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ُ
الس ِ
اد َسة
الوحدة َّ

الغزل في العصور ال�أدب َّية العرب َّية القديمة
التَّ ْقويم
ـف َجمــال ال َمــراأة ،و َي َتغ َّنــى بمحاسـ ِنها الجســد َّية والمعنو َّيــة ،و ُي َصــوِّ
ُ
 :1واحـ ٌد ِمــن موضوعــات الشِّ ــعر واأ ْغراضــه ال َّرئيســةَ ،يصـ ُ
س المح ِّبيــن.
المشــاعر المض َّطربــة الَّتــي َي ْتركهــا فــي نُ ُفــو ِ
الصرِيح ،الغزل العذر ّي ،الغزل ال َّتقليد ّي ،ال َّتغ ُّزل بالغلمان.
ب -اأنواع الغزل في الشِّ عر
العربي القديم :الغز ُل َّ
ِّ
2
وجه الموازنة:
طبيعة الغزل

مكان ال ُّظهور
تعدُّد المحبوبات
أ�برز ُّ
الشعراء

الغزل الصَّ ريح

العذري
الغزل
ّ
ــاعر فيــه بجســ ِد ال َمــراأة ،ل�
الصحــراء الَّتــي َحاف َظـ ْ
هـ َو غــز ُل َّ
ـت علــى نَقــا ِء ال َّنفـسِ ،الغــزل الَّــذي َي َتغنّــى الشَّ ُ
ِ
ِ
ِ
ولـ ْم َتخْ َتلـ ْ
ـص ال ُمغامــرات واللَّهو.
ـط بِلهـ ِو المــدنَ ،فــكان شــعراً َعفيفـاً صادقـاً ،بجمالهــا المعنــو ّي ،ويــروي قصـ َ
ـاعر َجمــا َل المــراأ ِة وروحهــا ،ولواعــج
َيصـ ُ
ـف ِفيــه الشّ ـ ُ
ِ
نفسـ ِه ،ومعاناتــه.
الحواضر :م َّكة ،والمدينة ،وال َّطائف.

َالبوادي.

خلــص لهــا تتعدَّد فيه المحبوبات.
يقتصــر الشّ ــاعر علــى َمحبوبــ ٍة واحــد ٍةُ ،ي
ُ
طــوال حياتِــه.
والعرجي ،وال�أحوص.
� شُ ــعرائه مــن قبيلــة ( ُعــذرة) العرب َّيــة ،ومنهــم :عمر ب ُن اأبي ربيعة،
ُ
ّ
ــس بــن
جميــل بــ ُن َم ْع َمــر،
وقيــس بــن الملــ َّوح ،و َق ْي ُ
ُ
ُذريــح ،وكُث ِّيــر عــ َّزة.

من قصيدة َدعوني ل َق ْيس بن ال ُمل َّوح
املناقشة َّ
والتحليل

 -١اأ -اأ ْن يتركوه وشاأنه.
بالكي ،حتّى نضج جلده.
ب -ل�أنَّهم اأطالوا تعذيبه ،وهم يعالجونه
ِّ
عش وال�أكفا َن واستغفرا ليا
خليلي قد حانت وفاتي فاطلبا
 -٢البيت:
		 ال َّن َ
ّ
َ

الصباب ِة وشدَّة ح ِّبه لليلى البعيدة عنه.
داء َّ
ُ -٣

وصفَها بالمع ِّذبة.
 -٤اأَ -
بَ -يد ُّل على سوء الحال الَّذي وصل اإليه بعد رحيلها عنه.
َّ5ة ِ
حزن الشّ اعر واآل�مه ،وكثرة بكائه؛ لرحيل المحبوبة.
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فيخف ما به من األم وعذاب.
 -٦لعلَّه ينام؛
ُّ
 -7محبوبته ليلى.

وقلبه بالبنا ِء الَّذي ُيهدَم .كما ش َّبه الهوى بالنّار وقلبه بطعام ينضج (استعارة مكن َّية).
َّ
8ه الشَّ اعر الشَّ وقَ باأدا ٍة للهد ِمَ ،
بسبب ِ
ِ
فراق ال َمحبوبة.
ب -دل�ل ٌة على الحال ِة ال َّن ْفس َّية وال�آل�م الَّتي ُيعانيها الشَّ اعر
 -9ال�أمر( :دعوني ،و ُمدّا ،وارفعا ،واطلبا ،واستغفرا ،وبلِّغا).
ال�ستفهام( :البيت ال ّرابع).
خليلي ،اأيا ويح قلبي).
ال ِّنداء( :مع ِّذبتي،
َّ

الدُّعاء( :لحى الله قوماً).

وخليلي ،واأنضج).
10رها الشّ اعر( :دعوني،
َّ
َّ

الصــورة الَّتــي رســمها
ـص ،تتــرك اأثــراً انفعال ّيـاً فــي نفــس المتل ّقــي ،وتوحــي بالمشــهد اأو ّ
ب -يمثِّــل هــذا َّالتكــرار ســمة جمال َّيــة فــي ال َّنـ ِّ
الشّ ــاعر ،وهــي عذابــه لفــراق المحبوبــة.

من نون َّية ابن زيدون
املناقشة َّ
والتحليل

1ادس.
ّ
َّ2هر لدعوة اأعدائه ،فقد انقطعت العلاقة بينه وبين المحبوبة ،وتغ َّير حالهما.
 ّ3اعر من لقاء المحبوبة في الدُّنيا ،واأخذ يتمنّى لقاءها يوم القيامة.
4ه الشّ اعر الحزن بلباس متجدِّد ،ل� يبلى ،وقد األبسته اإيّاه المحبوبة برحيلها عنه؛ ما جعله يبلى ،ويذوب تدريج ّياً.
َّ
ب -يوحي بسيطرة الحزن على الشّ اعر ،وقسوة رحيل المحبوبة على نفسه؛ فحزنه يتجدَّد باستمرار.
(ج َّنة الخُ ْل ِدِ ،س ْد َرتها ،ال َكوثَر ،زقّوماًِ ،غ ْسل ْينا) :اقتبس الشّ اعر هذه ال�ألفاظ من القراآن الكريم.
َ -٥
		
ج َّنة الخلد ،كما في قوله تعالى" :قل اأذلك خير اأم جنّة الخلد الَّتي ُوع َد الم َّتقون".
			جم)١٤-١٣ :
سدرتها ،كما في قوله تعالى"َ :و َل َق ْد َراآ ُه نز َل ًة اأخْ رى ِع ْن َد ِس ْد َر ِة ا ْل ُم ْن َتهى".
َّ
					
الكوثر ،كما في قوله تعالى" :اإِنَا اأ ْع َط ْينا َك ال َك ْوثَر".
				افات)٦٢ :
َّ".
زقّوماً ،كما في قوله تعالى" :اأذلِكَ خَ ْي ٌر نـزل� ً اأ ْم شَ َج َر ُة الز ِ
ّ
					
ِغسلينا ،كما في قوله تعالى"َ :ول� َطعا ٌم اإِل� ّ ِم ْن ِغ ْسلين".
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بيض اإلى الحياة الوا ِد َع ِة الهانئ ِة الجميل ِة بوجو ِد المحبوب ِة.
ُ
 6اللَّو ُن ال� أ ُ
ويرمز اللَّو ُن ال�أسو ُد اإلى ال�أيّا ِم الَّتي خَ َل ْت ِمن ولّ�دة ،بعد رحيلها ،حيث اله ّم والحزن.
( -7ال َّتنائي ،تَجافينا ،انْ ِت ِ
نبت ،بعدكم ،بِ ْن ُتم ،بنّا ،حالت ،ل َف ْق ِدكُمَ ،ع َّز اللِّقاء).
زاحهم ،انح َّل ،اأ َّ
ِ
والحاضــر؛ ليؤثِّــر فــي نفــس المتل ّقــي ،مــن خــلال الموازنــة بيــن مشــاعره واأحاسيســه فــي ظـ ِّل الوصـ ِل
 ّ8ــاعر بيـ َـن زم َنــي الماضــي
والفـ ِ
ـراق ،واللِّقــا ِء والــودا ِع ،فيقــول" :فغــدت ايّامنــا ســوداً"" ،وكانــت بكــم بيضـاً ليالينــا".
كمــا اعتمــد الشّ ــاعر علــى المفــردات المتضــا ّدة فــي وصــف حياتــه بيــن الماضــي والحاضــر ،مــن خــلال ال ِّطبــاق ،مــن مثــل( :ال َّتنائــي،
ـت ،موصــول�)( ،ابتلَّــت ،ج َّفــت)( ،ســوداً ،بيضـاً)( ،ســدرتها،
تدانينــا)( ،لقيانــا ،تجافينــا)( ،يضحكنــا ،يبكينــا)( ،انحـ َّل ،معقــودا)( ،انبـ َّ
زقّومـاً)( ،عـ َّز اللِّقــاء ،نلقاكــم)( ،الدُّنيــا ،موقــف الحشــر).
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السابعة:
الوحدة ّ
ال ِّرثاء
التَّقويم

 -١ال ِّرثــاء :واحـ ٌد ِمــن الُفُنــون الشِّ ــعر َّية الَّتــي ُع ِر َفــت فــي الشِّ ــعر ال َعربـ ِّـي قديمـاً وحديثـاً ،وهــو ُبــكاء ال َم ِّيـ ِ
ـت ،وال َّتف َُّجع وال�أســى عليه ،و ِذكــر َمنا ِقبه
ِ
وصفاتِــه ،مــن ِصـ ٍ
الحــزن عليــه ،وال�شــتياق لــه ،وهــو مــن اأصدق الشِّ ــعر عنــد العرب.
وجــراأة ،وكـ َـرم ،و َت ْقــوىَ ،وورع ،مــع اإظهــا ِر ُ
ـدقُ ،
صرة ،والقُدس.
َ 2
َ
3بو َّية:
َّ
بي مح َّمد -صلّى الله عليه وسلّم.-
َّ
� ِّ
بِ -ذكر ِصفات ِه الخ ْل ِق َّية والخُ لُ ِق َّية.
ج -اإ ْظهار الشَّ وق لرؤي ِته ،وزيا َرة ق ْبر ِه ،وال�أما ِكن المقدَّسة الَّتي ت ْرتبط بحياتِه.
دِ -ذكر معجزاتِه الما ِّد َّية والمعنو َّية.
هـَ -بيان َبعض جوانِب سيرت ِه.
و -ال�إ شادة بغزواتِه وانتصاراتِه؛ تعظيماً له وتَقديراً.
السلاطين له.
َّ
4ص ُّوف في المجتمع ،وتشجيع َّ

ياسية وال�قتصاد َّية اآنذاك.
ب -تر ّدي ال�أوضاع ال�جتماع َّية ِّ
والس َّ
ج -اش ِتداد خَ َط ِر ال�أعدا ِء على دول ِة ال�إ سلام من صليب ّيين وتَتار.

ومي ل�بنه ال�أوسط
رثاء ابن ال ّر ِّ
املناقشة َّ
والتحليل

 -١لع َّل البكاء يشفي قلبه الحزين لوفاة ابنه.
ظهر استسلام الشَّ اعر لموت ابنه عندما قام بدفنه مستسلماً للقضاء والقدر؛ اإذ يقول" :اأ ْه َدتُ ُه ك ّفاي للثَّرى".
 -٢اأَ -ي ُ
ب -تَظهر لوعة الشّ اعر على ابنه في ال َّتاأ ُّوه وال ُّندبة على َف ْقده؛ اإذ يقول" :يا َح ْس َر َة ال ُمهدي".
 -٣اأ -ح ّبات القلوب.
ب -يد ّل على مكانتهم العزيزة عند الشّ اعر ،فال�بن يسكن في صميم قلب ال�أب.
تتوســط ال ِعقــد ،وبفق ِدهــا يفقـ ُد ال ِعقـ ُد جمالــه ،وهــذا يــد ُّل علــى مكانــة ابنــه ال�أوســط (مح َّمــد)؛
 -٤شـ َّبه الشّ ـ ُ
ـاعر اب َنــه بالجوهــر ِة الثَّمينـ ِة الَّتــي َّ
والســعاد ِة.
ـب اأول�ده اإليــه ،وبفقـ ِده يفتقــد الشّ ــاعر شــهو َة الحيــاة ،ويعجـ ُز عــن ِ
الفرح َّ
فهــو اأحـ ُّ
 -٥لقــد غ َّيــب المــوت ابنــي عــن ناظــر ّي ،وعلــى ال َّرغــم مــن قــرب قبــره منّــي ،اإلّ� اأنَّــه بعيـ ٌد عنّــي ،ل� يمكننــي رؤيتــه اأو ال�جتمــاع بــه؛ فهــو
بعيـ ٌد فــي عالــم اآخــر بعــد موتــه.
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 -٦ظـ َّل ال�بــن يعانــي ،ويــذوب شــيئاً فشــيئاً ،مثــل غصــن الغــار اأو ال�آس ال َّطــر ّي ،وظهــر اإيقــاع ال َّزمــن البطــيء فــي هــذا البيــت؛ وذلــك مــن
خــلال ال�ألفــاظ الَّتــي وظَّفهــا ّ
الشــاعر ،فــي معــرض وصــف معانــاة ابنــه مــع المــرض ،فهــو لــم يمــت بســرعة ،واإنَّمــا ذاب شــيئاً فشــيئاً،
واأثَّــر فــي نفسـ َّية الشّ ــاعر واأتعبهــا.
أ
٧لفــاظ المــوت :اأودى نظيركمــا ،اأ ْه َد ْت ـ ُه َك ّفــا َي لِلثَّـــرى ،ال َمنايــاِ ،حمــا ُم ال َم ـ ْو ِتَ ،طــوا ُه ال ـ َّردى ،مــزاره ،لقــد ق ـ َّل بيــن المهــد
واللَّحــدُ ،ض ـ َّم فــي اللَّحــد ،اأوفــد معشــراً ،عســكر ال�أمــوات.
ب -أالفاظ الحزنُ :بكاؤكُما ،يا حسرة ال ُمهدي ،تساقط نفسه ،اأ ْص َب ْح ُت ِفي لَ ّذ ِ
ات َع ْيشي اأخا ُز ْه ِدَ ،ث ِك ْل ُت ُس ْروري كُلَّ ُه.
ص ،مع غلبة األفاظ الموت؛ بما يتناسب والماأساة الَّتي يعيشها الشّ اعر بعد موت ابنه.
وقد تك َّررت هذه ال�ألفاظ في ال َّن ِّ
 -٨لمــا لهــا مــن امتــداد زمنـ ٍّـي؛ اإذ تســتغرق وقتـاً اأطــول فــي ال ُّنطــق؛ مــا يعكــس امتــداد زمــن حــزن الشّ ــاعر واألمــه ومعاناتــه لوفــاة ابنــه ،بعــد
معانــاة طويلــة مــع المــرض.

البوصيري
من برد ِة
ِّ

املناقشة َّ
والتحليل
 -١اأ -مقدِّمة غزل َّية (.)٣ -١
ب -ال َّتحذير من هوى ال َّنفس (.)٤
ج -مدح ال َّرسول الكريم وما ي َّتصل به من مولد ،ومعجزات ،ومناجاة (.)١١ -٥
ـظ علــى الغـ ِ
لاحـ ُ
ـزل فــي مقدِّمــة ُالبــردة اأنَّــه
 -٢بــداأ الشّ ــاعر بالمقدِّمـ ُة الغزل َّيـ ُة جريـاً علــى عــادة الشُّ ــعراء القدمــاء منـ ُذ العصـ ِر الجاهلـ ّـي ،و ُي َ
منحــى
غــز ٌل يتجــاو ُز ال ِّنطــاقَ
الحسـ َّـي الملمــوس اإلــى مــا هــو مجــاز ٌّي واإيحائـ ٌّـي عفيــف؛ فمقدِّمـ ُة القصيــد ِة غزل َّيـ ٌة تقليد َّيـ ٌة؛ لك َّنهــا ذات ً
ِّ
ِ
ِ
ِ
ـب البوصيــر ِّي لل َّرســول الكريــم ،وشــوقه لزيارتــه.
روحـ ٍّـي ينـ ُّم عــن حـ ِّ
 -٣اأ -استجابة ال�أشجار لطلبه – صلّى الله عليه وسلّم ،-وسجودها ،وسيرها دون ساق.
ب -الغمامة الَّتي كانت تظلُّه – صلّى الله عليه وسلّم -في ك ِّل مكان يسير فيه.
 -٤البيتان العاشر والحادي عشر.
رضيع؛ فكلاهما يسير حسب ما اعتاده.
س في تعلُّ ِقها بال�أشيا ِء بطفلٍ
اعر حا َل ال َّنف ِ
ٍ
 -٥اأ -ش َّبه الشّ ُ
ـلامي مــع ال َّنبـ ِّـي مح َّمــد -صلّــى اللــه عليــه وسـلّم ،-باإنسـ ٍ
ـير علــى سـ ٍ
ـاق واحــد ٍة بــلا
ـان يسـ ُ
ب -شـ َّبه الشَّ ـ ُ
ـاعر اتّبــا َع ال�أشــجا ِر للدّيــنِ ال�إ سـ ِّ
قــدم ،ويســج ُد للــه تعالــى ،وهــو اســتعارة مكن َّيــة.
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الوحدة ّ
الثامنة:
َّ
الموشحات
فن
ُّ
التَّقويم

-١

-٢

السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

رمز ال�إ جابة

3

2

2

ـاح
وسـ ّمي بالموشَّ ـ ِـح؛ لِمــا فيــه مــن تَرصيـ ٍـع ،و َت ْزييــن ،وص ْنعــة ،تشــبيهاً لــه بوشـ ِ
الموشَّ ــح :لــو ٌن ِشــعر ّي ا ْب َت َكــره شُ ـ َعراء ال�أنْدَلــسُ ،
والجوا ِهــر.
المــراأة
َّ
المرصــع باللُّؤلُــؤ َ

-٣
ُ
� شعراء ال�أندلس في ال َّتح ُّر ِر من قُيود الشِّ عر ال َّتقليد َّية.
ِ
ب -ميلهم اإلى ال َّتجديد في ال� أ ِ
وحروف ال َّرو ّي.
وزان ،والقوافي،
ج -شُ يوع الغناء وال�أناشيد الَّتي ت َْحتاج اإلى الشِّ عر الخَ ف ْيف.
الموسيقي الَّذي اأدْخَ َله زرياب وتلاميذه في ال� أ ِ
لحان والغنا ِء.
د -ال َّتجديد
ّ
-٤
-٥

شبيلي ،ولِسا ُن الدّين بن الخطيب ،وابن سهل ال�إ
ا ْب ُن زهر ال�إ
طيلي.
شبيلي ،وال ُّت ّ
ّ
ّ

ٍ
مدح ،وهجا ٍءٍ ،
ووصف ،وفخرٍ ،ورثا ٍء ،وزه ٍد ،وطبيعة.
وغزل،
ال�أغراض ال َّتقليد َّية من ٍ

-٦
غصن ـاً ،وقــد تختلــف قافيــة الغصنيــن ،أاو
الم ْط َلــعَ :ي َتك ـ َّو ُن عــادة مــن شَ ـ ْطرين ،اأو اأ ْر َبعــة اأ ْش ـ ُطرُ ،ي َســمى ك ٌّل ِم ْنهــا ْ
ت َّتفــق ،والمطلــع غيــر اأساسـ ٍّـي فــي الموشَّ ــح؛ فقــد يبــداأ بالـدّور مباشــرة ،وفــي هــذه الحــال ُيسـ ّمى الموشَّ ــح اأقــرع،
ّ�ــا اإذا بــداأ بالمطلــعُ ،فيسـ ّمى تا ّمـاً.
الـدّور :هــو ال�أســطر ،اأو ال� أ ْقســام الَّتــي تَلــي ال َم ْط َلــع وتُخال ُفــه فــي القافيـ ِة ،ول� تقـ ُّل عــن ثلاثــة ،ول� يتجــاو ُز عددهــا
خمســ َة ،ويســ ّمى ك ٌّل منهــا ســمطاً ،ولــك ّل دور فــي الموشَّ ــح بيــت وقفــل ،وتتكــ َّرر ال�أدوار بنفــس العــدد فــي
الموشَّ ــح ،وتكــون مــن وزن المطلــع ،ولكــن قافيتــه مختلفــة.
القُفــل :مــا يلــي الـدّور مباشــرة ،ويوافــق المطلــع فــي القافيــة ،وعــدد ال�أغصــان ،ول� يشــترط عــدد محـدَّد للقفــل فــي
الموشَّ ــح الواحــد.
الخَ رجة :اآخر قُفل في الموشَّ ح.
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من َّ
موشح جادك الغيث للسان الدّين بن الخطيب
املناقشة َّ
والتحليل
-١

ـرب اإلــى لوحـ ٍة فنّ َّيـ ٍة ناطقــة؛
ا ْز َدحــم الموشَّ ــح ُّ
بالصــو ِر ال ُم َتن ِّوعــة ال ُمل َّونَــة الَّتــي تُ َمثِّــل البيئــة ال َّطبيع َّيــة الخ ّلابــة فــي ال�أندَلــس ،وهــي اأقـ ُ
فقــد نــزل المطــر ،وكَســا الـ َّروض ثوبـاً مشــرقاً مــن العشــب ال�أخضــر ،وال�أزهــا ِر الجميلــة ال ُم َت َف ِّتحــة ِ
الباســمة ،وقــد اأخــذت شَ ــقائِق
الســماء ،وكاأ َّن الجمــال كســا ال�أرض ثوبـاً مزخرفـاً تباهــى بــه ،وجعــل
ال ُنعمــان َت ْنطــق باأثـ ِر المطــر ِ ،وتــد ُّل علــى اأنَّهــا وليــد ُة مــا ِء َّ
ك ّلا ً مــن المــاء والحصــى يتناجيــان ،ويتغــازل�ن ،ويخلــو ك ُّل حبيــب بحبيبــه ،فيغــار الــورد ويضجــر ،ويفتــح ال�آس اأذنيــه؛ ليســترق
الســمع ،ويســتمع اإلــى المناجــاة الغرام َّيــة فــي الـ َّروض ،وكلُّــه فطنــة وذكاء.
َّ
ص َّوره حلماً م َّر سريعاً ،ونظرة سريعة اأ ِخذت ِخلسة.

-٣

الشَّ وق والحنين لوطنه ال�أندلس ،والحزن على فراقها.

-٤

ال َّتوريــة فــي كلمــة (ال ُّنعمــان)؛ فالمعنــى القريــب هــو ملــك الحيــرة ال ُّنعمــان بــن المنــذر ،وهــو غيــر مــراد ،والمعنــى البعيــد (شــقائق
الســماء).
ال ُّنعمــان) ،وهــو المــراد ،والقرينــة (روى) و(مــاء َّ

-٢

الســماء)؛ فالمعنــى القريــب جـ ُّد ال ُّنعمــان ملــك الحيــرة ،وهــو غيــر مــراد ،والمعنــى البعيــد المطــر ،وهــو
وال َّتوريــة فــي كلمــة (مــاء َّ
المــراد ،والقرينــة (ال ُّنعمــان) و(روى).
-٥
-٦

طلبي؛ لوجود مؤكِّد واحد هو (قد).
ّ
اأ -تشخيص عناصر ال َّطبيعة.

المحس ِ
نات البديع َّية.
ب -توظيف
ِّ
ج -ال َّتاأثُّر بالثَّقافة الدّين َّية ال�إ سلام َّية.
الصور الجمال َّية.
د -كثرة ُّ
هـ -عذوبة ال�ألفاظ ورقّتها.
و -تن ُّوع ال�أساليب بين الخبر وال�إ نشاء.
سرها.
ز -سهولة ال�أفكار و ُي ُ
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الوحدة ّ
التاسعة:
العربي القديم
النَّثر
ُّ
فن ُ
الخ ْطبة
أ� َّول�ًُّ -
التَّقويم

الجماهيــر ُمشــا َفه ًة؛ بِهـ ِ
ـدف ال َّتاأثيــر بهــم ،واس ـ ِتمال ِتهم ،واإقنا ِع ِهــم ،وتتك ـ ّون مــن :مقدِّم ـ ٍة،
 -١الخُ طبــةَ :ف ـ ٌّن نَثــر ٌّي َيع َتم ـ ُد علــى ُمخاطب ـ ِة َ
وموضــو ٍع ،وخاتمــة.
الملوك ،وا ِ
ِ
ِ
ومواقف ال�إ صلاح َب ْين ال َّناس.
الحروب،
واج ،وال�إ يفا ِد على
إعلان ُ
 -٢في ال َّتهنئ ِة ،وال َّز ِ
س بالقي ِم ال َّنبيلة الَّتي اأتَت بِها رسال ُة ال�إ سلا ِم.
الجديد ،و َت ْعريف ال َّنا ِ
صب َحت الخطبة من وسائ ِل الدَّعوة اإلى الدّين َ
 -٣اأ -اأ َ
الجمعة ،والعيدَين ،وال�س ِتسقاء.
ب-
ْ
صارت الخطب ُة جزءاً من العباد ِة ،كما هو الحال في صلا ِة ُ
حث الجنو ِد على الجها ِد وال َّتضحي ِة.
ج -كانت الخطب ُة وسيل َة القاد ِة لِ ِّ
ـال ِ
ـول ،وبعــد انتقـ ِ
ـت الخُ طبــة توظيفـاً بــارزاً فــي موضــوع الخلافـ ِة فــي صــد ِر ال�إ ســلا ِم بعـ َد وفــاة ال َّرسـ ِ
الخلا َفــة اإلــى ال�أمويّيــن،
دُ -و ِّظ َفـ ْ
وصــراع ال ِفــرق ال�إ ســلام َّية عليهــا.
السياس َّية ،والخُ طب الدّين َّية ،والخُ طب ال�ج ِتماع َّية.
َ ُ4طب ِّ
قس بن ساعدة ال�إ ياد ّي ،واأكثم بن ص ْي ِف ّي ،وخارجة بن ِسنان.
ُّ :5
ِّ
الصدّيــق ،وعلـ ّـي بــن اأبــي طالــب ،وع ْبــد اللــه
ـلامي :ال َّنبـ ُّـي مح َّمــد -صلّــى اللــه عليــه وسـلّم ،-واأبــو بكــر ِّ
ب -مــن خطبــاء العصــر ال�إ سـ ِّ
بــن ال ُّزبيــر ،وعبــد اللــه بــن ع ّبــاس ،ومعاويــة بــن اأبــي ســفيان ،والح ّجــاج بــن يوســف ،وزيــاد بــن اأبيــه.
والسلا ُم على رسولِه.
البدء بحم ِد الله َّ
والصلا ُة َّ
 -٦اأُ -
ب -ال�ستشها ُد بالقرا ِآن الكري ِم.
ج -بروز العاطفة الدّين َّية ،الَّتي تُركِّز على ال�آخرة وما فيها من ثواب وعقاب ،وتُح ِّذر من مفاتن الدُّنيا ال ّزائلة.

الصنعة وال َّتكلُّف في اللُّغة وال�أسلوب.
د -الوضوح ،والبعد عن َّ

 َّ٧وهاء :هي الخُ طبة الَّتي تخلو من ال� ْق ِتباس من القرا ِآن الكري ِم.
ب -الخطبة الب ْتراء :هي الخُ طب ُة الَّتي ل� تبداأ بالحم ِد والثَّنا ِء.
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لعلي بن أابي طالب في وصف الدُّنيا والتَّحذير منها
من خطبة ٍّ
املناقشة َّ
والتحليل

صف الدُّنيا و َمظا ِهرها الخادعة ال ّزائِفة.
 11اأَ -و ُ
ب -تقلُّ ُب اأ ِ
حوال الدُّنيا من نعي ٍم اإلى شَ قاء ،وفناؤها وزوالها.
الحياة الباقية.
ج -ال�عتبا ُر بمصائ ِر ال ّسابقين الَّذين تَركوا الدُّنيا اإلى َ
 22اأ -دار فناء.

		رر.
		
َّ

 33تقوى الله ع َّز وج َّل.
السابقة ،ففيه اأكبر دليل على الفناء وال َّزوال ،ومن ذلك قوله:
علي -رضي اللَّه عنه -على ضرب ال�أمثال للاعتبار بمصائر ال�أمم ّ
 44اعتمد ّ
كثف جنوداً؟" وقوله" :فهل بلغكم اأ َّن الدُّنيا
"اأ ْ
لستم في مساكن َمن كان قبلكم اأطو َل اأعماراً ،واأبقى اآثاراً ،واأبع َد اآمال�ً ،واأع َّد عديداً ،واأ َ
سخت لهم نفساً بفدية؟ اأو اأعانتهم بمعونة؟ اأو اأحسنت لهم صحبة؟" ومثال ذلك كثير في الخطبة.
 55اأ -كناية عن تغ ُّير حال الدُّنيا ،وعدم استقرارها؛ فهي في اإقبال على النّاس ،واإدبار عنهم.
ب -كناية عن قلَّة ال�أمان وال�طمئنان في الدُّنيا ،وكثرة الخوف والفزع فيها.
"حفَّت بالشَّ هوات ،وتح َّببت بالعاجلة".
 66اأُ -
لستم في مساكن َمن كان قبلكم اأطول اأعماراً ،واأبقى اآثاراً ،واأبعد اآمال�ً ،واأع َّد عديداً ،واأكثف جنوداً؟"
ب" -اأ ْ
ج" -اإ ْن جانب منها اعذوذب واحلولى ،اأم َّر منها جانب فاأوبى".
ولكن سرعا َن
 77اأ -ش َّبه الله حا َل الدُّنيا في تغ ُّيرها ،وعدم دوام حالها ،بال�أرض ِالَّتي يسقط عليها المطر ،فترتوي به ،وتخض ُّر ،وتنبتْ ،
يجف نباتها ،ويصبح هشيماً
يح ،ما يد ُّل على سرعة تغ ُّير حال الدُّنيا.
تذهب ب ِه ال ّر ُ
ما ُّ
ُ
ٍ
يدوس به اأهله ،ويعفِّرهم بال ُّت ِ
ِ
بالمصائب ،ما يد ُّل على كثرة هموم الدُّنيا ،واإذل�لها
راب ،ويثْقلهم
س ل ُه حاف ٌر
ب -ش َّب َه الدُّنيا
بحيوان مفتر ٍ
ُ
ل ّلاهثين وراءها.
ج -ش َّبه الدن ّيا با ٍ
الصحبة ،ما يوحي بغدر الدُّنيا ،وبخلها على النّاس.
إنسان بخيل ل� يعين غيره ،ول� ُيحس ُن ُّ

 88اأ -ال َّترادف :يفيد في تاأكيد المعنى ،وتقويته ،ومن اأمثلته( :اعذوذب واحلولى)( ،غ ّرارة وض ّرارة)( ،حائلة وزائلة)( ،نافدة وبائدة)( ،اأطول
واأبقى)( ،ال َّنوائب والفوادح والقوارع)( ،متدانون وقريبون)( ،اأضغانهم واأحقادهم)( ،الحياة الدّائمة ،والدّار الباقية).
ب -ال ِّطباق :يفيد في توضيح المعنى وتوكيده ،ومن اأمثلته(:حبرة وعبرة)( ،س ّراء وض ّراء)( ،ظهر وبطن)( ،اعذوذب واأم َّر)( ،غضارتها ونوائبها)،
(يمسي واأصبح)( ،جيرة واأبعاد)( ،السَّ
 99جاءت الخطبة باألفاظ شديدة قاسية في وصف الدُّنيا ،اإلّ� اأنَّها حقيقة ل� يمكن اإنكارها ،وقد اعتمد الخطيب على ال َّترهيب؛ لما له من
دل�ل�ت في ال َّتحذير من الدُّنيا ،وال�نخداع بها ،والجري وراءها ،دون ال َّتفكير بال�آخرة والعمل من اأجلها ،وهذا ل� يعني عدم عيش الحياة
السعادة ل� تتوفَّر اإلّ� بال َّتقوى ،فاأكثر النّاس تعاس ًة هم من ي َّتبعون شهواتهم ،وينسون اآخرتهم عندما ينغمسون في الحرام.
بسعادة ،ولك ّن ّ
 -10اأ -ال�ستشهاد بالقراآن الكريم.
ب -ال�إ قناع والتّاأثير.
والمحسنات البديع َّية.
الصور البلاغ َّية
ج -توظيف ّ
ّ
د -بروز ال ّروح ال�إ سلام َّية.
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المقامة
َف ُّن َ
التَّقويم
1
السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

رمز ال�إ جابة

3

1

2

َهاني.
		مخشر ّي.
السعد ّي.
ْ
َّ
 -٢اأ -اب ُن نَباتة َّ
			ف ّ
الغريب ،وال� أ ِ
ِ
ِ
بهدف اإظها ِر المقدر ِة اللُّغو َّية.
لفاظ النّادر ِة؛
 -٣اأ -كثر ُة الكلا ِم
والب َطل ،وال ُع ْقدَة.
ب -اشتمالُها على عناصر ثلاثة :ال ّراويَ ،
نات البديع َّي ِة ،كال ِّط ِ
المحس ِ
باق ،والجناسِ ،والمقابل ِة ،وغيرِها.
المسجوع ،واشتمالُها على
ج -اأسلو ُبها ْ
ِّ
ِ
ُعالجها ال َمقام ُة.
د -تتض َّم ُن كثيراً من الحك ِم
والمواعظ حو َل القض َّية الَّتي ت ُ
س اأو ٍ
ِ
مكان مح ّد ٍد ،وفي زمنٍ مح ّد ٍد.
هـ -تتض َّم ُن المقام ُة الواحد ُة حدثاً واحداً في
الغالبَ ،يدو ُر في مجل ٍ
و -تشتم ُل في كثي ٍر من ال� أ ِ
ض ال�أشعارِ.
حيان على بع ِ
 -٤اأ -ال ُكدية.
ب -ال�إ ْرشاد وال َّتوجيه.
ال�جتماعي.
السلوك
ج -نقد ُّ
ّ
د -بعض المقامات تناولت موضوعات دين َّية ،اأو لغو َّية ،اأو نقد َّية ،اأو فُكاه َّية ،وغيرها.
الســرد ِّي المســجوع ،وطابعهــا
 -٥المقامـ ُة لغــة :الجماعـ ُة اأو المجلــس ،والمقامــة اصطلاحـاً :فـ ٌّن نثــر ٌّي يشْ ــب ُه َّ
القصـ َة ،تمتــا ُز باأســلوبِها َّ
الفكاهـ ِّـي الَّــذي يتض َّمــن نكتــة اأو ملحــة.
س فــي مـ ٍ
ص
مخصـ ٍ
والعلاقــة بيــن المعنييــن ناجــم عــن طبيعـ ِة اإلقــاء المقامـ ِة؛ فهــي ل� تكــون اإلّ� فــي جلسـ ِة جماعـ ٍة مــن النّــا ِ
ـكان َّ
�َّد؛ بغــرض ال�إ متــاع وال�إ فــادة.
 -٦الشَّ ــخص ّيات ،وال َّزمــان ،والمــكان ،والحــدث ،والعقــدة ،والحــ ّل ،اإضافــة اإلــى كونِهــا تتنــاول موضوعــاً واحــداً ،وتتض َّمــن حكمــاً
ومواعــظ تســتخلص مــن الموضــوع المعالــج فيهــا.
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للحريري
المقامة الصَّ نعان َّية
ِّ
املناقشة َّ
والتحليل

مجلس المقامة.
صنعاء ،البلد الَّتي انعق َد فيها
 -1ن ُِس َبت المقامة اإلى
َ
ُ
 -2كان َفقيراً ُمعدماً َجائعاً ،في حالة رثَّة.
ِ
حاج َته ،اأو اأ ٍ
ديب ُيف ِّر ُج عنه غ َّمه برؤيته ،وبرواية يسمعها منه.
عن رجلٍ ُيعي ُنه في
ْ -3
طرقات صنعاء ،ويقضي َ
س وال َّنحيب.
-4
� مك َت ٌّظ بالنّا ِ
ٌ
الخطيــب :رجــ ٌل َح َســ ُن ال َمظهــر ،رقيــ ُق ِ
بَ -
لامــح صوتِــه للنّياحــ ِة اأقــرب ،وكلامــه
الســياحة ،و َم ُ
الخلقــة ،تبــدو عليــه اأمــارات ِّ
وســط جمعــاً مــن النّــاسِ ،يعظهــم ،وقــد اأحاطــوا بــه اإحاطــة الهالــة بالقمــر.
كالجواهــر ،وهــو َي َت َّ
� اأن تخشاه) ،تاأثُّر بقوله تعالى" :وتخشى النّاس والله اأح ّق اأن تخشاه".
-5
ُّ
ب( -وحصحص لك الح ّق) ،تاأثُّر بقوله تعالى" :ال�آن حصحص الح ّق".
ج( -وكاد يتم َّيز من الغيظ) ،تاأثُّر بقوله تعالى" :تكاد تم َّيز من الغيظ".
�مثيل على النّاس؛ فقد تق َّمص شخص َّية المؤمن المتد ِّين النّاصح الواعظ لهم ،والخائف عليهم من العذاب ،والحريص
-6
َّ
على مصلحتهم ال�أخرو َّية قبل الدُّنيو َّية.
ب -نعم .فقد انطلت الحيلة عليهم؛ ودفعوا له المال الَّذي زعم اأنَّه سيو ِّزعه على المحتاجين.
(الجامح ،الجانِ ُح).
سايح)،
 َ� -7ميصة ،الخَ َ
جاج َت ُهُ ،مجاج َت ُه)( ،نفقَتكَ  ،رفقَتكَ )َ ( ،م ِ
ُ
بيصة)َ ( ،ع َ
سارحَ ،م ِ
السجع" :ل ّما اقتعدت غارب ال�غتراب ،واأناأتني المتربة عن ال�أتراب"" .ط َّوحت بي طوائح ال َّزمن ،اإلى صنعاء اليمن".
بَّ -
ـول الشَّ ــيء ،وال�إ تْيـ ِ
عجــب مــن قـ ِ
غيرهــم نُصح ـاً واإ ْرشــاد ًا
ـان بض ـدِّه ،وهــي ظاهــر ٌة مؤســف ٌة عن ـ َد كثي ـ ٍر مــن النّــا ِ
 -8ال َّت ُّ
س الَّذيـ َـن ُيشْ ــبعون َ
ِ
وح َكم ـاً ،ونجدهــم اأكثـ َـر النّــاس انْفلا َت ـاً م ّمــا َي َتحدَّثــون بِــه؛ فقــد ظهــر الخطيــب اإمام ـاً واعظ ـاً ،وهــو فــي الحقيقــة ســارق محتــال
شــارب خمــر.
ِ
الضوء ،اأو بصورة الثَّمر يحيط به الغلاف
توس ِط
�ه
-9
بين هال ِة َّ
وس ِط َ
الخطيب َ
َّ
بين ال َّناس ،بصورة القم ِر ال ُم َت ِّ
ُ
الكاتب صورة ُّ
من ك ِّل مكان؛ ما يوحي بمكانته ونظرتهم اإليه باحترام.
الخطيب بماء منساب اإلى داخل المغارة؛ ما يوحي بالحرص على األّ� يراه اأحد.
ب -ش َّب َه
َ
 1010اأُّ -
الشخوص:
القصة ،وهو شخص َّية رئيسة.
روجيَ :بط ُل َّ
 اأبو ْزي ٍد َّالس ُّ
ُ
الحارث ب ُن ه َّمام :ال ّراوي.
 تلميذ اأبي زيد :شخص َّية ثابتة. َجم ُع النّاسِ.خاص( :ال َّنادي ،وال َمغارة).
ب -المكان :مكا ٌن عامّ( :اأح ُد اأحيا ِء صنعاء اليمن) .ومكان
ٌّ
اسي.
ج -ال َّزمان :في العصر الع ّب ّ
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د -الحدث :موعظ ُة رجلٍ َ
يلفت حس ُن حدي ِثة انتبا َه ال ّراوي في َّتب ُعه.
جمع من النّاسُِ ،
وسط ٍ
هـ -العقدة :خداع الخطيب للنّاس ،وا ِّدعائه باأنَّه واعظ لهم ،وهو في الحقيقة محتال ،يجمع المال ،ويشرب الخمر.
و -الح ّل :وصول ال ّراوي اإلى مكان الخطيب ،وكشف س ِّره ،باأنَّه كاذب ،وشارب خمر.
1111اأ -اشتمالها على عناصر ثلاثة :ال ّراوي ،والبطل ،والعقدة.
المحسنات البديع َّية بكثرة.
ب -توظيف
ِّ
الصور الجمال َّية البلاغ َّية.
ج -اشتمالها على ُّ
د -كثرة ِ
الحكم والمواعظ.
هـ -تاأثُّر الكاتب بالقراآن الكريم.
و -قائمة على حدث واحد ،في مجلس محدَّد ،وزمن محدَّد.
ز -كثرة الكلام الغريب ،وال�ألفاظ النّادرة؛ ل�إ ظهار مقدرة الكاتب اللُّغو َّية.

ح -اشتمالها على بعض ال�أشعار.
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الوحدة العاشرة

(البلاغة العرب َّية)
ال�نشا ِء
الدَّرس ال�أ َّول :أانوا ُع إ
التَّدريبات

1
السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

رمز ال�إ جابة

2

4

1

2
السؤال
رمز ُّ

الصّ يغة

نوعه

�

ال َّنهي :ل� تلمزوا اأنفسكم

�
ّ

ال َّنهي :ل� تنابزوا بال�ألقاب
ب

ال�أمر :اطلبوا الموت

�
ّ
�
ّ

ج

رجي :فعسى اللَّه ...
ال َّت ّ

د

ال�أمر :تاأ َّن

�
ّ
�
ّ

ال َّنهي :ل� تعج ْل

�
ّ

ال َّتر ّجي :لع ّل له عذراً

�
ّ

الدَّرس الثّاني :ال�أمــــــــــــــــــــــــــــــر
التَّدريبات
-1
السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

رمز ال�إ جابة

1

3

2
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-٢
السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

صيغة ال�أمر

صبراً

تقدَّموا

لينفق

مصدر نائب عن فعل ال�أمر.

فعل اأمر

فعل مضارع مقرون بلام ال�أمر

نوعه
-٣
السؤال
رمز ُّ

�

ب

ج

ال�أمر

اقتلوني ،اصلبوني

صن ،احمل

�

البلاغي منه
الغرض
ُّ

ال َّتهديد

ال ُّنصح وال�إ رشاد

الدُّعاء

حقيقي :ادرسوا دروسكم ج ِّيداً.
 -٤اأ -أامر
ّ
ب -أامر يفيد الدُّعاء :ر َّبنا اغف ْر لنا وللمؤمنين جميعاً.
ج -أامر يفيد النُّصح وال�إ رشاد :شاوروا اأهل ال َّراأي.
لتجلس مكانك يا سعيدُ.
د -أامر على صيغة المضارع المقرون بلام ال�أمر:
ْ

الدَّرس الثّالث :النَّهي
التَّدريبات
1
رمز السؤال

�

ب

ج

البلاغي من النَّهي
الغرض
ّ

الدُّعاء

ال َّتمنّي

ال ُّنصح وال�إ رشاد

 -٢اأ -ال َّنهي الَّذي يفيد ال َّتوبيخ :استخدا ُم صيغ ِة ال َّنهي لل َّتنوي ِه على خطاأ اأو تص ُّر ٍف؛ ُبغ َْية ال َّرد ِع.
ِ
ال�ح ِتقار ،اأو ال َّتقليلِ ِمن الشَّ اأن.
ب -ال َّنهي الَّذي يفيد ال َّتحقير :استخدا ُم صيغ ِة ال َّنهي
بهدف ال�ستهانة ،اأو ْ
الحقيقي :ل� ت ُْه ِم ْل دروسك.
 -٣اأ -ال َّنهي
ّ
فهاء ِمنّا يا الله.
ب -نهي يفيد الدُّعاء :ل� تُؤاخ ْذنا بِما َف َعل ُّ
الس ُ
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http://sh-pal.blogspot.com
https://www.facebook.com/shamela.pal : تابعنا على صفحة الفٌس بوك

https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_24.html : الصف األول
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_46.html : ًالصف الثان
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_98.html : الصف الثالث
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_72.html : الصف الرابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_80.html : الصف الخامس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_13.html : الصف السادس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_66.html : الصف السابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_35.html : الصف الثامن
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_78.html : الصف التاسع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_11.html : الصف العاشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_37.html : الصف الحادي عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_33.html : الصف الثانً عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_89.html : مالزم للمتقدمٌن للوظائف
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_19.html : مكتبة الكتب
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_40.html : شارك معنا
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_9.html : اتصل بنا

