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٢

الّنتاجات: 

احملتويات  

يتوقّع من الطالب بعد اإنجاز هذه الوحدة المدمجة اأن يكونوا قادرين على:

التعرّف اإلى شعر الحماسة من حيث: مفهومه، وموضوعاته، واأسماؤه المتعّددة.1- 

تنمية مهارة تحليل النّصوص الّشعرّية، من خلال تحليل نّص ممثّل لشعر الحماسة.٢- 

تحديد جوانب التّجديد في الّشعر العّباسّي.	- 

تمييز اأضرب الخبر بناء على عدد المؤّكدات.4- 

شعر الحماسة

أبي تّمام من قصيدة َفتح عّموريَّة ل�

    التَّجديد في العصر العّباسّي

اأضرب الخبر

الفترة المتمازجة الثانية
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ِشعر الَحماسة
أدبّيــة القديمة المعارك  واكــَب الّشــعُر صراعــات العــرب الّداخلّيــة والخارجيــة؛ فقــد وصــف الّشــعراء في العصــور ال�  
ــراع شــعر الحماســة. ــذي واكــب الّص ــعر الَّ ــى الّش ــَق عل ــد اأْطِل ــم ُيشــاركوا. وق ــا اأم ل ــاركوا فيه ــواء اأش ــول�ت، س والبط

فما شعر الحماسة؟ وما الموضوعات الّتي اشتمل عليها؟

مفهوم شعر الحماسة:

ــدام  ق ــى ال�إ ــدح الفروســّية، ويحــّث عل ــة، ويمت ــع الحربّي ــن وصــف البطــول�ت، والوقائ ــذي يتضّم ــعر الَّ هــو الّش  

والمقاتليــن.  بالقتــال  يتّصــل  مــا  وال�أســلحة، وكّل  الجيــوش  ويوثّقهــا، ويصــف  ال�نتصــارات  ويســّجل  ــجاعة،  والشَّ

ــاً ســماه  ــذي جمــع كتاب ــري، ال ــم البحت ــدور حــول الحماســة ومنه ــي ت ــاب بجمــع ال�شــعار الت ــاد والكت ــّم النق ــد اهت وق

)الحماســة(

موضوعات شعر الحماسة:

ــا،  ــل العلي ــع، والُمثُ نســانّي الّرفي ــلوك ال�إ ــن الّس ــوان م ــا األ ــى فيه ــة، يتجلّ ــي شــعر الحماســة نمــاذج رائع نجــُد ف  

قــدام، والثّبــات فــي ســاحة المعركــة، والّصبــر علــى المصائــب، كمــا نجــد فيــه وصفــاً للقــادة وبطول�تهــم،  كالّشــجاعة وال�إ

ومــكان المعركــة، والّســلاح المســتخَدم فيهــا.

التّقويم:
1- نعّرف شعر الحماسة.

٢- نعّدد ثلاثة موضوعات تضّمنها شعر الحماسة.

	- نسمي كتاباً جمع فيه صاحبه شعرا خاصا بالحماسة.
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َحّد الّسْيِف: َطَرفُه الّدقيق.

: الفصُل. الَحدُّ

فائح: مفردها صفيحة، وهي  الصَّ
يف.  وجُه السَّ

ُمتون: ُمفرُدها َمتْن، وَمتُن الكتاِب 
النّّص ال�أصيل فيه، بخلاف 

الحاشية.

َجلاُء: َزوال.

الرَِّيب: مفردها ريبة، وهي الّشك.

َبهيم: ُمظلم.

جحفلاً: َجيشاً.

الوغى: ال�أصواُت في المعركة.

لَِجِب: ُمضطرٌب كال�أمواج.

ُمرَتقب: ُمنتظر نَصَر اللّه.

ُمرَتِغب: راغب في رضى اللَّه.

من قصيدة فتح َعّموريََّة ل�أبي َتّمام

ِه الَحــدُّ َبيــَن الِجــدِّ واللَِّعــِب الُكُتــِب فــي َحــدِّ ِمــَن  اإنبــاًء  اأصــَدُق  الّســيُف   -1

َيــِب والرِّ ــِك  الشَّ َجــلاُء  ُمتونِهــنَّ  حائِف في فائِح ل� سوُد الصَّ بيُض الصَّ -٢

ــعِر اأو نَْثــٌر ِمــَن الُخَطــِب نَظــٌم ِمــَن الشِّ بِــِه  ُيحيــَط  اأْن  َتعالــى  الُفتــوِح  فتــُح  -	

ــِر والَخَشــِب ْخ ــَل الصَّ ــاً ذلي ــاِر يوم للنّ بهــا  المؤمنيــَن  اأميــَر  َترْكــَت  لََقــْد   -4

اللََّهــِب ِمــَن  ُصبــٌح  َوْســَطها  َيُشــلُُّه  غــاَدْرَت فيهــا َبهيــَم اللَّْيــِل وْهــَو ُضًحــى  -٥

ِمــْن نَفِســِه َوحَدهــا فــي َجْحفٍل لَِجِب لــْو لَــم َيُقــْد َجْحفــلاً يــوَم الَوغــى لغــدا   -٦

ُمرَتِغــِب اللّــِه  فــي  ُمرَتِقــٍب  للّــِه  ُمنتَقــٍم باللّــِه  ُمعَتِصــٍم  تدبيــُر  -7

َمهــا  ولــو رمــى بــَك غيــُر اللَّــِه لــْم تُِصــِب فهدَّ ُبرَجْيهــا  ـُه  اللَـّ بــَك  َرمــى  -٨

التََّعــِب ِمــَن  ِجســٍر  علــى  اإلّ�  تُنــاُل  َبُصــْرَت بالّراحــِة الُكبــرى فَلــْم َتَرهــا -9

في ظلال النَّّص:
الّشاعر: 

اأبو تّمام، حبيُب بُن اأوٍس الطّائّي، شاعٌر عباسّي، ُولَد عام  1٨٨هــ، وتُوفَِّي عام  1	٢هــ. 

المناسبة: 

قــال اأبــو تّمــام هــذه القصيــدَة فــي وصــِف شــجاعة المعتصــم، وتصويــِر مــا جــرى فــي المعركــة؛ حيــث ســيَّر جيشــاً    

ــَدْوا علــى امــراأٍة فيهــا، فاســتنجدت بالمعتصــم  ــَر الــّروُم بلــدَة )ِزَبطــرة(، واعَت ــة، واأحرَقهــا، بعــَد اأن دمَّ عظيمــاً اإلــى عّموريّ

ــاه(. صارخــة: )وامعتصم
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حول النَّّص: 

ُيمثُّل نّص اأبي تّمام شعَر الحماسِة بوضوح؛ فقد صّور المعركة، ونقل نتائَجها، ووصَف ُبطولَة المعتصم، في 

قة، فجاَءت  جوٍّ حماسّي بطولّي، حيث سيَّر الجيش، ولم يلَتِفت اإلى ما قالَه المنّجمون من اأّن الهزيمَة ُمحقَّ

َب المنّجمين، ولَيُكن الحسُم فيها للّسيف. نتيجة المعركة لتكذِّ

المناقشة والتَّحليل:  

1-  المحاوَر الرَّئيسَة الّتي يتناولُها النّّص.

أّوِل والثّاني. بًة توقّعاِت المنّجمين، نوّضُح ذلك من خلاِل البيتيِن: ال� ٢- جاَءْت نتيجُة المعركِة ُمكذِّ

َر الّشاعُر ما حلَّ بعّموريََّة من تدمير، نبيُِّن ذلك. 	- صوَّ

ُد ملامَح هذه اللَّوحة. 4- رسَم الّشاعُر لوحًة تجلَّت فيها بطولُة المعتصم، نحدِّ

٥-  وصَف الّشاعُر هذا الفتح بفتِح الُفتوح، ما تعليلُنا لذلك؟

عريََّة في قوِل الّشاعر: ٦- نوّضُح الّصورَة الشِّ

    َبُصْرَت بالّراحِة الُكبرى فَلْم َتَرها              تُناُل اإلّ� على ِجسٍر ِمَن التََّعِب 

أبياِت الّسابقة. 7- نستنتُج خصائَص القصيدِة الحماسيَِّة في ضْوِء ال�

مهمة بيتية:

نتقّمــص دور كلٍّ مــن المــؤّرخ والمبــدع، ونجهــز مناظــرة يحــاول فيهــا كّل فريــق اإظهــار مزايــاه، وقدرتــه علــى نقــل 

ال�أحــداث وتصويرهــا، لعرضهــا فــي الصــف.
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ورقة عمل:

 ال�سم: __________

ة  ورقـة عمـل تقومييَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

تقان بعد مناقشة ال�أنشطةال�أهداف التَّقويـــــم الّذاتّي: درجة ال�إ

1- اأْن يذكر الطّلبة مفهوم شعر الحماسة.

د الطَّلبة موضوعات شعر الحماسة. ٢- اأن يعدِّ

	- اأن يعدِّد الطَّلبة المرادفات ال�أخرى لشعر الحماسة.

ح الطَّلبة التَّجديد في كلِّ جانب. 4- اأن يوضِّ
ــد  ــن شــعراء التجدي ــة م ــب اأمثل ٥- اأن يذكــر الطال

ــي العصــر العباســي. ف

طجيِّدالمهـــــــارة ضعيفمتوسِّ

تذكُّرنا المعلومات.

ة بلغة سليمة. تعبيرنا عن المادَّ

تلخيصنا المعلومات الواردة 
في الدَّرس.

 النَّشاط )1(: نَذكر مفهوم شعر الحماسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د موضوعات شعر الحماسة.  النَّشاط )٢(: نعدِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د المرادفات ال�أخرى لشعر الحماسة.  النَّشاط )	(: نعدِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ما جاء في )التَّجديد في العصر العّباسّي( من حيث:   النَّشاط )4(: نرسم خريطة مفاهيميَّة تلخِّ
                           1- جوانب التّجديد. 

                           ٢- اأشهر الّشعراء.
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التَّجديد في العصر العّباسّي
شــهدت حيــاة العــرب تطــّوراً فــي مناحــي الحيــاة جميعهــا منــذ العصــر الجاهلــّي حتـّـى العصــر العّباســّي، وقــد رافــق   

ــاً، وشــكلاً.  ــة الجديــدة، ليشــمل القصيــدة مضمون ــر عــن البيئ َر حركــُة تجديــد واســعة فــي الّشــعر الّــذي عّب هــذا التَّطــوُّ

فمــا العوامــل الّتــي اأّدت اإلــى التَّجديــد فــي العصــر العّباســّي؟ ومــا الجوانــب الّتــي تجلّــى فيهــا؟ ومــا المظاهــر 

الَّتــي طــراأت علــى كّل جانــب منهــا؟

العوامل المساعدة على التجديد:
ــعراء  ــال مــن الّش ــه اأجي ــاً؛ فقــد نشــاأت في ــة، واأكثرهــا تاألُّق ــدُّ العصــر العّباســّي اأزهــى عصــور الحضــارة العربّي ُيَع  

والكتـّـاب والعلمــاء مــن مختِلــف الثَّقافــات، وقــد اأســهموا جميعــاً فــي التَّعبيــر عــن روح العصــر، وحاولــوا بنتاجهــم الّشــعرّي 

والنّثــرّي والعلمــّي اأن ينفــذوا اإلــى اأعمــاق المرحلــة الجديــدة، ويواكبــوا مســيرتها، ويســّجلوا اأحداثهــا. 

ــّص  ــروح النّ ــد ل ــعرّي، واإدخــال عناصــر تجدي ــاء الّش ــر البن ــي تطوي ــرت مجموعــة عوامــل اأســهمت ف ــد تضاف وق  

منهــا:  الشــعرّي، 

- عناية الخلفاء العّباسّيين بالّشعر والّشعراء.

- انتشار المكتبات العاّمة والخاّصة.

- شيوع التَّرجمة.

ع لدى العّباسّيين ثقافات اليونان، والُفْرس، والرّوم، والهند، والعرب.  - التقاء الحضارات وانصهارها في َبْوَتقة واحدة؛ فقد تجمَّ

ــعرّي، منهــا: مقّدمــة القصيــدة، والمعانــي، والتَّصويــر،  وقــد شــمل التّجديــد محــاور مختلفــة فــي النّــّص الشِّ  

اإيقاعــه. ولغــة الّشــعر، و

مة القصيدة: اأوَّل�ً- التَّجديد في مقدِّ

 اأبو نواس:

ــة،  ــدة العربّي ــاء القصي ــي بن ــرب ف ــا الع ــارف عليه ــي تع ــة الّت ــة الغزليَّ ــة الطَّللّي م ــى هجــر المقدِّ ــواس اإل ــو ن ــا اأب دع  
ــاد عليهــا العــرب،  ــي اعت ــة الّت ــاة البادي ــدة، تشــي بكرهــه لحي ــة جدي ــي اإضاف ــا، ف ــة محلّه مــة الخمريّ واإحــلال المقدِّ

يَّــة الجديــدة، ومــن ذلــك قولــه: واإعجابــه بالحضــارة المادِّ

وُعْجــُت اأســاأُل عــن خّمــارِة البلــِد الّشــقيُّ علــى رســٍم يســائلُُه عــاج 

ل� درَّ درُّك قــْل لــي مــن بنــو اأســِد يبكــي علــى طلــِل الماضيــن من اأَســٍد

وفي دعوته اإلى شرب الخمر، وترك الوقوف على ال�أطلال يقول اأيضاً:  

واشرْب على الورِد من حمراَء كالورِد ل� تبــِك ليلــى ول� تطــرْب اإلــى هنــٍد 
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ثانيًا- التَّجديد في المعاني:

تطوُّر التّجديد في المعاني:

ســلامّي، واأدخلــوا بعــض  ــة فــي معــاٍن كثيــرة، وســار علــى هداهــم شــعراء العصــر ال�إ         نظــم الّشــعراء منــذ الجاهلّي

ســلامّية،  عــوة ال�إ فــاع عــن الدَّ ضافــات بتاأثـّـٍر مــن الّديــن الجديــد وتعاليمــه، واســتجابة للجهــاد والفتــوح ومــدح النبــّي والدِّ ال�إ

ــرك والبســاتين  ــدة، كوصــف الب ــاق، فظهــرت معــاٍن جدي ــًة واســعَة النّط ــراٍت حضاريّ ــر اأّن العصــر العّباســّي شــهد تغّي غي

والقصــور.

اأبرز الّشعراء المجّددين في المعاني:

 بّشاُر بُن ُبرٍد: 

ــة فــي تجديــد المعانــي؛ حيــث فّصــل فــي شــعره معطيــات الحيــاة الجديــدة، فصــّور حيــاة          ُيعــدُّ بشــار محطـّـًة مهمَّ

ــعبّي  ألفــاظ والتَّعبيــرات ذات المدلــول الشَّ عصــره، وعّبــر عــن ال�نفتــاح الفكــرّي وال�أخلاقــّي والمذهبــّي، وشــاعت ال�

الجديــد فــي شــعره، ومــن ذلــك قولــه:

َذنْــِب غيــِر  علــى  فاَرْقِتنــي  يــوَم  نــوَر َعْينــي اأَصْبــِت َعْينــي بَســْكِب

كيــَف لَــْم َتْذكُــري المواثيــَق والَعْهـــــ  ـــــَد، ومــا قُْلــِت لــي وقُْلــِت لَِصْحبــي

ــبِّ ــِر ُح ــي َغْي ــُت ف ــي اأو ِعْش قُــّر َة َعْين يــا  ــِك  ُحبِّ َقْبــَل  ِمــتُّ  لَْيَتنــي 

ثالثًا- التَّجديد في الّصور وال�أخيلة:
طــّور شــعراء العصــر العّباســّي فــي كثيــر مــن الّصــور الّشــعريّة، واأضافــوا اإليهــا لمســات مســتمدة مــن واقــع الحيــاة   

العصريّــة الجديــدة، ومــن الشــعراء الّذيــن جــددوا فــي صورهــم:

 مسلم بن الوليد:

ل مــن وّســع البديــع، وَحشـــا بــه الّشــعر«، ومــن  ُعنــي مســلم بــن الوليــد بالبديــع عنايــة فائقــة، فقيــل فيــه: »هــو اأوَّ  

صــوره الفريــدة وصفــه شــجاعة الممــدوح فــي الحــرب، حيــث عــّود الطَّيــر علــى التَّحليــق فــوق جيشــه؛ لتحصــَل علــى 

حايــا وجثــث القتلــى، فهــو يقــول: قوتهــا مــن الضَّ

مرَتَحـــِل كُّل  فـــي  َيْتَبْعَنـــُه  فهـــنَّ  ــا  ــَن به ــاداٍت َوثِْق ــَر ع ــّوَد الطَّْي ــد ع ق
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المناقشة والتَّحليل:  

1- نذكر عاملين ساعدا على التّجديد في العصر العّباسّي.

٢- نسّمي شاعراً كان له دور في تجديد مقّدمة القصيدة في العصر العّباسّي.

	- نُبرز دوَر بّشار بن ُبْرد في تجديد المعاني.

آتية: أبيات الّشعريّة ال� 4- نشرح جوانب التَّجديد في ال�

اأ- قال مسلم بن الوليد:
ُمرَتَحــِل َقــْد عــّوَد الطَّْيــَر عــاداٍت وثِْقــَن بهــا كُلِّ  فــي  َيْتَبْعَنــُه  َفُهــنَّ 

ب- قال بّشار بن ُبْرد:
ــْكِب ــي بَس ــِت َعْين ــي اأَصْب ــوَر َعْين َذنْــِبن غيــِر  علــى  فاَرْقِتنــي  يــوَم 
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رح والتَّوضيح: الشَّ
ــه الخبــر؛  ن هــن مــن الحكــم الَّــذي تضمَّ ــة المجموعــة )اأ(، نجــُد اأنَّ المخاطــب خالــي الذِّ ــُل اأمثل عندمــا نتاأمَّ  

)ابتدائّيــاً(. الخبــر  هــذا  وُيَســّمى  المؤكِّــدات،  مــن  الخبــر خاليــاً  اإليــه  فُيلقــى 

ٌد فــي قبــول الُحْكــم الَّــذي  نَّنــا نلاحــظ اأنَّ المخاَطــب شــاكٌّ ومتــردِّ وبال�نتقــال اإلــى اأمثلــة المجموعــة )ب(، فاإ  

ـداً بمؤكِّــٍد واحــٍد؛ وُيســّمى هــذا الخبــر )طلبّيــاً(.   نــه الخبــر؛ ولذلــك األِقــَي اإليــه الخبــر مؤكَـّ تضمَّ

ــد لــه  نــه الخبــر، فيؤكِّ ــل اأمثلــة المجموعــة )ج(، نجــد اأنَّ المخاَطــب ُمنِكــٌر للُحْكــم الَّــذي تضمَّ وعندمــا نتاأمَّ  

ـد، وُيســّمى هــذا الخبــر )اإنكاريّــاً(.  الــكلام باأكثــر مــن مؤكِـّ

اأضُرب الخبر
نقراأ ونتاأمَّل:

قال تعالى: ﴿ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ )الّرحمن: 14- 1٥(.- 1

قال نزار قّباني:- ٢

موْع َبَكْيُت حتّى انتهِت الدُّ

موْع َصلَّْيُت حتّى ذاَبِت الشُّ

َرَكْعُت حتّى َملَّني الرُّكوْع

ٍد فيِك وعْن َيسوْع َساألُْت عْن ُمَحمَّ

مام الشافعّي:- 1 قال ال�إ

اْســِتماَعْه اأرضــى  ل�  التَّوبيــِخ  ِمــَن  نــوٌع  النّــاِس  بيــَن  النُّْصــَح  َفــاإِنَّ 

: »اإِنَّ اللّه تعالى ُيحبُّ اإذا َعِمَل اأحُدكُْم - ٢ عن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: قال رسول اللّه 

)اأخرجه الطّبرانّي( َعَملاً اأْن ُيْتِقَنُه«.       

عن النّعمان بن بشير -رضي اللّه عنهما- قال: سمعت رسول اللّه  يقول: »األ� َواإِنَّ ِفي الَْجَسِد ُمْضَغًة اإِذا - 1

)صحيح البخاري( َصَلَحْت َصَلَح الَْجَسُد كُلُُّه، َواإِذا َفَسَدْت َفَسَد الَْجَسُد كُلُُّه، األ� َوِهَي الَْقْلُب«.   

قال تعالى: ﴿ ژ  ژ     ڑ  ڑ﴾                                                      )ال�نفطار: 	1(- ٢

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
ج(

جموعة )
الم
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نستنتُج:
يتّضح لنا -مّما تقّدم- اأنَّ الخبر ياأتي على ثلاثة اأضُرب مطابقاً ل�أحوال المخاطبين:

ال�بتدائّي: يكون فيه المخاَطب خالي الذِّهن من الُحْكم؛ فلا يؤكَّد له الخبر.

داً مطالِباً بمعرفة الخبر؛ فيؤكَّد له الكلام بمؤكٍِّد واحد.  لبّي:  يكون المخاَطب متردِّ الطَّ

نــكارّي: يكــون المخاطــب فيــه منِكــراً للخبــر؛ فيؤكَّــد لــه الــكلام باأكثــر مــن مؤكِّــٍد علــى حســب درجــة اإنــكاره  ال�إ

ًة وضعفــاً. قــوَّ

مؤكدات الخبر: للخبر مؤكدات كثيرة منها: اإّن،واأّن، ول�م ال�بتداء )الزحلقة(، واأداة التنبيه )األ�(.

التَّدريبات:
حيحة لما ياأتي: جابة الصَّ 1  نختار ال�إ

اأ- متى يكون الخبر ابتدائّياً؟

٢- اإذا ُوِجَد فيه مؤكِّدان. 1- اإذا ُوِجَد فيه مؤكِّد واحد.   

4- اإذا خلا من المؤكِّدات. 	- اإذا ُوِجَد فيه ثلاثة مؤكِّدات.   

: »اإنَّ من البيان لَِسحراً«؟                    )صحيح البخارّي( ب- ما ضرب الخبر في قول الرَّسول 

4- ثانوّي. 	- ابتدائّي.   ٢- اإنكارّي.       1- طلبّي.   

ج- متى ُيسّمى الخبر طلبّياً؟

داً في الُحْكم. ٢- اإذا كان الُمخاَطُب متردِّ 1- اإذا كان الُمخاَطُب خالي الذِّهن من الُحْكم.  

4- اإذا كان الُمخاَطُب منِكراً للُحْكم. 	- اإذا كان الُمخاَطُب متوقِّعاً الُحْكم.   

آتية: أمثلة ال� ٢  نبيِّن اأضرب الخبر في ال�

اأ- قال تعالى: ﴿ ے    ے   ۓ  ۓڭ﴾             )الطلاق: 	(

ب-  قال محمود درويش:

اأحنُّ اإلى ُخْبِز اأّمي

وقهوِة اأّمي

ولَْمَسِة اأّمي

وتكُبُر ِفيَّ الطُّفولُة

يوماً على َصْدِر يوِم
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أنّي واأعَشُق ُعمري ل�

اإِذا متُّ

اأْخَجُل ِمْن َدْمِع اأّمي!

مام علّي بن اأبي طالب، كرَّم اللّه وجهُه: ج- قال ال�إ

نَْبنيهــا ْهــِر  الدَّ لِخــراِب  ودوُرنــا  نَْجَمُعهــا الميــراِث  لِــَذوي  اأموالُنــا 

د- قال تعالى: ﴿ ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻڭ﴾     )البقرة: 1٢(

هـ- قال جرير:

َقْتلانــا ُيْحييــَن  لَــْم  ثُــمَّ  َقَتْلَننــا  َحــَوٌر َطْرِفهــا  فــي  الَّتــي  الُعيــوَن  اإِنَّ 

   

٣  نمثِّل بجملة مفيدة لكلٍّ مّما ياأتي:

اأ- ضرب خبر ابتدائّي.  

ب- ضرب خبر طلبّي.  

ج- ضرب خبر اإنكارّي.  



1٣

ورقة عمل:

ة  ال�سم: __________ ورقـة عمـل تقومييَّ
ّف: الحادي عشر  الصَّ

تقان بعد مناقشة ال�أنشطةال�أهداف التَّقويـــــم الّذاتّي: درجة ال�إ

1- اأْن يذكر الطّلبة مؤكِّدات الخبر.

ــر فــي جمــل  ــة اأضــرب الخب ــن الطَّلب ٢- اأن يبيِّ
شــتّى.

الخبــر  اأضــرب  علــى  الطَّلبــة  يمثِّــل  اأن   -	
مفيــدة.  بجمــل 

طجيِّدالمهـــــــارة ضعيفمتوسِّ

تذكُّرنا المعلومات.

ة بلغة سليمة. تعبيرنا عن المادَّ

موازنتنا بين اأضرُب الخبر.

تمثيلنا بجمل من كلامنا على 
اأضرب الخبر.

 النَّشاط )1(: نذكر مؤكِّدات الخبر.
------------------------------------------------------------------------------------------------

حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ آتية، باختيار ال�إ  النَّشاط )٢(: نبيِّن ضرب الخبر في الجمل ال�
عراء:٢٢7( 1- قال تعالى: "وسيعلم الَّذين ظلموا اأيَّ ُمنقَلٍب ينقلبون".                            )الشُّ

اأ- ابتدائّي.     ب- طلبّي.     ج- اإنكارّي.     د- ثانوّي.

ُم فيُع ِمَن ال�أذى     حتّى ُيراَق على َجوانِِبِه الدَّ َرُف الرَّ ٢- قال المتنّبي: ل� َيْسَلُم الشَّ

اأ- ابتدائّي.     ب- طلبّي.     ج- اإنكارّي.     د- ثانوّي.

	- قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلَّم-: "اإنَّ ِمَن البياِن لَِسْحرا".

اأ- ابتدائّي.     ب- طلبّي.     ج- اإنكارّي.     د- ثانوّي.

 النَّشاط )	(: نمثِّل بجمل مفيدة على خبر يكون:
1- ابتدائّياً: ----------------------------------

٢- طلبّياً: ----------------------------------

	- اإنكاريّاً: ----------------------------------
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الّسؤال ال�أول:                                                                               )5علامات(

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                     اأختار رمز ال�إ

آتية ليس من الموضوعات الّتي تناولها شعر الحماسة؟ 1- اأّي الموضوعات ال�

      اأ-الصبر على المصائب.                           ب- وصف مكان المعركة. 

     ج-  وصف القادة وبطول�تهم.                        د-  وصف السهول والفيافي.

٢- ما العبارة التي تصف الّشاعر مسلم بن الوليد؟ 

اعر ال�أعمى.       اأ- زعيم الّشعوبّية.                                              ب- الشَّ

ل َمن وّسع البديع وَحشا به الّشعر.      ج- اأّول من استبدل المقّدمة الخمريّة بالمقّدمة الطّللّية.          د-  اأوَّ

	-من الّشاعر الّذي جمع شعر الحماسة في كتاب سّماه )الحماسة(؟

    اأ- اأبو هلال العسكرّي.               ب- البحترّي.            ج-اأبو تّمام.                   د- المتنّبي.

4- ما ضرب الخبر في قوله تعالى: » اإّن اللّه بالغ اأمره «؟

    اأ- اإنكارّي.                           ب- ابتدائّي.             ج- طلبّي.                      د- ثانوّي.

٥- متى ُيسّمى الخبر طلبّياً؟

داً في الُحْكم.    اأ- اإذا كان الُمخاَطُب خالي الذِّهن من الُحْكم.     ب- اإذا كان الُمخاَطُب متردِّ

   ج- اإذا كان الُمخاَطُب متوقِّعاً الُحْكم.               د- اإذا كان الُمخاَطُب منِكراً للُحْكم. 

الّسؤال الثّاني:                                                                          )11 علامة(

آتية من قصيدة )فتح َعّموريَّة(، ثمَّ اأجيب عّما يليها من اأسئلة: أبيات الّشعريّة ال� اأ( اأقراأ ال�

ه الَحدُّ بيَن الِجدِّ واللَِّعِب    الّسيُف اأصدُق   اإنباًء   ِمَن الُكُتِب               في َحدِّ

يِب ِك والرِّ حائِف في              ُمتونِِهنَّ َجلاُء الشَّ فائِح ل�سوُد الصَّ    بيُض الصَّ

   لقد تركُت اأميَر المؤمنيَن بها                      للنّاِر يوماً ذليَل الّصخِر والَخَشِب

أبيات الّسابقة؟                                                                  )علامة(                                                                     1- َمن قائل ال�

أبيات.                 )علامتان(                                                                        ٢- جاءِت نتيجُة المعركِة مكّذبًة توقّعات المنّجمين، نوّضح ذلك من ال�

أبيات.                         )علامتان( 	- اأكتُب اثنتين من خصائص شعِر الحماسة الّتي ظهرت في ال�

اختبار ذاتي:
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آتية:                                     )	علامات( أبيات الّشعريّة ال�      ب- اأشرح جوانب التجديد في ال�

        1- ل� تبِك ليلى ول� تطرْب اإلى هنٍد             واشرْب على الورِد من حمراَء كالورِد

        ٢- نوَر َعْيني اأَصْبِت َعْيني بَسْكِب               يوَم فاَرْقِتني على غيِر َذنِْب

       	- َقْد عّوَد الطَّْيَر عاداٍت وثِْقَن بها                َفُهنَّ َيْتَبْعَنُه في كُلِّ ُمرَتَحِل

الّسؤال الثّالث:                                                                             ) 4علامات( 

أبراَر لفي نعيم «؟                                )علامتان(      اأ( ما ضرب الخبر في قوله تعالى: » اإنَّ ال�

     ب( مثّل بجملة مفيدة لكلٍّ مّما ياأتي:                                                     )علامتان(

       1-  ضرب الخبر ابتدائّي.                ٢-  ضرب خبر طلبّي. 

     ج( علل ما ياأتي: 

1-  لماذا عد النبي الشعر وسيلة لنشر الدعوة؟                                             )علامتان(

 ٢-عّد النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص الّشعر وسيلًة لنشر الّدعوة.                                            )علامة(

انتهت ال�أسئلة


