
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

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

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

         

                  https://almanahj.com/om/11arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس لهية بنت حمد السناني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 شمال الباطنة/المديرية العامة للتربية والتعليم 

 وحدة اللغة العربية/قسم العلوم اإلنسانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معلمة أوىل لغة عربية /السناني  هلية بنت محد:إعداد األستاذة 

يق  يقة بنت الصدّ  مدرسة الصدّ



 :خصائص الشعر الجاهلي : أوال 
 :ألدب ا

 فسر ذلك.. الشعر الجاهلي غنائي ذاتي 

 الفنية للشعر الجاهلي ؟/ما الخصائص المعنوية واللفظية 

 وضح نظام بناء القصيدة الجاهلية

 أساليب التصوير في الشعر الجاهلي

 :النص 
 .استخالص الخصائص المعنوية واللفظية من النص 

الحيوانات مثال الناقة والخيل للتنقل  –ا للماء والمرعى التنقل طلب: ) توضيح مالمح المجتمع الجاهلي،مثل 
 (طبيعة الحياة اليومية  –والظباء واآلرام 

الغرض األساسي للنص / و الراحلة وصف الرحلة أ/ المقدمة الطللية أو الغزلية ) تحديد البنية الثالثية للنص 
 الوزن والقافية والتصريع وحسن التقسيم/الموسيقى الخارجية 

وضوح / صدق العاطفة ( /التشبيهات واالستعارات )وجمال التصوير / روعة األلفاظ / سيقى الداخليةالمو
 .األفكار 

 مالمح شخصية الشاعر من خالل النص

 أي التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية: ثنائية األسلوب 

 .يد المعنى وتوضيحه المحسنات البديعية كالطباق والمقابلة وأثرها وقيمتها الفنية  هو تأك

 (صادقة وذلك ألن الشاعر الجاهلي يمر بتجربة حقيقية ) نوع العاطفة المسيطرة على الشاعر 

 .والحكمة دائما تكون نابعة من التجارب والمواقف التي مّر بها الشاعر في حياته / استخالص الحكم الواردة 

 .ي يم األخالقية التي يتحلى بها المجتمع الجاهلمنظومة الق -
ألنها  تضيف قيمة فنية للنص وقيمة اجتماعية من . لجوء الشاعر الجاهلي إلى المقدمة الطللية علل  -

خالل تصويرها لمالمح المجتمع القبلي في العصر الجاهلي  كما أنها تلفت االنتباه لدى السامع وتثير 
 .مشاعره تجاه موضوع النص 

 (،،،، وصف /رثاء /غزل /مدح /فخر ) التركيز على الغرض األساسي للنص  -

  ملخص عام  -

 سمات الشعر الجاهلي 
 .البساطة والوضوح والصدق وعدم التكلف 

 .قلة المحسنات وألوان التزيين الفني والزخرف البديعي  -

 .متانة األسلوب وقوته وجزالته  -

 .القصد إلى المعني في إيجاز ويسر وعدم اإلطالة  -

مما أدى إلى ظهور التكرار في الصور والمعاني في ، دة بحدود البيئة الصحراوية صور الشعر الجاهلي وأخيلته محدو -



 .الشعر الجاهلي 

 .الصدق والصراحة في وصف االنفعاالت والعواطف والوقائع في غير مبالغة  -

الطابع في الطابع البدوي الذي يسطر على معظم الشعر الجاهلي مما هو أثر للبيئة والحياة الجاهلية ومن آثار هذا  -
  :الشعر الجاهلي 

 

 .تلك البيئة التي عاش فيها العربي فوصفها وصفاً دقيقاً وتمثلها في شعره تمثالً كامالً ، شدة تمثيله للبيئة البدوية • 

بدء أغلب القصائد الجاهلية بذكر األطالل ووصف الديار وذلك لطبيعة حياتهم القائمة على الترحال واالنتقال من مكان • 
 .وطبية العربي أنه يحنُّ إلى ماضيه  آلخر

 .كثرة األلفاظ الغريبة والوحشية المستمدة من البيئة البدوية الجافة • 

 

 

 :قصائدهم بوصف يون يفتتح الشعراء الجاهل -

  .االطالل وبكاء على آثارالديار 

  .بل وخيل إمن :يركبونه  وما يصفون رحالتهم في الصحراء -

  .او اعتذارا او رثاء  او هجاء او فخرا اوعتابا مديحا او رثاء :صيدتهم لغرض من قيخرجون الى ا-

 

  :نوع الشعر الجاهلي  -
  :الشعر الجاهلي هو شعر .تجاوزت المائه بيت  عباره عن منظومات قصيره قلما :الشعرالجاهلي شعر غنائي 

القصصيه والتعليميه والتمثيليه فانه  ذاتي يمثل صاحبه وأهواءه فاذا كان الشعرالجاهلي عن ضروب الشعر الغريبه
  .يقترب من الضرب الغنائي النه يجول مثله في مشاعر الشاعر وعواطفه ويصوره فرحا أو حزينا 

 :الشعر الجاهلي 
انه ذاتي يصور نفسيه الفرد ومايختجله من عواطف واحاسيسس واءحين يتحمس الشاعر ويفخر او حين يمدح ويهجو 

  .و حين يتعذر اويعاتب اوحين يتغزل اويرثي ا

  :موضوعات الشعر الجاهلي  -

 .المراثي ( 5. الوصف ( 2. المديح ( 1

  التشبيب(4. الهجاء (3

 .الحماسه (7. االعتذار (6

 

 خصائص المعنويهال -
 

 غراق في الخيال.إواضحه بسيطه ليس فيها تكلف وال  معاني الشعر الجاهلي معا ن: فسر -

ومن اجل  ميناأشياء بل كان يحاول نقلها نقال رادته الفنيه على االحاسيس واالإن يفرض أيريد  الشاعر الجاهلي ال نأل
  .يريد ان يعرف حياته وبيئته ن ذلك كان شعره وثيقه لم

 .يميل الى النزعه التقريريه -

  :ة للمحاكاه والتقليد حتبدو في اشعار الشعراء الجاهليين نزعة واض: فسر  -

ل معان واحده كأنما اصطلحواعلى معان بعينها فما يقول طرفه في الناقه يقوله غيره النهم يدورون حو-
  .ومايقوله امرؤ القيس في بكاء الداريقوله جميع الشعراء 

 

  :ما آثارالمحاكاه والتقليد  -

 ن يجلوهاأتاح لهم التدقيق فيها وأثانيه  يقا واضحا في معانيهم غير انه من جهةض جنى على الشعراء -
 .يكشفوها أتم كشف وجالء و

تعرف االستقرار فهم دائما  اشاعو فيه الحركه المشتقه من حياتهم التي لم بل لم يكن وصفهم جامدا <=
  .راحلون وراء الغيث ومساقط الكأل 

  :ان القصيده الطويله ال تلم بموضوع واحد يرتبط بالشاعر : فسر  -



غالبا ت المستقله التي يكتفي فيها كل بيف القصيده من االبيات ألتتف غير مستقرة وغير ثابتة ياة الشاعر ح -
 .بنفسه غيرمتوقف على مايسبقه وال على مايلحقه االنادرا 

  ( :الفنيه/ اللفظيه  الخصائص
  :تيه لفظية للشعرالجاهلي في النقاط اآلن نجمل الخصائص الأيمكن 

 . .وعراقة رصيدها لغة الشعر الجاهلي تدل على نضوج التجارب الشعريه ( 1

  .االهتمام باللغه والقوالب اكثر من االهتمام بالمعاني ( 2

  (.التقيد بصيغة ايقاعيه واحده تتمثل في اتحادالنغم واتحاد القوانين وحركاته -3

االستعانه بالمحسنات اللفظيه والمعنويه كالتشبيه واالستعاره والقليل من الجناس والطباق وهي محسنات ( 4
مدى ماكان يودعه قصديته من جهد  بها حتى تؤثر في نفوس سامعيه وهي تصورى اهلي يعنشاعر الجكان ال

 .ودقته وبراعته  فني وخاصه من حيث التصوير

 

  :في الشعر الجاهلي  اذكر بعض اساليب التصوير -

  .المعاني والصور والتشبيهات  اتحاد( 1

 .يتداولها الشعراء  الجديدة ةالصور(2

  .الطبيعيه غير معقده  ةالصور(3

 :الموسيقى الخارجيه في القصيده تمثل في  -

 ة والتصريع وحسن التقسيمالوزن والقافي

  : ةالشعر الجاهلي وثيقه عن الحياه الجاهلي: علل  -

  .واضحه  طه يبس حاسيس بمعانأللى النزعه التقريريه وينقل اإ الشاعرالجاهلي يميل نأل -

 

  :لتنوع في المعاني داخل القصيده الواحده شيوع الحركه وا: علل  -

  .نها اشتقت من حياتهم التي لم تعرف االستقرار أل -

 

  .وضح ذلك . الشعرالجاهلي شعر غنائي ذاتي  -

من  تلج في نفسهومايخ غنائي النه يجول مثله في ماشعر الشاعر و عواطفه ذاني النه يصور نفسيه الفرد -
  .عواطف واحاسيس 

  :يقاع اإل/ ئص الشعر الجاهلي من حيث اللغه ، المعاني ،المحسنات بين خصا -

  .فجاءت قوية جزلةاهتم باللغه :. اللغه-

  .االهتمام باللغه  تي االهتمام بعدأعمليه وبها ي ةمكرر :المعاني -

 .في نفوس السامعين  ثرواؤاستعانو بها حتى ي:المحسنات  -

  .قاع واحد إيالتقيد ب:يقاع اإل -

                

 

 

 

 

 



 : خصائص النثر القرآني: ثانيا 

فقراتها صغيرة و يكثر : المكيــــــــــة ما الفرق بين اآليات المكية والمدنية ؟ //ملخص خلصائص النثر القرآين   
 تميل إلى: المدنيــــــــــة (...   بإذا الشرطية()قسم شديد)فيها السجع متناسقة مع مراحل الدعوة تبدأ ب

  األسلوب الجدلي التشريعي 

  (.اذكر مواطن بالغة  القرآن الكريم (. 2 

دقة ،يقصد بها إحكام اإلنشاء بحيث اليتراخى أو يضعف لحذف أو ذكر أو تقدير وتأخير ، :  اإلحكام ودقة اإلشارة( أ
 .اإلشارة يقصد بها اإليجاز أوعرض المعنى بأقل ما يكون من األلفاظ 

 -: ويراد به رصف الكالم رصفاُ متناسب األجزاء ومتالئم األلفاظ والعبارات ومن األمثلة عليها  : حسن اإليقاع(. ب 
العدول عن  -تقديم الضمير على ما يفسره  -تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد  -تقديم ما هو مؤخر في الزمان 

 (.إجراء غير العاقل مجرى العاقل ج -الماضي إلى الحاضر 

والغاية من االلتفات يكون . وهو الخروج من صيغة إلى صيغة أو من معنى إلى معنى آخر ( االلتفات : )  نتقالروعة اال 
 . التعظيم أو التحقير أو التوكيد أو اإليضاحبخصوصية بالغية ك

على سبيل  يكون: التمثيل الظاهر  -: والمقصود تفسير المعاني الغامضة بالصور المشاهدة مثل :  جمال التمثيل(. د 
 ترسل في الناس حكماً بالغة: الحكم  -. التشبيه وعلى سبيل القصص وهو كثير في القرآن 

 : عناصر القصص القرآين يف سورة يوسف 

 الذي يقوم على أساس املشاهد واألحداث :احلدث 

 والشخصيات الثانوية( سيدان يوسف )الشخصية احملورية : الشخصيات 

 احلدث  واليت متثل أتزم: العقدة 

 .احلل 

 الزمان واملكان ويفهمان من خالل سياق النص 

 والسرد وصف األحداث ( يكون بني الشخصيات ) وهناك فرق بني احلوار : احلوار 

 :من األسئلة الدارجة في نصوص النثر القرآني 

 ..اآليةوّضح االلتفات يف .  روعة االنتقال وهو ما يسمى أبسلوب االلتفاتمن خصائص النثر القرآين  -1

 :حدد من اآلايت الكرمية عنصرين من عناصر القصص القرآين حسب اجلدول اآليت  -2

 القرينة اللفظية العنصر القصصي
..............................  

   ................................. 
 



  (حسب النص )  صنّف شخصيات النص حسب صفاتها -3

صنّف الكلمات . ولها معان أخرى تكتسبها من السياق الذي ترد فيه ،تحمل األلفاظ معنى معجميا مباشرا  -4
 :التالية وفق السياق المحدد في الجدول اآلتي 

  أو سياق الغيرة  سياق الكراهية  سياق الحب  

  

  

من خالل الحوار أو من خالل اآلية كذا أو ................... و .......... استخلص العالقة بين شخصية  -5
 ...(قد تكون عالقة مودة أو عالقة كراهية أو عالقة غيرة أو عالقة حسد ) .من خالل العبارة كذا 

الكراهية /الحب / الحقد /الحسد : مثال )  ما القيم اإلنسانية التي يتضمنها الصراع بين الشخصيات ؟ -6
 ...(الصداقة/الغيرة  العداوة /

عناصر القصة الموجودة في ) .بيّن العناصر القصصية التي انبنت عليها قصة يوسف عليه السالم  -7
 (النص

 (من خالل النص ) ما األغراض التي رمت إليها القصة ؟  -8

 (حسب النص .) حدد اآليات التي تضمنت حدود المشهد األول للقصة  -9

/ صص أحسن الق/ صدق الحدث : تكمن في أين تكمن خصوصية القرآن الكريم في بناء عناصر القصة ؟ -11
روعة  /تحّري الحقيقة / لكلمة والموضوع صدق ا/ منها  سمو الغاية والهدف/  أكثر تأثير / أكثر نفعا
 األسلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : خصائص الغزل الحضري: ثالثا 

 من حيث المضمون 

عدم االقتصار على محبوبٍة واحدٍة كما هو الحال في الغزل العذري، وهذا ما يشير إليه كثرة : تعدد أي التجدد وال
 .األسماء الواردة في قصائدهم

  
  تخلو من عمق العواطفالحب ليس تجربة جادة وقاسية تقود إلى األحزان لذلك. 
 ثر فيها الشكوك والعتاب سطحية التجربة أي أن تجربة الحب لديهم ليست عميقة العواطف، بل يك. 
  االستعالء والفخر من حيث الفخر بالنفس واإلعجاب بها لذلك يكثر في القصيدة ضمير المتكلم ألن

 .النص يدور حول ذات الشاعر
  الحضرية أي وصف مظاهر المجتمع الحضري 

 شكلمن حيث ال

   ي تقوم على وصف محاسن تعتمد قصائد الغزل الحضري في بنائها على البداية والت: هيكل القصيدة
 .المحبوبة، وسرد قصة العشق بينهما، وعرٌض لمواقف العتاب والشكوى

 الطابع القصصي، والذي يعتمد على ذكر كل منبالغزل الحضري ذي  يتميز : القصيدة  أسلوب : 
o  المكان الذي وقع فيه اللقاء، وغالباً ما يكون ً  .مكاناً واقعّياً وليس خياليّا
o  فيه اللقاء، وغالباً ما يكون في الليلالزمن الذي حدث. 
o وهم الشاعر ورفاقه، والرسل بينه وبين محبوبته، واألعداء، واألصدقاء، : الشخصيّات

 .والعواذل، والواشون
o هي عبارة عن ذكر كل ما حدث وقت اللقاء: األحداث. 
o ذكر ما دار بينه وبين المحبوبة، أو ما بينه وبين األصدقاء أو األعداء: الحوار. 

  التعبير : 
  إدخال بعض المصطلحات العاميّة للقصيدة، وذلك من باب تطويع اللغة للحياة العاّمة، : اللغة

 .وغالبا ما تكون قريبة من النثر.وللغناء

  جوانب التجديد في شعر الغزل الحضري: 
 .وحدة الغرض، والذي يقتصر على الغزل فقط من بداية القصيدة وحتى نهايتها - أ

 .أي موضوع واحد غالبا ما يكون حكاية غزلية وحدة القصيدة  - ب
 . القصص الغزلي ، تبدو الفصيدة كأنها قصة تشتمل على عناصر القصة  - ت
 الرسائل الشعرية تعرف من خالل صياغة بعض أبيات النص على شكل رسالة  - ث

  أسئلة حول نصوص الغزل الحضري: 
 . ثر الجلوس واالئتناس في مجالس الغناء واللهوالرقة والبساطة والحواريات التي تعبر عن شخصية اجتماعية تؤ

 . التجديد في شعر الغزل الحضري وضح ذلك من خالل األبيات تعدّ وحدة القصيدة من مناحي  -1
 . وصف المحاسن وذكر الحكاية أو الموقفمن خصائص هيكل القصيدة في الغزل الحضري  -2

 .حبوبته صفتين من األوصاف الجسدية التي أضفاها الشاعر على م اذكر - أ

 .بيتا ظهر فيه الحوار بين الشاعر ومحبوبته في حكايته الغزلية  حدد - ب

 .من األبيات السابقة مثالين على ذلك  استخرج.في لغة الشاعر  ثنائية التضادبرزت  -3

 . الصورة البيانية الواردة في البيت الثاني  وضح -4

 .علل شيوع ضمير المتكلم في النص  -5

 .لة الشاعر النفسية للطباق دور في التعبير عن حا -6

 استخرج مثاال على الطباق / أ
 .وضح العبارة السابقة من خالل فهمك للنص / ب

 



  
 

                                    

اكتب لفظين دالين على معجم الحب ولفظين دالين على معجم . تنّوع المعجم الداللي في األبيات السابقة  -7
 :في الجدول اآلتي .جمال في ال

 األلفاظ لمعجما

  الحب

  الجمال

 لألفعال المضارعة حضور مكثف في النص ،فما داللة ذلك ؟ -6

 
 إلى المقدمة والكتاب ، ماذا عرض في تلك المقدمة؟"الشعر والشعراء"قّسم ابن قتيبة كتابه -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مثلية والنادرةالحكاية ال: رابعا

 :الحكاية المثلية / أوال 
 

 ، هي قصة على لسان الحيوان أريد بها معالجة واقع اإلنسان، لحكاية المثليةا** 

 تدور الحكاية المثلية في فضاء عجائبي غرائبي ينطق فيه الحيوان،

 

 حيوانية الشخصيات **

 

 : هدفها أو رسالتها ** 

  .... نقد الواقع االجتماعي وإصالحه

 

 ة والقيم اإلنسانية المثاليةنشر المعرفة العقلي  : وظيفة تعليميةلها   **

 

 :بنية الحكاية المثلية
وهي داللة حتمية على نفي الوجود التاريخي وإثبات الصفة الخيالية .. زعموا أن : قيامها على عبارة -1

 الخالصة للعمل األدبي والعمل السردي 

 حكاية فرعية مضمنة-حكاية أصلية التضمين-2

 :عناصر أسلوب الحكاية المثلية ** 

أي أن األحداث تكون متسارعة كل حدث وراءه حدث آخر في عبارات وجمل قصير وسريعة ) سرعة تواتر األحداث * *
) 

طالق في الزمان و اإلو).. أي أن الزمان والمكان يكونان مطلقين يصلحان لكل زمان ومكان: مطلقية الزمان والمكان ** 
ا و تدعوه الى التّأّمل في حكمها و مقاصدها ، وهو أمر يسّهل تحقيق لى أحداثهإمثال طرافة تشدّ القارئ المكان يكسب األ

  . )االقناع ة أيوظيفة حجاجي

)  أي أن الشخصيات الحقيقية تختفي خلف الشخصيات الحيوانية الواردة في النص. اإليحاء باالختفاء خلف األقنعة ** 
 (باألحداث  وهذا االختفاء يدفع بالقارئ إلى التأمل والتحليل واإلقتناع 

 (أي المعرفة العقلية والقيم اإلنسانية المثالية التي يتضمنها النص ) انيناؤها على موقف تعليمي 

وذلك حتى يتحقق الهدف المنشود من النص وهو اإلصالح االجتماعي فاللغة تكون ) االبتعاد عن إظهار البراعة اللغوية 
 (ات البديعية سهلة بسيطة بعيدة عن الغرابة قليلة توظيف المحسن

 : خصائص أسلوب ابن المقفع 

 البعد عن السجع / أسلوب سهل ممتع  / اإليجاز في التعبير  / االسترسال العذب   

 

 :أسئلة حول نصوص الحكاية المثلية 

 لماذا يحرص ابن المقفع على تجسيد األحداث على ألسنة الحيوانات والطيور ؟ -1

 ؟ نصها للقارئ من خالل اللما الفكرة التي أراد ابن المقفع إيصا -2

 .فيصدق الحكاية عند ابن المقفع ( زعموا أن ) وضح الداللة التي يتسعها السند  -3



 .يعدّ هذا النص بعدا من أبعاد األدب االجتماعي . لعل -4

 .استخلصي العبرة التي انتهت إليها هذه الحكاية المثلية  -5

مطلقية الزمان والمكان  وااليحاء باالختفاء وراء من عناصر أسلوب الحكاية المثلية سرعة تواتر األحداث و  -6
 دلل لهذه العناصر من النص . ااألقنعة 

 .داللة استخدامها في النص اكتب أربعة أفعال ماضية ، ثم وضح. نص توظيف األفعال الماضية يكثر في ال -7

 .مبينا أثر ذلك في مجرى األحداث .حدد من النص شخصية ثابتة وشخصية متطورة  -8

وظيفة : غالبا ماتكون الوظيفة هي . ) وضح هذه الوظيفة . حكاية المضّمنة موظفة لخدمة الحكاية األم جاءت ال -9
 (توضيح أو تفسير أو تأكيد لفكرة الحكاية األم 

الفواعل أي  –المكان  –الزمان  –االحداث .) حدد المقومات القصصية للحكاية المثلية من خالل النص  -11
 (الحل  –العقدة  -اتصيالشخ

  

 :النادرة للجاحظ / ثانيا 

 .هي نص سردي اعتمده الجاحظ للنفاذ إلى قضايا عصره االجتماعية والسياسية
 صالح باطنها نقد اجتماعي يهدف إلى اإل تقوم على االضحاك والسخرية في ظاهرها وفي

 خبار واالحاديثتقوم على بنية األ
 يستند عليه الجاحظ لتوثيق الخبر . ا او معاينة هو سلسلة الرواة الذين ينقلون الخبر إما سماع: السند

 يجاز والمجازيلة لطيفة وحلية بديعة قوامها الغحداثه يقوم عادة على حهو موضوع الخبر وأ: المتن 
 :المقومات السردية للنادرة 

 .يحفزان السامع والقارئ للنص واالستمتاع باألحداث وتخيل األحداث : الزمان والمكان 
 .هي أساس النادرة وأصلها و: الشخصيات 

  . وتكون األحداث مترابطة مع بعضها ومتسلسلة : الحدث 
 الحوار  
 

 :أسئلة حول نصوص النادرة 
 .حددها من النص . يحرص الجاحظ على إقناع القارئ بصدق روايته من خالل بعض اإلشارات الموجزة -1

 (بعض الشخصيات  –األماكن  –ذكر الرواة ) 
 .اذكر خصائص كل منهما مبينا العالقة بينهما ( سردي / وصفي ) في النص قسمان  -2

  يكثر فيها التشبيهات واالستعارات ، وشيوع عنصر .. هو وصف الشخصيات واألماكن وغيرها : الوصفي
 ....اللون والحركة 

  سبة يتوافر فيه عنصري الزمان والمكان ، توظيف األفعال المنا.. هو نقل األحداث والمواقف : السردي
 (بعد ذلك ، قبل ذلك ، ثم ، وغيرها : ) للحدث ، يشتمل على روابط مثل 

 (يفهم من سياق النص )  بيّن مواطن اإلضحاك والسخرية في النص  -3

 . حلل هذا الرأي . النادرة في ظاهرها هزل وإضحاك ، وفي باطنها نقد وسخرية  -4

 (شرح العبارة ، ثم االستدالل على ذلك من خالل النص ) 

الموقف التعليمي أو القضية االجتماعية التي تتضمنها ) الهدف الذي ترمي إليه هذه النادرة ؟  ما  -5
 (.النادرة 



 .اشرح هذه العبارة من خالل النص . من خصائص منهج الجاحظ الواقعية  -6

ثم توضيح ذلك من خالل المشكلة التي .... الواقعية تظهر من خالل التزامه بمشاكل عصره )
 (ص يناقشها الن

 .اشرح هذه العبارة من خالل النص . من خصائص منهج الجاحظ السخرية  -7

السخرية عالج الجاحظ من خاللها كل الموضوعات ووجه بواسطتها نقده إلى مظاهر اجتماعية )
وفكرية ، ويرى الجاحظ أن الضحك أنفع للجسم والروح من الكآبة والحزن ، ومن ثم االستدالل 

 (بمواطن السخرية في النص 

 


