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الوحدة الثالثة –
:  ِقَصةالدرس الرابع 

ٍ من إعداد األستاذ : منصور علي محمدَُحْفَنِة تَْمر
منصور معلم اللغة الع�بية بمدرسة الرمس

.للتعليم األساسي ح2











حبه الشديد له وإعجابه به، وأيضا ألنه كان يتمنى
.أن يصير مثله عندما يكبر

لقد شعر بالخوف عندما سمع حديث جده عن
.النساء وأنهن كن السبب � فقر العم مسعود

نعم ألن صفاته الخارجية كانت ت�يح النفس فلحيته بيضاء وأنفه
حاد  وحديثه حسن كل ذلك يجعلك تحبه وتقدره ولكن تلك

الصفات الخارجية أخفت خلفها صفات سيئة مثل الحرص
.والقسوة

األلفاظ التي تتصل بالبيئة هي على سبيل المثال : التمر -
النخل- النهر – المسجد – اللوح الخشبي – الثور – االغابة –

.....األشجار

نفهم من ذلك مدى حرص الجد على شراء أرض
.العم مسعود من خالل اسغالل ظروفه

نعم، ألن حياته تتسم بالفقر والعسر � حين أنه يمتلك
محصوال ثمينا وذلك ألنه لم يكن حكيما � تصرفه إما

.لكرمه الزائد أو لحبه للزواج

يشيير هذا التنبيه إ� حبه للنخل ورقة قلبه فهو
.يتعامل معه كإنسان يشعر ويتألم



يدل ذلك على تعاطفه مع العم مسعود ونفوره
من جده .

حالته النفسية هنا تعبر عن مدى حبه لهذا
.المحصول ولهذا النخل

نعم فمظهر الجد  يوحي بالهيبة وطيبة القلب ولكن جوهره يناقض ذلك فهو
قاس وح�يص على الدنيا بدليل قوله : ( وأظنني قبل أن يتوفا� هللا سأشتري

الثلث البا� أيضا. ) أما العم مسعود فكان مظهره يوحي بالفقر ولكن جوهره كان
يتسم بالكرم ورقة المشاعر والدليل على ذلك قوله النخل يابني كاإلنسان يفرح

.ويتألم

العنوان يوحي بمدى ارتباط الشخصية الع�بية
بهذا المحصول وأن الحفنة منه تساوي الكثير

والكثير ونلحظ ذلك من خالل اشتمام العم
.مسعود لحفنة منه

كال يكيل أي حدد مقدراه بواسطة
.يمشي رويدا أو يقارب الخطو.المكيال

الحفنة هي ملء الكفين أو الكف
.بشيء ما

تعبير مجازي حيث شبه المتكلم نفسه بالحصان
.� سرعته والتشبيه يوضح المعنى ويقويه

تعبير مجازي حيث جعل الكاتب الشاطئ
كاإلنسان الذي يختبئ خلف األشجار إما خوفا أو

.لعبا
تعبير مجازي حيث شبه الكاتب النخل بإنسان

.يفرح ويتألم

.متروك للطالب


