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احملتويات

الفترة المتمازجة ال�أولى

العربي القديم
عصور ال�أدب
ّ
المع َّلقات
من معلَّقة عنترة بن شدّاد
فن الوصف
ّ
وصف الليل ل�أمرئ القيس
مفهوم الخبر
�أغراض الخبر

النتاجات:
ّ
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١١
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١٦
١٧

يتوقّع من الطالب بعد إ�نجاز هذه الوحدة المتمازجة أ�ن يكونوا قادرين على:
العربي القديم.
ذهني للحدود ال ّزمان ّية لك ّل عصر من عصور ال�أدب
1.بناء تص ّور
ّ
ّ
2.تقييم دور ال�أدب القديم شعر ًا ونثر ًا في تصوير حياة القدماء وبيئاتهم.
العربي القديم.
3.تسمية أ�دباء بارزين ممثّلين لك ّل عصر من عصور ال�أدب
ّ

4.تحليل ظاهرتين من ظواهر ّ
وفن الوصف.
الشعر
العربي القديم وفنونه :المعلّقاتّ ،
ّ
5.تنمية مهارة تحليل النّصوص ّ
وفن الوصف.
الشعريّة ،من خلال تحليل نصّ ين ممثّلين للمعلّقات ّ
والتحسر).
6.التع ّرف إ�لى مفهوم الخبر ،و أ�غراضه( :فائدة الخبر ،ولازم الفائدة ،والفخر،
ّ

العربي القديم
عصور ال�أدب
ّ
قســم الباحثــون ال�أدب العربـ ّـي �إلــى عصــور؛ لتســهيل دراســته وملاحظــة تطـ ُّوره عبــر الفتــرات ال ّزمن ّيــة المتتاليــة،
َّ
وقــد اعتمــدوا ال ّزمــن �أساســاً فــي هــذا التّقســيم.
والسياسـ َّية
ـي؟ ومــا حدودهــا ال َّزمان َّيــة والمكان َّيــة؟ ومــا أ�ثــر ال ُّظــروف الدّين َّيــة ّ
فمــا عصــور ال�أدب العربـ ّ
والاجتماع َّيــة والثَّقاف َّيــة فــي أ�دب ك ّل عصــر؟

الجاهلي:
أ� َّولاً -العصر
ّ

حدوده ال َّزمان َّية والمكان َّية:

يعــود �أ َّول مــا وصــل �إلينــا مــن ال�أدب العربـ ّـي �إلــى العصــر الجاهلـ ّـي ،وهــو الفتــرة الممتـدَّة بيــن ( )200-150ســنة
قبــل ال�إ ســلام ،فــي بيئــة الجزيــرة العرب ّيــة ومــا حولَهــا.

الحياة ال�أدب َّية:

أ� -قيمــة ّ
ـي� :أجــاد العــرب الشّ ــعر وبرعــوا فيــه؛ حيــث كان صناع َتهــم وعل َمهــم ،وقــد قيــل قديمـاً( :الشّ ــعر
الشــعر الجاهلـ ّ
ديــوان العــرب)؛ لمــا فيــه مــن قيمــة تاريخ َّيــة توثيق َّيــة ،حيــث ص ـ َّور حيا َتهــم الدّين َّيــة والاجتماع َّيــة ،وعكــس �أحــوال
الجزيــرة العرب ّيــة الطبيع َّيــة والجغراف َّيــة ،وصـ َّور صراعاتهــم الدّاخل َّيــة والخارج َّيــة.
كالخطــب ،والوصايــاِ ،
والحكــم ،وال�أمثــال ،غيــر �أ ّن العــرب اهت ّمــوا
و�إلــى جانــب الشّ ــعر ،نشـ�أت فنــو ٌن نثر َّيــةُ ،
بالشّ ــعر �أكثـ َـر مــن غيــره مــن الفنــون ال�أدب ّيــة؛ ل�أنّــه �أســه ُل حفظـاً ،و�أيسـ ُـر تــداولاً؛ لمــا فيــه مــن ضوابــط الــوزن وال�إ يقــاع
ـيقي .ولــم تكــن الكتابــة شــائعة �آنــذاك؛ فاعتمــد ناقلــو الشّ ــعر الجاهلـ ّـي علــى ال ّروايــة الشّ ــفويّة ،وكان لــك ّل شــاعر
الموسـ ّ
ـاص بــه.
را ٍو خـ ٌّ
ب -قيمــة ّ
ـي :كان الشّ ــاعر الجاهلـ ّـي لســان قبيلتــه والمدافــع عنهــا ،فـ�إذا مــدح رفــع ،و�إذا هجــا وضــع،
الشــاعر الجاهلـ ّ
وكلمتــه فــوق ك ّل كلمــةُ ،يه َتــدى بر�أيــه ،ويفــزع �إليــه فــي معضــلات ال�أمــور ،وكانــت القبائــل تبعــث الوفــود مه ِّنئـ ًة
بشــاعر ينبــغ فــي قبيلــة �أخــرى؛ فهــو مــن يــذود عــن شــرفها ويخلّــد م�آثرهــا.

سلامي:
ال�
ثاني ًا -العصر إ
ّ

حدوده ال َّزمان َّية:

قســم الدّارســون هــذا
ـلامي بالبعثــة ال َّنبو َّيــة ،وامت ـ َّد �إلــى نهايــة حكــم خلفــاء بنــي �أم ّيــة ،وقــد َّ
بــد�أ العصــر ال�إ سـ ّ
العصــر �إلــى مرحلتيــن:
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 -١عصــر صــدر الاســلام :بــد�أ بالبعثــة ال َّنبو َّيــة ،وامتــ َّد �إلــى نهايــة حكــم الخلفــاء
ال ّراشــدين ســنة (٤٠هـــ).
 -٢العصر ال�أمو ّي :بد�أ سنة (٤٠هـ) ،وامت َّد لنهاية سنة (132هـ).

المعايير الفنِّ َّية ِّ
للشعر في صدر إِ
ال�سلام:

غلــب علــى الشّ ــعر فــي صــدر ال�إ ســلام الطّابـ ُع ال�أخلاقـ ّـي؛ فقــد اســتمع النبـ ُّـي

نف ّكر:
لــم يصــل مــن ال�أدب
الجاهلــي إ� ّلا أ�قلّــه ،نعلّــل
ّ
ذلــك.

ـلامي .وعـ ّد
صلّــى اللّــه عليــه وسـلَّم� -إلــى الشّ ــعر ،و�أثــاب الشّ ـ َـعراء الّذيــن انطلقــوا فــي شــعرهم مــن معاييــر الدّيــن ال�إ سـ ّ
ال َّنبـ ّـي -صلّــى اللّــه عليــه وسلَّم-الشّ ــعر وســيل ًة لنشــر الدّعــوة ال�إ ســلام ّية والدّفــاع عنهــا؛ لمعرفتــه �أثـ َـر الشّ ــعر فــي نفــوس
العــرب ،فل ّبــى شــاعره ح ّســان ابــن ثابــت دعوتــه ،وانبــرى يدافــع عــن ال ّرســول وال�إ ســلام.
وســار الخلفــاء ال ّراشــدون علــى َهـ ْدي ال َّرســول -صلّــى اللّــه عليــه وسـلّم ،-وكان عمـ ُـر بـ ُن الخطّــاب يســتمع �إلــى
ـاعر الحطيئـ َة لهجائــه ال ِّزبرقــا َن
الشّ ــعر ويتذ ّوقــه ،ويعاقــب الشّ ــاعر �إذا �أقــذع فــي الهجــاء و�أســاء ال�أدب ،حيــث حبــس الشّ ـ َ
ابـ َـن بــد ٍر حيــن قــال:
نت الطّاع ُم الكاسي
د ِع المكار َم لا ترح ْل لِ ُبغي ِتها
واقع ْد ف إ�ن ّكَ �أ َ

النَّثر في العصر إِ
سلامي:
ال�
ّ

والخطبــة ،حيــث كثــرت ال َّرســائل الدِّيوان ّيــة ،الّتــي تهــدف
طــر�أ تطـ ّو ٌر كبيـ ٌر علــى النّثــر الف ِّنـ ّـي،
وخاصــة فنّــي ال ِّرســالة ُ
ّ
الخ ْطبــة ،مــا بيــن دين َّية ،وسياسـ َّية،
�إلــى نشــر الدَّعــوة ،وتنظيــم الشُّ ــؤون ال�إ دار َّيــة فــي �أطــراف الدّولــة ،كمــا تن َّوعــت �أغــراض ُ
واجتماع َّيــة ،وحزب َّيــة؛ فــي ضــوء المناســبة الّتــي قيلــت فيهــا.

اسي:
ثالث ًا -العصر الع ّب ّ

حدوده ال َّزمان َّية:

بــد�أ العصــر الع ّباسـ ّـي ســنة (132هـــ) ،عندمــا اســتولى الع ّباسـ ّيون علــى الخلافــة ،ونقلــوا مق ّرهــا -فيمــا بعــد� -إلــى
بغــداد بمســاعدة الموالــي ،وانتهــى بسـ ِ
ـقوط بغــدا َد فــي �أيــدي ال َّتتــار ســنة (656هـــ) .ونظــراً لطــول هــذه المرحلــة؛ فقــد
اســي الثّانــي.
َّ
اســي ال� أ َّول ،والعصــر الع ّب ّ
قســمها المؤ ِّرخــون �إلــى عصريــن :العصــر الع ّب ّ

الحضاري في ِّ
اسي:
أ�ثر التَّط ُّور
ّ
الشعر الع ّب ّ

واكــب الشّ ــعر ال َّتطـ ُّورات الحضار َّيــة فــي العصــر الع ّباسـ ّـي ،وع ّبــر عــن المتغ ِّيــرات الجديــدة ،واختــلاط ال�أجنــاس،
الصــراع .وحفــل العصــر الع ّباسـ ّـي ب�أســماء شــعراء �أفــذاذ ،شـكّل ك ٌّل
فانتشــر شــعر المجــون ،والخمريّــات ،وال ّزهــد ،وشــعر ّ
خاصــة ،مثــل �أبــي نــواس ،و�أبــي العتاهيــة ،و�أبــي ت ّمــام ،والبحتــر ّي ،والمتن ّبــي ،و�أبــي العــلاء المعـ ّر ّي،
منهــم مدرســة شــعريّة ّ
وغيرهــم كثيــر.
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اسي:
النَّثر في العصر الع ّب ّ

والخ َطـب وال�أمثـال ِ
والح َكـم ،عرف ف ّن المقامـات في هذا
تطـ ّور النّثـر الفنّ ّـي فـي هـذا العصـر ،ف�إلـى جانـب ال َّرسـائل ُ
الهمذانـي.
العصـر ،وبـرع فيـه بعـض ال�أدبـاء� ،أشـهرهم بديـع الزمـان
ّ

رابع ًا -ال�أدب ال�أ
ندلسي:
ّ
تسميته وحدوده ال َّزمان َّية:

الســابقة ،و�إنَّمــا
لــم تـ�أ ِت تســمية ال�أدب ال�أندلسـ ّـي بهــذا الاســم انطلاقـاً مــن التّقســيم ال ّزمانـ ّـي ،شـ�أن العصــور ّ
جــاءت مــن البيئــة الّتــي قيــل فيهــا وهــي ال�أندلــس.

أ�ثر البيئة ال�أندلس َّية في ِّ
الشعر:

كانــت الطّبيعــة الجغراف ّيــة لل�أندلــس مختلفــة تمامـاً عــن بيئــة العــرب ،و�أ ّدى اختــلاف مناخهــا ،وامتــزاج ال�أعــراق
خاصــة؛
فيهــا ،واختــلاط العــرب بسـكّان بلادهــا ال�أصل ّييــن وتزاوجهــم� ،إلــى ظهــور شــخص ّية �أندلسـ ّية اتّســمت بصفــات ّ
مــا �أثّــر فــي الحيــاة ال�أدب َّيــة والثَّقاف َّيــة ،فزادهــا غ ًنــى وتن ّوع ـاً و�إبداع ـاً.
وجــاءت الموشــحات بوصفهــا تطــوراً فــي الــوزن الشــعري والبنــاء الــذي تميــز ب ـ ِه شــعراء ال�أندلــس عــن شــعراء
المشــرق.

النَّثر ال�أ
ندلسي:
ّ

ُعنـ َـي ال�أندلسـ ّيون بالنّثــر الفنّـ ّـي؛ حيــث ازدهــرت ال ّرســائل ال�أدب ّيــة ،وفـ ّن القصــص� ،إلــى جانــب الفنــون النّثريّــة
قصــة (حـ ّـي بــن يقظــان) ،كمــا لــم ُيغفــل
ال�أخــرى ،ف�ألّــف ابــن شُ ـ َـهيد رســالة (التّوابــع وال ّزوابــع) ،و�ألّــف ابــن ُطفَيــل ّ
ال�أندلســ ّيون ال َّت�أليــف فــي مجــالات الحيــاة العلم َّيــة والفكر َّيــة المتنوعــة.

وال�مارات:
خامس ًا -عصر الدّول إ

حدوده ال َّزمان َّية:

يمتـ ّد هــذا العصــر مــا بيــن ســنة (488هـــ) ،وســنة (690هـــ) ،ويشــمل ُحكــم �آل َزنْكــي ،وبنــي �أيّــوب ،وفتــرة مــن
حكــم المماليــك.

مواكب ُة ِّ
ِ
أحداث:
الشعر لل�

الصليب َّيــة المتكـ ّررة الّتــي �أ ّدت �إلــى احتــلال معظــم بــلاد الشّ ــام ومصــر� ،أخطــر ال�أحــداث الّتــي
تُعـ ّد الحمــلات َّ
الصليب ّيــون القــدس ســنة ( 492هـــ) ،ثـ َّم قــام الســلاطين والقــادة
�أل َّمــت بالبــلاد ال�إ ســلام ّية فــي هــذا العصــر؛ فقــد احتـ َّل ّ
ـجلوا انتصــارات عظيمــة َت َّو َجهــا صــلاح الدّيــن بانتصــاره
بجهــود لتوحيــد بــلاد المســلمين ،تمهيــداً لاســترداد القــدس ،وسـ ّ
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فــي حطّيــن ،وفتــح بيــت المقــدس ســنة ( 583هـــ).
ـجل الوقائــع تســجيلا ً �أمينـاً ،كمــا يظهــر فــي كتــاب �أبــي شــامة
والســلاطين ،وسـ َّ
وواكــب ال�أدب جهــود القــادة َّ
والصلاح ّيــة).
المقدســي (ال ّروضتيــن فــي �أخبــار الدّولتيــن النّوريّــة ّ
ّ

أ�برز الشعراء:

اعاتي.
كان من �أبرز شعراء هذا العصر ابن
القيسراني ،وابن ال ّس ّ
ّ

ال�أغراض ِّ
الشعريَّة:

ـاء المــدن ،والمدائــح ال َّنبو َّيــة ،والشّ ــعر
مــن �أه ـ ّم ال�أغــراض الجديــدة الّتــي طرقهــا الشّ ــعراء فــي هــذا العصــر رثـ ُ
وفــي .
ّ
الص ّ

النَّثر الفنّ ّي:

ـلامي مــن الضيــاع؛ نتيجــة
ظهــر فــي هــذا العصــر علمــاء مســلمون حرصــوا علــى عــدم ضيــاع ال ُّتــراث العربـ ّـي وال�إ سـ ّ
الكــوارث المتتاليــة الّتــي مـ ّرت بال� أ َّمــة ،ف�ألّفــوا مص َّنفــات جامعــة مط َّولــة ،تشــمل �ألوانـاً عديــدة مــن المعــارف فــي موضــوع
مع َّيــنُ ،عرفــت باســم الموســوعات ،مثــل( :لســان العــرب) لابــن منظــور ،و(معجــم البلــدان) لياقــوت الحمــو ّي.

العثماني:
سادس ًا -العصر
ّ

تسميته وحدوده ال َّزمان َّية:

الســلطان عثمــان بــن �أرطغــرل ،الَّــذي �أ ّســس �إمــارة بنــي عثمــان .وامتـ ّد
تُنســب الدّولــة العثمان ّيــة �إلــى مؤ ّسســها ُّ
العثمانــي للبــلاد العرب ّيــة مــا بيــن (1516م 1917 -م).
الحكــم
ّ

العثماني:
عوامل تراجع ال�أدب في العصر
ّ

تراجــع ال�أدب الفصيــح فــي هــذا العصــر؛ لشــيوع اللُّغــة الترك ّيــة فــي المراســيم والدَّواويــن والمخاطبــات ،وغلبــة
ـعراء ،وعــدم تقريبهــم منهــم؛ فاض ُطـ َّر كثيـ ٌر منهــم
ِّ
الصناعــة اللَّفظ َّيــة علــى ال�أســاليب ،و�إهمــال ّ
الســلاطين العثمان ّييــن الشّ ـ َ
�إلــى كســب معيشــتهم عــن طريــق ِ
والصناعــات.
الحـ َـرف ِّ
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التَّقويم:

الصحيحة لما ي�أتي:
1-1نختار ال�إ جابة ّ
�أ -ما الف ّن الَّذي امتاز به شعراء ال�أندلس عن شعراء المشرق؟
		
 -1الوصف.

		
 -2المدح.

			
 -3الموشّ حات.

 -4الغزل.

يوبي بيت المقدس؟
ب -متى فتح صلاح الدّين ال� أ ّ
 492 -1هـــ.

		
 538 -2هـ.

		
 560 -3هـ.

 583 -4هـ.

جَ -منِ الشّ اعر الَّذي ينتمي �إلى عصر الدّول وال�إ مارات من الشُّ عراء ال�آتية �أسماؤهم؟
		
القيسراني.
 -1ابن
ّ

 -2ابن زيدون.

حسانة التّميم ّية.
ّ -3

نعاني.
ّ -4
الص ّ

2-2نلخّص قيمة الشعر في العصر الجاهلي.
اسي؟
3-3ما �أثر ال َّتط ُّور الحضار ّي في تط ّور ال�أدب في العصر الع ّب ّ
4-4نعدّد ثلاثة من ال�أغراض الشّ عرية الَّتي سادت في عصر الدّول وال�إ مارات.
العثماني ،نعلّل ذلك.
5-5تراجع ال�أدب الفصيح في العصر
ّ
ننسب الكتب ال�آتية �إلى �أصحابها :التّوابع وال ّزوابع ،لسان العرب.
ُ 6-6

مهمة بيتية:

الخاص بك ّل منّا:
ملف ال�إ نجاز
نختار واحداً من النّشاطين ال�آتيين ،ونن ّفذه ،ونعرضه على زملائنا ،ث ّم نض ّمه �إلى ّ
ّ
 -١بالاعتمــاد علــى مــا ورد فــي المدخــل ،ومــا لدينــا مــن مخــزون ثقافـ ّـي ،نبنــي جــدولا ً للعصــور ال�أدبيــة يســاعدنا فــي
بنــاء مخطّــط �إدراكـ ّـي علــى النّحــو ال�آتــي:
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العصر

الفترة ال ّزمن ّية

أ�برز شاعرين

الجاهلي
ّ
صدر ال�إ سلام
موي
ال�أ ّ
اسي
الع ّب ّ
(ال�أ
ندلسي)
ّ
الدّول وال�إ مارات

العربي القديم ،ونكتب تقريراً عن ف ّن شعر ّي تم ّيز به.
 -٢نختار شاعراً من عصور ال�أدب
ّ
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المع َّلقات
اشـ ُتهرت فــي العصـ ِر الجاهلـ ّـي بعــض القصائـ ِد الّتــي َوجـد َْت مكانـ ًة عظيمـ ًة فــي ذائقـ ِة الجاهل ّييــن ،وكا َن لهــا
الج ِلـ ُّـي علــى الشّ ــعر الجاهلـ ّـي ،كمــا ت�أثّــر بهــا كثيـ ٌر مـ ْـن شــعرا ِء العصــو ِر ال�أدب ّيـ ِة ال ّلاحقــة ،حتّــى العصـ ِر الحديـ ِ
ـث.
ثيرهــا َ
ت�أ ُ
وقــد ُع ِر َفــت هــذ ِه القصائ ـ ُد باســم (المعلَّقــات).
ومن أ�صحا ُبها؟
فما المع َّلقات؟ ولماذا ُس ِّم َي ْت بهذا الاس ِم؟ وما ال�أسماء العديدة الَّتي �أطلقت عليها؟ وكم عد ُدها؟ ْ

مفهو ُم المع َّلقات:

قصائــد جاهل َّيــة ،امتــازت بطولهــا وجودتهــا ،وكا َن لهــا ت�أثيـ ٌر واضـ ٌح فــي رسـ ِم ال�إ طــا ِر العــامّ لمنهــج بناء القصيــدة الجاهل ّية.
ـت علــى �أســتا ِر الكعب ـ ِة المش ـ َّرفة؛ لجو َدتِهــا.
ـت بمــا ِء ال ّذهــبِ  ،و�أشــار �آخــرون �إلــى �أنَّهــا ُعلّقـ ْ
وروى بعــض الباحثيــن �أن ّهــا كُ ِت َبـ ْ

أ�سماؤها المتعدّدة:

السـ َ
والســب َع
ـموط بمعنــى القلائــد؛ لجمالهــا ّ
ـماء مختلفــة علــى المعلَّقــات ،فس ـ ّم ْوهاُّ :
	�أطل ـ َق روا ُة الشِّ ــعر �أسـ ً
ال ِّطــوا َل لطولهــا ،والمشـ ِ
ـهورات .غيـ َـر �أ ّن (المعلَّقــات) هــي ال َّتســمي ُة الّتــي شــا َع ْت ،واشـ ُتهرت �أكثـ َـر مــن غيرِهــا عنــد ُمعظـ ِم
ال ـ ّرواة.

عددها و أ�صحا ُبها:

ـماء عديــدة للمعلّقــات ،تناقلــوا روايـ ٍ
ـات مختلفـ ًة حــو َل عد ِدهــا و�أصحابهــا ،فمنهــم مــن
مث َلمــا تناقـ َل الـ ّروا ُة �أسـ ً
الســبعة� ،أو �أصحابهــا ال َعشْ ــرة ،غيـ َـر �أ َّن الشّ ـــائع
جع َلهــا َعشْ ـ َـر قصائـدَ ،ومنهــم مــن جع َلهــا َسـ ْبعاً .ثُـ ّم اختلفــوا فــي �أصحابهــا َّ
والمتواتــر لــدى ُمعظـ ِم الـ ّرواة �أن ّهــا َسـ ْب ُع قصائـدَ ،و�أصحا ُبهــا هــم :امــر ُؤ القيـسِ ،و َط َر َفـ ُة بـ ُن العبـ ِد ،و ُزهيـ ُـر بـ ُن �أبــي ُســلمى،
وعنتــر ُة بــن ش ـدّاد ،وعمـ ُـرو ب ـ ُن كُ ْلثــوم ،والحـ ُ
ـارث ب ـ ُن ِحلِّــز َة َاليشْ ـ ُك ِر ُّي ،ولبي ـ ُد ب ـ ُن �أبــي ربيع ـ َة.
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التَّقويم:

الصحيحة لما ي�أتي:
 -١نختار ال�إ جابة ّ
بالسموط؟
�أ -لِ َم ُس ّميت المعلّقات ُّ
 -4لشيوعها وانتشارها.
		
 -3لعددها.
		
 -2لطولها.
		
 -1لجمالها.
ب� -أ ّي من الشُّ عراء ال�آتية �أسماؤهم ليس من �أصحاب المعلَّقات؟
 -3زهير بن �أبي سلمىُ -4 .عروة بن الورد.
 -2عنترة بن شدّاد.
 -1امرؤ القيس.
 -٢نع ّرف المعلَّقات.
نذكر ثلاث َة �أسماء للمعلّقات.
ُ -٣
 -٤نس ّمي ثلاثة من شعراء المعلَّقات َوفق �أكثر ال ِّروايات انتشاراً.
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من مع َّلقة عنترة بن شدّاد
واسـ َلمي
َو ِعمــي َصبـاحـــاً دا َر ع ْبلـ َة ْ
حاجـــ َة الم ُــ َتــ َلــ ِّو ِم
َفــ َد ٌن ل� أ ْقضـِــــ َـي َ
الص ّم ِ
ـــان َفالم ُـــ َتـــ َثلَّـــ ِم
بالحــــــ ْز ِن َف َّ
َ
اله ْيـث َـــــــ ِم
�أقـــــوى و�أ ْقفَـــ َـر بعـــــ َد �أ ِّم َ

 -1يـــا دا َر َع ْبـــــلــ َة بِ ِ
الجــــــوا ِء َتكلَّـــــمـــي
ـــــت فيـــــــها نا َقــــتي وكَــــ�أنَّهـــــا
َ -2ف َو َق ْف ُ
 -3و َت ُحــــ ُّل َعب َلــ ُة بِ ِ
الجــــــوا ِء و�أ ْهــلُنــــــــا
يت مــــن َط َلــــــلٍ تقـــــا َد َم عهـــ ُد ُه
-4ح ّي َ
ُ
____________
 -5ولقــــــ ْد َذ َك ْرتُــــــ ِ
ـض ال ِه ْنـ ِد َت ْق ُطـ ُـر ِمـ ْـن َدمــي
ـاح نواهــِــ ٌل
ـك وال ّرمـــ ُ
منّــي وبيـ ُ
الس ِ
ـت كَبـــ ِ
ـارق َثغْــــر ِِك ال ُمـــــ َت َب ِّس ِم
يوف ل�أنّــــــها
لَم َعــ ْ
 -6ف َــــ َو ِد ْد ُت تقبيــــــ َل ّ
____________
َي َتـذا َمــــرو َن كَـــــ َـر ْر ُت َغ ْيـــــ َـر ُم َذ َّمـــ ِم
 -7لـ ّما َر�أ ْي ُت القَـــــ ْو َم �أ ْق َبــــ َل َج ْمـــــ ُع ُه ْم
�أ ْشطـــا ُن بِئْــــــــ ٍر في لَبـــــ ِ
ـان ال� أ ْد َهــ ِم
مــــاح ك�أنَّـــــهـا
ـــــــــر وال ِّر ُ
َ -8ي ْدعــو َن َع ْن َت َ
ولَبـــانِـــ ِه َحتّـــــى َت َســ ْر َبــــــ َل بِالــ َّد ِم
ـت �أ ْرميـــــــ ِه ْم بِثُـــغ َْر ِة ن َْحـــــــــ ِر ِه
 -9ما ِزلْ ُ
وشَ ـكـــــا �إِلَـــــــ َّـي بِ َع ْبــ َـر ٍة َو َت َح ْم ُحـ ـ ِم
َ -10فـــا ْز َو َّر ِمـــــ ْـن َو ْقــــ ِـع القَــــنا بِ َلبانِــــ ـ ِه
َولَـــكا َن لَـ ْو َع ِلـ َم الــكلا َم ُمكلِّمـــــي
حـاو َر ُة ْاش َتكى
 -11لو كا َن َي ْدرِي ما ال ُم َ
س َو ْيــكَ َع ْن َتـ َـر �أ ْقـ ـ ِد ِم
 -12ولقَـ ْد شَ فى نَ ْفسي َو�أ ْذ َه َب ُس ْق َمهـا
قيـــــ ـ ُل الفَـــوا ِر ِ

ص:
في ظلال النَّ ّ
ّ
الشاعر:

ِ
الجواء :اسم مكان.
ِعمي :انْ َعمي.
َفدَنَ :ق ْصر.
ِ
ال ُمتل ِّوم :ال ُم ْنتظر ،وهو الشّ اعر
نفسه.
والص َّمان وال ُم َت َثلَّم� :أسماء
الح ْزن َّ
َ
�أماكن.
�أقوى و�أقفر :خلا.
اله ْيثم :كنية عبلة.
�أ ُّم َ
نواه ٌل :شارب ٌة ومرتوية.
السيوف الهند َّية.
بيض الهندُّ :
الثَّغْر :الفم.
يحض بعضهم بعضاً
يتذامرون:
ّ
على القتال.
كررت :هجمت.
ُ
ُمذ ّمم :مذموم.
�أشطان :مفردها شَ َطن ،وهي
ِ
الحبال.
الصدر.
اللَّبانَّ :
ال�أدهم :ال�أسود ،ويقصد
حصانه.
ّ
تسرب َل :تغطى جسدُه.
ازو ّر :ما َل.
ويكَ  :اسم فعل بمعنى ه ّيا.

ِ
السفلى.
فرسان العص ِر
فارس من
عنتر ُة ب ُن شدّا ٍد
الجاهلي .ولُ ّق َب بالفلحاء؛ لش ٍّق في شفته ُّ
العبسيٌ ،
ّ
ُّ

المناسبة:
ع ّيـ َـر رج ـ ٌل عنتــر َة ب�أنّــه لا يجي ـ ُد قــو َل الشّ ــعر ،و�أن ّ ـ ُه عب ـ ٌد �أســو ُد ،فقــال هــذه القصيــدة ر ّداً عليــه ،وفيهــا يتغنّــى
بفروس ـ ّيته ،ويتغ ـ ّزل بابن ـ ِة ع ّم ـ ِه عبل ـ َة.
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ص:
حول النَّ ّ
	�أ ْر َسـ ِ
ـت المعلَّقــات ال َّتقاليــد العا ّمــة للقصيــدة الجاهل ّيــة ،وهــي تقاليـ ُد ُتبر ُزهــا معلَّقــة عنتــرة بجــلاء؛ فالشّ ــاعر يبــد�أ
ـف فيهــا علــى �أطــلال المحبوبــة بع ـ َد رحيلهــا ،ويذكــر ال�أماكــن الَّتــي كانــت تقيــم فيهــا ،وال�أماكــن
بمقدّمــة طلل ّيــة يقـ ُ
وصـ َو ٍر شــعريّة مســتوحاة مــن بيئــة العصــر الجاهلـ ّـي ال َّرعويّــة.
الجديــدة الَّتــي رحلــت �إليهــا ،ك ّل ذلــك ب�ألفــاظ جزلــة قويّــةُ ،
الصــوت
ـص يتمحــور حــول الفخــر ،والفروسـ َّية ،وال َّتغـ ُّزل بعبلـ َة ،يقدّمــه الشّ ــاعر مســتعيناً بعنصـ َـري َّ
وموضــوع ال َّنـ ّ
والحركــة ،اللَّذ ْيــن يظهــران فــي اللَّوحــة الف ِّن َّيــة الّتــي رســمها الشّ ــاعر لحصانــه ،حيــث تتســاقط ال ِّرمــاح بحركــة ســريعة علــى
ـزو ُّر مــن وقــع ال ّرمــاح.
ن َْحــر حصانــه ،فك�أنَّهــا �أشــطان البئــر ،فيئـ ُّن الحصــان تحــت وقعهــا ،ويشــكو ب َع ْبــر ٍة و َت َح ْم ُحــم ،ثـ ّم يـ َ
روح عنتــرةَ ،ومشــاعره ال�إ نســان َّية ال َّنبيلــة فــي علاقتــه بحصانــه.
ـص َ
كمــا ُيظ ِهـ ُـر ال َّنـ ّ
المناقشة والتَّحليل:
ُ -1ب ِنيت القصيدة على ثلاث ِة محاو َر رئيس ٍة ،نب ّينها.
ص.
-2
ُ
نصف ديا َر عبل َة بع َد رحيلهاَ ،وفق ما ورد في النّ ّ
 -3ما الَّذي كا َن ُيع ّزي عنتر َة ويس ّري عن ُه رغ َم ش ّد ِة المعرك ِة؟
 -4ركّز الشّ اعر على ذكر ال�أماكن ،فما علاق ُة المكان بالمحبوبة؟
ِ
حب عنتر َة لعبل َة ،نوضّ ح ذلك.
البيتان:
ظهر
ادس ِدلال ًة نفس ّي ًة عميق ًة حو َل ِّ
ُ -5ي ُ
الخامس وال ّس ُ
ُ
مستوحى من البيئ ِة الجاهل ّية ،نوضّ ُح ذلك من ِ
خلال البيت الثّامن.
حس ّياً،
ً
 -6كا َن ال َّتشبي ُه عن َد شعرا ِء الجاهل ّي ِة ِّ
ص:
 -٧وظّف الشّ اعر عنصر الحرك ِة في ال َّن ّ
	�أ -نحدِّد موطنه.
الصورة الشِّ عر َّية.
ب -نب ِّين دو َره في رس ِم ّ
 -٨ج ّس َد الشّ اعر فكرة ال ِّرفق بالحيوان ،الّتي تنادي بها بعض الجمع ّيات في الوقت الحاضر ،نوضّ ح ذلك من
خلال علاقته بحصانه.
ص.
 -٩نن ِّظم حقلا ً دلال ّياً بال�ألفاظ
َّ
الخاصة ِّ
بالسلاح الواردة في ال َّن ّ
 -١٠ماخصائص القصيدة الجاهلية التي ظهرت في النص؟

مهمة بيتية:

الســبع،
ـب مطالــع المعلَّقــات ّ
نعــو ُد �إلــى �أحــد شــروح المعلَّقــات ،مــن نحــو( :ال َّز ْو َزنـ ّـي ،والتّبريــز ّي)� ،أو غيرهمــا ،ونكتـ ُ
ونقرؤهــا علــى ال ُّزمــلاء.
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فن الوصف
ّ

العربــي وتن َّوعــت موضوعاتُــه ،فــكان مــن بينهــا:
تعــدَّدت �أغــراض الشِّ ــعر
ّ
المــدح ،والهجــاء ،والفخــر ،والتغ ـ ُّزل بالمحبوبــة ،وتصويــر المعــارك ،ورثــاء ال�إ نســان
والحيــوان والنّبــات والمــدن والممالــك ،غيــر �أ ّن الوصــف طغــى علــى جميــع هــذه
ال�أغــراض ،فــلا تــكاد قصيــدة تخلــو منــه.

فما الوصف؟ وما الموضوعات الَّتي تناولها في ِّ
العربي القديم؟
الشعر
ّ
مفهو ُم الوصف:

نف ّكر:
نفـ ِّرق بين المــدح والهجاء،
مــن جهــة ،والمــدح والفخــر
مــن جهــة أ�خرى.

الوصــف شــرح حــال الشَّ ــيء وهيئتــه؛ ل�إ حضــاره �إلــى ذهــن ال ّســامع ،ك�أنَّــه
يــراه �أو يشــعر بــه.

موضوعات الوصف وتط ّوره:

والســماء
ركَّــز الشّ ــعراء فــي العصــر الجاهلــي علــى وصــف الجبــال ،وال ّســهول والفيافــي ومــا فيهــا مــن نبــات وحيــوانَّ ،
ومــا فيهــا مــن نجــوم وكواكــب ،كمــا وصفــوا اللَّيــل وال َّنهــار ،وغيــر ذلــك مــن مظاهــر ال َّطبيعــة ،ثــم انتقلــوا الــى وصــف
القصــور والحدائــق والبــرك فــي العصريــن :ال�أمــوي والعباســي.

التَّقويم:
 -1نع ّرف الوصف.
 -2نذكر �أربعة موضوعات تناولها ف ّن الوصف.
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وصف الّليل لامرئ القيس

َ -1ول ْيلٍ َك َم ْو ِج َالب ْح ِر �أ ْرخى ُسدو َل ُه

َع َل َّي بِ�أنْــــــــــوا ِع ال ُهمــو ِم لِ َي ْب َتلي

		
َ -2ف ُق ْل ُت لَ ُه لَ ّمـــــــــا َت َمطّى بِ ُص ْل ِب ِه

ناء بِ َك ْل َك ِل
َو�أ ْر َد َ
ف �أ ْعجـــــــــازاً َو َ

		
� -3ألا �أ ُّيهـــا اللَّ ْي ُل ال َّطوي ُل أ�لا ا ْن َج ِل

باح ِم ْنكَ بِ�أ ْم َث ِل
بِ ُص ْب ٍح وما ال�إ ْص ُ

		
َ -4فيا لَكَ ِم ْن لَ ْيلٍ َك�أ َّن نُجو َمـــــــــ ُه

بِ ُك ِّل ُمغــــار الفَتل شُ دَّت بِ َي ْذ ُب ِل

		
َت ِم ْن َمصـــا ِمهـا
َ -5ك�أ َّن الثُريّا ُعلِّق ْ

س َكتّ ٍ
ـــــان �إلى ُص ِّم َج ْند َِل
ب�أ ْمرا ِ

ص:
في ظلال النَّ ّ

الستارة.
سدول :مفردها َسدْل ،وهو ِّ
يبتلي :يختبر ما في نفسي.
تمطّى :امتدَّ.
ُصلبه :متنه وظهره.
�أعجاز :مفردها َع ُجز ،وهو مؤخّر
الحيوان.
ناء :ب ُعدَ.
َ
الصدر.
الكلكل:
ّ
انكشف.
انجلِ:
ْ
�أمثل� :أحسن.
ال ُمغار :الشَّ ديد الفتل.
َي ْذ ُبل :اسم جبل.
المصام :المكان الَّذي ثُ ِّبتت فيه.
�أمراس :مفردها َم َرس ،وهو الحبل.
ُص ّم جندل :الحجارة التي تعيق
مجاري الماء.

ّ
الشاعر:

ُي َعـ ُّد امــرؤ القيــس مــن �أعــلام الشّ ــعر الجاهلـ ّـي ،وهــو مــن �أصحــاب المعلَّقــات .وقــد �أهـ ِد َي ثوبـاً مســموماً؛ فتقـ َّر َح
ِجلــده ومــات؛ فلُ ّقــب بــذي القُــروح.

المناسبة:
والصيــد ،ولَي َلــه فــي الشُّ ــرب وال َّطـ َـرب ،وبعــد مقتــل والــده ضاقــت بــه
كان امــرؤ القيــس ُي ْفنــي نهــاره فــي اللَّهــو َّ
ض معلَّقتــه
الدُّنيــا وهــو يطــوف البــلاد باحثـاً عــن نجــدة �أو ُمعيــن ،وفــي ِخ َضـ ّم حالــة ال ِّتيــه فــي طلــب ال ُّن ْصــرة والعــونَ ،قـ َـر َ
الّتــي وقــف فــي مقدِّمتهــا علــى ال�أطــلال وِقف ـ ًة طويلــة ،ث ـ َّم �أســهب متغ ـ ِّزلا ً بمحبوبتــه ،ووصــف اقتحامــه ال�أخطــار مــن
�أجلهــا مســتعرضاً بطولتــه وفروس ـ َّيته �أمامهــا.
ص:
حول النَّ ّ
ُي ْسـ ِق ُط الشّ ــاعر فــي هــذه ال�أبيــات مشــاعره علــى اللَّيــل ،ويصـ ِّور مــن خلالــه �آلامــه و�أحزانــه ،وينقــل همومــه وقلقــه
واضطرابــه .فاللَّيــل ثقيــل ثقــل الهـ ّم علــى نفسـ ِّية الشّ ــاعر .ويعمــد الشّ ــاعر �إلــى توظيــف عنصــر اللَّــون فــي تصويــر حالتــه
نصــه مــن حــروف الم ـدِّ؛ ل�إ بــراز عمــق المعانــاة
ال َّنفس ـ َّية ،مــن خــلال اســتدعاء اللَّيــل القاتــم .كمــا يكثــر الشّ ــاعر فــي ِّ
ال َّنفس ـ َّية الّتــي تنتابــه بعــد مقتــل والــده؛ فامتــداد هــذه الحــروف يوحــي بامتــداد ال�ألــم واســتمراره.
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المناقشة والتَّحليل:
ص الشعر ّي؟
 -1ما الفكر ُة التي تض ّمنها النّ ّ
 -2علا َم تد ُّل العبارة الشّ عريّة( :بك ّل ُمغا ِر الفتلِ شُ د ّْت بيذبلِ )؟
الصورة الشّ عريّة في قول الشّ اعر:
 -3نوضّ ح ّ
قت من َم ِ
س كتّ ٍان �إلى ُص ِّم َج ِ
ندل
			
صامها
ب�أمرا ِ
ك�أ ّن الثُّريّا ُعلّ ْ
حروف الم ّد في نحو� :أرخى ،سدول ،ليبتلي ،تمطّى...
 -٤نب ّين القيمة الفنّـ ّية لاستخدام الشّ اعر
َ
نوضح ذلك.
 -٥وظَّف الشّ اعر اللَّون توظيفاً ف ِّن ّياً في تصوير حالته ال َّنفس َّية ،من خلال استدعاء اللَّيلِّ ،

مهمة بيتية:

ـص امــرئ القيــس فــي وصــف الّليــل ،ونعقــد موازنــة بيــن صــورة اللَّيــل عنــده ،وصورتــه عنــد �أبــي العــلاء
نعــود �إلــى نـ ّ
المع ـ ِّر ّي فــي قولــه:
ِ
ســـــان
(م) ـنِ و�إن كا َن �أ ْسو َد الطّي َل
الح ْسـ
ُر ّب ليلٍ ك�أن ّه ّ
بح في ُ
الص ُ
الحــــــ ْي ِ
قد َركَضْ نــــا فيه �إلى اللّ ْهــــ ِو ل ّما
ران
ف النّ ْج ُم ِو ْقفَــــ َة َ
َو َق َ
ــج عليها قلائِـــــــ ٌد ِمن ُج ِ
مـان
(م)
روس من ال َّزنْـــــــ
ِ
ليلتي هـــــذه َع ٌ
الج ِ
بـان
		
فوني فيها
َه َر َب ال� أ ْمــــنِ َع ْن فؤا ِد َ
َه َر َب النّـــــــــ ْو ُم عن ُج َ
ف ُهمــــــــــا للــــــــــ َودا ِع ُم ْع َت ِن ِ
		
وك�أ ّن ال ِهلا َل َي ْهـــــــــوى الثُّريّـــــــا
قان
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نقر أ� ونت أ� َّمل:

مدخل :مفهوم الخبر

الج ْر ُمق.
�1-1أعلى جبل في فلسطين جبل ُ
مطر بغزارة.
َّ 2-2
السماء تُ ُ
3-3نجح مح َّمد في الامتحان.

َّ
الشرح والتَّوضيح:

الصــدق �أو الكــذب لذاتهــا ،فـ�إذا وافقــت الواقــع ،كانــت صادقــة،
عندمــا نت�أ َّمـ ُل ال�أمثلــة ،نجدُهــا �أخبــاراً تحتمــل ِّ
و�إذا خالفــت الواقــع كانــت كاذبــة.
ففــي المثــال ال�أ َّول :نجــد مضمــون الخبــر موافق ـاً للواقــع؛ ل�أنَّــه �أخبــر عــن حقيقــة جغراف َّيــة تمثَّلــت فــي �أ َّن
الج ْر ُمــق)؛ لــذا كان الخبــر صادقــاً.
�أعلــى جبــل فــي فلســطين حقيقــة هــو (جبــل ُ
الســماء تمطــر حقيقـ ًة
وفــي المثــال الثّانــي :نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل ِّ
الصــدق �أو الكــذب ،فـ إ� ْن كانــت َّ
عنــد �إلقــاء الخبــر ،فهــو صــادق ،و�إلّا فهــو كاذب.
الصــدق �أو الكــذب ،ف ـ إ� ْن كان مح َّمــد قــد نجــح فــي
وفــي المثــال الثّالــث :نجــد مضمــون الخبــر يحتمــل ِّ
الامتحــان فعــلا ً وصــدّق الواقــع ،فالخبــر صــادق ،و�إلّا فهــو كاذب.

نستنتج:

الصــدقَ �أو الكــذب لذاتــه؛ �أي لــذات الــكلام دون ال َّنظــر �إلــى قائلــه .فـ�إذا طابـ َق الواقــع
الخبــر :هــو ك ُّل كلام يحتمــل ِّ
كان صادقـاً ،و�إ ْن خالفــه كان كاذبـاً.
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المجموعة (ب)

المجموعة ( أ�)

نقر أ� ونت أ� َّمل:

أ�غراض الخبر

1-1قال �أبو ال َّط ِّيب المتن ّبي:
والج ُّد ُم ْق ِب ٌل
فلا الجو ُد ُيفني الما َل َ

دبر
ولا البخ ُل ُيبقي الما َل َ
والج ُّد ُم ُ

2-2قالت خديجة -رضي اللّه عنها -لرسول اللّه �« :إنَّك لَتصد ُق الحديث ،وتص ُل ال َّر ِح َم وتؤ ّدي
للبيهقي)
(السنن الكبرى
								
ال�أمانة».
ّ
1-1قال َص ِف ُّي ال ّدينِ الحلِّ ّي:
بيــض صنائِ ُعنــا ســو ٌد وقائِ ُعنــا
ٌ
2-2قال تعالى:

ُخضْ ــ ٌر مرابِ ُعنــا ُح ْمــ ٌر َمواضينــا

﴿ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ (�آل عمران)36 :

َّ
الشرح والتَّوضيح:

بالحكــم الَّــذي تض َّمنــه الخبر ،وهو
عندمــا نت أ� َّمــل المثــال ال�أ َّول مــن المجموعــة ( أ�) نجــدة خبــراً ،يفيــد المتل ّقــي ُ
والســخاء لا يض ِّيــع المــال ،ولا يفنيــه مــا دام هنــاك
غيــر عالــم بــه مــن قبــل ،حيــث �أراد المتكلِّــم �أ ْن يفيـ َد المتل ّقــي بـ�أ َّن الجــود َّ
الجـدُّ ،كمــا �أ َّن ُالبخْ ــل لا يحفــظ المــال ،ولا يبقيــه؛ مــا دام هنــاك ال�إ دبــار ،ومثــل هــذه ال�أخبــار تُسـ ّمى فائــدة الخبــر.
َ
وعندمــا نت أ� َّمــل المثــال الثانــي مــن المجموعــة نفســها ،نج ـ ُد �أ َّن المتكلِّــم لا يقصــد مــن الخبــر �إفــادة
المتل ّقــي بشــيء لا يعلمــه؛ ذلــك ل� أ َّن الخبــر معلــوم لــه مــن قبــل ،فهــو يريــد �أن يب ِّيــن لــه �أ َّن المتكلِّــم عالــم بمــا يتض َّمنــه
الخلُــق عنــده .ومثــل
فالسـ ِّيدة خديجــة رســول اللّــه عــن �أمــر لا يعرفــه ،بــل �أرادت �أن تخبــره بعلمهــا بوجــود هــذا ُ
الــكلامَّ ،
هــذه ال�أخبــار تُ َس ـ ّمى (لازم الفائــدة).
وعندمــا ننتقـ ُل إ�لــى مثالــي المجموعــة (ب) ،نجــد ك ّلا ً منهمــا لا يــؤ ّدي معنــى فائــدة الخبــر �أو لازم الفائــدة،
الســياق العــامّ وقرائــن ال�أحــوال.
و�إنَّمــا قصــد المتكلِّــم �أغراضــاً بلاغ َّيــة تُ ْف َهــ ُم مــن ِّ
ففــي المثــال ال�أ َّول ،افتخــر الشّ ــاعر بقومــه و�أ َّمتــه قائــلاً� :إ َّن �أفعالنــا كريمــة ناصعــة البيــاض ،وحروبنــا ســود علــى
المخضبــة بالـدّم ال�أحمــر القانــي ،فالخبــر يفيــد الفخــر.
ال�أعــداء ،و�أراضينــا خضـ ٌر يانعــة الثِّمــار ،وتاريخنــا ملــيء بالبطــولات
َّ
ـت؛
وفــي المثــال الثّانــي ،لــم ُيـ ِر ِد اللّــه -ســبحانه وتعالــى -فــي قولــه ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ﴾ �أن يخبــر ع ّمــا َو َض َعـ ْ
َّحســر.
تحســرها علــى فــوات الولــد الَّــذي يخــدم المحــراب ،فالخبــر يفيــد الت ُّ
ل�أنَّــه يعلــم ذلــك ،و�إنَّمــا �أراد �أن يظهــر ُّ

17

نستنتج:
ُ

أ� ّولاً -ال�أصل في الخبر �أن ُيلقى ل�أحد الغرضين ال َّرئيسين:
 -1فائــدة الخبــر� :إفــادة المخاطــب الحكــم الَّــذي تض َّمنــه الــكلام والخبــر؛ ل� أ َّن ال�أصــل فــي ك ِّل خبــر تقديــم المعرفــة
�أو العلــم �إلــى المخا َطــب.
بالح ْكم الَّذي تض َّمنه الخبر.
 -2لازم الفائدة� :إفادة المخا َطب �أ َّن المتكلِّم عالم ُ
حسر.
ثاني ًا -قد يخرج الخبر ل�أغراض بلاغ ّية تُ ْف َهم من ِّ
السياق العا ِّم وقرائن ال�أحوال ،منها :الفخر ،وال َّت ُّ

التَّدريبات:

الصحيحة لما ي�أتي:
 ١نختار ال�إ جابة َّ
البلاغي من الخبر في قول الف ََرزدق:
�أ -ما الغرض
ُّ
ـاس مــا ِسـ ْرنا َيســيرو َن َخ ْلفَنــا
َتــرى النّـ َ

س َوقَّفــوا؟
و�إِ ْن نح ـ ُن �أ ْو َم�أْنــا �إِلــى النّــا ِ

 -4المدح.
		
 -3الفخر.
		
� -2إظهار الضّ عف.
		
حسر.
 -١التّ ُّ
ب -ما الغرض من �إلقاء الخبر في قول ال َّرسول �« :إ َّن اللّه لَ ّما قضى الخلق ،كتب عنده فوق عرشه �أ َّن
(صحيح البخاري)
								
رحمتي سبقت غضبي»؟
 -4المدح.
		
 -3الفخر.
		
 -2لازم الفائدة.
		
 -١فائدة الخبر.
 ٢نب ِّين غرض الخبر فيما ي�أتي:
داني:
 -١قال �أبو فراس َ
الح ْم ّ
َسي ْذكُرنِي قومي �إذا َج َّد ِجدُّهم
 -٢قال �أحمد شوقي:
س عل ْيـ ِ
ـك ســلا ُم
ـت �أندلـ ٍ
يــا �أخـ َ
		

وفي اللَّيل ِة ال َّظلما ِء ُي ْف َتق ُد َالب ْد ُر
َه َو ِت ِ
الخلا َف ُة ع ْن ِك وال�إ ســلا ُم

بلاغي م ّما ي�أتي:
 ٣نك ِّون جملة خبر َّية واحدة على ك ِّل غرض
ٍّ
			
ب -الفخر.
				
التحسر.
�أ-
ّ
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رقة عمل:

و

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

تقوميية
ورقـــة عمـل
َّ

الاسم__________ :

اتي :درجة ال�إ تقان بعد مناقشة ال�أنشطة
ال َّتقويـــــم ال ّذ ّ

ال�أهداف

العربي القديم.
� -1أ ْن يذكر الطّلبة عصور ال�أدب
ّ
� -2أن يع ـدِّد ال َّطلبــة �أبــرز ال�أغــراض الشِّ ــعر َّية فــي
تذكُّرنا المعلومات.
ك ِّل عصــر.
� -3أن ينســب ال َّطلبــة بعــض المؤلَّفــات �إلــى تعبيرنا عن الما َّدة بلغة سليمة.
�أصحابهــا.
تلخيصنا المعلومات الواردة في الدَّرس.
المهـــــــارة

ج ِّيد

متوسط
ِّ

ضعيف

� -٤أ ْن يذكر الطّلبة �أبرز ال�أغراض الشِّ عر َّية.

ال َّنشاط

العربي القديم.
( :)1نَذكر عصور ال�أدب
ِّ

------------------------- -1
-------------------------- -3
---------------------------5

ال َّنشاط

------------------------- -2
------------------------- -4
------------------------- -6

( :)2نُ َعدِّد �أبرز ال�أغراض الشِّ عر َّية في ك ِّل عصر من العصور ال�آتية:

الجاهلي
العصر
ّ

ال َّنشاط

اسي
العصر الع ّب ّ

( :)3ننسب المؤلفين ال�آتيين لصاحبيهما:

(حي بن يقظان)----------------- :
َّ -1
قصة ّ

☜

العصر ال� أ
ندلسي
ّ

ال َّنشاط (:)٤

 -2لسان العرب--------------------------- :

نَذكر �أبرز ال�أغراض الشِّ عر َّية.

------------------------- -1

------------------------- -2

------------------------- -3
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قة عمل:

ور

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ
ف
الصّ ّ

عنوان
الدرس

الحادي

أ�غراض

عشر

الخبر

تقوميية
ورقـة عمـل
َّ

الاسم__________ :

اتي لك ّل طالب على حدة
التّقويم ال ّذ ّ
عدد ال�إ جابات غير
الصّ حيحة

عدد ال�إ جابات
الصّ حيحة

مجموع العلامات (ك ّل سؤال صحيح
ي أ�خذ علامة من أ�صل  8علامات)

ال َّنشــاط :عزيــزي /عزيزتــي ،للخبــر غرضــان رئيســان حقيق ّيــان( :فائــدة الخبــر ،ولازم الفائــدة) ،و�أغــراض بلاغ َّيــة يخــرج �إليهــا منهــا:
حســر ،و�إظهــار الضّ عــف ،والفخــر ،والمــدح .نختــار مــن بيــن هــذه ال�أغــراض مــا ينطبــق علــى ال�أمثلــة فــي الجــدول ال�آتــي:
التّ ُّ

الغرض

المثال
الاجتماعي.
الوحدة الوطن َّية ضرور َّية لل َّنسيج
ّ
عبء القض َّية
يقول �إبراهيم طوقان� :أنـت ُم المخلصـو َن للوطنـ َّيـــة �أن ُت ُم الحاملو َن
َ
�أنت ُم العاملو َن من غي ِر ٍ
قول بار َك الـلَّـ ُه بـالـ ُّزنـــو ِد القـويــَّـــة
قالــت خديج ـ ُة -رضــي اللّــه عنهــا -لل َّرســول -صلّــى اللَّــه عليــه وس ـلَّم�" :-إنّــك لتص ـ ُد ُق فــي
الحديــث ،وت َِص ـ ُل ال َّرح ـ َم ،وتــؤ ّدي ال�أمانــة".
بيض صنائعنا سو ٌد وقائعنا
صفي الدّين الحلّ ّيٌ :
قال ّ

خُ ض ٌر مراب ُعنا ُحم ٌر مواضينا

وض َعت".
رب �إن ّي وضع ُتها �أنثى واللَّه �أعل ُم بما َ
قال تعالى" :فل ّما َوض َعتها قالت ِّ
نت العلي ُم الحكيم"
قال تعالى" :قالوا سبحانك لا عل َم لنا �إلّا ما علَّمتنا �إن ّك �أ َ
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اختبار ذاتي:
السؤال ال�أول:
ّ
�أختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
دبي الذي بد�أ ببعثة الرسول وانتهى بانتهاء خلافة بني �أم ّية؟
 -1ماذا نس ّمي العصر ال� أ ِّ
ج-ال�إ
ندلسي.
سلامي.
الجاهلي.
ب-
العباسي.
�أ-
د -ال� أ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
� -2أ ّي من الشُّ عراء ال�آتية �أسماؤهم ليس من شعراء المعلّقات؟
د -زهير بن �أبي ُسلمى.
ج -امر ُؤ القيسِ.
		
ب -عروة بن الورد.
�أَ -ط َر َف ُة ب ُن العب ِد.
بالسموط؟
-3لِ َم ُس ّميت المعلّقات ُّ
د -لشيوعها وانتشارها.
ج -لجمالها.
ب -لعددها.
�أ -لطولها.
 -4ما الجانب الذي تم ّيز به شعراء ال�أندلس على شعراء المشرق؟
د -الغزل.
ج -رثاء المدن.
الاجتماعي .ب -ف ّن الموشحات.
�أ-شعر النقد
ِّ
َ -5منِ الشّ اعر الَّذي ينتمي �إلى العصر العباسي من الشُّ عراء ال�آتية �أسماؤهم؟
حسان بن ثابت.
ج -المتن ّبي.
ب -امرؤ القيس.
القيسراني.
�أ -ابن
دّ -
ّ
� -6أ ُّي الفنون النثريّة ال�آتية لم ينش�أ في بيئة الجاهل ّية؟
جِ -
د -ال�أمثال.
الح َكم.
ب -ال َمقامات.
الخطب.
�أُ -
يغيب؟
 -7ماذا يفيد الخبر في قول الشّ اعر :خبا نور �إبراهيم جسماً ولم يزل بذكراه ح ّياً لا ُ
د -لازم الفائدة.
حسر.
�أ -فائدة الخبر .ب -الفخر.
ج -ال َّت ُّ
 -8ما الغرض من �إلقاء الخبر في جملة�( :أنت تُحسن للفقراء في رمضان)؟
د -لازم الفائدة.
ج -فائدة الخبر.
ب -الفخر.
�أ -المدح.
(8علامات)
السؤال الثّاني:
ّ
جيب ع ّما يليها من �أسئلة:
�أ) �أقر�أ ال�أبيات ال�آتية من معلّقة (عنترة بن شدّاد) ،ث َّم �أ ُ
يا دا ِر َع ْبل َة ِ
واس َلمي
بالجوا ِء تكلَّمي َو ِعمي َصباحاً دا َر َع ْبل َة ْ
حاج َة ال ُم َت َل ِّو ِم
ضي َ
َف َو َق ْف ُت فيها نا َقتي وك�أنَّها َف َد ٌن ل� أ ْق َ
فالص ّم ِان فال ُم َت َثلَّ ِم
و َت ُح ُّل َع ْب َل ُة بالجوا ِء و أ� ْهلُنا
بالح ْز ِن َّ
َ
(علامة)
 -1بِ َم لُ ِق َب عنترة بن شدّاد؟
(علامة)
� -2أذكر مناسبة المعلّقة.
(8علامات)
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السابقة من التقاليد العامة للقصيدة الجاهل ّية.
 -3ب ّين ما برز في ال�أبيات ّ
جيب عن ال ّسؤالين التّاليين:
ب) �أقر�أ ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية لامرئ القيس في وصف اللّيل ،ث ّم �أ ُ
صباح منكَ ب�أمثلِ
�ألا �أيّها اللّي ُل الطّوي ُل �ألا انجلِ
بصبح وما ال�إ ُ
ٍ
فيا لكَ من ليلٍ ك�أ ّن نجو َمه
بك ِّل مغا ِر الفت ِل شُ دَّت بيذ ُبلِ
ك�أ ّن الثّريّا ُعلّقَت من َم ِ
ِ
جندل
س ِكتّ ٍان �إلى ُص ِّم
صامها
ب�أمرا ِ
اعر طو َل اللّيلِ وثِ َق َله في البيت الثّاني؟
َ -1
كيف ص ّو َر الشّ َ
 -2وظّف الشّ اعر اللّون في تصوير حالته النّفس ّية� ،أوضّ ح ذلك.
ج) �أعلّ ُل ما ي�أتي:
الجاهلي (ديوان العرب).
� -1أطل َق على الشِّ عر في العصر
ِّ
بي ﷺ الشّ عر وسيل ًة لنشر الدّعوة� ،أوضّ ح ذلك.
-2ع ّد ال َّن ّ
السؤال الثّالث:
ّ
بلاغي م ّما ي�أتي:
�أ) �أك ِّون جملة خبر َّية واحدة على ك ِّل غرض
ٍّ
حسر.
 -1الفخر.
 -2ال َّت ُّ
ب) �أب ِّين غرض الخبر فيما ي�أتي:
العالمي.
 -1الثّامن عشر من كانون ال� أ ّول هو يوم اللّغة العرب ّية
ّ
بيض صنائ ُعنا سو ٌد وقائِعنا ُخضْ ٌر مرابِ ُعنا ُح ْم ٌر َمواضينا
ٌ -2
انتهت ال�أسئلة
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(علامة)

(علامتان)
(علامة)
(علامة)
(علامة)
(4علامات)
(علامتان)
(علامتان)

