
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب طاهر اضغط هنا                                           
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  تحلیل نص الطبع والتطبع

  البن عبد ربھ)) الطبع والتطبع: (( العقد الفرید

  :التمھید

  . ما رأیك في ھذه المقولة؟ دللي علیھا بحادثة بسیطة من واقعك)) الطبع غلب التطبع( یقال: ١س

  بم یوحي إلیك عنوان النص؟: ٢س

  :تبویب النص

  .ما ھو نمط النص؟ وما ھو جنسھ ؟ عرفیھ: ٣س

وھو أدب كتب من قبل مھتمین بالتاریخ والثقافة بسبب الحیاة اإلسالمیة : اجي یغتني بالسرد، وجنسھ خبرنمطھ حج
مما یجعلھ مثیرا الجدیدة ، وإن اھتم ھذا النص بالتاریخ إال أنھ جاء حجاجیًا غنیًا بالسرد أي ترتكز حججھ على وقائع 

  .للمتلقي بالمعلومات والمتعة

  .من أشھر ما كتب العقد الفریدمحمد بن عبد ربھ ، من أھل قرطبة، شاعروأدیب أحمد بن ھو من ھو صاحب النص؟: ٤س

  ) تحدید بنیة النص:( فھم النص وتحلیلھ

  ما الفكرة المحوریة للنص؟: ٥س

  .الطبیعة تغلب التطبع

  من خالل قراءتك للنص حددي مقاطعھ؟: ٦س

  )العرق...من بدایة النص إلى قولھ (بع تكلف ما لیس من الط: األطروحة المدعومة : المقطع األول 

  :وینقسم لبنیة ثالثیة) إلى أصلھ(إلى قولھ) وقالوا إن ملكا(  قولھطبع الھر وتطبعھ من: سیرورة الحجاج : المقطع الثاني 

 .إعجاب الملك االبن بنفسھ واستبداده برأیھ) سأمتحنھ بنفسي( إلى ) وقالوا إن ملكا: (وضع البدایة -١

 اختبار السنانیر إلثبات الغلبة للطبع والتطبع) نار(إلى ) فأرسل إلیھ: (سیاق التحول -٢

 . على اغترار الملكانتصار حكمة الوزیر) قال صدقت( إلى)فقال الوزیر((وضع الختام -٣

  .إلى نھایة النص) رجع.:(الطبع یغلب التطبع: النتیجة : المقطع الثالث

 األطروحة المدعومة: المقطع األول

   حملتھ األطروحة المدعومة ؟ما المعنى الذي -

  غلبة الطبع على التطبع

  .، ببیني وزنھا مبینة قیمتھا الداللیة)  تزید -تفقھ  تفصح ( سادت المقطع صیغ صرفیة  ثالث -

رباب طاھر. أ : إعداد   
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)  زاد - فصح-فقھ(تدل على التكلف وإجھاد الفاعل بالقیام بالفعل والتصنع في أدائھ بینما الفعل مزیده تفعل، وھي صیغ 

  مما یدعم أطروحتھ عدم التكلف الفطرة وعلى مجرد یدل 

  ، ما األسلوب المستخدم في العبارة ؟ وعالم یدل؟)اتفق العرب والعجم على أن الطبع أملك  (-

  .أسلوب تفضیل ،لیبین أن الطبع أصل باتفاق العرب والعجم

  :فیھ بینیھا حسب التاليعرض الشاعر أربع حجج لتدعیم أطروحتھ في المقطع األول وھي تمثل مؤشرات الحجاج  -

) متى ما تبلھ ینزع إلى العرق:( الشرط  -٢     وھو أول حجة استخدمھا لتأكید أطروحتھ) أملك :(  أسلوب التفضیل  -١

األولى مزیدة والثانیة مجردة ) نقص×متزید: ( التضاد-٣    .ما خضع للتجربة انتفى وعاد إلى أصلھلیؤكد أن التطبع إذا 
.      د عن النقص الذي یشكو منھ لذلك یتزید وكأن الكلمتین مترادفتین غیر متضادتین وذلك بسبب الحجاجوتكشف كلمة متزی

وجاء النفي لیدحض التكلف أما الباء فقد جاءت لتنفي نفیا قاطعا أن .....)لیس الفقھ بالتفقھ: ( النفي المتبوع بالباء -٤
أن الطبیعة ھي المرغوبة والتكلف  تأكید األطروحة الحجاجیة یكون التفقھ فقھا أو التفصح فصاحة  ویدل ذلك على

  .مرفوض ویمثل الكاتب الطرف المؤید للطبیعة ضد المتكلفین 

    یعتبر أسلوب الحصر من الشواھد القولیة في الحجاج  استخرجیھ مبینة قیمتھ الداللیة في المقطع؟-

  .ري من درایة بأحوال النفس وھي شاھد قولي یدعم أطروحتھ،لیبرز ما وصل إلیھ العلم البش) إال لنقص یجده في نفسھ(

  ؟)أملك ....مما اتفق علیھ(  باستخدام حجة الشاھد القولي في عبارة أطروحتھ كیف قّوى ابن عبد ربھ -

أي كأنھ اختصر العالم في العرب والعجم وھذا العالم اتفق على تقویة أطروحتھ بحقیقة مفروغ منھا بإجماع البشر، وھذا 
  .دلیل ثقة الكاتب بما یقول 

  سیرورة الحجاج : المقطع الثاني 

   .مسوِّغ الحجاج/ وضع البدایة لقصة السنانیر المروضة : أوال 

  . صنفي شخصیات وضع البدایة حسب الدور -

  )خلفیة( ، الجمھور) ثانویة(،الملك األب ) أساسیة(، الوزیر)محوریة–رئیسیة (الملك الجدید 

  دفع الملك المتحان الوزیر ؟ وما الذي یمثلھ كل منھما ؟ ما السبب الذي -

، كما )العامل المرسل( تفرد الملك ھو المحرك األساسي والمسوغ للحجاج حول الطبع والتطبع والسبب غروره واستبداده 
القوة (المدعومة بینما الوزیر مع الحضور األطروحة ) التفرد-القوة المستبدة(یمثل الملك الجدید ھنا األطروحة المدحوضة 

  ) الشورى –العاقلة 

   ما الحدثان المتزامنان اللذان شّكال بدایة القصة ؟-

  .حدثان مركزیان متزامنان ھم ھالك الملك األب وقیام ولده بعده وھما اللذان مھدا للمنافسة بین التفرد والشورى

  ة لسیاق التحول ؟ ما نوع السرد في وضع البدایة ؟ وما مؤشراتھ؟ وما الذي یمثلھ بالنسب-
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 ألن وھي أفعال خالیة من التفاصیل)  قال– قیل – عجب –قام –كان ( السرد خطي  مجمل وأھم مؤشراتھ األفعال الماضیة 

  الغرض لیس السرد وإنما التمھید لسیرورة الحجاج 

   البدایة وكیف خدما األطروحة األم ؟ ما ھما األطروحتان في وضع -

  ).التطبع/ الطبیعة( وھما سیكونان سببا لألطروحة األم ) الشورى/ التفرد( ام أطروحتین  وضع القارئ في البدایة أم

   كم راٍو في المقطع وما الذي یؤدیھ ؟-

أي راوي جمعي حقیقي یمثل ) قالوا(اثنان ، راٍو یسرد وھو الكاتب والثاني یقدم المادة المسرودة بضمیر الجماعة 
  .المھتمین باألخبار ونقلھا 

   استخدم ابن عبد ربھ  الوصف وما وظیفتھ؟ أین-

الملم مؤمن بالشورى والوزیر حازم مجرب والبن معجب بنفسھ مستبد یرى عالقة والده بالوزیر : في وصف الشخصیات 
  .غلطا وكل ھذا الوصف جاء لیؤكد تأیید الكاتب لمبدأ الشورى مع من یمثلون ھذا المبدأ األب والوزیر والحضور

  ار في لمقطع وما الذي یعكسھ؟  ما نوع الحو-

  .الحوار ثنائي وموجز ، یعكس استبداد الملك ومنافستھ ألطروحة الشورى

   الفاء؟–حرف العطف ثم أفاده  ما الذي -

 للتراخي الزمني المحدود لیعبر عن المرحلة بین الملك وأبیھ ، أما الفاء األولى لتربط اتخاذ الملك برأي الوزیر بحكمتھثم 

..) فقیل لھ..فعجب..قام ( أما باقي الفاءات لتبین تزامن األحداث وتوالیھا كداللة على الحضارة والرقي ، كذلك عندما قال

  .دلیل على صحوة األمة ونصحھا للملك متزامن مع االستبداد 

  .سیاق التحول لقصة السنانیر المروضة:ثانیًا

  . صنفي شخصیات المقطع حسب دورھا-

جمعیة ( ، خدم الملك الذین وضعوا السفرة )ثانویة(، خادم الوزیر الذي أحضر الفأر ) رئیسیتان( ك االبن  المل–الوزیر 
  ) خلفیة

   ما األطروحة التي جاءت بھا تجربة السنانیر المروضة ؟ وما الذي دعمھا في وضع البدایة؟-

م تحولت األطروحة إلى المقارنة بین األدب في البدایة أصبحت أطروحة الشورى تدعم الطبیعة والتفرد یدعم التطبع ، ث
  .والتربیة وبین الطبیعة أي بین التطبع والطبع

    ما ھو زمن سیاق التحول وما  داللتھ بالنسبة للحیاة الثقافیة آنذاك؟-

  .اللیلة القادمة وھي أربع وعشرون ساعة  تدل على حیاة ثقافیة راقیة تعرف كیف تستثمر الوقت

  .فریقین مختلفین في النفسیة واألطروحة  وبالتالي النتیجة نھایة الحجاج وضحي ذلك یكمن الحجاج بین -

  من بدأ خطأ انتھى خطأ) تطبع/ تفرد( وھم من بدأ قویما وانتھى قویما، بینما اآلخر ) طبیعة/ شورى ( الفریق األول
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  ما ھو مكان الحادثة؟ -

لیس بیتا عادیا ألن الناس ال تربي السنانیر على حمل بیت الملك وھو مكان شریك للشخصیات في إنتاج الحدث ، و
  .الشموع في بیوتھا العادیة

   كیف كان الزمان من حیث الترتیب واالتساع؟-

  .الزمن خطي بسب ضیق الحكایة وھو مناسب للمنافسة

  دللي علیھ من النص ، ثم بیني وظیفتھ بالنسبة للحجاج؟) المفصل(و)المجمل ( ھناك نوعان من السرد -

وقد أدى السرد دورا نموذجیا في الحجاج عن طریق ) ثم راح من الغد إلى الملك ( ، المفصل)فقال/ فأرسل ( المجمل
  .اعتماد قصة السنانیر المدربة

   ما ھو حجم الوصف في سیاق التحول ؟ وما الوظیفة التي أدھا للحجاج في النص؟-

لحسم الصراع بین األطروحتین باالعتماد على المنطق استخدم عند الضرورة وھو قلیل مقارنة بالسرد  واستخدم 
  )، ألنھا أصل واألدب فرع ، وكل فرع یرجع ألصلھالطبیعة أغلب(واألسباب 

  ما نوع الحوار في سیاق التحول ؟ وما وظیفتھ في سیر الحجاج؟-

  .السنانیر ة بالعتماد على تجربة وظیفتھ إیصال الحجاج إلى النھای) الوزیر/ الملك الجدید ( ثنائي 

   )متى كان أبو ھذه السنانیر شماعا( مالغرض من االستفھام في قولھ -

  السخریة

   غلب تكرار كلمة الطبیعة على كلمة األدب والوزیر على الملك ؟ فما داللة ذلك؟-

بیعة أقوى  مرات  بینما غاب ذكر الملك ، وھذا لتعزیز أطروحة أن الط٦ والوزیر ٢ مرات بینما األدب ٣الطبیعة تكررت 
  .وأغلب

   استخرجي التضاد في المقطع ثم بیني أثره في نتیجة الصراع؟-

ة الصراع فأر ویقودنا ھذا إلى نتیجة الصراع الحتمیة وتأكید لى شد×  سنور –فرع ×  أصل –طبیعة × تضاد بین أدب 
  .المحتدم بین األطروحتین

  قطع؟مفردات الم ما الكلمة المفتاح في النص؟ وما الذي تؤكده -

  .وكالم الكاتب منحاز إلیھا واالنتصار لھا ضد األدب األصل تؤكد أنھا لوجاءت جمیع المفردات الطبیعة 

  ؟)لما( ما الذي أفادتھ أداة الربط -

الظرفیة الزمانیة  وقد تكررت مرتین لتبین التزامن بین وضع السفرة والسنانیر بل كأن السنانیر تتصرف بطبیعتھا وھذا 
  .الطبیعة أقوىیقوى حجة أن 
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   مرة؟١٨ ما الذي أفاده تكرار الفاء -

  لتربط بین الفعال الماضیة الذي تبین التعاقب السببي بین  األحداث الواحد تلو اآلخر دون تراخي 

   أین تكمن المنافسة الحقیقیة في الحجاج؟-

ر تتأدب وتدور بالشموع ، ونجح التعلم بین التعلم الذي جعل السنانیحصلت بیت االلعقل الذي یسلم أن الطبیعة ھي األصل و
  ).بالفأر( في البدایة ولكنھ سقط أمام الطبیعة 

  وضع الختام: ثالثا

  ، فما ذا یعنى ذلك؟) رجع الملك إلى ما كان علیھ أبوه(  توالى فعلین قولیین واتبعھما قول -

  . ستقرار واضح لسیاق التحول ونتیجتھھذا یعني ا..)صدقت واتبعھما قول رجع الملك : ، فقال الملك ..فقال الوزیر 

  ربط الواو بین فعل قولي وآخر عملي فما الذي یؤدیھ بالنسبة للحقیقة التي استقر إلیھا الحجاج؟) قال صدقت ورجع(  -

  .یشیر إلى صدق الحقیقة التي وصل إلیھا الحجاج ، أي أن الحقیقة قول وفعل 

  )الطبع یغلب التطبع( النتیجة : المقطع الثالث

   ما أثر الوصف على نتیجة الحجاج ؟-

  التأكید على النتیجة التي توصل إلیھا الحجاج

  ؟)طبع( ما الذي یدل علیھ تكرار كلمة -

  .غلبة الطبیعة

كما أن ( ، ..)من تطبع بغیر طبعھ(بالنسبة للحقائق التي توصل إلیھا الحجاج ) كما/ من(ما الذي أضافتھ أدوات الشرط  -
  ..)الماء 

لتربط لبین شاھدین تجریبیین ) كما(، ) الطبع( ل على المطلق من المخلوقات وھنا تدل على الوثوق بالحقیقة تد) من(
  )الشجر/ الماء(

   عالم یدل غیاب لفظ خسارة أو ربح في النص؟-

  .دلیل أن الحقیقة ھي الھدف

  . ما الذي أضافھ المقطع األخیر للنص ، وما الحجج المستخدمة فیھ ، وضحیھا -

تجربة الماء _ ) حجة إیمانیة( كالم اهللا لرسولھ (  قدم حجج مضادة للتكلف -٢ بین النتیجة التي توصل لھا الحجاج -١
  .وھذا دلیل أن ھدف النص تثقیفي )  حجتان عملیتان علمیتان ( والشجر

   مع  النھایة على تماسك النص؟ ما أثر ترابط البدایة - : التقویم

  .فھو نص متماسك بألفاظھ ومعانیھ) ي نھایتھ تعزز بدایتھ أ( كان النص عودا على بدء 

  .وعالم یدل استخدام الكاتب للحجج المنطقیة والتجریبیة بالنسبة لتاریخ العرب قدیما) صدقت( الذي أدتھ كلمة معنى  ما ال- 
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  . انتصار للشورى على الفردیة واستخدام الحجج یدل أن العرب قد عاشوا تاریخا ثقافیًا

  ي یفیده استسالم الملك بالنسبة لغرض النص؟ ما الذ- 

  یل رقي الحیاة في مشرقنا القدیم                                        دلیل أن الھدف ھو الرضوخ للحقیقة وھذا دل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


