اللغـــــــة العربيـــــــة وآدابـــــــــھا

الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص التواصلي
الموضـوع :الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي ) نخبة من األساتذة ( ص 56
األھداف الرئيسة  - :التعرف على وصف الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي – أھم شعراء الوصف – الخصائص اللفظية
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

مراحـــل سيــر الــدرس
تمھيــــــد

العمـــــــــــــــــــل المنجـــــــــــــــــــز
 ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ -ﻫﻞ ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻫﻢ ؟

تقـــديم النـــص

* ﻟﻘﺪ أﺑﺪع ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ  ،ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻷﻃﻼل واﻟﺒﺮق
واﻟﻤﻄﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،وﻛﻞ ﺷﻲء وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاﺋﻬﻢ  ،وﻟﻢ ﻳﻬﻤﻠﻮا
وﺻﻒ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻬﻢ وﺳﺎﻋﺎت ﺟﺪﺑﻬﻢ ...وﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

قراءة األستاذ النموذجية
قراءات فردية للتالميذ

.
 ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

أثري رصيدي اللغوي :
أﺛﺎﻓﻴﻪ  :ﻳﻨﻀﺐ  :اﻟﻮﻫﺎد واﻟﻨﺠﺎد  :اﻟﺪﻣﻦ  :ﻧﺎزح وﻣﻨﻴﺦ  :اﻵرام :ﺟﻤﻊ رﺋﻢ أي اﻟﻈﺒﻲ اﻟﺨﺎﻟﺺ
اﻟﺒﻴﺎض  /ﺣﺠﺞ  :ج ﺣﺠﺔ أي ﺳﻨﺔ  /اﻟﻈﺒﺎء  :اﻷواﺑﺪ  :اﻟﺘﺮس  :اﻷﻧﻮاء :
أكتشف معطيات النـص

 ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻋﺪت ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ؟ ﻛﻴﻒ وﺻﻒ زﻫﻴﺮ اﻷﻃﻼل ؟ ﺑﻢ ﺷﺒﻪ ﻟﺒﻴﺪ اﻷﻃﻼل ؟ ﻫﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ وﺻﻔﻪ ووﺻﻒ زﻫﻴﺮ ؟ ﺑﻢ ﺷﺒﻪ اﻷﻋﺸﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ؟ ﻣﺎ ﺻﻮرة اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ؟ ﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻷﻋﺸﻰ ﻻﻟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺮق ؟ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﻒ  ،ﻓﻘﺪ وﺻﻔﻮا ﻛﻞ ﺷﻲء وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺻﺤﺮاﺋﻬﻢ وﻗﺪ أﺑﺪﻋﻮا ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ  ،ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻷﻃﻼل واﻟﺒﺮق واﻟﻤﻄﺮ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ،وﻟﻢ ﻳﻬﻤﻠﻮا وﺻﻒ ﺳﺎﻋﺎت ﺟﺪﺑﻬﻢ  ،وﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻬﻢ  ،ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻹﺑﻞ
واﻟﻤﺎﻋﺰ واﻟﺨﻴﻞ) ﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ (
ﻟﻪ أﻳﻄﻼ ﻇﺒﻲ وﺳﺎﻗﺎ ﻧﻌﺎﻣﺔ

وإرﺧﺎء ﺳﺮﺣﺎن وﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﺘﻔﻞ .
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) أﻳﻄﻼ  :ﺧﺎﺻﺮﺗﺎﻩ  /اﻹرﺧﺎء  :ﺳﻴﺮ اﻟﺴﺮﺣﺎن وﻫﻮ اﻟﺬﺋﺐ  /اﻟﺘﺘﻔﻞ  :اﻟﺜﻌﻠﺐ  /ﺗﻘﺮﻳﺒﻪ  :ﻗﻔﺰﻩ ووﺛﺒﻪ(
وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ وﺻﻔﻮا ﻛﻼب اﻟﺼﻴﺪ وﺳﻤﻮﻫﺎ أﺳﻤﺎء ﻛﺜﻴﺮة  ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮوا اﻟﻀﺒﺎع واﻟﻨﺴﻮر واﻟﻌﻘﺒﺎن واﻟﻐﺮﺑﺎن )
ﻋﻨﺘﺮة (
ﻃﻌﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮاﻗﻬﻢ أﺗﻮﻗﻊ وﺟﺮى ﺑﺒﻴﻨﻬﻢ اﻟﻐﺮاب اﻷﺑﻘﻊ .
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺬﻛﺮون اﻟﻘﻄﺎ واﻟﺤﻤﺎم واﻟﻨﻤﻞ واﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  ،ﻛﻤﺎ أﻛﺜﺮوا ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺨﺼﺐ ورﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺒﺎت وﻛﺜﺮة
اﻟﻤﺎء وأﻛﺜﺮوا ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺠﺪب ،وﻃﺎﻟﻤﺎ وﺻﻔﻮا وﻋﻮﺛﺔ اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ
واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ .
ﻗﺎل اﻷﻋﺸﻰ  :وﺑﻠﺪة ﻣﺜﻞ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺮس ﻣﻮﺣﺸﺔ
ﻨﻤـﻰ ﻟـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻆ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ
ﻻ ﻳﺘ ّ

ﺑﻞ ﻫﻞ ﺗﺮى ﻋﺎرﺿﺎ ﻗﺪﻣﺖ أرﻣﻘﻪ

ﻟﻠﺠﻦ ﺑﺎﻟﻠّﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻓـﺎﺗﻬﺎ زﺟﻞ
ّ

إﻻّ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ أﺗـﻮا ﻣـﻬﻞ

ﻛﺄﻧّﻤـﺎ اﻟﺒﺮق ﻓﻲ ﺣـﺎﻓﺎﺗﻪ ﺷﻌﻞ

وﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ  ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﺬﻛﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻟﻬﻢ
.
أستخلص و أسجل
 ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ ؟ ﻛﻴﻒ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ أﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ  ،ﻓﺎﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﺗﺎﻣﺔ وﻟﻬﺎ داﺋﻤﺎ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻟﻮﻻت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ  ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﺣﺴﻴﺔ  ،واﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ أداء ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ,.ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا
ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ  ،وأﻛﺜﺮﻫﺎ دوراﻧﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ،واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻔﺮﻋﻴﻬﺎ .

قــــــواعـد اللغــــــــة :

أكتشف أحكام القاعدة :

ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ :
 ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل . وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﺠﻨﺎن .* اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷول  - .ﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ؟
* اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ  – .ﻣﺎﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ؟ ﻟﻤﺎذا ؟
ﻻﺣﻆ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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 ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ  :ﻛﻢ رﺿﻴﻊ ﻫﻨﺎك ﻗﺪ ﻓﻄﻤﻮﻩ ﺑﺸﺒﺎ اﻟﺴﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺣﻴﻦ اﻟﻔﻄﺎمﻛﻢ ﻓﺘﺎة ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻮﻫﺎ ﺑـﺎرزا وﺟﻬﻬـﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻟﺜـﺎم
 ﻗﺎل اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ  :ﺑﻜﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎل ﺷﻮﻗﻲ  :وإذا اﻟﻨﺴـﺎء ﻧﺸﺄن ﻓﻲ أﻣﻴﺔأبنــي أحكـام القاعـــدة

وذاق ﻛﻼﻧﺎ ﺛﻜﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪﻣﺎ
رﺿﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﺟﻬـﺎﻟﺔ وﺧﻤﻮﻻ

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ  :ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،وﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ داﺋﻤﺎ .
 -1ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ أي ﺷﻲء .ﻣﺜﻞ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) :ﻓﺄوﺟﺲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻮﺳﻰ
(آ66

 وإذا اﺗﺼﻞ ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺜﻞ  :ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺎءت ﺧﻠﻴﻘﺘﻪ . وإذا اﺗﺼﻞ ﺑﺄﻟﻒ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ) :وأﻟﻔﻴﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﺎب  ( ....اﻵﻳﺔ 25 -2ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ  :إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻮاو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ  :رﻛﺒﻮا أﻋﺠﺎز اﻹﺑﻞ .
 -3ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن  :إذا اﺗﺼﻞ ﺑﺘﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺜﻞ  :أدﺧﻠﺖ اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻼل ﻓﻼ اﻟﺤﻼل دام
وﻻ اﻟﺤﺮام ﺑﻘﻲ .
إحكام موارد المتعلم و ضبطھا :
أ-في مجال المعارف

 -أو اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة .ﻣﺜﻞ  :اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻳﺼﻨﻌﻦ اﻟﺮﺟﺎل .

ب -في مجال المعارف الفعلية

ص 60

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم اﻟ ّﺪرس
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اللغـــــــة العربيـــــــة وآدابـــــــــھا

الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :تعبير كتابي
الموضـوع :تقنية التلخيص
األھداف الرئيسة  - :التعرف على تقنية التلخيص – اكتساب التلميذ مھارة اإليجاز والتصرف في النصوص –
 اكتساب فصاحة التعبير -حسن تطبيقھا .مراحـــل سيــر الــدرس
تمھيــــــد

العمـــــــــــــــــــل المنجـــــــــــــــــــز
 إذا اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻚ أﻣﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪروس ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ودﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻠﻞواﻟﺘﻌﺐ  .ﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ؟
 -ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟

تقنية التلخيص

 ﻣﺎﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ) ﺗﻘﻨﻴﺔ (؟ ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻜﻠﻤﺔ ) ﺗﻠﺨﻴﺺ ( ؟ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟ أﺗﺮاﻩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎز ؟ ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ؟ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟ وﻓﻲ ﻣﺎذا ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ؟ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻧﺤﺎﻓﻆ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﺨﻴﺼﻨﺎ ﻟﻨﺺ ﻣﺎ ؟ -أﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ أﺳﻠﻮﺑﻚ اﻟﺨﺎص ؟

اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ

ﻫﻮ ﻓﻦ إﻳﺠﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات أو اﻟﺼﻔﺤﺎت أو ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻓﻘﺮة أو ﺻﻔﺤﺔ أو ﺻﻔﺤﺎت  ،او ﻫﻮ
وﺻﻒ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ) اﻹﻳﺠﺎز (  ،أو ﻫﻮ ﺣﺼﺮ ﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﺺ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻮﻏﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎز ﻣﺤﻜﻢ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ .
ﻧﻘﻮل ﺗﻘﻠّﺺ اﻟﺸﻲء أي ﺗﺪاﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﻋﺪ أﻃﺮاﻓﻪ ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺸﻲء ﺻﻔﺔ اﻹﻧﻀﻤﺎم  ،وﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﺘﻤ ّﺪد

اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ

اﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﺴﻂ واﻟﺰﻳﺎدة .

 ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎز ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺬفوإﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ .

اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

 اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻌﺎ ﻗﺼﺪ إﺧﺮاج ﺟﻤﻴﻞ وﻣﻔﻴﺪ . ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻢ . -اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻫﻮ ﺣﺬف ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻟﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻬﻤﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺤﻮل
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اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ  ،ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﺈﻧﻪ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻨﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻳﺠﺎز .
 ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺤﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار .ﻧﻘﺎط اﻹﺧﺘﻼف

 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ وﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ . -ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ اﻹﻳﺠﺎز .

ﺷﺮوط اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ

 اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻠﺨﺼﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻋﺒﺎرات ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﺟﻴﺪ . ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ . اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرة ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻗﺮاءة وﻓﻬﻤﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ وﺗﻤﻴﻴﺰا وإﻋﺎدة ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮباﻟﺨﺎص
 -رﻛﻮب ﻣﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺟﻌﻠﻬﺎ ذﻟﻴﻠﺔ .

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ

ﻋﺪ إﻟﻰ درس ) اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻟﻤﻬﺪد ( و ﻗﻒ ﻋﻨﺪ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع واﺿﻌﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻠﺨﻴﺺ
ﻣﺘﺒﻌﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ .

اﻟﻮاﺟﺐ
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اللـــغة العـــربية وآدابـــھا

العصــر الجـــاھلي

الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص التواصلي
الموضـوع :معلم األمثال ) حسين مروة ( الحكم في الجاھلية ) بطرس البستاني ( ص 69
الكفاءات المستھدفة  - :التعرف على األمثال والحكم في العصر الجاھلي – الخصائص اللفظية واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ –
ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ – ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﻄﻼق
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ
ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻧﺸـ ـ ـﻄﺔ اﻟﺘﻌ ـ ـ ـﻠﻴﻢ

اﻷﻣﺜﺎل واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،
وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻷﺧﺮى ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺰاﺟﻬﻢ

اﻟﻔﻜﺮي .

 ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

اﻟﺴﻴﺮورة  :اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ  /اﻟﺮﻳﺎء :اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ  /ﺳﺬاﺟﺔ  :ﺑﺴﺎﻃﺔ

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ
ﻋﻢ ﺗﻜﺸﻒ أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟
*ّ -

 ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ -ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل

ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل ﺟﻤﺎﻟﻲ .إﻳﺖ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺰﻋﻢ

* ﺗﻜﺸﻒ أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ  - :ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ

ﻣﻔﺮدة أو ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ – ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ إﻟﻰ رﻣﺰ
وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﻜﻠﻲ  ،وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﻋﻦ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ) واﻓﻖ ﺷﻦ

 -ﻣﺎ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ؟ ﺑﻤﺎذا ﺗﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ؟

ﻋﺰ أﺧﻮك ﻓﻬﻦ  ،ﻛﻞ ذات ﺻﺪار ﺧﺎﻟﺔ (
ﻃﺒﻘﺔ  ،إذا ّ

 -ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوط ﻧﻀﺞ اﻟﺤﻜﻤﺔ ؟ وﻫﻞ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻲ ﺣﻜﻢ

وﺗﺠﺎرﺑﻪ وﻫﻲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ

 -ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻌﻼج ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ؟

أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

أﻧﺸـ ـ ـﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠ ـ ـﻤﻴﻦ

وﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺣﻮادث اﻟﺪﻫﺮ

اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ؟

ﻋﺎﻣﺔ ) ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ  ،زﻫﻴﺮ  ،اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ (.........

 -ﻗﻴﻞ  :اﻟﻤﺜﻞ ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ  ،إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺼﺪق ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻦ

* -اﻟﻤﺜﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﻫﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻨﻀﺞ

اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ أﻫﻠﻬﺎ
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أﻣﺜﺎل اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ؟

 -إﻳﺖ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻬﺎ رأﻳﻚ .

أﻋﻘﺪ ﻣﻦ ذﻧﺐ اﻟﻀﺐ  ،أﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﺎﺗﻢ  ،أﺑﺨﻞ ﻣﻦ

 -إﻳﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺰﻳﻦ ﺧﻠﻴﻘﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ  ،اﻟﻮﻓﺎء  ،إﺑﺎء اﻟﺬل  ،اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ

ﻣﺎدر  ،أوﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮأل  ،اﻟﺼﺒﺮ ﺻﺒﺮان  :ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ

 -ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻬﻢ ) ﻛﻞ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرن ﻳﻘﺘﺪي ( ﻋﻠﻞ

) أرﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﻚ أﺧﺒﺮك ﻣﻦ ﺗﻜﺰن (

اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ..........

ﻣﺎ ﺗﺤﺐ وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻩ (........ ،

 -ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ ) اﻷﻣﺜﺎل ( ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ؟

 -ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺜﺎل ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ

 -ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟

اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﻴﺌﺘﻪ  ،وﻣﻮردﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻨﺪﻩ

 -ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ ) اﻷﻣﺜﺎل ( ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟

 -ﺗﻔﺴﻴﺮي  - :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ – وﻇﻴﻔﺔ

 -ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ؟

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ – اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ – اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﺎﺋﺮ

 -ﻣﺎ ﻧﻤﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻴﻦ ؟ ﺣﺪد ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ .

أﺳﺘﺨﻠﺺ وأﺳﺠﻞ

وأﺧﻼﻗﻬﻢ وﻗﻴﻤﻬﻢ) أﻇﻤﺄ ﻣﻦ رﻣﻞ  ،أﻫﺪى ﻣﻦ ﻗﻄﺎة ،

اﻟﻐﺎﺋﺐ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺎﺋﺪة وأﺑﻌﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ – ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺜﻠﺔ
ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ –

 -ﻣﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻔﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻷﻣﺜﺎل واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮب ﻣﻦ

*  -اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮة وإﻳﺮادﻫﺎ ﺑﺄوﺟﺰ ﻟﻔﻆ –

ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ ؟

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺎﺋﺒﺔ – ﻣﻌﻨﻰ أﺧﺎذ – ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ

 -أوﺟﺰ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺜﺎل واﻟﺤﻜﻢ .

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻵﺧﺮ – وﺿﻮح اﻷﻓﻜﺎر –روﻋﺔ

 -ﺣﺪد اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل واﻟﺤﻜﻢ .

اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ – دﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ...............

 -اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ – اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ –

اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮﺟﺰ – ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ....
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ

ﺑﻨ ـﺎء ﻓﻌ ـﻞ اﻷﻣـ ـﺮ

أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﻻ ﺣﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

 -أرﺳﻞ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻚ وﻻ ﺗﻮﺻﻪ .

 -إﺳﻤﻊ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ .

 -ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .

 -ﻫﻞ اﺗﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻲء ؟ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب آﺧﺮﻩ ؟

-ﻻ ﺣﻆ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

 -ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ  :إذا اﻟﺘﻮى ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﺮ ﺷﺎوروا ﻟﺒﻴﺒﺎ  ،وﻗﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﻪ  :أدرﺳﻲ ﻛﻲ ﺗﻨﺠﺤﻲ .

 ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ ) ﺷﺎوروا (؟ -ﻣﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ؟

 -ﺻﺮف اﻟﻔﻌﻞ ) درس ( ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﻊ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺆﻧﺚ

اﻟﻤﻔﺮد

 -ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ وﺻﻴﻐﺔ ) أدرﺳﻲ ( ﻣﺎ ﺗﻼﺣﻆ ؟

أﺑﻨﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

 -ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب إذا أﻣﺮت اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺬﻛﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ؟

 -ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟

اﻟﻘﺎﻋﺪة :

ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ :

ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ) ﻣﺒﻨﻲ (
اﻟﺴﻜﻮن

ﺣﺬف اﻟﻨﻮن

ﺻﺤﻴﺢ/ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ

رﺳﻢ اﻟﺠﺪول ﻣﻊ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
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اﻟﻔﺘﺢ

ﺣﺬف اﻵﺧﺮ

ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﻣﻌﺘﻞ

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم اﻟﺪرس

) أ ( ص 73
) ب ( ص 73
) ج ( ص 73

العصر اإلسالمي

الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :نص أدبي
الموضـوع :تقوى ﷲ واإلحسان لآلخرين ) عبدة بن الطبيب ( ص 78
الكفاءات المستھدفة  - :التعرف على الشعر اإلسالمي – مميزات القصيدة اإلسالمية -
– ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮاﻟﺪرس

أﻧﺸـ ـﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ـ ـﻴﻦ

أﻧﺸـ ـ ـﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠ ـ ـ ـﻴﻢ

ﺗﻤـ ــﻬﻴﺪ
أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

 -ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺒﺪة ﺑﻦ

اﻟﻄﺒﻴﺐ ؟

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﻘﻴﻢ روﺣﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺗﻤﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ أﺧﻼق

اﻟﻌﺮب  ،وﻗﻮﻣﺖ و أﺻﻠﺤﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﺸﻌﺮ

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ذﻟﻚ .

أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

 -ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء .

ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

ﻫﻮ ﻋﺒﺪة ﺑﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺜﺮ
وﻫﻮ ﻣﺨﻀﺮم أدرك اﻹﺳﻼم ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ أﻏﺮاض

ﻋﺪة  ،وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺎء ﻣﺮوءة وﺷﺮﻓﺎ  ،ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .

 ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. -إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻮاﻩ ؟ ﻣﻢ اﺷﺘﻜﻰ إﻟﻴﻬﻢ ؟ ﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ

* -ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﺨﺒﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻠﻮﻫﺎ

 -ﺑﻢ أوﺻﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻨﺎءﻩ ؟ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎر ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟

اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ  ،ﺗﺮك اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ واﻟﺸﺤﻨﺎء  ،ﻋﺪم ﻣﺠﺎﻟﺴﺔ

 -ﺑﻢ وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ دﺳﺎﺋﺲ اﻟﻨﻤﺎم ؟ ﻣﺎﻏﺮﺿﻪ ؟

ذﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻮدع وأﻧﻪ ﻳﺠﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺠﻤﻊ

اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻪ ؟

 -ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻘﻮق اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟

وﻣﺮﻫﺎ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﺬة أﻛﺒﺎدﻩ ) ﺗﻘﻮى اﷲ  ،ﺑﺮ

اﻟﻨﻤﺎم (....وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ذﻛﺮ اﻟﻤﻮت ﻛﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﻲ ،

 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟

ﺧﺮاب اﻟﺪﻧﻴﺎ  ،ﻳﺤﺬوﻩ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻃﻮل ﻋﻤﺮا ﻣﻨﻪ ،

 -ﻣﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ؟

وأن ﺳﻌﻲ اﻟﻤﻴﺖ ﻳﻈﻞ ﻣﺬﻛﻮرا ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ إذا ﻋﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ

 -ﺑﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن ؟

ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺛﺎﻧﻲ .

 -ﻓﻴﻢ ﻳﺠﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ؟ ﻫﻞ ﻳﻨﺎل ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪﻩ ؟ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺑﺪﻻ
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أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

ﻣﻨﻪ ؟

 -إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻈﻞ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮرا ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ ؟ ﻋﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ

.

 ﺑﻢ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻨﺪاء ﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ؟ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﺑﻨﺎء ؟ -ﻣﺎ ﻧﻮع ﻛﻠﻤﺔ ) ﻣﻨﺘﺼﺤﺎ ( ؟ ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ اﺷﺘﻘﺖ ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ

اﻟﻤﺠﺮد ﻣﻨﻪ ؟ ﻣﺎ دﻻﻟﺔ أﺣﺮف اﻟﺰﻳﺎدة ؟

 -ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹﺳﻼم و ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﺎﺻﺔ ؟

 ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮﺟﻪ وﺣﺪد ﻧﻮﻋﻪ وﺑﻴﻦ أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ؟

 ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺤﺎل وﺣﺮف اﻟﺠﺮ اﻟﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﺎﺳﻊ ؟ -ﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) وﺻﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎء اﻷﺳﻤﻊ (

أﺣﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ

اﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﺒﺮزا أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .

 ﻟﺨﺺ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺑﻴﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻚ اﻟﺨﺎص . -ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟

 اﻗﺘﺮن اﻷﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻷﺳﻠﻮباﻟﺨﺒﺮي اﻟﻤﺆﻛﺪ  .اﺳﺘﺨﺮج ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ .

أﺗﻔﺤﺺ اﻹﺗﺴﺎق

أي اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ وﻇﻔﻬﻤﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮ ؟ ﻋﻠﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ .
 ّ -ﻣﺎ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ؟ ﺣﺪد ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ .

واﻹﻧﺴﺠﺎم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻓﻘﺮات اﻟﻨﺺ

أﺟﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻨﺺ

* -اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺪاء ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ) اﻟﻬﻤﺰة (
اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻣﻦ أﺑﻴﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ دﻧﻴﺎ وآﺧﺮة  ،وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ

اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة  ،وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻗﺪم ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻗﺼﺪ اﻹﻗﻨﺎع ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻌﺖ

واﻟﺤﺎل ﻟﻴﺼﻒ ﻟﻬﻢ ﺣﻔﺮة اﻟﻘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺣﺸﺔ واﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ

ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر واﻟﻐﻔﻠﺔ

ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻮت ﻳﺼﻮل ﺑﻼ ﻛﻒ وﻳﺴﻌﻰ ﺑﻼ ﻗﺪم وﻫﻮ اﻷﻗﺮب
إﻟﻰ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ
* -اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﺎﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮي

اﻟﻤﺆﻛﺪ ) إ ّن  ،ﻗﺪ  ،أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت ، 7 ، 3 ، 1

 ( 10 ، 8واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ  1ﺑﻐﺮض ﻟﻔﺖ
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﺒﻴﺘﻴﻦ  6 ، 5ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد  ،وﺟﺎء

اﻟﺨﺒﺮي اﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ) اﻟﺒﻴﺖ  ( 5ﺑﻨﻤﻂ ﺣﺠﺎﺟﻲ
ﻗﺼﺪ اﻹﻗﻨﺎع ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ .

* -وﻓﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ

 -ﻣﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ؟

اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻣﺜﻞ ) ﺗﻘﻮى اﻹﻟﻪ(

 -ﻣﺎ اﻟﻠﻔﻈﺎن اﻟﻠﺬان ﺗﻜﺮر ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ؟ وﻣﺎ

وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﻌﺎﻧﻲ  :اﻟﻌﺒﺎدة  ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،

أﺛﺮﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ؟

اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ  ، ...وﻗﺪ اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻮاﻩ ﻣﻊ

 -ﻟﻤﺎذا ﺟﻤﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮت ؟

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺪم اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ورﺑﻄﻬﺎ

 -ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﻴﺮ ؟

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺼﺪ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﻴﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎرة

 -ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟

اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وأن اﻟﻤﻮت ﻫﻮﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻜﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ .
* -اﻟﻨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ إرﺷﺎدي ﻗﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ

 -ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ ؟ -

ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ

 -ﺑﻢ أدﻋﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺤﺔ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ؟

اﻟﺪارﻳﻦ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻮت ﻷن اﻟﺪﻧﻴﺎ

 -ﻣﺰج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ  ،ﻓﺄي اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ أﻛﺜﺮ

ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب واﻵﺧﺮة ﺣﺴﺎب ﺑﻼ ﻋﻤﻞ  ،وﻫﻮ ﺧﻄﺎب

 -ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺻﻮر ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺪان وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ

روﺣﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وﻗﺪ وﻇﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر

أﺛﺮا وﺑﺮوزا ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ ﻋﻠﻞ .

 ،دل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .

ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻗﻴﻤﺎ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻹﺳﺘﻌﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ  6و 8و11

واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ . 7ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ

اﻟﺒﻼﻏﺔ

وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ .

اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
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أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ

* -ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ :

أﺑﻨﻲ إﻧّﻨﻲ ﻗﺪ ﻛﺒﺮت وراﺑﻨﻲ
ّ

أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻰ اﻹﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ
وﺑﺒﺮ واﻟﺪﻛﻢ وﻃﺎﻋﺔ أﻣﺮﻩ
ّ

إ ّن اﻟﻜﺒﻴﺮ إذا ﻋﺼﺎﻩ أﻫﻠﻪ

وﻓﻲ ﻟﻤﺼـﻠﺢ ﻣﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺼﺮي ّ

ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﻤﻨﻊ

إ ّن اﻷﺑـ ّﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻦ اﻷﻃـﻮع

ﺿـﺎﻗﺖ ﻳﺪاﻩ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻣـﺎ ﻳﺼﻨﻊ

* -وﻻﺣﻆ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻓﺮاس اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ :
وﻣﻜﺎرﻣﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺠﻮم وﻣﻨﺰﻟﻲ

ﻣﺄوى اﻟﻜﺮام وﻣﻨﺰل اﻷﺿﻴﺎف .

 -ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﺒﺮ ؟

 ﺑﻢ أﺧﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻨﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ؟ ﻫﻞ ﻛﺎن اﻷﺑﻨﺎء ﻳﺠﻬﻠﻮن ﺣﺎل أﺑﻴﻬﻢ ؟ -ﻣﺎ ﻣﺮادﻩ ﺑﺈﺧﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺤﺎﻟﻪ إذن ؟

 -ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ

ﻣﻔﺎد اﻟﺨﺒﺮ ؟

 -وﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ؟

أﺑﻨﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ

 ﻣﺎ اﻟﻐﺮض اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻓﺮاس اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ؟اﻟﺨﻼﺻﺔ

اﻟﺨﺒﺮ ) ﻗﻮل ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب (

أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول

ﻣﺜﻞ  :ﺷﺮ اﻷﺧﻼء ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺼﺮﻓﻪ واش
ﺣﻘﻴﻘﻲ
إذا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻹﺧﺒﺎر

أﻏﺮاض وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم

ﻣﺜﻞ  :ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ
،

ﻓﺮوع اﻟﺒﻼﻏﺔ .

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻐﻀﺐ

وﺿﺒﻄﻬﺎ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم
اﻟﺪرس

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ

ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ

ﻛﺎﻟﻔﺨﺮ  ،اﻟﻤﺪح  ،اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺼﺢ  ،اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ .......
ﻣﺜﻞ  :اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺤﻠﻢ ﻋﻨﺪ
وﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺪرة .

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﻣﺠﺎزي

أ 82
ب ص 82
ج ص 82
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :المطالعة الموجھة
الموضـوع :من سمات الثورة العلمية والتكنولوجية
الكفاءات المستھدفة  - :التعرف على الثورة العلمية والتكنولوجية – إيجابياتھا وسلبياتھا -
األھداف الوسيطة  :دراسة األسلوب العلمي ومميزاته .
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﻄﻼق
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻳﻌﺮف ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺛﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻣﺴﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻠﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻏﻴﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﻵﻓﺎق ,

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ

 -ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء .

ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ

 -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

 ﻓﻴﻢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ؟ -ﻣﺎ ﺛﻤﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ؟

 -ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ؟ ﻣﺜﻞ

ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ .

 -ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ؟

 ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ؟

* -إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء وﻋﻠﻮم

اﻟﺤﻴﺎة ) ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻔﻦ وﻏﺰو اﻟﻔﻀﺎء  ،اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
( اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺐء اﻟﻌﻀﻠﻲ ) اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ (

ﻇﻬﻮر ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ،وﻓﺮوع ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ ) اﻟﺬرﻳﺔ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ( ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ
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 -ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ؟

 -ﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ؟

أﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ؟

* -ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت  - :ﺳﻬﻠﺖ اﻟﺤﻴﺎة

 -ﺑﻴﻦ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ إﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ؟

ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﻈﻴﻢ – ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

 -ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ؟ ﻋﻠﻞ وﻣﺜﻞ

واﻟﺴﺒﺎق ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴﻠﺢ ) اﻟﻨﻮوي  ،اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ  ،اﻟﺬرﻳﺔ

 -ﻣﺎ أﺛﺮ إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺌﻲ .

 ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻧﺘﺎج ؟اﻹﺧﺘﺮاﻋﺎت ؟

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ  – (....اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ – اﻟﺘﻠﻮث

 إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ؟ -اﻟﻤﺒﺘﻜﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذو ﺣﺪﻳﻦ  ،ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ؟

أﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 ﺑﻴﻦ أﺛﺮ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ؟ -ﻣﺎ ﻧﻮع أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ ؟ ﻣﺜﻞ

* -أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 -ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ) اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ( ﻣﺎ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ أم أﺟﻨﺒﻴﺔ ؟ ﻣﺎ

واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻣﻦ

وزﻧﻬﺎ ؟ ﻫﺎت ﻣﺜﺎﻻ .

ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ  - :اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم

 -ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ؟

واﻹﺣﺼﺎء – ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ – اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

 -اﺳﺘﺨﺮج ﻛﻠﻤﺎت دﺧﻴﻠﺔ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .

– اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺎل .

 -ﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ – اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت – اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر .

اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻣﻜﻨﺔ = اﺳﻢ اﻵﻟﺔ

 -أﻛﺘﺐ اﻷﻋﺪاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺮوف ﻣﻊ ﺿﺒﻂ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .

اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت – اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر – اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻦ – اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ –
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻵﻟﺔ

 -ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ ﻛﺘﺎب – أﻟﻒ – ﻣﺎﺋﺔ وإﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ-

 -أﻟﻒ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ .......
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ﻣﻬﻴﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ
ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﻳﻌﺮف ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺛﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻣﺴﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة

اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻠﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻏﻴﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﻓﺘﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق
,

ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

 -ﻓﻴﻢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ؟

 -ﻣﺎ ﺛﻤﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ؟

 -ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ؟ ﻣﺜﻞ

ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ .

 -ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ؟

 ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ؟
 -ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ؟

 ﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ؟ -ﻛﻴﻒ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ؟

أﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﺑﻴﻦ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ إﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ؟

 ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ؟ ﻋﻠﻞ وﻣﺜﻞ -ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻧﺘﺎج ؟

 ﻣﺎ أﺛﺮ إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻹﺧﺘﺮاﻋﺎت؟

 -إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ؟

 -اﻟﻤﺒﺘﻜﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذو ﺣﺪﻳﻦ  ،ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ؟

 -ﺑﻴﻦ أﺛﺮ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ؟

أﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻣﺎ ﻧﻮع أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ ؟ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ ؟ ﻣﺜﻞ

 -ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ) اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ( ﻣﺎ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ أم أﺟﻨﺒﻴﺔ ؟ ﻣﺎ

وزﻧﻬﺎ ؟ ﻫﺎت ﻣﺜﺎﻻ .

 ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ؟ -اﺳﺘﺨﺮج ﻛﻠﻤﺎت دﺧﻴﻠﺔ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .

 ﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ – اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت – اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر . -أﻛﺘﺐ اﻷﻋﺪاد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺮوف ﻣﻊ ﺿﺒﻂ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .

1as.ency-education.com

اللغة العربية وآدابھا

العصر اإلســـــالمي
الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص التواصلي
الموضـوع :قيم روحية واجتماعية في اإلسالم ) د /شوقي ضيف ( ص 87
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  -:ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع وﺑﻨﺎؤﻩ ,
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺨﻄﺎب . ﺗﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .األھداف الوسطية  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻤﻬﻴـ ـﺪ
ﺗﻘ ـ ـﺪﻳﻢ اﻟﻨ ـﺺ

* رأﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل .

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ

 -ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء .

 -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

اﻻﻧﻘﻴﺎد  :اﻹﺗﺒﺎع واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

 -ﻣﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺎت

/

اﻟﻮﻫﻦ  :اﻟﻀﻌﻒ

اﻷﺧﺮى ؟
 -ﻣﺎ اﻷﺻﻞ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﺻﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ

ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ؟

 -ﺑﻤﺎذا ﻋﺰز اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة ؟ أذﻛﺮ ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﻬﺎ .

* -اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض
ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻊ ﺳﻤﺎوﻳﺔ  ،وﻫﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺨﻀﻮع واﻻﻧﻘﻴﺎد ) وأﻧﻴﺒﻮا إﻟﻰ رﺑﻜﻢ

وأﺳﻠﻤﻮا ﻟﻪ ( وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻛﻨﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ :

اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﻤﻞ  ،دﻳﻦ ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ  ،دﻳﻦ

 -ﻛﻴﻒ ﺳﻤﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻋﺰزت اﻟﻌﻘﻴﺪة ؟

ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ

 -ﺑﻢ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ؟ وﺑﻢ أرﺳﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟

اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ أﺻﻮل أﺧﺮى

 -ﻣﺎ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ؟

 -ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﺮأة ؟ وﻣﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ – أذﻛﺮ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  ،وﺑﻴﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟،

ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻞ و أﻫﻢ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻛﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ  ،اﻟﺒﻌﺚ  ،اﻟﺠﻨﺔ ،

اﻟﻨﺎر ......وﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم

ﺑﻬﺎ ) اﻟﺼﻼة  ،اﻟﺼﻮم  ،اﻟﺤﺞ  ،اﻟﺰﻛﺎة ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

رﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت  .ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة

أﻧــﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

 ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة وأداء اﻟﻔﺮوض ﻹرﺿﺎء اﷲ ؟ ﻋﻠﻞ . -أﺑﺮز ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم .

 -ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺳﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

؟

ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ (
* -اﻹﺳﻼم دﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﻴﺪة

ﺳﻤﺎوﻳﺔ وﻓﻮﺿﺎ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻮك

ﺧﻠﻘﻲ ﻗﻮﻳﻢ  ،إذ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻃﻬﺎرة اﻟﻨﻔﺲ وﻧﺒﺬ ﻛﻞ
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 -ﻣﺎ ﻣﺪى إﺳﻬﺎم اﻟﺰﻛﺎة واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺤﺲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ ﻋﻠﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ .

اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﺮذاﺋﻞ  ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺮﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ

ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ  ،وﻋﻈﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ
ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺪ أرﺳﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﺎون أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺴﻮدﻫﻢ اﻟﺒﺮ

واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ  ،وأن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﻔﺪﻳﻬﺎ
ﺑﺮوﺣﻪ وﻣﺎﻟﻪ )ﻧﻈﺎم اﻟﺰﻛﺎة  ،ﻣﺎل أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ و اﺑﻦ

أﺳﺘﺨـﻠﺺ وأﺳـﺠﻞ

ﻋﻮف (...
 اﺳﺘﺨﺮج اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ  ،وﺑﻴﻦ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . -أذﻛﺮ ﻗﻴﻤﺎ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .

 ﺣﺪد اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﺒﻞ اﻹﺳﻼم  ،وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ . -ﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ؟

 -ﺣﺪد أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺒﺮزا ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ .

* -اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
 -اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ – اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ – اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

) ﻣﻦ أراد اﻟﻌﺰة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻼم أذﻟﻪ اﻟﻪ (

 -ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎرف

اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  -اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﻣﺜﻠﺔ –
اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ  –-ﺑﺮوز أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ

واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﻮﺻﻒ – اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
–

ﻗ ـﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐ ـﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀـﺎرع
أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

-اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺧﺒﺮي  - :ﺳﺮد

ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ :

* إﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻷﻣﺘﻪ وﻳﺘﺮاﺑﻂ ﻣﻌﻬﺎ .

أﺣﺪاث وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ )ﻣﺴﻴﺮة اﻹﺳﻼم  ،ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻤﻞ  ،ﻋﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼم (........

* وﻻ ﺷﻚ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﺪرن دور اﻹﺳﻼم ﻓﻲ إﻧﺼﺎﻓﻬﻦّ

 -اﺳﺘﺨﺮج اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻷول  ،وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻬﺎ ؟

 -ﻻ ﺣﻆ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ  .ﺣﺪد ﺣﺮﻛﺔ آﺧﺮ ﺣﺮف

اﻟﻔﻌﻞ  – .ﺑﻢ اﺗﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ؟

 أﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب أم ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ؟ أﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ داﺋﻤﺎ ؟ -ﻻ ﺣﻆ  :ﻻ ﺗﺆ ّﺧﺮن ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﻐﺪ .

أﺑﺘﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة
إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻻ ﺗﺆ ّﺧﺮنّ ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﻐﺪ .
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ؟ ﺑﻢ اﺗﺼﻞ ؟ -ﻣﺖ ﻳﺒﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع  ،وﻋﻼم ﻳﺒﻨﻰ ؟

رﺳﻢ ﺟﺪول

وﺿﺒﻄﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﻌــﺎرف
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم
اﻟﺪرس

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ) ﻣﻌﺮب = ﻣﺮﻓﻮع (
ﻣﺜﻞ  ) :واﻟﻪ ﻳﺸﻬﺪُ إ ّن اﻟﻤﻨﻔﻘﻴﻦ ﻟﻜﺎذﺑﻮن (
وﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ :

 -ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة

 -ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ خ /ث

ﻣﺜﻞ  :اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت

ﻣﺜﻞ  :أﻻ

ﺗﺘﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻷﺧﻼق .
ّ

أﻻ ﺗﺼﺎﺣﺒﻦ

)ﺗﺼﺎﺣﺒﻦ(اﻟﻜﺮﻳﻢ ؟
ّ

أ ص 91

ب ص 91

ج ص 91

* -اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ أﻫﻢ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ أﺻﻮل أﺧﺮى ﻛﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ  ،اﻟﺒﻌﺚ  ،اﻟﺠﻨﺔ  ،اﻟﻨﺎر ،
......وﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ) اﻟﺼﻼة  ،اﻟﺼﻮم  ،اﻟﺤﺞ  ،اﻟﺰﻛﺎة ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت .
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 -اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ) اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﻠﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺧﻠﺺ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻗﺎت واﻟﺘﺮﻫﺎت  ،اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت اﷲ  ،اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ وﻗﺪرﺗﻪ وﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ،

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺸﻮر  ،أﻓﻼ ﺗﺘﺬﻛﺮون  ،.ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻘﻠﻮن ...

واﻹﺳﻼم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻗﻨﺎع ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻟﻶﺑﺎء واﻷﺳﻼف .

اﻹﺳﻼم رﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻘﻞ إذ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰود ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرف وﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب

واﺳﻌﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻛﻲ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .

 -ﻗﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻷﻣﺔ  ،اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ  ،اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ  ،ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )أﻣﻮال

اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﺣﻘﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﻷﻣﺘﻪ وﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ( )ﻋﺜﻤﺎن وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ (  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻻ وﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻨﺎس ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .
اﻟﻤﺮأة ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ورﻋﺎﻫﺎ ﺧﻴﺮ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﺰواج وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ زوﺟﺔ أو ﻏﺒﺮ زوﺟﺔ .

اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  :ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ) اﻹﺳﺘﺮﻗﺎق ( ) ﻻإﻛﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ( اﻹﺳﻼم دﻳﻦ ﺳﻼم ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻟﻮﻳﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ) آداب

اﻟﺠﻬﺎد (

ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  " :اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮا ﻓﺈن اﻟﻤﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ
وإن أﻋﻮج ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻠﻊ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن ذﻫﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﺗﻪ وإن ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺰل أﻋﻮج "
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  " :ﻣﺎ أﻛﺮم اﻟﻨﺴﺎء إﻻ ﻛﺮﻳﻢ وﻻ أﻫﺎﻧﻬﻦ إﻻ ﻟﺌﻴﻢ "

العصر اإلسالمي

اللغة العربية وآدابھا
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
اﻟﻨﺸــﺎط  :اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ
اﻟﻤﻮﺿـﻮع :ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻨﻀﺎل واﻟﺼﺮاع ) ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ( ص 92
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  - :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ إﺳﻬﺎم اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻪ وأﺧﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ – اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ .
ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي .
ﻛﻔﺎءة وﻇﻴﻔﻴﺔ  - :اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء أﻓﻜﺎر وﻓﻖ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .
اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
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ﺗﻤﻬﻴﺪ
أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

* -ﻣﻦ ﻫﻢ أﺷﻬﺮ ﺷﻌﺮاء ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ؟
 -ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ؟

* -ﻫﻮ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺨﺰرﺟﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﺴﻠﻤﺔ  ،وﻟﺪ ﻓﻲ ﻳﺜﺮب

وﻛﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﻳﻨﺎﻫﺰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ،

دﺧﻞ اﻹﺳﻼم وﺷﻬﺪ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺰوات إﻻ ﺗﺒﻮك  ،وﻳﻌﺪ

ﺷﺎﻋﺮا ﻣﻜﺜﺮا وﻣﺠﻴﺪا  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن راوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻓﻲ
ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺳﻨﺔ 50ه

ﺗﻘـ ـﺪﻳﻢ اﻟﻨ ـﺺ

واﻛﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﺴﺠﻞ اﻧﺘﺼﺎرات
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻫﺰاﺋﻤﻬﻢ  ،وأﺳﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺸﻌﺮﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﺳﻼم  ،ورد ﻫﺠﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ  ،وﻻ

ﻋﺠﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻛﺎن ﺳﻼﺣﺎ أﺷ ّﺪ وﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ وﻗﻊ اﻟﻨﺒﺎل .

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴـﺪي اﻟﻠﻐﻮي :
أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

 ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

اﻟﺒﻐﻲ  :اﻟﻈﻠﻢ  /اﻟﺠﺎﺋﺮ  :اﻟﻈﺎﻟﻢ  /اﺳﺘﻨﻔﺮوا  :اﺳﺘﻨﺠﺪوا
واﻧﺘﺼﺮوا ﺑﻬﻢ  /اﻟﺤﻴﻦ  :اﻟﻬﻼك  ،اﻟﻤﺤﻨﺔ .
ﺗﻌﺠﺒﻪ ؟
ﻣﻢ ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ،وﻣﺎ ﻣﺼﺪر ّ
* ّ

 -ﻣﺎ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺪرة اﷲ وإرادﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ؟

 -ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟

 ﺑﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ أﻋﺪاء اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟ ﻛﻴﻒ ﺑﺪا ﺟﻤﻌﻬﻢ ؟ ﺑﻤﻦ اﻟﺘﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ؟ ﻣﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻟﻠﻔﺪاء ؟

 -ﺑﻢ اﺗﺼﻒ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ؟ ﻣﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ

ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ؟

 -ﺑﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻴﻮف ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎرزة ؟ وﺑﻢ

ﻟﻘﻲ اﻟﻜﻔﺎر ﻫﻼﻛﻬﻢ ؟

 -ﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮ زﻋﻤﺎء اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ؟

 -ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻫﺠﺎء وﻓﺨﺮ  ،اﺳﺘﺨﺮج ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .

* -ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩ وﻻ ﻳﺮدﻩ
راد  ،وﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﺪر اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن

واﻟﻜﻔﺮ  ،وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺼﺮ أﻋﺪاء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻤﻦ ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﺻﺎروا ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮﻣﺮم ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل )ص( وﺑﺪﻋﻮﺗﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ
)ص( آﻣﻨﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺴﺒﻴﻦ ﻣﻀﺤﻴﻦ  ،وﻗﺪ اﺗﺼﻒ

اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻘﺎء –وﻫﻢ اﻟﻤﻔﻄﻮرون ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ -ﻏﻴﺮ أن
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮل )ص(  ،وﻗﺪ ﻟﻘﻲ

اﻟﻜﻔﺎر ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺎﺑﺬﺗﻬﻢ وأﻋﻴﺎﻧﻬﻢ وأن ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ

اﻟﺬل واﻟﻬﻮان ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻵﺧﺮة  ،وﻗﺪ اﻧﻀﻮى اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ

ﻓﺨﺮ وﻫﺠﺎء  ،وذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻓﺘﺨﺮ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻓﻴﻬﻢ

رﺳﻮل اﷲ )ص( وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﻴﺶ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا

ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ .

 -ﺣﺪد أﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وأﺣﺪاﺛﻬﺎ .

أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

* ﻣﺎ أﺛﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺎدس ﻓﻲ

* -أﻓﻌﺎل اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪوث وﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻜﻔﺎر

ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟

ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎدس دال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ

 -ﺑﻢ ﺗﻮﺣﻲ ﻛﻠﻤﺔ ) ﻣﻌﺸﺮ ( ؟

وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﺮب -.

 -ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻋﺪاد واﻟﺤﺸﺪ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك

اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻣﺮﻫﻢ واﺣﺪ ) ﺿﺪ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺠﺪﻳﺪة (-
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واﻟﺤﺮوب ؟ ﻟﻤﺎذا ؟

 -ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﺮب واﻟﺤﺸﺪ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك

 -ﻣﺎ أﺛﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ ) ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ( وﻛﻠﻤﺔ ) ﺟﻤﻴﻌﺎ ( ﻓﻲ

واﻟﺤﺮوب ﻷن اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ )وﻣﺎ اﻟﻨﺼﺮ إﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ، (...

ﻣﻐﻨﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ؟ -

)ﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﻠﺒﺖ ﻓﺌﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺈذن اﷲ واﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ( –

 -أﺑﺮز دور ﻇﺮوف اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ أداء ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻬﺎﺋﻞ ,ان

واﻟﺴﺎدس .

أﺣﺪا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﻛﻌﺐ وﻋﺎﻣﺮ – ﻇﺮوف اﻟﻤﻜﺎن )ﺣﻮل ،

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ إﻗﺮار اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷﻋﺪاﺋﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺴﺎل ؟

ﺗﺤﺖ( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﻔﺎف اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺪ واﺣﺪة

 -ﺑﻢ ﺗﻮﺣﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻷﺑﻲ ﺟﻬﻞ وﻋﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ

ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﻋﺪاء  ،وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺪوة  – .اﻋﺘﺮاف اﻟﺸﺎﻋﺮ

اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ؟

ﻷﻋﺪاﺋﻪ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻟﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ

 -اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺒﺎرات ذات اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ .

اﻷﻋﺪاء ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  – .رﺳﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮرة ﻷﺑﻲ

 -ﻓﺼﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ .

ﺟﻬﻞ وﻋﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮ
ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﻤﺎ)ﺻﺮﻳﻌﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ  ،وﻫﻮ ﻋﺎﺛﺮ( =

اﻟﺬل واﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﻬﻮان – اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ )-(12 ، 8 ، 1

ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﺮﺳﻮل ﺻﺎﺑﺮة ﻣﺠﺎﻫﺪة
 -...ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

أﺣﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ

* ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟

 -ﻣﺎ ﻫﻮ زﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ؟.

* -ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ وﺻﻔﻲ ﺳﺮدي ) اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ اﻟﺪاﻟﺔ

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ؟

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ (  ،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ

 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ﻓﻲ

اﻟﺜﺒﻮت ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ) – ( 10 ، 9 ) ، ( 6 ، 5 ، 4

اﻟﻨﺺ ؟ ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻻﺳﻤﻴﺔ ؟

 ﺣﺪد ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ؟ -ﻗﻤﺖ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻋﺸﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣﺪاﺛﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﺗﺤﺪث ﻓﻲ

ﻓﻘﺮة ﻋﻤﺎ ﻋﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ .

أﺗﻔﺤﺺ اﻹﺗﺴﺎق واﻹﻧﺴﺠﺎم

* ﻣﺎ ﻏﺮض ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ؟
 -ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮد ﺿﻤﻴﺮ ) واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ( اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )

ﺣﺸﺪوا ( و ) أﻣﺴﻮا (؟

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﻟﻰ

ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ؟

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ -ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻠﻚ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ؟

ﺗﻜﺮر ﺣﺮف اﻟﻮاو ﻓﻲ اﻟﻨﺺ  .ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ؟
ّ -

 ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺒﺎرة ) ﻗﻀﻰ ﻳﻮم ﺑﺪر ( ﺑﻌﺒﺎرة ) ﻓﺄﻣﺴﻮا ( ؟اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪ
 -ﺣﺪد ّ

* -ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول دال ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﻗﻮة اﷲ أﻣﺎم
ﻗﻮة اﻟﺒﺸﺮ وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻟﺮﺑﻂ )

ﻋﻮدة واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺸﺪوا وأﻣﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر  ،اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻹﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ
اﷲ ووﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﺪو ،

 -ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮواﺑﻂ ):اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ  ،اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة  ،اﻟﻤﻮﺻﻮل  ،اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ

واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ  ،اﻷدوات  ،اﻷﻟﻔﺎظ  / (....اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ .

اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ .

أﺟﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺺ

* ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﺠﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﺼﻮﻣﻪ ؟ أﺗﺮاﻫﺎ

ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ؟

 -ﺑﻢ اﻋﺘﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟ وﺑﻢ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮاء ﻳﻌﺘﺰون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ؟

* -اﻟﺘﻌﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ – اﻟﻜﻔﺮ –ﺗﻌﻴﻴﺮ اﻟﺴﺎدات واﻟﻔﺮﺳﺎن – اﻟﻄﻌﻦ

ﻓﻲ اﻷﺣﺴﺎب واﻷﻧﺴﺎب –اﻟﺘﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎر –
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 -ﺑﻢ ﺗﻔﺴﺮ ﻏﻴﺎب اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺼﻌﺒﺔ  ،وﻗﻠﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ

واﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ؟

 -اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل وأﺻﺤﺎﺑﻪ –اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد – اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ

ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎرات –اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة

 -اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ  - :ﻣﺒﺎدئ روح اﻹﺳﻼم واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن – اﻷﻟﻔﺎظ

اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺴﻬﻠﺔ – ﻗﻠﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ -
* ﻻ ﺣﻆ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

اﻟﺒﻼﻏﺔ
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ

 ﻗﺎل ﺗﻌﺎل  ) :إذا ﻗﻤﺘﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ () ﻻ ﻳﺴﺨﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﻮم (

-

 ﻟﻴﺤﺘﺮم ﺻﻐﻴﺮﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮﻛﻢ  = .اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻳﺎ أﺷﺒﺎﻩ اﻟﺮﺟﺎل = اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ . -ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ) :وﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺎﻟﻴﺘﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﺎ (

ﻧﻌﻢ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺶء اﻷم اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ . -ﺣﺒﺬا اﻟﺼﺒﺮ ﺷﻴﻤﺔ .

 -ﺑﺌﺲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻜﺬب .

أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ

 اﺳﺘﺨﺮج اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎ  .ﻛﻴﻒﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻹﻧﺸﺎء ؟

 وﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎ ؟ -ﻣﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ؟

 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ؟ ﻣﻢ ﺳﺒﻖ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ  ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦﻏﺮﺿﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ  ،ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ؟
 -ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ؟

 -ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺳﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ؟

أﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺨﻼﺻﺔ

اﻟﺨﻼﺻﺔ
اﻟﺠﺪول

اﻹﻧﺸﺎء ) ﻛﻼم ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب (

*
اﻟﻄﻠﺒﻲ

ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﻲ

ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﺷﻲء

ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء

اﻷﻣﺮ  ،اﻟﻨﻬﻲ  ،اﻟﺘﻤﻨﻲ ،

اﻟﺘﻌﺠﺐ  ،اﻟﻘﺴﻢ  ،أﻓﻌﺎل

اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  ،اﻟﺘﺮﺟﻲ  ،اﻟﻨﺪاء

اﻟﻤﺪح واﻟﺬم  ،أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻘﻮد

ﻟﻴﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎ .

واﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ .

ﻣﺜﻞ :

اﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن .

ﻣﺜﻞ  :ﻣﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﻜﻔﺮ

اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
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ﻣﺠﺎزي

ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ

ﻣﺎ ﺧﺮج إﻟﻰ أﻏﺮاض ﺑﻼﻏﻴﺔ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ  .ﻣﺜﻞ :

ﻣﺜﻞ :ﺳﺮ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻓﻲ

ﻻ ﻳﺴﺨﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﻮم =

اﻟﻬﻮاء =اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ﺗﻤﺘﻊ

ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﺑﻜﻔﺮك =اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

اﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ =ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﻻ ﺗﻮدﻋﻨﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ =

...........

اﻟﺘﻤﻨﻲ ........

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
وﺿﺒﻄﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم
اﻟﺪرس

أ ص 96
ب ص 96
ج ص 96
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اللـغة العـربية وآدابـھا

العصـر اإلسـالمي
الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :مطالعة موجھة
الموضـوع  :دور األديب العربي ) علي أحمد باكتير ( ص 97
الكفاءات المستھدفة  :معرفية  - :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ – اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ودورﻩ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – اﻹﻟﺰام
واﻹﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻷدب .
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  - :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﺜﺮي .
األھداف الوسطية  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻣﺎذا ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ؟
ﺑﻤﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻰ ؟
ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات  ،وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﻤﻨﺸﻮد إﻻ ﺑﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ

اﻷدﺑﺎء واﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أﺣﺪاث اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

 ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﻳﺼﻄﺮع  :ﻳﻀﻄﺮب وﻳﺘﺪاﺧﻞ  /ﻳﺘﻤﻠﻖ  :اﻟﺘﻮدد واﻟﺘﻠﻄﻒ ﺗﺬﻟﻼ
/داﺟﻰ :ﻻ ﻃﻒ وﻻﻳﻦ وأﺧﻔﻰ ﻋﺪاوة  /اﻟﺨﻄﻮب واﻟﺰﻋﺎزع :

اﻟﻨﻜﺒﺎت واﻟﻤﺼﺎﺋﺐ .

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

* -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

* -اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

 -ﻣﺎ رد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﺄن اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ أﺿﻌﻒ

ذﻟﻚ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻴﻲ أن ﻳﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ

 -ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ؟

ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﻟﻺﻋﻼم دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ

اﻹﻳﻤﺎن ؟

اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا وأن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ازدادت ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ؟

اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ وﺻﺪق ﻣﻦ ﻗﺎل  :رب ﻗﻠﻢ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺳﻴﻒ ) ﺣﺴﺎن

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع ﻣﻬﻤﺔ اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻷدﻳﺐ ﻓﻲ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻣﺘﻪ ؟

 -أذﻛﺮ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ

ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ أداء دورﻩ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ؟

ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ – ر ) (-اﻫﺠﻬﻢ وروح اﻟﻘﺪس ﻣﻌﻚ (  ،وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع ﻣﻬﻤﺔ اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﻌﻮب

ﻳﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻧﻬﻴﺎر اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،ﻓﺼﺎرت ﺗﺸﻤﻞ

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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 -ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ؟ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ....

وﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺐ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻬﺎ :
 -ﻣﺒﺼﺮا ﻟﻸﻣﺔ – ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ – ﺷﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ – ﻣﻌﺘﺰا

ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ واﺳﺘﻘﻼل رأﻳﻪ – واﻋﻴﺎ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ أﻣﺘﻪ – ﻃﺮﻓﺎ
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ – آﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻠﻐﺘﻬﺎ –
اﻗﻨﺎع اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة )أدع إﻟﻰ

ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ

أﺣﺴﻦ ( – اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﻓﻨﺎ وأدﺑﺎ وﻋﻠﻤﺎ –

اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج .

أﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

* -ﺣﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم  ،وﺑﻤﺎ ﺷﺒﻬﻪ ؟

 -ﺣﻠﻞ آﺛﺎر اﻟﺘﻬﻮﻳﻦ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ،

ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺠﺎﻫﻴﻦ .

 -ﺑﻢ ﻳﻜﻮن اﻷدﻳﺐ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺣﺪﺳﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ؟ ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ

ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐّ ﻋﻠﻞ

* -ﻳﻠﻌﺐ اﻹﻋﻼم دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت واﻷﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ

ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم  ،وﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﻊ اﻵﺧﺮ واﺿﻌﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح

 -ﻟﻺﻟﺘﺰام اﻷدﺑﻲ ﻣﺆﻳﺪون وراﻓﻀﻮن .ﻧﺎﻗﺶ ﺣﺠﺞ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .

واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻋﺪم اﻻﻧﺴﻴﺎق وراء ﻋﻮاﻃﻔﻪ ) أدع إﻟﻰ

 -أﺑﺮز ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ﻣﻊ أﻋﺪاﺋﻨﺎ

ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ

 -ﺣﺪد اﻷﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ دﻋﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷدﺑﺎء إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ

أﻧﺸﺄﻫﺎ أول ﻣﺮة (

وﺧﺼﻮﻣﻨﺎ .

إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮي .

أﺣﺴﻦ ( ) ﻗﺎل ﻣﻦ ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ ﻗﻞ ﻳﺤﻴﻴﻬﺎ اﻟﺬي
 -ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻈﺮوف ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺨﻄﺎب  ،ﻋﺼﺮ ﻳﺒﺤﺚ

ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﻦ ذاﺗﻪ  ،وﻋﻦ أدب ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻼﻣﺤﻨﺎ وﻣﻼﻣﺢ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ أﻣﻴﻦ  ،ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻘﺘﺤﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﻠﺘﺰم

ﻓﻘﻂ  ،ﻋﻦ أدب ﺿﻤﺎﺋﺮي ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻨﺒﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .

أﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

* -إﻟﻰ أي ﻧﻮع ﺗﺜﺮي ﺗﺪرج ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ؟
 -اﺳﻨﺨﺮج اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ) ﻋﻠﻰ

اﻷدﻳﺐ.......................أو ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ (
 -اﺷﺮﺣﻬﺎ  ،وﺑﻴﻦ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .

* -اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺎل ﻧﻘﺪي  ،وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع .......

 -اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻹﺳﺘﻌﺎري ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﺑﺸﻲء

 -اﺿﺒﻂ ﻟﻔﻈﺔ ) ﺑﻠﻪ (ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ وﺣﺪد ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ م وﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣﺎدي ﻳﺒﺪد أو ﻳﻌﻄﻞ أو ﻳﻌﺎق .

ﺟﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻚ .

 -ﺑﻠﻪ  :اﺳﻢ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ )دع أي اﺗﺮك ( ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ،

 أﻋﺮب  :ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺻﻔﺘﻪ .ﺟﺮد اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺼﻄﺮع واذﻛﺮ ﺣﺮﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ  ،ﺛﻢ
ّ -

ﻫﺎت ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻮال .

اﻟﺸﺮَ
وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ وﺟﻮﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ أﻧﺖ ﻣﺜﻞ  :ﺑﻠﻪَ ّ
 -ﺑﺼﻄﺮع  :زاﺋﺪ = ﺻﺮع

 -وﺻﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﻄﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث .

 -ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻟﺘﺰام واﻹﻟﺰام ﻓﻲ اﻷدب .
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :نص تواصلي .
الموضـوع  :الشعر في صدر اإلسالم ) حسن إبراھيم حسن ( ص 101
الكفاءات المستھدفة  :معرفية - :التعرف على طبيعة الشعر في صدر اإلسالم – خصائصه على مستوى
اللفظ والمعنى .
منھجية  - :تحليل الخطاب .
األھداف الوسطية  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻤﻬﻴﺪ

 -ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮ ؟  -ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻪ ؟

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ
ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ دﻳﻮان اﻟﻌﺮب وأﺳﺎس ﻗﻮﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺘﺰون وﻳﻔﺘﺨﺮون
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ اﻟﻤﻌﺠﺰ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺳﺤﺮﻩ
وﺳﻄﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس  ،ﺣﺘﻰ أرﺟﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻌﺮ

إﻟﻰ ﻧﻬﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻨﻪ .

 ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . -ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :
أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

* -ﻣﺎ أﺛﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﺘﻮح وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب ؟
 -ﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ؟

 ﻟﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ أن اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ ؟ ﻫﻞ ﻳﻠﺘﺒﺲ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺪد اﻹﺳﻼم ﺑﻬﻢ ؟ وﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻮﻩ ﺑﻬﻢ -ﻣﺎذا ﺗﻴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ؟

 -ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺳﻼم ؟ وﻣﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ

ﻣﺴﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ؟

 -ﻋﻼم اﻗﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﺮﺳﻮل ) ص ( ؟

 أذﻛﺮ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻧﺪوا اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﺑﻴﻦ أﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲﻧﺼﺮﻫﺎ .

* -ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺮوح اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺪ اﻷدب داﺋﺮة اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻈﺮا
ﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻔﺘﻮح ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة  ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻛﺜﻴﺮا

ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪت أﻏﺮاﺿﻬﺎ  ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻘﺪ أﺑﻄﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
وﻧﺒ َﺬ ﻫﺠﺮ اﻟﻘﻮل وﻓﺎﺣﺸﻪ ،وﺟﺎء ﺑﺎﻟﺠﺪ اﻟﺤﻖ ،داﻋﻴﺎً إﻟﻰ

اﻟﺠﻬﺎد ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼح اﻟﻨﺎس ،وزاﺟﺮاً ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ

واﻵﺛﺎم ،ﻓﺎﺗﺠﻪَ اﻟﺸﻌﺮاء اﻹﺳﻼﻣﻴّﻮن وﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪ ًة إذ أﺧﺬوا

ﻳﺤﺒﺬون ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻹﺳﻼم  ،وﻗﺪ زﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن أن اﻟﺪﻳﻦ

ﻗﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن وﻫﺬا زﻋﻢ

ﺑﺎﻃﻞ  ،وﻗﺪ ﺻﻨﱠﻒ اﻹﺳﻼم اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء إﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ  :ﻓﺌﺔ
ﻓﺌﺔ ﺿﺎﻟﺔ وﺷﻌﺮ ﻓﺎﺳﺪ وأﺧﺮى ﻣﻬﺘﺪﻳﺔ وﺷﻌﺮ ﺟﻴﺪ  ،ﻓﺸﺠﻊ

اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﻴﺪ وﺣﺎرب اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺸﻌﺮاء  ،وﻗﺪ أدرك
اﻹﺳﻼم ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬﻩ ﺳﻼﺣﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ

اﻟﺪﻋﻮة  ،وﻋ ّﺪﻩ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻘﻮﻟﻪ )ص(  ) :إن ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎن ﻟﺴﺤﺮا  ،وإن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺤﻜﻤﺔ (
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أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

* -ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ؟

 -*.أﺻﺒﺢ اﻷدب واﺳﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻣﺘﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر

 -ﻣﺎ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻹﺳﻼم ؟

أﺷﺪ روﻋﺔ وأﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا – أﻣ ّﺪ اﻹﺳﻼم اﻷدب ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ

 -ﺑﻢ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ؟

اﻗﺘﺒﺲ اﻷدﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻷدﺑﻲ

 -ﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮارد

اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺠﺪﻳﺪة ) اﻟﺠﻨﺔ  ،اﻟﺼﺮاط  ،اﻟﺰﻛﺎة  ،اﻟﺒﻌﺚ (..

ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ؟ وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻴﻪ ؟

ﺧﻠﺺ اﻹﺳﻼم اﻷدب ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ

 -ﻗﻴﻞ  :أن اﻹﻟﺘﺰام اﻷدﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻷدﺑﺎء واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ  ،ﻣﺎ

اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﻐﺰل اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻏﻴﺮﻩ .....

 -وﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﻤﻌﺠﺰ دور ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻲ اﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﻌﺮ

 -وﺿﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ

اﺻﺒﺢ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻤﺜﻞ وﺣﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ

ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ؟
؟

 ،وﺑﻴﻦ رأﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ .

ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺠﻮا ﻧﻬﺞ اﻟﻘﺮآن ،واﻧﻤﺎ ﻧﻬﺞ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﺸﺘﺖ اﻻﺧﻴﻠﺔ ،وﺷﺮود اﻟﺨﻮاﻃﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ

ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻗﺘﺪاء اﻟﺸﻌﺮاء اﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻓﻲ

ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ،ﻫﻮ ان اﻟﺤﺎﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ ان
ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ أﻓﻘﻪ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻوان ،وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬوا ﺣﺬو

اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﺼﺎر ﺷﻌﺮﻫﻢ ﻛﺸﻌﺮﻫﻢ ،ﻳﺒﺮز ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ دارﺳﻲ اﻷدب أن اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ

أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ وﺗﻌﺮض ﻟﻔﺘﺮة رﻛﻮد .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺷﻲء ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺄ ،وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب.

أﻣﺎ اﻧﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻜﻼم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﻦ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﻷن اﻹﺳﻼم ﺻﺎدف ﻓﻲ اﻟﻌﺮب ﻗﻠﻮﺑﺎً ﻗﺎﺳﻴﺔ

ﻓﺄﻻﻧﻬﺎ ،وﻃﺒﺎﻋﺎً ﺟﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻗﻘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﻌﺮاء
ﻳﺨﺘﺎرون ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻟﻴﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﺳﻬﻠﻬﺎ،

واﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺠﺎﻓﻴﺔ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ،واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻮﻋﺮة،
وﺷﻌﺮ ﺣﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

أﺳﺘﺨﻠﺺ وأﺳﺠﻞ

ﻧﻘﻮل.
* -ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺻﺪر
اﻹﺳﻼم ؟

 -ﻣﺎ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ؟

أﻣﺎ اﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﺼﺤﻴﺢ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب
اﻵﺗﻴﺔ:

 -وﺿﺢ إن ﻛﺎن ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻋﺼﺮا ﻟﻠﺸﻌﺮ أم ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ واﻻﻟﺘﺰام

1-ﺑﻬﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن ،وﻣﻸت ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻋﻘﻴﺪة

 -ﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؟

ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ إﻻ ﻗﻠﻴﻼً.
2-ﺳﻘﻮط ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﺘﻜﺴﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ

ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ .

اﻹﺳﻼم وآداﺑﻪ ،وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﺷﻐﻠﻮا ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﻓﺸﻐﻠﻬﻢ

ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻤﻤﺪوﺣﻴﻦ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻼ ﺷﺄن اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ

واﻧﺨﻔﺾ ﺷﺄن اﻟﺸﻌﺮ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻫﻲ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻄﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﻨﺸﺮ دﻋﻮة اﻹﺳﻼم.
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3-أن ﻧﻔﺮاً ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮك ﻣﻦ أﻣﺜﺎل

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻌﺪي ﻫﺠﻮا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺘﺮك رواﻳﺔ ﺷﻌﺮﻫﻢ.

4-أن اﻹﺳﻼم ﺣﺎرب اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت ،وﺣﺮم اﻟﺨﻤﺮ ،وﻗﺎوم

اﻟﻬﺠﺎء اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻤﻘﺬع ،واﻟﻐﺰل اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻟﻢ ﻳﺸﺠﻊ رﺣﻼت
اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻘﻨﺺ ،وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻮداً ﺟﺬﻻً ﻟﺸﻌﻠﺔ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎوﻣﻬﺎ اﻹﺳﻼم اﻗﺘﺼﺮت أﻏﺮاض ﺷﻌﺮ

اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ وﻣﺪح رﺳﻮل اﷲ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.

وﻣﻊ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ أﺻﻮات ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻋﺬﺑﺔ

اﻧﺒﻌﺜﺖ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ واﻟﺨﻨﺴﺎء وﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
وﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ وﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
* -أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ

ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﺮﻩ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن وأﺳﻠﻮب اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ

اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﻮرع واﻟﺘﻘﻮى وﻣﺨﺎﻓﺔ اﷲ أوﺟﺪت أﺳﻠﻮﺑﺎً ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ

اﻟﺠﻔﺎء واﻟﻐﻠﻈﺔ واﻟﺨﺸﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﺑﺮز ﺳﻤﺎت اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺨﺘﺎر
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻴﻨﺔ واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻤﻌﻨﻰ

ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ .أﻣﺎ أوزان اﻟﺸﻌﺮ وأﺧﻴﻠﺘﻪ وﻧﻈﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻘﺪ

ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎً ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮ.

وأﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ آو ﻓﻜﺮ ﻣﺤﺪد،
وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ
أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﻳﺨﺪم اﻹﺳﻼم وﻳﺪﻋﻮا إﻟﻴﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﺎً ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ

ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ :

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻸدب ﺣﻆ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻷن اﻟﻌﺮب اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺑﻐﻴﺔ

ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة .

 -ﻛﻠﻤﺔ ) ﺑﻐﻴﺔ ( ﻣﺼﺪر ﺟﺎء ﻟﻴﻌﻠﻞ ﺣﺪﺛﺎ  .ﻣﺎ ﻫﻮ ؟

 -ﻣﺎ ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻻﻟﺔ ؟

 ﻣﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺼﺪر) ﺑﻐﻴﺔ ( ؟ -ﻋﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﺷﺘﻐﻞ وﻧﺸﺮ .

أﻧﻨﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

 -ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ وﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻌﺎ ؟

* -اﻟﻘﺎﻋﺪة

ﺑﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ .

* -اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ  :ﻣﺼﺪر ﻗﻠﺒﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﺒﻴﺎن ﺳﺒﺐ وﻗﻮع

اﻟﻔﻌﻞ  ،وﻳﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻔﺎﻋﻞ  ،وﻫﻮ ﻳﻘﻊ
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ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻠﻔﻈﺔ ) ﻟﻢ  /ﻟﻤﺎذا (
ﻣﺜﻞ  :ﻳﻜﺮم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ  /وﻗﻔﺖ إﺟﻼﻻ ﻟﻚ .
اﺣﻜﺎﻣﻪ  - :ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺠﻮاز ﻧﺼﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻗﻠﺒﻴﺎ

/ﻣﺘﺤﺪا ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻔﺎﻋﻞ  .ﻣﺜﻞ  / :ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﺮﺑﺢ )

ﻣﺼﺪر ﻏﻴﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺼﺐ (/وﻗﻔﺖ إﺟﻼﻻ ﻟﻚ
ﻓﺎﻟﺬي وﻗﻒ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي أَﺟﻞ؛ وزﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ

زﻣﻦ اﻹﺟﻼل .أَﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ )ﻋﺎﻗﺒﻨﻲ ﻟﻜﺮﻫﻲ ﻟﻪ( ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻧﺼﺐ

)ﻛﺮﻩ( ﻋﻠﻰ أَﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﻷَﺟﻠﻪ ﻷَن اﻟﺬي ﻋﺎﻗﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺬي ﻛﺮﻩ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ )ﺳﺎﻓﺮت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ( ﻷَن زﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ

اﻟﺴﻔﺮ.
ﻫﺬا وأﻛﺜﺮ اﻷَﺣﻮال ﻧﺼﺐ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷَﺟﻠﻪ إِذا ﺗﺠﺮد ﻣﻦ )ال(
وﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺜﺎل اﻷَول.

ﻓﺈن ﺗﺤﻠﱠﻰ ﺑـ)ال( ﻓﺎﻷَﻛﺜﺮ ﺟﺮﻩ ﺑﺤﺮف ﺟﺮ دال ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ
ﻣﺜﻞ :ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺨﻮف.
اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ =
أَﻣﺎ إِذا أُﺿﻴﻒ ﻓﻴﺠﻮز ﻧﺼﺒﻪ وﺟﺮﻩ :ﺗﺼﺪﻗﺖ َ
ﻻﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺜﻞ :

إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم

اﺑﺘﻐﺎء ﻟﻤﺮﺿﺎة اﷲ ﺗﺼﺪﻗﺖ .
أ ص 105

ب ص 105

ج ص 105

اﻟﺪرس
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اﻟﻠ ـﻐﺔ اﻟﻌـ ـﺮﺑﻴﺔ وآداﺑـ ـﻬﺎ

اﻟﻌـﺼﺮ اﻹﺳـﻼﻣﻲ

الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص األدبي
الموضـوع  :فتح مكة ) حسان بن ثابت ( ص 108
الكفاءة المرحلية  - :إﻧﺘﺎج ﻧﺼﻮص ﰲ وﺿﻌﻴﺎت ذات دﻻﻟﺔ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ و ﻛﺘﺎﺑﺔ – اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة ﳕﻂ اﻟﻨﺺ .
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -:اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث – ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﻟﻨﺺ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ – أﺿﺮب اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
ﺗﻤﻬﻴﺪ
أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ؟ -ﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺮﺳﻮل ؟

 -ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻨﻪ؟

اﻟﻨـ ـ ــﺺ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨ ــﺺ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﺨﺰرج  ،وﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺑﻨﻲ
اﻟﻨﺠﺎر أﺧﻮال رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( وأﺣﺪ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أدرﻛﻮا اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،ﻋﺎش
ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻟﺪ ﻋﺎم  60ﻗﺒﻞ
اﻟﻬﺠﺮة وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم 54ﻫـ

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﻗﺮاءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .

*-ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

اﻟﻈﻤﺎء  :اﻟﻌطﺷﻰ إﻟﻰ دﻣﺎء اﻷﻋداء /
ﻣﺘﻤﻄﺮات / :

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ
* -اﻟﻘﺼﻴﺪة رد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻲ ﻫﺠﺎء اﻟﺮﺳﻮل

* -إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ

اﻟﻨﺺ ؟

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﻶﺗﻴﺔ  :ﻋﺪﻣﻨﺎ ﺧﻴﻠﻨﺎ  /ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻨﻘﻊ /

ﻳﺒﺎرﻳﻦ اﻷﺳﻨﺔ .؟

 -ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺨﺒﻞ اﻷﺳﻨﺔ ؟ ﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ

ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ؟

ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ؟ وﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ؟
 ﻟﻢ ﺗﻠﻄﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺨﻴﻞّ

 -ﻋﺮض ﺣﺴﺎن أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ  ،ﻓﻤﺎ ﻫﻤﺎ ؟

 -ﻣﺎ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎن ووﻋﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ؟

 ﻣﻦ اﻟﻤﺮاد ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس ؟ ﻣﺎذا ﻛﺎن رد ﻓﻌﻞ ﺷﻌﺮاء ﻣﻜﺔﻋﻠىﺪﻋﻮة اﻟﺮﺳﻮل ) ص ( ؟
ﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮاء ﻣﻜﺔ ؟
 -ﺑﻢ رد ّ

 -ﺑﻴﻦ ﻣﺪى إﺧﻼص ﺣﺴﺎن وﻧﺼﺮﺗﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮل ) ص ( ؟

وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﺗﺴﻔﻴﻪ دﻳﻨﻬﻢ وﻣﻌﻬﻢ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث وﻷن
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر ﻛﺎن ﺳﻼﺣﺎً ﻗﻮﻳﺎً  ..وﻛﺎن ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﺮب ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ،
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﻴﻮل ﻫﻲ ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
)ﻋﺪﻣﻨﺎ ﺧﻴﻠﻨﺎ(
ﺟﻤﻠﺔٌ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔٌ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ..ﻓﻠﻮ ﻗﺎل ﻓﻘﺪﻧﺎ أو ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻘﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ..ﻷﻧﻪ ﻗﺎل )ﻋﺪﻣﻨﺎ( وﻫﻮ
دﻋﺎءٌ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﻔﻘﺪﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺮوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ..

ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﻻﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ  ..ﻷن اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ ﻫﻮ
اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل..ﻓﻜﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ ﺣﺴﺎن ﻛﻔﻴﻞٌ أن

ﻳﺨﺮج ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻘﻨﻌﺎً وراﺋﻌﺎً ﻻﻳﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ..

ﻓﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﺑﻮﺻﻒ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮدﻋﻬﺎ رادع ﻟﻠﻨﺰول

ﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻷرض
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 -ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻌﺒﺎرة ) ﺑﺤﺮي ﻻ ﺗﻜﺪرﻩ اﻟ ّﺪﻻء ( ؟

ﺗُﺮى ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ وﻛﺄﻧﻬﺎ إﺷﺎرة ﻟﻘﺪوم ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺴﺒﺐ ﻷن

اﻟﻐﺒﺎر اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺎن ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮادﻓﺔ)اﻟﻨﻘﻊ( ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻴﻮل ﺑﺤﻮاﻓﺮﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ..
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻷول ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪاً  ..ﻷﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪٌ آﺧﺮ
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﺨﻴﻞ..ﻓﺒﻌﺪ أن أﺷﺎر أوﻻً إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺨﻴﻞ
أردف ذﻟﻚ ﺑﺒﺒﻴﺎن ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻘﺘﺎل اﻟﺬي اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻴﻪ  .ودﻟﻞ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﺎري وﺗﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺮ اﻟﻠﺠﺎم اﻟﺬي
ﻳﺘﺪﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ..
)ﺗﻠﻄﻤﻬﻦ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ اﻟﻨﺴﺎءُ(
ﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪﻩ اﺧﺘﺎر ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻮﺟﺰ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﺸﻒ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﺒﻦ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ وﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﺚ أورد
اﻟﺠﻤﻠﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﻪ واﻟﺘﻲ أوﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن اﻟﺨﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻻﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ إﻻ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻀﺮﺑﻦ اﻟﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ
ﻓﺮوا ﻣﻦ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﻷن اﻟﺮﺟﺎل ﻗﺪ ّ

ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻘﺪوم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ..

 ﺧﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻼم أو اﻟﺤﺮب = ) ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻘﻦاﻟﺪﻣﺎء ( .
ٍ
)واﻻ ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﻟﺠﻼد ﻳﻮم(
أﺗﻰ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺟﻼد وأﺿﺎﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮمٍ وأﺧﺮﺟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﻰً
ﻋﻈﻴﻤﺎً ﺻﻮر ﺑﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ أن
اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰً آﺧﺮ ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﻼد(
ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻠﻎ وأﻗﻮى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
وﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻳﻔﺘﺨــﺮ ﺣﺴــﺎن ﺑﻤﻮﻫﺒﺘــﻪ وﻟﺴــﺎﻧﻪ اﻟﺤــﺎد ﻛﺎﻟﺴــﻴﻒ،
وﻫــﻮ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻄﺎع ﻓــﻲ ﻓﺘــﺮة وﺟﻴــﺰة أن ﻳﺤﻮﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺬاﻋــﺔ اﻟﻬﺠــﺎء
اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ وﻓﺤﺸﻪ ،إﻟﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﺪاﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ دﻋﻮة اﷲ ،إﻧـﻪ ﻳﻔﺘﺨـﺮ ﺑـﺄن
ﻫـ ــﺬا اﻟﻠﺴـ ــﺎن ﻻ ﻋﻴـ ــﺐ ﻓﻴـ ــﻪ ،ﻷﻧـ ــﻪ ﺗﺨﻠـ ــﺺ ﻣـ ــﻦ ﻓﺤـ ــﺶ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴـ ــﺔ،
وﺑﻤﻮﻫﺒﺘـﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ﻛـﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﺨﻀــﻢ اﻟــﺬي ﻻ ﺗﻜـﺪرﻩ اﻟــﺪﻻء ،وﻻ ﺗﻘــﻒ
أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻧﻪ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎط اﻟﻤﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻳـﺘﺤﻜﻢ ﻓـﻲ اﻷداء؛ ﻟﻴﺨـﺪم
اﻟﺤﺎﺟﺔ دون أن ﻳﺸﺘﻂ أو ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﺪﻋﻮة أَو أﺧﻼﻗﻬﺎ.

أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

* -ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﻴﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻫﻮ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻋﻈﻴﻤﺎ  ،وﻗﺪ
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪا ووﻋﻴﺪا ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

* -ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﺟﻴﺶ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻫﻮ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ
ﻣﻜﺔ ؟

 ﻣﺎ ﺻﻠﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎن ﻟﻘﺮﻳﺶ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ ﻟﻤﺎذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺎرة ) ﻳﻌﺰ اﷲ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ( ؟ -ﻟﻤﺎذا ﻛﺮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ذﻛﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎدس ؟

 ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺪء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ  ) :وﻗﺎل اﷲ ( ؟ -ﻟﻤﺎذا ﻛﺮر اﻟﺸﺎﻋﺮ ذﻛﺮ ﻫﺠﺎء أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻟﻠﺮﺳﻮل ) ص (

؟

وﻗﺪ ﺟﺎء ﻻذﻋﺎ ﻣﻘﻀﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺮدﻫﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ آﻧﺬاك وﻫﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة ..وإﻇﻬﺎر اﻟﺜﻘﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ إذا
ﺧﺎﺿﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﺼﺮ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﻻن اﷲ ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺼﺮة اﻻﺳﻼم  ،وﻗﺪ ﻛﺮر ذﻛﺮ ﺟﺒﺮﻳﻞ – ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم – ﺗﺄﻛﻴﺪا
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮة اﷲ ﻟﻬﻢ ،

 ) -وﻗﺎل اﷲ ( = ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺣﺴﺎن إِن اﷲ أرﺳﻞ ﻋﺒﺪا ﻫﻮ

رﺳﻮل اﷲ ﻟﻴﺨﺘﺒﺮﻛﻢ ﻓﺘﺘﺒﻌﻮﻩ ﻓﺄﻧﺎ اﺷﻬﺪ اﻧﻪ رﺳﻮل اﷲ
=اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ﻟﺤﺴﺎن .
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 -ﻛﻴﻒ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻬﺠﺎء ؟

 ﺑﻢ رد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ؟ وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻰ ردﻩ ؟ -ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺴﺎن ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺔ ؟ أﻳﺪ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻦ

اﻟﻨﺺ .

 ﻛﺮر ذﻛﺮ ﻫﺠﺎء أي ﺳﻔﻴﺎن ﻟﻠﺮﺳﻮل )ص( = وﻳﺮد ﺣﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻬﺠﺎء وﻳﻄﻠﺐ ﺛﻮاﺑﻪﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﷲ ،وﻳﻘﻮل وﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إن اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ
ﻳﻀﺮﻩ اﻟﻬﺠﺎء وﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻣﺪح وﻫﻮ ﻓﻮق ذﻟﻚ.وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺣﺴﺎن إﻟﻰ
إﻋﻼن اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ وﻋﺮض أﺑﻴﻪ وﺟﺪﻩ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺟﻮ
ﺛﻮاب اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ .

أﺣﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ

* -ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ وﺻﻔﻲ ﺳﺮدي ) وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ – ﺳﺮد

* -ﻣﺎ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ ﺣﺪد ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ .

اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ( ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺧﺒﺮي ﻷﻧﻪ

 -ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻓﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ) ص (

اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ

؟

ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻹﺳﻼم وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ  ،ﻣﺴﺘﻘﻴﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

أﺗﻔﺤﺺ اﻷﺗﺴﺎق واﻹﻧﺴﺠﺎم

* -ﺗﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻧﺎ( وﺗﺤﺪث

* -ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ) ﺗﺮوﻫﺎ ( وأﻟﻔﺎظ
) ﻣﺼﻌﺪات

ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ )أﻧﺘﻢ(

 ،ﻣﺘﻤﻄﺮات ( ؟

 -ﻣﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ اﻟﺬي ﺗﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ

واﻟﺴﺎدس ؟

 -ﻣﺎ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ؟

 ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻔﺎء ﻓﻲ  ) :ﻓﺈﻣﺎ  ،ﻓﺎﺻﺒﺮوا  ،ﻓﻘﻮﻣﻮا  ،ﻓﻘﻠﺘﻢ ،ﻓﺄﺟﺒﺖ  ،ﻓﺸﺮﻛﻤﺎ  ،ﻓﻤﻦ  ،ﻓﺈن ( ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ؟

 -ﻋﻼم ﻳﻌﻮد اﻟﻮاو ﻓﻲ ) ﺗﻌﺮﺿﻮا ( أو ﻣﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ )

أﺟﻤﻞ اﻟﻘﻮل

ﻣﻨﻜﻢ ( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ؟ ﻣﺎذا ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ؟
* -ﻣﺎ ﻫﻲ دواﻓﻊ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﻔﺎﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب ؟ -ﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﻟﻠﻤﺮأة دورا ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب ؟ ﺣﺪدﻩ ؟ ﻣﻌﻠﻘﺎ

ﻋﻠﻴﻪ .

 -ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ

اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟

* -ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ أﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻟﺬات واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﻟﻰ

اﻻﻋﺘﺰاز اﻟﻌﻘﻴﺪي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻬﺠﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺬات ،إﻟﻰ اﻟﻐﻀﺐ ﷲ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ،وﻣﻦ أدب اﻟﺘﻜﺴﺐ إﻟﻰ أدب

اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﻘﻴﺪي ،وﻣﻦ اﻟﻤﺪح ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻄﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺪح اﻟﻬﺪى ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺜﻮاب ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻐﺰارة إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪﻋﻮة ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﻛﺎذﻳﺐ اﻟﻜﻔﺎر وﺟﻼء ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻹﺳﻼم.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﺬﻟﻚ ،ﺣﻴﻦ ﻗﺎل
)أﻣﺮت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ﺑﻬﺠﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻘﺎل وأﺣﺴﻦ وأﻣﺮت ﻛﻌﺐ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﺎل وأﺣﺴﻦ وأﻣﺮت ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺸﻔﻰ واﺷﺘﻔﻰ(.
وﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﺎص وإدراك ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎدة اﻟﻬﺠﺎء ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﻬﺠﻮﻫﻢ ﺑﺎﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻫﺰﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻌﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﻟﺐ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﺐ
واﻷﻧﺴﺎب ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮى أن ذﻟﻚ اﺷﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ،
وﻫﻢ ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن ﻗﺒﺎﺣﺘﻪ ،وان ﻛﺎن ﻻ ﻳﻬﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺎء،
وﻛﺎن أﻳﻀﺎً ﻳﺴﻔﻪ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وأﺣﻼﻣﻬﻢ وﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺿﻼﻟﻬﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻛﺎن
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اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺪﻋﻮة واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ،

اﻟﺒﻼﻏﺔ
أﺿﺮب اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ

* -ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ :
وﺟـﺒﺮﻳﻞ أﻣﻴﻦ اﷲ ﻓﻴﻨﺎ

ﻓﺈن أﺑﻲ وواﻟﺪﻩ وﻋﺮﺿﻲ

وروح اﻟﻘﺪس ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻔﺎء
ﻟﻌـﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨـﻜﻢ وﻗﺎء

أﺿﺮب اﻟﺨﺒﺮ

 -ﺣﺪد أﺿﺮب اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ .

اﺑﺘﺪاﺋﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ

 -ﻣﺎ ﻫﻲ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ؟

ﺧﺎﻟﻲ اﻟﺬﻫﻦ

 -ﻣﺎﻫﻲ أدوات ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ؟

أﺳﺘﻨﺘﺞ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻼﺻﺔ
إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم اﻟﺪرس

ﻃﻠﺒﻲ

ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ

أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول

)ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ

أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

أ ص 112

(

ب ص112

ﻣﺜﻞ  :ﺑﻌﺚ

ج ص 112

اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺮدد
ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺨﺒﺮ
)ﻣﺆﻛﺪ واﺣﺪ(
ﻣﺜﻞ  :إن اﻟﻌﻠﻢ
ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺴﺐ
ﻟﻪ .

اﻧﻜﺎري
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮ
ﻟﻠﺨﺒﺮ )ﻣﺆﻛﺪان أو
أﻛﺜﺮ(
ﻣﺜﻞ  :إن اﻷﺑﺮار ﻟﻔﻲ
ﻧﻌﻴﻢ وإن اﻟﻔﺠﺎر ﻟﻔﻲ
ﺟﺤﻴﻢ

اﷲ ﻣﺤﻤﺪا
)ص( رﺳﻮﻻ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .
.أدوات ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﺒﺮ  :أن  ،إ ّن  ،ﻗﺪ  ،اﻟﻘﺴﻢ  ،ﻻم اﻹﺑﺘﺪاء  ،ﻧﻮﻧﺎ

اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ  ،إﻧﻤﺎ  ،أﺣﺮف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ )ﻫﺎ  ،أﻣﺎ
 ،أﻻ  ،ﻳﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎدى (  ،اﻟﺤﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة ) ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ (  ،اﺳﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻠﺔ .......

اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻻ اﻟﺘﻮاء ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﻋﻮﺟﺎج وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ودﻋﻮﺗﻪ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻌﺬوﺑﺔ وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮن(1).
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻷﻣﺮ واﻟﺪﻋﺎء واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.ﻣﻤﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ

ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ:

وإﻻ ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﻟﺠﻼد ﻳﻮم
ﻳﻌﺰ اﷲ ﺑــﻪ ﻣـﻦ ﻳﺸ ـ ــﺎء
وﻗﻮل
أﻣﻦ ﻳﻬﺠﻮ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻨﻜﻢ
وﻳﻨﺼﺮﻩ ﺳــﻮاء
وﻳﻤﺪﺣـﻪ ُ
واﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺪوي إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﺎﻟﺪ

رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ(2):
ﻳﺒﺎرﻳﻦ اﻷﺳﻨﺔ ﻣﺼﻌﺪات ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻬﺎ اﻻﺳﻞ اﻟﻈﻤﺎء
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وﻗﻮﻟﻪ:

ﻟﺴﺎﻧﻲ ﺻﺎرم ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ وﺑﺤﺮي ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻟﺪﻻء
اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ اُﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺪﻳﺢ و

اﻟﻬﺠﺎء.

اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت :
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ أورد ﺗﺸﺒﻴﻬﺎً راﺋﻌﺎً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ)ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻬﺎ اﻷﺳﻞُ اﻟﻈﻤﺎء(
ﻓﺎﻷﺳﻞ)اﻟﺮﻣﺎح( ﺟﻤﺎدات ﻻ ﺗﻌﻄﺶ وﻻﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ إﺣﺴﺎس..وﻫﻲ اﻟﻤﺸﺒﻪ
ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻇﻤﺄﻧﺎً ..ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺪة اﻟﻌﻄﺶ..
ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻳﺮوي ﻇﻤﺄﻩ ﺑﺸﺮب اﻟﻤﺎء ﻋﺎدةً ..واﻷﺳﻞُ ﺗﺮوي ﻇﻤﺄﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮب ﻣﻦ دﻣﺎء اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﻪ..
ّ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ..ﻛﻠﻤﺔ)اﻟ ُﺨﻤﺮ(ﺟﺎءت ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ..وﻫﻲ )اﻟﻨﺴﺎء(..

واﻟﺨﻤﺎر ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻳﺴﺘﺮ اﻟﻤﺮأة وﻳﻐﻄﻴﻬﺎ..

وﻧﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﺄن ﻫﻨﺎك وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻦ )اﻟ ُﺨ ُﻤﺮ( وﺑﻴﻦ )اﻟ َﺨ ْﻤﺮ(
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺴﺘﺮ اﻟﻤﺮأة وﺗﻐﻄﻴﻬﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺮ اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻐﻄﻴﻪ..

ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺘﺮ واﻟﺘﻐﻄﻴﻪ..
ﺻﻮر أﺧﺮى :
 - 2اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة وﻛﻨﺎﻳﺔ وﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﺪود اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﺑﻌﻔﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﻴﻞ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ وﻓﺼـﺎﺣﺘﻪ ودون إﻓـﺮاط
أو ﺗﻔﺮﻳﻂ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
)ﺗﻈﻞ ﺟﻴﺎدﻧﺎ ﻣﺘﻤﻄﺮات ﺗﻠﻄﻤﻬﻦ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ اﻟﻨﺴﺎء() ،ﻟﺴﺎﻧﻲ ﺻﺎرم ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ وﺑﺤﺮي ﻻ ﺗﻜﺪرﻩ اﻟﺪﻻء(،

مناسبة القصيدة:
)فتح مكه(
في السنة السابعة عقد صلح ٌ بين النبي صلى ﷲ عليه وسلم وبين كفار قريش.على ان يدخل المسلمون مكه للعمره بعد عام..
لكن قريش نقضت ھذا العھد ..فجھز النبي صلى ﷲ عليه وسلم جيشا ً قويا ً لمحاربة المشركين وفتح مكه..
وألن الشعر في تلك العصور كان سالحا ًقويا ً  ..وكان يعد وسيلة اإلعالم العامة
كان طرفا ً في ميادين الحرب فاستخدمته االطراف المتحاربه..
وأمر الرسول صلى ﷲ عليه وسلم به فقال )أھجھم  ..أو ھاجھم وجبريل معك(
لذلك انبرى حسان رضي ﷲ عنه يھجو قريشا ًويشيد ببطولة المسلمين من المھاجرين واألنصار وشجاعتھم ..
ويعلن تصميمھم على قتال المشركين وفتح مكه مالم يلتزمون بالعھد..
مع القصيده:
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اللغة
لم يخل ُ بيت ٌ في القصيدة اال وساق لنا معه شيئا ً من األلفاظ والكلمات المستقاة من صلب اللغة العربية التي كانت واسعة
النطاق في العصر الجاھلي وعصر صدر اإلسالم على السواء..
فالقصيدة بمجملھا كانت المعة وبرّاقة لم تجانب كلمة واحدة ً منھا مواطن الركاكة والسوقية والحوشي من الكالم..
وھذا األمر كفيل ٌ بأن يجعل القاريء يكتسب طابع القراءة من دون ملل وال كلل..
حتى وإن بلغت القصيدة المئات من األبيات..
ونشاھد مايثبت قوة القصيدة
لنقع..يبارين..األعنة..األسل..متمطرات..الجالد..ك فاء..فنحكم(..
)ا
ِ
التراكيب:
القصيدة باإلجمال تعج ّ بالتراكيب اللغوية التي تزيد من صالبتھا وقوتھا وتعطيھا ذائقة مميزه..
وسأقتصر على ذكر بعض تلك التراكيب:
في البيت األول )عدمنا خيلنا(
جملة ٌ تعتبر غاية ٌ في التعبير..فلو قال فقدنا أو حرمنا لم يرتقي المعنى من البيان إلى العبارة التي اختارھا ..
ألنه قال )عدمنا( وھو دعا ٌء على على الخيل بفقدھا إذا لم يروھا على أرض المعركة..
بينما الكلمات األخرى التصل إلى ھذا المعنى  ..ألن المراد منه ھو اإلصرار على القتال..فكان التركيب الذي اختاره حسان
كفيل ٌ أن يخرج لنا شيئا ً مقنعا ًورائعا ً اليشوبه شائبه..
في البيت الثاني)على اكتافھا األسل ُالظما ُء(
نالحظ أنه اختصر ذكر الرجل واكتفى بذكر األسل والخيل..ألن العبارة لوحدھا تكشف المعنى..
فعادة ً يكون الرجل على ظھر الخيل وبيده الرمح  ..لكن قوة العبارة وسياق الجملة اخبرتنا أن الرجل كان متحفزا ً ومتھيئا ً
للقتال بكل شجاعة حيث تقدم قليال ً وأصبح مابين الظھر وأسفل الرقبة وھو المكان الذي أشار إليه بقوله )أكتافھا(
في البيت الثالث)تلطمھن بالخمر النسا ُء(
ھنا نجده اختار لموقف كامل تركيب لفظي موجز استطعنا أن نكتشف من خالله جبن كفار قريش وخوفھم من المسلمين حيث
أورد الجملةالسابقه والتي اوضح من خاللھا أن الخيل عندما تصل إلٮالمعركة التجد في ساحتھا إال النساء اللواتي يضربن
الخيل بالخمر على وجوھھا لتتراجع ألن الرجال قد فرّوا من أرض المعركة عند سماعھم بقدوم المسلمين..
يوم(
في البيت الخامس)واال فاصبروا لجالد ٍ
أتى بكلمة جالد وأضافھا إلى كلمة يوم ٍ وأخرجت ھذه الجملة معنى ً عظيما ً صور به الواقع الذي سيكون في أرض المعركة
مع أن التضارب بالسيوف يجد له معنى ً آخر يؤدي إليه لكن كلمة )جالد( كانت أبلغ وأقوى من ناحية التصوير..
في البيت األخير)ونضرب حين تختلط الدماء(
صور القتال بعد ما سالت الدماء وكأنه متيقن ٌ بأن ھناك الكثير من الدماء ستراق على أرض المعركة..فلم يشرح الصورة
بكالم يعني أن الضرب سيكون في بداية المعركة  ..أو عند احساسھم بالنصر  ..أوما إلى ذلك  ..بل اختار موقفا ً شجاعا ً
وأشار إليه بتركيب لغوي ٌ أشجع..
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البالغة والفصاحة:
التصوير والوصف
كان للخيل دور ٌ كبير في الفتوحات والمعارك  ..وكانت في محل اإلھتمام في قصيدة حسان _رضي ﷲ عنه_
ولذلك وصفھا وصفا ً يكاد يكون أفضل مما ستكون عليه في أرض المعركة
كل ذلك جاء في األبيات الثالثة األولى :
فبدأ في البيت األول بوصف سرعة الخيل وتصوير األرض التي تركض عليھا
حيث أن ھذه األرض تُرى من مكان بعيد وكأنھا إشارة لقدوم معركة جديدة والسبب ألن الغبار الذي أشار إليه حسان بكلمة
مرادفة)النقع( يتصاعد من تلك األرض التي تضرب عليھا الخيول بحوافرھا وھي تتجه إلى ساحة المعركة..
البيت الثاني صلته بالبيت األول قوية جدا ً  ..ألنه مشھد ٌ آخر يستكمل فيه وصف الخيل..
فبعد أن أشار أوال ً إلى سرعة الخيل أردف ذلك بببيان شجاعتھا وحبھا للقتال الذي اعتادت عليه  .ودلل على ذلك بوصفه لھا
أنھا تكاد تجاري وتسابق سير اللجام الذي يتدلى من جانبھا..
يستكمل حسان وصف الخيل في البيت الثالث حيث يصفھا وكأنھا مطر ٌ منھمر ٌ وھي في طريقھا إلى المعركة ومن خالل ھذا
الوصف يتضح لنا أن ھناك عددا ً كثيرا ً من الخيول التي ستشارك في المعركة..
التشبيھات :
في البيت الثاني أورد تشبيھا ً رائعا ًفي قوله)على أكتافھا األسل ُ الظماء(
فاألسل)الرماح( جمادات ال تعطش واليكون لھا إحساس..وھي المشبه
فقد شبھھا بالحي الذي يكون ظمأنا ً..ووجه الشبه بينھما ھو شدة العطش..
فالح ّي يروي ظمأه بشرب الماء عادة ً..واألسل ُتروي ظمأھا بالشرب من دماء اليھود على أرض المعركه..
في البيت الثالث  ..كلمة)ال ُخمر(جاءت مقترنة بالكلمة التي بعدھا..وھي )النساء(..
والخمار كما ھو معروف يستر المرأة ويغطيھا..
ونخرج من ھذا الكالم بأن ھناك وجه شبه بين )ال ُخ ُمر( وبين )ال َخ ْمر(
فاألولى تستر المرأة وتغطيھا والثانية تستر العقل وتغطيه..
ووجه الشبه بينھما ھو الستر والتغطيه..
في البيت األخير يقول )نحكم بالقوافي( حيث استخدم القوافي وكأنھا سالح ٌ عندما شببھا به فكالھما يستخدم للمنع..
أغراض الشعر:
الھجاء:
وھذا كان ھو المراد األول من القصيدة  ..حيث تعمد ھجاء قريش في أكثر من موضع ٍ في القصيدة ..حيث جردھم من أكثر
الصفات التي تتفاخر بھا القبائل آن ذاك وھي الشجاعة والقوة..
الفخر:
افتخر الشاعر في ھذه القصيدة باألنصار ألنھم أيدوا النبي صلى ﷲ عليه وسلم ..بشكل أكثر من غيرھم..
وكذلك يفخر بمالئكة ﷲ التي تؤيد جيش المسلمين وعلى رأسھم جبريل عليه السالم..
الوصف:
كما ذكر في القصيدة ..استخدم حسان ھا الغرض في وصف الخيل..
الحماسة:
ذكر حماسة المسلمين وشجاعتھم في اإلقدام على الحرب..
احبتي
لو كتبت عن ھذه القصيدة أناء الليل وأطراف النھار لما انتھيت..
وھذا ما استطعت كتابته وأتمنى أنني جانبت الصواب كثيرا ً.
ومن لديه إضافة أو تعليق .أو نظرة أخرى  .أو تصحيح ٌ لخطأ قد وقعت فيه فالمكان لم يكن إال لذلك
من ھو حسان بن ثابت ؟
ھو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري من أھل المدينة ينحدر من بيت شريف من بيوت الخزرج ،
وينتمي إلى بني النجار أخوال رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وسلم(
شاعر النبي )صلى ﷲ عليه وسلم( وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاھلية واإلسالم ،عاش ستين سنة في الجاھلية ومثلھا في
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اإلسالم .ولد عام  60قبل الھجرة وتوفي عام 54ھـ.
قال بعض النقاد
أن ما نظمه حسان بعد إسالمه افتقر إلى الجزالة وقوة الصياغة التي كانت له في الجاھلية.
لكنه في مقابل ذلك كان يتمتع بقدر كبير من الحيوية والرقة والسالسة ،ويتوھج من حين إلى آخر بتدفق عاطفي يكشف عما
في قلبه من دفء وحرارة ويثبت للذين ارجعوا ضعف شعره إلى شيخوخته أن قلب الشاعر ال يشيخ.
ويتفق النقاد على أن أساليب حسان بن ثابت بعد إسالمه قد سلمت من الحوشية واألخيلة البدوية ،لكن خالطھا لين الحضارة،
ولم تخل في بعض األغراض من جزالة اللفظ وفخامة المعنى والعبارة كما في الفخر والحماسة والدفاع عن النبي صلى ﷲ
عليه وسلم ورسالته ومعارضته المشركين وھجومھم.
فضل حسان الشعراء بثالثة :كان شاعر األنصار في الجاھلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمانيين في اإلسالم .وقال
المبرد في الكامل :أعرق قوم في الشعراء آل حسان فإنھم يعدون ستةً في نسق كلھم شاعر وھم :سعيد بن عبد الرحمن بن
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام.
لما اشتد ھجاء شعراء قريش للرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم »:مايمنع القوم الذين نصروا
رسول ﷲ بأسيافھم أن ينصروه بألسنتھم ؟« فقال حسان :أنا لھا ،وأخذ بطرف لسانه ،فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم»:كيف تھجوھم وأنا منھم ؟« فقال حسان :يارسول ﷲ ألسلنك منھم كما تُس ّل الشعرة من العجين ،ف ُس ﱠر الرسول صلى ﷲ
عليه وسلم به ،وأكرمه ودعا له :أن يؤيده ﷲ بروح القدس ،ووعده الجنة جزاء منافحته عنه ،ونصب له منبراً في المسجد
الشريف ليلقي من فوقه شعره .
وظل حسان بن ثابت رضي ﷲ عنه ينشد الشعر في المسجد النبوي بعد موت الرسول صلى ﷲ عليه وسلم في خالفة أبي بكر
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي ﷲ عنھم ،روى أبو ھريرة رضي ﷲ عنه :أن عمر بن الخطاب م ّر
بحسان وھو ينشد الشعر فلحظ إليه _ أي نظر إليه شزراً_ فأجابه حسان :كنت أنشد الشعر وفيه من ھو خير منك ،ثم التفت إلى
أبي ھريرة فقال :أنشدك ﷲ :أسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول » :أجب عني ،اللھم أيده بروح القدس« قال :اللھم
نعم .
واألن اسمحو لي ان أقرأ القصيدة على طريقتي
فإذا أخطأت فنبھوني  ...واعذروني على جھلي....
مناسبة القصيدة ھو فتح مكة وبما ان القصيده قيلت قبل فتح مكة فھي رسالة تحذيريه
يوجھھا الشاعر إلى االعداء )قريش( ...ندقق النظر لنرى درسا ً عظيما ً في )كيف تكون
سياسة الحرب ؟(.
دعا الشاعر على الخيول بالعدم !!!اي الھالك وإنقطاع الرجاء منھا ..اي ثقه ھذه ؟
نعم يحق له ذلك ليس فقط الن تلك الخيول سريعة لدرجة تثير بھا غبار االرض ليعانق ذلك الجبل)كداء(  ..ولكن لسبب اھم
من ذلك وھو ثقة العبد المؤمن بربه ھذه الثقة التي ال تولدھا جيوش او قوة او عتاد.
اعود إلى سياسة الحرب
يعلمنا الشاعر بكل سھولة كيف نتعامل مع العدو  ..وأي الخطوات نتبع؟
اوالً
عرض ما تملكه من قوة بكل ثقة والتفاخر بذلك وربما التفخيم مع بعض المبالغه
وذلك إلدخال الخوف والوجل إلى قلب العدو وھذا من اھم اسرار الحرب .
انظرو كيف عرضھا حسان بن ثابت
*تلك الخيول السريعة التي ال يردعھا رادع للنزول لساحة القتال
*انھم ليسوا وحدھم في الحرب وان ﷲ سوف ينزل معھم مالئكته من السماء لتساعدھم ومعھم جبريل عليه السالم).وھنا نوع
غير مباشر من الترھيب(
*جنود ال يرھبون الموت ويحملون الرماح العطشة للدماء كعطشھم لنيل الشھادة.
*عدم التردد وإظھار الثقه بأنھم إذا خاضوا ھذه الحرب سيكون النصر حليفھم الن ﷲ يعز من يشاء في سبيل نصرة االسالم.
ثانيا ً :التخير
إما السالم او الحرب ) ...محاوله لحقن الدماء(
ثالثا ً :السبب ...اي سبب ھذه الحرب
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وھنا السبب كان رفضھم بأن يؤمنوا بما انزل على محمد صلى ﷲ عليه وسلم وإمتناعه
رابعا ً:الحوار
فنالحظ تحول اسلوب الشاعر إلى لھجه اقل حده في البيت السابع والثامن ..ويناقش
اسباب ھذه الحرب
قال  ...فقلتم
خامسا ً :التضيق على العدو وإستخدام االسلحه التي يخشاھا.
كما نعلم ان العرب في ذلك الوقت كانوا يھتمون بالشعر كثراً ...حتى اصبح احد وسائل القتال ...فنظم قصيده ھجائيه كفيله بأن
تقضي على قبيله بكاملھا
لذلك نرى الشاعر ھنا يحذر اعدائة ويقول اننا نملك طريقتين لھزمكم ...إمل عن طريق نظم القصائد وإظھار ما بكم من
مساوئ او عن طريق خوض المعارك فنقاتل حتى تختلط الدماء

ﻋـدﻣﻧﺎ ﺧﻳﻠﻧﺎ ِإن ﻟم ﺗروﻫﺎ
i i

ﻳـﺑﺎرﻳن اﻷﻋﻧﺔ ﻣﺻﻌدات
i

i

ﺗـظـﻝ ﺟﻳﺎدﻧﺎ ﻣﺗﻣطرات
i

i

ﻓـﺈﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا ﻋﻧﺎ اﻋﺗﻣرﻧﺎ
ٕواﻻ ﻓـﺎﺻﺑروا ﻟﺟﻼد ﻳوم
i

i

وﻗـﺎﻝ اﷲ ﻗد أَرﺳﻠت ﻋﺑداً

ﺷـﻬدت ﺑﻪ وﻗوﻣﻲ ﺻدﻗوﻩ
i

i

أﻻ أﺑـﻠـﻎ أﺑﺎ ﺳﻔﻳﺎن ﻋﻧﻲ
i

i

ﺑـﺄن ﺳـﻳوﻓﻧﺎ ﺗرﻛﺗك ﻋﺑداً
i

i

ﻛداء
ﺗـﺛـﻳر اﻟﻧﻘﻊ ﻣوﻋدﻫﺎ ُ
ِ
ﻣﺎء
ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎﻓﻬﺎ اﻷﺳﻝ اﻟظ ُ
اﻟﻧﺳﺎء
ﺗـﻠـطﻣﻬن ﺑﺎﻟﺧﻣر
ُ
i

i

i

i

اﻟﻐطﺎء
وﻛﺎن اﻟﻔﺗﺢ واﻧﻛﺷف
ُ
ﻳﺷﺎء
ُﻳـﻌـز اﷲ ﻓـﻳﻪ ﻣن
ُ
i

i

ﻳـﻘوﻝ اﻟﺣق إن ﻧﻔﻊ اﻟﺑﻼء
i

i

ﻧﺷﺎء
ﻓـﻘـﻠﺗم ﻻ ﻧﻘوم وﻻ
ُ
اﻟﺧﻔﺎء
ﻣـﻐـﻠﻐﻠﺔ ﻓﻘد ﺑرح
ُ
i

i

i

i

اﻹﻣﺎء
وﻋـﺑد اﻟدار ﺳﺎدﺗﻬﺎ
ُ
i i
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ﻫﺟوت ﻣﺣﻣداً ﻓﺄَﺟﺑت ﻋﻧﻪ
i

i

ﻓﻣن ﻳﻬﺟو رﺳوﻝ اﷲ ﻣﻧﻛم
i

i

ﻓـﺎن أﺑﻲ وواﻟدﻩ وﻋرﺿﻲ
i

i

ﻟـﺳﺎﻧﻲ ﺻﺎرم ﻻ ﻋﻳب ﻓﻳﻪ
i i

اء
وﻋـﻧد اﷲ ﻓﻲ ذاك اﻟﺟز ُ
اء
وﻳـﻣـدﺣﻪ وﻳﻧﺻرﻩ ﺳو ُ
i

i

i

i

ﻗﺎء
ﻟـﻌرض ﻣﺣﻣد ﻣﻧﻛم ِو ُ
ِ
ﻻء
وﺑـﺣري ﻻ ﺗﻛدـرﻩ اﻟد ُ
i

i

i

i

ﻗﺎﻝ ﺣﺳﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﻳدة ﻳوم اﺗﺟﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻌﻣرة واﻟﺣﺞ ﺑﻌد ﺻﻠﺢ اﻟﺣدﻳﺑﻳﺔ  -ﻋﻣرة اﻟﻘﺿﺎء
وﺣﻳــث ﺗﻔــوح راﺋﺣــﺔ اﻟﺗﻬدﻳــد واﻟوﻋﻳــد اﻟــذي ﺟــﺎء ﺑﺻــورة اﻟــدﻋﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻳــﻝ ،ﻋــدﻣﻧﺎ ﺧﻳﻠﻧــﺎ إن ﻟــم ﺗروﻫــﺎ ،إن ﻟــم ﺗُﻐﻳــر ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﺷــرﻛﻳن وﺗــداﻫﻣﻬم ﻓــﻲ ﻋﻘــر دارﻫــم ،وﻫــﻲ ﺗﺛﻳــر اﻟﻐﺑــﺎر ﻓــﻲ ﻫﺟوﻣﻬــﺎ ،ﻳرﻛﺑﻬــﺎ ﻓرﺳــﺎن ﻟــم ﻧﻠﻣــﺢ ﻣــﻧﻬم ﺷــﻳﺋﺎ ﺳــوى ﺻــورة اﻟرﻣــﺎح
اﻟﻌطﺷﻰ إﻟﻰ دﻣﺎء اﻷﻋداء) ،ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎﻓﻬﺎ اﻷﺳـﻝ اﻟظﻣـﺎء( وﻫـذﻩ اﻟﺟﻳـﺎد ﻣﺳـرﻋﺔ ﻣﺗﻠﻬﻔـﺔ ﺗﻠﻌـب ﺑﺎﻷﻋﻧـﺔ ،وﺗﺻـﻌد اﻟﺟﺑـﻝ ﻣﺗﺟﻬـﺔ
إﻟﻰ ﻛداء وﻫﻲ أﺣد ﻣداﺧﻝ ﻣﻛﺔ ،وﻗد أﻓﻧﻰ ﻓرﺳﺎﻧﻬﺎ
رﺟﺎﻝ ﻗرﻳش ،وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺿطر ﻧﺳﺎء ﻗرﻳش وﻗـد ﻓﻘـدن رﺟـﺎﻟﻬن ،إﻟـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ
َ
اﻟﺧﻳــﻝ ﺑــﺎﻟﺧﻣر ﺣﺎﺳ ـرات اﻟــرؤوس ،ﻷﻧﻬــن اﺳــﺗﻌﻣﻠن ﻫــذﻩ اﻟﺧﻣــر ﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﺧﻳــﻝ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن؛ إﻧﻬــﺎ اﻟﺣــرب اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ،واﻟــدﻋوة إﻟــﻰ
اﻟﺗﺳــﻠﻳم واﻹذﻋــﺎن ،وﻧﺷــر اﻟرﻋــب واﻟﺧــوف ﻓــﻲ ﺻــﻔوف اﻷﻋــداء ،وﺗﺧــوﻳﻔﻬم ﻣــن ﻋﺎﻗﺑــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺗﻬــددﻫم إذا ﻋﺎﻧــدوا اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ،ﻣــﺎ

ﺳﻳﻛون ﻋﻠﻳـﻪ ﺣـﺎﻟﻬم وﻣـﺎ ﺳـﻳؤوﻝ إﻟﻳـﻪ ،ﻓﻌﻠـﻳﻬم ﺑﺎﻟوﻓـﺎء ﻟﻠﻣﺳـﻠﻣﻳن واﻟﺳـﻣﺎح ﻟﻬـم ﺑـﺎﻟﻌﻣرة ٕواﻻ ﻓـﺎﻧﺗظروا اﻟﻬزﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺎﺣﻘـﺔ ،وﺻـﺑروا
أﻧﻔﺳﻛم ﻋﻠﻰ ﻣ اررﺗﻬﺎ ﻷن اﻟﻌزة ﺑﻳد اﷲ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻣن ﻳﺷﺎء ﻣن ﻋﺑـﺎدﻩ )ﻳﻌـز اﷲ ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـن ﻳﺷـﺎء( وﻫﻧـﺎ ﺗظﻬـر اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ،
وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺷـﻌر ﺣﺳـﺎن ِإن اﷲ أرﺳـﻝ ﻋﺑـدا ﻫـو رﺳـوﻝ اﷲ ﻟﻳﺧﺗﺑـرﻛم ﻓﺗﺗﺑﻌـوﻩ ﻓﺄﻧـﺎ اﺷـﻬد اﻧـﻪ رﺳـوﻝ اﷲ ،وﻗـوﻣﻲ ﻛـذﻟك ،وﻟﻛـﻧﻛم

وﻗﻔــﺗم ﻓــﻲ طرﻳــق دﻋوﺗــﻪ ﻓﻘﻠــﺗم ﻻ ﻧﻘــوم ﻟﻧﺻ ـرﺗﻬﺎ وﻻ ﻧرﻳــد ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻧﺗﺻــر ،وﺑﻌــدﻫﺎ ُﻳﻌﻳــر ﺣﺳــﺎن أﺑــﺎ ﺳــﻔﻳﺎن ﺷــﺎﻋر ﻗ ـرﻳش ،ﺑــﺎن
ﺳــﻳوف اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﺣوﻟﺗــك إﻟــﻰ ﻋﺑــد ذﻟﻳــﻝ ،ﺣﻳــث طﻣﻌــت إﻣــﺎء ﺑﻧــﻲ ﻋﺑــد دار ﺑﺎﻟﺳــﻳﺎدة؛ ﻟﻣــﺎ وﺟــدوا أﻧــك أﺻــﺑﺣت ﻋﺑــدا ﻣــﺛﻠﻬم ﻻ
ﺗﻔﺗرق ﻋﻧﻬم ﺑﺷﻲء.

وﻳــرد ﺣﺳــﺎن ﻋــن اﻟﻧﺑــﻲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ وﺳــﻠم اﻟﻬﺟــﺎء وﻳطﻠــب ﺛواﺑــﻪ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣــن اﷲ ،وﻳﻘــوﻝ وﺑﺄﺳــﻠوب اﻟﺗﺳــوﻳﺔ إن اﻟﻧﺑــﻲ
ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ﻻ ﻳﺿرﻩ اﻟﻬﺟﺎء وﻻ ﻳﻧﻔﻌﻪ ﻣدح وﻫو ﻓوق ذﻟك.
وﺑﻌدﻫﺎ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺣﺳﺎن إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟوﻻء ﻟرﺳوﻝ اﷲ ،ﻓﻳﺟﻌﻝ ﻣن ﻋرﺿﻪ وﻋرض أﺑﻳﻪ وﺟدﻩ ﺣﻣﺎﻳـﺔ ﻟﻌـرض اﻟرﺳـوﻝ
 -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  -ﻷﻧﻪ ﻳرﺟو ﺛواب اﷲ ﻓﻲ ذﻟك ،وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻔﺗﺧر ﺣﺳﺎن ﺑﻣوﻫﺑﺗﻪ وﻟﺳﺎﻧﻪ اﻟﺣﺎد ﻛﺎﻟﺳﻳف ،وﻫو اﻟـذي

اﺳﺗطﺎع ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﻳزة أن ﻳﺣوﻟﻪ ﻣن ﻗذاﻋﺔ اﻟﻬﺟﺎء اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وﻓﺣﺷﻪ ،إﻟـﻰ ﻟﺳـﺎن ﻳـداﻓﻊ ﺑـﻪ ﻋـن دﻋـوة اﷲ ،إﻧـﻪ ﻳﻔﺗﺧـر ﺑـﺄن ﻫـذا

اﻟﻠﺳﺎن ﻻ ﻋﻳب ﻓﻳﻪ ،ﻷﻧﻪ ﺗﺧﻠص ﻣن ﻓﺣش اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ،وﺑﻣوﻫﺑﺗﻪ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻛﺎﻟﺑﺣر اﻟﺧﺿم اﻟذي ﻻ ﺗﻛدرﻩ اﻟـدﻻء ،وﻻ ﺗﻘـف أﻣﺎﻣـﻪ
اﻟﺷﻌراء ،اﻧﻪ ﻛﺎﻟﺧﻳﺎط اﻟﻣﺎﻫر اﻟذي ﻳﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷداء؛ ﻟﻳﺧدم اﻟﺣﺎﺟﺔ دون أن ﻳﺷﺗط أو ﻳﺧرج ﻋن ﻫدف اﻟدﻋوة أَو أﺧﻼﻗﻬﺎ.
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :المطالعة الموجھة
الموضـوع  :يا أيھا الكرز المنسي ) زكريا تامر ( ص 113
األھداف الرئيسة  - :التعرف على وصف الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي – أھم شعراء الوصف – الخصائص اللفظية
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺗﻤﻬﻴﺪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﻗﻮﻳﻤﺔ  ،وﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻨﻬﺎ دﻓﺎﻋﺎ ﻳﻨﺎل

إﻋﺠﺎب اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء  ،ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء اﻟﺪاﻋﻮن واﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ
اﻟﻤﺒﺎدىء واﻟﻘﻴﻢ ﻣﺤﻂ اﻵﻣﺎل  ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ إذا ﻣﺎ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ

ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ وﻗﻴﻤﻬﻢ ﺗﻨﻜﺮوا ﻟﻬﺎ واﻧﻘﻠﺒﻮا رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻓﻴﺨﻴﺐ ﻇﻦ
اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﻢ .

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ

* -ﻣﺎ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺒﺸﺮ ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﻀﻴﻌﺔ ؟ وﻣﺎ ﻣﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ؟
 -ﻣﺎذا ﻛﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ؟ وأﻳﻦ ؟ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ

ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ؟

 ﻣﺎ رد ﻓﻌﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻤﺮ ؟ وﻟﻤﺎذا ؟ -ﻓﻴﻢ اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻤﺮ ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺮارﻫﻢ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي

اﺗﺨﺬوﻩ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ؟

 -ﻣﻦ اﻟﺬي اﺧﺘﺎروﻩ ﻟﻴﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ؟ وﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس

اﺧﺘﺎروﻩ ؟

 ﻣﺎ أﻫﻢ اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒ ﻣﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ؟ وﻣﺎ اﻟﻬﺪﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺑﻌﺜﻮا ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ؟

 -ﻫﻞ ﻛﺎن ﻟﺤﺪث ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺒﻌﻮث إﻟﻰ دﻣﺸﻖ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ؟
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اﺳﺘﺨﺮج ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .

 -ﻛﻴﻒ رﺟﻊ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎء ؟ ﻋﻼم ﻳﺪل ذﻟﻚ ؟

أﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻟﻤﺎذا أﻋﺎد ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻜﺮز ؟ وﻣﺎ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ

؟

 ﻣﺎ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ؟ ﻟﺨﺺ ﺣﻮادث اﻟﻘﺼﺔ .* -ﻣﻦ راوﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ أﻫﻮ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﺮﻳﺔ أم ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟
وﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻄﻠﻬﺎ ؟

 -ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ وﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ ؟

 ﻣﻦ ﻫﻮ اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ وﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺬي اﻧﺴﻠﺦﻋﻦ آراﺋﻪ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ؟
 -ﺣﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻨﺎء ﺣﺒﻜﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟

 ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ -ﻣﺎ اﺳﻢ أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﺎﺿﻲ ؟

 -ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت  ،دل ﻋﻠﻴﻬﺎ واذﻛﺮ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ؟

 ﻣﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ وﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ؟ -ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻮار ؟ أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ .

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ  ،اﻟﺠﻬﻞ  ،اﻟﻘﻬﺮ أﻳﺎم اﻹﻗﻄﺎع ؟أﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻓﻴﺎض  ) :ﺗﻌﺎﻟﻮا وﻛﻠﻮا اﻟﻜﺮز  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺒﺮون ﻻ

ﺗﻨﺴﻮا ﻃﻌﻤﻪ ( ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﺑﻌﺎدﻩ ؟ وﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ  ) :ﻋﻤﺮ ﻣﺎت ( ؟
* -ﻫﺎت ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ودﻳﻌﺘﺎن  ،ران  ،ﺗﺄﻓﻞ .
 -اﺿﺒﻂ اﻟﻘﻔﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎم .

 أﻋﺮب ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ  :ﻫﺎ ﻫﻲ ﺿﻴﻌﺘﻨﺎ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ وردة ﻣﻦ ﻃﻴﻦ . -ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ؟ وﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ؟

 -أﻋﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ وﻓﻖ ﺗﺴﻠﺴﻞ زﻣﻨﻲ ﻋﺎدي .
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص التواصلي
الموضـوع  :شعر الفتوح وآثاره النفسية ) النعمان عبد المتعال القاضي ( ص 119
األھداف الرئيسة  - :التعرف على وصف الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي – أھم شعراء الوصف – الخصائص اللفظية
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
ﺗﻤﻬﻴﺪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺗﻌﻠﻤﺖ أن اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺻﺪى ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ  ،ﺗﺠﺎوز

ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻤﺠﻴﺪﻫﺎ إﻟﻰ رﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :
أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ
* -ﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول اﻟﺬي ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح ؟ وﺑﻢ اﺗﺼﻒ ؟
 ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺤﻨﻴﻦ ؟ وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻴﻪ ؟ -ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻤﻮﻣﻪ وﻟﻤﺎذا ؟

 -ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ؟ ﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

؟

أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

 -ﻟﻤﺎذا ﻏﺎب اﻟﺮﺟﺰ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ؟

 -ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح ﻣﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ

اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؟
* -ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ؟
 ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺒﺜﻬﺎ ﻏﺮﺑﺘﻪ وﺷﻜﻮاﻩ ؟ -ﻫﻞ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ ؟

أﺳﺘﺨﻠﺺ وأﺳﺠﻞ

 -ﺗﺠﺎوز اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ  .ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ

ذﻟﻚ ؟

 -ﻟﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ  ،وﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻷﻓﻜﺎرﻩ .
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* -ﻋﺮف ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح وﺣﺪد أﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ .
 ﻣﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح ؟ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ

 -ﻣﺎذا أﺿﺎف ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺘﻮح إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ؟

ااﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة

* -ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ :

) وأول ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺤﻨﻴﻦ  ،وﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﺬي ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ أﺷﻮاق اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻸ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﺣﻨﻴﻨﺎ وﻋﻦ
اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺪغ ﻛﺒﺪﻩ أﺳﻰ (

أﻧﻨﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة
إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم
اﻟﺪرس

 -ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ؟

 -اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻧﻮﻋﺎن  ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎ ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻔﺮد ؟

ﻋﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﺠﻤﻠﺔ ؟
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب .
أ ص 122
ب ص 123
ج ص 123
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :النص األدبي
الموضـوع  :من تأثير اإلسالم في الشعر والشعراء ) النابغة الجعدي ( ص 124
األھداف الرئيسة  - :التعرف على وصف الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي – أھم شعراء الوصف – الخصائص اللفظية
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺗﻤﻬﻴﺪ

أﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻲ آﻣﻨﻮا ﺑﻬﺎ  ،ﻓﺼﻮروا اﻟﻬﺪى اﻟﻨﺒﻮي ،
وﺟﺎء ﺷﻌﺮﻫﻢ ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ إذ ﻋﻜﺲ

رؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻟﻺﺑﺪاع وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺪوﻫﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ .

ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :
أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ
* -ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟
 ﻣﺎﻫﻲ آﻳﺎت اﷲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ آﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ ؟ -ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻠﻖ ؟ ﻋﻼم ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻈﺎم ؟

أﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺺ

 -أذﻛﺮ ﺻﻮر اﺧﺘﻼف اﻟﺨﻠﻖ ؟

 ﻋﻼم أﻗﺴﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﺎﺳﻊ ؟ -ﻣﺎ ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ؟

 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮك ﻟﻬﺎ ؟* -ﻋﻴﻦ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب  ،ﻣﺒﺮزا

أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ ؟

 اﺳﺘﺨﺮج أﺑﻴﺎﺗﺎ أﺧﺮى ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ؟ -ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ؟ وﻣﺎ أﺛﺮ ﻫﺬا

أﺣﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ؟

 -اﺳﺘﺨﺮج اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ  ،وﺑﻴﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ .
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 ﻫﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﻓﺎدة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ؟ -ﻋﻠﻞ .

 -ﺣﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

أﺗﻔﺤﺺ اﻷﺗﺴﺎق
واﻹﻧﺴﺠﺎم

 ) اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻜﺪ ﻳﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮ  ،ﻓﺈذا دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ ﺿﻌﻒ وﻻن (ﻣﺎﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺮاءﺗﻚ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ؟
* -أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ؟
 -ﻣﺎ أﺛﺮ ﺻﻴﻐﺔ ) ﻻ ﺑ ّﺪ ( وأﺳﻠﻮب اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﺎﺳﻊ ؟

 -وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﻴﺮ ن ﻓﻴﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا

اﻷﺳﻠﻮب ؟ وﻣﺎ أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ؟

 ﺣﺪد ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ  ،وﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ . -ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب

أﺟﻤﻞ اﻟﻘﻮل

* -ﻗﺪر اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ  ،ﺛﻢ ﺣﺪد اﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ .

 -ﻣﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ

إﻟﻰ ﻣﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ؟

 -ﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﻠﻖ ؟ ﻣﺎذا ﻳﻔﻴﺪ ؟

اﻟﺒﻼﻏﺔ

 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ ) ﺷﺘﻰ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؟

 -ﻋﻼم ﻋﻄﻔﺖ ﻟﻔﻈﺔ ) اﻟﺼﻮت ( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻃﻒ

أﺿﺮب اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ
أﻛﺘﺸﻒ أﺣﻜﺎم

ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻮف ؟

* -أوﺟﺰ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ .

اﻟﺨﻼﺻﺔ

 -ﻛﻴﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ؟

 أذﻛﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة . -اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﻴﺪة  ،وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﻚ اﻟﻌﺎم

ﻟﻠﻨﺺ ؟

* -ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻆ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :

ﻓﺎﺋﺘﻤﺮوا اﻵن ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﻜﻢ

واﻋﺘﺼﻤﻮا إن وﺟﺪﺗﻢ ﻋﺼﻤﺎ .

 ﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺑﺪء ﺑﻪ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ؟ -ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ؟

 ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻴﻎ أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ؟ أذﻛﺮﻫﺎ . -ﻫﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي أﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ؟ ﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ إذن ؟

 ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ؟ -ﻻ ﺣﻆ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻵﺗﻲ  :أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؟

 -ﻣﺎ ﻧﻮع اﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﺑﺪء ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ؟ ﻣﺎ ﻧﻮع ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ؟

ﻫﻞ ﻏﺮض اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺘﺨﺒﺎر ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﺠﻬﻠﻪ ؟ ﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ إذن ؟ ﻛﻴﻒ

أﺳﺘﻨﺘﺞ أﺣﻜﺎم

ﻧﺴﻤﻲ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ؟ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع

أﺧﺮى ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ؟ أذﻛﺮﻫﺎ  ،وﻣﻴﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎزي ؟
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
إﺣﻜﺎم ﻣﻮارد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدﻣﺎج أﺣﻜﺎم

ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب

أ ص 128/129
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اﻟﺪرس
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :المطالعة الموجھة
الموضـوع  :فضل العرب على أوربا ) زغديد ھونكة ( ص130
األھداف الرئيسة  - :التعرف على وصف الطبيعة من خالل الشعر الجاھلي – أھم شعراء الوصف – الخصائص اللفظية
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ – ﺣﺎﻻت ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة .
األھداف الوسيطة  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺗﻤﻬﻴﺪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب
واﻟﻔﻦ ﻣﻔﻨﺪة ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺰاﻋﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ زﻳﻔﻮا

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺷﻮﻫﻮا ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ  ،ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻬﻮس اﻟﻘﻮﻣﻲ
واﻟﺠﻨﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺮﺑﻲ .

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺛﺮي رﺻﻴﺪي اﻟﻠﻐﻮي :

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨـﺺ * -ﻟﻤﺎذا رﻓﻀﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ  ) :إن ﺗﺎرﻳﺦ أورﺑﺎ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ (
؟
 -ﻣﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ؟

 -ﺑﻢ وﺻﻔﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ

؟

 -ﻣﺎ اﻟﺬي أﺧﺮ أورﺑﺎ ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﺮب ؟

 ﻓﻴﻢ ﺣﺼﺮ ﺑﻌﺾ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ دور اﻟﻌﺮب اﻟﺤﻀﺎري وإﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔأورﺑﺎ ؟

 -ﺑﺎﻧﻜﺸﺎف اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺣﻀﺎرات اﻟﺸﺮق اﻟﻘﺪﻳﻢ  ،ﻛﻴﻒ ﺑﺪت ﺣﻘﻴﻘﺔ

اﻹﺳﻬﺎم اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة ؟

 -ﺑﻢ ﺷﺒﻬﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب وﺣﻀﺎرة أورﺑﺎ ؟ ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻫﺬﻳﻦ

اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﻦ ؟
 -ﻛﻢ دام إﺷﻌﺎع اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ؟

 -ﻣﺎ ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﻲ ﻷورﺑﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺮب ؟ وﻋﻼم ﻳﺪل ؟
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 ﻓﻴﻢ ﺗﺠﻠﺖ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ؟ -ﻣﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟

أﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ وﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة

اﻷوروﺑﻴﺔ ؟

* -ﺣﺪد اﻟﺨﻠﻔﻴﻠﺖ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ أورﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻔﻀﻞ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
 -ﻣﺎ دور اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺤﻀﺎرة

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟

 إﻟﻰ أي ﻣﺪى أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ -ﻓﻴﻢ ﺗﺮى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب ؟

 -ﺣﺪد أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺟﺪﻳﺮو ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺤﻮار .

 -ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺮب ﺑﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب

؟

 -ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﻴﻮم أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوﻫﺎ ﻣﻦ أورﺑﺎ دون

اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﻴﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ؟

 أي اﻟﺤﻀﺎرﺗﻴﻦ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ  ،اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ﻋﻠﻞ .
أﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

 -ﻗﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮون ﺑﺄن

ال‘ﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺪد ﻟﺒﻌﻘﻴﺪة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ .

 -ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻳﺮى ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﻬﺎل ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة أورﺑﺎ  ،ﺑﻢ ﺗﺮد

ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ؟

* -اﺳﺘﺨﺮج اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ واﻷدوات واﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ وﻇﻔﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت

ﺻﺤﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ .

 -ﺣﺪد ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ .

 -ﺣﺪد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻚ  :ﻧﻐﻤﻂ

 ،ﻻ ﻳﺄﺑﻪ  ،أﺳﺪوﻩ  ،ﺿﻴﻖ اﻷﻓﻖ .

 -ﺳﺠﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ واﺷﻜﻠﻬﺎ ﺷﻜﻼ ﺗﺎﻣﺎ  ) :إن اﻟﻨﻬﻀﺔ

.........واﻵداب (
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الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
اﻟﻨﺸــﺎط  :ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ
اﻟﻤﻮﺿـﻮع :أﻫﻤ ـﻴﺔ اﻟــﻮﻗﺖ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  :ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  - :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻪ .
ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ .
ﻛﻔﺎءة وﻇﻴﻔﻴﺔ  - :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .
اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ  :اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﻛﻮب ﻣﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﻴﺮ اﻟـﺪرس
ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻧﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﻤﺤ ـ ـ ـ ـﺘﻮى
* -ﻗﺎل أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ  " :اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻟﻤﺎل ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﺑﺄوﻗﺎﺗﻨﺎ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ أﺑﺨﻞ ،

ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺮﺿﻰ
ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰح واﻟﺮاﺣﺔ ،
ﻓﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠ ّﺪ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺜﻤﺮ أﻛﺜﺮ ّ
ُ

ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺧﻼق "...

 -ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي – ض  " : -ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻳﻨﺸﻖ ﻓﺠﺮﻩ إﻻّ وﻳﻨﺎدي  :ﻳﺎاﺑﻦ آدم أﻧﺎ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ  ،وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ ﺷﻬﻴﺪ ،

ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻗﺮاءات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﺸﺮح واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﻓﺘﺰود ﻣﻨّﻲ ﻓﺈﻧّﻲ إذا ﻣﻀﻴﺖ ﻻ أﻋﻮد أﺑﺪا ".
ّ
 -ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء .

 ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .* -ﺑﻤﺎذا ﺷﺒﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﻗﺖ ؟
 -ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ؟

 ﻓﻴﻢ ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل ؟ -ﻫﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ؟ وﺿﺢ .

 -ﻟﻤﺎذا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ؟ وﺿﺢ . .
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 ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ  - :ﻓﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻈﺮوف – ﻓﺌﺔ ﻳﺨﻠﻘﻮن اﻟﻈﺮوف  .وﺿﺢ . ﻫﻨﺎك ذﻛﺮ آﺧﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺼﻨﻌﻪ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت  ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ؟ -ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻊ ذﻟﻚ اﻟﺬﻛﺮ ؟

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :

 ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ .اﻟﻌﺮض :

 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ . -ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ .

 ﻫﺪف اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة – ذﻛﺮﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت .اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺰﻣﻼء

بطاقـة فنيـة في مادة اللغة العربية و آدابھا
الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :تعبير كتابي
الموضـوع :تلخيص نصوص
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  -:ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وﺷﺮوﻃﻬﺎ .
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺨﻄﺎب – اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ . ﺗﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  :اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻧﺺ وﻓﻖ ﺷﺮوط وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ .األھداف الوسطية  :دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﻄﻼق
) اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ (

اﻟ ـ ــﻨﺺ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌـ ـ ـﻠﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠـ ـ ـﻤﻴﻦ

 ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟ -ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوط وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟

 -ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ؟

 -ﻋﺮض اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  ،واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻠﺨﺺ .
 -ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﺑﻨ ـ ـﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

 -وازﻧﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ :

 -ﻗﺮاءات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮدﻳﺔ

 -ﻣﺎﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻷول ) ﺣﺴﺎب ﻋﺪد

 -إﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ رﺑﻊ اﻟﻨﺺ اﻷول .

اﻟﻜﻠﻤﺎت (

 -ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ  10أو  15ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ أو
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 -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو ﻧﻨﻘﺺ ؟

 ﻫﻞ ﺗﺮون ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ أو ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺼﻴﻦ ؟ -ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ؟

ﻧﻨﻘﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ .
 -ﻟﻠﻨﺼﻴﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ :

ﻧﻈﺮة اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﺎﻋﺒﻬﺎ .

 -ﻣﺎﻫﻲ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺺ اﻷول ؟ رﺗﺒﻬﺎ .

 -أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺺ اﻷول :

 -ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ؟ رﺗﺒﻬﺎ .

 -رأي اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻮل ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .

 -ﻗﺎرﻧﻮا ﺑﻴﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺼﻴﻦ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ  .ﻣﺎذا ﺗﻼﺣﻈﻮن ؟

 -ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﻋﺒﻬﺎ .

 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺻﺎﻧﻊ اﻷﺟﻴﺎل . -أﻓﻜﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ :

 اﻟﻤﻌﻠﻢ واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ . -ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .

) ﺗﺼﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق وﻫﻲ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ وﺑﻨﻔﺲ
 -ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻷول ﻻ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ (

* ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺷﺎرﺣﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ؟

 ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ ؟ وازﻧﻮا ﺑﻴﻦ ﻟﻐﺔ وأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺼﻴﻦ  .ﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ؟ -إذن  :ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟

 ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ وﻣﻔﺮدات ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .

* اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ  :ﻫﻮ ﻓﻦ إﻳﺠﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات أو اﻟﺼﻔﺤﺎت

أو ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻓﻘﺮة أو ﺻﻔﺤﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺤﺎت  ،ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻣﻤﺎ ﻧﻠﺨﺼﻪ  ،دون اﻹﺧﻼل ﺑﺠﻮﻫﺮ
ﺑﻴﻦ اﻷﻫﻢ واﻟﻤﻬﻢ ّ

اﻟﻤﻀﻤﻮن .
 -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ؟

* اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﻔﺤﺼﺔ واﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ذﻟﻚ .
 -إﻳﻀﺎح اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﻮس .

 -وﺿﻊ ﺧﻂ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ووﺿﻊ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻠﺨﻴﺺ . اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎص . وﺿﻮح اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ . -اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ وﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺒﻌﺾ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻌﺒﺎرات اﻷﺻﻠﻴﺔ .

 -ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﻴﻦ رﺑﻊ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ

وﻋﺸﺮﻩ .

* ﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
) ﺧﻮاﻃﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎرة ( ﻣﻄﺒﻘﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وﻣﺮاع ﺷﺮوﻃﻬﺎ .
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بطاقـة فنيـة في مادة اللغة العربية و آدابھا
الفئة المستھدفة :األولى علوم وتكنولوجيا
النشــاط  :إدماج
الموضـوع :بناء وضعية مستھدفة
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  - :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .
 ﺗﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  :إﻧﺘﺎج ﻓﻘﺮات ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ذات دﻻﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ) ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة (األھداف الوسطية  :رﻛﻮب ﻣﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﺪرس
وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌـ ـ ـﻠﻢ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠـ ـ ـﻤﻴﻦ

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻟﻰ أﻓﻮاج .
اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻫﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ .
* ﻛﺎن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﺮى ﻓﺘﻰ ﻗﺎﺳﻲ اﻟﻘﻠﺐ  ،ﺳﻲء اﻟﺨﻠﻖ  ،ﻏﻠﻴﻆ

ﻓﻴﺬم أﻣﻪ وﻳﺆذﻳﻬﺎ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ
اﻟﻄﺒﺎع  ،ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻐﺘﺮ ﺑﺼﻨﻴﻊ اﻟﻠﺌﺎم ّ ،

وﻳﺪﻩ  ،ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن ﻃﻔﻼ ﺻﻐﻴﺮا  ، ....وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ

ﺟﺎﻟﺲ ﻳﺮﻗﺐ اﻟﻘﻄﻴﻊ أﺛﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺴﺮع إﻟﻰ أﻣﻪ........
ﻓﺒﺪأ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ........................

* أﻛﻤﻞ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﺘﺼﻮرا ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﺎ

اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺘﺒﺴﺎ ﺑﻌﺾ

ﻧﺺ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻤﺎت

اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .

 -ﻗﺮاءة اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ﻗﺮاءات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺮدﻳﺔ .
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) اﻟﺸﺮح واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ (

 -ﺑﻢ ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ ؟

 -ﻋﺮف ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ اﻟﺴﻴﺌﺔ .

 -ﻣﺎ اﻟﺬي أﺛﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ؟

 -ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻫﻮ ﻳﺴﺮع إﻟﻰ أﻣﻪ .

 -ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ردة ﻓﻌﻠﻪ ؟

 -أﺣﺲ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ .

 -ﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ؟

 -اﺳﺘﺮﺿﺎء أﻣﻪ .

 -ﺗﺼﻮر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ .

 -ﻳﺤﺪث اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺤﻤﻴﻤﻲ  /وﻓﺎة اﻷم  /اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻀﻨﻚ .....

* ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺘﺎت أﻓﻜﺎرﻫﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻓﻮاج

) اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻓﻘﺮة ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ

ﻣﻨﻈﻤﺔ .

اﻟﺒﻌﺾ (
* ﻗﺮاءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت .

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻻﻧﺴﺠﺎم

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ

 اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ . اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺻﻴﺪ ﻣﻌﺠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ . -اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ .

 -اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬاﺗﻲ .

 ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻴﻤﺎ .ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ . -اﺣﺘﺮام ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ .

اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ و اﻹﺗﻘﺎن

ﺛﺮاء اﻷﻓﻜﺎر – ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮض.* اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺴﻦ وﺿﻌﻴﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة .
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