو أن يشبه اخلفي غري املعتاد با التشبيه

  .إيضاح املعىن وبيان املراد فيزيد املعىن وضوحا ويكسبه تأكيدا
وهو يؤثر يف النفس وحيركها وميكن املعىن من القلب بنقله من العقل إىل 

  .اإلحساس فيزول الشك والريب
شبه الشيء يف غري جنسه وشكله التماس  - أيضا –ومن أسباب بالغته 

 .قع لدى املتلقي فيكون له مو
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  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                            Û‰bzČ�Ûa@‹aìÐ                    نص تواصلي  : ــــاطــــاطــــاطــــاطالنشــالنشــالنشــالنشــ

  سا1    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                            نقدية اليت تدرس العالقة الوطيدة دراسات الالوقوف على أهم ال -   ::::ميةميةميةميةاألهداف التعلاألهداف التعلاألهداف التعلاألهداف التعل    

  .السياسة واألدب                            

  اكتساب مهارات نقدية وتوظيفها يف التعبري - 
         

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        

وضع وضع وضع وضع 
المتعلم في المتعلم في المتعلم في المتعلم في 

جو جو جو جو 
        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 

        

  
  
  
  

وضعية 
  االنطالق
  

غزو أوريب كبري أدى  تعرضت البالد العربية يف مطلع القرن املاضي إىل -
فهل لك أن تذكر أهم ما ترتـب  .. طويال  احتالل الوطن العريب زمناإىل

  عن هذا االحتالل ؟
  .سلب ألبسط احلقوق اإلنسانيةترتب عنه ختلف ومجود واحنطاط و *
  ؟ما كان موقف الشعوب العربية من االحتالل -
 وقاموا وجوده، مل يبق العرب مكتويف األيدي بل تصدوا هلذا االحتالل *

  .بكلّ الطرق املتاحة
  الشعر واألدب؟ يفالحتالل اكيف أثّر   -

  .ولّد الشعور بقدسية الوطن لدى الشعراء واألدباء *

        
        
        

        ةةةةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ
        

        
        
        

        الفهـــمالفهـــمالفهـــمالفهـــم
        

        يعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــريعب�Fـــــــر
ـFل ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ ـFليمث�ــــــ         يمث�ــــــ

        ــرــرــرــرــــــــــــــــيفسيفسيفسيفس
        

        

  بناء التعلمات
  
  

  
  

اكتشاف 
معطيات 

  النص

  ما هي القضية الّيت يعاجلها الكاتب؟ - 
دبية تارخيية ، تتمثل يف مدى تأثر يعاجل النص الذي بني أيدينا قضية أ *

 .الشعراء باالحتالل وتعبريهم عن هذا الوضع
 .ما هي األفكار األساسية الّيت تضمنها نصه؟حددها - 

  :قسم الكاتب نصه إىل جمموعة من األفكار نوجزها يف ما يلي *
  .الشعراء يفه تأثريطبيعة االحتالل الغريب و_ 1
  .ضمام الشعراء هلاظهور الرغبات التحررية وان_ 2
 .نشوء نزعات يف األدب العريب وموقفها من االحتالل _ 3
 ما هي أثار االحتالل يف مواقف و ردود أفعال األدباء و الشعراء؟ - 

  .يف األدب العريبجديدة جتلت آثار االحتالل يف ظهور نزعات  *

  كيف عبروا عن هذه املواقف؟ - 

        
        

        ـةـةـةـةحواريـــــحواريـــــحواريـــــحواريـــــ

    ةةةةــــــــــــتربويتربويتربويتربويمذكرة مذكرة مذكرة مذكرة 
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إىل حركات عربية منظمة تنادي  عبروا عن هذه املواقف باالنضمام *

 .باملبدأ العريب الداعي إىل الشعور القومي

  ما الفرق بني النزعة العربية و النزعة اإلقليمية؟ - 
النزعة العربية نادت إىل توحيد العرب وتبنت مبدأ القومية العربية ،   *

وهي ختتلف بذلك عن النزعة اإلقليمية اليت تبنت مبدأ الدفاع عن 
 .ن اليت ينتمي إليها شعراؤهااألوطا

 ما هي دواعي و أسباب اهلجرة إىل خارج األوطان العربية؟  - 

  :دواعي و أسباب اهلجرة إىل خارج األوطان العربيةمن  *
  االحتالل واالستبداد السياسي - 
  كبت احلريات - 
  الضغط االقتصادي - 
 .البحث عن سعة الرزق - 

  من هم أبرز الشعراء املتناولني ملواضيع احلنني إىل األوطان؟ - 
 ....أمحد شوقي، الشاعر القروي، فوزي معلوف: أبرزهم *

 .وازن بني موقف الشعراء املهجريني و شعراء مقاومة االحتالل  - 

يف حني كان شعراء املهجر يعربون عن حنينهم اجلارف إىل أوطـام   *
شعراء املقاومة فضلوا شعر احلماسـة   م ، فإنّوحيلمون باستقالل أوطا

  .والدعوة إىل اجلهاد ومقاومة االحتالل
        

        
        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
        يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  

مناقشة 
معطيات 

  النص

  
ا و ردود مواقفهعن خص النص أربع نزعات يف األدب العريب عبرت  - 

ناقشها مربزا ميلك إىل . خلّص هذه النزعات.آثارهوحتالل أفعاهلا جتاه اال
 .إحدامها من عدمه، معلّال وجهة نظرك

  .النزعة التحررية، النزعة النزعة اإلقليمية، النزعة العربية، النزعة الشرقية *
والنزعة العربية ، النزعة الشرقية تدعو إىل التمسك بعادات الشرق وتقاليده

والنزعة اإلقليمية عبرت عن الشوق واحلنني إىل ، حدة العربيةدعت إىل الو
س،  الوطن األمة فقد كرا النزعة العربيفاع عن األرض أمت مبدأ الد

 .املسلوبة العربية

 - ضع هيكلة النص. 

  : تصميم للنص *

        
        
        
        

        ـــةـــةـــةـــةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
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  .الشعراءوتأثريه يف طبيعة االحتالل الغريب _  :التمهيد
  .ررية وانضمام الشعراء هلاظهور الرغبات التح :العرض
  .النزعة العربية ودعوا إىل القومية_ ا       
  .النزعة العربية ودعوا إىل حترير األوطان اإلقليمية_ ب       
  .النزعة املهجرية ، وسيطرة احلنني إىل األوطان على شعرائها_ ج       
  .نزعة املقاومني يف فلسطني ودعوم إىل حتريرها_ د       
 .غائبة يف النص :اخلامتة 

احلجاج، :على أي منط نصي اعتمد الكاتب يف عرضه ألفكاره - 
 .التفسري،اإلخبار، الوصف، حلّل و علّل

على النمط اإلخباري اإلبالغي ، ألنه يف عرض أفكاره اعتمد الكاتب  *
يورد املعلومات ويقدمها إىل القارئ يف شيء من احلياد بأسلوب مباشر ، 

  .يف النص للمؤثرات الفردية ، وال أثر لرأي الكاتب  فال أثر

        
        

        التقييــمالتقييــمالتقييــمالتقييــم
        

        يحـــــكميحـــــكميحـــــكميحـــــكم
        يتحـــققيتحـــققيتحـــققيتحـــقق
        يقــــارنيقــــارنيقــــارنيقــــارن

        
        
        

        
        
        
        

استثمار استثمار استثمار استثمار 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        
        
        
        
        

 ما املوقف العام للشعراء جتاه االحتالل؟ - 

 .رفض الشعراء العرب وجود االحتالل يف البالد العربية *

 اختالف ملوقفهم من االحتالل؟هل يف اختالف نزعام  - 

غـري أنّ   ،ال يدل اختالف نزعام على اختالف موقفهم من االحتالل *
 .النزعة اليت ينتمي إليها ا حتددهيتال رؤىينظر وفق الكل شاعر كان 

ما هو األسلوب الّذي اعتمده املؤلّف يف عرض موضوعه؟ توسع يف  - 
  .حتليلك

هو األسلوب املباشر  يف عرض موضوعهاألسلوب الّذي اعتمده املؤلّف  *
 .البعيد عن التعقيد والغموض

  

        
        
        
        
        

        ـــةـــةـــةـــةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
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  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا             …‰ðŠÈ‘@†ä�@ò��a :::: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع               اللغة العربية وآداا  ::::    ادةادةادةادةالمـالمـالمـالمـ

                       آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                                 تهدفةإدماج وبناء وضعيات مس :اطاطاطاطالنشـالنشـالنشـالنشـ

                          سا 1  :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت             النقدية مع إسقاط بعض املفاهيم إنتاج نصوص وفق النمط الوصفي ::::ةةةةاألهداف التعلمياألهداف التعلمياألهداف التعلمياألهداف التعلمي    

  تحدثـة يف أدبنا احلديثالظواهر األدبيـة املسوتوظيفها يف حتليل            

         

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        ـــــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســــسيسيسيسي
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        
        
        
        
        
        
        

اختبار اختبار اختبار اختبار 
مهارات مهارات مهارات مهارات 
        المتعلمينالمتعلمينالمتعلمينالمتعلمين

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البناء الفكري

  

ما العالقة بني موضوع النص واحلالة السياسية واالجتماعية اليت يعيشها  - 
  من حيلته؟ الشاعر يف هذه املرحلة

عاش  إذ ،بعيدا عن الوطن واألحبةم الشاعر هذه القصيدة يف املنفى نظ  *
وتأجج ، جبو نفسي خانق  فهاجت الذكرى أياما عصيبة  أحيط خالهلا 

ث بعن كربته ذه القصيدة  فنفس ،الشوق واحلنني إىل الوطن يف قلبه
  .فيها حزنه وحنينه وشوقه  لبالده 

  .باعتبار األفكار  قسم النص  إىل أجزاء - 
  :تضمن النص أفكارا أساسية   *

 1..............مناجاة الصاحبني لتذكريه باأليام اخلوايل  -
 6 - 2.................................ذكرى ووفاء للوطن  -
 8 - 7........... سخطه وغضبه على املستعمر الدخيل -
  11-  9.................................حب وولع بالوطن  -

هل أثر احلذف واضح ؟ماذا . بعض األبيات مت حذفها لالختصار - 
  تستنتج ؟

مقطع قصري  ا النصهذمائة وعشرة أبيات و املعروف أ القصيدة بلغت  *
وال ،تصار ال نالحظ تفاوتا يف املعىن ومع احلذف الذي مت لالخ،منها 

د وحدة فاعتم،ألن الشاعر سلك منهج القدامى يف بناء القصيدة ،اختالال 
وليس هذا غريبا على شاعر يعد زعيم االجتاه احملافظ يف الشعر ،البيت 

  .ورائد املدرسة الكالسيكية  
هل ترى يف .شوقي معجب بفحول الشعراء القدامى إىل حد احملاكاة  - 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ةةةةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
        

    مـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـوية
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  هذا النص ما يدل على ذلك ؟علل ؟
ل بقليل من التأمل يف النص  ندرك أن الشاعر مشدود إىل املاضي  حببا *

حىت جاءت بعض قصائده حماكاة رسم ،ينهل من ينابيعه  ويستعني بزاده 
كما هو باد يف هذا النص  الفحول أمثال ابن زيدون والبحتريفيها خطى 

ومن مظاهر احملاكاة  يف هذه القصيدة أن شوقي بدأها بافتتاحية مألوفة يف 
قفا : الشعر القدمي من خالل مناجاة صاحبيه مثل ما فعل امرؤ القيس 

  :مثلما قال  أبو متام  و. نبك من ذكرى  حبيب ومنزل 
  . تريا وجوه األرض كيف تصور *  ياصاحيب تقصيا نظريكما   

من التراث  وقي جزلة  راقية  استمد قاموسها أما من ناحية املبىن فلغة ش
أما املوسيقى وزنا ، )أرسي –الدوح  –جرس  –أسا  –الصبا ( : مثل 

  .يها سري البحتري يف سينيته وقافية فقد سار ف
 عالقة الشاعر قوية بوطنه ما القرائن الدالة على ذلك ؟ - 
قة املتينة  وتوضيح للعال،قيق ملا يعانيه الشاعر يف منفاه القصيدة تصوير د *

اء بإضافة الوطن إىل ي )وطين(وقرائن ذلك كثرية منها ،اليت تربطه ببالده 
أما يف قوله .املتكلم للداللة  على الرابط القوي الذي يربطه مبصر 

فمؤشر لغوي آخر يوحي مبدى تعلقه الشديد بالوطن ولو كان  )نازعتين (
ألن العبد يف اجلنة ينقطع  ،وقد أعيب هذا على الشاعر ،يف جنان اخللد 

  .وال جمال للمقارنة بني اجلنة وما حنب يف الدنيا  ،عن الدنيا 

        
        
        
        

اختبار اختبار اختبار اختبار 
مهارات مهارات مهارات مهارات 
        المتعلمينالمتعلمينالمتعلمينالمتعلمين

        

  
  
  

  
  
  

  اللغوي البناء
  
  
  
  
  
  

بني هذه العالقة .عالقة منطقية بني اجلمل  5- 4- 3- 2يف األبيات  - 
وأثر ذلك يف املعىن وتبيان احلالة الشعورية ، واألدوات اليت حققتها

  ..للشاعر
قي الحظ أا مربوطة برباط منطي 5- 4-3-2املتأمل يف األبيات  *
واإلفصاح عما حيس به وهو ،د إذ اخلطاب فيها موجه لقلب الشاعر حوا

أما األداة اليت حققتها فضمري اهلاء يف ،بعيد يعاين الشوق والغربة واحلنني 
فكل من الضمري املتصل  )هو راهب  –هو مستطار  –عليه   - جرحه (

وهو ما ساهم يف ترابط الفكرة  ،واملنفصل يعودان على قلب الشاعر
  .والتحام الشعور يف األبيات 

يف النص تشبيهات أدت وظيفتني مجالية ومعنوية بني ذلك مستشهدا  - 
  .من النص 

وهذا ،النص حافل بالصور البيانية من استعارات وكنايات وتشبيهات  *

        
        
        
        
        

        ـةـةـةـةحواريــحواريــحواريــحواريــ
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: ما يوحي باحلالة النفسية للشاعر فمن التشبيهات الواردة يف النص قوله 
حذف فيهما وجه ومها تشبيهان بليغان ) قليب شراع (و  )نفسي مرجل (

فجعل النفس يف مرتبة  القدر يوضح  ،الشبه واألداة  ليسوي بني الطرفني
ن الصورتان ووذا تك ،اهليان يعيشها الشاعر  يف أمسى صورحالة من الغ

ادية حمسوسة قد نقلت املعىن من صورته املعنوية اردة إىل صورة م
  .ذهان ألإىل افجلت املعىن وقربته 

ترى أن ملوسيقى النص عالقة باملضمون واحلالة النفسية للشاعر أم  أ - 
  نتيجة حملاكاة القصيدة القدمية ؟

فقد سار يف الوزن ،ال أحد ينكر على الشاعر حماكاته للقصيدة القدمية  *
كما ال أحد خيفى ،نوال البحتري يف وصف إيوان كسرى والقافية على م

الة النفسية ية وحرف الروي يف الكشف عن احلعليه أيضا مسامهة القاف
يعطي داللة  للمناجاة  فاختياره حلرف السني املهموس،اليت يعيشها الشاعر

  .كانت  داللته احلزن والضيق إذ ،الشاعر ونفسه  بنيالداخلية 

        
        
        
        
        
        

تسخير تسخير تسخير تسخير 
المعارف المعارف المعارف المعارف 
المكتسبة المكتسبة المكتسبة المكتسبة 
في إنتاج في إنتاج في إنتاج في إنتاج 
        النصوصالنصوصالنصوصالنصوص

        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

الوضعية الوضعية الوضعية الوضعية 
        اإلدماجيةاإلدماجيةاإلدماجيةاإلدماجية

        
        
        
        

  

  :الوضعية األوىل

تعرب  - كلمة 250و220بني  –اكتب نصا أدبيا ،وأنت يف بالد الغربة
فيه عن مشاعرك حنو وطنك وأهلك واصفا حالتك الشعورية وعواطفك 

  موظفا مكتسباتك املعجمية والنحوية، وأملك يف العودة

  .و البالغية اليت حتتاج إليها

  :الوضعية الثانية

تناول هذا .حبة أهم مضامني شعر املنفى احلنني  إىل األوطان و األ
  :املوضوع بالدراسة مبينا 

  عوامل ومالبسات هجرة الشعراء
  عالقة املنفى بشعر احلنني إىل األوطان

 . مظاهر شعر احلنني إىل األوطان مع حتليلها فكريا وعاطفيا وأسلوبيا

  تعلمني لتسخري كفاءام املكتسبةيفسح اال للم - 

  

        
        
        
        
        
        
        
        

        يـــــةيـــــةيـــــةيـــــةإلقائإلقائإلقائإلقائ
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@@a½a@ŠÈ‘@¿@òîãb�ã⁄a@òÇŒäÛè´íŠvN :رابعور الاحمل  
  
  

 .يليا أبي ماضيإلأنا  -1

 .دارس األدبيةتقصيبة عن املإعداد  -2

 .لزكي نجيب محمودأخرى ثقافة  -3

 .لشاعر القرويل هنا وهناكمن  -4

 .ميخائيل نعيمةل مفهومه وغاياته :شعرال -5

 .إدماج وبناء وضعيات مستهدفة -6

  
  

  .شهرزاد بوبشير :األستاذةمن إعداد 
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   الثالثة نةـالس :المستوى       bãc⁄�ic@b�îÜíï@ï™bß@ :الموضوعا           اللغة العربية وآدا : ـادةالمـ

  آداب وفلسفة : ـةالشعب                                               يـنــص أدبـ : اطالنشـ
                               مخس ساعات     :التوقيت                                   رينياكتشاف النزعة اإلنسانية يف شعر املهج :هدف التعلميةاأل

 مفهوم الوحدة العضوية يف القصيدة العربية احلديثة                
 د منط النص والتعرف على أهم خصائصهيحتد                
  والتمييز بني خمتلف معانيها" ن وحينئذ إذ وإذا و إذ" أمهية توظيف                  

  التعرف على نشأة الشعر احلر وعلى تفاعيله                
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        ةةةةــــالطريقالطريقالطريقالطريق        سير الدرسسير الدرسسير الدرسسير الدرس
  المضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        المعرفـــةالمعرفـــةالمعرفـــةالمعرفـــة

        
معرفــة معرفــة معرفــة معرفــة 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات
        الخاصـةالخاصـةالخاصـةالخاصـة

        
        

  
  

أتعرف على 
صاحـــب 
  الـنــــص

  . 1889 يب وشاعر لبناين ولد باحمليدثة سنةأد: إيليا أبو ماضي  
ة ـبدأ تعلمه فيها ليسافر إىل مصر حيث مكث ا عشر سنوات ملمارس

رت قرحيته الشعرية فألف ديوانه ـتفج. التجارة، ومطالعة عيون األدب العريب 
  ". تذكار املاضي "

أسس مع  و، 1916 سنة" السمري" هاجر إىل أمريكا وأصدر منها جريدة
اك ـدر هنــوأص،  1920 سنة" الرابطة القلمية  " ن خليل جربانجربا

   1957 وافاه األجل سنة" اخلمائل  "و" اجلداول ": ه ـديواني

        
        
        

        ةةةةلقائيــلقائيــلقائيــلقائيــإإإإ

        
        
        
        
        

اب اب اب اب ــــــــاكتساكتساكتساكتس
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        ةةةةــــــــــــاللغوياللغوياللغوياللغوي
        
        

  
  
  
  

أثـــــــري 
رصيـــــدي 
  اللغـــــوي

  :  يف معاين األلفاظ - 
  . الظامل = الغاوي
   ) .رسيةفا(ت خضراء يرتديها خواص الناس عباءا= طيالس
  سين = الناجذ . رض الوعرة البعيدة ،الصحراء القاحلة األ :سبسب

      : يف احلقل املعجمي - 
، شددت  دافعت مهذب ، حر ،: " يف أي جمال ميكن إدراج األلفاظ اآلتية  - 

  ؟       "   ضمريي ، أرحم ،   ، متقرب  ساعده
  .  جمال مبادئ األخالق الفاضلة ميكننا إدراجها يف *
  . آت بأربعة ألفاظ ميكن إدراجها يف جمال مضاد هلا  - 
..                  أسري، سيء اخللق، غصبت ، خذلت: من األلفاظ املضادة هلا  *
  

        
        
        
        
        
        
        ةةةةــــحواريحواريحواريحواري

    ربويــــةربويــــةربويــــةربويــــةتتتتذكرة ذكرة ذكرة ذكرة مممم    
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   : يف احلقل الداليل - 
  يف النص مبعىن حمدد ، ما هو ؟ " كرمي "وردت كلمة  - 
  . من إنشائك مبعنيني آخرين  مفيدتني مجلتنيأوردها يف  
لرفيع اومبعىن . يف النص مبعىن املتأصل أي من له أصل" كرمي"وردت لفظة  *

حامت الطائي إمام  إنّ: فمعىن الكرم واجلود يف  :ما معناها اآلخران أ،السامي 
ه ـالكرمي يؤذي إنّ : احلرية وعدم اخلضوع يف : ومعىن  .  الكرماء اجلوادين

  . ل ـاألسري الذلي

        
        
        
        
        ـمـمـمـمالفهــالفهــالفهــالفهــ
        

        يعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــر
ـHل ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ         يمثIــــــ
        يعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــد

        يستخرجيستخرجيستخرجيستخرج
        يعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدد
        يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

  
  
  
  
  
  
  

أكتشــــــف 
معطيـــــات 

  النــــــص

  ما املوضوع الذي شغل بال الشاعر يف هذه األبيات  ؟ - 
   أخالقها  ييف جتل النزعة اإلنسانية هي  املوضوع الذي شغل بال الشاعر *
     .عني بعض األلفاظ الدالة على ذلك  - 
   يأىبمهذب ، أرحم ،  حر، أحب ،: ة على ذلك األلفاظ الدالومن  *

  ...   دافعت عنه ،فؤادي    
   ما الذي دفعه إىل نظم هذه القصيدة  ؟ - 
فاضل د تنش خالقا حتركت فيه نزعته اإلنسانيةرأى فساد بعض الناس أ امل *
  .  ع السلوك هو الذي دفعه إىل نظم هذه القصيدة ورفيلق ،خلا

  ما الدعوة اليت يوجهها إلينا ؟ ومل ؟  - 
 ،الناسر مبظاهلقد وجه الشاعر دعوة تتمثل يف التسامح ، وعدم االخنداع  *

من شأنه أن يقرب الناس بعضهم  نّأل، كارهاملومحل النفس على الصرب على 
    . من بعض لبناء جمتمع إنساين فاضل

  .حدد الصفات اليت أشاد ا واليت أنكرها يف هذا الصدد  - 
،  والتعصب حب احلرية ، واالبتعاد عن الظلم :من الصفات اليت أشاد ا  *

س ، والرأفة وحب املهذبني من النا ،ب لتطاول الوضعاء على الكرماءضوالغ
      .رظاهبامل، وعدم االخنداع م ئهإىل إيذا وعدم امليل،بغريهم 

صغر عقول  للمخرب، خداع الناس وخمالفة املظهر: ن الصفات اليت أنكرهاوم *
    ... الناس ، التودد للمتكربين 

  تنوعت عواطف الشاعر، فهل ميكن أن تتبينها  ؟   - 
 دةمساعهلم ، و والتواضع ،اسعاطفة حب الن: من عواطف الشاعر املتنوعة  *

يت متثلت يف نبذ الظاملني ال وعاطفة االحتقار ،مساوئ الناس وسترف ،الضعي
   .األدنياء على األقوياء الكرماء ء وتطاول الضعفا، واملتعصبني املعتدين

   

        
        
        
        
        
        
        
        
        ـةـةـةـةــــحواريحواريحواريحواري
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        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
    لبحـث عنلبحـث عنلبحـث عنلبحـث عناااا

        العناصــرالعناصــرالعناصــرالعناصــر
        والعالقاتوالعالقاتوالعالقاتوالعالقات

        
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
        يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  
  
  

أناقـــــش 
معطيــــات 

  ـصالنـــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مب يوحي عنوان القصيدة  ؟ - 
  .والعلو ، يوحي عنوان القصيدة بالذاتية ، وبالتسامي  *
  مل استعمل ضمريي املتكلم والغائب على وجه اخلصوص ؟  - 
ق ـاستعمل الشاعر ضمريي املتكلم والغائب على وجه اخلصوص لتعمي *

  نا املوجبة بني األو ،ظامل املتعصبو الاهلو،الصراع الدرامي بني األنا العاقلة 
  .و السالب اهل و
   .من النص ؟ مثل لذلك  فهل ميكن حتديدها" دالالت الغائب" تنوعت - 
 ،احلقرية  وداللة الدونية، بتنوعت دالالت الغائب بني داللة الظلم والتعص *

  .التكرب وداللة النفاق ، وداللة 
رمها يف وظف الشاعر اإلضافات والنعوت بكثرة ، مثل لكل منهما مربزا أث - 

      .املعىن  
،  غري مهذب ،كل حر، مذهيب: وظف الشاعر من اإلضافات ما يلي  *

   ...  فؤادي ، حب األذية ، طباع العقرب 
يف احلرية لكل إنسان ، وإبراز عقيدة الشاعر تعميم ومن أثرها على الداللة 

ي بغري كما استفادت النفة ،املضافلكية والفؤاد عن طريق ياء امل متلكه املذهب
أحلق إضافة احلب لألذية إحلاق اللزوم ، و.لنفي الوسطية بني التهذيب وغريه 

  .   وإحلاق الطباع للعقارب إحلاق ثبات 
الغاوي ، املتعصب ، خلب ، أجرب أمشط ، الضعيف : ومن النعوت ما يلي  *

وجاءت هذه النعوت سواء أكان املنعوت ضمريا متصال ، أو حمذوفا ...العريب 
وجاءت هذه النعوت يف بعدها السليب . لتثبيت الصفات ا، أم امسا ظاهر مقدرا

  .والعقول  النفوس صغارإمعانا يف لزومها 
  عالقة ، فيم تكمن ؟ وعم تفصح  ؟   13، 12،  11بني األبيات  - 
   عالقة تتمثل يف كثرة ضمري املتكلم  13، 11،12بني األبيات  *
وهذه  ،ع عنهاواليت يداف ليت يراها الشاعر واملخاطب لتأكيد تالزمية الصداقة ا 

  .ن مبدأ الصداقة اإلنسانية احلقة عح وهي تفص. الثنائية إجيابية 
  

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        ةةةةحواريــحواريــحواريــحواريــ
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        التركيــبالتركيــبالتركيــبالتركيــب
يستخــرج يستخــرج يستخــرج يستخــرج 
        يصنـــــفيصنـــــفيصنـــــفيصنـــــف

        ــرــرــرــريفســـــيفســـــيفســـــيفســـــ
        يحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدد

        

  
  
  
  
  

اء أحدد بنـــ
  النــــــص

  اإلنسان ؟ ما موقف الشاعر من عالقة اإلنسان بأخيه  - 
موقف الشاعر من عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان موقف إنساين إجيايب يدعو  *

  .  فيه إىل التسامي برفيع األخالق 
  ما آثار ذلك يف نفسه ويف نفسك  ؟  - 
ن يكون له أ ند اآلخر ويتمىناكلينا يسأن  يه ويف نفسـآثار ذلك يف نفس *

  . املوقف / فكالنا يدعو إىل مثل هذا املبدأ  ،صديقا 
    .  ما النمط الغالب على النص  ؟  حدد أهم خصائصه  - 
إذ يقوم فيه الشاعر بتفسري مبدئه وموقفه من  تعليليوصفي :  منط النص *
  )إين (و ) كل(د ، ومن أهم خصائص التأكيعالقة اإلنسانية اليت حتكم البشرال

  .الصفات ، واإلضافات  ،  )ألغضب ( الم التوكيد 

        
        
        
        
        
        

        ةةةةلقائيــلقائيــلقائيــلقائيــإإإإ

        
        
        
        
        
        
        

        التقييـــمالتقييـــمالتقييـــمالتقييـــم
        ينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــد
        يحكـــــميحكـــــميحكـــــميحكـــــم
        يتحقـــقيتحقـــقيتحقـــقيتحقـــق

  
  
  
  
  
  

أتفحـــــص 
ـاق االتســـ

واالنسجــام 
في تركيـــب 

رات ـفقــــ
  ـصالنـــــ

  م يف النص ؟ ل املتكعلى من يعود ضمري - 
     .على الشاعر  املتكلم يف النص يعود ضمري *
  على من يعود ضمريا املخاطب والغائب ؟    - 
يعود ضمريا املخاطب والغائب على القارئ ممثال للمجتمع وضمري الغائب  *

 من اتمع كالظامل واملتعصب  اذخلق اإلنسان ممثال للشعلى املتجرد من فاضل 
    ما أثر هذه الضمائر يف بناء النص  ؟  - 
 هلذه الضمائر أثر متجل يف النص يتمثل يف تعميق الصراع ، وجتلية األفكار ، *

     ...وإبراز العواطف واملشاعر
حدد  ،العائد عليه يف ضمري املتكلم يف موضع من مواضع القصيدة  تغري - 

  .البيت واذكر السبب 
يف البيت   "يا ليتين مل أذنب :"املتكلم يف قوله  عليه يف ضمري تغري العائد *

رف تأنيب ضمري املسيء عاع أن ي، والسبب أن الشاعر استط) 6(السادس 
) مونولوج (ذي أساء للشاعر عندما ال يقابله بإساءة مثلها فيقول خماطبا ذاته ال
  .   ويكفي املسيء تأنيب ضمريه له . ليتين مل أذنب مع الشاعر يا
ما أهم القرائن اللغوية اليت اهتدى إليها الشاعر يف الربط بني األبيات يف  - 

  رسم مشاعره وأفكاره ؟  
: من أهم القرائن اللغوية اليت ربط ا بني أبياته لرسم مشاعره وأفكاره  *

  . حروف العطف وحروف اجلر ومنها الواو والباء بكثرة 
  د ، استخرجهما وبني أثرمها يف املعىن  ااشتملت القصيدة على التقابل والتض - 
  : اشتملت القصيدة على التقابل والتضاد ومنه  *

  : نيوألوم من مل يغضب ، والتضاد ب= / أغضب للكرمي من دونه
  . من دونه =/ الكرمي  ،من مل يغضب = ألغضب 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        ـةـةـةـةحواريـحواريـحواريـحواريـ
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  .  ال أرى=/ أرى  –سبسب =/ جنة  –غري مهذب =/ كل مهذب  - 
    .  سائر يف موكب =/ ساكن يف معقل  –مل أتقرب =/ مقترب  - 

        
        
        

  
  

  لأجمل القـو
في تقديـــــر 
  النــــــص

  .اذكر أمهها : نطوى النص على قيم متعددة ا  - 
  . القيمة االجتماعية واألدبية: انطوى على قيم متعددة أمهها  *
  .ذكر أمهها ا. مبادئ مدرسة الرابطة القلمية  الشاعرجسد  - 

ف ، توظيسهولة اللغة:مبادئ الرابطة القلمية ومنها   النص جسد الشاعر يف
سبسب ، واالبتعاد عن ،، جنة لطبيعة كربق خلب ، العقرب مظاهر ا

  . التكلف والتعقيد 
    كيف بدا لكم  الشاعر يف نصه ؟ - 
ى لشاعر معتربا األدب رسالة إنسانية تقوم علا لدى تفكريالبدت إنسانية *

  .  ة كليهما ال يف اإلنسان والطبيعم احلق ، واخلري واجلماء دعائإرس

        
        
        
        ةةةةحواريــحواريــحواريــحواريــ

        
        
        
        
        
ـد ـد ـد ـد ــــقواعـقواعـقواعـقواعـ

        ةةةةاللغــــاللغــــاللغــــاللغــــ
        
        
        
        
        
        

  
        
        
        
        
        

أستثمـــــر 
موارد النص 
  وأوظفـــها

  
  
  
  
  
  
  

  

     إذ ، إذا ، إذن ، حينئذ                 
  : تأمل هذه اجلمل * 
    .بأمشط بصرت وإذا بصرت به  - 
       ليب ـــي       دافعت عنه بنابذي ومبخـــإذا نزل البالء بصاحب - 
  . إذا أساء إيل مل أ تعتب  - 
  واكب ـفكما ترى يف املاء ظل الك   ه    ــدون فإذا رآين ذو الغباوة - 
  ما داللة إذا يف األمثلة املذكورة  ؟    - 
) اض غالبا أو مضارع ما الفعل بعده( : دلت إذا هنا على الظرفية الزمانية *

واجلملة بعدها . متضمنة معىن الشرط متعلقة جبواب الشرط ، وهي مضاف 
  .  يف حمل جر مضاف إليه 

  :  ثلة التاليةتفحص األم* 
  . وإذا املنية أنشبت أظفارها    ألفيت كل متيمة ال تنفع  - 
  . الكرمي ملكته  توإذا أنت أكرم - 
  . إذا املعلم كان حاضرا أتيت  - 
  عالم دخلت  ؟ - 
ذوف ولذا جيب تقدير فعل حم.خول إذا الظرفية على غري الفعل هنا مت د *
  .  إعراب االسم الذي يليه ره الفعل املذكور يف اجلملة حىت يسهل سيف
  ) أنشبت ( فاعل لفعل حمذوف يفسره الفعل : فاملنية  

  ) كان ( اسم كان لفعل حمذوف يفسره الفعل : املعلم 
ضمري يعرب توكيد لفظي للضمري املتصل بالفعل احملذوف املفسر : وأنت 

        
        
        
        
        
        
        
        ةةةةحواريــحواريــحواريــحواريــ
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  ) أكرمت ( باجلملة 
  : تأمل ما يأيت * 
  . ادي إىل الصالة دخلت املدينة فإذا باملؤدن ين - 
  . استكتمته السر إذا طلبت منه أن يستره  - 
  ما املعىن الذي حتمله إذا يف كل مثال  ؟    - 
من االعراب ، ويف الثانية ا الظرفية هنا الفجائية إذ الحمل هل) إذا ( أفادت  *

  . أفادت التفسريية إذ الحمل هلا من االعراب 
  : متعن يف األمثلة التالية * 
  . ك إذ كان نازال من بيته نصحت - 
  . نصحتك وكنت حينئذ شارد الذهن  - 
   42: آل عمران ) . وإذا قالت للمالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك (  - 
   41:مرمي) ألبيه مان صديقا نبيا إذ قال  واذكر يف كتاب ابراهيم أنه(  - 
  إذ من خالل األمثلة السابقة  ؟  / ما الدالالت املختلفة لـ  - 
هلا من الدالالت املختلفة ما جيعلها ) إذ ( لت كلها على الظرفية ، فإن د *

  : متباينة ، ومنها 
الظرفية الزمانية يف حمل ) حني ( جاءت يف املثال الثاين مضافا إليه إذ سبقتها  - 

عن مجلة حمذوفة تفاديا للتكرار،  نصب، وإذ جاءت منونة بتنوين عوض
  . لوقتني إذا بوعد بني ا) حينئذ(وتستعمل 

اذكر (ره ـمفعوال به لفعل حمذوف تقدي...) إذا قالت ( وتعرب يف الثالثة  - 
  . واجلملة بعدها يف حمل جر مضاف إليه ) وقت قول املالئكة

بدال مبين يف حمل نصب من إبراهيم ... ) إذ قال ( وتعرب يف الرابعة  - 
واذكر يف : يف حمل جر مضاف إليه وتقدر ب ) قال ( ومجلة . املفعول به 

  . الكتاب إبراهيم وقت قوله ألبيه 
  :  تأمل اآلن العبارات اآلتية* 
  . بينما كنا نائمني إذ رن اهلاتف  - 
  .  اتهد إذ جنح كافأت  - 
  أفادت األوىل الفجائية            ومها ال حمل هلما من اإلعراب  - 
   أفادت الثانية التعليلية  - 
  : ج ـــمث استنت " ذن  إ"و " ا إذ "اقرأ ما يلي ، وتأمل * 
  . مرم على الفهم ) أو ( للمتعلمني أستاذ إذا ميرم على الفهم  - أ

  .  لو تناصح األخالٌء إذا تناصحنا  - ب
  ) :يف دراسيت  سأجتهد: جوابا ملن قال لك ( إذن تنجح  - ج
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  .  حرف جواب مهمل ال حمل له من اإلعراب  -أ –ففي  
  .  همل أفاد تقوية املعىن وتوكيده حرف جواب م -ب –ويف  
  . املضارع ب ونصحرف جواب مهمل أفاد اجلزاء يف املستقبل  -ج –ويف 

  :   ة ـالصاخل
  .  إذا فصل بني إذن ومعموهلا بالقسم عملت النصب  - 
     . إذا سبقت بالواو أو الفاء العاطفتني جاز إعماهلا وإمهاهلا  - 

                                                                           

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

āëŠ��������������������ÇāëŠ��������������������ÇāëŠ��������������������ÇāëŠ��������������������Ç@@@@@@@@
        

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

ŽÑ’n×c@@
Žwnän�c  

نشأة الشعر احلر  

ما هي أبرز ، عرفت القصيدة العربية جتديدا على مستوى الشكل واملضمون - 
  التطورات اليت عرفتها القصيدة العربية؟

 بعض عناصره، جتديد و الشعر أصول لتجديد متقا حماوالت عدة مثة * 
 أبو ونظم الطللية، املقدمة على نواس أبو َثار حني العباسي العصر يف وخباصة
 العصر هذا عرفها اليت احملاوالت لكن و مألوفة، غري خاصة أوزان على العتاهية

 باألندلس فرع العربية القصيدة شكل ح جنا لكن و تتطور، ومل تستمر مل
  .املوشح فن البلد شعراء هذا خترعا حني

  .رحلا الشعر وهو العريب، الشعر ألوان من جديد لون ظهر احلديث العصر يف و
  ما كان الداعي إىل التجديد على مستوى القصيدة العربية؟ - 
و مالءمة الشعر للغناء كما يف ، احلاجة إىل التعبري عن موضوعات جديدة *

  .املوشحات
 - ؟ ومن هم أبرز رواده؟مىت ظهر الشعر احلر  

  :اخلالصة
يرى معظم مؤرخي الشعر العريب احلديث أن ريادة حركة الشعر احلر تعود إىل 

نازك املالئكة وبدر شاكر السياب يف العراق ، ولعل أول قصيدة حرة متثل 
اليت  "الكولريا" اجلديد يف الشعر العريب احلديث، هي القصيدة املعنونة  االجتاه

ة العراقية نازك املالئكة يف جملة العروبة البريوتية يف عددها نشرا الشاعر
صورت ا مشاعرها حنو مصر الشقيقة اليت  1947الصادر يف أول ديسمرب 

  .أصاا وباء الكولريا
ويف النصف الثاين من الشهر نفسه صدر يف بغداد ديوان بدر شاكر السياب 

ن لنازك املالئكة بعنوان صدر ديوا 1949، ويف سنة  "أزهار ذابلة"بعنوان 
تضمن جمموعة من القصائد احلرة، وتتالت بعده دوواين لشعراء  "شظايا ورماد"

آخرين ، وراحت دعوة الشعر احلر تتخذ مظهرا أقوى تشق طريقها لتعم البالد 
" بالشعر احلر"وقد شاعت تسمية الشعر احلديث ،العربية رغم الظروف املعرقلة 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

  حواريــةحواريــةحواريــةحواريــة
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عاصرين ، وهي تسمية غري دقيقة ، واألقرب إىل الصواب عند كثريمن األدباء امل
والثاين أدق ألن قصائد  "الشعر احلديث ، أو شعر التفعيلة": هو أحد التعريفني

هذا النوع من الشعر تنظم على حبور صافية ، ذات تفعيلة واحدة تتكرر من 
ف تنوع القافية، واختالبداية القصيدة إىل آخرها يف أشطر غري متساوية مع 

  .يحرف الرو

عر احلرالتفاعيل يف الش  

  والقافيةالوزن  مها؟ ما، يقوم الشعر على ركنني أساسيني - 
  ما هي التفاعيل اليت يكثر استعماهلا يف الشعر احلر؟ - 

  :اخلالصة
شعر ذو شطر واحد، ليس له طول ثابت، ويقوم الوزن فيه على  احلر الشعر

عددها من شطر إىل شطر آخر حبسب ما وحدة التفعيلة مع حرية التغيري يف 
  .تقتضيه فكرة الشاعر وانفعاله العاطفي

، هي جتميع من األسباب واألوتاد،و حتتوي على عنصرين أو ثالثة  والتفعيلة
عناصر، و يشترط أن يكون أحدمها وتدا، فتكون التفعيلة تتركب من وتد 

حدة وتدان، وال فال يتجاور يف التفعيلة الوا. واحد وسبب واحد أو سببني 
  .ثالثة أسباب

  : والتفاعيل يف الشعر احلر هي 
  فاعالتن، متفاعلن، مستفعلن، فاعلن، فعولن، مفاعيلن، مفاعلنت

سببني  أوولو قمنا بتقطيع أية تفعيلة لوجدناها تتركب من وتد واحد وسبب 
  :ال أكثر كمثل

  لن ، فاعلنمفاعلـنت ،  فعو مفاعيلن ،  ،مستفعلن   ،متفاعلن   ،فاعالتن 
/0//0/0  / //0//0  /0/0//0  //0/0/0 //0/ //0   //0/0  /0//0  

  س وو س     و س س      س و س    س س و   س س و    و س س   
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  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا                      ôŠ�c@òÏbÔqôŠ�c@òÏbÔqôŠ�c@òÏbÔqôŠ�c@òÏbÔq : الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع               اللغة العربية وآداا:       المــــــادةالمــــــادةالمــــــادةالمــــــادة

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                           ¬Û@ï×Œ…ìàª@kî                   مطالعة موجهة   : ــاطــاطــاطــاطالنشــــالنشــــالنشــــالنشــــ

  سا1    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت              الوقوف علـى جتـارب اتمـعات فـي احلضارات األخـرى        ::::األهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلمية 
                                                               وجتنب القيم الزائفة، ضرورة االستقاء منها مبا خيدم حضارتنا وقيمنا          
         

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        وضع المتعلموضع المتعلموضع المتعلموضع المتعلم

في جو في جو في جو في جو     
        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 

        

  
  

وضعية 
  االنطالق
  

  ؟كيف استفادت احلضارة الغربية من احلضارة العربية  - 
  ....املعارف ستقت احلضارة الغربية من احلضارة العربية العلوم وا *
  ما أمهية التواصل احلضاري بني الشعوب؟ - 
  .حنو مستقبل أفضل لإلنسانية يفتح التواصل احلضاري آفاق التطلع *
  ترى ما هي املعايري اليت جيب أن تعتمد يف التأثر والتأثري يف ثقافات الغري - 

  .ويدعم التقدم احلضاري، ما خيدم القيم اإلنسانية تقاءان من تلك املعايري *

  

        
        
        

        إلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــة
        

        
        
        

        الفهـــمالفهـــمالفهـــمالفهـــم
        

        يعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــر
ـHل ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ         يمثIــــــ
        يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

        
        

  بناء التعلمات
  
  

  
  

اكتشاف 
  معطيات النص

  .ما هي القضية اليت يطرحها الكاتب؟ خلص مضموا يف بضعة مجل - 
  .ل يف ثقافة الغرب ومعايريهايتناول الكاتب قضية فكرية تتمثّ *
  كيف حنكم على ثقافة أمة باإلجياب أو بالسلب يف نظر الكاتب؟ - 
  .يتحقق ذلك باالطالع على صور احلياة يف كلّ أمة *
  إالم توصل الكاتب يف عرضه ملوضوعه؟ - 
وهي ضرورة أن ، توصل الكاتب يف عرضه ملوضوعه إىل نتيجة مؤكدة *

وأن تشترك الشعوب يف جماالت ، عايريها اخلاصةيكون لكل ثقافة قومية م
  .ختدم العصر كالعلوم

  عالم اعتمد يف حكمه؟ - 
  .اليت مجعها من الصحفاألخبار املتفرقة  شتات اعتمد يف حكمه على أ *

  

        
        
        
        
        
        
        

        حواريــــــةحواريــــــةحواريــــــةحواريــــــة

        
        
        
        

  
  
  
  
  

  ما رأيك يف أحكام الكاتب ؟ وعالم استند يف هذه األحكام ؟ - 
  .إذ استند فيها على األخبار اليت مجعها، تبدو أحكام الكاتب موضوعية *
  مثّل لكل منط . اعتمد الكاتب السرد والتفسري واإلخبار واحلجاج - 
  ...يف كثرةفإذا بالصور تتزاحم ، و أخذت أقلب الصفحات: السرد  *

        
        
        
        
        

    مـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــةمـذكرة تربويــة
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        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
        يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  

مناقشة 
  معطيات النص

فأوال يكاد يستحيل أن : أعتقد أنه مستحيل احلدوث يف حياتنا: التفسري *
  ....نترك األم

يصور للناس قصة ، كنا قد شاهدنا ليلة أمس برناجما يف التلفزيون: اإلخبار *
  ....غريبة لسيدة يف الستني من عمرها

  ...ولعلّ هذا اجلانب من حياة الغرب تؤيده قصة أخرى: احلجاج *
  .أترى أنّ النص مائل إىل أدب املذكرات أم إىل أدب املقال؟ علّل  - 
ألنه اعتمد على سرد أحداث جرت ، مييل النص إىل أدب املذكرات *

كما كشف الكاتب عن مواقفه وأفكاره وعواطفه يف تلقائية ، لصاحبها
  .ودون التقيد بأسلوب حمدد

  

        
        
        
        
        
        

        حواريــــــةحواريــــــةحواريــــــةحواريــــــة

        
        

        
        
        

        ــمــمــمــمالتقييالتقييالتقييالتقيي
        

        يحـــــكميحـــــكميحـــــكميحـــــكم
        يتحـــققيتحـــققيتحـــققيتحـــقق
        يقــــارنيقــــارنيقــــارنيقــــارن

        

        
        
        
        
        
        
        
        

استثمار استثمار استثمار استثمار 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        
        
        

احبث يف النصوص الدينية عن مدى حرص اإلسالم على األمومة والرفق  - 
  .باحليوان

قدمت علي أمي " : قالت –رضي اهللا عنهما  –عن أمساء بنت أيب بكر  *
ستفتيت رسول فا –صلّى اهللا عليه وسلّم  –وهي مشركة يف عهد رسول اهللا 

أفأصل ، إنّ أمي قدمت وهي راغبة: قلت –صلى اهللا عليه وسلّم  –اهللا 
  "صلي أمك ، نعم: أمي؟ قال

دخلت امرأة النار يف هرة "  : –صلّى اهللا عليه وسلّم  –قال الرسول  *
  "فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض ، ربطتها

 - صضع هيكلة فكرية للن.  
هيكلة النص:  

  .وصف الكاتب للمدينة الغربية :املقدمة *
  .قراءته للصحيفة وعرضه لألخبار وحتليلها والتعليق عليها :العرض *
  .النتيجة اليت تقضي خبصوصيات كل ثقافة :اخلامتة *
قم بتحليل أخبار أو حوادث متفرقة يف جريدة يومية واستخلص منها  - 

  .الكاتبمثلما فعل ، األبعاد االجتماعية واحلضارية
  .عرض إجنازات املتعلمني وتقييمها *

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        حواريـــــةحواريـــــةحواريـــــةحواريـــــة
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@Z@@Úbäçë@bäç@å�ß الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    اللغة العربية وآداا ::::    ادةادةادةادةــــــــــــالمــــالمــــالمــــالمــــ   السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا           @

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðëŠÔÛa@ŠÇb’ÜÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      يـنــص أدبـ: ـاطـاطـاطـاطالنشــــــالنشــــــالنشــــــالنشــــــ

           أربع ساعات :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                       تعرف على مفهوم الرفض واحلس الثوري ورسوخ البعد العاطفيال  :يةيةيةيةاألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلماألهداف التعلم

  واخللقي يف الشعر                       

  مانسي يف الشعر العريب احلديثالوقوف بعض خصائص املذهب الرو                    
  التعرف على اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب                    

  التذكري بالكناية ووقوف عند بالغتها                    

  
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
    المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
    المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة    سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
    المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        ةةةةالمعرفــالمعرفــالمعرفــالمعرفــ

        
ـة ـة ـة ـة معرفـــمعرفـــمعرفـــمعرفـــ

        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات
        ـةـةـةـةالخاصـالخاصـالخاصـالخاصـ
        
    

  
  

أتعرف على 
صاحـــب 

 ــصالـنــ

  
ترىب يف عائلة . يف قرية الرببارة بلبنان م1877من مواليد رشيد سليم اخلوري هو

م 1900ومارس التعليم والتجارة بعد أن طاف بعدة مدارس لبنانية من ، متعلمة
توىل ، لتدريس يف املعاهد العربيةبا اشتغل هاجر إىل سان باولو و، 1909إىل 

" مث رئاسة ، م ملدة ثالث سنوات 1937رئاسة جملة الرابطة القلمية سنة 
تويف سنة  "األعاصري" و" الرباكني"م من دواوينه  1958عام  "العصبة األندلسية

 م1984

        
        
        

    ـةـةـةـةــــــــــــإلقائيـإلقائيـإلقائيـإلقائيـ

          
  

  تقديم النص
  

ومبادئهم مبنية ، خالق متضاربةومفاهيمهم حول القيم واأل، طبائع البشر متباينة 
ولعلّ أقرب من تز نفسه وتتحرك مشاعره لرذيلة أو .على ما يعتقدون صحته

  فمم يا ترى امشأز يف هذا النص ؟،فضيلة هو الشاعر

        
        

        ـةـةـةـةــــإلقائيـــإلقائيـــإلقائيـــإلقائيـــ

        
        

اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب اكتســـاب 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        اللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــةاللغويـــــة
        
    

  
  

أثـــــــري 
رصيـــــدي 

  ــوياللغـــ

 :يف معاين األلفاظ
: مشم، الفضل وكرم النفس: الندى، القهر: القمع، العوز، الفقر، احلاجة: الفاقة
  .النطع فراش من اجللد يفرش حتت احملكوم عليه، رفعة

  :يف احلقل املعجمي
  .ما الفرق بني ضرعوا وركعوا ؟ أجب مستعينا بالقاموس - 

ضوا وخف، احنطت حاهلم ركعوا بينما، أي خضعوا وذلّوا واستكانوا:ضرعوا 
  .رؤوسهم واحننوا
  :يف احلقل الداليل

اليت تدل على " سده ، الفاقة، اجلوع" اعتمد قاموسا لغويا تنوعت داللته حنو  - 

        
        
        
        

    ــةــةــةــةــــإلقائيــإلقائيــإلقائيــإلقائيــ

    ربويــــةربويــــةربويــــةربويــــةتتتتذكرة ذكرة ذكرة ذكرة مممم    
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  .صنف جمالني دالليني آخرين بتحديد موضوع كلّ منهما، الفقر مثال

 مكارم األخالق: اال الداليل ذميم الصفات: اال الداليل

 الندى - اإلحسان -ودواج الغرور -اجلشع - الطمع
 

        
        
        
        

        ممممالفهــــالفهــــالفهــــالفهــــ
        

        يعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــر
ـHل ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ         يمثIــــــ
        يعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــديعيــــــــد

        يستخرجيستخرجيستخرجيستخرج
        يعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدديعـــــــدد
    يفســـــــريفســـــــريفســـــــريفســـــــر

  
  
  

  
  
  
  
  

أكتشــــــف 
معطيـــــات 

 ــصالنــــ

  ما القضية اليت أثارت انتباه الشاعر يف هذا النص؟ - 
  سألة األخالق يف اتمعهي م القضية اليت أثارت انتباه الشاعر *
  كيف نظر إىل صاحب املليون؟ - 
، يتصف بالطمع واجلشع، صاحب املليون يف نظره هو صاحب مال وجاه *

  .ويسعى إىل مجع املال على حساب آمال الضعفاء وطموحام
  .وضح رؤيته إىل البخيل ذاكرا البيت أو األبيات املناسبة - 
* ب جي، فهو صاحب نفس دنية، قيق أطماعهيتخذ من اجلود سلعة لتح هيرى أن

  .7- 6- 5: واألبيات اليت تدل على ذلك هي، أن تترفع عنها النفوس اخلرية
  ماذا متثّل بالنسبة إليه؟، حدد الصفات أو املواقف اليت أشاد ا الشاعر - 
، ومتثّل بالنسبة إليه مكارم األخالق ، أشاد الشاعر باإلحسان والكرم والفضيلة *

  .جيب أن تسود اتمعائل النبيلة اليت والفض
  و مل؟،من الذين ذمهم الشاعر يف النص - 
ذم الشاعر االنتهازيني واملتملقني الذين يبيعون ذممهم مقابل حتقيق رغبام  *

وذمهم الشاعر ، دون أن يقيموا وزنا للمبادئ والقيم اإلنسانية، وطموحام
 .واقف واألحوالويتغريون بتغري امل،ألنهم يتلونون ،

        
        
        
        
        
        
        
        
        

    ةةةةــــــــحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ

        
        

        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
    لبحـث عنلبحـث عنلبحـث عنلبحـث عناااا

        العناصــرالعناصــرالعناصــرالعناصــر
        والعالقاتوالعالقاتوالعالقاتوالعالقات

        
        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
    يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  

  
  
  

أناقـــــــش 
معطيــــــات 

 ـصالنـــــــ

قولة بين من خالل هذه امل" بل أرسلوا العز ...ال ترسلوا اخلبز" قال الشاعر  - 
  .رأي الشاعر يف اتمع غري العريب

ال يعري اهتماما للمبادئ والقيم ، يرى الشاعر أنّ اتمع الغريب جمتمع مادي *
  .اإلنسانية

هي؟ هل  ما، الحظ الشاعر يف جمتمع املهجر تصرفات و سلوكات منبوذة - 
  .توافقه الرأي؟ علّل

، ا الشاعر يف جمتمع املهجرمن التصرفات و السلوكات املنبوذة اليت الحظه *
، وخبل النفوس وشحها، واختاذ اجلود وسيلة لتحقيق األطماع، جشع األغنياء

  .وغياب املبادئ اإلنسانية
  .وضح يف ضوء مثالني من النص. جسد الشاعر بعض مبادئ الرابطة القلمية - 
  :من مبادئ الرابطة القلمية اليت جسدها الشاعر يف النص *
 واملثل العليا املبادئحيث البحث عن جمتمع أفضل تسوده  اإلنسانية النزعة - 
  أين القلوب اليت تروي األكف ندى؟ :مثل.
  ...جوع النفوس هو اجلوع :مثل. التأمل يف حقائق الكون واحلياة - 

        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
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) يف صدر البيت(بين مدى صحة ما تضمنه من حكمة، تأمل البيت التاسع - 
  )يف عجزه(ورأي الشاعر 

لكنه يرى أنّ ، أنّ املصائب جتمع بني الناسمن البيت التاسع حكمة مفادها تض *
فاملصائب اليت توالت على بين جلدته مل ، جمتمعه ال تنطبق عليه هذه احلكمة

 بل زادم فرقة وتشتتا،تتمكن من مجعهم حتت راية واحدة

        
        التركيــبالتركيــبالتركيــبالتركيــب
يستخــرج يستخــرج يستخــرج يستخــرج 
        يصنـــــفيصنـــــفيصنـــــفيصنـــــف

        يفســــــــريفســــــــريفســــــــريفســــــــر
        يحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدديحـــــــدد

        
        
        
    

  
  

  
  

أحدد بنــــاء 
 ــصالنـــــ

  يف النص؟" هناك"و" هنا"ما داللة كلّ من  - 
  .أما هناك فتدلّ على اتمع العريب، هنا تدل على اتمع غري العريب *
  ؟" هناك"و" هنا"ما عالقة الشاعر بـ  - 
  .أهله عاش يف املهجر واحتك ب، الشاعر ابن بيئة عربية *
  ؟ "هناك"؟ وما صلته بالغائب يف "هنا"ما صلة الشاعر باملخاطب بـ  - 
، وأدرك العالقات اليت جتمع بني الناس فيه، لقد عاش الشاعر يف جمتمع غريب *

  .أما صلته بالغائب يف هناك فهي صلة انتماء، من خالل معاشرم

        
        
        
        

        ــةــةــةــةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
        
    

        
        
        
        
        
        ــمــمــمــمالتقييـالتقييـالتقييـالتقييـ

        ينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــدينقـــــــد
        ــمــمــمــميحكـــيحكـــيحكـــيحكـــ

        يتحقـــقيتحقـــقيتحقـــقيتحقـــق
        
    

  
  
  
  
  

أتفحــــــص 
ـاق االتســــ

النسجــام وا
في تركيـــب 
فقــــــرات 

 ـــصالنــــ

  على من يعود ضمري املخاطب يف النص؟ - 
  .يعود ضمري املخاطب يف النص على أفراد اتمع الغريب *
  هل تغري العائد عليه يف ثنايا النص؟ ما السبب؟ - 
والسبب يف ، أصبح املخاطب اإلنسان بصفة عامة تغري العائد عليه يف النص إذ *

  .ويتحلى بالفضائل،ذلك رغبة الشاعر يف أن يترك اإلنسان الرذائل 
  ما سبب انتقال الشاعر من خماطبني إىل خماطب؟ - 
السلوكات املنبذوة إىل الدعوة  انتقادتصوير ومن السبب يف ذلك هو انتقاله  *

  .الفاضلة إىل األخالق
  .بالت يف هذه القصيدة كيف جتسدت ؟ مثّل لذلككثرت التقا - 
ويتجلى ذلك يف ، املنبوذة جتسدت يف املقابلة بني املواقف اإلنسانية والتصرفات *

  .11- 3: البيتني
  ماذا أفاد األمر يف النص؟ - 
  .أفاد معىن احلث على االلتزام باألخالق الفاضلة والقيم النبيلة *
  لّل مع إبراز بعض خصائصه مستشهداما النمط الغالب على النص؟ ع - 
ألنه اعتمد على حماورة وخماطبة اآلخر ، غلب على النص النمط احلواري  *

 .وتصرفاته السلبية ،إلبراز عيوب جمتمعه

        
        
        
        
        
        
        
        

    ـةـةـةـةــــــــــــحواريـحواريـحواريـحواريـ
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  لالقـوأجمل 

في تقديـــــر 
 ـصالنـــــ

  ما هي املسائل األخالقية اليت تناوهلا الشاعر يف النص؟ - 
  ف صاغ الشاعر تأمالته يف احلياة؟كي - 

فانتقد مجلة ، تناول الشاعر مسألة املبادئ والقيم اإلنسانية يف احلياة االجتماعية 
وقد صاغ أفكاره بلغة واقعية ، وأشاد مبكارم األخالق، من الصفات املذمومة

  .بسيطة خالية من التكلف والتعقيد
 

        
        
        

    ـةـةـةـةــــحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ

        
        
        
        
        
        

قواعــــد قواعــــد قواعــــد قواعــــد 
        ةةةةــــــــــــاللغــاللغــاللغــاللغــ

        
        
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

        
        

        
        
        
        
        
        

أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر أستثمـــــر 
موارد النص موارد النص موارد النص موارد النص 
        وأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــهاوأوظفـــها

        
        
        
        
        
        
        
        
    

  اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

  :تأمل اجلمل اليت حتتها خط مما يلي
 يزهر يف صحرائه أملالفقر  - 
 حقها النطعوملكوهم رقابا  - 
 جيوعهممن ال حيركهم ظلم  - 
 دمعه بركيرنو االباء إليهم  - 

  .املثال األول؟ تعرب مبتدأ مرفوع بالضمةيف  فقرماذا نعرب كلمة  - 
  .يزهر يف صحرائهأين خربه؟ أهو مفرد أم مجلة؟ ورد اخلرب مجلة فعلية  - 
كيف وردت الكلمتان رقابا وظلما؟ وردتا : ويف املثالني الثاين والثالث - 

  .بعدمها مجلة امسية وفعلية، نكرتني
و ظلم ، رقابا منطوعة: قولأال تستطيع تأويل كلّ مجلة منهما مبفرد؟ بلى فن - 

  .فاألوىل يف حمل نصب صفة والثانية يف حمل رفع صفة،  جموع
  وردت امسا معرفةكيف وردت كلمة االباء يف املثال الرابع؟ 

  بصفة؟ كال ألنها وقعت جوابا دمعه بركهل نستطيع أن نؤول مجلة  - 
  .فتعرب يف حمل نصب حال، مناسبا لكيف

  ماذا تستنتج مما سبق؟ - 
 :وهي، فتعرب مثله، جلمل اليت هلا حمل من اإلعراب هي اليت يصح تأويلها مبفردا

التابعة ، مضافا إليه، الواقعة مفعوال به، الواقعة حاال، الواقعة نعتا، الواقعة خربا
مقترنة بالفاء أو إذا ، الواقعة جوابا لشرط جازم، جلملة هلا حمل من اإلعراب

 .الفجائية

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ةةةةــــــــــــحواريــحواريــحواريــحواريــ
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  الكناية وبالغتها        

  :تأمل قول الشاعر
  ناسني كم قرعوا بابا وكم ركعوا***قوم إذا قعدوا يف منصب مشخوا 

، مضيهأراد الشاعر أن يصف القوم الذين يغترون باملناصب بأنهم يتنكرون ملا - 
  عر باللفظ املراد؟فما الذي ينساه هؤالء عادة؟ هل صرح الشا

إذ يلزم ، ال شك أنه عدل عن التصريح اتني الصفتني باللفظ املوضوع هلما
كثرة الركوع التذلل ويلزم ، مد اليد لآلخرين طلبا للمساعدة كثرة قرع األبواب

ومها الصفتان اللتان أراد الشاعر أن يطلقهما على هذا الصنف من لآلخرين 
  .الناس

  :تيةمتعن األمثلة اآل - 

  "والسماوات مطويات بيمينه "  :قال تعاىل
  واد ميشي يف ركابــــه**اليمن يتبع ظلّــــه :قال الشاعر
  إىل موطن األسرار قلت هلا قفي**فلما شربناها ودب دبيبها  :وقال آخر

ويف املثال الثاين كناية عن ، ففي اآلية الكرمية كناية عن متام القدرة والتمكن - 
  .وهو القلباملثال الثالث كناية عن موصوف  ويف، نسبة

كناية عن : بناء على ما سبق يتضح لنا أنّ الكناية باعتبار املكىن ثالثة أقسام - 
  .كناية عن نسبة، كناية عن موصوف، صفة

  :بتأملك األمثلة السابقة تالحظ أن الكناية ما سر بالغة الكناية؟ - 
  تعطيك احلقيقة مصحوبة بدليلها *
  ليك القضية ويف طيها برهااتعرض ع *
  تضع لك املعاين يف صور حمسوسة*
  .وحاصل األمر أنها تصور لك املعاين تصويرا مرئيا ترتاح له النفس *

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ــةــةــةــةــــحواريــحواريــحواريــحواريــ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

elbassair.net



 17

  
  

                                         

  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا   ŠÈ’ÛaéníbËë@éßìèÐß@:::: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع    اللغة العربية وآداا  ::::    ــادةــادةــادةــادةالمـــــالمـــــالمـــــالمـــــ

  آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                    òàîÈã@Ýîöb‚î½                    نص تواصلي  : ــــاطــــاطــــاطــــاطالنشــالنشــالنشــالنشــ

  سا1    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                               ند بعض الدراسات النقدية الداعية إىل التجديدالوقوف ع ::::ميةميةميةميةاألهداف التعلاألهداف التعلاألهداف التعلاألهداف التعل    

  .وإىل النزعة اإلنسانية يف األدب          
  التعمق يف فهم خصائص املذهب الرومانسي                

         
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        ـــــــــــــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــــــــــر الـــــــدرســـــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيـــــــــسيـــــــــسيـــــــــسيـــــــــ
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        

وضع المتعلم وضع المتعلم وضع المتعلم وضع المتعلم 
في جو في جو في جو في جو 

        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 
        

  
  
  
  

وضعية 
  االنطالق
  

  
  شعر ونثر ما مها؟، ينقسم األدب إىل قسمني - 
  .هو كلّ كالم خيضع لنظام الوزن والقافية ما تعريفك للشعر؟ - 
  وترمجة مشاعر اإلنسان،عن قضايا احلياة  يف التعبري فيم تتجلى وظيفته؟ - 
يصور ، الشاعر ترمجان صادق  إذا ما هو الدور املنوط بالشاعر يف حياتنا؟ - 

  ....وينقل إلينا نظرته ورؤاه اخلاصة، مظاهر احلياة اإلنسانية
  

        
        
        
        

        ةةةةإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــإلقائيــــــ
        

        
        
        

        الفهـــمالفهـــمالفهـــمالفهـــم
        

        يعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــريعبHIـــــــر
ـHل ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ ـHليمثIــــــ         يمثIــــــ

        ــرــرــرــرــــــــــــــــيفسيفسيفسيفس
        

        

  اتبناء التعلم
  
  

  
  

اكتشاف 
  معطيات النص

  حدد تعريفا من التعاريف اليت قدمها الكاتب للشاعر؟ - 
ال يقدر إالّ أن يعكس ، الشاعر هو الذي يستمد غذاء لقرحيته من احلياة *

  ...فيندد هنا وميدح ويكرم، أشعة احلياة يف أشعاره
  ما مواصفات الشاعر احلق حسب الكاتب؟ - 
  .ب الكاتب فيلسوف ومصور وموسيقي وكاهنالشاعر احلق حس *
  .وضح النزعة اإلنسانية يف آراء الكاتب على ضوء مثالني من النص - 
الشعر هو غلبة : ويتجلى ذلك يف ، يدعو الشاعر إىل احلق واخلري واجلمال *

  هو مجال البقاء وبقاء اجلمال..واحلق على الباطل، النور على الظلمة 
  فيم جتلى ذلك؟، اجلانب العاطفي يف النصغلّب الكاتب  - 
  .جتلى ذلك يف تعبريه عن مواقفه وانفعاالته وآرائه اخلاصة *
، ابتسامة، احلق، النور" : ما الدالالت النفسية اليت حتملها األلفاظ اآلتية - 

  ؟"  يستريح، نسمات، اجلمال، موسيقي، طفل
  ..هي اخلري واهلدوء والسكينة الدالالت النفسية اليت حتملها األلفاظ *

        
        
        
        
        
        

        ـةـةـةـةحواريـــــحواريـــــحواريـــــحواريـــــ

    ةةةةــــــــــــتربويتربويتربويتربويمذكرة مذكرة مذكرة مذكرة 
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        التحليلالتحليلالتحليلالتحليل
        

        يحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــليحلـــــــل
        يقــــــارنيقــــــارنيقــــــارنيقــــــارن
        يالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظيالحـــــظ
        يستنتــــجيستنتــــجيستنتــــجيستنتــــج

  
  
  
  
  
  
  
  

مناقشة 
  معطيات النص

ألنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه " إالم هدف الكاتب من خالل قوله  - 
  ؟" يف قوالب مجيلة من صور الكالم 

  قوله إىل بيان أمهية اخليال يف التعبري عن املعىن يهدف الكاتب من خالل *
يلتقي الكاتب ميخائيل نعيمة بالشاعر القروي يف النظرة التأملية ويف البعد  - 

  .اشرح باالستشهاد أو التعليل، اإلنساين
كما دعا كالمها إىل القيم ، كالمها اعتمد على التأمل يف مظاهر احلياة *

وينشد عاملا يسوده ، وي يرصد الظواهر احلياتيةفهاهو الشاعر القر.  النبيلة
أما ميخائيل نعيمة فقد رأى أن الشعر تعبري مفعم عن ، احلب واخلري والصفاء

  .ودعوة إىل احلب واخلري واجلمال، مظاهر احلياة اإلنسانية 
  عالم يدل توظيف عنصر الطبيعة يف هذا النص؟ - 
عة يف التعبري عن التجربة يدلّ هذا التوظيف على أمهية مظاهر الطبي *

  .الشعورية عند املهجريني
أما القافية العربية ، الوزن ضروري: " ماذا نستنتج من قول الكاتب - 

السيما إن كانت القافية العربية بروي واحد ، فليست من ضروريات الشعر
  ؟" يلزمها يف كلّ القصيدة 

ودعوته إىل ، ميةنستنتج ثورة الكاتب على شكل القصيدة العربية القد *
  .التحرر من قيود القافية

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ـــةـــةـــةـــةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ

        
        

        التقييــمالتقييــمالتقييــمالتقييــم
        

        يحـــــكميحـــــكميحـــــكميحـــــكم
        يتحـــققيتحـــققيتحـــققيتحـــقق
        يقــــارنيقــــارنيقــــارنيقــــارن

        
        
        

        
        
        
        

استثمار استثمار استثمار استثمار 
        المعطياتالمعطياتالمعطياتالمعطيات

        
        
        
        
        

  
  ماذا قدم ميخائيل نعيمة يف هذا النص؟ - 
  فيم تتجلى رسالة األدب لدى الرابطة القلمية؟ - 

قوامها أنّ الشعر هو ، يم متعددة للشعرقدم ميخائيل نعيمة يف هذا النص مفاه
وهو التعبري عن احلياة يف ، تعبري عن اجلمال واحلب والصفاء والنزعة اإلنسانية

واليت ، كما أكّد على رسالة األديب لدى الرابطة القلمية ، صورها املتعددة
تتمثّل يف اعتبار األدب رسالة اجتماعية إنسانية تدعو إىل احلق واخلري 

  .الواجلم
  

        
        
        
        

        ـــةـــةـــةـــةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
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 السنة الثالثة ::::المستوىالمستوىالمستوىالمستوى@@@@@@@@a†Çg…@òjî–Ôm@åÇ@òîi…þa@÷‰a†½a:::: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع     اللغة العربية وآداا ::::        ــادةــادةــادةــادةالمــــالمــــالمــــالمــــ

                                                                        آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                                                                                                    مشروع : ـاطـاطـاطـاطــــــــالنشـــالنشـــالنشـــالنشـــ

  ساعة واحدة :وقيتوقيتوقيتوقيتالتالتالتالت                                     تنمية روح العمل اجلماعي                           :   األهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلميةاألهداف التعلمية

  غرس روح البحث والدربة عليه                                                          
  استثمار املعارف التارخيية واألدبية                 

  توظيف املعارف املكتسبة
                                                                       

        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        قيسةقيسةقيسةقيسةالمالمالمالم

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرسسيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        

وضع المتعلم وضع المتعلم وضع المتعلم وضع المتعلم 
في جو في جو في جو في جو 

        الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع 
        

  
  
  

وضعية 
  االنطالق
  

  ماذا عرفت احلركة األدبية يف عصر النهضة ؟ - 
وفتح اال ، وتوالت اإلنتاجات األدبية، عرفت نشاطا منقطع النظري  *

  .بعد أن ختلصت اآلداب من سلطة الكنيسة، للتأليف والطباعة
  ما هي بوادر النهضة األدبية كما ظهرت عند الغرب ؟ - 
  .جتلت بوادرها يف ظهور تيارات أدبية حديثة *
  هي املدرسة األدبية؟ما  - 
  .هي تيار أو مذهب يتنىب أصحابه فكرا حمددا *

        
        

        حواريـــــةحواريـــــةحواريـــــةحواريـــــة
        

        كتب ومجالتكتب ومجالتكتب ومجالتكتب ومجالت
        أوراق وأقالمأوراق وأقالمأوراق وأقالمأوراق وأقالم

        
        
        
        

        فهم المطلوبفهم المطلوبفهم المطلوبفهم المطلوب
        

  
  بناء التعلمات

  
        

        
  مرحلة اإلعدادمرحلة اإلعدادمرحلة اإلعدادمرحلة اإلعداد

  :موضوع املشروع

مع ، بية وأثرها يف األدب العريبوحتضري تقصيبة متثّل املدارس األدبية واألور
تدعيم كلّ مدرسة باللوحة الفنية املناسبة هلا وجبملة من القصائد املترمجة إىل 

  .ري هذه املدارسوبقصائد عربية جتسد مظاهر تأث، اللغة العربية

  :مناقشة املوضوع

  ما هي أبرز املدارس األدبية األوروبية ؟ - 
  السريالية –الربناسية  - الرمزية - الواقعية - الرومانسية - الكالسيكية *
  كيف أثرت هذه املدارس يف إنتاجات األدباء العرب؟ - 
  .جتلى هذا التأثري بداية على املستوى النظري مث التطبيقي *
  .تالميذ إىل أفواجتقسيم ال - 
  حتديد طريقة إنتاج التقصيبة وكيفية عرضها - 

        
        
        
        
        

        إلقائيــــــةإلقائيــــــةإلقائيــــــةإلقائيــــــة
        
        

    ةةةةــــــــــــتربويتربويتربويتربويمذكرة مذكرة مذكرة مذكرة 
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التحكم في التحكم في التحكم في التحكم في 
        فنيات اإلنجازفنيات اإلنجازفنيات اإلنجازفنيات اإلنجاز

  
  

        مرحلة اإلنجازمرحلة اإلنجازمرحلة اإلنجازمرحلة اإلنجاز
  

  .عرض األفواج ألعماهلا - 
  .تنسيق األعمال على مستوى كلّ فوج - 
  .إحكام الصياغة النهائية - 

        
        

        حواريــــــةحواريــــــةحواريــــــةحواريــــــة

        
        التقييمالتقييمالتقييمالتقييم

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

            مرحلة العرضمرحلة العرضمرحلة العرضمرحلة العرض
        و التقييمو التقييمو التقييمو التقييم

        
        
        
        

  

  :مرحلة العرض النهائي والتقييم 

  .قيام مقرر الفوج بعرض العمل - 
  .مناقشة أعمال كلّ فوج - 
  .انتقاء أحسن األعمال لتزويد املكتبة ا - 

  

        
        
        
        

        إلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــةإلقائيـــــــة
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  السنة الثالثة :لمستوىلمستوىلمستوىلمستوىا           …‰ðŠÈ‘@†ä�@ò��a :::: الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع             اللغة العربية وآداا  ::::    ادةادةادةادةالمـالمـالمـالمـ

                       آفل3   ::::الشعبـــةالشعبـــةالشعبـــةالشعبـــة                               تهدفةإدماج وبناء وضعيات مس :اطاطاطاطالنشـالنشـالنشـالنشـ

                          سا 1    :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت                      واري والوصفي احلجاجيإنتاج نصوص وفق النمط احل ::::ةةةةاألهداف التعلمياألهداف التعلمياألهداف التعلمياألهداف التعلمي    

  رلّ البشإبراز القيـم اإلنسانية املشتركة بني كـع ـم          
        الكفـاءةالكفـاءةالكفـاءةالكفـاءة
        المقيسةالمقيسةالمقيسةالمقيسة

        
        المراحلالمراحلالمراحلالمراحل

        الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة        ـــــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســـــــــر الـــــــدرســــسيسيسيسي
        المضــــامينالمضــــامينالمضــــامينالمضــــامين        والوسيلةوالوسيلةوالوسيلةوالوسيلة

        
        
        
        
        
        
        
        

اختبار اختبار اختبار اختبار 
مهارات مهارات مهارات مهارات 
        المتعلمينالمتعلمينالمتعلمينالمتعلمين

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لبناء الفكريا

  مب استهل الشاعر أبيات القصيدة ؟ عم ينم ذلك؟ - 
ىل اهللا أن مينحه صدرا افتتح ميخائيل نعيمة قصيدته باالبتهال والتضرع إ *

رحبا وقلبا رقيقا حليما يسع اإلنسانية فيكون مبثابة الواحة اخلضراء ذات 
وهي افتتاحية تنم عن روح التسامح . الينابيع الصافية يرتوي منها كل ظمآن

  . واحللم واخلري اليت ولع ا الشاعر على غرار كل املهجريني 
  ؟ وما اخلصال اليت دعا إليها ؟ما الذي ينري سبيل الشاعر يف احلياة  - 
 ،املتأمل للقصيدة  يدرك أن الذي ينري طريق الشاعر هي روحه الصافية *

ومن أجل ذلك راح يدعو . وإميانه الراسخ ،وأمله الكبري  ،وفكره اإلنساين
سر السعادة واهلناء مثل حب اخلري عة من اخلصال  آمن ا واعتربها إىل جممو

وكذا الصرب واإلخالص  )تسقي القريب والغريب( يف قوله   اللغري جمسد
  .واحللم  واإلميان والرجاء 

هل استطاع الشاعر أن جيسد بعض مبادئ الرابطة القلمية يف هذا النص ؟  - 
  .فيم متثلت ؟ مثل بأبيات من النص 

عن  ذنا يالحظ أن ميخائيل نعيمة مل يشالدارس للقصيدة شكال ومضمو *
رج عن إطار ما دعت إليه الرابطة القلمية من قاعدة الرومانسيني ومل خي

  :مبادئ فنية يف الشعر نوجزها يف هذه العناصر 
  :من ناحية الشكل 

 –التنويع يف القافية  –اإلحياء يف اللفظ  –سهولة اللغة وبساطة التعبري 
التساهل يف اللغة إىل حد اخلروج عن القواعد أحيانا كما يف قوله أضحى 

  الضرورة الشعرية أباحت له ذلك  تن كان وإن كافلم ينصب خرب.ضرير 
  :من حيث املضمون 

االستعانة بعناصر  –الصدق الفين   -الوحدة العضوية  –النزعة اإلنسانية 
اعتبار الشاعر صاحب رسالة  - الطبيعة لصوغ التجربة الشعرية وبناء األفكار

  . يدعو من خالهلا إىل اخلري

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ةةةةحواريـــحواريـــحواريـــحواريـــ
        

    مـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـويةمـــذكرة تربـوية
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اختبار اختبار اختبار اختبار 
مهارات مهارات مهارات مهارات 
        المتعلمينالمتعلمينالمتعلمينالمتعلمين

        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللغوي البناء
  
  
  
  
  
  

  
ل قوله فإذا ما يف القصيدة ؟ وما إعراا يف مث) إذا (ما املعاين اليت أفادا  - 

  ؟.....راح فكري عبثا 
إذا يف النص امسية وهي ظرف ملا يستقبل من الزمن متضمن معىن الشرط   *

وهي مفتوحة يف النص على احتمال ماقد يقع لروح الشاعر من تيه وما 
أما إعراا فهي ظرف ملا يستقبل من الزمن متضمن معىن . طريقة إنقاذها 

  . الشرط مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه 
 - ا، از النص حافل بايف الكالم استخرج استعارة ذاكرا نوعها مربزا فائد   
وشعوره فحفل  ،ف الشاعر الكثري من عناصر الطبيعة للتعبري عن أفكارهوظّ *

) واحة تسقي القريب والغريب(االستعارات يف  :النص بالصور البيانية مثل
وملا كاد يقضي )(أملي مشى ) (ميتص من قليب ) (جثا ) (مر منهوكا (

ونكتفي بشرح األخرية حيث شبه األمل ،وغريها كثري يف النص  )عطشا
على صفة من صفاته هي  وأبقى ،الضائع بإنسان ظمآن حذف اإلنسان

وال خيفى ما أضافته هذه الصورة إىل  ،ل االستعارة املكنية بيسالعطش على 
املعىن من خالل التشخيص ملا هو جمرد يف هيئة حمسوسة فقربت املعىن 

  .ان لألذه
وبني إن استطاعت أن تقدم صورة . استخرج الصفات الواردة يف النص  - 

  .حية ملا يؤمن به الشاعر 
الرقيق  –السحيق  –اجلميل –الطويل : وردت يف النص عدة صفات مثل  *
وقد سامهت هذه الصفات من جهة يف بناء املوسيقى اخلارجية ،األخري  –
من به الشاعر فالصفة األوىل ومن جهة أخرى عربت بصدق عما يؤ، نص لل

، تعرب عن إميان الشاعر الكبري بأن الصعاب ال تتجاوز إال بطول الصرب 
إذا والثالثة تنم عن شقاء اإلنسان  ، والثانية تدل على حبه للحلم والصدق

والرابعة توحي باحلس املرهف والشعور ، جترد من اخلري واحلب واألمل 
   .إىل التحلي به الرقيق الذي يدعو الشاعر الناس 

  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ـةـةـةـةحواريــحواريــحواريــحواريــ
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تسخير تسخير تسخير تسخير 
المعارف المعارف المعارف المعارف 

المكتسبة في المكتسبة في المكتسبة في المكتسبة في 
إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج 
        النصوصالنصوصالنصوصالنصوص

        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

الوضعية الوضعية الوضعية الوضعية 
        اإلدماجيةاإلدماجيةاإلدماجيةاإلدماجية

        
        
        
        

  

  :الوضعية اإلدماجية األوىل

إنكم تعطون قليال عندما تعطون من حطام ما ... :يقول جربان خليل جربان 
وهناك من . نسان من نفسه أما العطاء احلقيقي فهو أن يعطي اإل. متلكون

فخزانات ، ذلك شأن املؤمنني باحلياة.ميلك القليل ولكنه يعطي كل ما ميلكه 
  .هؤالء ال تفرغ أبدا 

وكنت موافقا األديب جربان ، هب أنك حاورت صديقا يف مفهوم العطاء 
عرب بتوظيف خمتلف معارفك املكتسبة  يف هذا احملور عن ، يف ما ذهب إليه 

يف حنو ( ار وآثاره اإلجيابية يف العالقات اإلنسانية بني األفراد مفهوم اإليث
  ).كلمة  150

  :الوضعية اإلدماجية الثانية

معتمدا النمطني الوصفي و ،ادع قريبا أو صديقا إىل التحلي باملبادئ السامية 
 احلجاجي بغية التمكن من إقناعه علما بأنه أناينّ التفكري ال يعتقد بضرورة

  ).كلمة  120يف حنو ( إىل احلق واخلري واجلمال الدعوة 
  تعلمني لتسخري كفاءام املكتسبةيفسح اال للم - 
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  الرابعـــــة : ميةالوحدة التعلُّ 
      

               نــص أدبـــــــــي : النشــــــــــــــاط     ا  ـــــــأن  :الموضوع    اللغة العربية وآدابھا : المــادة
    ـ / إيليــا أبــي ماضيل

   أربع ساعات  : لتوقيتا             مظاھر التجديد في الشعر العربي الحديث                                            عــــــام:الھدف ال
  اكتشاف النزعة اإلنسانية في شعر المھجريين   -  الھدف الخــاص:

 مفھوم الوحدة العضوية في القصيدة العربية الحديثة -
 ف على أھم خصائصهتحديد نمط النص والتعر -
 أھمية توظيف  " إذ وإذا و إذن وحينئذ " والتمييز بين مختلف معانيھا -

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  ةـــالطريق  سير الدرس
  والوسيلة

  المضــــامين

  ةـــالمعرف
  

ة ـــــمعرف
  المعطيات 

  ةـــالخاص
  
  

  
  

أتعرف على 
صاحــــــــب 
  الـنـــــــــص

  . 1889ي : أديب وشاعر لبناني ولد بالمحيدثة سنة إيليا أبو ماض -
ة مارسبدأ تعلمه فيھا ليسافــر إلى مصر حيث مكــث بھـا عشــر سنـــوات لم

ه يواندالتجارة، ومطالعة عيون األدب العربي . تفجـرت قريحته الشعرية فألف 
"تذكار الماضي ". ھاجر إلى أمريكا وأصـدر منھا جريدة "السمير" سنة 

،  1920، وأسس مع جبران خليل جبران " الرابطة القلمية " سنة 1916
  . 1957وأصدر ھنـاك ديوانيـه : "الجداول " و" الخمائل " وافاه األجل سنة 

   
  
  

  إلقائيــــــــة

  
  
  
  
  

اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــاللغوي
  
  

  
  
  
  
 ثـــــــــــريأ

دي ــــــرصي
  ي ـواللغــــــ

ديھا الغاوي= الظالم . طيالس= عباءات خضراء يرت :  في معاني األلفاظ -
  خواص الناس (فارسية) . 

  سبسب: األرض الوعرة البعيدة ،الصحراء القاحلة . الناجذ = سني 
  :     في الحقل المعجمي -

ت ، فعــس: في أي مجال يمكن إدراج األلفاظ اآلتية : " حــٌر ، مھــذٌب ، دا
  ميري ، أرحـــم "  ؟       شــددت ساعـــده  ، متقرب  ،  ض

  ج :  يمكننا إدراجھا في مجال مبادئ األخالق الفاضلة . 
  س: آت بأربعة ألفاظ يمكن إدراجھا في مجال مضاد لھا . 

      ..          ن األلفاظ المضادة لھا : أسير، سيء الخلق، غصبت ، خذلتم -ج
  :  في الحقل الداللي -

  في النــص بمعنى محــدد ، ما ھـــو ؟ س: وردت كلمــة " كريــم" 
  أوردھا في جملتيـن مفيدتيــن من إنشائك بمعنييـــن آخريــــن  . 
كريم" في النص بمعنى المتأصل أي من له أصل. وبمعنى وردت لفظة " -ج

  الرفيع السامي .
طائي إمام إن حاتم ال -1أما معناھا اآلخران : فمعنى الكرم والجود في :  

  الجوادين .  ومعنى : الحرية وعدم الخضوع في :  الكرماء 
   . لإن الكريم يؤذيـــه األسير الذليـــــ -2       

  
  
  
  
  
  

  حواريـــة

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع
  رـــــــيفس

  
  
  
  

أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

  وضوع الذي شغل بال الشاعر في ھذه األبيات  ؟س: ما الم
            لـذي شغــل بـــال الشاعـــر ھي النزعـة اإلنسانيــة   االموضـــوع  -ج

  في تجلي أخالقھـــــا .     
  س: عين بعض األلفاظ الدالة على ذلك .   

  من األلفاظ الدالـة على ذلك : حر، أحب ، مھذب ، أرحم ، يأبي و -ج
  فؤادي دافعت عنه  ...     

  س: ما الذي دفعه إلى نظم ھذه القصيـــدة  ؟ 
  اد بعض الناس أخالقــا تحركت فيه نزعته اإلنسانية      لما رأى فسـ -ج
ذه نظم ھ لــىتنشــد فاضــل الخلــق ، ورفيــع السلــوك ھــو الــذي دفعــه إ   

  .   القصيدة
  ينـــــا ؟ ولــــــــم ؟ س: ما الدعــوة التي يوجھھـــا إل

  شاعر دعــوة تتمثـــل في التسامح ، وعــدم االنخداع لقد وجـه ال -ج
       بمظاھر الناس ، وحمـل النفـس على الصبــر على مكـارھــــم .       
  ألن من شأنـه أن يقرب الناس بعضھـم من بعض لبنـــاء مجتمـع       
  إنساني فاضـــل .      

  لصفـــات التي أشــاد بھا والتي أنكرھا في ھذا الصــدد .س: حدد ا
  لتي أشاد بھا : حب الحريـة ، واالبتعاد عن الظلــم امن الصـفات  -ج

   والتعصــــب  والغصـــب لتطـــاول الوضعـــاء علــى الكرمـــاء    

  
  
  

  ـــةحواريـــ
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  ـل وحــب المھذبيـــن من النـاس ، والرأفة بغيرھــم ، وعـدم الميـ    
  إلى إيــذائھـــم ، وعــدم االنخـــداع للمظاھـــــر...        
  لصفات التي أنكرھا: خداع الناس ومخالفة المظھرللمخبر ، اومن  -
  صغــــر عقول النـــاس ، التودد للمتكبـــرين ...     

  س: تنوعت عواطف الشاعر، فھل يمكــن أن تتبينھـــــا  ؟  
    المتنوعـــة : عاطفـــة حب النـــاس ،    ـــف الشاعـــرمـــن عواط -ج
  والتواضع لھـــم ، ومساعـدة الضعيـف ، وستـــرمساوئ النـــاس    
  ـن ديــوعاطفـــة االحتقـــار التـي تمثلـــت فــي نبــذ الظالمين المعت  
    والمتعصبيــن ، وتطاول الضعفاء األدنياء على األقويـاء الكرماء .  

  
  

  التحليل
  
  

ث عن ـالبح
  رــالعناص

  والعالقات
  
  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  جــــيستنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

  : بم يوحي عنــــوان القصيــــدة  ؟س
  وحي عنوان القصيدة بالذاتية ، وبالتسامي والعلــــو .ي -ج

  استعمل ضميري المتكلم والغائب على وجه الخصوص ؟ س: لم 
  ستعمل الشاعر ضميري المتكلم والغائب على وجه الخصوص ا -ج

   لتعميق الصراع الدرامي بين األنا العاقلة وھو الظالم المتعصب .    
  وبين األنا الموجبة وھو السالب .   

  ـل لذلــك س: تنوعـت" دالالت الغائــب" فھل يمكن تحديدھـــا ؟ مثـ
  من النص  .        
  ،  الت الغائـــــب بيـــن داللـــة الظلـــم والتعصــــبتنوعـــت دال -ج
  ـــر .بـــوداللة الدونيـــة الحقيـــرة ، وداللة النفـــاق ، وداللة التك   

 ا فيس: وظف الشاعر اإلضافات والنعوت بكثرة ، مثل لكل منھما مبرزا أثرھم
    المعنى  .  

  ن اإلضافات ما يلـــي : كــــل حـــر، مذھبــــي ، موظف الشاعر  -ج
  غير مھـــذب ، فـــؤادي ، حب األذيـــة ، طباع العقـــرب ...      

قيــدة من أثرھــا على الداللـــة أنه عمم الحرية لكل إنســان ، وإبــراز عو -
ــة لمضافـاكية ـــق يـــاء الملالشاعـــر في تملكــه المذھــب والفــؤاد عــن طري

 ،  
  ما استفادت النفي بغير لنفـي الوسطيــة بين التھذيــب وغيـــره . ك -
  اع كما ألحق إضافة الحــب لألذيـــة إلحاق اللــزوم ، وإلحــاق الطب  
  للعقــــارب إلحاق ثبــــات .     
شمط ، الضعيف ا يلي : الغاوي ، المتعصب ، خلب ، أجرب أمومن النعوت  -

 ذوفاالعربي ...وجاءت ھذه النعوت سواء أكان المنعوت ضميرا متصال ، أو مح
  مقدرا ، أم اسما ظاھـــرا لتثبيـــت الصفات .

  جــاءت ھـــذه النــعوت في بعدھــا السلبي إمعانـــا في لزومھــــا و -
  صغـــارالنفـــوس والعقـــــول .  
  عالقة ، فيم تكمن ؟ وعم تفصح  ؟   13، 12،  11س: بين األبيات  
  عالقة تتمثـل في كثرة ضميـــر المتكلـم   13، 11،12 بين األبيات -ج

  ـر ــاعوالمخاطـــب لتأكيـــد تالزميـــة الصداقـــة التي يــراھا الش    
          فصـحتوالتي يدافـــع عنھا ، وھــذه الثنائيـــة إيجابيـــة . وھــي     
  مبدأ الصداقة اإلنسانيـــة الحقـــة .عـن    

              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريـــــــة

  بــالتركي
يستخرج 

  فـــيصن
  بـــــيرت
  ددـــــــيح

  
  

  قــلتطبيا
  ررــــيح
  فــيص

  

  
  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
  النــــــــــص

  س: ما موقف الشاعر من عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ؟ 
ان بأخيه اإلنسان موقف إنساني إيجابي عالقة اإلنسموقف الشاعر من  -ج

  يدعو فيه إلى التسامي برفيع األخالق .  
  س: ما آثار ذلـــك في نفسه وفي نفســــك  ؟ 

كون يي نفسـه وفي نفسي أن كلينا يسانــد اآلخـــر ويتمنى أن آثـار ذلك ف -ج
  له صديقا ، فكالنا يدعو إلى مثل ھذا المبدأ / الموقف . 

  : ما النمط الغالب على النص  ؟  حدد أھم خصائصه .    س
ئـــه ـي إذ يقــوم فيـه الشاعــر بتفسيـــر مبدوصفي تعليلـ :نمط النــص  -ج 

ـــد تأكيوموقفه من العالقة اإلنسانية التي تحكم البشر ، ومن أھــم خصائص ال
  ــات .افـ، واإلض ( كــل ) و ( إني )  الم التوكيـــد ( ألغضب ) ،  الصفـــات

  
  
  
  

  إلقائيــــــــة

  
  

  
  

  : على من يعـــود ضميـــر المتكلـــــم في النـــص ؟ س
  عود ضميـــرالمتكلم في النص على الشاعــــــر .   ي -ج
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أتفحـــــــص 
 االتســــــاق 

واالنسجــام في 
تركيـــب 

فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

  د ضميرا المخاطب والغائـــب ؟   س: على من يعـــو
لمخاطب والغائب على القارئ ممثـــال للمجتمــــع وضمير ايعود ضميرا  -ج

ظالم كال الغائب على المتجرد من فاضل خلق اإلنسان ممثال للشـــاذ من المجتمع
  والمتعصب ....   

  س: ما أثر ھــذه الضمائر في بنـــاء النص  ؟   
في النص يتمثل في تعميـــق الصراع ، وتجلية  متجـللھذه الضمائر أثر  -ج

     ...األفكار ، وإبراز العواطف والمشاعــــر
 واضــعمــن س: تغيـــرالعائـــد عليــه فــي ضميـــر المتكلـــم فــي موضــع م

  القصيدة ، حــدد البيت واذكر السبـــب .
لبيت تني لم أذنب "  في اغير العائدعليه في ضميرالمتكلم في قوله :"يا ليت -ج

) ، والسبــب أن الشاعــر استطــاع أن يعـرف تأنيب ضمير 6السادس (
طبا مخا المســيء الذي أساء للشاعر عندما ال يقابلــه بإســاءة مثلھا فيقول
ب يـــذاته (مونولوج ) يا ليتني لم أذنب مع الشاعر . ويكفي المســـيء تأن

  ضميـــره له .   
ـــات ألبيـالقرائن اللغوية التي اھتدى إليھا الشاعر في الربط بين اس: ما أھم 

  في رسم مشاعـــره وأفكاره ؟  
كاره : ائن اللغوية التي ربط بھا بين أبياته لرسم مشاعــره وأفمن أھم القر -ج

  حروف العطف وحروف الجر ومنھا الواو والبـاء بكثرة . 
    ــد ، استخرجھمــا وبيــن   س: اشتملت القصيدة على التقابــل والتض

  أثرھما في المعنى  .     
  شتملت القصيدة على التقابل والتضاد ومنه : ا -ج
  أغضب للكريم من دونه /= وألوم من لم يغضب ، والتضاد بيـن :   
  ألغضب = من لم يغضب ، الكريم =/ من دونه .     

  رى . ال أ /أرى = –جنة =/ سبسب  –كل مھذب =/ غير مھذب  -
      ي موكب .ساكن في معقل =/ سائر ف –مقترب =/ لم أتقرب  -

  
  
  
  
  

  حواريــــــة

  مــــييالتق
  
  
  
  دـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق
  ررـــــيق

  
  
  

  
  

أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

  س: انطوى النص على قيم متعددة : اذكر أھمھا .
  ھا : القيمة االجتماعية واألدبية .يم متعددة أھمقانطوى على  -ج

  س: جسد الشاعر مبادئ مدرسة الرابطة القلمية . أذكر أھمھا .
ا ، يه  مبادئ الرابطة القلمية ومنھا : سھولة اللغة وأنسنتھفجسد الشاعر  -ج

 توظيف مظاھر الطبيعة كبرق خلب ، العقرب ، جنة  سبسب ، واالبتعاد
  عن التكلف والتعقيد . 

 ــدىس: كيف بدا لكم  الشاعر في نصــه ؟  ج : بـدت إنسانيــة التفكيـر ل
،  لحـقاالشاعـر معتبرا األدب رسالــة إنسانية تقوم علـى إرسـاء دعائـم 

  والخيـر والجمـال في اإلنسان والطبيعة كليھما .   
  

  
  
  

  حواريـــــــة

  
  
  
  
  
  
  
  

د ــــقواع
  ةــــــاللغ

  
  
  
  
  
  
  

  
  أستثمـــــر
  مــــــــوارد
  النــــــــص

  
  
  
  

إعراب إذ إذا 
  إذن

  
  

أكتشـــــف 
أحكـــــــــام 
  القاعــــــدة

  
  

  75ص    إذ ، إذا ، إذن ، حينئذ                 
  * تأمل ھذه الجمل : 

   وإذا بصرت به بصرت بأشمط .  -
  ذا نزل البالء بصاحبي       دافعت عنه بنابذي وبمخلبي      إ -
  إذا أساء إلي لم أ تعتب .  -
  .  ماء ظل الكواكبذو الغباوة دونه    فكما ترى في ال فإذا رآني -
  : ما داللة إذا في األمثلة المذكورة  ؟   س

ض ا مـادھــج* دلـت إذا ھنــا على الظرفيــة الزمانيــة : ( الفعـل بع
ب ــواغالبــا أو مضـــارع ) متضمنــة معنـى الشــرط متعلقــة بج

  .   في محل جر مضاف إليه الشـرط ، وھي مضاف . والجملة بعدھا
  :  تفحص األمثلة التالية* 
  إذا المنية أنشبت أظفارھا    ألفيت كل تميمة ال تنفع . و -
  لكته . وإذا أنت أكرمت الكريم م -
  .  إذا المعلم كان حاضرا أتيت -

  س: عالم دخلت  ؟
ھنا تم دخول إذا الظرفية على غير الفعل . ولذا يجب تقدير فعـل  -ج

ف يفسـره الفعــل المذكور في الجملــة حتى يسھـــل إعــراب محـذو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حواريــــــة
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  االســـم الذي يليـــه .  
  فالمنية : فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل ( أنشبت )  

  المعلم : اسم كان لفعل محذوف يفسره الفعل ( كان ) 
 وأنت : ضمير يعرب توكيد لفظي للضمير المتصل بالفعل المحذوف

  أكرمت ) المفسر بالجملة ( 
  * تأمل ما يأتي : 

  دخلت المدينة فإذا بالمؤدن ينادي إلى الصالة .  -
   ا طلبت منه أن يستره .استكتمته السر إذ -

  س: ما المعنى الذي تحمله إذا في كل مثال  ؟   
اب ، ) الظرفية ھنا الفجائية إذ المحل لھا من االعر أفادت ( إذا -ج

  المحل لھا من االعراب . وفي الثانية أفادت التفسيرية إذ 
  * تمعن في األمثلة التالية : 

  نصحتك إذ كان نازال من بيته .  -
  لذھن . نصحتك وكنت حينئذ شارد ا -
   42 وإذا قالت للمالئكة يا مريم إن هللا اصطفاك ) . آل عمران : ( -
  . ) واذكر في كتاب ابراھيم أنه مان صديقا نبيا إذ قال ألبيه .. ( -

  ) 41مريم :  (                                                              
  
    ؟ : ما الدالالت المختلفة لـ / إذ من خالل األمثلة السابقة س
فة ما ى الظرفية ، فإن ( إذ ) لھا من الدالالت المختلدلت كلھا عل -ج

  يجعلھا متباينة ، ومنھا : 
 ظرفيـةليه إذ سبقتھا ( حين ) الاني مضافــا إجــاءت في المثال الث -

الزمانية في محل نصب، وإذ جاءت منونة بتنوين عوض عن جملة 
   .تين محذوفة تفاديا للتكرار، وتستعمل (حينئذ) إذا بوعد بين الوق

يـره تعرب في الثالثة ( إذا قالت ...) مفعوال به لفـعل محذوف تقدو -
 ه . حل جر مضاف إلي(اذكر وقت قول المالئكة) والجملة بعدھا في م

تعرب في الرابعة ( إذ قال ... ) بدال مبني في محل نصب من و -
 تقدرإبراھيم المفعول به . وجملة ( قال ) في محل جر مضاف إليه و

  ب : واذكر في الكتاب إبراھيم وقت قوله ألبيه . 
  :  * تأمل اآلن العبارات اآلتية

  
  ن الھاتف . بينما كنا نائمين إذ ر -
  
  فأت المجتھد إذ نجح .  كا -
   
  ب اإلعرا أفادت األولى الفجائية            وھما ال محل لھما من -
  
  أفادت الثانية التعليلية   -
  

  * اقرأ ما يلي ، وتأمل " إذ ا" و "إ ذن "  ثم استنتـــج : 
  
 فھم . ستاذ إذا يمرنھم على الفھم ( أو ) مرنھم على الللمتعلمين أ -أ
   
    األخالٌء إذا تناصحنا . لو تناصح -ب
   
  ذن تنجح ( جوابا لمن قال لك : سأجتھد في دراستي ) :إ -ج
   

  رف جواب مھمل ال محل له من اإلعراب .  ح -أ –ففي     
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  البالغة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكناية و
  بالغتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مل أفاد تقوية المعنى وتوكيده .  حرف جواب مھ - ب –وفي     
ـل ـب مھمـــل أفاد الجـــزاء في المستقبــحرف جــــوا - ج –وفي     

  ونصب المضارع .                  
   

  الخالصــــة :   
  
  ين إذن ومعمولھا بالقسم عملت النصب .  بإذا فصل  -
  
    .   ذا سبقت بالواو أو الفاء العاطفتين جاز إعمالھا وإھمالھاإ -
    

  :لمراجعة ل -.تذكر معي القواعد1

 األمثلة :

  . تقول العرب : فالنة بعيدة مهوى القرط. 1
   أخيها صخر :يف  . قالت اخلنساء2
  شتا .  ثري الرمــاد إذا مـاك                   طويل النجاد رفيع العماد . 3
  . وقال آخر يف فضل دار العلوم يف إحياء لغة العرب :3

  كـريها بداوة األعــراب.ذ             جدت فيك بنت عدنان داراً و         
  . وقال آخر :4

  .الطـاعنني جمامع األضغان و             بني بكل أبيض خمدمالضـار        
  . اجملــد بني ثوبيــــك والكــرم ملء برديــك .5

  البحث : 

سافة ه المهذ مهوى القرط المسافة من شحمة األذن إلي الكتف . وإذا كانت
 أةر "أن هذه الم :ول بعيدة لزم أن يكون العنق طويًال ، فكأن العربي بدل أن يق

  ة .لة الجيد " نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصفطوي
وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجاد ، رفيع العمـاد ، كثيـر 
الرماد . تريد أن تدل بهذه التراكيب علي أنه شجاع ، عظيم في قومـه ، جـواد ، 

عبهـا ، ألنـه يلـزم  فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلي اإلشـارة إليهـا والكنايـة
من طول حمالة السيف طول صاحبه ، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عـادة ، 
ثم أنـه يلـزم مـن كونـه رفيـع العمـاد أن يكـون عظـيم المكانـة فـي قومـه وعشـيرته ،  
ــرة الطــبخ ، ثــم كثــرة  ــرة حــرق الحطــب ،ثــم كث ــه يلــزم مــن كثــرة الرمــاد كث كمــا أن

كيـب مـن التراكيـب السـابقة ، وهـي بعيـدة الضيوف ، ثم الكرم ، ولما كان كـل تر 
مهوى القرط ، وطويل النجاد ، ورفيع العماد ، وكثيـر الرمـاد ، ُكنـي بـه عـن صـفة 
الزمه ، لمعناه ، كان كل تركيب من هذه وما يشبهه كنايـة عـن صـفة وفـي المثـال 
الثالـــث أراد الشـــاعر أن يقـــول : إن اللغـــة العربيـــة وجـــدت فيـــك أيتهـــا المدرســـة 

يــذكرها بعهــد دواتهــا .فعــدل عــن التصــريح باســم اللغــة العربيــة إلــي تركيــب مكانــاً 
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  الخالصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يشير إليها ويعد كناية عنها وهو " بنت عدنان "
قــت و لقلــوب وفــي المثــال الرابــع أراد الشــاعر وصــف ممدوحيــه بــأنهم يطعنــون ا
هـو " لـنفس و االحرب فانصرف عن التعبير بالقلوب غلي ما هو أملح وأوقع فـي 

ـــه إذ هـــي مجتمـــع الحقـــد غاضـــمجـــامع األ ـــبغض و ن " ، ألن القلـــوب تفهـــم من ال
  والحسد وغيرها .

ـــركيبين وهمـــا : " بنـــت عـــدنان " ، " مجـــامع ان " األضـــغ وإذا تأملـــت هـــذين الت
نهم كنايـة ن كـل مـرأيت أن كًال منهما ُكنـي بـه عـن ذات الزمـة لمعنـاه ، لـذلك كـا

  عن موصوف وكذلك كل تركيب يماثلها .
بـه ، ن تخاطمـخيـر فإنـك أردت أن تنسـب المجـد والكـرم إلـي أما فـي المثـال األ

يسـمي هـذا و ‘ ان فعدلت عن نسبيهما إلي ما له أتصال به ، وهـو الثوبـان والبـرد
صـرح فيهـا ة أن يالمثال ومـا يشـبهه كنايـة عـن نسـبة . وأظهـر عالمـة لهـذه الكنايـ

إن هــذا فــســد ، أبالصــفة كمــا رأيــت ، أو ربمــا يســتلزم الصــفة ، نحــو : فــي ثوبيــه 
  النثال كناية عن نسبة الشجاعة .

ه إرادة جـــوز فيـــوإذا رجعـــت إلـــي أمثلـــة الكنايـــة الســـابقة رأيـــت أن كـــل منهـــا مـــا ي
  . يه ذلكالمعني الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ ومنها ماال يجوز ف

  ني .ك المعلكناية لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلا  . 1
ه قد كني عنالثة أقسام ، فإن المثعتبار المكني عنه تنقسم الكناية با  . 2

  يكون صفًة، وقد يكون موصوفاً ، وقد يكون نسبة .

 بــالغة الِكنـــايةثانيا :

فت ف طبُعة وصَ ن َلطال مالكناية َمْظَهر من مظاهر البالغة , وغاية ال َيِصل إليها إ
ا يف صور كثرية تُعِطيَك   وبدليلها ,  صحوبةميقة احلققرحيته , والسُر يف بالغتها أ
  القضية ويف طَيها بـُْرَهاُن ,كقول البحرتي يف املدح :

  ر َحمببِ الصدو  ُغضونَ فْضل اللْحِظ ِمْن حيُث َما َبَدا هلُم عْن َمهيٍب يفي 
قيقة ذي هو يف احلار الألبصافإنه َكىن عن إكبار الناس للممدوح َوَهْيِبتِهْم إياه بَغض 

الصفة  ات عنكناياِإلجالل , وتظهر هذه اخلاصة جليًة يف البرهان على اهليبة و 
  والنسبة .

ا َتَ◌َضع لك املعاين يف صور ومن ِأسباب بالغة الكناية , وال  سناتاحمل َأَ◌َ◌
َرك و َ ليأس و اشك أن هذه خاصة الفنون فإن املصور إذا رسم لك صورة لَألمل أَ 

  ضحاً ملموساً .َجَعلك ترى ما كنت تـَْعجُز عن التعبري عنه وا
ن املزاح عناية الك فمثل (كثري الرماد ) يف الكناية عن الكرم و (رسول الشر ) يف

  وقول البحرتي :
  َحولِ  يتَ  ملَْ أََماَ رأَْيَت اْلَمْجَد أَْلقى َرْحلُة ِيف آِل طَْلحَة مث

 اين يف صورةاملع  لكيف الكناية عن نسبة الشرف إىل آل طلحة , كلُّ أُولئك ُيِربزُ 
  تشاهدها و ترتاح نفُسك إليها .
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ا متكِّنك من أن َختِْدَش وجه اَألدب ع يسمى النو  هذاو ,  ومن خواص الكناية أ
ا كافوراً ويُعرِّ    لدولة :سيف ابض بالتعريض , ومثاله املتنيب يف قصيدة ميدح 

  ""الشادن. يـَْغمِ حلُت فَكْم باٍك بَأجفان شاِدٍن َعَلىَّ وكم باٍك بَأجفاِن ضَ ر  
  "القرط. "ملصممام اَوَما ربة الُقْرِط املليح مكانُُة بأْجزََع من َربِّ احلسَ 

  مِ َعمَّ ٍب مُ فَـَلْو كان ما يب ِمْن حبيٍب ُمقنٍَّع عَذْرُت ولكْن من حبي
  يأسهم ي وَرمى واتقى رمى ومنْ  دون ما اتقى َهوَّى كاسر ٌ كفِّى وقوسِ 

  عتاده من توهمإذا ساء فعل املرء ساَءت ظنونه وصدق مـا ي
َعََّ◌مم , مث وصف 

ي يدعي أنه ر الذالغدبفإنه كىن عن سيف الدولة أوًال باحلبيب امل
ي ه يرمي ويتق ألناجلنببمن شيمة النساء , مث المه على مباد هته بالعدوان , مث رماه 
 نه ال يزالألثله مبلشر الرمي باالستتار خاف غريه , على أن املتنيب ال جيازيه على ا

ضال, مث ل النحاو  له بني جواحنه هوى قدمياً يكِسر كفه وقوَسه وأسهمه إذا حيمل
ىت ليظن نون حالظ وصفة بأنه سيئ الظن بأصدقائه ألنه سيئ الفعل كثري األوهام و
نيب من سيف املت نال أن الناس مجيعاً مثلُه يف سؤ الفعل وضعف الوفاء . فانظر كيف

  من امسه حرفاً . الدولة هذا النيل كله من غري أن يذكر
أمثلة ذلك  و .  عهمسا ومن أوضح ميزات الكناية التعبري عن القبيح مبا تسيغ اآلذان,

  حيسن ذكرهالعما  ربونكثرية جداً يف القرآن الكرمي وكالم العرب , فقد كانوا ال يع
م يكنون عن املرأة بالبيضة   شاة .وال إال بالكناية , وكانوا لشدة خنو

  ات قول بعض العرب :ومن بدائع الكناي
  ال يا خنلة من ذات عرق عليك ورمحة اهللا السالم "ذات عرق ."أ 

  فإنه كىن بالنخلة عن املرأة اليت حيبها .
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   05الوحدة  : 
 أ ل آ :3 القسم قباني                                         لنزر إسرائيل جدران على فدائية منشورات نصوص                                        :النشاط

 :المستهدفة الكفاءات *

 .خصائصه بعض يعرف وأن النص صبغة يكتشف أن */.مهأعال بعض على يتعرف وأن ، النهضة عصر شعر من نموذج على يتعرف أن *

   :                                                   الدرس خطوات *

 وانســجامه اتساقه وتفحص النص بنــــاء تحديد4/ .ومناقشتها النص معطيات اكتشاف 3 .وقراءته النص تقديم2/ .النص بصاحب وتعريف تمهيد1 

 وخلف وغضبه، ألمه عن رتعب قصائد ، ضالرف شعر من له كان وقد شعرهم حول الجدل من الكثير أثير الذين الشعراء أحد هو قباني نزار "الشاعر  :تمهيد

 عنه؟ تعرف فماذا .إسرائيل جدران على فدائية منشورات " وقصيدة "النكسة دفتر على هوامش" قصيدته شهرة أكثرها ولعل ا كبيرا من هذا الجانبتراث

 السمراء لي قالت :الشعرية دواوينه 1944- السورية الجامعة – الحقوق كلية من تخرج   1923عام دمشق في قباني نزار ولد : .النص بصاحب التعريف

 ننيسا/ابريل 30 يوم المنية الشعر وافته مع قصتي أخضر، قنديل الشعر : النثرية مؤلفاته من أنت إال امرأة ال أن أشهد 1970 متوحشة قصائد 1944
                                                                   .قلبية بنوبة أصيب بعدما .عاما 75 عمر عن لندن في 1998

 .فردية قراءات ثم نموذجية قراءة :قراءته ثم النص تقديم

 : اللغوي الرصيد إثراء

 .رضاأل اغتصاب :نذكر النص يف السياسية المفاهيم على الدالة الكلمات من : المعجمي الحقل في

 :يالدالل الحقل في

 :النص معطيات اكتشاف

 مسجال ، والتنكيل التهجير أشكال كل رفض و ، مقاومته على رواإلصرا التحدي من شيء في ، الصهيوني المستعمر إلى القصيدة هذه في الشاعر يتوجه

 مهما ففلسطين . فلسطين أرض إلى العودة قضية وهي أال 1967 سنة العربية لنكبةا بعد وخاصة الفلسطيني الشعب نضال في هامة تاريخية حقيقة بذلك

  ) العشر الوصايا وفي .. قرآنها في ،نبيها الكريم في باقون ( الشاعر قول ذلك يؤكد للعرب وحق دياناأل مهبط هيف حدث

 (ئيلإسرا و / العرب  )محورها الخطاب في ثنائة النص في تتجلى :النص معطيات مناقشة

 :النص بناء تحديد

 يثبت الذي الخطابي باألسلو  الشاعر آثر ذلك أجل ومن عنها ويدافعون يعمرونها الذين أهلها لها فلسطين أن هي تاريخية حقيقة يثبت أن يريد الشاعر

 قوله في كما )نحن ( المتكلم ضميرل الشاعر استعمال ذلك ودليل عربي كل مواقف هي المواقف هذه أن الشاعر وضح وقد,.... ثاألحدا ويصف الحقائق

 حشيش مثل : قوله في كما والتشبيهات .معصمها في تلبس التي :قوله في كما كالنعوت الوصف مؤشرات من الشاعر أكثر فقد وعليه )هنا باقون فنحن (

 ىاألقص المسجد نيسانها، ، آذارها : في كما والزمانية المكانية والظروف  البحر

 مستعينا ذلك على ةاألدل كل موظفا الصهاينة عن ذلك ونفي فلسطين أرض في الفلسطيني الشعب حق إثبات الشاعر حاول :نسجامواال تساقاال تفحص

 مستعينا الجمل في الشاعر نوع ظواأللفا المعني بين التناسق من نوع إحداق أجل ومن عمر يأتي فسوف .. خالدا قتلتم إذا :قوله في كما الشرطية بالجمل

 كما الفعلية الجمل الشاعر استعمل والتحدي المقاومة عن الحديث وعند .جديد شهيد قصىاأل المسجد :قوله في كما اسمية جملال من خباراأل ديفي بما
 ...باقون :قوله في

 :القول مجمل

 مظاهر بعض اذكر/والفني؟ دبياأل الجمال وإظهار السياسة عن الحديث بين يربط أن الشاعر استطاع كيف/النص؟ في الشاعر أثبتها التي الحقيقة هي ما _

 من العربي الشعر تضمنه ما لكل ممثلة وحدها تكون تكاد " إسرائيل جدران على فدائية منشورات " قصيدة إن... التعليل؟ مع النص في دبياأل الجمال

 صراعه في أرضه، وتحرير حقه؛ تأكيد في العربي إليها يستند يالت والمنطلقات والقيم المفاهيم بكل تحفل إذ الفلسطينية، بالقضية اهتمامه في وأفكار معان

 ولىاأل فلسطين قصيدة بحق تكون أن جديرة وهي الصهيوني، العدو مع
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 لثومك أم أبرزهم أشعاره، الفنانين من العديد غنى .الوطني الشعر  كتابة في أبدع و الحديث، الشعر تميزان لتانال غةالبال و البساطة من الجمع في شعره ك

  العربي العالم في القراء بين واسعة محبة اكتسب و الوهاب، عبد محمد و الساهر كاظم و فيروز و الصغيرة نجاة و حافظ الحليم عبد
 ع+آل  :3القسم                                                         باإلعرا من لها محل ل التي الجمل  :الموضوع                       قواعد :النشاط

 ت

  :المستهدفة الكفاءات *
 كتابه في لحقا مكتسباته يوظف أن/ * .باإلعرا من لها محل ل التي الجمل على الطالب يتعرف أن*

  :الدرس خطوات *

 القاعدة أحكام اءبن 3/  القاعدة أحكام واكتشاف مناقشتها ثم مثلةاأل كتابة 2 /باإلعرا من محل لها التي الجمل بأنواع تذكير ، التمهيد 1

 .ضبطها و المتعلم موارد إحكام 4

 ؟باإلعرا من محل لها يكون هل مفرد إلى تؤول التي الجمل ساألسا هذا وعلى بها؟ يذكر فمن ،باإلعرا من محل لها التي الجمل سبق فيما عرفت :تمهيد

 .:مثلةاأل

 .حمر هنود شعب شعبنا من تجعلوا لن :الشاعر قول تأمل

 .باقون فنحن

 .إسورة معصمها في تلبس التي رضاأل هذه في ...

 : القاعدة أحكام اكتشاف

 نظرت وإذا ؟ تبعت ماذا مفرد؟ إلى تؤل هل ؟"باقون فنحن" جملة في رأيك وما تستنتج؟ ماذا ؟ تأويلها يمكن هل ،ولىاأل والجملة ولاأل المثال المتأمل

 تستنتج؟ ماذا ؟ مفرد إلى تؤول تجدها هل لثالث؟ا السطر في التي الموصول اسم بعد جاءت التي الجملة إلى

 _.................................................  :____________________________________________القاعدة أحكام بناء

 أو ، جر أو ، نصب أو ، رفع موضع في إنها هافي يقال وال ، إعرابه تأخذ و ، المفرد محل تحل ل التي الجملة هي :باإلعرا من لها محل ل التي الجملة

 : التالي النحو على وأنواعها . جزم

 .فعلية أم ، اسمية أكانت وسواء ، تقديرا أو ، لفظا الكلم بها نبتدئ التي الجملة بها ويقصد : ةاالبتدائي الجملة* 

 باإلعرا من لها محل ل لجملة التابعة الجملة *

 اللذان ، التي ، الذي : هي الموصول وأسماء .مصدري، حرف أو ، موصول سمال صلة تكون التي الجملة هي: الحرفي أو ، سمياال الموصول صلة جملة* 

 أية ، ي أ ، ذو ، ماذا ، ذا ، ما ، نمأل ، ئيالال ، تيالال  اللواتي ،لىاأل ، الذين ، اللتان ،

 ومثالها تحسينه أو ، توكيده أو ، وتوضيحه الكلم تقوية وفائدتها ، خرلأل منهما كل حتاجي ، زمينمتال شيئين بين الواقعة الجملة هي: المعترضة الجملة_*

 يسأم لك أبا ال  حول ثمانين يعش ومن الحياة تكاليف سئمت: زهير قول

 ، لوما ، لوال ، لو ، إذا : الجازمة غير الشرط أدوات .جازم غير لشرط جوابا الواقعة الجملة* 

 تمردا اللئيم أكرمت أنت وإن ملكته الكريم أكرمت أنت إذا : المتنبي كقول . كيف ، الشرط معنى المتضمنة لظرفيةلما 

 هي الجازمة الشرط وأدوات . الفجائية إذا أو ، بالفاء مقترن غير جازم لشرط با جوا الواقعة الجملة 

 نعد تعودوا وإن : تعالى لهقو  نحو . متى ، أينما ، حيثما ، كيفما ، مهما ، ما ، من ، إذما ، إن ، أيان ،

 عذاب من تنجيكم تجارة على أدلكم هل : تعالى قوله نحو . نبيلة قهأخال أي مؤدب هو : نحو . يسبقها ما تفسر زائدة فضلة جملة هي : المفسرة الجملة *

  ورسوله باهللا تؤمنون أليم

  الحق نقولال  واهللا : نحو: للقسم جوابا الواقعة الجملة *
 .......................................................................................................................:وضبطها المتعلم دموار  إحكام 

 :باإلعرا من لها محل ل التي الجمل من باإلعرا من محل لها التي الجمل ليي ما في بين
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 آ / ع 3 القسم حداد                                       مالك / يجيب ال راألزها رصيف  :الموضوع     مطالعة                     :النشاط

  :المستهدفة الكفاءات *

 .ومناقشتها بالقصة المتعلقة المفاهيم أهم اكتشاف من الطالب يتمكن أن */          النص فهم إلى يتوصل أ ن*       

                                                         :          الدرس خطوات *
 النص بصاحب والتعريف التمهيد 1

 أفكاره واستخلص النص معطيات اكتشاف 2

 فيها الرأي وإبداء النص معطيات مناقشة 3

 مميزاته واستخلص النص استثمار 4

 القصة؟ فن عن تعرف ماذا : تمهيد

 والوصف السرد على تعتمد بطريقة مشوقة معينة ومكانية زمنية بيئة في معينين صجرت ألشخا الحوادث من مجموعة أو حادثة سرد على تعتمد النثرية الفنون من فن هي _

 .والحوار

 صاحبه؟ عن تتذكر ماذا عنه؟ تتذكر فماذا (المضطهد الشاعر ) عنوان تحت حداد مالك للكاتب نصا تناولت الماضية السنة في أنك تذكر _

 التحاد عام أمين أول وكان ، آمال مجلة  1969سنة أسس .بقسنطينة 1927 سنة ولد جزائري كاتب حداد مالك :النص بصاحب التعريف

 لم راألزها رصيف . والدرس التلميذ . خطر في الشقاء :آثاره من .فيها توفي التي السنة وهي 1978 و 1974 سنوات بين الجزائريين الكتاب

 . ...يجيب يعد

 فردية قراءات ثم نموذجية قراءة :صالن قراءة

 :النص معطيات اكتشاف
 بين الذي المقطع في وهو . فرنسا إلى يسافر جعله مما داالضطها شاعر يعاني هو و طوبال بن خالد بطلها يجيب ل راألزها رصيف رواية من أيدينا بين الذي *المقطع

 وقد المهجر في أيدينا

 .بناره ويكتوي ستعماراال قسوة  تحت يعيش يزال ما الذي وشعبه وطنه خبر *بلغه

 أيضا ولكنها وتلومه تعاتبه لزوجها ترسل فهي والمرارة اللم كأس تتجرع وهاجر تركها التي زوجته وريدة والثانية البطل طوبال بن شخصية ىاألول شخصيتين يظهر *والمقطع

 . تحبه تزال ما أنها له تعلن

 …السيادة ستعود ، الفجر سيشرق ، الحب سيبقى : مثل من النص عبارات خلل من ذلك ويظهر ئلمتفا الشاعر أن إل األلم هذا كل *رغم

 : النص معطيات مناقشة

 . راالستعما الوحش بلفظة الكاتب *قصد

 الهمم يشحذ ألنه األمة بقضايا الملتزم الدب كمثل ذل الوطني الحس يرسخ ل ولكنه بماضيهم لاألجيا ويعرف الحقائق يقدم الموثق التاريخ *

 .الوطنية بالروح الحساس ويقوي

 عن المعبرة المتفجرة العواطف من الهائل الكم بذلك نشعر أننا إل مترجم النص أن فرغم النص في الشعرية اللغة غلبة يجد النص في المتأمل *

 ..السيادة ستعود .. الفجر سيشرق .. لاألطفا سيعيش ..الحب سيبقى :قوله في ورد ما ذلك ومثال حداد مالك شاعرية

 :النص موارد استثمار
 .المستعمر من ومفزع مرعب هو ما توحي بكل اإليحاء شديدة عبارة فهي الوحش، سيرحل :قوله النص في اإليحائية اللغة مظاهر من*

 الموت يطلب وهو يرويها فاشلة حب قصة يعيش الذي خالد بطلها المعلقة واألحزان المعلقة الجسور مدينة قسنطينة ذاكرة هي مستغانمي لحلم الجسد ذاكرة رواية*

 قصة بينهما فتنشأ الطاهر بابنة يلتقي سنة عشرين وبعد .. بعد النور تر لم التي بابنته الطاهر يوصيه استشهاده قبل ولكن بحياته المجازفة بداعي التدريب معسكرات فيدخل

 .بالفشل أيضا وتنتهي ... جديدة حب

 وقد االستقالل بعد إل الوطن أرض إلى يعد ولم ، وزوجته وطنه عن بعيدا المنفى ليعيش فرنسا إلى سافر أنه ذلك من األشياء من الكثير في بطله مع يشترك حداد مالك*

elbassair.net  _.تماما روايته بطل مثل ووجعه بألمه الثورة في ويشارك بشعره يناضل فرنسا في هناك ظل



  
 أ ل آ :3 القسم درويش                                                     محمود حصار حالة نصوص                          :النشاط

                                                     :   المستهدفة الكفاءات *

 .أعلمه بعض على يتعرف وأن ، النهضة عصر شعر من منوذج على يتعرف أن .1

 .خصائصه عضب يعرف وأن النص صبغة يكتشف أن .2

  :الدرس خطوات *

 وانسجامه اتساقه وتفحص النص بناء حتديد / .ومناقشتها النص معطيات اكتشاف/.وقراءته النص تقدمي/ .النص بصاحب وتعريف متهيد

 فهل .بعمق اماسا عايشوا الذين أبنائها من أفضل عنها يعرب أن يستطيع الذي ذا من لكن  ...يبدع و فلسطني قضية عن عريب كل يعرب قد  :تمهيد

 ؟فلسطني مأساة عن كتبوا من فلسطني أبناء الشعراء من تعرف

 الصحافة يف عمل  .ياسني كفر ف الثانوية دراسته واصل  .بعكا ةر البو  قرية يف 1941 عام ولد فلسطني شاعر درويش مودحم :النص بصاحب التعريف

 . فلسطني من عاشق . دواوينه من .يةاحل اللغات أهم إل أعماله تترمج . يةعامل و عربية ةمسأو  و جوائز عدة على حصل . العربية البلدان من العديد يف

 .البحر دائحمل حصار

 .فردية قراءات ث وذجيةمن قراءة :قراءته ثم النص تقديم

  :اللغوي الرصيد إثراء

 .العربية القهوة .الواقفون.البيت ةسيد. ملاأل.صاراحل :جتماعيةاال فاهيمامل يف تصب اليت لفاظاأل من: العجمي قلحال يف

 خاطرة مذكر خواطر البال :يلالدال قلحال يف

 دجن ذلك أجل ومن .يطاق ال حد إىل معاناته وصلت وقد .سرائيلياإل لحتالاال بسبب اليأس من حالة الفلسطيين واطنامل يعيش: النص معطيات اكتشاف
 القهوة شرب إل الشاعر يدعوهم و اليهود هم العتبات على الواقفون _..دبابة طروادة جنرال ..ولهق خلل من ذلك يبدو و تلاحمل على للثورة يدعو الشاعر

 بشر أننا إىل نطمئن . مثلنا بشر بأنكم تشعرون قد السجناء . داالضطها على الدالة العبارات ومن _ ينالفلسطي حياة من روجاخل إىل و . العربية

  النص داخل ايباجي صدى له كان نعم ..لحتالباال العنوان يوحي  _؟.النص داخل صدى له دجت هل و النص عنوان يوحي مب :النص معطيات مناقشة
 وظف اذامل _ذلك يف يرغب إنسان كل نال ميزة النصر يف ملاأل اعترب رأيك؟ إبداء مع ذلك وضح عيبا أم ميزة النصر يف األمل الشاعر راعتب هل -

 يآلت ىاألخر  الرموز هي ما _يعهامج نسانيةاإل أبناء بني معجت اليت الروابط على للدالة ادم شخص الشاعر وظف علل؟ النص يف ادم شخص الشاعر
 يبدو _.لاألصي العرب للكرم رمز العربية القهوة. للعجز رمز العاطلون. للخضوع رمز السجناء :الشاعر وظفها اليت الرموز من دللتها؟ ما و . وظفها

 ىإل العدو جنوح إمكانية من متشائم أم أمتفائل الوقف هذا عن فيه رعب الذي القطع ما دعاته و السلم يبحم من – الصعب الوقف رغم – الشاعر
 نلعب. الدالة العبارات ذلك؟ على يدل ما النص من استخرج _ذلك دوثحب متفائل هو و السادس. السلم وحن جنوحه عن يعرب الذي قطعامل السلم؟

 .الفلسطيين الشعب معاناة إل و ستعماراال عيوب كشف إل الشاعر يهدف النص؟ من الشاعر ليهإ يرمي الذي عفاالد ما ...الرائد أخبار نتصفح النرد

 على الدالة الصور من و الفلسطيين نسانإلا واقع عن عرب وقد..للفلسطيين ءاأعد مأ .تلاحمل الشاعر ا نعت اليت الصفات من:النص بناء ديدحت

 فمن معا ووصفها الناس أحوال سرد على الشاعر اعتمد وقد هذا...مساأل جاءين ، الصباح ورد مثل القلوب الفجر، أهبة على بلد ،ملاأل نرب ) قوله.ذلك

 البيت سيدة تعلق ل أن :قوله ذلك ومثال وصافهأل وبيانا تمعاجمل عن حكاية جاء ما الوصف ومن( نقرا نتصفح . نلعب ) الفعلية ملاجل يف يظهر ما السرد

 ...الغسيل حبل

 ..البيانية الصور و يةمساال ملاجل و لاألحوا و النعوت كثرة بسبب الوصفي النمط هو النص على الغالب النمط

 جلدته أبناء بني و بينه شرتكامل صريامل و معياجل نااأل على يعب الذي نحن ضمري من الشاعر انطلق :نسجامواال تساقاال تفحص

 .الفلسطينيني بواقع ذلك وربط .. سوهومريو  طروادة مثل ةاألدبي الرموز لبعض الشاعر استعمال معانيه طوتراب النص اتساق مظاهر ومن
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 يسهرون أعداؤنا  .وظفها عبارة أو لفظة كل يف نتماءاال روح عن يعرب فهو القومية و الوطنية عةز الن قوي بشكل نصه يف الشاعر جسد لقد :القول ملجم

 لكنه مساواة و عدل يف خراأل    مع التعايش و السلم إل نزوعه ذلك يف امب النص يف قيمة ابرز هي السياسية فالقيمة عليه و . رالنو  لنا يشعلون أعداؤنا و

 و. العربية القهوة معنا اشربوا و ادخلوا . الشارع يف نساناإل معاناة اليومية تمعاجمل معاناة بعمق يصور فهو جتماعيةاال القيمة خاصة خرىاأل القيم من لوخي ال
 فمسحة كتئاباال  إل قريبة الشاعر نفسية من جعلت اليت زليةاأل شبه عاناةامل هذه . صباحا الغسيل حبل البيت سيدة تعلق ال أن . بيتها يف رأةامل معاناة

  .عام آلف ثةثال منذ ... مثلي هو من يفكر اذامب . عباراته جل يف بادية سىاأل و زناحل
  أ ل آ 3 القسم                              الحر الشعر في المتقارب  :الموضوع                                                                   غةبال :النشاط

 
 المستهدفة الكفاءات :  
 

 الشعرية النصوص أوزان معرفة إلى التوصل : المرحلية الكفاءة                 

  الحر الشعر في وتواجده المتقارب بحر التعرف : تعليميةال الهداف                
 الحر الشعر بمفهوم تذكير تمهيد1: الدرس خطوات*

 تقطيعها ثم األمثلة كتابة   2                    

 الرجز تفعيلة على تطرأ التي التغيرات اكتشاف 3                    

  خالصة  4                     
 

  على وزنه ولكن هل هو البحر الوحيد؟ نظم ولذلك .النثر إلى البحور أقرب من الرجز بحر أن الماضية الحصة في عرفت :تمهيد
 

 : التالية الخطية البيات تأمل :األمثلة

  فـــ فعولن  فعولن فعولن  /0/0//0/0//0/0الفجر// أهبة على بالد

  فعولن فعول عولن 0/0///0//0/0ذكاًء       / أقل صرنا

 فـ فعولن فعولن فعول فعولن /0/0//0/0///0//0/0حملق في ساعة النصر//ألنا ن

  ـ ف فعول فعولن فعول فعول فعولن عولن//0//0/0///0///0//0/0//0/0بالمدفعية/ المتللئ ليلنا في ليل ال
 

 :صةالخال أحكام اكتشاف

 :ومفتاحه العمودي الشعر في المتقارب ربح تفعيلة وهي )فعولن ( لتفعيلة خاضعة األبيات

 فعول فعولن فعولن فعولن // الخليل قال المتقارب عن

 ما إلى فتحولت مزاحفة وردت كما صحيحة فعولن تفعيلة وردت وقد تالتفعيال من ثابت بعدد يتقيد ولم الخليلي العمود من تحرر قد الشاعر أن ذلك بعد حظوالمال

 :يلي

 زحاف وهو الساكن الخامس بحذف فعول ______ فعولن

  السبب بحذف فعل ______ لنفعو 
 آ :3 القسم                                             قميحة محمد مفيد العربي الشعر في مااللتزا                                           نصوص :النشاط

 ل

 :المستهدفة الكفاءات *

 الحياة في وفوائده األدب في مااللتزا معنى يكتشف أن.1

 .الملتزم األدب على مستقبل التعرف في النص من يستفيد نأ 2.

 ..................................................................................................... :الدرس خطوات *

 .النص بصاحب وتعريف تمهيد.* 1

 .وقراءته النص تقديم.* 2

 .ومناقشتها النص معطيات اكتشاف.* 3

  .صةخال.* 4
 

elbassair.net  دعاته؟ بعض تعرف هل ؟مااللتزا أدب عن تعرف ماذا : تمهيد



 
  :.النص بصاحب التعريف

 من العديد حقق كما. وأشعاره أخباره - سدياال األبرص بن لبيد :كتاب منها الكتب من العديد له اللبنانية الجامعة في العربي الدب أستاذ هو قميحة محمد مفيد .د
 )أحمد بن محمد الدين شهاب( بشيهيلال مستظرف فن كل في لمستطرفا كتاب منها الكتب

  .فردية قراءات ثم نموذجية قراءة :قراءته ثم النص تقديم
 

 :النص معطيات اكتشاف

 يرسم أن بذلك عليه يستوجبف الحياتي الطيف ألوان بكل فيتأثر الحي المجتمع يعيش ولكنه والتطلعات الهموم في معهم يتشارك مثلهم فهو الناس عن األديب ال يختلف

 .والمشاكل القضايا لكل الجذرية الحلول عن يفتش وأن ،لألجيال الطريق

 بل ، فكريا ترفا األدب يعد فلم . الثانية العالمية الحرب بعد الجديد الواقع ذلك بعد وخاصة .اإلنسان إليها يسعى التي التغيير عملية في الفعالة الوظيفة لألدب كان وعليه

  .اإلنسان وبناء الحياة بناء في مهم عالم إلى تحول
 

 :النص معطيات مناقشة

 همه مفوها خطيبا باألدي يكون أن يعني ل هدا ولكن بصدق وقومه نفسه عن باألدي يعبر أن يعني موااللتزا والمضمون الشكل بين يجمع ممتع جميل فن هو األدب

 في يكون أن يجب األدب أن أصحابها يعتقد التي ةاالشتراكي الواقعية وخاصة الواقعي المذهب نذكر باألدي لزمت التي المذاهب ومن. المختلفة تاأليدلوجيا عن الدفاع

  .الشيوعيين بمصطلح )البروليتاريا (الكادحة الطبقة خدمة
 
 الشعوب؟ وطموحا قضايا عن التعبير على األقدر هو من: صةخال

 نظرك؟ وجهة من ساألسا هذا على باألدي يكون فمن

  عراب المسند والمسند اليها
 : ورد في النص

 . ، رصاصية : مسند السماء : مسند إليه .السماء رصاصية

 . ، يتذكر : مسند آدم: مسند إليه . يتذكر آدم

 . الخبر ــ ـــ ما الذي أسند إلى المبتدإ في الجملة األولى ؟

  ــ الفعل ـــ ما الذي أسند إلى الفاعل في الجملة الثانية ؟

 . استخرج المسند في كل مثال من األمثلة التالية ثم حدد وظيفته اإلعرابيةـــ 

  .رويدك : اسم فعل . رويدك ال يخدعنك البيع

 . مبتدأ استغنى عن خبره : قائم أقائم أنت بواجبك ؟

  . معتدال : خبر صار . صار الجو معتدال

 . فضيلة : خبرإنّ  . إّن الصدق فضيلة

 . ال : مفعول به ثانسه . وجدت التمرين سهال

 . محققا : مفعول به ثالث . أعلمت التلميذ النجاح محققا

 . إحسانا : مصدر نائب عن فعله . إحسانا إلى الوالدين

 
 : ــ المسند : هو المحكوم به أو المخبربه ، أو هو اللفظ الذي يسند إلى الموضوع ليكتمل المعنى . وهو1

 . ا ــ الفعل التام

  ب ــ اسم الفعل

 . جـ ــ خبر المبتدأ

 . ( إلى ثالثة مفاعيل المفعول الثاني للفعل المتعدي إلى مفعولين ، المفعول الثالث للفعل المتعدي ــ ما أصله خبر المبتدأ : ( خبر كان وأخواتها ، خبر إّن وأخواتها ، د

 . هـ ــ المصدر النائب عن فعله

 . التالية ثم حدد وظيفته اإلعرابيةـــ استخرج المسند إليه في كل مثال من األمثلة 

 . المدافعون : فاعل . انتصر المدافعون

 . فاعل الصفة المشبهة : خلقك . أنت الحسن خلقك

elbassair.net  . اسم المفعول طلبك : فاعل .ما مرفوض طلبك



 . المتفوق : نائب فاعل . يكّرم المتفوق

 . التلميذ : اسم ظلّ  . ظّل التلميذ مجتهدا

 . لفهم : اسم لعلا . لعّل الفهم حاصل

 . مفعول به أول : األب . ظننت األب مسافرا

 . اإلهمال : مفعول به ثان . أنبأت الكسول اإلهمال ضارا

 
  : و هو ــ المسند إليه هو المحكوم عليه أو المخبر عنه ، أو هو اللفظ الذي يسند إليه سائر الكالم2

 ( اــ الفاعل للفعل التام أو ما يشبهه ( المشتقات

  . ــ نائب الفاعل ب

 .جـ ــ المبتدأ الذي له خبر

 .( مفاعيل للفعل المتعدي إلى مفعولين ، المفعول الثاني للفعل المتعدي إلى ثالثة ــ ما أصله مبتدأ : (اسم كان وأخواتها ، اسم إّن وأخواتها ، المفعول األول د

 . مازاد عل المسند والمسند إليه في الجملة فهو قيد

 . النعت ، البدل ، العطف ، التوكيد : أدوات الشرط ، أدوات النفي ، حروف الجر ، المفاعيل الخمسة ، الحال ، التمييز، والقيود هي

 
 . استخرج من النص " حالة خصار " خمس جمل فعلية وعين المسند والمسند إليه
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 الوحــــــــــــــــــــــدة : 06 

                               

  ثالثةالسنة ال :لمستوىا        محمد الصالح باوية /اإلنسان الكبير  : الموضوع  اللغة العربية وآدابھا : المــــــــادة

                                                                                                          نــص أدبـــــــــي :    النشــــــــــــــاط
                               قيم الثورة الجزائريةالتعرف على   :    الھدف العــــــام  
  الوقوف على القضايا الفنية في الشعر الحر  :    الھدف الخــاص       

         ف على أحكام التمييز والحال وما بينھما من فروق و الفضلة وإعرابھاالتعر                           
  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين
  ةـــالمعرف
ة ـــــمعرف

  المعطيات 
  ةـــالخاص

  
  

أتعرف على 
صاحــــــــب 

  ـــــصالـنــــ

درس الطب بعد االستقالل وتحصل على  1930ولد الشاعر باوية في المغير سنة    
، اھتم بالشعر فقرضه  1979الشھادة في بلغراد وشھادة االختصاص من الجزائر سنة 

  وكان متميزا من أوائل الجزائريين الذين كتبوا القصيدة الحرة.
لقضايا الوطنية والقومية منھا قضية من دواوينه أغنيات نضالية الذي تغنى فيه با   

  الثورة الجزائرية التي يعالجھا في ھذا النص

  
  
  

  إلقائيـــــــــــة

اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــاللغوي
  
  

أثــــــــــــري 
رصيـــــــدي 

  ــوي ـاللغــــــ

  في معاني األلفاظ:..........
  قل القيم:الحقل المعجمي الذي ينتمي إلى ح في الحقل المعجمي:

  السالم الحب ، الحياة االبتسام، الشوق، اإلنسان   القيم اإلنسانية:
القيم التاريخية: وحدنا المصير التاريخ ، بطوالت شھيد ، أنا حدث ثر، الطواغيت ُ 

  الثورة
  في الحقل الداللي:

  اللي الحقل الد
  يء البِكر: أول مولود ألبويه ، أو أول كل ش/     األبكار: ج بكر العذراء

  الَبَكر: التعجيل واإلسراعر:االستعجال في االستيقاظ باكرا / البكو

  
  

  إلقائيــــــــــــة

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع

  رـــــــيفس

  
أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

بالثورة الجزائرية والقضية العربية بصفة  يوجه الشاعر القصيدة إلى كل مسكون  -
عامة في موقف تاريخي لما أعلنت تجربة الوحدة المصرية السورية في قمة تأجج 

مما  1958سنة   الثورة الجزائرية وكانت تحقق أكبر االنتصارات الداخلية والخارجية
  كان يثير اعتزاز كل الشعوب العربية. 

على األعداء وخاصة  -في زمن االنتصارات-آنذاك  فالشاعر يفتخر بما يحققه العرب  -
الوحدة المصرية السورية التي كانت أمنية الشعوب العربية في تحقيق الوحدة العربية 
بعد طرد المستعمر الغربي منھا فرمز للعربي المنتصر بقيمه اإلنسانية باإلنسان الكبير 

    وھي البنية الداللية التي يحملھا العنوان
من الشعر السياسي التحرري ألنه يتغنى بقضايا سياسية جمع فيه   ر حر)النص(شع  -

بين اإلشادة ببطوالت الشعب الجزائري والوحدة العربية اللتين كانتا الشغل الشاغل في 
  زمن نظم القصيدة .

فضاء النص ينطلق من حقائق واقعية كأحداث الثورة والوحدة : وحدنا المصير من  -
  في أرض الجزائر، بطوالت شھيد. خطى طفل يحمل المدفع

مثل االستعارات والرموز التي يوظفھا في  الخيالكما ينطلق من قاموس الشاعر في 
  التعبير وھي أغلب النص 

  

  
  
  
  

  حواريـــــــــة

  
  

  التحليل
  

  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

لھمت القيم اإلنسانية في معجم الشاعر عكس طبيعة الثورة الجزائرية التي است  -
مواجھة المستعمر من حب وتسامح وعدالة والتفاؤل بغد مشرق ، ألنھا ليست ثورة 

ولھذا ليس من الصدفة أن يمثل  -  خبز فحسب وإنما الطموح السترجاع كرامة اإلنسان
  الشاعر ويستلھم ھذه المبادئ في النص فيجمع بين قيم السلم والحرب .

علمته قيما سامية جميلة أصبح بفضلھا كغيره ممن تعلم منھا  ففي رأيه أن الثورة -

  
 حواريــــــــــة
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  إنسانا كبيرا.
  بــالتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
  ددـــــــيح
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

أحدد بنــــاء 
  النــــــــــص

اللغة أدت وظيفة جمالية كبيرة بانزياحاتھا ورموزھا، وھو خروج جميل عن  -
  وف في التعبير عن األفكار إلثارة الذھن والمتلقي.المأل

كما أن لغة النص سايرت مضمونه المتحدث عن الثورة بما الزمھا من حدة في  -
  الفعل فكانت لغة النص مزدوجة بين اللين والقوة حسب سياق الفكرة. 

كما اعتمد النص على التكرار لإللحاح على فكرة معينة في مواقف كثيرة مثل   -
ل شعبي ، يا جراحي ، أوقفي التاريخ، إنسان كبير) وھذه المعطيات المتكررة (قا

  ھي الرسائل التي يحملھا الشاعر بإلحاح إلى القارئ المتلقي.
في النص صور كثيرة تعكس طابع الحرب: مثل في دمي كنز السنابل ، من  -

  ضلوعي من دمي عبر الجزائر ، طفل يحمل المدفع )
  ي النص تحيل إلى ثالثة فضاءات الرموز الواردة ف  -

  * فضاء المستعمر: أساطيل عتيقة، أصنام غبية، ...                  
حزمة                              ثورة بكر   * فضاء الثورة: قلب بركان                  

  مصلوبة...
ى قبلة طفلي * فضاء المستقبل واالستقالل: صوت المناجل، شوقا إل                  

  وزغاريد ..

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

  
أتفحـــــــص 
االتســــــاق 

واالنسجــام في 
تركيـــب 

فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

وردت في النص أفعال األمر وھي ذات داللة نفسية تتمثل في انفعال الشاعر مع  -
  ة) وافتخاره بھا .األحداث(بطوالت الثور

ولھذا فالنص ممزوج بين النمط االنفعالي(الجملة اإلنشائية المتكررة) والنمط السردي  -
  سرد األحداث ألن النص أشبه بقصة رمزية ( مر بك خصائصھما)

قوي وربما ھو انعكاس لتأثر الشاعر بطبيعة وطنه المتنوعة   للطبيعة حضور متنوع
  ھر، ھنا بحر وأمطار..بين الشمس السخية، الربى، الز

لغة الشعر في العادة تتراوح بين اللغة الجاھزة وھي التقليد في التعابير السابقة وبين  -
التجديد في التجربة الشعرية بخلق صور جديدة من التراكيب والتعابير وھو دأب 

  جديدا من التعابير غير المألوفة. الشاعر في ھذا النص الذي أنشأ فيه معجما

  
  
  
  
  

  ريــــــــــةحوا

  
  
  
  

أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

    .......عد إلى الكتاب
  حواريــــــــــة

  
  
  

د ــــقواع
  ةــــــاللغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أستثمـــــــــر 
موارد النص 
  وأوظفـــــــھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أحكام التمييز والحال
 تمھيد:

عراب ، فماھي ؟عرفت فيما سبق الجمل التي ال محل لھا من اإل -  
عد إلى النص و اقرأ قول الشاعر:   

يزرع الكوَن سالما وابتساما و بطوالت شھيد. - 1  
ينحني شوقا إلى صوت المناجل. - 2  
وتمييز نسبة، وأّن أحكام التمييز إّما النصب وإّما  دتعلمت أّن التمييز نوعان: تمييز مفر -

 الجر وإّما الرفع على البدلية
 صاحب الحال ال يكون إالّ فاعال أو مفعوال به أو مجرورا، وأّن يكون كما تعلمت أنّ  -

 معرفة
أّما الحال فاألصل أْن تكون نكرة، وإذا وردت معرفة أّولت بالنكرة، وتتعدد الحال  -

 وصاحبھا واحد .
  وأّن الحال تأتي على أشكال مختلفة مفردة، جملة، وشبه جملة -

 أكتشف أحكام القاعدة :
ضع التي ينصب فيھا التمييز وجوبا ؟                                             الموھي ا ما* 1

، ومنقوال عن فاعل أو مفعول به ةأي تمييز جمل ا* ينصب وجوبا إذا كان المميز ملحوظ
  أنا أكثر منك علما -طبتْم ُمقاما.  - اانفجر ضاحك -أو مبتدأ، مثل:

  االستفھامية و" كم " الخبرية و" كأيّن " و " كذا " ؟ھو حكم تمييز " كم "  * ما2
 * حكم تمييز " كم " االستفھامية مفردا منصوبا، مثل: كم قصةً  طالْعَت ؟ 

- وحكم تمييز " كأيّْن " الخبرية مفردا مجرورا ہ" من"، مثل: كأيّْن من رجل أصيب 
 بنكسة ؟

س تخّرج من المعھد ؟وحكم " كم " الخبرية مجرورا باإلضافة، مثل: كم مھند -  
  - وحكم " كذا " مفردا منصوبا على التمييز، مثل: أكلنا كذا رغيفا .
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  ھو عامل التمييز في المفرد وفي الجملة؟ * ما3
 * عامل النصب في تمييز المفرد ھو االسم المبھم الُمَميَُّز، مثل: اشتريت عشريَن كتاباً .

عل أو شبھه، مثل: طاب المجتھد نفساً.* وعامل التمييز في الجملة ھو ما فيھا من ف  
  ھي الحاالت التي يجب فيھا تأخير الحال؟ * ما4

عن عاملھا وجوباً : ل* تتأخرا لحا  
أْن يكون العامل فيھا جامدا، مثل: " بئس العالم مغرورا ". -1  
أْن يكون اسم فعل، مثل: " ھلمَّ مسرعا ". -2  
  صامتاً  أْن يكون اسم تفضيل، مثل: " عالُء أفضلُ  -3
  * الحال لھا عامالن: لفظي أو معنوي، وضح ذلك بأمثلة.5

طلعت الشمُس  -ما تقدم عليھا من فعل، أو شبھه، مثل:  * العامل األول " اللفظي " :
ما مسافٌر خليٌل ماشياً . -صافية ً.   

 * العامل الثاني " المعنوي ":
اسم الفعل، مثل: صْه ساكتاً. -1مثل:   
مقبالً . ارة، مثل: ھذا خالدٌ اسم اإلش -2        

  * متى تتقدم الحال على صاحبھا ؟6
 * تتقدم الحال على صاحبھا جوازا بشروط، مثل: وصل متأخرا الطالُب.

إذا حصرت فيه، مثل: ما ذھبت إالّ غاضبا . -   
أو كان صاحبھا محصوراً، مثل: لم يعْد مريضاً إالّ ھَو . -   
  ي صوُت أخيَك ثائراً .أو كان مضافا إليه، مثل: أزعجن - 

* متى يجب حذف عامل الحال ؟7  
 * يحذف عامل الحال، وذلك على قسمين: جائز و واجب .

فالجائز، كقولك لقاصد السفر:  " راشداً "، أْي: تسافُر راشداً . -1  
أْن تكون مؤِكدة لمضمون الجملة، مثل: أنت أخي مواسيا. أْي: أعرفك   والواجب: -2

 مواسيا .
الجوانب التي يتفق فيھا الحال والتمييز؟ وماھي الجوانب التي يفترقان فيھا ؟ * ماھي8  

* جوانب االتفاق، ھي: أْن يكونا نكرتين فضلتين منصوبتين مزيلتين للغموض . مثل- 
1مريم /  حضرالطالب فرحاً.  اشتعل الرأس شيباً    -  

 * جوانب االختالف، في أمور، منھا: 
وتكون الحال مفردة وجملة وشبه جملة . يكون التمييز مفردا ، -   
التمييز مبيّن للذات أو النسبة . -   
التمييز جامدا ، والحال مشتقة . -   
تمييزالمفرد ال يتقدم على صاحبھا ، وتتقدم الحال على صاحبھا. -   
التمييز ال يكون مؤكدا لعامله،  -   

 والحال قد تكون مؤكدة، مثل: تبسم ضاحكا .
لقاعدة :أبني أحكام ا    
تسجل أحكام القاعدة الموجودة في الكتاب  -   
في دفتر الدرس . 117ع ت، ص  3المدرسي س    

  عروض
  
  
  
  

  أكتشفُ 
  أستنتجُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرمل في الشعر الحر
 .فاعالتن :الرمل مبني على التفعيلة -1

ويبيح بعض العروضيين الشكل  فاعالتن، فعالتن :ينتأتي تفعيلة الرمل في البيت على أحد الشكل -2
  بحذف السابع ألنه ثاني سبب،  )(فاعالت

 :في نهاية البيت نرى التفعيلة تأخذ أحياناً أحد األشكال3 -

 األخير وتعويضه بساكن، فاعالت أو فعالت بحذف -

 .فاعلن أو فعلن بحذف السبب األخير -

                 :األبيات تي ((أحزان البنفسج)) نورد هذهأ) من قصيدة عبدالوهاب البيا:أمثلة -4
 فعالتن فاعالتن فاعالتن فعالتن فعالتن فراَشه الماليين التي تكدح ال تحلم في موت

 فعالتن فاعالتن وبأحزان البنفسجْ 

 فاعالتن فاعالتن أو شراع يتوهجْ 

 تنفعال فاعالتن فعالتن فعالتن صيفٍ  تحت ضوء القمر األخضر في ليلة

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن أو غراميات مجنون بطيفٍ 
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 فعـ فاعالتن فاعالتن تكدح الماليين التي  

 ــالتن تعرى

 فعالتن تتمزق

األسباب كتسكين المتحرك في ( متفاعلن) فتصبح ( مْتفاعلن )  هو كلَّ تغيير يتناول ثواني : الزحاف
  . وهكذاوحذفِه فتصير ( مفاعلن ) ,  , ( وتحول إلى ( مستفعلن

 . أنُه إذا عرض في جزٍء من األجزاء ال يلزم في مقابلِه من أبيات القصيدة : حكم الزحاف

ومثالُه في األسباب كحذف السبب في فعو(لن) فتصير (  , وهي تدخل على األسباب واألوتاد : الـعـلّـة
( فاعلن ) فتصير ( فاعلتن ومثالُه في األوتاد كزيادة ساكن على الوتد في  , ( فعو ) وتحول إلى ( فعلْ 

 . فاعالْن ) وهكذا ( ى) وتحول إل

إال في العروض ( آخر الشطر األول ) والضرب ( آخر الشطر الثاني ) وأنّها  أنّها ال تقع : حكم العلل
  . لزمت , فال يباح للشاعر أن يتخلى عنها في بقّية القصيدة إذا عرضت

  

 الموضوع : جميلـــــــــة / شفيق الكمالي

   الشعراء الذين تغنوا بها. وأن يتعرف على بعضعلى بعض بطالت الثورة الجزائرية . أن يتعرف 1الكفاءات المستهدفة:
                                                                                                          النص وأن يعرف بعض خصائصهنمط . أن يكتشف   2                        

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  والوسيلة

  المضــــامين

  ةـــالمعرف
ة ـــــمعرف

  لمعطيات ا
  ةـــالخاص

  
  

أتعرف على 
صاحــــــــب 
  الـنـــــــــص

لقد شغلت الثورة الجزائرية اهتمام الثوار كما شغلت اهتمام الشعراء. فهل تعرف من الشعراء  تمهيد :
  من كتب عن ثورة الجزائر وعن أبطال الجزائر؟

 البلدة ، البوكمال في م 1929 سنة الكمالي شفيق العراقي الشاعر ولد التعريف بصاحب النص :

 من العربي في األدب الماجستير على حصل ، الفرات لنھر والمجاورة السورية الحدود من القريبة
 دواوين عدة له ، إسبانيا في للعراق ،فسفيرا لإلعالم وزيرا ثم للشباب وزيرا عين ، القاھرة جامعة
 قبل ، العراقي الوطني النشيد احبص وھو " العربي األمير تنھدات " و " األمطار رحيل " منھا
  م 1984 الصدمة تأثير تحت ومات ، الحكم نظام لمعارضته السجن في به زج ، يستبدل أن
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اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــاللغوي
  
  

أثــــــــــــري 
رصيـــــــدي 

  ــوي ـاللغــــــ

  على التعذيب نذكر: السجينة، السياط، الجالد....من الكلمات التي تدل  .في الحقل المعجمي :

ٍة.1(مص. فـَتَـَر).  :فـُُتورٌ    :في الحقل الداللي َرٌة _  ."فـُُتوُر اْلَحرََكِة" : ُسُكونـَُها بـَْعَد ِحدَّ تـْ ِبَحاَجٍة ِإَلى : فـَ
ُة اْلَفاِصَلُة بـَْيَن زََمنَـْيِن، اْلَوْقُت.  َرِة رَاَحٍة": اْلُمدَّ تـْ : ابتداء الَنْشَوة؛ شَعر بالُفتار من - : مصـ.الُفَتارُ  _ فـَ

ُر : ما بين طرِف اإلبهام وطرِف السَّبَّابة إذا فتحَتَ◌هما؛ قاس المنديَل بالِفْتر ج _  الكأس األولى الِفتـْ
  َأفْـَتاٌر.

جبهة التحرير  إليانضمت 1935جميلة بوحيرد هي مناضلة جزائرية ولدت في حي القصبة عام 
عام  باإلعداموألقي القبض عليها.صدر بحقها حكم  1957برصاصة عام أصيبت .الجزائرية
  هم لتنفيذ1958مارس  7م،وتحدد يوم 1957

خولة بنت االزور االسدي: شاعرة كانت من أشجع النساء في عصرها، وتشبه بخالد بن الوليد في 
توفيت في  الة وفخرحمالتها.وهي أخت ضرار بن االزور.لها أخبار كثيرة في فتوح الشام.وفي شعرها جز 

  أواخر عهد عثمان
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  مـــــــالفھ

  
  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع

  رـــــــيفس

  
أكتشــــــــف 
معطيـــــــات 
  النــــــــــص

سل إليه ) ، و(رسالة يحتاج إلى (مرسل )،و (مر ( نص) قول _ إن عملية التخاطب عملية معقدة فكل 
= نص ) ، و (سياق ) هو المرجع الذي ُيحال إليه المتلقي ليستطيع إدراك مفهوم الرسالة ، و ( شفرة ) 

( اللغة وهي الخاصية األسلوبية للرسالة المتعارف عليها بين المرسل والمرسل إليه ، و ( وسيلة اتصال ) 
  رسالة    غالبا)                                 سياق _

   ( القارئ) مرسل إليه ـــــــــــــــــــــــ ( الشاعر) مرسل
  وسيلة اتصال ة _ شفر                                 

ومن خالل هذا البيان يتضح أن المرسل هو الشاعر والمرسل إليه هو القارئ المتخيل ( كل الثوار) 
شادة بالبطلة جميلة ، والتي تأخذ سياق تاريخي استند والمفترض (االستعمار) . بينما الرسالة . هي اإل

عليه الشاعر من أجل فهم الرسالة و المتمثل في استذكار بطوالت خولة بنت األزور . وأما شفرة النص 
فضاء فهي االستعانة باللغة اإليحائية الرمزية والوسيلة هنا هي اللغة الشعرية.هذا وقد انطلق الشاعر من 

فضاء مخيلة الشاعر  و  ما يعبر عن واقع الثورة مثل: الصمود ..السجان .استعمال  تجسد في الواقع 
وتجسد في االستعانة بالرمز مثل: (حضارة المشعل) رمز للحضارة اإلسالمية  العربية.وقد تصور 

الشاعر جميلة حمامة سجينة  ولكن يهابها الرجال وهي في ذلك تشبه من منظور الشاعر خولة بن 
 األزور  

  السجن له هو المؤطر والمكان ، الجزائرية التحرير حرب زمن هو النص كتابة نزم -
 واإلنسان العربي وكذلك اإلنسان الفرنسي المحتل هو الشاعر تصوره الذي االفتراضي القارئ- 

   المسلم
 ، التعذيب أشكال السجن متحدية في تقبع جزائرية مجاهدة البطلة هذه شخصية الشاعر تصور  -

 الرجال يهابها جميلة  عينيها إصرار يخيفه  السجان يهابها: صمودها بفضل لسجانا يخافها

 ... الجريحة اللبوءة جميلة 

 الجزائر ستخلص األسر وجميلة من أخاها خلصت فخولة ، وجميلة خولة بين مقارنة الشاعر أجرى- 

 االحتالل من

 في أخاها شاركت المرأة العربية أن هو ، بخولة جميلة شبه حين الشاعر به قام الذي اإلسقاط داللة- 

 وتصنع المعجزات تشارك تزال وال القديم منذ الجهاد

 استقالل في الرجل مع أخيها ساهمت العربية المرأة أن هي النص هذا من نستخلصها التي الفكرة-

 . ذلك سبيل والقتل في التعذيب من ناله ما ونالها العربية األوطان

 الحماس بث هي ذلك العبرة من و ، التاريخية والوقائع البطوالت ببعض لنصا هذا في الشاعر يذكر- 

  بنفسه ثقته وليستعيد ، العربي اإلنسان في
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  التحليل
  
  
  

  
ناقــــــــــش أ

معطيـــــــات 
  النــــــــــص

رسم بالكلمات والصور ه يالشاعر في هذه القصيدة ال ينقل المعاني كما تنقلها لغة الخطابة بل نجد
.ومثال ذلك اللغة اإليحائية في النص وما أكثرها مثل قوله: تعيش في  عزف بالمحسنات البديعية يو 

 قلب الثرى األحمر./ حمامة سجينة /..ولعل شفيق الكمالي ليس وحده من أعجبته الثورة الجزائرية 

 يتأثر وهكذا ، التصويرية والموسيقية اقاتالط خالل من بها توحي بل المعاني تنقل ال الشعر في اللغة

  المعاني تلك تصوره نتيجة القارئ
وتغنى بأبطالها فكثير من األدباء والشعراء العرب كانت لهم وقفات جميلة ورائعة مع الثورة الجزائرية  

  سجلوها في أشعارهم وأخذت منهم حيزا كبيرا .
 مقاومة في والعروبة للعرب فيها ممثال رأوا ألنهم ، ريةالجزائ الثورة من إيجابيا كان العرب األدباء موقف

   "السياب " . الغربي االحتالل
 الكريمة للحياة الصحيح لناالطريق ويرسم ، أسرارها لنا يكشف أن يستطيع ألنه الحياة من أرقى األدب

.  
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  بــلتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
   ددـــــــيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

أحدد بنــــاء 
  النــــــــــص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أتفحـــــــص 
االتســــــاق 

واالنسجــام في 
تركيـــب 

فقـــــــــرات 
  النــــــــــص

والموسيقى نلمس توظيف الرمز التاريخي ممثال  من مظاهر التجديد في هذا النص باإلضافة إلى الوزن  
في شخصية خولة بنت األزور. محاوال تفسير تلك الروح روح التحدي التي تحلت بها جميلة ، وفي 

  ذلك يقول: ما أروع الصمود من جميلة.
 : هي النص هذا في التجديد مظاهر

 بالصورة التعبير ، ضوية والموضوعيةالع : الوحدتين توظيف " خولة " الرمز وتوظيف ، التفعيلة اعتماد 

 من فالشاعر إذن ، الزائفة وحضارته المحتل في مواجهة العربية األمة بلسان ،التكلم اللغة سهولة ،

 والمصير الجرح والهدف بقومية المؤمنين

 : هي النص هذا في " جميلة " تحدي معالم 

 بداية في " لن " ب الشاعر لجالد عبرا ليرتوي  دمي من السياط لتشرب  ابتسامة ثغرها فوق تفتر 

 . يزول ولن مستمر الماضي إن أي ، الماضي على داللة " لما "و المستقبل في النفي لتوكيد النص

 جميلة شخص في ظهورها األزور بنت خولة بطولة : الزمن معيار على بناء القصيدة معيار تحديد 

 ةجميل أهداف االستعمار وتحديها جميلة بطولة بوحيرد

 قد خولة أن هو وجميلة لخولة األسمر بالزند وعالقته ، العربي المجاهد إلى إشارة األسمر الفارس - 

  الجزائر احتلوا الذين الروم ضد اآلن تجاهد وجميلة الروم ضد الشام في قديما جاهدت
 ألن ذلكوك ، السجان يهابها : قوية شخصية تمتلك جميلة ألن انهزامه بإمكانية اقتناعها في السر -

 سنان صخرة كل وخلف  رماح ونخلها بنادق زيتوننا : العدو يحارب أصبح الجزائر في ما كل

  والبرهان العقل على " جميلة " البطلة عن حديثه في الشاعر اعتمد- 
 تمثل إمكانية للقارئ نمنح أن هو الوصف : خصائصه الوصف هو النص على غلب الذي النمط-

 أو شيء أو شخص خصائص رؤية الوصف يتيح و إلخ...كانم / إنسان /جماد:ما موضوع

  الزمن عن انفصال في لكن و (ما فضاء ) ما مكان داخل متموضعة صورة له يرسم كما...مكان
  

 يهابها  الصمود : هي(التاريخ تغيير ) الزمان وإرغام ( السجن ) المكان قهر على الدالة *األلفاظ

 .. الجالد ليرتوي  دمي من السياط لتشرب  للبوءة الجريحةا جميلة  عينيها إصرار يخيفه  السجان

 العربية المرأة تمثل جميلة التي وصمود بكبرياء يفتخر جعله ما الشاعر أحاسيس من نابعة األلفاظ هذه

 . وصمودها تحديها في

  يف : الجر الواو حروف  الفاء : العطف حروف: هي األولى العشرة األسطر بين تربط التي *الروابط 

 ومتسقا مترابطا متماسكا النص جعلت الروابط هذه الذي  : الموصول الباء اسم  الالم  عن

 المعنى توكيد على النص في حضارة لفظة تكرار يدل *

 الحضارة على وعلق الخنجر القرصان حضارة حضارة : بقوله المستعمر حضارة على الشاعر علق *

 المشعل حضارة حضارتي : بقوله اإلسالمية

 ال اإلنسان منه يستفيد هي التي الحقيقية الحضارة بأن المؤمنين من الشاعر : التعليق هذا في *رأيي 
 . استعباده في سببا تكون التي

 هو شرب الفعل أن تمثل في ترابط يوجد ( الجالد ليرتوي دمي، من السياط لتشرب ) الجملتين *بين 

 . والسجان التعذيب لة  آللةجمي تحدي معنى يؤدي وكالهما ، ارتوى الفعل نفسه

 فالشعب آلة التعذيب أمام وانهيارها استسالمها بعدم والفلسفي الزماني وجودها البطلة *حققت 

 تكون أن ترفض أنها في تمثل ووجودها الفلسفي اإلبادة محاوالت كل رغم باقيا زال ال الجزائري

  . له تعرضت التعذيب الذي من أقوى عروبتها ألن فرنسية
لواضح أن الشاعر وظف من الضمائر ما ساعد على تماسك البناء في القصيدة فهو في األبيات من ا

األولى يستعين بضمير الغائب العائد على خولة حين سرد أخبارها ونقل حكايتها ومثل ذلك في ما تبقى 
ية من األبيات مع تغيير في المقصود فبعد أن كان يعود على خولة أصبح يعود على جميلة الحكا
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  األخرى.  
إنَّ للتكرار  عند الشاعر  دورًا كبيرًا في عكس تجربته االنفعالية، التي شكَّلها ذلك االنتماء الذي يشعر 
به الشاعر فهو ابن هذه الحضارة التي أنجبت هاته البطالت وفجرت هذه الثورات ولعل تكرر كلمة ( 

م باإلضافة إلى ذلك في ترابط معاني النص الحضارة) ومشتقاتها فيه الكثير من هذا المقصود. وقد ساه
  . وخاصة في المقطع األخير حيث قارن فيه الشاعر بين حضارة الخنجر وحضارة المشعل

  

  
  
  
  

أجمل القـول 
في تقديـــــر 
  النـــــــــص

  _ كيف ارتبط الشاعر بالثورة الجزائرية؟ 
  ؟ _ وما هو موقفه من حضارة العصر

  _ وكيف تجد تصوير الشاعر للحقائق التاريخية.
 ارتباط أعمق الجزائرية بالثورة الكمالي شفيق الشاعر يرتبط

 المجتمع تحقق لم االصور ألنه بأبشع وصورها ، المعاصرة الحضارة لسلبيات رافضا موقفا اتخذ 

  . والعدل واإلخاء والتقدم السلم يسوده الذي اإلنساني

  
  حواريــــــــــة

  
  الهمزة المزيدة في أول األمر. –الفضلة وإعرابها :                استثمر موارد النص في مجال قواعد اللغة

  التوجيهات  أنشطة المتعلمين  أنشطة التعليم  المراحل
أنشطة التقييم 
  التشخيصي

ما المقصود بالعمدة في الجملة 
  النحوية؟

والخبر في الجملة االسمية والفعل المقصود بالعمدة األركان األساسية كالمبتدأ 
  والفاعل في الجملة الفعلية.

  

وكيف تسمى العناصر غير 
  األساسية في الجملة؟

  تسمى العناصر غير األساسية في الجملة فضلة.

الفضلة هي العنصر الذي يأتي بعد تمام الجملة واستفاء أركانها األساسية، فهي   ما المقصود بالفضلة؟
ميت بالفضلة ألنها زائدة على المسند والمسند إليه، فالفضل عكس العمدة، وس

  في اللغة معناه الزيادة.
ما حكم الفضلة   أنشطة البناء

من حيث 
  اإلعراب؟

  حكمها أنها تقع منصوبة ومنها المفعوالت وهي:
  )العلماءَ المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل.(يحترم الناس 

 فوزاأو المبين لنوعه (فزت  إحسانالفضلة المؤكد لعامله أحسنت المفعول المطلق وهو المصدر ا
  واحدة). دكةباهرا) أو المبين لعدده (...فدكتا 

المفعول ألجله: وهو كل مصدر فضلة معلل لحدث مشارك له في الزمان والفعل مثل: (وقف 
  للعلماء) احتراماالناس 

ن حدوث الفعل، ويتضمن معنى المفعول فيه: وهو اسم منصوب فضلة يدل على زمان أو مكا
  المنبر). أمام، أو جلست صباحا"في" مثل: (أفضل السفر 

المفعول معه:وهو اسم منصوب فضلة مسبوق بواو تفيد المعية مسبوقة بفعل أو ما يشبهه في 
  )والشاطئَ العمل كاسم الفعل واسم الفاعل: (الرجل سائر 

  ومن المنصوبات أيضا:
  ).كامالنكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها:(ظهر البدر  الحال: وهو وصف مشتقة فضلة 

التمييز: اسم منصوب نكرة فضلة تزيل إبهام مفرد أو جملة قبلها، فتمييز المفرد أو الذات يكون 
بعد العدد، و(كم) االستفهامية أو بعد المقادير. وتمييز الجملة أو النسبة وهو المحول عن 

  ).أزهاراعن المفعول به: (نسقت الحديقة ، والمحول طباعاالفاعل: اختلف الناس 
  .زيدا)المستثنى: وهو ما ورد بعد (إال) الواقعة بعد جملة مثبتة. مثل: (جاء التالميذ إال 

ا إذا وقعت الفضلة بعد حرف الجر أو بعد المضاف فحكمها أن تكون مجرورة، مثل كتبت  -
  .القواعدِ قرأت كتاب   -  بالقـلم
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الهمزة المزيدة 
  األمر في أول

ما هو الفعل الذي يصرف مع ضمائر 
  المخاطب فقط؟

    قط.فطب فعل األمر هو الفعل الوحيد الذي يصاغ مع ضمائر المخا

ما العالقة بين فعل األمر وفعل المضارع من 
  حيث الصياغة؟

يصاغ فعل األمر من الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة ويعوض 
  بهمزة وصل.

همزة الوصل هي همزة المتوصل بها للنطق بالساكن، تلفظ في أول   ولماذا سميت بذلك؟ماهي همزة الوصل، 
  الكالم وال تنطق عند وصل الكلمة، لذلك سميت بهمزة الوصل.

ماهي حركة همزة الوصل المزيدة في أول 
  األمر؟

تكون حركة همزة الوصل في أول األمر من الثالثي تبعا لحركة عين 
  إما مضمومة أو مكسورة:الفعل المضارع، وهي 

متى تكون همزة الوصل في أول األمر 
  مضمومة؟

إذا كانت عين الفعل المضارع مضمومة جاءت همزة فعل األمر 
  اُكُتبْ  -مضمومة: مثل يكُتب  

إذا كانت عين الفعل المضارع مفتوحة أو مكسورة جاءت همزة فعل   ومتى تكون مكسورة؟
  ِاجِلسْ  –فَتح    أو يجِلُس اِ  –األمر مكسورة، مثل: يفَتح 

وهل تخص همزة الوصل الفعل الثالثي 
  فقط؟

ينطبق على همزة الوصل نفس األحكام التي في الثالثي على األفعال 
  ِاستغِفْر. -ِانشِغْل ، استغفر -الخماسية والسداسية. مثل: انشغل

وكيف تكون الهمزة في األمر من الفعل 
  الرباعي؟

يدة في األمر من الفعل الرباعي همزة قطع. وتسمى تكون الهمزة المز 
  همزة القطع ألنه ينقطع ما قبلها عن االتصال بما بعدها. 

تكون همزة القطع في أول األمر المأخوذ من الفعل الرباعي   كيف تكون همزة القطع في األمر؟
َأكرِْم،  –المبدوء بهمزة قطع، وتكون مفتوحة، مثل: أكرم، أقبل، أْنجز 

  قِبْل، َأْنِجْز.أَ 

همزة الوصل هي همزة المتوصل بها للنطق بالساكن، تلفظ في أول الكالم   بناء أحكام القاعدة  
وال تنطق عند وصل الكلمة، لذلك سميت بهمزة الوصل. تكون حركة همزة الوصل في 
  أول األمر من الثالثي تبعا لحركة عين الفعل المضارع، وهي إما مضمومة أو مكسورة

كانت عين الفعل المضارع مضمومة جاءت همزة فعل األمر مضمومة: مثل إذا  
  اُكُتبْ  -يكُتب  

إذا كانت عين الفعل المضارع مفتوحة أو مكسورة جاءت همزة فعل األمر 
  ِاجِلسْ  –ِافَتح    أو يجِلُس  –مكسورة، مثل: يفَتح 

نشِغْل ، اِ  -ونفس الحكم ينطبق على األفعال الخماسية والسداسية مثل: انشغل
  ِاستغِفْر. -استغفر

تكون الهمزة المزيدة في األمر من الفعل الرباعي همزة قطع. وتسمى همزة 
  القطع ألنه ينقطع ما قبلها عن االتصال بما بعدها. 

تكون همزة القطع في أول األمر المأخوذ من الفعل الرباعي المبدوء بهمزة قطع، 
  َأكرِْم، َأقِبْل، َأْنِجْز. –وتكون مفتوحة، مثل: أكرم، أقبل، أْنجز 

  

  سورة الفتح. 01 »إنا فتحنا لك فتحا مبينا« قال تعالى: 
  سورة النمل. 42 »فتبسم ضاحكا من قولهاً «وقال أيضا: 
  يوسف 04 »إني رأيت أحد عشر كوكباً « وقال تعالى:

استخرج مما يلي الكلمات 
الدالة على الفضلة وبين 

  إعرابها.

إحكام موارد 
المتعلم  

  تفعيلهاو 
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 –نشط  –أجاب  –صفح  –اخترع  –انتشر  –استعمل  –فتح  –أبقى  –اشتغل  –فِهم 
  قصَّ  -أسلم 

صغ فعل األمر من األفعال 
التالية واضبط حركة الهمزة 

  المزيدة في أول األمر
           

         
  عروض

  
  
  
  

  أكتشفُ 
  أستنتجُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكامل في الشعر الحرالموضوع : 

 .على التفعيلة: متفاعلن كامل مبني في القصيدة الحرةال 1-

مستفعلن، ونادرًا ما نراها على شكل مفاعلن بحذف  ترد تفعيلة الكامل على أحد الشكلين: متفاعلن، -2
 .متحرك من السبب الثقيل

 :آخر البيت في -3

 .قد ُيضاف ساكن إلى نهاية التفعيلة -

 وقد ُيضاف سبب خفيف -

 .د من آخر التفعيلةوقد ُيحذف الوت -

                             :))القصيدة من الكامل ((ثورة مغني الربابة أ) لسميح القاسم هذه     :دراسة أمثلة -4
 !عام غّنيت مرتجًال على هذي الربابة، ألف

 مذ أسَرجت فرسي قريش،

 :وقال قائدنا الهمام

 واتبعوني، اليوم يومكُم! فقوموا

 ها العرب الكرامْ أي

 ..اليوم يومكمُ 

 !األمام وصاح: إلى األمام.. إلى

 مستفعلن متفاعلن مستفعلن متفاعالن

 مـ مستفعلن متفاعلن

 ــتفاعلن متفاعالن

 مستفعلن متفاعالن مستفعلن مسـ

 متفاعالن ــتفعلن

 مستفعلن متفا

   علن متفاعلن متفاعالن

أنه  لين الشائعين: متفاعلن، مستفعلن. وفي آخر البيت نالحظاألساسية جاءت على أحد الشك نرى أن التفعيلة
 .(OO II OI II) ، متفاعالن(OII OI II) ُأضيف أحياناً ساكن فأصبحت متفاعلن

 الحدائق وبنيت جامعةً  ومكتبةً  ونسَّقت:) في نفس القصيدة نجد هذا البيت)

  تفاعلن مستفعالتنمتفاعلن متفاعلن م                                         

 .(مستفعالتن) الشاعر أضاف إلى (مستفعلن) في نهاية البيت سبباً خفيفاً فأصبحت ونرى أن

 : (ج) ويقول محمود درويش في قصيدة (الحزن والغصب)

 الصوت في شفتيك ال يطربْ 

 ال تغلبْ  والنار في رئتيك

 وأبو أبيك على حذاء مهاجرٍ  يصلبْ 

 *علنمفاعلن ف وشفاهها تعطي سواك،

 فعالم ال تغضبْ 

 متفاعلن فعلن مستفعلن

  
  

  ـةإلقائيــ
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 مستفعلن متفاعلن فعلن

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلن

 مستفعلن متفاعلن فعلن متفاعلن

 متفاعلن فعلن

 البيت قد حذف منها الوتد فآلت (متفاعلن) إلى (متفا) بحذف الوتد وإسكان الثاني ونرى أن التفاعيل في نهاية

 .الخامس ذا التغيير علة معروفة نجدها في الكاملونقلناها إلى (فعلن) وه

 :*فعلن مفاعلن وشفاهها تعطي سواك،

 ليكتمل نغمه، أما تعديل الكلمات األصلية من *مفاعلن فعلن البيت األصلي ليس هكذا، إنما أكلمُت البيت بـ

يخص بعض الكلمات  ماالقصيدة بما يُماثلها من التحريك والتسكين فقد قمت بذلك إتباعاً بقيود المنتدى في
الخادشة للحياء والذوق العام ويبقى الهدف من هذه القصيدة و وغيرها هنا لمعرفة األوزان ال معاني الكلمات 

  فيها

   عبد هللا الركيبي     األوراس في الشعر العربي

     
  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي
والوسيل
  ة

  ـــامينــــــــــــــــــــــــــــالمضـ

  ةـــالمعرف
ة ـــــمعرف

  المعطيات 
  ةـــالخاص

  
  

  تمھيد
  
  
  

.يتقن الفرنسية واإلنكليزية. مؤلفاته:له ر.عضو جمعية النقد األدبي.أستاذ في جامعة الجزائ1928ولد في الجزائر سنة 
  .رين كتاباً في النقد والفكر والثقافةما يزيد على العش

هي مكانته في  هي بداية الثورة مكانا وزمانا) ؟  *الفاتح من نوفمبر بجبال األوراس ما من أين انطلقت الثورة  ؟(ما-
  تاريخ الثورة الجزائرية؟ *يمثل معقل ثوار المنطقة األولى

  
حواري

  ة
  
  

  مـالفه
  
  

  
أكتشف 

ات معطي
  صنــال

 في مقاومة  كباالشترا*أصبحت اإلرادة واحدة  .......اإلرادة في هذا النص بين اإلنسان و الطبيعة ؟ بين كيف توحدت*
  الظلم و الطغيان و العبودية وزرع قيم األمل و الحق و الخير

مجادها *ألنها أعادت لألمة  العربية أ...لماذا حق للشعراء أن يتغنوا بالثورة و بأمجادها و أن يكونوا من روادها ؟   *
  بكبرياء مجاهديها و صمودهم و مقاومتهم لعدوهم وإرادتهم التي حققوا بها الحرية .

 * أصبح رمزا من خالل تجسيده لحلم العرب في الحرية .....كيف صار "األوراس " رمزا في وجدان األمة العربية ؟*

*ألن جبال األوراس كانت نقطة ....راس"؟ماذا يأتي الحديث عن اندالع الثورة التحريرية مقرونا بالحديث عن " ألو *ل
  انطالق الثورة التحريرية

*الحرية ، اإليمان بالقيم اإلنسانية ، ....ماهي القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية وكانت محل اعتزاز الشعراء العرب  ؟*
  الدفاع عن الحق ، الخير

 يف حقق األوراس هذه االستمرارية ؟استمر "األوراس" يربط بين أمجاد الحاضر و أمجاد الحاضر ، ك*

  *من خالل ربط انتصارات الثوار بانتصارات األبطال في القديم  .

  
  
  

حواري
  ة

  التحليل
  
  
  
  
  

  
ناقـش أ

معطيات 
           صالنـ
  
  

: " صحيح أن كثيرين في العالم تحدثوا عن وقائع أو أماكن لها مكانتها في تاريخ بلدانهم أو تحدث يقول الكاتب  -
ما رأيك في هذا القول ؟  -عنها غيرهم ولكنها لم تصبح رمزا لألمة كلها كما أصبح األوراس في وجدان األمة العربية"

  بأمثلة من الواقع و التاريخ. إجابتكدعم 
  د ما ، النيل في الشعر العربي اقترن بالخير ة النماء ولكنه لم يصبح رمزا أدبيا.*نوافق الكاتب إلى ح

  ) ولكنها لم تصبح رمزا أدبيا، يقول أحمد شوقي:إحراقها*دمشق عاصمة الخالفة األموية تحدث عنها الشعراء ( بعد 
 :  الشاعر محمد الصالح باويةماذا تفهم من قول *   سالم من صبا بردى أرق*           ودمع ال يكفكف يا دمشق.

  
حوار

  ةي
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  بــالتركي
  

  
  
  
  

      
  

                 
استخلص 
  وأسجل

 قصة العمالق يمناه دماء*      ويسراه عصافير رقيقة

  *معناه: أن المجاهد الجزائري لم يحمل السالح ويقاتل فقط من أجل القتل بل قاتل بيمناه وحامال الرقة واألمل ييسراه 
  *الحب و الحرب........  ما الثنائية التي يتحدث عنها في هذا البيت ؟-
  تأخر اسم طارق بن زياد مراعاة للقافية وحرف الروي.......يت الشعري ؟بلل تأخر اسم طارق بن زياد في هذا الع*

شبه الثوار بالثلوج التي تكسو قمم األوراس وحذف المشبه به واستدل عليه ب "  .....:"استعارة مكنية "ةالبيانيالصورة 
  تكسو" وفي ذلك تجسيد للمعنوي في صورة محسوسة.

 .................................................................... 
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  07:  الوحدة     ثالثةالسنة ال :لمستوىا  أغنيات لأللـــــم نازك المالئكة:الموضوع     االلغة العربية وآدابھ : المــــــــادة
                                                    نــص أدبـــــــــي :    النشــــــــــــــاط

   ظاهر الحزن و األلم لدى الشعراء العرب المعاصرين.يقف عند م -      :   لتعليميةف ااھداأل
  يبين سبب امتزاج األنماط النصية في القصيدة الواحدة. -                                 

  يتعرف على صيغ منتهى الجموع و قياسها. -                                 
  توظيفا مع المتدارك في الشعر الحر يتعامل تحليال و -                                 

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــسي

  المضــــامين

  
  ةـــالمعرف

  
ة ـــــمعرف

  المعطيات 
  ةـــالخاص

  
  

  التمھيد:
  

  
ف يتعر

صاحـــــب ب
  الـنــــص

 صرين . من يذكرنا بهم ؟ذكر إيليا الحاوي عددا من الشعراء العرب المعا -

أحد أبرز األوجه المعاصرة للشعر بغداد أتمت دراستها الجامعية  ن) شاعرة  و ناقدة عراقية م2007-1923( نازك المالئكة
العربي الحديث رائدة للشعر الحديث لم تتوقف في دراستها األدبية والفنية إلى هذا الحد إذ درست اللغة الالتينية في جامعة 

الواليات المتحدة األمريكية، كذلك درست اللغة الفرنسية واإلنكليزية وأتقنت األخيرة وترجمت بعض األعمال األدبية  برستن في
عادت إلى بغداد بعد أن قضت عدة سنوات في أمريكا لتتجه إلى انشغاالتها األدبية في مجالي الشعر  1959عنها، وفي عام 

لدراسة األدب المقارن، اشتغلت بالتدريس في كلية التربية  نية إلى جامعة وسكون سبالبعثة العراق 1954والنقد، والتحقت عام 
، لنازك المالئكة العديد من المجاميع الشعرية والدراسات النقدية منها ما ضمها كتاب ومنها ما نشر في  1957ببغداد عام 

، قرار الموجة 1949 ، شظايا ورماد1947لليل المجالت والصحف األدبية، أما مجاميعها الشعرية فهي على التوالي:عاشقة ا
، وللصالة والثورة 1977، يغير ألوانه البحر1970، مأساة الحياة وأغنية اإلنسان "ملحمة شعرية" 1968، شجرة القمر1957
1978  

اب ـــاكتس
  المعطيات

  ةـــــاللغوي
  
  

 إثراء
رصيــد ال

  اللغــــوي 

    في الحقل المعجمي :
  

  :في الحقل الداللي
  

  مـــــــالفھ
  

  رـــــــيعبِّ 
  لـــــــِ يمثّ 
  دــــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع

  رـــــــيفس

  
ف اـــكتشـا

معطيــــات 
  النـــص

 وما( الناس ) المجتمع بلسان تتحدث .بلسان من تتحدث الشاعرة؟ و ما القضية التي تشغلها ؟ -

 يستطيع وكيف أحلمه يحقق و ويحيا يحب أن في هوحق اإلنسان يعيشه الذي األلم و المعاناة ھي يشغلھا
 .تجاوزه و اللم مع التعايش  

 القاھرة الحتمية أم الحرة اإلرادة أھي النفسية؟ الحالة ھذه أسباب الشاعرة تحمل من-
 الناس على وتضيقه بقيوده أفراده على المجتمع يفرضھا التي القاھرة للحتمية تحملھا‐
 ول سببه ندري فال أمتنا في ذرمتج األلم أن على داللة؟أين يأتينا األلم ـ كيف ننسى األلم  ما داللة االستفهام في : من -

 .منه نتخلص كيف
 .جراحنا الدمع الرق اللم ، الكآبة الحرق، ، ىاألس‐ استخرج من النص المعجم الداللي للمعاناة. -

هي الرسالة التي أرادت إيصالها  ليومية للناس . فماتعرض الشاعرة سردا قصصيا خياليا عن يداية معايشة األلم للحياة ا -
 ما عكس الحياة أن ناتج اإلنسان يعيشھا التي الكآبة و الحزن أن إيصالھا أرادت التي الرسالة مضمون؟.

 اإلنسان يحياھا التي القيود و الصرامة و الكبت نتاج المعاناة و األلم فھذا ، ويشتھيه يتصوره
 كل في المعاني بتغير ارتباط القافية لتغير نعم-كل مجموعة داللة على المعاني المعروضة ؟هل لتغير القافية بعد   -

 فيھا الثانية أما . الشاعرة طريق عن وحديث تمھيد للموضوع فيھا األولى فالمجموعة السطر من مجموعة
 الموالي القسم في ننتقل ثم. األلم . الموضوع لمعالم رسم
  تبتساؤال الخيرة المجموعة في ملتختت اللم ھوية تحديد إلى

 اإلنسان يتعود الذي المزمن بالمرض تشبيه عندھا فھو ، تضخمه أنھا-ما رأيك في موقف الشاعرة من األلم ؟ -    
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  التحليل
ث ـالبح
عن 

  رــالعناص
  والعالقات

  
  لـــــــيحل
  ارنــــــيق

  ظـــــيالح
  جــــيستنت

  
   ةناقـــــشم
  
  
  
  
  

معطيــــات 
  النــــص

  .عنه يتخلى أو منه يشفى أن يمكنه ول به العيش على
 إالم عنه؟ خليالت نستطيع ال حتمية أنه و السحيق بماضينا مرتبطا كونه على ، ھي تراه ما -أنت– ترى ھل-

 .علل ترده؟
 من إنه بل نهع التخلي نستطيع ال حتمية ھو ال و السحيق بماضينا مرتبطا ليس فاأللم ، الرأي أخالفھا بل-

 .(الرضا) وقدره هللا بقضاء والتسليم بالصبر نتجاوزه أن يمكننا و صنعنا
 –علل سبب تكرار مفردة األلم مبينا عالقته بالحالة النفسية و بالموقف.  -  

 وحزنھا رةالمري األمل خيبة :النفسية حالتھا تعكس فھي الشاعرة معاناة على لةدال" األلم "لفظة تكرار 
 التضييق و للقيود الرافض الموقف على تدل كما .العميق

ثل سية باعتبارها تمتها النفلشاعرة و حاللالواردة في النص و بين مدى مساهمتها في تكريس الموقف الشعري  االستفهامحلل  -
  الضمير الجمعي

 النص في الواردة اتاالستفھام تحليل‐.

 . مجھول فھو المكان على لةدال فيھا / ؟ يأتينا أين من  /لم؟اال يأتينا أين من
 .بالقھر الشعور و الضياع معاني وتتحمل

 . المعاناة على ويدل لأللم تشخيص فيه ؟ األلم ذلك يكون عساه ومن‐
 الجماعية المعاناة على وتدل. باسمھم تتحدث ومن الشاعرة حال إلى إشارة /ننساه؟ كيف /؟األلم ننسى كيف

  األلم تجاوز في األمل تحمل يصتشخ فيھا ؟ ذكراه ليل لنا يضيء من‐.الشديدة
 ، لشعريةا الصورة حيث من الثاني المقطع في ونظيرھا األول المقطع في األولى الفقرة بناء بين وازن-

  تستنتج؟ ماذا تفاقاال ترى أين و الفروق ترى أين الشعري الموقف ، الشعرية الموسيقى
 :الثانية الفقرة من األول المقطع و األولى للفقرة األول المقطع بين الموازنة

 : الشعرية الصورة(أ
 : التشابه أوجه

 :ةالبالغي الصور : المقطعين في الشعرية الصور أنواع توظيف ‐
 الكئيب الصباح ذاك /اللم ليالينا مھدي : األول المقطع األولى الفقرة
 لدمعل معايرا عيوننا في تحفر . ناعم صغير طفل....األلم : األول المقطع الثانية الفقرة

 :الرمز(2
 األلم في التخبط و المعاناة رمز = ، األسى ليالينا، : األول المقطع األولى الفقرة
 المعاناة رمز :األلم

 األلم تجاوز : غفرنا األلم مع تعاطفھا : طفل : األول المقطع الثانية الفقرة
 الشعرية الصور ھذه أدتھا التي المعاني في واختلفا*
 :الشعرية الموسيقى*
 القافية و الروي في وتختلفان المتدارك بحر تتفعيال توظيف في فقانتت
 :الشعري الموقف*

 واأللم ضياعال عن تعبير : األول المقطع أن في ويختلفان للشاعرة ةالحالة النفسي عن تعبيرھما في يتفقان
 .األلم لمعالم تحديد : الثاني المقطع
لھا  بنائھا و يللقواف بتنويعھا ةموسيقى القصيد بين تناغما و تناسقا تخلق أن استطاعت الشاعرة أن :نستنتج

 للغة يالدالل العمق تعكس ورمزية (بديع ألوان ) خيال : الشعرية صورھا بين و مقاطع شكل ىعل
  معه تتفاعل بل الشعري الموقف خدمة في العناصر ھذه لتسخر الموظفة

  
  
  

  بــالتركي
رج ــيستخ
  فـــــيصن
  فســــــــري
  ددـــــــيح
  

  
  
  
د يحدت

بنــــاء 
  النـص

  . و الحدث ما النمط الذي وظفته الشاعرة في بداية القصيدة ؟ حلله من حيث األفعال و الضمائر -
 : ارعالمص ثم أعطيناه ، وجدناه :الماضي نجد ، األفعال زمن في ونوعت: السردي النمط الشاعرة وظفت
 ....ينبض
 في نحن لماال عن حديثھا سياق في ، مھدي ، ينبض : الغائب ، لسرديةا اللغة تنوع إطار في الضمائر ونوعت
 .عنھم تعبير الشاعرة لسان

  رى .استخرجها مبينا سبب هذا المزج وظفت الشاعرة أنماطا أخ -
  السائد طملنا تشمل فھي ، النصوص أغلب في عليھا نعثر ظاھرة وھي الوصفي النمط : ىاألخر طاألنما من- .

 وصف فھو مشاعرال وصف ىالشاعرة عل فيه ركزت) وصفي نمط‐نصي الموظف في الفقرة الثانية ؟ما النمط ال -

 تستثيرو ، للدمع معابرا عيوننا في تحفر : البيانية والصور الصغير : النعوت توظيف خصائصه من(داخلي
 .موضع و موضع و موضع في جرحنا  
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  ـــــمييالتق
  د ـــــــينق
  مـــــيحك
  قـــيتحق

  
  

  
  
  
  
  
  

تفحـــــــص 
االتســــاق 

واالنسجــام 

 األلم و بالمعاناة اإلحساس‐ ما الخيط الشعوري الذي يربط بين كل أجزاء القصيدة ؟ -

  إلى أي مدى ساهم المعجم اللغوي و الضمائر في اتساق النص و انسجامه؟ - 
 والتعايش قبلھاوت عليھا التغلب حاولةم و المعاناة على تدل صباح ، طفلنا ، طفل ، تكررت التي األلم لفظة-

  المفردات ھذه أدتھا التي المعاني بين ترابط فھناك معھا
 الفقرة بين المنطقي الرابط ھو ما-

 ؟ الفقرتين بين أقامتھا التي الرابطة ھذه نوع وما ؟ والثانية األولى
  اناةالمع ھذه ومسبب المعاناة وھي اللم نتائج عن الحديث ھو المنطقي الرابط -
 لغوية قرائن لثانيا للمقطع الثلث الفقرات بين ؟ ذلك كيف الشعريين المقطعين بين بالربط الثالثة الفقرة تمقا-

 ؟ ھي ما بينھما ربطت
 وجدان في خليةالدا تأثيراته وصف الثاني المقطع في ثم خارجيا وصفه األلم لمعالم تحديد الثاني المقطع في‐

 فھو معه تتعاطفو معاناة من لھا سببه لما األلم تجاوز تريد فھي الفقرتين بين ما تجمع الخير وفي الشاعرة،
 .عنه التخلي تريد ول ذراعيھا بين كبر الذي طفلھا

 ؟اللم ننسى كيف-  طفلنا يا ‐األلم :ھي ثالثال الفقرات تلك تربط التي اللغوية القرائن‐
  

جمل م  
  القـول 

 ئكة؟المال نازك ندع األلم و الحزن ظاھرة في رأيكم ما    
 موقفھا بروز حد إلى العربية للشعوب الجمعي الضمير في متجذرة الشاعرة عند اللم و الحزن ظاھرة -

   .تعاطفية حميمية عليھا المحافظة و تجاوزھا في الرغبة بين منھا المتناقض
  
  
  

د ـقواع
  ةـــاللغ

  
  
  
  

استثمـــار 
موارد 
النص 

  وتوظيفـھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جموع و قياسهاصيغ منتهى ال
  قالت نازك المالئكة: -

  و رعى قوافيـــنا                        
  لألدمع  تحفر في عيوننا معابرا                       

  ما وزن  قوافي و معابر ؟
  ماذا نسمي هذا الجمع؟

  هل لهذ الجمع صيغ قياسية أخرى ؟ ما هي؟
  أو ستة أحرف يتوسطھا ألف زائدة.: كل جمع مكون من خمسة أحرف صيغ منتھى الجموع

تسابيح  ـ  /لتفاعيـ  تجارب /تفاعل أساطير ـ /أفاعيلأصابع ـ  /أفاعلقناديل ـ  /فعاليل دراھم ـ /فعالل: أوزانھا
 ـدياجير  /فياعيل صيارف ـ /فياعلينابيع ـ  /يفاعيليحامد ـ  /يفاعل مصابيح ـ /مفاعيلمعايش ـ  /مفاعل
 كراسّي. /فعاليّ  ليالي ـ /فعاليفتاوى ـ  /فعالىسائل ـ ر /فعائل جواھر ـ /فواعل

، إليك 19ت ثيرة بلغيغه كوهي كل جمع بعد َألف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن مثل مدارس ومفاتيح، وص
  أشهرها:
ل غضافر، وَسَفْرجَ و َضْنفر ليل: لمجرد الرباعي ومزيده بحرف واحد، وللخماسي مثل: درهم ودراهم، وغَ فعاِلل وفعا -2 -1

يد قبل الخماسي اللذين ز لرباعي و يل فلوسفارج، وعندليب وعنادل، وللثالثي زيد فيه حرف صحيح مثل: ُسْنُبل وسنابل. َأما فعال
يد، وِسكين ثل: سفُّود وسفافمزيد فيه ي المآخرهما حرف علة مثل: ِقْرطاس وقراطيس، وِفْرَدْوس وفراديس، ودينار ودنانير، وللثالث

  وسكاكين.
َأفاضل، و وَأحامد َأفضل  اود، أحمدزن ((َأْفعل)) اسماً أو علماً َأو اسم تفضيل مثل: َأسود (اَألفعى) وَأسَأفاِعل: لو  -3

  وللرباعي الذي َأوله همزة زائدة مثل َأصابع وَأنامل وَأرانب.
  ضابير.ضبارة وأَ ساليب، وإِ فاعيل: لما زيد فيه مما تقدم في الفقرة السابقة حرف مّد مثل: ُأسلوب وأَ أَ  -4
  باعي الذي َأوله تاُء زائدة مثل: تِنبل (قصير) وتنابل، وتجرِبة وتجارب.تفاِعل: للر  -5
  نابيل.ْنبال وتتِ ا تقدم في الفقرة السابقة وزيد عليه مد قبل اآلخر مثل: تسبيح وتسابيح. تفاِعيل: لم -6
  ساجد، مفازة ومفاوز.فاِعل: للرباعي المبدوِء بميم زائدة: مسجد ومم -7
  ق.اق ومواثيباعي المبدوِء بميم زائدة وقبل آخره مّد زائد مثل: مصباح ومصابيح، وميثمفاعيل: للر  -8
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  الثه واو َأو َألف زائدتان: خاتم وخواتم، جوّهر وجواهر.ثجمع لرباعي  -1فواِعل:  -9
  زن فاعل صفًة لغير عاقل مثل: شاهق وشواهق، وناهد ونواهد.و  -2
  وزن فاعلة: مثل شاعرة وشواعر. -3

  ر.يساطور وسواط زاد على ما في الفقرة السابقة حرف مّد قبل اآلخر مثل: طاحون وطواحين، فواعيل: لما -10
  آخره حرف مد زائد مثل: لطيفة ولطائف، وكريمة وكرائم. للرباعي قبل -1ْأتي: يفعائل: لما  -11
  وغضابى. عالى: جمع لمثل عذراء وَغضبى: َعذارىفَ  -12
  عاِلي: جمع لمثل تـَْرُقوة ومْوماة: تراٍق ومواٍم.فَ  -13
  معًا: فعالى وفعاِلي جمع لما يلي: 13و 12

  سم على فـَْعلى مثل: فتوى وفتاوى أو فتاوٍ ا -1
  سم على ِفْعلى مثل: ِذْفرى وذفارى َأو ذفارٍ ا -2
  وعذارى. ال مذكر لها مثل عذارٍ سم على فـَْعالء مثل صحراء وصحارى َأو صحاٍر، َأو صفة ألُنثى ا -3
  فة ألُنثى ال مذكر لها مثل: ُحْبلى وَحباٍل وحبالى.ص -4

  عالى: جمع لمثل غضبان وسكران: ُغضابى وُسكارى.فُ  -14
: جم -15    وقمارّي.بخاتّي، وُقْمريٍّ ُبختيٍّ و ع لكل ثالثي انتهى بياٍء مشددة ((لغير النسب)) مثل: كرسيٍّ وكراسّي، و فعاليُّ
 اعدة: الق

   اكنة.لجموع هي: كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أوسطها ياء ساصيغة منتهى  -1

   َفاِعل.ثل: َمفاِعل، وأَعاِلل مهى الجموع في العربية هي: فـََواِعل، وفـََعاِئل، وفـََعاِلل، وشبه فَـ أهم صيغ منت -2
  ن التالية: جمع على (فَـَواِعل) المفردات التي جاءت على األوزات -3

   (أ) وزن (َفاِعَلة) اسماً كانت أو صفة.
   (ب) و زن (فـَْوَعل) أو (فـَْوعَلة).

   (جـ) وزن (فَاَعل) بفتح العين.
   (د) وزن (فَاِعل) بكسر العين، اسمًا أو صفة لمؤنث أو لمذكر ال يـَْعقل.

   جمع على (فَـَعاِئل) الرباعي المؤنث الذي قبل آخره حرف مّد.ي -4
كلمة في هذا ن حروف الممجرد والمزيد. ويحذف على (فَـَعاِلل) الرباعي المجرد والمزيد، والخماسي اليجمع  -5

   الجمع ما زاد على أربعة أحرف.
   لتكسير.ازان جموع به فـََعاِلل) مزيد الثالثي، مما لم تجمعه العرب على وزن آخر من أو يجمع على (ش -6
      أو واوًا.كان ألفاً  نياًء. وقلب ياء إ مّد، بقي في الجمع إن كانذا كان الحرف الرابع في الكلمة حرف إ -7
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  عروض
  
  
  
  

  أكتشفُ 
  أستنتجُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ........المتدارك في الشعر الحر
  

  ?وراهُ    ليَل ذك     ُء لنا ُيضي  من    ?وساهُ    ننـكيف     ْـ سألَلم  نــكيفن
/ 0 / /0     /0//0     /0/ /0   /0/ 0    / 0 //0 ///0    /0//0   /0/0  

  فاعــلن    فاعـلن    فاعـلن    فعـلن   فاعـلن   فعـلن  فاعلن  فعـلن
بحران  المتدارك: النوع األول هو مقلوب المتقارب والنوع الثاني هو الخبب، وهما في رأينا يستعمل الشعراء نوعين من

 .مختلفان

 المتقارب مقلوب -أ

 على (فاعلنمقلوب المتقارب مبني  -11

  :هذا البحر تأخذ تفعيلة البيت أحد الشكلين في -2

 فاعلن، فعلن

التفعيلة (فاعالن) أو (فعالن) ومن الشعراء من يرفل التفعيلة أي يضيف إليها  في نهاية البيت قد ُيضاف ساكن فتصبح -3
 فتصبح (فاعالتن سبباً 

 :اتاألبي من قصيدة محمود درويش ((أنا آت)) نأخذ هذه:أمثلة -4

 ما الذي يجعل الكلمات عرايا؟ فاعلن فاعلن فعلن فعالتن

 فاعالتن يجعل الريَح َشوْكًا، وَفْحَم الليالي مرايا؟ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ما الذي

 عظمي؟ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعالتن ما الذي ينزع الجلد عني... ويثقب

فاعلن) أو (فعلن) وفي آخر البيت فإنه استعملها مرفلة أي ) ى أحد الشكليننرى أن الشاعر استعمل في البيت التفعيلة عل
  بسبب زائد

 الخبب -ب 

 .هذا النوع من المتدارك مبني على (فعلن) المكونة من سبب ثقيل متبوع بسبب خفيف -1

 تأتي التفعيلة في البيت على أحد الشكلين: فَعلن، فْعلن -2

اإلضماُر عند  بإسكان الحرف الثاني وهو ثاني السبب الثقيل وهذا التحويل ما هو إال عن األولى والتفعيلة الثانية ناتجة
 .العروضيين

 .عند غالب الشعراء وتأتي، أحياناً، التفعيلةُ  على الشكل (فاعل) وهو نادر

آخرها سبب خفيف  فـََعالن) أو (فْعالن)، كما ُيضاف أحياناً إلى) في نهاية البيت قد ُيضاف إلى التفعيلة ساكن فتصبح -3
 .(فْعالتن) فتصير (َفِعالتن) أو

 هذه األبيات أ) من ديوان مظفر النواب: ((وتريات ليلية)) نورد):أمثلة -4

 فاعل فْعـ يعرفني فاعل فاعل فاعل فْعلن فعلن أبحث في طرقات مدينتكم عن وجه

 لن فعلن َفعلن فَعلن  أبكي في طرقات مدينتكم

 لن فعلن فعـعن وجه يعرف حزني فْعلن فعْ 

 فعلن يعرف ماذا في وطني لن فعلن فْعلن
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    الحاوي اليا المعاصرين الشعراء عند باأللم الحاد اإلحساس : الموضوع      اللغة العربية وآدابھا : لمــــــــادةا

  ثالثةالسنة ال :لمستوىا   

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  درســـــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــيس

  المضــــامين

  
 ةـالمعرف

  
ة ـــمعرف

  المعطيات
  ةصالخا

  

  
  

أتعرف 
على 

صاحب 
  الـنـص

االبتدائية ثم دخل المدرسة الوطنية العالية البروتستانتية  ولد إيليا الياس الحاوي في بلدة الشوير بلبنان حيث تعلم في مدرستھا
. انضم إلى الجامعة اللبنانية 1949عام  الصايغ في الشوير. التحق بدار المعلمين االبتدائية في بيروت ونال شھادته حنافمدرسة يو

  .1956 وتخرج بإجازة جامعية في اآلداب عام
القيس مراحل عالج فيھا شعر ابن الرومي وامرؤ  كتب سلسلة "أعالم الشعر العربي القديم والفنون األدبية" التي صدرت على

العربي  . كما كتب سلسلة "الشعر1990-1960واألخطل والمتنبي. وقد صدرت ھذه السلسلة بين  والنابغة الذبياني والحطيئة
ماضي ولبكي وقباني والسياب وسواھم. كما أصدر  المعاصر" فدرس أبو شبكة وأحمد شوقي والشابي واألخطل الصغير وأبو

بينھا الدوامة  ر أربع رواياتوأصد ."أبي نواسو ، جريرأبي تمام ،األخطل :دواوينوسلسلة "شرح  "سلسلة" المذاھب الشعرية
  .والقصر. وكتب عن شقيقه الشاعر خليل حاوي ثالثة كتب

اب ــاكتس
  المعطيات
  ةـــاللغوي

أثـــري 
رصيـدي 
  اللغـوي

  :  أعان ونصر.عضد:بالغ   /    أوغل إيغاال: عبس    /    تجهمكثف واشتد سواده   /      ادلهم:

  مـــــالفھ
  

  رــــيعبِّ 
  لـــــِ يمثّ 
  دــــــيعي

  يستخرج
  ددـــــــيع
  رـــــيفس

  
أكتشـــف 
معطيـات 
  النــص

  تعرف على الشعراء المذكورين في النص؟؟؟؟
مدرسة  درس االبتدائية في البصرة جنوب شرق جيكور ولد بقرية عراقي شاعر (م 1926-1964ديسمبر )24 بدر شاكر السياب*

ما بين  البصرة ثم أكمل الثانوية في .م1938 أكتوبر 1 وتخرج منھا في مدرسة المحمودية ثم انتقل إلى أبي الخصيب في باب سليمان
، والتحق بفرع اللغة م1948 إلى 1943 من عام دار المعلمين العالية فدخل جامعتھا بغداد ثم انتقل إلى .م1943 و 1938 عامي

 أزھار ذابلة دواوينه .العربية، ثم اإلنجليزية. ومن خالل تلك الدراسة أتيحت له الفرصة لإلطالع على األدب اإلنجليزي بكل تفرعاته
 .م 1954المومس العمياء قصيدة مطولة .م 1952حفار القبور 1951فجر السالم.م 1950أزھار وأساطير 1948أعاصير.م1947

 شناشيل ابنة الجلبي .م 1963منزل األقنان .م 1962المعبد الغريق  1960.أنشودة المطر أسمعه يبكي .م 1955األسلحة واألطفال
في ألف بيت تقريبا ضاع معظمھا.  بين الروح والجسد ، وله قصيدةم 1965نشر ديوان إقبال عام .في المستشفى .سفر أيوب.م1964

وله من الكتب  .ناجي علوش ، وقدم له المفكر العربي المعروف األستاذم 1971ديوان بدر شاكر السياب دار العودة وقد جمعت
 ."مختارات من الشعر العالمي الحديث، ومختارات من األدب البصري الحديث. ولم مجموعة مقاالت سياسية سماھا "كنت شيوعيا

س في المدارس المحلية حتى سن الثانية عشرة حين در 1982في لبنان وتوفي عام الشوير في 1919 ولد في عام خليل حاوي:* 
كثير القراءة والكتابة  احتراف مھنة البناء ورصف الطرق، وخالل فترة عمله عامالً للبناء والرصف كان مرض والده فاضطر إلى

حتى تمكن من دخول  علَّم حاوي نفسه اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.وَنَظم الشعر الموزون والحّر بالفصحى والعامية
البريطانية  بجامعة كامبردج التي تخرج منھا بتفوق مكنه من الحصول على منحة لاللتحاق ألمريكية في بيروتالجامعة ا المدرسة ثم

منذ .في الجامعة التي تخرج فيھا واستمر في ھذا العمل حتى وفاته كتوراه. وعاد بعدھا إلى لبنان ليعمل أستاذافنال منھا شھادة الد
فقد ابتعد حاوي .بودلير عن شعر فكتور ھيغو بداياته بدا شعر خليل حاوي وكأنه قد (أدخل رعشة جديدة على الشعر)العربي، كما قال

في شعره واستضاء دربه الشعري بثقافته الفلسفية واألدبية والنقدية  عن ارتياد الموضوعات الوصفية والمعاني والصور المستھلكة
كانت الرموز قوام شعره ، وھي رموز حسية ونفسية وأسطورية وثقافية. .النفس والكون والطبيعة والحياة موضوَع شعره وجعل
دخول القوات اإلسرائيلية إلى بيروت لم يتحمل  عرف شعره الرموز المشھدية التي ضمت في قلبھا رموًزا متعددة ومتوالدة. ومع كما

نشرت سيرته الذاتية .فأطلق النار على راسه في منزله في شارع الحمرا في بيروت فتوفي منتحراً  الشاعر خليل حاوي ما رآه
 عام ر الجوعبياد1961 عام الناي والريح1987عام نھر الرماد من دواوينه        .1987 ذلك بعامو رسائل الحب والحياة بعنوان
  1979 عام يامن جحيم الكوميد1979 عام الرعد الجريح1972 عام ديوان خليل حاوي1965

ويعد واحدا من أربعة أسھموا في تأسيس مدرسة  .بغداد ولد في عراقي شاعر )1926 - 1999 (عبد الوّھاب البياتي *
تخرج  .شاذل طاقه و بدر شاكر السياب و نازك المالئكة الشعر العربي الجديد في العراق (رواد الشعر الحر) وھم على التوالي

مجلة الثقافة  مع م1954 مارس الصحافة عام .م1953-1950 م، واشتغل مدرسا من عام 1950 بشھادة اللغة العربية وآدابھا
 وزار .اھرةالق ثم بيروت ثم سورية لكنھا أغلقت، وفصل عن وظيفته، واعتقل بسبب مواقفه الوطنية. فسافر إلى الجديدة

، معھد شعوب آسيا ، ثم باحثاً علمياً فيجامعة موسكو م، واشتغل أستاذاً في 1964 و 1959 ما بين عامي االتحاد السوفييتي
م  1964 القاھرة ، ورجع إلىالعراقية م أسقطت عنه الجنسية 1963 وفي سنة .والغربية أوروبا الشرقية وزار معظم أقطار
ھا المرحلة تسميت )م أقام الشاعر في إسبانيا, وھذه الفترة يمكن1980-1970م. وفي الفترة ( 1970 وأقام فيھا إلى عام

البارزين, إذ أصبح معروفا على مستوى رسمي وشعبي واسع,  األسبانية في شعره, صار وكأنه أحد األدباء اإلسبان
الزمن شارك فيھا بعدد  بعمان فترة من وأقامم توجه إلى األردن 1991اإلسبانية, بعد حرب الخليج  وترجمت دواوينه إلى

فيھا حتى وفاته عام  وأقامأشھر ثم غادرھا إلى دمشق  3فيه  داد حيث أقاموالمؤتمرات ثم سافرالى بغ األمسياتمن 
من السودان والسياب  من الشام وفتاح الفتيوري ينزار قبانمع العديد من الشعراء مثل  أدبيةصداقات  م.وكانت له1999
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الشعر  أعالمغيرھم من فلسطين وبلندالحيدري من العراق و من العراق وفالح الحجية من العراق ومحمود درويش منت
رسالة  م 1956المجد لألطفال والزيتون.م 1955أباريق مھشمة.م 1950مالئكة وشياطين نديوا وأعمالهدواوينه  في العالم العربي
 طريق الحرية.م 1960كلمات ال تموت.م 1959عشرون قصيدة من برلين .م 1957أشعار في المنفى .م 1956إلى ناظم حكمت

 تجربتي الشعرية.م 1968الموت في الحياة.م 1966الذي يأتي وال يأتي 1964.النار والكلمات.سفر الفقر والثورة.م (1962بالروسية)
يوميات سياسي .م 1970الكتابة على الطين.م 1969بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة.م 1969عيون الكالب الميتة.م1968
 ببيروت دار العودة أجزاء نْشر 3الذي ضم دواوينه المذكورة في  ديوان عبد الوھاب البياتي وقد صدر له.م 1970محترف
البحر بعيد أسمعه يتنھد .م 1975كتاب البحر.م 1974سيرة ذاتية لسارق النارم 1971ئد حب على بوابات العالم السبعقصام1972
بول  ومن مؤلفاته .م 1973محاكمة في نيسابور مسرحية ومن أعماله اإلبداعية األخرى1999السيرة الشعرية  -ينابيع الشمس 1998
  مدن ورجال ومتاھات وجمعت حواراته في كتاب كنت أشكو إلى الحجر الشعريةوتجربتي  ،وأراجون ،اليوار

أحد أھم رواد  صالح عبد الصبور يعد .الزقازيق بمدينة 1931 مايو 3 ، ولد فيمحمد صالح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكى*
اللغة  قسم جامعة القاھرة العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعّد إلتحق بكلية اآلداب الشعر الحر حركة
الذي ضمه إلى جماعة (األمناء) التي كّونھا, ثم إلى (الجمعية األدبية)  ين الخوليأم وفيھا تتلمذ علي يد الشيخ 1947عام في العربية
على مقھى الطلبة في .األدبي والنقدي في مصر ورثت مھام الجماعة األولى. كان للجماعتين تأثير كبير على حركة اإلبداع التي

، وطلب عبد الحليم حافظ من صالح أغنية يتقدم بھا وعبد الحليم حافظ مرسى جميل عزيز الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب
وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاھد  1951 فكانت قصيدة لقاء. تخرج صالح عبد الصبور عام كمال الطويل لإلذاعة وسيلحنھا له

القالئل الذين أضافوا مساھمة  الشعراء العرب واحداً من .الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله عن مضض حيث استغرقته ھواياته األدبية
أول مجموعات عبد الصبور ھو  )1957 (الناس في بالديمؤلفاته الشعرية.ي التنظير للشعر الحربارزة في التأليف المسرحي, وف

المصرية في ذلك الوقت .  للشعر الحديث ( أو الشعر الحر, أو شعر التفعيلة ) يھّز الحياة األدبية الشعرية, كما كان ـ أيًضا ـ أول ديوان
وامتزاج الحس  لمأساة،الصور واستخدام المفردات اليومية الشائعة, وثنائية السخرية وا واستلفتت أنظاَر القراء والنقاد ـ فيه ـ فرادةُ 

 أحالم الفارس القديم )1970.(تأمالت في زمن جريح )1961.(أقول لكم.السياسي والفلسفي بموقف اجتماعي انتقادي واضح
رحل الشاعر صالح عبد الصبور إثر  1981 من العام أغسطس 13في  )1977.(اإلبحار في الذاكرة )1973.(شجر الليل)1964.(

  تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته

 ديسمبر 11 ُولد في :Pathay-Louis Charles Alfred de Musset(] )بالفرنسية )باتاي-لوي شارل ألفرد دي موسيه 
 ) Laاعترافات طفل من القرن :يُعرف بشعره كما يُعرف بكتابه وروائي ومسرحي فرنسي شاعر 1857 (مايو 2 وتوفي في1810 

Confession d'un enfant du siècle)تنتمي إلى الطبقة الُعليا، لكنه كان فقيراً. عمل والده في مناصب ه ، وھو سيرة ذاتية ل
كانت أمه من سيدات الُمجتمع، وقد  .1821الكاملة في  روسو لھامة عديدة، لكنه لم يعط ابنه ماالً أبداً، وبتوجيھه نُشرة أعما حكومية

ظھرت بوادر موھبة موسيه في صباه،  لفرد الشابخلفت حجرة الرسم الخاصة بھا واستقباالتھا وحفالتھا انبطاعاً عمميقاً في نفس أ
وبعد سنواٍت ضمن شقيقه األكبر، بول دي  فقد كان مولعاً بتحويل القصص الرومانسية التي كان يقرؤھا إلى مسرحيات مصغرة

اسعة، انتسب في سن الت وتفاصيل أخرى في السيرة الذاتية التي كتبھا عن شقيقه األصغر الشھير موسيه، ھذه المسرحيات المصغرة
فيكتور  صھر -. وبمساعدة بول فوشيه 1827بجائزة المقاالت الالتينية في  ألفرد دي موسيه إلى ليسيه ھنري الرابع، وھناك فاز

الذي تخلى عنه  -يدة التخاذ مھنة كالطب األدبي في سنة السابعة عشرة. وبعد محاوالٍت عد شارل نودييه بدأ في ارتياد صالون ،ھوغو
وبحلول عامه العشرين، كانت شھرته األدبية ]1[ .حكايات إسبانيا وإيطاليا ونشر مجموعته الشعرية األولى بسبب كراھيته للتشريح

  طاغية ويدعمھا جانبه المتأنق.الجذاب

 لبنان و اجتياحلولعل موته منتحرا بعد غزو إسرائيل  : ضباب وبروق لخليل حاوي       التعرف على العناوين الشعرية ؟؟؟
لمملى عليھا القابلة للواقع ا نظمة العربيةتعبير عن رفضه السياسي ذلك الرفض الذي كان صرخة في وجه األ 1982بيروت عام 

 ائيل طرفا فاعالإنه رفض للھزيمة وعد م اعتراف بشرعية الواقع الذي صارت إسر الراضية بالتدجين القانعة من الصراع بالتطبيع
بنان و سكتت لية لمصيرھا التراجيدي وتھاونت في قض فيه ورفض لألنظمة العربية الفاقدة للشرف وللعذرية والتي أسلمت فلسطين

و ضميره الذي  روح الشاعر انتھت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقيات كامب ديفيد كل ھذه الجروح لم تندمل في عن احتالل الجوالن و
المعادل  ورأى أن أصيب بخصاء فكري و أخالقي ووجداني بما فيه الحياة الثقافية اقتنع بأن كل شىء في العالم العربي قد أجدب و

يته و في شعر حالة رفض كال ني للواقع وعدم اعتراف بشرع لھذا المأزق الوجودي ھو الموت فرحل بإرادته تعبيرا عن الموضوعي
ا الشاعر وحالة تام استسلم لھ ھذا الرفض بغير عناء كبير ففي قصيدته " ضباب و بروق " نقع على حالة يأس خليل حاوي نقع على

فتعبر عنھا  واليأس استخدام كلمة "المقھى" الموحية بالعطالة وأما حالة الجدب والخصاء نعطالة انتھى إليھا و ال أدل على ذلك م
...  :مضمخة باليأسوالشموخ و الكبرياء إنھا كلمات مشبعة بالرفض  في ھدا المقطع كلمة " البوم و أما لفظة" النسر" فداللتھا ھي

 أفرخ/يغشى صمت وجھي ووجومه/ى رعشة في شفتي السفليويغش/مصباح و أشباح يغشيھا الضباب/ضجة المقھى ضباب التبغ
 في قلبي الذي اعتاد الھزيمة/ومات النسر/البوم

ھو أبو المغيث الحسين بن منصور بن محي البيضاوي  م 922 - 858ھـ / "244 - 309 الحالج"           عذاب الحالج:
مدينة شيراز  قاطعة فارس بإيران والى الشمال منالشمال الشرقي من مدينة البيضاء من مدن م ولد في قرية الطور في

الداخلية ثم قصد ھو تُستر  الحالج واسط بعد مقتل أبيه في فترة كانت تغلي بالحروب أسرةنزلت  . م858ھـ /244في عام 
 التستري أحد كبار الصوفية في القرن الثالث الھجري وتنقل الحالج (شوشتر) على نھر كارون ليصحب سھل بن عبدهللا

الصوفية ولكن الجنيد لم  التصوف المعاصرين حتى وصل الى بغداد ليأخذ عن الجنيد البغدادي شيخ الطائفة بين شيوخ
قصد الحالج مكة حاجا  . ومبالغته في ممارسة الرضة النفسية والجسدية يقبله قبوال حسنا لثقة الحالج المفرطة بنفسه

ولكنه لم ينجح النجاح المطلوب جعل يتنقل في خراسان وفارس  ظاً ليعود الى االھواز بالقرب من موطنه القديم واع
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 وقفة مع نص أحزان الغربة  لعبد الرحمن جيلي 
  إكتشاف معطيات النص.  

التقى الشاعر بصديقه في بالد الغربة (في المدينة )في شارع مكتظ بالھموم ومشاق الحياة. فكانت ردة فعله انفعالية 

 . عصى الترحال في بغداد والعراق ثم ألقى
صوفية تتميز كلھا بالتطرف والشدة  حاول الحالج أن يدعو الى مذھب سياسي وروحي يقوم على فقه معين ورياضة

  .نفسهبالعقبات ولو بلغت الموت  واإلصرار على الوصول الى ھدف مستھينا
 .وقيل عنه بأنه كان يظھر مذھب الشيعة للملوك (العباسيين) ومذھب الصوفية للعامة

بتھمة القرمطة وشھر في بغداد معلقا بحبل  ھـ301كثرت الوشايات بالحالج إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه سنة 
بناية  وثورة أنصاره سجن في دار السلطان في بأنه كان يعمل لحسابه خيف من قتله مدة ثالثة أيام ولما أثبت التحقيق

الحمادي رئيسا وأبي جعفر البھلول وأبي الحسين  شيدت خصيصا له ثم شكلت محاكمة من قاضي القضاة المالكي أبي عمر
وال من الحنابلة  الحنفيين بالرصافة والكرخ من بغداد عضوين ولم يحضر الجلسة أحد من الشافعية األشناني , والقاضيين

 وأنتھى األمر بالحكم على الحالج باإلعدام بعد أن سجن وعذب وضرب وقطعت .لذين كانوا خصوم الدولة وأنصار الحالجا
وھكذه انتھت حياة الحالج ليتحول الى زعيم .أطرافه األربعة ثم قتل وحّز رأسه وأحرقت جثته ونصب رأسه على جسر بغداد

 .طائفة صوفية دانت بفكره وطريقته
منھا: (الكبريت األحمر)، (قرآن القرآن والفرقان)،  نديم له أسماء ستة وأربعين كتاباً غريبة األسماء واألوضاعأورد ابن ال

 )(ھو ھو)، (اليقين
في رثاءه وتمجيده كثير من الشعراء واألدباء  وابتداًء من الخمسينيات صار الحالج رمز من رموز األدب العالمي , فكتب

ميشال  البياتي , والشاعران السوريان علي أحمد سعيد وعدنان مردم والقاص اللبناني ابومن أبرزھم الشاعر عبدالوھ
عزالدين المدني , وغيرھم ممن يصلح إنتاجھم  فريد غريب , والشاعر المصري صالح عبدالصبور والمسرحي التونسي

 . الظاھرة الحالجية في األدب المعاصر موضوعا لكتاب برأسه يدرس
األستاذة المستشرقة أنة ماري شيمل التي كتبت عنه كتابھا  عالمية للحالج في العصر الحديث ال بدَّ من ذكروإتماما للصفة ال
الشعرية باألنجليزية (موت  شھيد الحب اإللھي وكذلك األستاذ الدكتور ھربت ميسن الذي ألف مسرحيته باأللمانية الحالج

  مما قال:. )الحالج

                                                  غالً بحبـّك يا ديني ودنيائــــيــــــــش******* ياھم ودينھـمـتركُت للناس دن 
 بين الضلوع و أخرى بين أحشائــي******* واحدة أشعلَت في كبدي نارين

عن القديمة التي أبانت عن القصيدة الحديثة تنمو وتتطور مع نفسية الشاعر وتبتعد عن االرتجال  كيف ھي تركيبة القصيدة الحديثة؟؟
  نزوة طرب عابرة .

العامل النفسي الذي يالزم الشاعر طوال حياته اإلبداعية ال يحيد عنه مع  ما ھي العوامل التي تدخل في بناء القصيدة المعاصرة ؟؟؟
  الزمن بل يالزمه أحيانا العمر كله.

اعية يستمدھا الشاعر من واقعه المعاش فالسياب مثال مرآة لحالة بل ھي وليدة نظرة اجتمھل المعاناة وليدة حالة شعورية فردية؟؟؟
  العراق .

ھو طبيب يشخص المرض ويقف على مكمن الداء والجرح داخل المجتمع فيميط اللثام عنه  عم يبحث الشاعر المعاصر ؟؟؟
  . وحينھا ھو أمام أمرين إما أن تتفاءل بإيجاد الدواء أو يقر بعدم ذلك فيتسم بنظرة تشاؤمية

  
  التحليل

  
ث ـالبح
عن 

  العناصر
  والعالقات

  

  

  
  
  
ناقـــــش أ

معطيــات 
  النـــص

  
  
  
  
  
  
  
  

أستخلص 
  وأسجل

الكاتب بعدة أدلة ويبدو أنه وفق في طرحه القائل بغلبة النظرة التشاؤمية  ءليبرر حالة األلم في الشعر المعاصر جا يرى الكاتب أن ؟؟؟
  بمحمود درويش حين يقول : دإلى شواھده يمكن االستشھافباإلضافة  رعلى شعرنا العربي المعاص

  خالق الدود والسحاب.....   كان أيوب يشكر.....     في حوار مع العذاب
بنيت الحياة على المتناقضات إذ ليس غريبا أن نبني شخصياتنا من األلم والفقر والغربة فھي المحك    مناقشة قول دي موسيه

  ء فيصقل تجربته ويغذيه بكل مفاھيم الصبر ويكسبه الحنكة والتجربة .الحقيقي الذي يصطدم به المر
  الربط ھو الفاء بھا استأنف الكاتب كاله  والفقرة الثانية تصب في نفس ما جاء في األولى مكملة لھا     ؟؟؟½ما الرابط بين الفقرتين 

في طرح أحكامه النقدية فقد بين ظاھرة األلم في القصيدة  اعتمد على اإلجمال ثم التفصيل و التحليل       كيف بنى الكاتب نصه ؟؟؟
  المعاصرة ثم ضرب لنا أمثلة لذلك. 

حجاجي تفسيري كثرت فيه الشواھد / اعتماد ضمير المتكلمين لتأييد رأيه بشمولية أكبر / وكثرت فيه أساليب النفي       نمط النص؟؟
  . قية في خطاباتهالصبغة العقلية ،و اعتماد الروابط المنط واإلثبات /

  
لھا أسباب عديدة منھا التأثر بالشعراء الغرب كـ:"توماس اليوت"وغربة الشاعر العربي وتأثره بالفلسفة       إالم ترد ظاھرة األلم؟؟؟

من السلبية وعلم االجتماع واالنتربولوجيا وتعقب النكسات والھزائم داخل األمة وغياب القيم االنسانبة ...كل ھذا ولد في الشعر نوعا 
  النفسي  قوالضعف واالستسالم والحزن والضياع والتمز

ليس ھما فرديا بل جماعي نابع من تفتت األرض تحت أقدامنا وارتفاع أسوار الحديد أمام كل خطوة نخطوھا فكلما     ھل ھو فردي ؟؟
  الح لنا الضوء تكشفت خلفه أنياب الفزع والموت

  مالزمة للقصيدة الحديثة اذ منھا ما يتغنى باألمل والحياة والتجددلكن األلم ال يظل الصبغة الوحيدة ال
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  .فاعترته الدھشة بل الفرحة الكبرى(أھذا أنت ؟). مثيرة.فھذا وجه مألوف
كان اللقاء بين الصديقين.ووجد الشاعر متنفسا يفرغ عنده ھمومه .فھو يعيش بين أناس غرباء ،يراھم أكداسا من   

لمن الوجوه ال تحمل مالمح إنسانية (وجوھھم أشياء)(عيونھا حزينة) ( نظراتھا باھتة ال لون فيھا)، عروقھا جافة تحتاج 
  يحييھا ( قطرات مزن) يرسم األلوان فيھا. انه يعيش مع أناس شغلتھم اللھفة عن الحياة الحقة.

لھذا فھو يعاني بين ھؤالء الناس ( بل األشياء) وجيب الغربة القاسي، فيرى نفسه قزما تطحنه خطاه في خضم تقدمھم 
  السريع بحثا عن حاجياتھم المادية.
  ملول ، يمقت الشعر ال يعرف العفة، ال يود غيره ( إن سوق الود ال يشرى بھا الود) الشاعر متشائم، يعيش في عصر 

  فھو يضرع إلى هللا ليجد من يعانقه بال زيف .
القصيدة مليئة بقاموس األحزان : حزن على حال شوارع المدينة على وجوه عطشى عالھا الجفاف ، شوق إلى األحبة 

عر عصر نبذ العفة وطلق الود،شوق إلى األصل إلى القرية ( شجر اللوب) والخالن حزن علتى عصر ملول يمقت الش
  شوق إلى ثرى الوديان ووجه الخالن .

الرفه. ھذه ’ في ھذا النص الشعري نفس واحد( او يكاد) تتخلله وقفات ارتياح ال بد منھا للمتابعة: اللھفة , الوقفه , العفة 
النفس المتردد بين الشھيق والزفير له قدرة محدودة على االمتداد لينتھي الوقفات ترتبط بالعامل النفسي لدى الشاعر ف

عند ھذه الوقفات التي نسميه قوافي. وقد وفق الشاعر الختيار أماكنھا تبعا للدفقة الشعورية التي تتعدى بعض األحيان 
  فق الشعوري.إلى سطور متباعدة فاذا كانت الحاالت الشعورية معقدة مركبة فتمتد لتعبر عن ھذا التد

  ينتھي السطر مع الدفقة فان كانت قصيرة قصر وان كانت ممتدة كما ھو حال الشاعر ھنا امتد.
  تتشكل القصيدة من جمل شعرية ترتكز على نفس واحد يمتد مشكال أكثر من سطر .

واحدة متصلة  مثل أھـذا أنت ؟ شارعنا زجاج فاقع الضوء وعمياء من اللھفة فھذه األسطر الخمسة شكل جملة فعلية
تتكون من مجموعة من التفعيالت فان توقفنا عند ( لقطرة مزن) نحس بعدم االرتياح ويقطع نفس الشاعر, فال تستطيع إال 

أن تمتد بالقراءة إلى السطر الثاني لتنتھي عند الدفقة الشعورية ثم تتوالى األسطر الموالية لتسجل وقفة جديدة عند ( 
  الوقفه)

  مناقشة المعطيات:
كانت ذات بعد فلسفي و حضاري فھو يعيش في مدينة كبيرة شارعھا زجاج فاقع الضوء لكنھا موحشة   معاناة الشاعر

  سكانھا أناس نكرة مجھولون ال تربطھم باإلنسانية سوى صورھم 
غلھم من ابرز ما في حياة ھذه المدينة الزمن الذي يشكل عامال جوھريا في حياة الناس الذين يعيشون في حدود مشا

  الخاصة فالزمن سيف مسلط على رقاب الجميع.
من ھنا سجل الشاعر أساه ونقمته على ھذه الحياة فھو مجبور أن يعيش في إطارھا فھو مجرد شبح من األشباح 

  المتحركة فيه. 
م زحمة يشعر الشاعر بالوحدة فيھا ويشتد أساه حين يفقد الشاعر من يحب فعند ذل يتمثل ھذا الشعور بالوحدة قويا رغ

  المدينة بالناس واألشياء ومادام ھناك بعد لألحباب والخالن تصبح المدينة وكأنھا ليس بھا إنسان ,تضيق رغم اتساعھا 
  قزمان: لفظة ترمز إلى الضياع في زحمة المدينة كما توحي بالشعور بالتھميش في عصر ضاعت فيه القيم الروحية

قة السباق بينھم فكل فرد حريص على أن يكون وحده مندفعا فھو يخوض مع تطحن : تعبير عن العالقات بين الناس ، عال
اآلخرين ( الناس) سباقا في التدمير من اجل مصلحة الذات وھكذا يحاول كل فرد أن ينال من اآلخرين ليسلم حتى يكون 

  وحده صاحب الكلمة والنفوذ.
  تحديد بناء النص

الحزين وھو النمط الغالب وقد تداخل مع ھذا النمط كل من االمري اختار الشاعر النمط الوصفي ليصف واقع الغربة 
  واإلخباري وھذا ما نقف عليه في المقطع األول.

  خصائص الوصف
  شارعنا زجاج فاقع الضوء

  أكداس من األوجه تبحث عن صدى شيء 
  عروقھا عطشى
  نسمات رطبات

  وجيب الغربة القاسي، قزمان تطحننا خطى الناس
  ير المخاطب "أنت" : أھذا أنت ، قل شيئا ، تعال نشم ............... إضافة إلى فعل األمر قل ، تعال: ممثل بضم االمري

والشاعر في نصه يخبرنا عن قضية نفسية يعانيھا : ھو الذي ينقل للمتلقي معلومات يجھلھا لذا فدوره معرفي  اإلخباري
  ثته من غربة نفسية , ويظھر اإلخبار في المقطع األول:جل الشعراء المعاصرين إنھا قضية الحضارة الحديثة وما أحد

أكداس من األوجه تبحث عن صدى شيء ، تھوم في محاجرھا وھاد الحزن، عروقھا عطشى لقطرة مزن، وعمياء من 
  اللھفة.

  االتساق واالنسجام :
سطر) فعند القراءة نلمس خيطا توفرت الوحدة العضوية بين اسطر القصيدة مما جعلھا بناء متكامال مترابط االعضاء ( األ

شعوريا واحدا يبدأ بلحظة اللقاء ونبرات الشكوى ثم يتطور عبر األسطر حتى ينتھي إلى آخر السطر بإفراغ عاطفي 
  ملموس.
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  القصيدة تمثل إطارا بنائيا محكما يجعل النص دائرة مغلقة تنتھي حيث تبدأ.
  

 
  

                         آف ل3   الشعبـــة:                                                  نص تواصلي  :    النشــــــــــــــاط

  عروض
  
  
  
  

  أكتشفُ 
  أستنتجُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  زج في الشعر الحر:الوافر والھ
  

  يلن مفاعيلنـــــــــزاج تسھيل.... مفاعــــــــتفعيالت البحرين في الشعر العمودي: على األھ
  بحور الشعر وافرھا جميل....مفاعلتن مفاعلتن فعولن                                               

 الحر الوافر في الشعر
 .مفاعلتن التفعيلة الوافر في الشعر الحر مبني على -1
 .مفاعيل نراھا تأخذ الشكل مفاعلتن، مفاعيلن. وأحياناً  :تأتي تفعيلة الوافر على أحد الشكلين -2
 انْ مفاعلت التفعيلة في آخر البيت قد يُضاف ساكن إلى نھاية -3

 :مثال دراسة 4- 
 ))أھديھا غزاالً درويش: (( كـ مثال للوافر في الشعر الحر نورد ھذه األبيات من قصيدة لمحمود

  وشاح المغرب الوردّي فوق ظفائر                                                      
 مفــــــ يلن مفاعيلن مفاعلتنـمفاع

  الحلوه
 اعيلنـ

  .وحبة برتقال كانت الشمس
 يلــمفاع تنــمفاعلتن مفاعل

  تحاول كفُّھا البيضاء أن تصطادھا
 فـــــــام مفاعلتن مفاعيلن مفاعيلن

  عنوه
 عيلن                                                                         

 يلــمفاع . الشكلين الشائعين: مفاعلتن، مفاعيلن لى أحدعنرى من خالل ھذا المثال أن التفعيلة جاءت 
 الھزج في الشعر الحر

 .مبني على التفعيلة: مفاعيلن الھزج-1
 .والشكل الثالث أقل شيوعاً من اآلخرين  مفاعيل، مفاعلن مفاعيلن، :ة الھزج أحد األشكالتأخذ تفعيل -2
 .سبباً كما ھو وارد في الشعر العمودي أن يُضيف ساكناً في نھاية البيت أو يحذف بإمكان الشاعر -3
 :أمثلة -4

التفعيلة مفاعلتن التي  البحرين يكمن فيوذلك ألن الفرق بين  الوافر، الھزج بحر ھجره أصحاب الشعر الحر وفضلوا عليه
يحرم الشعراء أنفسھم من ھذه التفعيلة فجاءت  ولم .فإن وردت ولو مرة واحدة في القصيدة فالوزن ھو الوافر تميّز بينھما

 :))نذكر قصيدة يوسف الخال التي عنوانھا ((الحوار األزلي القليلة لھذا البحر ومن األمثلة.كل قصائدھم من الوافر
  عبيد نحن للماضي، عبيد نحنُ                                                           

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مـ
  لآلتي، عبيد نرضع الذل

 مفاعيلن مفاعيلن ــفاعيلن
  اللحد. خطايانا من المھد إلى

 نمفاعيل مفاعيل مفاعيل
  خطايانا صنعناھا بأيدينا،

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن                                                          
  

خالصة : في الشعر الحر يجوز للشاعر المزج بين تفعيلتي الوافر "مفاعلتن" والھزج "مفاعيلن" حسب الحاجة إلى 
) وأبيات عبد التغيير فتكسر بذلك الرتابة الموسيقية المقيدة دون المساس بالوحدة األساسية للشعر العربي (التفعيلة

  الرحمن جيلي خير مثال على ذلك:
  

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن  سأضرع من يعانقني بال زيفن   
  

  مفاعيلن مفاعلتن مفاعيلن  ومن يسخو بأعينھي سماء صصيف 
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   : أحزان الغربة / عبد الرحمن جيلي الموضــوع
  

  استخـــالص مظاھــر الحـــزن و األلـــم عند الشعـــراء العـــرب المعاصريـــن. -    الھدف العــــــــــام :     
  اتعليل أســـباب تلـــك الظاھرة نفسيا واجتماعــــيا وحضاريــــ -                                  

  التمكن من تصريف األجوف في شتى حاالت إسناده. -    الھـــدف الخـــاص :     
  ـزج مثــال ).مالحظة ظاھرة المزج بين بحرين و تفعيلتين في الشعـر الحــر(كالوافـــر و الھـ -                                  

  
الكفاءة 
  المقيسية

  المراحل
الطريق  سيـــــــــــر الـــــــــدرس

  المضاميــــــــــــــــن  ـةـ
  

  المعرقة
معرفة 

المعطيات 
  الخاصة

       
  
  

أتعرف 
على 

صاحب 
  النص

م في جزيرة "صاي" بسكوت المحس،  1933م عبد الرحمن جيلي  ناقد سوداني معاصر، ولد عا
ذھب إلى مصر رفقة عائلته وعمره حوالي سنتين، حفظ القرآن   و عمره تسع سنوات، التحق 

  م. 1947باألزھر الشريف عام 
اشتغل في مصر بالصحافة ثم سافر إلى أوربا الشرقية حيث تحصل على الماجستير من معھد 

اه من األكاديمية السوفياتية حول "النثر الفني في م ثم الدكتور1967غوركي لآلداب عام 
السودان". ظل مھاجرا بين جامعات روسيا و الجزائـر و اليمن كأستاذ محاضر،توفي بالقاھرة في 

م مخلفا دواوينا شعرية منھا : "قصائد من السودان"،" الجواد و السيف المكسور"، 1989أوت 
  "بوابات المدن الصفراء".

  

إلقائيــ
  ـة

   
اكتســــاب 
المعطيــــا

ت 
اللغويـــــــــ

  ة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

أثــــــري 
رصيـــد

ي 
اللغـــــو
  ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :  في مجال المعاني

  : نشتريھـــا  نبتاعھا  -: نسيل  تھــرق  -ممطرة : الغيمة ال مزن
:  الخالن –: ألجـــأ      أضرع -: نوع من الشجر  اللوب : المشوق،الولھان: كثير الملل،  ملول

  األحباب
  يسقي-ذرت -وھاد–: ابحث في القاموس عن معاني كل من : الحرج  في الحقل المعجمي

  عليك أي ال بأس عليك.: ھو اإلثم و الذنب يقال ال حرج الحرج-
  : ذريا أطار و فّرق، ذرت الرياح الترابذرى 
  وھدان. : الوھد ھو األرض المنخفضة الحفرة (ج) أوھد و الوھاد
  : سقيا، شّرب، سقى هللا األرض مطرا، أنزله عليھا، سقى هللا أيامه: جعل أيامه جميلة. سقى

  : في الحقل الداللي
الالت اجتماعية،ضع جدوال تسرد فيه ھذا المعجم و تبين في النص توظيف للمعجم الطبيعي لد

  داللته االجتماعية من السياق .
  

  داللته االجتماعية في سياق النص  اللفظ
  الحزن واأللم الكبيران  وھاد

  الحاجة إلى بصيص أمل يعيد إليه بھجة الحياة  قطرة مزن
  هدعوة إلى اإلقبال على شعره المتعطّش إلى متذوقي  سماء الصيف

  الشعـــر  النھر
  يدعو إلى تذوق الشعر  رحيق الشعر

  دعوة إلى اإلقبال  الصيف سماء
  األنانية ، البخل ، الشح   األكداس
  األمل، الصدق، الصفاء  الضوء
  السالم، الخير، النعمة، الحياة  خضراء

  
  
  
  بمـــن التقــى الشاعـر ؟ و أين تم اللقاء؟  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلقائيــ
  ــة
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  الفھم

  يعبر يمثل
  يعيد

  يستخرج
  يعدد
  يفسر

  
  

           
  

       
أكتشف    

معطيات 
  النص
  

  ل ما عاد من غربته .* لقد التقى الشاعر بصديقه أوّ  
  ما ھي ردة  فعـل الشاعر عند ھذا اللقاء؟ كيف تفّسر ھذه الردة ؟ -

  *كانت ردة فعله دھشة كبيرة ألنه رآه بنفس المالمح التي تركه عليھا.
  ھل لھذا االنفعال عالقة مع قوله " أھذا أنت"؟ فّسر. -
  *لقد اندھش الشاعــر و لھذا سأله" أھذا أنت؟" 
  لك الشاعر متفائال أم متشائما بالمستقبل؟ھل يبدو  -
  ھي القرائن اللغوية الدالة على ذلك ؟ ما  
*بدا الشاعر متشائما بالمستقبل وذلك من خالل قوله:"بأن سوق الّود ال يشرى بھا الّود،وھل  

  نبتاعھا العفة.
  استخرج من النص القاموس اللغوي الدال على الحزن و األلم عند الشاعر. -
لنص قاموس لغوي يدل على حزن و ألم الشاعر من خالل قوله : " وھاد ،الحزن، عطشى *في ا-

  ،عمياء من اللھفه، كثير الشوق، يجف النبع".

  
  
  
  

حواريـ
  ـة

  التحليل
البحث عن 
العالقات   
  و العناصر

أناقش 
معطيات 
  النص

  
اعر ذات طابع اجتماعي محض أم أّن لھا أبعاًدا فلسفية حضارية ھل ترى أّن معاناة الش -

  تتعلق بموقف إنسانّي ؟ علـّـــل.
* إّن معاناة الشاعر لھا أبعاد فلسفية حضارية، تتعلق بموقف إنساني ألنه ال يتحدث عن 
ي الشعر باعتباره بابا من أبواب الّرزق و إنّما يعبّر عن قضية ھامة  و ھي غياب المكانة الت

 يستحقھا الشاعر.
بْين ھذه المعاناة اإلنسانية و اإلحساس  -طريق الصورة الشعرية المخيال -يربط الشاعر عن -

 بالجفاف رغم وجود "النيل" . ما سّر ذلك؟ 
* يربط الشاعر بين الصورة الشعرية و المخيال. وھذه المعاناة اإلنسانية       و اإلحساس 

  لشعر متعطش إلى من يقرؤه فھّمش بتھميش الشاعر.بالجفاف  رغم وجود النيل ألن ا
  ما الداللة اإلنسانية التي يحملھا كل من " قزمان" و"تطحن"و "الناس" ؟ -

*الداللة اإلنسانية التي يحملھا كل من قزمان، تطحن الناس ھي التھميش واحتقار الناس 
  للمفّكرين و تصغيرھم.

إلنشائية "ھل نبتاعھا العفّة       و الشرطية بم توحي الجملة الخبرية "لكم صلـّيت" و ا -
  "أبيع الروح إن ألقى" من دالالت على مأساة الشاعر؟

* توحي الجمله الخبرية" لكم صليت" بكثرة الدعاء أما جملة ھل نبتاعھا العفة؟ توحي 
ل بغياب بعض األخالق ،أّما الجملة الشرطية أبيع الروح إن ألقى  فتعبّر عن مأساة الشاعر حيا

 األوضاع التي يعيشھا و استعداده للتضحية،   في سبيل تحسينھا.
ابحث عن الوتيرة الموسيقية و الحالة النفسية للشاعر، ھل وفق الشاعر   في ھذا اإلختيار  -

 عفويا ؟ ماذا تستنتج ؟  -أصال –الموسيقي أم تراه جاء 
ھا عكست مواقف انفعالية * للوتيرة الموسيقية عالقة وطيدة بالحالة النفسية للشاعر ألن

  متباينة.

حواريـ
  ـة
  

  التركيب
  يستخـــرج

يصنـــف  
  يفســــــر
 يحــــــــدد

أحدد 
بناء 
 النص

استطاع الشاعر تصوير واقع الغربة الحزين الموحش، فما النمط النّصي الذي وظّفه للتعبير  -
  عن مواقفه؟

 واقع الغربة الحزين الموحش .* لقد اعتمد الشاعر على النّمط  الوصفي لتصوير       
 حلل المقطع الثاني و الثالث و بيّن تداخل األنماط فيه.  -

*    ھناك تداخل بين أنماط أخرى كاألمر و اإلخبار اللّذين نجدھما في المقطع األول وكل نمط 
 يخدم اآلخر ما دام الشاعر بصدد تصوير وقائع و أحوال المجتمع وواقعه الحزين.

ـحواري
 ـة

  تطبيقال
يحــــــرر   

 يحـــلل 

أتفحص 
االتّساق  

و 
االنسجام 

في 
 النّص

. ھل تالحظ انفصاال بين األسطر أم 14إلى  09ثم من  08إلى  01ال حظ األسطر الشعرية من 
  ترابطا عضويا قويّا ؟

  ماذا نسمي ھذه الوحدة  ؟
بالوحدة العضوية أي خضوع * تسمى ھذه الوحدة التي تربط بين األبيات و األسطر في القصيدة 

  األبيات إلى تسلسل منطقي محكم ال يجوزفيه التقديم أو التأخير 
  تعّرف على ھذه الظاھرة  في المقطع الثاني و الثالث. -

  * نفس الظاھرة نجدھا في المقطعين الثاني و الثالث.
  ؟ماھما الضميران المصاحبان لكل أسطر القصيدة؟ ھل لذلك عالقة مع انسجامھما -

* الضميران المصاحبان لكل أسطر القصيدة ضمير جماعة المتكلمين و المخاطب   و قد ساھما في 
  انسجام معاني القصيدة.

  ھل من عالقة داللية بين األسطر األولى من القصيدة و الّسطر األخير منھما ؟ ماذا تستنتج ؟ -
عدم التغيير و بقاء الحال على * ھناك عالقة داللية بين األسطر األولى و الّسطر األخير و ھي 

  ماكان عليه.

حواريـ
 ةـ
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    التقييم

  ينقد 
  يحكم
  يتحقق
  يقرر
 يفسر

  
  
  
  
  
  

أجمل 
القول في 

تقدير 
 النص

  من خالل  تحليلنا للنص نالحظ ما يأتي :
إّن المعاناة التي يعيشھا الشاعر إنما ھي معاناة اإلنسان الواعي بمأساة عصره     و موقعه من 

م الذي يتفاعل معه، و إّن الغربة التي يعيشھا ليست بسبب البحث عن لقمة العيش، بقدر ما العال
ھي بسبب البحث عن التوازن و االنسجام بين ما يحمل من مبادئ  وقيم و بين محيط ال يعير 

  أھمية لذلك. ومن ھنا تبدو معاناته و أحزانه.
  

ي من حّس مرھف وذوق فتّي راق، أن لقد استطاع الشاعر" عبد الرحمن جيلي" بفضل ما أوت
يوظّف كّل األدوات الفنّيّة من لغة شعرية عميقة الداللة، وصور يمتزج فيھا المتخيِّل بالواقع 

،ووتيرة موسيقية مولّدة من صميم تفاعل الشاعر بموضوعه، أن يقّدم لنا حقيقة معاناة المثقف 
  في ھذا العصر، و شعوره المؤلم بالتھميش.

  
  
 

  
  
  
  
ائيــإلق
 ـة

 قواعد اللغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العروض
 

  
  

تصريف 
  األجوف

  
  
     
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

الوافر   
و الھزج 

في 
الشعر 
 الحر
 

لعلّك تتذكر أّن األجوف ھو ما كانت عينه حرف علّة، فكيف تصرفه مع الضمائر  في الماضي و  
  المضارع و األمر ؟

  أبيع الروح...... –طالت بنا الوقفة  -لنّص : قل شيئاتأّمل ھذه الجمل المأخوذة من ا
  أّن الفعل نوعان : صحيح  ومعتل  تعلمت:

  استخرج من ھذه األمثلة : أفعاال معتلة و اذكر نوعھا.
  األفعال المعتلة ھي : طال ، باع،قال، و نوعھا معتلة الوسط بمعنى جوفاء.

  ماذا تالحظ على ھذه األفعال ؟ 
 لة األلف في "قل" قد حذ ف و أنّه في طال قد بقي،     و أنّه في" أالحظ أّن حرف الع

  أبيع" قد انقلب ياء .
 فماذا تستنتج ؟ 

يتصرف الفعل الماضي األجوف مع ضمائر الغائب دون أن يتغير فيه شئ مثل : 
  قال،قالت،قاال،قالتا،قالوا ، و يحذف حرف العلّة "األف" مع نون النسوة مثل " قلن".

ضمائر المتكلم المفرد ،الجمع المخاطب و الجمع المؤنث الغائب بحذف حرف العلّة  ويتصرف مع -
  مثل : قلت، قلتم،قلن. 

  يحذف حرف العلة "األلف" في الفعل المضارع مع نون النسوة مثل : تبعن ، تقلن. -
و الجمع وأّما مع األمر فيصير حرف العلّة واوا أو ياء أو ألفا مع المخاطب المؤنث، ومع المؤنث  -

  المذكر، و يحذف مع غيرھا ( قولي، سيرا، سـر)
  
  تأّمل ھذه األسطر الّشعرية الواردة في الّص : - 

 سأضرع من يعانقني بال زيف
 ومن  يسخو بأعينه سماء الّصيف

 أبيع الّروح إ ن ألقى 
 قطع ھذه السطر الشعرية  -      

 يبال زيــــف يعانقني                     سأضرع من 
/  /0 / / /0            //0///0            // 0 /0/0  

  مفـا عيلــن مفاعلتن                     مفاعــلـتـــن  
  ومن يسخو            بأعينھي                سماء صصيف

/  /0 /0/ 0             //0///0                  //0    /0 /00  
  لتـن               مفاعليـــــــنمفـــا عيلـن             مفاع 

  أبيـــع ررو              ح إن ألقــــى
//0  /0 /0                 //0 /0  /0  
  مفاعيلـــــــن               مفاعيلــــن                 

                
ما حسب الحاجة لقد مزج الشاعر بين تفعيلتي الوافر "مفاعلتن" و الھـــزج" مفاعيلن" فوظّفھ

إلى التعبير، و ھو بذلك يكون قد كّسر  الرتابة الموسيقية المقيّدة وحافظ على الوحدة األساسية 
  للّشعر العربي (التفعيلة).

 

حواريـ
 ةـ
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  الهمزة المزيدة في أول األمر.:                استثمر موارد النص في مجال قواعد اللغة
  تعلمينأنشطة الم  أنشطة التعليم  المراحل

الهمزة 
المزيدة في 
  أول األمر

ما هو الفعل الذي يصرف مع ضمائر 
  المخاطب فقط؟

    فعل األمر هو الفعل الوحيد الذي يصاغ مع ضمائر المخاطب فقط.

ما العالقة بين فعل األمر وفعل المضارع 
  من حيث الصياغة؟

  مزة وصل.يصاغ فعل األمر من الفعل المضارع بعد حذف حرف المضارعة ويعوض به

ماهي همزة الوصل، ولماذا سميت 
  بذلك؟

همزة الوصل هي همزة المتوصل بها للنطق بالساكن، تلفظ في أول الكالم وال تنطق عند وصل 
  الكلمة، لذلك سميت بهمزة الوصل.

ماهي حركة همزة الوصل المزيدة في أول 
  األمر؟

لحركة عين الفعل المضارع، وهي إما تكون حركة همزة الوصل في أول األمر من الثالثي تبعا 
  مضمومة أو مكسورة:

متى تكون همزة الوصل في أول األمر 
  مضمومة؟

  اُكُتبْ  -إذا كانت عين الفعل المضارع مضمومة جاءت همزة فعل األمر مضمومة: مثل يكُتب  

 –األمر مكسورة، مثل: يفَتح  إذا كانت عين الفعل المضارع مفتوحة أو مكسورة جاءت همزة فعل  ومتى تكون مكسورة؟
  ِاجِلسْ  –ِافَتح    أو يجِلُس 

وهل تخص همزة الوصل الفعل الثالثي 
  فقط؟

ينطبق على همزة الوصل نفس األحكام التي في الثالثي على األفعال الخماسية والسداسية. مثل: 
  ِاستغِفْر. -ِانشِغْل ، استغفر -انشغل

فعل وكيف تكون الهمزة في األمر من ال
  الرباعي؟

تكون الهمزة المزيدة في األمر من الفعل الرباعي همزة قطع. وتسمى همزة القطع ألنه ينقطع ما قبلها 
  عن االتصال بما بعدها. 

تكون همزة القطع في أول األمر المأخوذ من الفعل الرباعي المبدوء بهمزة قطع، وتكون   كيف تكون همزة القطع في األمر؟
  َأكرِْم، َأقِبْل، َأْنِجْز. –رم، أقبل، أْنجز مفتوحة، مثل: أك

همزة الوصل هي همزة المتوصل بها للنطق بالساكن، تلفظ في أول الكالم وال تنطق عند وصل   بناء أحكام القاعدة  
الكلمة، لذلك سميت بهمزة الوصل. تكون حركة همزة الوصل في أول األمر من الثالثي تبعا لحركة عين الفعل 

  وهي إما مضمومة أو مكسورةالمضارع، 
  اُكُتبْ  -إذا كانت عين الفعل المضارع مضمومة جاءت همزة فعل األمر مضمومة: مثل يكُتب  

ِافَتح  –إذا كانت عين الفعل المضارع مفتوحة أو مكسورة جاءت همزة فعل األمر مكسورة، مثل: يفَتح 
  ِاجِلسْ  –أو يجِلُس 

  ِاستغِفْر. -ِانشِغْل ، استغفر -اسية والسداسية مثل: انشغلونفس الحكم ينطبق على األفعال الخم
تكون الهمزة المزيدة في األمر من الفعل الرباعي همزة قطع. وتسمى همزة القطع ألنه ينقطع ما قبلها 

  عن االتصال بما بعدها. 
حة، مثل: أكرم، تكون همزة القطع في أول األمر المأخوذ من الفعل الرباعي المبدوء بهمزة قطع، وتكون مفتو 

  َأكرِْم، َأقِبْل، َأْنِجْز. –أقبل، أْنجز 
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    08الوحدة :   صالح عبد الصبور        أبو تمام     الموضــوع
  

  .استنتج مظاھر التجديد في القصيدة العربية -    الھدف العــــــــــام :     
  أكتشف مدى توظيف الرمز و األسطورة -                                  

  احدد نمط النص -    الھـــدف الخـــاص :     
  أتعرف على البدل وعطف البيان و اسم الجنس الجمعي واالفرادي  -                                  

  
الكفاءة 
 المقيسية

  المراحل
الطريق  سيـــــــــــر الـــــــــدرس

  المضاميــــــــــــــــن  ـةـ
  

  المعرقة
معرفة 
المعطيا

ت 
  الخاصة

        
  
  

أتعرف 
على 

صاحب 
  النص
  

تقديم 
  النص

 1931عام  محمد صالح عبد الصبور شاعر وناقد مصري معاصر ولد بمدينة الزقازيق بمصر
اشتغل   لألدب والصحافة ، تفرغ 1959التحق بجامعة عين شمس بالقاھرة وتخرج في كلية األدب 
الخير ثم أصبح رئيسا للتحرير لمجلة  صحافيا في عدة مجالت منھا روز اليوسف الشھيرة وصباح

 76/78كمستشار إعالمي للسفارة المصرية بالھند عام  المسرح ، كما عمل في السلك الدبلوماسي
  1981توفي بالقاھرة عام 

اإلبحار في الذاكرة ،  ثم توالت الدواوين األخرى مثل 1957أول ديوان له الناس في بالدي عام 
  .. وتبقى الكلمة ، تأمالت في زمن جريح قديم، مأساة الحالج،أقول لكم ، أحالم الفارس ال

 
عن  الشاعر صالح عبد الصبور بمنأى عن ھموم األمة فراح يطلق العنان للسانه يعبر لم يكن  

محاولة منه لدغدغة  حسرته لما ادلھم بھا من نكبات وكوارث مستحضرا التاريخ واألمجاد في
العربية آنذاك التي تئن تحت وطأة  لمذل لغالب الدولمشاعر النخوة والثورة على الوضع ا

  .في جسد األمة االستعمار خاصة بعد زرع الكيان الصھيوني
 1961وھذا ما يتضح من قصيدة ألقاھا في مھرجان أبي تمام الذي أقيم في دمشق سنة     

الحاصل بين  كبار األدباء من أمثال العقاد رغم أن الشاعر لم يكن مدعوا إليه للخالف وحضره
   الشعراء المجددين والمحافظين ، فحضره بإمكانياته الخاصة

 إلقائية

   
ـاب اكتسـ

المعطيـا
ت 

  اللغويـة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

أثــــــري 
رصيـــدي 
  اللغـــــوي

  
  
  
  
  
  

       
أكتشف       

معطيات 
  صالن

  

  
  الصارخ الظلمة، العتمة، ال يترنم، ثقيل، الحسرة، طويناه : ألفاظ تندرج:  ي الحقل المعجميف

  (وھو حال األمة العربية اإلسالمية  ضمن موضوع االستسالم والعجز
  جذر كلمة الصارخ : في الحقل الداللي

  صرخ: ُصَراخأ وصريخ(مصدر)ا ....= صاح شديدا / استغاث
والصريخ: بمعنى   : المستغيث/ الصائح بشدة  ريخ ( اسم فاعل وصيغة مبالغة)والص  الصارخ -1

الصارخة = صوت االستغاثة ، تقول( سمعت صارخة  -3 /الصارخ : الديك -/2 المغيث أيضا
 القوم) أي صوت استغاثتھم ، وبمعنى اإلغاثة أيضا

  
ھـ) بيد 224تح عمورية (بقصة ف  ينطلق الشاعر من التاريخ فيذكرنا في مستھل القصيدة    -

 )لجيوش الروم بقيادة (توفلس المعتصم با الخليفة العباسي وھزمه
حينما يشير الشاعر إلى طبرية ووھران فھو يتحسر على ما آل إليه حال األمة من ضعف     -

   واستسالم بعد مجد وعز تاريخين مشھودين
مام في رائعته المشھورة في وصف بالتناص) يتقاطع صالح عبد الصبور مع الشاعر أبي ت    

 ))معركة عمورية (( فتح الفتوح
اعتمد الشاعر على التراث الختيار الرموز الشعرية المناسبة للموقف الشعري ، ويمكن تصنيف    

   ھذه الرموز إلى صنفين
            الرمز                                                  داللته                            نوع الرمز     

                                                                           
     واالنتصار العز والمجد  ))               السيف البغدادي (( المعتصم      الشخوص التاريخية -1
 أبو تمام الجد                                 
       األخت العربية                                   
تختلف داللة المدينة بين المجد في    عمورية / طبرية / وھران    لحيز المكاني" المدينة" -2

عمورية مدينة رومية احتلھا  المفارقة بينھما ألن  وتجسد واالستسالم في لحاضر و ا الماضي
     والصليبيون  ةاحتلھما الصھاين  ربيتانأما طبرية ووھران مدينتان ع وفتحوھا   العرب

في نفس الشاعر كثير من الحرقة واأللم يظھران عندما يستعرض حاضر األمة في المقطعين  *
 .األول والثاني

  
  

 ةإلقائي
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  الفھم
يعبر 
  يمثل
  يعيد

 يستخرج
  يعدد
  يفسر

لحظة ھروب من  ألن الحنين ھو- في مثل ھكذا أوضاع يحن اإلنسان" الشاعر" إلى زمن آخر *
فيه العربي سيدا ، معلنا انتماءه  ن القوة الذي كانفالشاعر يحن إلى" الماضي" زم -الواقع المر

 .الزمن الرديء المشوب بالھزيمة واالستكانة معبرا عن حسرته النتمائه إلى  القومي
والحاضر : ھي النتيجة التي يمكن استخالصھا من المقطع األول في  شتان بين الماضي *-

في الحاضر((  ع انتقم للكرامة واالستغاثةبينھما ، فاالستغاثة في الماضي لباھا سيف قاط مقارنته
 .أو األحزان بسياط المستعمر لباھا العرب والمسلمون في انعقاد المؤتمرات  ن والجزائر))سطيفل
يتجسد في استكانة قادتھا واكتفائھم باللقاءات والتنديدات..  النقد الالذع الموجه إلى األمة *

أصبحت  سيف أصدق أنباء من الكتب.... وواقعنا حيثال  تماما بين قول أبي تمام: فانعكس الوضع
كأننا لم   خاصرة العرب، األنباء " الكتب المروية" مصدر تعاطي القادة بينما السيف مغروس في

  .إطالقا منذ قرون  نفھم قول أبي تمام
  

  التحليل
البحث 
عن 

العالقات  
و 

  العناصر

أناقش 
عطيات م

  النص

  
عمورية التاريخية التي  الخلفية التاريخية ھي معركة الكرامة بين المسلمين والروم في موقعة*

  "بقولھا : "وامعتصماه أسيرةعربية  فيھا الخليفة المعتصم تلبية الستغاثة امرأة انتصر
يست في ربما يھدف الشاعر إلى استھجان عقد ملتقى أبي تمام ألنه رمز للفخار واألمة ل  *

  .الوضع الالئق إلحياء ذكراه
  الواقع العربي  اعتماد ضمير المتكلمين يحيل إلى اشتراك الجميع في التعاطي السلبي مع *

 .الواقع  واإلحساس بالمرارة من ھذا
الذي يؤكد عنفوان الثورة  لصيغة األمر في نھاية المقطع األول داللة نفسية: ھي تصاعد التوتر *

 ة))الحسرة"الثور الواقع وتمني غضب عارم يزيل ھذه، ((الحسرة من 
الشاعرية" بين أبي تمام الشاعر وأحفاده من  " العالقة بين الجد واألبناء ھي عالقة فنية*

المھرجان ، ولكن الموقف يثير حسا مأساويا مزمنا، ألن حظ الجد  الشعراء العرب المجتمعين في
 .ناء أن يعايشوا الھزائم والھوانزمن األمجاد، بينما نصيب األب أن يحيا في

  معالم وشخوص التجديد اعتمد على توظيف التراث واقتباس الرموز واألساطير التاريخية من*
 )أعاله وھو مذھب المجددين في الشعر العربي المعاصر (عد إلى الجدول

  تح عموريةقصة المنجمين مع ف )) ماذا يقصد الشاعر بالكتب المروية؟: فاالستلھام من التاريخ*
على الحاضر باإلحالة إلى اكتفاء العرب بنتائج  واستخفاف المعتصم بخرافاتھم)) واإلسقاط

  . تكن في صالحھم يوما المؤتمرات العالمية التي لم

يحوار
  ة

  

  التركيب
يستخـــر
  ج
 

يصنـــف 
 يفســــــر

 ـــدديحـــ

أحدد بناء 
 النص

  سرد أحداث قصصية بمعالمھا وشخوصھا  النمط الغالب في النص : ھو النمط السردي :
المناسب لكليھما (( لم يذھب ، شق ، حين  بالتركيز على الفعل الماضي أو الحاضر في المكان

 ))دعا، لبى)) (( يلقى يتعاطون ، ال يسقينا ، تطلب ....إلخ
 العناوين المناسبة -*

     بين الماضي والحاضر -1    -
   لمتذكار أبي تمام حسرة وأ -2    -
   الحاضر أعياد لألحزان -3    -

تتجسد الوحدة العضوية في التالحم بين المقاطع الثالثة التي تشكل في مجموعھا قصة متسلسلة *
 .األحداث ال يمكن الفصل بينھا

ـحواري
 ـة

  التطبيق
ـرر  يحـــ

 يحـــلل 

أتفحص 
االتّساق    
و االنسجام 
 في النّص

ألن موقف المقارنة  ھو نفسه السبب في استعمالھا في ثنايا القصيدةلكن: تفيد لغة االستدراك و*
 . في كل مرة أن الزمنين مختلفين بين الماضي والحاضر يستوجب االستدراك

موعد" وال غرو " داخل الجملة ھو الزمنية ألنھا دخلت على اسم زمن  المعنى الذي أفادته في*
  .كقصة تاريخية أن الزمن عنصر مھم في النص وبنية من بنياته

 . معنى "أو" في الجملة ھو "التسوية بين ما قبلھا وما بعدھا فاألمر سيان*
  مرفوع  الجد: عطف بيان أو بدل من أبو تمام"إعراب الجد: " أبو تمام الجد

 والندبة  في اللغة : ھو النداء" وا  " مدلول*

حواريـ
 ةـ

     التقييم
  ينقد 

  يحكم
 

أجمل القول 
في تقدير 

  النص
  
  
  
  

  قواعد
  
  

  
  165الكــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ص : 

  
  
  
  

  البدل وعطف البيان
 تمھيد :

والحال؟ ھي أوجه االختالف واالتفاق بين التمييز ما-  
البدل ؟  ھي أنواع التوابع التي تعرفھا من غير ما -  
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 عروض

ھي : النعت والتوكيد -  
  تأّمل ھذا المقتطف والحظ :

يرى سليمان العيسى في " األوراس" إعادة النتصارات "موسى بن نصير" و"عقبة بن نافع"  "
 و"طارق بن زياد" وغيرھم من األبطال في القديم"

 ماذا تعلمت من البدل ؟
أنّه يتبعه في جميع أحكامه، وھو أّن البدل تابع ال يحتاج إلى رابط يربطه بالمبدل منه، وتعلمت 
...أنواع  

 أكتشف أحكام القاعدة :
مم تكون ھذه األسماء: موسى بن نصير، عقبة بن نافع، و طارق بن زياد ؟ -  
أين التابع وأين المتبوع ؟ وھل ھما شيء واحد ؟ -  
شيء التابع ھو بن نصير، بن نافع، بن زياد. والمتبوع ھو موسى، عقبة، طارق . نعم، ھما  -

 واحد.
تأمل المثال اآلتي: " أفادني األستاذ علُمه ". -  
المتبوع عينه ؟ ماذا تستنتج ؟ * ھل التابع ھو   

* ليس التابع (عينه) ھو المتبوع (األستاذ) عينه، وإنما ھو صفة عارضة في المتبوع ويدل على 
 إحدى خصائصه .(بدل اشتمال)

أيھما أشھى؟ سمِّ ھذا  ﴾وقد من شجرة مباركة زيتونة .....ي﴿عيّْن التابع والمتبوع في ھذه اآلية:  -
 النوع من التوابع.

 * التابع ھو زيتونة، والمتبوع ھو شجرة ، ونوعه عطف بيان  
ماذا أفاد عطف البيان في المثالين اآلتيين: -  

جعل هللا الكعبة البيت الحرام ./  * ھذا أبو الحسن علي .  
ية أبي الحسن.* علي: عطف بيان، وأفاد توضيح كن  

 * البيت الحرام: عطف بيان، وأفاد تفسير وتوضيح متبوعه .
  يختلف عطف البيان عن البدل في ثالث مسائل، اذكرھا مع األمثلة. -

 * اختالف عطف البيان عن البدل في ثالث مسائل، ھي :
 ، فتجعل زيدا معرفة معربا، والمتبوع منادى، نحو قولك: يا أخانا زيداً  أْن يكون التابع مفردا -1

عطف بيان، وال يجوز جعله بدال؛ ألنّه لو كان بدال لكان في تقديره إعادة حرف النداء، فكان يلزم 
 أْن يكون مبنيا على الضم، كما في أمثاله من المناديات .

أْن يكون التابع خاليا من األلف والالم، والمتبوع مقرون بھا، ومجرور بإضافة صفة مقرونة  -2
الشاعر:(أنا ابن التارِك البكريِّ بشٍر..)، فبشٍر ھنا يتعين كونه عطف بيان على البكري،  بھا، كقول

 وال يجوز أْن يكون بدال منه؛ ألّن البدل فيه نية إحالله محل األّول .
ھذا) ال يجوز أْن يكون بدال؛ ألنّه ف(نادى المضموم باسم اإلشارة ، نحو:(يا زيُد ھذا)،مأْن يتبع ال -3

بدال لكان منادى، وحرف النداء ال يجوز أْن يحذف من اسم اإلشارة. وكذا يلزم على البدلية لو كان 
 نداء اسم اإلشارة من غير وصف، وكل ذلك ممنوع .

ھات مثالين عن عطف البيان يكون األول لقبا بعد اسم، ويكون الثاني موصوفا بعد الصفة. -  
لفاروق ھو ثاني الخلفاء الراشدين .المثال األول، لقب بعد اسم :عمر بن الخطاب ا -  
المثال الثاني،موصوف بعد صفة: كلمُت إبراھيَم الرجَل. / كلمت الرجَل العالَم. -  
  

 " األسباب واألوتاد في الشعر الحر"                             

  . البيت الشعري في القصيدة العمودية ھو الوحدة األساسية التي تبنى عليھا القصيدة
 . الصدر و العجز : ون من شطرين متساويين ھمايتك

الوزن أو ’ ينشأ عن تكرارھا وفق نظام خاص  ’ التفعيالت ويقوم على مقاطع موسيقية تدعى
 ... أربع مرات فعولن مفاعيلن مثال ينشأ من تكرار فبحر الطويل.. البحر

دد التفعيالت قد يطول أو يقصر حسب ع سطر شعري ليس ھناك بيت شعري بل في الشعر الحر
  : الجديدالعام  : نالحظ قول نازك المالئكة في قصيدة لھا بعنوان ... التي استعملت فيه

 مرات 4عام ال تقرب مساكننا فنحن ھنا طيوف ** متفاعلن  اي 
  من عالم االشباح ينكرنا البشر** متفاعلن ثالث مرات

  اتويفر منا الليل والماضي ويجھلنا القدر ** متفاعلن اربع مر
 ونعيش أشباحا تطوف ** متفاعلن مرتان

  ال ذكريات ** متفاعلن مرة واحدة
أسباب  وھي بدورھا تتكون من سطر شعري يتكون من تفعيالت اذن كل بحر الكامل القصيدة من

 .وأوتاد
 : السبب : يتكون من اجتماع حرفين وينقسم الى قسمين -1

 ... 0في / 0لم / 0سبب خفيف يتكون من حرفين األول متحرك والثاني ساكن مثل : لو */ -أ 
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  // سبب ثقيل يتكون من حرفين متحركين مثل : ھو -ب 
 : الوتد : وھو اجتماع ثالثة حروف وينقسم الى قسمين -2

 0نعم // 0وتد مجموع : يتكون متحركين والثالث ساكن مثل : بلى // -أ
  /0مال / /0قال / /0روق متحرك ساكن متحرك مثل : أين /وتد مف -ب

والتي تتكون من تكرار تفعيلة واحدة وھي  البحور الصافية في الشعر الحر عادة يختار الشعراء
 : كما يلي

 0ووتد مجموع // 0سبب خفيف / 0//0بحر المتدارك تفعيلته فاعلن / -1
  0بينھما وتد مجموع // 0/ - 0يفان/سببان خف 0/0//0بحر الرمل تفعيلته فاعالتن / -2
  0/ -0بعده سببان خفيفان / 0وتد مجموع // 0/0/0بحر الھزج تفعيلته مفاعيلن // -3
 0ووتد مجموع // 0سبب ثقيل // وسبب خفيف / 0//0بحر الكامل تفعيلته متفاعلن /// -4
 0جموع //ووتد م 0/ - 0سببان خفيفان / 0//0/0بحر الرجز تفعيلته ھي مستفعلن / -5

                           0وسبب خفيف / 0وتد مجموع // 0/0بحر المتقارب تفعيلته فعولن // 6-   
  تعرضت للزحافات والعلل إذاقد تطرأ على األسباب واألوتاد تغيرات 

 
  
  

   خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين/ أمل دنقل               الموضــوع

  
ءة الكفا

 المقيسية
  المراحل

الطريق  سيـــــــــــر الـــــــــدرس
  المضاميــــــــــــــــن  ـةـ

  
  المعرقة
معرفة 
المعطيا

ت 
  الخاصة

        
  
  

أتعرف 
على 

صاحب 
  النص
  
  

عبروا عن بكائهم عن الحاضر ومحاوالتهم  هل كان الشعراء المعاصرون بمعزل عن قضايا أوطانهم؟ كيف مهيد :ت
  إلحياء الضمير العربي؟ 
بقرية "القلعة" في صعيد مصر. كان والده عالماً من علماء األزهر,  1940لد في عام و : التعريف بصاحب النص

. فقد أمل دنقل والده وهو في العاشرة, فأصبح, وهو في هذا السن, 1940حصل على "إجازة العالمية" عام 
وًال عن أمه وشقيقيه. أنهى دراسته الثانوية بمدينة قنا, والتحق بكلية اآلداب في القاهرة لكنه انقطع عن متابعة مسؤ 

الدراسة منذ العام األول ليعمل موظفاً بمحكمة "قنا" وجمارك السويس واإلسكندرية ثم موظفاً بمنظمة التضامن 
ينصرف إلى "الشعر". عرف بالتزامه القومي وقصيدته السياسية األفرو آسيوي, لكنه كان دائم "الفرار" من الوظيفة ل

) الذي جسد 1969العربي شعره من خالل ديوانه األول "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" ( القارئالرافضة. عرف 
. صدرت له ست مجموعات شعرية هي:البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" 1967فيه إحساس اإلنسان العربي بنكسة 

بيروت  -,العهد اآلتي" 1974بيروت  -,مقتل القمر" 1971بيروت  -,تعليق على ما حدث" 1969وت بير  -
الزمه مرض  .1983القاهرة  -" 8,أوراق الغرفة 1983القاهرة  -أقوال جديدة عن حرب البسوس"  ,1975

ا الصراع "بين السرطان ألكثر من ثالث سنوات صارع خاللها الموت دون أن يكّف عن حديث الشعر, ليجعل هذ
متكافئين: الموت والشعر" كما كتب الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. توفي إثر مرض في أيار / مايو عام 

    في القاهرة 1983
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ـاب اكتسـ

المعطيـا
ت 

  اللغويـة
  
  
  
  
  
  

  
   
  الفھم
يعبر 
  يمثل
  يعيد

 يستخرج
  يعدد
  يفسر

  
  

أثــــــري 
رصيـــدي 
  اللغـــــوي

  
  
  
  
  
  
       

أكتشف       
معطيات 
  النص

  

  
من المفردات الدالة على اإلستكانة في النص نذكر: شتتهم ، تميمة ، إكسير ، نموت، :  ي الحقل المعجميف

  نقشر التفاح... ومن المفردات الدالة  على البطولة والمجد نذكر: البطل ، مالبس الفدائيين ، ترفع الراية ..
المراهنة : من الفعل راهن ، رهانا ومراهنة . _ راهنه على الخيل : سابقه. _ جذر كلمة  : ليفي الحقل الدال

 وراهنه على كذا : خاطره

  
أنه يتحدث عن الحاضر هو قول الشاعر غير تاريخي ، فالشاعر يمارس اإلسقاط على  من دالالت العنوان على

ذلك يعتبر هذا النص خطابا ألنه موجه إلى رمز األمة  الحاضر األليم الذي تعيشه األمة العربية _ وهو من أجل
صالح الدين ومنه إلى  الضمير العربي النائم الميت._ وعبر هذا الخطاب رسم الشاعر بعض المشاهد التاريخية ، 
 وخاصة منها المتعلقة بتاريخ الهزائم العربية وتاريخ االستعمارات التي طالت أرضنا ونحن نائمون ومنها قوله: مرت

خيول الترك / مرت خيول الشرك/ ..._ وهو في كل هذا الخطاب يتوجه إلى الرمز العربي صالح الدين األيوبي 
الذي ما نزال نتشدق بانتصاراته وننتظر عودته دونما حراك نقوم به . فهو البطل البدائي، والبطل األسطوري 

عر شوقي والتغيير في معالمه على اعتبار أن الحاضر دائما في كل هزائمنا . _ ومن مظاهر اقتباس الشاعر من ش
  شوقي يمثل المحافظين وشاعرنا يدعوا إلى التجديد ما أخذه من قوله   : 

   جبل التوباد حياك الحيا **** وسقى اهللا صبانا ورعا      
  غير أنه لم يطلب سقاية الصبا مثلما فعل شوقي بل طلب تهكما سقاية األجنبي  ؟

  وطنية على النص اقتبس الشاعر بعض شعر شوقي  من قوله ومن أجل إضفاء صبغة 
  ( وطني لو شغلت بالخلد عنه    **   نازعتني إليه في الخلد نفسي )

غير أننا نشعر بنوع من التهكم المقصود حين غير محطة النزاع من الخلد إلى مجلس األمن و المقصود حتما هنا 
  لى الحفاظ على الوطن.الحكام العرب الذين يفضلون رضا مجلس األمن ع

  

  
  

 ةإلقائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

حواري
  ة

  التحليل
البحث 
عن 

العالقات  
و 

  العناصر

أناقش 
معطيات 
  النص

ارتباط الشاعر بصالح الدين هو كارتباط كل عربي غيور على وطنه ينتظر من يعيد لألمة مجدها وعزها ومن أجل 
نيا بعده لم تعد دنيا فال عز وال مجد .. كل ما هنالك هزائم ذلك نراه يرثيه ويبكيه ويعلن له أن الد

وانكسارات..واستعمار يعقب استعمار .. وهذا ما يفسر تكرار الفعل ( مرت) الذي يعبر عن هذا الحجم من 
  الهزائم الذي يؤرق الشاعر.

صوغ المعاني بطريقة والمتأمل في النص يجد الشاعر مجددا في المعاني فرغم أنه يقتبس ممن تقدمه إال أنه ي
جديدة ويختار منها ما هو جديد في نفس الوقت فعن صياغة المعاني بطريقة جديدة نجده في اقتباس الشاعر من 

  شوقي ، وعن اختيار المعاني الجديدة نجده في الحديث عن مجلس األمن والحديث عن القروض ..

حواريـ
  ـة
  

  التركيب
يستخـــر
  ج
 

يصنـــف 
 يفســــــر

 ــددـيحـــ

أحدد بناء 
 النص

_ الحديث في النص يجمع بين ثنائية التاريخ و الواقع ، النصر والهزيمة، فالشاعر يستذكر أيام صالح الدين التي 
تمثل المجد ويبكي أيام الحكام العرب (جمال عبد الناصر)التي تمثل الهزيمة ._ وإذا كان هذا هو موضوع 

و ذلك االنسجام بين جزئيه مما يشير إلى وحدة عضوية قوية ال يمكن القصيدة فإن أهم ما يميز هذا الموضوع ه
عندها الفصل بين جزء وآخر. _ ولما كان الشاعر في موقف خطاب فإننا نلمس بروز النمط الحواري ، فالشاعر 
ك منذ البداية نشعر به يحاور صالح الدين يكلمه ويحدثه ويخاطبه ، وإن كان حواره غير مباشر ومن مؤشرات ذل

استعمال الضميرين أنت ونحن ._ وقد أدى هذا الحوار وظيفة التواصل الوجداني العاطفي . غير أن نمطا آخر 
  بالموازاة مع هذا النمط نلمس أثره وهو النمط السردي الذي يتجلى في نقل األحداث وخاصة منها التاريخية . 

 

ـحواري
 ـة

  التطبيق
ـرر  يحـــ

 يحـــلل 

أتفحص 
  االتّساق  
و االنسجام 
  في النّص

  
  
  
  

قراءة النص تظهر سمات الخطاب واستعمال الضمائر فالشاعر يخاطب صالح الدين ويخبر عن حال العرب ، 
ويتحدث عن واقع معيشي حياه الشاعر ومن معه من العرب المهزومين ومن أجل ذلك نلمس هذا االنتقال بين 

  جل كشف هذا الكم من العواطف واألحاسيس التي تنتاب الشاعر وتسيطر عليه. الضمائر وهو انتقال مقصود من أ
ومن أجل تناسق أوضح بين المعاني المشتركة والمعاني التي تجتمع تحت حكم واحد استعان الشاعر بحرف 

ام جيال بعد العطف (الواو)ومثال ذلك جمع الشاعر لمرور االستعمار تلو االستعمار على البالد العربية بحالة االنهز 
  جيل ..

حواريـ
 ةـ
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أجمل القول

_ ومن الصور المثيرة في النص تشبيه الشاعر للورود المتدلية على قبر صالح الدين بالمظليين وهي صورة تحتاج 
إلى الكثير من التأمل الفكري من أجل فهمها ، بحيث نقرأ فيها شحن لعواطف ومدلوالت شعرية كثيرة مثل الرغبة 

 نفتقدها وال نعرفها إال في الخيال ... في امتالك هذه القدرة العسكرية التي 

  أين يظهر تجديد الشاعر من خالل النص؟ كيف وظف الشاعر التاريخ في هذا النص؟ 

  _ هل عكست القصيدة بعض مالمح شخصية الشاعر  اذكرها ؟
 

 

  قواعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عروض

  

  اسم الجنس الجمعي و اإلفراديالموضوع :            
ما يدل على أكثر من اثنين ويتضمَّن معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه، نحو: َجْيش (مفرده  ع.اسم الجم

  ُجْندي)، قوم (مفرده رَُجل أو امرأة). وقد ورد جمع اسم الجمع، نحو: أقوام (جمًعا السم الجمع: قْوم).
وبين مفرده بالتاء، نحو: َتْمر (َتْمرة)، ما يتضمَّن معنى الجمع داًال على الجنس، ويُفرَّق بينه  اسم الجنس الجمعي.

  أو العكس، أو بياء النَّسب، نحو: روم (رومّي)، عرب (عربّي).
  . وهو ما يدلُّ على الجنس ويصلح أن ُيطلق على الكثير والقليل، نحو: َلَبن، رماد، عسل.اسم الجنس اإلفرادي

  الزحــــــافات والعلل
 :اتـــــــــــــــافـــــــــالزح

وتدخل  غييرات تعرض لثواني األسباب . وتجول في البيت كله فھي تدخل العروض والضربت
 .الصدر والحشو، ثم ھي في الكثير الغالب ، ال تلزم بل تطرأ وتزول

 .والزحاف يكون بالحذف ويكون بالتسكين
 : وھو نوعان

 :ـ زحاف مفرد1
 بالخبن يكون بحذف الثاني الساكن. ويسمى خبنا فمثل فاعلن تصير (1)

فعلن) . وبحذف الثاني المتحرك . ويسمى وقصا. فمتفاعال تصير به (مفاعلن) ، وھو نادر ،  )
 .وبتسكين الثاني المتحرك ويسمى إضمارا

 . (فمتفاعال تصير به (متفاعلن
 .(ويكون بحذف الرابع الساكن طيا فمثل مستفعلن تصير به (مستفعلن (2)

مفاعلن) ، كما ) مى قبضا ، فمفاعيلن مثال تصير بهج) ويكون بحذف الخامس الساكن ،ويس)
 .مفاعتن) وھو نادر) يكون بحذف الخامس المتحرك ويسمى عقال، فمفاعلتن تصير به

 ويكون بإسكان الخامس متحركا ويسمى عصبا ، فمفاعلتن مثال تصير به
 . (مفاعلتن )
 . ((فاعالتد) ويكون بحذف السابع الساكن ويسمى كفا. فمثل فاعالتن تصير به )

 
 :زحاف مزدوج)2 (

 .() فمثل مستفعلن تصير به (متعلن3) ويسمى ذلك خبال،(2وذلك حيث يجتمع الخبن والطي،( (1)
 . () فمتفاعلن تصير به (متفعلن6) ويسمى ذلك خزال ،(5وحيث يجتمع اإلضمار والطي ،( (4)

 
 (به (فعالت) فمثال فاعالتن تصير 6وحيث يجتمع الخبن والكف ويسمى شكال،( (5)
 . () فمفاعلتن تصير به (مفاعلت9وحيث يجتمع العصب والكف ويسمى ذلك نقصا ،( (8)

 . ھذا والمزدوج كله قبيح
 :ـلــــــــلــــــــــالع

أصاب أحدھما أو  تغيرات تنال األسباب واألوتاد جميعا ، ولكنھا ال تبرح العروض والضرب ، فإن
 . والعلة تكون بالزيادة وبالنقص في أكثر األحيان ،كليھما لزمته ، في سائر القصيدة ، 

  :علل الزيادة1- 
 . والتراھا إال في المجزوء

) وبھا تصير 3) وتسمى ترفيال ،(2وتكون بزيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع ،( (1)
 . ( فاعلن مثال ( فاعالتن

) وبھا تصير 6تذييال ،( ) وتسمى5وتكون بزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع ،( (4)
 . ( فاعلن مثال إلى ( فاعالن

) وتسمى تسبيغا وبھا تصير 6وتكون بزيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف ،( (5)
 . ( فاعالتن ( فاعالتان

  :علل النقص2- 
 . ( ) وبھا تصير مفعوالت إلى (مفعوال3) وتسمى كفا ،(2وتكون بحذف السابع متحركا ،( (1)

 إلقائية
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 . ( ) وبھا تصير فاعالتن مثال إلى ( فاعال6) وتسمى حذفا ،(5ن بحذف سبب خفيف ،(وتكوو (4)
 . ( وتكون بحذف الوتد المجموع . وتسمى حذذا . وبھا تصير متفاعلن إلى ( متفا (5)
 . ( ) وبھا تصير مفعوالت إلى ( مفعو10) وتسمى صلما ،(9تكون بحذف الوتد المفروق ،( (8)

 :انعلل النقص مع اإلسك3-
) وبھا تصير 3) وتسمى قصرا ،(2سكان ما قبلة ،(‘وتكون بحذف ساكن السبب الخفيف و (1)

 . ( فاعالتن مثال إال (فاعالت
) وبھا تصير 6) وتسمى قطعا ،(5سكان ما قبله ،(‘وتكون بحذف ساكن الوتد المجموع و (4)

 (( متفاعلن إلى ((متفاعل
) 7المتحرك المعروف بالعصب وتسمى قطفا،() وإسكان الخامس 6ويكون بحذف السبب ،( (5)

 . (وبھا تصير مفاعلتن إلى(مفاعل
ما قبله  ) وإسكان10) مع حذف ساكن الوتد المجموع،(9وتكون بحذف السبب الخفيف ،( (8)

 . (إلى (فعْ  ) وبھا تصير فعولن مثال12) وتسمى بتراً ،(11وھو المعروف بالقطع ،(
السابع المتحرك وتسمى وقفاً،وبھا تصير مفعوالُت إلى وتكون بإسكان :ـ علل اإلسكان فقط4

 )(مفعوالتْ 
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ا:  ـادةالمــــ                     نــص أدبـــــي:     النشـــاط   السنة الثالثة: لمستوىا         منزلة المثقفين في األمة  : الموضوع       اللغة العربية وآدا
  ع ت -ل –آف 3   الشعبة:               لمحمد البشير اإلبراهيمي       

     إدراك دور رجال اإلصالح يف ازدهار فن املقال /  رف على خصائص فن املقال شكال ومضموناالتع:     األهداف التعليمية
  لوما" وتوظيفها -لوال -التمييز بني "لو  / تصنيف النص حسب منط كتابته                            

  الكفـاءة
 المقيسة

  
 المراحل

  لطريقةا سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
 المضـــــــــــــــــــامين والوسيلة

  
  المعرفـــة
معرفة 

  المعطيات 
 الخاصــة

  
أتعرف 
على 
ـب صاح
 صالـنـ

  
) رجل أدب وإصالح وسياسة وأحد رواد النھضة في 1965 -1889الشيخ محمد البشير اإلبراھيمي (

الجزائري حتى يلحق بالمجتمعات  الجزائر, عمل على استرجاع الجزائر ھويتھا, وعلى النھوض بالمجتمع
المتقدمة, كان شغله الشاغل التربية والتعليم, يؤمن بأن العلم واألخالق دعامة تقدم الشعوب واألمم. 
ويعرف اإلبراھيمي بكتاباته األدبية الراقية, وقد خلف مجموعة من المقاالت جمع معظمھا في "عيون 

 البصائر"

  
  
  

 ةإلقائيـ

اب اكتس
  المعطيات

 ويــةاللغ

أثـري 
رصيـدي 

 وي اللغـ

  : الراعون و احلارسون ملصاحل األمةالقومة
  : تنحرفتزيغ

 : التفرد باحلكماالستبداد

  
 ةإلقائيـ

  الفهـــم
  

  يعبِّـــر
  يمثّــِل
  ـديعيـ

  يستخرج
  يعــدد
 ـريفس

  
ف ـأكتش
ات معطي
 النـص

حتتاج األمة إىل مثقفيها أيام األمن لينهجوا هلا سبيل  لخوف؟لم تحتاج األمة إلى مثقفيها أيام األمن؟ ولم تحتاج إليهم أيام ا -
السعادة يف احلياة ويزودوها بعلمهم وآرائهم ليصلح حاهلا ويستقيم أمرها, وحتتاج إليهم أيام اخلوف إلجياد احللول للمشاكل العالقة 

  .وقهر املصاعب اليت تعرتض طريقها
يراهم العامي أعلى شأنا منه فال يطمح يف نيل منزلتهم ويراهم الطاغي ؟  لمثقفةكيف ينظر كل من العامي والطاغي إلى الفئة ا  -

  عيونا حارسة على مصاحل األمة فال يفكر يف فرض سلطانه .
مل حتظى اجلزائر يف عصر الكاتب بنسبة كبرية من ؟ هل كانت تحظى الجزائر في عصر الكاتب بنسبة كبيرة من المثقفين -

  املثقفني 
يأت أسبابهبنسبة كبيرة من المثقفين؟ -في نظر الكاتب -لجزائرمتى تحظى ا -   إذا زاد شعور األمة بضرورة التثقيف و
  واجب املثقفني هو إصالح أنفسهم قبل التفكري يف إصالح الغري.ما هو واجب المثقفين ذو األولوية؟  -
قارب يف األفكار والتفاهم و تصحيح وجوه النظر تتم عملية إصالح اجملتمع بالتعارف والتكيف تتم عملية إصالح المجتمع؟   -

  واالتفاق على املقياس الذي تقاس به  درجة الثقافة 
 أن يدعي الثقافة من هو عار من األخالق وال حيسن الضروريات من املعارف العصرية.؟ ما الذي يعتبره الكاتب ظلما للثقافة -

  
  
  
  

 ةحواري

  
  التحليل

البحـث عن 
  العناصــر
  توالعالقا
  ليحلـــ
  ارنيقـــ

  ظيالحــ
         ـجيستنت

  
  

أناقـش 
معطيات 

 صالنـ

فعال إن املثقفني هم أعمدة اجملتمع واألمة, يرى الكاتب أن المثقفين هم أعمدة المجتمع واألمة, هل توافقه في ذلك؟ عّلل.  -
  مة وتطورها.ألمهية الدور الذي يؤديه هؤالء يف إصالح أحوال اجملتمع واحلرص على رقي األ

وما هي املقاييس اليت جتعله كذلك؟ املثقف احلق يف نظر الكاتب هو الذي يهتم من هو المثقف الحق في نظر الكاتب؟  -
ا, ومن املقاييس اليت جتعله كذلك:  بإصالح نفسه قبل أن يهتم بإصالح جمتمعه وهو احلريص على مصاحل األمة واملدافع عن مقوما

  لعلمي واملعريف.حسن اخللق والتأهيل ا
يرمي الكاتب إىل إبراز صورة املثقف احلقيقي ما الهدف الذي يرمي إليه الكاتب في  حديثه عن " متطفلي الثقافة "؟ وضح.  -

  الذي حتتاج إليه األمة يف كل األوقات ,هذا  املثقف الذي يسطع جنمه يف الشدة
  مّيتة, ما المقصود من هذه المفاهيم؟ ما  معيار هذا التصنيف ؟ نتحدث كثيرا عن أمة حّية وأخرى مّيتة, ولغة حّية وأخرى -

  األمة احلية هي األمة اليت تعرف انتعاشا وتطورا يف مجيع اجملاالت, أّما األّمة املّيتة فهي األمة املتخلفة عن ركب احلضارة.
اللغة الميتة: هي اللغة المندثرة  سبيل للتواصل, أّماواللغة احلية هي اللغة اليت يكثر استعماهلا بني الناس وال ميكن االستغناء عنها ك

, ومعيار هذا التصنيف هو .إنسان في العالم ما عدا الباحثين. مثال: البابلية والمصرية القديمة التي ال يستعملها
  الدميومةواالستمرار

  
  
  
  

 ةحواري
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  التركيــب
يستخــرج 

  فيصنـ
  ـــريفس
  ـدديحــ
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

أحدد بنـاء 
 صالنـ

ّول أدة يف النص: إّن كيد الوار . من أساليب التو التوكيد في النص, استخرج بعض النماذج وبّين الغرض منها برزت أساليب -
املعىن  الغرض منها توضيحو قفني..., املث واجب على املثقفني إصالح أنفسهم, كما أنّه يوجد يف قراء الفرنسية...., إّن التباعد بني

  وتقويته.
ة اإلسالمية بالثقافة العربي الّشديد أثرهتيدل ذلك على . تب ألفاظا كثيرة من القاموس القديم, عالم يدل ذلك؟ مّثلانتقى الكا -

  لرحال....ا -مرةز  -لقومةا -واغرتافه من نبع الرتاث األديب القدمي ونلمس ذلك يف : تزيغ
الستعارة ( لبيان الكناية واألوان ا من. رها في الكالمثيرا من ألوان البيان والبديع, استخرج بعضها وبّين أثوظف الكاتب ك -

  غذوها من علمهم ) ويتجلى أثرمها يف إبراز املعىن وتشخيصه.ي -أيام اخلوف
  لقيادة و التدبري)ا -لتقديراالعتبار وا -( األمن واخلوفومن ألوان البديع الطباق والسجع 

لطرح اليت ضوعيته يف ايدل ذلك على منطقه ومو . هات بعضهاألحكام, عالم يدل ذلك ركز الكاتب في نصه على عرض ا -
ثقفون خيار األمة, امل ثقفون همم: امليستوجبها الدور اإلصالحي الذي يقوم به الكاتب يف سبيل االرتقاء باألمة, ومن هذه األحكا

  هم حفظة التوازن......
  ن املقال.يصنف النص  ضمن فتصنيف النص؟  في أّي نوع من أنواع النثر يمكنك -
مة من خالل رتقاء باألليوضح سبل اال ب من توظيف النمط التفسيري في نصه, لماذا فعل ذلك في نظرك؟أكثر الكات -

  . التأكيد على الدور الذي يؤديه املثقف
 استخدام وضوعيـة ,م الشرح والتفصيل, استخدام  لغة  العتماد علىمن خصائصه ااذكر بعض خصائص هذا النمط النصي.  -

 ضمائر الغائب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـمالتقييــ
  د ينقـــ
  ميحكــ
  ـقيتحق

  
 

  
ـص أتفح

االتساق 
واالنسجام 
في تركيـب 

فقـرات 
 صالنـ

لى عثقفني واملتطفلني بني امل نى الكاتب نصه على الموازنة, بين أّي العناصر كان ذلك, وما الحكمة من هذه الموازنة؟ب -
 .ني للنهوض باألمةات املؤهلد مواصفه و حنو جمتمعه, واحلكمة من املوازنة تتجلى يف حتديواجب املثقف حنو نفس الثقافة، وبني 

قد حّقق النص ل.لفقراتل يحقق النص الوحدة الموضوعية المطلوبة في فن المقال؟ وّضح ذلك بالوقوف عند ترابط اه -
ن املؤهالت ارها, ّمث حتدث عقيق ازدهيف حت ثقفني و دورهمالوحدة املوضوعية املطلوبة يف فن املقال, إذ أشار إىل حاجة األمة إىل امل

  اليت ينبغي توفرها يف املثقف, ليميز بني املثقف احلق و املتطفل على الثقافة.
  من أمثلة ذلك: /مدلولها رض الكاتب بعض األمثلة لدعم رأيه في: من يكون المثقف وغير المثقف, اذكر بعضها وبّينع -
عدد   ء الفرنسيةيوجد يف قرا -.... دم وعلى احلرمات أن تنتهكلتوازن يف األمم وهم القومة على احلدود أن املثقفون هم حفظة ا -

م من املثقفني ّ   كبري من محلة الشهادات يزعم هلم العرف اخلاطئ أ
هلني يف حتديد املؤ  لكذ؟ متّثل عتمد الكاتب طريقة التصنيف في عرض أفكاره, فيم تمّثل ذلك؟ و ما أثرها في أبعاد النصا -

  لريادة األمة الذين يفهمون طبيعة جمتمعهم, واملقاييس اليت يعتمد عليها يف ذلك
." " إذ ما   يصلح غيره....: " إذ الأمل الفقرة الثالثة, وبّين وظيفة إذ في الربط بين ما قبلها وما بعدها في قول الكاتبت -

بني اجلمل  لتناسق واالنسجامام لتحقق ق الكالاجلملة الثانية  الظرفية  وجاءت يف سياإذ يف اجلملة األوىل التعليلية, ويف كّل مثقف".
 واملفردات.

  
  
  
  
  

 ةحواري

  
  
  
 

  
أجمل 

القـول في 
تقديـر 
 صالنــ

  اإلبراهيمي رائدا من رواد اإلصالح في الجزائر, كيف عّبر عن ذلك في النص؟ يعد -
  ؟ حاول أن تحدد مميزات لغته -

تم االرتقاء يتفيض كيف كل مسي رائدا من رواد اإلصالح يف اجلزائر, وقد برهن على ذلك يف نصه, إذ شرح بشيعد اإلبراهيم
مالذين يت موقنيباألمـــــــة, و حدد من هم املؤهلون لذلك بلغة راقية منتقاة, فهو من كتاب املقال املر   معجما وبالغة.  أنقون يف أسلو

  
  
  

 ةحواري

  
  
  

 ةقواعــد اللغـ

  
  

أستثمـر 
موارد 
النص 
  هاوأوظف

  
  
  

  لوما -لوال -لو
  .سبق وأن عرفت أسلوب الشرط , وعرفت أن منها لو ولوال ولوما وهي أحرف شرط غير جازمة

  ل أفسدوه"تأمل قول الكاتب : "لو دخلوا في عم -
  ذا األسلوب, وبّين المعنى الذي دلت عليههحدد أداة الشرط في  -

  اءت بمعنى "إن" الشرطيةأداة الشرط هي لو وج
  ل على المستقبل معنى ال صيغةعالم يدل الفعل بعدها؟ يد -
  لو شاء رّبك لجعل الّناس أّمة واحدة "و تأمل قوله تعالى: "  -
  تناع مشيئة اهللاحدة المو اذا أفادت "لو" في هذا السياق؟ أفادت االمتناع لالمتناع, فقد امتنع جعل الناس أّمة م -
  لفعل اّلذي يأتي بعدها؟ ماضيا أو مضارعاما طبيعة ا -
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  وإذا جاء بعدها اسم يعرب فعال لفعل محذوف: لو الّشهود حضروا لحكم القاضي.
  تأمل العبارتين اآلتيتين: " لوال رحمة اهللا لهلك الّناس ", " لوما الكتابة لضاع أكثر العلم " -
رط , فلقد امتنع هالك الّناس لوجود الّرحمة, وامتنع ضياع العلم ولوما في العبارتين؟ أفادت معنى الش -ماذا أفادت  لوال -

  لوجود الكتابة, و كالهما يدخل على المبتدأ و الخبر, لكّن الخبر يحذف والتقدير:  لوما الكتابة موجودة.
  أختبر معرفتي:

  لوما ), واذكر حكم إعرابها: - لوال -بّين معاني األدوات التالية (لو
  و علم اهللا فيهم خيرا ألسمعهم "قال تعالى: " ول -1
  " ولوال دفع اهللا الّناس بعضهم ببعض لفسدت األرض" -2
 " لوما تأتينا بالمالئكة إن كنت من الّصادقين" -3

 ةحواري

  ةبالغــ
  
  
  
  

  أكتشفُ 
 أستنتجُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  بالغة االستعارة
  مالحظة التعابير:

  .....يغّذونها من علمهم و آرائهم.
  ....األخالق أن تزيغ.

  اتّفقت المشارب
  ما نوع هذه الصور البيانية؟ استعارات مكنية -
حاول أن تشرحها. لقد شبه العلم بالطعام في المثال األول, واألخالق بالبصر في المثال الثاني, والمشارب باإلنسان في  -

  المثال الثالث
  سيد مفاهيمهما أثر هذه االستعارات في المعنى؟ تقريب المعنى وتج -
  بّين بالغة االستعارة في األمثلة السابقة -

إّن بالغة االستعارة ال تتعدى بالغة التشبيه في تآلف األلفاظ, وابتكار مشبه به بعيد عن األذهان, لكن تركيبها ينسيك 
يد من جمالها التشبيه و يحملك على تصور صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكالم من تشبيه خفي مستور, وما يز 

  الفّني عنصر اإليجاز فيها.
  أختبر معرفتي:

  تأّمل االستعارات التالية, وبّين نوعها وبالغتها:
  مدح أعرابّي رجال فقال: -

  تطلعت عيون الفضل لك, وأصغت آذان المجد إليك
  وقال أحدهم: 

  إذا العناية الحظتك عيونها           نم فالمخاوف كّلهن أمان
  
  

  
 

  
  
  
  

  ةإلقائيـ
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  طه حسين     الصراع بين التقليد و التجديد الموضوع : 

  

  الكفـاءة
 المقيسة

  
المراح
 ل

  الطريقة سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
 المضـــــــــــــــــــامين والوسيلة

  المعرفـة
معرفة 
المعطيا

  ت 
 ةالخاصـ

أتعرف 
على 

صاحب 
 صالـن

  
، من أبرز أدباء العصر الحديث ، و لم يمنعه فقدان بصره من مواصلة تعليمه و  1889طه حسين كاتب و ناقد مصري ولد سنة  -

  االرتقاء إلى أعلى    المناصب .ثار على الطرق التقليدية في البحث و الدراسة و التحليل فكان أدبّيا مجّددا ، ترك ما يزيد عن ثمانين
 .1973الشعر الجاهلي ،  حديث األربعاء ، األيام.توفي سنة  كتابا من أشهرها في

  
  
  

 إلقائيـة

اكتساب 
المعطيا

 ت

أثـري 
دي رصي

  الغلـــــــو : الكبر ، المبالغة/اإلغـــــراق : المبالغة.  عماد كل شيء / ـوام : هو نظام األمر ،ـــق
 

  
 إلقائيـة

  مالفهـ
  
  ريعبِّـ

  يمثّــِل
  ديعيـ

  يستخرج
  ـدديع

 ريفسـ

  
أكتش
ف 
معطيا

ت 
 النـص

أثريت يف بداية القرن قضية من هو الشاعر احلقيقي اجمليد؟ و أثار ذلك  ما الذي  أثير   في بدايات القرن العشرين و من الذي أثاره ؟*
  جمموعة من األدباء ، شيوخ ، شباب (جمددون و حمافظون). 

(التيارات التجديدية نشأت متأثرة باآلداب الغربية أما التيار املضاد فاعتمد  يف  * من أي جاءت التيارات األدبية إلى األقطار العربية ؟ 
  تشكيلة على األدب العريب القدمي ( فقد نشأ كرد فعل على التيار األول)

ماشى و أغراض التيار التجديدي كان يدعو إىل الثورة على القدمي و تطويع اللغة و األدب لتتإلى ما كان يدعون المتخاصمون في األدب ؟*
ما التيار احملافظ احلياة احلديثة و إىل إثراء املعجم اللغوي القدمي بإضافة ألفاظ حديثة و بذلك تتطور اللغة و احملافظة على القدمي باعتباره تراثا. أ

  فكان يدعو أصحابه للتمسك بالقدمي و عدم اخلروج عليه.

  عن ذلك نثر أديب ( أدب متميز وقد وصفه الكاتب : بالنثر العريب اخلصب انبثقما الذي انبثق عن ذلك ؟ و كيف وصفه الكاتب ؟ *

أي أن اللغة عندهم وسيلة للتعبري عن أفكارهم لذا "* ما المقصود من عبارة :" يرون ھذه اللغة ملكا لھم ، وال يرون أنفسھم ملكا لھا
 فيجب جتديدها و تطويرها بألفاظ حديــثــة

  
  
  
  

 حوارية

  التحليل
 البحـث

عن 
  العناصر
والعالقا

  ت
  
  ليحلـ
  ارنيقـ

  ـظيالح
 يستنتـج

  
  
  
  

أناقـش 
معطيا

ت 
 النـص

التيار يف األدب و الفن اجتاه عام حنو فكرة معينة أو تذوق معني تتبعه  *ما المقصود بالتيار األدبي ؟ و هل يؤثر في سير و تطر اإلبداع العربي؟
عدة مدارس فنية متنافرة من ذلك حماربة   الكالسيكية بتيار بارز يف كثري من املدارس .و يؤثر ذلك يف مدرسة  من مدراس األدب و الفن و التيار قد يشمل 

  طورها سري و تطور األدب ففي األدب العريب أّدى إىل نشوء أدب متميز معتدل حافظ على اللغة و

 .يارات من تصرفات حتجز على حرية اإلبداع األديبقد يقدم عليه بعض منتمي هذه التلماذا وصف الكاتب هذه التيارات بالخطيرة ؟  *
ا ملا /لقد أكد الكاتب على أّن األدب صورة للمجتمع و األمة ، أين يظهر ذلك من النص. وضح ذلك. يظهر ذلك يف قوله : " يطوعو

و إثراء املعجم العريب بألفاظ حديثة تساير  فالكاتب من الذين يدعون إىل التجديد يف اللغة يريدون من أغراض احلياة و اليت مل يعرفها  القدماء"
 .العصر 

إن هذا الصراع ليس جديدا يف األدب العريب هل الصراع الذي ذكره الكاتب هو األول من نوعه في تاريخ األدب العربي؟وضح وعّلل.
 ا ممن أبدعوا يف الشعر العريب      بالرفض من حراس القدمي و هذا ما حدث أليب متام و املتنيب و غريمه يقابل –يف أي عصر –فكّل جديد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 حوارية
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  بالتركي
رج يستخ
  يصنـف
  ريفسـ
  دديحـ
  
  
  
 

  
  

أحدد 
بنـاء 
 النـص

كمن ات بعضها و بين من الصور.هثير مألول وهلة ال نلتفت إلى التصوير الفني المعتبر في النص لكننا مع التركيز نعثر على الك*
ة   :  اخلصومات كانت خصب تلك/لتفوق.لى يف الشعر:    كناية عن الريادة و ااملثل األع  -اردة يف النص : من الصور البيانية الو /. غتهابال

يب األدب العر /إجياز. وها تشخيص كنية فيم على الفناء يف القدمي   :   استعارة  ةحمسوسة الثور استعارة مكنية فيها جتسيم للمعىن يف صورة 
  .         فيها تشخيص ةاستعارة مكنيعلى النفوس:         القدمي الذي أخذ حييي و يسيطر

ملعىن و اظيف الطباق تأكيد يته من تو غال .*وظف الكاتب الكثير من الطباق في نصه ما غايته من ذلك ، وهل أدى وظيفته الداللية ؟ مثّ 
اح اء و شيوخهم ./ ريباب األدبا. شنفسهم ملكا هلإبرازه فباألضداد تتوضح األمور.و من ذلك : يرون هذه اللغة ملكا هلم و ال يريدون أ

                    الصيف . رياح الشتاء/ القدمي و احلديث                                

..." ينسوا.العشرين مل  لقرنمن ا األول " إن الذين يذكرون الربعأذكر بعض الجمل السردية الواردة في النص و بين الغرض من سردها.*
  .ددينرضه التمهيد ملوضوعه مبقدمة مشوقة.كان أدباء الشباب يقومون مقاما و سطا .غرضه إبراز موقف اجملغ

  غة"بدون هذه اللغة ملكا هلم ..... غرضه توضيح و إبراز دور اللمن األوصاف الواردة في النص : *

 .لسردي و  الوصفيمزج الكاتب بني النمطني ا انطالقا مما سبق ما النمط الذي اعتمده الكاتب ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـمالتقيي
  د ينقــ
  ميحكـ
  يتحقـق

  
 

  
تفحـأ

ص 
االتسا

ق 
واالنس

جام في 
ب تركي

فقـرات 
 النـص

رعايتها و  وله: " التقصري يفقتكرار يف ر اليظه/من مميزات هذا النص التكرار في اللفظ و المعنى أين يظهر ذلك و ما غاية الكاتب منه؟*
ب من اظ   و غاية الكاتديد األلفجها من لضياع و الفساد مجيعا "     " و من احلق عليهم أن يغنوها و يضيفوا إليصيانتها و محايتها من ا

     التكرار هو اإلحلاح على املعىن و حماولة اإلحاطة بكل جوانب   املوضوع و إشاعة نغم موسيقي خاص
كان "لية يف السرد جلمل الفعا لكاتب اوظف  /لك في النص مع الدعم *الجمل التي وظفها الكاتب متنوعة اسمية و فعلية ما داللة ذ  

حملافظة ااره و اإلغراق يف توضيح أفكلوظفها فأما اجلملة االمسية  ..."و إمنا تركت يف أدبنا العريب"... و إصدار األحكام:"قوام هذه اخلصومة
  على القدمي...

من لى النص فعشخصيته  نعم أسقط الكاتب مالمح مضمونا )؟ وضح.*هل أسقط الكاتب مالمح شخصيته على النص ( شكال و  
  جل ثرثار بطبيعيت ر فسه" أنا نال عن قحيث الشكل  جند فيه التكرار و اإلكثار من حرف العطف و اإلحاطة يف املعاين و اجلمل و هو الذي 

  و اجملددين. أما من حيث املضمن فقد محل النص آراء الكاتب حول الصراع القائم بني احملافظني
 اجملددينفي أي فئة تصنفه: فئة المجددين أو فئة المقلدين؟ 

  
  
  
  
  

 حوارية

  
  
 

أجمل 
 ول الق

  فيم يتلخص مضمون النص؟ 
  ما هي أهم خصائص أسلوب طه حسين؟

 لماذا اعتبر أسلوبه من السهل الممتنع؟   

  
 حوارية

  
  
  

د قواعـ
 اللغـة

  
  
  

أستثمر 
موارد 
  النص

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  اأما    إم
  .   العربي القديم " م من األدبأمل قول طه حسين : " أما أحدهما فكان يأتيهم من الغرب األوروبي. و أّما اآلخر فكان يأتيهت  -
  . تفيد التفصيل و التوكيد ما الذي تفهمه من "أّما" ؟ 

ث"جاءني إخوته ، أما محمد فأكرمته و أما عمر قال تعالى : " فأما اليتيم فال تقهر ، و أما السائل فال تنهر، و أّما بنعمة ربك فحدّ 
و تعرب أّما : حرف شرط و تفصيل و توكيد و تقوم مقام فأهنته و أما رضا فأعرضت عنه .نالحظ أنه بعد إجمال اإلخوة جاء التفصيل.

ا بالفاء.نقدر املثال : مهما يكن من شيء فال تقهر الي تيم.و إذا جاء بعده اسم مرفوع حرف الشرط و فعل الشرط و البد من اقرتان جوا
  أّما العلم ف= الجواب ـــنافع=خبر و إذا جاء بعده اسم منصوب أعرب مفعوال به  :  أّما العلم فـــنافع أعرب  مبتدأ

  تقهر"          فال      "فأّما اليتيم 

  اليتيم = مفعول به للفعل "ال تقهر"

  إّما : همزة مكسرة و ميم مشدودة

 العطف. ل و التخيير ، أويد التفصي: تف إنا هديناه السبيل إّما شاكرا و إّما كفورا" .ما الذي نفهمه من "إّما" ؟ قال تعالى : "

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حوارية

elbassair.net



       تواصلي نص

  ضيف شوقي د/ واألدب الفكر نهضة في ودورهما والصحافة المقالة

لمجمع اللغة العربية   والرئيس السابق مصري وعالم لغوي أديب أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف  
يعد عالمة من عالمات الثقـافة العربية. ألف   .مصر شماليّ  دمياط في محافظة حمام  أوالد في قرية 1910 يناير 13 ولد في يوم .المصري

  . 2005مارس 13 توفي في   .عددا من الكتب في مجاالت األدب العربي، وناقش قضاياها بشكل موضوعي

  :النص معطيات شفــــــــــاكت

 إقباال عليها القراء إقبال هو وثانيا.رياضيةو  وعلمية واجتماعية واقتصادية سياسية إخبار من واسعا تنوعا تنوعت مادتها إن أوال هي الصحافة أهلت التي األسباب1- 
 .شديدا

  .أسعارها رخص هو بشدة الصحف على يقبلون القراء جعل الذي إن2- 

  .األصداف دون وبالجواهر القشور دون وباللباب الحقيقية بالقيم العناية الصحافة من القراء ينتظر3- 

 من اكثر بالخبر االهتمام ثم الضربين بين والتوازن التكافؤ مث الصحفي الخبر من أكثر األدبية بالمقالة ام:االهتم ب تميزت مراحل بثالث العربية الصحافة مرت4- 
  .األدبي المقال

  .يوميا الصحف بها تمأل التي الموضوعات وكثرة لصعوبتها، األساليب هذه على الجمهور إقبال عدم هي األسباب5- 

 ،فخرجت الغربية باآلداب عميقة ثقافة مثقفين فيه الكتاب كان  جديد دور حل ثم ": الكاتب يقول حيث المقال كتابة  مجال في بالغرب العرب تأثر ،ظهر نعم6- 
  "الغربيين عند ............... األدبية المقالة

  :""النص معطيات شةــــــــــــمناق"""

 والتنميق، الزخرف عن بعدا فيه الن النص هذا في المذكورة واألهداف الخصائص وفرتت "األمة في المثقفين "منزلة مثال اإلبراهيمي البشير الشيخ مقال في1-
  .المألوف األسلوب واستعمال ، القضايا تناول في والوضوح ،والتركيز المجتمع وظروف العصر روح مع المتماشية واألفكار المواضيع في التجديد إلى ودعوة

 وتأثيرهم بالغربيين المباشر التصالهم الغربية الثقافة في المتعمقون هم والموضوع بالمعنى العناية طور إلى واإلنشاء دالتقلي طور من المقالة اخرجوا الذين إن2- 
  .األدباء من الكثيرون خطاهم على وسار ... الحكيم وتوفيق حسين طه أمثال العربية المقالة كتابة  في ذلك فجسدوا ، الكتابة في ومناهجهم بأساليبهم

 واالهتمام الفكرة ووضوح الموضوع ووحدة الحجم صغر المقال خصائص ومن مقاال لكونه الموضوع هذا إلى انسب ألنه المجازي التعبير إلى الكاتب مال3- 
  .اللغة وسهولة بالمعنى

  .التسلية ائلوس من وسيلة آلخر حين من فيها القارئ يجد إن باس وال الضرورية التثقيف وسائل من وسيلة هي الصحف مطالعة إن4- 

  والمرئية المسموعة كالصحافة أخرى وسائل ظهور إلى باإلضافة قائما الزال للصحافة الكاتب ذكره الذي الدور إن5- 
 وتثقيف إرشاد أداة أنها به... تنزل وال الجمهور ترفع التي هي الجيدة الصحافة إن :وتسجيل خالصــــــــــــاست

قال تعالى: "إّما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف".تابع للمثال السابق : و هي غير عاملة واجبه التكرار .و 
  من اإلعراب تعرب : حرف تفصيل ال محل له 

م ثانيا : إّما المركبة من إن الشرطية و " ما" الزائدة ، وال داعي لتكرارها.إما أصلها "إنما " حيث قلبت النون إلى ميم ثم أدغمت المي
  بالميم فصارت "إّما" فهي إذن مكونة من (إن، ما).

  ما :حرف زائد ال محل له من اإلعراب./راب إن : حرف شرط شرط جازم لفعلين مضارعين مبني على السكون ال محل له من اإلع
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  10الوحدة             ثالثةالسنة ال :مستوىلا                   الجرح واألمــل: لموضوعا           االلغة العربية وآدابه : المــــــــادة
  ل -آف 3   لشعبـــة:ا                               لزليخة السعودي                                      نــص أدبــــي :    ــاطالنش

  أربع ساعات :التوقيت                                                                                           
                تحديد وتحليل العناصر القصصية                      :  تعليميةهدف الاأل

  اإلبداع الفني القصصي والواقع السياسي واالجتماعيتبيين الترابط العضوي بين                          
  استنتاج نمط النص القصصي و عناصره                          
  و اسم الجمع. اكتشاف و توظيف الجمل المنسوخة بإّن و أخواتها                         

    

  الكفـاءة
  المقيسة

  
  المراحل

  الطريقة  درســـــــلر اــــــــــــــــــــــــــــــــسي
  المضــــامين  والوسيلة

  
  ةـالمعرف

  
ة ــمعرف

  المعطيات 
  ةـالخاص

  
  

  
  
ف أتعر 

على 
صاحـب 

  صالـنـ

  من يمكن ذكره من كتاب القصة الجزائرية المعاصرة؟ محمد ديب, مولود فرعون, أحمد رضا حوحو, زليخة السعودي ....... -
  ؟ ماذا تعرف عن األديبة زليخة السعودي -

 قرب مدينة خنشلة  .بالشرق الجزائري بوالية خنشلة مقادة من مواليد منطقة جزائرية أديبة 1943ديسمبر )20 زليخة السعودي
إلى مدرسة اإلصالح التي كان يديرها عمها  1949 ، ثم انتسبت عامالقرآن الكريم الكتاب وحفظت نصف 1947 دخلت سنة

واصلت دراستها بالمراسلة لتتحصل على شهادة تاريخ حصولها على الشهادة االبتدائية،  1956 إلى غاية عام أحمد السعودي الشيخ
بعد نجاحها في  يةباإلذاعة الوطن لاللتحاق الجزائر العاصمة مما أهلها لاللتحاق بسلك التعليم، انتقلت إلى 1963 األهلية عام

كالقصة القصيرة والمسرح والمقال إما  تركت الفقيدة وراءها رصيدا من األعمال األدبية في مختلف المجاالت .مسابقة إذاعية
عرف عنها  الوطنية، كانت زليخة توقع كتاباتها بأسماء مستعارة مثل "أمل"، "آمال"، كما مخطوطة أو منشورة في المجالت والجرائد

شريبط أحمد  اذجمع آثارها األست بالجزائر العاصمة   1972نوفمبر 22 توفيت في – .ها العديدة لبعض األدباء الجزائريينمراسالت
   2001.وأصدرها اتحاد الكتاب الجزائريين عام جامعة عنابة من شريبط

  
  
  

  ةإلقائيـ

تقديم   
  النص

  علل سبب التناول المتواتر للثورة الجزائرية وبشكل ملحوظ في الفن القصصي الجزائري. -
  ألنّها تشكل محطة بارزة و عالمة فارقة في مسار الشعب الجزائري

  اذكر بعض القصص التي  قرأتها ثّم صنفها بحسب المثالية والواقعية -
  ديب ( واقعية) , رصيف األزهار ال يجيب لمالك حداد ( مثالية), نجمة للكاتب ياسين........الحريق لمحمد 

  

اكتساب 
  المعطيات

  ةـاللغوي
  
  

أثـري 
رصيـدي 

  وي اللغـ

  في معاني األلفاظ:
  حيرهاتبهرها: تدهشها و ت/البشع: من قبح منظره/غياهب: جمع غيهب و هي الظلمة/مقرورات: جمع مقرورة و القر هو البرد

  في الحقل المعجمي:
للقيم مجاالت عّدة ( األخالق, الحقيقة والمعقول, الذوق, الجمال ) حّدد المجال اّلذي تنتمي إليه قيم النص.تنتمي قيم النص إلى 

  مجال الحقيقة والمعقول
  في الحقل الّداللي:

  استخدم أحد المعاجم لمعرفة الفروق بين األلفاظ اآلتية: البهر, المباهرة
ويقال أيضًا: بـَْهرًا في معنى َعَجبًا.وبـََهَرُه بـَْهرًا، أي غلبه. والبُـْهُر بالضم: تتابُع , يقال بـَْهرًا له، أي تـَْعساً لهالَبهر:  بهران, البهار.األ

  النَـَفِس.
  ب ثم يتشعَُّب منهما سائر الَشرايين.األَبـَْهُر: ِعْرٌق إذا انقطع مات صاحُبه، وهما أَبـَْهراِن َيخرجان من القلاألبهران:  المباهرة: المفاخرة

  البَـَهاُر: كلُّ شْيٍء َحَسن ُمِنيٍر. ,رطلٍ  ثالثمائةشيء يوزن به، وهو البُـَهار: 
  ابحث مستعينا بمكتبة المؤسسة لمعرفة الدافع األساسي إلى الهجرة أثناء الثورة وبعد االستقالل. -

الحتالل وما خلفته من مآس, أّما بعد االستقالل فقد كان الدافع البحث عن كان الدافع األساسي إلى الهجرة أثناء الثورة ظروف ا
  أسباب الرزق و حياة الرفاهية.

  
  

  ةإلقائيـ

  مـالفه
  

  
أكتشـف 

  استخرج من النص شخصية فاعلة وشخصية مفعوال بها  وخصائص كل منهما. -
ا فهي الشخصية الف اعلة يف النص هي شخصية أمحد الذي تبّىن مبدأ التغيري و التضحية الال متناهية يف سبيل الوطن, أّما الّشخصية املفعول 
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  رـيعبِّ 
  لـيمثّ 
  دـيعي

  يستخرج
  ددـيع

  رـيفس

معطيـات 
  صالنـ

  شخصية يامسينة اليت عاشت املأساة بكل تفاصيلها بعد رحيل زوجها وموت ولديها حتت األنقاض.
  قاطع الوصفية الّتي تسيطر عليها الحركة: انتق من النص مقاطع وصفية تسيطر عليها الحركة.من الم -

"   " اشتعلت يف القرية اآلمنة على حني غرّة معركة دامية..أصبح كل شيء يلتهب حتت سيل القنابل و النفط احملرق الذي ألقي على النخيل"
  .. وتلفتت حوهلا يفمن قدميها  كان كّل مهها أن خترج من اجلحيم الفاغر فاه أمامها فجرت حنو اجلبل حىت سالت الّدماء

  هلع......"
  استخلص من النص أهم خصال المرأة السياسية و االجتماعية و الثقافية. -

ا بدو  رها من خصال املرأة السياسية و االجتماعية و الثقافية: االلتزام بالقضايا الوطنية و النضال من أجلها, وشعورها باملسؤولية وإميا
ا على توجيه مسار احلياة و النهوض باجملتمع الذي ال يستغىن عن وجودها االجتماعي الذي يتبلور يف إعداد ا بقدر   ها لألجيال, وإميا

  قارن بين شخصية"ياسمينة" و"أحمد" من حيث الهوية و الحالة والخصائص. -
قع حتت طائلة واقع مأساوي فرض عليها تشرتك يامسينة مع أمحد يف اهلوية الوطنية, أّما من حيث احلالة فأمحد ثائر و مناضل بينما يامسينة ت

ا, ومن حيث اخلصائص فأمحد يتبىن خيار التغيري يف حني تستسلم يامسينة لواقعها    فتتجاوزه بروح متساحمة تتخطى أحزا
  حّدد مالمح صورة المرأة الثانية كما وردت في النص, ماذا تستنتج؟ - 

ا ضحية واقع اجتماعي قاس أفرزته ظروف االحتاللاملرأة الثانية امرأة مقعدة ثرثارة وكثرية اهلذيا ّ   .ن وتعاين من التهميش, ونستنتج أ
  ما موقع المرأة الجزائرية ضمن سيرورة الحياة الجديدة؟ -

  تتبوء املرأة اجلزائرية اليوم منزلة عظيمة , فهي تشارك مشاركة فعلية يف احلياة السياسية و االجتماعية والثقافية
  روح وطنية ووعي عميق بالقضايا الوطنية, وضحها مع تقديم أمثلة من الّنص.تنم القصة عن  -

 و كانت اهلجرة إبان االحتالل واقعا مفروضا ولد رغبة يف مقاومة ظروف االحتالل ,كما كان للمعاناة واملأساة دورا يف الشعور باحلس الوطين
مثلة ذلك: نسيت نفسها وضياعها وطفليها.... وركضت مع اجلموع يف كّل الرغبة يف التغيري وهذا ما عربت عنه الكاتبة يف نصها , ومن أ

  مكان....وهتفت مع من يهتفون....

  
  

  ةحواري

  
  التحليل
ث ـالبح
عن 

  العناصر
  والعالقات

  لـيحل
  نار يق

  ظـيالح
  جيستن

  
  
  
ناقــش أ

معطيـات 
  صالنــ

  تصارعها و من حيث قيمة  البرامج و أهميتها.بّين كيف تنوع البرنامج السردي وتفاوت من حيث تعدد الشخصيات و  -
  تنوع الربنامج السردي يف القصة وقد قام على العناصر التالية: 

  التحريك: ويعين احلافز الذي متثل يف رغبة أمحد يف التغيري وإحساسه بواجبه حنو وطنه. -1
 الكفاءة: تتجلى يف قدرة يامسينة على جتاوز آالمها و حتليها بالصرب و القوة. -2

 اإلجناز: استشهاد أمحد وتضحيته يف سبيل الوطن -3

  اجلزاء: اإلشادة بأمحد  وبدوره البطويل و ختليد ذكراه. -4
  عّرف الشخصية القصصية والفرق بينها وبين الشخصية الواقعية -

ا , ويتجل ا وسكنا ى الفرق بينها وبني الشخصية الشخصية القصصية هي الشخصية الفنية اليت يرمسها القاص يف خياله و جيعلها حية يف حركا
ا شخصية خيالية مثالية , يف حني أن الشخصية احلقيقية شخصية واقعية.   احلقيقية يف كو

الالحقة هي إيراد احلدث   .إذا كانت السابقة هي إيراد حدث آني أو اإلشارة إليه مسبقا فما المقصود بالالحقة؟ مّثل لذلك من النص -
  يف كل العائدين ترى أمحد وهو يلوح من بعيد بالعلم ويهتف للفجر.    ن ذلك:الذي سيحصل يف املستقبل, م

  
  
  
  
  
  
  

  ةحواري

  بــالتركي
يستخرج 

  فـيصن
  رفسي

  ددــيح
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

أحدد بنـاء 
  صالنـ

  ص.تستند إلى الشخصية القصصية عدة وظائف منها: المساهمة في بناء العقدة القصصية, بّين مساهمة ياسمينة في بناء الن -
ا اليت عاشتها بعد مقتل زوجها, وضياع أبنائها, لكنها قهرت املعاناة وجت ا ومهومها ومأسا اوزت أملها لقد سامهت يامسينة يف بناء النص بانفعاال

  لنافذة األملوعيها التام بقضايا وطنها, فانفتحت أمامها 
  عّدد وظائف الوصف التي يمكن استخالصها من خالل النص. -
  الوصف تصوير املشاهد واالنفعاالت و العواطف. من وظائف 

  صنف أنواع الحوار في هذا النص و بّين دورها في تقدم األحداث -
  يف النص حوار باطين ( حوار السارد) و حوار خارجي ( دار بني الشخصيات يف القصة)

لشخصية القصصية, قدم أمثلة عن ذلك من للوصف وسائله اللغوية و تنظيماته, بّين الوصف حسب الحّيز المكاني وحسب تنقل ا -
  النص.

تالل, واملدينة نوعت الكاتبة يف احليز املكاين بني القرية واملدينة و بني اجلزائر وفرنسا, فوصفت القرية مبا فيها من مظاهر اجلمال اليت دنسها االح
االحتالل, وجند ذلك  مآسيت فرنسا حلما  يراود اهلاربني من مبا فيها من مظاهر التشرد واحلرمان فهي ملجأ للفارين من وجع احلياة , كما كان

  ...يف: هناك يف زاوية الشارع املهجورة.....النخيل املثقلة أعرافه بالنخيل, هناك وراء البحر يف تلك الدنيا
الداخلية, الزاوية يعرف التبئير أنّه زاوية النظر التي ينظم من خاللها عملية القص لكن زوايا النظر متعددة منها: الزاوية  -
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  الخارجية, الزاوية الصفر. عرف كال منها و حاول أن تطبق هذه العملية على القصة.

  لتبئير يشير إلى المعرفة أو اإلدراك الذي يمتلكه المحفل السردي عن الكون المسرود، ويتحدد انطالقا من سؤال 

متحوال -ثابتا حول شخصية واحدة .- ير أن يكون: ويمكن للتئـب " من يرى". من ھنا نحصل على تقسيم ثالثي للتبئير
متعددا حيث يكون موضوع واحد متعددا بتعدد الشخصيات التي تسترجعه.ثم -من الشخصيات .  حول مجموعة

المنعزلة التي تميز التبئير المھيمن عن طريق إبراز اإلخبارات  Infractionsينتقل إلى الحديث عن الخروقات 
  رابطة بين التبئيرات والقارئ.الزائدة أو الناقصة ال

-   
 P=Nمعينة  تعرفه شخــصية يقول إال ما السارد الحيث  التبئري الداخلي

 P   <   Nحيث السارد يعرف أقل مما تعرفه الشخصية  الالتبئير 0التبئري 

  P :  P > Nيعرف أكثر مما تعرفه الشخصية    Nحيث السارد  التبئرياخلارجي

  التطبيق:

 احنصار السرد يف التعبري عن مأساة يامسينة خليالتبئري الدا

 حرمان وقهر يولد الشعور باألمل 0التبئري 

 سفر أمحد و انقطاع أخباره التبئرياخلارجي

  
  حّدد نمط النص و أهم خصائصه معتمدا الطابع الغالب على النص, -

  النمط الغالب على النص سردي ختلله الوصف واحلوار.
  :  يأما مؤشراتــــه فه 

رئ يف خضم ظروف الزمــان واملكان خاصــة .اجلمـل اخلربية . أفعــال احلركة ، األحداث ، املاضي لسرد األحـداث املاضيــة ، املضارع يضع القــا
  األحـداث.

  مييالتق
  د ـينق
  مــيحك
  قـيتحق

  
  

  
أتفحـص 
االتسـاق 
ام جواالنس

في تركيـب 
فقـرات 

  صالنــ

  زمن ما بعد التحول. -زمن التحول -من حيث الحدث ومن حيث الزمن بالمراحل اآلتية: زمن ما قبل التحولتمر كل قصة  -
  بناء على ذلك حدد زمن التحول في هذه القصة معتمدا على بداية األحداث.

  زمن التحول يف هذه القصة هو زمن االحتالل وبالضبط زمن استشهاد أمحد يف فرنسا.
 -التراكيب -كانت ياسمينة........., حاول أن تحدد مضمونه (معانيه و أفكاره )وكيفية القول( نمط الخطابإليك هذا المقطع :   -

  مقصد المؤلف) - البالغة -المعجم
  املضمون: حياة االستقرار اليت عاشتها يامسينة بالقرية وحرصها على تربية أبنائها بعد سفر أمحد.

  سرد, وتراكيب بسيطة, وألفاظ مألوفة, كما استعانت ببعض الصور البيانية مثل: مجيلة مجال الضحىكيفية القول: اعتمدت الكاتبة على لغة ال
  أما مقصد الكاتبة فهو تصوير الدور االجتماعي الذي تؤديه املرأة يف احلياة.

  دالة على ذلكمن الوظائف الثانوية للغة الوظيفة المرجعية و التي تتحقق بالتركيز على السياق, اذكر العبارات ال -
ا كتمثال يتحدى الزمن, ويتن فس من العبارات الدالة على ذلك: بني الفينة و األخرى يلسعها سوط ميتد من كلمة عابر سبيل, وتظل واقفة مكا

ا.......   الصبح و هي يف متاها
  هل تجد بين مضمون النص وبين العنوان عالقة قوية؟ استدل على ذلك من النص. -

ة قوية بني مضمون النص وبني العنوان, ويتجلى ذلك يف: مل يطل الزمن بيامسينة حىت أشرقت الشمس ذات يوم رأت فيه نفسها نعم هناك عالق
  بني اجلموع من جديد.........

  ماذا تمثل إليك هذه النقاط المتتالية.....التي تكررت في هذه القصة؟ -
  .قفز على فرتة من الزمنمتثل احلذف أّي ال

  
  
  
  
  

  ةحواري

  
  
  
  

أجمل 
القـول في 

تقديــر 
  صالن

  ما الموضوع الذي عالجه النص؟  - 
  ما هي المنزلة التي تحظى بها المرأة في القصة الجزائرية؟ - 

يعاجل هذا النص اهلجرة اليت فرضتها ظروف االحتالل و ما جنم عن ذلك من آثار مأساوية يف كثري من اجملاالت, وكان للمرأة حضور قوي يف 
  القصرية اجلزائرية باعتبارها موضوعا وباعتبارها كاتبة للنص.  القصة 

  
  

  ةحواري
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د ــقواع
  ةــاللغ

  
أستثمـر 

موارد 
النص 
  هاوأوظفـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاني األحرف المشبهة بالفعل
  ا........"د إلى النص و اقرأ العبارة التالية: " و تعرفت على بائسة مثلها, لكنها أشّد هذيانا وضجيجع -
ثالثة  ي كونها تتكون منه الفعل فنّها تشبلمت أن األحرف المشبهة بالفعل ناسخة للجملة االسمية, لماذا سميت بهذا االسم؟ ألتع -

  أحرف أو أربعة أحرف, وترفع و تنصب, و تدخل نون الوقاية عليها.
ّل,وهي تدخل على , ليت, لعلكّن, كأنّ ألحرف المشبهة بالفعل  هي : إّن, أّن, ا ما هي األحرف المشبهة بالفعل؟ وما عملها؟ -

  المبتدأ فتنصبه اسما لها,وتدخل على الخبر فترفعه خبرا لها
  :مشبهة بالفعلالحروف المعاني    ما معاني كّل حرف من هذه األحرف؟ -
 َهُؤَالء ر أخواتها " ِإنَّ ة دون سائخبرها مؤكد و تختص بالالم، تقع فيبالكسر و التشديد و هي تفيد التوكيد "إنَّ زيدًا قادٌم"  :إنَّ  .

خبر) جاز (ْن ُفِصل بينها و بين اسمها بظرف أو جار و مجرور القلم) وإ 4َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم"("، )الشعراء 54َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن"(
َرًة"( َلعِ من البيان لسحرا"، "ِإنَّ ِفي َذِلكَ  دخول الالم على اسمها "إنَّ من الشعر لحكمة و إنَّ    )النازعات 26بـْ

ي أمت أنَّك قادم " قولك " علوضع مصدر كبالفتح و التشديد و هي كإنَّ في إفادة التوكيد و تخالفها في أنها و صلتها في م :أنَّ  .
  قدومك

ُه  َنا ِإَلى َيْدعُ يرا " َكَأن لَّمْ و هي حرف تشبيه تقول " كأنها ظبية " و إن خففت عملت لفظا و تقد :كأن . يونس) " َكَأن  12("ُضرٍّ مَّسَّ
ْوْا ِفيَها "(   )هود 68لَّْم يـَْغنـَ

 ن خففت بطل عملهاسود" و إض لكنَّه أو هي حرف استدراك يتوسط بين كالمين مختلفين في المعنى تقول مثال " ما هذا أبي : لكنَّ  .
  )األحزاب 40للَِّه "(اَلِكن رَُّسوَل اِلُكْم وَ رِّجَ  حرف عطف " مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأبَا َأَحٍد مِّنو تكون حرف ابتداء لإلستدراك و ليست 

  ما فعل المشيببأال ليت الشباب يعود يومًا.....فأخبره   : و هي حرف تمني و تتعلق بالمستحيل غالبا : ليت
ِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن ُكْم َوصَّاُكم بِ ء " َذلِ و الرجا ي كالم العرب إلفادة اإلشفاقل فـــــو هي حرف للترجي و التوقع و قال سيبويه أن لع :لعل
  44)طه( "ْو َيْخَشىأَ الشورى)، " لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر  17األنعام) " َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيٌب "( 153"(

  أختبر معرفتي:
  حرف: استخرج مما يأتي األحرف المشبهة بالفعل, وبين معنى كلّ 

 قال اهللا تعالى: " و العصر إّن اإلنسان لفي خسر " .1

 " لعّل اهللا يحدث بعد ذلك أمره" .2

 " قال يا ليت  قومي يعلمون بما غبر لي ربّي" .3

 " ليس علين هداهم و لكّن اهللا يهدي من يشاء " .4

  "كأنّهم حمر مستنفرة فرت من قسورة " .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةحواري
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  /محمد شنوفي وبالطريق إلى قرية الط  :: الموضوع
  : لكفاءة المرحليةا

في وضعيات  ينقد شفويا نصوصا أدبية قصصية و يبدي رأيه في مضمونها و يحلل و يبدع كتابيا نصوصا في الفن نفسه
                              مستهدفة موظفا تعلماته المكتسبة

  :  األهداف التعلمية 
  يحدد و يحلل العناصر القصصية-
  نتج صورة الشخصية و عالقتها بالموقف القصصييحلل و يست-
  يفتها التعبيرية في العمل القصصي يحلل دور اللغة ووظ-
  يكتشف و يوظف اسم الجمع و الجمع مع التقسيم- 

 
 

 أنشطة المتعــــــلمين أنشطة    التعـليم المراحــــل
  التمھيد

أتعرف على 
صاحب النص

  عرف بصاحب النص
  

بالعزيزية و الية المدية درس بالجزائر و بغداد يشتغل حاليا  1954ي معاصر ولد سنة الكاتب هو قاص جزائر 
  أستاذا للنقد األدبي الحديث بجامعة الجزائر له مجموعتان قصصيتان هما "حين يعلو البحر " و محض افتراء ،

 

شرح بعض 
 المفردات

 أتعبهم الهم فشحبت وجوههمسريتم : جئتموه ليال/المخبول : من فسد عقله /الكالحين : الذين 

الحقل 
  المعجمي

  

الُخْبلة الفساد من جراحة َأو  و الُخُبول َقْطُع األَيدي واَألرجل و الَخْبل فساد اَألعضاء  والَخْبُل بالتسكين الفساُد   خبـــالمشتقات كلمة 
من الجن يقال لهم الخابل والخابل كلمة والَخَبل الِقْربة الَمَألى وَخِبَلت يُده ِإذا َشلَّت والَخَبل بالتحريك ضرب 

الشيطان والخابل الُمْفِسد والَخَبال الفساد ويقال به َخَبال َأي َمسٌّ ورجل َمْخُبول وبه َخَبل وهو ُمَخبَّل ال فَؤاد 
قاه اهللا من َشِرَب الَخمر سَ  "الَخَبال السَّمُّ القاتل وفي الحديثو معه ودهر َخِبل ُمْلَتٍو على َأهله ال يرون فيه سرورًا 

وطينة الَخَبال ما ساَل من جلود َأهل النار وفالن َخَبال على َأهله َأي َعناء وقوله في  "من طينة الَخَبال يوم القيامة
الَخَبال الفساد وذهاب الشيء والَخْبل الفساد في الثمر وَخَبل الرجَل عن كذا  "ال يَْأُلونكم َخَباالً  "التنزيل العزيز

ًال َعَقله وَحَبسه وَمَنعه والُمَخبَّل من الَوَجع الذي يمنعه َوَجُعه من االنبساط في المشي والَخَبل طائر وكذا َيْخُبله َخبْ 
 َيِصيح الليل ُكلَّه صوتاً واحداً 

 الحقل الداللي
  

الكلمات التي يجمعها 
  مجال :االستغالل

 أسود / رؤوس البقر /المساجين/الكالحين/حمارا [تشبيه]/قولوا آمين/.....

  
  

اكتشاف 
معطيات 
  النص
  
  
  

حــــــــدد مالمــــــــح صــــــــورة -1
 الوقاف

هي شخصية رجل ظالم مستغل قاس على األهالي يغضب من غير سبب منطقي يكلف نفسه فوق ما يأمره به 
 الضابط الفرنسي

استخلص مظاهر الحياة -2
االجتماعيــــــة قبــــــل الثــــــورة و 

  أثناءها

الفقر و الشقاء و الحياة التي تشبه الحياة البدائية في غابر من مظاهر الحياة االجتماعية قبل الثورة وأثناءها 
 األزمان

قارن بين معاملة الوقاف -3
للجزائـــــريين و بـــــين معاملـــــة 
الضـــــــــابط الفرنســـــــــي مـــــــــاذا 

  تستنتج؟

كانت معاملة الوقاف للجزائريين اشد قسوة و ظلما من معاملة الضابط الفرنسي  و يبدو ذلك من خالل كالمه 
مثال "...قد حملني تحياته إليكم و غضب الوقاف فجاة...قولوا آمين أم أنتم مكممون...اصبر  عندما كان يقول

 علي شوي يروح هذا القاوري و أؤدبك األدب الذي تحتاج عليه..."

ـــــــــــــة -4 ـــــــــــــا هـــــــــــــي مرجعي م
ــــــواردة فــــــي  الشخصــــــيات ال

  القصة؟

 الوقاف مثالمرجعية الشخصيات الواردة في النص هي مرجعيات تاريخية واقعية كالضابط و 
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مناقشة 
  المعطيات

  
  
 

كيف ترى الـراوي ؟ مشـاركا 
في األحداث أم مجرد ناقـل 

 لها؟

 يبدو الراوي مشاركا في األحداث من خالل عواطفه الساخطة على ظلم االستعمار و أتباعه،

ادرس  الشخصية القصصـية 
ــــــــــــث هويتهــــــــــــا و  مــــــــــــن حي
خصائصـــــــــــــها (الماديـــــــــــــة و 
المعنوية) و أحوالها النفسـية 

  الذهنية)و 

الشخصية القصصية في هذا النص  هي الشخصية األساسية أي شخصية الوقاف ، التي تمثل الرجل الجزائري 
الخائن لوطنه و أهله الغاضب من غير ما سبب حقيقي المكلف نفسه من غير ما دافع قوي ،وشخصية الضابط 

هم الذين يعانون من الظـلم و  ياألهالهي شخصية الرجل المسيطر على األوضاع الذي يثق في أتباعه و شخصية 
 السيطرة و الفقر المفروض عليهم

ـــــامج الســـــردي  يتحقـــــق البرن
  عادة بالترتيب اآلتي:
  المحفز و  الكفاءة

  و الجزاء  زاإلنجا
وضــــــح ذلــــــك مــــــن خــــــالل 

  النص

  اجتهدنا في هذه المسألة ووضعنا ذلك في جدول :
 

  الجزاء (النتيجة) إلنجاز (التحريك)ا  الكفاءة (األهلية)  المحفز (الدافع)  الشخصيات

  الوقاف
حب التسلط و 
  االستغالل

  كفاءة داخلية
  فطرة سيئة

حب الظلم و 
  االستغالل

االكتفاء بالكالم 
  الفرار  القاسي

  الضابط

تمثيل السلطة 
  ةالعسكرية و السياسي
  مراقبة األوضاع 
  و تعديل الخلل

  كفاءة خارجية
يمثل االستعمار و 
  السلطة الفرنسية

ترجمة إرادة 
السلطة و التحرك 
من أجل تعديل 
األوضاع و تغيير 

  المواقف

  الفرار

  األهالي
  إرادة الحرية
  دفع االستغالل

كفاءة مضادة فهي 
داخلية و لكنها 
عكس كفاءة 

الوقاف من حيث 
  رفض الظلم

تخريب اآللة و 
محاولة الرد الخفي 

بالكالم على 
  الوقاف

التخلص من 
الخوف و الفرح 

جاعة بعمل و ش
  الثوار

  إرادة الحرية  الثوار
  دفع االستغالل

كفاءة مضادة و 
  داخلية

  محاربة االستعمار

إطالق الرصاص 
و توجيه 
الضربات 
  للظالمين

  
أحدد بناء 

  النص 
  
  
  
  
  
 

اذكـــر أهـــم مكونـــات القصـــة 
المشـــــكلة للفـــــن القصصـــــي 
 باالعتماد على هذه القصة:

مغزى القصة او  هناك وأيضاقصة وهى عن ماذا تدور القصة كثيرة نذكر منها فكرة ال  مكوناتتحتوى على 
.......[المطلوب من التالميذ وهناك الشخصيات الطيبة والشريرة و العقدة و الحل الهدف منها وهناك الحبكة

  تطبيق هذه العناصر على النص القصصي و تعيينها و تحليلها]
 

ــــــوازم  الحــــــوار الزمــــــة مــــــن ل
القصــــة كالســــرد و الوصــــف 

ي خصائصــه فــي هــذه فمــا هــ
  القصة

  من خصائص الحوار في النص ما يلي:
 السهولة و الوضوح .1

 التناسب في نسبته لكل شخصية كاستعمال اللغة العامية مثال .2

 خلوه من البريق األدبي .3

 حوار مباشر .4
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صــــنف هــــذا الــــنص حســــب 
ـــــــــه و اســـــــــتنبط  نمـــــــــط كتابت

  خصائصه

  سردي حواري وصفي [اذكر خصائص هذه األنماط]
  سردي ، فهو:النمط ال-1
  الطريقة التقنية المستخدمة فـي إعداد وإخراج النص القصصي  

  و يغلب عليه الزمن الماضي ، وكثرة الروابط الظرفية ، و األسلوب  الخبري .
 ......أفعــال الحركة ، األحداث و 

  يقــوم علـى : النمط الوصفـي ، فهــو -2
  المالحظــة الدقيقــة -أ 
  ير والربط المهارة في التعب -ب
  : أما مؤشراتــــه فهي - 
  الزمانـي و المكانـي  والحركي الذي يهيئ لخلق مناخ معين ، يتأكد بوجـود حقـول معجمية   اإلطارعناصـر

  خاصة .
 . دقة الوصف مع وجود الكثير من المجاز  
  .وجهــة نظر الواصف الذاتية أو الموضوعية  
 . حقل معجمـي لتجميـل الموصوف أو تقبيحه 

  :  النمط الحواري-3
  هو الطريقة التقنيـة المستخدمة في إعداد ، وإخراج النص المسرحي، بغية تحقق غايـة المرسل منه. 

  :  أما مؤشــــراته
 .الحوار المباشـر ، وغيـر المباشر  
  .ضمائر الخطاب بالتتابع :أنا،أنت  

االتساق 
  والنسجام

  
  
 

مــرت هــذه القصــة بالمراحــل 
ــة :وضــع ال ــة وضــع التالي بداي

التحـــــــول وضـــــــع الختـــــــام ، 
حدد بداية هـذا التحـول فـي 
هــــذه القصــــة[انظر العنصـــــر 

 (ب)] من اإلجابة 

 [شرح الجانب النظري للتالميذ ثم تحديد المطلوب و تعيين اإلجابة]

  : شخص أو جماعة يعيـش فــي مكـان مـا، بطريقـــة ما الحالــة البدائيـة - أ
  ئ ، يقع خلل بهذه المعيشة . ذات يوم وبشكل مفاج عنصر التحويل: -ب
  : تكوين عقدة وضع خطر يتوقف عليه مصير البطل .  نتائج عنصر التحويل -ج
  عمل أو حدث يطرأ على الموقف فينهي حالة الخلل أو القلق  عنصر التعديل : -د
ادا علـى مـا . و اعتمـعودة األوضاع إلى مسارها الطبيعي مع بعض التعديل في الحالة البدائيـة الحالة النهائية : -ه

  سبق :
في القصة تتمثل تدمير اآللة و تخريبها و  هذا  يمثل حافزا و دافعا  مشجعا لتغيير األوضاع و   فإن بداية التحول

 التفكير في التخلص من الظلم

فيمــــــا تتمثــــــل العالقــــــة بــــــين 
  مضمون  النص  و العنوان

الدالالت الفرعية األخرى حيث يظهر من خالله مدى يعتبر عنوان القصة النواة الداللية األصلية التي تتفجر منها 
معاناة األهالي من قسوة االستعمار و يبرز لنا كذلك بعض المظاهر االجتماعية التي كان يتميز بها األهالي وقت 

 االستعمار فداللة الطوب توحي بهشاشة البناء  وشدة تخلف أهل القرية

مــا داللــة تعــدد أفعــال األمــر 
  في النص

لك هي السيطرة المطلقة و فرض القوانين الظالمة بالقوة و القهر و الغلبة و االستبداد[ المطلوب من داللة ذ
  التالميذ ذكر بعض األفعال كأمثلة] و كتابتها على السبورة مع بيان داللتها على ما سبق تحديده نظريا......

 
ـــــق هـــــو أحـــــد وســـــائل  التعلي
االتساق في النص استخرج 

ســــيلة و مـــن الــــنص هـــذه الو 
  بين أثرها في ترابط النص

  قاالتساالمطلوب من التالميذ تحديد مواطن التعليق و قراءتها ، ثم بيان دور التعليق في  

أجمل القول 
في تقدير 
   النص

كن اعتماد تلخيص أهم ما يميز هذه القصة من الجانب الفني  و ذكر األهداف التي يمكن الوصول إليها بعد قراءة النص و تحليله ، كما يم
 في تلخيص مجمل القول المدرسينموذج الكتاب 
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  نص تواصلي                                                                النشاط: -
 أنيسة بركات درار"" صورة االحتالل في القصة الجزائريةالموضوع :   -

  
  الكفاءة 

  
الطريقة و       سير الدرس                      المراحل

    الوسيلة 
  
  
  
  

  
  التمهيد 

بأحداثها املأساوية و كان القصاص كغريهم  ةالثورة و بعدها و قد رسم مالمح تلك الفرت  إبانلعب األدب اجلزائري دوره 
على  االحتالل متفاعلني مع األحداث مما جعلهم يبدعون قصصا من الواقع اجلزائري يف ظل من أدباء و شعراء متأثرين و

 عبد احلميد هدوقة ، عثمان السعدي رأسهم: أمحد،رضا حوحو،أمحد بن عاشور ، عبد اجمليد الشافعي ،

  تارخيية تبني تأثري الثورة التحريرية يف جمال القصف اجلزائري ةدينا صور أيو النص الذي بني 

ا من كان* الواقع أكثر من غريها مع سريها بالقياس إىل  تأثري الثورة اجلزائرية يف جمال القصة مقارنة بالثقافات األخرى لقر
يسموا نضال الشعب من أجل كرامته و قد كانت األحداث عامال قويا يف تفجري طاقات الكتاب لكي   الشاعر مثال

  إضافة إىل تعدد الكتابة القصصية

  
  
  

  
الفهم:           

يعبر        
يستخرج     

  يفسر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أكتشف    
معطيات 

  النص 

صد تسجيل ق يف جمال األدب أو اإلنسانية يف نظر الكاتبة أنيسة بركات: لكتابة القصة يرجع إىل عامل الفراغ *الدوافع
  بدافع احلرية األحداث و التأليف و تصوير أبطال الثورة أو

خالل احتقار احملتل للشعب اجلزائري و منعه من  من االحتاللبسبب  االجتماعيرسم أمحد رضا حوحو التخلف *
ن الصورة اليت رمسها يف انطالقا م استغالله خلريات اجلزائر أما مشكلة الزواج باألجنبيات فقد سخر منها الرتبية و التعليم و

و اخللقي الذي جره زواج بعد رجالكم  االجتماعي االحتاللأما يكفى هذا " نصه "محار احلكيم والزواج" و أصدق عبارة
 ".األجنبيات حىت أضيف إليه احنالل آخر يف فصيلة احلمري من

و يدعون لبقاء  االستعمارذين ميدحون فوصف املوظفني باملنافقني ال االحتاللانتقد أمحد بن عاشور األوضاع يف ظل *
 حلكومته

هي املستهدفة من خالل قصة "سوزان  الكاتب الذي عاجل موضوع التنصري هو عبد اجمليد الشافعي و فتة الشباب*
 "عائشة كانظا

دور الثوري و ال االجتماعياجلوانب اليت تطرف إليها إبن هدوقة يف حديثه عن دور املرأة إبان الثورة متثلت يف اجلانب  *
  للمرأة

البطالة أثر على الثورة اجلزائرية إجيابيا و  تطوع بعض اجلزائريني يف اجليش الفرنسي خالل احلرب اهلند الصينية بسبب *
مترد كما و صفهم  من أن الثوار يف اجلزائر غايتهم حترير البالد و ليسوا مجاعة فتيقنواحربية  اكتسب هؤالء اجلنود جتربة

  احملتل

 اجلزائرية و الظروف القاسية حيث عاشوا عراة جائعني و روح األخوة كانت مسة اهر املعاناة و املهاجرين يف القصةمظ *

  هؤالء يف القصة اجلزائرية

  حوارية

  التحليل :
  
  يحلل 

  
  يالحظ  

      
  يستنتج   

أناقش 
معطيات 
  النص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ص لستخ

 
و املخرتقة و الشعب اجلزائري و التعايل عليه  اقعية فيها وصف ملواقف احملتل الساخرةمقولة أمحد رضا حوحو يف احملتل و  -1

و حماربة  اليت مارساها احملتل للسيطرة على الشعب سياسة التجنيد و التنصري و التغريب بداعي التحضر من بني األساليب
 املقدسات الدينية و اللغة إىل جانب الرتهيب

اخلضوع و اخلنوع للمحتل و  بعض األخالق السلبية اليت ميزت فئة العمالء و التشجيع علىتأكيد على  يف العبارة -2
 ساستهمالتملق للفرنسيني و 

الفئات االجتماعية الفقرية و  التنصري يف اجلزائر رغم اإلغراءات املادية اليت أغدقها املبشرون على فشلت حماوالت -3
 صحة عقيدة الشعب اجلزائري املسلم و متكنها منه إىل جانب تصدي الشعب السبب ال يعود إىل طريقة العمل و إمنا إىل

  ..اجلزائري هلذه احلملة و خاصة رجال الفكر و الثقافة و اإلصالح
  
  
  

و الثقافية من  استمدت القصة اجلزائرية احلديثة بصورة جلية أو ضمنية مشروعية اتقادها لألوضاع السياسية و االجتماعية
جند اإلشارة إال أن النظرة املثالية  كما. ةاإليديولوجيية و ائدالعق كل حبسب موقفه و خلفياته زائرية و مبادئهاروح الثورة اجل

  حوارية
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عليها و  كتاب القصة يف بداية الثمانينات و ذلك لتغيري زاوية النظر إليها و احلكم لدىقد خفت نسبيا  تقديسهاللثورة و   أسجلو 
  اإلقليمي و العاملي على املستوى احمللي و املستجدات اليت طرأت فتغريا لظرو بسبب 

  إلقائية

 
  

  استثمار موارد النص في مجال القواعد النحوية
  اسم الجمعالموضوع : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

أستثمــر 
موارد النص 
  وأوظفـھا

في مجال 
  النحو

تقــــــــــديم الــــــــــدرس  
علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس 
المقارنــــــــــــة يحــــــــــــل 
إشكال الخلط بـين 
هــذه المصــطلحات 

  متقاربةال
مـــــــا هـــــــي الفـــــــروق 
األساســية بــين اســم 
الجمــــــــــع و اســــــــــم 
الجــنس الجمعــي و 
اســـــــــــــم الجـــــــــــــنس 

  اإلفرادي

  اسم الجنس أإلفرادي  اسم الجنس الجمعي  اسم الجمع
هــو مــا تضــّمن معنــى الجمــع، 
ولكـــــن ال واحـــــد لـــــه. نحـــــو: 

جــــــــــــيش وقــــــــــــوم ونســــــــــــاء [
]. ولـــــك الخيـــــار وشـــــعب...

في أن تعامله معاملة المفـرد، 
ع. فتقــــــول أو معاملـــــة الجمــــــ

ـــــــــثًال:  النســـــــــاء ســـــــــافرت، م
والنســـــــاء ســـــــافَـْرَن، والقــــــــوم 

  رحل، والقوم رحلوا...

هـــــــو مـــــــا تضـــــــمن معنـــــــى 
الجمــــــــــــــــع، داالّ علـــــــــــــــــى 

وتفـــــــاح الجـــــــنس، نحـــــــو: 
ــــين وتمــــر ــــه وب . ويفــــرق بين

مفـــرده تـــاء تلحـــق المفـــرد، 
ـــراد:  ـــة اإلف فيقـــال فـــي حال

  تفاحة وتمرة...

هــــو مــــا دّل علــــى الكثيــــر 
والقليل من الجنس، نحو: 

  ن، عسل، ماء...لب

  بعد طرح األسئلة بناء القاعدة
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:   الثالثة آداب  وفلسفة و لغات                                                          المستوى: نصوص أدبية                النشاط: الحادي عشر                    المحور 
  لتوفيق الحكيم                   من مســــرحية شهـــــرازاد  :: الموضوع  

  11ـــــــــوحدة:الــــــ
  : لكفاءة المرحليةا

  ينقد شفويا نصوصا أدبية مسرحية و يبدي رأيه في مضمونها  و أسلوبها و يحلل و يبدع كتابيا نصوصا في الفن المسرحي
 في وضعيات مستهدفة موظفا تعلماته المكتسبة

  :  األهداف التعلمية
   يستنتج خصائص األدب المسرحي العربي في المشرق-1
  لل األحكام النقدية التي يتوصل إليهايع-2
  يوظف األحلرف "أي" "أي" "إي"...و الفعل اللفيف-3

  يكتشف و يوظف التفريق - 4     
  

  
  تقديم النص:

ذلك  ر واستلهم توفيق الحكيم في كتابة هذه المسرحية األسطورة الفارسية التي تزعم أن كتاب ألف ليلة وليلة قصص قصتها شهرزاد على زوجها شهريا

ه من غدر أنه فاجأ زوجته األولى بين ذراعي عبد خسيس فقتلهما ثم أقسم أن تكون له كل ليلة عذراء يبيت معها ثم يقتلها في الصباح انتقامًا لنفس

ب لها معين النساء وحدث أن تزوج بنت أحد وزرائه (شهرزاد) وكانت ذات عقل ودراية فلما اجتمعت به أخذت تحدثه بقصصها الساحرة التي ال ينض

ها بطفل منه فأرته وكانت تقطع حديثها بما يحمل الملك على استبقائها في الليلة التالية لتتم له الحديث إلى أن أتى عليها ألف ليلة وليلة رزقت في نهايت

ار عن معارف كثيرة فأصبح ظامئًا للمعرفة إياه واعلمته حيلتها فاستعقلها وأبقاها .يبدأ توفيق الحكيم مسرحيته بنهاية األسطورة فإن شهرزاد كشفت لشهري

حتى ليريد أن ينطلق من قيود المكان لعله يطلع على مصادر األشياء  ولم يعد يعنى بالجسد لذاته فقد تحول عقًال خالصًا يبحث عن األلغاز و األسرار

يدور بين الشخصيات  هو صراع وجودي يدور في أعمال فحوى الصراع الذي و ..........وغاياتها ويعرف كنهها وحقائقها والمسرحية في سبعة فصول

  العقل و النفس البشرية أكثر مما هو اجتماعي

 أنشطة المتعــــــلمين أنشطة    التعـليم المراحـل
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  عرف بصاحب النص
  
  
  
  
  
  
  
  

، ، محافظة البحيرةمن أصل ريفي يعمل في سلك قضاء إحدى قرى  مصريألب  1898توفيق إسماعيل الحكيم عام ولد  
ولقد وجد في تردده  والتمثيل الموسيقىبالثانوية، أخذ يهتم  علي محمد، لمواصلة الدراسة الثانوية في مدرسة القاهرةل إلى انتق

إلى الدراسة وحصل على شهادة  1920.عاد عام المسرحلالنجذاب إلى  الفنيةما يرضي حاسته  جورج أبيضعلى فرقة 
المشهورين، فعمل محاميا  المحامينالتحق بمكتب أحد و بعد تخرجه منها  الحقوق. ثم انضم إلى كلية 1921البكالوريا عام 

لمتابعة دراساته العليا في جامعتها قصد الحصول على شهادة  باريسفي بعثة دراسية إلى  ثم انتقل  رةمتدربا فترة زمنية قصي
 والفرنسي واليونانيالناشئة اطلع على األدب العالمي  المصرية الجامعاتوالعودة للتدريس في إحدى  الحقوقفي  الدكتوراه

 مصرعّين كمندوب  1959عّين عضوا متفرغا في المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب بدرجة وكيل وزارة. وفي سنة .
جلس األعلى للفنون واآلداب. عمل إلى موقعه في الم 1960في أوائل سنة  القاهرة. ثم عاد إلى باريسفي  اليونسكوبمنظمة 

، كما ترأس المركز المصري للهيئة الدولية للمسرح 1971ثم عضوًا بمجلس إدارتها في عام  بجريدة األهرامبعدها مستشارًا 
 م ... 1987توفي سنة  1962عام 

شرح 
 المفردات

 إذعان : استسالم/خسئت :ذللت/أوج : قمة /سيان: مثالن/أحفل كأهتم
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بالتحريك النار ِمثَل  لَحَرقُ ا/  كالتَّْكشيفِ   رفع عنه ما يغطيه كشف عنه :  /َفَضَحْتهُ  :وَكَشَفْتُه الَكواِشفُ أظهره أو فضحه :كشفه  الفروق المعنوية بين 
أي  اْحتَـَرْقت نار فيَـْلَتِهبال حَرقأي الذي يَقع في  لَحريقُ من َحَرق النار ا الَحَرقُ تْأثيرها في الشيء و  َتحرََّقْت والتحريقُ وقد 

ُتْحِرق كل شيء وَألقى اهللا الكافر في  ِحراٌق وُحراقَحرارتها هذه ناٌر  وَحّرقـَْته فاحترق وتحّرَق والُحْرقةُ النار  َأحرقتههلْكت و 
الُحراق  /ما نتقت به النار من ِخْرقة الَحُروُق والُحراقُ  الَحريقُ  و الُحْرقةُ واالسم  اْحترقَ الشيُء بالنار و  تحّرقَ أي في نارِه و  حارَِقِته
ال يبقى  ُحراق وِحراقال تـُْبقي شيئًا ورجل  ِحراقٌ سُفن فيها َمراِمي نِيران وناٌر  والَحّراقاتُ ما تقع فيه الناُر عند الَقْدح  والُحراقة

ما َأحرَق النباَت  الَحرِيقُ اْحتراق ُيِصيُبه و ُق الَحرَ أن ُيصيب الثوَب اْحِتراٌق من النار و  الَحَرقُ شديد و  ِحراقٌ شيئًا إال أفسده ورَْمٌي 
  .من حر َأو برد َأو ريح أو غير ذلك من اآلفات 

elbassair.net



ل   
حق
ال

ي
الل
لد
ا

  
  

  الكلمات التي يجمعها مجال :
  شهريارمعاناة 

 من الكلمات التي تدل على المعاناة ما يلي: شــقي ..أن أموت...الخناق........البحث عن كلمات أخرى إن وجدت

ا
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 [ شرح الموضوع] تتحدث هذه المسرحية عن الصراع بين العقل و الهوى  ما هو موضوع المسرحية؟

 [ شرح الموضوع] هدفه فلسفي ذاتي  ما هدف الكاتب منها

مـــا هـــي طبيعـــة الصـــراع فـــي هـــذا 
هو اجتمـاعي أم فكـري النص هل 
  ذهني؟ علل

قام الكاتب بفرض توجيهاته العقلية و الذهنية على تصرفات الشخصيات بل هو صراع فلسفي فكري ذهني: حيث  
 و لم يترك لها حرية التصرف

هـــل تـــرى الصـــراع بـــين شخصـــيتي 
المســـــــــرحية أم بـــــــــين شـــــــــهريار و 

  نفسه؟

يبدو الصراع واضحا بين شهريار و نفسه أكثر من الصراع بينه و بين شهرزاد فهو إذا صراع داخلي بدليل المعاناة 
انت تبدو عليه من خالل حواره لشهرزاد فكان يرفض االستماع إليها و يكشف لها دائما عن معاناة داخلية إلى التي ك

 درجة أنه تمنى الموت  ألنه لم يصل إلى الحقيقة التي كان يريد معرفتها عن أسرا ر النفس البشرية و تبرير تصرفاتها

  
لخـــص طبيعـــة كـــل شخصـــية مبينـــا 

  ةمن هي الشخصية المحوري

كنت في ذلك العهد تسفك الدماء و ها أنت اليوم تفعل :هي امرأة تمتاز بالعقل و المنطق "شخصية شهرزاد-1
 ..."فهي تبين له خطأه بالعلم و العقلهل كشف لك السحر عن سر" أيضا"

" يرفض العقل و يتهرب من الواقع "و اليوم أقتل ألعلميحكم بالهوى أكثر من العقل  شخصية شهريار:"-2
الطبيعة ليست سوى سجان صامت يضيق ..." يمتاز باليأس ""..اسكتي...أتوسل إليك أن تدعيني الساعةلعلميا

  "علي الخناق...
الشخصية المحورية هي شخصية شهريار ألنها هي الشخصية التي من خاللها التمسنا  محور الصراع والتمسنا أيضا  

 ي مسرحيته هذه.......المشكلة الفلسفية الذهنية التي يعالجها الكاتب ف

  يظهر جليا أن نهايته كانت مأسوية اعتمادا على يأسه من الحياة حيث قرر في النهاية االنتحار .....   كيف كانت نهاية شهريار
  
  
  

مناقشة 
 المعطيات

 

ما رأيـك فـي الفكـرة التـي يطرحهـا 
الكاتــب حــول الصــراع بــين العقــل 

  و الهوى
 

عمله هذا عن طريق حوار شائق و فكر ثاقب / و لكن قد اتضحت فلسفة توفيق هي فكرة فلسفية جسدها الكاتب ب

في هذه المسرحية أنه يؤمن بالقلب أكثر مما يؤمن بالعقل الذي يحطم حياة الناس ومع ذلك تحكم به الطبيعة 

ما انهزم البشرية وتحاول عن طريقه أن تكشف أسرار الكون و تجتاز حدود المكان وفي ذلك اندحارها وهزيمتها ك

شهريار. وقد دفعت ضرورة المسرحية الكاتب إلى وضع شهرزاد في الوضع الشائن رغم ما عرفت به من رزانة عقل و 

 حكمة حيث سقط بها سقطة شنيعة وحولها إلى صورة جديدة غير صورتها التاريخية التي عرفت بها.

هـــل تـــرى أن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
الصـــــراع الفلســـــفي يليـــــق توظيفـــــه 

  ا في  عمل تمثيليمسرحي

ذلك  يدركلصعوبة تجسيدها في عمل مسرحي وكان الحكيم  بالمسرح الذهنيالمسرحي  توفيق الحكيم سمي تيار
تتحرك  أفكاراوأجعل الممثلين  الذهنإني اليوم أقيم مسرحي داخل : " الصحفيةجيدا حيث قال في إحدى اللقاءات 

م أجد قنطرة تنقل مثل المسرح ول خشبةلهذا اتسعت الهوة بيني وبين  الرموزأثواب في المطلق من المعاني مرتدية 
...و لذلك حكم الكاتب نفسه على نفسه بأن هذا النوع ال يليق توظيفه مسرحيا المطبعةهذه األعمال إلى الناس غير 

من المتن الروائي متنا  - و الحكيم واحد منهم –لفالسفة فقد جعل بعض المفكرين والنقاد افي عمل تمثيلي 
من الروايات الخالدة التي  كثير  في بحيث انطلقوا يطرحون نظرياتهم وأفكارهم حول األنا والزمن والهوية  ألسئلتهم

  ....الحياتية  الخبرات واالعقل وناقش واالوجود ودرس وا من خاللهاتأمل
ـــــة البطـــــل طبيعيـــــة  ـــــرى أن نهاي هـــــل ت
منطقيـــة نتيجـــة تفاعـــل األحـــداث مـــع 

أم أن الكاتـــب هـــو الـــذي  الشخصـــية
  ه في قتلهساهم بتدخل

بل الكاتب هو الذي ساهم بتدخله في قتله و يعود سبب ذلك إلى كون طبيعة الموضوع فلسفية ذهنية فرضت على 
بالرجوع إلى  ع][ شرح الموضو ... يوظف أعمال الشخصيات كما يريد هو ال كما تفرضها األحداث  أنالكاتب 

  قضية التبئير و أنواعه

هـــــــل بينـــــــت اللغـــــــة المســـــــتعملة  
  شخصية و ثقافة الشخصية

نعم لقد أظهرت لنا اللغة المستعملة طبيعة كل شخصية و ثقافتها حيث نسب الكاتب لشهرزاد لغة العقل و المنطق  
س لشهريار  مثل "...مضى كل هذا أنا مثل " كنت أحسبك قد جاوزت طور الطفولة..." بينما نسب لغة الهوى و اليأ

 اليوم إنسان شقي..." 
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أحدد بناء 

  النص 
  
  
  
  
  
 

ـــنص حســـب نمـــط   صـــنف هـــذا ال
كتابتــــــه و اســــــتنبط خصائصــــــه و 
هنــاك أنمــاط أخــرى ســاهمت فــي 
توضيحه ، اذكرها مبينا دورهـا فـي 

 النص

  حواري سردي وصفي  
  : اعتمادا على الخصائص التالية  النمط الحواريفاستعان ب 

  [ذكر مثال]الحوار المباشـر ، االعتماد على -
   [ذكر مثال]أسماء االشارة,و الظروف و األساليب اإلنشائية  و بعض  ضمائر الخطاب. على  االعتماد -
  ينبني النص الحواري على مقاطع يتداخل فيه الوصف مع السرد أو الحجاج مع التفسير... -

  ن شخصين مشافهة.هنا يتأسس الحوار على مجرد األفكار بي
  و من أهم المظاهر التي ميزت هذا  النص الحواري عن األشكال الخطابية األخرى:

  تتحكمت في تبادل الحوار مجموعة من القواعد هي التي كانت وراء انسجامه و ترابط عناصره مثل: أنه
 اعتمد على السؤال/و الجوابو هو وسيلة التواصل الرابط التداولي  :  
 الذي ساهم في جعل  السياق اللغوي مرتبطا منتظما.زيالرابط التركي :  
 وكان ذلك عن طريق توسيع الحوار بتكرار  بعض المفردات الرابط الداللي:  
 حيث تفرع الحوار من موضوع رئيسي الى موضوعات فرعيةالرابط الموضوعي  : 

االتساق 
  والنسجام

  
  
 

كيف ساهم الحوار في انسجام 
 النص و تماسكه

الحوار في كشف خبايا النفس اإلنسانية  عن طريق األسئلة و األجوبة و التعليقات المختلفة التي صدرت لقد ساهم  
عن الشخصيتين و بالتالي يكون هذا الحوار قد ساهم مساهمة واضحة غي تماسك النص و تكامله و انسجامه و تم 

 ] حيث كان الكاتب الداللي / الموضوعي / التداولي/ التركيزيتوضيح ذلك عن طريق الروابط األربعة السابقة [
... النفس إلى تلوناتها اليومية  االنتقال من الكشف عن خبايا عن طريقوضعفه؛  شهرياريمعن في تشخيص تحوالت 

كيف ساهم االستفهام و الجواب 
  في هذا التماسك

في الجواب حتى يظهر من  ساهم االستفهام و الجواب في هذا التماسك عن طريق استكمال كل الحلقات الفارغة
خالله التعرف  على حقائق النفس اإلنسانية و تجلياتها و تحوالتها المختلفة اعتمادا على تساؤالت الكاتب نفسه و 

 إجاباته التي صدرت عن شخصية شهريار.....

كيف ساهم الفعل و رد الفعل 
  في النسق الدرامي

ريق توضيح الرؤية الفلسفية الذهنية التي صدرت عن الكاتب ساهم الفعل و رد الفعل في التسق الدرامي  عن ط
بشكل غير مباشر  و بالتالي أعطى رد الفعل للفعل نفسه تكامال و توضيحا للفكرة الفلسفية عن طريق شرحها و 
تفسيرها بالتطرق إلى أغلب عناصرها التي اتضحت من خالل االستمرار في الساؤالت و إعطاء اإلجابات المناسبة و  

 في إطار نسق درامي و سردي قصصي حواري متكامل و متناسق.... -كما بينا–ل ذلك ك

ما العالقة المنطقية التي يعقدها  
كل من "بل" "مع ذلك' و ما أثر 

  التكرار في
  عبارة " قلب كبير"

 ف الجملبين مختلالعالقة المنطقية التي يعقدها كل من "بل" و "مع ذلك" هي عالقة ترابط و اتساق و انسجام 
و هي من حروف العطف ، أما "مع ذلك" فهي من قسم عبارات  تفيد اإلضراب، أي جعل ما قبلها متروكا ف "بل "

  و هي من عبارات التعبير عن التعارض الربط المنطقية 

 دية أوالوالوظيفة هنا تأكي الكاتبيقوى المعنى الداللي الذي يرمي إليه " فهو  قلب كبيرأما أثر التكرار في عبارة " 
ما  يؤكد بتكراره أنه غير راض على وضع تأكيد الصفة التي نسبها إلى نفسه و هو  المتكلمتكرار يفيد رغبة و هو 

  .وهو تكرار يضيف إلى الوظيفة التأكيدية وظيفة إيقاعية من خالل تكرار ألفاظ بعينها بنوع من التوازي الصوتي،

ما هو دور الضمائر في هذا 
  االنسجام

  :واإلحالة الربط هو لضمائر التي وردت في هذا النص دور ا
والّروابط اللغوية تنتمي إلى القسم النحوي  الربط: ربط آخر الكالم بأّوله لتحصيل االّتساق والتماُسك اللغوي، -

 – يصل المفردات بعضها ببعض ويربط بينها الذي الُمغَلق أو المنتهي
ذكُره أو اسم معهود ِذكُره لدى المتكّلم والُمخاَطب، وما يحصل من ربط  اإلحالة: إحالة الضَّمير على اسم سبق 

[تكليف  يحصل في النّص ألّن الربَط قد يتعّدى مساحة الجملة إلى مستوى الجملتين أو الجمل، وإحالة في الجملة
  التالميذ بعرض بعض الضمائر من النص وشرح عملية الربط من خاللها]

  اجمل القول الكتاب ص
 

  
  الموضوع :  إعراب أي /أي/إي  ستثمار موارد النص في مجال القواعد النحويةا
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  عناصر اإلجابة  و المضامين  األسئلة  النشاط

أستثمــر موارد النص 
  وأوظفـها

  
  في مجال النحوك

  إعراب
  أي
  إي
  أي
  
  

  
تذكر معي ما يلـي 

:  
   

  

ُن َجواباً لتصديِق الُمْخِبر واإلعـالِم المْسـَتْخِبِر ولوْعـِد الطَّالـِب : َحْرُف َجواٍب بمعنى "نـََعْم" ويقاُل يمعنى "بـََلى" فيكو إي
وُهـَو واُو وال تـََقُع إالَّ قـَْبل الَقَسم نحو "إي واللَِّه" وإْن ِشـْئَت قلـَت "إي اهللا ألفْـَعَلـنَّ" أي واِهللا، وُنصـَبْت بنـَزِع الَخـاِفِض 

 يُقال: "إي َأْقَسْمُت ِبَرّبي" وال يكوُن الُمقَسُم به بعدها إالَّ " الرَّب، واهللا الَقَسم، وال ُيْسَتعَمل ِفعُل الَقَسم بعد" أي" فال
َسـاِكَنًة  َوَلَعْمري" وفـي يـاء" أي" مـن "أي اهللا" َثالَثَـُة َأْوُجـه: َحـْذُفها للسَّـاِكنَـْين وفـَْتُحهـا تبيينـاً ِلَحـْرِف اإليجـاب، وإْبقاؤهـا

 مع الجمُع بيَن ساكنين. 

َلهـا، َأو بَـَدل، ال : َحرْ َأيْ *  بـْ ُف تـَْفِسير الُمْفردات، تقول: "ِعندي َعْسَجٌد أْي َذَهٌب" ومـا بـَْعـَدها َعطْـُف بـَيَـان علـى َمـا قـَ
  َعْطف نسق، وتـََقُع تـَْفِسيرًا للجمل أيضاً كقوله: 

: أصــلها هنــا: لكــن أنــا علــى حــد قولــه تعــالى{  وتـَْرِميَنِنــي بــالطَّْرِف أْي أنــَت ُمــْذِنٌب *  وتـَْقِليَننــي لِكــنَّ إيَّــاِك َال َأْقِلــي(لكن
لكن هو اهللا ربي} أي لكن أنا. ) وإذا وَقعْت بعَد كلمة "تـَُقول" وقبل فعٍل ُمْسَنٍد ُحِكـي الضَّـميُر نحـو "تقـوُل اسـتكتمُتُه 

  َت التاَء فقلَت: "إَذا سألَتُه". الحديَث َأْي سألُته ِكْتَمانَه" بضم التاء من سألُته ولو ِجْئَت بـ " إذا" التـَّْفِسيريٍَّة فـََتحْ 
َأْي: َحْرُف ِنداٍء للقريب وقيل للَبِعيد(هذا ما يقوله أكثر النحاة وفي السـان: وأي حـرف ينـادى بـه القريـب دون البعيـد. 

 :   ) قال ُكثَيرِّ
  َأَلْم َتْسَمِعي أْي َعْبَد في َرْوَنِق الضُّحا *  ُبَكاَء َحَماَماٍت َلُهنَّ َهِديرُ 

  أداٌة تَاِتي على ِستٍَّة َأْوُجٍه: : َأيّ 
  االْسِتْفهام،  1-
  التـََّعُجٌب.  2-
  الشَّرط.  3-
  الَكَمال.  4-
  الَمْوُصول.  5-
  النِّداء، وَهاَكَها ُمرتـََّبًة على هذا النََّسق.  6-
ِهـَي بـَْعُضـه، ال تكـوُن إالَّ علـى ذلِـَك فـي االسـِتْفَهام، : ُيْستَـْفَهُم ِبَها َعن الَعاِقِل وَغْيرِِه وتـََقُع َعَلى َشـْيٍء َأّي االستْفَهاِميَّة* 

  نحو "أيُّ إْخَوِتَك زَْيٌد" فزيٌد أحُدُهم. 
ــْيِء، وُتَضــاُف إلــى النكــرة والمعرفــة نحــو: {َأيُُّكــْم يَــأتيني ِبَعرْ  " مــن ســورة النمــل 38ِشــَها} (اآليــة "وَيْطلــُب بهــا تعيــيَن الشَّ

" ) وال بُدَّ في كـلِّ مـا َوقـََعـْت عليـه" أّي" االسـتفهامّية مـن أْن َيُكـوَن تـَْفِسـيرُه بهمـزِة االسـتفهام و "أْم" فتَـْفسـير" أيُّ 27"
يه، وِحيَنِئٍذ تنَّون نحون "َأيّاً ِمـن النَّـاِس أَخواَيْك زَيٌد" َأَهَذا أْم َهذا أْم َغيرُهَما. وقد تـُْقَطُع عن اإلضافة مع نِيٍَّة الُمَضاِف إل

نَـْعَلَم ُتَصاِدق؟" و "أّي" االستفهاميَّة ال يعمُل فيها ما قبلها، وإنما يُْمِكن أن يـَْعمَل فيها ما بَعَدها قال اهللا َعـزَّ وَجـلَّ: { لِـ
" ) َفَأيُّ : رُفَع باالبتـداء، وَأْحَصـى هـي الخبـر، 18ف "" من سورة الكه12أيُّ الِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمدًا} (اآلية "

ــة " ــون} (اآلي َقِلُب ــٍب يـَنـْ َقَل ــوا أيَّ ُمنـْ ــيَـْعَلُم الَّــِذيَن ظََلُم ــا 26" مــن ســورة الشــعراء "227وقــال تعــالى: { َوَس ـــ "َأيَّ" هن " ) ف
َقِلُبون اْنِقالَباً أيَّ انْ    ِقالٍب، فعمل فيها ما بعدها. مفعوٌل ُمطَلق لـ " يَنقِلبون" التـَّْقدير يـَنـْ

ِبيَّــة*  ــُب كقولــك: "َأيُّ رَجــٍل خالــٌد" وَأيُّ"(مــن غيــر تــاء التأنيــث، وفــي اللســان: إذا َأّي التـََّعجُّ : هــي التــي يُــراُد بهــا التَّعجُّ
هر أفردوهـا أي لـم يضـيفوها ثنوهـا وجمعوهـا وأنثوهـا فقـالوا: "أيـة" وأيتـان وأيّـات، وإذا أضـافوها إلـى ظـا -أفردوا "أيًا" 

أي الضـمي  -وذكروها فقالوا" أي الرجلين" و "أي المرأتين" و "أي الرجال" و "أي النساء" وإذا أضافوا إلى المكنـي 
  المؤنث ذكروا وأنثوا فقالوا : " أيهما وأيتهما". ) َجارِيٍَة زَيـَْنٌب" وال ُيجاَزى بـ " َأّي" التَّعجُِّبيَّة.  -
ــْرِطيَّة*  ــين، وُيضــاُف إلــى الَمْعرفــة والنَِّكــرة نحــو: { َأيَّمــا اَألَجَلــْيِن : اســٌم َأّي الشَّ ــه معنــى الُمَجــازَاة وَيجــزُِم ِفْعَل َهم في ُمــبـْ

} (اآلية "   " ). و "أيُّ إنساٍن َجاَءَك فاْخِدْمه". 28" من سورة القصص "28َقَضيُت َفَال ُعْدَواَن َعَليَّ
َلـُه األْسـَماُء الُحْسـَنى} (اآليـة وقد تـُْقَطُع عن اإلضاَفٍة لفظًا مع نيَّة الم ضـاِف إَلْيـه، وإْذ َذاك تـُنَــوَّن نحـو: {َأيّـًا مَّـاً تَـْدُعو فـَ

  " ). 17" من سورة اإلسراء "110"
  ويجوُز أن تـَْقَتِرَن بـ "َما" َكما في اآلية وتعَرُب بالَحرََكاِت الثَّالِث على َحَسب الَعواِمِل المؤثـَِّرِة فيها. 

ــْرِطيَّةَوقَـْد يَــْدُخل   عليهــا َحــْرُف الَجــرِّ فَـَال يـَُغيِّرهــا َعــن الُمَجــازاة نحــو" َعلــى َأيِّ َدابـٍَّة ُأْحَمــْل َأرَْكــب" وقــد تكــون "َأّي" الشَّ
  بمنزلة" الذي" إذا قصدت بها ذلك فُيرفع َما بـَْعَدَها، تقول: "َأيُّها َتَشاُء ُأْعِطيك". 

الَـُة َعَلـىَأّي الَكَماِليَّة*  تَـَقـُع ِصـَفًة للنَِّكـَرة نحـو" ُعَمـُر رَُجـٌل أيُّ رُجـٍل" أْي َكاِمـٌل فـي ِصـَفاِت  : وهـي الدَّ elbassair.netَمْعَنـى الَكَمـال، فـَ



  
  

  ين الدرس النظري و التطبيقي  بالشكل اآلتيتقديم الموضوع السابق على شكل جدول  جامع للقواعد السابقة ليسهل فهمه و يمكن لألستاذ أن يجمع ب
  

  األداة
داللتھا أو 
  استعمالھا

  إعرابھا
  مالحظات

حول الحاالت التي تكون عليھا األداة و 
  شروطھا

  األمثلة

  الجواب  إي
حرف جواب مبني على السكون 

  ال محل له من اإلعراب
 إي[ويستنبئونك أحق هو قل   يقع قبل القسم و غالبا بعد االستفهام

  و ربي إنه لحق] 
  

  أي
  التفسير

مبني على السكون  تفسيرحرف 
  بال محل له من اإلعرا

  أسدا  أيشاهدت ضيغما   يستعمل لتفسير المفردات
  أنت مذنب أيو ترميني بالطرف:   يستعمل لتفسير الجمل

مبني على السكون  نداءحرف   النداء
  ال محل له من اإلعراب

مل للقريب [للقريب و البعيد] و قيل تستع
  فقط

  محمد استعن بربك   أي

  الشرط1.  أيَ 

  :...محلاسم شرط معرب جازم في 
  

 رفع مبتدأ .1

 
  

  أقــــم له يقــم رجل أي  إذا كان فعل الشرط الزما
  محترما أحترمه يكنإنسان  أي  إذا كان فعل الشرط ناقصا

  نين مدرسته يحترمقوا يحترمطالب  أي  إذا كان فعل الشرط متعديا استوفى مفعوله
  :...محلاسم شرط معرب جازم في 

  ُتكافأ ُتساعدمواطن  أيَ   إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله.  نصب مفعول  به .2

 
  نصب مفعول مطلق .3

  
  أعمل تعملعمل  أيَ   إذا أضيفت إلى مصدر بعده فعل من لفظه

  اسم شرط جازم منصوب:

  الرِّجال. وَحاًال للمعرفة كـ "َمَرْرُت بعبٍد اللَِّه َأيَّ رَُجٍل"
  َوَال ُتَضاُف إالَّ إلى النَِّكَرِة ُلزومًا. 

وهــي و "الــذي" َعامََّتــان تـََقَعــان علــى كــلِّ َشــْيٍء، وال بُــدَّ َلهــا َكَغْيرهــا ِمــن َأســماِء : تــأتي بمعنــى " الَّــِذي" َأّي الَمْوُصــوَلة* 
تُكـوُن فيهـا َمْبِنيَّـًة  الَمْوُصول ِمن ِصلٍة َوَعاِئٍد وقْد يُقدَّر الَعائُد وِهَي ُمْعَربٌَة تـَْعَترِيها الَحرَكاُت الثَّالُث، إالَّ في صورٍة واحدةٍ 

ــاج والُكــوفيين أن  علــى الضــمِّ(هذا قــولُ  ســيبويه، وعليــه أْكثــر النحــاة البصــريين وعنــد الخليــل ويــونس، واألخفــش والزجَّ
 إذا "أّي" الموصولة ُمِعَربٌَة مطلقاً ُأِضـيَفْت أْم لـْم ُتضـف، ذُِكـَر صـدُر ِصـلِتها أم ُحـِذَف كالشَّـْرِطية واالسـِتْفَهاِمية. ) وذلِـكَ 

" مــن ســورة 69{ثُــم َلنَـْنــزِعَّن ِمــْن ُكــلِّ ِشــيَعٍة َأيـُُّهــْم َأَشــدُّ َعلــى الــرَّْحَمِن ِعتيّــًا} (اآليــة " ُأِضــَفْت وُحــِذَف َصــْدُر ِصــَلِتها نحــو:
  " ) والتـَّْقِدير: َأيـُُّهُم ُهَو َأَشدُّ. 19مريم "

تـُنَــوَّن نحـو "يْعِجُبنـي أيٌّ هـو  وال ُتَضاُف الَمْوُصـوَلُة إلـى َمْعَرفَـٍة وقـد تـُْقطَـُع َعـٍن اِإلضـاِفة مـع نِِيـة الُمَضـاف إليـه، وإْذ َذاكَ 
ٌم َعلَيها َكما ِفي اآلية   . يـَُعلِّمني". وال ُتْسَتعمُل الموصولة ُمْبَتدًأ، وال يـَْعَمُل فيها إالَّ َعاِمٌل ُمْسَتقبٌل ُمتَـَقدِّ

ُل" و "يا َأيُّها الَِّذيَن آَمنُـوا". ويُجـوُز أْن تـَُؤنـََّث : تكوُن "أّي" َوْصَلًة إلى ِنَداِء َما ِفيه "أْل" يقاُل "يَا َأيُّها الرَّجُ َأّي النِّدائِيَّة* 
  مع المؤنَّث فتقول: "َأيـَُّتها الَمْرَأة". 

 ألنـَّه وإنَّما َكاَنْت "أّي" َوْصَلًة ألنَّه ال يـَُقال "يا الرجل" أو" يا الـذي" أو "يـا الَمـْرأة" و "أّي هـذه: اْسـٌم َمْبنـٌي علـى الضَّـمِّ 
و "ها" الزمٌة ألّي للتـَّْنِبيه، وِهَي ِعَوٌض َمَن اإلَضاَفِة في "أي" و "الرَُّجـُل" ِصـفٌة َالزَمـٌة لــ "َأّي"، وال بُـدَّ ِمـْن ُمَنادًى ُمْفرد، 

  َأْن تكوَن هذه الصَِّفُة فيها "أل". 
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  .نائب ظرف زمان4

  
  أضيفت إلى ظرف زمان إذا

  تطلبني تجدنيساعة  أيَ 

  اسم شرط مجرور

  مكان تجلس أجلس بأي  إذا سبقت بحرف جر  . اسم مجرور بالكسرة5

  االستفهام2.

  رفع:اسم استفهام معرب في محل 

  
  . مبتدأ1

  ؟رجــل جاء  أيُ   إذا جاء بعدها فعل  الزم
  ؟كتاب أمامك    أيُ   إذا جاء بعدها ظرف

  ؟تلميذ في القسم  أيُ   إذا جاء بعدها جار و مجرور

  ؟طـالب كافأته  أيُ   إذا جاء بعدها فعل استوفى مفعوله
  رفع:اسم استفهام معرب في محل 

  المجتهد ؟الطالب أي   مبتدأإذا جاء بعدها اسم يعرب   . خبر2

  منصوب اسم استفهام

  إذا جاء بعدها فعل متعد  . مفعول به3
  ؟طالب كافأت  أيَ   لم يستوف مفعوله 

  ؟كالم تتكلم  أيَ   إذا أضيفت إلى مصدر من جنس الفعل بعدها  . مفعول مطلق4  
  ؟تذهب إلى القسم ساعة أيَ   إذا أضيفت إلى ظرف زمان  .نائب ظرف زمان5
  ؟حللت مكان أيَ   إذا أضيفت إلى ظرف مكان  .نائب ظرف مكان6

  ؟حق تقول هذا الكالم بأي  حرف جر إذا اتصل بها  . اسم مجرور7

  
  

  الوصلية.3

  

  
في محل نصب مبنية على الضم 
لفعل النداء مفعول به 

  المحذوف

  :ألهي اسم مبهم متصل بها " ها" التنبيهية تستعمل وصال لنداء معرف بـ

  و االسم بعدها يعرب

  بدال إذا كان جامدا
  

  ها الرجل انتبهأيـيا 
  

  هاالطالب ادرسأيـيا   نعتا إذا كان مشتقا

  الكمالية.4

اسم يدل على  
بلوغ الكمال في 

الحسن أو 
  الرداءة

  تـــــــــــــــعرب

  إذا جاءت بعد نكرة  . نعت1
  مجتهد أيعلي مجتهد 

  جاهل أيمررت بجاهل 

  أَي مهذب بمحمدمررت   إذا جاءت بعد معرفة  .حال2

  الموصولية
  بمعنى الذي

  ركات الثالثاسم معرب تعتريه الح-1

  إذا لم تكن مضافة أو لم يحذف صدر صلتها  مرفوع
  

  صاحب اجتهاد أيُ ينجح 
  هو صاحب اجتهاد أيًاأحترم   منصوب
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  هو صاحب اجتهاد بأيمررت     مجرور

إذا أضيفت و حذف الضمير الذي هو صدر   و تكون مبنية على الضم-2
  صلتها

ُهم أشد أيُـ" ثم لننزعن من كل شيعة 
  لى الرحمن عتًيا"ع

  
  

   مالحظة :
"" ثم لننزعن من   إذا استغلق على التلميذ فهم إعراب" أي " الموصولة  و لم يستطع تذكر الفرق بين إعرابها و بنائها فأني أقترح عليه حفظ اآلية الكريمة -

و ما عدا هذه الحالة تكون "أي " فيها معربة و بذلك ألنها مضافة  و صدر وصلها محذوف  ةفأي هنا مبني  ُهم أشد على الرحمن عتًيا"أيُـكل شيعة 
 ينحل اإلشكال  و السالم 

للجمع و أما درس الجمع مع التفريق ففيه خلط كبير في الكتاب المدرسي ألن موضوع الدرس األول هو التفريق بينما األمثلة المعطاة حول الدرس هي  -
تفريق و كانت األمثلة هذه المرة مناسبة،  لذلك سبقنا    األحداث   و قدمنا الدرس بالترتيب التالي التفريق ثم أعيد الدرس مرة ثانية بعنوان الجمع مع ال

: 

 الجمع -

 التفريق -

 الجمع مع التفريق -

 الجمع مع التقسيم -

 التقسيم مع الجمع ............................ -

  

  لحسين عبد الخضر كابوس في الظهيرةالموضوع :
  
  

على خصائص المسرحية  -دارسا وناقدا–يتعرف    -: األھداف التعلمية -
 العربية المعاصرة .

 يعلل األحكام النقدية ويتعمق في دراسة العمل القصي . -
 يتعرف على الكلمات" كم ، كأي ، كذا" و يوظفها في سياقات دالة. -

  التعّلمأنشطة   أنشطة التعليم  المراحل
  وضعية االنطالق 

أتعرف على -1
  صاحب النص:

  نص:تقديم ال
  (تقويم  تشخيصي)

  
  
  
أثري رصيدي -2

  اللغوي
  
  

  أنشطة التقييم 
  ي :تكوين

أكتشف معطيات  -3
  النص

  

  ما ذا تعرف عن حسن عبد الخضر  ؟ -
  ما هي أهم مؤلفاته ؟-
  
ما اآلثار المأساوية للحرب اقتصاديا ونفسيا -

  واجتماعيا ؟  
  قراءة األستاذ قراءة نموذجية -

  ميذ عند الكلمات المفاتيح.يستوقف األستاذ التال
استخرج من  النص المعجم اللغوي الدال على -

سعادة األم قبل الحادثة ، ثم المعجم اللغوي الدال 
  عن تعاستها بعد الحادثة . 

  
ما الذي يجمع بين الكلمات : الكابوس ، -

  الجنون ، الحرب ؟
................................................  

أراد الكاتـــب أن يعبـــر عنـــه مـــن خـــالل  مـــا الـــذي -
  ؟....صورة األطفال وهم يلعبون 

مــن أهــم أعمالــه :  1973أتعــرف علــى صــاحب الــنص :كاتــب ومســرحي عراقــي ولــد ســنة 
مواسـم العطـش ، أوهـام يــوم الخـالص ، أمـا أعمالـه المســرحية فمنهـا : رمـاد أحـزان الكوفــة ، 

  لعبة الخوف ، كابوس في الظهيرة ، التي منها هذا النص  .
  اب خصوصا األطفال الذين هم ضحاياها نفسيا واجتماعيا .....تخلف الدمار والخر -
  

  قراءات التالميذ .  -
شــرح  بعــض الكلمــات التــي تســاعد علــى فهــم المضــمون وتثــري -فــي معــاني األلفــاظ -1

  القاموس اللغوي للمتعلم . 
في الحقل الداللي : ا المعجم اللغوي الدال على سعادة األم قبل الحادثة :سعادتي -2

  ، عالمهم الحالم ، شعور ناعم ، أتأرجح في الهواء..،نعمة 
  المعجم اللغوي الدال عن تعاستها بعد الحادثة : كابوس ،مجنونة ،مشعثة ، أنا غريبة..-
في الحقل المعجمي :الذي يجمع بين هذه الكلمـات مـن خـالل سـياقات المسـرحية هـو -3

  الدمار. 
.......................................................................................  

أراد الكاتب من خالل هذه الصورة إبراز طبيعة الحياة وجمالها والتي يمكن أن تتحول فـي -
  مأساة بسبب الحرب المدمرة . ىلحظة إل
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أناقش معطيات -4

  النص:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : أحدد بناء النص-5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أتفحص االتساق -6

  : واالنسجام في النص
  
  
  

ما الرسالة اإلنسانية التي أراد الكاتب إرسـالها مـن -
  خالل موضوع المسرحية؟

ـــة أم - فـــيم تمثلـــت مأســـاة األم ؟ أ هـــي مأســـاة فردي
  مأساة جماعية ؟

  
ذا مثـــل حـــادث االنفجـــار الـــذي ســـببه القصـــف مـــا-

  ؟ بالنسبة لتطور الشخصية 
  
صــور الكاتــب مــوقفين متناقضــين تمامــا لشخصــية -

  األم . ما الذي أراده من ذلك ؟
تتبـــع التطـــور الـــدرامي للـــنص وارصـــد أهـــم أحداثـــه -

  ومدى تفاعل الشخصية المحورية معه .
  
  
مــا الــدور الــذي لعبتــه المــرأة الضــيفة فــي الكشــف -

  عن شخصية األم ؟
هـــــل اســـــتطاع الكاتـــــب مـــــن خـــــالل هـــــذا العمـــــل -

 ي ألن ينقل لنا المعاناة من جراء  الحرب ؟ المسرح
  من خالل أية شخصية وفق في ذلك ؟

علل النظرة التفاؤلية التي قدم من خاللها الكاتـب -
  شخصية األم قبل الحادث ؟ 

مـــا داللــــة عــــدم رغبـــة األم فــــي أن يصــــير أطفالهــــا -
  رجاال؟

مــا ســر بقــاء األم حيــة ومــوت أطفالهــا مــن الناحيــة -
  الدرامية ؟

نجــح الكاتــب فــي بنــاء الموقــف الــدرامي مــن هــل -
  خالل معجمه اللغوي ؟ علل .

  
أتـــرى النقـــاش الفلســـفي فـــي آخـــر المشـــهد يخـــدم -

  بناء النص أم أن الكاتب أقحمه إقحاما ؟ 
  ما داللة عدم اكتراث رواد المقهى بما جرى ؟-
يعتمــــد العمــــل المســــرحي علــــى الــــنمط الحــــواري -

  عمودا وهيكال للمسرحية .
  ئصه في هذا النص من حيث : بين خصا

مالءمته للشخصـية ، قدرتـه علـى رسـم مالمحهـا ، -
  مساهمته في التطور الدرامي للمسرحية .

مــــا الــــذي أضــــفاه الحــــوار فــــي آخــــر مشــــهد مــــن -
  المسرحية؟

  
  
تخللـــــــت المســـــــرحية بعـــــــض المقـــــــاطع الوصـــــــفية -

والســردية .هــل تراهــا جــزءا مــن العمــل المســرحي ؟ 

الرسالة اإلنسانية التي أراد أن يرسلها الكاتب من خالل الموضوع أن األطفـال األبريـاء هـم -
  ألول من الحرب وكذلك أمهاتهم .المتضرر ا

تمثلـــت مأســـاة األم فـــي فقـــدانها لزوجهـــا وأخيهـــا فـــي الحـــرب األولـــى وأطفالهـــا وبيتهـــا فـــي -
الحـرب الثانيــة ممـا ســبب لهــا كابوسـا وجنونــا .وهـذه المأســاة جماعيــة عايشـتها أغلــب األســر 

  العراقية ، وما األم إال نموذجا .
بالنســبة لتطــور شخصــية األم تطــورا دراميــا بــين مثــل حــادث االنفجــار الــذي ســببه القصــف -

وضع شخصية كانت تغمرها السعادة بمنظـر أطفالهـا وهـم يلعبـون إلـى شخصـية تعـيش مأسـاة 
  بسبب جنونها بعد القصف .

صـــور الكاتـــب مـــوقفين متناقضـــين تمامـــا لشخصـــية األم . وقـــد أراد مـــن ذلـــك أن يعبـــر أن -
  أساة الدمار أكثر من اآلخرين األمهات هن اللواتي يتجرعن آالم الحرب وم

 –الحـديث الـذي دار بـين الضـيفة واألم  –أهم أحداث الموقـف الـدرامي : زيـارة الضـيفة  -
اسـتيقاظ األم بعـد القصـف وفقـدانها لعقلهـا بسـبب كارثـة القصـف .وقـد تفاعلــت  –نـوم األم 

دم تحملهــا الشخصــية مــع األحــداث تفــاعال دراميــا أدى بهــا فــي النهايــة إلــى الجنــون بفعــل عــ
  للمأساة : دمار البيت وفقدان األطفال .

الــدور الــذي لعبتــه المــرأة الضــيفة هــو الكشــف عــن أغــوار نفســية األم ســعادتها بأبنائهــا ، -
  تأقلمها مع مظاهر القصف والحرب ..

اسـتطاع الكاتــب مــن خـالل هــذا العمــل أن يتـرجم معانــاة اإلنســان مـن جــراء الحــرب ، وقــد -
  شخصية األم التي مات أطفالها وخرب منزلها ففقدت أعصابها ... وفق في ذلك من خالل

  
ــة تكمــن فــي ســعادتها بأطفالهــا وهــم يلعبــون فعقــدت - إن النظــرة التفاؤليــة لــألم قبــل الحادث

  األمل من أجلهم .
داللة رغبة األم في عدم تحـول أطفالهـا إلـى رجـال يكمـن فـي نفسـيتها حيـث تتلمسـهم كـل -

  يمنعها من ذلك إنه مجرد تمن...ليلة وتحولهم إلى رجال 
  سر بقاء األم حية وموت أطفالها من الناحية الدرامية هو إبراز معاناتها ...

  
نجـــح الكاتـــب فـــي بنـــاء الموقـــف الـــدرامي مـــن خـــالل معجمـــه اللغـــوي ، فالكلمـــات التـــي  -

ة وظفها تبـرز المعانـاة والـدمار والخـراب : بكـاء ، صـفير سـيارات اإلسـعاف واإلطفـاء ، ممزقـ
  الثياب ، فقدت كذا وكذا ....

  إن النقاش الفلسفي الذي دار في آخر المشهد يخدم بناء النص والبناء الدرامي .-
  
  داللة عدم اكتراث رواد المقهى بما حدث هو كثرة مثل هذه الحوادث يوميا . -
  نمط النص هو النمط الحواري الذي هو عمود المسرحية ، ومن خصائصه : -
  
  
خصية : حيث أن كل شخصية تتكلم اللغة التي تناسبها ، من ذلـك مـثال كـالم مالءمته للش-

  األم عن األطفال ....
قدرته على رسم مالمحها : أي أن الحوار يجسد مالمح الشخصية نفسيا وجسـمانيا ، مـن -

  ذلك مثال الحوار الذي دار بين الرجلين وقد صور به الكاتب مأساة األم من جراء القصف.
ار في تـأزيم الموقـف الـدرامي والوصـول بـه إلـى الـذرة : العقـدة ، توقـع القصـف ساهم الحو -

  موت األطفال ودمار البيت ثم جنون األم .
تخلل الحوار بعض المقـاطع الوصـفية والسـردية والتـي  سـاهمت فـي بنائـه ، وهـي جـزء مـن -

  حداث .العمل المسرحي ألنها يتبرز الشخصيات والبيئة المكانية والزمانية وتسرد األ
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  تقويم تحصيلي
أجمل القول في -7

  :ر النصتقدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أستثمر موارد  -8

  :  النص وأوظفها
في مجال قواعد  -1

  اللغة : 
  كم ، كأي : كذا 

  
  
  

  ولما ذا ؟
كاتـــب علـــى النســـق المســـرحي ممـــا لقـــد حـــافظ ال-

جعـــــــل األحـــــــداث منســـــــجمة . أ بنـــــــاء الشخصـــــــية 
  المحورية اعتمد أم بناء األحداث ؟

  علل بشواهد من النص .-
  كيف ساهم حادث االنفجار في البناء الدرامي ؟-
  
  وضح مساهمة الحوار في بناء الموقف الدرامي ؟-
  
  
  
  
  
  
  

قــــراءة الملخــــص وإســــقاط أحكامــــه علــــى األحكــــام 
  توصل إليها .الم
  
  

................................................  
  
  
  كيف تستعمل : كم، كأي، كذا ؟-
  تأمل الجمل التالية : -
  ..!كم يكون األطفال مزعجين -
  كم كسبت ؟ -

  لقد فقدت كذا وكذا ...
  ..كما انتهى كأي غيرك .-
مــــا معــــاني هــــذه الكلمــــات مــــن خــــال الســــياقات  -

  ا ؟المستعملة فيه
  ما ذا تستنتج من كل ما سبق ؟ -
  

ــاء تطوريــا - لقــد اعتمــد الكاتــب فــي تقــديم األحــداث علــى والشخصــية المحوريــة : األم" بن
متناميا مع بناء األحداث ، إذ أن شخصية األم هي المسيطرة مـن البدايـة إلـى النهايـة كمـا أن 

  األحداث جاءت مرتبة ترتيبا محكما.
  
ذروة فقـد جسـد لنـا الخـراب ساهم حادث االنفجـار فـي الوصـول بـالموقف الـدرامي إلـى الـ-

  والفناء والعدم وكذلك مأساة اإلنسان ... 
إن مساهمة الحوار فعالة فـي بنـاء الموقـف الـدرامي ، يتجلـى ذلـك مـن خـالل ربـط العالقـة -

عضويا بين المقاطع الحوارية المتبادلـة ، فالسـؤال يقتضـي الجـواب والفعـل يسـتلزم رد الفعـل 
  وهكذا ... 

كثيـرة ، منهـا: حـروف االسـتفهام : أي ، الهمـزة ، أحـرف الجـواب :   أدوات الربط فـي الـنص
  نعم ، ال

اســتعمال ضــميري المــتكلم والمخاطــب، اســتخدام حــروف العطــف ، كــل هــذه  األدوات  -
  تسهم في اتساق النص المسرحي وانسجامه 

  
  مناقشة األحكام التحصيلية  -
  
  
  

.......................................................................................  
  
  
  
نالحــظ أن كــم أفــادت الخبــر ويكنــى بهــا عــن العــدد الكثيــر (تفيــد الكثــرة ) كمــا  تســتعمل  -

ـــة عـــن  ـــد الكناي ـــا كـــذا فتفي ـــه حســـب اســـتعماله ) أم لالســـتفهام (اســـم اســـتفهام ويكـــون إعراب
  ن أداة تشبيه ) .المعدود إذا كانت مكررة أو مضافة إلى اسم إشارة " (وهنا تكو 

  أما كأي فهي أيضا كناية عن العدد -
  أستنتج : 

كــم : كنايــة عــن العــدد ولكونهــا مبهمــة تحتــاج إلــى تمييــز ، وهــي مــن األلفــاظ التــي لهــا  – 1
  الصدارة ، وتنقسم إلى قسمين : 

كم االستفهامية  : وهي اسم يسأل به عن عدد مجهول الجنس والكميـة  ـ وال بـد لـه مـن -أ
بعده يزيل  اإلبهـام عـن المعـدود ، يكـون إعرابهـا بحسـب مقتضـيات الجملـة : مبتـدأ ، تمييز 

مفعول به ، مفعول مطلق ، مفعول فيـه، خبـر ، مثـل : كـم تلميـذا نجـح ؟ كـم كتابـا طالعـَت ؟  
  كم قراءة قرأتها ؟ كم شهرا عملت ؟  كم مالك ؟   

االسـتفهامية مـن حيـث اإلعـراب كم الخبريـة : تفيـد الكثـرة ولهـا األحكـام ذاتهـا مـع كـم   -ب
  والصدارة .

كأيِّ : اسم مركب من الكاف وأي المنونة  يجوز الوقف عليها بالنون لذلك رسمت في   -2
ــرة وحاجتهــا إلــى  ــة علــى الكث ــة فــي اإلبهــام والدالل ــالنون وتفيــد معنــى كــم الخبري المصــحف ب

  يكون مجرورا بمن .الصدارة ، وفي البناء على السكون وفي الحاجة إلى التمييز الذي 
كذا : كلمة يكنى بها عن المعدود ، تشبه كم الخبرية في اإلبهام والبناء في حل رفـع أو   -3

نصب أوجر ، وفي حاجتها إلى التمييز لكن تمييزها يكون دائما منصوبا مثل : له عندي كذا 
  دينارا  .

  جاء كذا معلما : في محل رفع فاعل  -
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  .. في محل نصب مفعول به  قال المعلم كذا ...اعمل كذا-
  في محل جر اسم مجرور  –مررت بكذا طالبا -

  وقد تأتي مركبة من أداة التشبيه الكاف واسم اإلشارة ذا ، مثل :
  وأسلمني الزمان كذا     فال طرب وال أنس 

  وقد تسبقها هاء التنبيه أو الهاء وهمزة االستفهام نحو " أهكذا عرشك "  
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:   الثالثة آداب  وفلسفة و لغات                                                 المستوى: نصوص أدبية                النشاط: الثاني عشر                    المحور 

  "الال فاطمة نسومر " المنظر السادس من المسرحية المرأة الصقر :: الموضوع  
  إدريس قرقوة                                                         

  : لكفاءة المرحليةا
  ينقد شفويا نصوصا أدبية مسرحية و يبدي رأيه في مضمونها  و أسلوبها و يحلل و يبدع كتابيا نصوصا في الفن المسرحي

 في وضعيات مستهدفة موظفا تعلماته المكتسبة

  :  األهداف التعلمية
   ج خصائص األدب المسرحي الجزائرييستنت-1
  يتبين بعض مميزات األدب الجزائري الحديث-2
  التعرف على صورة المجتمع الجزائري و سماته إبان الثورة-3

  تصنيف النص حسب نمطه – 4     
  

  تقديم النص:
  

      
  
  
  
 أنشطة المتعــــــلمين أنشطة    التعـليم المراحـل

يد
مھ
الت

  
الن

ب 
اح
ص

ى 
عل

ف 
عر
أت

 ص

  
  عرف بصاحب النص

  إدريس قرقوة

كثير االهتمام بالمسرح   1967كاتب جزائري ولد في "تسالة" والية سيدي بلعباس في  
واكب دراسته إلى أن تحصل على شهادة الدكتوراه ،و شارك في إنشاء فرق مسرحية بعدة 
مناطق من البالد و له تأليف مسرحي متعدد خاصة حول شخصيات وطنية منها : فارس 

 الجزائر األمير عبد القادر و يوغرطة الملك الثائر و اللة فاطمة نسومر المرأة الصقر

شرح بعض 
  المفردات

و التعريف ببعض 
 األعالم

   ............،بالتحريك: الطيُن الرَّقيق الذي ترَتِطُم فيه الدوابّ ، الَوَحل
  األعالم :

نشأة دينية. لها أربعة إخوة أكبرهم سي الطاهر. آثرت حياة التنسك و  نشاتم و 1830هـ/1246ولدت الال فاطمة بقرية ورجة سنة 
ة، كما تفقهت في علوم الدين و تولت شؤون الزاوية الرحمانية بورجة. و بعد وفاة أبيها وجدت الال فاطمة نسومر داالنقطاع و التفرغ للعبا

ر أين يقطن أخوها األكبر سي الطاهر، و إلى هذه القرية نفسها وحيدة منعزلة عن الناس فتركت مسقط رأسها و توجهت إلى قرية سوم
نسبت .تأثرت الالّ فاطمة نسومر بأخيها الذي أّلم بمختلف العلوم الدينية و الدنيوية مما أهله ألن يصبح مقدما للزاوية الرحمانية في 

االستعمار الفرنسي مقاومة عنيفة أبدت خاللها  المنطقة و أخذت عنه مختلف العلوم الدينية، ذاع صيتها في جميع أنحاء القبائل. قاومت
  سنة. 33، عن عمر يناهز 1863شجاعة و بطولة منفردتين، توفيت في سبتمبر 

 

  اجملتمع الريفي اجلزائري له عاداته و تقاليده و للمرأة نصيب  يف بناء اجملتمع و تطوره و يف النص 
  موقف عظيم المرأة جزائرية حفظت هلا ذاكرة األجيال هذا املوقف

elbassair.net



ي
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ا

  
  

سلط: السَّالطُة: الَقْهُر، وقد َسلََّطه الّلُه فَتَسلََّط عليهم،واالسم ُسْلطة، بالضم.والسَّْلُط   معاني سلط /سلطان/سليط .....
ِليُط: الطويُل اللساِن، واألُنثى َسِليطٌة وَسَلطانٌة، ، ولسان َسْلٌط وَسِليٌط كذلك.ورجل والسَّ 

َسِليٌط َأي فصيح َحِديُد اللسان. ، وامرَأة َسليطة َأي َصّخابة. طويلة اللسان..والسُّْلطاُن: 
ُة والبُـْرهان، والسليُط ما ُيضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط ان في القرآن وكل سلط الُحجَّ

ُته  حجة. وقوله تعالى: هَلك عنِّي ُسْلطانَِيْه، معناه ذهب عني حجُته. وُسْلطاُن كل شيء: ِشدَّ
تُه وَسْطَوتُه، والسِّْلطُة: السْهُم الطويُل، والجمع ِسالٌط؛    وِحدَّ

  
ي
الل
لد
ل ا
حق
ال

  
  

  
  

  ما هو الحقل الداللي للكلمات التالية:
 اللة/سي/آل

 
 

 السيادة
  ميةحقول مفهو 

 

 اللة
مية
عج
ت م

ردا
مف

 

 سي

 أل

 حقل معجمي

  
ـــ
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ـــ
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ف
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ـــ
ـــ
ـــ

  
    

موضوع هذا المقطع المسرحي يتعلق بالمرأة الجزائرية إبان الثورة، وهي مواقف متعلقة  - ما موضوع هذا المقطع المسرحي؟ 
عية من حيث كونها أما و أختا وخالة و كنة، ومرتبطة بجوانب سياسية من بجوانب اجتما

 حيث مساندة الثوار في مهمتهم، وهي في الحالتين كلتيهما رمز التضحية. 

على ما أقدمت أمينة بحضـرة زوجهـا، " سـي 
  الطاهر" ؟ 

  أقدمت أمينة بحضرة زوجها " سي الطاهر" على التكلم في عرض أخته " الالفاطمة".

  اعتبره انتقاصا من قدر أخته و عائلته و عدم احترام له هو شخصيل و ألسرته  -   كيف اعتبر سي الطاهر هذا التصرف ؟  -
[الجواب الوارد في دليل األستاذ غير مقنع ] و لذلك  صوبنا الجواب بما هو أنسب 

 للسؤال المطروح

 ظ ب " الطالق " بعد احتدام الكالم بينهما .بصفعها ... وقد هم أن يتلف -  كيف أدب زوجته أمينة ؟  -

مــا كــان رد فعــل " الال فاطمــة " إزاء هــذا  -
  الوضع؟

قررت الرحيل عن بيت أخيها سي الطاهر إذ شعرت بأنها هي السبب في الخالف  -
 الناشب بينه وبين زوجته ، وأقنعته بضرورة الرحيل ألن مهام أخرى تنتظرها وانصرفت...

لذي ألت إليه أمينـة فـي أخـر ما الموقف ا -
  المطاف؟

  
  
  

ألت أمينة في أخر المطاف إلى محولة إقناع فاطمة بالبقاء معها في بيت أخيها بعد أن  -
 اعترفت لها بخطتها والتمست منها العفو.

    
م

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ناق
ـ

ـــ
ة 
ش
ــ ت
طيا
مع
ال

  
 

ما الشعور الـذي أبدتـه تجـاه الالفاطمـة ؟  -
 وما سببه؟

..، وسببه أن الال فاطمة احتلت مكانة اجتماعية مرموقة إذ صار يقصدها هو الحسد  -

 الناس ويسعى لديها الركبان حتى استحقت لقب "الالفاطمة نسومر" 

كيـــف كـــان موقـــف ســـي الطـــاهر؟ وكيـــف   -
  تصرف؟ وإلى أي مدى بلغ؟

رها كان موقف سي الطاهر صارما، إذ بعد أن تبين نية زوجته أمينة فيما تكنه في صد  -
  ألخته، قام بتأديتها بشدة وقسوة ( صفعها) وبلغ به ألمر إلى تهديدها بالطالق. 

elbassair.net



أبــرز مالمــح كــل شخصــية مــن شخصــيات  -
  هذا المقطع المسرحي بمختلف أبعادها. 

  مالمح كل شخصية من شخصيات هذا المقطع: -
، ذو صرامة ، سيد القوم،مقدم القبيلة، مرابط،أبي أنوف، غيور على أهله  سي الطاهر :-أ

  سريع اإلنفعال ، مرهف الحس...
سيدة في قومها ، صبورة، ذات حلم، متروية، شديدة اإسمان با اهللا  الال فاطمة:-ب

  ومتسامحة، راجحة العقل، متينة، عفيفة طاهرة ، مصلحة إجتماعية، مجاهدة...
رف أمينة: ربت بيت، إعتراها الحسد، عنيدة جريئة قليلة الصبر، صريحة ، تعت-ج

  بأخطائها...
بــــــم تباينــــــت شخصــــــية الال فاطمــــــة عــــــن  -

  شخصية أمينة؟ 
 أن الال فاطمة شديدة الصبر وقوية اإليمان ورزينة . -

عتراف بخطتها وخصوصا في ‘هو موقف يستحق اإلشارة إذ ليس من السهل عل نفس ال -  ما رأيك في الموقف النهائي ألمينة؟ -
 موقف أمينة ...
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ـــا الســـياقات الدالـــة علـــى مفهـــوم عمـــل  - م
ـــر والتســـامح والتكفـــل االجتمـــاعي فـــي  الخي

 ص؟الن

  :مختلف السياقات -
  الدالة على عمل الخير: -

  حين تزكي الالفاطمة أمينة لدى زوجها سي الطاهر وتتعهد بعدم إذايتها " مثال" 
  :الدالة على التسامح -
  حين أسرعت أمينة نحو الال فاطمة تلتمس عفوها ( المقطع األخير في النص) 

  الدالة على التكفل اإلجتماعي: -
ة أهمها حين تخبر الال فاطمة أخاها بضرورة وقوفها إلى جانب في مواضيع مختلف

 المجاهدين...

ماذا يمثل موقف الال فاطمـة بالنسـبة إلـى  -
 جيل اليوم؟ 

يمثل النموذج الذي يستحق أن يقتدى به ، هو رمز المثل العليا بالنسبة إلى جيل  -
 اليوم.

مـــــا القـــــرائن اللفظيـــــة الدالـــــة علـــــى نمـــــط  -
 النص؟

القرائن اللفظية الدالة على نمط النص: األفعال بمختلف صيغها، أدوات االستفهام،  -
  الضمائر.

 الحوار بمختلف الصيغة. -

 هل يمكن تصنيفها تصنيفا دالليا؟ -

  
  ن تصنيفها دالليا: نعم يمك -
 أ مايدل على الوصف  -

 ب مايدل على السرد -

  مايدل على الحجاج والتفسيرج  -
 
  حدد العقدة في هذا المقطع؟ -

 حين تمسك الال فاطمة بفم أخيها سي الطاهر وكان قد هم بتطليق زوجته... -

 كيف تم انفراجها؟  -

 
  

عن أخيها بعد أن أخذت منه حين استطاعت الالفاطمة إقناع أخيها بضرورة رحيلها -
 ميثاقا بأن يتصالح مع زوجته
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ـــ
ـ
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بم استهل الكاتب هذا المقطع  -
 المسرحي؟ 

 بتحديد المكان الذي تجري فيه األحداث. -

  لكاتب شخصياته.تدل على الجانب الروحي الذي طبع به ا -  عالم تدل كثرة التقسم في النص؟ -
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 واأللفاظ الدالة على القسم هي: " واهللا" "بربك" حدد األدلة الدالة عليه.

ساد النص بجو ارتبط بالعقيدة ، والمصطلحات الدالة عليه كثيرة، نحو: " واهللا، المجد،  - ساد النص جو ارتبط بالعقيدة ؟ -
  إكرام، بربك، لي اهللا، سلطان، رب العالمين، يؤمنك اهللا..."

 الطاهر ، فاطمة، أمينة. ةشخصيات التي تحمل دالالت رمزية تاريخيباإلضافة إلى أسماء وال

 حقلها الداللي هو الدين " اإلسالم" -  في أي حقل داللي يمكن تصنيفها؟ -

ما مرد عدم إهتمام الكاتب بالصور إال  -
  مجاء منها تلقائيا؟

 على حساب اللفظ. ىمرد اهتمام الكاتب ( المؤلف) بالمعن -

شبيها بليغا مبررا داللته وأثره استخرج ت -
  في سياق النص.

   التشبيه البليغ "الوحل هو أنت" -
داللته وأثره في سياق الكالم: أنه أفاد التسوية، فقد سوى المتكلم بين طرفي التشبيه لشدة 

   ماإعتراه من الغضب في ذلك الموقف من المسرحية...

هل وفق الكاتب في إعطاء شخصياته  -
  ية، ما دليلك؟حركة طبيع

نعم وفق الكاتب في إعطاء شخصياته حركة طبيعية. و الدليل على ذلك كامن  في  -
مختلف التصرفات التي نسبها الكاتب لهذه الشخصيات من خالل مختلف السياقات التي  
سبق توضيحها كعمل الخير و التسامح والتعاون االجتماعي       و أضف إلى ذلك  

 به الكاتب إلى كل شخصية في النصخصائص الحوار الذي نس

   أجمل القول في تقدير النص
 .... 259ص..... 

  
  

  [نقترح هذه المذكرة لألستاذ] ثم انظر الجدول المرفق بالدرس
  استثمار موارد النص في مجال القواعد النحوية 

  :: نُونَا التـَّوِْكيدالموضوع 
 
  بناء أحكام القاعدة  األمثلة مع التوضيح   األسئلة

اقـــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــال  -
{َلُيْســـــــــــــــــــــــــــَجَننَّ التالي

" 32(اآليـة " وَلَيُكونًا}
  من سورة يوسف

مــا الفــرق بــين الفعلــين 
  بالنون و بدونها

  

في كلمة (ليسجنن) هذه نون التوكيد الثقيلة وهي .1
المعنى أن  مؤّكدة أكثر من الخفيفة وقد دّلت في
  .دخوله السجن آكد من كونه من الصاغرين

  ــــــــــــ
نون التوكيد الخفيفة إذا ُوقف عليها يوقف عليها  .2

  .باأللف ويجوز أن تُرسم بالتنوين

  َلُيْسَجَننَّ وَلَيُكونًا}{
 تسجيل اإلعراب على السبورة من [بعض التالميذ. -

لألمـر ، حـرف مبنـي علـى الفـتح ال محـل لـه مـن  الـالم:  ليسجنن
اإلعـــراب يســـجنن : فعـــل مضـــارع للمجهـــول مبنـــي علـــى الفــــتح 

تصــاله بنــون التوكيــد الثقيلــة و نائــب الفاعــل ضــمير مســتتر فيــه ال
  هوجوازا تقديره 

  :حرف توكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.النون 
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اعـــــــد كتابـــــــة الفعلـــــــين 
دون نســــــــــبتهما إلــــــــــى 

مـــاذا تالحـــظ النـــون و 
عرب الفعـالن و كيف ي

قبــــل هــــذه النســــبة ثــــم  
كيــــــــف يعربــــــــان بعــــــــد 

  ذلك.؟

  يسجن /يكون
 إعراب الفعلين السابقين -1

  إعرابهما بعد اتصال نوني التوكيد بهما  -2
  نقارن بين الفعلين مع النون و بدونهما -3
  

ــا  ــه مــن ليكون ــواو حــرف عطــف مبنــي علــى الفــتح ال محــل ل :  ال
لألمر ، حـرف مبنـي علـى الفـتح ال محـل لـه مـن  الالماإلعراب و 

  اإلعراب.
ل مضـــارع نـــاقص مبنـــي علـــى الفـــتح التصـــاله بنـــون : فعـــيكونـــا   

التوكيــد الخفيفــة و اســمه ضــمير مســتتر فيــه جــوازا تقــديره هــو و 
المنقلبة ألفـا حـرف توكيـد مبنـي علـى الفـتح ال محـل لـه مـن  النون

   موجودااإلعراب و خبر يكون محذوف تقديره 

مــــا هــــو ُحكــــُم آِخــــِر  
  الِفعِل الُمؤَكَّد بهما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــة " ـــْن يـَْنُصـــُرُه} (اآلي " مـــن ســـورة 40{َوَليَـْنُصـــَرنَّ اهللاُ َم
 الحج

  "ليْخَشَينَّ ولَيْدُعونَّ وَليَـْرِمَينَّ"

إذا ُأكَِّد الِفعُل بأحِد النـَُّوْ◌يِن، فـإْن َكـاَن ُمْسـَندًا إلـى اسـٍم ظَـاِهٍر أو إلـى 
ير الَواحِد الُمذَكَِّر، ُفِ◌َح آخُره ِلُمباَشرِة الُنوِن َله، ولم ُيْحَذْف منـه َضمِ 

َشــــيٌء َســــواٌء أَكــــاَن َصــــِحيَحاً أْم ُمْعــــَتًال و  بــــردِّ الِم الِفعــــِل إلــــى أْصــــِلها 
ــَر أنَّ نُــوَن  ــْيِن، غي نَـ ــِف االثـْ ــّل، وكــذلَك الُحْكــُم فــي الُمْســَند إلــى أِل الُمْعَت

  لجازم أو للنَّاِصبِ الرَّفع ُتْحَذُف ل
 لتُـْنَصْرانِّ وَلَتدُعوانِّ وَلَتْسَعيانِّ وَلَترِِميانِّ " -4

ــــــــــانِّ  -5 ــــــــــَوُة" و "َلتَـْرِميَن ــــــــــا ِنْس "لتَـْنُصــــــــــْرنَانِّ ي
  وَلَتْسَعيَنانِّ"

وإذا كــان مرُفوعــاً تُحــذف ِلَتــوالي األْمثَــال، وُتْكَســُر نُــوُن التَّوكيــِد َتشــبيهاً 
ــاِث زيــَد "َأِلــٌف" بَينَـُهمــا بنــوِن الرَّفــِع وإذا ُأْســِند  ــوِن اِإلَن ــُل الُمؤَكــُد ِلُن الِفْع

  وبيَن نوِن التَّوكيد بكسر "نُوِن التَّوكيد" ِفيها ِلُوُقوِعها بـَْعَد األِلِف. 

 لتَـْنُصُرنَّ ياقـَْوُم" و "َلَتجِلِسنَّ يا ِهْنُد" -6

  
يَاِء الُمَخاطََبِة" فإمَّا أْن وإذا ُأْسِنَد الِفْعُل الُمؤَكَُّد إلى "َواِو الَجَماَعِة" أو "

يكوَن َصِحيحًا أو ُمْعـَتًال. فـإْن كـاَن َصـِحيحاً ُحـِذَفْت "َواُو الجماعـِة" أو 
  "ياُء المخاطََبِة" اللتقاِء السَّاِكنين.

 
ـــْوُم" و "َلَتـــْدُعنَّ" و "َلَتـــرِمنَّ يـــا " -7 ـــْرُمنَّ يـــا قـَ َلتَـ

  َدْعُد" و "َلَتْدِعنَّ"

انــْت َعــْيُن الُمَضــارِِع َمضــُموَمًة أو َمْكُســورًَة ُحــِذَفْت وإْن كــاَن نَاقصــًا، وك 
َالُم الِفْعِل زِيَادًةِ◌ على ما تـََقدَّم، وُحِرَك َمـا َقبـَل النُّـوِن ِبَحرََكـٍة تَـُدلُّ علـى 

  الَمْحُذوف

َلـــــــــِينَّ" و  -8 ـــــــــُونَّ" و "َلَتْســـــــــُعونَّ" و "َلُتبـْ َل "َلُتبـْ
 "لَتْسَعِينَّ".

 

نُــ َلهــا أمَّــا إذا كانَــْت َعيـْ بـْ ُتْحــَذُف الُم الِفعــِل َفقــط، ويبقــى مــا قـَ ُه َمْفُتوحــًة فـَ
  َمْفُتوَحًا، وُتَحرَُّك "واُو الجماَعة" بالضَّمَِّة، و "ياُء الُمخاطَبِة" بالَكْسرة
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مـــا هـــي أحكـــام األمـــر 

ني فـــــــــي اتصـــــــــال نـــــــــو 
  التوكيد به

  
  

هـــــــل هـــــــذه األحكـــــــام 
مشتركة بين الثقيلـة  و 

  الخفيفة؟

انُصرنَّ يا محمَُّد" و "ادُعَونَّ" و "اْسَعَينَّ" ونحو "-10
ـــــ ـــــانِّ" و "اْدُع ـــــدان" و "اْرِمَي ـــــا محمَّ وانِّ" و "انصـــــرانِّ ي

ـْوُم" و "اْرُمـنَّ" و "اْدُعـنَّ"  "اْسَعيانِّ" ونحو "انُصُرنَّ يـا قـَ
  ونحو "اْخَشُونَّ" و "اْسَعُونَّ".

  األمُر كالُمضارِع 
  في َجِميع ما تـََقدََّم،

  إعراب بعض األمثلة :
:فعل أمر مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد و فاعله ضـمير نصرن ا

  :أنتتتر فيه جوازا تقديره مس

  مالحظات.............
  وهذِه األحكاُم عامٌَّة في الَخِفيَفِة والثَّقيَلِة. 
  تنفرُد الَخِفيَفُة عن الثقيَلِة بأحكاٍم أْربـََعٍة: 

َناْن". (أحُدها) أنَّها ال تقُع بعد "األِلِف الَفارَِقِة" بينها وبيَن نُوِن اإلناِث الَلِتَقاِء السَّاِكنين عل   ى َغيِر َحدِّه، فال َتقوُل "اْسَعيـْ
  أمَّا الثقيلة فتقع بعد األلِف اتـَِّفاقًا. 

  (الثاني) أنها ال تَقُع بعد "اِلِف االثنين" الْلِتَقاِء السَّاِكَنين أيضًا. 
  (الثالث) أنها ُتحَذُف إذا َوليها ساكٌن كقوِل األضبِط بِن قـَُريع: 

   أْن * تـَرَْكَع يـَْوَماً والدَّهُر َقْد رََفعهالَُتِهيَن الَفِقيَر َعلَّكَ 
" مــن ســورة العلــق 5(الرابــع) أنَّهــا تـُْعطَــى فــي الَوْقــِف ُحْكــَم التـَّْنــوين، فــإْن َوقـََعــْت بعــد فتحــة قُِلَبــْت ألفــاً نحــو: {َلَنْســَفَعًا} (اآليــة "

  " )12" من سورة يوسف "32") و{َلَيُكونًا} (اآلية "96"
  وقول األعشى: 

  اَك والِمْيَتاِت ال تـَْقَربـَنَّها * وال تـَْعُبِد الشيطاَن واَهللا فاعُبَداوإيّ 
  واألصُل فيهن: َلَنْسَفَعْن. وليُكوَنْن، فاْعُبَدْن. 

ٍة أو كْســرٍة ُحـِذَفْت وردَّ مـا حـذَف فــي الَوْصـِل مـن َواٍو أو يــاٍء ألْجِلهـا. تقـوُل فـي الَوصــِل: "انُصـُرْن يـا ُم" و قَــو  إْن وَقعـْت بعـد َضـمَّ
فترِجـع  "انُصِرْن يا َدْعُد" واألصُل "انُصُروْن" و "انُصرِيْن" بسكون النوِن فيهما، فإذا وقفَت عليها حذفت النوِن لشـَبِهَها بـالتَّنوين،

  الَواُو والياُء لزواِل التقاِء السَّاكنين فتقول: "انُصُروا" و "انِصِري". 
  إحكام الموارد:

  ها نونا التوكيد اعتمادا على األحكام السابقةأعرب األفعال التي اتصلت ب
  انُصرنَّ يا محمَّدُ 

  َلَتْسُعونَّ 
  وإيّاَك والِمْيَتاِت ال تـَْقَربـَنَّها * وال تـَْعُبِد الشيطاَن واَهللا فاعُبَدا

  َلَتدُعوانِّ 
  لتَـْنُصْرنَانِّ يا ِنْسَوةُ 
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  ةجدول يوضح إسناد المضارع و األمر لضمائر الرفع البارز 

  بغير توكيد و مع التوكيد مع بيان أثر اإلسناد 
  مضارع صحيح اآلخر نوعه /يفهم  أوال :التطبيق على الفعل : 

  
  إسناده لنون النسوةر  إسناده لياء المخاطبة  إسناده لواو الجماعة  إسناده أللف اإلثنين  توكيده 

بغير إسناد 
  لضمير

بغير   مع التوكيد  غير توكيدب  مع التوكيد  بغير توكيد  مع التوكيد  بغير توكيد
  توكيد

  مع التوكيد

  يفهمن:
  

زيادة نون 
التوكيد 

المشددة أو 
  المخففة

  

  يفهمان
  

ـــــــــــــــــــان  اإلتي
بـــــــــــــــــــــــــألف 
اإلثنــــــــــين و 
بعهــــا نــــو ن 
الرفـــــــــــــــــــــــــع 
خفيفـــــــــــــــــــــة 

  مكسورة

  يفهما....نّ 
  

زيــــــــادة نــــــــون 
التوكيـــــــــــــــــــــــــد 
مشـــــــــــــــــــــــددة 

  مكسورة
  
  

  يفهمون
  

اإلتيــان بــواو 
الجماعـــــــة و 
بعـــــدها نـــــون 
الرفع خفيفـة 

  مفتوحة

  يفهم../../نّ 
  

ــــــــــــون  ــــــــــــادة ن زي
التوكيــد مشــددة 

  أو مخففة
  
  

  تفهمين
  

اإلتيان بيـاء 
المخاطبـــــــــة 
و بعــــــــــــــدها 
نــــون الرفــــع 
خفيفـــــــــــــــــــــة 

  مفتوحة

  تفهم../../ن
  

زيـــــــــــادة نـــــــــــون 
التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــد 
مشـــــــــــــــــددة أو 

  مخففة
  
  
  
  

  يفهمن
  

اإلتيـــــــــــــان 
بنـــــــــــــــــــــون 
النســـــــــــــوة 
مفتوحــة و 
ــــــــــــــــــــــــاء  بن
المضـــــارع 
قبلهـــــــــــــــــــا 
علــــــــــــــــــــــى 
  السكون

  يفهمنـانّ 
  

اإلتيـــان بنـــون 
 النســـــــــــــــــــــــــوة

  مفتوحة
  
  
  

 بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ  بيان ماطرأ
بيان 
 ماطرأ

 بيان ماطرأ

بناء المضارع 
  على الفتح

  

ـــــون    حـــــذف ن
الرفع لتـواتلي 

  األمثال

حــــــــــذف نــــــــــون   
  الرفع 

  
حــــــــــــــــــــذف واو 
الجماعة لتـوالي 

  األمثال
  

ــــــــون    حــــــــذف ن
  الرفع 

  
حــــــــــذف يــــــــــاء 

  المخاطبة
  
  

ــــــا   ــــــف زي دة أل
  بعدها مباشرة

ـــــةن  مجـــــيء ن
التوكيــــــــــــــــــــــــد 
مشـــــــــــــــــــــــددة 
مكســـــــــــــــــــورة 
مفصــــولة مــــن 
نــــون اإلنــــاث 
بــــــــــــــــــــــــاأللف 

  الزائدة
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  باأللف مضارع معتل  اآلخر نوعه /يرضى  ثانيا  :التطبيق على الفعل :
  

  إسناده لنون النسوةر  إسناده لياء المخاطبة  إسناده لواو الجماعة  إسناده أللف اإلثنين  توكيده 
إسناد بغير 

  لضمير
بغير   مع التوكيد  بغير توكيد  مع التوكيد  بغير توكيد  مع التوكيد  بغير توكيد

  توكيد
  مع التوكيد

  ترض../../ين  ترض..ين  يرض..ُونّ   يرض..ون  يرضيا...نّ   يرضيان  يرضين:
  

  ترصينانّ   ترضين

 أبيان ماطر  بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ بيان ماطرأ  بيان ماطرأ
بيان 
 ماطرأ

 بيان ماطرأ

قلـــــب  ألـــــف 
العلــــــــــة يــــــــــاء 

  مفتوحة
بناء المضارع 
  على الفتح

  
زيــــــــادة نــــــــون 
التوكيـــــــــــــــــــــــــد 
الثقيلـــــــــــــــة أو 

  الخفيفة
  

قلــب  ألــف 
العلـــــــة يـــــــاء 

  مفتوحة
ـــادة ألـــف  زي
اإلثنــــــــــين و 
بعـــدها نـــون 
الرفـــــــــــــــــــــــــع 

  مكسورة

قلـــــب  ألـــــف 
العلــــــــــة يــــــــــاء 

  مفتوحة
ـــــون  حـــــذف ن
الرفــــــع التــــــي 
تأتي مع ألـف 

  االثنين
 زيــــــــادة نــــــــون

التوكيـــــــــــــــــــــــــد 
الثقيلـــــــــــــــــــــــــــة 

  المكسورة

حــــــــــــــــــــــــذف 
حـــرف العلـــة 
( األلـــــــــــــف) 
مــــــــــع بقــــــــــاء 
الفتحة قبلها 
  دليال عليها

اإلتيــان بــواو 
الجماعــــــــــــــــة 
ســــــــــــــــاكنة و 
بعـــــدها نـــــون 
الرفــــــــــــــــــــــــــــع 

  مفتوحة

حــــــــذف ألــــــــف 
  العلة

حــــــــــذف نــــــــــون 
  الرفع

ــــــــــــــــك واو  تحري
 الجماعة بالضم 
ــــــــــــون  ــــــــــــادة ن زي
التوكيد الخفيفة 

  و الثقيلة
  

قلـــب ألـــف 
العلة ياء ثم 
حـــذفها مـــع 

اء الفتحة بق
  دليال عليها

اإلتيان بيـاء 
المخاطبـــــــــة 

  ساكنة

قلــــــــــب ألــــــــــف 
ــــــــاء و  ــــــــة ي العل
حذفها مع ترك 

  الفتحة
ــــــــون  حــــــــذف ن

  الرفع
كســــــــــــر يــــــــــــاء 

  المخاطبة
ــــــــون  مجــــــــيء ن
التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــد 
الخفيفــــــــــــــــة أو 

  الثقيلة
  

قلــــــــــــــــــــب 
ألف العلة 

  ساكنة ياء
مجئ نـون 
النســـــــــــــوة 
  مفتوحة

ــــــــــــــــــــــــاء  بن
المضـــــارع 
علــــــــــــــــــــــى 
  السكون

قلـــــــب ألـــــــف 
العلــــــــــة يــــــــــاء 
ا ســاكنة بعــده

ــــون النســــوة  ن
  مفتوحة

ــــــف  ــــــادة أل زي
ـــــد  فاصـــــلة بع
ــــون النســــوة  ن
ــــــــون  يليهــــــــا ن
التوكيــــــــــــــــــــــــد 
المشــــــــــــــــددة 

  المكسورة
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  ألحمد بودشيشةألحمد بودشيشةمن مسرحية المغص من مسرحية المغص الموضوع : الموضوع : 
  

–كتابيا  –: ينقد شفويا نصوصا أدبية مسرحية  ويبدي رأيه في مضمونھا وأسلوبھا ويحلل ويبدع  الكفاءة المرحلية
  لفن المسرحي ، في وضعيات مستھدفة  موضحا تعلماته المكتسبة.نصوصا في ا

  األھداف التعلمية : 
  يحلل بعض عناصر النص المسرحي  -                 

  يحدد العالقة بين األدب المسرحي والمحيط االجتماعي -    
  والكتابي .     يوظف "ما "بمختلف دالالتھا ويستعمل الفعل المعتل الناقص في تعبيره الشفوي -    

  
أنشـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــة 

  المـــــــــــــــــتعلــــــــــــــميـــــــــــن 
  
 

  أنشــــــــــطة    التـــــــــــعلم 
 

 الـمـــراحـــل       

و   والَقْبُض التناُوُل للشيِء بيدك ُمالَمسةً قبض المال أي حصله 
ى الشيء وقـََبْضُت الشيَء قْبضاً َأخذته والَقْبضة ما َجْمُع الكّف عل

     َأخذت ِبُجْمِع كفِّك
وقُِبَض فالن، أي مات، فهو مقبوٌض. والَقْبُض: اإلسراُع، قبض الروح : 

ومنه قوله تعالى: " أَوَلْم يـََرْوا إلى الطَّيِر فوَقهْم صافَّاٍت ويـَْقِبْضَن " . 
اضِة، إذا كان منكمشاً سريعًا. وفرٌس َقبيُض ورجٌل قاِبٌض وَقبيٌض بيِّن الَقب
   واالنِقباُض: خالُف االنبساط   الشدِّ، أي سريُع نقل القوائم

 

  وضح الفرق بين :
  قبض المال ، 
  قبض الروح ،

  قبض على السارق ،
  انقباض ،قابض

  
  
 

  
  الحقل المعجمي

  
  
  
  
 

  قول الزوجة :ستكافأ على مسرحيتك   -
  أشخاص المسرحية  -األخير  لم يبق لي إال الفصل -
  

األلفاظ الدالة على اشتغال 
  شخصية المؤلف بالمسرح

  في الحقل الداللي
  
  

تعرض الكاتب في هذه المسرحية إلى  الحياة البائسة التي يحياها *
المشتغلون  بالكتابة، وشعور الكاتب باإلحباط نظرا لعدم تشجيع 

  اإلبداع في البيئة التي ينتمي إليها .
  ن يشتري لها زوجين من األساور الذهبية.في أ*
  
كانت الزوجة متحسرة  من زوجها الذي لم يستطع أن يشتري لها ما *

  رغبت فيه . 

ما القضية التي أثارها الكاتب في 
  هذا المقطع المسرحي ؟

  
فيم تمثل طلب الزوجة من 

  المؤلف؟
  ما رّد فعلها من جوابه؟

  
  

  اكتشاف معطيات النص

  ها ذات يوم من أنه سيكافأ على مسرحيته.ذكرته بم قاله ل
نصحت الزوجة زوجها الكاتب المسرحي بأن يشتغل كاتبا عموميا ألن 

  الكتابة المسرحية لم تجلب له  إال الفقر والفاقة .
 

بم ذكرته؟وإالم سعت من      
  خالل إلحاحها؟

  بم نصحته في أخر المطاف ؟
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ابة التي من المفروض  أن توحي بأن المؤلف فقير رغم اشتغاله بالكت*
  تجعل صاحبها محفوظ الكرامة .

  
يبدو أن الكاتب يريد الجو الهادئ المناسب للكتابة  ، إال أن الزوجة *

لم تتخل عن مطالبها التي أتعبت الزوج وحالت دونه ودون إنهاء الفصل 
  األخير من المسرحية التي كان يكتبها .

وجها  وعدها بالمكافأة مقابل ألحت الزوجة على طلبها  وحّجتها إن ز *
  عمله المسرحي .

  
اتسمت نصيحة الزوجة  لزوجها بطابع السخرية من الكتابة  المسرحية *

التي ال تدّر ربحا  عليه وفضلت عليها المهنة الحرة .وهذا يتناسب مع 
مستواها الفكري إذ أنها ال تقدر  قيمة األشياء إال من خالل الربح 

  المادي .
عوه إلى التخلي عن االشتغال بالكتابة المسرحية وتفضل ال ألنها تد*

  عليها مهنة كاتب عمومي  
  

بم توحي عبارة :<< عندما 
  يكون لنا مال >>

عم ينم قول الكاتب << إذا 
هيأت لي الجو تمكنت من 

  االنتهاء منها >>
  

أبدت الزوجة نحو المؤلف  وهو 
زوجها إلحاحا ؟ حول ماذا ؟ وما  

  كانت حجتها؟
ة طابع الذي اتسمت به نصيحما ال

الزوجة نحو المؤلف في آخر 
  ؟النص

  
  

هل تعد الزوجة سندا محفزا 
  للمؤلف أم ال ؟ وضح 

  

  مناقشة معطيات النص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

رغم أن الكاتب عرض قضية عالقة  المؤلف بمحيطه االجتماعي *
 واألسري إال أنه اكتفى بعرض القضية وترك الحل لمن بأيديهم  قرار

  تغيير واقع الكتاب وتحسين أوضاعهم االجتماعية .
  
الزوجة مرتبطة بواقعها فهي ال تميز بين مهنة كاتب فني وكاتب -1

عمومي بل وتفضل مهنة الكاتب العمومي لما يجنيه صاحب هذه  
المهنة  من مال ولذلك نصحت زوجها بتغيير نشاطه  حتى تستطيع أن 

  تحقق أحالمها !..
 ن  متعب مشغول البال بالكتابة يفضل أن يخلوالكاتب : إنسا-2 

إلى عالم شخصياته المسرحية ليحاورها ويتفاعل معها لما يجد من متعة 
  في ذلك.
وهو ما االختالف الناشئ من تناقض اآلراء ووجهات النظر *هو جو 

 يسميه النقاد بالصراع وال يمكن أن تخلو منه أية مسرحية لذلك يقولون 
  "ال مسرح بال صراع"
  نمط النص حواري  القتصار المسرحية على الحوار *

 ألنه أداتها الوحيدة للتصوير وهو أهم ما يؤجج الصراع  المسرحي .

عرض الكاتب في هذا النص قضية     
عالقة المؤلف بمحيطه االجتماعي 
وعالقته بمحيطه الفني ؛فهل اقترح 

  حلوال أم اكتفى بعرض القضية ؟
  ادها حلل كل شخصية بمختلف أبع

  
  
  
  
  
  

  ما الجو الذي ساد المسرحية ..
  
  

فرض الحوار نمط النص  ، وضح 
 ذلك 

  
  

  احدد البناء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

*أسلوب االستفهام ألنها ال تظهر في هذه المسرحية إال مستفسرة  ما األسلوب الغالب على كالم الزوجة ؟    االتساق واالنسجام
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  لطبيعة نفسيتها ولفضولها.
* يدل على ضجر المؤلف وتضايقه من األسئلة الكثيرة التي كانت 

  لها جوابا .الزوجة تطلب 
  
  
  االلتماس حيث تطلب الزوجة من زوجها أن يشتري لها... *

  االستعجال تأخرت الزوجة في إحضار العشاء فاستعجلها الزوج ..
  الغضب لتجاهل  الزوجة طلب زوجها..  

  
ساهمت في إيجاد عالقة عضوية بين كالم    نعم ، بلى ، كالّ،ال*

  الصراع المسرحي .  تظهر التي   أ المتحاورين وبّين المواقف
  الروابط  من الروابط التي ساهمت في تماسك  بناء *

النص  حروف العطف وأدوات الشرط واألسماء الموصولة وأسماء 
  اإلشارة وغيرها باإلضافة إلى االتساق المباشر والعناصر اإلحالية  

  إلعراب : ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ*ا
  محل له من اإلعراب رف جر مبني على الكسر الالباء :ح 
الكاف : ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر  وشبه الجملة  

  في محل رفع خبر المبتدأ
باتوا :بات فعل ماض ناقص مبني على الضم التصاله بواو الجماعة 

  والواو اسم بات ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة يشاركونني : فعل مضارع 

  والنون للوقاية ال محل لها من اإلعراب
وياء المتكلم : ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب 

  مفعول به
  وجملة يشاركونني في محل نصب خبر بات

* : "أنت تعرفين ما في القدر" كناية عن الفاقة والحاجة وقد استلهمها 
  ة الكاتب من العامي

  ولم؟
إلى  اتسم أسلوب المؤلف باالختصار

االقتضاب أحيانا ؛ عالم يدل  حد
  ؟ذلك

  
  بين الغرض البالغي من األمر  في :

  ((اشتر لي زوجين مثلهما))
  ((ائتني بالعشاء))

  ((اسمعي ..أريد العشاء)) 
نوع الكاتب في توظيف أحرف الجواب 

  ز أثرها في بناء الحوار.؛هاتها وأبر 
ما الروابط التي تكررت في النص بين 
  دورها في ربط أجزائه بعضها ببعض. 

 
  أعرب ما بك  باتوا يشاركونني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما الصورة البيانية التي أثرت فيك ! 
  حددها مبرزا نوعها 

  

مرحلة من  يجمع التلميذ إجابته في فقرة قصيرة تدعم ما ورد في آخر
 هذا الدرس في  كتابه

  مالحظة : يشير األستاذ للعالقة بين عنوان المقتطف ومضمونه 

  ما فكرة المسرحية وما رأيك فيها ؟
ما الحل الذي تراه مناسبا إلشكالية 
  المقابل المادي لألعمال األدبية ؟

 الجيد في المسرحية يكون الحوار

قصيرًا سريعاً , حيوياً , بعيدًا عن 
فهل تحقق ذلك في هذه  ابيةالخط

  المسرحية؟
  

  مجمل القول 
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 ما " معانيها واعرابها"

 :االمثلة
 اسم شرط جازم مبتدأ ←ما تعمله من خير تجز به -1

 في محل رفع مبتدأ اسم موصول ←  به القدر فال مفر منه يأتما -2

 تجْده عند الحاجة رْ ما تدخ –اسم شرط جازم مفعول به  ←وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا" -3

 اسم شرط جازم مجرور ←على ما تجلْس أجلْس -4

 اسم موصول مفعول به ←عزمة وركاب  ألخرىفعندي  أريدهفي بلدة ما  أجدلم  إذا-5

 مبتدأاسم استفهام  ←ما بك؟ -6

 ما أوضح كالمك ! تعجبية مبتدأ-7

 ""مدة حياتي مصدرية ظرف زمان أي←بالصالة والزكاة ما دمت حيا "  وأوصاني" -8

 "مصدرية في محل بحرف الجر " كإيمان الناس ←آمنوا كما آمن الناس" "-9

 زائدة ←غاية لبست المنى وخلعت الحذر  إلىما طمحت  إذا-10

 زائدة ←كثيُر ما هم -11

 نافية وقّط ظرف زمان م فيه ←ما زّكــى البخيل قطُّ -12

 "عاملة عمل "ليس ←من الكريم  أفضلما احُد -13

 كافة عن العمل ←رسول ربك "  أنا إنما"-14

  صفة لنكرة قبلها ←ما  ألمرجئتك -15
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