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دارنا الدمشقية

نواتج التعلم:
 – يحدد جوانب معينة من النصوص األدبية1

ويفهمها ......
 – يتعرف خصائص الوصفي2

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
ثالث

حصص
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القـــــــراءة
سيرة ذاتية
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االستعداد لقراءة
المهارة القرائيةالنص

تحديد خصائص النص
يستخدم الكّتاب طرائق كثيرة � كتابة نصوصهم ، ويأ� " السرد " و " الوصف "الوصفي :

� مقدمة هذه الطرائق
� كتابة النصوص النث�ية الحديثة خاصة ، كالقصة والرواية والسيرة الذاتية .

" دارنا الدمشقية" لنزار قبا� ُيعد� نموذجاً جيداً للنص الوصفي . من األفضل أن
تقرأ تع�يف النص الوصفي

تع�يف النص الوصفي :وخصائصه قبل أن تشرع � قراءة نص نزار .
هو أي نص يقدم وصفاً لشخص أو مكان أو شيء ، أو حدث . وقد يكون وصفاً

موضوعياً ، أو ذاتياً بحسب
غايات الكتابة. وقد يأ� النص الوصفي وحده ، وقد يأ� متضمناً نصوصاً

ة الذات ة ال ة ا ال ة كالق ة
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خصائص النص

الوصفي :
يميل إ� تكثيف التصوير ، والتقليل من اإلخبار العاري من●

الصور .
تكثر فيه األسماء والصفات .●
عادة ما تستخدم األفعال بصيغة المضارع .●
يركز فيه الكاتب على إبراز التفاصيل الحسية ( الحواس●

الخمس ).
●ً أحياناً ينقل النص الوصفي عاطفة الكاتب ، ويخلق جوا

يتالءم مع هذه العاطفة .
تكثر فيه لغة المجاز :التشبيهات واالستعارات والكنايات .●

أثناء قراءتك لنص " دارنا الدمشقية " ستجد كثيراً من هذه الخصائص
منثورة فيه . انتبه إليها .
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المعجم والمفردات تطوير

المفردات

األفعال♦
تغلغل:∆

تصطاف ( اصطاف):∆

يكفكف ( كفكف ):∆

استحوذ∆

َعاِب : َجَرى ِفيَها/ تََغْلَغَلْت  اُت االْحِتالَِل �ِ الِبالَِد : اْلَماُء بَْيَن الش� ُقو�
َلْت ، اِْخَترََقْت/ تََوغ�

     تََغْلَغَل الماُء � الشجر : َسَرى فيها  اْصطاَف بالمكاِن :
أَقام به صيًفا

ك� : َغَلَب استحوذ على اإلعجاب ونحوه : ناله اِْسَتْحَوَذ َعَلْيِه الش�
َعلى ِفْكرِِه ،

/ � ت ا : الش عل ََذ ْ َت ا / االْنتَقا َُة فْك ه ْ َعَل َذْت َ ْ َت ْ ا

 /كفكف دموَع صديقه : كَْفكََف َدْمَعُه : َمَسَحُه َمر�ًة بَْعَد َمر�ٍة لَِيِجف�
عّزاه وسالّه وفّرج كُ�بته 

كَْفكََف فالنًا عن الشيِء : َصرََفُه ، َمَنَعُه َعْنُه

ابحث � معجمك عن معا� الكلمات اآلتية وسجله هنا ، وال تنس أن تكتب ما ورد �
المهجم من جمل توضيحية

كتب جملة أخرى من إنشائك .  لبيان المعنى ، ثم ا



أ عبد هللا الزعبي

59

أسماء♦
زر الفل:∆

ُزقاق :∆

تَسك�ع :∆

منقل :∆

برعم
الفل

الز�َقاُق : الط�يُق الضّيُق نافًذا
أَو غير نافٍذ

ائُِه :  / الت� َوارِِع بِالَ َهَدٍف : يََتَلك�أُ ، يََتَشر�ُد ، يَِتيُه ، يََضل� يََتَسك�ُع �ِ الش�
 َمَشى ال يَْدرِي ِوْجَهَتُه

كانون النار يشعل فيه الفحم أو نحوه ويشوى
عليه أو يطبخ .

صفات♦
 المكاُن بالحاض�ين امتأل واشتّد امتالؤه حتى ضاق بهم :-مكتظة:∆ كتظ� ا

يل ، كتّظ الوادي بالس�  ا
كتظ بطُنه بالّطعام ، - قطار ُمكَتّظ بالر�كّاب : ُمْزَدِحم بهم .  - ا
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البلدي نارنج

الليلك

الدالية

ال�يحان

الخبيز
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المنثور

شب
الظ�يف

أضاليا

الشمشير
النرج
س
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االستعداد لقراءة
النص

اقرأ النص قبل الحصة ، وشارك زمالءك � قراءته قراءة
أنشطة ما بعدجه�ية � الحصة .

حول النصالنص
كيف تصف ارتباط الكاتب بداره القديمة � دمشق ؟ هات من النص ما يدعم❶

ارتباط الروحقولك بما اليقل عن ثالثة أدلة .
 – شبه بيته بقارورة عطر وهو يسكنها " ال أظلم قارورة العطر ،1بالجسد .

 – حبه للبقاء داخل البيت "هذا البيت الجميل استحوذ كل مشاعري وأفقد�2وإنما أظلم دارنا "
 – طفولته قضاها داخل هذا البيت ." كان هذا البيت هو نهاية3شهوة الخروج إ� الزقاق ".

حدود العالم عندي "
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استخرج منو� أي الفقرات تجد ما يوحي باإلحساس باألمان والح�ية ؟ ③
كيب الفقرة المفردات والترا

      والصور البالغية التي توحي بذلك.

للكاتب رأي � طقوس الكتابة ومراسمها ، وضحه ، وبين إن كنت❹
توافقه الرأي أو تخالفه .

� أي فقرات النص تجد ما يوحي باإلحساس بالحب والبهجة ؟ استخرج من❷
كيب الفقرة المفردات والترا

      والصور البالغية التي توحي بذلك.

الفقرة الخامسة : " كان هذا البيت حدود
العالم عندي .......

الفقرة الثانية : " شجرة النارنج تحتضن
الداليةثمارها .......

الياسمينة ولدت ألفحامل .
قمر أبيض .

الورد البلدي سجاد
الليلكة تمشط شعرهاأحمر .

البنفسجي .

كان الصديق والواحة
والمشتى .

أستطيع أن أغمض عيني وأستعيد آيات القرآن
المحفورة على الخشب .

هذا البيت ترك بصماته واضحة
� شعري .

أؤمن أن لكل عمل أد� طقوسه ومراسمه وطهارته ، وكان من الصعب على� أْن أفهم
كيف يمكن أن يخرج األدب الجاد

من نرابيش النراجيل وطقطقة أحجار النرد .وقد خرج أدبه عن السجادة الفارسية
الممدودة على بالط الدار التي تركت

الشع عل اتها ة ل إش ة ط ق ناطة غ كت ت ا ك ه شع � ة اض ات
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� فصل " الشعر من كتاب النصوص ، ستجد قصيدة لنزار بعنوان "•
خمس رسائل إ� امي "

     شارك زمالءك � قراءة مقاطعها الخمسة ، ثم انظر ما هي األفكار
التي تكررت � هذا النص

    و� القصيدة
     ما األشياء التي ذكرها هنا وهناك ؟ سجلها هنا .

كثر النص النثري أم القصيدة ؟• أي النصين أعجبك أ
ما السبب � رأيك؟

� النص ما يدل على ان الكاتب قد عاش طفولته ملتصقاً•
باللغة الع�بية أين تجد هذا؟

حفظت قصائد عمرو بن كلثوم ، وزهير ، والنابغة الذبيا� ، وطرفة بن العبد     كيف تقارن نفسك به ؟
.� هذا البيت 
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حول لغة النص

ستخدم الكاتب بعض المفردات غير الع�بية ، أو العامية    ، بعضها له مقابلا•
فصيح ، وبعضها ليس له

كتبها � الجدول ، وحدد      مقابل � الع�بية ، ستجدها � النص باللون األزرق ، ا
نوعها

كتب مقابله الفصيح إن وجد .      ( عامية / غير ع�بية) وا
الكلمة نوعها مقابلها الفصيح
زوا�يب  

سيمفونية
على كيفها

نرابيش
فل

ع�بية
عامية

الز�ْرُب :
المدَخُل . غير

ع�بية
هي مؤلف موسيقى يتكون من حركة

على كَْيفها : كما ترغب وتشاء ،واحدة على األقل
الخرطوم أنبوب ُيستخدم لنقلعلى هواك 

السوائل والغازات

ع�بية
غيرعامية
عربع�بية

ية
  : اسم ُيطَلُق اليوم على الياَسِمين الز�ْنَبقي ،الُفل�

من جنس الياَسِمين
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ما رأيك � استخدام هذه الكلمات ؟ هل ترى أنها•

أثرت سلباً فيه ؟

درست � هذا الصف معنى " التشخيص" وأثره � تعميق العاطفة أو•
الفكرة ، ابحث � النص عن

كتبها :      الجمل والعبارات التي استخدم فيها الكاتب " التشخيص " وا

لماذا برأيك استخدم الكاتب " التشخيص" � هذه الجمل•
على وجه التحديد ؟

استخدام جميل ومناسب للنص جعله أقرب إ� نفس
القارئ المحلي وبيئته .

الدالية
الياسمينة ولدت ألفحامل .

الليلكة تمشط شعرهاقمر أبيض .

شجرة النارنج تحضنالبنفسجي .
ثمارها .

ال النوافير
حضنتتعب .
وردة .

إعطاء هذه الجمادات روحاً مما جعل المشهد
مفعماً بالحركة .
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حول قارئ النص

وصف الكاتب نفسه أنه بيتو� كيف تصف نفسك بالنظر إ� عالقتك•
بالبيت الذي تعيش فيه ؟

ً كثر � البيت أم خارجه ؟ وأين تحديدا       ها أنت بيتو�؟ أين تجد نفسك أ
؟ ولماذا ؟

كثر مكان تحبه � بيتكم ؟  وكيف• ما أ
تشعر وأنت فيه؟

الحوار

والمناقشة

الحوار

والمناقشة


