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الّنتاجات: 

احملتويات  

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

تحليــل فنّيــن مــن فنــون الّشــعر العربــّي القديــم )الغــزل، والرّثــاء(، مــن حيــث، المفهــوم، وال�أنــواع، 1. 
والخصائــص، واأبــرز شــعراء كّل فــّن.

ــن: ٢.  ــكّل م ــة ل ــن ممثّل ــن ممثلي ــل نصي ــن خــلال تحلي ــعرّية، م ــوص الّش ــل النّص ــارة تحلي ــة مه تنمي
ــح. ــاء، والموّش ــزل، والرّث الغ

نشاء: الطلّبي وغير الّطلبي، من خلال صيغهما.	.  التّمييز بين نوعي ال�إ

الفترة المتمازجة الثالثة
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أدبّية العربّية القديمة  الغزل في العصور ال�

من قصيدة دعوني لقيس بن الملّوح
ثاء الرِّ

من بردة البوصيرّي

نشاء مدخل: مفهوم ال�إ

نشاء اأنواع ال�إ
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الغزل في العصور ال�أدبّية العربّية القديمة
ــزه مــن باقــي الكائنــات؛ ولهــذا كان موضــوع الحــّب واحــداً  نســان تميِّ الحــّب ظاهــرة اإنســانيَّة، وحاجــة فطريَّــة لل�إ  

ــن  ــعراء الَّذي ــر مــن الشُّ ــت المــراأة مصــدر اإلهــام كثي ــعراء قديِمهــم وحديثهــم، وكان ــد الشُّ ــعريَّة عن مــن الموضوعــات الشِّ

ــعر الَّــذي يتغنـّـى بالمــراأة،  اأبدعــوا اأجمــل القصائــد فــي التَّشــبيب بهــا، ووصــِف جمالهــا بغيــر طريقــة. وقــد اأطلــَق علــى الشِّ

ويصــف جمالهــا شــعر الغــزل. 

   فما الغزل؟ وكيف تطوّر عبر العصور ال�أدبّية العربّية القديمة؟ وما اأنواُعه؟ وَمن اأشهر شعرائه؟

مفهوم الغزل:

ــى بمحاســنها الجســديَّة  ــعر واأغراضــه الّرئيســة، يصــف جمــال المــراأة، ويتغنّ الغــزُل واحــٌد مــن موضوعــات الشِّ  

المحّبيــن. نفــوس  فــي  يتركهــا  الَّتــي  المضطَّربــة  المشــاعر  ر  ويصــوِّ والمعنويَّــة، 

ثانيًا- اأنواع الغزل وموضوعاته في الشعر القديم: 

عرف الشعر العربي القديم اأربعة اأنواع من الغزل هي:

ريــح: يتغنّــى فيــه الّشــاعر بجســد المــراأة، ويصــف مفاتنهــا. وقــد كان للشــاعر القديــم معاييــره الخاّصــة  1- الغــزل الصَّ

ــوع مــن الغــزِل  ــاعر فــي هــذا النَّ ــزة، العجــزاء، ضامــرة الخصــر. ويصــف الّشـ بالجمــال، فهــو يرغــب فــي المــراأة المكتن

مغامراتــه، وقصصــه مــع النِّســاء. ويعــدُّ امــرؤ القيــس فــي العصــر الجاهلــي اأبــرز شــعراء هــذا ال�تّجــاه وكذلــك عمــر بــن اأبــي 

أمــوي. ربيعــة فــي العصــر ال�

ر فيــه الّشــاعر جمــال المحبوبــة المعنــوّي، دون خــْدٍش للحيــاء، ُمظهــراً مشــاعره  ٢- الغــزل العفيــف )العــذري(: ويصــوِّ

أمــوي  نســانّية الّســـامية تجــاه المــراأة. ويمثِّــل عنتــرة هــذا ال�تِّجــاه خيــر تمثيــل فــي العصــر الجاهلــي، اأمــا فــي العصــر ال� ال�إ

فاشــتهر جميــل بــن معمــر، وقيــس بــن الملــوح، وقيــس بــن ذريــح .

	- الغزل التقليدي: حيث نهج بعض الشعراء على افتتاح قصائدهم بمقدمة غزلية دون اأن يكون الغزل موضوعها.

التّقويم:
1- اأ- نعّرف الغزل

عر العربّي القديم.    ب-نسّمي اأنواعه في الشِّ

ريح من حيث: طبيعُة الغزل، واأشهر شاعر على كل نوع. عر العذرّي والصَّ ٢- نوازُن بين الشِّ
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كُربة: شّدة الحزن.
يا ويَح: دعاء بالرحمة على عكس 

ويل.
لحى: ُدعاء بمعنى لعَن.
الّصّب: شديد الحّب.

البْين: الفراق.
هائماً: تائهاً مضطّرباً، اأو ُمحّباً.

حّران: هيمان.

بابة: شّدة الحّب. الصَّ

من قصيدة دعوني لقيس بن الملوّح

ــاويا ــدي بحــرِّ الَمكــــ ــُم ِجل واأنضجُت دعونــي دعوني قــــْد اأطلُتــــــــْم َعذابيا  -1

اأيــا ويــَح قلبــــــي َمــْن بــِه مثــُل مــا بِيــا دعـــــــــــوني اأُمــْت غّمــاً وهّمــاً وكُربــًة -٢

بِّ شافيا َوجـْدنا الَهوى في النّاأي للصَّ لَـــــحى اللّــــــُه اأقــــــــــــواماً يقولوَن اإنّنا  -	

واأنضــــــَج َحــــــرُّ البْيــِن ِمنّــي فُؤاديــا ُه الّشــوُق والهــوى فمــا بــاُل قلبــي هــدَّ  -4

اأبيــُت ســخيَن العيــــِن حــّراَن باكيــا ُمعّذَبتــي لــول�ِك مــا كنــُت هائِــــــــــماً -5

ــا ــا بِي ــُب م ــوَم ُيذه ــلَّ النّ ِوســادي لعـ خليلــيَّ ُمــــــّدا لـــــــي فراشــَي وارَفعـــا   -٦

ــا ــتغِفرا لِي ــاَن واس ــَش وال�أكف ــَي النّع ل ــا ــَي فاطلُب ــْت وفاتـــ ــْد حانَ خليلــيَّ َقــ -7

ــي ســل�ِميا شــبيهَة ضــوِء الّشــمِس ِمنّ َبلّغـــــا الّصبابــِة  ِمــتُّ مــْن داِء  واإْن  -٨

في ظلال النَّّص:

الّشـاعر: 

ــَد ســنة ٢4 هـــ، وتُوفّــي ســنة ٦٨ هـــ. لُّقــب بمجنــون ليلــى، اأو  قيــُس بــن الملــّوح شــاعر مــن بنــي عامــر، ُول   

بــَل، وُمعظــم شــعره يــدور حــول ذلــك الحــّب الَّــذي  مجنــون بنــي عامــر. اأحــبَّ ليلــى منــُذ الّصبــا، عندمــا كانــا يرعيــان ال�إ

ــذرّي. ــه اأحــد شــهداء الحــّب الع ــَل من جع

المناسبة: 

عندمــا دخــَل قيــس بــن الملــّوح بابــل، مــرَض مرضــاً شــديداً، فاجتمــع حولــه المطّببــون، واأخــذوا يســقونه ُشــربًة   

بعــَد ُشــربة، ويكوونــه، فقــال هــذه القصيــدة، ُمبّينــاً فيهــا اأّن ســبب مرضــه هــو ُحّبــه لليلــى.  
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حول النَّّص: 

ــّدة  ــن ش ــقيماً م ــاً س ــوُر الُمحــبِّ حزين ــة، وظه ــث صــدُق العاطف ــذرّي؛ حي ــزل الع ــة الغ ــصُّ طبيع يصــّور النَّ   

ــزن  ــرة عــن الُح ــة المعّب ــاظ الّدالَّ ألف ــى ال� ــاعر عل ــُئ الّشـ ــدة. ويتّك ــة البعي ــى المحبوب الحــّب، وعاجــزاً عــن الوصــوِل اإل

وعاطفتــه. حزنــه  لتصويــر  والحرمــان؛ 

ــي،  ــى نفــس المتلّق ــكان للَّفظــة المكــّررة اأثرهــا عل ــّي(، ف ــي، خليل ألفــاظ )دعون ــاعر بعــض ال� ــد كــّرر الّش وق   

الموقــف. اأو  المشــهد  فهــم  علــى  الُمســاِعدة  المؤثّــرة،  الجمالّيــة  ال�أدوات  اأحــد  هــو  التّكــرار  ّن  فــاإ وبهــذا 

المناقشة والتَّحليل:  

أّول: 1- خاطَب الّشاعر َمْن يقومون على عل�جه في البيت ال�

ب- لماذا طلب منهم ذلك؟ اأ- ما الَّذي طلبُه منهم؟  

يَّة، نمثّل على ذلك بعبارة واحدة. حِّ ر ياأَسه من حالِته الصِّ ٢- اأورد الّشـاعر عباراٍت تصوِّ

	- ما الّداُء الَّذي اأوصَل الّشـاعر اإلى مشارِف الموِت؟

ب- ما دل�لة هذا الوصف؟ 4- اأ- بَم وصَف الّشـاعر محبوبته في البيت الخامس؟  

5- ما دل�لة عبارة: »اأبيُت سخيَن العيِن«؟
٦- لماذا يطلُب الّشـاعر من صاحبيه اأن يمّدا له الفراش، ويرفعا الِوساد؟

7- ماذا قصَد الّشـاعر بقوله: »نتيجة ضوِء الّشمِس« في البيت ال�أخير؟

٨- وظّف الّشاعر التّشبيه في البيت الّرابع:
ب- نبّين دل�لته. اأ- نوّضحه.   

نشائّية، نمثّل على ذلك من النَّّص. 9- نّوَع الّشـاعر في استخدام ال�أساليب ال�إ

ألفاظ: 1٠- عمد الّشاعر اإلى تكرار بعض ال�

ب- نبيِّن دل�ل�ت تكرارها. اأ- نحّددها في النّّص.  

مهمة بيتية:

ريح، والثّاني يشّجع الغزل العفيف، وننفذها في الصف . أّول يؤيِّد الغزل الصَّ نجهز مناظرة بين فريقين: ال�
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الرِّثـــــــاء
ــا  ــه؟ وم ــا المقصــود ب ــاً، فم ــّي قديمــاً وحديث ــعر العرب ــي الّش ــت ف ــي ُعرف ــعريّة الّت ــون الّش ــن الفن ــاء واحــد م ــّر ث ال  

؟            مينــه مضا

ــن صــدق، وجــراأة، وكــرم،  ــه، م ــه وصفات ــه، وذكــر مناقب ــع وال�أســى علي ــت، والتَّفجُّ ــكاء الميِّ ــو ب ــاء: ه ــوم الرِّث     مفه
ــعراء يْرثــون اأقاربهــم،  ــعر عنــد العــرب؛ فالشُّ وتقــوى، وورع، مــع اإظهــار الحــزن عليــه، وال�شــتياق لــه، وهــو مــن اأصــدق الشِّ
ثــاء الرَّســمّي، للحــكّام اأو المســؤولين،  واأصدقاءهــم، وَمــْن يحّبــون بصــدق وحــرارة. وقــد تبــدو العاطفــة مفتعلــة قليــل�ً فــي الرِّ

هــم. اأو َمــْن يخصُّ

اأنواع الرثاء في الشعر القديم:

عرف الشعر القديم اأنواعًا من الرثاء، تطورت مع تطور حياة العرب، منها:

1- رثاء ال�أشخاص.

٢- رثاء المدن: ومن المدن التي رثوها البصرة بعد وقوعها في اأيدي الزنج، والقدس.

ــعر الــذي قيــل فــي رثــاء الرَّســول  بالمديــح  ٣- المديــخ النبــوي. وقــد اصطلــح دارســو ال�أدب علــى تســمية الشِّ
النّبــوّي؛ ل�نهــم عــّدوه حّيــاً بتعاليمــه وســيرته العطــرة. 

ــة  ــه الَخْلِقيَّ ، اأهّمهــا: مدحــه، وذكــر صفات ــة مباشــرة بالرَّســول  ــة موضوعــات ذات صل ــح النّبويّ ــت المدائ    وتضمنّ
ــط  ــي ترتب أماكــن المقّدســة الَّت ــره وال� ــارة قب ــه، وزي ــوق لرؤيت ــار الّش ــة، واإظه والُخلُِقيَّ
شــادة  بحياتــه، وذكــر معجزاتــه الماّديـّـة والمعنويـّـة، وبيــان بعــض جوانــب ســيرته، وال�إ

بغزواتــه وانتصاراتــه؛ تقديــراً وتعظيمــاً.

ــعراء     وازدهــرت المدائــح النّبويـّـة فــي العصــر المملوكــّي ازدهــاراً واســعاً؛ اإذ لجــاأ الشُّ
. اإلــى اســترجاع الّســيرة النّبويَّــة الَعِطــَرة، والتّغنـّـي بشــمائل النّبّي 

التّقويم:

1- نعّرف الّرثاء.

عراء. ٢- نسّمي مدينتين رثاهما الشُّ

	- نحّدد ثل�ثة من مضامين المدائح النّبويَّة.

   نفّكر:

بيــن  الفــرق  نســتنتج 

المدائــح النّبوّيــة، والرّثاء، 

والمديــح. 
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ذي سلٍم: اسم مكان.

كاظمة: اسم مكان
اإضم: اسم مكان

نس، والجّن. الثّقلين: ال�إ

داٍج: شديد الظلمة.

تَُرِم: تُطلب.

من ُبرَدة البوصيرّي

ــَدِم ــٍة بِ َمَزْجــَت َدْمعــاً َجــرى ِمــْن ُمْقَل َســَلٍم بِــذي  جيــراٍن  ـِر  َتَذكُـّ اأِمــْن   -1

َواأْوَمــَض الَبــْرُق فــي الظَّْلمــاِء ِمْن اإَِضِم اأْم َهبَّــِت الّريــُح ِمــْن تِْلقــاِء كاِظَمــٍة -٢

ِمنّــي اإِلَْيــَك َولَــْو اأنَْصْفــَت لَــْم َتلُــِم يــا ل�ئِمــي فــي الَهوى الُعــْذِريِّ َمْعِذَرًة -	

ُحــبِّ الّرضــاِع َواإِْن َتْفِطْمــُه َيْنَفِطــِم والنَّْفُس كالطِّْفِل اإِْن تُْهِمْلُه َشبَّ َعلى  -4

ِن والَفريَقْيــِن ِمــْن ُعــْرٍب َوِمــْن َعَجــِم والثََّقَلْيـــ الَكْونَْيــِن  َســيُِّد  ــٌد  ُمَحمَّ  -5

ُمْقَتَحــِم أْهــواِل  ال� ِمــَن  َهــْوٍل  لِــُكلِّ  ــفاَعُتُه ــذي تُْرجــى َش ــُب الَّ ــَو الَحبي ُه -٦

َكــَرِم ول�  ِعْلــٍم  فــي  ُيدانــوُه  َولَــْم  ــٍق ــي ُخلُ ــٍق وف ــي َخْل ــَن ف ي ــاَق النَِّبيِّ ف  -7

َتْمشــي اإِلَْيــِه َعلــى ســاٍق بِــل� َقــَدِم أْشــجاُر ســاِجَدًة جــاَءْت لَِدْعَوتِــِه ال� -٨

َحمــي لِْلَهجيــِر  َوطيــٍس  َحــرَّ  َتقيــِه  ســائَِرٌة ســاَر  اأنّــى  الَغماَمــِة  ِمْثــَل  -9

َكمــا َســرى الَبــْدُر في داٍج ِمــَن الظَُّلِم َســَرْيَت ِمــْن َحــَرٍم لَْيــل�ً اإِلــى َحــَرٍم -1٠

ِمــْن قــاِب َقْوَســْيِن لَــْم تُــْدَرْك َولَــْم تُــَرِم َمْنِزلَــًة نِْلــَت  اأْن  اإِلــى  َتْرقــى  َوبِــتَّ  -11

في ظلال النَّّص:

الّشـاعر: 

ُولـِـد البوصيــرّي ســنة ٦٠٨هـــ، ونشــاأ وترعــرع فــي بوصيــر، وتوفـّـي ســنة ٦95هـــ، واشــُتهر بنظــم قصائــد المديــح   

والّزهــد. والتصــّوف،  النبــوّي، 

المناسبة: 

. وُعِرفــت فــي ال�أدب العربــّي بالبــردة. ول� ُيســتبَعد اأْن يكــون  قــال البوصيــرّي هــذه القصيــدة فــي مــدح النّبــّي   

أّن البوصيــرّي  البوصيــرّي َمــن اأطلــق عليهــا هــذا ال�ســم؛ تشــّبهاً ببــردة كعــب بــن زهيــر. وللقصيــدة اســم اآخــر هــو الُبــْرَءة؛ ل�

َبــِرَئ بهــا مــن علـّـة اأصابتــه، اإذ اأنشــدها علــى رســول اللـّـه  فــي المنــام؛ فخلــع عليه ُبْردته الّشــريفة، ومســح على جســده، 

فُشــِفَي.
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حول النَّّص: 

، وذكــر  افتتــح البوصيــرّي بردتــه بمقّدمــة غزليَّــة تقليديَّــة، وانتقــل للتّحذيــر مــن هــوى النَّْفــس، ثــمَّ َمــَدَح النّبــّي   

شــمائله، ومعجزاتــه. والبوصيــرّي فــي َمْدحــه يقــّدم معانيــه فــي جــّو تســوده العاطفــة الّدينّيــة الّصادقــة، وروح التّصــّوف، 

وقــّوة ال�أســلوب، وُحْســن الّصياغــة، وجــودة المضمــون، وجمــال التّشــبيهات، وبراعــة التَّصويــر.

المناقشة والتَّحليل:  

نُبّين المحاور الّتي تضّمنها النّّص.- 1

مة والمديح النَّبوّي؟- ٢ استهّل الّشـاعر قصيدته بمقّدمة غزلّية، فكيف نوفِّق بين هذه المقدِّ

، نذكرها.- 	 اأشاَر الّشـاعر في البيتين: الثّامن والتّاسع اإلى بعض معجزات الّرسول 

سراء والمعراج.- 4 نحّدد البيتين الَّلذين يشيران اإلى حادثة ال�إ

نوّضح جمال التّصوير فيما ياأتي: - 5

ُحــبِّ الّرضــاِع َواإِْن َتْفِطْمــُه َيْنَفِطــِم والنَّْفُس كالطِّْفِل اإِْن تُْهِمْلُه َشبَّ َعلـى

َتْمشــي اإِلَْيــِه َعلــى ســاٍق بِــل� َقــَدِم أْشــجاُر ســاِجَدًة جــاَءْت لَِدْعَوتِــِه ال�

مهمة بيتية:
ــن  ــبه بي ــه الشَّ ــن اأوج ــرّي، ونبيِّ ــردة البوصي ــا ُب ــارض فيه ــي ع ــه الَّت ــتخرج قصيدت ــوقي، ونس ــد ش ــوان اأحم ــى دي ــود اإل نع

القصيدتيــن.
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نشاء مدخل: مفهوم ال�إ
نقراأ ونتاأمَّل:

)رواه الترمذي(- 1 : »اأِحبَّ للنّاس ما تُِحبُّ لنفسك تكْن مسلماً«.    قال رسول الله 

٢ -
)ال�أعراف: 5٦(

رِْض َبْعَد إِْصَلِحَها﴾.    
َ ْ
 ُتْفِسُدوا ِف ال

َ
َول قال تعالى: ﴿َ

متى فتح ُعمُر بُن الخطّاِب القدس؟- 	

قال مالك بن الرَّْيب يرثي نفسه: - 4

بوادي الَغضى اأْزجي الِقل�َص النَّواِجيا األ� لَْيَت ِشعري هل اأبيَتنَّ لْيلًة  

فهاء.- 5 ، اأعِرْض عن السُّ يا ُبنيَّ

هادة.- ٦ نِْعَمِت الَمْرَتبُة الشَّ

رح والتَّوضيح: الشَّ
م معلومــاٍت اأو اأخبــاراً،  أنَّهــا لــم تقــدِّ ــدق اأو الكــذب؛ ل� أمثلــة، نجدهــا جمــل�ً ل� تحتمــل الصِّ عندمــا نتاأّمــل ال�  

ــه. ــع اأو مخالفت ــة الواق ــى مطابق ــاًء عل ــدق اأو الكــذب، بن ــه بالصِّ ــى قائل ــكان الحكــم عل م ــس بال�إ ــي كل�م لي ــل ه ب

أنفســهم،  ففــي المثــال ال�أوَّل، نجــد الرَّســول  يقــّدم اأمــراً للمســلمين بــاأن يحّبــوا لغيرهــم مــا يحّبــون ل�

فســاد فــي ال�أرض، وفــي المثــال الثّالــث، يســتفهم الّســائل عــن ســنة  وفــي المثــال الثّانــي، ينهــى اللـّـه تعالــى عــن ال�إ

فتــح بيــت المقــدس، اأّمــا المثــال الّرابــع، ففيــه يتمنّــى الّشــاعر العــودة اإلــى وطنــه قبــل اأْن يلفــظ اأنفاســه ال�أخيــرة، 

كمــا نجــد فــي المثــال الخامــس نــداًء، وفــي المثــال ال�أخيــر اأســلوب مــدح باســتخدام الفعــل )نِْعَمــت(. وهــذه 

أمثلــة ل� تقــّدم اأخبــاراً يمكــن الحكــم عليهــا، فهــي ليســت ُجمــل�ً خبريـّـة، بــل هــي جمــل اإنشــائيَّة. ال�

نستنتج:
نشــائيَّة: هــي الجمــل الَّتــي ل� نســتطيع الحكــم عليهــا بالّصــدق اأو الكــذب، بنــاء علــى موافقتهــا للحــال  الجمــل ال�إ

أمــر، والنّهــي، وال�ســتفهام، والنِّــداء، والتَّمنـّـي، والمــدح، وغيرهــا. اأو مخالفتــه، ولهــا اأســاليب عــّدة، منهــا: ال�
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نشاء اأنواع ال�إ
نقراأ ونتاأمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــن  لنــا اأمثلــة المجموعــة )اأ(، نل�حــظ اأنَّ المثــال ال�أوَّل اشــتمل علــى نــداء واأمــر، واأنَّ المثــال الثّانــي تضمَّ اإذا تاأمَّ  

. ــنٍّ ــى تم ــع عل ــال الّراب ــتمل المث ــن اش ــي حي ــي، ف ــى نه ــث عل ــال الثّال ــوى المث ــتفهاماً، واحت ــداًء واس ن

ــدق ول� الكــذب، واإنَّمــا  أمــر، وال�ســتفهام، والنَّهــي، والتَّمنّــي كلُّهــا اأســاليب ل� تحتمــل الصِّ والنِّــداء، وال�  

الطَّلبيَّــة.  نشــائيَّة  ال�إ ال�أســاليب  وتَُســّمى  الطَّلــب،  وقــت  حاصــل  غيــر  مطلوبــاً  تســتدعي 

ــن المثــال  لنــا اأمثلــة المجموعــة )ب(، نل�حــظ اأنَّ المثــال ال�أوَّل اشــتمل علــى اأســلوب مــدح، وتضمَّ واإذا تاأمَّ  

ــلوب  ــى اأس ــتمل عل ــد اش ــع، فق ــال الّراب ــا المث ــم، اأّم ــى الَقَس ــوى عل ــث احت ــال الثّال ــلوب ذمٍّ، واأنَّ المث ــي اأس الثّان

ــب فــي المثــال الخامــس. التَّرّجــي، فــي حيــن ورد اأســلوب التَّعجُّ

قال تعالى: َ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ ﴾         )مريم: 1٢(- 1

قال عبد الكريم الكرمّي:- ٢

هل اأرى بعد النَّوى اأْقَدَس تُْرِب؟ يا فلسطيُن وكيَف الُملتقى      

قال ال�أسدّي:- 	

ِبرا لَْن َتْبلَُغ الَمْجَد حتّى َتْلَعَق الصَّ ل� َتْحَسِب الَمْجَد َتْمراً اأنَْت اآِكلُُه  

قال اأبو العتاهية:- 4

فاأْخِبَرُه بما َفَعَل الَمشيُب باَب يعوُد يوماً    األ� لَْيَت الشَّ

)النَّحل: ٠	(- 1 قال تعالى: ﴿َڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ﴾     

قال تعالى: ﴿َې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾         )الحّج: 	1(- ٢

قال َطَرفة بُن العبد:- 	

ِد فما اْسَطْعَت من معروِفها َفَتَزوَّ أيّاُم اإلّ� ُمعاَرٌة    لََعْمُرَك  ما ال�

عسى النَّصُر يكوُن قريباً.- 4

؛ خدمًة للوطن!- 5 ما اأجمَل العمَل التّطّوعيَّ

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم
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ـــب، كلُّهـــا اأســـاليب اإنشـــائيَّة غيـــر طلبيَّـــة؛ فهـــي ل�  مِّ، والَقَســـم، والتَّرّجـــي، والتَّعجُّ   واأســـاليب: المـــدح والـــذَّ

مطلوبـــاً. تســـتدعي 

نستنتُج:
نشاء نوعان:  ال�إ

ــي،  ــتفهام، والنَّه ــر، وال�س أم ــداء، وال� ــا: النِّ ــددة، منه ــغ متع ــه صي ــاً، ول ــا يســتدعي مطلوب ــو م : ه ــيُّ نشــاء الطَّلب 1- ال�إ

ــي. والتَّمنّ

مُّ،  : هــو مــا ل� يســتدعي مطلوبــاً وقــت الطَّلــب، ولــه صيــغ متعــددة، منهــا: المــدح والــذَّ نشــاء غيــر الطَّلبــيِّ ٢- ال�إ

ــب. والَقَســم، والتَّرّجــي، والتَّعجُّ

التَّدريبات:
حيحة:  جابة الصَّ نشاء فيما ياأتي باختيار رمز ال�إ د صيغة ال�إ 1  نحدِّ

اأ- قال تعالى: ﴿َٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉۉ ﴾    )البقرة: ٢٨(

4- الَقَسم.  	- التَّرّجي.   ٢- ال�ستفهام.   1- النِّداء.  

ب- قال اأبو العل�ء المعّرّي:

الِعبــاِد ُرفــاِت  علــى  اْخِتيــال�ً  ل�  ِســْر اإِِن اْســَطْعَت فــي الَهــواِء ُرَوْيــداً 

أمر. 4- ال� 	- المدح.   مّ.    ٢- الذَّ 1- النَّهي.  

ج- اأكرْم باأخيَك سَنداً!

4-  الَقَسم. 	- ال�أمر.   ٢- ال�ستفهام.   ب.   1- التَّعجُّ

نشاء غير الطَّلبّي فيما ياأتي، ونبّيُن نوعه: ، وال�إ نشاء الطَّلبيَّ ٢  نبيُِّن ال�إ

)الحجرات: 11( 1- قال تعالى: ﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب﴾          

٢- قال عليُّ بن اأبي طالب: »اطلبوا الموت؛ توهب لكم الحياة«.

)المائدة: 5٢( 	- قال تعالى: َ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾    

مام الّشافعّي: 4- قالال�إ

لعلَّ له عذراً واأنت تلوُم    تاأنَّ ول� تعجْل بلوِمَك صاحباً   



1٢

ورقة عمل:

ال�سم: _________
ة  ورقـة عمـل تقومييَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

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

ثاء. 1- اأْن يذكر الطّلبة مفهوم الرِّ

ثاء. د الطَّلبة العواطف المرتبطة بالرِّ ٢- اأن يعدِّ

ثاء والمديح. ح الطَّلبة الفرق بين الرِّ 	- اأن يوضِّ

ثاء.  4- اأن يمثِّل الطَّلبة على الرِّ

طجيِّدالمهـــــــارة ضعيفمتوسِّ

تذكُّرنا المعلومات.

ة بلغة سليمة. تعبيرنا عن المادَّ

موازنتنا بين المعلومات.

عرّي. محفوظنا الشِّ

ثاء.  النَّشاط )1(: نذكر مفهوم الرِّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثاء. د العواطف المرتبطة بالرِّ  النَّشاط )٢(: نعدِّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثاء والمديح.  النَّشاط )	(: نوازن بين الرِّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عرّي. ثاء من محفوظنا الشِّ  النَّشاط )4(: نمثِّل على فنِّ الرِّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



1٣

اختبار ذاتي:

الّسؤال ال�أول:                                                                                )4 علامات( 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  نختار رمز ال�إ

آتية اأسماؤهم ُيعدُّ من شعراء الغزل في العصر الجاهلّي؟ 1- اأيُّ الّشعراء ال�

    اأ- ابن الرومّي.    ب- عنترة بن شّداد.       ج-   قيس بن الملوح.    د- ُعمُر بن اأبي ربيعة. 

آتية ُيعدُّ اأصدق الّشعر عند العرب؟  ٢- اأّي ال�أغراض الّشعريّة ال�

    اأ- الرثاء.              ب- الوصف.          ج- الحماسة.             د- الغزل.

نشاء في قول علّي بن اأبي طالب: »اطلبوا الموت؛ تُوهب لكم الحياة«؟ 	- ما صيغة ال�إ

     اأ-  النداء.            ب- ال�ستفهام.         ج- ال�أمر.               د- الَقَسم.

آتية تشتمل على صيغة اإنشاء غير طلبّي؟  4- اأّي الجمل ال�

   اأ-   قُْم للُمعلّم وفِّه التّبجيل�.                   ب-  نِْعَم رجُل الفتوحات صل�ح.   

   ج- » ول� تمِش في ال�أرض َمَرحاً«.             د- اأمسافٌر اأنت اأم اأخوك؟

الّسؤال الثاني:                                                                                )1٣ علامة( 

آتية من قصيدة )دعوني لقيس بن الملوح(، ثمَّ نجيُب عّما يليها من اأسئلة: أبيات ال� اأ- نقراأ ال�

دعوني دعوني قْد اأطلُتْم َعذابيا          واأنضجُتـــُم ِجلــدي بحــرِّ الَمكاويـــــا

دعــوني اأُمْت غّماً وهّماً وكُربًة           اأيا ويَح قلبي َمـــْن بــِه مثــُل مــــا بِيــا

بِّ شافيا  لَحـى اللُه اأقواماً يقولـــــوَن اإنّنـا           َوجْدنا الَهوى في النّاأي للصَّ

1- ما الّداء الّذي اأوصل الّشاعر اإلى مشارِف الموِت؟                                           )عل�مة(                                                                    

َب الّشاعر قيس بن الملّوح؟                                                          )عل�مة(                                                                        ٢-  بَِم لُقِّ

أبيات.          )عل�متان( 	- يصور النّص طبيعة الغزل العذرّي، نبّين خصائص الغزل العذرّي من خل�ل ال�

 ب- 1-  نعّرف كّل�ً من: الغزل العفيف، ورثاء المدن.                                         )عل�متان(                                                                                   

عر القديم.                                                  )	 عل�مات(        ٢- نسّمي اأنواع الغزل في الشِّ

آتية:   ج- من خل�ل دراستنا قصيدة )من بردة البوصيري(، نجيُب عن ال�أسئلة ال�

      1-  لَم ُسّميت القصيدة بـ )البردة(؟                                                       )عل�مة(

     ٢- نذكر ثل�ثة من خصائص المديح النبويِّ التي ظهرت في القصيدة.                      )	عل�مات(
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الّسؤال الثالث:                                                                             )٣ علامات(

، وغير الطَّلبّي( فيما ياأتي:                                                                                      نشاء )الطَّلبيَّ نبّين نوع ال�إ

 1 - يا فلسطيُن وكيف الملتقى؟

 ٢- اأكرْم باأخيَك َسنداً! 

 	- تاأنَّ ول� تعجْل بلوِمِك صاحباً      لعلَّ له عذراً واأنت تلوُم                          

انتهت ال�أسئلة


