مــــذكرة تربويــــــة
الموضوع:وصف البرق والمطــر
لعبيد بن األبـــــــرص

المـــــــــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام :التعرف على الوصف الجاھلي
الھدف الخــاص :وصف مظاھر الطبيعة في العصر الجاھلي
أثر الطبيعة في نفسية الشاعر الجاھلــــــي
الحروف المشبھة بالفعــــل
ما يصلح من الحروف رويًّا
الوحدة التعليمية :الثالثـــــة

الكفـاءة
المقيسة

المستوى :السنة األولى
الشعبـــة :ج م آ
التوقيت :أربع ساعات

سير الدرس
المضــــامين

المراحل

المعرفـــة

ھو عبيد بن األبرص بن جشم بن عامر بن مالك بن أسد
بـــــــــن خزيمة المضري  ،شاعر جاھلي وأحد شعراء
المجمھرات مـــــــن الطبقة األولى.مدح األمراء  ،عايش امرأ
القيس  ،قتله الملك المنــــذر بن ماء السماء سنة 554م .
له ديوان شعر متعدد األغراض  .وله في وصف الطبيعة ھذا
النص وغيره  ،ومن حكمه:
وغائب الموت ال يؤوب
وكل ذي غيبة يؤوب
ساعد بأرض إذا كنت فيھاوال تقل إنني غريب
من يسأل الناس يحرمــــــوه وسائل ﷲ ال يخيــب
العارض= السحاب العابر  .دان = قريب  .مسف = قريب مـن
األرض .فويق= تصغير فوق .الھيد ب من السحــاب = المتدلي
القريب من األرض  .الراح= كف اليد  .أقراب = ج قُ ُرب وھـــي
الخاصرة  .ر ﱠماح = الضارب برجله ...

الطريقة
والوسيلة

معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الفھـــــــم

 ما الظاھرة الطبيعية المثارة في النص؟ * البــــــــرق . بم شبھھا ؟ وما شاھد معھا ؟ وما العالقة بينھما ؟* شبه البرق ببياض الصباح  .وشاھد معھا السحاب .
والعالقة بينھما ھي ربط السبب بالمسبب .
 ما المقصود بـ"يكاد يدفعه من قام بالراح" ؟ وما اللفظانالداالن على ھذا المعنى ؟ * لقرب السحاب من األرض .
واللفظان ھما  :دان و مسف  .فويق األرض .
أكتشــــــــف  -ھل يستطيع أحد أن يحتمي من المطر ؟ لماذا ؟ وما الصورة
معطيـــــــات البيانيـة المعبـرة عنه ؟ * ال أحد يحتمي منه ال ضطراب الماء
النــــــــــص و غمـــره البعيد والقريب والمختفي والظاھر .
حواريـــــــــة
والتشبيه المرسل المفصـــــــل  " :كأنما ..ريط منشرة "
 بم شبه جبل "شطب"حينما عاله أول السحاب؟* شبھه بحصان أبلق ركب خاصرته المط ُر لشدة تساقطه .
 حدد البيت المتضمن نزول المطر بعد تفاعل  * .البيت . 4 بم شبه صوت الرعد ؟ وما إيحاؤه النفسي ؟ * شبھه بصوتالنوق التي ترعى أوالدھا  .وإيحاؤھا النفسي ھو شدة الحنين
إلرشـــــاح الناقة وليده .
 تغير اتجاه نزول المطر بعاملين  .ما ھما ؟* ريح الجنوب والرعد .

يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

1as.ency-education.com

إلقائيـــــــــــة

المعيار
الزمني

10د

إلقائيــــــــــــة 10د

25د

 األبيات الدالة على الظواھر الطبيعية .ما ھي؟* البــرق  +العــارض وھــو السحـــاب  +شعــــاع الصبــــــح
في البيـت  -1و الرعد في البيت  4و ھبوب الريح في البيت . 9

التحليل
البحـث عن

العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

التركيــب
يستخرج
يصنـــف
يرتـــــب
يحـــــــدد

التطبيــق
يحــــرر
يصــف

وارتج
 استخراج الصيغة النحوية الدالة على قوة البرق *.التجﱠ
 ما ھو زمن تتبع الشاعر لھذا المشھد ؟ * ھو الليل للداللةعلـــــــى ھمومه وحزنه وسھره .
 ما أثر" فويق" في المعنى؟ * لتصوير شدة قرب السحابمـــــــن األرض لثقل ما يحمل من مطر .
 أيھما أكثر داللة في المعنى الكناية أم التشبيه في البيت  5؟*ھــــو التشبيه ألن المختبئ في بيته كالمتواجد بالخارج ال أحد
يسلم مــن المطر  ،وھذا لكثرة سيالنه .
استخراج األلفاظ الدالة على أحوال السحاب:ناقــــــــــش دان ،مسف،ھيدبـــه  ،فويق األرض  ،ريقه .
معطيـــــــات واأللفاظ الدالة على الرعد  :التج وارتج  .والدالة على صوت
النــــــــــص اإلبــــل  :بحا حناجرھا .
حواريــــــــــة
 الطباقان :الليل و الصبح  .واألثر متجل في إثبات طولسھــــــــر الشاعر ليل نھار .والثاني :أعاله و أسفله لتبيان شدة
االضطـــراب الشامل للرعد المرتج الملتج رعده .
 ماالصورة البيانية األكثر استعماال في النص؟ وما أثــــــرھا ؟* التشبيه المرسل  .واألثر متجل في طغيان المجال الحسي الذي
ال يؤمن بغيره الجاھلي وارتباطه الشديد ببيئته  ،واھتمامه
بالمنـــــاخ والثروة الحيوانية التي يعتمدھا في حياته .
 كيف تظھر البيئة؟ * تظھر مؤثرة فيه وفي حياته.فھي بيئـــــــــة مطيرة تعتمد الحيوان مصدر عيش  .ارتباط
الجاھلي بالحيـــــــوان وإشفاقه عليه .قلق الجاھلي المستمر
على مصيره المرتبط بالمـــاء غيثا )أبيت أرقبه( .
 استخراج التشابيه  :عارض كبياض الصبح لماح .كأن ريـ ﱢقــــــه أقراب أبلق رماح ينفي الخيل.
كأنما بين أعاله وأسفله ريــــــــــط منشرة...
 استخراج صفات البيت : 2دان ،مسف ،ھيدبه فويـق األرض،إلقائيـــــــــــة
و :7جلة شرفا  ،شعثا  ،لھاميم .
أحدد بنــــاء  -النص شعر وصفي ذاتي أبرز مظاھر الطبيعة مــــــــــن خالل
النــــــــــص األوصاف  ،و التشابيه  ،وألفاظ األلوان واألصوات .
 تطبيق وصفي  :حــن السحاب الخجـول يحمـل المـــاء النميــرللعشب والبھم قبل اإلنسان الضرير ،ليعــم الخلق بالخير ويمير،
صــر القطر فـي الوقع كأن الرعــد يصيح بصوت األمير
فكلمـا ق ﱠ
أن يضخ الماء الزالل الھدير  ،وكلما أظلمت مسالك الغيث أنار
ق تصدح على ورق أخضر
البــــــرق دروب االنتشاء و كأن ال ُو ْر َ
ثمل عربيــد في وجه الصيف البخيل العنيد .
أتفحـــــــص  -تحديد ضمائر المطر :نجوته  ،محفله ،أعاله  ،أسفله  ،كأن ،
االتســــــاق فيه عشارا أواله  ،مال به  .الضمير أعلى قيمة المطر مبرزا
واالنسجــام ملكيتــــــه وسيطرته .
في تركيـــب  -ما أثر الجملة االعتراضية في البيت 3؟* تحديد مرتكز جمـــال
فقـــــــــرات الصورة حصرا ألن أ ول ما يحضن أول السحــــاب ھو مرتفــــع
النــــــــــص األرض جبال كان أ و غيره .
 ما داللة تنكير "بحا و ھدال" ؟ * ھو تعميم ھتيــن الحالتيــنحواريــــــــــة
علــى جميع اإلبل والنوق حين ترتبط بإطعام أوالدھا وال تتميز
بھــا أم عن غيرھا من األمھات .

1as.ency-education.com

25د

25د

10د

التقييــــم

ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق
يقـــــرر

قواعــــد
اللغــــــة

أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

الحــــــروف
المشبھـــــة
بالفعـــــــــل

 ما داللة تتابع النعوت في البيت  7؟ * إلبراز شدة اھتمامالنــوق بأبنائھا ويستوي في ذلك صغار اإلبل والعجائز من ھن .
 عالم يدل استيفاء الشاعر وصف اإلبل في البيت  8؟* يدل على معرفة الشاعر واھتمامه بالتربية المادية والمعنويـة
للحيوانات و كأنه خبير بيطري ونفساني .
وأثر ذلـــك في المعنــى متجـــل في إشباع المعاني عن طريـــق
التصوير المتتابع أ و ھــو حشو يُ ْبتَ َغى به إيقاع العروض .
 ھل وصف المشھد ھنا وصف واقعي أو وجداني ؟*ھو وصف وجداني خاص بالشاعر الن كل شاعر يختلف عـــن
غيره في وصف المشاھد ذاتھا .
 مم استمد الشاعر المشبه به ؟ وما عالقتــه بخيــال الشاعـــروبيئتـــه؟ * استمده من بيئته ولم يخرج به بعيدا عنھا مما يدل
على محدودية خيال الشاعر .
)) فالجاھلي ال يصور إال ما يرى مجال الحس فيه (( .
حواريــــــــــة
 استخرج تشبيھا فصلت جزئيات صوره :* البيت  7و  : 8وجـــه الشبه فيه مفصل تمثيلي لقيامه على
الصور الجزئية وھي  :كبـر سن اإلبل شعث األوبار  +اللھاميم
أي ممتلئة الضرع  +الھامات باإلرضاع  +بحة الحناجر+
مھتدلة أشفار العيون +الراعيـــــــــة أوالدھا في الكأل .
وأثره في المعنى يتجلى في إبراز عملية تمخض السحاب
إلسقـــاط مائـــــه .
 بين تأثير الطبيعة الحسي في بناء معاني النص .* لقد وفرت الطبيعة للشاعر مظاھرھا كالبرق و بياض الصبـــح
والرعد والمطر فالريح الجنوبية الموسمية التي ال ماء فيھا و
جبل الشطب.
واستعان في ذلك بالنوق و أبنائھا .وھي مشاھد حسية طبيعية .
 استخرج الحروف المشبھة بالفعل * .كأن ريقه أقراب أبلق.3.وكأن فيه عشارا  .7أما كأنما فھي غير عاملة ألنھا مكفوفة بما
الزائدة .
 ما ھي األحرف األخرى ؟ * ھي  :إن  ،أن  ،لكنﱠ  ،ليتَ  ،لع ّل َ. ما حكمھا ؟ * أن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب األولحواريـــــــــة
ويسمى اس َم َھا  ،وترفع اآلخر ،ويسمى خب َرھَا .
 لماذا شبھت بالفعل؟ * لفتح أواخرھا كالماضي  ،ووجود معنىالفعل في كل حرف منھا  .فإن التأكيد والتشبيه واالستدراك
والتمني والترجي ھي من معاني األفعال .
معانيه
الحرف
التوكيد
إن وأن
كأن العلم نور والجھل ظالم التشبيه المؤكد
أشعب ذرب فكيه لكنه يخيل االستدراك
لو نصرت الحق النتصرت التوكيد
لكنك خذلته فخذلت .
أال ليت الشباب يعود يوما التمني
الترجي
لعل الفرج قريب
اإلشفاق
لعل المتھاون ھالك
بمعنى كي
 لعلكم تتقون 
الظن
لعل الملحد يؤوب
سا
لعل منايانا تَحولَنﱠ أ ْب ُؤ َ
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15د

1ســـــا

العروض

الحــــــروف
التي تصلـح
أن تكـــــون
رويـــــــــــا

النقــــــــد

النقـــــــــــد
الموضوعي
والذاتــــــي

 ما ھي الحروف التي تصلح رويا ؟* كل حروف المعجم تصلح رويا إال ما استثني .
لكز -ال يكون رويا :
 -1األلف :ألف اإلطالق في  :قاما  ،قعدا  .األلف التي تتبين بھا
الحركة في  :أنا وحيﱠھال  .وألف التنوين في  :رأيت قم ًرا .
وألف البدل من النون الخفيفة في  :صبرت أم لم تصبرا .
 -2الياء  :ياء اإلطالق في :قُومي ،واذھبي .
إلقائيـــــــــــة
 -3الواو :واو اإلطالق في  :من ھمو .
تصحوا إذا انض ﱠم ما قبلھا .
وواو الجمع في  :صو ُموا ،
ُ
 -4الھمزة :الھمزة المبدلة من ألف التأنيث في الوقف في :
ھذه ُح ْب ْ
أل في حبلى .
اقض ْه  ،ار ِم ْه .
 -5الھاء :الھاء التي تتبين بھا الحركة فيِ :
وھاء التأنيث في  :طلح ْه،حمز ْه  .وھاء اإلضمار في  :شكرتُهُ
ومدحتُھا .فإذا سكن ما قبل الھاء جاز أن يكون رويا .
 -6حروف الوصل  :األلف  ،الواو  ،الياء  ،الھاء سواكن يتبعن
الروي في  :أصابا  ،الخيامو  ،الكاتبي .
ي ِ◌فِ ِه
 تعريفه  :لغة  :ميز صحيح النقد )العملة النقدية( من ز ﱢ.
 اصطالحا :علم يعتمد أسسا لتقييم العمل الفني بإبراز مواطنالقوة والجمال من غيرھا معلال تارة ومفسرا أخرى .
 أنواعه :النقد من حيث مضامينه نوعان .موضوعي و ذاتي . النقد الموضوعي  :ھو نقد يقوم بوصف العمل كما ھو بعيداعن العاطفة والميل  .وسائله في ذلك اللغة الدقيقة ودقة
المصطلح  ،والتجرد من الخيال  .ومن نماذجـــه :
النقد البنيوي  ،النقـــــد المقارن  ،النقد المعياري ...
 النقد الذاتي  :ھو نقد يقوم على رؤية خاصة وأفكار مسبقة .وھو انطباعي ونسبي  .يميزه الخيال وإيحاء الداللة ,
وتنوع األحاكم وتباينھا العتماده التأويل  .ومن نماذجه :
النقد التفسيري  ،النفسي،الجمالي ...
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إلقائيـــــــــــة

30د

30د

مــــذكرة تربويــــــة
في مدح الھاشميين
للكميــت بن زيــــد

المــــــــادة  :اللغة العربية وآدابھا الموضوع :
النشــــــــــــــاط  :نــص أدبـــــــــي
الھدف العــــــام  :التعرف على المدح األموي
الھدف الخــاص  :مظاھر الحياة السياسية في العصر األموي
والح َجاج الشعري
السجال السياسي ،
ِ
البدل وأثره في المعنى
فائدة بحر الطويــــــل
التجربة الشعريــــــــة
الوحدة التعلﱡمية  :التاسعـــــــة

الكفـاءة
المقيسة

المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

المستوى :السنة األولى
الشعبـــة :ج م آ
التوقيت :أربع ساعات

سيــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــدرس
المضــــامين

المراحل

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الطريقة
والوسيلة

ولد الكميت بن زيد األسدي سنة680م  .وھو شاعر،وفارس  ،من
أھل الكوفة )معنى الكوفة  :الرملة المستديرة( .اشتھر في العصر
األموي .كان عالما بآداب العرب ولغاتھا وأخبارھا وأنسابھا.
وكان كثير المدح لبني ھاشم آل البيت و ُعرف بشاعر بني ھاشم
السياسي الذي يدافع عنھم  .وھو أ ﱠول من َس ﱠن السجـال السياسي
الح َجا َج الشعري وسيلة
أو ما يُسمى بالبوليمك .وأ ﱠول من اتخذ ِ
لذلك .وھو أحد أصحاب الملحمات إلى جانب الفرزدق وجرير
والراعي و ذي الرمة والطرماح  .توفي سنة  744م عن عمر
يناھز  64سنة .ترك ديوا ن"الھاشميات" .ومن حكمه :
إلقائيـــــــــــة
ﻀﻰ ﻋﺠﻴﺒُﻬﺎ ﺑِ ٍ
اﻷﺣﺪاث ﺗﻔﻨﻰ ﺧﻄُﻮﺑُـ َﻬﺎ
ﻄﻮل وﻻ
ُ
أﻻ ﻻ أرى اﻷﻳﺎم ﻳُـ ْﻘ َ
وﻟﻢ أَر ﻗﻮل اﻟﻤﺮِء إﻻ ﻛﻨﺒﻠــﻪ ِ ِﺑﻪ وﻟــﻪُ ﻣﺤـﺮوﻣـﻬﺎ وﻣ ِ
ﺼﻴﺒُﻬﺎ
ُُ ُ
ْ
ْ َ
ِ
ﺴﻮﺑُـﻬﺎ
ﻛﺴﺒﺎ أﻓ َ
و ﻣﺎ ﻏُْﺒ ُﻦ اﻷَﻗْﻮام ﻣﺜْ َﻞ ﻋﻘﻮﻟ ِﻬ ْﻢ و ﻻ ﻣﺜﻠﻬﺎ ْ
ـﺎد ُﻛ ُ
البيض=النساء الحسنوات .الرسم=آثار الديار ،األطالل.البنان=
الظ ْفرُ ،طرف اإلصبع.النﱡھَى=العقل.الرھط=القوم،الجماعة،القبيلة.
إلقائيــــــــــــة
الكنف=الظل،الجانب.عطفاه=جانباه،طرفاه.بكيل،أرحب=ھما
الخباء المطنب=البيت المشدود باألَحبال.
حيﱠان من أحياء ھمذانِ .

 لمن طرب الشاعر؟ * ألھل الفضائل والنھى بني ھاشم . وعمن أعرض ؟ * عن النساء  ،وعن اللعب .ﱡ
ض ِ◌ عنه ھنا؟ *تعريضا بالخصوم لتغزلھم
 ل َم ُذ ِك َر ال ُم ُ◌ ْع َر ِبالنساء.
 في أي مرحلة من مراحل عمره نظم قصيدته ؟ * في كبره . عن أية دار و رسم أعـلن رغبته عنه ؟* عن ديار النساء المتغ ﱠز ِل بھم في مطالع القصائد.
أكتشــــــــف  -ما المقصود بالبنان المخضب ؟ * ھن النساء .
معطيـــــــات  -بم وصف الشاعر بني ھاشم ؟
النــــــــــص * وصفھم بخير بني آدم وحواء  ،وبالطھر.
 ما العواطف التي تجمعه بھم؟ * .تقربه إلى ﷲ بحبھم،والرضىلھم والغضب من أجلھم  ،تواضعه ،ومو ﱠدته لھم.
 ماذا يفيد االستفھام في البيت  7؟ * غرضه التوبيخ والتأنيب. -ماذا عاب عليه الخصوم؟ *عابوا عليه حبﱠهُ الھاشميين.
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حواريـــــــــة

 ب َم أجابھم؟ * أجابھم بھجائھم ورميھم بالغفلة والضالل. أين يظھر تعريض الشاعر بمذھب خصومه؟* يعيبونني من ِخبﱢھم وضاللھم بـ  . 8ويرون سفاھا بـ . 9
 ما الفرق بين"واجب" و"أوجب" ؟ تعلقت األولى كاسم فاعلباالستقبال  ،والثانية كاسم تفضيل بالوجوب والتحيين أي اآلن.
والمعنى ُم ْنھَى في الثانية.
 ل َم ذكر الشاعر الحيين" بكيل" و"أرحب"؟ .وما المقصود منھذا التخصيص؟ * ذكرھما لبعدھما عن آل ھاشم باعتبار أن
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم لم يترك أوالدا يرثونه .والمقصود
منه أن آل ھاشم أولى بحب الشاعر من غيرھم الذين يريدون
السلطة بإبعاد الھاشميين أصحاب الحق األول فيھا.
 ب َم أثبت الشاعر الخالفة للھاشميين ؟ وما تقديرك ألوجه ھذااإلثبات؟ * بأن ذوي القربى أولى بالخالفة من غيرھم،وأنھم أھل
المكارم التي أعلت قريشا .وتقديري ھو أن إثبات الشاعر في
محله باعتبارآل ھاشم أولى بالخالفة ألنھم األقرب من رسول ﷲ-
في ھديه و دعواه ورسالته الخالدة.
 التلخيص  :لـم يطـرب الشاعــر كخصومــه بالتغـزل بالنســاءواللعب  ،وإنما يتغنى بحبه آلل البيت من الھاشميين الذيـن بحبھم
يتقرب من ﷲ ليـرد على خصومـه وخصومھم الذيـن أعابوا عليه
تعصبه لھم بالتعرض لھم و محاججتھم بإبراز أحقية الھاشميين في
الخالفة وابتعادھم عنھا .وألن الھاشميين ھم عز العرب وقريش
كلھا.

التحليل

البحـث عن

العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

 ما موضوع النص ؟ و ما ھي دوافعه ؟ * الموضوع ھـو مـدحالھاشميين ومواجھة الخصوم ومحاججتھم  .ودوافعه ھو الصراع
السياسي على الخالفة بين بني ھاشم ومن يتصل بنسب الرسول
 صلى ﷲ عليه وسلم - مقدمة القصيدة على طريقة القدامى لكن بطريقة مختلفة  .وضح*.التشابــه ھــو المقدمــة الطلليــة .االختــالف ھـو عـدم التغــزل
كـما تغـ ّزل الجاھليــون .
 ما مذھب الشاعر السياسي ؟ استخرج ما يؤيد حكمك.* ھـو ھاشمـي االتجـاه ومعـارض لغيرھــم قـربـوا مـن الرســول
أو بعـدوا .ومـا يؤكــد ھـذا الحكــم  :البيــت 8،6،4
وفـي قولــه  " :و حق الھاشميين أوجب ".
أناقــــــــــش  -حدد مظاھر المعارضة والجدل في النص*.البيت .12.11.9.7
معطيـــــــات وضح بيان البيت 6و "*.12خفضت لھم جناحي مودة".كناية عن
النــــــــــص صفـة التواضع وبرھـم  .والجناحـان ھمـا الذراعـان  .وأثره متجل
في إبراز مدى حب الشاعر آلل البيت وتواضعه لھم .
والثانيــة فــي قولــه  " :فيھم خباء المكرمات ال ُمطَنﱠبُ "  .وھـي
استعارة مكنية في " :الخباء " إِ ْذ شبه المكرمـات بالنسـاء فحذ ف حواريــــــــــة
المشبـه بـه النسـاء  ،وذكـــر احــدى خصائصھـــا وھـي الخبــاء
الــذي تُ ْخبَـأ ُ فيــه النســـاء .
وأثره متجــل فـي تشخيـص المجـرد من بـاب إبراز أھمية احترام
المكـارم عنـد بني ھاشم كاحترامھــم المرأة .
 ما ھي مميزات أسلوب الشاعر؟ * استعمال األلفاظ المادحة كـ :طربت ،البيض ،مودة،حبھم،المكرمات"وھو معجم سھل وإيجابي.
كثرة أفعال المضارع البالغة  18فعال .خال منھا البيت 12،6فقط
للداللة على التجدد واالستمرار في محموالتھا .كما مثﱠل الماضي
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التركيــب
يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد

التطبيــق

أحدد بنــــاء
النــــــــــص

يحــــرر
يعـــلــل

أتفحـــــــص
االتســــــاق
واالنسجــام
في تركيـــب
فقـــــــــرات
النــــــــــص

ثلث المضارع بست مرات تردد في البيت  1،4،6،10،12بمعدل
مرة واحدة إال البيت 12تردد مرتين.مما يدل على ثبات واستمرار
داللة محموالت الماضي.وما يلفت النظر كثرة حرف الباء المالئم
لجھريته غرض المدح والھجاء على حد سواء .وقد بلغ عدد تردده
 37مرة  .وتراوح تردده بين مرة واحدة كحد أدنى في البيت 6
وبين خمس مرا ت في البيت  . 8،7كما ظھر األسلوب الخبري
االبتدائي والطلبي المالئم إلبراز الحجج وتثبيتھا  ،والوصف
التعليلي  .وقلة اإلنشاء المتمثل في االستفھام بالبيت .7وغرضه
التوبيخ .
ما ھي مالمح بيئة الشاعر؟*بيئة يسودھا اللھو ،والتغزل بالنساء
ويمثل ھذا التيار خصوم شاعرنا من جھة ومن جھة أخرى ظھور
تيـار الزھـد والترفـــع عــن الدنايــا ويمثلــه شاعـرنــا بالتواضـع
آلل البيت  ،والتقرب إلى ﷲ بحبھم  .كما ظھر التنافس السياسي
واضـحا القائـم علـى التھكـم والسخريــة بالنــاس والتطـاول علـى
حقوقھـم  .فھـي بيئة سياسيـة تنافسية تقوم بيـن اللھـو ظلمـا وبيـن
الزھد والطاعة ع ْدال.
 أسلوب الشاعر مباشر  ،بم تفسﱢر ذلك ؟ * ألن الشاعر في حالةر ﱟد عنيـف بعدمــا تناولـه الخصـوم وھـو بعيد عنھـم أي ليـس فـي
مواجھـة مباشــرة .
 عالم أقام الشاعر جداله السياسي؟ وما نمط أسلوبه ؟*أقامه على معيار ديني في الوالء آلل البيت  ،ومعيار أخالقي في
رمي الخصوم بالغفلـة والضالل عن الحق  ،وسفاھة الرأي .
الحجـاج السياسـي  ،أو بمـا يسمـى اآلن بالحـرب
ونمــط أسلوبـه ِ
الكالميـة.
 ھل ترى في قلة اإلنشاء خصائص لنمط آخر؟ وضح.* قلتــــه تعـزى إلى النمـط السردي و الوصفـي العتمـاد الشاعـر إلقائيـــــــــــة
علـى اإلخبـار التوضيحـي والتوصيلـي .
ً
 كيف تقنع أباك الذي طلب منك السفر بَ ّرا وسافرت جوا ؟ تجيـب ألن الجـو أسـرع وآمـن يوفـر عنـك عنـاء السفـر وتبذيـرالوقـت .وأنـه يوفـر لك رؤية بانوراميـة فوقيـة  ،ويحـررك مـن
الخوف الذي طالما أعجزك عن زيارة أماكن أخرى  .و أنك تريد
اكتشـاف السفـر الجـوي الـذي لم تجربـه مـن قبـل والتعـرف على
تقنيـات المالحة الجوية ممـا يساعـدك على االجتھـاد في الدراسـة
والدخول إلى مدارس الطيران .ولتفاخر به من كان يفاخرك دائما
بسفره المتواصل مع أبيه لألماكن المقدسة.
 تك ﱠر َر النفي في البيتين األول والثاني  ،ما أثر ذلك في المعنى ؟* للمخالفـة والمغايـرة من حيـث أراد ضـرب الخصم في أضعـف
نقاطـه وھـو التغـزل بالمرأة واللھو .وھي األماكـن التي يستھدفھـا
غالبا الخصوم السياسيون لإليقاع بھم وھزمھم سياسيا .
 تكرر حرف الجر"إلى" في البيتين الثالث والرابع  ،ما داللة ھذاالتكرار؟ * إلبـراز انتھـاء الغايـة الساميـة وھـي حـب آل البيـت
الھاشميين  .فليس ھناك غاية للشاعر أكبر من ھذه الغاية .
حواريــــــــــة
 على من يعود ضمير الغائب "ھم" من البيت الرابع إلى البيتاألخير؟ وما مفاده ؟ * يعود على الھاشميين  .ومفاده أن الضمير
يعكس شھرة بني ھاشم وال داعي لتكرار ذلك للخصوم .
 ما داللة أسماء التفضيل في األبيات األخيرة على معاني النص؟* تتمثل في أنھا األقدر على إنھاء المعاني وإشباعھا وثباتھا.
 -في األبيـات الخمسـة األخيـرة ارتباط السابق من األشطـر بمـا
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يقابلھا مـن األشطر ،بم تفسـر ھذا االرتباط ؟ وما أدواتـه؟
*يُفسﱠر ھذا االرتباط بالتدويـــــر .
وھو من العيوب المقبولة في الشعر ألنه ال ينتھي بقصد داللــــي
و إن انتھى بقصد إيقاعي وعروضي في أعاريض صدور ھذه
األبيات .ومن أدواته بالترتيب" :على" وھو حرف جر،و"سفاھا"
وھو تمييز نسبة /جملة ،و" لقد" وھما مؤكدان خبريان للخبر
اإلنكاري،و"فإن" فاألول حرف تعليلي زائد والثاني مؤكد خبري
يفيدان إنكارية الخبر.و"وفيھم" وھي شبه جملة مسبوقة بواوالحال

التقييــــم

ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق
يقـــــرر
يفســــّـِر

قواعــــد
اللغــــــة

أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

البــــــــدل

 ما الموقف الذي تبناه الشاعر في ھذا النص؟ * تبنى الدفاع عنأحقية الخالفة لبني ھاشم من حيث امتداحه إياھم .
 أوجز القول في أوجه دفاعه عن حق بني ھاشم في الخالفةوعلﱢق عليھا؟ * قام دفاع الشاعر على ھجوم خصوم الھاشميين
من حيث التعريض بھم إقباال على التغزل بالنساء  ،واللھو،والغفلة
والضالل  ،وسفاھة الرأي من جھة  ،ومن أخرى قام على مدح
الھاشميين بإبراز مكانتھم من الرسول،وفضلھم على الناس ،
وسماحتھم ،وكثرة مكارمھم وصونھا .ويعتبر دفاعه دفاعا شرعيا حواريــــــــــة
وقويا في الوقت ذاته لمعرفته كيفية تصويب سھم النقض لھم نحو
نقـاط ضعفھـم التي نفـذ مـن خاللھا لتسفيھھـم وكأن الشاعـر محـام
ھاشمي ،أونائب عام يمثل حق المجتمع أمام الخصوم الذين يطلب
فيھم معاقبتھم على اغتصاب حق شرعي من أصحابه.
 جسد الشاعر مبدأ الحقيقة في تعبيره أبلغ من المجاز .بم تفسرھذه الظاھرة؟ * ذلك أن الشاعر في موقف سياسي انفعالي دفاعي
ال يحتاج إلى كثير خيال الذي يتالءم مع العواطف الھادئة
والمستقرة  .فاالنفعال الحاد يعطل عملية التخيل.
 في صـدرالبيـت الخمـس الحـظ  " :بني ھاشم ر ْھ ِط النبي"من المقصود بالرھط؟ وما عالقة الرھط بالمقصود؟
*المقصود ھو بنو ھاشم  .والعالقة ھي تجاور ،واحتواء ،وتتابع .
 ھل ھذا التابع جامد أو مشتق ؟ وما داللته ؟*كلمة " رھط" جامدة وداللتھا داللة متبوعھا ال تنقص منھا شيئا.
 ما ھي التوابع التي درستھا؟ * العطف  ،النعت  ،التوكيد.واآلن ستكتشف نوعا آخر جديدا من ھذه التوابع .
 ھل ھناك واسطة لفظية بين التابع والمتبوع في تعبير:" بني ھاشم رھط النبي" ؟ * التوجــد .
 كيف يسمى التابع والمتبوع ؟ * يسمى )التابع( بدال و)المتبوع( حواريـــــــــةمبدال منه .والبدل ھو المقصود بالحكم.يأتي عادة بعد مبدل منه
مبھم ليفسره مثل  :بلﱠغ الرسو ُل محم ٌد  -صلى ﷲ عليه وسلم –
رسالةَ ربه ونحن على ذلك من الشاھدين .
 ما ھي األنواع التي تعرفھا له ؟ *مثاله
نوع البدل
الخليفةُ عمرُ)ض(أول من
بدل كل من كل=بدل مطابق
شكل الشرطة .
بدل بعض من كل=جزء من كل حفظت القرآنَ نصفَه
العرب جھي َزةُ
أعجبت
بدل اشتمال
َ
ُ
بالغتھا.
الشـرك نوعـــان  :األكبــر
بدل معرفة من نكرة
واألصغـــر
بدل فعل من فعل شرط اتفاقھما أوحى ﷲ للنحل قال:اتخذي
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في الزمان والمعنى
بدل االسم الجامد المعرف
ب"أل" من اسم اإلشارة
تطبيق:
 -الحظ قوله :

من الجبال بيوتا ومن الشجر
ومما يعرشون
قال تعالى إن ھذا القرآنَ
يھدي لِلﱠتي ھ َي أَ ْق َو ُم

ﻳﺶ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا * وﻓﻴﻬﻢ ﺧﺒﺎء اﻟﻤﻜﺮﻣﺎت
أﻧﺎس ﺑﻬﻢ ﻋﺰت ﻗﺮ ٌ

العروض

أھميـــــــة
الطويــــــل

النقــــــــد
ُ
أكتشف
أستنت ُج

التجربــــــة
الشعريـــــة

ﱠﺐ
ُ
اﻟﻤﻄَﻨ ُ

َت قريشنفأصبحو*وفيھم خبا ُء ْلمكر ْ
عزز ْ
أناس ُْن بھم ْ
ماتلمط ْننـَـبـو إلقائيـــــــــــة
0//0//0/0//0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// 0/0/ 0// 0/0//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 ما البحر الذي ينتمي إليه ھذا البيت؟ *الطويل  .ما مفتاحه؟*طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
 ألي األغراض يصلح بحر الطويل؟ * لكل األغراض بما فيھاالمدح .لماذا؟ * ألنه يتسع لجميع المعاني في أي غرض.
لذا فھو أكثر البحور استعماال في الشعر العربي.
تطبيق: ما ھي التعابير التي استعان بھا الشاعر في دفاعه ؟ وما تقديركلھا؟ * من التعابير التي ساقھا لنقل تجربته الشعرية منظومة
األفعال و قد سخر لذلك ثمانية عشر فعال مضارعا لتعميق
الموقف الدرامي المضاد  .وستة أفعال ماضية مما يضفي طابع
اآلنية والتحيينيى في الرد على خصومه .كما ساق حرف الباء
بسبع وثالثين ترددا لما له من قوة جھرية يحمل بھا رفضـــــــــه
و دفاعـه .وھــو مـن الحـروف الشفويـة  .أمـا المنظومـة االسميـة إلقائيـــــــــــة
فحاضـرة مـع أسماء التفضيل لقدرتھا على حمل المعاني وإنھائھـا
وإشباعھـا  ،كمـا وظـف األسماء النكرة بكثرة مع توظيف ضميـر
الغائـب  .وھــو ما يساعــد علـى تجسيــد غيـاب الھاشمييــن عنـد
خصومھم وحضورھم المختفي في نفوس أنصارھم  .وواقعيـة
ومباشرة الشاعر جعلته يميل إلى الكناية المرتبطة تَحقﱡقًا بالواقع.
 ما ھي مكونات التجربة الشعرية ؟ * تتكـون تجربـة الشاعـرالشعرية من أثر المنافس/الخصم عليه وتأثره به ونقله صدقا إلى
اآلخر عبر قصيدة تؤرخ للصراع السياسي المعيش في ظل الحكم
األموي  .والنص مليء بشتى االنفعـاالت التي تبينھا الشاعـر من
خالل رصده الداخلي النفعاالت الخصم أيضا.
ولذلـك جـاءت تجربــة الشاعـر لوحـة ترســم حـزب الھاشمييـن ،
وحــزب بنـي أميـة  ،واآلخريـن  ،مـع إشــراك اآلخــر /القــارئ
ال كطرف مباشر في الخصام و إنما كحاكم يحكم بين الخصوم من
خــالل معطيـات الشاعــر التـي تبيــن موضوعيتـه لكونــه يحــب
الرسـول – صلـى اللـه عليـه وسلـم  -متأسيــا بأسوتـــه.
فمكونــات التجربـة مكونــات واقعيــة أليمـــــة .
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مــــذكرة تربويــــــة
المستوى:السنة األولى.
الموضوع :فتـــح مكــــة
المـــــــــــــــادة:اللغة العربية وآدابھا.
سان بن ثابت األنصاري الشعبـــة:ج م آ
النشــــــــــــــاط :نــص أدبـــــــــي.
لح ﱠ
التوقيت:أربع ساعات.
الھدف العــــــام:أثـر الفتوحات اإلسالمية في الشعـر.
الھدف الخــاص :خصائص الشعر اإلسالمي في مواجھة الشرك والكفر.
خصائص غرض الھجاء في الشعر اإلسالمي.
محاكاة النص مشافھة وكتابةً.
العدد األصلــــــي والترتيبي.
بحــر الوافــر.
التذوق الجمالي.
الوحدة التعلﱡمية :السابعة.
الطريقـــة
سير الدرس
الكفـاءة
والوسيلة
المراحل
المقيسة
المضــــامين
المعرفـــة
معرفـــــة
المعطيات
الخاصـــة

أتعرف على
صاحــــــــب
الـنـــــــــص

اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

أثــــــــــــري
رصيـــــــدي
اللغـــــــــوي

الفھـــــــم
يعبﱢـــــــر
يمثّـــــــِل
يعيــــــــد
يستخرج

ھو أبو الوليد حسﱠان بن المنذر األنصاري الخزرجي.شاعـــــــر
مخضرم.وھو أحد شعراء الدعوة النبوية.عاش ستين ) (60سنة
في الجاھلية،ومثلھا في اإلسالم.اشتھرت مدائحـــه في الغسانيين
وملوك الحيرة قبل اإلسالمَ .ع ِم َي قبل وفاته.لم يشھد مع النبــــــي
)صلى ﷲ عليه وسلم( مشھدا لعلﱠ ٍة أصابتهُ.توفي في المدينة سنـة
خمسين)50ھـ( في خالفة معاوية.قيل فيه إِنه شاعر األنصار في
الجاھلية،وشاعر النبي)صلى ﷲ عليه وسلم( في النبوة،وشاعــر
ﱠ
اإلسالم.وأن أعرق قوم في الشعراء آ ُل حسﱠان فإنھم
اليمانيين في
يُ َع ﱡدون ستة في نسق كلﱡھم شاعر.له ديوان شعر ضخم متـــــــعدد
األغراض.له  372قصيدة بـ2540بيتا معروفا.
ومن حكمه:
يح نَصي ًحا
ك إالﱠ إِلي َ
ش ِس ﱠر َ
ك فَإِ ﱠن ل ُك ﱢل ِ
فال تُ ْف ِ
نص ٍ
ومن أحسن ما قاله في مدح الرسول)صلى ﷲ عليه وسلم(:
ك لم تَ َر قَ ﱡ
ط عيني وأجم ُل منك ل ْم تَلِ ِد النسا ُء
وأَح َس ُن من َ
ك قَ ْد ُخلِ ْقتَ َك َما تَ َشا ُء
ب كأَنَ َ
ُخ ِل ْقتَ ُمبَرﱠأً من ُك ﱢل عيـــــ ٍ
ومن مطلع قصيدته ھذه:
فالجوا ُء إلى ْ
َعفَ ْ
ت ُ
منزلُھَا خال ُء
ذات
األصابع ِ
عذرا َء ِ
ِ
ديَا ٌر ْ
الحسحاس قَ ْفـ ٌر تُ َعفﱢيھا الرﱠوا ِمسُ والسﱠما ُء
من بني
ِ
النقع=الغبارَ .كدَا ُء=جبل في مكة.األَسل=الرماح.متمطﱢرات=
متصببات عرقا لكثرة الجري والسرعة.تلطﱢمھن= تنفضن ما
عليھا من غبار بخمرھن تشجيعا لھا على المشاركة في الحرب.
الحنيف=المسلم الذي يميل إلى الحق مبتعدا عن الشرك.وھو
الطاھر.
 ما ھو السياق التاريخي الذي قيلت فيه ھذه القصيدة؟*-ھو فتح مكة.
 ما ھو مكان المعركة؟ * -ھو جبل مكة. ماھي مكونات الجيش؟*-الخيل،األسنة،األسل. بم ھ ﱠدد الشاعر الخصوم؟ و عال م ھ ﱠددھم؟*-ھ ّددھم باالعتمار أو الحرب إن ھم منعوھم من العمرة.
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إلقائيـــــــــــة

إلقائيــــــــــــة

يعـــــــدد
يفســـــــر

التحليل
البحـث عن
العناصــر
والعالقات
يحلـــــــل
يقــــــارن
يالحـــــظ
يستنتــــج

 بمن افتخر الشاعر في حرب المسلمبن ضد خصومھم؟أكتشــــــــف *-افتخر بمشاركة الملك جبريل عليه السالم المسلمين القتال ضد
معطيـــــــات المشركين.
النــــــــــص  -بمن شھد الشاعر؟ وإالم دعاھم؟ ومن ھم المعنيون بدعوته؟
حواريـــــــــة
* -شھد بصدق دعوة الرسول ،ودعاھم لتصديقه واإليمان بــــه ،
و المعنيون ھم كفﱠار قريش .
 من يقصد الشاعر بقوله ":أتھجوه ؟" لقـد عاھـد األنصـــار الرســول ) صلـى ﷲ عليــه وسلـــم (على نصرته  ،أين تجلﱠى ذلك في النص ؟
* -تجلـى في قولـه  ":فإِ ﱠن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد
منكم وقاء"
 بم افتخر الشاعر؟ وعالم يدل ذلك ؟* -افتخـر بقـوة لسانـه على المشركين و ببالغتـه الشعريـة التـي
ال تنفذ .ويدل ذلك على معرفته بعيوب خصمه وأثر ذلك عليھم.
 ما داللة الماضي"عدمنا" وعالقتھا بداللة المضارع" تثير" فيالبيت األول ؟
* -للداللة على طول الحرب واستمرار الشھادة ألن الماضي يدل
على االستمرار والثبات .أما عالقته بالمضارع في " تثيـر"
الستمرار سيطرة جيش المسلمين المبادر وتجدد مظاھر القتال
واستمرارھا أيضا .ألن المضارع يدل على التجدد واالستمرار.
 لـم وظّـَف الشاعـر " يبارين" جمعـا ولـم يفردھـا " تبـاري"في الثاني؟
* -ألن العـرب كانـت تنزل الحصـان منزلة اإلنسان في التعامـل
أناقــــــــــش فجمعھـــا وإبــرازا لفضلھـا كفضـل المجاھديــن سـواء بسـواء .
معطيـــــــات وكذلك إلبراز الكثرة العددية ثانيا .
النــــــــــص  -ما عالقة " تظل" بــ" متمطﱢرات" ؟ في الثالث ؟
* -للداللـة على شــدة التعب الــذي أصـاب الخيل نتيجة إجھادھـا حواريــــــــــة
حتــى أصبـح العــرق منصابــا كالمطــر.
 لم وظﱠف الشاعر " النساء" في نصه ؟* -للداللــة علــى مشاركتھــن في مغازي رســول ﷲ وتشجيــع
المجاھدين على القتال إبرازا لدور التمريض الالئي كن يمارسنه
في الحروب .
 ماذا أفادت " إِ ﱠما" في الرابع؟ وما الغرض الذي استعمله لھا ؟* -أفــادت التخييــر بيــن العمــرة أو القتــال .واستعملــه لغرض
التھديد والوعيد .
 لماذا خصﱠ الشاعر بالشھادة نف َسهُ وحدھا دون غيره في  8؟* -ألن شھــادة الشاعــر بصــدق النبــوة مــن أمــور العقيــدة .
وفــي العقيــدة اإلقــرار ھــو إقـــرار شخصــي نابــع مــن إرادة
اإلنسان وحــده دون إكـــراه .
 عالم يعود الضمير" ـه ُِ◌" في البيتين  8و  9؟* -يعود على الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ.
من ال ُمخا َ
طبُ في البيتين  10و11؟ ومن يعنيه بالمثنى في 10؟
 ِ* -ھو معاوية بن أبي سفيان .والمثنى ھنا من الجوازات الشعرية
تضطـر الشاعـر الحتــرام وزن بحره .وقد يكــون إلبـــراز أذى
معاوية المضاعــف الذي أبــداه للرســول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ
أثنـــاء الدعـــوة .
 ما داللة تعدد الصفات في  11؟ استخرجھا .وھل يُعتَبَ ُر ذلكحشوا ؟ لماذا ؟
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ــق الرسول وتعــدده  .وھذه الصفات
* -للداللــة على حســن ُخلُ ِ
ھي :مبارك  ،بَرﱞ ،حنيف  ،أمين،وف ﱞي وھي صفات أقر بھــا حتى
الكفـار لــه .وليســت حشــوا ألن معانيھـــا مختلفـــة وال تتشابــه
في المعنى .فكل صفة تختلف عن األخرى .
 بالبيت الثالث عشــر دليــل نبــوي على صدق إيمــان المؤمن ،ھل تقوى على إبراز الحديث الشريف منه ؟
* -قال الرسول الكريم ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـلعمر بن الخطاب ـ
رضي ﷲ عنـه ـ  " :ال يؤمــن أحدكم حتى أَكونَ أَ َحبﱠ إليــه مــن
نفســه ،وولــده  ،ومالــه ".
 ما عالقة اللسان بالصــرم في المعركـة ؟ وما الصـورة البيانيـةالتي وظفھا لذلك ؟
ً
* -العالقــة بينھمـا ھـي عالقـة مشابھــة .ألن كالّ منھمــا يقطــع
صاحبـه .فضربـة السيـف الصــارم قــد يُ ْشفــى منھــا صاحبھــا،
لكــن ھجــاء اللســان ال يشفـــى وال يسلــم مــن أذاه اإلنســــــان
حتـى يمـــوت بــه  .وللنــاس مــن بعـــده أحاديـــث وأفانيـــــــن
في ترديد ھذا الھجاء .
والصورة البيانية ھي تشبيه مؤكـد لغيــاب األداة  ،ومفصل غيــر
تمثيلي لوجود وجه التشبيه في "ال عيب فيه" ،وھو صورة مفردة
غير متعددة .
 لقــد وظــف الشاعــر بعـض الحــروف المناسبة لجـو الحــربوالحماسـة  ،ما ھي ؟ وما وجه التشابه بينھا وبين تلك الحروف
التي استعمله ِخلﱡه كعب بن مالك ـ وھو من شعراء الدعوة أيضا ـ
في شعر النضال ؟
* -مـن الحـروف المناسبــة لجـو الحماســة والحــرب حــرف
الراء  ،والسين  ،والصاد  ،والطاء  .وقــد اشتــرك الشاعـــران
كالھما في توظيفھا توظيفا مكثﱠفــا .إليك ھذه المقارنةَ:
كعب
حسﱠان
الحروف
 30وھي رو ﱞ
ي
19
الراء
16
9
السين
4
5
الصاد
0
3
الطاء
التركيــب
يستخرج
يصنـــف
يرتـــــب
يحـــــــدد
أحدد بنــــاء
النــــــــــص
التطبيــق
يحــــرر
يصــف

 حدد مواضع وصف جيش المسلمين .* -الوصف في األبيات الثالثة األولى [3.2.1] .
 حدد مواضع التھديد والوعيد .* -في البيتين الرابع والخامس[5.4].
إلقائيـــــــــــة
 حدد مواضع الھجاء مبينا نوعه .* -في العاشر والحادي والثاني عشر .[12.11.10].وھو ھجـاء
يمس األخالق وال يمس األعراض كما كان منتشرا.وللشاعـــــر
س على األعراض.وھذا تأثر بتعاليم
ھجاء في الجاھلية فاحش قا ٍ
الدين اإلسالمي الجديد.
 حدد مواضع مدح الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم.-* -في الحادي والثالث عشر.[13.11].
 حدد موضع افتخار الشاعر مبينا نوعه.* -فـــي الرابــع عشـــر . [14].وھــــو افتخــار بقــــوة البيــان
والقــــدرة علــى الھجــاء .أي ھــو افتخــار أدبــــي  ،بيانــي.
وھو الميزة الجمالية للعرب جاھليين ومسلمين .
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أتفحـــــــص
االتســــــاق
واالنسجــام
في تركيـــب
فقـــــــــرات
النــــــــــص

التقييــــم

 ما ھو النمط الغالب في النص؟ علﱢل إجابتك .* -النمط الغالب على النص ھو تعليلي  .ألنه يعلّل شعريا سبب
ھـــــــذه الحرب .وھو منع المسلمين من أداء مناسك العمرة مع
ھجاء أبي سفيان للرسول الكريم ـ صلى ﷲ عليه وسلم. -
وقد اعتمد الشاعر األغراض التقليدية المعروفة لذلك كالوصف ،
والھجـاء  ،والمـدح  ،والفخـر لتعليــل وجــوب اإليمــان بدعــوة
الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم . -
 انثر القصيدة معتمدا أغراض الشاعر في تعليل موقفـــــــك فـيالدفاع عن الرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ بعد منعه مـــــن أداء
العمرة.
* -أرھقنا خيولنا التي حولت المعركة إلى عجاحة كبيرة جعــلت
النھار ليال في منطقة َكداء .وھي تمخر أمواج النبال والسھـــــــام
العطاش إلى دمائھا .وھي على ھذه الحال تتقاطر عرقا الـــــــذي
تتعاون لتجفيفه النسوة تشجيعا لھا لمواصلة القتال .فإما تتركـــونا
نعتمر أو فاصبروا على قتالنا الذي تكون فيه العزة لنا مسلمين إذ
فينا جبريل مقاتل ال نظير له منكم .فقد شھدت للرسول بصـــــدق
رسالته فآمنوا بھا ،لكنكم رفضتم ذلك بل وھجوتَ ـ يا ابن أبـــــي
سفيان – من لست َله بكف ٍء  .فأنتم بخيركـم وشركـم فداء لرسول
ﷲ ـ صلـى ﷲ عليـه وسلـم – كلكم .لقـد ھجوتــه وھو كما تعلــم
مبـــارك ،وبَرﱞ بكم ،وحنيف مسلم المعروف باألمانة والوفاء .
فسيان ھاجيــــه منكم ومادحه وناصره  .فإني أفديه بأبـي وجـدي
ونفسي وعرضــي  .ولساني سيف قاطع ال يلين .و بحر ھجائي
ال ينقصه ھجائي لكم .
 حدد مالمح ضمير المتكلم في البيت األول واألخير؟ وما عالقةذلك بالنص العام ؟
* -في البيت األول وظف الشاعر ضمير المتكلم جمعا " نا" ،
وفي األخير وظف ضمير المتكلم المفرد .عالقة مشاركة وتفاعل
بيــن األدوار .فأبــرز الشاعـر دور الجماعة في صناعة النصـر،
واختتــم بإعـــالء شـــأن الفــــــرد فــي حمايــــــة رســـــول ﷲ
ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ.
 عال َم يدل ضمير المتكلم " نا" ؟ وھــل يــدل ذلك على النظــام حواريــــــــــةالسياسي في ذلك العصر؟
* -يدل على ذوبان الفردية في الجماعة وال يعلو ثمة إال صوت
الجماعة .وھذا يدل على سيطرة النظام القبلي القائم على الوالء
للقبيلة و الجماعة .وال مكان للزعامة الفردية .
 ما أثر الضمير "ھا" على جو النص ؟متجــل في الدور المھــم للخيـل في القتال دون إھدار
* -أثر ذلك
ٍ
لحقھا من العناية .فھي حديث العـام والخاص لشھرتــه وأھميتھا .
 ما ھي دالالت حرف الجر "الباء" ؟* -دلــت األولــى" بالخمـــر" فـي البيــت  3على اإللصــاق .
ــر الممسوكــة باليــد .والثانيــة في البيــت 8
أي بواسطـــة الخ ُم ِ
" شھدت به " دلــت على االستعانـــة بالرســول في أداء شھــادة
اإليمان .أما الثالثة في البيت  10فدلــت على التأكيـد باعتبارھــا
زائدة .ونقول  " :لستَ له كف ًءا" .
 حدد موضوع النص العام و أفكاره.* -موضوعــه نحــو فتــح مكـــة مسالميــن أو محاربين.
وأفكاره الرئيسة تمثلت في :
مظاھر القوة اإلسالمية واالستعداد للحرب.
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ينقـــــــد
يحكـــــم
يتحقـــق
يقـــــرر

أجمل القـول
في تقديـــــر
النـــــــــص

العـــــــــــدد
األصلــــــي
والترتيبــــي
قواعــــد
اللغــــــة

 تھديد المشركين وتوعدھم بالحرب.مشاركة جبريل في المعركة ودعوة إلى اإليمان بالرسالة النبوية.
مدح الرسول وھجاؤهُ معاوية والمشركين.
افتخار الشاعر بالقدرة األدبية والبيانية وأثرھا على المشركين.
حواريــــــــــة
 ما السبب الذي حارب من أجله المسلمون ؟ش الرسو َل من دخول مكة معتمرا ،وھجاؤھم له.
*َ -م ْن ُع قري ٍ
 حدد مظاھر تأثر الشاعر بالثقافة اإلسالمية.* -من مظاھره استعماله المعجم اللغوي التالي:
اعتمرنا ،الفتح ،جبريل ،روح القدس ،حنيف.
 الحظ في البيت الحادي عشر] [11كم صفةً أثبتھا الشاعـــــــرللرسول ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ؟ رتبه .
ھي خمس صفات  .فالصفة األولى مباركا،والثانية بَ ًّرا ،والثالثةحنيفا ،والرابعة أمينا ،والخامسة شيمته الوفاء .
 كيف وردت األعداد ؟ وكيف نسمي ھذه الطريقة ؟* -وردت مرتبة .ونسمي ذلك بالعدد الترتيبي .
حواريـــــــــة
 وما ھوالعدد األصلي ؟* -العدد األصلي ھو  :واحد  ،اثنان  ،ثالثة ،أربعة ،خمسة...إلخ.
 ما ھو تعريف العدد الترتيبي ؟* -ھو اسم يدل على الرتبة التي يحتلھا شخص أو شيء في قائمة
المعدودات  ،مثال  :في اليوم الثاني عشر من ربيـع األول ولـد
الرسول الكريم ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ.
 ما ھي أنواعه ؟* -ھي أربعة أنواع :
 -1العدد المفـــرد  :من  1إلى.10
 -2العدد المركب  :من11إلى .19مثال :في اليوم السادس عشر
من أبريل تحتفل الجزائر بيوم العلم.
 -3العقود  :من 20إلى 90مثال  :شھــد القرن العشرون أعظـم
الكوراث الطبيعية.
 -4العدد المعطوف :من  21إلى 99مثال  :يتم االعتدال الربيعي
في الواحد والعشرين.
 ما ھو حكم العدد الترتيبي ؟* -1 -يُ َذ ﱠك ُر العدد الترتيبي المفرد والمركب مع المذكر ويؤنث
مــع المؤنــث .مثال  :وفي اليوم الخامس أدرك المشركون أن
الغنيمةَ في النجاة فانسلوا ھاربين ليال .وفي الليلة السادسة عشرة
من رمضان انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر.
 -2أما العقود فتبقى على صورة واحدة،وال يطرأ عليھا تغيير
مــع المذكــر ،ومــع المؤنــث .مثــال  :ح ّل اليــوم العشــرون .
وھلﱠــت الليلــة العشــرون .
 ما إعراب العدد الترتيبي ؟* -1 -العدد المفرد  :يعرب على حسب موقعه في الجملة .
َ
الثالث.
صافح المتسابق األو ُل مناف َسه
مثال :
َ
 -2العدد ال ُم َر ﱠكب:يُعربُ على فتح الجزأين ل]أي ال يتغير
آخر كل جزء في حاالت الرفع والنصب والجر[.
الخمس ع َش َر
ت المركبةُ التاسعــةَ ع َشــ َر في اليوم
َ
مثـــال :و َ
صلــ َ ِ
إلى المحطة.
 -3العقود:تُعرب إعراب الملحق بالجمع المذكر السالم فترفع
بالواو ،وتنصب  ،وتجر بالياء .مثال :نصب المجاھدون الكمين
العشرين  .ورست بالميناء السفينةُ الخمسون .
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العروض

النقــــــــد

 -4العدد المعطوف :يُعرب الجزء األول منه إعراب العدد
المفرد ،والجزء الثاني إعراب الملحق بالجمع المذكر .
مثــــال :أبرزت الحلقــة الثالثةُ والثالثون انتصــار الخيــر دائمــا
على الشــر .فأمسكــت الشرطــة الحرامــي الرابـــ َع واألربعيــن
بعد أن أوقعھم عالء الدين .
 قطع البيت األول من النص.تُثي ُر ْنـنَـ ْق ـ َع َموْ ِع ُدھَا َكدا ُءو
َي لَناإِ ْن لَ ْم تَ َروْ ھَا
 َع ِد ْمنَاخ ْ0/0// 0///0// 0/0/0// 0/0// 0/0/0// 0/0/0//
ْ
ْ
ْ
مفاعلتن مفاعلَـتن فعولن
مفاعلتن
مفاعلتن فعولن
بحـر الوافـر
بحـور الشعر وافرھا جميل مفاعلتن مفاعلَـتن فعولن
وله ستة أجزاء  ،أربعة منھا سباعية )مفاعلتن(.
واثنتان خماسية)مفاعلتن( .قد يُصيب التفعيلة زحاف العصب
ْ
إلقائيـــــــــــة
)مفاعلـتن(
فيسكن حرفھا الخامس المتحرك فتصبح
بدل)مفاعلَـتن(
التطبيق  :قطع البيت عروضيا :
قال المتنبي:
نصيبك في منامك من خيال
نصيبك في حياتك من حبيب
قالت الخنساء:
فال وﷲ ال أنســــــاك حتـــى أفارق مھجتي ويُ َش ﱠ
ق رمسـي
النقـــــــــــد  -حاول أن تتذوق صورة البيت الثالث .كيف تستقبل ھذه
األدبــــــــي الصورة الفنية؟وما أثرھا فيك؟
* -صورة الجياد المتصببات عرقا تثير فينا اإلشفاق .وتلطيم
النساء لھا توحي بضربھا لطما بال ُخ ُم ِر وذلك من بعيد .ألن
الرجال ال يقربون النساء في الحرب إال من بعيد .واللطم ھو
التـــــــــذوق صورة ظاھرة من بعد والمقصود ھو إزالة الغبار عنھا .كما تفھم
الجمـالــــــي أيضا بتحريضھا على مواصلة المعركة.لذلك قد نختلف في تذوق إلقائيـــــــــــة
للنـــــــــــص واستقبال الصورة .وھذا مما أثر في إكساب الحماسة للمقاتلين
حتى األنعام لھا نصيب فيھا ألنھا تُ ْؤ َج ُر على جھادھا .
 عليك بتذوق صورة البيت األخير. ما ھو التذوق الجمالي ؟ وما أثره في صناعة األثر الدالليوتشكيل أفق القارئ ؟
* -ھو عمليــة استقبــال الصــورة المكونــة من أشكــال وألــوان
وأصـوات تسھــم في خلــق الجو النفســي المشحــون بعاطفــة ما
أو إحساس معين قصد التأثير على القارئ.فھي عملية تأويل الفھم
وإعادة قراءة لخلفية الصورة المقدمة .ألن الشاعر محكوم بزمن
اإليقاع  ،ومن ثم يريــد تميقــوى علــى التصريــح بھـا مباشـرة
وبالتعبير المفضوح .
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