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مة
ّ

مقد
رة، ويهدف إلى تنمية  اء كتاب اللغة العربيَّة وآدابها املبنّي وفق وثيقة املعايير املطوَّ بنا األعزَّ م لطلَّ نقدِّ
املهارات اللغويَّة األربع، )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة( وما حتمله يف طيَّاتها من مهارات ميكن 
ة اللغة العربيَّة ويف غيرها من املواّد، هادفني يف ذلك إلى التكامل بني مهارات اللغة من  تفعيلها يف مادَّ

جهة، واالستفادة من تكاملها مع املوادِّ األخرى من جهة ثانية.

وقد حَرصنا على تفعيل دور املتعلّم من خلل وضع أنشطة حتضيرّية حتّثه على القراءة قبل الولوج 
إلى املاّدة القرائّية يف الكتاب؛ ليكون مشاركاً يف بناء معرفة شاملة عن املوضوع املطروح غير مكتٍف مبا 
يعرضه الكتاب، كما وضعنا جملة من املشروعات التعليمّية املتنّوعة تناسب ميول املتعلّمني، األمر الذي 
يسهم يف زيادة دافعّيتهم ويكشف لهم اجلوانب اإلبداعّية يف اللغة العربّية، ويسعى إلى تنمية جوانب 

. مهّمة يف شخصّيتهم على نحٍو فعليِّ

أّما منهجيَّة الكتاب فقائمة على تفعيل مهارات اللغة جميعها، بدءاً مبهارة االستماع التي يقصد من 
ورائها قياس فهم النّص املستَمع إليه، فعرضنا ضمنها أنشطة تقيس مستويات مختلفة من الفهم يف 
إطار الفهم العام للنّص، ثمَّ مهارات القراءة التي افتتحناها بالقراءة اجلهرّية التي تهدف إلى قياس 
ني يف  مهارات األداء القرائي، فعرضنا مناذج متنوعة، نحو: متثُّل االنفعال، أو األسلوب النحوّي متقصِّ
ر يف النّص من ظواهر قرائيَّة، وانتقلنا إلى قياس مهارات الفهم القرائّي مبستوياته املختلفة،  ذلك ما يتوفَّ
فوضعنا يف القراءة الصامتة أسئلة تقيس الفهم االستنتاجّي املتعلّق بجزئّية واضحة من جزئّيات النّص 
يستطيع الطالب الوصول إليها من خلل فهم ما يحمله كّل مقطٍع من مقاطع النّص. وحرصاً مّنا على 

تدريب املتعلّم على مهارات التحليل والنقد وفق خطوات مدروسٍة قّسمنا النّص مستويني:

عنا األنشطة التي ميكن تفعيلها خلدمة النّص، . ١ مستوى فكرّي: بدأناه باملهارات املتعلّقة باملعجم؛ فنوَّ
ثّم عرضنا أنشطة تفصيلّية ترسم امللمح الرئيسة للنّص من فكرة عاّمة ورئيسة وأخرى فرعّية، وقد 
ُعرضت هذه األنشطة بأساليب مختلفة، ومن تلك األساليب: خرائط املفاهيم وملء الفراغ وتصنيف 
الفكر وغير ذلك. وعملنا على أن تشمَل األنشطُة النقاَط األبرز يف النّص، مؤكدين تضمني كلِّ نصٍّ 
ز القيم األصيلة  يعزِّ سؤاالً ضمنّياً يقيس قدرة الطالب على قراءة ما وراء السطور، وسؤاالً قيمّياً 
دة )قيم املواطنة واالنتماء، والتسامح،...(، ثمَّ ختمنا املستوى  للمواطن العربّي السورّي بأنواعها املتعدِّ

الفكرّي بسؤال يقيس الفهم الناقد.

مستوى فّني: افتُتح باألساليب املتنّوعة املتعلّقة بجانب التراكيب، فعرضنا أنشطة من مثل املذهب . ٢
ثم  ومؤشراته،  الكتابّي  والنمط  املعروضة،  النصوص  املذهب يف  هذا  التي متّثل  والسمات  األدبّي 
انتقلنا إلى البلغة بعلومها الثلثة )البيان، البديع، املعاني(، محاولني اخلروج من األسئلة املباشرة 



4

لهذه العلوم لتكون رافداً للمستوى الفكرّي، مبا يخدم جانب املعنى واجلانب االنفعالي، وعملنا على 
توظيف العاطفة واملشاعر املتنّوعة توظيفاً يكشُف الترابط بني هذا اجلانب وما ميكن االستفادة منه 

يف اجلانبني املعنوّي والداللّي.
وانتقلنا إلى عرض املستوى اإلبداعّي الذي أخذ أشكاالً متنّوعة، نحو: حلِّ مشكلة أو عرض موقف 
أو اقتراح نهاية لنّص مفتوح النهاية، أو استبدال نهاية جديدة بالنهاية التي اختارها الكاتب، أو إعادة 
صوغ النّص بأسلوب الطالب أو حتويل السرد إلى حوار، أو كتابة مقال إبداعّي مستوحياً فَكره مّما ورد 

يف النّص وما إلى ذلك من مهارات تقيس مستويات الفهم اإلبداعّي.
ّنا كّل درس نشاطاً كتابياً، من مثل: كتابة مقالة، أو كتابة  وأولينا التعبير الكتابّي أهّمية خاصة فضمَّ
موضوع أدبّي يستعمل الطالب فيه الشواهد املناسبة استعماالً صحيحاً، باإلضافة إلى حترير النّص 

وفق منوذج معطى يف كّل فصل.
ورفدنا الدروس التي ال تتضّمن قاعدة بنائّية بأنشطة لغوّية تشمل النحو والصرف واإلملء، محاولني 

استثمار الظواهر األبرز يف النص.
صنا لها دروساً بنائية يف النحو والصرف والبلغة  أّما النصوص التي أردفت بقواعد بنائّية فقد خصَّ

بعلومها الثلثة، مّتبعني الطريقة االستقرائّية يف بنائها.
االستماع،  يف  درسني  الكتاب  ضمَّ  فقد  االستماع  أّما  الوظيفّي.  التعبير  يف  درسني  الكتاب  وضمَّ 
معظمها،  الكتاب  نصوص  خلل  من  املتعلّم  لدى  االستماعّي  الفهم  تنمية  على  حَرصنا  لكننا 
معاجلة  أثناء  يف  وذلك  الشفوّي،  التعبير  مهارة  ممارسة  من  نه  متكِّ بفوائد  الطالب  دنا  وزوَّ
ثانياً. الكتاب  يف  وِضعت  التي  املشروعات  مناقشة  أثناء  يف  ثّم  أّوالً،  الكتابّي  التعبير   موضوع 

وتضّمَن الكتاب ستَّ وحدات درسّية، هي:

العصور األدبّية: وامتّد هذا احملور سنتني يدرس الطالب يف هذا الصف ثلثة عصور هي: عصر . ١
ما قبل اإلسلم، وعصر صدر اإلسلم، والعصر األموّي، بهدف إعطاء حملة عن أبرز ملمح األدب يف 
تلك العصور مع مراعاة استكمالها يف الصّف الثاني الثانوّي لتكون سلسلة متكاملة ممتدة حتى عصر 
الدول املتتابعة لينتهي املطاف بالطالب يف الصّف الثالث الثانوّي بدراسته األدب احلديث، وتناولنا 
فّن االعتذار واملديح عبر العصور الثلثة ليدرك الطالب أوجه الشبه واالختلف يف هذين الغرضني.

زة الوحدة األولى مضيفة إليها بعض األغراض املختلفة . ٢ أغراض شعرّية: جاءت هذه الوحدة معزِّ
املطروحة فيها بهدف دراسة أبرز ما جاء من ظواهر أدبّية يف العصور املختلفة فتناولنا يف الصّف 

األّول الثانوّي الرثاء والفخر والغزل.
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فّن املقالة: تعّد هذه الوحدة افتتاحّية للفنون النثرّية التي سيدرسها الطالب عبر سنوات دراسته . ٣
الثاني  القّصة واملسرحّية يف الصّف  ثّم يدرس فنَّي  الثانوّية، إذ يدرس فّن املقالة يف هذا الصّف، 
الثانوّي. ولعّل املقالة من أكثر  الثالث  الّرواية يف الصّف  النثرّية بفّن  الفنون  الثانوي ليختم سلسلة 
الفنون انتشاراً مّما يدعو إلى إدراجه يف هذا الصّف، وال سيَّما أّن تدريب الطالب على هذا الفّن 
يعّزز لديه جملة من املهارات نحو: التعبير الكتابّي والنقد والتحليل وإبداء الرأي بطريقة يسهل عليه 

الكتابة فيها من دون تكلُّف.

االّتباعّية: من املوضوعات املهّمة إلبراز تطّور مسيرة الشعر العربّي املعاصر، وهذه الوحدة تُعّد . ٤
أيضاً سلسلة تتكامل حلقاتها يف الصف الثاني الثانوّي، إذ سيدرس الطالب فيه املذهبني اإلبداعّي 

والواقعّي، وأبرز أعلمه وبعض أعمالهم، واملوضوعات التي تطّرق إليها املذهب.

قضايا وطنّية وقومّية: بعد إطلع الطالب على ملمح األدب العربّي من شعر ونثر كان من الواجب . ٥
القيم املرتبطة باملواطنة واالنتماء  مّنا بتعزيز  الوطنّية والقومّية، وإمياناً  أبرز القضايا  أن يرّكَز يف 
والتسامح ونشر الفكر التنويري جعلنا املوضوعات املرتبطة بهذه الوحدة سلسلة ممتّدة حّتى الصّف 
الثالث الثانوّي؛ إذ تناولنا يف الصّف األّول الثانوّي االنتماء والهوّية واملقاومة، يف حني تناولنا يف الصّف 
الثاني الثانوّي الشهادة والشهداء من منظَورين )وطنّي وقومّي(، وعّززنا هذه القيم يف الصّف الثالث 
الثانوّي موّضحنَي ما تعّرضت له األّمة العربّية من ِمَحٍن وما حّققته من إجنازات يف العصر احلديث.

من أعلم العربّية: لقد كان حريَّاً بنا أن نطلع الطالب على كنوز هذه األمة وأعلمها وما قّدموه . ٦
من إجنازات للبشرّية ليكون هؤالء األعلم قدوًة حُتتذى يف مجاالت العلم واألدب مِلا لهذا األمر من 

أهّمّية يف تعزيز قيم األصالة، والعمل على متّثلها سلوكاً.

وانتهت كل وحدة من وحدات الكتاب بدرس مطالعة يقوم كلٌّ من املدّرس والطالب بتحليله فكرياً  
وفنّياً فيستقصيان ما فيه من فكر رئيسة وفرعّية، وما فيه من ظواهر لغوّية متنّوعة، وقد يستفاد من 

هذه الدروس اختبارياً.
وأخيراً نرجو من الزملء املدّرسني واألبناء األعّزاء واألهل الكرام تزويدنا مبلحظاتهم حول عملنا 

هذا ليكونوا خير عون لنا يف إعداد منهاج تسهم سورية كلّها يف إجنازه و تطويره.

وهللَا نسأل التوفيق

فون
ّ
املؤل
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١٠قراءة متهيديّةالعصور األدبيّةاألّول

الثّاين

١6النابغة الذبيايّننّص شعرّياعتذار

2١قواعد اللّغةمراجعة عاّمة

22علم البالغةوظائف الصورة

25علم العروضعلم العروض ومصطلحاته

26التعبري الكتايّبمدخل عمليّات الكتابة

الثالث

3٠كعب بن زهرينّص شعرّيالُبدة

34قواعد اللّغةحروف الجّر

3٨علم البالغةاإلنشاء الطلبّي

4٠علم العروضالكتابة العروضيّة

الّرابع
42عمر بن أيب ربيعةنّص شعرّيوفاء

46علم الرصفاإلعالل

مطالعةاألمثالالخامس
غازي طليامت

وعرفان األشقر
52

ّية  الوحدة الثانية: أغراض شعر

56قراءة متهيديّةأغراض شعريّةاألّول

الثاين

6٠استامعامللُك والطّايئ

62الخنساءنّص شعرّيرثاء أخ

67علم العروضالبحر الوافر

الثّالث
6٨النابغة الجعدّينّص شعرّيفخر عريّب

72قواعد اللغةفتح همزة )أّن( وكرسها
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الّرابع

76قيس بن امللّوحنّص شعرّيلوعة الحّب

٨٠قواعد اللّغةتوكيد الجمل

٨6علم البالغةأنواع الخب وأغراضه

٨٨علم العروضالبحر الطويل

9٠الرّساجمطالعةعروة وعفراءالخامس

الوحدة الثالثة: فّن املقالة

94قراءة متهيديّةفّن املقالةاألّول

الثّاين
9٨عيل عقلة عرسانمقالة أدبيّةيوم األرض يوم اإلنسان

١٠2قواعد اللّغةأسلوب القسم

١٠4فاخر عاقلمقالة علميّةإعداد البحث العلمّيالثّالث

الّرابع
١٠٨قمر كيالينمقالة صحفيّةتقاطعات

١١١تعبري وظيفّياملقالة الصحفيّة

١١3قواعدمراجعة ما سبق دراسته

الوحدة الرابعة: التباعّية

١١6قراءة متهيديّةاملذاهب األدبية )االتباعيّة(األّول

١2٠استامعطلب العلمالثّاين

١22عيىس عصفورنّص شعرّيربوعالثّالث

الرابع

١2٨أحمد شوقينّص شعرّيزحلة

١32قواعد اللغةالجمل التي ال محّل لها من اإلعراب

١37علم البالغةالتقسيم

١3٨علم العروضالبحر الكامل

الخامس
١4٠معروف الرصايفنّص شعرّياألرملة املرضع

١44علم العروضالبحر البسيط

السادس
١46ناصيف اليازجيمطالعةاملقامة الصعيديّة

١4٨علم البالغةالسجع
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١52قراءة متهيديّةاالنتامء والهويّة واملقاومةاألّول

الثاين
١5٨محّمد البزمنّص شعرّيدمشق

١62علم الرصفاإلبدال

الثّالث
١6٨حافظ إبراهيمنّص شعرّيعروبة شاعر

١72قواعد اللغةإعراب أدوات االستفهام

الّرابع
١7٨سعيد قندقجينّص شعرّياألرض نحن

١٨2قواعد اللغةكم االستفهاميّة وكم الخبيّة

الخامس

١٨6بديع حّقيمطالعةالرتاب الحزين

١٨9قواعد اللغةإعراب أدوات الرشط

١95تعبري وظيفّيالتقرير

بية الوحدة الّسادسة: من أعالم العر

١9٨غوستاف لوبونقراءة متهيديّةبأقالمهماألّول

2٠2الجاحظنّص نرثّيالجاحظالثّاين
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الّرابع
2١٠ابن خلدونمطالعةيف وجه الصواب يف تعليم العلوم

2١١قواعد اللغةمراجعة ملا سبقت دراسته

2١3مرشوعات مقرتحة

خطّة توزيع الدروس



9

العصور األدبّية

قراءة متهيدّية العصور األدبّية 

نّص شعرّي اعتذار 

نّص شعرّي البردة 

نّص شعرّي وفاء 

مطالعة األمثال 

الوحدة األولى

الّدرس األّول

الّدرس الّثاني
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قراءة تمهيدّيةالعصور األدبية*

صدِر  وعصُر  اإلسالم،  قبَل  ما  عصُر  هي:  أساسيّة  عصور  إلى  العربيَّ  األدَب  والنُقَّادُ  خون  المؤرِّ م  قسَّ
اإلسالم الذي يبدأ من ظهور الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( وينتهي سنة 40هـ، والعصُر األموّي الذي يمتّد طوال حكم 
َّة ويستمّر إلى سقوط  بني أميَّة من عام)40-132هـ(، والعصُر العبَّاسيُّ الذي يبدأ بسقوط الدولة األموي
ل  بغداد في يد التتار سنة 656هـ ، ويقسم الّدارسون هذا العصر، أي العبّاسّي، قسمين: العصر العباسّي األوَّ
ويمتّد نحو مئة عام، والعصر العباسّي الثاني ويستقّل ببقيّة العصر، ثّم يبدأ عصُر الدول المتتابعة باستيالء 
التتار على بغداد ويستمّر إلى نزول الحملة الفرنسيَّة بمصر سنة )1213هـ- 1798م(، ثمَّ العصُر الحديث 

الذي يمتدُّ إلى أيّامنا الحاضرة.

سالم:. ١ عرص ما قبل الإ
ثّمة من يرى مُعتِمداً على المكتشفاِت األثريّة أّن هناِلك نصوصاً تمتدُّ إلى )6000( سنٍة قبل الميالد، 
عٍة تثبُت أّن عصَر ما قبل اإلسالم  اكتُِشفت في الممالك السوريّة القديمِة، تحّدثَْت في موضوعاٍت متنوِّ
يتجاوُز ما ذهَب إليه المؤّرخوَن أنّه يمتّد )150( سنةً قبَل البعثِة النبويّة، ومّما يدعو إلى النَّظِر في هذا األمِر 
َّةَ التي وصلتنا بما فيها من نُضٍج فنّيٍّ تدفُعنا إلى االعتقاِد أنَّ بدايةَ الشعِر العربيِّ أقدمُ من  أنَّ النماذَج الشعري

ذلك بكثيٍر وإن لم يصلْنا من تلك البداياِت شيء. 
باالضطراِب  فيها  الحياةُ  وتميّزِت   ، حراويُّ الصَّ الطَّابُع  عليها  بيئٍة غلب  في  العربيِّ  عِر  الشِّ ولعّل والدَة 
للقصيدِة  والتنّقِل المستمرِّ بحثاً عن مساقِط المطِر وموارِد الماِء ومنابِت الكأل، رسمْت صورًة واضحةً 
اِئم، وعن مشاهداِتهْم في ذلك  ماِت الطلليَِّة التي عبَّرْت عن ترحاِلهم الدَّ العربيَِّة التي نلمُح أثَرها في المقدِّ
ُضوا له من مواقَف ومخاطَر َكثَُر الحديُث عنها في قصاِئِدهم. يُضاف إلى ذلك  الترحال، وما يمكُن أن يتعرَّ
ما فرضته البيئةُ على سكَّاِن الجزيرِة العربيَِّة من نمٍط اقتصاديٍّ اعتمد على التجارة والرعي، وتعذّرت فيه 
الزراعة وضعفت الصناعة، ونتج عن ذلك كلّه تبنِّي المجتمِع العربيِّ مجموعةً من العاداِت والتقاليد التي 
لت مع مرور الزمِن إلى قوانيَن ثابتٍة كالكرمِ والعّفِة، وإغاثِة الملهوِف وحمايِة الجاِر والوفاِء بالعهِد،  تحوَّ

وهذه العاداُت طالما تغنَّى بها العرُب في قصائِدهم وجعلوها من أهمِّ مصادِر التَّفاخِر فيما بينهم. 
سالم وأبرز أعالمه: 	  ي عرص ما قبل الإ

الشعر �ف

قامِت الحياةُ العربيَّةُ قبل اإلسالمِ على نظامِ القبيلة، وقد اقتضى هذا النظامُ الَقبليُّ مَْن ينِطُق باسمه ويحميه، 
ُف أعداءَهم، ويخذُل  اعُر هو الذي يسّجُل مآثَر قومِه ويذيُع مفاخَرهم، وينشُر محامَدهم، ويخوِّ فكان الشَّ
واة، كما  اعِر الذي يعبُِّر عن وجهاِت نظِرهم بأسلوٍب شعريٍّ تتناقلُه الرُّ خصومَهم. وهذا ما أبرَز أهميَّةَ الشَّ

أبرَز ضرورَة شعره للحياِة العربيِّة آنذاك، فصارِت القبائُل يهنّئُ بعُضها بعضاً إذا نبَغ بينهم شاعٌر.
عُر من أشرِف الكالمِ عند العرب؛ وتعليُق الّشعر بأستاِر الكعبِة - كما يرى بعض المؤّرخين  ويُعدُّ الشِّ

وخ، دار العلم للماليين، بيروت،ط4، ج1 2. تاريخ األدب العربّي، عمر فرُّ *   لالستزادة ينظر: 1. األدب الجاهلّي، غازي طليمات وعرفان األشقر، دار اإلرشاد، حمص، ط1 
4. العصر الجاهلّي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط24 3. العصر اإلسالمّي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط20   

5. اإلسالم والشعر، سامي مّكي العاني، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 66، أغسطس 1996
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الّدرس األول          

عُر في ذلك العصر، ومن أبرز ما ميَّز هذا العصَر  - يدلُّ على المكانة الّساميِة التي كان يحظى بها الشِّ
القصائُد الطّواُل التي ُسمِّيَت المعلَّقات، هذه القصائد أصبَحْت مادًَّة لكثيٍر من المؤلّفاِت التي تهدُف إلى 
عر  شرِحها وإيضاح غريبها وكشِف مواطِن الجمال فيها، كما أصبَحْت – برأي النّّقاد الُقدامى- ِمعياراً للشِّ
الباحثين عشر معلّقات، وأصحابها هم: امرؤ القيس، وطرفة بُن العبد،  الجميل، وبلغ عددها عند بعض 
وزهير بن أبي سلمى، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شّداد، ولبيد بن ربيعة، والنابغة الذبيانّي، واألعشى، 

والحارُث بن حلّزة وعبيد بن األبرص.
وتناول هؤالء الشعراء في معلّقاتهم موضوعات متنّوعة، منها الوصف، فوصفوا الديار واألطالل والظعائن 

والخيل، ولعّل أكثَر من أجاد في الوصف، والسيّما وصف الخيل، امرؤ القيس؛ إذ يقول في معلّقته: 

وكناتها يف  ــرُ  ــطَّـ والـ أغــتــدي  ــد  وقـ

ــعــاً ــٍر َم ــدِبـ ــٍل ُمـ ــِب ــق ــرٍّ ُم ــَفـ ــرٍّ ِمـ ــكَـ ِمـ

ــِرٍد قـــيـــِد األوابــــــد هــيــكــِل ــ ــَج ــ ــن ــ ِبُ

َعِل ــْن  ِم يُل  السَّ َحطَُّه  َصخٍر  كَُجلموِد 

وتعّد الحكمةُ من الموضوعاِت التي تضّمنتها بعُض هذه المعلّقات، وخير مثال على ذلك ما وردَ في 
معلّقة زهير بن أبي سلمى الذي يقول:

بفضلِِه    فيبخْل  فــضــٍل  ذا  يــُك  ومــن 

صديقه عـــدّواً  يحسْب  يــغــرْب  ــن  وم

ــُه ويُــذَمــِم ــَن عــن ــْغ ــســَت ــى قــومــه يُ ع

ِم يُــكــرَّ ال  نــفــســُه  ْم  ــرِّ ــكـ يُـ ال  وَمــــْن 

في حين يُضَرُب المثل بشعِر عنترة العبسّي في الفروسيّة، إذ يقوُل في معلّقته:

ــَة مــالــٍك ــن ــا ب ــَل ي ــخــي ــِت ال ــأل ــّا س هـ

أنَّني الــوقــيــعــَة  ــَد  ــِه َش ــْن  َمـ يُـــخـــِرِْك 

تعلمي مل  ــا  بـ ــًة  ــل ــاه ج كــنــِت  إن 

املغنِم عــنــد  ــفُّ  ــ وأع ــى  ــوغ ال أغـــى 

وبمناداِتهم  القبليَّة،  القيم  على  بتمّرِدهم  عُِرفوا  عراِء،  الشُّ من  أخرى  مجموعةٌ  العصُر  هذا  في  وبرزت 
بعدالٍة اجتماعيٍَّة تقوم على المساواة بين الناس من دون النظر إلى نسٍب أو لون، وعُرف هؤالء بالشعراء 
د فيها على  نَفرى صاحُب الميَِّة العرِب التي تمرَّ اً وعروة بن الورد، والشَّ الصعاليك، ومن أبرزهم: تأبَّط شرَّ

أعراف القبيلة وآثر العيش بعيداً عن قومه، وفي ذلك يقول: 

َمطيِّكُم ــدوَر  ــ ص ــي  ـ أمِّ بــنــي  أقــيــمــوا 

األذى عــن  للكريِم  مــنــأًى  األرض  ويف 

َعــمــلَّــٌس ــٌد  ــي ِس أهــلــوَن  ــم  ــك دون ويل 

ــُل ال مــســتــودُع الـــرِّ ِّذائـــٌع هــم األهـ

ــُل ــي ألم ــم  ــ ــواكُ ــ س قـــــوٍم  إىل  فـــــإنِّ 

ل ــزَّ ــَع ــَت ــاف الـــِقـــَى ُم وفــيــهــا ملــن خـ

ــأُل ــوٌل وعـــرفـــاُء جــي ــلـ وأرقـــــُط زهـ

ــخــذل يُ ــرَّ  ــا جـ ب ــان  ــج ال لــديــهــم وال 
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فها هو ذا يفّضُل االغتراَب والفراَق عن قومه ومصاحبةَ الذئاب والّسباع والّضباع، ويجعل تلك الحيوانات 
مستودع أسراره، ومصدر اطمئنانه؛ ليعبّر عن رفضه قيم القبيلة وأعرافها.  

سالم:	  خصائص شعر ما قبل الإ

عِر في هذا العصِر واضحةً، قياساً على العصِر الذي قيلَْت فيه، وشعراءُ ما قبَل اإلسالمِ لم  تبدو معاني الشِّ
يعِرُضوا معانيَُهم الحّسيّةَ جامدًة، بل أشاعوا فيها الحركةَ وبثُّوا فيها كثيراً من الحيويّة، وتميَّزْت معانيهم 
تُوَضع في مكانها،  تعبُِّر عنها؛ فاأللفاُظ  التي  بالمدلوالِت  الثريِّة  التراكيب  الّصياغِة وقّوِة  بالصدِق ومتانِة 
ناِت اللَّفظيَِّة  والعباراُت تؤدّي معانيَها من دون اضطراٍب، ولعلّنا نلمُس قدرَة الشعراِء على توظيِف المحسِّ

َِّة والصور البالغيّة للتأثير في المتلّقين. والمعنوي

سالم:. ٢ عرص صدر الإ
 جاءَ اإلسالمُ سلوكاً خُلقيّاً قويماً يدعو إلى طهارِة النّفِس ونبِذ الفواحِش والّرذائِل، وراح يرتقي بعقل 
اإلنسان، كما أنّه مضى يعتدُّ بحريِّة اإلنساِن وكرامِتِه. ويعّد القرآُن الكريُم مفخرَة العرِب في لغِتِهم، ومن 
َب اللّغةَ مَن الحوشيِّة ومَن اللّفِظ الغريِب، فأقامَها في هذا األسلوِب الُمعجِز مَن البياِن والبالغِة,  آثارِه أنُّه هذَّ
معانيها،  واستيفاِئها  العباراِت  دقِّة  مع  ونصاعِتِه  في جزالِتِه وعذوبِتِه  تتجلّى  دائماً  األسلوِب  روعةَ  فتجُد 
ََّر في الّشعراِء والُخطباِء  وحسن وقع األلفاِظ في اآلذاِن وجرياِنها على األلسِن، وهذا األسلوُب هو الذي أث

على مرِّ الُعصور.
وتزخُر كتُب األدِب والتّاريِخ بما نُِظَم من أشعاٍر في صدِر اإلسالم، وهي أشعاٌر كثيرةٌ نَلقاها في كلِّ ما 
يصادفنا من أحداِث الَعصِر، فليَس هناَك حدٌث كبيٌر إال واكبُه الّشعُر ورافقُه، وكانت دعوةُ الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( 
العصِر مُستضيئيَن إلى حدٍّ كبيٍر باإلسالمِ  إلى اإلسالم أكبَر األحداِث، ومضى كثيروَن ينظُموَن في هذا 
وهَدِيِه الكريم، فالّشعُر لم يتوقّْف ولم يتخلّْف في هذا الَعصر، وهذا طبيعيٌّ ألنَّ مَن عاشوا فيه كانوا يعيشوَن 
فيما قبله، ولّما دَخلوا اإلسالمَ ظلّوا ينظمونَُه، واألكثر من ذلَك أّن الّرسوَل )ملسو هيلع هللا ىلص( اتّخذهُ سالحاً ماضياً 
في وجه خصوِمِه من مُشركي قريٍش وأعداِء رسالِتِه، فاإلسالمُ لم يثبِّْط عِن الّشعِر إال حيَن وقَف مُعاِرضاً 
لدعوِتِه. أمّا بعَد ذلَك فقد كاَن يرتضيِه ويستحِسنه، وراح الخلفاءُ الّراشدوَن مُهتديَن بهدِي اإلسالم الحنيِف 

ينهوَن عِن الهجاِء ويُعاقبوَن عليه.
سالم وأبرز أعالمه: 	  ي صدر الإ

الّشعر �ف

َِّة من مكَّةَ إلى المدينِة وقَف الّرسوُل )ملسو هيلع هللا ىلص( ومَن هاجَر معُه ومِن التفَّ حولَُه في المدينِة  بعَد الهجرِة النبوي
في جانٍب، والمشركوَن في جانٍب آَخر، وما إْن بدأَِت الحرُب حتّى أخَذ الّشعراءُ في الجانبَين المتناقَضين 
يَُسلُّون ألسنَتَُهم، وفي هذِه المرحلة لمعْت أسماءُ شعراءَ كثيرين، منهم: أبو سفيان بن الحارث وعبد اهلل بن 
بَْعرى وِضرار بن الخطاب الفهرّي الذيَن أخذوا يُسّددوَن ِسهامَ أشعاِرِهم إلى الّرسوِل )ملسو هيلع هللا ىلص( وأصحاِبِه.  الزِّ
ان بُن ثابت وكعُب بُن مالٍك وعبُد اهلل بُن رواحة يدافعوَن عِن  على حين وقَف في الطّرِف الُمقابِل حسَّ

اإلسالمِ ورسوِلِه، وها هو ذا عبد اهلل بن رواحة يقُف مدافعاً عن اإلسالم والّرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص( فيقول:
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ــِجــْد نَ فلم  بـــدراً  سفيان  أبــا  ــا  ــدن وع

ــٌل ــائِ ــق لَ ــون،  ــم ــُت ــف ــنَّ َع وإْن   ، ــإنِّ ــ فـ

ــا ــي ــان واِف ــا كـ ــاً، ومـ ــدقـ ــادِه ِصـ ــع ــي مل

ــي ومــالــيــا ِفــــدًى لـــرســـوِل الــلــِه أهـ

اعتناقَها الّدين الَحنيف، وفي هذِه  القبائل تَِفُد على الّرسوِل )ملسو هيلع هللا ىلص( معلنةً  وبعَد فتِح مّكة أخَذْت وفودُ 
األثناء نجُد كثيراً مَن الّشعراِء وعلى رأسِهم شعراء قريش يفزعوَن إلى ساحِة الّرسوِل الكريمِ )ملسو هيلع هللا ىلص( يطلبوَن 
عفَوهُ، من مثِل: كعب بن زهير وأبي سفيان بن الحارث، فمَدحوا الّرسوَل وهديَُه، وَرثوا قَتلى المسلمين، 
ولمَّا انتقَل الّرسوُل )ملسو هيلع هللا ىلص( إلى الّرفيِق األعلى بكاهُ الّشعراء بكاءً حاّراً، ومن أَرّق ما ُرِثَي بِه قصيدة حسان 

التي يَستهلّها بقوله:

ــا كــأنَّ تـــنـــاُم  ــي ال  ــن ــي ع بـــــاُل  ــِدمـــا  ــ ــِل األرَمـ ــح ــكُ ــت مــآقــيــهــا ب ــل ــِح كُ
وفي عصِر الخلفاِء الّراشدين دخلَِت الّدولةُ في مرحلٍة جديدٍة استُِهلَّْت بحروِب الردَّة، فكثَُرِت األشعاُر 
الحماسيّةُ، وفي أثناِء مرحلِة الفتوِح اإلسالميِّة عبََّر الّشعراءُ المسلموَن عن حنيٍن بالٍغ إلى دياِرِهم وأهليِهم 
وعن بالِئِهم في المغازي، ويمكن أن نضمَّ إلى هذِه األشعار شكوى بعض الجنوِد من الُوالِة والعمَّاِل، 
يُضاُف إلى ذلك أنّهم َوصفوا كثيراً مّما شاهدوهُ في فتوحِهم مَن المعاقِل والحصوِن والَحيَواِن كالفيِل، 
وتحّدثوا عّما نزَل بهم من طَواعين، وهناَك أشياءُ ال بدَّ أن نالحظَها في هذِه األشعاِر الكثيرة التي ُرويَت 
عنهْم في مَغازيهم وفُتوحهم، ومن أهّمها أنّها طُبعْت بطابِع اآلداِب الشعبيِّة، وسادها اإليجاُز، فتحّولِت 
القصائُد إلى مقطوعاٍت قصيرٍة يجري فيها الّشاعُر على سجيِّتِه من دوِن تنقيٍح للّفِظ أو التماِس وزٍن أو 
قافيٍة، ونرى أّن الّشاعَر يفخُر في القصيدِة اإلسالميِّة فخراً جديداً يذكُر فيه ربَُّه وما أنعَمُه عليِه، وبالمجمِل 

فقد ترَك اإلسالمُ آثاراً واضحةً في نفوِس الّشعراء الُمخضرميَن*.

العرُص الأموّي:. ٣
ولِة العربيَِّة نتيجة الفتوحات الكبيرة، وانتقل المجتمع إلى حياِة االستقرار وماَل النَّاُس  َّسَعْت فيه رقعةُ الدَّ ات

عِة واللَّهِو. إلى الدَّ
ِد وجهاِت النظِر الّسياسيَِّة واختالفها أثر  وَشِهَدْت بدايته الكثيَر من القالقِل واالضطراباِت؛ وكان لتعدُّ
َّصَف بالعمِق واإلكثار من الحجج، وكاَن لكلِّ فريٍق سياسيٍّ مجموعة شعراء  ، فات عميق في الشعِر األمويِّ
يتبنُّون نظرَة فريِقهم ويذودون عنها، ومن أشهرهم: األخطُل والكميُت وعبيُد اهلل بن قيِس الرقيَّات والطِّرمَّاح. 

، وأبرُز أعالمه:	  ي العرص الأمويِّ
عر �ف الشِّ

تأثّر الّشعُر العربيُّ في العصِر األموّي بالعوامل التي سبَق ذكُرها، وظهرت بعُض العالماِت الفارقِة التي 
ميّزت هذا العصر، ومن هذه العالمات )النقائض(، والنقيضة قصيدة يرد بها شاعر على قصيدة لخصم له 
فينقض معانيها عليه ويقلب فخر خصمه هجاء وينسب الفخر إلى نفسه، وتكون النقيضة عادة من بحر 

ِّها فاألخطل يقول قصيدته التي مطلعها: قصيدة الخصم، وعلى روي

بكَروا أو  منَك  ــوا  فــراُح القطنُي  ــَرُخــفَّ  ِغـ ــا  ــه ــم نـــوًى يف رصِف ــُه ــْت ــَج وأزع

فيردُّ عليه جرير بقصيدة على بحرها ورّويها:
الّشاعر المخضرم هو الّشاعر الّذي أدرك عصر اإلسالم وما قبله، أو من أدرك عهدين.  *
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ــاِر: ســقــى أطـــالَـــِك املــطــُر ي ــدِّ ــل ــْل ل ــُرُقـ كَ الــذِّ تْنَفُع  ومـــاذا  شــوقــاً  ِهــْجــت  قــد 

وتّجلت قيمةُ النقائِض في طوِلها ومتانِة سبِكها، وحفاِظها على كثيٍر من مفرداِت العربيَِّة، ونقِل صورٍة 
ون من أفضِل شعراِء  حيٍَّة للواقع االجتماعيِّ السائِد. ومن أشِهر شعراِئها الفرزدُق وجريُر واألخطُل الذين يعدُّ

هذا العصر.
عِر التي استخدمت في عصر ما قبل اإلسالم الرجز الذي تحّول في العصِر األموّي إلى  ومن فنوِن الشِّ
صناعٍة لغويٍّة تتناوُل األغراَض كلَّها، وتجاوَز ذلَك ليعبَّر عن غرائِب اللّغة، وبرز من أعالمه في هذا العصر 

العّجاج ورؤبة والشّماخ وغيرهم. 
وجودة  الموسيقا  وعذوبِة  األلفاِظ  بحالوِة  شعُره  امتاز  الذي  القطامي  العصر  هذا  شعراء  من  واشتُهر 

المطاِلِع، كما يتجلَّى ذلك في قوله:

ــوك فــاســلــم أيُّــهــا الــطــلــُل ــّي ــح ــا م ــ الــطِّــَيــُلإنَّ بــك  طــالــْت  وإن  بُــلــيــَت  وإْن 

ثم يبثُّ بعَض نظراِتِه في الحياِة، فيقول:

بــِه ــرُّ  ــق ت ــا  م إال  ــٌش  ــي ع ال  ــُش  ــي ــع وال

ــِه ــَض حــاجــِت ــع ــأّن ب ــتـ قــد يــــدرُك املـ

ــُل ــِق ــَت ــن تَ ــوف  سـ إال  ــاٌل  ــ ح وال  ــنٌي  عـ

ــُل ل ــزَّ ــع املــســتــعــِجــِل ال ــوُن م ــك وقـــد ي

وكذلك ذو الرمَّة المشهور بحبِّ ميَّة، وفي شعره ذكٌر كثيٌر لها، وحبٌّ عفيٌف كلُّه أنيٌن وزفراٌت ودموع، 
كقوله:

ناقتي ملـــيَّـــَة  ربْـــــعٍ  عـــى  ــُت  ــ ــْف ــ َوَق

ــاَّ أبــثُّــُه ــ وأســـقـــيـــِه حــتَّــى كــــاَد م

ــْه ــُب ــاِط ــُت أبـــي عـــنـــَدُه وأخ ــ ــا ِزلْـ ف

ــْه ــُبـ ــاِعـ ــي أحــــجــــاُرُه ومـ ــن ــُم ــلِّ ــك ت

عِر والخطابِة والترّسل، ثّم الرواية التي أدّت إلى التأليف. وبرزْت  ومن الجدير بالذكِر تنّوُع األدِب بين الشِّ
أسماءٌ كثيرةٌ في هذه الفنون، فمن أبرِز أعالمِ الخطابِة زيادُ بن أبيه، وسحباُن وائل، واألحنُف بن قيس، 
والحسُن البْصرّي، ومن الكتّاب: سالم مولى هشام بن عبد الملك، وعبد الحميد الكاتب، ومحمد بن 

السائب الكلبي، وابن إسحق وغيرهم.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

١١ نظِّْم مخطَّطاً تفصيليّاً لتسلسِل العصوِر األدبيَّة، مُستَعيناً بما ورد في النّص..
2١ ما أبرُز العوامِل التي أسَهمْت في رسمِ صوٍر واضحٍة للقصيدِة العربيَّة؟.
3١ اعُر في عصِر ما قبَل اإلسالم؟. ما الّدوُر الذي أدّاه الشَّ
4١ ح ذلك.. للقرآِن الكريمِ أثٌر كبيٌر في اللُّغة العربيَّة. وضِّ
5١ عّرف النقائض، وبيّْن قيمتَها، واذكر أبرز شعرائها..
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6١ من فهمك النّص، وّضح ما يأتي:.
١ أسباَب تبنّي المجتمِع العربّي مجموعةً من العاداِت والتقاليد.	
١ تعدُّ المعلّقاُت معياراً للّشعر الجميِل.	
١ أسباَب تسميِة فئٍة من الّشعراِء الّصعاليك.	
١ عوامَل بروِز شعِر الحماسِة في عصِر صدِر اإلسالم.	

 ّ

١ استعْن١بمصادِر١التعلّم١في١تعّرِف١خصائِص١قصيدِة١االعِتذار١تمهيدا١ًللدرس١القادم.	
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نصٌّ شعرّياعتذار*

ّ
ي
النابغة الذبيا�ف

)ت 6٠٤م(

ــب  ـ ِ
ّ
ء، لق ــاي ــاز وتـ ف الجـ ــ�ي ــم بـ ــت منازهلـ ــان، واكنـ ــه ذبيـ ي قومـ

ف
ــأ � ــة. نشـ ف معاويـ د �ب ــة، ز�ي ــو أمامـ أبـ

ــل  ــا قبـ ــر مـ ي عـ
ف

وىل �
أ
ــة ال ــعراء الطبقـ ــن شـ  مـ

ُّ
ــد ــّن، ُيعـ ــد أن أسـ ــعر بعـ ــال الشـ ــه قـ ـ

َّ
ن
أ
ــة ل لنابغـ �ب

ـــه  ـــرض علي ي ســـوق عـــاظ فتقصـــده الشـــعراء فتع
ف

ـــد أ�ـــر � ـــن جل ـــة م ب ل قّب ـــرف ـــت ت ســـالم، واكن الإ

ة،  ف املنـــذر ملـــك الـــري  املنـــاذرة ول ســـايّ النعمـــان �ب
َ

ـــدح ملـــوك
ف

� ، ي غـــرض املـــد�ي
ف

ع � أشـــعارها. �ب

. ّ
ي
ــا�ف ــرو الغسـ ف معـ ــارث �ب ــايّ الـ ــنة، ول سـ ــراء الغساسـ ــدح أمـ ــام ليمتـ ــارف الشـ ــل إىل مشـ ّ رحـ �ث

ـــة  ـــم النابغ ـــه فنظ ـــوة فغضـــب علي ـــا جف م ـــت بي�ف ـــذر إىل أن وقع ف املن ـــان �ب ـــد النعم  عن
ً
ـــّر�ب ـــة مق اكن النابغ

. ّ
ي ي الشـــعر العـــر�ب

ف
ي غـــرِض العتـــذار �

ف
َتـــَب �

َ
ـــِر َمـــْن ك  ِمـــْن أ�ث

ّ
ـــا منـــه وُيعـــد موعـــة مـــن القصائـــد يعتـــذر �ب مب

مدخل إلى الّنّص:

استطاع الوشاةُ والمبغضون أن يوغروا صدَر النّعمان وأن يَستَعدوهُ على النّابغة، فوصل إلى أسماعه وعيُد 
النّعمان، ووقع في قلبه وقَْع الّصاعقة وأيقن بالهالك؛ فبدأ يرسُل اعتذاريّاته محّملةً باأليماِن الُمغَلَّظة على 

الوفاء، نافياً فيها التّهم، مبيّناً افتراءَ الحاسدين، مذّكراً بكرم النعمان وعدله...

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف، ص30.  *
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الّدرس الثاني          

الّنّص:

لُمَتني١ ــَك  ــ أَنَّ  - ــعــَن  الــلَّ ــَت  ــي أَبَ  - ــان  ــُعأَتـ ــكُّ ِمــْنــهــا املَــســاِم ــســَت ــي تَ ــت َوتِـــلـــَك الَّ

أَنــالُــُه٢ ــوَف  ــ َس ــَت  ــل ُق َقـــد  أَْن  ــُة  ــالَ ــق وَذلِــــــَك ِمـــن تِــلــقــاِء ِمــثــلِــَك رائِــــُعَم

٣ٍ ــَيَّ ِبـــَهـــنيِّ ــ ــَيَّ األَقـــــاِرُعلَــَعــمــري َومــــا ُعـــمـــري َعـ ــ ــَاً َع ــطْـ ــْت بُـ ــَق ــطَ ــد نَ ــَق لَ

ــَضــًة٤ ــْغ ِب يِلَ  ــٌن  ــِط ــْب ــســَت ُم اْمـــــُرٌؤ  ــُعأَتــــاَك  ــاِف ــدوٍّ ِمـــثـــَل َذلِـــــَك ش ــ ــْن َعـ ــ ــُه ِم ــ لَ

ــْن أِلَقـــولَـــُه٥ ــ ــ ــاَك ِبـــَقـــوٍل لَـــم أَكُ ــ ــ ــُعأَت ــواِم ــَج ال ــَديَّ  ــاِعـ ــْت يف سـ ــلَ ــبِّ ــو كُ ــ َولَ

ــًة٦ ــَب ــَك ري ــفــِس ــَن ــم أَتــــُرك لِ ــلَ ــُت َف ــف ــلَ ــُع؟!َح ــائِ ــَو ط ــ ــٍة َوْه ــ إِمَّ ــل يَــأَثَــْن ذو  َوَهـ

ٌب٧ ُمــكَــذَّ َعّني  غِن  الضِّ ذو  ال  كُنُت  نــاِفــُعَفــإِن  الــــــــَراَءِة  ــى  ــ َع َحـــلِـــِفـــي  َوال 

أَقـــولُـــُه٨ ِبــــــَيٍء  ــوٌن  ــ ــأم ــ َم أَنــــا  واِقــــُعَوال  ــَة  ــالَـ ــحـ َمـ ال  ــٍر  ــ ــأَم ــ ِب َوأَنـــــــَت 

ــدِريك٩ ــ ــَو ُم ــ ــِل الَّــــذي ُه ــي ــلّ ــال ــَك كَ واِســـُعَفـــإِنَـّ َعــنــَك  ــأَى  ــَت ــْن املُ أَنَّ  ــُت  ــلْ ِخ َوإِن 

ــم يَــُخــْنــَك أَمـــانَـــًة١٠ ــداً لَـ ــْبـ ــُد َعـ ــ ــوِع ــ ــُعأَتُ ــَو ضــالِ ــ ــداً ظـــالِـــاً َوْهـ ــْبـ َوتَــــــرُُك َعـ

ــاَس َســيــُبــُه١١ ــن ــُش ال ــَع ــْن ــٌع يَ ــي ــَت َرب ــ ــُة قــاِطــُعَوأَنـ ــيَّـ ــِنـ َوَســـيـــٌف أُعــــرَتْــــُه املَـ

َوَوفــــــــاَءُه١٢ ــُه  ــ ــدلَ ــ َع إِاّل  الـــلَّـــُه  ضائُِعأَىب  ــْرُف  ــُع ال َوال  ــُروٌف  ــْع َم النُّكُْر  فا 
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

أبيت اللّعن: تحيّة الملوك في 
الجاهليّة، وتعني: ال 

فعلَت ما تستوجب به 
اللعنة.

تستكّ: تضيق وتنسدّ فال تسمع.
رائع: مرعب مفزع.

إمّة: دين، استقامة.
ضالع: مائل عن الحقّ.

الّضغن: الحقد الشديد.
المستبطن: المُخفِي.

األقارع: بنو قريع بن عوف وكانوا قد وََشوا به إلى النعمان.
الجوامع: األغالل

سيبه: عطاؤه.
أبى: لم يرَض.
النُّكر: المنكر.
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النّص١نفّذ١المطلوب:	
استبعد اإلجابة غير الّصحيحة مّما بين القوسين في كّل مّما يأتي:

بدا الشاعر في اعتذاره: )قلقاً – مطمئنّاً – خائفاً – مهموماً(.أ . 
يقوم شعر االعتذار على: )االستعطاف – طلب الصفح – براعة االحتجاج – لوم المعتذر إليه(.ب . 

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءة١جهريّة١معبّرة،١مراعيا١ًتمثّل١االنفعاالت١المناسبة١للمعنى١بنبرة١صوتك١وإيماءات١وجهك.	
القراءُة الصامتُة:	 

١ اقرأ١النص١قراءة١صامتة،١ثّم١نفّذ١المطلوب:	
١١ ما الشخصيّات التي بنى عليها الشاعر نّصه؟.
2١ ما الذي أثار نقمة النعمان على الشاعر كما ورد في المقطع الثاني من النّص؟.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعن بالمعجم في تعّرف:.
نقيض )الريبة(.أ . 
الفرق في المعنى بين ما وضع تحته خّط:ب . 
١ قال النابغة الذبيانّي:	

ــَك أَمــانَــًة ــْن ــُخ ــُد َعـــْبـــداً لَـــم يَ ــوِعـ ــُعأَتُـ ــَو ضــالِ ــ ــاً َوه ــالِ ــداً ظ ــب َوتَـــــرُُك َع

١ قال جميل بثينة:	

تَِعديَنني ــذي  الـ والـــوعـــَد  ــِت  ــ أَن ــا  ــِرم ــِطـ ُتـ مل  ــٍة  ــابـ ــحـ سـ كــــــرِق  إاّل 

2١ استنتج الفكرة العامّة التي بني عليها النّص..
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3١ امأل مّما بين القوسين حقول الجدول التالي:.
)األمل في العفو ونيل البراءة – وشي المبغضين بالشاعر - سعي الشاعر إلى إثبات براءته - تهديدُ النعمان 

الشاعرَ(.

فكرة فرعيّةفكرة املقطع الثالثفكرة املقطع الثاينفكرة املقطع األّول

4١ ما أثر تهديد الملك في الشاعر وفق ما وردَ في المقطع األّول؟.
5١ اذكر الحجج التي ساقها الشاعر على براءته في المقطع الثاني..
6١ هاِت من المقطع الثالث ما يسّوغ ثقة الشاعر بعفو الملك عنه..
7١ وّضح حال الشاعر النفسيّة كما أوحى بها البيت التاسع..
8١ ما الصفاُت التي يدحضها الشاعر عن نفسِه في النّص؟ وما موقفك منها؟.
9١ قال الحطيئة:.

ــُه جــوازيَ ــدْم  ــْع يَ ال  الــخــرَ  يفعِل  ــِه والــّنــاِسَمـــْن  ــنَي الــلّ ــْرُف ب ــُع ــْذهــُب ال ال يَ

١ وازن بين هذا البيت والبيت الثاني عشر من النّص من حيث المضمون.	
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ استعمل الشاعر األفعال الماضية في المقطعين األّول والثاني. استخرجها، ثّم بيّن دورها في إظهار .
معاناة الشاعر.

2١ استعمل الشاعر الجمل االسميّة في المقطع الثالث. استخرجها، ثّم بيّن دورها في خدمة المعنى..
3١ ، فقّدمَ الحجَج والبراهيَن لتسويِغ أفعاِلِه أو تبرئِة نفِسِه. دلّل على ذلك . استعمَل الّشاعُر النّمَط البرهانيَّ

. من النّصِّ
4١ استخرج من البيت التاسع صورًة بيانيّة، واشرحها، وسمِّ نوعها..
5١ هاِت من المقطع األّول شعوراً عاطفيّاً وحّدد موطنه، ثّم اذكر أداًة من أدوات التعبير عنه مع مثال .

مناسب.
6١ مثّل لمصدرين من مصادر الموسيقا الداخليّة برزا في البيت العاشر..

 ّ

١ حّول١المقطع١الثالث١إلى١حواٍر١بين١الملك١النعمان١والشاعر،١مضيفا١ًما١تراه١مناسبا١ًلموضوع١النّص.	
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 ّ

١ تحرير١النّص١الشعرّي١)نّص١النابغة١نموذجاً(:	
اعِر والنعمان بِن المنذر، فامتأل قلُب الشاعر خشيةً وريبةً، وراح يدافُع  أوقع الوشاةُ المغرضون بين الشَّ
ِل تهديَد النُّعمان  ر لنا في مقطعه األوَّ ابقِة التي دارت حول موضوِع االعتذار، فصوَّ عن نفسِه في أبياتِه السَّ
اعقة، ثمَّ بدأ بتصوير وشايِة المغرضين به عند  له، ذلك التهديد الذي مأل اآلفاَق ووقَع على الشاعر وقَْع الصَّ
الملك النُّعماِن مُظِهراً عداوتَهم وحقَدهم وكِذبَهم، فهو ال يمكُن أن يأتَي بشيٍء مّما لفَّقوا له، ثمَّ اختتَم 

ه بسعيِه إلى إثباِت براءَتِه من خالل الحجِج والبراهيِن التي ساقَها، واثقاً بكرمِ الممدوِح وعفِوه. نصَّ

دة
فائ

: يُستفادُ ممَّا ورد في مدخِل القصيدة، ثمَّ تُذكُر القضيَّةُ التي تناولها  للدخول إلى تحريِر النَّصِّ
، والفكر الرئيسةُ التي كّونته وتناول أهمِّ ما ورد في كّل مقطع، مع الحرِص على اإليجاز. النصُّ

َِّق في استخدامِ  َِّة والجماِل الفنِّي، وُوف َّسمْت بالدق ابقِة بوسائَل فنّيٍة ات اعُر إلظهار معانيِه السَّ وقد توّسَل الشَّ
اعر ونفَسه ُرعباً  األفعاِل الماضيِة التي أبرَزْت غضَب النعماِن ووعيَدهُ واقعاً الريَب فيه، مألت مسامَع الشَّ
وهلَعاً. كما أحسَن في استخدامِ الجمل االسميَِّة ليقّرَر حقيقةَ كرمِ الممدوح ِوعفِوه الذي آمن به إيماناً 

عظيماً.
م فيه االفتراءَ الذي وقع عليه،  اعُر في نمٍط برهانيٍّ كان يقدِّ وكلُّ ما سبَق من جمٍل فعليٍَّة واسميٍَّة ساقُه الشَّ
عةَ من  اعر مشاعَرهُ العاطفيَّةَ المتنوِّ ثمَّ يعمُل على دحِضِه ببراهيَن دامغٍة المجاَل لردّها. فضالً عن إبراز الشَّ
اعُر في استعمال أدواٍت  ألمٍ وحزن وإعجاٍب بالممدوح وتفاُؤٍل بعفِوه، هذه المشاعُر المضطربةُ أجادَ الشَّ
َّما مالءمة، فهذه العيُن  ٍَّة تظِهُرها، كما توفَّرت للنصِّ موسيقا خارجيَّةٌ وداخليَّة الءمت الجوَّ النفسيَّ أي تعبيري
، وقد توافقت الموسيقا الداخليَّة مع الحالة النفسيَّة  َّةُ تعِكس ما في داخله من فزٍع مدوٍّ المضمومةُ القوي

توافقاً بديعاً.
دة

فائ
في االنتقال إلى المستوى الفني تُتَناول الوسائل الفنيّة التي توّسل بها الشاعر إلظهار معانيه 

مع االنتباه إلى الترابط بين المستويين الفكرّي والفنّي.

وهكذا يمكن القول: أدى كلٌّ من المستويين الفكرّي والفنّي دوره في التعبير عن مقولة النص، فشّكال 
النسيج اللغوّي الذي ال يمكن الفصل بين مكّوناته، عند النظر إلى النّص بوصفه لوحة متكاملة األركان.
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قواعُد الّلغِة - تدريباٌت على ما سبقْت دراسُتُه
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجْب١عن١األسئلِة١التالية:	

١ قال النّابغةُ معتذراً:	

لُمَتني ــَك  أَنَـّ ــْعــَن-(  الــلَّ ــَت  ــي )-أَبَ أَتـــان 

ــُه( ــالُ أَن ــوَف  )َسـ ُقــلــَت  ــد  َق أَْن  ــُة  َمــقــالَ

ــُه( ــولَـ أَتــــاَك ِبـــَقـــوٍل )لَـــم أَكُــــْن أِلَقـ

ــَنــفــِســَك ريــَبــًة ــُرك لِ ــ ــم أَت ــلَ ــفــُت َف َحــلَ

املـَـســاِمــُع( ِمنها  )تـَـســَتــكُّ  الَّــتــي  ــَك  ــل َوتِ

ــُع ــ ــَك رائِ ــلِ ــث ــاِء ِم ــق ــل ــن تِ وَذلِـــــَك ِمـ

ــُع ــواِم ــَج ــْت يف ســـاِعـــَديَّ ال ــلَ ــبِّ َولَـــو كُ

ــُع؟! ــَو طــائِ ــٍة َوْهـ ـ ــْن ذو إِمَّ ــأَثَ َوَهـــل يَ

الأسئلة:	 

١١ استخرج من البيِت األّوِل:.
١ اسَم إشارٍة واسماً موصوالً وبيّن داللةَ كلٍّ منهما.	
١ حرفاً مشبّهاً بالفعل، وحّدد اسَمه وخبَره.	
2١ استخرج من البيِت الثّاني:.

١ دْ عالمة إعرابه.	 دْ عالمة بنائه، وفعالً معرباً، وحدِّ فعالً مبنيَّاً، وحدِّ
3١ هات من البيِت الّرابع اسماً من األسماء الخمسِة، واذكر عالمةَ إعراِبه..
4١ أعرِب الكلماِت الّتي تحتَها خطٌّ إعراَب مفرداٍت، وما بين قوسين إعراَب جمٍل..
5١ هات اسم الفاعل والمفعول من الفعل )ترك(..
6١ ما نوُع األفعاِل اآلتيِة وفَق الّصّحِة واالعتالل: أتاني - لُمتَني - حلْفُت..
7١ اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ:.

١ الفعُل )ُكبِّل(: مجّردٌ – مزيٌد بحرٍف – مزيٌد بحرفين.	
١ الفعُل )أناله( معتّل نوعُُه: مثاٌل - أجوٌف - ناقٌص.	
١ الفعُل )أتُرك( فعٌل: صحيٌح – معتلٌّ مثاٌل -معتلٌّ أجوف.	
١ )ساعدّي(: اسم مشتّق - جامٌد ذات – جامٌد معنى.	
8١ رتِّب الكلماِت اآلتيةَ وفَق وروِدها في معجمٍ يأخُذ بأوائِل الكلمات: )مسامع – أبيَْت – تلقاء(..
9١ هات الوزن الصرفّي للكلمات اآلتيةَ: أتاني – أُكن - أقوله..
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علّل كتابةَ:.١0١
١ التّاِء على صورِتها في كلمة )ريبة(.	
١ الهمزِة المتوّسطِة على صورتها في كلمتي: )يأثمْن - طائع(.	
١ الهمزِة المتطّرفِة في كلمِة )تلقاء(، واأللف اللينة في كلمة )أتى(.	

علُم البالغِة - وظائف الصورة

ليست الصورة ترفاً فنّياً يأتي بها الشاعر عبثاً، بل هي مكّون أساسّي من مكّونات النص األدبي بما تؤدّيه 
من وظائف كثيرة يمكن أن نجملها فيما يأتي:

١١ الشرح والتوضيح: الصورة خطوة أوليّة في عملية اإلقناع؛ إذ إن إقناع اآلخرين بمعنى من المعاني .
يتطلّب شرحه وإيضاحه، وال بدَّ من االنتقال في الصورة من الواضح إلى األوضح، أو من الناقص إلى 

الزائد، أو من المعنوّي إلى الحّسّي، وهذا ما نراه في قول المتنبي:

الَحشا يف  كــالــّنــاِر  األيـــاِم  عــى  ــٌظ  ــي ــرِ عـــى الــَقــيــدوَغ ــ ــُظ األسـ ــي ــُه غ ــّن ــك ول

شبّه الشاعر الغيظ بالنار بقصد الشرح والتوضيح؛ إذ انتقل من المعنوي )الغيظ( إلى الحسي )النار( حتّى 
يتجّسد المعنى في ذهن المتلّقي واضحاً ال لبس فيه.

2١ المبالغة: الصلة بين المبالغة والشرح والتوضيح صلة وثيقة؛ ألّن المبالغة تعدُّ وسيلة من وسائل شرح .
المعنى وتوضيحه، غير أنّها تتجاوز نطاق التوضيح وتصبح غرضاً مستقاّلً بذاته وأسلوباً متميزاً من 
أساليب الصورة في التأثير في المتلقي، ويمكن أن نلمح المبالغة في قول امرئ القيس متغّزالً واصفاً 

وجه محبوبته:

ــهــا  ــاِء كــأنّ ــش ــِع ــال ــام ب ــظّـ ــيُء الـ ــ ــل تُـ ــتــبــّت ــٍب ُم ــ ــ ــى راه ــْمـ مـــنـــارُة َمـ

فالشاعر بالغ في تصوير وضاءة وجه المحبوبة وإنارته حين شبَّه نوره بمنارة الراهب المنقطع للعبادة، 
المهتدين  السائرين في عتمة الصحارى  أعلى للجاهليّين في اإلنارة، وال سيّما أولئك  وهي تشّكل مثالً 

بمنارة الراهب المبتهجين بضيائها.
ويمكن أن يؤدّي عكس طرفي الصورة إلى المبالغة كقول الشاعر محمد بن وهيب الحميري:

ــُه ــ ــّرتَ ــ ــِة حــــنَي ُيـــَتـــدُحوبَــــــدا الـــّصـــبـــاُح كـــــأنَّ ُغ ــف ــي ــل ــخ وجـــــُه ال

فالمبالغة في هذا البيت تقوم على ادّعاء أّن الفرع قد صار أصالً يُقاس عليه، وذلك حين شبّه الصباح - 
الذي يعّد أصل اإلشراق والضياء فجعله فرعاً - بوجه الخليفة الذي يعّد فرعاً فجعله أصالً، فكأّن الصباح 

يأخذ ضوءه من وجه الخليفة ال العكس.

3١ التحسين والتقبيح: غايتهما التأثير في المتلّقي واستمالته إلى نوع من السلوك بإثارة االنفعال الذي .
يؤدي إلى فعل يتجلّى في قبض النفس أو بسطها جّراء أمر من األمور، فحسن الصورة يسري في 
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المعنى ليجذب إليه المتلقي ويرغِّبه في الشيء، وكذلك يسري تصوير القبح في المعنى لينّفر من أمٍر 
ما، ومن أمثلة التحسين قوُل ابِن زيدون مادحاً:

فأوجٌه ــاَء  ــّس ال األرُض  بــاَهــِت  بــكُــْم  ــحــاُب  ــحـــوِل َس ــٍد يف املُـ ــ ــوٌس وأي ــم ش

كفعل  الشّدة  أيّام  النفوس  يغيث  فالكرم  فعله،  في  ويرغّبه  إليه  المتلّقي  ليجتذب  الكرم  الشاعر  ن  حسَّ
السحاب الذي يبعث الخصب في األرض الممحلة.

ومن أمثلة التقبيح قوُل الفرزدق هاجياً: 

ُحِبَسْت ما  طُــوِل  من  بكَْت  ــْدراً  ِق أنَّ  لو 

معِدنُها ــضَّ  ُفـ ُمـــذ  ــٌم  ــ َدَس ــهــا  مــسَّ ــا  م

ابــِن جيَّار ــدُر  ِقـ ــْت  بــكَ ــوِف  ــّرف ال عــى 

ــاِر ن ــن  ِم ــنِي  ــَق ال عــهــِد  بــعــَد  رأْت  وال 

قبَّح الشاعر البخل ونفَّر المتلقي منه كي يقلع عنه؛ إذ جعل القدور في بيت ذلك البخيل تبكي لطول 
حبسها وابتعادها عن النار مذ صنعت. 

4١ الوصف والمحاكاة: ونعني بذلك الحرص على نقل جزئيات العالم الخارجي، وتقديمها في صور .
أمينة تعكس المشهد، وتحرص على تصوير المنظور الخارجي كّل الحرص، لذلك حرص الشعراء 

على نقل صورة تفصيلية لموصوفاتهم كقول ابن المعتز في وصف الهالل:

ــٍة ــّض ــن ف ــِه كــــــزورٍق مـ ــيـ ــر إلـ ــظُـ ــُه حــمــولــٌة ِمــــْن َعــنــرانـ ــْت ــل ــق ــد أث قـ

بنقله  الدقّة  متحّرياً  الواقع  من  منتزعة  تشبيهها بصورة  للهالل من خالل  إلى رسم صورة  الشاعر  لجأ 
تفصيالت صورته فالهالل كزورق فّضّي مثقل بحمولة من عنبر.

5١ إليه . وأضاف  دقيقاً،  واقعيّاً  نقالً  نقل موصوفه  الشاعر عن  فتخلّى  تجديداً،  الصورة  اإليحاء: عرفت 
ظالالً من نفسه وروحه، فأضحت الصورة مشّعة بدالالت غنيّة وأجواء متعّددة  تتيح للمتلّقي وجوهاً 

متعّددة، في تفسيرها حين ابتعدت عن الداللة الحرفيّة الواقعيّة.
قال سميح القاسم في الشهداء:

كلَّ عاٍم وأنُتم ِبخر

صاَحها دُمكُْم وانْكَفأ

ساِخناً ناِبضاً يف ِوحاِم الُجذور

نيزُك الحبِّ والحقِد صاَح: انهضوا

نيزك الحب صورة ابتعد فيها الشاعر عن عناصرها الحسية حين شبّه الحب بالنيزك مغفالً وجه الشبه 
ليشحن الصورة باإليحاءات والدالالت المتنّوعة فالحب كالنيزك في اإلنارة أو اللمح أو السرعة أو القدرة 
على اختطاف الناظر أو ...، وهذه التفسيرات المتنّوعة لوجه الشبه محكومة بالنّص ومقولته، وتشّكل مادّة 

ثريّة للتذّوق.
وقال السيّاب:

َعيناِن َزرقاواِن يَنَعُس فيِها لَوُن الَغدير
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العينين  لون  بإظهار  الصورة  تكتف  فلم  معنوّي  إلى شيء  حّسيتها  تجاوزت  الغدير صورة  لون  ينعس 
األزرق في صورة بهيّة صافية كصفاء ماء الغدير، وإنما ارتقت إلى اإليحاء بما في العينين من فتور وغنج 

ساحرين. 
6١ إضفاء نفسيّة المبدع على الطبيعة واألشياء: إذ تنقل الصورة الطبيعة واألشياء بعد انفعال المبدع بها .

فتتلّون بمشاعره ورؤاه وتبدو فرحة أو حزينة وفق مزاج المبدع وحالته النفسيّة معتمدة على التجسيد 
أو التشخيص ويمكن أن نمثِّل لذلك بقول البحتري:

ضاِحكاً           يَختاُل  الطّلُق  الــّربــيــُع  ــاَك  يَتكلَّاأَتـ أْن  ــاَد  كـ حــّتــى  الــُحــســِن  ــَن  ِمـ

ر الربيع  عبَّر الشاعر عمَّا يكتنفه من مشاعر السعادة والسرور من خالل إضفاء نفسيّته على الطبيعة فسخَّ
ألداء هذه الوظيفة فجعله إنساناً يضحك مزدهياً بأبهى حلله.

7١ الرمز: ُوظِّف على نحو واسع في الشعر الحديث وهو وسيلته لإلشارة واإليحاء واالختصار والتكثيف .
عة يستمدُّ صاحب  لها القارئ ويستمتع بتأويلها. وللرمز مصادر متنوِّ ففيه تختبئ معان ودالالت يؤوِّ

الرمز معانيه من خاللها كقول سليمان العيسى:

ــا ــِدن يَ ــِس يف  ــم ــشَّ ال ــذوُر  ــ ــ ـنــا وُج ــاغــي َســنــنــَتــِرُألنَـّ ــب ــَك ال ــلَ ــَح ــُل ال ــاتِ ــق نُ

لجأ الشاعر إلى الرمز مكثِّفاً موحياً مختصراً؛ فالشمس رمَز بها الشاعر إلى الحقِّ العربيِّ الراسخ رسوخ 
الشمس الواضح وضوحها المشرق إشراقها، ورمز بالحلك الباغي إلى العدوان الصهيونّي  المظلم إظالم 

الليل والمضّل إضالله. 
ختاماً ال بدَّ من التنبيه على أنَّ الصورة قد تؤدّي إلى أكثر من وظيفة، ولكن ليس من الضروري أن تتوفّر 

فيها الوظائف السابقة كلّها.
تطبيق:	 

١ اشرح١وظائف١الصورة١في١األبيات١اآلتية:	
١١ قال النابغة الذبياني:.

ــدريك ــَو ُمـ ــذي هـ ــ ــيــل ال ــلَّ ــَك كــال ــإنَـّ فـ

سيُبُه ــاَس  ــن ال ــُش  ــَع ــن يَ ــٌع  ــي رب ــت  وأنـ

ــُع واس َعــنــَك  املنتأى  أنَّ  ــُت  ــلْ ِخ وإِْن 

وســـيـــٌف أعـــرتـــه املـــنـــيَّـــة قــاطــُع    

١١ قال الشاعر دوقلة المنجي:.

ــضٌّ ــَي ــب ـــبـــحِ ُم ــلَّـــيـــِل ُمـــســـودُّالـــوجـــُه ِمـــْثـــَل الـــصُّ ــُر مـــثـــَل الـ ــعـ ـ ــشَّ والـ
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واضعُ هذا العلم هو الخليُل بنُ أحمد الفراهيديّ )ت175هـ( وقد اكتشفَ خمسَة عشرَ بحرًا واستدرك عليه األخفُش األوسُط بحرًا آخر سمّي   .1

المتدارك، فأصبح مجموعُها ستَة عشرَ بحرًا.

علُم الَعروض ومصطلحاته

علُم الَعروِض1:. ١
هو العلُم الخاصُّ بمعرفِة أوزاِن الشعِر وما يعتريها من تغييراٍت، وهو يساعُد على إقامِة األوزاِن المختلَِّة 

واالنتباِه إلى األبياِت التي ال يكوُن وزنُها مستقيماً.

مصطلحاٌت َعروضّيٌة:. ٢
للعروِض مصطلحاٌت البّد للدارِس من معرفِتها المتالِك مفاتيِح هذا العلمِ، ومن أهمِّها:

١١ )البحُر( تطلُق هذه التسميةُ على كلِّ وزٍن من األوزان..
2١ يُقسم الشعُر إلى أبياٍت، وكلُّ بيٍت مؤلٌّف من شطرين متوازنين، وتنتهي األبيات بحرٍف واحٍد غالباً، .

ويسّمى النصُف األّوُل من البيِت صدراً ، والثاني َعُجزاً، وكلٌّ منهما مصراعاً، مثال:

لُمَتني ــك  أنّ اللَّعَن  أبــْيــَت  ــان  املَساِمُعأت منها  تسَتكُّ  الّتي  وتلَك 
)بيت(

ــر األول)الــــــصــــــدر( ــطـ ــّشـ ــز(الـ ــُجـ ــَعـ الـــّشـــطـــر الـــثـــان )الـ

3١ الجزءُ األخيُر من الصدِر )التفعيلة األخيرة( يسّمى عروضاً، والجزءُ األخيُر من العجِز )التفعيلة األخيرة( .
يُسّمى ضرباً، وما عدا العروَض والّضرَب يُسّمى حشواً.

ــَو ُمــــْدريِكْ ــِل الّــــذْي ُهـ ــْي ــلَّ ــال ــُعفــإنّــَك كَ واِس ــَك  ــْن َع ــُمــْنــَتــأْى  الْ أَنَّ  خــلْــُت  وإْن 

كواسعوتأى عنتُأَْن نَْل ُمْنوإْن خْلَومدريكلَذي ُهكََكْل َلْ لِْلفإْن َن

رضبحــــــــــــــــــشــــــــــــــــــو عروضحــــــــــــــــشــــــــــــــــو

4١ قد يشترُك شطرا البيِت في كلمٍة واحدٍة يكون بعُضها في الصدِر، وبعُضها في العجِز فيُسّمى البيُت .
)مدّوراً(. مثال: قول الحارث بن ِحلّزة:

السهـ ــبــلــِد  بــال ــُز  ــزي ــع ال يــقــيــُم  ــاُءال  ــج ــنَّ ال ــَل  ــي ل ــذَّ ال ــُع  ــَف ــن ي وال  ــِل  ـــ ـ
اإلرساع يف 

املي

5١ القافية: هي من آخر حرٍف ساكٍن في البيِت إلى أّوِل ساكٍن يليه مع المتحرِك الذي قبَل هذا الساكِن، .
وقد تكوُن القافيةُ كلمةً أو بعَض كلمٍة مثال:

أنالُُه ــوَف  س قلَْت  قــْد  أْن  فيةَوذلَك مــــــْن تِلــــــــقاِء مثلَِك/ رائُعَمقالُة  لقا ا /

الجـ/ـوامُعأتاك بقوٍل مل أكـــــــــْن أِلقــــــــولَُه ساعديَّ  يف  كُبِّلَْت  فيةولو  لقا ا /

6١ الميُم، . ُّها  َروي أي  ميميةٌ  قصيدةٌ  فيقاُل:  تُنَسُب،  وإليه  القصيدةُ،  عليه  تبنى  الذي  الحرُف  هو   : ويُّ الرَّ
ُّها العيُن. وقصيدةٌ عينيّةٌ أي َروي
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َسيُبُه الـنَّـاَس  يَنَعُش  َربيٌع  ــَت  ــُة قــاِطــُعوأن ــُه املــنــيَّ ــرَتْـ ــٌف أُعـ ــي الــروّيَوَس  /

طّبق:. ٣
١ ١والصدر١والعجز١في١كّل١من١األبيات١اآلتية:	 بيِّن١القافية١والرويَّ

١ قال امرؤ القيس:	

ــِزِل ــْن وَم َحبيٍب  ِذكْـــرى  ــْن  ِم نَبِك  َفَحْوَمِلِقفا  خــوِل  ــدَّ ال ــنَي  ب الــلِّــوى  بِسْقِط 

١ قال عمرو بن كلثوم:	

ــيٌّ ــب ص لـــنـــا  الـــفـــطـــاَم  ــَغ  ــلـ بـ ــاإذا  ــن ــِديْ ــاِج ــُر س ــاب ــب ــج ــُه ال ــ تَـــــــِخـــرُّ ل

١ قال األعشى:	

ُمــْرتــحــُل الـــّركْـــَب  إنَّ  ُهـــَريـــرَة  ْع  ــا الــّرُجــُل؟ودِّ ــه ــاً أيُّ ــ ــْل تُــطــيــُق وداع وهـ
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قد يتّبعُ الطالبُ أسلوبَ السّردِ أو يطرحُ تساؤاًل تعدُّ اإلجابُة عنه مفتاحًا للدخوِل في الموضوِع.  .1

وفــق  األدبــيِّ  التعبيــِر  موضــوِع  كتابــة 
الكتابــة عملّيــات  مدخــل 

نصُّ الموضوِع:

براءِتهم  إثباِت  على  ودأبُوا  نفوِسهم،  في  الوعيِد  أثَر  فصّوروا  االعتذاِر،  فنِّ  في  العرُب  الشعراءُ   برَع 
مّما نُِسَب إليهم، واثقيَن بتسامِح الممدوِح وعفِوِه.

١ ناقِش الموضوَع الّسابَق، وأيّْد ما تذهُب إليه بالشواهِد المناسبِة.	
خّطُة كتابِة الموضوِع:

عداُد الّسابُق )التخطيُط للكتابِة(:. ١ الإ
الطالُب نصَّ الموضوِع المطروِح حوَل قضيٍة أدبيٍّة من القضايا المطروحِة في  في هذِه المرحلِة: يقرأُ 
وحداِت الكتاِب، ثّم يحلِّلُُه إلى عناصِرِه ويحّددُ الشاهَد أو الدليَل على ِفَكره، ثّم يضُع تصميماً واضحاً 

لموضوِعِه، ويتقيُّد به.
تطبيُق المرحلِة الأوىل:	 

تحليُل نصِّ الموضوِع:
ِ.أ .   نبدأُ بتحديِد المقّدمِة مستفيديَن من الجملِة المفتاحيِّة في نصِّ الموضوع 

)برَع الشعراءُ في فنِّ االعتذاِر(.
 نتابُع تحديَد العنصِر األّوِل مستفيديَن من عالماِت الترقيمِ. ب . 

)تصويُر أثِر الوعيِد في نفوِس الشعراِء(.
وهكذا نتعامُل مع بقيِّة العناصِر.

دُة(:. ٢ التحريُر الأّوُل )المسوَّ
لما سيتبُع في  دةُ(، ويعدُّ خطّةً واضحةً  )المسوَّ أّوليّاً  في هذِه المرحلِة: يحّرُر الطالُب موضوَعُه تحريراً 
كتابِة موضوِعِه )المقّدمةُ وما سيتناولُُه فيها، والعرُض وما سيتناولُُه فيه، والخاتمةُ وما سيتناولُُه فيها(، ثّم 
العرِض التي سيعرُض معلوماِتِه من خالِلها، )السيُر وفَق تسلسٍل منطقيٍّ مقنٍع مريٍح يتّصُف  يحّددُ طريقةَ 
بالسهولِة والوضوِح والبعِد عن التكلِّف(، ثّم يحّددُ األسلوَب التعبيريَّ الذي سيتّبُعُه )لغةٌ معبّرةٌ موحيةٌ، 
صوٌر جميلةٌ، مشاعُر متدفّقةٌ أو لغةٌ دقيقةٌ وعباراٌت موجزةٌ وخطاٌب مباشٌر أو الجمُع بيَن العقِل والعاطفِة 
وبيَن الخياِل والواقِع(، ثّم يجمُع المعلوماِت ويدعُمها بالشواهِد واألدلِّة، متحّرياً الدقّةَ في نسِبها وصّحِة 

روايِتها، ثّم يكتُب موضوَعُه مؤلّفاً بيَن المعلوماِت تأليفاً متماسكاً مستعمالً النمَط الكتابيَّ المناسَب.
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تطبيُق المرحلِة الثانيِة:	 

المقّدمِة أ .  صوِغ  في  نتابُع  الموضوِع  نصِّ  في  الواردِة  المفتاحيِّة  الجملِة  من  انطالقاً  المقّدمةُ: 
–على  فنكتُب  األّوِل،  العنصِر  من  بدءاً  الموضوِع  عرِض  إلى  الدخوِل  في  تسهُم  التي 
األدبيِّة  العصوِر  في  الفنُّ  هذا  درَج  وقد  االعتذاِر،  فنِّ  في  الشعراءُ  أجادَ   : المثاِل-  سبيِل 
عتِبِه  وإزالِة  إليه،  الُمعتََذِر  ودِّ  استصفاِء  في  جميعاً  تتالقى  متنّوعةً  صوراً  واتّخَذ  المختلفِة، 
والرضا... المودِّة  حباِل  من  انقطَع  ما  ووصِل  والتعنيِف،  اللومِ  شوائِب  من  نفِسِه   وتنقيِة 

)اقترْح مقّدمةً أخرى مراعياً األسلوَب الشائَق1 الذي يجذُب القارَئ إلى متابعِة القراءِة(.
معالجةُ العنصِر األّوِل في العرِض:ب . 

١١ نسّمي الفكرَة كما وردْت في نصِّ الموضوِع، ونبدأُ بها شرَحنا، مستفيديَن مّما:.
١ وردَ في القراءِة التمهيديِّة.	
١ وردَ في القصائِد المدروسِة؛ الستنباِط الفكِر والمعاني المتعلّقِة بالعنصِر وتوظيِفها في تحليِل الفكرِة.	
١ وردَ في مداخِل كلٍّ من النصوِص الواردِة في الوحدِة.	
2١ نعمُل على تفسيِر الفكرِة بالكشِف عن األسباِب والدوافِع التي تدفُع إليها، مراعيَن دقّةَ التفسيِر..
3١ نستعمُل في تناوِل الفكرِة ما نراهُ مناسباً من شرحٍ أو وصٍف أو إقناٍع أو نقاٍش أو نقٍد أو تعليٍق..
التطبيُق عىل العنرِص الأّوِل:	 

١ نبيُّن في الفكرِة السابقِة معنى )الوعيد(، والدوافَع التي دفعْت إليه، ثّم نعمُد إلى شرِح اآلثاِر النفسيِّة 	
واألخيلةَ،  الصوَر  مستعمليَن  حاالِتهم  ونصّوُر  وغيِرِه،  واضطراٍب  وقلٍق  خوٍف  من  الشعراِء  في 

حريصيَن على إبداِع صوٍر تتجلّى من خالِلها الحاُل النفسيّةُ للشاعِر.
١ وعلى ذلك يمكُن صوغُ هذا العنصِر على النحِو اآلتي:	
١ صّوَر الشعراءُ أثَر الوعيِد في نفوِسهم، ونقلوا ما أحدثَُه تهديُد الملوِك لهم من رعٍب مأل القلوَب، 	

وخوٍف أقضَّ المضاجَع، وقلٍق عصَف بالنفوِس، فباتْت كقارٍب تتقاذفُُه الرياُح الهيةً ساخرًة، وما 
ذلك إال خشية الظلمِ وأْخذ الناِس بالشبهاِت...)راجْع قصيدَة النّابغِة وتبيّْن مواطَن هذه المعاني(.

١ َسَك إلغناِء الشرِح السابِق.	 ناقْش زمالءََك ومدرِّ
١ بعَد االنتهاِء من شرِح العنصِر وتفسيِرِه نسوُق الشاهَد المناسَب للفكرِة، مراعيَن الربَط المناسَب 	

 بيَن الشرِح وصاحِب الشاهِد، ثّم نمّهُد إليراِد الشاهِد بأسلوٍب مناسٍب، نحو:
وها هو ذا النّابغةُ الذبيانّي يظهُر قلَقُه الشديَد من وعيِد النّعماِن قائالً:

لُمَتني ــَك  أَنَـّ  - اللَّعَن  ــَت  ــي أَبَ  - أَتـــان 

ــُه ــالُ أَن َســـوَف  ــَت  ــل ُق ــد  َق أَْن  ــُة  ــالَ ــق َم

املـَـســاِمــُع ِمنها  تَــســَتــكُّ  ــتــي  الَّ ــَك  ــل َوتِ

ــُع ــ ــَك رائِ ــلِ ــث ــاِء ِم ــق ــل ــن تِ َوَذلِــــــَك ِمـ

١ بعَد االنتهاِء من شرِح العنصِر األّوِل وشاهِده، نحِرُص على إيجاِد الرابِط المناسِب بين هذا العنصر 	
والعنصِر الذي يليه1، وهذا يسهُم في حسِن االنتقاِل بين العناصِر، واتّساِق الِفَكِر وتدّرِجها؛ مّما 

1.  قد يكونُ االنتقاُل تعقيبًا بسيطًا على الشاهدِ إذا كان ذلك يسهمُ في ربطه مع العنصِر التالي.
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يشّكُل وحدَة الموضوِع وترابطَه.
١ وهكذا نتابُع مع بقيِّة عناصِر الموضوِع.	

صوُغ الخاتمِة:	 

١ الغايةُ من خاتمِة الموضوِع تكثيُف عناصِره وتلخيُصها بما يرّسُخ الِفَكَر الواردَة فيه لدى المتلّقي، 	
من دوِن إضافِة جديٍد.

١ يمكُن البدءُ بصوِغ الخاتمِة بعباراٍت، نحو: ومجمُل القوِل... وهكذا يمكُن القوُل... ومّما سبق يتبيُّن 	
لنا...

ي للموضوِع )المراجعُة والتدقيُق(:. ٣
التحريُر الثا�ف

تعادُ كتابةُ الموضوِع للتأّكِد من تنظيمِ عناصِره وتماسِكها ووضوِحها، واالختياِر الدقيِق لألنماِط الكتابيِّة 
ما  وفَق  موقِعها  في  البديعيِّة  والمحّسناِت  البيانيِّة  الصوِر  واستعماِل  المتلّقي،  ومراعاِة  واأللفاِظ  المناسبِة 

يحتاُج إليه الموضوُع من غيِر تكلٍّف، والتقيِّد بقواعِد النحِو والصرِف واإلمالِء.
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ف زهري كعب �ب

)ت ٢6ه(

ــر  ي عـ
ف

ــاش � ــة، عـ ّيـ ــل املرف ــدى القبائـ ــة إحـ ــب إىل ُمَزيَنـ ــٍد، ينسـ ـ ب
ف

ــل � ــن أهـ ٌم مـ ــرف ـ ــاعٌر مف شـ

ــذي  ـ
ّ
ــى ال ي ُسـ ف أ�ب ــري �ب ــِده زهـ ــعر لوالـ ي الشـ
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َ
ــذ ــالم. تملـ سـ ــدر الإ ــر صـ ــالم وعـ سـ ــل الإ ــا قبـ مـ

 الشـــعَر وهـــو 
ُ

ســـالم. وقـــد مسَعـــُه أبـــوه يقـــول ي عـــر مـــا قبـــل الإ
ف

وىل �
أ
اكن مـــن شـــعراِء الطبقـــِة ال

ي ذلـــك. ُرويـــت 
ف

لنطـــالِق � ـــرة، مســـح ل �ب
ّ
 مـــن نبوِغـــِه وفصاحتـــه املبك

َ
ـــد

ّ
ك

أ ُ الّســـّن، وعندمـــا �ة صغـــري

دة. ــربُ الـ ــدة  بقصيـ َر  ــ�ةُ اشـ ــه  لكّنـ ــا،  ـ لغ�ة ــة  ورصانـ ا  ــلو�ب أسـ ــِة  بفخامـ ــا  ـ ف�ي ــازت  امتـ  
ُ

ــد قصائـ ــه  عنـ

: مدخٌل إلى الّنصِّ

عر  تعدُّ قصيدةُ َكْعِب بن ُزهَير في مَدِح الرسوِل )ملسو هيلع هللا ىلص( المشهورةُ بمطلِعها »بانت سعادُ« ِمن روائِع الشِّ
سول )ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد كان الّسبَب الّذي دفع كعباً  اإلسالمّي، ومن روائِع ما وَعتْه الذاكرةُ األدبيَّةُ في مدح الرَّ
أخا كعٍب أسلَم قبلَه. أمّا كعٌب فقد كابَر وتعّرَض للّرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(  يَديْه )ملسو هيلع هللا ىلص( أنَّ بُجيراً  إلى إلقائها بين 

بالهجاء، ولكّن األمَر لم يَطُْل فاستمع إلى نصِح أخيِه وأسلَم، ودخَل نوُر اإليمان قلبَُه.

نصٌّ شعرّيالُبردة*

ديوان كعب بن زهير: صنعة اإلمام أبي سعيد السكريّ، قدّم له: حنّا نصر الحتي، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1994 م، ص 26 -   *
.42
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الّدرس الثالث

الّنّص:

ــُه١ ــلُـ ــٍل كُـــْنـــُت آُمـ ــي ــل ــوُلَوقــــــاَل كُــــلُّ َخ ــشــغ َم َعـــنـــَك  إِّن  ــَك  ــنَّـ ــَيـ ــِفـ أُلْـ ال 

ــُم٢ ــكُ ــقــي ال أَبـــا لَ ــري ــوا طَ ــُت َخـــلُـّ ــل ــُق ــفــعــوُلَف حـــَمـــُن َم َر الـــرَّ َفـــكُـــلُّ مــا َقـــــدَّ

ــُه٣ َســاَمــُت ــْت  ــالَ ط َوإِن  ــى  ــث أُن ابْـــِن  ــحــمــوُلكُـــلُّ  ــاَء َم ــ ــْدب ــ ــٍة َح ــ ــاً َعـــى آلَـ ــومـ يَـ

ــَدن٤ ــ أَوَعـ الـــلَّـــِه  ــوَل  ــ َرسـ أَنَّ  ــوُلأُنــِبــْئــُت  ــأم ــَد َرســــوِل الــلَّــِه َم ــن ــُو ِع ــف ــَع َوال

الــــــ٥ ناِفلََة  أَعــطــاَك  ــذي  الَّ ــداَك  َه ــُلَمهاً  ــي ــِص ــْف َوتَ ــٌظ  ــي ــواع َم فيها  ــرآِن  ــُق ـــ ـــ ـ

َولَـــم٦ ــاِة  ــُوشـ الـ ــواِل  ــ ــأَْق ــ ِب ــَذّن  ــ ــأُْخ ــ تَ ــي األَقـــاويـــُلال  ــّن ــُرَْت َع ــ ــو كَـ أُْذنِـــــْب ولَـ

ِبــِه٧ ــاُء  ــض ــَت ــس يُ ــوٌر  ــنـ لَـ ســـوَل  الـــرَّ ــن ُســـيـــوِف الـــلَّـــِه َمــســلــوُلإِنَّ  ُمــَهــنَّــٌد ِمـ

ــاَل قــائِــلُــُهــم٨ ــٍة ِمـــن ُقـــَريـــٍش قـ ــصــَب ــوايف ُع ــّا أَْســـلَـــمـــوا زولـ ــ ــَة لَ ــكَّـ ــِن َمـ ــط ــَب ِب

ــٌف ٩ ــُش كُ َوال  أَنْـــكـــاٌس  َفـــــازاَل  ــُلزالــــوا  ــازي ــع َم ِمـــيـــٌل  َوال  ــاِء  ــلِّـــقـ الـ عــنــَد 

ــُم ١٠ ــوســُه ــب ــاٌل لَ ــ ــط ــ ــنِي أَبْ ــرانـ ــَعـ ــُلُشــــمُّ الـ ــي رَساب الــَهــيــجــا  يف  داُوَد  ــجِ  ــس نَ ِمـــن 

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�
ال أُلفِيَنَّك: ال أكون معك في شيء، وال أستطيع 

نفعك.
زولوا: هاجروا إلى المدينة.

أنكاس: جمع ِنْكس: ضعيفٌ، جبانٌ.
 ُكشف: جمع أَكَشف: الذي ال تُرْسَ معه

 في الحرب.

ميل: جمع أميَل: من ال يحسنُ ركوبَ الخيل.
المعازيل: جمع معزال: من ال سالحَ له.

شمّ العرانين: العرانين: األنوف، الواحد عرنين، 
والعبارُة كناية عن األنَفةِ والكبرياء.

سرابيل: جمع سربال: درعٌ.
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النّص١نفّذ١المطلوب:	
١١ اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما بين القوسين فيما يأتي:.

١ الموضوُع الذي تندرُج تحته األبيات: )االعتذار، الوصايا، الفتوح(.	
2١ ضع عنواناً آخر للنّص..

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ ١المناسَب١لألساليِب١النحويِّة١الواردِة١فيه.	 ١قراءًة١جهريًّة١مراعيا١ًالتلوين١َالصوتيَّ اقرأ١النصَّ
القراءُة الصامتُة:	 

١ اقرأ١النص١قراءة١صامتة،١ثّم١نفّذ١المطلوب:	
١١ أشار الشاعُر في المقطَعين األّوِل والثالِث إلى حدثَين مهمَّين في حياِته الشخصيَّة، وفي تاريخ الدولِة .

اإلسالميِّة. وّضح ذلك.
2١ . هات اثنين منها وردا في المقطعين الثاني والثالث.. كثُرت المعاني اإلسالميّةُ في النصِّ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعن بالمعجمِ في تعّرِف معنيين للتّركيِب: )ال أبالكم(، واختر منهما ما يناسُب الّسياَق..
2١ اقرأ الفكَر اآلتيةَ، وصنّفها في الجدول التالي:.

التماُس العفو من الّرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( - األمُل بالعفو واالهتداءُ بنور النبّوة - مدُح الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص( وصحبِه 
الكرام- تجّشُم الشاعِر المخاوَف إليمانه بقدره - افتخاُر الّشاعِر بنفسه(.

الفكرة املستبعدُةالفكرة الّرئيسُة)3(الفكرة الّرئيسُة)2(الفكرة الّرئيسة)١(الفكرة العاّمُة

3١ استخرج من النصِّ قولين، وبيّن موقَف الشاعِر من كلٍّ منهما..
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4١ ه، وبيّن مصدَر كلٍّ منهما.. هات حكمتين أوردَهما الّشاعُر في نصِّ
5١ مدح الشاعر الّرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( بصفات مستقاٍة من الدين اإلسالمي. هات من النّص اثنتين منها..
6١ أشار النّص إلى عدٍد من عوامل النصر. استخرج هذه العوامل، ثّم رتّبها وفق أهميّتها في رأيك..
7١ قال أبو فراس الحْمدانّي:.

ــٌت ــيِّ َم ــدَّ  ــ البُ فــاإِلنْــســاُن  ِمـــتُّ  العمُروإِْن  ــســَح  ــَف وانْ ــاُم  ــ األيَّ ــِت  طــالَ وإْن 

١ وازن بين هذا البيت والبيِت الثّالِث من النصِّ من حيُث المضمون.	
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

8١ كّرَر الّشاعُر )َرُسـوَل اهللِ ( في البيِت الرابع، ما داللةُ ذلك؟.
9١ استخرج من النّصِّ أسلوباً خبرياً، وحّدد نوَعُه..
ِح اثنتين من وظائفها..١0١ استخرج من النّصِّ صورًة بيانيّة، وحلّلها، ثّم وضِّ
١١١.. اعتمَد الّشاعُر اللّوَن والّصوَت والحركةَ في توضيِح معانيِه. دلّل على ذلك بأمثلٍة من النّصِّ
استعمل الّشاعُر الطّباَق في البيِت الرابع. حّدده، وبيّن قيمتَُه الفنّيّةَ..١2١

دة
فائ

من القيم الفنّيّة للطّباق:
١ توضيح المعنى.	
١ إثارة الخيال من خالل إعمال العقل بالمتناقضات.	
١ إثارة المشاعر ومحاولة التأثير في المتلّقي.	

استخرج من كلِّ مقطٍع من مقاطِع النصِّ شعوراً عاطفيّاً، ومثّل له بأداٍة مناسبة..١3١
اذكر مصدراً من مصادر الموسيقا الداخليِّة في البيِت السابِع، ومثّل له..١4١
حّدد القافية في البيِت األّول من النّص، واذكر حرف الّروّي..١5١

 ّ

١ انثر١أبياَت١المقطعين١األّوِل١والثّالِث١بأسلوٍب١جميل؛١محافظا١ًعلى١تسلسل١ِالِفكَر.	

 ّ

١ ١االعتذاُر١والتراجُع١عن١الخطأ١إلى١جادة١الّصواب١سلوكا١ًإنسانيّا١ًراقياً،١ينزع١ُالضغينة١َمن١النفوس١ِوينشُر١الوفاق١َ	 يعدُّ
بين١الناس.

١ اكتب موضوعاً في القول السابق مستفيداً مّما ورد في النّص.	
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قواعد اللغة- حروُف الجّر

)األصليُة والزائدُة والشبيهُة بالزائدِة(

…1…
١ ١أجب١عن١األسئلة١التّالية:	 اقرأ١البيت١اآلتي،١ثمَّ

١ قال كعب بن زهير:	

ــِه ب ــاُء  ــض ــت ــس يُ لـــنـــوٌر  ــوَل  ــرسـ الـ مسلوُلإنَّ  ــِه  ــل ال ــوِف  ــي س ِمـــْن  ــٌد  ــنَّ ــه ُم

الأسئلة:	 

١١ استخرج حرفَي الجرِّ من البيت السابق..
2١ هل يمكن حذفهما؟ ولماذا؟.
3١ ِبَم نعلِّق كاّلً منهما؟ وماذا نسمِّي هذا النوع من أحرف الجر؟.

كر
حروف الجّر األصليّة هي التي تحتاج إلى متعلَّق وال يُستغنَى عنها معنًى وال إعراباً.تذ

تطبيق:	 

١ استخرج١من١البيت١اآلتي١أحرَف١الجّر،١ثم١أعرْب١مجرورَها.	
١ قال كعب بن زهير:	

ــاِة َولَـــم ــُوشـ ــُلال تَـــأُْخـــَذّن بـــأقـــواِل الـ ــاوي ــي األَق ــّن ــُرَت َع ــ ــْب ولَـــو كَ ــ أُْذنِـ

…2…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة:	

١ قال مجنون ليلى:	

عــداً وال  ــٍق،  صــدي مــن  مــا  التي  يرى نِضَو ما أبقيِت، إال رىث ليا     املهزولوأنـــِت 

١ ١من١واجٍب١تكلَُّف١به.	 ال١تهملَنَّ

١ قال أبو خراش الهذلي:	

الُدجى لَيلَِة  يف  ــوَم  ــَق ال أَلَهـــدي  يَرمي؟َوإِّن  َفتًى  ِمن  َهل  قيَل  ما  إِذا  َوأَرمــي 

١ قال سواد بن قارب:	

شفاعٍة     ذو  ال  ــوَم  يـ شفيعاً  يل  ــٍن عــن ســـواِد بــِن قــارِبوكــن  ــغ ســـواَك ِبُ



35

١ قال حّسان بن ثابت:	

ـــ ــي ــل ــراأَمـــــــرٌ َعـــلَـــيـــنـــا َرســــــــوُل املَ ــ أَم إِلَـــيـــنـــا  ِبــــــذاَك  ــْب  ــ ــِب ــ أَح ِك 

١ قال البحتري:	

ــيــايل ــا الــلَّ ــن ــا تَـــخـــوُض لَ ــِك م ــِب ــس ــَح ــاِتِب ــتـ ـ ــشَّ ــنِي املُـــــــَرِّحِ َوالـ ــَبـ ِمــــَن الـ

الأسئلُة:	 

١١ دلَّ على حرف الجّر واسمه المجرور في كلٍّ من األمثلة الثالثة األولى، وبيّن نوع االسم المجرور .
وفق التنكير والتعريف.

2١ احذف حرف الجّر )من(، ثّم أعرب االسم المجرور بعد حذف حرف الجّر..
3١ سمِّ األساليب التي سبقت دخول حرف الجّر)من( على مجرورها..
4١ الرابع والخامس . مّما ورد في كّل من األمثلة  )الباء( مستفيداً  الجّر  تبيّن أشهر مواطن زيادة حرف 

والسادس؟
5١ هل يستغنى عن حرف الجّر الزائد مع بقاء صّحة المعنى؟ ماذا تفيد زيادته؟.
6١ بيّن الفرق بين حرف الجّر األصلّي وحرف الجّر الزائد من حيث التعليق..

تج
ستن

ا

حرُف الَجرِّ الزائُد هو الذي يعمُل لفظاً ال محاّلً ويصحُّ حذفُُه مع بقاِء المعنى1 وال يحتاج 
إلى تعليق، ومن أشهر مواضع زيادة حروف الَجّر:

١ تُزادُ )من(: إذا كان مجروُرها نكرًة وُسبقْت بنفٍي أو نهٍي أو استفهامٍ بـ )هل( ويكوُن 	
مجروُرها في محلِّ رفع فاعل أو في محلِّ رفع مبتدأ أو في محلِّ نصب مفعول به.

١ وتزادُ )الباء( في مواضَع من أشهِرها: الخبر المنفي، والمبتدأ )َحْسُب(، وصيغة 	
ب أفِعْل به. التعجُّ

تطبيق:	 

١ ١الزائدةَ،١وبيّن١سبَب١زيادِتها،١ثم١أعرْب١مجرورَها:	 استخرج١من١األبيات١اآلتية١حروَف١الجرِّ
١ قال طرفة:	

ــًة ــاَف ــخ ِل الـــّتـــاع َم ــُت ِبـــَحـــاَّ ــسـ ــِدَولَـ ــوُم أَرِفـ ــَق ــِد ال ــســَرِف ــن َمــتــى يَ ــِك َولَ

١ قال أبو تّمامٍ:	

ســـيـــأيت إال  شـــــــــّدٍة  ــن  ــ مـ ــاُءومــــــا  ــ ــا َرخـ ــهـ تِـ ــدَّ ــِد شـ ــعـ ــْن بَـ ــ ــا ِمـ ــه ل

١ قال أحمد شوقي:	  

املـــكـــتـــِب ــُة  ــبـ ــحـ صـ حــــبَّــــذا  ــِبأال  ــبـ ــِه أحـ ــ ــاِمـ ــ ــأيَّـ ــ ــْب بـ ــ ــ ــِب ــ ــ وأح

الحروفُ الزائدُة كلُّها تفيدُ التوكيدَ.  .1
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…3…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ 	: قال حاتٌم الطائيُّ

ــــِه أمِّ واحــــــِد  ُربَّ  إّن  أرُسأمـــــــاويَّ  وال  عــلــيــه  قـــْتـــٌل  فـــا  أَجــــــْرُت 

١ قال معن بن أوس: 	

ــن ــ ِم أَتـــــــــــــاَك  َخـــــــــرٍ  َحــــــيــــــُث تَـــــــــأيت املـــــــكَـــــــاِرهُربَّ 

١ قال خليل مردم:	

به ــنَّ  ــ ُض رِّ  كـــالـــدُّ ــٍة  ــون ــن ــك م ــُدُهوُربَّ  ــواِضـ ــُه نـ ــْت ــصــان ــِن الــُعــيــوِن ف ــ َع

الأسئلة:	 

١١ ( مع بقاء المعنى صحيحاً؟ ما الذي يؤدّيه من معنى؟. أيصّح حذف )ربَّ
2١ دّل على األسماء المجرورة بـ )رّب( وبيّن نوعها وفق التنكير والتعريف. هل تحتاج هذه األسماء إلى .

تعليق؟
3١ ( وفَق اللُّزوم والتعدية.. بيّن نوع األفعاِل التي جاءت بعد مجروِر)ُربَّ
4١ أعرب االسم المجرور بـ )رّب( في كّل من األمثلة السابقة مستفيداً من حالة الفعل الذي جاء بعده..
5١ أهو حرُف جرِّ زائٌد أم شبيٌه بالّزائد؟.

تج
ستن

ا

حروُف الجرِّ الشبيهةُ بالزائدِة: ما ال يمكُن االستغناءُ عنها لفظاً ومعنى، غير أنّها ال تحتاُج إلى 
(: وتفيُد التكثيَر أو التقليَل1 ومجروُرها نكرةٌ. متعلٍّق. ومن أشهِرها )ُربَّ

إعراب االسم بعدها:
١ في محّل رفٍع مبتدأ إذا كان بعَدها فعٌل الزمٌ أو فعٌل متعدٍّ استوفى مفعولَُه.	
١ في محلِّ نصٍب مفعوالً به إذا كان ما بعَدها فعالً متعّدياً لم يستوِف مفعولَُه.	

تطبيق:	 

١ أعرْب١مجرور١َ)ُرّب(١فيما١يأتي:	
١ ربَّ جهٍد بذلُت فلم أندمْ.	
١ ربَّ معروٍف صغيٍر يدفُع حاجةً كبيرة.	

قد تفيدُ ) ربَّ( التقليَل تبعًا لسياِق الكالم، مثاٌل: ربّ ضارةٍ نافعة.  .1
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القاعدة العاّمة

لحروِف الجّر ثالثةُ أنواٍع: أصليّةٌ وزائدةٌ وشبيهةٌ بالزائدِة.
١ حرُف الجرِّ األصلّي: ما يحتاج إلى متعلٍّق وال يُستغنى عنه معنًى وال إعراباً.	
١  حرُف الجرِّ الزائُد هو الذي يعمُل لفظاً ال محاّلً ويصحُّ حذفُُه مع بقاِء المعنى.	

 ومن أشهرها )ِمن، الباء(، ومن مواضعهما:
تأتي)من( زائدة: إذا كان مجروُرها نكرًة وُسبقْت بنفٍي أو نهٍي أو استفهامٍ بـ )هل( ويكوُن 

 مجروُرها في محلِّ رفٍع فاعالً أو في محلِّ رفٍع مبتدأ أو في محلِّ نصٍب مفعوالً به.
ب أفِعْل  وتزادُ )الباء( في مواضَع من أشهِرها: الخبر المنفي، والمبتدأ )َحْسُب(، وصيغة التعجُّ

به.
١ حروُف الجّر الشبيهةُ بالزائدة: ال يمكُن االستغاءُ عنها لفظاً ومعنى، غير أنّها ال تحتاُج إلى 	

(: وتفيُد التكثيَر أو التقليَل وفق الّسياِق، ومجروُرها نكرةٌ، ويكوُن  متعلٍّق ومن أشهِرها )ُربَّ
االسُم المجروُر في محّل رفٍع مبتدأ إذا جاء بعَدها فعٌل الزمٌ أو فعٌل متعدٍّ استوفى مفعولَُه، 

ويكوُن في محلِّ نصٍب مفعوالً به إذا جاء بعَدها فعٌل متعدٍّ لم يستوِف مفعولَُه.

التقويم النهائّي

١١ اقرأ ما يلي وامأل حقول الجدول بالمطلوب:.
١ قال النابغة الذبياني:	

ــَس ِبُــنــَقــٍض ــي ــُت لَ ــل ــى ُق ــّت ــآِيــِبتَـــطـــاَوَل َح ــرعــى الــُنــجــوَم ِب ــذي يَ ــَس الَّـ ــي َولَ

١ قال الشنفرى:	

ــْن أكُ مل  اِد  ــزَّ الـ إىل  ــدي  األَيْـ ِت  ُمـــدَّ أَْعــجــُلوإْن  ــوِم  ــَق ال ــُع  ــش أَْج إِْذ  بأعَجلِهْم 

١ قال أبو العتاهية:	

ــن ــكُ ــي يَ ــق ــا يَ ــلَّـــُه َفـ ــَك الـ ــِب ــس ــَح ــنِب ــُه ــُه ِمــــَن األَمــــــِر يَ نـ ــوِّ ــَهـ َومــــا يُـ

١ قال البحتري:	

ــري ــم َض فــيــِه  كــــــُت  َشَ رِسٍّ  ــاقــيُربَّ  ــتَّ َوطَـــــــواُه الـــلِّـــســـاُن ِعـــنـــَد ال

١ قال الرياحي:	

لَِنزيلِكُم ــرًى  ِقـ ــن  ِم ــل  َه ــْم  ــكُ ــلُ ِجـــَفـــاِن؟نُــَســائِ ــْلِء  ــ ــ ِبَ ــوٍن ال  ــُفـ ُجـ ِبَـــــلِء 
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إعراب االسم املجرورنوعهحرف الجّر

2١ ( في كّل مما يأتي ثم أعرب مجروره.. وّضح المعنى الذي أفاده )ربَّ
١ قال الحارث بن حلّزة:	

ــا ِبـــَبـــيـــِنـــهـــا أَســـــــاُء ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مقيمآََذنَـ  - الفراق  الثَّواُء  ِمنُه  ــلُّ  ُيَ ثــاٍو  ُربَّ 

١ قال القاضي التنوخي:	

ِبـــُصـــدوٍد ــُه  ــُتـ ــْعـ ــطَـ َقـ ــٍل  ــيـ لَـ َوداُعُربَّ  ــِه  ــيـ فـ كـــــاَن  مـــا  وِفــــــــراٍق 

3١ اشرح البيت اآلتي وأعربه إعراب مفردات وجمل:.
١ قال أبو تّمام:	

أمــاً يل  عــنــَك  ــٍص  ــْق ِبُ الــحــجــاُب  تَحتِجُبليس  ــني  ح ــى  تُــرجَّ ـــاَء  الـــسَّ إنَّ 

علم البالغة - اإلنشاء الّطلبّي

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	
١ قال الّشاعُر كعب بُن زهير:	

ــُم١ ــكُ ــقــي ال أَبـــا لَ ــري ــُت َخـــلّـــوا طَ ــل ــُق ــفــعــوُلَف َر الـــَرحـــَمـــُن َم َفـــكُـــلُّ مــا َقـــــدَّ

ــم٢ َولَـ الـــُوشـــاِة  ــواِل  ــأقـ بـ ــَذّن  ــ ــأَُخ ــ تَ ــي األَقـــاويـــُلال  ــّن أُْذنِـــــْب ولَـــو كَــــُرَت َع

١ وقال البوصيرّي:	

ــي ُمــقــابــلــٌة ٣ ــظِّ ــِه ح ــِهـ ــْن وجـ ــ ــَت ِم ــي ــل ــُلف ــي ــب ــْق ــه تَ ــي ــّف ولـــيـــَت حـــظِّـــَي ِمـــن ك

ــه نـــحـــَوَك يب٤ ــل ــوَل ال ــ ــوُب رس ــج ــُلمــتــى ت ــي ــراس ــاٌت م ــب ــي ــج تـــلـــَك الـــجـــبـــاَل ن

لكُم٥ شــبــيــَه  ال  أْن  ــْم  بــايــعــُتــكُ ــوُم  قـ ــا  ِقيلُواي أو  البيَع  فاستقيلُوا  الـــورى  ــَن  م

الأسئلة:	 

١١ ماذا نسّمي األسلوَب )َخلّوا َطريقي( الواردَ في البيِت األّوِل؟.
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2١ ما األسلوُب الذي استعملَُه الشاعُر في طلِب الكفِّ عن الفعِل في البيت الثّاني؟.
3١ ماذا تمنّى البوصيرّي في بيته األّول؟ وما الحرف الذي عبّر به عن تمنّيه؟.
4١ سمِّ األسلوَب الواردَ في البيِت الّرابع؟.
5١ ماذا نسّمي األسلوب )يا قوم بايعتكم( الوارد في البيت الخامس؟.
6١ هل يحتمُل كلٌّ من أنواع الكالم السابِق التصديَق أو التكذيَب؟ أخبريٌّ هو أم إنشائّي؟.
7١ أيستدعي كلٌّ من األساليِب تحقيَق طلٍب بعد النطِق بها؟ وماذا نسّمي كاّلً من هذه األساليب؟.

اإلنشاء الطّلبّي1 يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطّلب وله خمسة أنواع:
١١ األمر: وهو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام..
2١ النّهي: طلب الكّف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام..
3١  النّداء: طلب المتكلّم إقبال المخاطب عليه بحرٍف من حروف النداء..
4١ االستفهام: وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل..
5١ التّمنّي: وهو طلب الّشيء المحبوب الّذي ال يُرجى؛ الستحالة الحصول عليه، أو بُعِد مناله..

م
عّل

ت

التقويم النهائّي

١١ اقرأ ما يأتي، ثّم امأل الجدوَل التالي بالمطلوب:.
١ ح:	 قال قيس بن الملوَّ

جناَحُه؟ ُمعرٍ  ــْن  ِم هــْل  القطا  أطـــرُأرِسَب  ــُت  ــويْـ هـ قـــد  َمــــْن  إىل  ــّي  ــع ل

١ وقال الرصافي:	

عميٌق فيك  ــّصــمــُت  وال ِشــعــري  ــاِل؟لــيــَت  ــ س أم  عـــهـــَدُهـــم  أنــــَت  ذاكـــــٌر 

١ قال أبو األسود الّدؤلّي:	

ــُه ــلَ ــْث ال تَـــْنـــَه َعـــْن ُخـــلُـــٍق وتَـــــأيَْت ِم

ــهــا عــن َغــيِّــهــا ــَه ابـــــَدأْ بــنــفــســَك فــان

َعــظــيــُم َفــعــلْــَت  إذا  ــَك  ــي ــل ع ــاٌر  ــ َعـ

َحكيُم فــأَنــَت  ــُه  ــْن ع ــْت  ــَه ــت ان َفــــإِذا 

نوُعُهاإلنشاُء الطّلبّي

وهناك إنشاٌء غير طلبيّ ، ومن أنواعه: المدح والّذمّ والقسم والتّعجّب والرّجاء.  .1
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2١ غيّر صيغ اإلنشاء الواردة في األبيات اآلتية إلى صيغ إنشاء أخرى:.
١ قال كعب بن زهير:	

ــُم١ ــكُ ــقــي ال أَبـــا لَ ــري ــوا طَ ــُت َخـــلُـّ ــل ــُق ــفــعــوُلَف حـــَمـــُن َم َر الـــرَّ َفـــكُـــلُّ مــا َقـــــدَّ

الــــــ ٢ ناِفلََة  أَعــطــاَك  ــذي  الَّ ــداَك  َه ــفــصــيــُلَمهاً  َوتَ ــٌظ  ــي ــواع َم فيها  ــرآِن  ــُق ـــ ـــ ـ

ــم٣ َولَـ ــاِة  ــُوشـ الـ ــَذنِّ بـــأَْقـــواِل  ــ ــأَُخ ــ تَ ــي األَقـــاويـــُلال  ــنِّ أُْذنِـــــْب ولَـــو كَــــُرَت َع

3١ حدث بينك وبين صديقك موقف أدّى إلى خالف صغير. اكتب إليه رسالة اعتذار مستعمالً اإلنشاء .
الطلبّي بصيغه المتنّوعة.

علُم الَعروض - الكتابُة الَعروضّية

لمعرفِة وزن قصيدٍة ما، ينبغي معرفةُ قواعِد الكتابة العروضيّة التي تقومُ على الموسيقا السمعيِّة ال على ما 
يُكتَُب، وهناك بعُض المبادئ العامِّة التي ال بّد من مراعاِتها في الكتابِة العروضيّة، وهي:

١١ العمدةُ في تقطيع البيِت النطُق ال الكتابةُ؛ فما يُلفُظ يُثبَُت وما ال يُلفُظ ال يُثبُت..
١ مثال: اهلل: الاله، هذا: هاذا، لكن: الكن ، ذهبوا: ذهبو، أنا: أَن1.	
2١ التنويُن في آخِر االسمِ يُعدُّ نوناً ساكنةً: كتاٌب:كتابُْن..
3١ )ال( التعريف: .

)ال( التعريف الّشمسيّة: إذا جاءت في أّول الكالم تسقط الم )ال( التعريف، وتبقى همزة الوصل: أ . 
 الّشمس  ـــــــــ أْشَشمس 

وإذا جاءت متّصلة بما قبلها تسقط كاملة: أشرقِت الّشمس ــــــــ أشرقِتْش َشمس
  )ال( التعريف القمريّة:  ب . 

 إذا جاءت متّصلة بما قبلها تسقط همزة الوصل وتبقى )ال( التعريف: والباب ـــــــــ ولباب. 
وإذا جاءت في أّول الكالم تبقى كاملة: الباب ــــــــــ الباب

4١ الحرُف المشّددُ يتألُّف من حرفين أّولُهما ساكٌن والثاني متحرٌك..
5١ المّدةُ تُكتب حرفين: األّول متحّرٌك والثّاني ساكٌن..
6١ إذا كان ما قبَل هاِء الضميِر متحركاً ولم يأِت بعدها ساكن أُشِبَعْت حركتُها بحرٍف من نوِعها2..

ال تلفظ ألف )أنا( غالبًا.  .1
إذا كان ما قبلها ساكنًا يجوز اإلشباع وعدمه.  .2
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١ قال المهلِهل بن ربيعة:	

ــاً َعــلَــيــنــا ــِم ــَت ــش ــاَر الــلَّــيــُل ُم ــ ــ ــُه نَـــهـــاُرَوص ــ ــَس لَـ ــيـ كَــــــأَنَّ الـــلَّـــيـــَل لَـ

١ فالهاء في )لهُ( تُكتب: لهو.	
7١ الحرُف المتحرُك في نهايِة كلِّ شطٍر يُشبُع بحرٍف ساكٍن من جنِس حركِتِه، مثال:.

بــــ يُستضاُء  لنوٌر  ســوَل  الــرَّ ــِه مسلوـِهإنَّ  ــلَّ ال ــيــوِف  ُلُمــهــنَّــٌد ِمــْن ُس
ــوِهْي ــ لُ

8١ إذا كانت ميُم الجمِع متحركةً وَجَب إشباُع حركِتها، مثل: )فإن همو ذهبت أخالقُهم ذهبو(..
9١ تسقط الم )ال( التعريف من الكتابة إذا سبقت حرفاً شمسيَّاً ألنها تدغم بالحرف الذي بعدها ويعدُّ .

حرفاً مضّعفاً قال ابن هانئ:

ــرًة    ــطّ ــع ــاً ُم ــاس ــف ــح تــبــعــُث أن يـ ــرِّ والـ

)ور ري ح(  

يختلط ــَورِد  ــ ــ ال ــاِء  ــ ب ــرِ  ــب ــع ال ــَل  ــث م

)لــل عبي ر( 

 عودة الحرف المحذوف كتابة: )لكن( تُكتب )الكن(..١0١
 حذف األلف الفارقة: )كتبوا( تُكتب )كتبو(.١١١
 حذف همزة الوصل في درج الكالم: )واستخدم( تكتب )وْستَْخَدم(..١2١

لتسهيِل عمليِة الوزِن تُكتُب الكلمةُ كما نلفظُها، ثم نضُع إشارَة )/( تحَت الحرِف المتحّرك 
وإشارَة )o( تحّت الحرِف الساكن، وهذا ما يسمى بالكتابِة العروضيِّة، مثال:

قائلُُهم ــاَل  قـ ُقــريــٍش  ــْن  ِمـ ــٍة  ــب ــْص ُع ــوايف  ــ ــا أســلــُمــوا زولُ ــَة ملَـّ ــكَّـ ِبـــَبـــطْـــِن َمـ

ُزْو لُْوَماْ أَْس لَُمْوكَتَلَْمِببَْط ِنَْكئِلُُهْمِشْن قَاْ لََقاِْمْن قَُرْييف ُعْص بَِتْ

5// 5/ 5/5//5/5//5/5/5///5// 5//5///5// 5/ 5/5/ 5/

التنوين 

يُكتب نوناً 

ساكنة

التنوين 

يُكتب نوناً 

ساكنة

الكاف املشددة تُكتب 

حرفني األّول ساكن 

والثاين متحّرك

حذفت ألف 

التفريق

حذفت 

ألف 

التفريق

دة
فائ

طبِّق:	 

١ اكتب١البيت١اآلتي١كتابة١عروضيَّة:	
١ قال كعب بن زهير:	

َمْتبوُل ــْوَم  ــي ال َفَقلْبي  ــعــاُد  ُس ــْت  ــانَ َمكبــــــوُلب يُــــــْفَد  مل  إثْـــــَرها  ُمتيٌَّم 
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نصٌّ شعرّيوفاء*

ي ربيعة  ف أ�ب معر �ب

)١٣ - ٩٣ ه(

ث وطرافـــة امُلســـامر  ِ
ّ

 شـــعره عـــىل لباقـــة املتحـــد
ّ

ســـيِب، ويـــدل
ّ
لن َر �ب ِ

ـــزوم، اشـــ�ةُ ي مف
مـــن ســـادة بـــيف

، ورأى بعـــض  ــادق الـــّس مطبـــوع التعبـــري ــاعر صـ ــامته، وهـــو شـ ــة الظريـــف املعـــروف بوسـ قـ وأ�ف

ـــل  يَّ ف  عـــن شـــاعر قبـــل، وقـــد �ة
 مل يـــؤ�ثَ

ً
ـــا إكثـــارا ـــه أبـــدع فـــّن القصـــة املنظومـــة أو أكـــرث م�ف

ّ
النقـــاد أن

ــىل  ــد عـ ــده، واعتمـ ــض قصائـ ببعـ ــه  ــذي وصفـ الـ ــو  النحـ ــىل   عـ
ً
ــا زمنـ ــاش  ــل، وعـ ـ التخيُّ ــاب  فأصـ

د عـــىل لســـان صاحبـــة ل  ِ ، وأضـــاف مـــن عنـــده مـــا مل �ي
ً
ا ف كثـــري ع القصاصـــ�ي ف ع مـــرف ف  و�ف

ً
ا يـــال كثـــري الف

 منـــه هـــذا النـــّص.
َ

ِخـــذ
ُ
ـــم الـــام والـــوار. ل ديـــوان شـــعر مطبـــوع أ ول صاحـــب مّمـــن أســـند إل�ي

مدخل إلى النّص:

وسيلٍة  خيُر  النَّبيلِة  بالعاطفِة  المشحوَن  االعتذاَر  لكّن  المحبّين،  بين  اإليقاع  إلى  الواشون  سعى  طالما 
يعكِّر  ما  مبتعدًة عن كلِّ  بالعهِد،  الوفاء  عند  لتتالقى  ادقِة  الصَّ القلوِب  لغةُ  تحّدثْت  إذا  للصفاء، والسيّما 

صفَوها.

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزوميّ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة األولى،1952 م،  مطبعة السعادة بمصر، ص 352-  *
.353
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الّدرس الثالث

الّنّص:

َمها١ َقــلــُب  يــا  َفــُقــلــُت:  ــلــبــي  َق ــنَّ  ــ َجهاُج ــزِم  ــ ــَع ــ َوال ــِم  ــل ــِح ــال ِب ْل  ــدَّ ــَبـ تـ ال 

يَــقــنٌي٢ ــا  ــ ــاه ــ أَت مـــا  أَنَّ  كَـــّاَحـــلَـــَفـــْت  َفـــَديـــُتـــِك،  ــي  ــف ــلِ ــح تَ ــُت: ال  ــلـ ُقـ

ــَرٍم٣ ــ ــن بَــــــداِك ِبـ ــ ُذاّلأَســـــــأَُل الـــلّـــَه َم ــاَش  ــ ع مــا  الــَحــيــاِة  يف  ــرى  ــ يَ أَن 

ــذَر ِمــّنــي٤ ــُعـ ــي الـــلّـــَه واقـــَبـــي الـ ــق ــاتَّ َزاّلَف كــــاَن  مـــا  بَـــعـــِض  َعـــن  ــايَف  ــ ــج ــ َوتَ

ــن٥ ــِك ــأْن َســِخــطْــِت ولَ ــ ــــــب ب ــم أَُرحِّ َوأَهــــالَـ َعـــّنـــا  ــِت  ــيـ َرضـ إِن  َمـــرَحـــبـــاً 

ــد٦ ــَب ال لَــيــلَــَة  أَبــــَرتُــــُه  ــاً  ــهـ َوجـ َوَحــــّاإِنَّ  ــاُل  ــ ــَج ــ ال ابْـــَتـــنـــى  َعـــلَـــيـــِه  ِر 

ــز٧ ــأَُل املُ ــسـ ــو ِبـــِه تَـ ــُه ل ــَوجـ ــِك الـ ــُهـ ــّاَوجـ ــَه اســَت ــاِل  ــ ــَج ــ َوال ــِن  ــس ــُح ال ــَن  ــ ِم َن 

َوَجــــّاَوأَســـــيـــــٌل ِمـــــَن الـــــُوجـــــوِه نَــضــر٨ٌ ــاِل  ــ ــَج ــ ال ــُن  ــسـ ُحـ فــيــِه  َدقَّ 

ــاِم ِمـــنـــِك لَـــــراٍض٩ ــ ــسَّ ــ ــال ــ ــي ِب ــ ــن ــ ــْزالإِنَّ ــ َج نَــــوالِــــِك  ــن  ــ ِم ذاَك  َوأَرى 

ــُت َحــّتــى١٠ ــش ــا ِع ــَل م ــي ــل ــَخ ــوُن ال ــ يُـــنـــَقـــَل الـــَبـــحـــُر ِبـــالـــَغـــرابـــيـــِل نَــقــاال أَخـ

ــا١١ ــّن ِم الـــــُودِّ  يف  الـــُفـــجـــوَر  أَراَد  ُغـــّاَمـــن  ِذراَعـــــيـــــِه  يف  ــُه  ــ ــلَّ ــ ال َب  َضَ
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

ال تبدّل: أصلها ال تتبدّل.
بداك: بدأك.

الصرم: الهجر والقطيعة.
تجاَفي: ابتعدي.

: انحرف عن الصواب. زلَّ
المُزن: السّحاب.

: انصبَّ مطره. استهلَّ

األسيل: الخدّ الناعم.
نضير: جميل.

: عَُظمَ وَكبُر. جَلَّ
جزاًل: كثيرًا عظيمًا.

الفجور في الودّ: العدول عنه أو إفساده
غّل: قيد أو طوق من حديد.
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النص.١نفّذ١المطلوب:	
١١ استبعد اإلجابة غير الّصحيحة مّما بين القوسين: .

١ بدا الشاعر في النص )صادقاً – مسترضياً – مجافياً(	
2١ اقترح عنواناً آخر للنّص..

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ اقرأ١أبيات١النّص١متمثاّل١ًبصوتك١وحركات١يديك١وإيحاءات١وجهك١شعورَي١الحّب١واإلعجاب.	
القراءُة الصامتُة:	 

١١ ما الذي رجاه الشاعر من اهلّل في المقطعين األّول والثالث؟.
2١ امتاز وصف الشاعر في نّصه باللّباقة والسمّو. وّضح ذلك من فهمك المقطع الثاني..

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعن بالمعجم في تعّرف الفرق بين ما وضع تحته خط من كّل مّما يأتي:.
١ قال عمر بن أبي ربيعة:	

ــز ــِه تَــســأَُل املُ ــو ِبـ اســَتــَهــّاَوجــُهــِك الــَوجــُه ل ــاِل  ــَجـ َوالـ ــســِن  ــُح ال ــَن  ِمـ َن 

١ قال حافظ  إبراهيم:	

مــدحــَتــُه ــِد  ــغــي ال ــِر  ــذك ب ــهــلَّ  اســت ريَّــــاِنوال  ــِك  ــلـ املُـ بـــجـــاِل  ــٍن  مـــوطـ يف 

2١ ما الفكرة العامّة التي بُني عليها النّص؟.
3١ رتّب الفكر اآلتية وفق ورودها في النّص:.

١ التغنّي بجمال المحبوبة.	
١ التعهّد بالوفاء وصون الودّ.	
١ عتاب الّشاعر محبوبته واسترضاؤها.	
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4١ ِبَم نصح الشاعر قلبه؟ وِلَم؟.
5١ اكتشف سبب استياء المحبوبة من الشاعر، ثّم بيّن ردّ الشاعر عليه..
6١ ما الذي اعتمده الشاعر إلبراز شّدة جمال المحبوبة؟ هات دليالً على ما تذهب إليه..
7١ قال البحتري:.

ــَقـــوٍل ِبـ ــودي  ــ ــُج ــ تَ بــــأْن  راٍض  ــا  ــ ــاُلأن ــي خ مــنــِك  يَــطــيــُف  أو  كـــــاذٍب 

١ وازن بين هذا البيت والبيت التاسع من حيث المضمون.	
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ استعمل الشاعر الجمَل االسميّةَ في المقطع الثاني من النّص. استخرج هذه الجمل، ثّم بيّن أثرها في .
خدمة المعنى.

2١ لجأ الشاعر إلى األسلوب اإلنشائي في مواضع عّدة من المقطع األّول. استخرج أمثلة عليه، وبيّن أثره .
في خدمة الغرض الشعرّي. 

3١ في قول الشاعر )تْسأُل المزَن( صورة بيانيّة، حلّلها وسّمها، واشرح اثنتين من وظائفها..
4١ هات من البيت الخامس محّسناً بديعياً، واذكر نوعه، وبيّن قيمته الفنّيّة..
5١ استخرج من المقطعين األّول والثاني شعوَرين عاطفيّين، محّدداً موطن كّل منهما..
6١ استخرج مصادر الموسيقا الداخليّة في المقطع الثالث من النّّص..
7١ اكتب البيت اآلتي كتابة عروضيّة:.

ــي الـــُعـــذَر ِمــّنــي ــَب ــَه واق ــلّ ــقــي ال ــاتَّ َزاّلَف ــاَن  ــ ك مــا  بَــعــِض  ــن  َعـ َوتَـــجـــايَف 

 ّ

١ اكتفى١الشاعر١في١مقطعه١الثاني١بالتغنّي١بالصفات١الحسيّة١للمحبوبة.١أضف١من١عندك١صفات١معنويّة١تزيد١المرأة١مكانة١	
وجماالً.

 ّ

١ ١التعبير١األدبي:	
ازدهَر فنُّ المديح في األدِب العربيِّ عبر العصور، فحافَظ الشعراءُ في عصر ما قبل اإلسالم على المعاني 
َِّة في وصِف ممدوحيهم، ولكّن المديَح شهَد في العصِر اإلسالميِّ تطّوراً ملحوظاً فانكبَّ الشعراء  التقليدي

على المديح النبوّي، وأضَفوا على مدحهم المعانَي اإلسالميَّة الصافية.
١ ناقش الموضوع السابق وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة.	
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قواعُد الّلغة )صرف(: اإلعالل

…1…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال عمر بن أبي ربيعة:	

ــو َهــديــاً ــدعـ ــاِم تَـ ــ ــَح ــ َسقياوُدعـــــــاُء ال ــاً  ــب ــل َق ــاَج  ــ ه ُغــصــَنــنِي  ــنَي  ــ بَ

١ وقال أيضاً:	

ُحــكْــِمــِه يَــســتــوي يف  ــذا  ــ ه ــف  ــي ــْمك ــ ــه ــ ــّت ــ ُم وأّن  بَــــــــرٌّ  ـــــــــُه  أنَـّ

الأسئلة:	 

١١ ما الحرف الذي انتهت به كلٌّ من: )تدعو، يستوي(؟ وما حركة ما قبله؟.
2١ ما عالمة إعراب كلٍّ منها؟ أظهرت عالمة اإلعراب أم قّدرت؟ ولماذا؟.

تج
ستن

تقّدر كلٌّ من الضّمة والكسرة إذا جاءت في آخر كلمة تنتهي بواو مضموم ما قبلها أو ياء ا
مكسور ما قبلها لثقلهما على حرف العلّة، ويسّمى ذلك إعالالً بالتّسكين، أمّا الفتحة فتظهر 

عليهما لخّفتها.

تطبيق:	 

١ استخرج١من١البيتين١اآلتيين١حالتَي١اإلعالل١بالتسكين،١واشرح١كاّل١ًمنهما.	
١ قال ابن زيدون:	

تَدانينا  ــن  م ــاً  ــدي بَ ــايئ  ــن ــَت ال ــى  ــح تَجافيناأَض لُــقــيــانــا  ــِب  طــي ــن  ع ونَــــاَب 

١ وقال ابن عبد ربّه:	

ــو بـــعـــنِي غـــزالـــٍة ــ ــرن ــ ــــا تَ ــهــاوكــــأنَّ ــنِي غــزالَ ــوتـ بْـ ــرَّ ــى الـ ــأع َفـــقـــدْت ب
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…2…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال عمر بن أبي ربيعة في قصائد له:	

ــد١ ــَب ال ــَة  ــلَ ــي لَ ــُه  ــ ــَرتُ ــ أَب ــاً  ــهـ َوجـ ــّاإِنَّ  ــ َوَح الـــَجـــاُل  ابْــَتــنــى  َعــلَــيــِه  ِر 

ــا٢ ــه ــأَنَّ ــُة الــَجــبــنِي كَ ــ ــَح ــ ــَن ُمــنــرَُغــــــّراُء واِض ــريـ ــاِظـ ــنـ ــلـ ــٌر بَـــــدا لِـ ــ ــَم ــ َق

نُصـ٣ َوال  ــْذَت  ــِخـ اتُـّ ــَت  ــن كُ َصــديــقــاً  ــدي َزجـــــٌر لَــــُه مــيــزاُنال  ــنـ ــَك ِعـ ــُحـ ــ

ــي٤ ــن ــإِنَّ ــاَء َف ــسـ ــْع َفـــعـــاِودهـــا املَـ ــ يَعِرضاارِجـ أَن  ِبــهــا  ــادي  ــع ال ــَن  ِمـ أَخـــى 

ــٌد٥ ــاِس ــَك ح َمطَمعاَفــــإِن يــــورِسِ املَــــوىل َفـــإِنَـّ ــَدَك  ــن ِع ــلــِف  يُ ال  يَفَتِقر  َوإِن 

الأسئلة:	 

١١ استخرج من البيتين األّول والثّاني األفعال المعتلّة اآلخر باأللف، واذكر أصل األلف في كلٍّ منها..
2١ ما حركة الواو والياء بعد إعادة الكلمات إلى أصلها؟ وما حركة الحرف الذي سبق حرف العلَّة؟.
3١ والواو . الساكنة  الواو  من  كاّلً  سبق  الذي  الحرف  حركة  وما  العادي(؟  )ميزان،  كلمتي  جذر  ما 

المتطرفة؟
4١ إالم قُِلَب حرُف العلّة بعد الكسرة؟.
5١ ما أصل الواو في كلمة )يوسر( في البيت السادس؟ اذكر حركة الحرف الذي سبق الياء الساكنة..

ثمَّ بيّن إالم تحّولت الياء بعد الّضّمة؟
تج

ستن
ا

حاالت اإلعالل بالقلب:
١١ تقلب الواو والياء ألفاً إذا تحّركتا وانفتح ما قبلهما، وال فرق أن تكونا في وسط الكلمة .

أو في آخرها.
2١ تقلب الواو ياء إذا وقعت الواو ساكنة مسبوقةً بكسر وسط الكلمة أو آخرها..
3١ تقلب الياء واواً إذا سكنت بعد ضّمة. .
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تطبيق:	 

١ استخرج١حاالت١اإلعالل١بالقلب،١واشرحها.	
١ قال ابن الدمينة:	

انَّــنــي َولَــــَو  ــا  َدعـ َداعٍ  ِمـــن  ــيــَك  ــبَّ ــلَ َف

ِبالَفَتى املَِنيََّة  يَغَى  الــَهــَوى  ــي  َوَداِعـ

ــِجــيــُب ــدًى بَـــنَي أَحـــجـــاٍر لَــظَــلَّ يُ ــ َص

ــِبــيــُب ــَو لَ ــ ــرِء َوه ــ ــُل املَـ ــق ــُرُ َع ــعـ َويَـ

١ قال أبو العتاهية:	

ــاِء ومـــا ــضـ ــقـ ــالـ ــُن بـ ــ ــوق ــ ــىاملـــــــرُء ي ــف ــك يُ ــا  ــ ب يُـــعـــنـــى  أن  يـــنـــفـــكُّ 

…3…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال عمر بن أبي ربيعة في قصائد له:	

َحــلَــلــِتــِه١ ــا  م إِذا  ــداً  ــج نَ يَـــي  ــا  م تََتَتهَّمواأَرى  إِن  ــوُر  ــَغ ال ــوى  ــ َوأَه َجمياً 

ــُم٢ ــكُ ــأيُ ــاَب الــَقــلــَب نَ ــ ــم أَص ــُت ــأَي َسكَناَفـــإِن نَ لَــنــا  كُــنــُتــم  ــم  ــ داركُ ــت  َدنَـ َوإِن 

ُحبِّكُُم٣ ِمثَل  َشيئاً  الَقلُب  يُحِبِب  ــم  َحَسنالَ ــم  ــعــَدكُ بَ َشيئاً  ــنُي  ــَع ال تَــَر  ــم  َولَـ

ــا٤ ــن ــي ــاَل كَـــا َرَع ــ ــِوص ــ ــرَع ال ــ ــم تَـ ــ أُمــــوُرَولَـ ــداً  ــ ــْم ــ َع ــَك يل  ــنـ ِمـ ــت  ــ ــانَ ــ َوب

ــا٥ً ــ ــَزن ــ َح ُفــــــــؤادي  زاَد  ــد  ــ ــَقـ ــ ُعــَمــْرَولَـ ــا  يـ ي  رِسّ اِرَع  يل  َقـــولُـــهـــا 

الأسئلة:	 

١١ ما أصل الفعل ) يلي( في البيت األّول؟ وما وزن الكلمة لو كان الحرف مذكوراً؟.
2١ ما أصل الفعل )دَنَْت( في البيت الثاني؟ ِلَم ُحِذَف حرف العلّة؟.
3١ ما أصل كل من )تَر ، ترَع ، ارَع(؟ ِلَم ُحِذفَت أحرف العلّة من آخر الكلمات السابقة؟.
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تج
ستن

ا

يحذف حرف العلة )الواو( إذا وقع فاءً للمضارع المبني للمعلوم على وزن )يْفِعل( وينسحب 
ذلك على األمر وبعض المصادر1.

يُحَذُف حرُف العلة إذا وليه حرٌف ساكٌن منعاً من التقاء الساكنين.أ . 
يُحَذُف حرف العلة عندما يكون الم الكلمة إذا كانت الكلمة فعالً مضارعاً مجزوماً ب . 

أو فعل أمر، ويُسّمى كل ذلك إعالالً بالحذف.

تطبيق:	 

١ استخرج١حاالت١اإلعالل١بالحذف،١واشرحها.	
١ قال العباس بن األحنف:	

ِبالَهوى ُقمُت  إِذا  َحّتى  الَهوى  ــى َوجــهــي َوأَثــَقــلَــنــي ِحميَحَملُت  ـــَررُت َع َخ

١ وقال كثيّر عّزة:	

َعنكُُم تَسُل  ــم  لَ النَّفَس  أَنَّ  ــرُت  ــَذكَّ بالَهاتَ أَُمـــيَّـــَة  ــي  ــّب ُح ِمــن  ــِض  ــق تَ َولَـــم 

١ وقال جميل بثينة:	

َمِطيَُّهم ــُت  ــف َوَق ــد  َق ــٍب  َركـ ُربَّ  الــَركــُبأَال  ــِقــِف  يَ ــم  لَ أَنـــِت  ــوال  ول َعلَيِك 

في المصدر يُعوّض عن الحرف المحذوف بتاء مربوطة في آخره مثل: وصل: صلة ، وعد: عدة.  .1
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القاعدة العاّمة
لإلعالل ثالثة أنواع، هي:

اإلعالل بالتّسكين:
تقدّر كلٌّ من الضمّة والكسرة إذا جاءت في آخر كلمة تنتهي بواو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما 

قبلها لثقلهما على حرف العلّة، أمّا الفتحة فتظهر عليهما لخّفتها.
اإلعالل بالقلب:

١١ تقلب الواو والياء ألفاً إذا تحّركتا وانفتح ما قبلهما وال فرق أن تكونا في وسط الكلمة أو في .
آخرها.

2١ تقلب الواو ياء إذا وقعت الواو ساكنة مسبوقةً بكسر وسط الكلمة أو آخرها..
3١ تقلب الياء واواً إذا ُسّكنت بعد ضّمة..

اإلعالل بالحذف:
١١ يحذف حرف العلّة )الواو( إذا وقع فاءً للمضارع على وزن )يْفِعل( وينسحب ذلك على األمر .

وبعض المصادر.
2١ يُحَذُف حرُف العلّة إذا وليه حرف ساكن منعاً من التقاء الساكنين..
3١ يُحَذُف حرف العلّة عندما يكون الم الكلمة إذا كانت الكلمة فعالً مضارعاً مجزوماً أو فعل أمر..

التقويم النهائّي
١١ اقرأ ما يلي وامأل حقول الجدول بالمطلوب:.

١ قال جميل بثينة:	

جــديــُد ــاِب  ــب ــشَّ ال ريـــعـــاَن  ــَت  ــي ل أال 

ِبِه ــش  أَِع َعقي  بَعَض  ُرّدي  ُقلُت  َوإِن 

كمثلِها قريناً  الدنيا  يف  ــَط  ــْع يُ ــن  وم

ــوُد ــع ــنَي، ي ــثـ ــا بـ ودهــــــراً تـــــوىّل، يـ

بَعيُد ــَك  ــن ِم ذاَك  ــالَـــت  َوقـ ــَولَّـــت  تَـ

ــُد ــي رش الـــحـــيـــاِة  عــيــِش  ــَك يف  ــذلـ فـ

١ وقال محمود سامي البارودي:	

ــقــاُء ــاِل عـــى الـــِبـــعـــاِد ل ــي ــخ ــُة ال ــل ص

الــهــوى ــاُر  ــ ن وال  تــرحــُمــنــي  ــَت  ــ أن ال 

صـــورٍة خــيــالَــَة  ــْد  ــج ت إيلَّ  ــظــر  ــان ف

وســيــلــٍة أيُّ  الــَقــَمــريــن  ــَة  ــق ــي ــق أش

ــا ــإّن ــاِن الـــحـــديـــِث ف ــت ــك ــي ب ــقـ وثِـ

لـــوكـــان يـــلِـــُك عــيــنــَي اإلغـــفـــاُء

ــزاُء ــ ع عـــنـــَك  ــِس  ــف ــنَّ ــل ل وال  ــو  ــحــن ت

ذمـــــاُء ــاة  ــي ــح ــل ل ــا  ــه ــي ف ــَق  ــ ــب ــ يَ مل 

ُشــَفــعــاُء يل  ــيــس  ــل ف ــِك  ــيـ إلـ ــدن  ــ تُـ

ــاُء ــ ــؤاد وع ــ ــف ــ شــفــتــاَي َخـــْتـــٌم وال

َذماء: الحركة وبقيّة النََّفس.
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التعليلنوع اإلعاللأصلهاالكلمة املُعلَّة

2١ ح الغلَط الوارد في كّل مّما يأتي، مع التعليل:. صحِّ
ُربَا: أصلها ربََي قلبت الياء ألفاً لتحّركها وانفتاح ما قبلها.أ . 
َّها أصليَّة.ب .  ميعاد: أصلها يعد بقيت الياء على حالها ألن

3١ أعرب البيت اآلتي، ثمَّ استخرج منه حاالت اإلعالل، وعلِّلها..
١ قال أحمد شوقي متحّدثاً عن دمشق:	

بانوا  ــْن  َم رســَم  وانــشــْد  جلََّق  ــاجِ  ن ــْم  ــاُنُق ــرســِم أحـــداٌث وأزمـ مــَشــْت عــى ال

 ّ

١ عُْد١إلى١مصادر١التّعلّم،١واجمْع١بعَض١األمثال١الّسوريّة١القديمة،١وتعّرف١قّصة١كل١ٍّمنها،١تمهيدا١ًللّدرس١القادم.	
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مطالعةاألمثال*

لّما كانِت األمثاُل خاُلصات تجارِب الّشعوب، فقد حَفلَْت بكثيٍر من ثقافِة العرِب وقيمِهم وخلقِهم، 
ُّخَذ بعُضها ُحَججاً وبَراهين. قاَل  وواكبَت تطّوَرهُم. وقد شاَعِت األمثاُل فيما يكتُب النّاُس ويتحّدثوَن، وات
ابن عبد ربّه: إنّها )أبَقى مَن الّشعِر وأشرُف مَن الخطابة، لم يسْر شيءٌ مسيرها، وال عمَّ عمومها، حتّى قيل: 

أَْسيَُر من مَثَل(.

مفهوُم المثِل وأهمّيته:. ١
المثُل جملةٌ مِن القوِل مُقتَضبة من أصِلها أو مرسلة في ذاِتها، فتتّسُم بالقبوِل وتشتهُر بالتّداوِل، فتنقُل عّما 
وردْت فيِه إلى كلِّ ما يصّح قصدهُ بها من غيِر تغييٍر يلحُقها في لفِظها وعّما يوجبُه الظّاهُر إلى أشباِهِه مَن 

الَمعاني؛ فلذلَك تضرُب وإن جهلْت أسبابها التي خرَجت عليها.
وقد بلغِت العرُب في ضرِب األمثاِل شأواً بعيداً وشاَعت في كالمِهم؛ إذ كانوا يسوقونَها في الخطِب 
والَوصايا. ولّما تلّقاها علماءُ اللّغِة من ألسِن الّرواِة وجدوا فيها ثروًة لغويّةً ضخمةً فأكبّوا عليها يجمعونَها 
وينّسقونَها ويشرحونَها ويحاولوَن في هذا الّشرِح أن يَشفعوا كّل مثل بما يناسبُه من توضيٍح أو بما يكملُه 
ل الضبّي أقدمَ كتاٍب بلغَنا مّما ألّفُه األقدموَن في  من أخباٍر وقصٍص وربّما كان كتاُب )األمثال( للمفضَّ
ل بن َسلمة، و)مجمع األمثال( للميدانّي، و)المستقصى  األمثاِل، ومن أشهِر كتِب األمثال )الفاخر( للمفضَّ

في األمثال( للّزمخشرّي.

أنواع الأمثال:. ٢
يرى المستشرُق األلمانّي رودلف زلهايم أّن لألمثاِل العربيِّة أربعة أنواع هي:

١١  المثُل التصويرّي: وهو التّعبيُر غير المباشِر عن تجربٍة بلفٍظ موجٍز وتشبيٍه َحَسٍن كقوِل الَعَرب: .
)ال يجتمع الّسيفان في غمد( فالمثُل يشبُّه البطلَين بالّسيَفين.

2١ الحياِة . يبرُز أحواَل  بعيِنها ولكنُّه  معيّنةً عن طريِق حالٍة  النّوُع ال يعرض أخباراً  المثلّي: وهذا  التّعبيُر 
 المتكّررة، والعالقات اإلنسانيّة في صورٍة يمكُن أن تكوَن جزءاً من جملة ومن أمثلِتِه: 

)سكَت ألفاً ونطَق خلفاً(.
3١ أو . مَن القيمِ  بلفٍظ مجّرٍد ويتضّمُن قيمةً  الحكمةَ  المثُل الحكمّي: وهو تعبيٌر شديُد اإليجاِز، يصوغُ 

ّر أمانة(. يدعو إلى مبدٍأ مَن المبادئ مثل: )السِّ
4١  العبارةُ التقليديّةُ الُمتداولة: ويكثُر استعمال هذا النّوع في الّدعاِء والخطاِب والتّحيِّة كقوِلهم: .

)بلغ اهلل بك أكأل العمر(.

ينظر في: غازي طليمات وعرفان األشقر، األدب الجاهلي، الطبعة األولى، دار اإلرشاد، حمص،1992م، ص556-549.  *
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الّدرس الرابع

خصائص الأمثال:. ٣
القدماء والُمحدثون على اإلعجاِب باألمثاِل، ويرى بعُضُهم أنّها )نهاية البالغة(،  يجمُع األدباءُ والنّقادُ 
كانِت  فقد  اإليجاز  ناحيِة  من  أمّا  والموسيقا.  والتّصوير  اإليجاز  أهمِّها  من  متعّددة،  بخصائَص  وتتميُّز 
األمثاُل  ما تضّمنَت  فكثيراً  التّصويُر  وأمّا  الحذُف،  فيها  والتّكثيف؛ ولذلَك شاَع  التّركيِز  األمثاُل شديدَة 
استعارات وكنايات وتشبيهات بلغَت الغايةَ في الجماِل مثل: ) إيّاك أن يضرَب لسانَُك عنقك(،  العربيّةُ 
وأمّا من ناحيِة الموسيقا فقد زيّن العرُب أمثالَُهم بتوقيعاٍت صوتيٍّة جميلٍة تُيّسر تداولها، وتفتّح لها القلوب 
واألسماع، كالّسجع، والتّوازن، واإلتباع. وربّما توفّر لبعِضها الوزُن الشعرّي العروضّي إمّا لوروِدها في 

قصائد ومقطّعات، وإمّا ألّن الحّس الّرهيف الذي شارَك في صوِغها أطلَقها موزونة.
نماذج من الأمثال:	 

١١ وافق شٌن طبقة: قاَل الشرقّي بن القطامّي: كاَن رجٌل من دهاِة الَعرِب وعقالئِهم يُقاُل لُه َشّن، فقاَل: واهلل .
ألطّوفّن حتّى أجَد امرأًة مثلي، فأتزّوجها فبينا هو في بعِض مسيرِه إذ وافقُه رجٌل في الطّريِق، فسألُه 
شّن: أين تريُد؟ فقاَل: موضع كذا، يريُد القرية التي يقصُد لها شّن، فرافقُه. فلّما أخذا في مسيِرهما، 
قاَل له شّن: أتحملني أم أحملك؟ فقال لُه الّرجل: يا جاهل أنا راكٌب وأنت راكٌب، فكيَف أحملَُك أو 
تحملني؟ فسكَت عنُه شّن، وسارا حتّى إذا قَربا مَن القريِة إذا هما بزرٍع قد استَحَصد، فقاَل له شّن: 
أترى هذا الّزرع أُكَل أم ال؟ فقاَل له الّرجل: يا جاهل، ترى نبتاً مُستحصداً، فتقوُل: أتراهُ أُِكل أم ال!؟ 
فسكَت عنه. حتّى إذا دَخال القريةَ لقيتهما َجنازة، فقاَل شّن: أترى صاحب هذا النّعش حيّاً أم ميتاً؟ 
؟ فسكَت عنُه  فقاَل لُه الّرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى َجنازة فتسأل عنها: أميْت صاحبُها أم حيٌّ
شّن، وأرادَ مفارقتَُه، فأبى الّرجُل أن يترَكُه، حتّى يصيَر بِه إلى منزِلِه، فمضى معُه. وكاَن للّرجِل ابنة يُقاُل 
لها طَبَقة، فلّما دخَل عليها أبوها سألتُه عن ضيِفِه، فأخبَرها بمرافقته إيّاه، وَشكا إليها َجهلَُه، وحّدثَها 
بحديِثِه. فقالَت: يا أبِت، ما هذا بجاهٍل، أمّا قولُه: أتحملني أم أحملك فأرادَ: أتحّدثني أم أحّدثَك حتّى 
نقطَع طريَقنا. أمّا قولُه: أترى هذا الّزرع أكل أم ال فإنّما أرادَ: أباَعُه أهلُُه، فأكلوا ثمنَُه أم ال. أمّا قولُُه 
في الجنازِة فأرادَ: هل ترَك عقباً يَحيا بهم ذكُرهُ أم ال. فخرَج الّرجُل فقعَد مع شّن، فحادثَُه ساعةً، ثّم 
قاَل له: أتحبُّ أن أفّسَر لَك ما سألتَني عنُه؟ قاَل: نعم، ففّسره فقال شّن: ما هذا من كالِمَك فأخِبرني 
مَن صاحبُه؟ قاَل: ابنة لي، فخطبَها إليه، فزّوَجه إيّاها، وحملَها إلى أهِله. فلّما رأوهُما قالوا: ))وافَق شّن 

طبقة((، فذهبت مثالً.
2١ ربَّ ساٍع لقاِعد: ))يُقال: إّن أّوَل مَن قاَل ذلَك النّابغة الذبيانّي. وكاَن قد وفَد إلى النّعمان بن الُمنذر .

وفودٌ مَن العرِب، فيهم رجٌل من بني عبس، يُقاُل لُه: شقيق، فماَت عنَدهُ. فلّما َحبا النّعمان الوفودَ بعَث 
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إلى أهِل شقيق بمثِل حباء الوفِد، فقاَل النّابغة حيَن بلغَُه ذلَك: )ُربَّ ساٍع لقاِعد(.

3١ إذا عّز أخوَك فُهْن: مسايرتَُك الّصديَق خلٌق حسٌن ال غضاضة فيه..

4١ إذا ترّضيت أخاك فال أخا لك: إذا ألجأك أخوَك إلى أن تترّضاهُ فليَس بأٍخ لك..

5١ إّن غداً لناظِرِه قَريب: يضرُب للتريّث واالنتظاِر لوقوِع المأمول..

6١ مُكَرهٌ أخاك ال بطل: يضرُب لمن يُحمل على ما يكره..

7١ جاء بُخّفي ُحنَين: يضرب لكّل خائٍب أو خاِسر..

8١ كلُّ فتاٍة بأبيها مُعَجبة: يُضَرُب لَمن يُعجب بما يخّصه..
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قراءة تمهيديَّةأغراٌض شعريَّة*

األدُب فنٌّ مَن الفنوِن الجميلِة، وهَو الكالمُ البليُغ الّصادُر عن عاطفٍة، المؤثُّر في النّفوِس، ومن هنا يبحُث 
تاريخ األدِب عن أحواِل اللّغِة وما أنتجتُه قرائُح أبناِئها من بليِغ النّظمِ والنّثِر في مختلِف العصوِر، فهَو يصُف 
حياَة الفنِّ األدبيِّ إبّاَن عصٍر أو عُصوٍر، ويتوخّى استخالَص القوانين الّتي سيّرْت هذا الفّن، ويبيّن العوامَل 
والّصعوِد  الهبوِط  أسباِب  له من  وآثاَرهُ، وما عرَض  الفّن  يبيُّن طوابَع هذا  فيه، كما  أثّرْت  الّتي  المختلفةَ 

واالندثار.
وقد عالَج األدُب أغراضاً عديدًة برَزْت في العصوِر التي أُنتَج فيها العمل األدبّي، ويُعّد كلٌّ من الفخِر 

والغزِل والّرثاِء من أبرِزها في عصَري ما قبل اإلسالم وصدر اإلسالم.

الفخر:. ١
الّشعِر في عصر ما قبل اإلسالم، ويعّد من أصدِق األشعاِر  تأتي في مقّدمِة أغراِض  التي  مَن األغراِض 
عاطفةً، فهَو ينبُع من إعجاِب الّشاعِر بنفِسِه، ويصبُّ في الَمجرى القبلّي )قوم الشاعر(، فيمتزُج فيه الفردُ 
ّمة،  بالجماعِة امتزاجاً تامّاً، وتذوُب ذاتُه في الكياِن العامّ للقبيلِة. وذلَك على نحِو ما نجد عنَد دُريد بن الصِّ
وَعمرو بن مَعِدْي َكِرٍب وَعمرو بن كلثوم وِبشر بن أبي خازم وغيرهم، وقد نجد بعَض الّروِح الفرديِّة في 
الفخِر عنَد بعِض الفتياِن مثل طرفة بن العبد ومعظم الّشعراء الّصعاليك. وقد ساعَد على ازدهاِر هذا الفّن 
عراء للمواجهِة  )أيّامُ العرب( وما كان يجري بيَن العرِب من مالحَم يتطاحنُ فيها الُفرسان، ويَنبري فيها الشُّ
من خالِل مفاخراٍت ومنافراٍت ال تقلُّ َضراوًة عّما كاَن يَجري في تلَك الَمعارك. وقد فاَخَر الّشعراءُ بالكرمِ 
والّشجاعِة والنّجدِة والمروءِة واألنساِب واألمجاِد. وال يَخلو بعُض هذا الفخِر مَن المبالغاِت في معرِض 

التّحّدي والكيِل للخصومِ، كما هي الحاُل في قوِل َعمرو بن كلثوم:

ــا ــّن ــى ضـــــاَق ع ــّتـ ــا الــــــَرَّ حـ ــ ــأْن ــ َم

ــيٌّ  صــب لــنــا  الـــِفـــطـــاَم  بَـــلـــَغ  إذا 

ــا ــن ــفــي ومـــــــاُء الـــبـــحـــر نــــلــــُؤُه َس

ــا ــن ــرُّ لــــُه الـــجـــبـــابـــُر ســاجــدي ــ ــِخ ــ تَ

بقيم  واضح  تأثر  مع  الخط،  هذا  على  محافظاً  األموي  والعصر  اإلسالم  في عصر صدر  الفخر  وبقي 
اإلسالم، فصار الشعراء يفخرون بدورهم في الدعوة اإلسالميّة وقربهم من النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( والتزامهم بتعاليم 
الدين القويم كما نلحظ ذلك جلياً في شعر حسان بن ثابت مجيباً وفَد تميم الذي جاء يفاخر الرسول 

)ملسو هيلع هللا ىلص(: 

ــم ــِه وإخــوتِ ــٍر  ــه ِف ــن  م ــَب  ــّذوائـ الـ إنَّ 

ُتُهم  عفَّ ــي  ــوح ال يف  ــَرْت  ــ ــ ُذِك ــة  ــّف أع

ــُع ــب ــتَّ ــًة لـــلـــّنـــاِس ت ــّنـ ــد بــّيــنــوا سـ قـ

طمُع بــهــم  ــزري  ــ يُ وال  يــطــمــعــوَن  ال 

 *  لالستزادة ينظر:
 األدب الجاهليّ: قضاياه- أغراضه- أعالمه- فنونه، د. غازي طليمات، عرفان األشقر، دار اإلرشاد بحمص، ط2، شباط 1992.

 تاريخ األدب العربي: أحمد حسن الزيات، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت.
 تاريخ األدب العربي: د. عمر فرّوخ، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليين، بيروت، 1981م.

العصر اإلسالميّ: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط7.
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الَغَزل:. ٢
هو الشعُر الذي يتحّدث عن المرأة المحبوبة، فيُعنى بصفاِتها والتعبيِر عن الميِل إليها، والتغنّي بجماِلها 
وبلطِف خصالها، أو الّشكوى من صدودها وتمنّي وصالها. وقد َكثُر شعر الغزل في عصِر ما قبل اإلسالم، 
إليها نفوُس  تَِفرُّ  التي  المفقود  الجماِل والخصِب  المرأة لوحةَ  البادية جعلت من  الحياِة في  ولعّل قسوَة 
ْع عن وصف  الّشعراء، وقد تبّدى الغزُل قبل اإلسالم عند شعراِء الباديِة في صور مختلفة، فمنهم من لم يتورَّ
جسِد المرأِة وصفاً مادّيّاً كامرئ القيس، ومنهم من رسمها في صورٍة من العفاِف والوقار كعنترة العبسّي، 
ومنهم من كان مقلّداً لنمِط القصيدة التي اعتمَدْت في هيكلها الوقوف على األطالل كفاتحٍة للقصيدة، 
إذ كانت حياةُ القبائل قائمةً على الِحّل والتّرحال فكان الوقوُف عادًة لسؤال الديار عن أهلها الّراحلين، 

فيصفون تلك الديار ويصفون الحيوانات الوحشيّة التي حلّت محلّهم فيها.
أمّا في عصر صدر اإلسالم فقد اتّجهت معاني الغزل إلى التعّفف وجمال الُخلُق، وتابَع الّشعراء افتتاَح 
قصائدهم في كثير من األحيان بموضوع الغزل، كما فعل كعب بن زهير في قصيدة البردة التي ألقاها بين 

يدي الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص( عندما جاء إليه معتذراً ومعلناً إسالمه، فاستهلّها بقوله:

متبوُل ــوَم  ــي ال فقلبي  ــاُد  ــع س ــْت  ــان ب

ــوا رحــلُ إْذ  ــنِي  ــب ال ــداَة  ــ غ ــاُد  ــع س ومـــا 

مــكــبــوُل ــَد  ــفـ يُـ مل  إثـــَرهـــا  ُمـــتـــيَّـــٌم 

َمكحوُل ــرِف  ــطَّ ال َغــضــيــُض  ـــنُّ  أَغ إاّل 

وفي العصِر األمويِّ ازدهَر الغزُل ازدهاراً ال مثيَل لُه وذلَك تحَت تأثيٍر مزدوٍج للتّسامٍح الّدينّي الذي كان 
سائداً في ذلك الَعصر، ولما شهدهُ مَن الهدوِء واالستقراِر األمنّي. وقد قُّسَم الغزُل في العصِر األموّي ثالثةَ 

أنواع، هي:
الغزُل العذرّي:	 

باقتصارهم على محبوبة واحدة،  المحبوبة، وعُرف شعراؤه  مفاتَن  يتناول  الذي ال  العفيف  الغزل  هو 
وإكثار الشكوى من آالم ذلك الحّب الذي غالباً ما كان يُحَرم المحبّون من محبوباتهم ألّن العرب كانوا 

يكرهون أن تُذَكَر بناتهم وصفاً وتغنّياً على ألسنة الشعراء.
وينسب الغزل العذرّي إلى قبيلة عُذرة التي اشتهر أبناؤها بذلك النوع من الغزل مثل مجنون ليلى وكثيّر 

عّزة وقيس لبنى وجميل بثينة وغيرهم. وها هو ذا جميل بن معمر يعبّر عن حبّه بثينة فيقول :

َخلِقنا ــَل  ــب َق ــا  ــه روَح ــي  روحـ ــَق  ــلَّ ــَع تَ

ــيــاً ــا َفـــأَصـــَبـــَح نــاِم ــ ــا ِزْدنـ ــزاَد كَـ ــ َفـ

املَهِد َويف  نِــطــافــاً  ــّنــا  كُ مــا  ــعــِد  بَ َوِمـــن 

الَعهِد ــِض  ــَق ــَت ــن ِبُ ِمــْتــنــا  إِذا  َولَــيــَس 
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ــى كُــــلِّ حــالَــٍة ــ ــِر َوالــلــحــِدَولَـــِكـــنَّـــُه بــــاٍق َع ــَق ــِة ال ــَم ــل َوزائِـــُرنـــا يف ظُ

ّي:	  الغزُل الحرصف

وُسّمَي بذلَك النتشاِرِه في كثيٍر مَن الحواضِر اإلسالميّة، ومن أبرِز شعراِء هذا النّوِع عمر بن أبي ربيعة، 
واألحوص األنصاري، والعرجي، ويتميّز بعدمِ االكتفاِء بحبيبٍة واحدٍة؛ مّما دَعا إلى كثرِة األسماِء عنَدهُم، 
مسّهدة  المحبوبةَ  الغراميِّة، وربّما جعَل  مغامراِتِهم  إطاٍر قصصيٍّ في وصِف  في  اللّون  هذا  وساَر شعراءُ 

تتعذُّب في حبِّه وتتمنّى لو تراهُ، وفي ذلَك يقوُل عمر بن أبي ربيعة على لسان إحداهّن:

ــا: ــه ــاِرُق ــف ُم أّن  ــْت  ــَن ــق أي إذ  ُعمراتَـــقـــوُل  ــا  ي ــوِم  ــي ال قــبــَل  ُمـــتُّ  ليتني  ــا  ي

الغزُل الّتقليدّي:	 

الُحبِّ  عِن  فيها  يتحّدثوَن  غزليٍّة  بمقّدمٍة  قصائَدهُم  يفتتحوَن  اإلسالمِ  قبل  ما  عصر  في  الّشعراءُ  كاَن 
األطالِل،  على  بالوقوِف  االبتداءُ  أصبَح  وقد  بالغزل،  متّصالً  القصيدِة  موضوُع  يكْن  لم  وإن  والَحبيب، 
وِذكُر الحبيب والمنزل تقليداً موروثاً ظّل الّشعراءُ ينسجوَن عليِه حتّى بعَد اإلسالمِ ومن شعراِئِه في العصِر 
األموّي جرير الذي أسهَب في المقّدمِة الغزليِّة حتّى كادَ يَنسى الغرَض األساَس للقصيدِة وهَو الهجاء، وفيها 

يقول:

ــَوٌر َحـ ــهــا  طــْرِف يف  ــي  ــت الّ ــعــيــوَن  ال قتانــــــاإّن  يُحينَي  مل  ثــّم  قتلَْننــــــــا 

الرِّثاء:. ٣
ع لموِت عزيز، والتّأبين بإظهار شمائِلِه  وهَو الّشعُر الذي يتّصل بالميِْت، ويقومُ على ثالثة عناصر؛ التّفجُّ
ومناقِبِه، والتعّزي بالعودة إلى النفس والتفّكر بالحياة والموت وقد ساعَد على إثارِتِه كثرة المعارِك وما كاَن 

يُقتُل فيها من أبطاٍل، وقد اشتهَرْت مراثي الخنساء في أخَويها، وال سيّما َصخر.
ولعلَّ من أهمِّ مُميّزات الّرثاء صدَق العاطفِة ورقّةَ اإلحساِس والبُعَد عِن التّهويِل الكاذِب كما يتجلّى فيه 

التحلّي بروِح الّصبِر والَجلَِد، كقوِل متّمم بن نويرة في رثاِء أخيِه مالك:

ــًة  ــَة حــقــَب ــذيـ وكـــنَّـــا كَـــَنـــْدمـــاَن ُجـ

ومالــــــكاً ــأّن  ــ ك ــا  ــن ــّرْق ــف ت ــّا  ــل ف

يتصّدعا ــن  ل قيل  ــى  حــتَّ هــِر  الــدَّ ــن  م

معا ليلـــًة  نِبْت  مل  اجتاعٍ  لطـــــــوِل 

وفي اإلسالمِ جاءَ شعُر الّرثاِء بمعاني الّصبِر، واحتساب الثّواب في اآلخرِة، وتأكيد نعيمِ الجنِّة والخلوِد، 
وإبراز دوِر الّشهيِد في الّدنيا واآلخرة وَضرب الِحَكم واألمثال.

وا بدنّو أجلهم، ومن أشهر تلك المراثي مرثية مالك بن  وقد ظهر رثاء بعض الشعراء أنفسهم عندما أحسُّ
راً على زوال الحياة وفراق األهل، فيقول: يب، وفيها نراه يعدد مآثره متحسِّ الرَّ

ليلًة أبـــيـــنَّ  هـــل  ــري  ــع ش ــيــت  ل أال 

ــيَّ فــلــم أجــد ــرُت مــن يــبــي عـ ــذكّـ تـ

الّنواجيا القاَص  أُزجــي  الغىض  ــوادي  ب

باكيا َديــنــّي  الــرُّ والــرمــحِ  السيِف  ســوى 
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ــرْت أدب الخيُل  إذا  َعطّافاً  كنُت  دعانياوقــد  من  إلــى  الهيجـا  لــدى  رسيعاً   

أمّا في العصِر األموّي فقد ساَر فنُّ الّرثاِء على خُطا قصيدِة الّرثاِء في صدِر اإلسالم، وإن كان بعض الشعراء 
قد رثوا للتكّسب إال أننا نقرأ الكثير من المرثيّات التي تحمل عاطفةً فيّاضةً خصوصاً إذا كان المرثّي ذا 
عالقة بالشاعر، ومن أشهر شعراء الرثاء في هذا العصر األخطل وليلى األخيليّة وجرير ولألخير قصيدة بديعة 
في رثاء زوجه يصّور فيها حزنه الشديد على فراق شريكة الدرب وحبّه الكبير لها ومقدار الفاجعة التي 

حلَّت عليه وعلى أوالده بفقدها يقول:

ــاُر ــعــب ــهــاجــنــي اســت ــوال الـــحـــيـــاُء ل ــ ل

كَــــْرٌَة ــي  ــن ــْت ــلَ َع إْذ  قــلــبــْي  ــِت  ــْهـ ولّـ

ــّروا ــخـ ــّى املـــائـــكـــُة الـــذيـــَن تُـ ــ ص

ــزاُر ــ ــُب ي ــي ــب ــح ولــــــزْرت قــــرِك وال

ــاُر ــغ ِص ــِك  ــي ــن بَ ــن  م ــِم  ــائ ــّت ال وَذوو 

ــِك واألبــــــراُر ــي ــل ــوَن ع ــحـ ــالـ ــّصـ  والـ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

١١ ِلَم عُّد الفخر من أصدق األشعار عاطفةً؟.
2١ هات سمتين من سمات قصيدة الغزل في عصر ما قبل اإلسالم..
3١ عّددْ أنواع الغزل في العصر األموي، واشرح اثنين منها..
4١ اتسم شعر الرثاء في عصر صدر اإلسالم بعّدة سماٍت اذكر أهمها..
5١ علّل ازدهار الغزل في العصر األموي..
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استماعالملك والطائّي*

مهارات اللغة

١١  استعن بالمعجم على تعّرف جذر كّل من الكلمات اآلتية: .
معناها، فاقة، يرتاد، أَرقُْت.

2١ استبدل بكلٍّ من العبارات اآلتية عبارة بمعناها:.
رماه حادُث دهرِه بسهامِ فاقته.أ . 
أرقُت ماءَ وجهي في حصول شيٍء من البُلغِة لهم.ب . 
قُربُت من مقّر الصبية واألهل، وهم على شفا تلٍف من الطَّوى.	 . 

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

أوّاًل: اعمْل مع زمالئك على تنفيِذ األنشطة اآلتية:
١١ اذكر الفكرة العامّة للقّصة التي استمعت إليها..
2١ اكتشف المغزى من القّصة..
3١ اذكر الشخصيّات الواردة في القّصة، وصنّفها إلى رئيسة وثانويّة..
4١ ما الحدث الذي كّون محور القّصة؟.
5١ اسرد شفوياً أحداث القّصة بالترتيب..
6١ أبِد رأياً معلاّلً في تصّرف كّل شخصيّة من الشخصيّات الرئيسة للقّصة..
7١ لّخص القّصة بما ال يزيد على خمس وثالثين كلمة..
8١ استنتج الدروس المستفادة من القّصة..
9١ اقترح أكثر من عنوان للقّصة..

ثانيًا: استعْن بذاكرِتَك على تنفيذ األنشطة اآلتية:
١١ ورد في القّصة التي استمعت إليها عدد من األلفاظ التي قّل استعمالها في عصرنا. اذكر بعضها..
2١ جعل الملك لنفسه يومين. ما هما؟ وما التصّرف الذي يقوم به في كّل منهما؟.
3١ ما الشرط الذي وضعه الملك إلعطاء الفرصة للطائي للعودة إلى أهله؟.

النّص في دليل األنشطة.  *
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الّدرس الثاني

4١ اذكر الشخصيّة التي وجّه لها الملك قوله في كلٍّ مّما يأتي:.
١ أمّا أنَت فما تركَت ألحد في الوفاء مقاماً يقوم فيه، وال ذكراً يُفتََخُر به.	
١ وأمّا أنَت فما ترْكَت لكريمٍ سماحةً يُذَكُر بها في الكرماء.	

مهارات التذّوق والنقد

١١ سّم النمط الكتابّي المتّبع في القّصة، واذكر سمتين له..
2١ حلّل الصورة البيانيّة اآلتية، واذكر وظيفة من وظائفها..

١ رماهُ حادُث دهِرِه بسهام فاقِته.	
3١ جاءت المعاني متوافقة مع المشاعر؛ مّما جعلها تؤدّي دوراً في تغيير مجريات القّصة. أثبت ذلك..
4١ القيمة . هذه  عن  تعبيراً  األكثر  الشخصيّة  ومن  للقّصة؟  الرئيسة  الشخصيّات  حملتها  التي  القيمة  ما 

برأيك؟ علّل إجابتك.
5١ علّق على مضمون القّصة بجملة واحدة..
6١ اقترح نهاية أخرى للقّصة..

 ّ

١ تمهيدا١ًللّدرس١القادم.١استعن١بمصادر١التعلّم١في١تعّرف:	
عناصر قصيدة الرثاء، وتنّوع موضوعاتها.أ . 
حياة الخنساء، وما فيها من صورة عن المرأة في ذلك العصر.ب . 
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نساء الف
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جاحِة  ســـالِم، اكن أبوهـــا وأخواهـــا من ســـادِة القوم، ُعرِفـــْت �ب  الإ
َ

بيـــل
ُ
ديـــِة الجـــاِز ق ي �ب
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. ّ
ي ـــر�ب ـــعِر الع ـــوِن الش ـــن عي ـــا م خو�ي

أ
ـــا ل ـــاء. ومراث�ي اِت النس ـــري ـــن �ث ت م

ّ
ـــد ـــا، وُع اِن فكره ف ـــا وا�ة عقله

: مدخٌل إلى الّنصِّ

، أداًة وجدانيةً يعبُّر الشاعُر من خاللها عن معاني الحزِن واألسف التي  تمثُّل قصائُد الرثاِء في الشعِر العربيِّ
تنتاُب الشعراءَ عند فقِد أحِد األحبّة، والشاعرةُ الخنساءُ صوٌت عال شأنُه في مجاِل الرثاِء، إذ رثْت أخويها 
صخراً ومعاويةَ في عصر ما قبل اإلسالم، وجاء رثاؤها شعراً يدلُّ على حبٍّ ووفاٍء لمن ودّعتُهم، فاكتسْت 

مالمُح قصيدِتها بوحاً جميالً حّركتُْه الشاعرةُ بذكِر خصال المرثّي ومناقبه، وهذه إحدى مرثيّاِتها.

نصٌّ شعرّيرثاُء أٍخ
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الّدرس الثالث

:
*

الّنّص

ــِي١ ــ ــنَي أُم ــ ــُر ح ــ ــَذكُّ ــ ــّت ــ ــي ال ــ ــن ــ ُق ــَؤرِّ ــ ــَع األحـــــــزاِن نُـــكْـــِييُ ــ َفـــرَدُعـــِنـــي م

ــٍر2 ــْخ ــَص ك فـــتـــًى  وأيُّ  ــٍر،  ــ ــْخ ــ َص ــى  ــاِن َخـــلْـــِسعـ ــ ــع ــ ــٍة وِط ــَهـ ــريـ ــْوِم كَـ ــ ــَي ــ ل

ى3 ــدَّ ــ ــَع ــ تَ إذا  األلَــــــــدِّ  ــِم  ــْصـ ــَخـ ــلـ ــِسولـ ــن ــِق ــوٍم ب ــ ــلُ ــ ــظْ ــ لِـــيـــأُخـــَذ حــــقَّ َم

ُمــْســَتــجــر4ٍ أْو  طـــــــاِرٍق  ــٍف  ــ ــْي ــ ــْرِسوض ــ ــلِّ َجـ ــ ــن كُـ ــ ــُه ِم ــُبـ ــلْـ ُع َقـ يُــــــــَروَّ

ــَى5 ــ ــأْم ــ ــُه ِمــــن كُـــــلِّ بُـــــْؤِسفـــــأكْـــــَرَمـــــُه وآَمــــــَنــــــُه ف ــ ــالُ ــ َخـــلِـــّيـــاً ب

ــرا6ً ــخ ــِس َص ــم ــش ــلِّ ُغــــــروِب َشـــْمـــِسيُــــَذكّــــُرن طُـــلُـــوُع ال ــكـ وأَذكُــــــــــُرُه لِـ

ــْويل7 ــ ــْم لــَقــَتــلْــُت نَــْفــِيفــــلَــــْوال كَــــــــرَُة الـــبـــاكـــنَي َحـ ــ ــِه ــ ــوانِ ــ عـــى إِْخ

ــوال٨ً ــ ــُج ــ َع أرى  أزاُل  ال  ــِسولــــِكــــْن  ــْحـ ــوُح لــــَيــــْوِم نَـ ــ ــن ــ ــًة تَ ــيـ ــاكـ وبـ

ــي أخـــاهـــا9 ــ ــب ــ ــا كـــلـــتـــاُهـــا تَ ــ ــِسهـ ــ أْم ــبَّ  ــ ِغـ أْو  ُرْزئِــــــــِه  ــَة  ــّيـ ــِشـ َعـ

ــْن١٠ ــِكـ ــَل أخــــي ولـ ــثـ ــنْيَ مـ ــكـ ــبـ أُســــــيِّ الـــّنـــْفـــَس َعـــنـــُه بـــالـــّتـــأسِّومــــا يَـ

ــى١١ ــّت ح أنْــــســــاَك  ال  َصـــخـــُر  يـــا  ــِيأال  ــ ــي ويُـــَشـــقَّ َرْم ــت ــَج ــْه أَُفـــــــاِرَق ُم

ــي َعـــلَـــْيـــِه ولَـــْهـــَف أُّمــــي،١2 ــف ــْه ــا لَ ــي ــِي؟ف ُيـ ــحِ وفــيــِه  ــّريـ الـ أيُـــْصـــِبـــُح يف 

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�

النّكس: الرجوعُ إلى المرِض بعد الشفاء.
الكريهة: الحربُ.

َخْلس: استالب في مخاتلة وغفلة.
القنس: أعلى الرّأس.

الجرس: الصوُت الخفيُّ.

الولَهُ: شدُّة الحزنِ.
العجول: المرأُة الثكلى.

رزٌء: مصيبٌة.
غبّ أمس: بعْد أمِس.

الرمسُ: القبرُ.

ديوان الخنساء بشرح أبي العبّاس ثعلب، تحقيق د. أنور أبو سويلم، الطبعة األولى، دار عمّار، األردن ، 1988م ص 325.  *
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النّّص١نفّذ١المطلوب:	
١١ اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما بين القوسين:.

١ اعتمدِت الشاعرةُ في عرِض موضوِعها: )الشرَح – ضرَب األمثلِة – التّعدادَ – كّل ماسبق(.	

دة
الّشرح أو فائ إلى ما يوّضح فكرته ويقنع سامعيه أو قارئيه، فيعتمد على:  يلجأ الكاتب أحياناً 

التّعداد أو ضرب األمثلة أو سوق األدلّة والبراهين...

2١ .. ضع عنواناً آَخر للنصِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ ١المناسَب١لشعور١الحزِن.	 ١قراءًة١جهريًّة١مراعيا١ًالتلوين١َالصوتيَّ اقرأ١النصَّ
القراءُة الصامتُة:	 

١١ تُبنى قصيدةُ الرثاِء على ذكِر مناقِب المرثيِّ والبكاِء عليه، هاِت مؤّشراً لكلٍّ منهما من المقطعين األّوِل .
والثاني.

2١ أّكدِت الشاعرةُ دوامَ صلِتها بذكرى أخيها، دلّل على ذلك من فهِمك المقطعين الثاني والثالَث..

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ بيِّن الفرَق بين معنى كلمِة )عجول( فيما يأتي، مستعيناً بالمعجم..
١ قالت الخنساء:	

َعـــُجـــوالً أرى  أزاُل  ال  ــْن  ــ ــِك ــ ــْوِم نَـــْحـــِسول ــ ــَي ــ ــوُح ل ــ ــن ــ ــًة تَ ــيـ ــاكـ وبـ

١ وقال ابن حمديس:	

ــْرٍص  ــح ــى ب ــع ــْس ــيُء اآلمـــــاِل يَ ــطـ َعــجــوُلوبـ ــٌف  ــْت َح منه  الــعــيــَش  ــَف  ــطَ َخ
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2١  اختر مّما بين القوسين ما يناسُب الجدوَل اآلتي: .
الفكُر: )عمومُ البلوى يخّفُف مُصابنا – وجودُ األوالِد ينسينا مصائبَنا - مآثُر المرثيِّ ومناقبُه - حزُن 

الشاعرِة على أخيها(.

الفكرُة املستبعدُةفكرُة املقطعِ الثّاينفكرُة املقطعِ األّوِلالفكرُة العاّمُة

3١ .: انسب كاّلً من الِفَكِر الفرعيّة اآلتيِة إلى موطنها في النصِّ
١ ذكرى صخٍر باقيةٌ حتّى نهايِة الحياة.	
١ كثرةُ المفجوعين هّونَْت على الشاعرِة مصيبتَها.	
١ الذكرى تجّددُ حزَن الشاعرِة.	
١ 	. صالبةُ صخٍر في الحقِّ
4١ لذكِر الشاعرِة طلوَع الّشمِس وغروبَها داللةٌ على مكانِة صخٍر في قبيلته، وّضح ذلك..
5١ من فهمَك البيَت التّاسع، ما الذي زادَ من وقِع المصيبِة على الباكياِت؟.
6١ لو . فيما  التي يمكُن أن تضيفها  القيُم  من عصِر ما قبل اإلسالم، ما  إيجابيّةً  قيماً  الشاعرةُ  استلهمِت 

نُِظمت القصيدةُ في عصِر صدر اإلسالم؟
7١ ضي راثياً أمَُّه:. يقوُل الشريُف الرَّ

ــاً ــّزي ــع ــِر الــجــمــيــِل تَ ــصَّ ــال ــزايئوأَعـــــوُذ ب ــِل َعـ ــجــمــي ــِر ال ــصَّ ــال ــاَن ب ــ لــو ك

١ وازن بين هذا البيِت والبيِت العاشِر من القصيدِة من حيُث المعنى.	
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ ِبَم تفّسُر استعماَل الشاعرِة الجمَل الفعليّةَ أكثَر من استعماِلها الجمَل االسميّةَ؟.
2١ علّل غلبةَ األسلوِب الخبريِّ في األبياِت، مستفيداً من مناسبِة القصيدة..
3١ في التركيِب اآلتي )أَُفاِرق مُهْجَتي( صورةٌ بيانيّةٌ سمِّها، واذكر وظيفة من وظائفها..
4١ استخرج مُحّسناً بديعيّاً من البيِت الثّاني عشَر، ثم سمِّه، وبيِّن قيمتَُه الفنّية..
5١ وّضح الّشعوَر العاطفيَّ في قوِل الشاعرة: )أمسى خليّاً بالُُه من كلِّ بؤٍس(..
6١ : التكراُر. اذكر مثاالً.. من مصادِر الموسيقا الداخليِّة في النصِّ
7١ هل ُوفّقِت الشاعرةُ في استعماِل السيِن المكسورِة رويّاً لقصيدِتها؟ علّل إجابتََك..
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ّ

١ لخّص١معاني١األبيات١في١قطعٍة١نثريٍّة١ال١تزيُد١على١ستِّة١أسطٍر.	

 ّ

١ قالت الخنساء:	

ــنَي أُمـــي ــ ــي الـــّتـــَذكُّـــُر ح ــنـ ُقـ ــؤرِّ يُـ

ــٍر ــْخ ــَص ك ــى  ــًت ف وأيُّ  َصـــْخـــٍر،  عـــى 

ى ــدَّ ــَعـ تَـ إذا  األلَـــــــدِّ  ولـــلـــَخـــْصـــِم 

ــرٍ ــج ــت ــْس ُم أْو  طـــــــاِرٍق  ــٍف  ــ ــْي ــ وض

ـــــَنـــــُه فـــأْمـــَى ــُه وأمَّ ــ ــَرَمـ ــ ــأكْـ ــ فـ

ــى حــّت أنْــــســــاَك  ال  ــُر  صـــخـ يـــا  أال 

ــي ــكْ ــَع األحـــــــزاِن نُ ــ ــي م ــنـ ــرَدُعـ فـ

ــِس ــلْ لـــَيـــْوِم كَـــريـــَهـــٍة وِطـــعـــاِن َخ

ــِس ــن ــِق ــوٍم ب ــلُـ ــظْـ ــقَّ َمـ ــ ــَذ ح ــأُْخـ ــيـ لِـ

ــّل َجــــْرِس ــ ــُه مـــن ك ــُبـ ــلْـ ُع َقـ يُـــــــَروَّ

ــُه مـــن كــــّل بُـــــْؤِس ــ ــالُ ــ َخـــلِـــّيـــاً ب

ــقَّ َرْمـــِي ــَشـ ــتــي ويُـ ــَج ــْه أَُفــــــاِرَق ُم

١١ استخرج من النّص اسماً مجروراً بحرف جّر أصلّي، وآخر مجروراً بحرف جّر شبيٍه بالزائد..
2١ أعرب ما وضع تحته خّط إعراب مفردات..
3١ دّون في دفترك مواضع إضمار )أن(..
4١ وّضح حالة اإلعالل في كّل من )فتى – تعّدى(..
5١ علّل كتابة الهمزة على صورتها في كلٍّ من )أمسى - بؤس(..
6١ هات اسم الفاعل من الفعل )أخذ(، ووّضح التغيير الذي أصاب الهمزة..
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علم العروض - البحر الوافر

اقرأ ولحظ:. ١
١١ تفعيالت١البحر١الوافر:.

فعولنمفاَعلَُتمفاَعلَُتفعولنمفاَعلَُتمفاَعلَُت

5///5//5///5//5/5//5///5//5///5//5/5//

2١ ضابطه:.

ــُل ــا جــمــي ــ ــُرهـ ــ ـــعـــِر وافـ ــوُر الـــشِّ ــ ــح ــ فعولُنمفاَعلَُتمفاَعلَُتب

3١ من١أبرز١جوازاته:.

مفاعلْتمفاَعلَت

5///5//5/5/5//

نماذج محّللة:. ٢
١ قالت الخنساء:	

قُني الْت ِط نُكيسبُليُت بفْرفأُصِبُح قْدَن أميستذكُّر حيـيُؤرِّ

5///5//5///5//5/5//5///5//5///5// 5/5//

فعولنمفاَعلَتمفاَعلَتفعولنمفاَعلَتمفاَعلَت

َنُهفأكرمُه ـِل بؤِسلُُه من كلـْخليّاً بافأمىسوأمَّ

5///5//5///5//5/5//5/5/5//5/5/5//5/5//

فعولنمفاعلْتمفاعلْتفعولنمفاَعلَتمفاَعلَت

طّبق:. ٣
١ قطّع١البيت١اآلتي،١وسّم١جوازاته.	

ــويل ــ ــُت نَــْفــِيولــــــوال كـــــــْرُة الـــبـــاكـــنَي َح ــلْ ــت ــق ــم لَ ــهـ ــوانِـ ــى إخـ عـ

 ّ

١ الّشاعر١وعصره١الّذي١عاش١فيه١	 اجمع١معلومات١عن١الّشعراء١الّذين١سمّوا١بالنّابغة،١وصنّفها١في١جدوٍل١يتضمّن١بيئة١َ
تمهيدا١ًللّدرس١القادم.
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: مدخٌل إلى النصِّ

أضاَف اإلسالمُ إلى قصائِد المخضرمين جملةً من المعاني الّساميِة، والِحكمِ الموروثِة من الديِن الّسمِح، 
فبدْت ثوباً موّشحاً بالتقاسيمِ المستقاِة من بطولِة عصِر ما قبل اإلسالم وحميّته حيناً، ومن الحكمِة حيناً 

آخَر، ومن هذه اللوحاِت قصيدةُ النّابغِة الجعدّي التي قالها في أثناِء مجيئِه الرسوَل )ملسو هيلع هللا ىلص( مُْسِلماً.

ديوان النّابغة الجعديّ، جمعه وحّققه وشرحه د. واضح الّصمد، الطبعة األولى، دار صادر، بيروت ، 1998م ص 54.  *
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الّدرس الرابع

الّنّص:

ــرا  ١ ـ ــجَّ ــَهـ ــًة َوتَـ ــ ــاَع ــ ــا س ـ ــضَّ ــّي ُغـ ــيـ ــلِـ َذراَخـ أَو  ــُر  ه ــدَّ ال ــَدَث  ــ أَح مــا  ــى  َع ــومــا  ولُ

َفـــُرَعـــًة  2 انـــِرافـــاً  أَنَّ  ــا  ــلَ ــع تَ اأَلَــــم  ــرِّ ــَق تُ أَْن  ِمـــن  الــيــوَم  أََحــــقُّ  لِــَســرٍ 

ــُه  3 ــَع َدف ــاِن  ــق ــي ــِط تُ ال  أَمــــٌر  جـــاَء  ــِراوإِن  ــّا َقـــىض الــلَّــُه واصـ ــا ِمـ ــجــَزع ــَا تَ َفـ

ــفــُعــهــا 4 نَ املَــــاَمــــَة  أَنَّ  ــعــلــا  ت فـــأَدبَـــراأَلَـــــم  َوىّل  ُء  ــيَّ ــ الـ ــا  م إَِذا  ــٌل  ــي ــلِ ق

ــواَءُه  5 ــْن ِسـ ــمَّ ــُه ِعــلــَم الــَغــيــِب َع ــلَّ ـــرالَــوى ال ــىض وتـــأَخَّ ــ ــا َم ــُه مـ ــنـ ــُم ِمـ ــلَـ ــعـ َويَـ

بالُهدى  6 جـــاَء  إِْذ  ــِه  ــلَّ ال ــوَل  ــ َرُس اتبعُت  ــرِّ ــ ِة نَ ــرَّ ــ ــَج ــ ــاملَ ــ ــاً ك ــابـ ــتـ ــو ِكـ ــلُـ ــتـ َويَـ

ــسُّ َوَمـــن معي7 راَوجــاَهــدُت َحــّتــى مــا أُِحـ َغــــوَّ ــــَت  ُثَـّ الَح  ــا  مـ إِذا  ُســـَهـــيـــاً 

ِبِفعلها٨ َوأَرىض  ــقــوى  ــتَّ ال َعـــى  ــراأُِقـــيـــُم  ــاِر املَــُخــوَفــِة أَوجـ ــن ــَن ال و كــنــُت ِمـ

ــُه 9 ــا َغـــرَ أَنَـّ ــح ــد َص ــي َقـ ــِب ــل ِقْنِطراَفــأَصــَبــَح َق ــِر  ه ــدَّ ال ِمـــَن  الٍق  ــِرىٍء  ــ ام وكـــلُّ 

ــِه١٠ ــلِ ــاً قـــد مـــىض لــســبــي ــئ ــي ــَر ش ــ ــذكّ ــ ــرات يــتــذكَّ أْن  ــزوِن  ــحـ املـ حــاجــِة  ــن  ــ وِم

ــا  ١١ ــن ــلَ ــي َخ ُد  ــوِّ ــ ــَعـ ــ نُـ الَ  أُنـــــــاٌس  ــراوإنّــــــا  ــِف ــن وتَ ــَد  ــي ــِح تَ أَن  الــَتــَقــيــنــا  ــا  َمـ إذا 

َخيلِنا  ١2 أَلـــــواَن  وعِ  الـــــرَّ ــوَم  ــ يَ ــُر  ــِك ــن أَشَقراوتُ الَجوَن  تَحِسَب  َحتَّى  الطَّعِن  ِمــَن 

ــا  ١3 هـ ــُردَّ نَـ أَْن  ــا  ــن لَ ــُروٍف  ــ ــع ــ ِبَ ــس  ــي ــراول ــَعــقَّ تُ أَْن  ــراً  ــنــكَ ــســَت ُم َوالَ  ــحــاحــاً  ِص

ــا َوُجـــُدوُدنـــا  ١4 ــُدن ــج ــاَء َم ـ ــسَّ ــا الـ ــن ــْغ ــلَ ــرابَ ــظــَه ــو َفــــوَق َذلِـــــَك َم ــَرُجـ ــا لَـ ــ ــ َوإِنّ

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�

الهاجرة: فترة اشتداد الحرّ.
لوى: طوى أو سترَ.
سواءه: سِواه، غيرهُ.

غوّر النجمُ: غابَ وسقط.
األوجَرُ: الخائفُ المُشفِقُ.

صحا: عرفَ وأيقنَ.

القِنطِر: الدّاهية واألمر العظيم.
تُنكرُ: تلّطخ الدّماُء الخيَل وتحجبُ لونها األساسيّ.
الجَونُ: األسودُ واألبيض، وأرادَ الشاعرُ به األبيَض 

هنا.
ر: تُصاب بجروح بالغة. تُعَقَّ
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النّّص١نفّذ١المطلوب:	
١١ ضع عنواناً آخر للنّّص..
2١ بيِّن الغاية التي هدَف الشاعُر إلى تحقيقها من قصيدِتِه..

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ 	. ١قراءًة١جهريًّة١مراعيا١ًاستخدام١َالشاعِر١أسلوَب١النفي١في١النصِّ اقرأ١النصَّ
القراءُة الصامتُة:	 

١ ١نفّذ١المطلوب:	 اقرأ١النّص١قراءة١صامتة،١ثمَّ
١١ ما الذي طلبَُه الشاعُر إلى صحبه في المقطع األّول؟ وعالمَ بنى حّجتَُه؟.
2١ انتقَل الشاعُر من الخاصِّ إلى العامِّ. بيّن ذلك من فهِمك المقطعين الثاني والثالَث..

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ ِف:. استعن بالمعجمِ في تعرُّ
.أ .  معنى كلٍّ من: )غضا ومَظَهر(، ثّم بيّن المعنى السياقّي لكلٍّ منهما في النصِّ
نقيض كلمِة: )الهدى(.ب . 

2١ ؟. ما الفكرةُ العامّةُ للنصِّ
3١  رتِّب الِفَكَر الرئيسةَ بما يناسبُها في الجدوِل اآلتي: .

اإلشادةُ بجيِش المسلمين - الدعوةُ إلى سرعِة االلتحاِق بديِن اهللِ - إيماُن الشاعِر ونصرتُه للدعوِة.

فكرة املقطع الثالثفكرة املقطعِ الثاينفكرة املقطع األّول



7١

4١ عالمَ يدلُّ انعدامُ اإلحساس بالّزمن عند الشاعِر وأصحابه؟.
5١ ما الذي سعى الشاعُر وأجدادُه إليه أكثَر من السموِّ والرفعِة؟.
6١ ما الداللةُ التي أرادَ الشاعُر إبراَزها من ذكِر ألواِن الخيِل؟.
7١ يّدعي المنّجمون علَم الغيب، هات من النّّص ما يدحُض ذلك..
8١ افتخَر الشاعُر بصفاٍت عُِرفَت عن قوِمِه. هاِت ثالَث صفاٍت أخرى لم يذكرها في قصيدِتِه..
9١ يقوُل الّشاعر أبو فراس الحْمدانّي:.

بيَننا    ـــَط  تـــوسُّ ال  أنـــــاٌس  ــُن  ــحـ القرُونـ أو  الــعــاملــنَي  دوَن  ــدُر  ــّص ال لنا 

١ هات من المقطع الثالث بيتاً تلتقي فكرته مع فكرة البيت الّسابق، ثّم وازن بينهما من حيُث 	
المعنى.

 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ف

١١ ، بَم تفّسر ذلك؟. استعمل الشاعُر األفعاَل في أزمنِتها جميعها لسوِق فَكِرِه في النصِّ
2١ أرادَ الشاعُر في النصِّ الفخَر بنفِسِه وبقوِمه. سمِّ النمَط الكتابيَّ الذي ساد فيه واذكر مؤّشرين له..
3١ .. . مثّل لكلٍّ منهما من النصِّ نّوَع الشاعُر في استعمال كلٍّ من األسلوبين اإلنشائيِّ والخبريِّ
4١ ِة نَيِّرا( صورة بيانيّة، حلّلها وسّمها، ثّم بيّن وظيفةً من وظائفها.. في قول الّشاعر: )َويَتلُو ِكتاباً كالَمَجرَّ
5١ استخرج من البيِت السابع مُحّسناً بديعيّاً، ثّم سمِّه، وبيّن دوَره في خدمِة المعنى..
6١ دلَّ على الشعوِر العاطفيِّ البارِز في البيِت الحادي عشر، ومثّْل ألداٍة استعملها الشاعُر إلبراِزِه..
7١ .. من مصادِر الموسيقا الداخليِّة في النصِّ تناغُم حروِف الهمِس والجهِر. مثّل لها من النصِّ
8١ قطِّع البيَت السابَع تقطيعاً عروضيّاً واذكر قافيته ورويّه..

ّ

١ انثر١أبياَت١المقطِع١الثاني١بما١ال١يتجاوز١ُثالثة١َأسطٍر.	

 ّ

١ بيانّي.	 ١الواردِة١في١قصيدة١النّابغِة١الذُّ قم١بتحرير١نّص١)فخر١عربّي(١مراعيا١ًخطواِت١تحريِر١النَّصِّ
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قواعد اللغة - فتح همزِة أّن وكسرها

…1…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال النّابغةُ الجعدّي:	

ــًة ــرع ف ــاً  ــ ــراف ــ ان أنَّ  ــا  ــعــل ت اأمل  تــقــرِّ أْن  ــن  م الـــيـــوَم  أحـــقُّ  ــســرٍ  ل

١ قال أحمُد شوقي:	

حــبــائــي  ــُت  ــويـ طـ أّن  ــُه  ــ ــ راَعـ ــد  ــاوٍل وِفـــكـــاِكقـ ــنـ مـــن بــعــِد طــــوِل تـ

الأسئلة:	 

١١ جاءت همزة أنَّ مفتوحة في المثالين السابقين، هل يمكُن تأويلُها مع اسِمها وخبِرها بمفرٍد؟.

تج
ستن

ا

تُفتَُح همزةُ )أّن( إذا أمكَن تأويلُها مع اسِمها وخبِرها بمفرٍد.

تطبيق:	 

١ (١فيما١يأتي:	 علّل١فتَح١همزِة١)أنَّ
١ 	: قال ابُن المعتزِّ

نَِفدا ــد  َق ــَع  م ــدَّ ال أَنَّ  ــِه  ــلَّ ال إِىل  ــداأَشــكــو  ــَم ــم كَ ــكُ ــبِّ ــي هــالِــٌك ِمـــن ُح ــنـ َوأَنَـّ

…2…
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال الوأواء الّدمشقّي:	

إّن  ــُت:  ــلْ ق الــهــوى  ــن  ِم تُـــْب  ــوُب قــيــَل يل:  ــَف أتـ ــتــي فــكــي ــوب ــن ت ــُت ِمـ ــْبـ تُـ

١ قال جميل بثينة:	

ــٌر  ــاظ ــن ل وعـــــــْدِت  ــا  بـ ـــِك  ــي إلـ املُـــكـــِرِإّن  ــيِّ  ــن ــغ ال إىل  ــرِ  ــق ــف ال ــَر  ــظ ن

١ قال قيس بن الملّوح:	

ــنِي وإنّــنــي  ــ ــوادي ــ ــوَط ال ــبـ ــُبأحــــبُّ هـ ــري ــنِي غ ــ ــوادي ــ ــال ــ لَـــُمـــشـــَتـــَهـــٌر ب
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١ قال الجواهرّي:	

أَداُؤُه ــٌظ  ــف لَ الــعــدَل  إنَّ  ــُرَك  ــم ــع ُلَ ــرِّ ــع ــت ــُه ُم ــُهـ ــْنـ ــْن كُـ ــكـ ــٌط ولـ ــي ــس ب

الأسئلة:	 

١١ أيمكُن تأويُل )إّن( واسِمها وخبِرها بمفرٍد في األمثلِة الّسابقِة؟.
2١ ما الذي سبَق )إّن( في البيت األّول؟.
3١ أُسبقت )إنَّ( بشيء في المثال الثاني أم وقعت في ابتداء الكالم؟.
4١ ماذا نسمِّي الالم التي اتصلت بخبر )إنَّ( في المثال الثالث؟.
5١ عالمَ تدلُّ صيغةُ )لعمُرك( في المثاِل الرابِع؟.

تج
ستن

ا

تُكَسُر همزةُ )إّن( إذا لم يمكْن تأويلُها مع اسِمها وخبِرها بمفرٍد، ولكسِرها حاالٌت أشهرها:
١١ إذا وقعْت في صدِر جملِة القوِل..
2١ إذا وقعْت في أّوِل الكالمِ..
3١ إذا دخلِت الاّلمُ المزحلقة1ُ على خبِرها..
4١ إذا وقعْت في صدِر جملِة جواِب الَقَسمِ..

تطبيق:	 

١ (١في١كّل١ممّا١يأتي:	 علّل١كسَر١همزِة١)إنَّ
١ قال حّسان بن ثابت:	

ــراَرٌة ــ ــ َم ــي  ــن ــَري ــع تَ لَــُحــلــٌو  ِدَوإِّن  أَُعــــــوَّ ــم  ــ لَ ــا  ــ لِ لَــــــــَرّاٌك  َوإِّن 

١ وقال الفرزدق:	

لنا بــنــى  ــّســـاَء  الـ ــَك  ــَم س الـــذي  ــُه أعــــــزُّ وأطــــــوُلإّن  ــ ــامئُـ ــ بـــيـــتـــاً دعـ

١ وقال األحوُص األنصارّي:	

بلقائِها ُمــْشــَتــٍف  إنِّ  ُقـــلـــُت:  ُســْقــاإذا  زادن  بيننا  ــاقــي  ــت ال ــمَّ  ــ وُح

ر من اسم )إنّ( أو خبرها. هي المُ االبتداء، تدخُل على المتأخِّ  .1
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التقويم النهائي

١١ ( أو فتَحها في كّل مّما يأتي:. علّْل كسَر همزة )إنَّ

١ قال ابن الدمينة: 	

َدنــا إِذا  املــحــبَّ  أنَّ  زعــمــوا  ــد  الوجِدوقـ مــن  يَْشفي  ــأَي  ــن ال وأنَّ   ، ــلُّ َيَـ

١ قال عروة بن حزام: 	

إنّني ــَل:  ــي ق إذ  ــْرَ  ــَح ال ألهـــوى  ــوم الـــحـــر مــلــتــقــيــانوإن  ــ ــراَء ي ــ ــف ــ وع

١ قال ابن الّرومي:	

ــٌد، ــاجـ مـ ــك  ــ ــأنَّ ــ ب ــٍة  ــقـ ثـ ــى  ــ ع ــُمإّن  ــنـــي فـــيـــا أقـــــــوُل خــصــي فـــكـــأنَـّ

2١ امأل الفراغات بــ )إنَّ أو أنَّ( معلاّلً..

١ قال إيليا أبو ماضي:	

تزْل مل  .......ـــــــَك  يكفيَك  ابتسْم  ــَن األحـــبَّـــِة ُمــْعــَدمــاقلُت:  ــَت ِمـ ــْس ــاً ول ــيَّ ح

١ وقال أحمد شوقي:	

ــُه ــِب املـــــرِء قــائــلــٌة ل ــلـ وثــــواِندقَّــــــاُت َقـ دقـــائـــٌق  الـــحـــيـــاَة   .......

١ وقال بشامة بن حزم النهشلي:	

فحيِّينا سلمى  ــا  ي ــوِك  مــحــيُّ فاسقينا.......ــــــا  الــنَّــاِس  كـــراَم  سقيِت  وإْن 

١ وقال عمرو بن معدي كرب:	

لـــــيـــــَس الـــــــجـــــــاُل بــــئــــزٍر

مــــعــــادٌن  ــاَل  ــ ــ ــج ــ ــ ال  .......

بُـــــــْرَدا ُرّديـــــــــَت  وإن  ــْم  ــلـ ــاعـ فـ

ــَدا ــ ــج ــ ــٌب أورثْـــــــــــَن َم ــ ــاق ــ ــن ــ وم
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3١ اكتب رسالة توجهها إلى صديقك موظفاً فيها حاالت كسر همزة )إنَّ( وفتحها..

 ّ

١ عد١إلى١مصادر١التعلّم،١وتعّرف١بعض١الشعراء١العذريّين،١والمعاني١المطروقة١في١غزلهم،١تمهيدا١ًللّدرس١القادم.	
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نصٌّ شعرّيلوعُة الحّب*

ف امللّوح قيس �ب

)ت 65ه(

ي حـــّبِ )ليىل بنت ســـعد(، واكن قد 
ف

نـــون هُليامه � ملب َب �ب ِ
ّ
ق
ُ
ـــد، ل ب

ف
ف مـــن أهل � شـــاعر غـــزٍل أمـــوّي مـــن املتّيمـــ�ي

 عـــن الناس، 
ً
ـــه عازفا ـــام عىل و�ب

ف
ـــا أبوهـــا � �ب ا حب خـــر منـــذ نعومـــة أظفـــاره، وعندمـــا كـــرب

آ
مـــا ال  م�ف

ّ
عشـــق لك

ن. ل ديوان شعر مطبوع أخذ منه هذا النّص. ي أحد الود�ي
ف

� 
ً
َ عليه ميتا ا، إىل أن ُعرثِ ّ ي ح�ب

ف
شعار �

أ
ينشد ال

: مدخٌل إلى النصِّ

الحبُّ شعور سامٍ يرتقي بالنفس البشريّة لتبلغ من القداسة منِزلةً عظيمةً.
وقد امتاز أبناء عذرة بأنهّم "قومٌ إذا عشقوا ماتوا"، وهذه حال شاعرنا الذي يبّث أشجانه لحنًا من ألحان 

المحبّين.

ديوانُ مجنونِ ليلى، جمعه وحققه وشرحه عبد الستّاِر أحمد فرّاج، الطبعة األولى، دار مصر للّطباعة، 1979 م، ص 42، وقد ورد النّص بروايات   *
متعددّة.
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الّدرس الخامس

الّنّص:

ــُب١ ــي ــث يُ ــاِه  ــ ــي ــ امل وادي  أرى  ال  تطيُبأال  ــاِه  ــي امل وادي  عــن  ــفــَس  الــّن وال   

ــنِي وإنّـــنـــي2 ــ ــواديَـ ــ ــوَط الـ ــبـ ــبُّ هـ ــ ــني غــريــُبأحـ ــ ــواديَ ــ ــال ــ ــٌر ب ــَهـ ــَتـ ــْشـ ــُمـ لَـ

الحمى3 جانِب  من  الــفــرَد  الكَثيَب  لَــحــبــيــُبوإّن  آتِـــــــه  ملْ  وإْن  إيّل 

ــزْر4 ت ملْ  أنـــَت  إذا  ــا  ــي ــّدن ال يف  خـــرَ  حبيُبوال  إلـــيـــَك  ــَرْب  ــطـ يـ وملْ  ــاً  ــب ــي حــب

جرى 5 إذ  الّسيُل  فاستبكاَن  الّسيُل  ــّي ُغــــروُبجــرى  ــت وفـــاَضـــْت لـــُه مـــن مــقــل

أشـــــرَقـــْت6 البحِر  عى  لو  يل  زفرٍة  ــا ولـــهـــيـــُبوكم  ــهـ أَلنــــشــــَفــــه َحـــــــرٌّ لـ

الــَحــَى7 ــَق  ــلَ َف ِبــالــَحــى  يب  مــا  أنَّ  ــْو  ُهبــوُبولَـ لَُهــــنَّ  يُْســــَمْع  ملْ  يح  وبالرِّ

ــًة٨ ــوع ــبِّ املــــــرّحِ ل ــحـ ــن الـ ــى مـ ــقـ ــُبوألـ ــي ــنَي جـــلـــدي والـــعـــظـــام دب ــ ــا ب ــه ل

َوِعْشـــــقًة9 َغرامـــــــاً  ليى  يا  ــِك  نَِصيُبأُِحــبُّ ــال  ــِوص ال يِف  ــاِن  أتـ َولَْيـــــَس 

عاِشــــٍق١٠ َمــَحــبَّــَة  ــْيــَى  لَ يــــا  لَِهيُبأُِحبُّــِك  ِمــْنــُه  الَقلِْب  يِف  الـَهـــوى  ــاَج  أه

َخلَْقــــُه١١ اللُّه  يَْبَعـــَث  َحّتى  َحســِيُبأُِحبُّــــــــِك  الــِحــســاِب  ــْوِم  يَـ يِف  ِمــْنــِك  َويِل 
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
الكثِيب: التّّل من الرّمل.�

الحِمى: الموضِع فيه كأل، يُمنَع النّاسُ من رعيهِ.
ُغروب: الدّالء العظيمة، والرّاويات المستعملة لحمل الماء، مفردها: َغرْب.
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مهارات ا�ستماع

١ بعد١استماعك١النّّص١نفّذ١المطلوب:	
١١ ..) : )عفيٌف - صريٌح - تقليديٌّ اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما بين القوسين: الغزُل في النّصِّ
2١ : )هائماً – متلّهفاً – ساخطاً - حزيناً(.. استبعِد اإلجابةَ غير الّصحيحة: بدا الّشاعُر في النّصِّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ ١المناسَب١لشعورَي١الّشوق١واللَّوعة.	 ١قراءًة١جهريًّة١مراعيا١ًالتّلوين١َالّصوتيَّ اقرأ١النّصَّ
القراءُة الصامتُة:	 

١ ١نفّذ١المطلوب:	 اقرأ١النّص١قراءة١صامتة،١ثمَّ
١١ وّضح عالقة الشاعر بالمكان كما برزْت في المقطع األّول..
2١ من فهِمك المقطعين الثاني والثالث، هاِت مظهرين من مظاهر تعلّق الّشاعر بمحبوبته..

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ ِف:. استعن بالمعجمِ في تعرُّ
مرادِف كلمِة )فلَق(.أ . 
نقيض كلمة )فاَضْت(.ب . 

2١ .:  امأل حقوَل الجدوِل اآلتي بالمطلوِب مّما يأتي 
)تمجيُد الحبِّ - تصويُر معاناِة الّشاعِر – تعلُّق الّشاعِر بديار المحبوبة - إخالُص الّشاعِر في حبِِّه 

– جفاءُ المحبوبِة(.

الفكرُة املستبعدُةالفكرُة الّرئيسُة )3(الفكرُة الّرئيسُة )2(الفكرُة الّرئيسُة )١(الفكرُة العاّمُة
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3١ ِبَم ربط الشاعر نظرتَه إلى الدنيا؟.
4١ ما األدلّة التي استقاها الشاعر من الطبيعة للتعبير عن معاناته؟.
5١ استخرج من المقطع الثالث أبرَز مالمح الحبِّ العذرّي. مع ذكر دليل على كّل ملمٍح، مستعمالً طريقةَ .

التّنّقل في جميع األنحاء.
6١ .. أفادَ الّشاعُر من الثّقافة اإلسالميّة في التّعبيِر عن حبِِّه، دلّل على ذلك من النّصِّ
7١ قال الشاعُر جميُل بثينةَ:.

ــْت  ــؤاُد فــإْن أُم ــف ــِريــهــواِك مــا عــْشــُت ال ــ ــنَي األقـ ــ يـــتـــبـــْع َصــــــــداَي صـــــــداِك بـ

١ وازن بين البيت الّسابِق والبيِت الحادي عشر من نصِّ قيٍس من حيُث المعنى.	
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ استخرج من النّص أساليب الشرط، واذكر داللة كّل أداة منها مستعيناً بالفائدة اآلتية:.

دة
أداة الشرط )إن( ال تكون إال في الشرط غير المقطوع بحدوثه. أمّا )إذا( فال تكون إال في فائ

الشرط المقطوع بحدوثه، وأمّا )لو( فتفيد امتناع جواب الشرط المتناع فعله.

2١ استخرج من المقطع األّول أسلوباً خبريّاً، وبيّن الفائدة الّتي حّققاها..
3١ اشرِح الّصورَة اآلتيةَ: )استبكاني الّسيل(، ثّم بيّن وظيفة من وظائفها..
4١ في البيِت األّول مُحّسٌن بديعّي، حّددهُ واذكْر نوَعُه..
5١ مثّْل لمصدر من مصادِر الموسيقا الداخليِّة برز في البيِت الّسابع..
6١  رتِّب التّراكيَب اآلتيةَ لتكّوَن منها بيتاً شعريّاً يالئُم القصيدَة: .

ولو أنّني - كلّما – لم تُكتَْب علّي ذنوُب – أستغفُر اهللَ - ذكرتُِك.

ّ

١ انثِر١المقطع١َالثّالث١على١صورِة١رسالٍة١يوجّهُها١الّشاعُر١إلى١محبوبِتِه.	

 ّ

١ التعبير١األدبّي:	
عبّر الّشعراءُ على مّر العصوِر عن أعماِق النّفِس اإلنسانيِّة وما يجيُش فيها من أحاسيَس، فصّوروا معاناتَهم 
من فقِد عزيٍز حيناً، ومن حبٍّ مقيمٍ في القلوب حيناً آخر، مبرزين تمكَُّن تلك المشاعِر من نفوِسهم المعذّبِة.

١ ناقش الموضوَع الّسابَق وأيّد ما تذهُب إليه بالّشواهِد المناسبِة.	

ومن ذلك: لوقلَت لصاحبكَ: إن جئُت فأكرمني فمجيئك غير مؤّكد. أمّا لو قلت: إذا جئُت فأكرمني فمجيئك مؤّكد.  .1



٨٠

قواعد اللغة - توكيُد الجمل

…1…
توكيد الجملة االسمّية

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجْب١عن١األسئلة١التالية:	
١ قال امرؤ القيس:	

ــي ــاتِ ق ُحـــبَّـــِك  أَنَّ  مــنِّــي  ِك  يفعِلأغــــــرَّ الــقــلــَب  ــري  ــأم ت مــهــا  ـــِك  وأنَـّ

١ قال قيس بن الملّوح:	

ــي  ــن ــبُّ هـــبـــوَط الــــواديَــــنِي وإنَّ ــ ــُبأُحـ ــريـ ــنِي َغـ ــ ــوادي ــ ــال ــ لَــمــشــتــِهــٌر ب

١ قالت ميسون بنت بحدل:	

ــِه ــي ف األرواُح  تــخــفــُق  ــيـــٌت  ــبـ ــِفلَـ ــي ــن م ــٍر  ــ قـ ـــن  ــ ِم إيلَّ  أحــــــبُّ 

الأسئلة:	 

١١ دلَّ على الجمل االسميّة الواردة في األبيات السابقة، وحلّلها إلى مكّوناتها..
2١ أيُّ الجملتين أكثر تأكيداً )أنا مشتهر( – )إنّي لمشتهر(؟.
3١ ما الغاية من دخول المؤّكدات على الجمل؟.
4١ ما الذي أّكد الجمل االسميّة في كّل من األبيات السابقة؟.

تج
ستن

ا

قد تكون الجملة االسميّة خالية من المؤكدات، وقد تؤكَّد لترسيخ داللتها في ذهن السامع 
ودفع الشكِّ والوهم، وقد تؤّكد الجملة االسميّة بمؤكِّد واحٍد أو أكثر تبعاً لحاجة المتكلّم 

وطبيعة المخاطب.
، أنَّ، الم االبتداء، القسم. ِمْن مؤّكدات الجملة االسميّة: إنَّ

تطبيق:	 

١ استخرج١مؤّكدات١الجملة١االسميّة١من١كّل١ممّا١يأتي:	
١ قال األخطل:	

ــي ــق أَتَّ ــقُّ  ــَحـ الـ يِبَ  ــّاٌل  ــ ــَح ــ لَ ــاَوإِّن  ــهَّ ــَج أَتَ أَن  ــاُف  ــيـ األَضـ ــَزَل  ــ نَـ إِذا 

١ قال قيس بن الملّوح:	

الِحمى جانِب  من  الفرَد  الكَثيَب  ــُبوإّن  ــي ــب ــح لَ آتِـــــــِه  ملْ  وإِْن  إيّل 
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…2…
توكيد الجملة الفعلّية:

- أ -
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال قيس بن الملّوح:	

الحشا يف  ــَن  ــكَّ ت ــد  ق ُحـــبَّـــاً  ــِك  ــبُّـ ــُبأُحـ ــي ــنَي ِجـــلـــِدي والــعــظــاِم َدب ــُه بـ لـ

١ قال أحمد شوقي:	

ــوٍة ــرب ــى الـــريـــاِض ب ــررُت ع ــ ــقــد م ــاِكول ــقـ ــُت ِحـــيـــالَـــهـــا أَلـ ــنـ ــاَء كُـ ــ ــنَّ ــ غ

الأسئلة:	 

١١ ما الداللة الّزمنيّة لكلٍّ من الفعلين: )قد تمّكن – لقد مررُت(؟ وبماذا ُسِبَق كلٌّ منهما؟.
2١ أيمكُن حذُف كلٍّ من )قد ولقد( في البيتين السابقين؟.
3١ ماذا نسمِّي الالم التي اتصلت بـ )قد(؟.
4١ ماذا أفاد كلٌّ من ) قد والالم التي اتصلت بها(؟.

تج
ستن

ا

يؤكُد الفعل الماضي جوازاً بـ )قد ، أو بالقسم وقد معاً(.

تطبيق:	 

١ أكِّد١كال١ًمن١الجملتين١اآلتيتين١بمؤكِّد١مناسب:	
١ تمنَّيت لقاءِك يا ليلى.	
١ َعِشْقت الَجمال.	

- ب -
١ ١أجب١عن١األسئلة١التالية:	 اقرأ١ما١يأتي،١ثمَّ

١ قال المعّري:	

ــرَج الــبــحــُر ظــاملــاً ــ ــا أخ ــْن م ــلَ ــأك ــا ت ف

ــٌل غــواف الــطّــرَ وهـــَي  ــنَّ  ــجــَع ــْف تَ وال 

ــِض الــّذبــائــحِ ــري ــن َغ ِم ــاً  وال تــبــغِ قــوت

القبائحِ شُّ  ــلــُم  فــالــظُّ ــْت  ــَع وض ــا  ب  

١ قال لَبيد:	

منيَّتي ــنَيَّ  ــأْتـ ــتـ لَـ ــْمــُت  عــل ــْد  ــقـ ــاولـ ــه ــاُم ســه التـــطـــيـــُش  املـــنـــايـــا  إنَّ 
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الأسئلة:	 

١١ ما الحرف الذي اتّصل بكّل من الفعلين المضارعين في كلٍّ من البيتين األّول والثاني؟ وماذا أفاد؟.
2١ (؟. ماذا نسمِّي الالم التي دخلت على الفعل )لتأتيَنَّ
3١ الحظ أّن الفعل مثبٌت ويدلُّ على االستقبال. أجائٌز توكيده أم واجب؟.

تج
ستن

إذا دلَّ على طلٍب، ا الخفيفة جوازاً  أو  الثقيلة  التوكيد  نوني  المضارع بإحدى  الفعُل  يَُؤّكُد 
واالستقبال  القسم  بالم  االتصال  شروط  فيه  وتوفّرت  للقسم  جواباً  وقع  إذا  وجوباً  ويَُؤّكُد 

واإلثبات.

تطبيق:	 

١ أكِّْد١كاّل١ًمن١الجملتين١اآلتيتين١بمؤّكد١مناسب:	
١ يرجع المهاجر إلى وطنه.	
١ ق المجتهد.	 يتفوَّ

- جـ -
١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال أحمد شوقي:	

ــُه  ل فـــاصـــرَنَّ  ــاً  عــظــي ــَت  ــْب ــل ط والُقُضباإذا  الــخــطِّ  ــاَح  رمـ فــاحــُشــَدنَّ  أو 

الأسئلة:	 

١١ دلَّ على فعلَي األمر الواردين في البيت السابق، واذكر ما اتّصل بكلٍّ منهما..
2١ بَم يؤكَّد فعل األمر جوازاً؟.

تج
ستن

ا

يَُؤكَّد فعل األمر بإحدى نوني التوكيد جوازاً.

تطبيق:	 

١ أكِّد١الجملتين١اآلتيتين١بنون١التوكيد١الثقيلة١مرة١والخفيفة١مرة١أخرى:	
١ احتمِل المصاعب في سبيل النجاح.	
١ اسَع إلى الخير.	
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- د -
التوكيد بالأحرف الزائدة:

١ ١أجب١عن١األسئلة١التالية:	 اقرأ١ما١يأتي،١ثمَّ
١ قال النابغة الذبيانّي:	

تــكــرُهــُه أنـــَت  بـــيٍء  ــُت  ــي أت ــا إن  ــِديم ي إيلَّ  ــي  ــْوط َس ــْت  ــَع رف ــا  ف إذْن 

١ وقال المعري:	

ُمــــــرادي ـــَمـــنـــي  تـــجـــهَّ أن  ـــــا  أَراداوملَـّ كـــا  ــاِن  ــ م ــزَّ ــ ال مـــَع  جـــريـــُت 

١ وقال أبو العتاهية:	

لــَك زلَّــٌة ِمــن صــاحــٍب  بَـــدْت  ــا  ــذراإذا م ــِه ُعـ ــت ــزلَّ ــاالً ل ــت ــح ــْن أنـــَت ُم ــكُ ف

الأسئلة:	 

١١ هل يمكن حذف كلٍّ من )إْن ، أْن، ما( في األمثلة المذكورة آنفاً؟ وِبَم ُسبَق كلٌّ منها؟.
2١ ما المعنى الذي أفادته األحرف الزائدة؟.

تج
ستن

تَؤّكُد الجملة باألحرف الزائدة، وأشهرها )إْن، أْن، ما، حرفا الجر الزائدان ِمْن والباء(1.ا
تُزادُ )إْن( بعد )ما( النافية وتُزادُ )أْن( بعد )لمَّا( الشرطية، وتُزادُ )ما( بعد )إذا( الشرطية. 

تطبيق:	 

١ دل١َّعلى١الحروف١الزائدة١في١كّل١ممّا١يأتي:	
١ 	.)٨ ية 

آ
، ال ف ﴾ )سورة الت�ي فَ حمِك الامك�ي

أ
قال تعالى: ﴿أليَس هللُا �ب

١ 	.)١٩ ية 
آ
﴾ )سورة املائدة،ال ٍ قال تعالى: ﴿ما جاء�ف من بشري

١ ندّي:	 قال أبو البقاء الرُّ

ــاُن  ــص ــق نُ ــمَّ  ــ ت ــا  مـ إذا  يشٍء  ــاُنلــكــلِّ  ــس ــِب الــعــيــش إن ــْي ــط ــَغـــرَّ ِب فــا يُـ

راجع شروط زيادة )مِنْ والباء ( في درس حروف الجر.  .1
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- هـ -
التوكيد بالقسم:

١ ١أجب١عن١األسئلة١التالية:	 اقرأ١ما١يأتي،١ثمَّ
١ قال إبراهيم طوقان:	

ــتــي ــَن مـــا قــصَّ ــ ــدري ــ ـــِه لـــو ت ــهوالــــلَـّ ــي راِض حــالــتــي  َعـــن  إذن  ــِت  ــن كُ ــا  م

١ وقال قيس بن الملّوح:	

لنا ُقــلــَن  الــقــاع  ــاِت  ــي ــَب ــاظ ي ــِه  ــل ــال ــَرِب ــب ال لــيــى مـــَن  أم  ــنَّ  ــكُ ــن ِم ــاَي  ــي ل

١ وقال النابغة الذبيانّي:	

ــنّيٍ ــه ــري عـــيَّ ب ــْمـ ــيَّ األقــــارُعلــَعــْمــري ومـــا ُعـ ــْت بُــطــاً عـ ــَق ــط ــْد ن ــق ل

الأسئلة:	 

١١ ماذا نسمِّي كاّلً من األساليب )واهلّل ، باهلّل ، لَعمري(؟.
2١ ماذا أفادَ هذا األسلوب؟.

تج
ستن

ا

من مؤكدات الجملة: القسم بصيغه المختلفة1.

تطبيق:	 

١ عا١ًفي١صيغ١القسم:	 أكِّد١كاّل١ًمن١الجملتين١اآلتيتين،١منوِّ
١ سنرِجُع يوماً إلى حيِّنا.	
١ ُجِبلَِت القلوُب على حبِّ مَْن أحسَن إليها.	

.)56 من حروف الجر والقسم )التاء( وهي مختّصة بلفظ الجاللة نحو: ﴿تاهلل ألكيدنَّ أصنامكم﴾ )سورة األنبياء، اآلية   .1
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القاعدة العاّمة

قد تكون الجملة االسميّة خالية من المؤّكدات، وقد تؤّكد لترسيخ داللتها في ذهن السامع ودفع 
المتكلّم وطبيعة  أكثر بحسب حاجة  أو  بمؤّكد واحد  الجملة االسميّة  تؤّكد  الّشّك والوهم، وقد 

المخاطب.
١ تؤكَُّد الجملة االسميّة بـ: الم االبتداء أو إنَّ أو أنَّ أو القسم.	
١ يؤكَُّد الفعل الماضي بـ )قد، أو بالقسم وقد معاً( وتوكيده جائز.	
١ طلب 	 على  دلَّ  إذا  جوازاً  الخفيفة  أو  الثقيلة  التوكيد  نوني  بإحدى  المضارع  الفعل  يَُؤكَُّد 

ووجوباً إذا وقع جواباً للقسم متّصالً بالاّلم مثبتاً دااّلً على المستقبل.
١ يَُؤكَّد فعل األمر بإحدى نوني التوكيد جوازاً.	
١ تَؤكَُّد الجملة باألحرف الزائدة، وأشهرها )إْن، أْن، ما، حرفا الجر الزائدان )ِمْن( و)الباء((.	
١ تُزادُ )إْن( بعد )ما( النافية و تُزادُ )أْن( بعد )لمَّا( الشرطية، وتُزادُ )ما( بعد )إذا( الشرطية.	
١ من مؤكِّدات الجملة: القسم بصيغه المختلفة.	

التقويم النهائّي

١١ اقرأ ما يأتي واستخرج المؤكدات الواردة فيها:.
١ قال الشافعّي:	

ــِدراً ــت ــق ُم ــَت  ــن كُ ــا  م إذا  تــظــلــَمــنَّ  ــدِمال  ــنَّ ال إىل  ــاُه  ــب ــق ُع ــُع  ــرج ت ــلــُم  فــالــظُّ

١ قال لسان الدين بن الخطيب:	

ــْنــَتــَقــٍض ــاً ِبُ ــْوم ــُمــَهــا يَ ــا ُحــكْ ــالــلــِه َم ــِصتَ ــَق ــَت ــْن ِبُ يَـــْومـــاً  ــا  ــْدُرَهـ بَـ َوالَ  ــّا  كَـ

١ قال ابن زيدون:	

ــُم ــ ــ راِح يل  ـــــــَك  أَنَـّ ــو  ــ لَـ َضَّ  ــا  ــ ــي أَنـــــــَت ِبـــهـــا عـــالِـــُمم ــ ــت ــ ــلَّ ــ َوِع

2١ أّكد كاّلً من الجمل الواردة في البيت اآلتي بمؤّكدين على األقّل:.

جرى  إذ  الّسيُل  فاستبكاَن  الّسيُل  ــروُبجرى  ــ ــُه مــن مــقــلــتــّي ُغ ــْت لـ ــاَضـ وفـ

3١ اشرح البيت اآلتي وأعربه إعراب مفردات وجمل:.

هـــذَرُه أكـــرَ  ــرِء  ــ امل لــســاُن1  ــا  م ــُلإذا  ــوكَّـ ــاِء ُمـ ــبـ ــالـ ــاٌن بـ ــسـ فــــــذاَك لـ

لسانُ: فاعٌل لفعٍل محذوفٍ يفسّره الفعُل المذكورُ بَعْدَه.  .1
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علم البالغة - أنواع الخبر وأغراضه

…1…
أنواع الخبر

١ ١أجب١عن١األسئلة١التالية:	 اقرأ١ما١يأتي،١ثمَّ
١ قال قيس بن الملّوح:	

ــي ــن ــنِي وإنّ ــ ــوادي ــ ــوَط ال ــبـ ــبُّ ُهـ ــ أُحـ

الحشا يف  تــكّــَن  قــد  ُحـــبَّـــاً  أحـــبُّـــِك 

ــنِي غــريــُب ــ ــوادي ــ ــال ــ لَــمــشــتــَهــٌر ب

ــيــُب ــلـــِدي والــعــظــاِم دب ــنَي ِجـ ــُه بـ لـ

الأسئلة:	 

١١ دُلَّ على األساليب الخبريّة الواردة في البيتين السابقين..
2١ هل اشتملْت تلك الجمل على مؤّكدات؟ حّددها..
3١ صنّف الخبر إلى أنواعه وفق مؤّكداته..

تج
ستن

ا

الخبر ثالثة أنواع:
١١ ابتدائّي: وهو ما خال من المؤّكدات..
2١ طلبّي: وهو ما أُكَِّد بمؤكٍِّد واحٍد..
3١ إنكارّي: وهو ما أُكَِّد بأكثر من مؤكِّد. .

تطبيق:	 

١ استخرج١األساليب١الخبريّة١من١البيتين١اآلتيين،١واذكر١نوع١كل١ٍّمنها.	
١ قال قيس بن الملّوح:	

ــاَم بــقــلــبــي ِمـــن َهـــــواَي صــبــابــًة ــ أقـ

الِحمى جانِب  ِمن  الفرَد  الكَثيَب  وإّن 

ــُب ــي ــؤاد وج ــ ــف ــ ــي وال ــوع ــل ــني ض ــ وب

لَــَحــبــيــُب آتِـــــــِه  ملْ  وإْن  إيلَّ 



٨7

…2…
من أغراض الخبر

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجْب١عن١األسئلة١التالية:	
١ قال المتنبّي:	

ــى هــزيــًة  ــم ــلْ ــاســُمتـــرُّ بـــَك األبـــطـــاُل كَ ــُرك ب ــغـ ووجـــُهـــَك وّضـــــاٌح وثـ

١ وقال أيضاً:	

أَديب إىل  األعـــمـــى  ــَر  ــظ ن ــذي  ــ ال ــا  ــن ِبـــِه َصــمــُمأنـ ــايت م ــل وأْســـَمـــَعـــْت كَ

١ قال الشاعر أبو المنهال عوف بن ملحم:	

ــا ــه ــَت ــْغ ــلِّ بُ وَقـــــد  الـــثـــانـــنَي،  ــانإّن  ــْرُج تَ إىل  َســْمــعــي  أحـــوَجـــْت  ــد  ق

الأسئلة:	 

١١ في المثالين األّول والثاني يوجّه المتكلم كالماً يعرف المخاطَُب فحواه فما غرضه من اإلخبار؟.
2١ ما غرض الشاعر من إخباره في المثال الثالث؟.

تج
ستن

ا

يفيُد الخبر أغراضاً متعّددة تُفهُم من سياق الكالم مثل: إظهار الفخر1 والمدح والضعف.

تطبيق:	 

١ اذكر١الغرض١الذي١أفاده١كل١ٌّمن١األساليب١الخبريّة١اآلتية:	
١ قال زهير بن أبي سلمى:	

ــاً ــلّ ــه ــت م ــُه  ــَتـ ــْئـ جـ مـــا  إذا  ــْهتــــــراُه  ــلُ ســائِ أنـــَت  الـــذي  تعطيِه  ـَك  كــأنَـّ

١ قال الشريف الرضي:	

ــى والــتــجــنُّــُب ــِق ــي ال ــا مــنِّ ــُع ــغــرِ ال ــُبل أرَغ العيِش  يف  كُنُت  ما  العا  ولــوال 

١ قال المتنبي في الُحّمى:	

وعنها نَــَفــي  عــن  الــِجــلْــُد  ــاِميــضــيــُق  ــقـ ــّسـ ــواعِ الـ ــ ــأنـ ــ ــُه بـ ــُعـ ــوِسـ ــتـ فـ

وقد تأتي لالسترحام أو االستعطاف أو التحسّر.  .1
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التقويم النهائي

١١ د نوع كلٍّ منها:. استخرج األساليب الخبرية في كّل مّما يأتي، وحدِّ
١ قال القروي:	

ــاً ــ ــُدم ــ ــد َمــشــيــنــا لــلــمــعــايل ُق ــ ــاالق ــح ــغِ املُ ــب نـــــا ي ــاوْل ردَّ ــحـ َمــــْن يـ

١ قال المتنبّي:	

ــلُّ مــا يــتــمــنَّــى املــــرُء يــدركُــُه فُنمــا كـ السُّ تشتهي  ال  بــا  ــاُح  ــري ال تجري 

١ قال أبو فراس الحمداني:	

ـهــا وإنَـّ ــاة  ــي ــح ــال ب بــخــاً  ذاك  ــا  ــ ــجــتــديوم ُم ِل  أِلوَّ ــذوٍل  ــ ــب ــ َم ُل  أَلوَّ

١ وقال علي محمود طه:	

ــيــايت ــَب أحـــامـــي ول ــ دِت ذاهـ جـــــدَّ

ــَراً ــ ــا ِس ــَده ــع ــايل ب ــي ــل ــا ال ــن ــّرتْ قــد غ

ــْل لــديــِك حــديــٌث عــن صــبــابــايت ــه ف

ــاِت ــعــَض أشــت ــنــا الـــعـــوادي ب ــَفــْت وخــلّ

2١ ن ثالث جمل تستوفي فيها أنواع الخبر.. كوِّ
3١ استخرج األساليب الخبريّة من كلٍّ مّما يأتي، وبيّن األغراض التي أفادتها:.

١ قال أحمد شوقي:	

رِحــٍم بنو  والفصحى  ــرِق  ال يف  إخـــواُنونحُن  واآلالِم  الـــُجـــرحِ  يف  ــُن  ــح ون

١ وقال إبراهيم طوقان:	

ــداُة ُفــــؤاَدُه ــُعـ ــاً طَــَعــَن الـ ــن ــوِط ــا َم ــِني ــأم َم يف  سكّينهم  ِمـــن  ــُت  ــن كُ َقـــد 

١ وقال أحمد محّرم:	

فإِنَّنا ــعــوَب  ــشُّ ال ــُم  ــَم ــِه ال ــعِ  ــرَف تَ ــاُب ُهـــاُمإِْن  ــع ــّص ــُه ال ــٌب تَــديــُن لَـ ــع َش

علُم العروض - البحر الطويل

اقرأ ولحظ:. ١
١١ تفعيالت١البحر١الطويل:.

مفاعيلنفعولنمفاعيلنفعولنمفاعيلنفعولنمفاعيلنفعولن

5/5//5/5/5//5/5//5/5/5//5/5//5/5/5//5/5//5/5/5//

2١ ضابطه:.

ــل ــائ ــض ــني الـــبـــحـــور ف ــ ــه ب ــ ــٌل ل ــ ــوي ــ مفاعلنفعولنمفاعيلنفعولنط
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3١ من١أبرز١جوازاته:.
جوازات الحشو:أ . 

مفاعيلن ← مفاعلنفعولن ← فعوُل

/5// ← 5/5//5//5// ← 5/5/5//

جوازات العروض والضرب:ب . 
الرضب١العروض

فعولنمفاعلنمفاعيلنمفاعلن

5//5//5/5/5//5//5//5/5//

نماذج محّللة:. ٢
١ قال الشاعر أبو فراس الحمدانّي:	

ُهــم   جــدُّ ــّد  ــ ج إذا  قــومــي  ــرن  ــذك ــي ــدُرس ــب ال ــُد  ــَق ــت ــف يُ ــاِء  ــل ــظ ال الــلــيــلــِة  ويف 

قَُدْل بَْدُروِء يُْفَتلَِتْظ ظَْل َماْوِفْل َلَْدِجْدُدُهْم إَِذاْ َجْدُريِنْ قَْو ِمْيَسيَْذ ُك

/5//5/5/5//5/5//5//5//5/5//5/5/5///5//5/5/5//

مفاعيلنفعولمفاعيلنفعولنمفاعلنفعولنمفاعيلنفعول

١ قال المتنبّي:	

َقــصــائِــدي ُرواِة  ــْن  ِمـ إالَّ  هـــُر  الـــدَّ ُمْنِشداومـــا  ــُر  ْه ــدَّ ال ــَح  ــب أْص ــعــراً  ِش ــُت  ــلْ ُق إذا 

ُرُمْن ِشَداْبََحْد َدْهتُِشْع َرْن أَْصإَِذاْ قُْلقََصاْ ئِديُرواِْةُر إِلْـ اَلْ ِمْنَوَمْد َدْه

5/5//5/5/5///5//5// 5 //5/5//5/5/5//5/5//5//5//

مفاعلنفعولنمفاعيلنفعولنمفاعـــلنفعوُلمفاعيلنفعولن

١ ح:	 قال قيس بن الملوَّ

ــثــيــُب يُ ــاِه  ــيـ املـ واِدي  أرى  ال  تطيُبأال  ــاِه  ــي امل وادي  ــن  ع ــفــَس  ــنَّ ال وال 

تَِطْي بُْو ِميَاِْهَسَعْن َواِْدلَو لَْن نَْفيُِثيْبُوِميَاِْهأََرْى َواِْدْلأاَلْ ال

5/5// 5/5/5///5//5/5// 5/5//5/5/5///5//5/5//

فعولنفعوُلمفاعيلنفعولنفعولنفعوُلمفاعيلنفعولُن

طّبق:. ٣
قطّع البيت اآلتي، ثّم حّدد الضرب والعروض والقافية:

١ قال قيس بن الملّوح:	

ــزْر ت ملْ  أنـــَت  إذا  الــّدنــيــا  يف  ــرَ  خ وال 

تــــــــزْر ملْ   َ خــــــــــرَ  وال 

حبيُب إلــيــَك  يـــطـــَرْب  وملْ  حــبــيــبــاً 

إذا اختار الشاعر أحد هذه األضرب التزمه.  .1
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مطالعةعروُة وعفراُء*

َّان معاً فتعلّق بها وأحبّها، وكان عروةُ يتيماً في ِحجِر عّمِه،  نشأ عروةُ بُن حزامٍ وعفراءُ بنُْت مالك العذري
فه، إلى أن خرجت ِعيٌر ألهله إلى الشام، وخرج عروةُ إليها، ووفَد  فكان يسأُل عمَّه أن يزّوَجُه عفراءَ فيسوِّ

، فخطبَها، فزّوَجها إيّاه. على عّمه ابُن عمٍّ له من البلقاِء يريُد الحجَّ

وأقبَل عروةُ في ِعيرِه حتّى إذا كان بتبوَك نظَر إلى رفقٍة مقبلٍة من نحو المدينِة فيها امرأةٌ على جمٍل أحمَر، 
فقال ألصحاِبِه: واهللِ إنّها شمائُل عفراءَ، فقالوا: ويحَك ما تترُك ذكَر عفراءَ لشيء؟ قال: وجاءَ القومُ، فلّما 
دنَوا منه وتبيَّن األمَر يبَس وبقي قائماً ال يتحّرُك، وال يُحير كالماً، وال يُرجُع جواباً، حتّى بُعَد القومُ، فذلك 

حيُث يقوُل:

َرْعـــــَدٌة لِـــذكـــراِك  لَــتــْعــرون  وإّن 

ــاَءًة ــجـ ُفـ أراهـــــا  أْن  إالَّ  هـــَو  فـــا 

داون الـــيـــامـــِة:  لـــعـــّراِف  ــُت  ــلْ ــق ف

ــٍة ــنَّ ِج ــسِّ  مـ وال  ــى  ُحــمَّ مــن  يب  فــا 

ــيــُب ــنَي ِجــلــدي والــعــظــاِم دب ــهــا بـ ل

ــُب ــي ــاُد أُج ــ ــى مـــا أكـ ــّت فـــأُبـــَهـــَت ح

ــُب ــي ــطــب لَ أبـــرأتَـــنـــي  إْن  ــَك  ــ ــإنّ ــ ف

ــذوُب ــ ــَريَّ كَ ــْمـ ــِحـ ــي الـ ــمِّ ولـــكـــّن ع

ثّم إّن عروَة انصرَف إلى أهِلِه وأخَذهُ البكاءُ والُهالُس حتّى نحَل، فلم يبَق منه شيءٌ، فقاَل بعُض النّاِس: 
هو مسحوٌر، وقال قومٌ: بل به ِجنَّةٌ وقال آخرون: بل مَوْسَوٌس، وإّن بالحاضِر من اليمامِة لطبيباً يداوي من 
، وهو أطبُّ النّاِس، فلو أتيتُموهُ، فلعلَّ اهللَ يَشفيِه، فساروا إليه من أرِض بني عُذرَة حتّى داواه، فجعَل  الجنِّ
لواَن وهو يزدادُ سقماً، فقال له عروةُ: هل عندَك للحبِّ دواءٌ أو ُرقيةٌ؟ فقاَل: ال واهللِ، فانصرفوا  يسقيه السُّ
وا بطبيٍب بِحجر فعالَجُه وصنَع به مثَل ذلك، فقال له عروةُ: واهللِ ما دائي إال شخٌص بالبلقاِء مقيٌم،  حتّى مرُّ

فهو دائي، وعنَدهُ دوائي.

*  أبو محمد جعفر بن أحمد السراج، مصارع العّشاِق، الجزء األول، دار صادر، بيروت، ص321-317.



 9١

الّدرس السادس

فانصرفوا به، فأنشأ يقوُل عنَد انصراِفهم به:

ــِة حــكــَمــُه ــام ــي اِف ال ــرَّ ــعـ جــعــلــُت لـ

كلِِّه ــداِء  ــ ال ِمــن  نَشفي  نــعــْم  ــاال:  ــق ف

ــهــا ــن ُرقـــيـــٍة يــعــلــانِ ــ ــا تـــركـــا ِم فـ

ــا لنا ــُه والـــلـــِه م ــل ــاَك ال ــف ــاال: ش ــق ف

شفيان ُهـــا  إْن  ــٍر  ــْجـ ِحـ اِف  وعــــــرَّ

اِد يــبــتــدراِن ــوَّ ــ ــُعـ ــ ــَع الـ ــ وقـــاَمـــا م

ــان ــي ــق َس وقـــــْد  إالَّ  َســــلْــــوٍة  وال 

ــداِن ــوُع يـ ــل ــضُّ ــَك ال ــن ــْت ِم ــن ــمِّ ــا ُض ب

فلّما قِدمَ على أهِلِه، وكان له أخواٌت أربٌع ووالدةٌ وخالةٌ، فمرَض دهراً، فقال لهنَّ يوماً: اعلْمَن أنّي لو 
نظرُت إلى عفراءَ نظرًة ذهَب وجعي، فذهبَْن به حتّى نزلوا البلقاءَ مُستخفيَن، فكان ال يزاُل يلمُّ بعفراءَ، 

وينظُر إليها، وكانْت عنَد رجٍل كريمٍ سيٍّد كثيِر الماِل.

فبينا عروةُ يوماً بسوِق البلقاِء، إذ لقيَُه رجٌل من بني عذرَة فسألَُه عن حاِلِه ومقدِمِه، فأخبَره. قاَل: واهللِ لقد 
سمْعُت أنَّك مريٌض، وأراَك قد صححَت. فلّما أمسى الرجُل دخَل على زوِج عفراءَ، فقال: متى قِدمَ عليكم 
هذا الذي فضَحُكم؟ فقاَل زوُج عفراءَ: ومن هو؟ قال: عروةُ. قال: أَوقَْد قِدمَ؟ قال: نعم، قال: ما علمُت 

. بقدوِمِه، ولو علمُت بقدوِمِه لضممتُُه إليَّ

فلّما أصبَح غدا يستدلُّ عليه حتّى جاءَهُ، فقال: قدمَت هذا البلَد ولم تنزْل بنا ولم تَر أْن تُعلَمنا بمكاِنَك 
فيكوَن منزلُكم عنَدنا وعليَّ إْن كان لكم منزٌل إاّل عندي، قال: نعم نتحّوُل إليَك الليلةَ، أو في غٍد، فلّما 
َّى قاَل عروةُ ألهِلِه: قد كان ما تَروَن وإْن أنتم لم تخرُجوا معي ألركبَّن رأسي وأللحَقّن بقوِمُكم فليس  ول
علّي بأٌس، فارتَحلوا وركبوا طريَقهم ونكَس عروةُ ولم يزْل مُدنَفاً، حتّى نزلوا بوادي الُقرى فأدركتُْه المنيّةُ، 

ودُِفَن فيه.
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ولّما بلغْت عفراءَ وفاةُ عروَة قالت لزوِجها: قد كان من أمِر هذا الرجِل ما بلغَك وواهلل ِما كان ذلك إاّل 
على الحسن الجميل وإنّه قد بلغني أنّه ماَت في أرِض غُربٍة، فإْن رأيَت أن تأذَن لي فأخُرَج في نسوٍة من 

قومي فيندبْنَُه ويبكيَن عليه، فأِذَن لها فخرجْت وقالْت ترثي:

ويَحكم ــوَن  ــّب ــخ املُ ــُب  ــرك ال ــا  ــه أيُّ أال 

ــارًة ــاُن بـــعـــَدَك غـ ــي ــت ــف فــا َهـــِنـــَئ ال

ــزاِم ــ ــَن ح ــ ــم عـــــروَة ب ــُت ــعــي بــحــقٍّ ن

ــاِم ــس ب ــٍة  ــب ــي غ ــن  ــ ِم ــوا  ــ ــُع ــ رج وال 

ولم تزل تُردّدُ هذه األبياَت وتبكي حتّى ماتْت فُدِفنْت إلى جانِبِه.

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

عير: القومُ معهم حِمُلهم.�
شمائل: الطبعُ والخُلق.

الهالس: الهُزال.

السّلوان: ما يُذهبُ الهَّم والحََزن.
مُدنَفًا: من ثُقل عليه المرض.

 المُخبّون: المخادعون.

 ّ

١ استعن١بمصادر١التعلّم١في١تعّرف١بذور١المقالة١في١األدب١العربّي،١ذاكرا١ًأبرز١كتّابها١في١العصور١األدبيّة١القديمة،١تمهيدا١ً	
للّدرس١القادم.
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قراءة تمهيدّيةفّن المقــالة*

…1…
تعريف المقالة:

الُكتَّاب،  من قبل  وتناوالً  العصر الحديث، وأكثرها شيوعاً  َِّة في  النثري الفنون  من أشهر  فنَّاً  المقالة  تُعدُّ 
طبيعِتها  إلى  ذلك  ومردُّ  لها؛  مانع  تعريٍف جامع  على  النقَّاد  يُجِمع  ال  ذلك  ومع  الناس.  قبل  من  وقراءة 
لة العصيّة على التأطير والتحديد، ويمكن تعريُف المقالة: قطعةٌ نثريّةٌ محدودة الطّول، تعالج  المرنِة المتحوِّ

موضوعاً معيَّناً، وتعكس وجهة نظر كاتبها.
…2…

نشأة المقالة الغربّية وأبرز أعالمها:
المقالةُ فنٌّ نثريٌّ حديث، ولكنّنا يمكن أن نتلمَّس جذوره األولى في اآلداب القديمة، ففي كتابات قدماء 
اإلغريق ما يصلُح أن يكوَن بذوراً للمقالِة الحديثِة ، مثل بعض كتابات أفالطون وأرسطو وكتاب )الطبائع( 
َِّة حسِنها وقبيِحها.  لثيوفراستوس الذي يُعدُّ من أبرز األمثلة، ويدور حول نماذَج عديدٍة من الّصفاِت البشري
وقد حذا الُكتَّاب الالتينيّون حذَو اإلغريق، وكان لهم باٌع طويٌل في هذا المجال. ومن أشهرهم شيشرون 

وسينكا وهوراتيوس.
وقد كانِت البدايةُ الفعليَّةُ لهذا الجنِس على يد الفرنسّي ميشيل مونتيني الذي نشر بين عامي )1580-

1595م( كتابه )المحاوالت( في ثالثة مجلَّداٍت حول موضوعاٍت مختلفة، وقد اتَّسمت مقاالتُه بادَئ 
ذي بدء بالوعظيَّة، وحشِد األقواِل المأثورِة، ومعالجِة المشكالِت الُخلُقيَّة والمعاشيَّة، ثم راح يغلُِّب العنصَر 
واهَد الكثيرَة التي كان يوردُها، والتفت إلى التأمُِّل العميِق في الموضوعات  الشخصيَّ في كتاباته، فأهمل الشَّ
َّة. ويمكن  التي يكتبها. وبتأثير مونتيني كتب فرنسيس بيكون المقالة المنهجيَّة الحديثة في اللغة اإلنكليزي

أن نعدَّ وردزورث وكولردج وأناتول فرانس وسانت بوف وسارتر من أعالم ُكتَّاب المقالة في الغرب.
المقالة عند العرب:

ظهرْت بذوُر المقالِة في األدب العربيِّ القديم على شكِل رسائَل منذ القرن الثاني للهجرة، مثل رسالة عبد 
الحميد الكاتب إلى الُكتَّاب التي تضع دستوراً للكتابة الديوانيَّة وألخالق الُكتَّاب ورسالتَيه عن الشطرنج 
الصحابة البن  البخل، وذمِّ اإلسراف، ورسالة  بني عمِّه في مدح  إلى  والصيد، ورسالة سهل بن هارون 

المقفَّع ورسائل الجاحظ ومقابسات التوحيدّي.
وقد كان لهذه الرسائل أثٌر كبيٌر في ظهور المقالة العربيَِّة في العصر الحديث، ولكنَّ األثَر الحاسم كان 
ً متميِّزاً  للمقاالت الغربيَِّة التي دخلت الثقافة العربيَّةَ عن طريق الترجمة، وجعلت المقالة فنَّاً أدبيَّاً مستقالَّ

بعناصره وخصائصه.
والحقُّ أنَّ تاريخ المقالة في أدبنا الحديث مرتبط بتاريخ الصحافة ارتباطاً وثيقاً؛ فالمقالة نشأت في حضن 

الصحافِة، ونستطيع أن نميِّز أربعةَ أطواٍر للمقاالت التي ظهرت في الصحف:
 *  ينظر لالستزادة:

 مها فائق العّطار: فن المقالة في سورية بين عامي 1946 - 1980م، الطبعة األولى، مطبعة الداوديّ، دمشق، 2004م.
خليل موسى: المقالة في سورية تطوّرها وأعالمها في القرن العشرين، وزارة الثقافة، دمشق، 2011م.
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١١ ولةُ، . ور األوَّل: طوُر المدرسِة الصحفيَِّة األولى، ويمثِّلها ُكتَّاب الصحف الرسميَّة التي أصدرتها الدَّ الطَّ
ويمتدُّ هذا الطور حتَّى ثورة عُرابي، ومن أشهر الُكتَّاب في هذا الطور: رفاعة الطهطاوي من مصر 
نات  وأحمد فارس الشدياق من لبنان وسليم عنحوري من سورية، وقد اتَّسمت مقاالتهم بكثرة المحسِّ

البديعيَّة والزخارف اللفظيَّة المتكلَّفة، وتناولت الشؤون السياسيَّة في أغلب األحيان. 
2١ إلى . الذين هاجروا  ِّين  السوري للصحفيِّين  الثانية، وكان  الّصحفيَّة  المدرسةُ  فيه  الثاني: ظهرْت  ور  الطَّ

مصر أكبر األثر في تطوير المقالة في هذه المرحلة، وقد برز في هذه المدرسة عددٌ من الشخصيَّات 
التي ارتبط تاريخها بتاريخ الكفاح الوطنّي، ومنهم: أديب إسحاق وعبد الرحمن الكواكبي من سورية 
وسليم النقاش من لبنان وإبراهيم المويلحي من مصر. وتخلَّصْت أساليُب كتّاب هذه المدرسة من قيود 

السجع إلى حدٍّ بعيد وأخذت تقترب من النَّاس.
3١ َّرت بالنزعات الوطنيِّة واإلصالحيِّة . ور الثَّالث: ظهرت فيه طالئُع المدرسِة الّصحفيِّة الحديثة التي تأث الطَّ

الموجَّهة ضدَّ االحتالل البريطانّي. وقد خطَْت هذه المدرسة نحو األسلوب األدبّي خطواٍت واضحةً، 
فخلَّصته من قيود السجع واهتمَّت بالفكر والمعاني، ومن أبرز أعالمها: شكيب أرسالن، وقاسم أمين، 

وأحمد لطفي السيّد.
4١ ور الرَّابع: المدرسة الحديثة، وتبدأ من الحرب العالميَّة األولى التي كان لها وما تالها من أحداث . الطَّ

َّة العلميَّة، والميل  عظيمة أكبر األثر في المقالة والحياة. وامتازت المقالة في هذا الطور بالتركيز والدق
إلى بثِّ الثقافة العامة لتربية أذواق الناس وعقولهم، ومن أبرز الكتّاب في هذا الطور: إبراهيم المازنّي، 

ومحمود محّمد شاكر، ومارون عبّود، ومريانا مّراش، ومحّمد كرد علي.
…3…

أنواع المقالة وتصنيفاتها:
تختلف أنواُع المقالِة تبعاً للمعياِر المعتمِد في تصنيِفها، فهي وفَق موقِف الكاتِب من موضوعِه نوعان: 

ذاتيَّة وموضوعيَّة
١١ ته في ذلك األسلوب األدبّي الذي يشعُّ . المقالُة الذاتيَُّة: تبدو فيها شخصيَّةُ الكاتب جليَّةً، وتكون عُدَّ

نعِة البيانيِّة والعباراِت الموسيقيِّة واأللفاِظ  بالعاطفة ويثيُر االنفعال، ويعتمُد على الصور الخياليَّة والصَّ
القويِّة الجزلِة، ومن أهّم ألوان هذا النوع من المقالة:

َّها تعبيٌر فنّيٌّ صادق عن تجارب الكاتب أ .  ورُة الشخصيَّة: وهي خيُر ما يمثِّل هذا النوع؛ إذ إن الصُّ
ة، والرواسب التي تترُكها انعكاساُت الحياة في نفسه. الخاصَّ

ةُ ب .  وعُدَّ المجتمع،  في  الموجودِة  الباليِة  والتقاليِد  العاداِت  نقُد  وقوامُها  االجتماعيّ:  النقدِ  مقالُة   
ِّزاُن الحكم، وعمُق  الكاتب فيها مالحظةٌ دقيقةٌ وقدرةٌ على إحكام الوصف، وإجادةُ التحليل، وات
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التأمُّل، وبراعةُ السخرية.
تتراءى 	 .  الكاتُب كما  التي يعيش فيها  المكانيَِّة  البيئِة  األولى لها تصويُر  الغايةُ  الوصفيَّة:  المقالة   

إلنساٍن عميِق اإلحساِس حادِّ البصر، وهذا االمتزاُج بالطبيعِة هو ما يميِّز مثل هذه المقالة.
َُّر الكاتب بعالَمٍ جديد لم يألْفه، واالنطباعاِت التي تركها في نفسه د .  ر تأث وصفُ الرحالت: تصوِّ

اسة في أمكنة  ناُسه وحيوانُه ومشاهُده الطبيعيّة وآثاُره، فهي بهذا مغامرةٌ ممتعةٌ تقوم بها روح حسَّ
جديدة وبين أناٍس لم يكن لها بهم سابُق عهد.

ُّره بها ه .  اً من شخصيَّة إنسانيَّة، فيعكس لنا تأث ر فيها لنا الكاتب موقفاً إنسانيَّاً خاصَّ مقالُة السِّيرة: يصوِّ
ة عنها، ويحاول أن يخطَِّط معالَمها اإلنسانيَّةَ تخطيطاً فنيَّاً واضحاً معتمداً على  وانطباعاته الخاصَّ
ثنا ونصغي  كة، تحدِّ َّها حيَّةٌ متحرِّ التنسيق واالختيار، بحيث تتراءى لنا الشخصيَّةُ الموصوفةُ كأن

لها وتروقُنا بعُض صفاِتها فنُعَجُب بها، أو تسوءُنا فننفُر منها.
المقالُة التأمليَّة: تعرُض لمشكالِت الحياة والكوِن والنَّفِس اإلنسانيَّة، وتحاول أن تدرَسها درساً ال و . 

يتقيَّد بمنهِج الفلسفِة ونظاِمها المنطقّي الخاّص، بل تكتفي بوجهِة نظِر الكاتِب وتفسيرِه الخاصِّ 
للظواهر التي تُحيط به.

2١ ، وال يسمُح . ٍد يجلِّيِه الكاتُب، مستعيناً باألسلوِب العلميِّ المقالُة الموضوعيَُّة: تدوُر حوَل موضوٍع محدَّ
لشخصيَّتِه وعواطفه بالظهوِر في كتابته، ومن أهمِّ ألوانها:

، ثّم تعليِل األحكامِ أ .  ِق النتاِج األدبيِّ أو الفنّيِّ المقالُة النقديَُّة: تعتمُد على قدرِة الكاتِب على تذوِّ
وتفسيِرها وتقويم أثِرها.

المقالُة الفلسفيَُّة: تعرُض لشؤون الفلسفِة بالتَّحليِل والتَّفسيِر، وعلى الكاتب أن ينقَِّب عن األسِس ب . 
سبيلَه في شعاِب هذا  القارئُ  ٍَّة ووضوح حتَّى ال يضلَّ  الحقيقيَِّة للموضوع، ويعرَض مادَّته بدق

الموضوع الشائك.
المقالُة التاريخيَُّة: تقومُ على جمع الّرواياِت واألخباِر والحقائِق وتمحيصها وتنسيقها، وتفسيِرها 	 . 

وعرضها.
من مشكالِته عرضاً د .  أو مشكلةً  العلمِ  َّاِت  من نظري َّةً  الكاتُب نظري يعرُض  العلميَُّة: وفيها  المقالُة 

موضوعيَّاً بحتاً.
، يعتمد ه .  ياسِة واالقتصاِد واالجتماِع بشكل موضوعيٍّ مقالُة العلوِم االجتماعيَّة: تتناوُل شؤوَن السِّ

اإلحصاءاِت والمقارناِت والتَّحليَل والتَّعليل والتنبَُّؤ في بعض األحيان. 
وهناك تصنيٌف ثالث يعتمد األسلوَب المتَّبَع في كتابة المقالة، وهي وفق هذا التصنيف مقالة تعتمد:

١١ َّه أسلوٌب مباشر، يعتمد . األسلوبَ العلميَّ: يلجأ إليه الكاتب بغيةَ عرض الحقائِق العلميَّة، ويتَّسم بأن
، واللُّغةُ فيه  ناِت البديعيَّة والتصوير الفنّيِّ ُّق والزينة والمحسِّ َّةَ في استعماِل األلفاِظ والبعَد عن التأن الدق
دةٌ تستعمل أرقاماً وإحصاءاٍت، وتكثُُر فيها المصطلحات العلميَّة؛ فاللغة هنا أداةٌ إليصال  سهلةٌ محدَّ

الحقائق العلميَّة.
2١ نات . بالخيال والمحسِّ الكاتِب وعاطفِتِه وانفعاالِته، ويحِفُل  إبراِز ذاِت  يقوم على  األسلوبَ األدبيَّ: 
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البديعيَّة والصور البيانيَّة؛ فاللُّغةُ هنا أداة تأثيٍر في المتلقِّي.
3١ األسلوبَ العلميَّ المتأدِّبَ: وهو مزيج من األسلوبين السابقين، حيث يعرض الحقائَق العلميَّة بأسلوب .

واضح قريب من األذهان، مستعمالً لغةً رشيقة موشَّحةً بشيء من الصور البيانيَّة والخيال من دوِن أن 
مة. يطغى ذلك على المعلوماِت المقدَّ

…4…
عنارص المقالة:

ن المقالةُ عامّة من ثالثِة عناصَر هي: المادَّة واألسلوب والخطَّة. تتكوَّ
١١ مها الكاتب، وتقوم عليها المقالة.. المادَّة: هي مجموعة الِفَكِر والمعارف والحقائق التي يقدِّ
2١ في عرض . المعتمد  العقلّي  والمنهج  الكاتب،  يستعملها  التي  اللغة  في جانبين:  ويتلخَّص  األسلوب: 

السالسة في  إلى بعض، مع  بعُضها  يُفضي  الِفَكِر  متسلسلةَ  منظَّمةً  المقالةُ  المادَّة، وينبغي أن تكوَن 
االنتقال من فكرٍة ألُخرى، وتختلف أساليب الُكتَّاب تبعاً لقدراتهم وثقافتهم ومهاراتهم الفنيَّة.

3١ مة وعرض وخاتمة.. ة: تتألَّف من مقدِّ الخطَّ
اء، وتكون قصيرًة متَّصلة بالموضوع مُعينَةً على أ .  المقدِّمة: تتألَّف من معارَف مُسلَّمٍ بها لدى القرَّ

فهمه، وينبغي أن تتَّسَم بالتشويِق لتدفَع القارَئ إلى متابعِة القراءة.
ئيسِة التي يريد الكاتب ب .  ُل معظَم المقالِة، ويشتمُل على الِفَكِر الرَّ مِة، ويشكِّ العرض: يأتي بعد المقدِّ

إيصالها مُدعَّمة بالبراهين والشواهد.
مة والعرض، واضحةً صريحةً 	 .  الخاتمة: هي ثمرة المقالة، وال بدَّ أن تكون نتيجةً حقيقيَّة للمقدِّ

صةً العناصر الرئيسة المراد إثباتها، حازمةً تدلُّ على اقتناٍع ويقين، وال تحتاُج إلى شيء آخَر  مُلخِّ
لم يَِردْ في المقالة، بحيُث يخرُج القارئُ منها بنتيجٍة واضحة.

إنَّ هذه العناصَر أساسيَّةٌ في نجاِح المقالة، ولكنَّها غيُر كافية وحَدها لصناعة مقالة متميِّزة؛ ألنَّ الكتابة 
موهبةٌ قبل كلِّ شيء، وال بدَّ أن يجد الكاتب أسلوباً يتفّرد به عن اآلخرين.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

١١  ِبَم اتّسمت كتاباُت ميشيل مونتيني في كتابه »تحّوالت«؟ .
2١ ارسم مخطّطاً تفصيليّاً توّضُح فيه أطوار المقالة في األدب العربّي الحديث، مبرزاً أشهر أعالم كلٍّ من .

هذه األطوار.
3١ ِح الفرَق بين المقالِة الذاتيَِّة والمقالة الموضوعيَّة، واشرح نوَعين لكلٍّ منُهما..  وضِّ
4١ ف كاّلً من: األسلوب العلمّي، واألسلوب األدبّي، واألسلوب العلمّي المتأدِّب..  عرِّ
5١  لّخص عناصَر المقالِة بما ال يزيد على خمسة أسطر..
6١ ر عدم كفاية توفّر عناصر المقالة في صناعة مقالة متميّزة..  بم تفسِّ
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مقالة أدبّيةيوُم األرِض... يوُم اإلنسان*

عىلي عقلة عرسان

)١٩٤٠م(

لقاهرة عـــام )١٩6٣م(، وحصل عىل دبلوم  ي املهعـــد العاىلي للفنون امل�حّيـــة �ب
ف

ـــّر	 � ف ي مافظـــة درعـــا، �ة
ف

ولـــد �

ادات 
ةّ

 لكثري مـــن ال�
ً
 ومؤّسســـا

ً
داب عـــام )١٩٩٣م(، اكن عضوا

آ
ي ال

ف
املـــ�ح مـــن فرنســـا، وعـــىل الدكتـــوراه �

رهـــا: )شـــاطأ  ف شـــعرية، ومـــن أ�ث ـــاب العـــرب ل دواو�ي ـــاد الكّت
ة

ت. وشـــغل منصـــب رئيـــس ا� والنقـــا�ب

ولن(، ول أمعال أدبّيـــة ونقدّية أخرى. ـــرة الب ا:)صف اتيـــل الغربـــة(، وعـــدد من امل�حيات م�ف الغربـــة(، )�ة

…1…
يكاد يشبُه ارتباُط الّشعب باألرض ارتباَط الّروح بالجسد، وكما ينشأ عن ارتباط الروح بالجسد كياٌن 
حّي ذو مقّومات وشخصيّة خاّصة له فاعليّة وقدرات على اإلنتاج والتغيير، وأسلوب خاّص في التّعامل 
والتّفكير وتفسير معطيات الوجود وطريقة في التأثير والتأثّر، كذلك ينشأ عن ارتباط شعٍب بأرٍض كياٌن 
في  الكون والمخلوقاِت وطريقةٌ  متميّزة، وأسلوُب تفكيٍر وتعامٍل مع  قومّي خاّص له شخصيّةٌ حضاريّةٌ 
تفسير ألغاز الوجود. وصياغةُ العالقِة على شكِل قواعِد وقوانيَن بين الكائنات، وصورةٌ خاّصةٌ من صوِر 

التفاعِل والنّظِر إلى مظاهِر الطبيعِة وإلى الحياِة نفِسها، تغنيها األجياُل جيالً بعد جيل.
…2…

 ، يزدادُ تالحُم الّشعِب باألرِض، وتتجلَّى حصيلةُ هذا التالحمِ على شكِل خبرٍة حياتيٍّة ورصيٍد حضاريٍّ
كلَّما عظَُمِت التجُربَة ازدادت غنًى، وارتبطْت مراحلُها بذكرياٍت وأيّامٍ قّدم فيها الشعُب في سبيل األرِض 
جليَل التضحياِت وأغدقِت األرُض من خيراتها على أبناِئها فكانت لهم كاألمِّ الّرؤوم ألبنائها فرأوا فيها ما 

ال يمكن أن يتوفّر في غيرها.
فارقَه  إذا  بالماء،  السمِك  بينهما كعالقِة  العالقةُ  بأفراِده وأرِضه، حتّى تصبَح  بين شعٍب  الّصلةُ  وتتعّمُق 
فارَق الحياة، وإن عاد إليه عاودتْه الّروح، فترى ابن أرض )الوطن( يحّن إليها إن غاب عنها، و يلوب على 
مشارف تخوِمها إذا حالْت بينه وبينها قوةٌ قاهرةٌ، وتراه يخوُض من أجِلها المعارَك و ينزُف الّدماءَ، ويقّدمُ 
جهَد العمِر في سبيل الحفاِظ على الحياة فوقها... حريّتُُه حريّتُها وكرامته كرامتها...هي له الزوج والولد... 
ومعنى الحياة وجوهرها، وإذا ابتعد عن ثراها لفحتُْه رياُح الغربِة، افترسِت الوحشةُ كيانَه، فيشغله التّوُق 
إليها عن كل شاغل سواه، ويعيش على أمل العودة إلى ربوعها، حتى عندما ينتقل عنها بإرادته، مع أقرب 

علي عقلة عرسان: جريدة الثورة السورية، العدد 4027، 1976م.  *
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الّدرس الثاني

النّاس إليه، ويجد حياة اجتماعيّة أكثر غنى من تلك التي يحيا فيها، وأكثر تقّدماً.
ويشعر المرء عندما يكون في وطٍن غريٍب عليه، أنّه قطرةُ دمٍ ُسكبْت في عروِق الجسِد األمّ الذي كانْت 
فيه، ولذا فهي تجول غريبةً بين أوردِة جسٍد غريٍب وشعيراته، وتبحُث عن مخرٍج لها من تلك الغربة وذلك 

الّسجِن لكي تعودَ إلى أوعيٍة ترتاُح فيها.
…3…

ال يكفُّ اإلنساُن عن بذِل الجهِد في سبيل التّواصِل المثِمر بينَه وبين أرضه، وما تمثّله أرُضه سواءٌ أكان 
مظهُر ذلك التّواصل العمَل فيها، أم العمَل من أجلها ومن أجل ما تمثلّه سكاناً وتاريخاً وحضارة وكتلة 

ذكريات وحنين ومرابع صبا.
اِت التراب المحايدة، أو قطِع الحجارة، أو تلك الكتِل من األبنية...  وال تعودُ األرُض تمثّل بالنسبة إليه ذرَّ
بل تبدو شيئاً أكثَر غنًى وأكثر حيويّةً وتجّدداً من ذلك. إنّها التاريُخ الحّي ألجيال شعبه وأبناء أمّته بكّل 
إنّها ذلك  أفراح وأتراح...  التّاريخ من  مالهم فيها من تقاليد وعادات وأعراف، ويشّكل ما يحمله ذلك 
التاريخ النّضالّي الّذي يمور في جسم تلك التربة، بكل ما امتزجت به من دماء ودموع بكل ما عليها من 
مظاهر العمران والحياة ولهذا السبب تكتسب األرض تلك المعاني التي تتجّسد في كلمة وطن وتمتلك 

القدرة على أن تمنَح الّشعب هويّةً وانتماءً وتحصل من أبنائه على تضحياٍت ال حدودَ لها.

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

الرؤوم: العطوف.�
يلوب: يستديرُ حوَل الماِء عطشانَ ال يصل إليه.

تخوم: حدود وفواصل بين األرضين.

يمور: يتحرّك.

أتراح: أحزان.
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مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءًة١جهريًّة١مراعيا١ًمواطن١الفصل١والوصل.	
القراءُة الصامتُة:	 

١ اقرأ١النص١قراءة١صامتة١ثّم١أجب:	
١١ ِبَم شبّه الكاتب ارتباط الّشعب بأرضه؟ وما غرضه من ذلك؟.
2١ ماذا تمثُّل األرض ألبنائها في رأي الكاتب؟.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعن بالمعجم في تعّرف المعاني المختلفة لكلمة )صبا(..
2١ كّوْن من المقالة معجماً لغوياً لـ )الوطن- االنتماء(..
3١ استخرج الفكرة العامة مستعيناً بالمعجمين اللغويّين السابقين..
4١ حّددْ من النّص المقطع الذي يناسب كالً من الفكرتين اآلتيتين:.

١ ارتباط األجيال بأرضهم يزيدهم خبرًة وتجربةً.	
١ البعد عن أرض الوطن معاناةٌ وأمل.	
5١ ما التضحيات التي أرادها الكاتب من أبناء شعبه؟.
6١ ما سبل التواصل بين اإلنسان وأرضه برأي الكاتب؟.
7١ كيف جّسد الكاتُب صورة اإلنسان وهو بعيٌد عن وطنه؟.
8١ من يمنح اإلنسان الهويّة واالنتماء؟ وما السبيل إلى ذلك؟.
9١ ماذا ينتج عن تالحم الّشعب باألرض من وجهة نظر الكاتب؟.
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ أكثر الكاتب من استعمال الفعل المضارع. ما أثر ذلك في خدمة المعنى؟.
2١ غلب على النّص النمط التفسيرّي، مثّل لسمتين من سماته؟.
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دة
فائ

من مؤّشرات النّمط التفسيرّي:
المنطقيّة  الربط  أدوات  واستعمال  المضارع،  الفعل  وغلبة  والمتكلّم،  الغائب  ضمير  غلبة 
المتصلة باألسباب والنتائج وتفصيل األفكار وتقّصي جوانبها )ألن، لذلك، ألسباب عديدة، 
بسببها، أواًل، ثانياً، ما، أما، أو، أم، إذن، بالنتيجة، لكن، إاّل أّن، غير أّن، في حين، من ناحية، 

ومن ناحية أخرى ... (، وغلبة األسلوب الخبري نفياً وإثباتاً، واستعمال أسلوب الشرط.

3١ استخرج من المقطع الثاني صورًة بيانية، حلّلها، واشرح واحدًة من وظائفها..
4١ استخرج من المقطع الثالث محّسناً بديعيّاً، واذكر نوعه، ثمَّ بيّن قيمته الفنية..
5١ هات من المقطع الثاني شعوراً عاطفيّاً، ومثّل ألداة استعملها الكاتب إلبرازه..

١ ختَم١الكاتب١مقالته١بعبارة:١)تكتسب١األرض١تلك١المعاني١التي١تتجّسد١في١كلمة١وطن١وتمتلك١القدرة١على١أن١تمنَح١	
الّشعب١هويًة١وانتماًء١(.

١ هات من عندك عبارًة أو قوالً أو بيتاً شعرياً يكون خاتمة أُخرى للمقالة.	

١ اكتب١مقالًة١بمناسبة١عيد١الجالء١تبيّن١فيها١مكانة١الوطن١في١قلوب١أبنائه١مبرزا١ًدور١الجالء١في١المحافظة١على١الوطن،١	
والّدفاع١عنه١مستفيدا١ًممّا١ورد١في١المقالة.
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قواعد اللغة - أسلوب القسم

…1…
الَقَسم وبعض مواضع حذف فعله

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	
١ قال يزيد المهلّبي:	

مغتفراً يــنــفــكُّ  ال  ــه  ــلَّ ــال ب ــســمــُت  مــاأق رَصَ أو  عــقَّ  قد  وإْن  الّصديِق  ــُب  ذن

١ قال مجنون ليلى:	

لَنا ــَن  ــل ُق ــاعِ  ــق ال ــاِت  ــي ــَب ــا ظَ ي ــِه  ــلَّ ــال ــَرِِب ــَب ال ــَن  ِمـ ــيــى  لَ أَم  ــنَّ  ــنــكُ ِم ــاي  ــي لَ

١ قال كثير عّزة:	

ــَدْت ــاَع ــب ت إال  ــُت  ــاربـ قـ مــا  ــه  ــل ــوال أقــلَّــِتف إال  أكـــــرُت  وال  ٍم،  ِبــــــــَرْ

الأسئلة:	 

١١ بَم أقسَم الّشاعُر في البيت األّول؟ وعالمَ أقسم؟.
2١ هات من البيت األّول كاّلً من: فعل القسم - الُمقسم به - جواب القسم..
3١ ما الّذي ُحذف من البيتين الثاني والثالث؟ وما الّذي مّكن من حذفه من دون أن يختّل المعنى؟.
4١ ما حرف الجّر الّذي علّق الُمقَسم به بفعل القسم في كلٍّ من األبيات السابقة؟.

تج
ستن

يتكّون أسلوب القسم من ثالثة أركان: فعل القسم - الُمقسم به - جواب القسم.ا
أحرف الجّر والقسم هي: الباء - الواو- التّاء*.

قد يُحذف فعل القسم، فيبقى حرف الجّر وجواب القسم دليالً على الحذف.

تطبيق:	 

١ كّون١جملتين١في١كّل١منهما١حرٌف١من١أحرف١الجّر١والقسم١)الباء-١الواو(.	
…2…

من مواطن حذف فعل القسم

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	
١ قال النابغة:	

خيانًة  ــي  ــّن ع ــَت  ــْغ ــلِّ ب ــد  ق كــنــت  ــن  ــَك الـــــوايش أغــــشُّ وأكــــذُبل ــُغ ــل ــب مل

.)7٣ نحو قوله تعالى: ﴿ قالوا تاهللِّ لقد عَلِمْتُم ماِجْئنا لِنُفسِدَ في األرِض﴾ )سورة يوسف   *



١٠3

١ قال الّشاعر:	

املُنى  أدرَك  أو  الّصعَب  لــصــابــِرأَلستسهلَنَّ  إاّل  اآلمـــــاُل  انـــقـــادِت  فـــا 

الأسئلة:	 

١١ ليكون . وطّأ  الّذي  فما  القسم،  وهو  لألسبق  الجواب  وكان  قسٌم وشرط،  األّول  المثال  في  اجتمع 
الجواب للقسم؟

2١ ُحذف لفظ القسم في المثال الثاني، فما الّذي دّل على أّن الكالم المذكور هو جواٌب للقسم؟.

تج
ستن

ا

قد يُحذف فعل القسم وتدّل عليه الالم الموطئة للقسم أو الالم الواقعة في جواب القسم.

تطبيق:	 

١ مجريا١ً	 للجواب١ الموطّئة١ أو١ القسم١ جواب١ في١ الواقعة١ الالم١ بداللة١ للقسم١ جوابا١ً اآلتيتين١ الجملتين١ من١ كاّل١ً اجعل١
التّعديالت١المناسبة:

أشارُك أصدقائي في الندوِة الثّقافيّة.أ . 
أكافئك على اجتهادك.ب . 

التقويم النهائي

١١ اقرأ ما يأتي، ثمَّ امأل الجدول المطلوب:.
١ قال ابن الّرومي:	

يــزا ال  أَْن  ــِه  ــلَّـ ــالـ بـ ــُت  ــمـ ــسـ جلياوأقـ عـــنـــدي  نـــفـــَي  مـــقـــداُر  ُل 

جواب القسماملُقسم بهحرف الجّر والقسمفعل القسم

2١ مثّل من عندك ألسلوب القسم بجملتين؛ على أن يكون فعل القسم في األولى مذكوراً، وفي الثّانية .
محذوفاً بقرينة دلّت عليه.

3١ أعرب البيت اآلتي إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل:.

ــاءٍة ــسـ ِبَـ ــي  ــن ــِت ــل نِ أن  ــاَءن  ــ سـ ــِنْ  ــ ببالِكلَـ )خـــطـــرُت(  أّن  ن(  )رسَّ لــقــد 
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مقالة علمّيةإعداد البحث العلمّي

فاخر عاقل

)١٩١٨- ٢٠١٠م(

بيـــة وعـــل  وت لدراســـة الرة ي بـــري
ف

كّيـــة � مري
أ
امعـــة ال ىلي إدلـــب، أوِفـــد إىل الب

ـــار�ي �ث ف ي كفـــر �ة
ف

ولـــد �

ّ أوفـــد إىل لنـــدن  ف بدمشـــق، �ث ـــ�ي
ّ

ي دار املعمل
ف

� 
ً
ف أســـتاذا ّ

ل البالوريـــوس واملاجســـتري وُعـــ�ي النفـــس، �ف

ي جامعـــة دمشـــق.
ف

 لقـــم عـــل الّنفـــس �
ً
ف رئيســـا ّ

كتـــوراه وعـــ�ي
ّ

 الد
ً
وعـــاد بعـــد ثالثـــة أعـــوام حامـــال

بـــوّي، وأصـــول عـــل الّنفـــس 
ـــا: عـــل الّنفـــس الرةّ ، م�ف ف �ي بـــو عـــىل العـــ�ث فـــات �ة

ّ
موعـــة مـــن املؤل ل مب

بيـــة. ومـــن إحـــدى 
وتطبيقاتـــه، مـــدارس عـــل الّنفـــس، معجـــم العلـــوم الّنفســـّية، اعـــرف نفســـك، معـــامل الرةّ

مقالته املنشورة أخذ هذا الّنّص*. 

الّنّص:

…1…
يكثر الحديُث عن البحث العلمّي في هذه األيّام، وتُخّصُص له الدوُل المتقّدمةُ مخّصصاٍت ماليةً كبيرًة، 
وتُبنى له مراكُز ومنشآٌت كثيرةٌ، وتُقامُ له مؤسَّساٌت ضخمةٌ. وال يقتصر األمر على الحكومات وما يتبعها 

من جامعاٍت ووزاراٍت وإداراٍت، بل يتعّداها إلى الشركات والمؤسسات الخاّصة.
المستوى  ذات  التقنيّة  أو  الِعلميّة  المؤسسات  بعض  به  تستأثر  ترفاً  يعْد  لم  العلميَّ  البحَث  أّن  والحّق 
الرفيع، بل أصبح ضرورًة قوميّةً وعلميّةً وتجاريّةً تعمُل على اإلفادة منها األمُم والمنظّماُت والمؤّسساُت 

والّشركاُت كلّها، ومن هنا كان اإلقبال على البحث العلمّي والباحثين العلميّين.
وهو: )البحث المنظم المنهجّي النّاقد في أسباب المشكالت وحلولها.ويقوم على أساس من سؤال أو 

مشكلة تتطلب حاّلً وينتقل من المالحظة إلى التّعليل فالتجريب فالتعميم فالتطبيق(.
وللبحث العلمّي أسٌس يقوم عليها، منها:

١١ البحُث العلميُّ يقوم على أساٍس من حبِّ االطاّلع والشوق إلى المعرفة واستكناه الحقيقة..
2١ البحُث العلميُّ قد يكون لغايٍة نظريٍّة، كما يكون لغاية عمليّة تطبيقيّة، أو يكون للغايتين معاً وهو األعّم .

األغلب.
3١ الطريقةُ العلميّةُ واحدةٌ في كّل العلوم وإن اختلفت أشكالها من علمٍ إلى علم. ويرى العلماء أّن )كّل .

علمٍ يكون علميّاً بقدر ما تكون طريقته علميّة(. بمعنى أّن الطريقة العلميّة واحدة في أسسها ومراميها 
وخطواتها األساسيّة، ولكنّها تختلف من ميدان علمّي إلى ميداٍن علمّي آخر بسبب من طبيعة الحادثة 

مجلّة العربي - العدد /208/ )ربيع األوّل – مارس آذار( 1976- وزارة اإلعالم – الكويت.   *
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الّدرس الثالث

المدروسة في هذا العلم أو ذاك.
4١ رون لعملهم ويُدّربون وتُيّسر لهم سبل العمل ويُحَرص عليهم حرصاً . الباحثون العلميّون يُنتقون ويُحضَّ

شديداً. وتفصيل ذلك أن البحث العلمّي يقوم على أساٍس من ذكاء ودربة وتمرين، وأنه البدَّ من انتقاء 
خير العناصر البشرية للقيام بالبحث العلمّي في مختلف مجاالته.

5١ الدولة الواعية تجعُل البحوَث العلميّة في خدمة أهدافها االقتصاديّة واالجتماعيّة والقوميّة، وهي لذلك .
تُنشئ مراكز قوميّة للبحوث تنّسُق بينها وتنظّمها وتخدم خططها االقتصاديّة واالجتماعيّة والقوميّة، 

وتمنع ازدواج العمل بين مختلف المراكز، وتفيد من جميع اإلمكانات المتوفرة.
…2…

يفترض  ثّم  المشكلة وتحديدها  إلى حصر هذه  وينتقل  بالمشكلة،  بالشعور  عادًة  العلمّي  البحث  يبدأ 
الباحث العلمّي فرضيّة أو أكثر عن المشكلة، وحينئٍذ ينتقل إلى تجريب فرضياته، فإذا ثبتْت صحتها قَِبلَها 
وانقلبت إلى قانون يطبق ويُستفاد منه. وهكذا نستطيع أن نمّر بهذه الخطوات مروراً سريعاً، لنتبيَّن طبيعة 

البحث العلمّي.
١١ للبحث . أمٌر ضروريٌّ  المالحظة  وهذه  المالحظة،  على  بناءً  الشعور  هذا  ويكون  بالمشكلة:  الشعور١

العلمّي وهي ترافقه في جميع خطواته وال تنفصل عنه دقيقة واحدة. وقد تكون المالحظة عفويّة، 
أو إراديّة قاصدة، وقد تكون عاميّة، وقد تكون عزالء، أو مسلّحةً بأسلحة من مثِل المجهر والمنظار 
وغيرهما من األدوات العلميّة، وقد تكون عشوائيّة، أو منهجيّة منظمة هادفة. وبدهي أنَّ المالحظة 

العلميّة تكون إراديّة ومسلّحة ومنهجيّة وبذلك فقط تكون مثمرة.
2١ ١تحديد١المشكلة: يتفُق علماء النّفس على أنَّ )اإللهام( ال يهبط إال على من استعدَّ له بالعلم والمعرفة .

الشعور  قام  ما  وإذا  والنتائج.  األسباب  وبين  والغايات  الوسائل  بين  الربط  المالحظة وحسن  ودقّة 
ويحّدد  معالمها  يبيّن  دقيقاً  تحديداً  وتحديدها  المشكلة  حصر  من  البدَّ  كان  واشتدَّ   بالمشكلة 

حدودها ويوّضح وجهاِتها.
3١ الفروض: بعد أن يالحَظ الباحُث المشكلةَ ويحّددَ معالَمها ويحصر مقوماِتها يفترض فرضاً أو أكثر .

عن أسبابها وعللها ومراميها وحلولها. وكثيراً ما يكون الباحث مضطراً إلى تقسيم فرضه األساسّي 
إلى فروض فرعيّة يتحّقق منها الواحد تلو اآلخر، ويعود بها إلى الفرض األساس، ليتأكد من صّحته أو 
عدمه. وها هنا محّل التّذكير بأّن الفرض قد يكون صحيحاً، وقد يكون مغلوطاً فيه أو ناقصاً، وأنَّ من 
واجب الباحث الذكّي الدقيق الموضوعّي أن ينظر في فرضيّاته من دون تحيّز أو تعّصٍب، وأن يكون 
مفتوح القلب والعقل، فال يعمُد إلى قبول ما يوافق فرضيّته وطرِح ما ال ينسجم معها، وبذلك يكون 

ُّرها في الباحث العلمّي. قد تخلَّى عن الموضوعيّة وهي شرٌط أساٌس من الشروط الواجب توف
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4١ التجريب: وهو لبُّ البحث العلمّي وجوهره، بل إنَّ بعض العلماء يسّوون بين البحث العلمّي كلّه وبين .
التجريب. ويرى بعض العلماء أّن التجريب هو األساس المتين الذي يقوم عليه البحث العلمّي. وأساُس 
إذا  التجربة  التأكد من صّحة  مهّمةٌ، أال وهي قدرة كّل إنسان على  أساسيّةٌ  التجريِب قاعدةٌ بسيطةٌ 

 توفَّرت فيه وله شروط معيّنة.  
وهكذا فإنَّ كلَّ إنسان يستطيع أن يتأّكد من أّن )الكلس يفور إذا صببنا عليه حامض الكبريت(، وذلك 
بأن يجّرب بنفسه صبَّ الحامِض على الكلس ويشاهد فورانه، وقُِل األمَر نفَسُه عن كّل تجربة علميّة 

مماثلة.
5١ التّعميم: يقول علماء البحث العلمّي إّن )الفرضيّة قانون مؤقّت( ويْعنُون بذلك أّن الفرضيّة إذا جّربت .

وثبتْت صّحتُها انقلبت إلى قانون وإال رفُضت واستُغنَي عنها واستبدل بها سواها. والحّق أّن التجريب 
حين يثبت صّحة الفرضيّة يكون قد توّصل إلى )قاعدة( أو )قانون(، وذلك وفق درجة اليقين التي 

 تتمتّع بها النتيجة التي تّم التوّصل إليها. 
إلى )قواعد عامّة( و)نظريات تفسيريّة(  التوصل  إنسان - حريٌص على  أّن اإلنساَن – كّل  ومعلومٌ 

و)قوانين ثابتة( يتعامل بها مع ما يحيط به من طبيعة وبشر ومجتمع.
6١ التطبيق: إذا امتلك الباحث )القاعدة العامّة( أو )النظريّة( أو)القانون( اندفع إلى تطبيقه واإلفادة منه في .

 مختلف الميادين الممكنة. 
نظرية  إفاداٍت  الحقيقة  هذه  من  أفادَ  بالحرارة(  تتمّددُ  )المعادن  أنَّ  علَم  اإلنسان حين  فإنَّ  وهكذا 

 وعمليّة شتّى، وفي مختلف ميادين العلم والتطبيق. 
وبدهّي أنَّ التطبيَق العملّي غايةٌ كبرى من غايات العلم والحياة وأّن العلوم النظريّة - على خطرها 

 وجالل قدرها - إنّما تكون في النهاية لخدمة العمل والتطبيق العملّي. 
وختاماً يمكن القول: إّن البحث العلمّي ثمين؛ ألنّه يمنح اإلنسان مفتاحاً للتقّدم االجتماعّي.

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءة١جهريّة١مراعيا١ًإبراز١أسلوب١الشرح١والتفصيل.	
القراءُة الصامتُة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءة١صامتة،١ثّم١نفّذ١المطلوب:	
١١ ضع عنواناً لكل مقطع من مقطعي النّص..
2١ اختر مما يأتي الترتيب الصحيح لخطوات البحث العلمّي:.

)الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، الفروض، التجريب، التعميم، التطبيق(.أ . 
)الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، التعميم، التطبيق، التجريب(.ب . 
)الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، التطبيق، التعميم، التجريب(.	 . 
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعن بالمعجم في تعّرف معنى )استكناه، مقّومات(، واشرح معنى كلٍّ منهما في النّص..
2١ ف البحث العلمّي، وهات مثاالً لبحث يمكن أن تقوم به في بعض المواد.. عرِّ
3١ ِبَم تفّسر كاّلً مما يأتي:.

يجب أن يقوم البحث العلمّي على أساس من حّب االطاّلع.أ . 
انتقاء خير العناصر البشريّة للقيام بالبحث العلمّي.ب . 
مرافقة المالحظة خطوات البحث العلمّي جميعها.	 . 

4١ ما المرحلة التي تمثّل لبَّ البحث العلمّي وجوهره؟ وما األساس الذي تقوم عليه هذه المرحلة؟.
5١ رأى الكاتب أّن الشعور بالمشكلة يكون بناء على المالحظة. هات مصادر أخرى للشعور بالمشكلة .

من عندك.
6١ ما الذي يمكن أن تقّدمه البحوث العلميّة لخدمة المجتمع..
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف

١١ مثّل من النّص ألبرز سمات المقالة العلميّة مستفيداً مما ورد في القراءة التمهيدية..
2١ سمِّ النمط الذي غلب على النّص، ومثِّل الثنين من مؤّشراته..
3١ ل الخبر في قول الكاتب )للبحث العلمي أسس يقوم عليها( إلى خبر طلبّي مّرة، وإنشاء طلبّي مرة . حوِّ

أخرى.
4١ استبدل بالتعبير المجازّي في كل مّما يأتي تعبيراً حقيقيّاً من إنشائك:.

١ التجريُب لبُّ البحث العلمّي.	
١  يمنُح البحُث العلمّي اإلنساَن مفتاحاً للتقّدم االجتماعّي.	

١ اكتب١مقالة١تعلّق١فيها١على١أسس١البحث١العلمّي١التي١عرضها١الكاتب١في١مقالته.	

 ّ

١ استعن١بمصادر١التعلّم١على١إعداد١خطة١بحث١علمّي١في١مشكلة١اإلدمان١على١وسائل١التواصل١االجتماعي.	
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مقالة صحفّيةتقاطعـــــات*
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الّنّص:
غار وهم  ابة، ونظْرنا معاً الى رفوِف الصِّ مّرًة ومنذ سنين، يومَ بدِء العام الّدراسيِّ صادفُت تلك المرأَة الشَّ
اباِت المدارس والحضانات، ويموجون كرفوِف العصافيِر التي تُزقزُق فَرحاً.  يتدافعوَن ويهرولوَن نحو بوَّ
َّة التَّعليم بحروفها األولى. أمَّا هي فقد نظَرْت إليهم  غاِر في أبجدي نظرُت إليها وأنا أضمُّ في قلبي هؤالِء الصِّ
َّة، عليهم أن يقطعوها  بحزٍن شفَّاف، وقالْت: أنا أشِفُق على هؤالء الصغاِر؛ ألنَّ أمامهم طريقاً طويلة وشاق
شاؤوا أم أبَوا، وال يدرون عنها شيئاً. قلُت مُماِزَحة: وماذا في ذلك؟ هكذا الحال مع كلِّ أطفاِل العالم. قالت: 
راسة، ولو أنَّ األموَر في زمني لم تُكن في  وأنا كنُت واحدًة من بنات وطني المتسابقاِت نحو مقاعِد الدِّ
رسيَِّة المطلوبِة حتَّى  فاهيَة، وتأميِن المستلزماِت الدَّ غار، إن لم نقل الرَّ عايِة للصِّ هذا المستوى من الِعنايِة والرِّ
كِض حتَّى اللُّهاِث في البرِد والحرِّ  وسائل المواصالِت في الحافالت.. وأضافَْت: في جيلي ُكنَّا نعاني من الرَّ
َّها حجارةٌ نضمُّها الى صدوِرنا.. وقد ال نعثر في  إلى مدارسنا، ونحن نحُضُن كتبَنا المدرسيَّةَ الثّقيلةَ وكأن
نا بشطيرٍة، أو قطعِة حلوى، أو فاكهٍة.. وها أنا أعودُ إلى الوطِن بعد غربٍة  أجواِئنا المدرسيَِّة على مكاٍن يمدُّ
ُع  ُع وتتفرَّ هادات األكاديميَّة. ولّما كانت األساليُب تتنوَّ طويلٍة، ومعاناٍة شديدٍة في الّدراسات العليا، والشَّ
في كثيٍر من بالد العالم فإّن علينا أن نبتعَد ما أمكنَنا مع صغاِرنا عن األسلوِب التلقينيِّ للمعلوماِت الذي 
يجب أن نجهَد إلبعاِدِه عن تالميذنا؛ لنفسَح المجاَل لإلبداِع والمهاراِت، لكي نوظَِّف كلَّ اإلمكاناِت منُذ 
سميِّ  الطُّفولِة. سألتها: وماذا في ذهنك كاختصاصيٍّة بهذه المجاالت؟.. قالت: علينا أاّل نكتفَي بالتَّعليمِ الرَّ

مقال منشور في: جريدة الثورة الصادرة عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بدمشق ، زاوية )معًا على الطريق(، العدد: 14329،   *
تاريخ: 2010/9/24م
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الّدرس الرابع

نشاطاِتهم  فيها  يمارسوَن  لألطفاِل  مثالً  النَّوادي  نؤسِّس  أن  علينا  ِإنَّ  بل  خاّصاً،  أو  كان حكوميّاً  سواءٌ 
راعة، والعنايةَ بالبيئة ... وال نكتفَي  وهواياِتهم، من نجارة، وحدادة، واستخدامِ حواسيَب، وربَّما مبادَئ الزِّ
بأْن نقوَل للتلميذ منذ سنين االبتدائيَِّة أن يصّرح لنا في موضوع التعبير ماذا يريد أن يكون في المستقبل 
لَّم..  بّحاراً، أم طيّاراً، أم مهندساً، إلخ...، بل أن نضَع بين يديِه ما يُرضي هوايَتَه لكي يبدأ بأّوِل درجات السُّ

هكذا يفعلون في المجتمعاِت المتطّورِة، ونحن ننُشد األكثَر تطّوراً.
هذِه  تطبيِق  في  أيضاً  واالجتماعيَّة  َِّة  واألسري المادّيّة  بالنواحي  يتعلّق  فيما  ذهني  في  األسئلةُ  وتراكمِت 
َّها فِهمْت ما يدوُر في ذهني، وقالت: التَّقاطعاُت مطلوبةٌ في مثل هذه  األفكار، أو مطابقِتها لواقِعنا، وكأن
نكلُّف  الصغار، وال  عند  الجميلةَ  الميوَل  أو  األصيلة،  الشَّخصيَّةَ  ننفَي  أن  بالطَّبِع  يعني  األمور.. وهذا ال 

األسرَة إاّل مبالَغ زهيدًة يكون لها فوائُد عديدةٌ ومديدة.
َّها اقتراحاٌت أو تقاطعاٌت يمكن أن تتمَّ على نطاق جمعيَّاٍت أو مؤسَّساٍت نتلّمس فوائَدها خالل عامٍ أو  إن
مُن، وكأنَّ المرحلةَ الّدراسيَّةَ فرٌض البدَّ منه مهما كانِت  أعوام.. فلماذا إذن نجُمد عند أساليَب يسبُقها الزَّ
النتائُج ولو أنّه ال يسّد الحوائج؟.. صحيٌح أنَّ لدينا فرصاً كبيرًة جّداً للتدريب الِمْهنيِّ بعد مرحلة التعليم 

األساسّي، لكِن المقصودُ هي مراحُل الطّفولِة األولى وسنّي الّدراسة األولى.
وإذ أفرح كما يفرُح غيري بهذه األفكاِر المستنيرِة التي تواكُب زمَن االنفجاِر العولميِّ والتسابق العالميِّ 

ابَّةُ: هي تقاطعاٌت.. وإن كانت شبيهةً بالمراهنات. أردّد ما قالته تلك المرأةُ الشَّ

مهارات ا�ستماع

١١  ما المنظر الذي شاهدته كّل من الكاتبة والمرأة الشابّة يوم بدء العام الدراسي ؟.
2١  اختر اإلجابة الّصحيحة مّما بين القوسين:.

١ تعّد المقالة السابقة تبعاً لموضوعها مقالة: )اجتماعيّة- تاريخيّة- نقد أدبّي(	

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءة١جهريّة١معبّرة،١مراعيا١ًأسلوب١التحليل١في١عرض١الواقع١التعليمّي.	
القراءُة الصامتُة:	 

١ اقرأ١النّص١قراءة١صامتة،١ثّم١أجب.	
١١ ما القضيّة الرئيسة التي تناولتها الكاتبة في مقالتها؟ وما هدفها من ذلك؟.
2١ هاِت صوراً تذّكرتها المرأة وهي على مقاعد الدراسة مع بنات جيلها..
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ

١١ استعمل المعجم في تعّرِف المعاني المختلفة لكلمة )نوظّف(، واختر منها ما يناسب سياق المقالة..
2١  كّون من المقالة معجماً لغوياً لكلمة) المدرسة (..
3١ استخرج الفكرة العامّة للمقالة مستعيناً بالمعجم السابق..
4١  حّدد من المقالة موطن الفكرتين اآلتيتين: .

١ تنمية القدرات اإلبداعية لطاّلبنا-  معاناة الطالّب قديماً	
5١ طرحت االختصاصيّة مجاالت عّدة لالبتعاد عن األسلوب التلقينّي في التعليم، وّضح ذلك..
6١ تحّدثت الكاتبة عّما عُرض من أفكار مستنيرة تواكب زمن االنفجار العولمّي، هات أفكاراً أخرى .

تساعد على في تطوير التعليم في واقعنا التربوّي.
7١ »التدريب المهني« في مراحل الطفولة األولى،  . بمقترح إدراج  االختصاصيّةَ  الّشابّةَ  شاركت الكاتبةُ 

أعط رأيك بهذا االقتراح، معلاّلً ما تذهب إليه.
8١ ضع عنواناً آخر للمقالة..
 	: ي ّ

المستوى الف�ف

١١ استبعد اإلجابة غير الّصحيحة مّما بين القوسين:.
١ تميّزت لغة المقالة أنّها لغة:  )سهلة-  واضحة- جزلة- مجازية(.	
2١  سمِّ النمط الذي غلب على النّص، ومثِّل الثنين من مؤّشراته..
3١ نّوعت الكاتبة في مقالتها باألفعال بين الماضي والمضارع، ما أثر هذا التنويع في خدمة المعنى؟.
4١ في قولنا: )تحصن الكتب المدرسيّة(: )تشبيه بليغ- استعارة مكنيّة – استعارة تصريحيّة(.
5١ استخرج المحّسن البديعّي في القول اآلتي، ثّم سّمه، واذكر قيمته الفنّيّة:.

١ »في جيلي كنّا نعاني من الّركِض حتّى اللّهاِث في البرد والحّر إلى مدارسنا«.	
6١ هات من المقالة شعورين عاطفيّين، ومثّل ألداة استعملتها الكاتبة إلبراز كّل منهما..

١ أهمّيتها١	 وفق١ المقترحات١ تلك١ رتّب١ في١سورية،١ التعليمّي١ الواقع١ لتحسين١ المقترحات١ من١ الكاتبة١مجموعًة١ قّدمت١
برأيك،١وأضف١مقترحات١أخرى١من١عندك.

١ اكتب١مقالة١تتحّدث١فيها١عن١دور١الجمعيَّات١والمؤسَّسات١الوطنيَّة١في١دعم١األساليب١التربويَّة١وتطويرها١على١صعيدي١	
التعليم١العام١ّوالتعليم١المْهنّي،١مبيّنا١ًأثَر١هذا١الّدعم١في١الواقع١التّربوّي،١وانعكاساِته١على١سوق١العمل١الوطنّي.
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النشاط:

سمّ مقالة صحفيّة قرأتها في صحيفة يوميّة أو دوريّة حول موضوع معيّن، واذكر أبرز ما أثار اهتمامك فيها.
تعرّف:. ١

١ اقرأ١المقالة١الصحفيّة١اآلتية١ثّم١نفّذ١ما١يليها١من١األنشطة:	

ْلطة الّرابعة السُّ

لطات: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة؛ وما ذاك إال  لطة الرابعة على الّصحافة بعد السُّ أُطلقْت تسميّةُ السُّ
ألهميّة ما تقوم به من نشر لآلراء واألفكار والمبادئ التي تعمل على توجيه تفكير القّراء واإلسهام في 

تشكيل الرأي العامِّ.
استطاعت الّصحافة صاحبة الجاللة - كما يحلو لبعضهم أن يسّميَها - أن تعّمم المعرفة وتنشر الوعي 
والتنوير، فضالً عن تقديم المعلومات بأيسر السبل، وتمثيل الحكومة لدى الّشعب وتمثيل الّشعب لدى 
الحكومة، وأن تؤدّي دوراً في حياة الفرد بما تنشره من وعي ثقافّي واجتماعّي وكّل ما يطمح القارئ إليه 
من معرفة تفيده في تسيير أمور حياته ومن حلول لمشكالته وقضاياه، وما تعمل على إثارته من مواضيع 
استطاعت  لها، كما  المناسبة  الحلول  وإيجاد  فيها  النظر  إلى  القرار  تدفع أصحاب  عالقة  عامّة وملّفات 
الّصحافة أن تكون منبراً يتبادل فوق صفحاتها المثّقفون اآلراء بحّريّة، فكلٌّ يعرض فكره ويفّصل فيه ما 
وسعه الجهد، ويحلّل آراء غيره وينقض ما ال يتّفق معه مدعّماً ما يذهب إليه بالبراهين واألدلّة، غير مغفٍل 

تأكيد ما يتالقى معه.
إّن هذا النقاش المستمّر بين المفكرين يتيح للقارئ أخذ األفكار من مختلف وجهات النظر وهذا ما 

اء وآراءهم. يكّون توجّهاِت القرَّ
تتبّوأ الّصحافة في وسائل اإلعالم مكانةً مرموقة؛ لقدرتها على التأثير في الرأي العامّ، وكوِنها مرآًة صافيةً 
تنعكس فوق صفحاتها آمال الّشعب وآالمه وأحالمه وتطلّعاته ووجدانه، وما اكتسبت ما أشير إليه سابقاً 

إاّل اللتزامها المبادَئ الصحفيّة اآلتية:
١١ نشر األخبار الّصحيحة من دون مبالغة أو تزييف أو تحريف وتحّري األمانة والدقّة في كّل ما يُنشر .

فوق صفحاتها.
2١ التزام الموضوعيّة والحياديّة في عرض اآلراء وإتاحة المجال لعرض االنتقادات بصراحة تامّة..
3١ االبتعاد عن التشهير باآلخرين واإلساءة إليهم..

التعبير الوظيفّيالمقالة الصحفّية*

المقالة الصحفيّة: هي مقالة تنشر في صحيفة يوميّة أو دوريّة حول موضوع معيّن ولها أهميّة في توجيه الرأي العام.  *
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إّن الّسلطة الرابعة ُوجدت لتكون وجدان الجماهير وضميرهم، تهدف إلى االرتقاء بالمجتمع نحو التقّدم 
الشفافيّة والنزاهة، كما تسعى  إلى درجة  التخلّف والفساد والوصول  الحضارّي، وتخليصه من شوائب 

الّصحافة إلى غرس قيم المواطنة في النفوس.
١١ ماذا تضّمنت مقدمة المقالة السابقة؟.
2١ ما القضايا التي عرضها جسم المقالة؟ وما الذي اعتمده الكاتب في عرضها؟.
3١ بيّن ما تضّمنته الخاتمة، واذكر بعض سماتها..
4١ اختر مّما بين قوسين:.

 سمات اللّغة واألسلوب للمقالة الصحفيّة: 
"اللّغة السهلة – اللّغة الواضحة التي ال تحتمل التأويل – اللّغة المجازية الفنيّة التي تتصل بالموضوع – 

استعمال المصطلحات – استخدام المحسنات البديعيّة".

تعّلم:. ٢
بنية المقالة الصحفيّة:

تتكّون بنية المقالة الصحفيّة من:
المقدمة:	 

تتضّمن جوهر القضيّة أو الموضوع المطروح.
جسم المقالة:	 

يتضّمن عرض الموضوع مع التحليل والمقارنة والمالحظة.
الخاتمة:	 

تتضّمن خالصة الرأي، وينبغي أن تكون موجزة واضحة.

طّبق:. ٣
اكتب في واحدة من المقالتين اآلتيتين مراعياً تقنيّة كتابة المقالة الصحفيّة.

١١ أثر اإلعالم في تشكيل الرأي العام..
2١ نشأة الموّشحات وأثرها في الشعر العربّي..
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قواعد اللغة - مراجعة لما سبقت دراسته

١ اقرأ١ما١يأتي،١ثّم١أجب١عن١األسئلة١التالية:	

١ قال النابغة الجعدي مفتخراً:	

ــًة ــرع ف ــاً  ــ ــراف ــ ان أنَّ  ــا  ــلَ ــع ت أمل 

ِســـواَءُه ن  َعمَّ الَغيِب  ِعلَم  اللُه  ــوى  لَ

َخــيــلَــنــا( ُد  نُـــَعـــوِّ )الَ  ــاٌس  ــ أُنـ َوإِنّـــــا 

َخيلِنا أَلــــواَن  وعِ  الــــرَّ يَـــوَم  ــُر  ــِك ــْن وتُ

هـــا   نَـــُردَّ أَن  ــا  ــن لَ ِبَـــعـــُروٍف  ــَس  ــي ول

ــا ــُدوُدنـ ــا َوُجـ ــجــُدن ـــاَء َم ــْغــنــا الـــسَّ ــلَ بَ

تــقــّرا أْن  ــن  م الــيــوَم  أحـــقُّ  ــرٍ  ــس لِ

ــرا ــىض( وتــأَخَّ ــ ــا )َم ــُه م ــن ــُم ِم ــلَ ــع َويَ

وتَــنــِفــرا ــِحــيــَد  تَ أَن  الَتَقينا  َمــا  إَذا 

أَشَقرا الَجوَن  تَحِسَب  َحتَّى  الطَّعِن  ِمَن 

ــرا تُــَعــقَّ أَن  ُمــســَتــنــكَــراً  َوالَ  ِصــحــاحــاً 

َمظَهرا ــَك  ــ َذلِ ــوَق  َفـ )لَـــَرُجـــو(  َوإِنّــــا 

الأسئلة:	 

١١  ماذا أفادت )أّن( في البيت األّول؟ ولماذا فُتحْت همزتُها؟ .

2١  بيّن نوع )من( في قوله )عّمن( و)من( في قوله )منه( في البيت الثّاني؟ .

3١  استخرج من البيت الثّالث أسلوب شرط، ثّم حّدد نوعه وأركانه. .

4١  في البيتين الثّالث والخامس حرفان زائدان، حّددهما وبيّن فائدة كلٍّ منهما. .
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5١  أعرب الكلمات الّتي تحتها خطٌّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل. .

6١  سّم العلّة الّصرفيّة في كلمتي: )لوى – نرجو( مع التّوضيح. .

7١  بيّْن سبَب كتابة الهمزة على صورتها في كّل من الكلماِت اآلتية: )سماء - ِسواءَه - انصرافاً(. .

8١  هات القاعدة اإلمالئيّة لكتابِة ألف تنوين النصب في كلٍّ من الكلماِت اآلتية: )انصرافاً - مستنكراً(. .

9١ أدخل همزة التعدية على الفعل )مضى( ثّم بيّن سبب كتابة األلف الليّنة على صورتها في حالتَي الثالثّي .
 وفوق الثالثّي. 

 هات جمع كلمة )سرعة( ثّم بيّن سبب كتابة التاء في حالتَي المفرد والجمع. .١0١

 رتّب الكلمات اآلتية وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. .١١١
نردّها – مستنكراً – الّسماء – انصرافاً.
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الّدرس الّسادس



116

قراءة تمهيدّيةالمذاهب األدبّية )االّتباعّية(*

المذاهب الأدبّية:
إبداعًا فرديًّا،  المترابطة، وهو ليس  الجماليّة واألخالقيّة والفلسفيّة  المبادِئ  المذهبُ األدبيُّ جملٌة من 
وإنّما مشروعٌ جماعيّ يعبّر عن ضرورةٍ تاريخيّة، وغالبًا ما يرتبُط ظهوره بصعودِ طبقةٍ اجتماعيّة جديدة 

فيزدهرُ بازدهارها ويأُفل بأفولِها.
والمذهبُ األدبيُّ يظهرُ ثمرًة لظروفٍ ومقتضياتٍ خاّصة فيطغى على غيِرهِ منَ المذاهِب ويظلُّ سائدًا 
لهُ  تهيّأْت  أدبيٍّ جديدٍ  أمامَ مذهٍب  تدريجيًّا عن صدارتِهِ  يتخلّى  رأيناهُ  َفترَْت دواعيهِ  إذا  مُسيطرًا، حتّى 

أسبابُ الوجودِ، وإن كانَ ذلكَ ال يعني بحاٍل أنّ آثارَ المذهِب القديِم تختفي كلّيًّة منَ األدب.
والعاطفةِ  العقِل  من  دعائمَ  على  تقومُ  متميّزٌة  أدبيٌّة  تعبيراٌت  ألواِنها  اختالفِ  على  األدبيُّة  والمذاهبُ 
والخياِل، وقد يُتاحُ إلحدى هذهِ الدّعائِم في عصٍر من العصوِر غلبٌة وسلطانٌ فإذا هيَ مذهبٌ أدبيٌّ سائدٌ 
يستَعلي على غيِرهِ من مذاهِب التّعبيِر، وعلى هذا تتعاقبُ المذاهبُ األدبيُّة بتعاقِب العصوِر ويأخُذ الاّلحقُ 

ما تركَ السّابقُ معَ النّقِص منهُ أو الّزيادةِ عليهِ تبعًا ألحوال المجتمِع في عصِره.
وجديرٌ بالّذكِر أنّ تصنيفَ الّشعراِء وفقَ مذاهبَ معيّنةٍ يقومُ على السّماتِ الغالبةِ في أشعاِرهِم، فقد نجدُ 
سماتٍ ألكثرَ من مذهٍب في قصيدةٍ واحدةٍ، لكنّ القصيدَة تُصنّفُ وفقَ المذهِب الذي كَانْت سماتُهُ أكثر 

بروزًا فيها.
ولعّل من أكثِر المذاهِب تأثيرًا في األدِب العربيّ: االتّباعيّة - اإلبداعيّة - الواقعيّة - الرمزيّة.

…1…
التّباعّية )الكالسيكّية(:

لغًة: مشتّقة من كلمةٍ التينيّة / classis/ ومعناها وحدٌة في األسطول أو فصٌل دراسيٌّ أو طبقٌة وتطلقُ على 
الطبقةِ العُليا في المجتمِع إذ كانَ المجتمعُ في أوروبا ينقسمُ إلى طبقاتٍ أعالها طبقة الكالسيك.

واصطالحًا: مذهبٌ أدبيٌّ يَنِزعُ إلى المحافظةِ على األصوِل اللغويّةِ السّليمةِ في رتابةٍ وعنايةٍ وكذا التّقليدُ 
ومحاكاُة األدِب القديِم وخاّصة األدب اليونانيّ. وعندما دخلْت كلمُة الكالسيكيّة إلى الثّقافةِ العربيّةِ عُرّبَت 

باالتّباعيّة.

ينظر:  * 
 -األدب والنقد: د. محمد مندور، نهضة مصر للّطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.

 -النقد األدبيّ: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربيّة، بيروت، ط2، 1972.
 -المذاهب األدبيّة لدى الغرب، عبد الرزاق األصفر، اتحاد الكتّاب العرب،1999م.

-مدخل إلى دراسة المذاهب األدبيّة في الشعر العربيّ المعاصر، د. نسيب نشاوي، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 19٨٤م.
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الّدرس األول  

…2…
نشأة المذهب التّباعّي وأبرز أعالمه:

االتّباعيُّة أوُّل مذهٍب أدبيٍّ ظهرَ في أوروبا بعدَ عصِر النّهضةِ أو بعدَ حركةِ البعثِ العلميّ التي بدأَت في 
القرنِ الخامسَ عََشر. واالتّباعيّة في األدِب األوروبي مرتبطٌة بالمراحل التي مرّْت في تاريِخ الّشعوِب حينما 
شعرَ النّاسُ أنّ عصرَهُم أكثرُ يقظًة وعالميًّة وعقاًل وحكمًة من العصِر الذي سبَقهُ ممّا استوجبَ ظهورَ أدٍب 

يُناسبُ سماتِ هذا العصر.
وقد لقيَ المذهبُ االتّباعيّ قبواًل في ذلكَ العصِر ألنّ روحَ المجتمِع السائدة فيهِ هيَ روحُ المحافظةِ 
والتّقاليدِ واألرستقراطيّةِ التي توحي بها نُُظمُ الحُكم الملكيّ واإلقطاع، ومن ثَمّ وَجدَت االتباعيَُّة في كلِّ 

ذلكَ بيئًة صالحًة لنموِّها وازدهاِرها.
ومن أشهِر الكتّاِب االتّباعيينَ في أوروبا بيير كورني الذي ألّفَ مجموعًة كبيرًة منَ المسرحياتِ منها 
بأعمالِه  امتاز  الذي  وموليير  )أندروماك(  مسرحياتِهِ  أشهِر  ومن  راسين  وجان  أوديب(  هوراس،  )السيد، 
النّساء العالمات، دون جوان، مريض الوهم، البخيل( ويُعدُّ الفونتين من  الكوميديّة، مثل: )المتحذلقات، 
أبرِز الّشعراِء االتباعيّين، وترجعُ أهميّتُهُ إلى أنّه استطاعَ تطويرَ اآلداِب القديمة. أمّا نيكوال بوالو فقد جمعَ 
بينَ الّشعِر والنّقدِ وكانت آراؤهُ النّقديّة قانونًا التزمَهُ الّشعراُء االتّباعيّون من بعدِه، ومن أعمالِه: )األهاجي، 

الرّسائل، الفنّ الّشعريّ(.
أمّا في الوطِن العربيِّ فقد أحسَّ األدباُء بتردّي الّشعِر لفظًا ومعنىً فراحوا يُحاولونَ تخليَصهُ من جُمودِهِ، 
وذلكَ بالعودةِ إلى روائِع الّشعِر العربيّ، والعمِل على نشِرها، وراحَ الّشعراُء يَتبارونَ في مُحاكاتِها لتكونَ 

هذهِ النّهضُة جزءًا من النّهضةِ الّشاملةِ التي بدأها العربُ منُذ القرنِ التّاسع عشر.
…٣…

التباعّية العربّية و أبرز أعالمها:
لقد كانَ لحركتَي اإلحياِء والتّحديثِ روّادٌ كبارٌ أّصلوا مبادئَ الفلسفةِ االتّباعيّةِ في الّشعِر العربيِّ وأحيوا 
التّراَث العربيَّ القديمَ وقاوموا تدهورَ األدِب وانحطاَط أساليِبه في القرنِ الماضي فعملوا على نشِر النّماذج 

األدبيّة القديمة الممتازة، ثمّ قلّدوها بإنشاِء أدٍب مشابهٍ ولكن بنظراتٍ حديثة.
ومن أبرِز أعالم االتباعيّة العربيّة:

محمود سامي البارودي الذي يُعدُّ رائدَها، فقد عمَل على إعادةِ الحياةِ إلى الّشعِر العربيِّ بتقليدِ روائعِهِ 
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ومحاكاتِهِ، كما عمَل على معارضةِ روائع الّشعراء الُقدامى، فانصرفَ إلى الّشعِر القديِم وعكفَ على دراستِهِ 
وخرجَ بأفضِل نماذجهِ التي جمعَها في كتاِبهِ )مختارات البارودي( يحدوهُ حبٌّ عميقٌ لهذا األدب، مؤمنًا 
بأنّ الفنَّ تهذيبٌ وصقٌل وجهدٌ متّصٌل وتحسينٌ مستمرٌّ وبأنّ الطبعَ وحدَهُ ال يكفي ولذلكَ كان يتعهّدُ 

شعرهُ دائمًا بالّصقِل والتّهذيب.
وقد اقتفى أثرَهُ عددٌ كبير من الّشعراِء، منهم: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرافعي وعلي 
الجارم. ومن شعراِء االتباعيّةِ في سورية محمد البزم وخليل مردم وبدر الدين الحامد وخير الدين الزركلي 
وبدوي الجبل. ومن لبنان ناصيف اليازجيّ وابنه إبراهيم، ورشيد سليم الخوري، ومن العراق محمد مهدي 

الجواهريّ.
…٤…

خصائص التّباعّية العربّية:
محاكاُة القدماء:. 1

األمويّ  والعصرَين  وصدره  اإلسالِم  قبل  ما  عصرَيْ  في  الُفحوِل  شعِر  محاكاَة  االتّباعيّةِ  أدباُء  آثرَ  لقد 
والعبّاسي، وداروا في فلكِ أغراضِهِ فنَظموا المديح والِهجاء والرثاء....، كما قلّدوهُم في معانيِهم وصوِرهم 
وألفاظِهم وتراكيبِهم ونسجِهم، فاعتنوا بمطالِع قصائدِهم، وصرّعوا معظمَها على عادةِ الّشعراِء الُقدماء، 

قال أحمد شوقي:
أرقُّ بــــــردى  َصـــبـــا  ــن  ــ م ــُقســــــاٌم  ــش دم ــا  يـ يُــكــفــكَــُف  ال  ــٌع  ــ ــ ودم

وكثيرًا ما تعدّدْت موضوعاُت الّشاعر في القصيدةِ الواحدةِ، وقد صرّح البارودي بذلكَ قائاًل:
ــَرْت ــا جـ تــكــلّــمــُت كــاملــاضــن قــبــي مب

ــٌل ــاف ــْدين بــــاإلســــاءِة غ ــم ــت ــع ــا ي فـ

يــتــكــلَّــا أن  ــاِن  ــ ــس ــ اإلن عـــــادُة  ــه  بـ

ــا ــرّن ي أن  ــِك  ــ ــ األي ــِن  ــ البـ ــدَّ  ــ ب ــا  فـ

ليت  ودّع،  لعمري،  )وربَّ،  مثل:  من  القديِم  الّشعِر  في  المشهورة  والتّراكيب  المفردات  تداولوا  وقد 
شعري، رويدك( كما نجدُ في قوِل محمد البزم:

ــرجـــى وصــــــــُل َمــــــن يـــخـــى الـــظـــاللـــيـــَت ِشــــعــــري كـــيـــَف يُـ

معارضة قصائد القدماء: . 2
للقصيدةِ،  الخارجيّ  الّزاهيةِ يحتذونَها في اإلطاِر  العصوِر  إلى نماذجَ شامخةٍ في  اتّجه شعراُء االتّباعيةِ 
فحافظوا على البحِر الواحدِ والقافيةِ الواحدة، والتزموا وحدَة البيتِ، وقد عارَض الباروديّ عنترة والنابغة 

والمتنبّي وغيرهم، فقصيدُة المتنبّي التي قال فيها:
ُه ــودُّ ــ تـ ال  ــا  مـ األيّـــــــاِم  ــَن  ــ ِمـ ــُدُهأودُّ  ــن ــو إلــيــهــا بــيــَنــنــا وْهـــي ج ــك وأش

عارضها الباروديّ قائاًل:
ُه أودُّ ال  مبـــا  ــا  ــي ن ــدُّ ال مـــن  ــُدُهرضـــيـــُت  زن ــِر  ه ــدَّ ال عــى  يقوى  امـــرٍئ  وأيُّ 
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أما البوصيريّ فقد قال:
ــِم ــلَ ــِر جـــــراٍن بـــذي َس ــذكُّـ بدمأِمـــــْن تـ مقلٍة  مــن  جــرى  ــاً  ــع دم ــزجــَت  م

وعارَضهُ شوقي بقصيدة مطلعها:
والعلِم ــاِن  ــب ال ــن  ب ــاعِ  ــق ال عــى  ــٌم  ــُرِمريـ ــُح ــِر ال ــُه ــي يف األش ــَك دم ــْف أَحـــلَّ َس

وقد كانْت معارضاُت أحمد شوقي لألقدمين جسرًا إلى موضوعاتٍ جديدةٍ، وقد عارَض الّشاعرُ محمّد 
البزم مشاهيرَ الّشعراِء الُقدماء مثل: )المتنبّي والمعرّي( والمُعاصرين مثل: )أحمد شوقي والرصافي(، كما 

عارَض قصيدَة خير الدين الزركلي )نجوى( التي مطلعها:
ــا ــن ــوط ــَد فـــراِقـــهـــا ال ــعـ ــُن بـ ــ ــع ــ ــا ال ــن ــكَ َس وال  ألــــَفــــْت  ــاً  ــنـ ــاكـ سـ ال 

بقصيدتِهِ )كلّهم أبّث( التي مَطلعُها قوله:
ــا ــَن ــك س وال  أوطـــــانـــــاً  تـــبـــِك  ــاال  يـــا خــــرُ وانــــُشــــْد غـــرَهـــا وطــن

جزالة األلفاظ ورصانة األسلوب:. ٣
حرََص الّشعراُء االتّباعيّونَ على جزالةِ األلفاظِ واختياِر أفخمِها، وفرّقوا بينَ ألفاظِ الواقِع واأللفاظِ الّشعريّةِ 

واهتمّوا بحُسِن صياغةِ العبارات والتّراكيب، كما نجدُ في قوِل الّشاعِر عمر يحيى:
ــاين ــيــِض األم ُشـــقَّ جــيــُب الــلــيــِل عــن ِب

ــًة ــافـ ــا رّفـ ــه ــسُّ واشـــَمـــخـــي فــــوَق ال

ــاين ــغ ــَن امل ــ ــتـــي ب ــا رايـ ــي يـ ــق ــِف ــاخ ف

ــاين ــع امل ســامــي  رسى  ــٌح  ــبـ ُصـ إنّـــــُه 

ويمكن القول: لقد أفلحَ شعراُء االتّباعيّة في تصويِر جوانب الواقع المحيط بهم، كما أفلحَ نفرٌ منهم في 
معارضةِ الّشعراِء القدماِء في عددٍ من قصائدهِم واتّسمَ شعرهم بدوراِنه في فلكِ أغراض فحول الّشعراء 

العرب وبميلِهِ إلى الجزالةِ والفخامةِ والقوّةِ واستعماِل الكثير من التّعابيِر الّشعريّة التّقليديّة.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

عمَّ تعبّرُ المذاهب األدبيّة؟ وِبمَ ارتبطْت عوامُل نشأتها؟. 1
عدّدِ المذاهب األكثر تأثيرًا في األدب العربيّ مبينًا عالقة المذهب بالقصيدة.. 2
عرِّفِ االتّباعيَّة.. ٣
ما أسباب ازدهار االتباعيّة في كلٍّ من أوروبّا والوطن العربيّ؟. ٤
علّل عودة األدباء العرب إلى محاكاة روائع الشعر العربيّ.. 5
اذكر أبرز أعالم االتّباعيّة العربيّة.. 6
تحدَّث عن جهود الباروديّ في إعادة الحياة إلى الشعر العربيّ.. 7
عدِّد خصائص االتّباعيّة في األدب العربيّ، واشرح محاكاة القدماء.. ٨
عرِّفِ المعارضات الشعريّة، ومثِّْل لها بشاهدٍ شعريٍّ.. 9
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استماعطلب العلم*

مهارات اللغة

استنبْط معاني الكلمتين الملوَّنتين وفق ورودهما في النّص الذي استمعَت إليه:. 1
جَوهِرْ نفسَكَ بدراسة العلِم.	 
قلبُ العالِم يقذف إلى ساحل اللّفظِ جواهرَ النطِق.	 

ميّز المعاني المتوافقة من المعاني المتعارضة فيما يأتي:. 2
مَنْ لم يعمْل بعلمِهِ لمْ يزدَدْ ما معه.	 
مرارُة الجهِل صعبٌة.	 
حامُل المسكِ إذا كان مزكومًا ال حّظ له فيما حمَل.	 

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

أواًل: اعمل مع زمالئكَ على تنفيذ األنشطة اآلتية:
ما السبيل لبلوغ المجدِ في رأي الكاتب؟. 1
اذكر من النّص الذي استمعَت إليه صفتين من صفات العالِم.. 2
إالمَ دعا ابن الجوزي المتعلّم؟. ٣
بمَ علَّل الكاتب صبر الحازم والعاقِل على البالء؟. ٤
اذكر من النّص الذي استمعَت إليه ما أثّر في نفسكَ من نصائح.. 5

ثانيًا: استعن بذاكرتِك على تنفيذ األنشطة اآلتية:
ضع إشارة )⎷( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )╳( أمام العبارة غير الّصحيحة:. 1

 	)  ( ربط الكاتب بين العلم والعمل وعلوّ الهمّة. 
 	)  ( المتعلّم المبتدئ خاتمُ ُخنُصر الدّهر.  
 	) كرّر الكاتب كلمة الجهل أكثر من العلم. ) 
 	)  ( غربة العلماِء في الدنيا لكثرة الجهّال بينهم. 

*  النّص في دليل األنشطة
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الدرس الثاني

هات من النّص تراكيب تلتقي ومعنى كّل من البيتين اآلتيين:. 2
قال المتنبّي:	 

ــاَن املــعــايل رخــيــصــًة ــي ــق النَّحِلتُــريــديــَن ل ــِر  إب ــن  ِم هِد  الشَّ دوَن  ــدَّ  ب وال 

قال حافظ إبراهيم:	 
ــاُح الــعــا ــت ــف ــُم م ــل ــع ــال ــمــوا ف ُمــغــلَــقــافــتــعــلَّ ــادِة  ــع ــس ــل ل بـــابـــاً  يُـــبـــِق  مل 

مهارات التذّوق والنقد

سمِّ أسلوب الكاتِب في النّص، واذكر سمتَين من سماته.. 1
ِبمَ تفسِّرُ إكثارَ الكاتب من استعمال صيغ األمر؟. 2
حلّل الصورة اآلتية، واذكر وظيفتين من وظائفها: )حليُة العمِل(.. ٣
ميّز التشخيص من التجسيم فيما يأتي:. ٤

إنَّ العالِم لخاتمُ ُخنُصِر الدّهر.	 
فإن قبلَت نصحي وصلت إلى سريِر المجدِ.	 
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نصٌّ شعرّيربوع*

 عيىس عصفور

)١٩٢٢ - ١٩٩٢م(

ـــة،   االبتدائّي
َ
ـــادة ـــا ال�ش ل ف�ي ـــويداء، و�ن ـــة الس حافظ ـــان �ب ـــة أّمِ الرمَّ ي قري

ن
ـــور � ـــىس عصف ـــاعر عي  الش

َ
ـــد ُوِل

ــة  الثانوّيـ ــادة  ـ ــى ال�ش ــوهل عـ ــد حصـ وىل، وبعـ
أ
ن اال ــزي الّتجهـ ــة  ــل مدرسـ ــق فدخـ ــل إىل دمشـ انتقـ  ّ �ش

ريـــس  ٍة ذهـــب إىل �ب
ّ

ي الســـويداء. بعـــد مـــد
ن

� 
ً
ـــا

ّ
ّ معـــل معل ـــا، �ش ـــّرج ف�ي ن ن و�ت ـــني

ّ
انتســـب إىل دار املعل

ــه  ي وجـــد نفسـ
ــة الـــيت ــاة املدينـ ّمـــه حيـ

ت
ــاّدي وعـــدم � ، ولكـــن العامـــل املـ ّ دب الفرنـــىسي

أ
لدراســـة اال

ــب  ــويداء، وانتسـ ــاد إىل السـ ــس فعـ ريـ ي �ب
ن

ــته � ــة دراسـ ــاال دون متابعـ ــه حـ ــن بيئتـ  عـ
ً
ــدا ــا بعيـ ـ ف�ي

ــيتّ  ــب حـ ي املناصـ
ن

ــدّرج �  وتـ
ً
ــا ــِدب قاضيـ ــه انُتـ رجـ ن ــد �ت ــق، وبعـ ــة دمشـ ي جامعـ

ن
ــوق � ــة احلقـ إىل لكّيـ

ِخـــذ هـــذا النـــّص.
ُ
، ومنـــه أ

ً
يعـــا ّ قصائـــده �ب  حملمكـــة االســـتئناف. صـــدر هل ديـــوان �ن

ً
أصبـــح رئيســـا

مدخل إلى الّنّص:

مجّد الّشاعرُ ربوعَ بالدهِ الممزوجَة بدماء الّشهداِء، المعّطرَة بالبطوالت، واعتّز بجودها وأصالة منبتها، 
فما بذلتِ الدّمَ الطهورَ إاّل لتعليَ صرحَ العروبة عاليًا، وتحمي عالها من عواصف األيَّام الغاضبة، وتبقى 
على مرّ األيام حضنًا للعرب جميعًا وحصنًا يقي كبرياءهم من النوائب والملمّات. أجل ستبقى سورية بكّل 

ذرّةِ تراٍب فيها عاصمًة للعروبة كما كانت على الدّوام.

*  ديوان عيسى عصفور: جمعه وقدّم له: رضوان رضوان، عادل رزق، الطبعة األولى، دار الريّان للنشر، السويداء، 2010م، ص 1٤5- 1٤7.



123

الّدرس الثالث

الّنّص:

ــي واْشـــِتـــيـــاقـــي١ ــن ــي ــن ــَهـــّيـــَمـــِنـــي َح فــــاِقتَـ ــاُة الــــرِّ ــ ــاج ــ ــن ــ ــي ُم ــنـ ــْتـ ــاَجـ وهـ

ــم٢ٍّ ــَف غ ــي ــل ــاِد ح ــبـــعـ ــى الـ ــُت عـ ــنـ ــاِقوكـ ــدِر مـــشـــدوَد الـــَوثـ ــ ــصَّ ــ ــَب ال ــي ــئ ك

فــأنْــَهــلُــوين٣ الـــحـــيـــاِة  إىل  ــُت  ــْئـ ــِمـ ــاِقظَـ ــ ــ ــِهـــْم ِده ــِتـ ــبَّـ ــن مـــحـ ــ ــأٍس م ــ ــك ــ ب

ــوايف٤ ــقـ ـــى والـ ــفَّ ــصـ ــِق املُـ ــلُـ ــُخـ ــى الـ ــي!عـ ــاِقـ ــتَّـ ــا، ومــــا أحــــى الـ ــنـ ــْيـ ــاقـ تَـ

ــا٥ً ــوخ ــم ــا ُش ــن ــِت ل ــنـ واِقديـــــاَر الـــُخـــلـــِد كُـ خـــــرَ  ى  املُـــــفـــــدَّ ــِن  ــ ــوط ــ ــل ــ ول

الـــّرزايـــا٦ ويف  ــِم  ــي ــع ــّن ال يف  ــبُّــــِك  والــــّرقــــاِقأُِحــ األســــنَّــــِة  َوْمـــــــِض  ويف 

ــوَد حــّتــى٧ ــ ــُج ــ ــَن ال ــُريـ ــنـ ــاِقأُِحــــبُّــــِك تَـ ــب ــطِّ ال ــْبــع  الــسَّ ــذاُه يف  ــ ــوَح شـ ــفـ يَـ

ــْت بــنــا الـــــّروُح الـــراقـــي؟!أذاكـــــــــرٌة ُعـــــهـــــوداً ِمـــــن ِكـــفـــاح٨ٍ ــَغ ــل ــْد ب ــ وق

ــْســفــا٩ً ــْمـــِت الـــعـــدوَّ الــفــظَّ َخ ــم ِسـ عــــِتــــِه ُمـــــــرَّ املـــــــذاِقوكـ ــم جــــرَّ ــ ــ وك

ــْت١٠ ــ ــاَض ــ ــا أف ــ ــِة م ــروبـ ــعـ ــلـ ــاقــيُربــــــــوٌع لـ وِمـــــن أجـــــِل الـــعـــروبـــِة مـــا ت

ــا١١ ــداهـ ــَتـ ــنـ ــِة ُمـ ــروبـ ــعـ ــلـ ــى لـ ــقـ ــبـ واِقويـ الــــــــرِّ مــــمــــدوَد  ــِب  ــلـ ــقـ الـ أيبَّ 
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

دِهاق: مترعة، ممتلئة.
الرقاق: مفرده رقيق أراد بها نصال السيوف الحادّة.
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مهارات ا�ستماع

اذكر الغايتين القريبة والبعيدة للشاعر في النّص.. 1
ه )ربوع(. اقترح عنوانًا آخر له.. 2 اعرُ نصَّ عنون الشَّ

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة مبرزًا مشاعر الحنين واالعتزاز.* 
القراءُة الصامتُة:	 

استبعد اإلجابة غير الّصحيحة ممّا بين القوسين:* 
ه بـ )سورية 	 العروبة 	 ذاته(.. 1 اعتّز الّشاعرُ في نصِّ
ه عن حنينه إلى: )رفاقه 	 وطنه 	 طفولته(.. 2 عبّر الشاعرُ في نصِّ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في تعرّف:. 1

معنى كلمة )أفاضت( كما ورد في األبيات.أ . 
نقيض كلمة )فّظ(.ب . 

انسب الفكر اآلتية إلى مقاطعها:. 2
تمجيد نضال السوريّين وعروبتهم.	 
حنين الشاعر إلى رفاق دربه.	 
محبّة الديار المعطاءة.	 

إالمَ اشتاق الّشاعر في رفاق دربه؟. ٣
ما الذي أحبّه الّشاعر في دياره وفق ما ورد في المقطع الثاني؟. ٤
اذكر أوجه اعتزاز الشاعر بربوع بالده.. 5
ربط الشاعر بين النّضالين القوميّ والوطنيّ. وّضح ذلك من فهمك المقطع الثالث.. 6
أوحى الشاعر في المقطع الثاني بظروف قاسية مرَّ بها الوطن. تحدّث عن ذلك.. 7
قال أحمد شوقي:. ٨
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ــِد عنه ــل ــُخ ــال ب ــُت  ــل ــِغ ُش لـــو  ــي  ــن ــْفــيوط نَ ــِد  ــل ــُخ ال إلــيــِه يف  ــي  ــن ــْت ــازَع ن

وازن بين هذا البيت والبيت الخامس من النّص من حيث المضمون.	 
في النّص قيم وجدانيّة رفيعة. استخرج هذه القيم واذكر مواطنها، مستعماًل طريقة التنّقل في جميع . 9

األنحاء.
 	: ُّ ي ّ

المستوى الف�ن
هات اثنتين من خصائص المذهب االتِّباعيّ في النّص، ومثّل لكلٍّ منهما.. 1
ما نوعُ األفعال التي استعملها الشاعر في كّل من المقطعين األوّل والثاني من حيث الزمن؟ وما . 2

داللة استعمال كلٍّ منها.
استخرج من المقطع الثالث خبرًا ابتدائيًَّا وآخر طلبيًّا، وبيّن الغرض البالغيّ لكّل منهما.. ٣
تعدّدت أخبارُ )كان( في البيت الثاني من النّص. دلَّ على هذه األخبار، ثمّ وّضح دور ذلك التعداد . ٤

في خدمة المعنى.
استخرج من البيت السابع صورة بيانيّة، وحلّلها، ثمّ سمّها، واشرح واحدة من وظائفها النفعيّة، . 5

وأخرى من وظائفها الشكليَّة.
هات من البيت األوّل محسِّنًا بديعيًَّا، وسمِّ نوعه.. 6
هات من المقطع الثاني شعورَين عاطفيَّين، ودلَّ على موطن كلٍّ منهما.. 7
استخرج من البيت السادس مصدرَين من مصادر الموسيقا الداخليّة، ومثِّل لكلٍّ منهما بمثال . ٨

مناسب.
قّطع عجز البيت الثالث، وسمّ بحره، ثمّ حدِّدْ قافيته ورويَّه.. 9

 ّ

ذكر الشاعر عددًا من أوجه االعتزاز ببالده. أضف أوجهًا أخرى، وصنّفها وفق أهميّتها في رأيك.* 
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قال أحمد علي حسن:	 

تـــدمـــُر  ــذي  ــ ــه ــ ف بـــهـــا  أملُّ  ــي  ــ ــن ــ ُدع ــرِّ ــخـ ــّدُث ُمـــْقـــلَـــتـــي( وتُـ ــ ــح ــ ــْت )ت ــفـ وقـ

ــاملٌ  ــع ــراِء فـــْهـــَي م ــحـ ــّصـ ــْت عـــى الـ ــَع ــل ــوِر و)تــنــُر(ط ــص ــع ــَث ال ــاديـ )تـــطـــوي( أحـ

ـــي ــن ــن وإنَـّ ــديـ ــالـ ــخـ ــذي رحـــــــاُب الـ ــ ــُرهـ ــوث ــك ــاَب ال ــ ــ ــا وغ ــه ــَت ــنَّ )أبــــــــْرُت( ج

ــَة ِســحــِرهــا ــْدعـ ــاِن ِبـ ــسـ ــُد اإلنـ ــْت يـ ــَق ــلَ ــُرخ ــِه ــب ــاعِ ويُ ــع ــشُّ ــال ــُذ( ك ــف ــن ـــحـــُر )ي والـــسِّ

ــا يـــهـــولُـــَك مــوِقــٌف ــه ــَت( ب ــ ــف ــ مــنــظــُرفــــإذا )وق يــــروُعــــَك  ــا  ــه ب ــْرَت  ــ ــظ ــ ن وإذا 

وقال أيضًا:	 

ـــ ــص ــّن ال أفـــقـــه  يَـــــــُرفُّ يف  يـــــوٌم  ــاً وأنــــــَت بـــــأٌس شــديــُدأنـــــَت  ــ ــّي ــ ــر أب ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

ــاراً  ــ ــن ــ ــد ركـــــْزنـــــا مبـــيـــســـلـــوَن م ــ شــهــيــُد(قـ ــوَن  ــلـ ــسـ ــيـ )مبـ ــوا:  ــ ــول ــ ــق ــ ت ال 

وقال محمود سامي البارودي:	 

ــَة نَــْفــِســِه ــمَّ ــيــاُء ِه ــلْ ــَع ــِن ال ــكُ ــْن تَ ــ ــُب(َوَم ُمــَحــبَّ فيها  ــاُه  ــَق ــلْ يَ ــذي  الَـّ ــلُّ  ــكُ )َف
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أعرب الجمل الّتي بين قوسين من األبياتِ السّابقة مستعينًا بالفائدة اآلتية:. 1

دة
فائ

من  محلٌّ  لها  التي  والجمُل  بمفرد1.  تأويلها  أمكن  إذا  اإلعراب  من  محلٌّ  للجملة  يكون 
اإلعراِب هي:

الجملة الخبريّة تكون في محّل:	 
رفٍع إذا جاءت خبرًا للمبتدأ أو خبرًا لحرف مشبّه بالفعل.أ . 
نصٍب إذا جاءت خبرًا لفعٍل ناقص.ب . 

جملة الحال: محلّها النّصب، وتعود على المعارف، وقد تسبق بواو الحال.	 
جملة الّصفة: تعود على النّكرات، وتتبع الموصوف فتكون في محّل رفع أو نصب أو 	 

جرّ.
جملة المفعول به محلّها النّصب، وتقع بعد القول أو ما في معناه، وتكون مفعواًل به 	 

ثانيًا ألفعاٍل تتعدّى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
جملة المضاف إليه محلّها الجرّ، وتأتي بعد الّظروف غير المنوّنة.	 
جملة جواب الّشرط محلّها الجزم على أن يكون الّشرُط جازمًا، والجملة مقترنًة 	 

بالفاء.
الجملة المعطوفة تتبع الجملة الّتي عطفت عليها في اإلعراب.	 

علّل كتابة الهمزة على صورتها في كّل من )كئيب( و)أفاَضت( و)اشتياقي(.. 2
هات اسم الفاعل والصفة المشبّهة من الفعل )ظمئت(، موّضحًا التغيير الذي يصيب الهمزة في كّل . ٣

من اسم الفاعل والصفة المشبّهة .

عد إلى سيرة أحمد شوقي، وتحدّث أمام زمالئك عمّا واجهه من صعوبات في حياته، ومدى استفادته * 
من دراسته خارج مصر، تمهيدًا للدّرس القادم.

ما عدا جملة جواب الّشرط، فال يمكن تأويلها بمفرد.  .1
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ي
ت

أ�د شو�

)١868- ١٩3٢م(

ــوق،  ــث درس احلقـ ــا حيـ ــل إىل فرنسـ ــر، ورحـ ـ ــة �ب رسة املالكـ
أ
 اال

ّ
ــل ي ظـ

ن
ــأ � ــرة ونشـ ي القاهـ

ن
ــد � ولـ

ــرب،  ــاء احلـ ـ ــد ان�ت ــر بعـ ــاد إىل مـ ّ عـ ــبانيا �ش ي إىل إسـ
ــين ـ

ُ
وىل ن

أ
ــة اال ــرب العاملّيـ ــت احلـ ــا قامـ وعندمـ

ــر  ي مـ
ن

ــة � عّيـ ــّية واالج�ت ــداث السياسـ حـ
أ
ــاول اال ــة، وتنـ ــعرّية املتنّوعـ ــراض الشـ غـ

أ
ــالج اال ــد عـ وقـ

 هلـــم. مـــن أمعـــاهل )الشـــوقّيات، 
ً
ا يعـــه الشـــعراء أمـــزي فـــاق و �ب

آ
ي اال

ن
رتـــه � ّ فطـــارت �ش

ي والوطـــن العـــر�ب

.) ن ــزي بـ
ت

و� ــى،  ليـ ــون  نـ ومب ا،  ــزت لكيوبـ ــرع  )مـ ــعرّية  الشـ ــه  مرسحياتـ ــن  ومـ ــرب(  العـ ودول 

: مدخٌل إلى الّنصِّ

با في زحلة بلبنان وكانت زحلة من أجمل منتجعات الدنيا ببساتينها وارفة الظالل  زار شوقي مالعب الصِّ
رقيقة معروفة عند  الشعراء فكتب قصيدة  أمير  الجميلة شجون  الطبيعة  وأثارت  الجارية،  مياهها  وعيون 

النّاس بقصيدة )يا جارة الوادي(.
وفي مطلع القصيدة يتحسّر شوقي على شبابه الذي دفن معه أحالمه ويعترف أنّ قلبه لم يعد كما كان 

قادرًا على الحبّ وأنّ كّل ما يستطيع أن يفعله هو التمتّع بهواء زحلة العليل وتذّكر أيّام الماضي الجميل.

نصٌّ شعرّيزحلة*

الشوقيَّات، أحمد شوقي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1970م، ج2/ ص1٨1-17٨.  *
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الّدرس الرابع

الّنّص:

ــاِك١ ــٍب بـ ــلْـ ــَقـ ــُت أَْحــــاِمــــي ِبـ ــْعـ ــيَّـ ــاِكَشـ ــب َولَــَمــمــُت ِمـــن طُــــُرِق املِــــاحِ ِش

وِوْرَدُه٢ ــاِب  ــب ــشَّ ال أَْدراَج  ــُت  ــْعـ ــى األَْشـــــــواِكوَرَجـ ــي َمـــكـــانَـــُهـــا عـ ــ ــ أَْم

ُخـــفـــوَقـــُه٣ كـــــأنَّ  واٍه  ــي  ــبـ ــانِـ ــجـ ــاِكوِبـ ــبـ ــَتـ ـــَت َجـــْهـــَشـــُة املُـ لَـــــاَّ تـــلـــفَّ

ــي٤ ــائِ ــب َح ــُت  ــ ــَويْ ــ طَ أَينِّ  راَعــــــُه  ــْد  ــ ــاُوٍل وِفـــكـــاِكق ــ ــن ــ ــوِل تَ ــ ِمــــْن بَـــعـــِد طُـ

ــاَدين٥ ــ ــراِكيــا جــــارَة الـــــواِدي طَـــِربْـــُت وع ــ ــ مـــا يُـــْشـــِبـــُه األْحــــــاَم ِمــــْن ِذكْ

ــَرى ٦ الــكَ َهـــواِك ويف  ــرى  كْ ــذِّ ال ــُت يف  ــلْ ــحــاِكَمــثَّ ــّســنــن ال ــَدى ال ــ ــاُت َص ــَريـ ــّذكْـ والـ

يـــاِض ِبـــَربْـــَوٍة٧ ــى الـــرِّ ــْد َمـــــَرْرُت ع ــق ــاِكول ــ ــق ــ ــُت ِحـــيـــالَـــهـــا أَلْ ــ ــْن ــ َغــــنَّــــاَء كُ

ــا٨ ــه ــونُ ــُي َوُع ُوُجــوُهــهــا  إِيَلَّ  ــْت  ــكَ ــِح ــــاِكَض َريَـّ ــا  ــاِســـهـ ــفـ أَنْـ يِف  َوَوَجــــــــــْدُت 

ــْت٩ ــَب ــاطَ ــُة الــكــاِم وَخ ــغ ــْت لُ ــلَ ــطَّ ــع َعــْيــنــاِكَوتَ ــوى  ــهـ الـ ــِة  ــغـ لُـ يف  ــَنـــيَّ  ــيـ َعـ

ــٌد١٠ َغ وال  ــاِن  مـ ــزَّ الـ ــِر  ــم ُع ِمـــْن  أمـــِس  ــاِكال  ــ ــوَم ِرض ــ مـــاُن َفـــكـــاَن ي ُجـــِمـــَع الـــزَّ

ــنــي١١ إِنَّ ِشـــْعـــرَي  َزْحــــُل  ــا  ي ــكــِرمــي  تُ ِكإْن  إالَّ َقـــصـــيـــَدٍة  كُـــــلَّ  ــْرُت  ــ ــ ــكَ ــ ــ أَنْ

َرواِكأنــــِت الـــخـــيـــاُل: بَـــديـــُعـــُه وَغــريــُبــُه١٢ ــاُن  ــ مـ ــزَّ ــ والـ ــِك  ــ ــاَغ ــ ص ــُه  ــ ــلَّ ــ ال

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

شيّعَ: ودّع.�
المالح: مفردها مليحة: الفتاة الحسناء.

الواهي: الضعيف، والمراد به هنا القلب.

الجهشة: العَبرة تتساقط عند الجهش وهو 
االستعداد للبكاء.

عادني: أصابني الشوق أو الهمّ أو الحنين مرّة بعد 
مرّة.



130

مهارات ا�ستماع

استمع إلى النّص، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
مَن ناجى الشاعر في أبياته؟. 1
ما مظاهر الجمال التي ذكرها الشاعر في قصيدته؟. 2

مهارات القراءة

 القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة مراعيًا حروف الهمس والمد.* 
القراءُة الصامتُة:	 
ما سبب حزن الشاعر في المقطع األوّل؟. 1
ماذا تمثِّل مدينة زحلة للشاعر في المقطعين الثاني والثالث؟. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في معرفة الفرق في المعنى بين )الوَرْد والِورْد(.. 1
يقول إلياس فرحات:. 2

ِحّجًة ثاثَن  ُعــْمــري  ِمــن  الــّدهــُر  وأدأُبطــوى  أســعــى  ــاَع  ــق األص بها  طــويــُت 

ما معنى كلمة )طويت( في كل من بيت فرحات والبيت الرابع من النص؟	 
ما الفكرة العامّة الّتي بنى عليها الشاعرُ نّصه؟. ٣
امأل الفراغ في كّل ممّا يأتي:. ٤

فكرة المقطع األوّل: توديع الشاعر أحالمه بفراق من يهوى.	 
فكرة المقطع الثاني:..........................................................	 
فكرة المقطع الثالث:.........................................................	 

تماهت صورة المحبوبة بصورة زحلة. ما أوجه هذا التماهي وفق ما وردت في النّص؟. 5
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بالغ الشاعر في التغنّي بحسن زحلة. هات مؤّشرين على ذلك من البيتين العاشر والثاني عشر، . 6
مستعماًل طريقة التّنّقل في جميع األنحاء.

رأى الشاعر أنه لن يستطيع التعبير عن عواطفه تجاه زحلة، إالمَ تردّ ذلك؟. 7
أشياء كثيرة تبعث اإلنسان على التعلّق بالمكان. اذكر بعضها، ثمّ رتبها وفق أهمّيّتها في رأيك.. ٨
قال الشاعر نزار قباني:. 9

صامتاً ــِك  حــســِن أمـــام  ــُت  ــف وق ــاُلفـــإذا  الـــجـــاِل ج فــالــصــمــُت يف حـــرِم 

وازن بين هذا البيت والبيت التاسع من النّص من حيث المضمون.	 
 	: ُّ ي ّ

المستوى الف�ن
اذكر اثنتين من خصائص المذهب االتّباعيّ في النّص، ومثِّل لهما.. 1
تكرّر أسلوب العطف في األبيات. بيّن أثر ذلك التكرار في خدمة النمط المتّبع في النّص.. 2
أكثر الشاعر من استعمال ضمير المتكلم، بيِّن أثره في توضيح المعنى.. ٣
حًا وظيفة من وظائفها.. ٤ في قول الشاعر )خاطبت عينيّ عيناك( صورة بيانيّة، اشرحها موضِّ
في البيت العاشر محسِّن معنويّ، حدِّده، وسمِّه، واذكر أثره في المعنى.. 5
ما مدى مالءمة إيقاع الكاف المكسورة لعواطف الشاعر؟. 6
من مصادر الموسيقا الداخليّة حروف الهمس والمدّ، مثِّل لهما من النّص.. 7

 ّ

انثر أبيات المقطع األوّل بأسلوب جميل.* 

تحرير النّص الشعريّ )زحلة(:* 
اعرُ زحلَة فاستثارَْت طبيعتُها الفاتنُة ذكرياتِه، فال عجبَ أن تُبنى األبياُت على موضوٍع رئيٍس يدور  زار الشَّ
حول زحلَة )جارة الوادي( وما تفرّعَ عنه من فِكٍر رئيسةٍ، فقد ودّعَ الّشاعرُ أحالمَ صباهُ بقلب باكٍ متحسٍّر 
على أيَّام الحبِّ والهوى في مقطعهِ األوَّل، ثمَّ صوَّر في مقطعِهِ الثَّاني كيفَ درجَ في مالعِب صباهُ لتلقاهُ 
اعرَ  كرياتِ المبثوثةِ في كلِّ األماكِن، وتلِجئَه إلى لغةٍ صامتةٍ تليقُ بهذا الجماِل الرَّائع. ممّا دفعَ الشَّ زحلُة بالذِّ

في مقطعهِ الثَّالثِ إلى إظهاِر مكانةِ زحلَة في القلوِب ومنزلتِها العظيمةِ من الّزمان.
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ُصوَِرهم  في  األقدمينَ  محاكاةِ  إلى  فيها  استند  فنيًَّة  وسائَل  السَّابقةِ  معانيهِ  إلظهاِر  الشاعرُ  اتَّخَذ  وقد 
ومعانيِهم وجزالةِ ألفاظِهم ومتانةِ تراكيِبهم، فضاًل عن استعمالِه النَّمَطين السَّرديَّ والوصفيَّ اللَّذين أسهَما 

في تقديِم معاني النص.
وقد نهَض النمُط السَّرديُّ بروايةِ الذكرياتِ في زمن الشباِب الجميِل، وما أثارْته من حزنٍ وتحسٍُّر في 
اعِر؛ لذلكَ استعمَل العطفَ ليساعدَهُ على تقديِم األحداثِ متسلسلًة ال قطعَ فيها، كما استعانَ  حاضِر الشَّ
وِر البيانيَّةِ ليرسمَ لوحًة رائعًة تحاكي زحلَة في بهائِها وروعتِها بما تنبُض بهِ من مناظرَ بصريَّةٍ خالبةٍ  بالصُّ
وأصواتٍ عذبةٍ حاول الشاعرُ أن ينقَلها بالموسيقا الداخليَّة والخارجيَّة في إطار حالتِهِ النفسيَّةِ التي تناَزعها 

شعورا اإلعجاِب والتحسُِّر على ما مضى.
تالحم هذين  أن  بوضوح  يبيّن  والفنيّ  الفكريّ  المستويين  مكوِّنات  الكشف عن  إن  القول  وخالصة 
المستويين يشّكل وحدة عضويّة للنّص وال يمكن الفصل بين عناصره مضافًا إليه المعاني الضمنية التي 

نقرؤها خلف سطور النّص.

قواعد اللغة - الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال أحمد شوقي:	 
ــاَدين ــُت وعـ ــِربْـ ــواِدي طَـ ــ ــارَة الـ ــ ــا ج ي

)وجــدتــنــي( ــزار  املـ بــالــشــوِق  أنَّ  ــو  ول

ــراِك ــ ــْن ِذكْ ــُه األْحـــــاَم( ِمـ ــِب ــْش ــا )يُ م

ــراِك الـــذاك ــ ــى ث ــاِل ع حـ ــرِّ ــى الـ ــَق ــل ُم

وقال أيضًا:	 
زينته  ــوُن  ــكـ الـ أبــــدى  ــم  ــسَّ ــب ت ريــحــاِنإذا  طــيــَب  ــدى(  ــس)أه ــفَّ ــن ت وإن 

الأسئلة:	 
هل يمكن تأويُل أيٍّ من الجمل التي وضعت بين قوسين بمفرد؟. 1
ما إعراب كلٍّ من هذه الجمل؟. 2

ّكر
تذ

أنواعها: جملة صلة  ومن  اإلعراب،  من  لها  محّل  ال  بمفرد  تأويلها  يمكن  ال  الّتي  الجمل 
المقترن  غير  الجازم  الشرط  جواب  وجملة  الجازم،  غير  الشرط  جواب  وجملة  الموصول، 

بالفاء.
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…2…
قال أحمد شوقي:	 

ــاَدين ــُت وعـ ــِربْـ ــواِدي طَـ ــ ــارَة الـ ــ ــا ج ي

الكََرى ويف  ــواك  َه ــرى  كْ ــذِّ ال يف  َمثَّلُْت 

ــراِك ــ ــْن ِذكْـ ــ ــُه األْحـــــاَم ِم ــِب مــا يُــْش

والـــّذكْـــَريـــاُت َصـــَدى الــســنــَن الــحــاِك

الأسئلة:	 
دلَّ على الجملة التي ابتُدئ بها البيتان السابقان.. 1
ماذا نسمّي الجملة التي نبتدئ بها الكالم؟ وهل لها محّل من اإلعراب؟. 2
هل ارتبطت جملة )مثّلت( في البيت الثاني بكالم قبلها؟ وهل ابتدأت معنى جديدًا؟. ٣
ماذا نسمّي الجملة الّتي يُبتدأ بها معنى جديد بعد كالم سابق؟. ٤

تج
ستن

الكالم، ا أوّل  تقع  الّتي  وهي  االبتدائيّة  الجملة  اإلعراب:  من  لها  محّل  ال  التي  الجمل  من 
والجملة االستئنافيّة التي يُبتدأ بها معنى جديد.

تطبيق:	 
ميِّز الجملة االبتدائيّة من االستئنافيّة في البيت اآلتي:* 

قال أحمد شوقي:	 
ــُه ــُب ــري ــُه وغ ــُع ــدي ــِت الـــخـــيـــاُل: ب ــ رواِكأن ــاُن  ــ ــّزمـ ــ والـ ــِك  ــاغـ صـ ــُه  الـــلَـّ

…٣…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

 	.)٥٢ ﴾ )سورة الشعراء 
َ

َبُعون  ُمتَّ
ُ
ك

َّ
رْسِ ِبِعَباِدي ِإن

َ
 أ

ْ
ن

َ
 ُموَس أ

َ
ْوَحْيَنا ِإىل

َ
قال تعالى: ﴿َوأ

قال الشاعر:	 
ُمذنٌب ــَت  أن أْي  بالطَّرِف  أَقـــيوترميَنني  ــاِك ال  ــ ــ إيّ ــنَّ  ــك ل ــنــي  ــَن ــي ــقــل وتَ

قال لبيد:	 
معٍر يف  ــَمــْت  ُقــسِّ ــُة  ــانـ األمـ قـــّســـاموإذا  ــا  ــنـ ــظِّـ َحـ ــِم  ــظـ ــأعـ بـ أوىف 

الأسئلة:	 
ماذا أفادت كلٌّ من الجمل )أسِر(، )أنت مذنبٌ(، )ُقسّمَت(؟. 1
ما الحرفان اللّذان سبقا كاّل من الجملتين )أسِر(، )أنت مذنبٌ(؟ وماذا نسمّيهما؟. 2

تج
ستن

ا

الجملة التفسيريّة تزيد ما قبلها توضيحًا وغالبًا تأتي بعد حرفي التفسير)أنْ، أيْ(1.

١٠ تُؤْمِنُونَ  وقد تأتي الجملة التفسيرية مجرّدًة من حرف التفسير مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَْل أَدُلُُّكمْ عََلى تِجَارَةٍ تُنِجيُكم مِّنْ عََذاٍب أَلِيٍم   .1
١١ِ﴾ )سورة الّصفّ(. ِباهلِل وَرَسُولِه
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تطبيق:	 
كوِّن عبارتين في كلٍّ منهما جملة تفسيريَّة.* 

…٤…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال الشاعر:	 
ــُع الــظَّــاعــنــيــنــا  ــ - َربـ ــاشـــجـــاَك -أظـــــنُّ ــن ــي ــاذل ــع ال ــذِل  ــ ــع ــ ب تــعــبــأ  ومل 

وقال بشر بن ربيعة الخثعميّ:	 
سيوِفنا  ــَع  وقـ الــلَّــُه-  -هـــداك  ــْر  ــذكّ ــرُت ــس ــٍس واملــــكــــرُّ ع ــ ــدي ــ ــاِب ق ــ ــب ــ ب

الأسئلة:	 
حدّد الفعل والفاعل في المثال األوّل، وما الذي فصل بينهما؟. 1
حدّد الفعل والمفعول به في المثال الثّاني، وما الذي فصل بينهما؟. 2
هل يمكن االستغناء عن جملتي: )أظنُّ( و)هداك اهلل(؟ ماذا نسمّي الجملتين اللتين اعترضتا بين . ٣

متالزمين؟

تج
ستن

الجملة االعتراضيّة: هي الجملة التي تعترض بين شيئين متالزمين، ويمكن االستغناء عنها1، ا
وهي جملة المحّل لها من اإلعراب.

تطبيق:	 
حدِّد الجملة االعتراضيّة في البيت اآلتي، وبيّن المتالزمين التي اعترضت بينهما:* 

قال زهير بن أبي سلمى:	 
يَِعْش َوَمــن  الَحياِة  تَكاليَف  ــَك يَـــســـأَِمَسِئمُت  ــ لَ ــا  ــ أَب ــوالً ال  ــ ــَن َحـ ــانـ َثـ

…5…
اقرأ البيت التالي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال بطرس كرامة:	 
قــاً ــؤاُد تــشــوُّ ــفـ ــْد طـــاَر الـ ــق ــســاً ل ــُنق أَِم لسُت  ــذاَك  وبـ لِلقاكُُم  ــِذُب            أَك

الأسئلة:	 
حدّد جواب القسم في البيت السَّابق.. 1
أيمكن تأويل جملة جواب القسم بمفرد؟. 2

تفيد الجملة االعتراضيّة الكالم تقويًة وتحسينًا وتوضيحًا.  1

تج
ستن

ا

جملُة جواِب القسم هي الجملُة التي تأتي بعد القسم جوابًا له، وهي جملة ال محلَّ لها من 
اإلعراب.
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تطبيق:	 
كوِّن جملة تحتوي على قسم وجوابه، ثم أعرب جملة الجواب.* 

…6…
اقرأ البيت اآلتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال أحمد شوقي:	 
ــي ِبـــَقـــلْـــٍب بـــاِك ــ ــاِم ــ ــاِكَشـــيَّـــْعـــُت أَْح ــب َوملــمــُت ِمـــن طُــــُرِق املِــــاحِ ِش

الأسئلة:	 
عالم عطفت جملة )لممُت(؟. 1
جملة )شيّعُت( ابتدائيّة ال محّل لها من اإلعراب. فهل لجملة )وَلممُت( محّل من اإلعراب؟. 2

تج
ستن

ا

الجملة المعطوفة على جملة ال محّل لها من اإلعراب، تكون مثلها ال محّل لها.

تطبيق:	 
دلَّ على الجملة المعطوفة في البيت اآلتي، ثمّ أعربها:* 

قال أحمد شوقي:	 
ــْت ــَب ــغــُة الــكــاِم وخــاطَ ــلــْت ل ــاِكوتــعــطَّ ــن ــي َع ــوى  ــهـ الـ لـــغـــِة  يف  ــيَّ  ــن ــي ع

القاعدة العاّمة

الجمل الّتي ال يمكن تأويلها بمفرد ال محّل لها من اإلعراب، وهي: جملة صلة الموصول، وجملة 
جواب الشرط إذا كان الشرط غير جازم أو جازمًا لم تقترن جملة جوابه بالفاء، والجملة االبتدائيّة، 
والجملة  القسم،  جواب  وجملة  االعتراضيّة،  والجملة  التفسيرية،  والجملة  االستئنافيّة،  والجملة 

المعطوفة على جملة ال محّل لها من اإلعراب.
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التقويم النهائّي

صنِّف الجمل المحصورة بين قوسين، وفق المثال الوارد بعد األبيات:. 1
قال السموءل:	 

ِعرضُه( اللُؤِم  من  يدنَْس  )ملْ  املــرُء  ــُلإذا  ــي ــم َج يَـــرتـــديـــِه  ِرداٍء  ــلُّ  ــكـ فـ

قال ابن الدمينة:	 
ـــا وإنَّ ــَع  ــي ب ــرَّ ال ــوَن  ــرج ي ــاَس  ــن ال وصالكأرى  ــواُل  نـ )أرجـــو(  الـــذي  ربيعي 

وقال مالك بن الرّيب:	 
الغىض( َدنا  )لو  الَغىض  أهل  يف  كان  ــالقد  ــي ــس دان ــي ــىض ل ــغ ــزاٌر ولـــكـــنَّ ال ــ مـ

وقال النابغة الذبيانيّ:	 
فوقهم( )حــلَّــق  بالجيش  ــزوا  غ مــا  ــدي بــعــصــائــبإذا  ــت ــه ــر ت ــب طـ ــائ ــص ع

وقال جميل بثينة:	 
به ــْش  أع عقي  بعَض  ُردِّي  قلُت  بعيُدوإْن  منك  ذاك  ــْت(  ــال )ق ــنــاس  ال مــع 

لم يدنس من اللؤم عرضه: تفسيرية، ال محل لها من اإلعراب.	 
 	......................................................
 	......................................................
 	......................................................
 	......................................................

ضع )⎷( إلى جانب اإلعراب الصحيح و)╳( إلى جانب اإلعراب غير الّصحيح، ثمَّ صحِّحه:. 2
قال جرير:	 

ــَوٌر َحـ طــرفــهــا  يف  ــتــي  ال ــوَن  ــي ــع ال ــاإنَّ  قــتــان يــحــيــَن  مل  ثــــمَّ  ــا  ــن ــَن ــلْ ــت ق

جملة )قتلننا(: جملة فعليّة صلة الموصول ال محلَّ لها من اإلعراب.	 
جملة )في طرفها حورٌ( جملة اسميّة في محّل رفع خبر )إنَّ(.	 
جملة )لم يحيين قتالنا( جملة فعليّة معطوفة على جملة في محّل رفع.	 

اشرح البيت اآلتي وأعربه إعراب مفردات وجمل:. ٣
قال المتنبّي:	 

بــــارَزًة ــِث  ــي ــلَّ ال ــوَب  ــي ن رأيــــَت  يبتسُمإذا  الـــلَّـــيـــَث  أنَّ  ــنَّ  ــنَّ ــظ ت ــا  فـ
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علم البالغة - التقسيم

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 
قال أحمد شوقي:	 

ــُه ــُب ــري ــُه وغ ــُع ــدي ــِت الـــخـــيـــاُل: ب ــ رواِكأن ــاُن  ــ ــّزمـ ــ والـ ــِك  ــاغـ صـ ــُه  الـــلَـّ

قال الشاعر:	 
ــٌف ــل س يل  ذاك  يـــــأىب  ــاَت  ــهـ ــيـ هـ

ــدُّ حــــــارٌث والـــبـــنـــوَن ُهـــُم ــ ــَج ــ ال

مــجــُد  ــم  ــه ل يَـــخـــَمـــْد  ومل  ــدوا  ــ ــَم ــ َخ

ــَب الـــَجـــدُّ ــ ــج ــ ــوَن وأن ــنـ ــبـ فـــزكـــا الـ

الأسئلة:	 
ذكر شوقي نوعين للخيال. اذكر ُكاّل منهما.. 1
ذكر الشاعر في المثال الثاني جدّه وبنيه. ما األوصاف التي نسبها إلى كلٍّ منهما في الشطر الثاني . 2

من البيت؟
ماذا نسمّي تجزئة المُجمَل إلى أجزائه وإضافة الموصوفات إلى ما يناسبها؟. ٣

تج
ستن

التقسيم محسِّن يِردُ في صوٍر متعدِّدةٍ من أشهرها:ا
ذكر المُجمَل ثمّ تفصيله إلى أجزائه.. 1
ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكلٍّ إليه على التعيين.. 2

تطبيق:	 
حدِّد نوع التقسيم في كلٍّ مما يأتي:* 

قال الشاعر:	 
ــِه َفــانْــَثــنــى ــ ــوِم ــ ــُه عـــن ق ــُتـ ــألـ سـ

جـــى وأبـــــَر املِـــســـَك وبــــــْدَر الـــدُّ

خي  السَّ دمــعــي  إرساِف  ــن  م يعجُب 

أخــي وهـــــذا  خـــــايل،  ذا  ــاَل:  ــ ــق ــ ف

قال بدويّ الجبل في حفيده:	 
خطا إذا  ــداً  ــي ع ــاَد  ــيـ األعـ لــنــا  حبايـــزفُّ  إذا  وعـــيـــداً  ــاغــى  ن إذا  وعـــيـــداً 
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التقويم النهائّي

حدِّد نوع التقسيم في كّل ممّا يأتي:* 
قال زهير بن أبي سلمى:	 

ــاٌث ــ ــقَّ مـــقـــطـــُعـــُه ث ــ ــح ــ ــاُءفــــــإنَّ ال ــ جـ أو  ــاٌر  ــ ــ ــف ــ ــ نِ أو  ميــــــٌن 

قال أحمد شوقي:	 
ــِهــُم ــوىت يف حــيــاتِ ــاِن مـ ــف ــاُءالـــنـــاُس صــن ــي أح األرِض  ــطــِن  ــب ب وآخــــــروَن 

قال طريح الثقفي:	 
مشَتِعُل ــرأس  الـ ــَفــْرُق  َف املشيُب  ــلَّ  ــزُلح ــغ ــُو وال ــْه ــلَّ ــا ال ــّن ــكــره م ــال ــاَن ب ــ ــارق(وب )فـ

لنا ــُد  ــريـ يـ ال  ــاً  ــي ــق م هــــذا  ــذي نـــهـــواُه مــرتــحــُلفـــحـــلَّ  ــ ــذا ال ــ تـــركـــاً، وه

علُم الَعروض - البحر الكامل

اقرأ ولحظ:. ١
تفعيالت البحر الكامل:. 1

متَفاعلنمتَفاعلنمتَفاعلنمتَفاعلنمتَفاعلنمتَفاعلن

5//5///5//5///5//5///5//5///5//5///5//5///

ضابطه:. 2
ــكــامــل ــن الــبــحــور ال ــال مـ ــجـ ــل الـ ــم متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنك

جوازاته:. ٣
جوازات الحشو:أ . 

متَفاعلن ← متْفاعلْن

5//5/5/ ← 5//5///

له عروضان وأربعة أضرب:ب . 
العروض األولى: متَفاعلن ولها ضربان:	 

متَفاعلن ← متَفاِعْل

5/5/// ← 5//5///

العروض الثانية: َفعِلن ولها ضربان:	 
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فِعلن ← فَْعلْن

5/5/ ← 5///

األضرب:	 
متْفاعْلمتَفاعْل ←متْفاعلن ←متَفاعلن

5//5///5//5/5/5/5///5/5/5/

نماذج محّللة:. ٢
قال الشاعر أحمد شوقي:	 

عيناِكلغة الهوىعينيَّ يفِم وخاطبَْتلغُة الكالوتعطّلْت

5//5///5//5///5//5///5//5/5/5//5///5/5/5/

متْفاعْلُمتََفاِعلُنمتْفاعلنُمتََفاِعلُْنُمتََفاِعلُْنُمتََفاِعلُْن

وقال أيضًا:	 
ِح شبايكطرق املالوملمُت منٍب باٍكالمي بقلـشيّعُت أحـ

5//5/5/5//5/5/5/5/5/5//5///5//5///5/5///

متَفاعلمتَفاعلنمتَفاعلنمتْفاعلمتْفاعلنمتْفاعلن

طبِّق:. ٣
ع البيتين اآلتيين تقطيعًا عروضيًا:*  قطِّ

ــاَدين ــُت وعـ ــِربْـ ــواِدي طَـ ــ ــارَة الـ ــ ــا ج ي

الكََرى ويف  ــواك  َه ــرى  كْ ــذِّ ال يف  َمثَّلُْت 

ــراِك ــ ــْن ِذكْـ ــ ــُه األْحـــــاَم ِم ــِب مــا يُــْش

ــَدى الــّســنــَن الــحــاِك والـــّذكْـــَريـــاُت َصـ
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ّ
ي
ن

معروف الرصا�

)١877- ١٩4٥م(

ــداد  ي بغـ
ن

ــأ � ــد ونشـ ــاري، ولـ بـ ــود احلب ن ممـ ي �ب
ــين ــد الغـ ن عبـ ــه الاكمـــل معـــروف �ب ي امسـ

ت
ــرا� ــاعر عـ شـ

ي 
ن

ــة � ــل إىل الدراسـ ــة، وانتقـ ــكرّية االبتدائّيـ ــة العسـ ــل املدرسـ ــب، �ش دخـ ي الكتاتيـ
ن

ــته � ــدأ دراسـ وبـ

ي 
ن

(. معـــل � ّ
ي
ن

لـــوسي )معـــروف الرصـــا�
أ
املـــدارس الدينيـــة ودرس عـــى علـــاء بغـــداد وامسُه شـــيخُه اال

عدادّيـــة  ي االإ
ن

� ّ
ي دب العـــر�ب

أ
 لـــ�

ً
ي مدرســـة الراشـــدية، �ش ُمدّرســـا

ن
� 

ً
ـــا

ّ
ن ُمعل ّ

حقـــل التعلـــمي حيـــث ُعـــني

ي بغـــداد، وانتخـــب 
ن

مـــل �
أ
ي عـــام ١٩٢3م أصـــدر جريـــدة اال

ن
ي القـــدس. و�

ن
ن � ـــني

ّ
ي دار املعل

ن
ببغـــداد، و �

ّيـــة املعـــارف ببغـــداد عـــام  ي مد�ي
ن

� 
ً
ي دمشـــق، وبعـــد ذلـــك مفتشـــا

ن
مـــع اللغـــة العربّيـــة � ي مب

ن
� 

ً
عضـــوا

ي 
ن

ة � ــزي ر كثـ ــام ١٩٢7م. هل آ�ش ــة عـ ن العاليـ ــني ـ
ّ

ــدار املعل بـ ــة  ــة العربّيـ ي اللغـ
ن

� 
ً
ــتاذا ن أسـ ّ

ــني ١٩٢4م، �ش عـ

ــّص. ــذا النـ ــذ هـ ــه أخـ " ومنـ ي
ن

ــا� ــوان الرصـ ــه "ديـ ــا ديوانـ رهـ داب أ�ش
آ
ــة واال ــعر واللغـ ــزش والشـ النـ

: مدخٌل إلى الّنصِّ

وأبرزوا  دعائمَه،  وهّزت  المجتمع،  ببنيان  اجتماعيًّة عصفت  ظواهرَ  الحديث  العصر  في  األدباُء  رصد 
رُ مشهدًا  التشرُّد داًء خطيرًا يُهلِكُ األطفاَل ويقضي على آمالهم وآماِل المجتمع. ونصُّ األرملةِ المرضِع يصِوّ

اجتماعيًَّا قاسيًا ألمٍّ تطوفُ بابنتها مشرَّدًة، تبحُث عمَّا ينجيِهما من براثِِن الجوِع والموت.

نصٌّ شعرّياألرملة المرضع*

ديوان معروف الرصافيّ، مراجعة مصطفى الغالييني، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص٣0٣-٣05.  *
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الّدرس الخامس

الّنّص:

ــُت أَلْــَقــاَهــا١ ــْنـ ــقــيــُتــهــا لــيــَتــنــي مــا كُـ َمْمشاهالَ ــاُق  ــ اإِلْمـ أَثْــقــَل  ــْد  وقـ ــِي  َتـ

ــٌة٢ ــي جــــُل حــاف ــــٌة والــــرِّ َعيناهاأَثـــوابُـــهـــا رثَـّ الـــَخـــدِّ  يف  تـــذِرُفـــُه  مـــُع  والـــدَّ

ــا٣ ــه ــَدتَ ــي بُيمناهاتـــي وتــحــِمــُل بــالــُيــرى ول َمدعوماً  ـــــــــــدِر  الصَّ عى  َحــْماً 

ــٍن٤ لَـ ــا  ــ ِب تَــــــرُْك  ال  ربُّ  ــا  يـ ــوُل  ــقـ وإيَّـــــــــــاهاتـ واْرَحمني  ضيعَة  الرَّ هذي 

ِطفلَِتها٥ ــِب  ــي ــرب ت يف  األمُّ  تــصــنــُع  ــا  ثدياهام جـــفَّ  ــى  حــتَّ  ُّ ــرُّ ــ ال ــهــا  مــسَّ إْن 

ــْت٦ ــلَ ذبَ وقـــد  فيها  حيلَتي  ــا  م ربُّ  ــا  وِض فْقـــــــُد الغيــــِث أَظْاهاي كـــزهرِة الرَّ

أســَمــُعــُه٧ ــُت  ــْن ك طريقي  يف  الَّـــذي  وأَْشـــجـــاهـــاهــذا  ــي  ــف ن ــَر يف  فـــأثَـّ ــا  ــه ــن ِم

ــٌة٨ ــي ــاِش ــي م ــ ــا وْه ــه ــي ــى دنَـــــوُت إل ــتَّ َمجراهاح ــدِّ  ــَخ ال يف  أَوســـَعـــْت  وأدُمــعــي 

ــنـــي رجـــٌل٩ ــاً إنَـّ ــه ــُت م ــ باياهاوقـــلـــُت يـــا أخ يف  اً  طُـــرَّ النَّـــــــاَس  ــارُك  ــ أُش

ِبها١٠ تهِمسَن  شــكــوًى  أخـــُت  يــا  ــْحــواهــاسمعُت  ــَف ب قــلــبــي  ــْت  ــَعـ يف قــالــٍة أوجـ

ــُرهــا١١ أشــاِط أينِّ  يل  األخـــُت  تسمُح  اللَّه؟هــل  ِبـــــِه  أستـــريض  اآلَن  ــدي  ي يف  مــا 
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

اإلمالق: االفتقار.
تربيب: تربية.

طرًّا: جميعًا.
قالة: قول.
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مهارات ا�ستماع

ذِ المطلوب:*  بعد استماعك النّص، نفِّ
إالم أشار الشاعرُ في قوله: )لقيتها ليتني ما كنت ألقاها(؟. 1
ما المشكلة االجتماعيَّة التي يعرض لها النّص؟. 2

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ النصَّ قراءًة جهريًّة معبِّرًة، متمثاًّل أحاسيسَ الشاعِر في تعبيرهِ عن معاناةِ األمِّ المرضع.* 
القراءُة الصامتُة:	 

ذ المطلوب: *  اقرأ النصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ نفِّ
ما أثر معاناة المرأة في الشاعر كما برز ذلك في المقطع الثالث؟. 1
اذكر بعضًا من مالمح الفقر والمعاناة التي رصدها الشاعر في المقطعين األوَّل والثاني.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في تعرّف المعاني والدالالت المختلفة لكلمة )أوسع(.. 1
عانتِ المرأُة في تربية ابنتها. وّضح ذلكَ من فهمك المقطعَ الثاني.. 2
من المعاني الضمنيّة التي لم يصرّحْ بها الشاعر في المقطع الثالث: )العّفة في الحديث مع المرأة، . ٣

الصدقة واإلحسان للمشرّدين، إحساس الغني بالفقير(. دّل على موطن كّل منها.
بدتِ المرأُة عزيزَة النفس تأنف السؤال. وّضح ذلك ممّا ورد في النّّص.. ٤
هل ترى أنّ الشاعرَ كان موضوعيًّا في وصف معاناة المرأة؟ دلّل على صحّة إجابتك من النّص.. 5
قال عبد اهلل يوركي حاّلق:. 6

ــِه ــونِ ــع ب تــضــّن  وال  ــرَ  ــق ــف ال ــِهأعــــِط  ــائِ شــق ــَم  ــ رغ ــوَك  ــ أخـ ــرَ  ــق ــف ال إنَّ 

وازن بين هذا البيت والبيت األخير من النّص من حيُث المضمون.	 
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 	: ُّ ي ّ
المستوى الف�ن

استقِص سمات االتّباعيّة الواردة في النّص، ومثّل لكّل منها.. 1
اعتمد الشاعرُ النمط السرديَّ في النّص. هات سمتين له مع مثال مناسب.. 2
استعمل الشاعر الجمَل االسميّة والفعليّة. مثّل لكّل منهما من المقطع األوّل، واذكر ما أدّته في . ٣

خدمة المعنى.
حوّل التشبيه في قول الشاعر: )الوليدُة كزهرةِ الروض( إلى استعارة مكنيّة.. ٤
مثّل من النّّص لمحسّن لفظيّ وآخر معنويّ، ثمّ بيّن دورَ كّل منهما في إبراز جماليّته. . 5
حدّد من المقطعين األوّل والثالث شعورين عاطفيّين بارزين، واذكر أدواتِ التعبير عن كلٍّ منهما.. 6

 ّ

عرض النّص مشكلة اجتماعيّة. اعمْل مع زمالئِكَ على تحليل المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها * 
مستعينًا بالفائدة اآلتية:

دة
فائ

خطوات حّل المشكلة:
اإلحساس بالمشكلة، ثمّ توضيح أهمّيّة دراستها، ودراسة أسباب المشكلة، واقتراح الحلول، 

ثمّ مناقشة الحلول المقترحة، وأخيرًا التعميم.

التعبير األدبيّ:* 
حاكى الشعراء االتّباعيّون القدماَء في وقوفهم باألمكنة وارتباطهم بها، فعبّروا عن ذكرياتهم في ربوعها، 

مبرزين مكانتها السامية في نفوسهم، ممجّدين التضحيات المشرّفة من أجلها.
ناقش الموضوع السابق وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة.	 
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اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 
قال معروف الرصافيّ:	 

ــنـــي رجـــٌل١ ــاً إنَـّ ــه ــُت م ــ بــايــاهــاوقـــلـــُت يـــا أخ يف  اً  ــرَّ ــ ــ طُ الـــنَّـــاَس  أُشــــــارُك 

بها٢ تهمسَن  شــكــًوى  أخـــُت  يــا  بفحواهاسمْعُت  قلبي  ــْت(  ــعـ )أوجـ ــٍة  ــال ق يف 

أُشــاطــُرهــا٣ أينِّ  يل  األخـــُت  تسمُح  ــَههــل  ــلَّ ال ــِه  بـ ــريض  ــ أس اآلَن  ــدي  يـ يف  مــا 

الأسئلة:	 
استخرج من األبيات السابقة حااًل مفردة.. 1
علِّْل كسر همزة )إنَّ( في البيت األوَّل، وفتحها في البيت الثالث.. 2
أعرب ما تحته خطٌّ في النص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. ٣
ما المعاني المستفادة من أحرف الزيادة في )أوجعت، أُشاطرها، أسترضي(؟. ٤
صنِّفِ األفعاَل الواردَة في األبيات السابقة وفق الجدول:. 5

نوعهالفعل املعتّلنوعهالفعل الصحيح

علِّْل كتابة التاء على صورتها في كل من )أوجعْت( و)قلُت(.. 6

علُم الَعروض - البحر البسيط

اقرأ ولحظ:. ١
تفعيالت البحر البسيط:. 1

فاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن

5//5/5/5//5/5//5/5/5//5/5//5/5/5//5/5//5/5/5//5/
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ضابطه:. 2
ــل ــ األم ــط  ــس ــب ي ــه  ــديـ لـ ــط  ــي ــس ــب ال فاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلنإنَّ 

جوازاته:. ٣
الحشو:أ . 

فاعلن ← فعلنمستفعلن ← متفعلن أو  مستعلن

/5//5 ← ///5/5/5//5 ← //5//5 أو  /5///5

العروض:ب . 
فعلنفاعلن ←

5//5/5///

الضرب: له ضربان:ج . 
فَْعلُْن1فَِعلْن

5///5/5/

نموذج محّلل:. ٢
قال معروف الرصافيّ:	 

ــا ــُره ــاط أش أيّن  يل  ــُت  ــ األخـ تــســمــح  ــه؟هـــل  الــلَّ ــِه  ـــ ِب أستـــريض  اآلَن  يــدي  يف  ــا  م

الهاتريض بهلأان أسما يف يدلطرهاأنْني أشاأخت يلهل تسمح ل

5//5/5/5//5/5//5/5/5///5//5/5/5//5/5//5/5/5/5/

فْعلنمستفعلنفاعلنمستفعلنفِعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن

طبِّق:. ٣
قّطع البيت اآلتي، وسمِّ بحره، واذكر الجوازات الواردة فيه.* 

ــوُت إلــيــهــا وْهـــي مــاِشــيــٌة ــ ــى دنَـ َمجراهاحــتَّ الــَخــدِّ  يف  ــْت  أوســَع ــي  ــع وأَْدُم

اجمع معلومات عن تعريف المقامة، وأشهر كتّابها، تمهيدًا للدّرس القادم.* 

إذا اختار الشاعر أحد هذين الضربين التزمه.  .1
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ي صيف الياز�ب �ن
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ن
ـــد � ـــل، ول ص

أ
ـــورّي اال ـــب س أدي

خـــذ النـــص.
ُ
ن ومنـــه أ مـــع البحـــر�ي وهـــر الفـــرد، ومب طـــاب، واحلب ـــا، مـــن أمعـــاهل: فصـــل احلن ي ف�ي

ن
وت، وتـــو� بـــزي

الّنّص:

إليه،  فبينما دنوُت  بالعيد.  للتهنئة  الصعيد، وقد جلس  قال: دخلُت مجلسَ قاضي  أخبر سهيل بن عبّاد 
ة، كأنّها برج فّضة، وقالت: السالم عليك أيها المولى، وال زلت بالكرامة  وسلَّمُت عليه، دخلتِ امرأة غضَّ
أولى، فأحسنَ ردَّ السالم، وقال: ما وراءكِ يا عَصاِم؟ قالت: إنني امرأة من كرام العقائل، وكرام القبائل. قد 
خطبني إلى والدتي العجوز، رجٌل يدَّعي أنّه من أصحاب الكنوز، وقد جعل كّل ماله لي وقفًا، وصرَّفني في 
بيته عينًا ووصفًا، فلمَّا حضرُت إلى بيته وجدته كبيت العنكبوت، ال شيء فيه من األثاث والقوت، وهو قد 
أمسكني جبرًا، وكلَّفني ما ال أستطيع عليه صبرًا، فمُرْهُ إن شئت باإلنفاق وإال فالطالق. فأشار القاضي إلى 
الغالم بإحضاره، والمرأُة دليُلهُ في آثاره، فما كان إال كقراءة )هل أتى(، حتّى عادَتِ المرأة والفتى، وبين 
أيديهما رجٌل طويُل القامةِ، كبير العمامة فتقدم إلى القاضي وهو يقول: أيَّد اهللُ الجالسَ على بساط الرسول. 
قال: أيَّدَ اهللُ الحقَّ المبين، وعصمنا وإياك بحبله المتين. ما تقول في دعوى هذه الجارية؟ وما أدراك ما هيه. 
قال: هي فريٌة وسوس بها إليها الشيطان، ومرية ما أنزل اهلل بها من سلطان. قال: فادفع عن نفسك بالتي هي 
أحسن، وال تجادل في أشياَء إن تُبْدَ لك تسؤْكَ فتحزن. قال: ال حوَل وال قوََّة إال باهلل العليِّ العظيم، ثمَّ أشار 

إلى القاضي وأنشد بصوت رخيم:

مطالعةالمقامة الصعيدّية*

مجمع البحرين: ناصيف اليازجي، دار صادر، بيروت، د.ت، ص٣0.  *
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الّدرس السادس

ـــاج١ِ ــى أخـــــو الـــعـــجَّ ــيـ ــيأنـــــا أبـــــو لـ ــ ــاج ــ وصــــاحــــُب األرجـــــــــاِز واألح

ــي ٢ ــاج ــن ــدى املُ ــ ــِم ل ــل ــع ــن ال ــ ــاجِعــنــدي ِم ــبـ ــديـ ــٌز ومــــــْن مــــطــــارِف الـ ــنـ كـ

ــاج٣ِ ـ ــسَّ ــنُّـ ــا لـــيـــَس مــــْن صـــنـــاعـــِة الـ ــــِة الــــــــرواجِمـ ــن ِقـــــلَـّ ــ ــ لـــكـــنَّـــنـــي ِم

ــُت ُدمـــلُـــجـــاً مـــن عـــاج٤ِ ــ ــري ــ ـــــاجِقــــِد اش ــِر الـــــوهَّ ــمـ ــقـ ــالـ بـــــدرهـــــٍم كـ

ــاج٥ِ ــيـ ــتـ احـ إىل  أصـــــونُـــــُه  ِبـــــــراجِكُــــنــــُت  لـــــغـــــرِِه  أكـــــــْن  مل  إْذ 

اج٦ِ ــا أبــــــا فـــــــرَّ ــ الــنــاِجــيفـــــــــذاَك مــــــايل يـ ــِت  ــنـ بـ يــــِد  يف  جـــعـــلْـــُتـــُه 

ــي٧ ــداِجـ ــاملُـ ــا فـــلـــْســـُت بـ ــه ــاً ل ــ ــَفـ ــ ــاجَِوْقـ ـ ــجَّ ــحـ ــالـ ـــي عــــى بـــيـــتـــي كـ ــ وهـ

واإلخـــــــراج٨ِ اإلدخــــــــاِل  يف  ِحـــجـــاجِتــحــكــُم  وال  ــٍة  ــ ــرضـ ــ ُعـ غـــــرِ  ـــن  مـ

األبــــــــراج٩ِ أحــــصــــِن  يف  ــًة  ــ ــون ــ ــص ــ ــيَم ــاِجـ ــفـ ــن طـــــــــارٍق مـ ــ ــًة مـ ــ ــنـ ــ آمـ

إزعــــــاج١٠ِ ذي  ــلِّ  ــ كـ ــن  ــ م اجِمـــرتـــاحـــًة  الــــــرِّ إىل  ــَت  ــ ــزي ــ ال تــحــمــُل  ال 

ــنــاج١١ِ لــلــسِّ الـــــرْحـــــَض  تـــعـــاين  ــاجِوال  ــبـ ــكْـ ـ ــسِّ ــَن الـــفـــالـــوِذ والـ ــ ــاج ــ وط

ــاج١٢ِ ــ ــع ــ ــنِّ ــ ــاِش وال ــ ــب ــ ــِك ــ ــم تـــــــزْل صـــحـــيـــحـــَة املِــــــــزاجِوَعــــــــــَرَن ال ــلـ فـ

ــاج١٣ِ ــ ــشـ ــ األَمـ َوَضِ  مــــن  ــاجِنـــقـــيَّـــًة  ــ ــِعـ ــ ــِر الـ ــ ــط ــ ــن خ ــ َغــــنــــيَّــــًة عـ

بـــــــــالـــــــــتَّـــــــــاج١٤ِ ولــــــــــــــــو  يــــــــــــــــرىض  ال  واملـــــــــــــــــــــــــــرُء 
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قال: وكان المجلس حافاًل بأهل العيد، ومزدحمًا باألحرار والعبيد، فعجبوا من بداهة الرجل وفكاهته 
ونزهة لفظه ونزاهته وقالوا: ما نراه أخطأ في الدعوى، لكنّها أخطأت في الفحوى، فليجبرْ قلبَها كلُّ واحدٍ 
بدينار ولنجعْلها زكاَة عيد اإلفطار، ثم حَصبَها كلٌّ بدينار حسب وعده. فاستشاط الرجل وقال: أراكم قد 
أمرتموها باإلنفاق فقد جعلتموها لي بعاًل وجعلتموني لها أهاًل فال تلبث أن تقول: قد استنوق الجمل، 
وتطلِّقني البتات لعكس العمل. قالوا: هلل درُّك أيُّها الجندلة فما تقول في المسألة؟ قال: قد رأيتم في الكتاب 
رأي العين أنَّ للذكر مثَل حظِّ األنثيين فإن أحسنتم فإليكم، وإال فكتاب اهلل عليكم، قالوا: قضي األمر الذي 

فيه تستفتيان فقد أحسنت وما جزاء اإلحسان إال اإلحسان. 

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�

عَصاِم: العفيفة الممتنعة من الوقوع في 
المعصية.

العقائل: مفردها عقيلة: الزوجة الكريمة،
مِرية: الشك.

دُملجًا: سوار يوضع في العضد.
المداجي: الساتر العداوة.

الرحض: الغسل.
السناج: أثر الدخان في الحائط وغيره.
ار مستدير عالي  طاجن: إناء من الفخَّ

الجوانب ينضج فيه الطعام في 
الفرن.

الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل.
السكباج: طعام يعمل من اللحم والخّل مع التوابل.

 عرن: مرض يصيب الماشية.
وضر: وسخ من الدسم أو غيره.

 األمشاج: مفرده: المشيج: وهو كل شيئين 
 مختلطين.

حَصبها: رماها بالحصى، والمراد أمدها.
الجندلة: الصخرة.

علم البالغة - السجع

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التالية:* 
ورد في المقامة السابقة:

دخلت مجلس قاضي الصعيد، وقد جلس للتهنئة بالعيد. فبينما دنوُت إليه، وسلّمُت عليه، دخَلتِ امرأٌة 
غّضة، كأنّها برج فّضة. فقالت السالم عليك أيّها المولى، والزلَت بالكرامة أولى.

الأسئلة:	 
حدد فواصل الجمل السابقة1.. 1
ماذا نسمّي تشابه الجمل في فواصلها؟. 2

الفاصلة: هي الكلمة األخيرة من جملة مقارنة ألخرى، وتُسمّى كّل واحدة من هاتين الجملتين قرينة.   .1
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جع
س

تشابه في أواخر العبارات أو الفواصل، وفيه مايشبه التقفية الشعريّة دون أن يصبَّ في قالب ال
الوزن العروضيّ الشعريّ.

تطبيق:	 
اقرأ الفِقرة اآلتية، ثمّ استخرج ما فيها من سجع:* 

"قال: قد رأيتم في الكتاِب رأيَ العين أنَّ للذكر مثَل حظِّ األنثَيين فإن أحسنتم فإليكم، وإال 	 
فكتاب اهلل عليكم، قالوا: ُقضي األمر الذي فيه تستفتيان، فقد أحسنت وما جزاء اإلحسان إال 

اإلحسان".
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التقويم النهائّي

اقرأ ما يأتي وامأل حقول الجدول التالي بالمطلوب:. 1
قال أعرابيّ: "باكرَنا وسْميّ، ثمَّ خلَفه وليّ، فاألرض كأنَّها وْشيٌ منشور، عليه لؤلؤٌ منثور، ثمَّ أتتنا 	 

غيومُ جراد، بمناجِل حصاد، فجردَتِ البالد، وأهلكتِ العباد، فسبحان من يهلك القويَّ األكول، 
بالضعيف المأكول".

وقال الحريري: فهو يطبع األسجاع بجواهر لفظه، ويقرع األسماع بزواجر وعظه.	 
اإلنسان بآدابه، ال بزيِّه وثيابه.	 

حرف السجعالفاصلة

فًا فيها السجع.. 2 اكتب معايدة توجهها إلى صديقك موظِّ
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قضايا وطنّية وقومّية
قراءة متهيدّية االنتماء والهوّية واملقاومة 

نّص شعرّي دمشق 

نّص شعرّي عروبة شاعر 

نّص شعرّي األرض نحن 

مطالعة التراب احلزين 
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الّدرس الّثاني
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الّدرس الّرابع
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قراءة تمهيديَّةاالنتماء والـُهوّية والمقاومة*

…1…
تعدّ القيم من المفاهيم الجوهريّة في ميادين الحياة كلِّها؛ ألنّها تمسّ العالقات اإلنسانيّة بجميع صورها، 

فهي ضرورة اجتماعيّة ألنّها معايير وأهداف ال بدّ من وجودها في كّل مجتمع منّظم.
الفرد  يكون  معيّن  كيان  إلى  االنتساب  إلى  يشير  مفهوم  واالنتماء  القيم.  تلك  أبرز  من  االنتماَء  ولعّل 
متَّحدًا معه ومندمجًا فيه بوصفه عضوًا مقبواًل وله شرف االنتماء إليه ويشعر باألمان فيه، واالنتماء شحنة 
وجدانيّة كامنة في داخل الفرد في المواقف ذات العالقة بالوطن على مستويات ومجاالت مختلفة، يمكن 
االستدالل عليها من خالل مجموعة من الظواهر السلوكيّة الصادرة عن الفرد بحيث تكون هذه الظواهر 

معبّرة عن موقفه ورؤيته تجاه ما تعرّض له من مواقف.
ولعلّنا نجد في صورة العربيّ المتمسّك بنسبه أنموذجًا لهذا االنتماء؛ إذ تبدو هذه الظاهرة بارزة في أدبنا 

القديم بصورة واضحة جليّة ظهرت من خالل أعمال لشعراء من مثل قول ذي الرمّة:
أَنَتمي ــاَن  ــدن َع َوابـــُن  ــدٍّ  ــَع َم ابــُن  أَنــا 

ــِه ــَمــت ِب ــلِ ــِد َقــد َع ــج ــاُة املَ ــن َوِمــنَّــا بُ

ــَدُر ــص َوَم ِورٌد  ــّز  ــِع ال يف  لَـــُه  ــن  َم إىِل 

ُ ــا الـــَجـــوَهـــُر املُـــَتـــَخـــرَّ ــنَّـ ــدٌّ َوِمـ ــَعـ َمـ

أحد  باعتبارها  أمّتهم  في  بعثها بشكل جديد  فعملوا على  المعاصرين  إلى  الظاهرة  ولربّما سرت هذه 
الروابط التي تشيع الثقة واالعتزاز في نفوسهم. وإذا كان األدباء في العصور األدبيّة األولى يعتّزون بشرف 
المؤامرة  إبّان  فجره  بزغ  الذي  القوميّ  الرابط  تغيّرت وحّل محلّها  النظرة  فإنّ هذه  القبيلة  إلى  االنتماء 
الكبرى على الوطن العربيّ التي أدّت إلى تجزئته؛ ممّا دفع الشعراء إلى التمسّك بهذه الرابطة والدعوة إلى 
توثيق عراها من خالل التذكير بماضي األمّة المجيد وعهودها الزاهية، ومن هؤالء معروف الرصافيّ الذي 

يقول مفتخرًا:
ــورٍة ــه ــش الــــُعــــْرُب أكـــــرُ أّمــــــٍة م

ــلِّ رصاحــــٍة ــكـ ــوٌر بـ ــ ــأث ــ فـــاملـــجـــُد م

ــا ــه ــانِ ــي ــا وعـــلـــوِمـــهـــا وب ــه ــوِح ــت ــف ب

قحطانِها ــْن  ــ وَع ــداً  ــ أب قيِسها  َعـــْن 

لالستزادة ينظر:  * 
 -االتّجاه القوميّ للشعر العربيّ الحديث، عمر دّقاق، الطبعة الثانية، مكتبة دار الشرق، حلب، 196٣م.

-حليلو نبيل: دور األسرة في ترسيخ قيم المواطنة، مجلّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة، العدد الحادي عشر، أيار 201٣م، جامعة قاصدي مرباح 
 ورقلة )الجزائر(.

-الوعي واالنتماء: ديب أبو لطيف الطبعة األولى مطبعة الصباح، دمشق 19٨6م.
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هو  المحسوم  األمر  أنّ  إاّل  االنتماء وصوره  مفهوم  واآلراء حول  المواقف  اختالف  من  الرغم  وعلى 
استحالة حياة الفرد بال انتماء. ويبقى لالنتماء عوامل أساسيّة يبرز في مقدّمتها:

االنتماء إلى األرض والتمسّك بها ألنّها تجسّد الماضي والحاضر، وألنّها الحيّز المكانيّ الحيّ . 1
الذي شهد مسيرة السلف والخلف وسيشهد مسيرة األجيال القادمة، وقد أصبحت حياضًا مصونة 

بسياج أبنائها ومحرّمة على أعدائها.
االنتماء إلى لغة حيّة أسهمْت في تعميق لُحمة القوم االجتماعيّة وتوحيد االتّجاهات واألفكار . 2

وإغنائها، كما نقلت تاريخ السلف إلى الخلف وصوّرت التراث التاريخيّ المتنوّع الذي نما 
وترعرع وتطوّر على أرض اآلباء واألجداد.

األماني واآلمال واألهداف المشتركة التي تكوّنت من خالل الحياة والمعاناة المشتركة التي يحياها . ٣
ويعانيها اإلنسان على أرض آبائه وأجداده.

…2…
يرتبط مفهوم الهويّة ارتباطًا وثيقًا بالشخص وجذوره وبالوشائج التي تربطه باآلخرين، وتتكوّن هويته 
الشخصيّة واالجتماعيّة والثقافيّة من خالل االنتماء واالرتباط باآلخرين عبر سيرورة ديناميّة مستمرّة، أداتها 

في ذلك مختلف العناصر الثقافيّة والحضاريّة معارفَ ومعتقدات وأخالقًا وأعرافًا وعادات.
والهويُّة نسيجٌ يتكوّنُ من عدّةِ خيوطٍ، كلُّ خيطٍ منها يمكنُ أن يكونَ نسيجًا ويتحوُّل إلى هويّةٍ، كما أنّ 
كلَّ خيطٍ يمكنُ أن يتآخى وخيٌط أو أكثرَ لتشّكَل هويًّة واحدًة، وقد يحظى خيٌط ما بدرجةٍ أكبرَ من القوّة، 

ويطغى على ما عداه، ويكونُ أفصحَ حضورًا لدى الجماعةِ نفسِها، وفي عقوِل الجماعاتِ األخرى. 
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أمّا هويّة اإلنسان العربيّ فتمتلك المقوّمات السابقة جلّها، وحين نشير إلى النسب العربيّ فإنّنا نؤّكد 
أقدم  إلى  تمتدّ جذورها  إنّما  العصر  وليدة هذا  ليست  المقوّمات  والتاريخ واالنتماء، وهذه  اللغة  وحدة 
العصور، ولَكم تفاخر العربيّ بنسبه معبّرًا عن العروبة بأوسع معانيها، ومن هؤالء لسان الدين بن الخطيب 

الذي يقول:
ــُرٍب ــْع َة يَ ــرَّ ــ ــاُب ُغ ــَسـ ــُهتَــْســَتــْوِدُع األَنْـ ــلُ ــي أَثِ ــاُل  ــطَـ يُـ ــراً ال  ــْخـ َفـ َوتُــِشــيــُد 

العربيّ، وإن أََخذت شكاًل مختلفًا عمّا كانت عليه  وما زالت هذهِ الفكرُة متجّذرًة في نفِس اإلنسانِ 
والسيّما بعد تقطيع أوصال الوطن الواحد، ممّا جعل األدباء والمفّكرين يتّجهون نحو إحياء النظرة القوميّة 
الهويّة  إلى تحقيق  المقوّمات األخرى سبياًل  متّخذين من  الواحد  الوطن  إلعادة جزء مهمّ من مقوّمات 

الواحدة، كاللغة العربيّة التي تمثّل هويّة اإلنسان العربيّ، وفي ذلك يقول عبد الكريم اليافي:

بــعــدْت أو  األقـــطـــاُر  ــِت  ــارب ــق ت النسِبمــهــا  أرشُف  عندي  ــاِد  ــضَّ ال فنسبُة 

وربّما كان المقوّم الجغرافيّ أحد المالمح البارزة لدى شعرائنا في العصر الحاليّ، ففكرة الوطن الواحد 
كانت حاضرة على الدوام في ديوان العرب الحديث، وفي ذلك يقول فخري الباروديّ:

بــــــــــاُد الـــــــعـــــــرِب أوطــــــــاين

ميَـــــــٍن إىل  نـــــــْجـــــــٍد  ومـــــــــن 

فــــــــا حـــــــــــدٌّ يـــــبـــــاعـــــُدنـــــا

ــا ــن ــُع ــم ــج ــــــاِد ي لـــــســـــاُن الــــــضَّ

ــــــــاِم لــــبــــغــــداِن مــــــن الــــــــشَّ

ــواِن ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ف مـــــــــــَر  إىل 

يــــفــــّرُقــــنــــا ديـــــــــــٌن  ال  و 

بـــــــغـــــــّســـــــاٍن وعــــــــدنــــــــاِن

وقد تطور مفهوم الهويّة في العصر الحديث ليكوِّن سمة ألشخاص ينتمون إلى دولة ذات سيادة وحدود 
واضحة أقرّتها المواثيق الدولية، وإذ تشمل هذه الدولة جزءًا من وطن كبير أضحت هويّة اإلنسان المنتمي 
إلى تلك الدولة جزءًا من هويّة الوطن األكبر، فاإلنسان السوريّ يحمل الهويّة السوريّة في الوقت الذي 
يحمل فيه الهوية العربيّة، ألن العروبة عروة وثقى تجمع أبناء األمة مهما حاولت صروف الدهر أن تفرقهم.
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…٣…
تعبّر المقاومة فعليًّا عن كلٍّ من االنتماء والهويّة، ولطالما انتسب العربيّ انتماء وهويّة إلى هذه البقعة من 

األرض وعدّ من واجبه الدفاعَ عن أيّ قطعةٍ فيها إذا ما تعرّضت إلى خطر يَدْهمُها أو عدوٍّ يتربّص بها.
ولعل في التاريخ العربيّ أمثلًة مشرقًة عن اتحاد العرب ضدّ األجنبيّ نُقَلت إلينا عبر ما صوّره الشعراء 
من هذه الوقائع من جهة وما دعوا إليه إخوتهم العرب من جهة أخرى حتى كادوا يتبرّؤون ممّن كان ال 
يستجيب لدعوتهم، ومن هؤالء ابن حمديس الذي ينكر على العربيّ نسبَه ما لم يذد عن أرض تعرضت 

لالعتداء فيقول:

أمِّي بني  من  الَوغى  يف  لْسُتْم  الّثغِر  الُعْجِمبني  عى  مْنكُم  بالُعْرِب  أُصل  مل  إذا 

وإنّ ما واجهته األمة العربيّة من محن بدءًا من القرن السادس عشر فتح الباب أمام األدباء ليعبّروا عن هذه 
القيمة مرارًا وتكرارًا؛ إذ إن تعرّض الوطن العربيّ لالحتالل العثمانيّ دفع الشعراء إلى الوقوف في وجهه 

من خالل فضح مظاهر استبداده والدعوة إلى مقاومته، وفي ذلك يقول جميل صدقي الزهاويّ:

ــُل؟ ــغــُف ت ــاَم  ــتَّـ حـ لــأمــِر  فــانــتــبــه  أال 

ــَدْت ع فقد  ــشــأَْت  ن منها  ــداً  ــلَ ب ــْث  أِغـ

تجهُل؟! كنَت  مــا  الــحــاُل  علَّمْتَك  أمــا 

ــُل ــجِّ ــع ــاِر ت ــدمـ ــلـ ــا عــــــواٍد لـ ــه ــي ــل ع

وما يلبث االحتالل العثمانيّ أن يخرج من البالد العربيّة حتّى يقسّم الوطن العربيّ دويالت متفرّقة يتحّكم 
في مقدّراتها وشعوبها الدول االستعماريّة التي تقاسمت الوصاية على هذه البالد، ممّا أشعل جذوة الشعور 
القوميّ من جديد لدى أبناء العرب، يشاركهم في ذلك جمهرة من األدباء شاطروا الشعب آالمَه وأحزانه 
والمقاومة، ومن هؤالء  المواجهة  في  العربيّ  الوطن  أبناء  وآماله، وعبّروا عن وحدة  أمانيه  في  وشاركوه 

الشعراء أبو الفضل الوليد الذي يقول:



156

ــُق فــإنَّــهــا ــشـ ــا ِدَمـ ــِك ي ــُتـ بــــروُت أُخـ

اســُتــشــهــُدوا فيها  فـــاُء  الـــرُّ فتيانُها 

إِىل ــا  ــاف ي إىل  الــُقــْصــوى  َة  غــــزَّ مــن 

ــٌت لـــلـــعـــراِق وفــيــهــا ــ ــاُم أخـ ــ ــّش ــ ال

ــم ــُه ــلُّ ــاُء عــــمٍّ ك ــ ــن ــ أهـــلُـــْوهـــا أب

ــِد ــاِهـ عـــَربـــيَّـــٌة والــــلَّــــُه أكـــــرُ شـ

ــُذُب لــلــُمــِحــّب الــجــاهــِد ــع واملــــوُت ي

َمـــواعـــِد صــــدُق  ــاَء  ــكَّـ عـ إِىل  حــيــفــا 

ــيــِل الــنــاشــد ــّضــل ــل نــــوُر الـــعـــروبـــِة ل

ــِد ــ ــوائ ــ ــَرٌب بــــــــآداٍب لـــهـــم وع ــ ــ عـ

وكان تمجيد تضحيات األبطال الذين أَبَوا أن يدنّس أرضهم مستعمرٌ أثيمٌ غرضًا قوميًّا بارزًا لدى شعراء 
تلك المرحلة فها هو ذا الشاعر السوريّ محمد الفراتيّ يمجّد نضال عبد الكريم الريفي المناضل المغربيّ 

الذي وقع أسيرًا في قبضة الغزاة، فيقول:

ــأرسوا ــ ي مل  فــإنّــهــم  ــأرسوك  ــ ــ ي إْن 

ــٍم ــظــلِّ مــت ثـــائـــٍر  َل  أوَّ ــنـــَت  كـ مـــا 

ــُخ يــحــلــُف جــاهــداً ــاري ــت ــال ال تـــأَس ف

ــا ــوب ــره امل األغـــلـــَب  الـــِهـــَزبْـــَر  إال 

ــِف ِقـــيـــَد ُمــكــبَّــاً مــحــروبــا ــس ــَع ــال ب

مــغــلــوبــا تـــكُـــْن  مل  إنّـــــك  ــلَّـــه  بـــالـ

وكذلك أمير الشعراء أحمد شوقي الذي مجّد تضحية بطل ميسلون يوسف العظمة فقال:

ــداَر َقـــٍر ــ ــ ــُت ِج ــي ــي َســــأَذكُــــُر مـــا ح

ــوٌن ــل ــَس ــي ُمـــقـــيـــٌم مـــا أَقــــاَمــــت َم

ــاال مـ ــرِّ ــٍق َرِكــــــَب الـ ــِر ِجـــلَـّ ــاِهـ ــظـ ِبـ

ــاال ــب ــشِّ ــَرَع األََســــــِد ال ــ ــ يُـــذكّـــُر َم

وهكذا اصطبغ الشعر العربيّ في أثناء االحتالل للبالد العربيّة بهذه الصبغة إلى أن تحرّرت البالد العربيّة 
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معظمها من سلطة االحتالل، بيد أنَّ الفرحَة لم تكتمْل بالنصر ما دامت هناك بقعٌة من األرض العربية مدنَّسة 
برجس االحتالل الصهيوني. هذه البقعُة شّكلت قضيًة محوريًة للمقاومةِ العربيةِ فلم يكن ابنُ فلسطينَ وحدَه 
المعنيَّ بالنضال من أجل تحريِرها بل هبّ الشباب العربي من كلِّ حدٍَب وصوٍب لتحريرها من المحتل 

وبذلوا في ذلك أرواحهم الزكيَّة أمثال: سعيد العاص وعبد القادر الحسيني وعّز الدين القسَّام وغيرهم.
وما زالت فكرُة المقاومةِ رابضًة في وعي اإلنسان العربيِّ ما دام هناك احتالٌل لهذه األرِض الطاهرةِ فترى 

لسانَ حاِل العربيِّ قائاًل قول الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود:
ــي ــتـ ــى راَحـ ــ ــي ع ــ ــ ــُل روح ــمـ ــأحـ سـ

ــاٌة تَــــــرُّ الــصــديــق ــ ــي ــ ــا ح ــ ــإمَّ ــ ف

دى ــرَّ ــ الـ ــاوي  ــهـ مـ يف  ــا  ــه ب وأُلـــقـــي 

ــُظ الـــِعـــدا ــيـ ـــــــا مــــــاٌت يـــغـ وإمَّ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

تطوَّر مفهوم االنتماء عند األدباء العرب عبر العصور. ما األسباب التي دعت إلى تطوّره؟. 1
اذكر العوامل األساسية التي برزت في مفهوم االنتماء.. 2
ما العالقة التي تربط مفهوم الهويّة بمفهوم االنتماء؟ وما األدوات التي اعتمدت عليها؟. ٣
تحدَّث عن المقوِّمات األساسية التي تحتلُّها الهويّة.. ٤
ما األسباب التي دعت األدباء والمفكرين إلى إحياء النظرة القومية؟. 5
 )المقاومة مرآة االنتماء والهويّة لكّل مواطن(.. 6

اشرح هذه العبارة مبيّنًا دور كّل مواطن تجاه أمته ووطنه.
علِّل كاّل مما يأتي:. 7

أهمّيّة القيم في ميادين الحياة كلّها.أ . 
تمسّك الشعراء بالرابط القوميّ في شعرهم.ب . 
إحياء النظرة القوميّة في أدب األدباء والمفّكرين.ج . 
فكرة المقاومة رابضة في وعي اإلنسان العربيّ.د . 

اكتب مقالة تتحدّث فيها عن دور األسرة في ترسيخ قيم المواطنة متبعًا خطوات كتابة المقالة.. ٨

استعنْ بمصادر التعلّم في جمع مجموعة من الّصور ألبرز المعالم األثريّة والحضاريّة لمدينة دمشق، * 
تمهيدًا للدّرس القادم. ثمّ قدّم شرحًا موجزًا عن كلٍّ منها أمام زمالئك.
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نصٌّ شعرّيدمشق*

م  ن مّمد الزب

)١887- ١٩٥٥م(
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ـــ�يّ ـــع الع م ـــاء احملب ـــن أعض ـــٌب م ـــاعٌر أدي ش

ــعره  ــا عـــى شـ ــة ميامسهـ ــة التقليدّيـ كـــت الثقافـ ــة، �ت ــو واللغـ لنحـ ــغف �ب ، وشـ ــد�ي ّ القـ
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ـــعراء اال ـــرى الش ـــه مب ـــري في ب ـــظ، �ي ـــزل اللف ـــج ج ـــوي النس ـــعره ق ـــاء ش ب
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ـــاد العـــرب. هل عـــد مب
أ
، فأكـــزش مـــن نظـــم القصائـــد الوطنّيـــة والفخـــر �ب غلـــب عليـــه الطبـــع احلمـــاسي

ـــّص.  ـــذا الن ـــه ه ـــذ من خ
ُ
ـــوع أ ـــعر مطب ـــوان ش ( ودي ـــمي ح ـــاب احلب ـــق( و)كت ـــعراء دمش ي ش

ن
ـــات � ـــا )ملك م�ن

: مدخٌل إلى الّنصِّ
المقام  بالطبيعة الساحرة وطيب  العّزةِ والسؤدد وازدانْت  تربّعْت دمشق على سُدّة المجد وبلَغْت ذرا 

فسبتِ العقول واستولْت على القلوب ودفعتِ الشعراَء إلى التغنّي بمحاسنها الرائعة ومآثِرها العظيمة.

ديوان البزم، ضبطه وشرحه: سليم الزركلي وعدنان مردم بك، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيّة، الجمهوريّة العربيّة   *
السوريّة. الجزء األوّل، ص1.
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الّدرس الثاني

الّنّص:

ــودا1 ــن ــرِم الــخــلــوِد بُ ــ ــْت عـــى ح ــَعـ ــودارفـ ــع ُص اإلبـــــاِء  ــق يف  ــلِّ ــح تُ ــْت  ــَضـ ومـ

ــحــوُرهــا2 ــاِت نُ ــي ــحــال ــوِر ال ــص ــع ــوداِبـــْنـــُت ال ــم ــا عـــرْفـــَن ُج ْهـــِر تــســطــُع م بـــالـــزَّ

كرًى3 هــجــَرْت  ما  ــروِم،  الـ ِجــاَح  ــْســهــيــداكبَحْت  ــهــا تَ ــيــلَ ــُب ل ــَح ــص وُم ت والـــــــرُّ

ــٌر4 ــَر الـــصـــاَة مــســاف ــ ــا ق ُمــهــودافــيــحــاُء مـ ــيــه  عــل خـــُشـــَنـــْت  وال  ــا،  ــه ــي ف

ــلُّ نــعــيــِمــهــا5 ــ ــ ــا وِظ ــيـ نـ ــدُّ ــُة الـ ــانـ ــحـ ــوداريـ ــم ـــ ــِل مـــولـــِد يـــعـــرٍب وثَ ــب ِمـــن ق

ــا6 ــه ــاِق ــشَّ ُع إىل  الــّدنــيــا  ــا  ــه ب ــدابَــســَمــْت  ــديـ ــْخـ ــا تَـ ــاتِـــهـ ــنـ فـــتـــنـــاهـــُبـــوا وجـ

ــوُس لــطــافــًة7 ــفـ ــّنـ ــا الـ ــه ــربُ ــوداوتـــكـــاُد ت ــق ُف الـــوجـــود  ــِدُث يف  ــحـ تُـ ــاُد  وتـــكـ

ــِد أُمـــّيـــٍة8 ــه ــدُر الـــعـــروبـــِة ُمـــنـــُذ ع ــ ــُم رصَحـــهـــا تــشــيــيــداِخـ ــكـ ــحـ ــعـــي وتُـ تُـ

ــوِس رجــالِــهــا9 ــف ــن ن ــُة م ــروب ــع ــجــري ال ـــدات َمـــْجـــَرى الـــنُّـــفـــوِس تــرائــبــاً ووريـ

ــوٍة10 ــ ــْخ ــ نَ يف  ًة  ُفـــــُتـــــوَّ ــدون  ــ ــوّق ــ ــت ــ ُمـــــَريّـــــٍة تـــــدُع الــبــلــيــَد حــديــداي

فصاحًة11 والـــُبـــداَة  ــواَض  ــحـ الـ ــوا  ــل ــَض ــدوداَف ــ ــ ــًة وقـ ــ ــاح ــ ــب ــ ورجـــــاحـــــًة وص
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

ترائب: عظام الصدر.تناهب: تسابق.بنود: أعالم.
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النّص، نّفذ المطلوب:* 
 اختِر اإلجابَة الصحيحَة ممّا يأتي:. 1

يندرجُ النّص تحت غرض )الغزل 	 الحكمة 	 الفخر(.
اذكر لقبين أطلقهما الشاعر على دمشق.. 2

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ النصَّ السابقَ قراءًة جهريّة مراعيًا األداَء المناسبَ للسّرد.* 
القراءُة الصامتُة:	 

ذ المطلوب:*  اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمّ نفِّ
اذكر صفتين من صفاتِ دمشقَ وردتا في المقطعين األوّل والثاني.. 1
هات من المقطع الثالث مؤّشرين على أصالة دمشق وعروبتها.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم على تعرّف المعاني المختلفة لكلمة )َقَصرَ( ثمّ اشرح معناها في النّص.. 1
 صنّف الفكر اآلتية وفق الجدول التالي:. 2

)اإلشادة بأهل دمشق، جمال دمشق وسحرها، تمجيد تاريخ دمشق، مآثر دمشق(.

فكرُة املقطعِ الثالثفكرُة املقطعِ الثّاينفكرُة املقطعِ األّوِلالفكرُة العاّمُة

بيّن الفرق بين حال دمشق وحال أعدائها ممّا بدا في البيت الثالث؟. ٣
من فهمك البيتين السادس والسابع، وّضح مكانة دمشق؟. ٤
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ما فضل دمشق وأهلها على األمّة العربيّة؟. 5
بمَ تفسّر تفوّقَ دمشق في فصاحة لسانها على الحواضر والبُداة؟. 6
انطوى النّص على قيم وجدانيّة عالية، مثّل لها من النّص.. 7
قال الشاعر سعيد عقل مخاطبًا دمشق:. ٨

ــٍة ــم ــل ظ يف  الــــتــــاريــــُخ  ــِبقـــْبـــلـــِك  ــه ــش ــى ال ــ ــوىل ع ــ ــت ــ بــــعــــَدِك اس

وازن بين هذا البيت والبيت الثاني من النّص من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
اذكر المذهب األدبيّ الذي ينتمي إليه النّص، ومثّل لسمتين له.. 1
نوّع الشاعر في استعمال الجملتين الفعليّة واالسميّة، مثّل لكلٍّ منهما، و بيّنْ أثرَ ذلك في خدمة . 2

المعنى.
هات من المقطع الثاني مثااًل لالستعارة المكنيّة، ثمّ اذكر وظيفًة من وظائفها مع التّوضيح.. ٣
استخرج من البيت الحادي عشر محسّنًا معنويًّا، وسمّه.. ٤
هات من النّص شعورًا عاطفيًَّا، وحدِّد موطنه، واذكر أداة من أدوات التعبير عنه.. 5
مثّل لمصدرين من مصادر الموسيقا الداخليّة وردا في المقطع الثالث.. 6
قّطع البيت األول وسمِّ بحره، وقافيته.. 7

أغلق الشاعر نّصه بذكر مناقب أهل الشام، اقترح خاتمة أخرى.* 

قم بتحرير نّص )دمشق( مستفيدًا ممّا ورد في نّص )زحلة(.* 
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قواعد اللغة )صرف( - اإلبدال

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال محمد البزم:	 
ــوِد بــنــودا ــل ــخ ــرِم ال ــ ــُق يف اإلبــــاء صــعــودارفــعــْت عــى ح ــلّ ــح ت ومـــَضـــْت 

قال إبراهيم المازني:	 
فاتنٌة ــاُم  ــش ال قــلــت:  ــاِم؟  ـ ــشَّ ألِـ ــِلفــقــال  ــج ــنُّ ــا وســـــاُء األعـــــِن ال ــه ــاتُ ــّن ج

الأسئلة:	 
ما وزن كّل من الكلمتين: )إباء، سماء(؟ وما جذر كّل منهما؟. 1
إالمَ تحولْت كلٌّ من )الياء والواو( في الكلمتين السابقتين؟. 2
ما الحرف الذي سبق الهمزة في )إباء و سماء(؟ أمن أصل الكلمة هو أم زائد عليها؟. ٣
ما التغيير الذي أصاب الهمزة بعد وقوعها متطرفة بعد ألف زائدة؟ وماذا نسمّيه؟. ٤

تج
ستن

اإلبدال: تغيير حرف بحرف، فيزال المبدل منه ويوضع البدل مكانه.ا
تبدل كّل من الياء والواو همزة إذا جاءت متطرّفة بعد ألف زائدة.

تطبيق:	 
وّضح ما طرأ على كّل من الكلمتين اآلتيتين من إبدال؛ مع التّعليل: )َقضاء - كِساء(.. 1
هات من عندك مثالين إلبدال الياء والواو في طرف الكلمة.. 2

…2…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

إبراهيم طوقان:	 
ــداً ــ ــ ــدُّ روي ــ ــج ــ ــُر امل ــائـ ــسـ ــا الـ ــ ــه ــ ــا إجـــاالأيُّ ــَده ــن ــرَف ع ــطـ ــِض الـ ــفـ واخـ

وقال أيضًا:	 
دفـــٌن  مــيــســلــوَن  تـــــرِب  يف  ــااللــــِك  ــث ــن عـــنـــِك م ــديـ ــذائـ ــلـ كـــــان لـ

الأسئلة:	 
ما مصدر الكلمتين اآلتيتين في المثالين األوّل والثاني: )سائر، ذائد(؟. 1
ما موقع حرفي العلّة )الياء و الواو( في مصدر الكلمتين السابقتين؟. 2
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ما التغيير الذي أصاب حرفي العلّة في المصدر عند تحويل الكلمتين إلى اسم الفاعل؟. ٣

تج
ستن

ا

تُبدل كّل من الواو والياء همزة إذا وقعت عينًا في اسم الفاعل المصوغ من الثالثي األجوف. 

تطبيق:	 
صغ اسم الفاعل من كّل من الفعلين )مال - فاز(، موّضحًا ما طرأ عليه من إبدال مع التّعليل.* 

…٣…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال النابغة الذبيانيّ:	 
فوَقهم ــَق  حــلَّ بالجيش  ــَزوا  غـ مــا  ــدي بــعــصــائــِبإذا  ــت ــه ــرٍ ت ــ ــُب ط ــائ ــص ع

وقال كليب بن ربيعة:	 
نـــزار مـــن  عــجــائــز  تــلُــْمــنــي  ــا إن  ــب ــصــي ــا فــعــلــت ُم ــيـ فــــــــأراين فـ

قال أحمد شوقي:	 
خائلُها ــْت  ــّب ه وقـــْد  الـــّرفـــاق  بــســتــاُنقـــال  ــحــاُء  ــفــي ال لــهــا  داٌر  األرُض 

الأسئلة:	 
ما نوعُ جمِع كلٍّ من )عصائب، عجائز، خمائل(؟ وما مفردُ كلٍّ منهما؟. 1
دلَّ على حرف المدّ الزائد، وبيّنْ موقعه من األلف في الكلمات السابقة.. 2

تج
ستن

ا
يُبدَُل حرف المدّ الزائد همزة إذا وقع بعد ألف صيغ منتهى الجموع1.

تطبيق:	 
اجمع كلمة )قصيدة( جمع تكسير، ثمّ وّضح ما طرأ عليها من إبدال؛ مع التّعليل.* 

صيغ منتهى الجموع: كّل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان متحرّكان مثل:)مساجد- كنائس...( أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن مثل:   .1
)مفاتيح- قناديل...(.
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…٤…
اقرأ البيت، ثمّ أجب:* 

قال الشاعر:	 
َمــنــزلــًة ــلــعــلــيــاِء  لِ تــبــغــَن  ــِت  ــن كُ ــحــديإْن  ــي اتَّ ــت ــا أمَّ ــدي ي ــح ــي اتَّ ــت ــا أمَّ ي

الأسئلة:	 
ما جذر كلمة )اتّحدي( وما وزنها؟. 1
أين وقعتِ )الواو( وإالمَ تحوّلْت؟. 2

تج
ستن

ا

تبدل الواو تاًء إذا وقعْت فاًء للكلمة في صيغة افتعل ومشتقاتها ومصدرها. 

تطبيق:	 
وّضح اإلبدال الّذي طرأ على كلمة )اتّجاه(؛ مع التّعليل. ثمّ هات تصريفات أخرى للكلمة تُدلّل على * 

هذا النّوع من اإلبدال.
…5…

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 
قال حافظ إبراهيم:	 

ــٌة ــازل ن ــِل  ــي ــن ال ـــوادي  ــ ب ــْت  ــ أملّـ تضطرُب إذا  ــشــاِم  ال ــاُت  ــي راس لها  ــْت  ــاتَ ب

قال صفي الدين الحلّي:	 
ُمتَّسعٍ غــرُ  صــري  قلُت  اصطرْ  ــوا  منرِمقــالُ غــرُ  ودِّي  قلُت  اسلُُهْم،  قالوا 

قال أحمد محرَّم:	 
ــٍه ضــاحــٍك ــوج ــا ب ــي ــدن ــى ال ــْع ع ــلِـ ــا األنــــــوارا اطَـّ ــارهـ ــطـ وانــــــرْ عـــى أقـ

قال ابن معصوم:	 
ــســتــضــاء به ــٌس وبــــدٌر ونــجــٌم يُ ــم ــدِمش ق إىل  ــرعٍ  ــ ف ــن  م ازدان  تــرتــيــبــه 

الأسئلة:	 
لِعْ( وما وزن كلٍّ منها؟. 1 ما جذر الكلمات اآلتية )تضطرب، اصطبر، اطَّ
إالمَ تحوّلتِ التاء الزائدة في صيغة )افتعل(؟ وما الحروف التي سبقتها؟. 2
ما وزن )ازدان(؟. ٣
إالمَ تحوّلتِ التاء في صيغة )افتعل( وما الحرف الذي سبقها؟. ٤
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تج
ستن

تُبدَُل التاء في صيغة )افتعل( ومصدرها ومشتقاتها.ا
طاًء إذا وقعت بعد صادٍ أو ضادٍ أو طاء.أ . 
دااًل إذا وقعت بعد زاي.ب . 

تطبيق:	 
هاتِ أصل كّل من )اضطرم - ازدحم(، ووّضح اإلبدال الّذي لحق بكّل منهما.* 

القاعدة العاّمة

اإلبدال: تغيير حرف بحرف، فيزال المبدل منه، ويوضع البدل مكانه.
من حاالت اإلبدال:

تبدل كّل من الواو والياء همزة:. 1
إذا تطرّفت بعد ألف زائدة.أ . 
إذا وقعت عينًا في صيغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي األجوف.ب . 

يبدل حرف المد الزائد همزة إذا وقع بعد ألف صيغ منتهى الجموع.. 2
تبدل الواو تاء: إذا وقعت فاء للكلمة في صيغة )افتعل( ومشتّقاتها ومصدرها.. ٣
تبدل التاء في صيغة )افتعل( ومصدرها ومشتّقاتها:. ٤

طاء: إذا وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء.أ . 
دااًل: إذا وقعت بعد زاي.ب . 
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التقويم النهائي

أكمل الجدول اآلتي وفق المثال:. 1

العلّة الّصفيّة مع التّعليلأصلهاالكلمة

إبدال، أبدلِت الواو همزًة لتطّرفها بعد ألٍف زائدةجالوجالء

بناء

عائد

اضطّر

اصطبار

ازدهار

اتّساع

 ميّز الكلمات الّتي حصل فيها إبدال من غيرها؛ مع التّعليل.. 2
أضواء - سماء - بدائل 	 موائد.

استخرج الكلمات التي وقع فيها اإلبدال في البيتين اآلتيين، ووضح حاالته في كلٍّ منها:. ٣
قال فرنسيس المرّاش:	 

ــِه ــاِت بــحــْزِم ــب ــائ ــنَّ ــد ســـدَّ طَــــْرَق ال ازَدَهـــْرق الـــذي فيه  ــِك  ــل املُ عــن ســاحــِة 

قال بدر الدين الحامد:	 
ــهــا ــا وزهــوتُ ــي ن ــدُّ ــو ال ــوُم الــجــاِء ه ــاُميـ ــ ــاٌج ولــلــبــاغــَن إرغـ ــهـ ــتـ ــا ابـ ــن ل
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قال الّشاعر أمل دنقل:. ٤
فها أنا عى الّراب سائٌل دمي

أسائُل الّصمت الّذي يخنقني

"ما للجال مشُيها وئيدا"

أيّ الكلمتين المُشار تحتهما بخّط حصل فيها إبدال؟ علّل إجابتك.	 

عد إلى مصادر التعلّم، ثمّ عدّد مقوّمات الوحدة العربيّة، وتعرّف محاوالت الوحدة بين سورية وعدد * 
من األقطار العربيّة، تمهيدًا للدّرس القادم.
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نصٌّ شعرّيعروبُة شاِعر*

اهمي حافظ إ�ب

)١87٢- ١٩3٢م(

ـــمي  اه ـــظ إ�ب �ش حاف
أ ، �ت

ً
ـــا ـــا ضابط ـــّرج ف�ي ن ـــة و�ت ـــة احلربّي ـــل املدرس ـــاة �ش دخ ي احملام

ن
ـــل � ـــر ومع ي م

ن
ـــد � ول

ــدق  لصـ  �ب
ً
ــرا ــعره زاخـ ــاكن شـ ي ؛ فـ ن ــزي نلكـ ــوذ االإ ــع للنفـ ضـ ن ــت �ت ــوم اكنـ ــه يـ ــره وبيئتـ ــداث عـ حـ

أ
�ب

 شـــعٍر مطبـــوع.
ُ

ـــب بــــ "شـــاعر النيـــل"، هل ديـــوان
ّ
لفـــاظ قـــوّي الســـبك، لق

أ
ي أســـلوب جـــزل اال

ن
واالنفعـــال �

: مدخٌل إلى النصِّ
دفعت اآلالمُ والنوائبُ التي حلّت بأمّتنا العربيّة الكثيرَ من الّشعراِء إلى التعبير عن ألمهم وحسرتهم تجاه 
واقع أمتهم األليم، فراحوا يذّكرون أبناَء أمّتهم بماضيهم المجيد وما لمصرَ والشاِم من دوٍر تاريخيٍّ على 
هذه  لتجاوز  سبياًل  العربيّة  الوحدة  إلى  ويدعون  لغتها،  على  والحفاظ  األمّة  الدفاع عن  في  العصور  مرّ 

المحن.

ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه وشرحه ورتّبه أحمد أمين وآخران، الطبعة الثالثة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 19٨7م،  * 
ص 26٨ - 271.



 169

الّدرس الّثالث

الّنّص:

تنتسـُب1 الّشــاِم  لِربـــوعِ  أم  والحســُبلِمْصـَر  املجــُد  وهناَك  العـُـا  هنـا 

ربوُعهمـا2 الزالَـــــْت  ِق  ــرَّ ــل ل يجــُبُركــنــــــــاِن  خافـــٌق  عليهــا  الــهــاِل  قلـُب 

ستوُرها3 تُهتـــْك  لـْم  للّضـاِد  ــدراِن  األدُبِخـ مغنـــاهمــا  عـــن  تحـّوَل  وال 

همـا4 أمُّ الفخـــِر  غــداَة  اللّغــاِت  فالعــرُبأمُّ  اآلبــاِء  عــِن  سألْــَت  وإْن 

وبينهمـا5 الحسنى  ــِن  ـــ َع النســُبأيرغبــــاِن  ــَك  ذل املعـــايل  رائعــاِت  فـي 

وبينهمــــا6 بالقــرىب  يَـُمّتــاِن  سبُب؟وال  لهـا  يُقطـــــْع  مل  القرابـــُة  تلَك 

نازلــٌة7 النيــِل  ــوادي  ـــ ب ــْت  أملَـّ تضطـرُبإذا  الشـاِم  راسيــاُت  لـــها  باتْت 

أمٍل8 ذو  ــراِم  ـــ األهـــ ثــرى  يف  دعـــــا  ُمنتِحـــــُبوإْن  لبنــــاَن  ُذرا  فــي  ــُه  أجــابَ

ُهمـــا9 ودَّ واألرُدنُّ  النيُل  أخــلــَص  والعُشــــُبلــو  األمــواُه  منها  تصافَحـــْت 

تصافُحكــم10 ــٍر  م بني  ــْن  ع ــدي  ي ــذي  العـــَرُبه نفَسها  تُصاِفــْح  فصافحوهــا 

عـى11 عـــاَج  الــشـــــاُم  إال  الكنانــُة  نُُجـــــُبفمـا  ــادٌة  س بَنيهـــا  مـْن  ربوِعهـا 

تِهــــم12 مودَّ يف  ــاً  ــب ذن يل  يكتبوا  كتبواإْن  الذي  نِب  الـذَّ فــي  الفخــُر  فإّنـــا 

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�

عاجَ: ماَلالخدر: الستر.
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النّص، نّفذ المطلوب:* 
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: يندرج النص تحت الغرض )الوطنيّ 	 اإلنسانيّ 	 القوميّ(.. 1
ما الغايُة من حديث الشاعر عن سورية ومصر معًا؟. 2

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
والشرط *  االستفهاِم  أسلوبَي  يناسبُ  بما  نبرَة صوتِك  مُطوِّعًا  سليمًة  جهريًّة  قراءًة  السابقَ  النصَّ  اقرأ 

. الوارديِن في النصِّ
القراءُة الصامتُة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمَّ نّفذ المطلوب:* 
برز في المقطعين األوّل والثاني عدد من مقوِّمات الوحدة العربيّة اذكر اثنين منها.. 1
من فهمك المقطع الثالث. بمَ تمثلتِ الفكرة القوميّة عند الشاعر.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في تعرّف المعاني المختلفة للفعل )ألمّ(، وبيِّن معناه في سياق النص.. 1
كون معجمًا لغويًا لكّل من )الوحدة 	 العرب(.. 2
استنتج الفكرة العامّة لألبيات مستفيدًا من المعجمين السابقين.. ٣
رتِب الفكرَ الرئيسَة وْفق ورودها في النّص )الدعوة إلى الوحدة العربيّة 	 أسباب تبوُّء مصر والشام . ٤

مكانتهما الرفيعة 	 وحدة اآلالم والمصير المشترك(.
ما دور مصر والشام في الحفاظ على اللغة العربيّة كما ورد في المقطع األوّل؟. 5
عامالن يشّكالن العروة الوثقى التي تجمع الشام بمصر، وّضح كاّل منهما من فهمك البيتين . 6

الخامس والسادس.
من خالِل فهمكَ النصَّ استخرج قيَمًا اجتماعيّة اتسمَ بها اإلنسانُ العربيُّ.. 7
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قال الشاعر علي الجارم:. ٨
ــٍب مــيــاُهــُه ــطْ ــخ ــْت لِ ــ ــو بـــردى أنّ ــُعولـ أَدُمـ للّنيل  الّنيل  ــوادي  بـ ــْت  ــســالَ لَ

وازن بين هذا البيت والبيت السابع من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
سمّ المذهب األدبي الّذي ينتمي إليه النّص ثمّ اذكر سمتين من سماته.. 1
بم تفسّر كثرة استعمال الشاعر أسلوب الشرط؟. 2
استخرج من البيت الخامس أسلوبًا إنشائيًا، وسمّ نوعه، وبيّن الغرض الذي خرج إليه مستفيدًا من . ٣

معنى البيت.
هات من المقطع الثاني صورة بيانيّة ثمّ اذكر لها وظيفًة نفعيًّة وأخرى شكليّة مع التوضيح.. ٤
استخرج من المقطع الثاني شعورين عاطفيّين، ومثّل ألداة استعملها الشاعر إلبراز كّل منهما.. 5
مثّل الثنين من مصادر الموسيقا الداخليّة برزا في المقطع األوّل.. 6
، وسمّ بحره، ورويّه.. 7 قّطع البيت األوّل من النصِّ

لّخص معاني األبيات السابقة بما ال يتجاوز ستّة أسطر.* 

اكتب مقالًة توّضح فيها عوامل الوحدة العربيّة مستفيدًا من معاني األبيات السابقة.* 
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قواعد اللغة - إعراب أدوات االستفهام

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال حافظ إبراهيم:	 
الــنــســُب أيـــرغـــبـــاِن عـــِن الــحــســنــى وبــيــَنــهــا ــَك  ــ ــاِت املــعــايل ذل ــعـ يف رائـ

قال علي الجارم:	 
لقيْت ــا  ومـ فــلــســطــٍن  فــــداُء  فلسطينا؟! نــفــي  إاّل  ــهــوى  ال يناجي  ــل  وه

الأسئلة:	 
اذكر أداتي االستفهام في كّل من المثالين السابقين.. 1
أحرفان هما أم اسمان؟ وما إعراب كّل منهما؟. 2

تج
ستن

ا

الهمزة و)هل( حرفا استفهام ال محلَّ لهما من اإلعراب. 

تطبيق:	 
كوِّن جملتين في كلٍّ منهما حرف من حرفي االستفهام.* 

…2…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال طرفة بن العبد:. 1
أنَّني ِخلُْت  فًتى؟  َمْن  قالُوا:  القوُم  ــِدإذا  ــلّ ــب أت ومل  أكـــســـْل  َفـــلـــْم  ــُت  ــي ــن ُع

من سافرَ إلى دمشقَ؟. 2
من أرشدُهُ إلى الطريق الصحيح؟. ٣
قال إبراهيم ناجي:. ٤

رّديمــــــا أنــــــــــــَت؟ مــــــن أنــــــــَت؟ بغرِ  ــؤال  س عى  مجيٍب  من  هل 

من كان الشاعر؟. 5
قال الحطيئة:. 6

ــَرخٍ ــ ــذي َم ــ ــاذا تَـــقـــوُل أِلَفــــــراخٍ ِب ــ َشــَجــُرم َوال  ــاٌء  مـ ال  ــِل  ــواِص ــَح ال ُزغـــِب 

قال ابن الفارض:. 7
َسلَوًة ــُت  ُرْم لو  الحبِّ  يف  أهتدي  إمـــاِم؟بـَمْن  كـــلُّ  ــبِّ  ــح ال يف  ــدي  ــَت ــْق يَ ويب 

قصيدَة مَن حفظَت؟. ٨



173

الأسئلة:	 
ما اسم االستفهام في المثال األوّل؟ أنكرٌة وليه أم معرفة؟. 1
ما نوع الفعل الّذي ولي اسم االستفهام في المثال الثّاني؟ أالزمٌ أم متعدٍّ؟. 2
أسْتوفى الفعل في المثال الثّالث مفعوله أم لم يستوف مفعوله؟. ٣
ما نوع االسم الّذي جاء بعد اسم االستفهام في المثال الرّابع؟ أنكرة أم معرفة؟. ٤
هل استوفى الفعل النّاقص خبره في المثال الخامس؟. 5
هل استوفى الفعل )تقول( مفعوله في المثال السّادس؟. 6
ِبمَ سُبق اسم االستفهام في المثالين السّابع والثّامن؟. 7
أعرب أسماء االستفهام في األمثلة السّابقة1.. ٨

تج
ستن

ا

أسماء االستفهام )من، ما، من ذا، ماذا( تعربُ:
في محل رفع مبتدأ إذا وليها اسمٌ نكرة أو فعٌل الزم أو فعٌل متعدٍّ استوفى مفعوله.

 في محّل رفع خبر مقدّم إذا وليها اسمٌ معرفة، وفي محل نصب خبر إذا وليها فعٌل ناقٌص لم 
يستوفِ خبرَه.

في محل نصٍب مفعول به مقدّم إذا وليها فعٌل متعدٍّ لم يستوفِ مفعوله.
تعرب أسماء االستفهام في محل جرّ إذا سبقها حرف جرّ أو مضافٌ.

تطبيق:	 
حدّد أداة االستفهام في البيت اآلتي، ثمَّ أعربها.* 

قال البوصيريّ:	 
هَمتا؟ اكفَفا  ــَت  قــلْ إْن  لعينيَك  يهِم؟فــا  استفْق  ــَت  قــلْ إْن  لقلبَك  ــا  وم

يمكن الوصول إلى إعراب أداة االستفهام باإلفادة ممّا يحّل مكانها في الجواب.  .1
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…٣…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال إبراهيم طوقان:	 
ــا؟وقـــلـــُت يـــا طــــرُ مــتــى نــلــتــقــي؟ ــاهـ ــقـ ــا وألـ ــيـ ــل أحـ ــ ــرُ ه ــ ــا طـ ــ ي

قال إبراهيم اليازجيّ:	 
ــرو ــ ــ ــك امل ــ ــي ــ ــات ــ ــل أيـــــــــَن ه ــ ــ واملــــغــــارس؟ ب املـــــــــزارُع  بـــهـــا  ُج 

الأسئلة:	 
صنّف أدوات االستفهام الواردة في البيتين السابقين وفق الجدول.. 1

نوعها )حرف - اسم(أداة االستفهام

استفد من داللة اسمي االستفهام السابقين في إعراب كّل منهما.. 2

تج
ستن

تعرب أسماء االستفهام التي تدلُّ على ظرف الزمان أو المكان في محّل نصب مفعول فيه ا
على الظرفيّة الزمانيّة أو المكانيّة.

تطبيق:	 
كوِّن جملتين تحتوي إحداهما )متى( واألخرى )أين(، ثمَّ أعرب األداتين.* 

…٤…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

أقبل زيدٌ ماشيًا، فكيف أقبل عمرو؟	 
قال األعمى التطيلي:	 

شاكياً كنُت  إذ  هُر  الدَّ كــاَن  كيَف  ــْل:  ــبــُلوُق ولـــو بَـــَهـــرْت فــيــه الــّنــبــاهــة والــّن

كيف ظننَت االمتحانَ؟	 
قال جرير:	 

كُم َمحَرُ بالقيِظ  وال  الّتاقي  ــا؟كيَف  ــدان مــب ــداِك  ــبـ مـ وال  قـــريـــٌب  ــا  ــّن م
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الأسئلة:	 
أناقصًا جاء الفعل في المثال األوّل أم تامًّا؟ أكان السّؤال عن الفعل أم عن هيئة الفاعل؟. 1
جاء الفعُل في المثال الثاني ناقصًا، فهل استوفى خبره؟. 2
جاء الفعُل في المثال الثالث متعدّيًا إلى مفعولين، فهل استوفى مفعوله الثّاني؟. ٣
ما نوع االسم الذي جاء بعد اسم االستفهام في المثال الرابع من حيُث التعريف والتنكير؟. ٤
قدِّر اإلجابة المناسبة السم االستفهام )كيف( في كلٍّ من األمثلة السابقة، ثمَّ أعربه.. 5

تج
ستن

ا

يُعربُ اسم االستفهام1 )كيف( في محّل:
نصب حااًل: إذا وليه فعٌل تامٌ وكان السؤال عن هيئة الفاعل.. 1
نصب خبرًا مقدّمًا: إذا وليه فعٌل ناقص لم يستوفِ خبره.. 2
رفع خبرًا: إذا وليه اسمٌ معرفة.. ٣
نصب مفعواًل به ثانيًا: إذا وليه فعٌل متعدٍّ إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ولم يستوفِ . ٤

مفعوله الثاني.

تطبيق:	 
هات من عندك خمس جمٍل مستوفيًا فيها حاالت إعراب اسم االستفهام )كيف(.* 

…5…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أعرب أسماء االستفهام الواردة فيها:* 

قال الّشاعر معروف الرّصافي:	 
ــم ــكُ ــداِرَس م يـــأيت  ــْن  ــَم ـــ ل ــعٍ  ــف ن َدَخــا وأيُّ  مثلَا  مْنها  يَــْخــرُج  ــاَن  كـ إْن 

قال الكميت:	 
ــٍة ــنَّـ ُسـ ــِة  ــ ــأيَّ ــ ب أم  ــاٍب  ــ ــت ــ ك ــأيِّ  ــ ــ ــيَّ وتــحــســُب؟ب ــهــم عــــاراً عـ ــرى حــبَّ تـ

تج
ستن

ا

يُعربُ اسم االستفهام )أيّ( وفق االسم الذي يضاف إليه.

تطبيق:	 
كوِّن جملتين تحتويان )أيّ(، مراعيًا التنويع في حاالتها اإلعرابيَّة.* 

.)١ ويعرب: مفعواًل مطلقًا إذا كان السؤال عن هيئة الفعل، كقوله تعالى: ﴿ألم ترَ كيفَ فعَل ربُّكَ بأصحاِب الفيل﴾ )سورة الفيل   .1
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القاعدة العاّمة

الهمزة و)هل( حرفا استفهام ال محلَّ لهما من اإلعراب.
أسماء االستفهام )من، ما، من ذا، ماذا( تعربُ:* 

في محل رفع مبتدأ إذا وليها اسمٌ نكرة أو فعٌل الزم أو فعٌل متعدٍّ استوفى مفعوله.. 1
في محّل رفع خبر مقدّم إذا وليها اسمٌ معرفة، وفي محل نصب خبر إذا وليها فعٌل ناقٌص لم . 2

يستوفِ خبرَه.
في محل نصٍب مفعول به مقدّم إذا وليها فعٌل متعدٍّ لم يستوفِ مفعوله.. ٣
تعرب أسماء االستفهام في محل جرّ إذا سبقها حرف جرّ أو مضافٌ.. ٤

تعرب أسماء االستفهام )متى، أيّانَ، أينَ، أنّى( في محّل نصب مفعول فيه على الظرفيّة الزمانيّة أو 
المكانيّة.

يُعربُ اسم االستفهام )كيف( في محل:* 
نصب مفعواًل مطلقًا إذا كان السؤال عن هيئة الفعل.. 1
نصب حااًل: إذا وليه فعٌل تامٌ و كان السؤال عن هيئة الفاعل.. 2
وفي محل نصب خبرًا مقدّمًا إذا وليه فعٌل ناقص لم يستوفِ خبره. وفي محل رفع خبر إذا . ٣

وليه اسمٌ معرفة. 
نصب مفعواًل به ثانيًا إذا وليه فعٌل متعدٍّ إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ولم يستوفِ مفعوله . ٤

الثاني.
يُعربُ اسم االستفهام )أيّ( وفق االسم الذي يضاف إليه.* 

التقويم النهائي

اقرأ ما يأتي، ثمّ امأل الجدول بالمطلوب:. 1
قال إبراهيم ناجي:	 

انــتــظــاراً؟ إال  الـــهـــوى  كـــان  وهـــل 

ــارا ــب ــِط ــمــِنــي اص أغــــداً قــلــُت؟ فــعــلَّ

ــْت ــَع صــن مـــــاذا  ــِك  ــي ــن ــي ع ــن  مـ آِه 

ــســت ــا نــكّ ــ ــّرب ــ ــاُت ال ــ ــام ــ وأيــــــَن ه

ــا ــع ــي ب ــرَّ ــُر ال ــظ ــت ــن ــايئ فـــيـــك ي ــتـ شـ

ــصــارا ــَر اخــت ــم ــع ــنــي أخـــتـــُر ال لــيــَت

ــا ــاه ــح ــرٍ ب ــجـ ــتـ ــسـ ــٍب مـ ــ ــري ــ ــغ ــ ب

ــّروح؟ ــ ــوق مــنــيــِف ال ــٍة فـ ــام ــن ه م
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إعرابهانوعهاأداة االستفهام

اضبط بالّشكل اسم االستفهام )أيّ( في األمثلة اآلتية.. 2
قال مسلم بن الوليد:	 

ــزٍّ ــع ب جـــــــواٍر  ذا  حــــــاَط  ــم  ــ ــك ــ الـــــداُرأيّ ــا  ــّنـ مـ ــه  ــوي ــت ــح ت أن  قــبــل 

قال خليل مطران:	 
َحـــاهـــا يف  الــــذكــــيَّــــاُت  الـــــورودتِــــلْــــَك  ِمـــــَن  نَـــــــْوعٍ  أَّي  ِمـــــْن 

اشرح البيت اآلتي، ثمّ أعربه مفردات وجماًل:. ٣
قال بشار بن برد:	 

كلُّها؟ ســجــايــاُه  تُــرىض  الــذي  ذا  معايُبْهومــْن  ــدَّ  ــع تُ أْن  ــاً  ــب نُ ــرَء  ــ امل كــفــى 

استعن بمصادر التعلّم في جمع مادّة تتحدّث عن انتفاضة الحجارة، تمهيدًا للدّرس القادم.* 
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نصٌّ شعرّياألرض نحن*
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العـــرب �

ـــّص. ـــذا الن ـــه أخـــذ ه س( ومن
ّ

ـــد ـــا احلجـــر املق (، )�ي أ�يّ ّ
ي ـــر�ب ـــن الع ـــدار الزم ـــى ج ـــات ع ـــر(، )معلق املزه

: مدخٌل إلى النصِّ
لمُ مضجعَ األحراِر كبارًا وصغارًا، فثارُوا عليه، وتحوَّلْت أرواحُهُم التي جمَدَْت زمَنًا  أرّق االحتالُل والظُّ
إلى مرَدةٍ تقاتُل بكلِّ ما تملكُ، طالبًة العال مستهِزئًة بقوَّةِ العدوِّ الغاشم، حتَّى لو كان سالحُها حجَرًا في 

يدِ طفل.

سعيد قندقجي: ديوان )يا أيّها الحجر المقدّس(، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 1990م ص109.  *
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الّدرس الرابع

الّنّص:

ُد1 ــدَّ ــ ــج ــ ــت ــ ــحــى يَــتــوقَّــُدعـــــــاٌم مَيـــــــرُّ وآَخــــــــــٌر يَ ــٌد كــــــإرشاِق الــضُّ ــ ــ وَغ

ــاردا2ً ــ ــُض م ــه ــن ــِريُّ يَ ــَجـ ــَحـ ــُدوزمــانُــنــا الـ ــَم ــغ تُ را ال  ــد والــــــذُّ ــَم ــغ يُ ــاَت  ــه ــي ه

ــا3 ــه ُدبـــاُقـــوَن رغــــَم الــنَّــائــبــاِت وزحــِف ــدَّ ــبـ ــتـ نَـ وال  نـــيـــا  الـــدُّ ــّدُد  ــ ــب ــ ــت ــ تَ

ــا4 ــن ــلَ ــْخ ي نَ ــاِء ُهـــــزِّ ــي ــل ــع ــَة ال ــامـ ــا قـ ــّرُديـ ــفـ ــتـ ــا نـ ــ ــُع ــ ــاِت ال ــ ــام ــ ــق ــ ـــــا ب إنَـّ

ــنـــا5 أنَـّ إاّل  ــُخ  ــ ــاري ــ ــتَّ ــ ال ــرُف  ــ ــع ــ ي ــّرُدال  ــ ــج ــ نُ لـــلـــفـــداء  يــــــوٍم  كـــــلِّ  يف 

ــاٍة أقــبــلُــوا بــعــتــاِدهــم6 ــغـ ُدواكـــم ِمـــن طُـ ُغــــــوا بـــراِبـــنـــا وتَـــــبـــــدَّ وَتــــــرَّ

ــْم وبــحــقــدِهــْم7 ــوِدِه ــش ــح ــوا ب ــُع ــيــدَف ــدوافــل ــُم ــص ــا لــن يَ ــوِدن ــش ــُم أمــــاَم ح ــه ف

ــا8 ــه ــرابَ ت ــَح  ــي ــب نُ ــن  ــ ول نــحــُن  را فــلــَيــحــِقــدوااألرُض  ــَن عـــى الـــــذُّ ــحــاقــدي ــل ل

ــُد كــرامــٍة9 ــ ــ ــُدلِــلــقــدِس بـــاألطـــفـــاِل َوْع ــوع ــاُل ولــلــكــرامــِة م ــ ــّرج ــ وهــــُم ال

ــْم10 ــِه ــلُّ ســاِح ــاِن كـ ــي ــغ ــطُّ ــى ال ــاُروا ع ــ ُدثـ يُـــســـدَّ الـــطُّـــغـــاِة  صــــدِر  إىل  ــٌر  ــَجـ َحـ

ــوا11 ــُن ــَق ــحِ وأي ــي ــّذب ــأِس ال ــي ــن ال ــهــُضــوا م يــســرِشــُدنَ ِهــــْم  مبــــدِّ ــاَص  ــ ــخ ــ ال أنَّ 
ت

ردا
مف

 ال
ح

ش
�

نتفرّد: تفرّد بالشيء استقّل به وحده.النائبات: مفردها نائبة، وهي المصيبة.
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النّّص نّفذ المطلوب:* 
 استبعد اإلجابة غير الّصحيحة ممّا يأتي:. 1

بدا الشاعر في نّصه: )مؤمنًا بطاقات المناضلين - مكتفيًا بتمجيد بطوالت األجداد - متمسّكًا 
 بأرضه - واثقًا بالنصر(.

يمجّد الشاعر في نّصه: )المقاومة 	 البطوالت 	 أمجاد العرب 	 الوحدة العربيّة(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريُّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة، مراعيًا إبراز شعورَي التفاؤل واالفتخار.* 
القراءة الصامتُة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمَّ نّفذ المطلوب:* 
ما األمر الذي أصرّ الشاعر عليه في المقطع األوّل من النّص؟. 1
ما مقوّمات االنتصار كما وردت في المقطعين الثاني والثالث من النّص؟. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
ل من النّص معجمًا لغويًّا لكلٍّ من: )المقاومة 	 التجدّد(.. 1 شكِّ
حدّد الفكرة العامّة للنّص مستعينًا بالمعجمين اللغويّين.. 2
انسب الفكر الرئيسة اآلتية إلى مقاطعها مستعماًل طريقة القراءة المزدوجة:. ٣

الدعوة إلى االستمرار بالمقاومة حتى النصر.	 
االستبشار بزمن المقاومة.	 
تمجيد البطوالت قديمًا وحديثًا.	 

ما التحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطينيّ كما أوحى بها البيت الثالث؟. ٤
من فهمك البيتين السادس والسابع، ما المصير الذي ينتظر الطغاة المعتدين؟. 5
أين تكمن عظمة الثائرين في أرض فلسطين كما ورد في البيتين العاشر والحادي عشر؟. 6
 اتّبع طريقة الطاولة في استخراج القيم الواردة في النّص وتصنيفاتها.. 7
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قال بشارة الخوري مخاطبًا االنتداب البريطانيّ والصهاينة:. ٨
ــْم ــاَركُـ ــوَل وُصـــبُّـــوا نـ ــهـ ــوا جــبــانَــاانـــــُروا الـ ــَق ــل ــن ت ــم فــل ــُت ــْئ ــا ش ــَف كــي

وازن بين هذا البيت والبيت السابع من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
أكثر الشاعر من استعمال الفعل المضارع في المقطع األوّل. بيّن أثر ذلك في خدمة المعنى.. 1
استخرج من البيت الحادي عشر مثااًل للتقديم والتأخير، واذكر فائدته البالغيَّة.. 2

دة
من الفوائد البالغيَّة للتقديم والتأخير: إظهار أهميَّة المتقدم - التشويق للمتأّخر - التخصيص.فائ

في قول الشاعر)وعدٌ كإشراق الضحى يتوقَّدُ( صورة بيانيّة. حلّلها وسمِّها، واذكر وظيفة شكليّة . ٣
وأخرى نفعيّة لها مع التوضيح.

مثّل من النّص لكّل من المحسّنين اآلتيين: )طباق السلب - التصريع(.. ٤
مثّل لمصدرين من مصادر الموسيقا الداخليّة برزا في البيت السابع.. 5
أسهمت التراكيب والصور في إبراز شعور االعتزاز في البيت الرابع. مثّل لهما.. 6
قّطع البيت األوّل وسمّ بحره.. 7

أشار الشاعر في نهاية النّص إلى بداية نهاية العدوّ. تابع عرض هذه النهاية بأسلوبك مغلقًا النّص بخاتمة * 
مناسبة.

التعبير األدبيّ:* 
تبوّأ األدب الوطنيُّ والقوميُّ مكانًة بارزة لدى الشعراء العرب في العصر الحديث، فأشادوا بتاريخ دمشق 

العظيم، ومجّدوا بطوالت أبناء فلسطين، مبرزين وحدة اآلالم والمصير المشترك.
ناقش الموضوع السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة.	 
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قواعد اللغة - كّم االستفهامّية وكّم الخبرّية

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجبْ عن األسئلة التالية:* 

قال الشاعر عبد الرحيم الحصني:	 
يابَسها ــاَك  ــفَّ ك ــْت  ــَس الم ــٍة  ــوح ل ــْم  الــعــدمكَـ يـــَد  عنها  ــْت  ــلَ وج ــَرْت  ــأزهـ فـ

كم بيتًا من الشعر حفظَت؟	 

قال علي الجارم:	 
بشاَشُتها تفنى  ال  فــيــِه  حــكــمــٍة  ــم  ــاِرك ــيَّ ومـــن حـــديـــٍث عـــى األيّــــــاِم س

قال الّشاعر سعيد قندقجي:	 
ــوا بــعــتــاِدهــم ــلُ ــب ُدواكــم مــن طــغــاٍة أق ــدَّ ــ ــبـ ــ ــا وتـ ــنـ ـــراِبـ ُغـــــوا ب وتـــــرَّ

كم ثمنُ الكتاب؟	 

الأسئلة:	 
استَعمَل الحصني )كم( للسّؤال أم اإلخبار عن الكثرة؟ أتحتاجُ إلى جواب؟ ماذا أسمّيها؟. 1
لمَ استعملت )كم( في المثال الثّاني؟ أتحتاج إلى جواب؟ ماذا أسمّيها؟. 2
كيف جاء تمييز )كم( االستفهامية في المثال الثّاني من حيث العدد واإلعراب؟. ٣
كيف جاء تمييز )كم( الخبريّة في المثالين الثّالث والرّابع من حيث العدد واإلعراب؟. ٤
أُذكرَ تمييز "كم" في المثال الخامس أم حُذف؟ ما تقديره؟. 5
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إال إذا جُرَّْت بحرف جرّ فيجوز جرُّه، كما في: )على كم جذٍع بيتك مبنيٌّ؟(.  .1

تج
ستن

ا

كم الخبرية التكثيريّة: يُقَصدُ بها اإلخبار عن الكثرة، وال تحتاج إلى جواب، ويكون تمييزها 
مفردًا أو جمعًا مجرورًا باإلضافة أو بمن، وقد يُحَذفُ إذا دلَّ عليه دليل.

كم االستفهامية يُقَصدُ بها السؤال عن عدد مجهول، وتحتاج إلى جواب، ويكون تمييزها 
مفردًا منصوبًا1، وقد يُحَذفُ إذا كان مفهومًا من الكالم.

تطبيق:	 
أدخل )كم( على عبارة )محنة واجهت البالد( على أن تكون مرًّة استفهاميًّة وأخرى خبريّة مراعيًا * 

الّضبط الّصحيح.

…2…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال علي الجارم:	 
ــرَُه ــ كـ ــا  ــ ي ــَر  ــ مـ شـــــــارٍد يف  ــم  ــ ــُز عـــن حــــِرِهك ــَجـ ــعـ مـــن عـــــدٍد يُـ

كم عددُ األبياتِ التي حفظتَها؟	 
كم طالبًا كافأتِ المدرسُة؟	 
قال الشابُّ الظريف:	 

ِبَها أَْحـــداقـــي  ــْرُت  ــَهـ أَْسـ ــٍة  ــلَ ــْي لَ ــْم  إِْحــــــَداُقكَـ يِب  ــاِر  ــ ــكَ ــ ــأَْف ــ ولِ ُمــلْــقــًى 

الأسئلة:	 
ما نوع التركيب بعد تمييز )كم( في المثال األول أجملة هو أم شبه جملة؟. 1
بيّن نوع االسم بعد )كم( في المثال الثاني وفق التنكير أو التعريف.. 2
جاء الفعل بعد )كم( في المثال الثالث متعدّيًا. فهل استوفى مفعوله؟. ٣
بيّن داللة الظرف بعد )كم( في المثال الرّابع.. ٤
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تج
ستن

ا

* تعرب كم االستفهامية و كم الخبرية:
في محل رفع مبتدأ إذا أتى بعدها شبه جملة أو فعٌل الزمٌ أو فعٌل متعدٍّ استوفى مفعوله1.. 1
في محل نصب مفعول به إذا أتى بعدها فعٌل متعدٍّ لم يستوفِ مفعوله.. 2
في محل نصب مفعول مطلق إذا أتى بعدها مصدر أو لفظ )مرّة( ظاهرًا أو مقدّرًا 2.. ٣
في محل نصب مفعول فيه ظرف مكانٍ أو زمان إذا جاء بعدها أحد أسماء المكان أو . ٤

الزمان.
في محل جرٍّ إذا أضيفت أو سبقت بحرف جر٣ّ.. 5
تعرب كم االستفهامية في محل رفع خبر مقدّم إذا أتى بعدها اسم معرفة، أو في محل . 6

نصب خبر مقدّم إذا أتى بعدها فعٌل ناقٌص لم يستوفِ خبره٤.

تطبيق:	 
مثّل لـ )كم( االستفهاميّة بثالث جمل على أن تكون في األولى مبتدأ وفي الثّانية خبرًا وفي الثّالثة . 1

مفعواًل به.
أعرب )كم( في المثال اآلتي:. 2

قال الّشاعر قسطاكي الحمصي:	 
ُمشتغٍل فيِك  ــؤاٍد  ف من  الِحمى  يف  ــاُدكم  ــبـ أكـ مــــــرآِك  إىل  ــنُّ  ــحـ تـ وكــــم 

كم جاد الزمان /كم كتٍب قرأتها.  .1
كم حلمًا حلمَت؟ /كم تظلمون ولستم تشتكون /كم مرًّة زرت المعِرَض؟  .2

بكم صديٍق التقيت في المهرجان؟ /ثناَء كم مدرسًا نلَت؟  .٣
كم كان عدد األبيات التي حفظتها؟  .٤
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التقويم النهائي

صحِّح الغلَط في كّل من الجملتين اآلتيتين:. 1
 كم ليرةٍ معك؟أ . 

الّصواب:................................................................................................................................ 

 كم مسرحيًّة شاهدْت في صباي!ب . 
الّصواب:................................................................................................................................

دّل على التمييز الملفوظ وقدّر التمييز المحذوف فيما يأتي:. 2
 كم جْلُت في هذا المتحف!أ . 

التّمييز:....................................................................................................................................

 كم ثمنُ هذا الكتاب؟ب . 
التّمييز:....................................................................................................................................

 كم سهرت من لياٍل!ج . 
التّمييز:....................................................................................................................................

أعرب )كم( في كّل من األمثلة اآلتية؛ مع التّعليل:. ٣
قال حافظ إبراهيم:	 

ــاِم بــاكــيــٍة ــّشـ ــوعِ الـ ــربـ ــلــُبكــم غــــادٍة بـ ــه الــطّ ــي ب ــرم ــٍف لــهــا ي ــي ــى أل ع

قال عمر أبو ريشة:	 
سالْت الّسمحِ  اســِمــِه  عــى  جـــراحٍ  ــاِدكــم  ــ ــج ــ واألن األغــــــــواِر  ِرحـــــــاِب  يف 

كم دولًة زرَت في حياتِك؟	 
كم درجاتُك؟	 
بكم اشتريت هذا الكتاب؟	 

بكم صديٍق التقيت في المهرجان؟ /ثناَء كم مدرسًا نلَت؟  .٣
كم كان عدد األبيات التي حفظتها؟  .٤
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مطالعةالتراب الحزين*

ي
بديع حيتّ

)١٩٢٢- ٢٠٠٠م(

ي 
ن

� ــوراه  ودكتـ )١٩44م(،  ــام  عـ ــق  دمشـ ــة  جامعـ ــن  مـ ــوق  احلقـ ي 
ن

� ــازة  إجـ ل  و�ن ــق  دمشـ ي 
ن

� ــد  ولـ

ــداًء  ابتـ  
ً
ــا  مفوضـ

ً
ا ــفزي ــة سـ ارجيـ ي وزارة احلن

ن
ــل � ــام )١٩٥٠م(، معـ ــس عـ ريـ �ب ــن  مـ ــة  الدوليـ ــوق  احلقـ

ــوان  وديـ ــة  ـ �ب املزت ــب  الكتـ ــن  مـ ــدد  عـ ــه، هل  ــك معـ ـ �ب ــات  لغـ ــدة  عـ ــن  وأتقـ )١٩4٥م(،  ــام  عـ ــن  مـ

ــروح(  ـ احملب ــف  الرصيـ ــ�م  )أحـ ــا:  ـ م�ن ت،  ــروا�ي الـ ــن  مـ ــدد  عـ إىل  ــة  إضافـ ــر(،  ــوان )حسـ بعنـ ــعر  شـ

ــ�ل(،  ــّزق الظـ ن تتمـ ــني ــا: )حـ ـ ــر م�ن ــة، ُيذكـ ــات القصصّيـ موعـ ــكينة(، واحملب زة املسـ
ّ

ــاك ــات العـ و)مهسـ

ـــا هـــذا النـــّص. ي أخـــذ م�ن
( الـــيت ن اب احلـــز�ي موعـــة )الـــزت و)قـــوس قـــزح فـــوق بيـــت ســـاحور(، ومب

النّص:
حين خرج حسين من مدرسة )قلقيليّة( متأبّطًا محفظة كتبه وإلى جانبه رفيقه محمود، كان ذهنُه يثبُ من 
خاطر إلى خاطر، فقد تذّكر أستاذه )عبد العظيم( وقد تهدّج صوته حين راح يحدّث تالميذه عن حرب 

فلسطين وعن ابنه الذي استشهد في القدس.
وفي هذه األثناء أنشأ صديُقه محمود يسرد له كيف قام بمغامرته ليلة البارحة؛ إذ تسنّى له أن يتخّطى 

الحدود ويتسلَّل إلى مزرعة برتقال ويقطفَ من الثمار ملَء جيوبه ثمّ يعودَ من دون أن يراه اليهود.
لقد نبحني كلبٌ من بُعد، ولكنّني تمّكنُت من الفرار في الوقت المناسب، سأعود غدًا أو بعد غد إلى 

تجربة أخرى، أما تأتي معي يا حسين؟
وغّض حسين طرَفه وأجاب مرتبكًا:

ال أستطيع أن أترك أختي، إنّها مريضة بالحمّى كما تعلم.
وشعر بأنّه يتعلّل في الظاهر بمرض أخته، ولكنّه يخشى في الواقع أمّه، فهي التي تثنيه وتنهاه عن االقتراب 
من الحدود، وُخيّل إليه أنّ رفيقه قد عرف ما يدورُ في َخَلدِه، ال شكّ في ذلك، فقد لمح على شفتيه ابتسامًة 

ساخرًة ذاَت داللةٍ.
ودّع حسين رفيقه، ثمّ اتّخذ سمتَه نحو البيت، وتوّقف ليتأمّل في بناء مدرسته فأخذْت عيناه تتأمُل نافذتَها 
العاليَة التي تحّطمَ زجاجُها منذ يومين برصاصةٍ صوّبها اليهود من وراء الحدود، وتشبّثْت غّصٌة بحلقه وهو 
يسائُل نفسَه: تُراه يقدرُ أنْ يستجيبَ إلى تلك الرغبةِ القويّةِ التي تغريه باجتياز الحدودِ ليصَل إلى دار أبيه 

َلعة في ملعب طفولته ثمّ يؤوب سريعًا؟ القديمةِ، ويقطفَ بعض الثمار، ويجيل عينه الطَّ

بديع حّقي: التراب الحزين: مجموعة قصص فازت بجائزة الدولة التشجيعيّة للقّصة، مطبعة اإلنشاء، دمشق، 196٨م، ص 19-7.  *
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الّدرس الخامس

وأطلق زفرًة طويلًة ونفَض بصرَه المدى القصيّ وأخذ الحقدُ يأكل قلبَه وهو يرى أطالَل الدار، إنّها ما 
تزال قائمة غير أنّها باقية اآلنَ بحوزة اليهود. لقد استبدل بها غرفًة صغيرًة يسكنها مع أبيه وأمّه وأخته في 

الطرف الثاني من خّط النار من الحدود المخّضبة دومًا بالدم.
مثقلٌة  أنّها  بدّ  ال  عاليًا.  الفضاء  في  ذاهبة  قديمًا،  أبوه  زرعها  التي  الخمسُ  البرتقال  أشجار  له  تتراءى 

بالبرتقال )الماورديّ( الذي يمتلئ رحيقًا شهيًّا أحمرَ.
وتحلّب فمه، وتداعت إلى ذهنه ذكريات طفولته: كيف كان يتسلّق هو وأخته "فاطمة" الشجرة يتسابقان 
في القطف، وكان يهبط وسلّته مفعمٌة، مزهوًا أمام أبيه بأنّه أبرع من أخته الكبرى، ورّفت نفسه إلى هذه 
الذكرى الحلوة، وجعل يتأمّل في الحقول الخضر المترامية، وخلَص إلى سمعه، صدى طلٍق ناريٍّ بعيد. 

فارتعش.. الريب أنّ أحدَ الحراس يتصيّد شبح متسلّل عربيّ.
فقد بدأ الليُل يلّفع قرية "قلقيليّة" وتذّكر ما قّصه عليه رفيقه محمود، وكيف كان يتسلّل من الحدود قبل 

أن يسفرَ الفجر.
وومضْت في ذهنه فكرٌة جريئٌة: لمَ ال يجرّب أن يجوز الحدودَ في نهاية هذه الليلة؟ إنّ شجراتِ البرتقال 
قريبٌة، وسيواتيه أنْ يسرقَ من حبّاتها،ال، إنّه ال يسرقُ ولكن يأخُذ حّقه فأبوه هو الذي غرسها ورعاها، 
وتخيّل حسين أختَه، تنهُل عصيرَ برتقاالته فيتمّشى في جسمها الضامِر الضعيفِ، سيصبح سعيدًا جذالن، 
وهو يرنو إليها تَعبُّ من الكأس. وتوّقع أن تؤَنّبه أمّه وحدها إن قام بهذه المغامرة. بعدئذٍ رمقَ الحدود، 

بنظرة فاحصة، وجعل قلبُه يخفقُ خفقاتٍ قويًّة عنيفة.

كان يتأدّى إلى سمعه، من بعيد أذانُ الفجر، لقد خرج من الغرفة، خِلسة في الظالم، ليعبرَ الحدودَ، ولم 
يشعرْ به أحدٌ، أرهف سمعَهُ لقد انتهى األذانُ، وزحف سكونٌ شامٌل، وعاودَه الخوفُ من مفاجآت الظالم، 
فلم يجرؤ على أنْ يتحرّكَ، ودقّ قلبه في شدّة وهو يسمع عواء بعيدًا. وتراجع قلياًل، بخطًا متردّدة، وسرّح 
بصره في حلك الليل، فاستبان حائطًا مهدّمًا، فأسند ظهره إليه، وأرهف سمعه لقد توّقف العواء، ولم يدِر 
كيف تقدّم، ومشى على رؤوس أصابع قدميه، وشعر بأنّه قد ألِفَ هذا الخطر المجهوَل، فسار بخطوات 

أكثرَ ثباتًا. 
 ثمّ أوقَفهُ سماعُ صدى طلٍق ناريٍّ، ونباحُ كلٍب، فتخاذلْت رجاله وانطرحَ على وجهه، وكظم أنفاسه 
ولكنّها كانت تتالحق مضطربة. ووسّد وجهَهُ الترابَ، وهو يلهُث، فوجده مخضاًل بالندى، وخيّل إليه وهو 
يشعر بقطرات الندى تبّل خدّيه أنّ التراب حزين يبكي، ومدَّ شفتيه فقبّل التراب وتذّكر ما أورده األستاذ 

"عبد العظيم" في أحد دروسه أنّ العربيّ في غابر الزمان كان ينحني ليلثمَ ترابَ وطنه حين يعودُ إليه، 
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ورفعَ رأسَه فرأى األفق البعيد ينشقّ عن نور نحيٍل. عليه أن يعجّل بقطف البرتقال، قبل أن ينصدعَ الفجرُ 
وزحف على أربع، رويدًا رويدًا. لقد أضحى قريبًا من شجرات البرتقال، وجاشت نفسُهُ بسعادة غامرة 
ممزوجة بالخوف. ومدّ حسين يدَه إلى نطاقِه فأحكمَ شدَّهُ، ليمأل ما بين صدره وثوبه بالبرتقال، وتسلّق 
الشجرة في خّفة، وانكسر تحت قدمهِ غصنٌ صغيرٌ، وتهامستِ األوراقُ في حفيف مسموٍع، وُخيّل إليه أنّ 

أحدًا ما قد سمع بحركته فالتصقَ بالشجرة وعانق جذعَها كأنّه صدرُ أمّه يفزعُ إليه.
ال، ال، ال شيء، لم يشعرْ به أحد، وجعَل يقطفُ برتقاالتِه مسرعًا، إنّها التزال رطبًة نديًّة آه كم كان سعيدًا، 

واجتاحت الحسرة قلبه، وهو يرى نفسه مضطرًّا إلى االكتفاء بما قطفَ.
لقد انجاب الظالمُ قلياًل، وعليه أن يعجّل بالعودة قبل أنْ يراه اليهودُ، ويهبط من الشجرة مسرعًا، ومثُل 
في وهمه أنّ أقدامه قد وطِئتِ األرَض فأحدثت صوتًا شديدًا مسموعًا.. الريب في ذلك فقد نبحه كلب 
من بعيد، وركض، ركض بجميع قواه، وتعثّر بحجر أمامه، فانكبّ على وجهه، ونهض خفيفًا، ولم يحفل 
بالبرتقاالت التي وقعت، ونظر إلى خلفٍ نظرًة مذعورًة فرأى بعيدًا أشباحًا تتحرّك في اتّجاهه، كأنّها تتعّقبه 
وتطارده، وسمع أصواتًا ونباحًا وخفق أقدام، وجعل يعدو وراحتاه على صدره، وقد ضمّ ثوبه ضمّة قوية، 

لئال تقع برتقاالته، إنّه يحِرص عليها حرصه على حياته.
وتجاوز الحدود قلياًل، ودوّى طلق ناري قريب، تراه أصيب؟ أين..أين؟ أجل في كتفه.

تكاد  قواه  باأللم، ولكن  يشعر  إنّه ال  بالدم، البأس،  فتخّضبت  المصابة،  المرتجفة كتفه  يده  وتلمّست 
تخذله، لقد نضب ريقه في فمه. وتردّد لهاثه عنيفًا، يمّزق صدره، وتحدّر العرق من جبينه غزيرًا، غزيرًا.

وتعالت طلقات ناريّة.. وندّت عنه آهٍ مجروحة لقد أصابته رصاصة في ظهره. الدنيا تغيم في عينيه، إنّه 
ال يرى شيئًا، أجل، أجل إنه يرى في وميٍض خاطفٍ، أخته مضطجعة، وكأس البرتقال تهتّز في يدها، ويرى 

أمّه غاضبة ثائرة تعنّفه، وأباه يهّز رأسه إشفاقًا.
وتالشى كّل شيء، وامّحى في سرعة، فأنّ وكبا على األرض دون حراك، وتناثرت البرتقاالت إلى جانبه، 

على التراب.
كانت أشعّة الشمس، عند الصباح، أوّل من قبّل وجهه، وهو ملقى على األرض بال حياة، وإلى جانبه، 
وسال  رصاصة،  قلبها  في  نفذت  صريعة،  برتقالة  وكانت  بالدم،  إحداها  تلوّثت  وقد  برتقاالت  جثمت 

عصيرها الشهي، فعانق دمًا نديًّا أحمر، ثمّ انساب على التراب الحزين.

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

�

انجاب الظالم: انحسر.يلّفع: يشتمل به ويضمّه.تحلّب فمه: سال بالريق.
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قواعد اللغة - إعراب أدوات الشرط

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ امأل الجدول التالي بالمطلوب:* 

قال الجاحظ في رسائله:	 
إذا كان الطائر يحنُّ إلى أوكاره فاإلنسان أحقُّ بالحنين إلى أوطانه.* 
لو جمَعنا أخبارَ العرِب وأشعارَها في هذا المعنى لطال اقتصاُصه.* 
لوال الكتابُ الختلَّْت أخبارُ الماضين وانقطعَْت آثارُ الغائبين.* 
إن مزحَت فال تمَزحْ بالذي يسوُء معاشِريك.* 

داللتُهانوُعها )حرف، اسم(أداُة الرشِط

تطبيق:	 
استخرج أدواتِ الشرطِ في كلٍّ ممّا يأتي، وصنّفها إلى حروفٍ وأسماء، واذكر داللَة األسماِء منها:* 

قال الجاحظ:	 
ــُه ــَتـ ــَرأَيـ ــِه راِغـــبـــاً لَـ ــي ــاَن ف ــ ــو ك ــ َولَـ

َفــأَهــلــُه ــوِل  ــب ــَق ــال ِب ُوّدي  تَـــرَع  َفـــإِن 

الُيِر َويف  خــاِء  ــرَّ ال يف  َدهـــراً  ــاَن  ك ــا  كَ

الَقدِر َذوي  ــرُ  َغ األَقـــداَر  ــعــِرُف  يَ َوال 

وقال أيضًا:	 
يانِعاً َواخــــَرَّ  ــبــُت  ــنَّ ال ــعــاىل  تَ ــّا  ــلَ َف

َمــنــاِجــل فيها  ــِر  ــج ــَه ال أَكُــــفُّ  ــتـــُه  أَتَـ

الــُودِّ ُسنُبِل  يف  ــُحــبِّ  ال حــبُّ  َوأَفــــَرَك 

ِبالَحصِد أَدَرَك  ــَن  ح فيِه  َفــأرََسعــَن 

كر
أدوات الشرط نوعان: جازمة وغير جازمة وكلٌّ منها حروف وأسماء.تذ
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…2…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:* 

قال الجاحظ: إذا ذكرَ التربَة والوطنَ حنَّ إليه حنينَ اإلبل إلى أعطاِنها.	 
وقال أيضًا: لمّا اعتَزمْنا على ما ابتدأنا بهِ وجدناهُ قد اشتمَل على أبواٍب يكثُر عددُها وتبعدُ غايتُها، 	 

فرأينا واهلّل الموّفقُ أن نقتصرَ منه على ما ال يبلُغ بالمستمِع إلى السآمة.
وقال في فضل العلم: إذا علمَت اليسير أعطاك الكثير، ومتى تركَت له الفاني أعطاكَ الباقي، ومتى 	 

أدبرَت عنه دعاك، ومتى رجعَت إليه اجتباكَ.
الأسئلة:	 
دلَّ على أسماء الشرطِ الواردة في األقوال السابقة، واذكر داللة كّل منها.. 1
عدّد أسماَء الشرطِ الجازمةِ وغيِر الجازمة الدالّة على الظرفيّةِ الزمانيّةِ والمكانيّةِ.. 2
ما إعرابُ هذه األسماِء؟. ٣

تج
ستن

ا

يُعربُ كلٌّ من أسماِء الشرطِ غيِر الجازمة: اسمَ شرطٍ غيرَ جازٍم مبنيًّا على السكون في * 
محلِّ نصِب مفعول فيه ظرف زمان.

يُعربُ اسمُ الشرط الجازم )متى(: اسمَ شرطٍ جازمًا مبنيًّا على السكونِ في محلِّ نصب * 
مفعول فيه ظرفَ زمانٍ.

يُعربُ اسمُ الشرط الجازم )أيّانَ(: اسمَ شرطٍ جازمًا مبنيًّا على الفتِح في محلِّ نصب * 
مفعول فيه ظرفَ زمانٍ.

يُعربُ كلٌّ من أسماء الشرط )أنّى، حيثما، أينما(: اسمَ شرطٍ جازمًا مبنيًّا على السكونِ * 
في محلِّ نصب مفعول فيه ظرفَ مكانٍ.

تطبيق:	 
استخرج أسماَء الشرط الواردَة في كلٍّ ممّا يأتي، ثمّ أعربها:* 

 	.)١١٥ ﴾ )سورة البقرة  ٌ  َواِسٌع َعِلمي
َّ

 الل
َّ

 ِإن
َّ

َّ َوْجُه الل َ مش
َ
 ف

ْ
وا

ُّ
َول

ُ
َما ت ْي�نَ

َ
أ
َ
ِرُب ف

ْ
غ َ  َوالْ

ُ
ق ِ

ْ رسش َ ِ الْ
ّ

قال تعالى: ﴿َولِل
قال الجاحظ في رسائله:	 
ما رأيت شيئًا إالَّ وقليله أخفُّ من كثيره إاّل العلم، فإنّه كلَّما كثُرَ خفَّ مَحْمُِله . * 
فإذا أحسسَت - رحمكَ اهلّل - من صديقِكَ بالحسدِ فأقلْل ما استطعَت منْ مخالَطتِه.* 
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…٣…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجبْ عن األسئلة التالية:* 

 	.)١78 عراف 
أ
﴾ )سورة اال

َ
ون ارِسُ نَ

ْ
ُ احل

ُ
 ه

َ
ـِئك

َ
ْول

ُ
أ
َ
 ف

ْ
ْهَتِدي َوَمن ُيْضِلل ُ َو الْ ُ َ ُ �ن ِد اللّ ْ قال تعالى: ﴿َمن �يَ

 قال الجاحظ:	 
من قرأ كتبَ البلغاِء وتصفَّح دواوينَ الحكماِء ليستفيدَ المعاني فهو على سبيِل صواٍب .  

وقال زهير بنُ أبي سُلمى:	 
َصديَقُه ــُدّواً  َعـ يَحَسْب  ــغــَرِْب  يَ ــن  ِمَوَم يُــكَــرَّ ال  ــُه  ــَس ــف نَ ْم  ــرِّ ــكَـ يُـ ال  ــن  ــ َوَم

 قال الجاحظ:	 
من كانت غايته انتزاع األلفاظ، حمله الحرص عليها واالستهتار بها إلى أن يستعملها قبل وقتها 

ويضعها في غير مكانها . 
الأسئلة:	 
جاء الفعل )يهدِ( في المثاِل األوِّل غير مستوفٍ مفعولَه، وجاء اسمُ الشرط إلتمام معنى الجملة، فما . 1

إعرابُ اسِم الشرط؟
هل استوفى الفعل )قرأ( مفعوله في المثال الثاني؟ ما إعراب اسِم الشرط الذي سبَقه؟. 2
اذكر نوعَ الفعل )يغترب( في قول زهير من حيُث اللزومُ والتعديُة، ثمّ أعرب اسمَ الشرط الذي . ٣

سبقه.
الحظِ استيفاَء الفعِل الناقِص )كانت( اسمَهُ وخبرَهُ، ثمّ أعرب اسمَ الشرط الذي سبقه.. ٤

تج
ستن

فعٌل متعدٍّ ا أو  فعٌل الزمٌ،  بعده  إذا جاء  مبتدًأ  ما، مهما(  )مَن،  الشرط  أسماء  يُعرب كلٌّ من 
استوفى مفعولَهُ، أو فعٌل ناقٌص استوفى خبرَهُ. ويُعرب مفعواًل به إذا جاء بعده فعٌل متعدٍّ لم 

يستوفِ مفعولَهُ.

طّبق:	 
استخرج ممّا يأتي اسمَ شرط، وأعربْهُ:* 

قال الحطيئة:	 
ــُه ــوازيَ ج ــعــدْم  ي ال  ــخــرَ  ال يفعِل  ــِه والــنــاِسمــن  ــلَّ ــَن ال ــعــرُف ب ال يــذهــُب ال

وقال ابن الدهّان:	 
ــوا ِمــثــلَــُه ــال ــاس ق ــنَّ ــْل يف ال ــُق ــهــا تَ َومـــانـــواَم َعــلَــيــَك  زاَدوا  ــــا  َولَــــُرمبَّ

…٤…
اقرأ البيتين اآلتيين، ثمّ أجب:* 
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قال الشاعر مهيار الديلمي:	 
ُغصنا ــِد  ــج امل دوحــــِة  يف  يل  ــا ُهـــــزَّ ُهـــــزَّ أخــــــَرَ لَـــْدنـــاورَعــــى  ــف ــي ك

قال الشاعر ناصح الدين األرجاني:	 
ــا كُــنــَت لَــيــَس يل َعــنــَك بُــدٌّ ــَف ــي ــّداكَ َصـ ــَت  ــئ ِش َوإِن  ُوّداً  ــي  ــن ــع ــأَِب َف

الأسئلة:	 
هل يدلُّ اسمُ الشرط )كيفما( في المثاِل األوِل على هيئةِ الفاعل؟ وماذا نعربُهُ؟. 1
هل استوفى الفعُل الناقُص )كنت( في المثاِل الثاني خبرَه؟ وماذا نعربُ اسمَ الشرط في هذه الحال؟. 2

تج
ستن

تُعرب )كيفما(: حااًل إذا جاء بعدها فعٌل تامٌّ، وخبرًا للفعل الناقص إذا جاء بعدها فعٌل ناقٌص ا
لم يستوفِ خبره.

تطبيق:	 
أعرب اسمَ الشرط )كيفما( الواردَ فيما يأتي:* 

قال ابن نباتة المصريّ:	 
ــلُّ زمـــــــاٍن يـــتـــقـــىضَّ بـــالـــجـــذْل ــ اْعــتــدْلكـ داَر  ــا  ــَف كــي ــِش  ــي ع زمــــاُن 

1.  البيُت األوّل للشاعِر مهياٍر الديلمي، والبيت الثاني للشاعر ناصِح الدين األرجاني.
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القاعدة العاّمة

نعرب كاّل من أسماء الشرط غير الجازمة: اسمَ شرط غير جازم مبنيًّا على السكون في محل . 1
نصب مفعوٍل فيه ظرف زمان.

يُعرَب اسمُ الشرطِ الجازم )متى(: اسم شرط جازم مبنيًّا على السكون في محل نصب مفعول . 2
فيه ظرفَ زمان.

يعرب اسمُ الشرط الجازم )أيّان(: اسمَ شرط جازم مبنيًّا على الفتح في محل نصب مفعول فيه . ٣
ظرفَ زمان.

نعرب كّل من أسماء الشرط )أنّى، حيثما، أينما(: اسمَ شرط جازم مبنيًّا على السكون في محل . ٤
نصب مفعول فيه ظرفَ مكان.

نعرب كاًل من أسماء الشرط )مَن، ما، مهما( مبتدًأ إذا جاء بعده فعٌل الزمٌ، أو فعٌل متعدٍّ . 5
استوفى مفعوله، أو فعٌل ناقٌص استوفى خبره، ويعرب مفعواًل به إذا جاء بعده فعٌل متعدٍّ لم 

يستوفِ مفعوله.
تعرب )كيفما(: حااًل إذا جاء بعدها فعٌل تامٌّ، وخبرًا للفعل الناقص إذا جاء بعدها فعٌل ناقٌص. . 6

التقويم النهائي

عيِّن فيما يأتي أسماَء الشرط، وبيِّن مواقعَها اإلعرابيَّة، مع ذكر السبب.. 1
قال سحيم الرياحيّ:	 

ــا  ــاي ــن ــثَّ ُع ال ــوينأنــــا ابـــــُن جـــا وطـــــــاَّ ــرف ــع ــَة ت ــامـ ــعـ مــتــى أضـــــعِ الـ

قال أحمد شوقي:	 
جـــريـــٌح ــراِق  ــ ــعـ ــ الـ يف  أنَّ  ــا  ــلَـّ ــْهكـ ــانِـ ُعـ ــُه يف  ــب ــن ج ُق  الــــــرَّ ــَس  ــ مل

وقال الشاعر:	 
وإذا غــرَنــا  تــأمــْن  ــَك  ــْن ــؤم ن ــــاَن  ــذراأيَـّ ــزْل ح تـ ــا مل  مــنَّ ــَن  ــ األم ــدرِك  ــ ت مل 

قال البحتري:	 
ــاٍد  ــس ف ــى  عـ ُرمَّ  الـــجـــرُح  ــا  مـ ــبإذا  ــي ــب ــطَّ ــه إهـــــــاُل ال ــيـ تـــبـــنَّ فـ

قال الشاعر:	 
ــــــ  ــَك الــلّ ــ ْر لَ ــدِّ ــقـ األزمـــــاِنحــيــثــا تــســتــقــْم يـ ــِر  ــابـ غـ يف  ــاً  ــاح ــج ن ــُه  ـــ ـــ ـ



194

 امأل الفراَغ باسِم الشرطِ المناسِب في كلٍّ ممّا يأتي:. 2
 .......... تنطقْ به من الكالم الطيِِّب يدلُّ على طيِب عنصِرك، و.......... تخاطب النّاس يخاطبوك،

فـ.......... تحدَّثت فاحرْص على اإلفادةِ في كالمِكَ أو فاسُكت.
اشرِح البيَت اآلتي ثمَّ أعربه إعراب مفردات وجمل:. ٣
قال زهير بنُ أبي سلمى:. ٤

ــرٍَة  ــث كَ ــوٍر  ــ أُمـ يف  ــْع  ــانِ ــص يُ ال  ــن  ــ ــنــِســِمَوَم ــأْ مِبَ ــوطَـ ــاٍب َويـ ــي ــأَن ْس ِب ــَرَّ ــ يُـ

تمهيدًا *  التطبيقيّة،  العلوم  مجال  في  العرب  العلماء  مقااًل حول جهود  وأعدَّ  التعلّم،  مصادر  إلى  عد 
للدّرس القادم.
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التعبير الوظيفيالتقرير

هو وثيقة رسميّة تُرفع إلى جهة مسؤولة بهدف إطالعها على معلومات صحيحة ودقيقة في مسألة معيّنة.
النشاط:

كلّفك مدرّسُكَ بموجب كتاٍب إعدادَ تقريٍر حول انحسار المطالعة في المدرسة، ما الذي سيتضمّنه * 
هذا التقرير؟

تعرّف:. ١
اقرأ التقرير اآلتي ثمّ نّفذ األنشطة التي تليه:* 

السيّد مدرّس اللّغة العربيّة....... المحترم
انحسار  حوَل  تقرير  إعداد  بتكليفي  يقضي  الذي  / 2016م   ٤  /1 بتاريخ  الصادر  كتابكم  على  بناًء 

المطالعة في المدرسة.
وبعد االّطالع على الوضع، أرفع إليكم التقرير اآلتي:

في الحيثيّات والوقائع:. 1
إنّ مكتبة المدرسة تضمّ كتبًا أدبيّة وعلميّة. أ . 
الكتب األدبيّة ضمّت مراجع لألدب العربيّ في عصوره المختلفة، وكتب نحو وبالغة، ب . 

ودواوين شعريّة وقصصًا قديمة.
الكتب العلميّة ضمّت: موسوعات علميّة وكتبًا في الفيزياء الميسّرة والرياضيات والكيمياء.ج . 
اقتصار استعارة الطالب على مراجع األدب في عصور مختلفة.د . 
تدنّي استعارة الكتب األدبيّة والقصص والدواوين الشعريّة والكتب العلميّة.	 . 
افتقار المكتبة إلى قاعة مطالعة.و . 

 في الحلول والمقترحات:. 2
أقترح عليكم ما يأتي:

تنويع الكتب األدبيّة لتشمل اإلبداعات الشعريّة والقصصيّة المعاصرة.أ . 
تنويع الكتب العلميّة والتركيز على الكتب المزودة بالرسوم والخرائط التفصيليّة الجاذبة.ب . 
تكليف الطالب كتابة مواضيع أدبيّة حول شعراء وكتّاب من مختلف العصور وتشجيعهم على ج . 

االستفادة من إبداعاتهم األدبيّة وما كتب عنهم من دراسات.
تشجيع الطالب على العودة إلى المراجع العلميّة للتوسّع في دراسة ظاهرة علميّة.د . 
تخصيص قاعة واسعة للمطالعة.	 . 
وضع أسماء الّطالب الذين استعاروا الَكمَّ األكبرَ من الكتب ولّخصوها، في لوحة الّشرف، أو و . 

مْنحهم وسام المطالعة الرّمزيّ. 
وتفّضلوا بقبول االحترام

في 1 / ٤ /2016  االسم والتوقيع:  
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حدّد من التقرير السابق: . 1
الجهة المكلِّفة.أ . 
الجهة المكلَّفة.ب . 
المهمّة الموكولة إلى المكلَّف إعدادَ التقرير.ج . 
الزمان والمكان.د . 

ماذا تضمّنت الحيثيّات والوقائع؟. 2
ناقش زمالَءك في مناسبة الحلول والمقترحات للمشكلة المطروحة معلاًّل ما تذهب إليه من آراء.. ٣
اختر ممّا يأتي سمات اللّغة واألسلوب الواردة في التقرير:. ٤

اللغة السهلة الواضحة المباشرة.أ . 
تضمين التقرير لغة رمزيّة.ب . 
استعمال المصطلحات المرتبطة بالموضوع.ج . 
توّخي الدقة والموضوعيّة.د . 
اعتماد المبالغة في عرض الوقائع.	 . 

ثانياً- تعّلم:. ٢
يتكوّن التقرير من عناصر:

المقدمة تتضمن:	 
الجهة المكلِّفة 	 الجهة المكلَّفة 	 المهمّة الموكولة إلى المكلَّف إعدادَ التقرير عنها 	 الزمان والمكان.

العرض يتضمن:	 
الحيثيات والوقائع وتتضمّن وصف الوقائع أو نقل المشاهدات بدّقة وموضوعيّة.

الخاتمة تتضمن:	 
الحلول والمقترحات والتوصيات.	 
ذكر اسم منّظم التقرير وصفته وتوقيعه.	 

ثالثاً- طّبق:. ٣
اختر موضوعًا ممّا يأتي واكتب تقريرًا عنه، مراعياً تقنيّة كتابة التّقرير.

طلب إليك مدير مدرستك بموجب كتاٍب إعدادَ تقريٍر عن تزاحم الطالب في مدخل المدرسة * 
عند االنصراف.

كلّفك مدرّس العلوم بموجب كتاب إعداد تقرير عن حالة التّلوّث في الحدائق العامّة واألخطار * 
الناتجة عنها.

كلّفك مدرّس التربية الموسيقيّة بموجب كتاب إعداد تقرير عن تراجع االهتمام بالغناء العربيّ * 
القديِم نسبيًّا.

اختر واحدًا من أعالم العرب، وعرّف به من حيث النشأة والتحصيل العلميّ، والمكانة العلميّة، وأهمّ * 
اإلسهامات، تمهيدًا للدّرس القادم.
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من أعالم العربية
قراءة متهيدّية بأقالمهم 

نّص نثرّي اجلاحظ 

نّص نثرّي ابن الهيثم 

مطالعة في وجه الصواب في تعليم العلوم 

الوحدة السادسة

الّدرس األّول

الّدرس الّثاني

الّدرس الّثالث

الّدرس الّرابع

خاص للفرع األدبي
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قراءة تمهيدّيةبأقالمهم*

غوستاف لوبون: حضارة العرب، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ، مصر، 1969 ص 567- 570.  *

غوستاف لوبون

)١84١- ١٩3١م(

ــم  وعـ ر  �ش
آ
اال ــم  عـ ي 

ن
� ــب  كتـ ــة،  إفريقّيـ ل  وامسش ــيا  وآسـ أورو�ب  ي 

ن
� ــل  معـ  ، ــىسي فرنـ ــؤّرخ  ومـ ــب  طبيـ

ندلـــس" و"رّس 
أ
ي اال

ن
ره: "حضـــارة العـــرب � ـــر آ�ش قّيـــة. مـــن أ�ش حلضـــارة الرسش ي �ب

وبولوجيـــا، وعـــين نزش االإ
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النّص:

…1…
لم يبدُ في أوربا بعُض الميِل إلى العلم إاّل في القرنَين الحادي عشر والثاني عشر من الميالد، وذلك حين 
ظهر فيها أناسٌ رأوا أنْ يرفعوا أكفانَ الجهِل الثقيِل عنهم فولّوا وجوهَهم شطرَ العرب الذين كانوا أئمًَّة 

وحدَهم.

ولم تكِن الحروبُ الصليبيُّة سببًا في إدخال العلوم إلى أوربّا كما يُردَّد على العموم، وإنّما دخلتها من 
إسبانيا وصقلِّية وإيطاليا، وذلك أنّ مكتبًا للمترجمين في طليطلة بدأ منذ سنة )11٣0م( ينقُل أهمّ كتب 
بالنجاح  المكتِب  أعماُل  ُكلِّلت  وحينَ  ريمون،  األساقفة  رئيس  رعاية  تحت  الالتينيّة  اللغة  إلى  العرب 
استمرّْت أعماُل الترجمة في القرنين الثاني عشر والرابع عشر الميالديين، ولم يقتصِر الغربُ على ترجمة 
مؤلفات علماء العرب كالرازي وابن سينا وابن رشد...إلخ، إلى اللغة الالتينية، بل نُقلْت إليها، أيضًا، كتبُ 
علماء اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم الخاصة ككتب جالينوس وأبقراط وأفالطون 
اللغة الالتينية على  وأرسطو وإقليدس وأرخميدس وبطليموس، فزادَ عددُ ما تُرِجمَ من كتِب العرِب إلى 

ثالثمئةِ كتاٍب كما روى الدكتور )لوكلير( في كتابه )تاريخ الطب العربي(.



199

والحقُّ أنّ القرونَ الوسطى لم تعرفْ كتبَ العالَِم اليونانيّ القديِم إال من ترجمتها، وبفضل هذه الترجمةِ 
وشروِح  المخروطاتِ  في  )أبلونيوس(  ككتاِب  أصُلها  ضاع  التي  اليونانِ  كتِب  محتوياتِ  على  لعنا  اطَّ
)جالينوس( في األمراِض الساريةِ و)رسالة أرسطو( في الحجارة، وأنَّهُ إذا كانْت هناك أمٌة تُقِرُّ بأنّنا مدينون 
لها بمعرفتنا العالمَ في الزمن القديم فالعربُ هم تلك األمُّة، ال رهبانُ القرونِ الوسطى الذين كانوا يجهلون 

حتى اسمَ اليونان.

وعربُ األندلِس وحدَهم، هم الذين صانوا في القرنِ العاشِر من الميالد، وذلك في الزاويةِ الصغيرةِ من 
الغرب، العلومَ واآلدابَ التي أُهمِلْت في كّل مكان، حتى في القسطنطينية، ولم يكنْ في العالم في ذلك 
الزمِن بالدٌ يمكن الدرسُ فيها غيرُ األندلس العربيّة، وذلك خال الشرق اإلسالميِّ طبعًا، وإلى بالد األندلس 
كان يذهبُ النصارى لطلِب العلوِم في الحقيقة، ونذكرُ منهم - وَْفقَ الرواياتِ التي هي موضوعُ جداٍل من 

غيِر أن يَثبَُت عدمُ صِحَّتِها - )جربرَت( الذي صار )بابا( في سنة 999م ِباسم )سلفستر الثاني(.

ولم يظهرْ في أوربا قبل القرن الخامسَ عَشرَ من الميالد عالِمٌ لم يقتصرْ على استنساِخ كتِب العرب، 
وعلى كتِب العرب وحدَها عَوََّل )روجر بيكن وليونارد البيزيّ وأرنود الفيلنوفيّ وريمون لول وسان توما 

وألبرت الكبير واألذوفونش العاشر القشتاليُّ(.
قال )رينان(: )إنَّ ألبرت الكبير مدينٌ البِن سينا في كلِّ شيء وإنّ سان توما مدينٌ في جميع فلسفته البن 

رشد(.

وظلّت ترجماُت كتُِب العرِب، والسيما الكتبُ العلميُة، مصدرًا وحيدًا، تقريبًا، للتدريس في جامعاتِ 
أوربا خمسَة قرون أو ستة، ويمكننا أن نقول إنَّ تأثير العرِب في بعض العلوِم، كعلم الّطبِّ مثاًل، دام إلى 

أيّامنا، فقد ُشِرحَْت كتبُ ابِن سينا في مونبلييه في أواخر القرن الماضي.

الّدرس األول
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…2…
وبلَغ تأثيرُ العرِب في جامعات أوربا من االتّساِع ما شمَِل معه بعَض المعارفِ التي لم يحّققوا فيها تقدّمًا 
مهمًّا كالفلسفةِ مثاًل، فكان ابنُ رُْشد الحُجَّة البالغَة للفلسفة في جامعاتنا منُذ أوائل القرنِ الثالَث عَشرَ من 
الميالدِ، ولمّا حاوَل )لويس الحادي عشر( تنظيمَ أموِر التعليم في سنة 1٤7٣م أمرَ بتدريس مذهِب هذا 

الفيلسوفِ العربيّ ومذهِب أرسطو.

ولم يكنْ نفوُذ العرِب في جامعات إيطالية، والسيما جامعُة )بادُو(، أقلَّ منه في فرنسا، فقد كان للعرب 
فيها شأنٌ كالذي بدا لألغارقة والالتين بعد عصر النهضة، ويمكن للقارئ أنْ يتمثَل سِعَة نفوذ العرب من 
أن يكون  استطاعَ )شيشرون(  )يا عجبًا،  )بترارْك(:  الكبيرُ  الشاعرُ  قالهُ  الذي  الصاخِب اآلتي  االحتجاج 
خطيبًا بعد )ديمستون(، واستطاع )فيرجل( أن يكونَ شاعرًا بعد )هوميروس(، فهل ُقدِّرَ علينا أاّل نؤلِّفَ بعد 

العرب؟ لقد تساوينا نحن واألغارقة وجميعُ الشعوِب غالبًا وسبقناها أحيانًا، خال العرب(.

…٣…
ويمكنُ القوُل إنَّ التسامحَ الدينيَّ كان مطلقًا في دوِر ازدهاِر حضارةِ العرِب، وقد أوردْنا على هذا غيرَ 
دليٍل، وال نُسِهبُ فيه، وإنّما نشيرُ إلى ما ترجمه مسيو )دوزى( من قصة أحدِ علماِء الكالِم العرِب الذي 
كانَ يحضرُ ببغدادَ دروسًا كثيرًة في الفلسفة يشتركُ فيها أناسٌ من اليهودِ والزنادقةِ والمجوِس والمسلمين 
والنصارى إلخ، فيستمعُ إلى كلِّ واحدٍ منهم باحتراٍم عظيٍم، وال يطلبُ منه إاّل أنْ يستندَ إلى األدلّةِ الصادرةِ 
عن العقِل، ال إلى األدلةِ المأخوذةِ من أيّ كتاب دينيّ كان، فتسامحٌ مثُل هذا هو ممّا لم تصْل إليه أوربا 
لةِ وما مُنيْت به  بعدما قامْت به في أكثر من ألف سنة من الحروِب الطاحنةِ وما عانَْتهُ من األحقادِ المتأصِّ

من المذابِح الداميةِ.

وإذا كان تأثيرُ العرِب عظيمًا في نواحي أوروبا التي لم يسيطروا عليها إال بمؤلفاتِهم أبصرْنا تأثيرًا أعظمَ 
من هذا في البالدِ التي خضعَْت لسلطانهم كبالدِ إسبانية التي نرى أنَّ أفضَل وسيلةٍ لتقديِر تأثيِر العرِب فيها 
تقديرًا قاطعًا هو أنْ ننظرَ إلى حالتها التي كانت عليها قبل فتحِهم إياها وفي أثناِء سيادتهم لها وبعد إجالئهم 
عنها، فهنالك نرى أنّها هبَطْت بعد إجالئهم إلى دَرََكةٍ من االنحطاط لم تنهض منها حتى اآلن، ولن يجدَ 
الباحُث مثااًل أوضحَ من هذا لتأثيِر أمّةٍ في أمّةٍ أخرى، والتاريخ لم يشتمل على ما هو أبرُز من هذا المثال.
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

في أيِّ قرن مالت أوروبا إلى العلم، وإلى من توجَّهت؟. 1
من فهمك المقطع األوّل، تبيّن السبب الرئيس الذي مّكن أوروبا من الحصول على علوم العرب.. 2
اذكر عَلمًا من أعالم العرب ماتزال مؤلفاته تُدرّس حتى اليوم في جامعات أوروبا.. ٣
هات من المقطع الثالث مثااًل حيًّا برز فيه تأثير العرب في غيرهم.. ٤
عُد إلى الشابكة وتقّص تأثير العرب في بالد األندلس ثقافيًّا وعمرانيًّا.. 5
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نّص نثرّيالجاحظ 159 هـ - 255 هـ*

…1…
هو أبو عثمان عمرو بن بحر، ولُّقبَ بالجاحظ لنتوٍء واضٍح في حدقتيه، وهو أديبٌ عربيٌّ من كبار أئمّة 
األدب في العصر العباسيّ، وقد كان أديبًا ظريفًا وفيلسوفًا متكلّمًا، ولد في البصرة وتوفي فيها، وعمّر نحو 
الكالم واألدب والسياسة والتاريخ واألخالق والحيوان والصناعة والنساء  تسعين عامًا. وكتبَ في علم 

وغيرها ورسائل متعددة.
المتكلّمين  المسلمين وشيُخ  الجاحظ، خطيبُ  عثمان  "أبو  الحموي1ّ:  لياقوت  األدباء  في معجم  ورد 
ومِدْرَهُ المتقدّمين والمتأّخرين... كتبه رياض زاهرة، ورسائله أفنان مثمرة... الخلفاء تعرفه، واألمراء تصفه 
وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، والخاّصة تسلّم له، والعامة تحبّه، جمع بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم، 

وبين الرأي واألدب، وبين النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم".

…2…
انتهج الجاحظ في كتبه ورسائله أسلوبًا علميًا دقيقًا باحثًا عن الحقيقة، واستطاع إضفاَء الصفةِ األدبيّة 
قلّت  ميزة  وهذه  األذهان،  وتستسيغها  القلوب،  إلى  ليحبّبها  العلميّة،  المعارف  على  الخاّصة  الجماليّة 

نظيراتها في التراث العربيّ.
واعتمد الشكَّ أساسًا في منهجه، إذ يقول: "واعرف مواضع الشكّ وحاالتها الموجبة لها لتعرف بها 

مواضع اليقين والحاالت الموجبة لها" واعتمد التجريب والمعاينة والنقد للتثبّت من المعلومات.
وهو عالم موسوعيّ ترك مؤلّفات كثيرة جدًا منها: البيان والتبيين )في أربعة أجزاء(، والحيوان، والبخالء، 
والمحاسن واألضداد. ورسائُل الجاحظ كثيرٌة في األدب والسياسة والدين، منها: التربيع والتدوير، والحنين 
وكتاب  البيضان،  على  السودان  وفخر  والمعاش،  والمعاد  اللسان،  وحفظ  السرّ  وكتمان  األوطان،  إلى 

المعلّمين، والعثمانيّة، وصناعة الكالم.

1. معجم األدباء: ياقوت الحموي،  لالستزادة يُنظر: البخالء: ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.   *
تحقيق: عبد السالم هارون، الطبعة األولى، الجزء الخامس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 199٣م، ص 211٣- 211٤.
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رسائل الجاحظ : تحقيق عبد السالم هارون 	 مكتبة الخانجيّ 	 القاهرةـ ص٣٨٣.  .1

…٣…
واستمع له في إحدى رسائله التي حملت عنوان "في حبّ األوطان" يقول1:

"إنّ لكّل شيء من العلم ونوٍع من الحكمة وصنفٍ من األدب سببًا يدعو إلى تأليف ما كان مشتّتًا، ومعنى 
يحدِّد على جمع ما كان منه متفرّقًا... وإنَّ السببَ الذي بعَث على جمع نتفٍ من أخبار العرب في حنينها 
إلى أوطانها، وشوقها إلى تربها وبلدانها، ووصفِها في أشعارها وتوّقدِ النار في أكبادها، أنّي فاوضُت بعض 
من انتقل من الملوك في ذكر الديار والنزاع إلى األوطان، فسمعته يذكر أنّه اغترب من بلده إلى آخر أمهد 
من وطنه وأعمر من مكانه وأخصب من جنابه، ولم يزْل عظيمَ الشأنِ جليِل السلطان، تدينُ له من عشائر 
العرب ساداتُها وفتيانها، ومن شعوب العجم أنجادُها وشجعانُها، يقود الجيوَش ويسوس الحروبَ، وليس 

ببابه إال راغبٌ إليه، أو راهبٌ منه، فكان إذا ذكرَ التربَة والوطن حنّ إليه حنينَ اإلبِل إلى أعطاِنها...
قالتِ العجم: من عالمةِ الرشدِ أن تكونَ النفسُ إلى مولدها مشتاقًة وإلى مسقط رأسِها توّاقًة.

وقالتِ الهند: حرمُة بلدك عليك مثُل حرمةِ أبويك؛ ألنّ غذاءك منهما وغذاءهما منه.
با تغرسُ في القلب حرمًة وحالوة كما تغرسُ الوالدُة في القلب رّقًة وحفاوًة. وقال آخر: تربُة الصِّ

وقال آخر: إذا كان الطائر يحنّ إلى أوكاره، فاإلنسانُ أحقُّ بالحنين إلى أوطانه.
وقال آخر: عُسرُك في دارك أعّز لك من يُسِرك في غربتك.
وقال بعض الفالسفة: فطرُة الرجل معجونة بحبّ الوطن. 

ولذلك قال أبقراط: يداوى كلُّ عليٍل بعقاقير أرضه، فإنَّ الطبيعَة تتطلَّعُ لهوائها وتنِزع إلى غذائها. 
وقال جالينوس: يتروّح العليل بنسيم أرضه كما تنبُت الحبَّة ببّل القطر.

والقوُل في حبِّ الوطِن وافتخارُهم بالمحاّل قد سبق، فوجدنا الناسَ بأوطانهم أقنعَ منهم بأرزاقهم.
ولو جمعنا أخبارَ العرب وأشعارَها في هذا المعنى لطال اقتصاُصه، ولكن توّخينا تدوين أحسنَ ما سنح 

من أخبارهم وأشعارهم وباهللَّ التوفيق.
وممّا يؤّكد ما قلنا في حبّ األوطان قول اهلل عز وجّل حين ذكر الديار يخبر عن مواقعها من قلوب عباده 
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فقال في سورة النساء: ﴿ َول

66 ﴾ فسوّى بين قتل أنفسهم والخروِج من ديارهم.  
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وقال عبد الحميد الكاتب، وَذَكرَ الدنيا: )نفتنا عن األوطان، وقطعتنا عن اإلخوان(.
وقيل: الغربة كربة، والقلّة ذلّة.

الّدرس الثاني
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وقال:
ــداً أبـ ُغـــربـــٍة  يف  ــويت  ــ إخ تَـــرَغـــُبـــوا  كــانــاال  ــا  ــُث حــي ذلـــيـــٌل  الــغــريــَب  إنَّ 

وقال آخر في حب الوطن:
بغيثِه الــعــاشــقــَن  أرَض  ــُه  ــلَّ ال سقى 

ُمناُهُم ــوَق  ف الهيئاِت  ذوي  أعطى  و 

ــِب ــري غ ــلَّ  ــ ك األوطـــــــاِن  إىل  وردَّ 

ــرِب حــبــيــِب ــقـ ــاً بـ ــوب ــب ــح ومـــتَّـــَع م

ت
ردا

مف
 ال

ح
ش

المدره: رأس القوم المدافع عنهم والمتكلّم بلسانهم، جمعها مداره.�
األنجاد: جمعٌ، مفرده نَِجدٌ: الرجل الماضي فيما ال يستطيعه سواه.

أعطان: جمعٌ، مفرده عََطنٌ: مبرك اإلبل حول الحوض.

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ نّص رسالة الجاحظ في حبّ الوطن مراعيًا مواطن الفصل والوصل.* 
القراءُة الصامتُة:	 

اقرأ النصَّ قراءًة صامتًة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
اذكر تعريفًا موجزًا بالجاحظ "اسمه، نشأته".. 1
اذكر مؤلَّفين من مؤلّفات الجاحظ.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في تعرّف:. 1

المعاني المختلفة لكلمة )عليل(، ثمّ وضح معناها في السياق.أ . 
الفرق في الداللة بين: "الغربة" و"االغتراب".ب . 

 مَيّز الفكرة العامة من الفكر الرئيسة فيما يأتي:. 2
)ثقافة الجاحظ ومؤلفاته، حبّ الوطن سمة الشعوب كاّفة، الجاحظ أديب ومفكر(.
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ما األسلوب الذي نهجه الجاحظ في تأليف كتبه ورسائله؟. ٣
هات دلياًل على أنّ الجاحظ عالم موسوعيّ، مستفيدًا من فهمك المقطع الثاني.. ٤
ما السبب الذي يبعث على جمع نتف من أخبار العرب في حنينها إلى الوطن؟ . 5
كيف عّزز الجاحظ رأيه بتعلّق اإلنسان بوطنه؟ . 6
رفع الكاتب من شأن الوطن وعبّر عن ذلك بأقوال مختلفة. عبّر بأسلوبك عن حبّك وطنك.. 7
إالمَ يدعو أبقراط في قوله: )يُداوى كّل عليل بعقاقير أرضه(؟. ٨
قال الشاعر فوزي المعلوف:. 9

ــي عـــّي وأهـــلُـــُه ــن ــْر وط ــُجـ ــا يَـ ــه ــُل أهــــي والــــبــــاُد بـــاديم ــ ــاأله ــ ف

وازن بين هذا البيت والقول: "عسرك في دارك أعّز لك من يسرك في غربتك" من حيث 	 
المضمون.

 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ن

استخرج من المقطع الثالث مثااًل لخبٍر ابتدائيّ، وآخر طلبيّ، ثم اذكر الغرض الذي خرج إليه كلٌّ . 1
منهما.

اعتمد الجاحظ في رسالته األسلوب األدبيّ، اذكر مؤّشراتٍ لذلك من النّص.. 2
غلب على رسالة الجاحظ استعمال الجمل االسميّة، بيّن أثر ذلك في خدمة المعنى.. ٣
حلّل الصورة في قول الكاتب )حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك(، واشرح اثنتين من وظائفها.. ٤
استخرج من النّص مثااًل لكلٍّ من: )السجع، المقابلة(.. 5
هات مصدرًا من مصادر الموسيقا الداخليّة في حديث ياقوت الحمويّ عن الجاحظ.. 6

أعِدْ ترتيب المقوالت الواردة في حبّ األوطان وفق أهميّـتها، مستندًا إلى معيار تقترحه.* 

حوِّل رسالة الجاحظ إلى مقالة معتمدًا النمط البرهانيّ، محافظًا على فكرها.* 
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زهير حميدان، الموسوعة العربيّة، الطبعة األولى، رئاسة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، دمشق، المجلّد )22(، 200٨م، بتصرّف.  *

نّص نثرّيابن الهيثم )محمد بن الحسن(*

ابن الهيثم )محمد بن الحسن(

)354- 430هـ/965-1038م(

…1…
أبو عليٍّ محمَّدُ بنُ الحسِن بِن الحسين البصريّ نسبًة إلى مدينة البصرة جنوبيّ العراق، إذ ولد فيها، وأخذ 
علومَه األولى في مجالس شيوخِها، ذكرْتهُ معظمُ المصادِر باسِم الحسن بن الهيثم شيِخ البصرة ومهندسها، 
كما عُرف في أوربّا بلفظ )AL Hazen(، عالمٌ موسوعيٌّ برَز في علوم البَصريَّات والفيزياء والهندسة وعلم 

العدد والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والموسيقا والطبِّ، وله مصنّفات في كلِّ هذه العلوم.
فارس  بالدَ  وزارَ  العلماء وعلمهم،  بأخبار  والتزوّد  العلم  في  لالستزادة  الرحالتِ واألسفارَ طلبًا  أحبَّ 

واألهواز والشام ومصر واستقرّ في القاهرة وتُوفيَ فيها.
وضع أسسَ البحثِ العلميّ وقواعدَه وطبّقها وسار على خطاها في كلِّ أبحاثه وتجاربه ونظرياته، قال: 
"ابتدأُت في البحث واستقراء الموجودات وتصّفِح أحواِل المبصرات وتمييز خواّص الجزئيّات، والتقطُت 
باستقراء ما يخّص البصرَ في حال اإلبصار، وما هو مّطردٌ وال يتغيّر وظاهرٌ ال يشتبه في كيفيّة اإلحساس، 
ثمّ ارتقيت في البحث والمقاييس على التدرّج والترتيب مع انتقاد المقدّمات والتحّفظ بالنتائج "ثمّ يتابع 
 قولَه: "ثم أخذُت بالتمثيل أي التطبيق" وهو يحاوُل االبتعادَ عن الهوى كي ال يقعَ في الخطأ إلى أن يقول:

"حتّى ننتهي إلى الحقّ الذي يُثلج الصدرَ ونصل بالتدريج والتلّطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين ونظفر 
مع التحّفظ بالحقيقة التي يزوُل معها الخالفُ وتنحسم معها موادُّ الشبهات".

…2…
طوَّر ابنُ الهيثم علمَ البصريّات تطويرًا جذريًّا، وقد ورد في الموسوعة البريطانيّة أنّ ابنَ الهيثم كتب في 
تشريح العين وفي وظيفة كّل قسم كما بيّن كيف ننظرُ إلى األشياء بالعينين في آنٍ واحد، وأنّ األشعّة من 
النور تسير من الجسم المرئيّ إلى العينين، ومن ذلك تقع صورتان على الشبكيّة في محلّين متماثلين، كما 
بحث في قوّة التكبير في العدسات ممّا جعله أوَّل مبدٍع لفكرة أوّل نّظارةٍ في العالم والممهّد األوَّل الذي 
ساعدت بحوثُه البصريّة إصالحَ عيوب اإلبصار في العين وتعديلها، وهو أوُّل من وضع مبدأَ آلة التصوير.

تجارب  أجرى  من  أوُّل  الهيثم  ابنَ  "إنَّ  الغرب(:  على  تسطع  العرب  )شمس  كتابها  في  هونكه  تقول 
بواسطة نوٍع من آلة الثّقِب" أو البيت المظلم، وقد سبق ليوناردو دافنشي )1٤52- 151٨م( بما يقرب 
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من خمسة قرون بالتجارب التي أجراها، ومهّد بها البتكار آلة التصوير التي عزاها بعضهم إلى اإليطالي 
)دالبورتا(، ووضع قوانين االنعكاس واالنعطاف وغيره، وأوجد تعلياًل النكسار الضوء الذي يحدُث عن 
طريق وسائَط كالهواء أو الماء أو الزجاج، ووضع قانونَ االرتداد الذي كان له أثرٌ ميكانيكيّ رائع في تقدّم 
هذا العلم في أوروبّا، وبذلك يكون قد سبق )نيوتن Newton( في تعليل انعكاس الضوء من وجهة نظٍر 

ميكانيكيّة.
أبدعَ مسألًة ال تزال تُسمى مسألة )الهازن AL Hazen( أي مسألة ابن الهيثم وكان لها أثرُها في تطوّر 
علم الضوء والهندسة والعالقة فيما بينهما، والجمِع بين الرياضيات والفيزياء وأثِر ذلك في التقدّم العلميّ، 
كما أبدعَ طريقًة لحساب ارتفاع نجم القطب، ووصل ابنُ الهيثم بوساطتها إلى حسابات وأرصاد تكاد 
ل إلى حساب ارتفاع الغالف الجوّيّ، وقدّرهُ  تخلو من األخطاء وتتطابق مع الحسابات الحديثة، وتوصَّ
بدقةٍ بالغة بـ )15كم(، وتحدََّث على نحٍو علمٍي لم يسبْقه إليه أحدٌ عن ظاهرتي خسوف القمر وكسوف 
ل إلى أنّ القمر من دون األجرام السماويَّة األخرى يستمدُّ نوره من ضوء الشمس، وال  الشمس، وتوصَّ
ل إلى ظاهرة التظليل وكتب عن طبيعتها، ونفى الخرافَة التي كانت سائدة في  يضيء بذاته وبذلك توصَّ

الشرق والغرب أنَّ الغوَل هو الذي يبتلع القمر كما ذكر ذلك مصطفى نظيف.

…٣…
الهيثم على )160( كتابًا ومقالًة ورسالًة، كما أوردها )ابن أبي أصيبعة( في كتابه  ابن  زادْت مؤلّفاُت 
)عيون األنباء في طبقات األطبّاء( منها في علوم المناظر والرياضيّات والفلك نحو )٨0( مؤلّفًا وفي العلوم 
الطبيعية واإللهيّة )٤٤( كتابًا و)٣1( كتابًا في الطبّ وهناك كتبٌ أخرى في الفلسفة والمنطق والسياسة 
وغيرها، ومن أهم مؤلّفاته: كتابُ )المناظر( الذي يُعَدُّ من أروع ما صنّفَ، ورتّبه في سبع مقاالت،منها: 

كيفيُّة اإلبصار بالجملة، وأغالُط البصر، وموضوعاُت الخياالت، وغيرها.
نُقَِل كتابُ )المناظر( إلى اللغة اإليطالية في القرن الرابع عشر الميالدي، ثم نقله )جيرارد الكريموني( 
 )Kepler( إلى اللغة الالتينيّة وكان النقُل الالتينيّ معتمَدًا في أوروبا حتّى أيّام كبلر )Vitelo( والبولوني فيتليو

وقد نهل منه كبارُ علماء أوروبّا في عصر النهضة.
ومن كتبه أيضًا )كتاب في صورة الكسوف(: نُسَُخهُ الخّطيُّة في الديوان الهنديّ بلندن ومكتبة الفاتح في 

إسطنبول وفي بودلبان أوكسفورد ولينيغراد في روسيا، ترجمه المستشرق )فيدمان( إلى األلمانيّة.
أمّا مؤلّفاتُه في العلوم الطبيعيَّة واإللهيَّة فهي كثيرٌة، نذكرُ منها: )كتاب في منافع األعضاء( و)كتاب في 

أصناف الحِمْيات( و)كتاب في النبض الكبير( و)كتاب في أمراض العين(.

الّدرس الّثالث                  



208

مهارات القراءة

القراءُة الجهريُّة:	 
اقرأ المقطع األوَّل قراءًة جهريًّة مراعيًا النمَط السرديَّ في القراءة.* 
القراءُة الصامتُة:	 

اقرأ النصَّ قراءًة صامتًة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
؟. 1 ما الجوانبُ التّي تحدّث عنها النصُّ
عدِّدْ أبرَز مؤلَّفات ابن الهيثم.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

 	: المستوى الفكريُّ
استعن بالمعجم في تحديد:. 1

نقيض كلمة )اليقين(.أ . 
المعاني المتعددة لكّل من كلمتي )المنطق(، و)االستقراء( واخترْ منها ما يتناسب مع سياق ب . 

النّص.
كوّن معجمًا لغويًا لكلمة )العين( من النّص.. 2
علّْل من فهمك النّص ما يأتي:. ٣

كان البن الهيثم الدّور األكبر في اختراع آلة التّصوير.أ . 
رغبُة ابِن الهيثم في الرحالت واألسفار.ب . 
ابنُ الهيثم أوُل مبدع لفكرة النّظارة.ج . 

ما منهجيُة ابن الهيثم في البحث العلميّ؟. ٤
سمّ اثنين من القوانين التّي وضع أُسسها ابن الهيثم.. 5
دحَض ابنُ الهيثم من خالل فكره العلميّ المنفتح بعض الخرافات. هات دلياًل على ذلك.. 6
رتبَ ابنُ الهيثم كتابه: )المناظر( في سبع مقاالت عدد اثنتين منها.. 7
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 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ن

حوّل الخبر الطلبي إلى إنكاري في )قد نهل منه كبار علماء أوربا(.. 1
كثُر استعماُل الفعل الماضي في النّص. بمَ تعلّل ذلك؟. 2
 تعدّدْت األنماُط في النص بين )سرديّ وبرهانيّ(، اذكرْ مؤّشرًا لكّل منهما مع مثاٍل وفقَ الجدول.. ٣

املثالاملؤشِّالنمط

رسدّي

برهايّن

وردَ في النّص بعُض المحسناتِ البديعيّة، والصور البيانيّة، أترى في ذلك خروجًا على مؤشرات . ٤
األسلوب العلميّ؟ علّل ذلك.

ْص بأسلوبك المقالة السابقة بما ال يزيد على عشرة أسطر.*  لخِّ

استخرِج اسمًا من األسماء الخمسة وردَ في المقطع األوّل، ثم بيّن نوع عالمة إعرابه.. 1
ميِّز االسمَ الجامدَ من المشتق في: )التزوُّد، العلماء، بالد، العين، ارتفاع(.. 2
 اقرأ العبارة اآلتيّة، ثمّ نّفذ النشاط الّذي يليها:. ٣

)زادت مؤلفاُت ابن الهيثم على 160 كتابًا ومقالًة(.
حوّل الرقمَ المذكور إلى عدد مكتوٍب مع الضبط بالّشكل.أ . 
استخرجْ تمييزًا، وتابعًا ثمّ بيّن نوع كّل منهما.ب . 

علّْل حذف همزة )ابن( في )أبو علي محمد بن الحسن(، وإثباتها في )إنّ ابن الهيثم(.. ٤
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ار، دار الفكر، بيروت، 2001م ص7٣٤. مقدِّمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، تح. خليل شحادة وسهيل زكَّ  *

فصل من كتاب مقّدمة ابن خلدون
مطالعةفي وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته*

ن خلدون ا�ب

)	8٠8 -73٢(

 
، تلـــيتّ ّ ي تونـــس، وينحـــدر مـــن أصـــل إشـــبيىيّ أندلـــىسي

ن
، ولـــد � ميّ

ن خلـــدون احلـــرن  عبـــد الر�ـــن �ب
ُ
مـــة

ّ
الع�

ي 
 بـــين

ُ
ي شـــبابه بـــ�ط

ن
ن هاجـــروا إىل تونـــس، اجتذبـــه � ن الـــذ�ي ندلســـّيني

أ
العـــم عـــى عـــدد كبـــزي مـــن العلـــاء اال

طيـــب خـــ�ل مـــدة نفيـــه مـــع ســـلطانه إىل  ن احلن ن �ب لـــوز�ي لســـان الـــد�ي صـــال �ب
ّ
ح هل االت ي فـــاس الـــذي أ�ت

ن
ن � مـــر�ي

ـــص  ، وحلنّ
ً
 بديعـــا

ً
حـــا دة رسش ح الـــزب ـــه رسش

ّ
 مـــن مفاخـــر التخـــوم املغربّيـــة؛ إذ إن

ً
طيـــب مفخـــرة ه احلن

ّ
املغـــرب، عـــد

ي وهران 
ن

ي ســـ�مة �
ي قلعة بـــين

ن
ي احلســـاب. اختـــى أربـــع ســـنوات �

ن
� 

ً
ـــف كتـــا�ب

ّ
ن رشـــد، وأل  مـــن كتـــب ا�ب

ً
ا كثـــزي

ي عـــى الفكـــر حـــيتّ 
ـــا شـــآبيب الـــام واملعـــا�ن ـــا: "ســـالت ف�ي مـــة" قـــال ع�ن

ّ
ـــا "مقد ـــزا�أ كتـــب ف�ي ّ احلب

ي غـــر�ب

ـــل 
ت

ة طويـــهت ار�
ّ

ن خلـــدون بعـــد ذلـــك مـــد هـــا عـــى ذلـــك النحـــو". عـــاش ا�ب ب
أ

فـــت نتا�
ّ
ل
أ ـــا و�ت امتخضـــت زبد�ت

ي دمشـــق عندما حارصها 
ن

ي مـــر، وتصادف وجـــوده �
ن

ي قضـــاة املالكّيـــة �
ن قـــا�ن ّ

ـــا إىل الشـــام ومـــر، فُعـــني ف�ي

 إليـــه إنقـــاذ املدينـــة، وبعدهـــا عـــاد إىل مـــر 
ً
 تيمورلنـــك، متوّســـ�

ً
ـــروج قاصـــدا ـــن مـــن احلن

ّ
ك

ت
تيمورلنـــك، و�

" و"العـــزب وديـــوان املبتـــدأ 
ً
 وغـــر�ب

ً
قـــا ن خلـــدون ورحلتـــه رسش �ب فاتـــه: "التعريـــف �ب

ّ
ـــر مؤل ـــا، مـــن أ�ش ي ف�ي

ّ ن
وتـــو�

" الـــذي أخـــذ منـــه هـــذا النـــّص. كـــزب
أ
�ب ومـــن عـــارصه مـــن ذوي الشـــأن اال ن العـــرب والـــزب ر�ي ي �ت

ن
ـــزب � واحلن

النّص:

اعلم أنَّ تلقينَ العلوم للمتعلِّم إنَّما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقلياًل قلياًل، يُلقى عليه 
له في شرحها على سبيل اإلجمال،  الباب، ويُقرَّب  الفنِّ هي أصول ذلك  باٍب من  أواًل مسائُل من كلِّ 
ويُراعى في ذلك قوُّة عقله واستعدادُه لقبول ما يرد عليه حتّى ينتهي إلى آخر الفنّ، وعند ذلك يحصُل له 
ملكٌة في ذلك العلم إال أنَّها جزئيٌَّة وضعيفٌة، وغايتُها أنَّها هيّأته لفهم الفنّ وتحصيل مسائله، ثمّ يرجع به إلى 
الفنّ ثانية فيرفعُه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن اإلجمال 
ويذكر له ما هنالك من الخالف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود مََلَكتُهُ، ثم يرجع به وقد شدَّ 
حه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته،  فال يترك عويصًا وال مهمًّا وال مغلقًا إال وضَّ
هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثالثة تكرارات، وقد يحصُل لبعضهم في أقّل من 

ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسَّر عليه.
إنَّ قبوَل العلم واالستعداداتِ لفهمهِ تنشأ تدريجيًا، ويكون المتعلِّمُ أوَّل األمِر عاجزًا عن الفهم بالجملة 
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إاّل في األقّل، وعلى سبيل التقريب واإلجمال واألمثال الحسيّة، ثم ال يزال االستعداد فيه يتدرّج قلياًل قلياًل 
بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه واالنتقال فيها من التقريب إلى االستيعاب الذي فوقه حتى تتم 
الملكة في االستعداد، ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن وإذا ألقيَت عليه الغايات في البداءات وهو 
حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن االستعداد له كلَّ ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في 
نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم 
كتابه الذي أكبَّ على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئًا كان أو منتهيًا، وال يخلُط 
مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوّله إلى آخره ويحّصَل أغراَضهُ ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في 
ل ملكًة في علم من العلوم استعدَّ بها لقبول ما بقي وحََصَل له نشاٌط في طلب  غيره ألن المتعلِّم إذا حصَّ
المزيدِ والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غاياتِ العلِم وإذا خَلط عليه األمرَ عجََز عن الفهم وأدركه 

الكالل وانطمس فكرُه ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم.
وكذلك ينبغي لك أال تطوَِّل على المتعلِِّم في الفنِّ الواحدِ بتفريِق المجالِس وتقطيِع ما بينها؛ ألنَّه ذريعٌة 
إلى النسيانِ وانقطاِع مسائِل الفنِّ بعضِها من بعٍض فيعسرُ حصوُل المَلكةِ بتفريقِها، وإذا كانت أوائُل العلِم 
وأواخرُه حاضرًة عند الفكرةِ مجانبًة للنسيانِ كانت المَلَكُة أيسرَ حصواًل وأحكمَ ارتباطًا وأقربَ صبغًة؛ 
ألنَّ الملكاتِ إنَّما تحَصل بتتابِع الفِعل وتكرارهِ وإذا تُنُوسِي الفعل تُنُوسِيت الملكُة الناشئُة عنه. واهلّل علَّمكم 

ما لم تكونوا تعلمون.

قواعد اللغة - مراجعة لما سبقت دراسته 

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التّالية:* 
 قال الجاحظ في رسالة حبّ األوطان:	 

د ما )قلنا( في حبّ األوطان قوُل اهلّل عّز وجّل حين )ذكر الديار( يخبرُ عن مواقعها  ")وممّا يؤكِّ
 

ٌ
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َ
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َ
من قلوِب عباده فقال: ﴿َول

66( فسوّى بين قتل  ِبيًتا﴾ )سورة النساء 
ْ
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َ
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َّ
د

َ
ش

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
َعل

َ
ْم ف ُ َّ �ن

َ
ْو أ

َ
ْم َول ُ ْ �ن ِمّ

أنفسهم والخروج من ديارهم.
وقال عبد الحميد الكاتب، وذكر الدنيا: )نفتنا عن األوطان، وقطعتنا عن اإلخوان(.	 
وقال آخر في حبِّ الوطن:	 

بغيِثِه الــعــاشــقــَن  أرَض  ــُه  ــلَّ ال سقى  مناُهُم ــوَق  ف الهيئاِت  ذوي  وأعــطــى 

الّدرس الّرابع                    
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ــِب ــري غ ــلَّ  ــ ك األوطـــــــاِن  إىل  وردَّ  ــرِب حــبــيــِب ــقـ ــاً بـ ــوب ــب ــح ومـــتَّـــَع م

ائرُ )يحنُّ( إلى أوكاره، فاإلنسانُ أحقُّ بالحنيِن إلى أوطاِنه.	  وقال آخر: إذا كانَ الطَّ
وقال آخر: )عسرُكَ في داِركَ أعزُّ لكَ من يسِركَ في غربَتِكَ(".	 
قال الّشاعر خليل مردم بك:	 

جــائُِدُه غـاَض  حـّتى  الــدمُع  ُه  أَمـــــدَّ

َمضاِجُعُه ْت  َقــرَّ ما  الــنَّــوِم  ُد  ُمَشـــــرَّ

ـــــُدُه ــراِف يُ َعـيِنـيِه  ــعِ  ـــ ــأَْدُم ب فـمـَـْن 

ــوٍر وســـــــــــــــــائِــُدُه ــوتُـ وهـــل تَــِقــرُّ مِبـ

الأسئلة:	 
استخرج من اآلية الكريمة: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ َفعَُلوا مَا يُوعَُظونَ ِبهِ لََكانَ َخيْرًا لَّهُمْ وَأََشدَّ تَْثِبيتا﴾.. 1

أسلوب شرط، ثمّ حدّد نوعه وأركانه.	 
جملة صلة الموصول االسميّ.	 
 جملة خبريّة وبيّن محلّها من اإلعراب.	 

تمييزًا منصوبًا.	 
عدْ إلى بيتَي الّشاعر خليل مردم بك، ثمّ امأل الجدول بالمطلوب:. 2

إعرابهانوعهاأداة االستفهام

سمّ العلّة الّصرفيّة في الكلمات: )طائر 	 قال 	 قلنا( مع التّوضيح.. ٣
ما نوعُ المشتّقاتِ اآلتية: غريب - أعّز - عاشقين - محبوب.. ٤
 رتِّب الكلماتِ اآلتيَة وفقَ ورودِها في معجٍم يأخذ بأوائِل الكلمات:. 5

نفتنا - يحنّ 	 مواقعها - تثبيتًا.
زنِ الكلمات اآلتية بالميزان الّصرفيّ: نََفْتنا - أعطى 	 رَدّ - يُوعَظون.. 6
علّل كتابة:. 7

التّاء على صورتها في كلمتي: )قطعَت - رسالة(.	 
الهمزة المتوسّطة على صورتها في كلمتي: )هيئات - طائر(.	 
الهمزة األوّليّة على صورتها في كلمتي: )اخرُجوا - أَعطى(.	 
األلف اللينة على صورتها في كلمتي: )سقى 	 دنيا(.	 

أعرب الكلمات الّتي وُضع تحتها خطٌّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. ٨
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مشروعات مقترحة 

اعمل على تنفيذ أحد المشروعات التعليميّة اآلتية، متّبعًا الخطوات التالية:
أجِر دراسًة حول أحد األغراض الشعريّة، مبرزًا ما طرأ عليه من تغيير عبر عصور: )ما قبل اإلسالم، * 

صدر اإلسالم، األمويّ( من حيُث )معانيه، أساليبه، قيمه(، واختِر النّص الذي تعدّه أكثر غنىً 
وجمااًل، مثبتًا ما تذهب إليه باألدلّة.

اختر كتابين في أحد الفنون األدبيّة )شعر، قّصة، مسرحيّة( ألديبين كتبا في الموضوع نفسه من * 
عصر واحد أو من عصرين مختلفين، وقارن بينهما من حيث )أسلوب عرض الفكر، الغنى في 

المعاني، األخيلة والصور(، ثمّ استعن بتقنيّات التعليم المتاحة في عرض العمل على زمالئك 
ومناقشتهم فيه.

اعمل مع عدد من زمالئك على إجراء مناظرة حول الموضوعات الشعريّة البارزة في عصر ما قبل * 
اإلسالم أو صدر اإلسالم أو األمويّ، واختر اثنين من أبرز أعالمها، مقارنًا عملين لهما من حيث 

)أسلوب عرض الفكر، الغنى في المعاني، األخيلة والصور(، مفضاًل أحدهما مع ذكر األسباب 
التي دعتك إلى ذلك.

اعمْل مع عدد من زمالئك على تصميم مجلّة إلكترونيّة تتضمّن مقاالت نقديّة من إنشائك، حول * 
أعمال أدبيّة متنوّعة )شعر، قّصة، مقالة، مسرحيّة(.

اعمْل مع عدد من زمالئك على تلحين قصيدة من العصر األمويّ وغنائها.* 
اعمْل مع زمالئك على تحليل عمل أدبيّ )شعر قصصيّ، مسرحيّات شعريّة، قّصة، مسرحيّة(، * 

وتحويل أجزاء منها إلى مشاهد تمثيليّة، وتمثيلها أمام زمالئك.
اعمْل مع زمالئك على إجراء مقابلة مع أحد األدباء أو المفّكرين أو الفنّانين، مراعيًا إبراز الجانبين * 

التربويّ والتعليميّ اللََّذين أفدتهما من هذه المقابلة.
أجِر دراسًة حول أمثاٍل تختارها من كتاب: )مجمع األمثال للميداني( مبرزًا قّصة كّل منها، * 

والدّروس المستفادة منها.
تعدّ القضايا االجتماعيّة من الظواهر البارزة في أدب االتّباعيّين. استعن بمصادر التعلّم في إجراء * 

دراسة مقارنة بين شاعرين من شعراء المذهب االتّباعي عالجا إحدى الظواهر االجتماعيّة، محلاًل 
أوجه التشابه واالختالف في طريقة المعالجة، مبيّنًا المشاعر األكثر وضوحًا في عرض الظاهرة 

وفق معيار تقترحه للمقارنة، واعرضها أمام زمالئك.
اعمْل مع عدد من زمالئك على تصميم مجلّة إلكترونيّة بعنوان " سورية مهد الحضارات" تتضمّن * 

 دراسات نقديّة، من إنشائك، حول أعمال أدبيّة متنوّعة )شعر، قّصة، مقالة( متعلّقة بهذا الموضوع.

للعلماء العرب في المجاالت كلّها إنجازات مهمّة. تعاون مع عدد من زمالئك على إعداد ندوة * 
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حول عالم من علماء العرب قدّم للحضارة اإلنسانيّة إنجازًا كبيرًا في أحد المجاالت.
استعن بمصادر التعلّم التي تناولت فنّ المقامات وتعاون مع عدد من زمالئك على تنفيذ مشهد * 

مسرحيّ يتناول إحدى هذه المقامات.
أجِر مدارسة علميّة حول الطريقة التي تراها أكثر فاعليّة في تدريس إحدى مهارات اللّغة العربيّة.* 
أنشئ صفحًة على أحد مواقع التواصل االجتماعيّ تتبادل فيها اآلراء حول دور اللغة العربيّة في * 

تعزيز الهويّة واالنتماء.
اعمل مع زمالئك بالعودة إلى مصادر التعلّم على اختيار قصيدة وطنيّة وتلحينها وغنائها.* 
 اقترح على مدرّسك مشروعًا تودّ القيام به.* 

وع: خطوات إعداد الم�ش
اختيار المشروع: فّكر جيّدًا بالمشروع الذي ستختاره، إذ تعدّ هذه الخطوة هي األهمّ؛ ألنّها ذات . 1

أثر كبير في نجاح مشروعك أو إخفاقه، واحِرص على اختيار المشروع الذي يناسب ميولك، وقدّر 
جيّدًا الزمن الالزم إلنجازه في ضوء المصادر المتوّفرة.

التخطيط للمشروع: ضع خّطة لمشروعك مسترشدًا بآراء مدرّسك، على أن تتضمّن خّطة عملك . 2
النقاط اآلتية:

حدّد الهدف من المشروع بدّقة.أ . 
دوّن ما تحتاج إليه من مصادر التعلّم.ب . 
حدّد األدوات التي ستستعملها في إعداد مشروعك )بطاقات، تقنيات إلكترونيّة، أدوات ج . 

موسيقيّة...(.
إذا كان مشروعك فرديًّا فاستشر مدرّسك وزمالءك فيما يمكن أن تحتاج إليه. أمّا إذا كان د . 

جماعيًّا فاختر دورًا مناسبًا تقوم به مع مجموعتك، وتعاونوا معًا على إتمام المشروع على 
أحسن وجه.

ناقش مدرّسك وأعضاء مجموعتك في تحديد المكان والزمان المناسبين لعرض المشروع.	 . 

تنفيذ المشروع: بعد توّفر ما تحتاج إليه، وتعرّفِ دوِرك في المجموعة )إذا كان المشروع جماعيًّا( . ٣
ابدأ بوضع الخطوط الرئيسة لموضوعك، واجمع المادّة المطلوبة، واعقد عددًا من اللقاءات مع 

أفراد مجموعتك للوصول إلى الصورة المبدئيّة للمشروع، ثمّ ناقشوا المدرّس في كل خطوة من 
 خطوات التنفيذ لالستئناس برأيه، واإلفادة من مالحظاته.
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متابعة المشروع: تابع العمل مع مجموعتك، وناقشهم في كّل خطوة للوصول إلى الصورة النهائيّة، . ٤
ثمّ راجع المشروع كاماًل بعد انتهائه أكثر من مرّة، ثم تبادل الرأي مع زمالئك فيما توّصل كّل 
منكم من مالحظات حول المشروع، ثمّ اعرضه أنت ومجموعتك على مدرّسك ألخذ الرأي 

 بالصورة النهائيّة للمشروع قبل عرضه.

تقويم المشروع: قوّم مشروعك في ضوء النقاط اآلتية:. 5
مدى تحقيق الهدف من المشروع الذي قمت به.أ . 
مدى إتاحة المشروع الفرصة لنموّ خبراتك من مصادر التعلّم التي عدَت إليها.ب . 
مدى إتاحة المشروع الفرصة للتدريب على التفكير الجماعي والفردي في النقاط المهمّة.ج . 
درجة االستفادة من المشروع في توجيه ميولك واكتساب ميول واتّجاهات جديدة.د . 
مدى االستفادة من المشروع في تنمية المهارات المتعلّقة به )حوار، نقد، إبداء رأي، اتّخاذ 	 . 

قرار...(.
مدى إتاحة المشروع الفرصة على تكوين بنية عميقة عن الموضوع المطروح فيه.و . 



الحصص المخّصصة لتدريس الكتاب وفق مجاالته:

عدد الحصصالمجال

حّصتانالقراءة التمهيديّة

ثالث حصصالنصوص األدبيّة

حّصتانقواعد اللغة

حّصة واحدةالبالغة

حّصة واحدةالعروض

حّصتانالمطالعة

حّصتانالتعبير األدبّي

التعبير الشفوّي
على  المشروعات  لعرض  حّصتان 
تنفيذها.  إجراءات  وشرح  الطالب 
نهاية  في  لمناقشتها  وخمس حصص 

الفصل الدراسي.

حّصتاناالستماع


