
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/ae/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود عبد اهللا الرياطي اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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يذ سيستغرق تنف
هذا الدرس 
حصة واحدة محمود عبدهللا الرياطي.أ 
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:نواتج التعلم 
.يحفظ الطالب اآليات الكريمة -
.يحلل معانيها ضمن سياقاتها ملتفتاً إلى خصائص النص القرآني فيها -
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االستعداد لقراءة 
النص

التصوير في القرآن 
الكريم

الفنيةورةوالص،المعجزوبيانهالفذبأسلوبهواألحاسيسالمشاعروثيرالعقولالكريمالقرآنيخاطب
بل،تعارةواستشبيهمنالبيانيةالصورعلىيقتصرالومفهومها،واإلقناعللتأثيرالمفضلةأداته

صورةفيالمجردالمعنىيتخيلالمخاطبتجعل،اللغويالتركيبمكوناتمنأخرىعناصرتشاركها
اناأللورأسهامنتنبعريشةإلىالجامدةالحروفويحول،والحياةالحركةفيهايتحسسناطقة

.العقلويستوعبها،الشعورويدركهاالخيال،يتأملهامشاهدإلىالمعانيلتحيل،المختلفة
المهارة القرائية

تحليل الصورة الفنية

اها الا )،اآليةجاءت ينِ ِفيِإْكرا ْشد  تَّبايَّنا قادالد ِ ِ ِمنا الرُّ واليةلتؤكدالبقرةسورةمن(257)،(اْلغاي 
طيعيستحيمشهدفيوالظاللالغيةاختارواللذينالطواغيتواليةأو،الهدىنوراختارلمنهللا

مينقسمنقسمينالناسويرى،والظالمالنورمنمتقابلينعالمينيرىبأن،يتخيلهأنالقارئ
يغيبفالظلماتإلىالنورمنيخرجوقسم،ويحيافيهفيهتديالنورإلىالظلماتمنيخرجقسم:

.ويردىفيها
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المفردات والمعجم

تطوير المفردات

ً ولي،به،وقامأمرهملك:الشيءولي،بعدهجاء:وليه،واقتربدنا:ولي:ولي   ،صرهن:فالنا
حكمها:البلدولي
.والحليفوالمحب،والنصير،الناصر:الولي،

.هللادونمنعبدماكل،ضاللرأسكل،الشيطان،الطغيانكثيرأو،المعتدي:الطاغوت

عصمويستبهيستمسكوما،شدهعندالزرفيهيدخلماالثوبومن،مقبضهاإلبريقمن:العروة
تطبيق على المفردات .به

والمعجم 

:الكريمةاآليةفيلسياقهاالمناسبةالمعاني[ولي]لكلمةالمعجميةالمعانيمنحدد
ملك 
متولي حافظهمالحليفالمحبالنصيرالناصرأمره

أمورهم
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:إنشائكمنجملفيضعهاثم،يأتيمامرادفاتهات
:المرادف)استمسك–أ

:الجملة

:المرادف)الرشد–ب

:الجملة

حفظ اآلية الكريمة

ثم،هماواحفظالكريمتيناآليتينيتلووهو،تالوتهسماعتفضلالذيالمقرئإلىبخشوعأنصت
ً استظهرهما غيبا

.الصففي

ة: بالشيِء اْستاْمساكا  ساكا به بقوَّ ما

.اْستاْمِسْك بما أمرك هللا به 

ل   ج  شاِد : رشد الرَّ فا طاريقا الرَّ العقل ) أاصابا ، اِْهتاداى ، اِْستاقاما ، عارا

. عاد الرجل إلى رشده بعد أن عرف الحق 
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في أثناء القراءة

ً الكريمةاآلياتاتل   فيتبصرو،الرجيمالشيطانمنباهللمستعيذاً القدوةبالتالوةمقتديا
المتقابلتينالصورتين
.والكافرينللمؤمنين

:البقرةسورةفيتعالىقال
اها الا  ينِ فِيإِْكرا ْشد  تَّبايَّنا قادالد ِ ِ ِمنا الرُّ نْ اْلغاي  ي ْؤمِ بِالطَّاغ وتِ ياْكف رْ فاما فاقادِ بِالل ِ نوا

ةِ اْستاْمساكا  ثْقاىا بِاْلع ْروا اما الا اْلو  اانِفصا الل   لاها ِليُّ الل   [265]عاِليمساِميع  وا ن والَِّذينا وا اْ آما
نا ي ْخِرج ه م اتِ م ِ رِ إِلاىالظُّل ما الَِّذينا النُّو  ه م  واْ كافار  وا ونا الطَّاغ وت  أاْوِلياآؤ  نا ه مي ْخِرج  النُّورِ م ِ

اتِ إِلاى اب  أ ْولاـئِكا الظُّل ما البقرة[257]خالدونفيهاه مْ النَّارِ أاْصحا
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ما بعد القراءة
حول النص ولغته

اها الا )،قاطعةبحقيقةالكريمةاآليةبدأت-1 ينِ فِيِإْكرا ْشد  اتَّبايَّنا قادالد ِ ِ ِمنا لرُّ اإلجمالفصلتثم،(اْلغاي 
التضادينموظفة

:اآليتينفيممالذلكمثل.األلفاظبين

:ذلكفيفقرةاكتب؟خطتحتهمماوالجمعاإلفرادصيغتاتوحيبما –2

ِليُّ الل   ) ن واْ الَِّذينا وا ه مآما نا ي ْخِرج  اتِ م ِ رِ النُّ إِلاىالظُّل ما الَِّذينا و  واْ وا ه م  كافار  اْوِلياآؤ  وناه موت  الطَّاغ  أ (ي ْخِرج 
.أفرد النور وجمع الظلمات ألن الحق واحد ال يتعدد وأما طرق الضالل فكثيرة ومتشعبة 

أي أن  هللا سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمرهم يخرجهم من ظلمات الكفر والضاللة إلى
أما الكافرون فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور اإليمان إلى ظلمات الشك والضالل . نور اإليمان والهداية 

يؤمن / يكفر النور / الظلمات الغي / الرشد 
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فيتصرفيشخص:شخصينسلوكاتبينمقارنةاعقدالكريمتيناآليتينإلرشاداتتفهمكبعد–3
حياته
يوماً لتخي،المرمتيناآليتينهدىيخالفوشخصاآليتانتقررهالذيالنورضوءعلىاالخرينمع
كلحياةفي

.المقارنةواعقد.منهما
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حول قارئ النص

؟يوم  كلاً شيئمنهتقرأهل؟شيئاً منهتحفظهل؟الكريمبالقرآنعالقتكتصفكيف
اإلجابة شفوية باللغة العربية 

الفصيحة

؟والراحةبالرضىممتلئقلبكوأن؟هللامنبقربكفيهشعرتبموقفمررتهل
.لزمالئكالموقفهذاعنتحدث

اإلجابة شفوية باللغة العربية 
الفصيحة

في أثناء قراءة 
النص
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ب ِِه أاْن آ اِهيما فِي را اجَّ إِْبرا اِهيأالاْم تارا إِلاى الَِّذي حا ْلكا إِْذ قاالا إِْبرا ب ِيا الَِّذي تااه  اللَّ  اْلم  م  را
أ ِميت  ۖ قاالا إِْبرا  ي ِميت  قاالا أاناا أ ْحيِي وا ا ياأْتِي بِالشَّْمِس ي ْحيِي وا ْشِرِق اِهيم  فاِإنَّ اللَّ  ِمنا اْلما
اللَّ   ْغِربِ فاب ِهتا الَِّذي كافارا ۗ وا ا ِمنا اْلما (258)قرةالب الا ياْهِدي اْلقاْوما الظَّاِلِمينا فاأِْت بِها

انا  ِحينا ت ْمس ونا ِحينا اللَِّ فاس ْبحا ونا وا لاه  (17)ت ْصبِح  ْمد  وا اتِ فِياْلحا اوا اأْلاْرِض وا السَّما
عاِشيًّا ِحينا وا ونا وا يَّ ي ْخِرج  (18)ت ْظِهر  ي ِتِ ِمنا الْحا ي خْ اْلما ي ِتا ِرج  وا ِ ِمنا اْلما ي  ي ْحيِيوا الْحا
اباْعدااأْلاْرضا  ْوتِها كاذاِلكا  ۚما ونا وا ج  ِمنْ (19)ت ْخرا لاقاك مأانْ آيااتِهِ وا اب  نم ِ خا أانت مإِذااث مَّ ت را
ونا باشار   الروم(20)تانتاِشر 
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اْرض  د كَّتِ إِذااكاالَّ  اءا (21)داكًّاداكًّااأْل جا بُّكا وا لاك  را اْلما فًّاوا ئِذ  ِجيءا (22َ)فًّاصا صا ياْوما
نَّما  ها ئِذ   ۚبِجا نساان  ياتاذاكَّر  ياْوما أانَّى  اإْلِ ى  لاه  وا ْكرا يااتِيلِ قادَّْمت  لاْيتانِييااياق ول  (23)الذ ِ حا

ئِذ  (24) ب  الَّ فاياْوما د  عاذااباه  ي عاذ ِ الا (25)أاحا ثااقاه  ي وثِق  وا د  وا اياا(26)أاحا ْفس  النَّ أايَّت ها
ئِنَّة   ْطما ب ِكِ إِلاى  اْرِجِعي(27)اْلم  اِضياةً را ْرِضيَّةً را لِي(28)مَّ (29)ِعبااِديفِيفااْدخ 
ِلي اْدخ  نَّتِيوا الفجر(30)جا

اْلعااِديااتِ  بًْحاوا وِريااتِ (1)ضا اتِ (2)قادًْحافاالْم  ِغيرا بًْحافاالْم  اثاْرنا (3)ص  ْقعًانا بِهِ فاأ
ساْطنا (4) ْمعًابِهِ فاوا نساانا إِنَّ (5)جا ب ِهِ اإْلِ إِنَّه  (6)لاكان ود  لِرا لِكا عالاى  وا (7)شاِهيد  لا ذا 

إِنَّه   ِ وا يْرِ ِلح ب  اب ْعثِرا إِذااياعْلام  أافاالا ۞(8)لاشاِديد  اْلخا لا (9)ق ب ورِ الْ فِيما ح ص ِ اوا فِيما
د ورِ  بَّه مإِنَّ (10)الصُّ ئِذ  بِِهمْ را بِير  ياْوما 11)لَّخا



يذ سيستغرق تنف
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:نواتج التعلم 
.يحفظ الطالب اآليات الكريمة -
يحلل معاني الحديث الشريف ضمن سياقاتها ملتفتاً إلى خصائص المثل-

.في البالغة النبوية
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االستعداد لقراءة 
تعرف دور النصوص في الحديث النص

الشريف

حالوالتشبيهالموحيالتصويرالشريفالنبويالحديثخصائصأجلمنإن موض ِ
نىالمععنتعبر،ساحرةممتعةرائعةفنيةلوحاتأمامالحديثقراءةفيفأنت

هموايفأنإلىأدعىذلك؛المخاطبينحياةمنالمستمدةالحسيةبالصورةالمجرد
شأنهنموترفع،األدبياألثرقيمةفيتزيدالصورةأن  ذلك،بهويتأثروا،مراده
.النفوستحريكفيقواهاوتضاعفأبهةالمعانيوتكسو ويريةتصمشاهدمنها:الموفقالتصويرفيمتعددةطرائقالنبويةاألحاديثوفي
بثيالذيالحيالتشخيصمنفيهالمااألمثالضربأوالموقفأوالقصةتعتمد
بليغالتبمهمةقيامهفيالنبياستعانوقدالجامدةالكائناتفيوالحركةالحياة
"لةوسيأهمهاومنوالتعليماإليضاحأساليببشتىبهاتعالىهللاكلفهالتي

علىفسالنوتربية،البعيدوتقريب،الغامضلتوضيح؛"المثلوضربالتصوير
نفسهالوقتفيوهوواإلثمالمعصيةعنومنعهاالفضيلةإلىودفعها،الخيرفعل
.السليمالمنطقيوالقياسالصحيحالتفكيرعلىالعقليربي
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المفردات والمعجم
نىالمعوسجل،الرقميأوالورقيالمعجمفياآلتيةالكلماتمعانيعنابحث–1

لسياقهاالمناسب
:الشريفالحديثفي

:دويَّة
هلكة :ما

:إنشائكمنجملفياآلتيةالكلماتاستخدم–2
:الراحلة
:الزاد
أنسأله:الشيءإليهوطلب.عنهبحث،أراده،وجودهحاول،أخذه:طلبه–3

.فيهرغب،أويعطيه
:ريفالشالحديثفي،سياقهافي(طلبه):لكلمةالمناسبالمعنىسبقممااختر

آفات ها: األاْرض  داِوياتِ غير موافِقة لإلقامة فيها ،: أارض  داِويَّة   ها وا ْت أاْدواؤ  .كاث را
ْهلاكاة   مكان الهالك: اسم مكان من هلاكا : الما

بحث عنه أرادهحاول وجوده 
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في أثناء قراءة 
النص

:لهامحاكياً الشريفالحديثاقرأثم،القدوةللقراءةاستمع

:قالالنبيأنمسعودبنهللاعبدعن
"  َّ ًحاأاشادُّ للا اْوباةِ فارا ؤْ عاْبِدهِ بِت ل  ِمنْ ِمنِ اْلم  ج  يَّة  أاْرض  فِيرا ِ ْهِلكاة  داو  عاه  ما ما

اِحلات ه   ه  عالاْيهاارا اب ه  طاعاام  شارا قادْ اْستاْيقاظا فا فانااما ،وا افا ،ذاهاباتْ وا تَّىطالاباها حا
ه   كا كا إِلاىأاْرِجع  :قاالا ث مَّ ،اْلعاطاش  أادْرا انا ،فِيهِ ك ْنت  الَِّذيانِيا ما تَّىام  فاأ وتا حا أام 

عا ، ضا أْساه  فاوا وتا سااِعِدهِ عالاىرا ِعْنداه  تاْيقاظا فااسْ ،ِليام  اِحلات ه  وا عالاْيهاارا اد ه  وا زا
ه   طاعاام  اب ه  وا شارا ًحاأاشادُّ فااللَّ  ،وا ْؤِمنِ اْلعاْبدِ تاْوباةِ بِ فارا ذااها ِمنْ اْلم 
اِحلاتِهِ  اِدهِ بِرا زا لمسلمواللفظعليهمتفق"وا
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أنشطة ما بعد النص
حول النص ولغته

:اآلتيةالمواقففيالمسافرللرجلالنفسيةالحالةصف–1

:مهلكةدويةأرضفيوهوراحلتهذهبتوقدفاستيقظ↲

:فيهكنتالذيمكانيإلىأرجع:قالثم،العطشأدركهحتىفطلبها↲

:ليموتساعدهعلىرأسهفوضع↲

.الحزن والخوف من الهالك 

.اليأس والقنوط 

.االستسالم والخضوع 
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.هعبادمنالتائببتوبةهللالفرحمثالً الرجلهذقصةالرسولضرب–2
اكرتكذفيسيبقىالمثلهذاأنترىوهل؟المثلهذنفسكفيتركهالذياألثرما
موقفاً عشتإذا

؟وعدمهاالتوبةبينفيهترددت لبهميستجر على عباده الوقوع في الذنوب والمعاصي أن لحكمة من أن هللا قد ا
ة عبودي»أال وهي .. عبودية من نوع خاص محبب إليه سبحانه ويفرح به ىإل

«التوبة
كم راحلته فرح وأحب إليه من لقيا أحدأىهللا سبحانه وتعالىفالتوبة واألوبة والعودة إل
وب عليهم ولذلك يبتلي هللا عباده بالذنوب والمعاصي ثم يت.. بعد فقدها في أرض فاله 

:  سلمهللا عليه وىعن أبي هريرة قال رسول هللا صلوفي صحيح مسلم.. ليتوبوا 
ستغفرون بقوم يذنبون ، فيولجاءلو لم تذنبوا لذهب هللا بكم ، ! والذي نفسي بيده )

(.هللا ، فيغفر لهم
قرهم فاقتهم وحاجتهم وفأوقعهم في الذنوب ليعرف» :قال يحيى بن معاذ رحمه هللا

يعرفهم ثم أنجاهم منها وغفر لهم ل. إليه سبحانه وتعالى فيظلون متعلقين به جل وعال 
«كرمه عليهم وإحسانه إليهم
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:إنشائكمنجملفياآلتيةاألساليبحاكِ –3

."وشرابهطعامه:زادهوعليها"◘

"المؤمنعبدهبتوبةفرحاً أشدهلل"◘

؟كذلأفادتالتياألداةما.سريعةبناقتهالمفجوعالرجلمشهدأحداثوقعت–4

د العاطفة وهي تفي[ الفاء ] األداة التي استخدمت في تصوير أحداث المشهد 
.الترتيب والتعقيب 

.للمعلم أشدُّ فرحاً بنجاح وتفوق طالبه 

.قرطاسه وقلمه : وفيها أهم ما يملك 
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منمعأو،بكمرمماثلموقفعنومعلمكزمالءكإليهتشدشائقبأسلوبتحدث–1
وهووحركتهالمسافرالرجلمالمحمصوراً أو،والنفسيةالجسديةالمالمحمصوراً ؛تعرف
.مهلكةدويةأرضفيراحلتهيطلب

؟الشريفللحديثقراءتكمنأفدتهاالتيالسلوكيةالقيمما–2

؟تقبللنتوبتهوأن  ،لكثرتهاتغفرالذنوبهيرىممنموقفكما–3

؟ذلكتعللوبم؟رأيكفما،مرةمئةاليومفييتوبهللارسولكان–4

لوجعزهللاكتابمنسورةيقرأانطالبينمنمجموعةكل؛مجموعاتإلىالطلبةيتوزع–5
.التوبةعنتتحدثالتياآلياتاإللكترونيةصفحتهماعلىينشرانثم

حول قارئ النص
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إن من الشجر شجرة ال:" عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
بد هللا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي ؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي ، قال ع

" النخلة هي: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول هللا ؟ قال 
ا مثل م: )عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

لت الماء بعثني اله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقية قب
فشربوا فأنبتت الكأل والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع هللا بها الناس

ذلك وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماًء وال تنبت الكأل ف
ك رأساً ، ولم مثل من فقه في دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذل

:أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال, عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.( يقبل هدى هللا الذي أرسلت به
ثال  الجليس الصالح  والجليس  السوِء كحاِمِل المسك، ونافخِ )) ا ما إِما : الِكيِْر، فحامل  المسكإِنَّما
ا أن تِجدا منه ريحاً طي ِبة، ونافي ْحِذياكا أن  إِما أن ياحرقا : خ  الكير، وإِما أن تبتاع منه، وإِمَّ

، وإِما أن تجد منه ريحاً خبيثاة ((ثِيااباكا
[أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى األشعري]
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:نواتج التعلم 
.يكتب ورقة بحثية -
.يطور بحثه بوضع أسئلة واضحة ودقيقة عن الموضوع -
.يضمن بحثه معلومات من مصادر مختلفة مراعياً تنوعها -
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البحث والتعليم
انظر مع مجموعتك فيما بين يديك من مصادر ورقية أو إلكترونية لجمع المعلومات التي: في هذه الحصة ستعمل كما يعمل الباحثون 

ويمكنكم الحقاً العودة إلى مصادر. يمكنكم أوالً االتفاق على توزيع األدوار فيما بينكم . ستساعدك على اإلجابة عن األسئلة الخاصة بمجموعتكم 
.أخرى لمزيد من التعمق والتدقيق 

:ألِق الضوء على . شهد عصر المتنبي تفكك الدولة العباسية ، وتناثرت إلى دويالت ، ولكنه تميز بازدهار العلم واألدب –1
.تفكك الدولة العباسية □
.النشاط العلمي □
.النشاط األدبي □

:أسباب عد ة تهيأت للمتنبي في نشأته كي ينظم الشعر مبكراً –2
نسبه□
.صفاته المعنوية□
.تعلمه □
طلبه للرزق□
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:الخصائص الجسدية واألخالقية واالجتماعية والسياسية أوحت للمتنبي بتميزه وضح أثر ذلك في –3
.ادعائه النبوة وتوبته منها □
.طموحه الذي رافقه حياته كلها □
.كثرة حساده أينما حل  وارتحل □
.تنوع أغراضه الشعرية □
.مكانته بين شعراء عصره □

حدد أربعاً من أبرز رحالته وأهدافها ونتائجها . منذ صباه إلى وفاته أمضى حياته برحالت بين بغداد وأنحاء الدولة العباسية ودويالتها –4

قيل لوال المتنبي لما اشتهر سيف الدولة ، ولوال مجالس سيف الدولة ما برزت عبقرية المتنبي الشعرية ، فما عالقة كل منهما باآلخر ؟–5

.تمنى المتنبي اإلمارة بمصر ، وتمنى كافور اإلخشيدي المتنبي نفسه ، وضح دوافع كل منهما ونتائج ذلك عليهما –6
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:نميز شعر المتنبي عن غيره من الشعراء بخصائص ميزته عن غيره ، وضح ذلك ممثالً من شعره لـ –7
.تصويره لحياته المضطربة ، واعتزازه بنفسه □
(المدح ، والهجاء، والحكمة ، والغزل ،والوصف ) تنوع أغراضه بين □
.تسجيله أهم أحداث عصره □

:وضح . ظفر ديوان المتنبي في القديم والحديث بما لم يظفر به ديوان شاعر من العناية والشرح –8
ِمع ديوان المتنبي ورتب □ .كيف ج 
.انقسام النقاد في حكمهم على المتنبي إلى فريقين ، موضحاً رأي هذين الفريقين □
.أثر شعره في الشعر العربي قديماً وحديثاً □

يةالتنظيم والتخطيط للخطوة التال

بعد أن اطلعت مع زمالئك على ما ورد في المصادر التي بين أيديكم ، خططوا قبل نهاية الحصة للعمل خالل أسبوع 
.لالنتهاء من جمع المعلومات ، وإعادة كتابتها بلغتكم ، واالستعداد لتقديمها أمام زمالئك في عرض شفوي 
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( :اسمية أو فعلية ) حدد نوع الجملة فيما يأتي –1
................................وهل يصلح العط ار  ما أفسدا الدهر  ؟ ◄
...............................متى استعبدتم الناسا وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ◄
. ................................خير  المقال ما صد قته  الِفعال  ◄
.  ......................................من ثنايا األخطار يولد القلب  الكبير  ◄
...............................كيف حال كا ؟ ◄
! ..............................ما أسرعا ما نقضِت السنة األولى ◄
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:حدد الخبر لكل ِ مبتدأ تحته خط فيما يأتي –2
.بشرف  خير  من النجاح بغش   اإلخفاق  ◆
.حاجةً إلى النصيحِة أشدُّهم تأففاً منها أشدُّ الناس ◆
.تورث  البغضاءا كثرة  العتاب ◆
.في شكله وحسن  المرِء في عملِه جمال  التمثاِل ◆

:حدد الجمل االسمية في النص اآلتي–3
ضربة   الفأِس األولى في األرض ليست إنجازاً ، السطر  األول  في كتاب  ليس نجاحاً،

العين  ال ترى . وهكذا .... الشهور  األولى في مشروعكا الخاص ليسْت مقياساً لتقدمك 
ة  عالية... إال الشيءا الكبيرا ، وال يتأتى إال بصير  كبير   ه  هم  .والصبر  الكبير  ت نتج 

[ما لم يخبرني به أبي ، كريم الشاذلي ] 
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:أجب عن األسئلة اآلتية 
ما الجملة االسمية ؟–1
ما ركنا الجملة االسمية ؟–2
.سم ِ ركني الجملة االسمية –3

وهي التي تبدأ باالسم لفظاً وتقديراً 
المبتدأ والخبر الركنان الرئيسان للجملة االسمية

المبتدأ و الخبر
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( المبتدأ والخبر ) الجمل اآلتية عناوين أخبار في الصحف ، انظر فيها ، وحدد ركنيها * 
.تذكر أن المبتدأ هو االسم الذي نتحدث عنه ونحكم عليه بحكم ، وأن  الخبر هو هذا الحكم 

.االبتكار ثقافة  عمل  وأسلوب  حياة  –1
".غشماء السرد " الرواية  مساحة  نبيلة  للسرد ، وال يجوز أن يلجها –2
.مبادرات  نوعية  مبتكرة  تعزز  التنافسية واالرتقاءا بمنظومة العمل –3
.العقار في الشارقة ركيزة  أساسية  للنمو ِ –4
.أدب  الرحلِة جسر  بين ثقافاِت مختلف الشعوب –5
.أمريكا تطلق  قمراً صناعياً متطوراً لألرصاد الجوية –6
.طاقة  غامضة  قد تمزق الكون تدريجياً وتؤدي النتهاء العالم –7
.طائرة  ركاب  أسرع من الصوت تسافر من لندن إلى نيويورك في ثالث ساعات –8



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

34

الخبرالمبتدأ

الصبُر الحيلةُ 
قد يقُع الخبُر بعد المبتدأ مباشرةً 

الخبرالمبتدأ

الصبُر الحيلةُ 

.وقد يفصل بينه وبين المبتدأ كالم 

فيما ال حيلة فيه
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عد إلى الجمل السابقة ، وانظر في موقع الخبر ، هل جاء تالياً للمبتدأ مباشرةً؟•
أم فصل بينه وبين المبتدأ بكالم ؟

وهو الحكم الذي نحكم به على المبتدأ . الخبر هو الجزء الذي يتم  به معنى الجملة :تذكر * 

: اكتب اآلن جملتين من إنشائك •
:الخبر فيها مباشرة بعد المبتدأ : األولى - 1

:الخبر فيها مفصول عن المبتدأ بفاصل : الثانية –2

المدرسة  شعلة  نشاط   

المدرسة   من اليوم األول شعلة  نشاط   
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:انظر في الجمل اآلتية ، وتأمل المبتدأ وحاوْل أن تحصرا األنواع التي يأتي عليها •
( أ ) 

نا أحراراً –1 ( .ويتشكوف. ب . ) نحن أحرار  بمقدار ما يكون غير 
(.يوميات سراب عفان . ) أنا ال أدعي أنني مشروع  ناجح  –2
.هي أمٌّ لولدين وفتاة  –3

( ب ) 
.هذا الكالم  صحيح  –1
.ذلك اليوم  الذي نحلم به –2
.ذلك يوم  نحلم  به –3

ضمير منفصل

اسم إشارة
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( ج ) 
(منشيوس. ) الذين يتقدمون باندفاع كبير يتراجعون بسرعة أكبر –1
(باييف.) من ال يكدح ال يفرح –2

( د ) 
"االسم الذي رافق طفولتي وصار عالمة على االستمتاع والمنفعة العقليةالشارونييعقوب " –1
.نجيب محفوظ روائي مصري –2

( هـ ) 
(علي بن أبي طالب ) قيمة كل ِ امرئ  ما يحسن –1
.رأس الحكمة مخافة هللا –2

( و ) 
.العلم في الصغر كالنقش في الحجر –1
.الناس من خوِف الذ ل في ذل   –2

اسم موصول

اسم علم

معرف باإلضافة

معرف بأل
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:على أشكال ، منها ( اسماً مفرداً ) يأتي المبتدأ •

:علم  ، كما في –1
:ضمير منفصل كما في –2
: اسم إشارة كما في –3
:اسم موصول كما في –4
:معرف بأل كما في –5
:مضافاً إلى معرفة كما في –6

أ ) 
 )

( د ) 

( ب ) 
( ج ) 
( و ) 

( هـ ) 



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

39

:اكتب اآلن ست جمل يكون فيها المبتدأ•

:علماً –7
:ضميراً منفصالً –8
:اسم إشارة –9

:اسماً موصوالً –10
:معرفاً بأل –11
:مضافاً إلى معرفة –12

.محمد  طالب  مجتهد  في دراسته 
.حماة  الوطن –جنودا اإلمارات –نحن 

.هذا طالب  نشيط  في المدرسة 
م  .الذي يحترم الناسا ي حترا
.العامل  مخلص  في عمله 

.عامل  النظافةا مهضوم  حقه  
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المبتدأ

اسم مفرد
اسم 
علم

اسم 
ضمير موصول

منفصل
معرف 
بأل

اسم 
إشارة

مضاف 
إلى 
معرفة
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:نواتج التعلم 
....يبين المعنى اإلجمالي ويفسر المفردات -
.يتتبع األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب واستخدامه التقنيات البالغية-
.بيتاً  12–10يحفظ من -
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االستعداد لقراءة 
النص

العنصر األدبي

ارق على أرق ) للعاطفة دور كبير في إبداع النص الشعري من حيث لغته وعباراته وصوره وتأثيره في المتلقي ، ومع أن القصيدة 
إال أنها فاضت بمشاعر الغزل والنسيب رقة وعذوبة ، كما فاضت بالحكمة ، فالعاقل من يتعظ بما مر  به غيره من مواقف الحياة وأحداثها‘ 

.ثم ختم الشاعر قصيدته بعاطفة اإلعجاب بالممدوح الذي يفيض بكرمه كأنه سحاب يسح غيثاً 

المعجم والمفردات 

.المه : يعذ ل عذالً وعذل زميله : عذل 
.شدة العشق ، وما يورثه من حزن : جوى 
.اسم موصول بمعنى الذين : األلى 
.جمع ناقة ، وهي أنثى اإلبل :األينق
.في عينيه سهد وسهاد فهو مسه د أي مصاب باألرق : السهاد هو األرق ويقال : مسهدة
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:استعمل الكلمات اآلتية في جمل من إنشائك –1

:                                                                                   الغضا ◘

ة ◘ :ثر 

:شي ق ◘

:هات –2
:مفرد األكاسرة ◘

:                                       مرادف ع بْرة ◘
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:من المعجم ، هل ترى أنها تستعمل اآلن بمعناها القديم ؟ يقولون " شي ق " بعد استخراج معنى كلمة –3
.هذا برنامج شي ق ◘

.كانت رحلة شي قة ◘
في أثناء قراءة 

:، ثم اكتب ( أرق على أرق ) ، واقرأ قصيدة ( النصوص الشعرية ) عد إلى كتاب النص
األغراض الشعرية المناسبة على الهامش األيمن لكل مجموعة من أبيات النص –1
.مجموعة من األسئلة على هامش النص األيسر لمناقشتها مع زمالئك –2

زدي قال المتنبي هذه القصيدة يمدح أبا شجاع محمد بن أوس بن معن ابن الرضا األ
.

:سبب شهرة شعر المتنبي وتناقل الناس له؛ ألن شعره
.مجبول على الحكمة والمعرفة الدقيقة بالنفس البشرية–أ 
.ينبئ عن عبقرية حقيقة وعقل مفكر-ب

:أهم ما اشتملت عليه القصيدة من خصائص شعر المتنبي 
اشتملت على الحكمة والغزل والمدح-1
.اإلطاللة على ذات الشاعر -2
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:األرق
ى وا :الجا
:والعابرة

هد الصبابة :ج 
هد  :الجا
دة  :مسهَّ
:الترن م

:وانثنيت
:الح
:شي ِق

امتناع النوم ليالً 
.الحزن الذي يستبطن اإلنسان، فيكون في حشاه

االت ِعاظ واالعتبار( بكسر العين)الِعبرة وأما.الدمعة( بفتح العين)
دأب الصبابة: الضم 
.رقة الشوق: المشقة والصبابة-بالفتح

.مصابة باألرق
شبيه الغناء

أي انعطفت أو رجعت أو عدت
ظهر

مشتاق
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: الغضى
:تكل  

:العذل
نعق الغراب 

: أبني أبينا
: البين 

: األكاسرة
: والجبابرة
: النفائِس
:الم ستغ ر
: األينق
: ت حدى 

الشُّموس
:النفحات

شجر يوصف بقوة التوقد
تضعف أو تتعب

اللوم
صاح

-أبني أبينا نداء أي يا أخوتنا ويجوز أن يكون نداء لجميع الناس. أي يا إخواننا
تعبير عن الفراق

.جمع كسرى وهم ملوك فارس
المتسل ط على الناسوهو.جبارجمع 

جمع النفسية وهي الشيء الغالي
المغرور، أو المخدوع: 

جمع ناقة، واألصل األانْوق  
حدا اإلبل ساقها وحثَّها على السير

وهم الرجال ذوو المكانةالممدوحينجمع الشمس، وأراد بها 
وائح وتعبق لها رائحة المسك: تفوح مسكية : الرَّ
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47 مثـــــــــلي  ق  وا ق عـــلى أرا ق  أرا ــًوى يازيــد  ياــأرا وجا
ق   قرا تارا ة تـا عاــبـرا وا

باباـة أن تاكـونا كامـــا أ رى ــهد  الص ِ مســهدةعاْيـــن ج 
وقالــــب ياخــِفق  

نَّــــما طــــــائر   ـرا إال انثنيــت  ولــي مــا الحا باــرق  أو تـا
ــي ِق   ف ــــؤاد شا

ـربت  مـن نـار الهـوى مـا  نــار  الغاضــا وتاكـلُّ تانطاـفيءجا
عامـــا ت حـِرق  

ـتى  هوعاــذاْلت أهـْل الِعشـق حا ْن ال فعجبت  كاـيفا ياموت  ذ ْقتــــ  ما
ياْعشاق  

نـاِزل فيهـا أباــداً غــراب  الباْيـنِ أبنِــي أابينــــا ناحــن  أهــــل ما
يانعاـق  

غزل 5–1

حكمة9–7
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ـــا ضا ـا بانـو أوس بـِن مْعـِن بِن الر ِ ــن تحـدى إليـه فــأعزُّ ما ....أم 
ـق   األينـ 

ــولا ِديـاِرِهم لامـا باـــدات ــبَّرت  حا ليس فيها منها الشم....كا وس وا
المشِرق  

رهـا ال مــن فاْوقهــا وص خو....وعاجــبت  مـن أرض سـحاب أكـفهم
وِرق   تـ 

وائِـــــح ـــم  ب....وتافــوح  مـن طيـب الثًّنـاِء را كــل مكاناــة  لاه 
ــــق   ت ستاْنشا

حشـــية بســـواه  ....مســـكية  النفاحـــاِت إال أانهــــــــا م  ال وا
تعباــــــق  

د  فـي عاْصـــِرنــا ـمًّ ريــدا ِمثْـِل محا نــا بِِطــالِب مــــا ال ال تبل  ....أم 

مدح قوم محمد بن أوس14–10 مدح محمد بن أوس17–15
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ى: األرق وا وأما.الدمعة( نبفتح العي: )والعابرة. الحزن الذي يستبطن اإلنسان، فيكون في حشاه: امتناع النوم ليال الجا
.سالت : االت ِعاظ واالعتبار ما مضى ترقرقت( بكسر العين)الِعبرة 
يعاني الشاعر من األرق المتواصل وحرقته تزداد كل يوم ودمعه يسيل أبدا: المعنى

هد الصبابة هد: الضم : ج  .األرقمصابة ب: مسهَّدة .رقة الشوق: المشقة والصبابة-بالفتح-دأب الصبابة والجا
.غاية الشوق أن تكون بهذه الحال التي أنا فيها، أي بلوغ أقصى درجات المعاناة في الهوى :المعنى

مشتاق: ظهر شي ِق: أي انعطفت أو رجعت أو عدت الح: شبيه الغناء ، وانثنيت: الترن م
ه إال انعطفت ورجعت إلى نفسي، وأنا مشتاق، م  :المعنى  َا يَّج القلِب لم يلمع برق أو نجم ولم يترنم طائِر، يدعو إْلفا ها

عاان البرق يحمل معنيين. لذكر المحبوبة من جانب المضيء، والثاني أنه يلمعبثغرالمحبوبةأحدهما أنه يذك ره : ولما
.المحبوبة وناحيتها، فشوقه لهذا الوجه تضعف أو تتعب: الغضى شجر يوصف بقوة التوقد تكل  : الغضى

بت من نار الهوى ناراً تطفأ عندهما نار الغضى مع شدتها وتضعف أيًضا نار  الغضى عما تحرق: المعنى ه نار جر 
نار نار الهوى ونار الغضى، و: وهنا يوازن الشاعر بين نارين . يريد أن نار الهوى أشد إحراقا من نار الغضىالهوى،

.الهوى في نظر الشاعر اشد إحراقا من نار الغضى
زمانا طويال ال ألن الغضى شجر معروف يستوقد به يوصف بقوة التَّوقد، ويبقى جمره؟( نار الغضى)لما اختار الشاعر 

يريد أن يعظم أمر العشق ويجعله غاية في الشدة:الفكرة اللوم:العذلينطفيء
لعشق  عجبت كيف يموت من ال يدخل اذقتهكنت  أعذل أهل العشق، لجهلي به، حتى دفعت إلى العشق ، فلما :المعنى
!قلبه؟

ـْن ال ياْعشاق  )ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االستفهام في (فعجـبت  كاـيفا يامـوت  ما
.التعجبخرج االستفهام إلى
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ألن الناس -أبني أبينا نداء أي يا أخوتنا ويجوز أن يكون نداء لجميع الناس. أي يا إخواننا: أبني أبينا. نعق الغراب صاح
تعبير عن الفراق: كلهم بنو آدم غراب البين 

ق عنها أهلها إخوتاهيا :والمعنى دا ذلك مْوِرد اوقد.بالموت، أويا بني آدم، نحن نازلون في منازل يتفر  لت سلية أْورا
.والوعظ للمخاطبين

ْعشار والعاشيرة والجماعةوتشير العبارة إلى أن كل إنسان يموت .األهل: الما
جتمع فيها نبكي على فراق الدنيا ، وال بد  منه، ألن الدنيا دار اجتماع وف ْرقة، وعادتها التفريق والجمع، وما ا: المعنى

قوا غ في الحزن على يجب على اإلنسان االت ِعاظ باألمم السابقة وال يبال: ما الحكمة المستخلصة من هذا البيت. قوم إال تفر 
.فراق أحبائه؛ ألن الفراق هو من طبيعة الحياة البشرية

 واحد بمعنى الذين، ال: المتسل ط على الناس واأللىوهو.جبارجمع : والجبابرة. جمع كسرى وهم ملوك فارس: األكاسرة
.جمع كنز وهو المال المدفون: والكنوز. له من لفظه

م تبق الكنوز ولم أين الملوك، وأين الجبابرة الذين كانزوا المال وأعد وه، فلم ي ْغن عنهم مع الموت شيئا، فل: يقول: المعنى
.يبقوا هم 

ياسية لقد اختار الشاعر األكاسرة ألنهم جبابرة عظماء طغاة حصلوا على مبتغاهم في السلماذا اختار الشاعر األكاسرة ؟
.والملك ثم قضى الموت عليهم ؛ وألن دولتهم أقرب دولة كبرى في ذلك الوقت من الجزيرة العربية

. عقل لهالذي ال: الجاهل؛ وقيل: المغرور، أو المخدوع واألحمق: الم ستغ رجمع النفسية وهي الشيء الغالي : النفائِس
له هو الموت ال محالة آت والنفوس جليلة خليقة بأن يبخل بها، إال أن المخدوع والمغتر بما لديه، مما ال بقاء:المعنى
األحمق

الذي ي ْنفس بما به، أي ي ْبخل: جناس ، والنفيس( والنفوس نفائس)ما اللون البديعي في 



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

51

،: األينق حدا اإلبل ساقها وحثَّها على السير: ت حدى . جمع ناقة، واألصل األاْنوق 
.هم أعز  من ت حدى إليهم اإلبل، ويقصد إليهم لطلب المال، والجاه، لسخائِهمالممدوحونهؤالء : المعنى
ا: )اللغة  رة وقد تأتي مفردة، وهي للتفصيل(أمَّ في األكثر تستعمل مكر 
:ظهرت الشُّموس جمع الشمس، وأراد بها الممدوحين وهم الرجال ذوو المكانة الديار : قال هللا أكبر بدت : كبَّر 

المنازل
بَّرت هلل تعجبا لما رأيت الشموس طالعة من قبل المغرب، ألن الممدوح كان بيته في جهة ال: المعنى مغرب، فعجبت يقول كا

تعالى حيث أطلع ما الشيء الذي جعل المتنبي يكب ِر ؟ لقد كبَّر المتنبي تعجبا من قدرة هللا.من طلوع الشمس من المغرب
.شموسا من حيث ال تطلع الشمس عادة 

بالغ في أي ي: من المبالغةأكف هم،وهذاالشاعر من هذه الصخور كيف ال تورق ؟ وفوقها ت مطر سحائِب يتعجب:المعنى
.كثرة عطاء الممدوحين

لى أرض شبَّه الشاعر الهبات والعطايا التي ينحها الممدوح بالمطر الذي يتساق ع: وضح الصورة الفنية في البيت
اء فال تنبت شيئا وهو يعجب ِلما ال تترك هباتهم أثرها في الناس  .جرداء، وصخور صمَّ

شبه عطاياهم وكرمهم بالسحاب الغزير أو المطر، أو شبه األكف: وضح الصورة الفنية التي رسمها المتنبي لهم
.بالسحاب 

الرائحة بالشمطلب:االستنشاقمكان : مكانة 
ر الثناء في ذك رهم قد عم  البالد، وانتشر بالثناء عليهم، والثناء يوصف بطيب الرائحة، ألن طيب أخبا: يقول:المعنى

يهمأن ذكرهم يسمع بكل  مكان، لكثرة من يثني عل:والمقصود .مشمومةاآلذان مسموعة، كطيب الرائحة في األنوف 

وائح وتعبق: النفحات لها رائحة المسك: تفوح مسكية : الرَّ
.  ق إال بهمهم طيبو الرائحة بالثناء عليهم، فلها طيب رائحة المسك، وهي به وحشية من غيرهم، فال تعب: يقول:المعنى
.ال يثني عليهم بما يثني على غيرهم: والمعنى
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بنا : ال تاْبل نا ال توقعنا بالبلوى, أي ال ت جر 
مان، ال تطلب ما ال يدرك، فإنه ال يوجد له نظير، ألنه فرد في مثلطالب مثل يا:المعنى أنه عنيزمانه،يمحمد في هذا الز 

ال نظير له، فطلب مثله أمر محال

د ِق: والمتصد ق. إعطاء الصدقة: والتصد ق. أعطيه الصدقة وأهبها له: أتصد ق صَّ داقات اإلبل الذي ي: المعِطي، والم  أخذ صا
.والغنم
.يا من هو يعطي العطاء الجزيل ويرى أن متصدق عليه بأخذي منه وذلك لسروره بما ي ْعطيِه لي:المعنى 

التكلف: المعنى المستفاد هو ؟( أتصدق)ما المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل 
الكثيرة الماء: الثَّرة

كاجعل سحاب جودك ماطرا علي مطًرا غزيًرا ثم ارحمني بأن تحفظني من الغرق كيال أغرق في كثرة مطر: المعنى
ق  )قول الشاعراألمرفيإالم خرج  ْحمــة ال أاغـرا (الدعاء)؟ خرج ( وانظ ــر إلــي  بِرا
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أنشطة ما بعد النص
حول النص

تهالل استهل المتنبي قصيدته بمقدمة غزلية ، درج عليها الشعراء الجاهليون ، بم تفسر هذا االس◘
دمة ، فهو كما يرى بعض النقاد غزل تقليدي يصطنعه الشاعر في مق(التقليدي ) الغزل الصناعيلقصيدته في المدح ؟ 

ن ميلهم قصائده حتى ال يخالف منهج القصيدة العربية، وحتى يشبع عواطف السامعين، لما يعرفه م
مأل لشعر الغزل، وللحديث عن حسن المرأة وجمالها، وهو حينما ينشد مثل هذا الغزل، ينشده دون أن ي

ً الحب قلبه في أكثر األحيان، ودون أن يقصد بغزله امرأة بعينها، شغف بها حباً، وهام بها وجد .ا

:استخرج من األبيات ما يتوافق معناه مع ◘
ا أ وتِيت ه  :قول هللا تعالى ▪ لامْ عالاى  قاالا إِنَّما اوا اْهلاكا ِمن قابْ ِعلْم  ِعنِدي ۚ أ ا قادْ أ وِن ياعْلاْم أانَّ اللَّ ِلِه ِمنا الْق ر 

ال  عان الا ي ْسأ ْمعًا ۚ وا اْكثار  جا أ ةً وا ْن ه وا أاشادُّ ِمنْه  ق وَّ ونا ما ْجِرم  (78)ذ ن وبِِهم  الْم 

ة  األ لـى واأيــنا األكاســرة الجباــــــابِرا ـنازوا الك نـوز فامـا باقيـن وال باقـ  كا
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:قول أبي العتاهية ▪
عطالً وأصبحت المساكن خاليةدرجوا فأصبحت المنازل منهم

:قول علي بن الجهم ▪
وها أنا بالعشاق أصبحت باكياوقد كنت بالعشاق أهزأ مرةً 

ـتى  ــذاْلت أهـْل الِعشـق حا هوعا ْن ال ياْعشاق  ذ ْقتــــ  فعجبت  كاـيفا ياموت  ما

نـاِزل أباــداً غــراب  الباْيـِن فيهـا يانعاـق  أبنِــي أابينــــا ناحــن  أهــــل ما

:أشار الشاعر إلى اعتقاد قديم عند العرب في البيت السادس يتعلق بالغراب ◘
.علل سبب هذا االعتقاد ↲

هل تجد أن هذا االعتقاد ما زال ثابتاً في نفوس بعض الناس ؟↲

اذكر موقفك من هذا االعتقاد لدى الشاعر المتنبي في ذكر الموت قبل وصف الممدوح وقومه ↲
.بالكرم 

ظهر , ابيل أخيهفحينما قتل ق, أما الغراب فيعود التشاؤم منه إلى قصة قابيل وهابيل فلذة كبد سيدنا آدم عليه السالم
ب رمًزا الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه حيث كان الغراب يدفن غرابًا آخر قد فارقته الروح لهذا كان الغرا

.للموت والدفن فتشاءمت منه األنفس

.إلى حد   ما عند قليل من الناس ضعيفي اإليمان 

وهو يقول للممدوح ما تقد مه من عطاء ي بقي ذكرك//  شفوينقاش 
المحمود بعد موتك ألن  الكل مي ت 
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:وردت في القصيدة أبيات من الحكمة تصلح لكل زمان ومكان ◘
من أين استمدها الشاعر ؟↲

ماذا نسمي هذا اللون من األدب؟↲

.تجارب عميقة ومشاهدات دقيقة لكل ما يجرى حوله من تصرفات الناس وطبائع األشياءمن
أن ينبغىأخذ المعنى من شاعر سابق ، أو استعار حكمة من فيلسوف قديم ، فإننا الالمتنبىيقال إن 

تلك وضع فيها هذا المعنى أوالتىنقلل من شأنه ، أو نسلبه قدرته الفائقة على جودة الصياغة 
با خاصا به فهو بالفعل يستمد من التراث السابق عليه ، لكنه يكسوه ثوبا من عنده ، وأسلو. الحكمة 

.ال يكاد يدانيه فيه أحد من الشعراء السابقين عليه ، أو حتى الالحقين له 

أدب 
الحكمة
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حول لغة النص

؟( 11) ما المقصود بالشموس في البيت –1

.في استعارة تصريحية أو مكنية في جملة من إنشائك ( الشموس ) وظف كلمة –2

:بما يوحي قول الشاعر في البيت األخير –3

⌾أْمِطْر ؟

⌾ال أغرق ؟

إبراز : حول الكلمات 
المعاني

.الشُّموس جمع الشمس، وأراد بها الممدوحين وهم الرجال ذوو المكانة

. أغدقت الشموس الخير على الناس 

اجعل سحاب جودك ماطرا علي مطًرا غزيًرا: 

(جودك ) ارحمني بأن تحفظني من الغرق كيال أغرق في كثرة مطرك 
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تعميق : حول الجمل 
الدالالت

تلوين المعنى: حول الصور 
وتوسيعه

.أسلوباً إنشائياً غرضه االستعطاف : استخرج من األبيات 

.حدد الكناية في البيت السادس عشر ، ثم اذكر القيمة الفنية التي أضافتها إلى المعنى –1

.بين موضعه ، واشرحه . في البيت التاسع جناس لطيف –2

ـــرةً  ـلاًي سـحابا جـوِدكا ثـا ق  ....أاْمِطــر عا ْحمــة ال أاغــــرا ـر إلــي  بِرا وانظـ 

.المتصد ق و المعِطي بال مقابل وال من  كناية عن :يــا ذا الـذي ياهـب  

جناس ناقص اتفاق كلمتين في اللفظ واختالف في المعنى( والنفوس نفائس)
.يعطي اللفظ جرساً موسيقياً مما يجعله أشد تأثيراً في السامع 
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حول قارئ النص

التفكير حول التفكير

ما رأيك في شعر المدح الذي ي عدُّ لوناً سياسياً من ألوان الشعر العربي ؟ وهل ترى أن  هذا الغرض
موجود في شعر األمم األخرى ؟

ما البيت أو األبيات التي ستبقى في ذاكرتك من هذه القصيدة ؟ لماذا في رأيك ؟
التفاعل 

واالستجابة

عالتعميم والتوسي
) منه ذلك ولكن ( ابن جني) ذكر أبو الطيب في قصيدته الموت ، ووعظ به القارئ واستحسن •

على الشاعر ذكر الموت في هذه القصيدة ؛ ألنه ذكره إنما يستحسن في الرثاء وليس بالمدح
ارجع إلى كتاب التبيان في شرح الديوان للعكبري واقرأ ما نقله من قول الناقدين في شرح البيت السادس•

.وقرر موقفك من هذا االختالف 
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:انظر في الجمل اآلتية ، وتأمل الخبر وحاوْل أن تحصرا األنماط التي يأتي عليها •

(.كعك على الرصيف ، كنفاني ) أنت الذي تصرف على عائلتك إذن ؟ –1
.الشوارع  نظيفة  بشكل  الفت –2
.الكياسة نصف التجارة –3
.الغضب ريح  قوية  تطفئ مصباح العقل -4

( أ ) 

( ب ) 
.دوام الحال من المحال –1
.بقاء الباطل في غفلة الحق عنه –2
.األجر على قدر المشقة –3
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( ج ) 
.ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل –1
.تطلق قمراً من الجيل الجديد لألرصاد الجوية " ناسا " –2
.المباني والبيوت واحدها يختلف عن اآلخر–3
.الجمال برهانه فيه –4

:يأتي الخبر على ثالثة أنواع -
:مفرداً كما في –13
:شبه جملة كما في –14
:كما في ( اسمية أو فعلية ) جملة –15

(أ ) 
(ب)

(ج)
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:اكتب ثالث جمل يكون فيها الخبر •
:مفرداً -   16
:شبه جملة –17
الوطن حقه عظيم:جملة –18

.البركة في البكور
مون .المجتهدون مكر 

فاطمة تفوقت في االمتحان
الصدق من أنبل األخالق

ما المصدر المؤول ؟. وقد يأتي على شكل مصدر مؤول –19
[الفعل المضارع المنصوب بها + أْن : المصدر المؤول ] 
اإلحسان أْن تعبدا هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه : " قال رسول هللا -

" فإنه يراك 
- ً .قمة الجنون أْن يعيش المرء فقيراً ليموت غنيا
.أفدح األخطاء أن ترى نفسك منزهاً عنها -
.اإلحسان أن تصون وجه السائل من ماء المذلة -
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:اكتب تعريفاً من عندك للمفاهيم اآلتية مستخدماً المصدر المؤول 
:السعادة -
:النجاح -
:الصداقة -

.السعادة أْن تؤديا ما أمرك هللا به وتجتنب ما نهاك هللا عنه 
.النجاح أْن تحقق طموحاتك وتسهم في بناء وطنك 

.الصداقة أْن تتمنى لصديقك ما تتمناه لنفسك 



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

64

:الحذف في الجملة االسمية 
:قد يحذف أحد ركني الجملة االسمية دون أن يخل الحذف بالمعنى ومن ألمثلته بالقرآن الكريم 

لاكا " ة  عاْين  ِلي وا أاة  فِْرعاْونا ق رَّ قاالاِت اْمرا .هو قرة عين : التقدير ..."وا
ات  ۚ باْل أاْحيااء  " ِ أاْموا بِيِل اللَّ ن ي ْقتال  فِي سا الا تاق ول وا ِلما هم أموات بل هم أحياء : التقدير ..."وا

والوزن والقافية ) وقد يقع الحذف ألسباب مختلفة ، منها اإليجاز ، أو ألغراض الموسيقا في الشعر 
:ولذلك كثيراً ما نرى الحذف في ( نهايات الفواصل والسجع ) والنثر 

.الحوار –1
.عناوين الصحف –2
.عناوين الكتب –3
.الشعر –4
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:اقرأ األمثلة اآلتية وصنفها حسب الفئات السابقة 
ما اسمك ؟–1
.أحمد -

(الشيخ محمد بن راشد .) مؤمنون بقدرات شبابنا ونعدهم بدعم المحدود –2

.ثالثية غرناطة –3

وهل بفتى مثلي على حاله نكرمن أنت وهي عليمة: تسائلني–4
أيهم فهم كثر: قتيلك ، قالْت فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى

الحوار

عناوين الصحف

عناوين الكتب

الشعــــــر
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:عد إلى األمثلة السابقة ، وحدد الركن المحذوف في الجملة وقد ره •
.اسمي : المبتدأ                    تقديره : المحذوف –1
.نحن : المبتدأ                   تقديره : المحذوف –2
:تقديره : المحذوف –3
:تقديره :                           المحذوف –4

روايةالمبتدأ
هيالمبتدأ
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:الترتيب في الجملة االسمية 
قد يتغير موقع ركني الجملة االسمية فيتأخر المبتدأ ويتقدم الخبر ، وكثيراً ما يتقدم الخبر على •

:المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة ، انظر األمثلة اآلتية 
.عندي فكرة –2
.في الساحة رجل –3
(صحارى إلكترون : مقال ) هل هناك موقع جيد باللغة العربية يتحدث عن تاريخ بلدك ؟ –4
(جبران خليل جبران . ) بينا خيال اإلنسان وإدراكه مسافة ال يجتازها سوى حنينه –5
.أمامي عناوين كتب كثيرة –6
:ويجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان اسم استفهام ، انظر األمثلة األتية•
أين المحاضرة ؟–1
كيف حال ك ؟–2
نا ؟–3 متى لقاؤ 
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اقرأ العبارات اآلتية ثم استخرج منها جملة اسمية ، وبين على أي نمط جاء ترتيب العناصر فيها •

(مونتل. ) من أهم أسباب السعادة أن تكون على وفاق مع ذاتك –1

(أفالطون . ) المرء  غنيٌّ بأصدقائه –2

(ابن عباس . ) لكل عمل  حساب  ، للحسِن منه ثواب  ، وللسيء منه عقاب  –3

لقد أخبروها أنها ال يفترض أن تدخل البيت أين بوسعها الذهاب إذن ؟! المسكينة : " قالت –4

"كيف ذلك ؟:" قال في دهشة –5

[المصدر المؤول ]على المبتدأ [ من أهم أسباب السعادة شبه الجملة] تقدم الخبر 

.خبر ، جاءت على النمط األساسي : مبتدأ ، غنيٌّ : المرء

(.حساب ) على المبتدأ ( لكل ) تقدم الخبر شبه الجملة 

(الذهاب )وجوباً وتأخر المبتدأ ( اسم االستفهام ) تقدم الخبر 

(ذلك )وجوباً وتأخر المبتدأ ( اسم االستفهام ) تقدم الخبر 
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:اكتب اآلن جمالً من إنشائك وفق األنماط اآلتية •
:المبتدأ متقدم على الخبر –1
:الخبر شبه جملة متقدم على المبتدأ –2
.الخبر اسم استفهام متقدم على المبتدأ –3

.األم حنانها عظيم 
.عند المساء لقاؤنا 

ْن الرجل  ؟ ما

خالصة
و                     :                 تتألف الجملة االسمية من 

و:                      المبتدأ يكون 
والخبر يكون                     أو                            أو جملة               

أو جملة                      أو
قد يتقدم                على

وقد يحذف                  أو                  في الجملة وي ستدل على المحذوف 
. من السياق 

الخبرالمبتدأ
مصدراً مؤوالً اسماً ظاهراً 

اسميةفعليةشبه جملةمفرداً 
مصدراً مؤوالً 

المبتدأالخبر
الخبرالمبتدأ
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تدريب                              
 /........10

:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

في قلبي أسئلة وأمنيات) المبتدأ في جملة –3
⌾أسئلة.
⌾قلبي.
⌾أمنيات.

:عدد الجمل االسمية في قول نزار–2
ِ ذباح هذي دمشق وهذي الكأس والراح)  (إني أحبُّ وبعض الحب 
⌾جملتان.
⌾ثالث جمل.
⌾أربع جمل.

:واحدة مما يأتي ليست جملةً –1
⌾  الشجرة مثمرة.
⌾  الشجرة  المثمرة.
⌾  مثمرة  الشجرة.



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

71

(:كل المسلم على المسلم حرام) الخبر في جملة –4
⌾المسلم.
⌾على المسلم.
⌾حرام.
...(:من خير...أنفع العقل أن تحسنا المعيشة ) الخبر في جملة –5
⌾العقل.
⌾ أن تحسنا.
⌾من خير.
:خبره : حشو مبتدأ " حشو الكيس بأكثر مما يتسع يمزقه" –6
⌾الكيس.
⌾بأكثر مما يتسع.
⌾يمزقه.
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لاقاك مْ :"الخبر في قوله تعالى –7 اِحداة  ِمنْ ه وا الَِّذي خا "نافْس  وا
⌾مفردة الَِّذي.
⌾ لاقاك مْ )جملة اِحداة  ِمنْ خا (.ناْفس  وا
⌾ اِحداة  ِمنْ )شبه الجملة (ناْفس  وا
ال ه مْ :"مبتدأ خبره في قوله تعالى (الذين ) –8 اْعما وا أ الَِّذينا كافار  اب  بِِقيعاة  وا "كاسارا
⌾ وا:)الجملة الفعلية (كافار 
⌾ ال ه مْ : )الجملة االسمية اب  بِِقيعاة  أاْعما (كاسارا
⌾ اب  بِِقيعاة  )شبه الجملة (كاسارا
(الرصافي ) بعضاً ليدرك غيرنا اآلمال أمن السياسة أن يقتل بعضنا–9

:المبتدأ
⌾ من السياسة.
⌾ ًأن يقتل بعضنا بعضا.
⌾ محذوف.
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"(11) نار حامية ( 10) وما أدراك ما هيه :"في قوله تعالى –10
⌾ (نار )، خبر ( حامية )مبتدأ.
⌾ ( نار  حامية ) مبتدأ خبره محذوف.
⌾ ( نار  حامية ) خبر لمبتدأ محذوف.
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سبــــــــــر
:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 

:عين المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية –1
[المتنبي ] أنا الغريق  فما خوفي من البلل   والهجر  أقتل  لي مما أراقبه( أ 

[قاعدة فقهية (   ] من استعجلا الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (  ) ب 

[المتنبي] تجري الرياح بما ال تشتهي السفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه (  ج 

الغريق: الخبرأنا:المبتدأ أقتل: الخبرالهجر:المبتدأ 

استعجلا الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه : الخبرمن:المبتدأ 

يدركه: الخبركل:المبتدأ 
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ل قًا)): قال رسول هللا (  د  انًا أاْحسان ه ْم خ  ْؤِمنِينا إِيما ل  اْلم  ل قًا أاْكما ك ْم ِلنِساائِِهْم خ  ك ْم ِخياار  ِخياار  (( وا

.من أد با ولداه  صغيراً س رَّ به كبيراً (  هـ 

ه  باْعضاً )): قال رسول هللا ( و  ْؤِمِن كااْلب ْنيااِن ياش دُّ باْعض  ْؤِمن  ِلْلم  ابِِعهِ واْلم  .((ث مَّ شابَّكا باْينا أاصا

(مثل . ) الذي ال يتعب ال يرتاح (  ز 



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

76

:اقرأ النصوص اآلتية ثم استخرج منها ما تجده من جمل اسمية وعين ركنيها –2
:سجل أنا عربي ( أ 

ورقم بطاقتي خمسون ألفاً وأطفالي ثمانية  
[محمود درويش . ] وتاسعهم سيأتي بعد صيف 

:من رسائل جبران لمي زيادة ( ب 
بقانعستلمي  ياال,طويالً أفتكرجعلنيفقد"بفنكالقانعأنتأسعدكما"قولكما"
مايدريوال,كالطمعليسولكنهالقناعةيعرفالشيءنفسيفي.بسعيدأناوال

أريدالولكننيمستمروألمدائمخفقانأعماقيفي.التعاسةيشابهالأنهغيرالسعادة
هيمايدريوالالسعادةيعرفالفهوشأنههذاكانومن–ذاكتغييروالهذاابدال

.التفوقمنوشكالً الراحةمنضرباً الشكوىفيألنيشكوالولكنهالقناعة
:أبيات ألبي تمام( ج 

البين  جرعني نقيـــــعا الحنـــظِل        والبين  أثكلني وإْن لم أثكــلِ 
ات  نافْسي أنَّني لم أفْعلِ  سرا ما حسرتي أْن كدت  أقضي إنمــــا        حا
نقْل فؤادكا حيث  شئتا من الهـوى        ما الحبُّ إال للحبيــِب األولِ 
كْم منزل في األرِض يألــــفه الفتى       وحنين ه أبداً ألوِل منــــــزلِ 
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الخبرالمبتدأالجملة
عربي أناأنا عربي 

خمسون ألفاً ورقم بطاقتيورقم بطاقتي خمسون ألفاً 
ثمانية  أطفاليأطفالي ثمانية  

ماقولكما قولك
أسعدكماما أسعدك

القانع بفنكأنتأنت القانع بفنك
بسعيدأناأنا بسعيد

في نفسيشيءفي نفسي شيء
ماالسعادةما السعادة

في أعماقيخفقان في أعماقي خفقان 



محمود عبدهللا الرياطي.أ 

78

الخبرالمبتدأالجملة
مستمروألموألم مستمر

ال يعرف السعادةفهوفهو ال يعرف السعادة
ماالقناعةما هي القناعة
جرعنيالبين  البين  جرعني
أثكلنيالبين  والبين  أثكلني

ات  ناْفسي أنَّني لم أْفعلِ  سرا ات  ناْفسيحا سرا أنَّني لم أْفعلِ حا
للحبيــبِ األولِ الحبُّ الحبُّ إال للحبيــبِ األولِ 

في األرِض كْم منزلكْم منزل في األرِض 
ألوِل منــــــزلِ وحنين ه أبداً وحنين ه أبداً ألوِل منــــــزلِ 
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:في الجمل االسمية اآلتية تقديم وتأخير ، عين المبتدأ والخبر فيها –3
"ثمة صهريج  في الفناء لتخزين المياه " ◄

.لكل داء دواء  يستطب به إال الحماقة أعيت من يداويها ◄

.من األفضل أن تمشي ببطء  إلى األمام على أن تمشي مسرعاً إلى الخلف ◄

:الجمل االسمية اآلتية حذف فيها المبتدأ أو الخبر ، عين المحذوف–4
(إيليا أبو ماضي ) ما كنت بالغاوي وال المتعصب حرٌّ ومذهب كل ِ حر   مذهبي◄

لته من أجلها◄ م ِ (عمر بن ابي ربيعة ) وقديماً كان في الناس الحسد حسد  ح 

:وقع في هذا البيت حذف  وتقديم  وتأخير  ، حدد كالً منهما–5
بعد غد: ضحكت هند  وقالت متى ميعادنا : كلما قلت ◄

ثمة: الخبر صهريج : المبتدأ 

لكل داء: الخبر دواء  : المبتدأ 

من األفضل: الخبر أن تمشي: المبتدأ 

أنا : المبتدأ محذوف تقديره 

أنا : المبتدأ محذوف تقديره 
ميعادنا متى: التقديم 
ميعادنا بعد غد  : الحذف 
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:نواتج التعلم 
.يفسر المفردات من خالل السياق -
...يحلل النصوص في سياقها األدبي والتاريخي واالجتماعي والسياسي -
يتتبع األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب للتقنيات البالغية إلبراز ما يصفه من الشخصيات-
.بيتاً  12–10يحفظ من -
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االستعداد لقراءة 
النص

العنصر األدبي
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المعجم والمفردات

معناهاالكلمة
ساروا
القنا
ل سن

د اث الح 
الل بات

األ حيدب
الغر

السُّرى ، السير ليالً 
الرماح

لغة
المتحدثون

(النحر ) جمع لابَّة وهي أعلى الصدر 
اسم الجبل الذي عليه مدينة الحدث: موضع ، وقيل 

.صفة للسحابة األغزر ماءً 
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:اجمع من القصيدة األلفاظ التي تنتمي إلى الحقول الداللية اآلتية –1
:حقل صفات اإلنسان ◙
:حقل الطبيعة ◙
حقل األلفاظ العسكرية والحضارية◙
:اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال فيما يلي –2
[خافية –مخفيٌّ –خفاء –خفيٌّ ] :   جمع مفرده : الخوافي ◙
[القمر –الثريا –برج سماوي –كوكبان : ] كلمة معناها : الجوزاء ◙
[ جرحى –جمل  –متحدثون –كلمات :] جمع كليم ، مرادفها : كلمى ◙

(الورقية أو الرقمية ) في المعاجم " الزمازم " ابحث عن معاني كلمة –3
.الزمازم األصوات التي ال تفهم لتداخلها•
.صوت النار -4. صوت الرعد -3. صوت األسد -2. مصدر زمزم -1:زمزمة •

باسموضاحاألبطالالصغيرالعظيمالكرمالعزم
(-األحيدب–موج –سقتها –الغر –الغمائم :) 

(زحفه–برقوا –يجرون –خميس –جياد –سروا –صارم –الحديد :) 
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في أثناء قراءة 
النص
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:الحدث الحمراء

:الغمام
:والغر 
:زمازم 
:األحيدب

ي عزم عليه من األمر
اسم قلعة معروفة بناها سيف الدولة في الروم وقوله الحمراء ألنها احمرت بدماء الروم

. جمع غمامة: الغمام
البيض: 

.الزمازم األصوات التي ال تفهم لتداخلها
جبل الحدث

هذا قائد جيش الروم الذي قاتل سيف الدولة، وهو لقب لكل من يتولى: فوكاسأراداسالدمستق
، إحدى فوكاس، ِمْن عائلِة (م968-878)أرداسوالمعني هنا . المنصب في العهد البيزنطي

ي ع ي نا القائد األعلى للجيوِش البيزنطيِة ف945في عام . العوائِل اإلقطاعية الكبيرِة لألناضول
حرْز تقد ما كبيرا ضد  ولكنه لاْم ي  . بورفيروجينيتوسالشرِق ِمن قِبل اإلمبراطوِر قسطنطين الس ابع 
ِروحا بالغة في  .نيكيفوروزواستبدلا بابنِه 953القواِت العربيِة، وقد مني بج 
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العزائم إنما تكون على قدر أصحاب العزم فمن كان كبير الهمة 
وكذلك المكارم إنما تكون . قوي العزم عظم األمر الذي يعزم عليه

على قدر أهلها فمن كان أكرم كأنما يأتيه من المكرمات أعظم 
الرجال والمعنى أن الرجال قوالب األحوال فإذا صغروا صغرت وإذا 
.كبروا كبرت

العزائم إنما تكون على قدر أصحاب العزم فمن كان كبير الهمة 
وكذلك المكارم إنما تكون . قوي العزم عظم األمر الذي يعزم عليه

على قدر أهلها فمن كان أكرم كأنما يأتيه من المكرمات أعظم 
الرجال والمعنى أن الرجال قوالب األحوال فإذا صغروا صغرت وإذا 
.كبروا كبرت

ذي العزائم إنما تكون على قدر أصحاب العزم فمن كان كبير الهمة قوي العزم عظم األمر ال-1
ت وكذلك المكارم إنما تكون على قدر أهلها فمن كان أكرم كأنما يأتيه من المكرما. يعزم عليه

.أعظم الرجال والمعنى أن الرجال قوالب األحوال فإذا صغروا صغرت وإذا كبروا كبرت
.درأي صغار األمور عظيمة في عين الصغير القدر، وعظامها صغيرة في عين العظيم الق-2
سقيها هل تعرف الحدث لونها يعني أنه غير ما كان من لونها بالدم وهل تعلم أي الساقيين ي-3

الغمائم أم الجماجم وحذف ذكر الجماجم، اكتفاء بذكر الغمائم كما قال الهذلي، عصيت إليها
شد أم غي   شد  ِطالبها أراد أر  .القلب إني ألمرها، مطيع فما أدري أر 

فتها اي سقاها السحاب قبل نزول سيف الدولة بها، فلما دنا منها قتل من كان بها من الروم، فس-4
.السيوف بدمائهم

تعار بناها ورماح المسلمين تقارع رماح الروم والعسكران يتقاتالن والمنايا تسلب األرواح واس-5
..لها موجاً متالطماً لكثرتها كالبحر إذا تالطمت أمواجه

:  م لهاأتوا مدججين في السالح، ولكثرة الحديد عليهم وعلى خيولهم كانت خيولهم كأنها ال قوائ-6
.أي ال ترى، ألنها محجبة بالتجافيف التي على الخيول

رق بين وقوله لم تعرف البيض منهم أي ال يف. يعني الروم جعلهم يبرقون بكثرة الحديد عليهم-7
ابهم من وقد فسر هذا بقوله ثي. سيوفهم وبينهم ألن عمائهم البيض وثيابهم الدروع فهم كالسيوف

.مثلها والعمائم
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يعني أنهم لكثرتهم عموا الشرق والغرب وبلغت أصواتهم الجوزاء وخصها بالذكر من سائر-8
.البروج، ألن الجوزاء على صورة إنسان والزمازم األصوات التي ال تفهم لتداخلها

اجتمع في هذا الجيش كل جيل من الناس وأهل كل لغة من اللغات، فإذا كلم جيل منهم من ليس-9
احتاج إلى مترجم يترجم له وكل هذا إشارة إلى عظم الجيش وما قد جمع فيه من : من أهل لغته

.المقاتلة وقف وقفت غير متهيب، وأقدمت غير متوقع، والموت ال شك فيه عند من: يقول لسيف الدولة-10
. ائدهموقفك، وتقدم تقدمك، كأنك من الردى في أمكن مواضعه، وهو معرض عنك فيما يتكلف من شد
وأشار بجفن الردى إلى عظيم ما اقتحم سيف الدولة، وبنومه إلى إعراضه مع ذلك عنه، فألطف

.اإلشارة، وأحسن االستعارة أي تمر بك الجرحى من األبطال منهزمين، وكلمى مستسلمين، وذلك ال يثني عزمك، وال -11
ً يضعف نفسك، بل كنت حينئذ وضاحاً غير متخوف،   بنصره، غير متضجر، واثقاً من هللاوبساما

: تحتهاعلى القلب فأهلكت الجميع، وقوله تموت الخوافي-عسكر الروم-لففت جناحي العسكر-12متيقناً بما وصلك به من جميل صنعه،
.أي تموت تحت مثل هذه الضمة، ولذلك عبر بالمضارع

.نازلت العدو والنصر غائب، وضربتهم بالسيف وقد تم النصر-13

.حأي مفاتيح الفت: القواطع؛ ومفاتيحه: المرهفة؛ والصوارم: السيوف؛ والخفاف: لبيض-14
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ى هذا نثرتهم على هذا الجبل مقتولين، نثر الدراهم على العروس يعني تفرقت مصارعهم عل-15
..الجبل كما تتفرق مواقع الدراهم إذا نثرت

.ملكاً هزم نظيراً ولكنك اإلسالم هزم الشركالدمستقيقول لست في هزمك -16

.يعني بالدر شعره يقول المعاني لك واللفظ لي فأنت تعطينيه وأنا أنظمه-17

ك ناشر ولست مذموماً في أخذها ألني شاكر  أياديركبتنيهاأنا امتطى في الغزو خيلك التي -18
.ولست نادماً على ما أعطيتني لقيامي بحق ما أوليتني. ذكرك
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أنشطة ما بعد النص
حول النص

⌾ َّاستخرج من األبيات ما يدل على أن:
.المتنبي كان حاضراً ومشاركاً في معركة الحدث ◊

.معركة الحدث حسمت سريعاً لصالح سيف الدولة ◊

.عتاد الروم وجيشهم الكبير لم ينقذهم من سيف الدولة وجيشه ◊
ماِجم  " "ساقاتها الغامــــام  الغ رُّ قاـــــبلا ن زوِلهِ • ا دانا ِمنها ساقاتها الجا فالام 

ةً • مَّ يِهْم عالى القالِب ضا ناحا متا جا ما القـاواِدم  ضا وافي تاحـــتاها وا تاموت  الخا

وِت شاــكٌّ ِلواقِف  • ما في الما قافـــــتا وا هوا نائِم  " "وا دى وا فِن الرا كاأانَّكا في جا
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⌾ (5–3) صف بأسوبك قلعة الحدث من خالل فهمك لألبيات

⌾ وضح مالمح قائد المعركة كما تجلت لك.

⌾اشرح بأسلوبك البيت السابع عشر.

⌾ ا خاتمة إيرادهاستهل المتنبي قصيدته بأبيات حكمة ، خالفاً لما كان عليه الشعراء في
بم تعلل ذلك؟لقصائدهم 

ن حصن  معروف، وأنثه على معنى القلعة، أو المدينة، وجعلها حمراء، لما سال عليها م( : الحدث)
الدماء، 

مرة: يقول . وكانت غير حمراء :لتوإن شئت ق. فهل تعرف اآلن لونها القديم الذي ب دلت منه الح 
بناها ورماح المسلمين تقارع رماح الروم والعسكران و?ذلكتنكر حمراء،أوهل تعرف اآلن أنها 

.واجهيتقاتالن والمنايا تسلب األرواح واستعار لها موجاً متالطماً لكثرتها كالبحر إذا تالطمت أم

الذي أقوله في شعري ليس هو حمدي إياك، بل هي مكارمك ووصفتها في شعري،. الحمد هلل
.وحسن بها قولي، فكأنها در أعطيتنيه فنظمته، فلك المعنى ولي اللفظ، فالحمد لك

في هذه المقطع والذي يمثله بيتان من الحكمة يرسم الشاعر لنا صورة عامة عن العزيمة والشجاعة 
.تحمل جانبا من اإلصرار واإلرادة في تحقيق النصر على األعداء والذي تجسد في سيف الدولة 

فالنصر ال يأتي بالعدة والعتاد دون وجود جانب مهم وهو العزيمة واإلرادة والتي توفرت في سيف الدولة

.العزيمة واإلصرار والشجاعة والحكمة واإلرادة من أجل تحقيق النصر على األعداء 
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⌾لك وظف الشاعر البعد الديني في مدح سيف الدولة في البيت السادس عشر ، بين ذ.
ي ذكر الشاعر رعاية الرحمن لسيف الدولة في هذه المعركة ومن الواضح أنه لم يبدأ بذلك الحديث ف

قط ال غير بداية القصيدة وال في وسط القصيدة وذلك لكي يحافظ على مدحه لشخصية سيف الدولة ف
لدولة حيث إنه لو ذكر ذلك السبب الديني لكان من الممكن أن يقوم أي قائد إسالمي بما قام به سيف ا

ن سيف لذلك ذكر الشاعر ذلك السبب في نهاية القصيدة ليستدرج القارئ إليه بعد أن تأكد القارئ أ
.  الدولة منقطع النظير في الشجاعة واإلقدام 

حول لغة النص
.بمعناها السياقي في البيت الثامن في جملة من إنشائك " خميس"وظف كلمة -1

.تقهقر خميس الروم أمام ضربات جيش سيف الدولة 
.هات من النص كلمات تدل على البهجة والفرح بالنصر-2

الدراهمالعروسالفتحالنصرثغرك باسموجهك وضاح الغمامتعظم
عطاياالدر
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ي توحي بأن  زحف الروم كان قصده سيف الدولة ،يدفعهم الحقد والرغبة ف(: أتوك ) –3
.االنتقام 
.توحي بكثرة السالح وثقله ( يجرون الحديد )و

:اكتب ما الذي توحي به كل كلمة مما يأتي 
:برقوا ◄

:سروا ◄

.يعني الروم جعلهم يبرقون بكثرة الحديد عليهم

سير الليل

رُّ بِكا األابطـــال  كالمى هازيمــــــاةً • كا باِسم  " "تام  ثاغــــر  اح  وا ض  جه كا وا وا وا

.وضح ما لوظيفة الحال في هذا البيت من دور  في تعميق المعنى وتوضيح الصورة 

بث تمثل وتشخص اللحظة الراهنة وتبين هيئة حدوث الفعل فهي تساعد على
.الحياة والحركة 
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:كناية عن " سروا بجياد ما لهن قوائم " في قوله -1

جفن كأنك في: " اشرح االستعارة المكنية فيما وضع تحته خط من قول الشاعر –2
" :الردى وهو نائم 

ما الذي يوحي به ؟: في البيت الثالث عشر طباق ، اشرحه موضحاً –3

ر حركة كناية عن أن الجياد مغطاة بالدروع حتى أسفِل قوائمها فعند سيرها ال تظه
.قوائمها 

.بكالردى نائم عنك وأنت قائم في جفنه؛ إلحاطته.شبه الردى باإلنسان النائم 
.شبه إحاطة الردى به بكونه في جفنه، وسالمته بكون الردى نائم عنه

كوك فيه، وكذلك الغائب مش. ضرب الغيب مثالً للشك في النصر، والقدوم للتيقن
.والحاضر مت يقن

قادم / غائب 
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حول قارئ النص
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:نواتج التعلم 
..يتتبع المتعلم األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب إليصال الفكرة-
...يحلل األفكار في القصة ويربطها بتجربة الكاتب -
...يحلل النص إلى فكر رئيسة ومدى تفاعلها مع وجهات النظر-
..يفسر الكلمات الجديدة -
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االستعداد لقراءة 
النص

العنصر األدبي
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المفردات والمعجم

معدن ؛ كدلو أو كلمة عامية ، تعني وعاء ماء من جلد أوجردل
.سطل 

د النازل البعيد والغريب عن البل: والجنب ( ُجنٍُب : ) جمع األجناب
.في جوارك

: ) عه الجانب والناحية والشق ، ما بين اإلبط إلى الكشح وجمالَجْنبُ 
(جنوب 

في أثناء قراءة النص
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حول النص 

أنشطة ما بعد النص
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حول لغة النص 

1
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2

3
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حول لغة النص 
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