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احملتويات
الفترة المتمازجة الثانية
شعر الحماسة
من قصيدة َفتح ع ّمور َّية ل�أبي ت ّمام
اسي
التَّجديد في العصر الع ّب ّ
�أضرب الخبر

٣
٤
٧
١٠

النتاجات:
ّ
يتوقّع من الطالب بعد إ�نجاز هذه الوحدة المدمجة أ�ن يكونوا قادرين على:

 1التع ّرف إ�لى شعر الحماسة من حيث :مفهومه ،وموضوعاته ،و أ�سماؤه المتعدّدة. 2تنمية مهارة تحليل النّصوص ّنص ممثّل لشعر الحماسة.
الشعريّة ،من خلال تحليل ّ
 3تحديد جوانب التّجديد في ّاسي.
الشعر الع ّب ّ

4 -تمييز أ�ضرب الخبر بناء على عدد المؤكّدات.
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الحماسة
ِشعر َ
ـعر صراعــات العــرب الدّاخل ّيــة والخارجيــة؛ فقــد وصــف الشّ ــعراء في العصــور ال�أدب ّيــة القديمة المعارك
ـب الشّ ـ ُ
واكـ َ
الصــراع شــعر الحماســة.
والبطــولات ،ســواء �أشــاركوا فيهــا �أم لــم ُيشــاركوا .وقــد �أ ْط ِل ـ َق علــى الشّ ــعر الَّــذي واكــب ّ
فما شعر الحماسة؟ وما الموضوعات الّتي اشتمل عليها؟

مفهوم شعر الحماسة:
ـث علــى ال�إ قــدام
هــو الشّ ــعر الَّــذي يتض ّمــن وصــف البطــولات ،والوقائــع الحرب ّيــة ،ويمتــدح الفروس ـ ّية ،ويحـ ّ
ويســجل الانتصــارات ويوثّقهــا ،ويصــف الجيــوش وال�أســلحة ،وك ّل مــا يتّصــل بالقتــال والمقاتليــن.
والشَّ ــجاعة،
ّ
وقــد اهت ـ ّم النقــاد والكتــاب بجمــع الاشــعار التــي تــدور حــول الحماســة ومنهــم البحتــري ،الــذي جمــع كتاب ـاً ســماه
(الحماســة)

موضوعات شعر الحماسة:
ـاني ال ّرفيــع ،وال ُمثُــل العليــا،
نج ـ ُد فــي شــعر الحماســة نمــاذج رائعــة ،يتجلّــى فيهــا �ألــوان مــن ال ّســلوك ال�إ نسـ ّ
والصبــر علــى المصائــب ،كمــا نجــد فيــه وصفـاً للقــادة وبطولاتهــم،
كالشّ ــجاعة وال�إ قــدام ،والثّبــات فــي ســاحة المعركــةّ ،
والســلاح المســتخدَم فيهــا.
ومــكان المعركــةّ ،

التّقويم:
 -1نع ّرف شعر الحماسة.
 -2نعدّد ثلاثة موضوعات تض ّمنها شعر الحماسة.
 -٣نسمي كتاباً جمع فيه صاحبه شعرا خاصا بالحماسة.
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من قصيدة فتح َع ّمور َّي َة ل�أبي َت ّمام
ــن ال ُك ُت ِ
ــب
إنبــاء ِم َ
الس ُ
ّ -1
ــيف �أصــ َد ُق � ً

الحـ ُّد َبيـ َـن ِ
الجـ ِّد واللَّ ِعـ ِ
ـب
فــي َحـ ِّد ِه َ

الص ِ
حائف في
-2
فائح لا سو ُد َّ
بيض َّ
الص ِ
ُ
ُتــوح َتعالــى �أ ْن ُي َ
حيــط بِــ ِه
-٣
فتــح الف ِ
ُ

ــلاء الشَّ ِ
ــك وال ِّر َي ِ
ــب
ُمتونِهــ َّن َج ُ
الخ َطـ ِ
ـب
نَظـ ٌم ِمـ َـن الشِّ ــع ِر �أو نَ ْثـ ٌر ِمـ َـن ُ

المؤمنيــن بهــا
ميــر
 -٤لَقَــ ْد َتر ْك َ
َ
ــت �أ َ

والخشَ ـ ِ
ـب
الصخْ ـ ِر َ
للنّــا ِر يوم ـاً ذلي ـ َل َّ

 -٥غــا َد ْر َت فيهــا َبهيـ َم اللَّ ْيـ ِل و ْهـ َو ُض ًحــى

ــن اللَّ َه ِ
ــب
َيشُ ــلُّ ُه َو ْســ َطها ُص ٌ
بــح ِم َ

 -٦لـ ْو لَــم َي ُقـ ْد َج ْحفــلا ً يــو َم ال َوغــى لغــدا

ِمـ ْـن ن ِ
َفسـ ِه َوحدَهــا فــي َج ْحفلٍ لَ ِج ِب

تدبيــر ُمع َت ِصــ ٍم باللّــ ِه ُمنتقَــ ٍم
-٧
ُ

ــب فــي اللّــ ِه ُمر َت ِغ ِ
للّــ ِه ُمر َت ِق ٍ
ــب

رج ْيهــا فه َّد َمهــا
َ -٨رمــى بــكَ اللَّــ ُه ُب َ

ولــو رمــى بــكَ غيـ ُـر اللَّـ ِه لـ ْم تُ ِصـ ِ
ـب

َ -٩ب ُصــ ْر َت بال ّراحــ ِة ال ُكبــرى ف َلــ ْم َت َرهــا

ــن ال َّت َع ِ
ــب
تُنــا ُل �إلّا علــى ِجســ ٍر ِم َ

َح ّد ال ّس ْي ِفَ :ط َرفُه الدّقيق.
الحدُّ :الفص ُل.
َ
الصفائح :مفردها صفيحة ،وهي
َّ
السيف.
ه
وج
ُ
َّ
ِ
الكتاب
تن ،و َمت ُن
ُمتونُ :مفر ُدها َم ْ
ص ال�أصيل فيه ،بخلاف
النّ ّ
الحاشية.
لاءَ :زوال.
َج ُ
ال ِّر َيب :مفردها ريبة ،وهي الشّ ك.
َبهيمُ :مظلم.
جحفلا ًَ :جيشاً.
صوات في المعركة.
الوغى :ال� أ ُ
ضطرب كال�أمواج.
لَ ِج ِبُ :م
ٌ
َصر اللّه.
ُمرتَقبُ :منتظر ن َ

ُمر َت ِغب :راغب في رضى اللَّه.

ص:
في ظلال النَّ ّ
ّ
الشاعر:

عباسيُ ،ول َد عام 188هــ ،وتُوفِّ َي عام 231هــ.
ائي ،شاع ٌر
�أبو ت ّمام،
حبيب ب ُن �أو ٍ
ُ
ّ
س الطّ ّ
المناسبة:
قــال �أبــو ت ّمــام هــذه القصيــد َة فــي وصـ ِ
ـف شــجاعة المعتصــم ،وتصويـ ِر مــا جــرى فــي المعركــة؛ حيــث سـ َّير جيشـاً
عظيم ـاً �إلــى ع ّموريّــة ،و�أحر َقهــا ،بع ـ َد �أن د َّمـ َـر ال ـ ّرو ُم بلــد َة ( ِز َبطــرة) ،واع َت ـد َْوا علــى امــر�أ ٍة فيهــا ،فاســتنجدت بالمعتصــم
صارخــة( :وامعتصمــاه).
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ص:
حول النَّ ّ

ووصف ُبطول َة المعتصم ،في
نتائجها،
شعر الحماس ِة بوضوح؛ فقد ص ّور المعركة ،ونقل َ
َ
نص �أبي ت ّمام َ
ُيمثّ ُل ّ
فجاءت
بطولي ،حيث س َّير الجيش ،ولم يل َت ِفت �إلى ما قالَه
حماسي
ج ٍّو
ّ
المنجمون من �أ ّن الهزيم َة ُمحقَّقةَ ،
ّ
ّ
للسيف.
نتيجة المعركة لتك ِّذ َب
ّ
ولي ُكن الحس ُم فيها ّ
المنجمينَ ،

المناقشة والتَّحليل:
ص.
 -1المحاو َر ال َّرئيس َة الّتي يتناولُها النّ ّ
جاء ْت نتيج ُة المعرك ِة ُمك ِّذب ًة توقّ ِ
ِ
خلال البيتينِ  :ال� أ ّو ِل والثّاني.
عات المن ّجمين ،نوضّ ُح ذلك من
َ -2
اعر ما ح َّل بع ّمور َّي َة من تدمير ،نب ِّي ُن ذلك.
 -3ص َّو َر الشّ ُ
ملامح هذه اللَّوحة.
اعر لوح ًة تجلَّت فيها بطول ُة المعتصم ،نح ِّد ُد
َ
 -4رس َم الشّ ُ
بفتح الفُتوح ،ما تعليلُنا لذلك؟
-5
اعر هذا الفتح ِ
َ
وصف الشّ ُ
الصور َة الشِّ عر َّي َة في ِ
قول الشّ اعر:
 -6نوضّ ُح ّ
َب ُص ْر َت بال ّراح ِة ال ُكبرى ف َل ْم َت َرها

تُنا ُل �إلّا على ِجس ٍر ِم َن ال َّت َع ِب

خصائص القصيد ِة الحماس َّي ِة في ض ْو ِء ال� أ ِ
السابقة.
نستنتج
-7
ُ
بيات ّ
َ

مهمة بيتية:
نتق ّمــص دور ك ٍّل مــن المــؤ ّرخ والمبــدع ،ونجهــز مناظــرة يحــاول فيهــا ك ّل فريــق �إظهــار مزايــاه ،وقدرتــه علــى نقــل
ال�أحــداث وتصويرهــا ،لعرضهــا فــي الصــف.
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رقة عمل:

و

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

تقوميية
ورقـة عمـل
َّ

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

ال�أهداف
� -1أ ْن يذكر الطّلبة مفهوم شعر الحماسة.
� -2أن يعدِّد ال َّطلبة موضوعات شعر الحماسة.
� -3أن يعدِّد ال َّطلبة المرادفات ال�أخرى لشعر الحماسة.
يوضح ال َّطلبة ال َّتجديد في ك ِّل جانب.
� -4أن ِّ
أ
� -٥أن يذكــر الطالــب �مثلــة مــن شــعراء التجديــد
فــي العصــر العباســي.

ال َّنشاط (:)1

الاسم__________ :

المهـــــــارة

متوسط ضعيف
ج ِّيد
ِّ

تذكُّرنا المعلومات.
تعبيرنا عن الما َّدة بلغة سليمة.
تلخيصنا المعلومات الواردة
في الدَّرس.

نَذكر مفهوم شعر الحماسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال َّنشاط

( :)2نعدِّد موضوعات شعر الحماسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال َّنشاط (:)3

نعدِّد المرادفات ال�أخرى لشعر الحماسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسي) من حيث:
ال َّنشاط ( :)4نرسم خريطة مفاهيم َّية تلخِّ ص ما جاء في (ال َّتجديد في العصر الع ّب ّ
 -١جوانب التّجديد.
� -٢أشهر الشّ عراء.
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اسي
التَّجديد في العصر الع ّب ّ

شــهدت حيــاة العــرب تطـ ّوراً فــي مناحــي الحيــاة جميعهــا منــذ العصــر الجاهلـ ّـي حتّــى العصــر الع ّباسـ ّـي ،وقــد رافــق
هــذا ال َّتط ـ ُّو َر حرك ـ ُة تجديــد واســعة فــي الشّ ــعر الّــذي ع ّبــر عــن البيئــة الجديــدة ،ليشــمل القصيــدة مضمون ـاً ،وشــكلاً.
ـي؟ ومــا الجوانــب الّتــي تجلّــى فيهــا؟ ومــا المظاهــر
فمــا العوامــل الّتــي أ� ّدت إ�لــى التَّجديــد فــي العصــر الع ّباسـ ّ
الَّتــي طــر أ�ت علــى ك ّل جانــب منهــا؟

العوامل المساعدة على التجديد:

ُي َع ـ ُّد العصــر الع ّباسـ ّـي �أزهــى عصــور الحضــارة العرب ّيــة ،و�أكثرهــا ت�ألُّق ـاً؛ فقــد نش ـ�أت فيــه �أجيــال مــن الشّ ــعراء
والكتّــاب والعلمــاء مــن مخت ِلــف الثَّقافــات ،وقــد �أســهموا جميعـاً فــي ال َّتعبيــر عــن روح العصــر ،وحاولــوا بنتاجهــم الشّ ــعر ّي
والعلمــي �أن ينفــذوا �إلــى �أعمــاق المرحلــة الجديــدة ،ويواكبــوا مســيرتها ،ويســ ّجلوا �أحداثهــا.
والنّثــر ّي
ّ
ـص
وقــد تضافــرت مجموعــة عوامــل �أســهمت فــي تطويــر البنــاء الشّ ــعر ّي ،و�إدخــال عناصــر تجديــد لــروح النّـ ّ
الشــعر ّي ،منهــا:
 عناية الخلفاء الع ّباس ّيين بالشّ عر والشّ عراء.والخاصة.
 انتشار المكتبات العا ّمةّ
 شيوع ال َّترجمة. التقاء الحضارات وانصهارها في َب ْو َتقة واحدة؛ فقد تج َّمع لدى الع ّباس ّيين ثقافات اليونان ،وال ُف ْرس ،وال ّروم ،والهند ،والعرب.ـص الشِّ ــعر ّي ،منهــا :مقدّمــة القصيــدة ،والمعانــي ،والتَّصويــر،
وقــد شــمل التّجديــد محــاور مختلفــة فــي النّـ ّ
ولغــة ّ
الشــعر ،و إ�يقاعــه.

أ� َّولاً -التَّجديد في مقدِّمة القصيدة:
أ�بو نواس:

دعــا �أبــو نــواس �إلــى هجــر المقدِّمــة ال َّطلل ّيــة الغزل َّيــة الّتــي تعــارف عليهــا العــرب فــي بنــاء القصيــدة العرب ّيــة،
و�إحــلال المقدِّمــة الخمريّــة محلّهــا ،فــي �إضافــة جديــدة ،تشــي بكرهــه لحيــاة الباديــة الّتــي اعتــاد عليهــا العــرب،
و�إعجابــه بالحضــارة الما ِّد َّيــة الجديــدة ،ومــن ذلــك قولــه:
ــت �أســ�أ ُل عــن خ ّمــار ِة البلــ ِد
ــقي علــى رســ ٍم يســائلُ ُه
و ُع ْج ُ
عــاج الشّ ُّ
لا د َّر د ُّرك قــ ْل لــي مــن بنــو �أســ ِد
يبكــي علــى طلــلِ الماضيــن من �أ َسـ ٍد
وفي دعوته �إلى شرب الخمر ،وترك الوقوف على ال�أطلال يقول �أيضاً:
لا تبـ ِ
حمراء كالور ِد
واشرب على الور ِد من
ـرب �إلــى هن ـ ٍد
ْ
ـك ليلــى ولا تطـ ْ
َ
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ثاني ًا -التَّجديد في المعاني:
تط ُّور التّجديد في المعاني:

نظــم الشّ ــعراء منــذ الجاهل ّيــة فــي معـ ٍ
ـلامي ،و�أدخلــوا بعــض
ـان كثيــرة ،وســار علــى هداهــم شــعراء العصــر ال�إ سـ ّ
ال�إ ضافــات بت�أثّـ ٍر مــن الدّيــن الجديــد وتعاليمــه ،واســتجابة للجهــاد والفتــوح ومــدح النبـ ّـي والدِّفــاع عــن الدَّعــوة ال�إ ســلام ّية،
ـرات حضاريّ ـ ًة واســع َة النّطــاق ،فظهــرت معـ ٍ
غيــر �أ ّن العصــر الع ّباسـ ّـي شــهد تغ ّيـ ٍ
ـان جديــدة ،كوصــف البــرك والبســاتين
والقصــور.

أ�برز ّ
الشعراء المجدّدين في المعاني:
ّ
بن ُبر ٍد:
بشا ُر ُ
فصــل فــي شــعره معطيــات الحيــاة الجديــدة ،فصـ ّور حيــاة
ُيعـ ُّد بشــار محطّـ ًة مه َّمــة فــي تجديــد المعانــي؛ حيــث ّ
عصــره ،وع ّبــر عــن الانفتــاح الفكــر ّي وال� أ
ــعبي
خلاقــي
والمذهبــي ،وشــاعت ال�ألفــاظ وال َّتعبيــرات ذات المدلــول الشَّ ّ
ّ
ّ
الجديــد فــي شــعره ،ومــن ذلــك قولــه:
نــو َر َع ْينــي �أ َص ْب ِ
يــو َم فا َر ْق ِتنــي علــى غيــ ِر َذنْ ِ
ــب
بســ ْك ِب
ــت َع ْينــي َ
ـت لــي و ُق ْلـ ِ
ــــدَ ،ومــا ُق ْلـ ِ
ـت لِ َص ْحبــي
ـف لَـ ْم َت ْذ ُكــري المواثيـ َق وال َع ْهـــــ
كيـ َ
ــت َق ْبــ َل ُح ِّب ِ
ـب
ــك يــا قُــ ّر
لَ ْي َتنــي ِم ُّ
َة َع ْينــي �أو ِعشْ ـ ُ
ـت فــي َغ ْي ـ ِر ُحـ ِّ

ثالث ًا -التَّجديد في الصّ ور وال�أخيلة:

الصــور الشّ ــعريّة ،و�أضافــوا �إليهــا لمســات مســتمدة مــن واقــع الحيــاة
طـ ّور شــعراء العصــر الع ّباسـ ّـي فــي كثيــر مــن ّ
العصريّــة الجديــدة ،ومــن الشــعراء الّذيــن جــددوا فــي صورهــم:

مسلم بن الوليد:

وحشـــا بــه الشّ ــعر» ،ومــن
ُعنــي مســلم بــن الوليــد بالبديــع عنايــة فائقــة ،فقيــل فيــه« :هــو �أ َّول مــن و ّســع البديــعَ ،
صــوره الفريــدة وصفــه شــجاعة الممــدوح فــي الحــرب ،حيــث عـ ّود ال َّطيــر علــى ال َّتحليــق فــوق جيشــه؛ لتحصـ َل علــى
الضحايــا وجثــث القتلــى ،فهــو يقــول:
قوتهــا مــن َّ
قــد ع ـ ّو َد ال َّط ْيـ َـر عـ ٍ
فهـــ َّن َي ْت َب ْع َنـــ ُه فـــي كُ ّل مر َت َحـــ ِل
ـادات َوثِ ْقـ َـن بهــا
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المناقشة والتَّحليل:
اسي.
 -١نذكر عاملين ساعدا على التّجديد في العصر الع ّب ّ

اسي.
 -٢نس ّمي شاعراً كان له دور في تجديد مقدّمة القصيدة في العصر الع ّب ّ
 -٣نُبرز دو َر بشّ ار بن ُب ْرد في تجديد المعاني.
 -٤نشرح جوانب ال َّتجديد في ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية:
�أ -قال مسلم بن الوليد:
َقـ ْد عـ ّو َد ال َّط ْيـ َـر عـ ٍ
َف ُهــ َّن َي ْت َب ْع َنــ ُه فــي كُ ِّل ُمر َت َحــ ِل
ـادات وثِ ْقـ َـن بهــا
ب -قال بشّ ار بن ُب ْرد:
نــو َر َع ْينــي �أ َص ْبـ ِ
بس ـ ْك ِب
ـت َع ْينــي َ

يــو َم فا َر ْق ِتنــي علــى غيــ ِر َذنْ ِ
ــب
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أ�ض ُرب الخبر

نقر أ� ونت أ� َّمل:

المجموعة (ج)

المجموعة (ب)

المجموعة ( أ�)

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ (ال ّرحمن.)15 -14 :

1-1قال تعالى:
2-2قال نزار ق ّباني:
ِ
انتهت الدُّمو ْع
َب َك ْي ُت حتّى
َصلَّ ْي ُت حتّى ذا َب ِت الشُّ مو ْع
َر َك ْع ُت حتّى َملَّني ال ُّركو ْع
عن ُم َح َّم ٍد ِ
وعن َيسو ْع
فيك ْ
َس�ألْ ُت ْ

الشافعي:
1-1قال ال�إ مام
ّ
س نــو ٌع
ــح
بيــن النّــا ِ
َفــ إِ� َّن ال ُّن ْص َ
َ

حب �إذا َع ِم َل �أح ُدكُ ْم
2-2عن عائشة -رضي اللّه عنها -قالت :قال رسول اللّه �« :إِ َّن اللّه تعالى ُي ُّ
براني)
							
َع َملا ً �أ ْن ُي ْت ِق َن ُه».
(�أخرجه الطّ ّ
1-1عن النّعمان بن بشير -رضي اللّه عنهما -قال :سمعت رسول اللّه يقول�« :ألا َو�إِ َّن ِفي الْ َج َس ِد ُمضْ َغ ًة �إِذا
(صحيح البخاري)
َص َل َح ْت َص َل َح الْ َج َس ُد كُلُّ ُهَ ،و�إِذا َف َسد َْت َف َس َد الْ َج َس ُد كُلُّ ُه� ،ألا َو ِه َي الْ َق ْل ُب»		 .
2-2قال تعالى ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾

َّ
الشرح والتَّوضيح:
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وبيــخ لا �أرضــى ْاســ ِتما َع ْه
ــن ال َّت ِ
ِم َ

(الانفطار)13 :

عندمــا نت�أ َّم ـ ُل أ�مثلــة المجموعــة ( أ�) ،نج ـ ُد �أ َّن المخاطــب خالــي ال ِّذهــن مــن الحكــم الَّــذي تض َّمنــه الخبــر؛
ُفيلقــى �إليــه الخبــر خاليــاً مــن المؤكِّــدات ،و ُي َســ ّمى هــذا الخبــر (ابتدائ ّيــاً).
الح ْكــم الَّــذي
وبالانتقــال �إلــى أ�مثلــة المجموعــة (ب) ،ف إ�نَّنــا نلاحــظ �أ َّن المخا َطــب شــا ٌّك ومتــر ِّد ٌد فــي قبــول ُ
ِ
ــي �إليــه الخبــر مؤكَّــداً بمؤكِّــ ٍد واحــ ٍد؛ و ُيســ ّمى هــذا الخبــر (طلب ّيــاً).
تض َّمنــه الخبــر؛ ولذلــك �ألق َ
وعندمــا نت�أ َّمــل أ�مثلــة المجموعــة (ج) ،نجــد �أ َّن المخا َطــب ُم ِ
للح ْكــم الَّــذي تض َّمنــه الخبــر ،فيؤكِّــد لــه
نكـ ٌر ُ
الــكلام ب�أكثــر مــن مؤكِّــد ،و ُيســ ّمى هــذا الخبــر (�إنكاريّــاً).

نستنتج:
ُ

ضرب مطابقاً ل�أحوال المخاطبين:
يتّضح لنا -م ّما تقدّم� -أ َّن الخبر ي�أتي على ثلاثة �أ ُ
الح ْكم؛ فلا يؤكَّد له الخبر.
الابتدائي :يكون فيه المخا َطب خالي ال ِّذهن من ُ
ّ
لبي :يكون المخا َطب متر ِّدداً مطالِباً بمعرفة الخبر؛ فيؤكَّد له الكلام بمؤكِّ ٍد واحد.
ال َّط ّ
ـكاري :يكــون المخاطــب فيــه من ِكــراً للخبــر؛ فيؤكَّــد لــه الــكلام ب�أكثــر مــن مؤكِّـ ٍد علــى حســب درجــة �إنــكاره
ال�إ نـ ّ
قـ َّو ًة وضعفـاً.
مؤكدات الخبر :للخبر مؤكدات كثيرة منها� :إنّ،و�أنّ ،ولام الابتداء (الزحلقة) ،و�أداة التنبيه (�ألا).

التَّدريبات:

الصحيحة لما ي�أتي:
 ١نختار ال�إ جابة َّ
�أ -متى يكون الخبر ابتدائ ّياً؟
� -2إذا ُو ِج َد فيه مؤكِّدان.
			
� -١إذا ُو ِج َد فيه مؤكِّد واحد.
� -4إذا خلا من المؤكِّدات.
			
� -3إذا ُو ِج َد فيه ثلاثة مؤكِّدات.
(صحيح البخار ّي)
		
ب -ما ضرب الخبر في قول ال َّرسول �« :إ َّن من البيان لَ ِسحراً»؟
 -4ثانو ّي.
		
ابتدائي.
-3
		
� -2إنكار ّي.
		
طلبي.
ّ
ّ -١
ج -متى ُيس ّمى الخبر طلب ّياً؟
الح ْكم.
		
الح ْكم.
� -٢إذا كان ال ُمخا َط ُب متر ِّدداً في ُ
� -١إذا كان ال ُمخا َط ُب خالي ال ِّذهن من ُ
� -4إذا كان ال ُمخا َط ُب ِ
للح ْكم.
			
الح ْكم.
منكراً ُ
� -٣إذا كان ال ُمخا َط ُب متوقِّعاً ُ
 ٢نب ِّين �أضرب الخبر في ال�أمثلة ال�آتية:
							
�أ -قال تعالى ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ﴾
ب -قال محمود درويش:
�أح ُّن �إلى ُخ ْب ِز �أ ّمي
وقهو ِة �أ ّمي
ولَ ْم َس ِة �أ ّمي
وتكب ُر ِف َّي ال ُّطفول ُة
ُ
يوماً على َص ْد ِر يو ِم

(الطلاق)٣ :
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و�أعشَ ُق ُعمري ل�أن ّي
مت
�إِذا ُّ
�أخْ َج ُل ِم ْن َد ْم ِع �أ ّمي!
علي بن �أبي طالب ،ك َّرم اللّه وجه ُه:
ج -قال ال�إ مام ّ
ودو ُرنــا لِ
ِ
ِ
خــراب ال َّد ْهــ ِر نَ ْبنيهــا
الميــراث ن َْج َم ُعهــا
�أموالُنــا لِــ َذوي
				
د -قال تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﯓ﴾

هـ -قال جرير:
�إِ َّن ال ُعيــو َن الَّتــي فــي َط ْر ِفهــا َحــ َو ٌر
			
 ٣نمثِّل بجملة مفيدة لك ٍّل م ّما ي�أتي:
ابتدائي.
	�أ -ضرب خبر
ّ
طلبي.
ب -ضرب خبر ّ
ج -ضرب خبر �إنكار ّي.
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ييــن َق ْتلانــا
َق َت ْل َننــا ثُــ َّم لَــ ْم ُي ْح َ

(البقرة)١٢ :

رقة عمل:

و

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

تقوميية
ورقـة عمـل
َّ

الاسم__________ :

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

ال�أهداف

� -1أ ْن يذكر الطّلبة مؤكِّدات الخبر.
� -2أن يب ِّيــن ال َّطلبــة �أضــرب الخبــر فــي جمــل
تذكُّرنا المعلومات.
ش ـتّى.
� -3أن يمثِّــل ال َّطلبــة علــى �أضــرب الخبــر تعبيرنا عن الما َّدة بلغة سليمة.
بجمــل مفيــدة.
ضرب الخبر.
موازنتنا بين �أ ُ
المهـــــــارة

متوسط ضعيف
ج ِّيد
ِّ

تمثيلنا بجمل من كلامنا على
�أضرب الخبر.

ال َّنشاط

( :)1نذكر مؤكِّدات الخبر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------الصحيحة فيما ي�أتي:
ال َّنشاط ( :)٢نب ِّين ضرب الخبر في الجمل ال�آتية ،باختيار ال�إ جابة َّ
 -1قال تعالى" :وسيعلم الَّذين ظلموا �أ َّي ُمنق َل ٍب ينقلبون".
ابتدائي.
�أ-
ّ

طلبي.
بّ -

ج� -إنكار ّي.

ف ال َّرفي ُع ِم َن ال�أذى
 -2قال المتن ّبي :لا َي ْس َل ُم الشَّ َر ُ
ابتدائي.
�أ-
ّ

طلبي.
بّ -

ج� -إنكار ّي.

(الشُّ عراء)227:

د -ثانو ّي.
حتّى ُيراقَ على َجوانِ ِب ِه ال َّد ُم
د -ثانو ّي.

 -3قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلَّم�" :-إ َّن ِم َن ِ
البيان لَ ِس ْحرا".
ابتدائي.
�أ-
ّ

ال َّنشاط

طلبي.
بّ -

ج� -إنكار ّي.

د -ثانو ّي.

( :)٣نمثِّل بجمل مفيدة على خبر يكون:

 -1ابتدائ ّياً---------------------------------- :
 -2طلب ّياً---------------------------------- :
� -3إنكاريّاً---------------------------------- :
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اختبار ذاتي:
السؤال ال�أول:
ّ
�أختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي�أتي:
� -1أ ّي الموضوعات ال�آتية ليس من الموضوعات الّتي تناولها شعر الحماسة؟
ب -وصف مكان المعركة.
		
�أ-الصبر على المصائب.
د -وصف السهول والفيافي.
ج -وصف القادة وبطولاتهم.
 -2ما العبارة التي تصف الشّ اعر مسلم بن الوليد؟
ب -الشَّ اعر ال�أعمى.
�أ -زعيم الشّ عوب ّية.
وحشا به الشّ عر.
ج� -أ ّول من استبدل المقدّمة الخمريّة بالمقدّمة الطّلل ّية.
د� -أ َّول َمن و ّسع البديع َ
-3من الشّ اعر الّذي جمع شعر الحماسة في كتاب س ّماه (الحماسة)؟
د -المتن ّبي.
ج�-أبو ت ّمام.
ب -البحتر ّي.
�أ� -أبو هلال العسكر ّي.
 -4ما ضرب الخبر في قوله تعالى� « :إ ّن اللّه بالغ �أمره »؟
د -ثانو ّي.
طلبي.
ابتدائي.
ب-
�أ� -إنكار ّي.
جّ -
ّ
 -5متى ُيس ّمى الخبر طلب ّياً؟
الح ْكم.
الح ْكم .ب� -إذا كان ال ُمخا َط ُب متر ِّدداً في ُ
�أ� -إذا كان ال ُمخا َط ُب خالي ال ِّذهن من ُ
للح ْكم.
الح ْكم.
د� -إذا كان ال ُمخا َط ُب من ِكراً ُ
ج� -إذا كان ال ُمخا َط ُب متوقِّعاً ُ
( 1١علامة)
السؤال الثّاني:
ّ
�أ) �أقر�أ ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية من قصيدة (فتح َع ّمور َّية) ،ث َّم �أجيب ع ّما يليها من �أسئلة:
بين ِ
الج ِّد واللَّ ِع ِب
إنباء ِم َن ال ُك ُت ِب
في َحدِّه َ
الح ُّد َ
الس ُ
ّ
يف �أصد ُق � ً
الص ِ
لاء الشَّ ِك وال ِّر ِ
يب
حائف في
فائح لاسو ُد َّ
بيض َّ
الص ِ
ُ
ُمتونِ ِه َّن َج ُ
والخشَ ِب
المؤمنين بها
مير
لقد
الصخ ِر َ
للنّا ِر يوماً ذلي َل ّ
ُ
َ
تركت �أ َ
(علامة)
السابقة؟
َ -1من قائل ال�أبيات ّ
ِ
(علامتان)
المنجمين ،نوضّ ح ذلك من ال�أبيات.
جاءت نتيج ُة المعرك ِة مك ّذب ًة توقّعات
-2
ّ
(علامتان)
كتب اثنتين من خصائص شع ِر الحماسة الّتي ظهرت في ال�أبيات.
� -3أ ُ
(5علامات)
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ب� -أشرح جوانب التجديد في ال�أبيات الشّ عريّة ال�آتية:
 -١لا ِ
حمراء كالور ِد
واشرب على الور ِد من
تطرب �إلى هن ٍد
ْ
تبك ليلى ولا ْ
َ
يو َم فا َر ْق ِتني على غي ِر َذنْ ِب
بس ْك ِب
 -٢نو َر َع ْيني �أ َص ْب ِت َع ْيني َ
ٍ
َف ُه َّن َي ْت َب ْع َن ُه في كُ ِّل ُمر َت َح ِل
عادات وثِ ْق َن بها
َ -٣ق ْد ع ّو َد ال َّط ْي َر
( ٤علامات)
السؤال الثّالث:
ّ
(علامتان)
�أ) ما ضرب الخبر في قوله تعالى� « :إ َّن ال�أبرا َر لفي نعيم »؟
(علامتان)
ب) مثّل بجملة مفيدة لك ٍّل م ّما ي�أتي:
طلبي.
ابتدائي.
 -1ضرب الخبر
 -2ضرب خبر ّ
ّ
ج) علل ما ي�أتي:
(علامتان)
 -1لماذا عد النبي الشعر وسيلة لنشر الدعوة؟
(علامة)
بي ﷺ الشّ عر وسيل ًة لنشر الدّعوة.
-2ع ّد ال َّن ّ

(3علامات)

انتهت ال�أسئلة
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