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 الكفـاءة

  المقیسة

 الطریقـــة الدرس سیر المراحل

 یلةوالوس

  المضــــامین

 المعرفـــة

 

  المعطیات معرفـــــة

 الخاصـــة

 
 
 

 بن العباس بن علي الحسن أبــــو ھو- الـنـــــــــص صاحــــــــب على أتعرف

 أُمٍّ  و روميٍّ  أب من ھـ221سنة ببغداد ولد.الرومي بابـــن المعروف.جریــــج

 .فارسیــــــــــة

 ثقافة ذا أضحى حتى وعلوم معارف من بھ تزخر كانت بما منتفعا بغداد في نشأ

 لِنظم أّھلھ حتى لھ دان و العربي اللسان فصاحة اكتسب.وفیر وعلم واسعة

 العباسي العصر شعراء في المكانة رفیــــع بذلك واحتل.فیھ النبوغ و الشعر



 مسموما مات.الخیال واكتناز التصویر ودقة الحــس برھافة تمیز.البارزین

 في عنھ أُُ◌ثِرَ  مما.ھجوه وسطوة تطیُّره و بتشاؤمھ ــــِرفعُ .ھـ284سنة

 :قولھ الزالبیـــة وصف

 كالَقَصبِ  التَّجویف و القِْشرِ  رقَّةِ  في زالبیـــة یقلي َسَحًرا رأیتھ

 ُتِصـبِ  لم و قــالــوا التي كالكیمیاء بدا حین المقليُّ  زیتھ كأنما

َھــــــــــبِ  منَ  شبابیــًكا یلُ فَیْسَتح أناملھ من لَُجْیًنا العجینَ  یلقي   الذَّ

 
 
 
 

 إلقائیـــــــــــة

 المعطیات اكتســـاب

 اللغویـــــة

 

  اللغـــــــــوي رصیـــــــدي أثــــــــــــري

 .وزن لخفة عال :الماء فوق طفا .توقف :رسا .فرخھ :العقاب قاب

 . الالغز:ظبي الظباء،ج.الماء :اللجة .كریھة روائح فاحت :أنتنت

 

 إلقائیــــــــــــة

 الفھـــــــم

 

ـــــــر  یعبِّ

 یمّثـــــــِل

 یعیــــــــد

 یستخرج

 یعـــــــدد

  یفســـــــر

 



 

 مجتمع في والعلماء الجھالء منزلة ما - النــــــــــص معطیـــــــات أكتشــــــــف

 ؟ ذلك ولم الرومي؟ ابن

 .الثانیة اءواختف المجتمع في األولى المجموعة ظھور* 

  .والعلوم والمعارف العقول بذوي ال المال بذوي الناس الھتمام

 ؟ لماذا ؟ رفعة الجھالء علو الشاعر اعتبر ھل- 

 .تطفو لذلك .فارغة فھي فیھا روح وال لھا قیمة ال الجیفة ألنَّ  .طفوا اعتبره*

 ؟ ولماذا ؟ العقالء العلماء من غیرھم شبھ بم- 

  .وزنھ ثقل و لقیمتھ البحار قاع في یغوص بالدر شبھھم*

 ؟ الدنیا من موقفھ وما ؟ الدنیا تّجار شبھ بم

 منھــــا موقفــھ أما . لھــا عقول ال بطونھا خلف تجري بالبھائم شبھھم*

 العلماء وتستدبـــــــر الجیــف ھذه أمثال على تقبــل ألنھا ھجائھا في فیتمثــل

  .والُعّقال

 ؟ إًِذا یدعـــــو وإالمَ  ؟ والدنیا الجھال على ثورتھ ظھرت فِیمَ * 

 عن المأخوذ وغدرھــــــــــم الجھلة من المال أھل مناكیر إبراز في ظھرت*

 وعدم لتقلُّبھا و لظلمھا الدنیا على دعا وقد .منھم حاالً  فالكالب،إًذا،أحسن.الذئاب

 أیدي في ال ، العلماء العقالء أیدي في الثــروة تستقــر أن ودعا .استقرارھا

  . الُجھَّالِ  من السفلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 حواریـــــــــة

 



 

 التحلیل

 
 
 
 

 یحلـــــــل

 یقــــــارن

 یالحـــــظ

  یستنتــــج

 
 
 
 
 
 

 -طار ( الماضي الفعل صیغة أثر ما - النــــــــــص معطیـــــــات أناقــــــــــش

 ؟ البیتین داللة في ) رسا

 . لھــم النـاس واحترام الجھال راروجاھـــةاستمرارواستقــ على للداللة* 

 . الراجحـــة العقول ذوي واختفـــاء وانغمار

 .واالستقرار االستمرار على یدل الماضــي ألن

 ؟ النص في والطفو العلو بین الفرق ما- 

 أما . الناس فیرفعــھ وقیمتھ الشيء المتــالء یأتي األول أن في بینھما الفرق*

  .بنفســـھ یطفو وخستــھ ھفلفراغــ الثاني

 والسابع؟ السادس البیتین داللة على النفي أثر ما- 

 من المال ذوو بھا یتصف التي األوصاف و األعمال تلك في یظھر*

  یتعلمون یدنسونھ،وال بل العرض عن یدافعون ال فھم.الجھالء

 عبیدا ایكونو أن حتى َیْصلُحون ال واألحكام،وأنھم العلوم من القرآن في جاء ما



 .ینفعون مما أكثر یضرون ألنھم العلماء ھؤالء لمثل

د-   .الناسَ  سادوا الذین الجھالء صفات حدَّ

 ال -یتعلــم ال - حرمة عن یدافع ال - بھائـــم – جیــف -الطفـــو -الوزن خفــة*

 . غدر أھل -منكر أھل - للخدمة یصلحون

 
 
 
 
 

 حواریــــــــــة

 التركیــب

 یصنـــف یستخرج

 یرتـــــب

 یحـــــــدد

 
 
 
 
 
 
 

  .الُعَقاب بفراخ * - ؟ وزنھم خفة الشاعر فّسر بم - النــــــــــص بنــــاء أحدد

 ال ألنھم الجبال برسوخ صورھم *-  ؟ ولمَ  العلماء؟ اختفاء صّور كیف- 

  .ینحنون

 .)الُعَقاب فراخ(االحتقار : إلى أدت الوزن خفة *-.الشاعر مبررات استخرج- 

 ...جبنا الضعفاء وظلم كالذئاب الغدر و كالجیف الطفو و

ر ترى ھل-   ؟ ومقبوال موضوعیا الجھالء بُِطفُوِّ  الشاعر مبرِّ

رُّ  الماء فوق تصعد تنفع ال التي الجیفة ألن .نعــم*   یغوص لقیمتھ الثمیــن والدُّ



  .الماء في

  .تفسیري نمط ھو *- النص؟ على الغالب النمط ما- 

 المجتمع في العلیا المنازل الجھالء تصدر َعلَّلَ  و ــــَرفّســ ألنھ

  . المجتمع ألخالق ناقد فھو . العلماء اختفــــــــاء و

 
 
 

 حواریــــــــــة

 التطبیــق

 العناصــر عن البحـث

 والعالقات

 
 

 یحــــرر

 یصــف

 
 
 

 ما - النــــــــــص فقـــــــــرات تركیـــب في واالنسجــام االتســــــاق أتفحـــــــص

  ؟ المعنى في ) تجار - جیف -قوم (تنكیر تركھ الذي األثر

 ؟( الراجحون(تعریف أفاد وما

 .العلماء وقلة الجھال كثرة لتبیان- *

  .المعنى في أثره مبینا قسم أسلوب استخرج-

 .قیمة أي من الجھالء فراغ حكم لتأكید).یمینَ ( الثالث البیت في*

 ؟ المعنى في أثرھا وما ؟ استعملھ لتيا الضمائر نوع ما- 

 بیتین في المتكلم وضمیر ، القصیدة أبیات معظم في الغائب ضمیر استعمل* 

 النفسیة الجھالء طبیعة محلل مخبر فھو.التاسع و الثالث البیت وھما . فقط

 إصدارا الحكم یصدر فكان المتكلم ضمیر بواسطة أما .الغائب ضمیر بواسطة



دَ  ال ثبوتیا  . فیھ تردُّ

َعھ و تألَمھ التاسع في أبرز كما   .نْفَسھُ  وندَبَتھ توجُّ

 ھذا أسلوب نسمي وكیف -عشر؟ الثالث البیت في الضمیر یعود من على- 

 ؟ نوعھ وما ؟ طریقتھ ھي وما ؟ البیت

ھـر على یعود*  ) ال (ب النفـــي بطریقة قصر أسلوب ھـــو أسلوبھ و الدَّ

  .إضافي قصر ھو و )◌َ  إالّ  (ب واالستثناء

  .الطرائق بتنویع اإلضافي للقصر مثاال ھات- 

 .الجاھل على بالتواضع العالم ینتصر إنما* 

 .الجاھل على العالم ینتصر والصبر بالتواضع* 

 .التواضع و بالقناعة بل والتكبر بالمال منتصرا العالم لیس* 

 . اضعالتو و بالقناعة لكن والتكبر بالمال منتصرا العالم لیس* 

 
 
 
 
 
 
 

 حواریــــــــــة

 التقییــــم

 

  ینقـــــــد

 یحكـــــم

 یتحقـــق

 یقـــــرر

 
 
 



 
 

 الشاعر؟ أثاره الذي النص موضوع ما - النـــــــــص تقدیـــــر في القـول أجمل

 ؟ قضایاه ھي وما

 و المجتمع على بأموالھم الجھال سیطرة . االجتماعي النقد موضوع تناول* 

  .لفقرھم العلماء دور تغییب أو غیابو الناس

 ؟ ذلك یدل وعالم الشاعر؟ شخصیة مالمح ھي ما- 

 في المجتمع موازین اختالل من الحاد واالنفعال بالتشاؤم شخصیتھ تمیزت* 

 على النفوذ أصحاب یقوده الذي االجتماعـــي الظلم على ذلك یدل.الرجال تقدیر

 . العظماء أمــــــام تصاغرھــم و لجھلھم العلماء

 
 
 
 
 
 

 حواریــــــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اللغــــــة قواعــــد

 



 االستغاثـــة

 .لِلمریض لَطبیب یا -  الندبـــــة و

 . االستغاثـــــــــــة أسلوب یسمى * ؟ األسلوب ھذا یسمى كیف- 

 .منھا ُیَخلَِّصكَ  أو مصیبة أو بالءً  عنك یدفع َمنْ  نداءُ  وھي

  .النداء أفادت * ؟ ناھ )یا( أفادت ماذا- 

 أصابھ مكروه من نجدتھ أو المریض إلسعاف نودي * ؟ الطبیب نودي لماذا- 

 .سیصیبھ أو

 ؟ ماذا في سبب ھي "المریض " لفظة- 

 .دائھ من لتخلیصھ بھ االستغاثة و الطبیب نداء في سبب ھي* 

  : ھي و ثالثة أركانھ * ؟ أركانھ ھي ما- 

  .األدوات من غیرھا دون ) یا ( النداء أداة1- 

 .وجوبا مفتوحة بالم مجرورا ویكون بھ المستغاث2- 

  .العون بسببھ یطلب الذي وھو لھ المستغات3- 

ه ویجب بھ المستغات عن لھ المستغات تأخیر ویجب  مكسورة أصلیة بالم جرُّ

 للناس یا بالموت ھل : مثل معروفا كان إذا لھ المستغات حذف یجوز كما .دائما

  .للشامتین للناس یا .عارُ 

 . أخاه وا ، أخي وا : فنادى أخوه المرئ مات- 

  .وموتـــھُ  أخیھ فقدُ  سببھ-* ؟ المرء صیحة سبب ما- 

 .التوجع أو الندبة على تدل * - ؟ ) وا ( تدل عالم

  .المندوب نسمیھ * - ؟ یلیھا الذي االسم نسمي كیف- 

ھٌ  نداء ھي :الندبة-  ــعِ  مَوجَّ  المتوجع أو ، مصیبــة أصابتــھ الذي علیھ للمتفجَّ

 وب المند لنداء وتستعمل .رجاله وا : مثل األلم فیھ یستقـــر الذي وھو منھ

 یا :مثل الحقیقي بالنداء التباس یحصل لــم إذا )یا( تستعمل وقد . ) وا ( األداة

  .األداة ال و المنادى حذف الندبة في یجوز وال .نفسي لھف

 المنادى أنـــواع مــن غیـــره ھــوحكم المنـــدوب ــمحكـ : إعرابھ حكم- 

  .نصبا



  :وضبطھا المتعلم موارد إحكام

  .قطك وموت رأسك و رجلك من توجع -أ- 

ــــــاه وا . رأســــــاه وا .رجـــــاله وا*-    .قطَّ

 .الندبة في واثنتین االستغاثة في منھا اثنتین .جمل أربع كون- ب-

 .الصھاینة من لقدسل لَلمسلمین یا* 

  . الظالم من للمظلوم لَلقاضي یا* 

 .شرفـــــــاه وا . عراقــــــاه وا* 

 أن علیك فكـــــان ، منك مقربة على َغَرقٍ  حادث حضرت أن حدثَ  – ج- 

 مقربة على كان ِمّمـَنْ  الحمایة رجال من العون بطلب الغریق نجدة في تسرع

  .منك

 .الندبة و الستغاثـــــــةا أسالیب من یناسب ما وظِّف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حواریـــــــــة

 
 
 
 
 
 



 

  العروض

 
 
 

 :الشاعـــــر قـــــال - الــــرجـــــز بحـــــــــــــر

یادُ  ذھب قد  فاصبري ُتصادي أن یوما ُبدَّ  ال فابشري عنك الصَّ

 فْبشري عنكِ  قدَذھَبـْصَصْیَیادُ  -.وبحره وتفعیالتھ رموزه محددا عروضیا اكتبھ- 

 فْصبِري ُتصادي أنْ  یْوَمنْ  ُبْددَ  ال *

 /0 */0/0//0 //0//0 /0//0 /0 //0 / /0

/0//0 /0 /0//0 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن مستفعلن مستعلن

  :الخالصــــــة

 البیت في تتردد واحدة أساسیة تفعیلة من یتكون.بسیط تام بحر الرجز بحر- 

 .مرات ست

  :منھا التغیرات بعض البحر یبتص : التغیـــــرات

  .عُجًزا و صدرا البیت حشو في ویكون الزحاف- 

 :مثـــــل . التفعیلة من الثاني الساكن حذف إن َخْبًنا یسمى- 

 متفعلن مستفعلن

ا وتسمى-    :مثل .منھا الرابع الساكن حذف إن َطّیً

 مستعلن مستفعلن

 :الرجز بحر مفتاح- 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن یسُھلُ  ـحرٌ بـ األرجازِ  أَْبُحـــرِ  في

 :الفعلیة معرفتي أختبر

 :بحرھا واستخرج التالیة األبیات قطع- 

 الشبـــــــاب في الجنة روائح التصابي المرح للشباب یا- 

 فعلھ حسنُ  المرء ُذْخرِ  خیر و عقلھ بمثل المرء انتفع ما- 



 الِمــــــــزاحُ  هُ َجرَّ  َجدٍّ  ُربَّ  وَ  الصالحُ  ِضّدهُ  الفســاد إنَّ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلقائیـــــــــــة

 
 

 النقــــــــد

  األدبــــي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصـــــورة

  ؟ الشعریة وظیفتھا وما ؟ الشعریة الصورة ھي ما - الشـــعریــة



 أوھــي . ألخرى ھیئة من الشيء نقل في الخاصة الرؤیة ھي الصورة* 

 ورمـــوز تشابیـــھ و استعــــــــارات من المعنــى فیــھ یتنقــــل الــذي الشكـــل

  :نوعان وھي .الفنیة الصورة أو األدبیـــة بالصــورة تسمى و .وأساطیـــــر

 البصري الحس عالـــم في للمشاھدة القابلة الصور وھي : واقعیة صورة- 

  .والظــباء والذئاب والكالب والوردة والبحر كالشجرة

 البصري الحس عالم في للتشكــل الصورغیرالقابلة وھي : خیالیة صورة- 

  . الغریبة والكائنـات ، والجـان ، والسعــالة ، كالعنقـــاء

 غیـــــــــر للصورة النھائي التركیب فإن واقعیة الصورة مكونات كانت وإن

  .یوجد وال واقعي

 المعانــي ـبتقری فـي ألھمیتھــا الصــورة بمجال البیـــان علــم واشتغــل- 

 تجسیــد أو الممكـــن الحسي والواقع العقــل إلى النـــاس إدراك عــن البعیــدة

 .الــــدالالت مـــن كثیـــرا تختزل صور في والمجـــردات المعنویـــات

 و الشعریــة الداللـــــة لتكثیف تسعــى فإنھا الشعریـــة وظیفتھـــا عــن أمــا- 

 األسطورة مع الشأن ھو كما جمالیا مختصرا نقال اربوالتج الرؤى نقـــل

 .والرمز

 .المعنى في وأثرھا نوعھا مبینا الشعریة صورالنص بعض حدد- 

 -كـــالب -عبیـــد – البھائــم – جیـــف -الجبال رســـو – العقـــاب قــاب* 

  .الجھَّال دناءة و سخافة تجسد واقعیة صــور كلھا فھــذه -ظبـــاء -ذئاب

 بین الواقعیة الصور ھذه عبر بالظلم إحساسھ نقل اجتماعي مصور فالشاعر* 

  .طبیعیة وأخرى كثیرة وھي حیوانیة صور




