
 

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                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* 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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  ّطبرّيال    "لمأمونالة األمین إلى ارس"           مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمد مجاھد على  / ةذتاإعداد األس                                  قسم اللغة العربیة                                     
  عبد اهللا صبرة                                                                                      )202(مساق عرب 

  محمود محمد عثمان                                                                                                              

   .لةرسا: الجنس األدبّي*              .حجاجّي :النمط الكتابّي*    :تبویب النّص

فھو لم یكتب للتعبیر . جمالالھادفة على ال ھ الوظیفةھو نص تتعالى فی ) :الرسالة(تعریف النص الوظیفي القدیم  *
فالوظیفة المرجعّیة ھي الغالبة علیھ . بل ُكتب لتوصیل رسالة ما عن الشعور أو للتأثیر الجمالي  في المتلقي

ا یجعلھ نصا حجاجیا یتوّجھ فیھ المرِسل بالحجج والوقائع مما یعني أن العقل ھو المقصود بالخطاب ، وھذا م
  .لكي یقنع اآلخر بما یراه حقیقة

  . في الرسالة التي یكتبھا كاتب مختّصحضور الوظیفة الشعریة  وھیمنة الوظیفة المرجعیة ال تنفي

  : عتبات النص
المرَسل  ىِسل الذي یتوّجھ إلھي فّن أدبي وظیفي یھدف إلى توصیل مضمونھا من المر :مفھوم الرسالة* 

 :ودیوانیة تكون بین اإلخوان في المناسبات، :إخوانیة: نوعانوھي . إلیھ بالحجج والوثائق والوقائع لإلقناع

  .  لتصریف شؤون الحكم

إذ ھما على درجة واحدة من الحكم  ؛ عالقة متكافئة" : المأمون"بالمرَسل إلیھ " األمین"عالقة المرِسل  *
   .والنسبوالسلطان 

  

  : موضوع النص
  .ھي استقدام األمین للمأمون بقصد المعونة :الفكرة األساسیة التي یدور حولھا النص -1

 األمین المأمون إلى خراسان لینفع المسلمین ویصل فضلھ وصالحھ إلى عامتھم" أرسل"أشخص  - 2

لى تأمین الثغور، وتدریب الجنود، لب إلیھ المجيء إلى بغداد ؛ لیعینھ عطو. ولیحمي ثغًرا من ثغور المسلمین
  . ، واالستمتاع برأیھ وحسن تدبیرهوتجمیع الفيء، ورّد الطامعین في الحكم 

  

  : تحدید بنیة النص
  "  من أمور عباده وبالده" :من أول النص إلى قولھ : األطروحة المدعومة  :المقطع األول 

  .قرب المأمون أنفع لألمین : وعنوانھ  

  " وتدبیرك: "إلى قولھ"  وفكر فیما كان: "من قولھ: سیرورة الحجاج: المقطع الثاني

  . دواعي استقدام المأمون: وعنوانھ   

  . سرور بالعودة وترحیب بالقدوم: وعنوانھ.   بقیة النص: النتیجة: المقطع الثالث
  

v األطروحة المدعومة: المقطع األول: وتحلیلھا شرح المقاطع. 

v قضایا الحجاج: 
  . والذي تبّناھا ھو األمین. إلى بغداد المأمونھو الرغبة في مجيء : المتبّناةاألطروحة  -1

، وتأمین ةالعامة، ونفع األم ةحریص على المصلح: خصائص األمین. األمین والمأمون :طرفا الحجاج - 2
ذو رأي وبصیرة نافذة وقدرة على تأدیب : خصائص المأمون. الثغور، وتدریب الجیش، واألخذ بالمشورة

  . وجمع الفيء ،وسداد الثغور ،وإصالح الجنود ،لخارجینا

v لغة المقطع وأسالیبھ: 
ھو المعاونة :وظَّف في األطروحة مغرض األمین من رسالتھ إلى المأمون انطالًقا من المعجم ال -1

  ] قربك  –المكانفة  –المعاونة :[ والمساندة ومن ألفاظھ
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ثغر من ثغور  ىلحضور وظیفیا ، فالمأمون كان علحضور الفت في األطروحة حیث كان ا للمكان - 2
  . المسلمین وفي اقترابھ من األمین عون لھ في القیام بأعباء الحكم

  )بلَّغھ/ لھ حمَّ(و ) والثغر/ الموضع (و ) المعاونة/ المكانفة (:مثل في المقطع الترادف - 3

  . أمون من األمینالتأكید على األطروحة المدعومة وھي قرب الم :ووظیفتھ الحجاجیة 

  )المعاونة والمكانفة: (مرتین في قولھ )مفاعلة(تكررت صیغة  - 4

  .التأكید على المشاركة بین طرفي األطروحة: ودورھا في تحدید األطروحة

تدل على خطورة  :ودورھا في تقویة األطروحة، ) قّلده ، حّملھ :(مرتین في قولھ) فّعلھ( تكررت صیغة - 5
  . عاتق األمین والتي استدعى من أجلھا المأمونالتبعة الملقاة على 

  

v سیرورة الحجاج:المقطع الثاني: 
v لغة المقطع وأسالیبھ: 

ثالث مرات تعّلق في األولى  بھارون الرشید ، وفي المرتین األخریین ) أمیر المؤمنین(ورد التركیب  -1
   .باألمین

شرعیة ؛ لیؤّكد أن التكلیف صدر من أعلى على الحجة التي ِسیقت صفة ال) أمیر المؤمنین(أضفى تكرار -2
  .سلطة

وال : "في قولھ :)نكث( -2" یدخل علیھ َوْكٌف: "في قولھ )َوْكُف( - 1: ھما) یدخل(فاعال الفعل المنفي  - 3
إظھار حرص :  ودورھما في إقناع المأمون بما یرید األمین . أي وال یدخل علیھ نكث یدخل بتقدیر" نكث

  . اهللا تعالى من القیام بشؤون الحكم والنصیحة للرعیةاألمین على تنفیذ أمر 

  . نفعھ ، صالحھ: ھما على الترتیب ) یصل(و ) یعود( فاعال الفعلین - 4

 ووظیفة ذلك. مترتبة على سببنتیجة  عالقة) إشخاصھ إیاك(بتركیب )  نفعھ وصالحھ (عالقة الفاعلین - 5

  . بقربھ من األمینحّث على القیام بما ھو أصلح وأنفع للمسلمین :  تحقیق ما یریده األمین من المأمونفي 

تقویة : وأھمیة ھذه الصیغ ] أرد  –آكد  –أصلح  –أسدُّ [ في الكلمات  اسم التفضیلتكررت صیغة  - 7و6
  .في اختیار ما ھو أنفع لألمة وجھة نظر األمین

 –أسّد  –فضل  –صالح  –نفع [  :معجميوحقلھا ال )أصلح(ھي كلمة : الكلمة المفتاح في المقطع -9و 8
  . دعم ألطروحة استدعاء األمین للمأمون: ووظیفتھ الحجاجیة] أرد –آكد  –أصلح 

  

v فاعلیة الخطاب الحجاجّي : 
استذكار أمیر المؤمنین الرشید أفاد األمین في إیصالھ إلى مبتغاه لیكون سبًبا في التزام المأمون بطلب  - 1

  . عھد أبیھما ولي األمر حفاًظا  على 

 –منقطًعا عن أھل بیتك [ للتأثیر على المأمون من خالل ھذه المفردات  عاطفة األخوةلجأ األمین إلى  - 2
  ] وما یجب من االستمتاع بھ من رأیك  –متغّیًبا عن أمیر المؤمنین 

سلمین حتى یعّم كان للعقل دور بارز في اإلقناع حیث برر األمین استقدام المأمون برجوع النفع على الم - 4
  .صالحھ وفضلھ وقیامھ بسد الثغور وإصالح الجنود و االستعانة برأیھ وتدبیره

  :  الحجج التي وّظفھا المرِسل في خطابھ إلقناع المرَسل إلیھ ھي - 5،6

أسّد ، :[ بین بقائھ في خراسان وقربھ من األمین من خالل استعمال أسالیب المفاضلة مثل :حجة المفاضلة - أ
  .الثقة في قدرة المأمون :ومصدرھا] ، أصلح ، آكد ، أردأحمد 

  .الخوف من اهللا  :ومصدرھا وھي الخوف من النقص في الدین والنكث في العھد ، :حجة إیمانیة -ب

وقد كانت ھذه الحجج مقنعة ؛ . عھد الرشید :ومصدرھا وھي إیجاب الوالیة للمأمون ، :حجة الواقع -ج
  . الوازع الدیني ، وطاعة ولي األمرالعتمادھا على المفاضلة ، و
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v النتیجة: المقطع الثالث: 
ألن فیھا تلطًفا في الطلب ، ولیس فیھا تعاٍل من اآلمر، كما أنھ مقبولة لدى المأمون ؛  )أقدم(األمر صیغة - 1

  .مما یدل على االلتماس) على بركة اهللا(أتبعھا بقولھ

دعم األطروحة : ووظیفتھا الحجاجیة، ) أنفذ ، أولى أبسط ، أفسح ، أحمد ،:(مثل صیغ التفضیلتكررت  - 2
  .أھمیة حضور المأمون وبقائھ إلى جواره :اھا األمین وھيالتي یتبنَّ

حیث إنھا تقنع المأمون بأھمیة حضوره من خالل بیان أنھ ال  ؛ وظیفة إقناعیة) أولى(لصیغ التفضیل  - 3
  . منھ بمعاونة أمیر المؤمنین دریوجد من ھو أج

  

v بناء النص إعادة: 
بدا النص متماسًكا حیث بدأ األمین أطروحتھ ببیان أھمیة قرب المأمون منھ ؛ لیكون لھ عوًنا ، ثم ذكر  - 2، 1

تم توصل إلى نتیجة مفادھا  ،إلى جانبھ المأمونالحجج المدعمة ألطروحتھ من حجج إیمانیة وواقعیة لیستمیل 
  .بھ ناأنھ أولى من یستع

ویحوي  مضمون الرسالةثم  ، )المرِسل والمرَسل إلیھ(وتحوي  المقدمة :رسالةاألقسام البنائیة لل - 3
  ) التحیة والسالم( وتحوي  الخاتمةثم  ، )الفكرة التي یرید المرِسل عرضھا(

  . وضوح المضمون وسھولة األسلوب -أ :ومؤشراتھا األسلوبیة

  ] أبسط ، أحمد ، أنفذ ، أولى [ لتفضیل األخوة لدى المأمون من خالل أسماء ا المیل إلى مخاطبة عاطفة –ب 

  . حاجتھ إلى المعاونة على تبعات الحكم لبیاناستخدام صیغ المفاضلة  -ج

  ) أولى(، وقولھ ) على بركة اهللا( بقولة  عالمشفو) أقدم(التلطف في الطلب من خالل األمر  - د

  

v التقویم : 
  :من تقنیات السرد المستعملة في الرسالة -1

  )قلَّد ، حمَّل ، فكَّر، أوجب روَّى ، (الماضیة األفعال  - أ 

  "    كان"استعمال الفعل الناقص  -ب

  .الرعیة  –ھارون الرشید  –المأمون  –األمین : الشخصیات –ج 

  .    زمن والیة األمین : الزمان - د

  . مقر الخالفة في بغداد وفي خراسان: المكان -ه

  : ومن تقنیات الوصف

  ) یصل –یعود  –یدخل  –یؤمل (األفعال المضارعة -أ

  ) متغّیًبا –منقطًعا (استخدام الحال  -ب

أرّد  –آكد للفيء  –أصلح للجنود  –أسّد للثغور  –أمیر المؤمنین  علم(  استخدام الجمل الخبریة الوصفیة -ج
  )على العامة

الحكم وتبعاتھ القیام بشؤون  ىمفردات سھلة تدل عل باستخدام :المعجمیتصف أسلوب الكاتب من حیث  - 2
باستخدام صیغ المفاضلة : التراكیب، ومن حیث ] الفيء  –الجنود  –الثغور  –الوالیة  –قّلده  –حّملھ [ مثل 

  ] أنفذ بصیرة  –أحمد عاقبة  –أفسح رجاء  –أبسط أمل [ مضافة مثل 

  .نین امتثاال لرغبتھ أخیًرا نجد أن الرسالة قد نجحت  في أداء دورھا ، فقد قدم المأمون على أمیر المؤم - 3
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