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"  األبــــــــَنـــــــــــــــاء"درس 
لجبران خليل جبران 

الفصل الدراس ّي األول -اللغة العربية 
62ص-الوحدة الثانّية -الصف الثالث الثانوّي -221مقرر عرب 



الدرسأهداف

(.ةاألطروحة، سيرورة الحجاج، النتيج)تحليُل النّصِّ َوفق البنية الحجاجّية –2

.استنتاُج َمواطنِّ التجديد في النّص مبًنى ومعًنى–3

.توظيُف مكتسباتِّ الدرس مبًنى ومعًنى في اإلنتاج والكتابّي –4

221األبناء ــ عرب 

.تقسيُم النّصِّ إلى مقاطَع َوفق األفكار الرئيسة–1



النشاط التمهيدي

ا أهّم م. ُتْبَنى العالقة بين اآلباء واألبناء على الحقوق والواجبات-
عناصر هذه العالقة؟

اإلجابة

اآلباء

الطاعة: حّق 

األبناء

تربية : واجب
االحترام : واجباالختالف: حّق األبناء ورعايتهم

والطاعة
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املقدمة
:أو من خالل الرابط اآلتي63-62الوارد بالكتاب املدرس ي ص " األبناء" اقرأ نّص -

https://www.edunet.bh/e_content/level_3/stage_10/subject_ID_25/Part_3/e_books/ARAB-221/ARAB%20221/files/assets/basic-html/page-72.html

.ثم عّرف بكاتبه تعريًفا موجًزا، محّدًدا جنَسه، ونمَط الكتابة فيه

حجاج يتخّلله إيعاز النمط الكتابّي 
نّص قصص يّ  الجنس األدبّي 

اإلجابة

ل جبران خلي"  صاحب النّص، هو األديب اللبناني
، قّصاص وشاعر ورّسام، (م1931-1883" )جبران

ع عدد م" الرابطة القلمية"أقام في أمريكا وأّسس بها 
ؤلفات من األدباء اللبنانيين في املهجر، له عديد امل

كسرة، األجنحة املت)باللغتين العربية واإلنجليزية 
األرواح املتمردة، عرائس املروج، دمعة وابتسامة،

.....(.النبي 
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ْنها، ثم حّد ،"األبناء" بعد قراءتك املتأنّية لنّص -1 .د فكرَته العامةَ قّسمه إلى مقاطَع وَعْنوِّ

النّص بنية

اإلجابة

.كيف نربي أوالَدنا الفكرة العامة

.سؤال املرأة للمتكلم ليتحدث عن األوالد: املدخل-1

ن-3 :سيرورة الحجاج وتنقسم إلى(: بعيدة املدى.....أنتم تستطيعون أن تمنحوهم)مِّ
.األقواس والسهام: ب-. اختالف األوالد عن أهلهم: أ

(.النتيجة)استجابة األهل (: بقية النّص )-4

ن-2 (.طروحةاأل .)أبناؤكم ليسوا لكم(: فهم ليسوا ملًكا لكم.....إّن أوالدكم ليسوا أوالدا لكم)مِّ

221األبناء ــ عرب 



املدخل

في ما يأتي . ارهباًبا للدخول إلى هذا النّص وَسْبر مختلف أغو " األبناء"يمّثل املدخل في نّص -1
:توضيٌح لذلك

(.هات حّدثنا: صيغة األمر)
حّث املرسل: الهدف

على إبداء الرأي في 
املوضوع وإظهار 

.الحجج

لة املدخل ُمرَس -1
.إيعازّية

فل يتأكد األمر من خالل صورة املرأة الحاملة للط
(.كالهما موضوع حديث الرجل ) في ذراعيها 
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الصعبةاملفرداتشرح

:ّص اعتماًدا على السياق، حّدد معاني املفردات اآلتية الواردة في عموم الن-
تثُبت–املسّرة -َدَنت 

َدَنت

املسّرة

َتثُبت

.اقتربت

.الفرح

.تستقّر  وتبقى

اإلجابة
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ا مخصوًصا، َيظهر من خالله الكات-1 ب وكأّنه يدحض لقد ُبنيت األطروحة بناًء تركيبيًّ
.وّضح ذلك. رأًيا راسًخا وسابًقا

اإلجابة

(لكمأبناؤكم ليسوا)األطروحة املدعومة: املقطع األّول 

األوالد )اتبتتكامل البنية الحجاجية في املقطع األّول من خالل دحض األطروحة املضاّدة ألطروحة الك
(.األوالد ليسوا أوالد أهلهم)وأطروحة الكاتب ( هم ملك أهلهم

النفي اإلثبات
ليسوا أوالًدا لكم إّن أوالدكم

ليس منكم بكم يأتون إلى الحياة
فهم ليسوا ملًكا لكم يعيشون معكم

ابط  وظفها ( مع أن)، (لكن)، (ليس)، (إن...ف: )الحجاجيةاألدوات والرو
.الكاتب إلظهار أطروحته املدعومة في مقابل األطروحة الراسخة سابقا
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.اختالف األبناء عن أهلهم: القسم األّول -1
جاجّية متماثلة البناء .لكبّين ذ. يتأّلف هذا القسم من ثالث حركات حِّ

اإلجابة

سيرورة الحجاج: املقطع الثاني

ا؛ ألّنه يعرض الفكرة السائدة  ، ثّم يقوم (اّدةاألطروحة املض)ُيسّمى هذا الضرب من الحجاج َنقضيًّ
ابط الحجاجّية املؤّدية لغرض الح .جاجبنقضها معّلاًل سبب النقض، ُموّظًفا عديد الرو

التعليل النفي اإلثبات
.لهم أفكاًرا خاّصة بهمألّن  م ال تقدرون أن تغرسوا فيهلكّنكمو

.بذور أفكارهم
أنتم تستطيعون أن تمنحوهم 

.محبتكم
...تسكن في مسكن الغدفهي .نهمنفوسكم ال تقطن في مساكلكّن و  ن و في طاقتكم أن تصنعوا املساك

.ألجسادهم
.الحياَة ال ترجع إلى الوراءألنّ  هم عبًثا تحاولون أن تجعلو لكّنكمو

.مثلكم
ا تصيرولكيلكم أن تجاهدواإّن 

.مثلهم
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.األقواس والسهام: القسم الثاني-2
ْسم شرًحا ألطروحة الكاتب التي عرضها في املقطع األّول، و  َي أيضا بناًء يمّثل هذا القِّ قد ُبنِّ

ْسمِّ . ثالثّيا .اشرح ذلك من خالل فهمك للقِّ
اإلجابة

سيرورة الحجاج: املقطع الثاني

، والتي (قواساأل)الفكرة التي َبنى عليها جبران أطروحته، هي أّن هللا ُيطلق أقداره بوساطة أيدي األهل 
.في الوجود فتنطلق لتبنَي حياتها( األوالد)بدورها ترمي السهام 

األهل: األقواس األوالد: السهامهللا: رامي السهام
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ّضح كيف غرَض الحجاج ومقصَد الكاتب، و " األبناء"تمّثل النتيجُة في نّص -
تمّكن الكاتب من إظهار ذلك؟

اإلجابة

النتيجة: املقطع الثالث

ًفا بعض واملحبة عند هللاعنصُر الحكمة ُيدخل جبران عنصًرا جديًدا في بناء نتيجته، وهو   مَوّظِّ
ئمة على ؛ ليصل في النهاية إلى اإلقناع بأطروحته القا(لذلك)، ..(هكذا يجب أن)األدوات الحجاجية 

.أّن األوالد ليسوا ملَك أهلهم

عِّ عناصُر املقط

األوالد: السهامهللا: رامي السهام األهل: األقواس الحكمة 
واملحبة
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تقويم
ابط الحجاج عّين األطروحة التي تبّناها، وبيّ ". األبناء"وّظف جبران النمط الحجاجي في نّصه -1س ن رو

.املوّظفة

ابط الحجاج") إّن أوالدكم ليسوا أوالًدا لكم: " األطروحة-1ج ....(.فإّن، لكّن، إّن، ألّن، لذلك: رو

هل اكتفى جبران بعرض أطروحته دون شرحها وتفسيرها؟-2س

جاجيّ -2ج ابط حِّ ة مناسبة جاء عرض جبران ألطروحته عن طريق إبراز التناقض والطرح املضاّد مستعيًنا برو
ًها لهم .وأسلوب اإليعاز؛ ألنه في كل ما قاله يحاول أن يكون مرشًدا لقومه وُموّجِّ

تجديد بالتّيار ُعرف أسلوب جبران بخصائص مبَتَكرة بعيدة عن التعقيد، بّين وجه ارتباط هذا ال-3س
.الرومنس ي

أن يكون أسلوًبا جاء تعبير جبران عن القضّية املطروحة في النّص الفًتا؛ ألنه رّكز في الّصور واملقارنات من دون 
.معّقًدا، فحافظ على بساطته الهادفة، وأضفى عليه حيوية أفادها من مبادئ التّيار الرومنس يّ 

اإلجابة

اإلجابة

اإلجابة
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(اإلنتاج الكتابي)تقويم
جاجّية قصيرة، تحاوُل فيها إقناَع صديقك بجدوى ممارسة ا- قرة حِّ لّرياضة، اكتب فِّ

ابَط الحجاج املناسبة .موّظفا رو

ا،بالغةً أهمّيةً للرياضةإّن  فائضمنتخّلصالمنالجسمُتمّكنأّنهاذلكمًعا؛والنفسالجسدعلىتعودجدَّ

واالستيعاب،والحفظالفهم،علىالقدرةوزيادةاإليجابّية،الطاقةتحفيز فيتساهمكمافيه،السلبّيةالطاقة

هو للجسم،مثاليّ وزن  علىالحفاظفياملساهمةفيفتتمثلللجسد،كذلكالكثيرةفوائدهاأّما الجماليّ املظهرَ َمْنحِّ

املهمّ منفإّنهذلكلللفرد،العقلّيةالقدراتوتعّزز الذاكرةتقّوي كماعام،بشكلاملناعةجهاز تقّوي وهياملنشود،

الجسمّيةوائدالفهذهكلّ إلىبحاجةألّنكيومي؛شبهبشكلالّرياضةممارسةعلىاملحافظةُ -صديقييا-جّدا

.والنفسّيةوالعقلّية

اإلجابة
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انتهى الدرس
أشكركم على تفاعلكم 
وإلى الّلقاء في درس آخر


