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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد النبي الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وبعد ،زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات،،،
ن�ضع بني �أيديكم دليل املعلم �إلى كتاب ق�ضايا �أدبية لل�صف الثاين ع�رش؛ ليكون معي ًنا على تدري�س الكتاب
مبا ينا�سب الأ�س�س واملعايري التي ُب ِن َي عليها هذا الكتاب ،ومبا ينا�سب طبيعة املتعلمني وم�ستوياتهم.
اً
فعال وبيئة تعلمية حمفزة
وحر�صا على م�ساعدتكم على االرتقاء ب�إدارتكم ال�صفية
ً
و�صول �إلى تعليم ّ
أ�سا�سا؛ فت�ضمن مناذج
تعني على حتقيق نتاجات التعلم على النحو الأف�ضل اتخذ الدليل املنحى التطبيقي � ً
تطبيقية للإجراءات ال�صفية وفق �إ�سرتاتيجيات التدري�س املتنوعة و�إ�سرتاتيجيات التقومي ،وذلك لعدد
در�سية
ّ
ّ
منوذجا تهتدون به لتنفيذ تلك الدرو�س وقيا�س الدرو�س
من الدرو�س املنتقاة من كتاب الطالب؛ لتكون
ً
علما ب�أن هذه النماذج هي لال�سرت�شاد فقط ،فلكم �أن تنفذوها كما هي ،ولكم �أن تعدلوا فيها
الأخرى عليهاً .
مبا ينا�سب طلبتكم وينا�سب بيئتهم التعلمية ،فالغاية لي�ست الإجراءات يف حد ذاتها ،و�إمنا الغاية اتخاذ تلك
الإجراءات و�سيلة لتحقيق التفاعل الإيجابي بينكم وبني الطلبة من جهة وبني الطلبة �أنف�سهم من جهة �أخرى،
اً
و�صول �إلى تعليم نوعي متميز.
وتوفري فر�ص التعلم للطلبة جميعهم مبا ينا�سب ميولهم واجتاهاتهم وقدراتهم؛
ومنوذجا للخطة الف�صلية مت تطبيق
منوذجا لتحليل املحتوى
أي�ضا
وتعزيزا للمنحى التطبيقي ت�ضمن الدليل � ً
ً
ً
ً
منوذجا ت�سرت�شدون به للتخطيط ال�سليم لدرو�سكم.
كل منهما على وحدة درا�سية واحدة فقط؛ لتكون
ً
وبعدي لوحدة درا�سية واحدة ،ومنوذج ًا الختبار نهاية
قبلي
ّ
وت�ضمن الدليل كذلك منوذجني الختبارينّ :
الف�صل الدرا�سي؛ مبا ي�ساعد على تقييم تعلم الطلبة على �أ�س�س :الواقعية وال�صدق والثبات وال�شمولية ،ومن
ثم ،تقومي ذلك التعلم.
ّ
ومل�ساعدتكم على تق�سيم احل�ص�ص املخ�ص�صة لتدري�س الكتاب وتوزيعها بح�سب الدرو�س على نحو
مقرتحا يبني عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل وحدة من وحدات الكتاب على مدار
تق�سيما
واقعي فاعل �أ�ضفنا
ً
ً
العام الدرا�سي ،وذلك يف فاحتة هذا الدليل بعد هذه املقدمة.
�ضم ّنا بع�ض مناذج الدرو�س التطبيقية �أن�شطة ومعلومات �إثرائية لتلبية حاجات الطلبة
ون�شري هنا �إلى �أننا ّ
بندا لربط التعلم باحلياة؛ لتحقيق الوظيفية يف التعليم.
�ضم ّناها ً
وال �سيما املتميزين منهم .مثلما ّ
أي�ضا ملحقًا لإجابات الأ�سئلة الواردة يف كتاب الطالب ل�ضبط تلك الإجابات وعدم
وقد �ضمّنا الدليل � ً
االجتهاد فيها مبا يحقق العدالة يف التعلم.
دائما � -أن حتر�صوا على
و� ً
أخريا ،ن�ؤمل منكم زمالءنا املعلمني وزميالتنا املعلمات – وهذا عهدنا بكم ً
كل ما من �ش�أنه �أن يرتقي بتعلم الطلبة.
واهلل ويل التوفيق

ّمني لتدري�س وحدات الكتاب
املقرتح الز ّ
را�سي
املحتوى ال ّد ّ

را�سي الأ ّول
الف�صل ال ّد ّ
عدد احل�ص�ص

ال ّزمن املقرتح

الوحدة الأولى:
أندل�سي
الأدب في الع�صر ال
ّ

ح�صة
درا�سية +
ح�صة
()15
ّ
ّ
ّ
�شهري.
واحدة اختبار
ّ

�شهر �أيلول � +شهر ت�رشين
ال ّأول.

الوحدة الثّانية:
الأدب في الع�صرين:
والمملوكي
وبي،
ّ
الأيّ ّ

ح�صة
ح�صة
درا�سية ّ +
(ّ )15
ّ
�شهري.
واحدة اختبار
ّ

�شهر ت�رشين ال ّثاين � +شهر
كانون ال ّأول.

را�سي
املحتوى ال ّد ّ
الوحدة الثالثة:
ال�شعر في الع�صر
ق�ضايا من ّ
الحديث
الرابعة:
الوحدة ّ
ق�ضايا من النّثر في الع�صر الحديث
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را�سي الثّاين
الف�صل ال ّد ّ
عدد احل�ص�ص

ال ّزمن املقرتح

ح�صة
ح�صة
درا�سية ّ +
(ّ )12
ّ
�شهري.
واحدة اختبار
ّ

الأ�س��ابيع :ال ّث��اين ،وال ّثالث،
والراب��ع م��ن �ش��هر �ش��باط +
ّ
الأ�س��ابيع :ال ّأول ،وال ّث��اين،
وال ّثالث من �شهر �آذار.

ح�صة
( )10ح�ص�ص
درا�سية ّ +
ّ
�شهري.
واحدة اختبار
ّ

الرابع من �شهر �آذار
الأ�سبوع ّ
� +شهر ني�سان.

مناذج در�س ّية تطبيق ّية
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الوحدة الأولى

منوذج تطبيقي ()1
األندلسي
األدب في العصر
ّ
قضايا من ّ
األندلسي
الشعر في العصر
ّ

الدر�س
عنوان ّ

� ّأو اًل� :شعر و�صف الطّبيعة

عدد احل�ص�ص
ح�صتان
ّ

النتاجات

االجتماعية،
مميزات الأندل�س من حيث :موقعها ،ومراحل حكم امل�سلمني فيها ،والترّ كيبة
ّ
 يتبينّ �أبرز ّوطبيعتها.
 ُيع ّلل غزارة �شعر و�صف ّالطبيعة يف الأندل�س.
 ُيبينّ مظاهر �شعر و�صف ّالطبيعة يف الأندل�س.
يتعرف �أ�شهر �شعراء و�صف ّ
الطبيعة يف الأندل�س.
 ّ يقر�أ مناذج من �شعر و�صف ّحدد م�ضامينها.
وي ّ
الطبيعة يف الأندل�س ُ
 ي�ستنتج اخل�صائ�ص الف ّن ّية ل�شعر و�صف ّالطبيعة يف الأندل�س.
 يحفظ �أبيا ًتا من �شعر و�صف ّالطبيعة يف الأندل�س.
إيجابية مثل :تقدير �شعراء الأندل�س ،واملحافظة على نظافة ّ
الطبيعة واال�ستمتاع بجمالها.
 ميتلك ًقيما واتجّ اهات � ّ

م�صادر التع ّلم
أندل�سي من الفتح �إلى �سقوط غرناطة� ،أحمد هيكل.
 الأدب الّ
 خريطة �إ�سبانيا والربتغال (الأندل�س). -ال�شبكة العاملية للمعلومات.

املفاهيم وامل�صطلحات
الت�شخي�ص ،املائيات.
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

ال�سابقة :ماذا �أعرف؟ ماذا �أريد �أن �أعرف؟ ماذا تعلّمت؟
�إ�سرتاتيجية تن�شيط املعرفة ّ
جغرافيا.
للدر�س بعر�ض خريطة �إ�سبانيا والربتغال وحتديد موقع الأندل�س
 -1يمُ ّهد املع ّلم ّ
ًّ
تاريخية عن ح�ضارة العرب امل�سلمني يف الأندل�س ،من حيث :موقعها ،ومراحل
قدم املع ّلم نبذة
ُ -2ي ّ
ّ
اً
و�صول �إلى
مميزات الأندل�س،
االجتماعية للمجتمع ال
إ�سالمي فيها ،والترّ كيبة
احلكم ال
أندل�سي ،و�أبرز ّ
ّ
ّ
ّ
أدبية يف الأندل�س ,وذلك بطرح جمموعة من الأ�سئلة ،واملناق�شة واحلوار وذكر الأمثلة.
احلياة ال ّ
8

ال�سابقة ،بتكليف ّ
ٍ
ُ -3ي ّ
مكو ٍن من ثالثة حقول
الطلبة بر�سم
جدول ّ
وظف املع ّلم �إ�سرتاتيجية تن�شيط املعرفة ّ
فيعبئ ّ
الطلبة
على دفاترهم،
ّ
يت�ضمن الأ�سئلة ال ّثالثة (ماذا �أعرف؟ ماذا �أريد �أن �أعرف؟ ماذا تع ّلمت؟)ّ ،
ال�سابقة وتو ّقعاتهم.
احلقلني :ال ّأول ،وال ّثاين ،وفق خرباتهم ّ
حدد ما لديهم من خربات حول مو�ضوع �شعر و�صف ّ
 -4ي�ستمع املع ّلم �إلى �إجابات ّ
الطبيعة يف
وي ّ
الطلبة ُ
الدر�س.
الأندل�س ،وما ا ّلذي يتو ّقعون تع ّلمه من هذا ّ
املدر�سي لقراءة
الدر�س عن طريق املناق�شة واحلوار ،وطرح الأ�سئلة والعودة �إلى الكتاب
ُ -5ين ّفذ املع ّلم ّ
ّ
عرية وتو�ضيح م�ضامينها ،وا�ستخال�ص خ�صائ�صها الف ّن ّية.
ال ّنماذج ّ
ال�ش ّ
يعبئ ّ
والربط واال�ستنتاج ب�س�ؤال املع ّلم
تتم
ثم ّ
الطلبة احلقل ال ّثالث بذكر ما تع ّلموهّ ،
ّ
ّ -6
عمليات ال ّت� ّأمل ّ
دونوه يف احلقل ال ّثالث من اجلدول واال�ستماع �إلى �إجاباتهم.
عما ّ
طلبته ّ
�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين -العمل يف جمموعات
لل�شروع في ّ
الدر�س
يوجه المع ّلم طلبته �إلى تكوين مجموعات ّ
ثم يو ّزع �أ�سئلة ّ
حل �أ�سئلة ّ
 ّالدر�سّ ,
الواردة في الكتاب بفروعها على المجموعات وبما ينا�سب ،فتك ّلف ّ
بمهمة مختلفة.
كل مجموعة
ّ
ثم يفتح المجال ّ
ّ
الحل .و ُيعلن انتهاء
للطلبة لل ّنقا�ش وتداول الآراء حول
و ُي ّ
حدد المع ّلم ال ّزمن اللاّ زمّ ،
الوقت ،فتعر�ض ّ
ويقدم المع ّلم تغذية راجعة منا�سبة.
تو�صلت �إليهّ ،
كل مجموعة ما ّ
�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين–انتقاء زميل
قدم المع ّلم ّ
للطلبة ورقة العمل المرفقة ،ويطلب �إلى ّ
كل طالبين �أن يتعاونا في مناق�شتها وح ّلها خالل
ُ -1ي ّ
الوقت المحدد.
لحل ورقة العمل يتلقّى المع ّلم الإجابات ،ويفتح المجال ّ
المحدد ّ
للطلبة
 -2بعد �إعالن انتهاء الوقت
ّ
الراجعة بما ينا�سب.
لمناق�شة �إجابات بع�ضهم ً
بع�ضاّ ،
ويقدم ال ّتغذية ّ

ربط التع ّلم باحلياة

أهم ّية ّ
الطبيعة و�رضورة ت� ّأملها واالهتمام بالبيئة وجمالها.
مناق�شة � ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل

�شعر و�صف الطّ بيعة

الزّ من 15 :دقيقة

ن�صني من ن�صو�ص �شعر و�صف الطّبيعة.
النّتاج:يوازن بني ّ
اقر�أ النّ ّ�صني الآتينيّ ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الّتي تليهما:

ال�صقلي يف و�صف نافورة الأ�سود يف ق�رص من الق�صور:
قال ابن َح ْمدي�س ّ
��م � َ��س� َ
���ض ِ
��ري��ن رِ ئ��ا� َ��س � ٍة
َو َ
��راغ ٍ
�ك� َن� ْ
�ت َع َ

�س��ومها
�ض��ـــار ُج
ف ََك�أَ َّنمـــ��ا غَ ّ�ش��ــى ال َّن
َ
ُ

��ر ٌك
���س ٌ
��ـ��د كَ ������أَ َّن � ُ��س��ك��و َن��ه��ا ُم�� َت َ
�أُ ُ
��ح ِّ

�س َتجلـــــ��و َل ْو َنه��ا
َو َتخا ُله��ا َو َّ
ال�ش ْ
��م ُ

ِ
َت َركَ
فيــــ��ه َزئـــيـرا
ريـــ��ر الما ِء
ــــ��ت َخ
ْ
َ

ذاب فــــــ��ي �أَ ِ
ـ��ورا
َو�أَ َ
فواهـــهـــــ��ا ال ِب َّل ْ
��د ْت ُه َ
ن��اك ُمثي��را
ف��ي ال َّن ْف ِ
��و َو َج َ
���س َل ْ

نارا َو�أَ ْل ُ�س�� َنـهـــــــــا ال َّل ِ
ــــــــ�س نورا
واح
ً
َ

حرتي وا�ص ًفا ِبركة املتوكّ ل:
الب
ّ
وقال ُ
�ط فيها ُوف����و ُد ال��م��ا ِء ُم ِ
�ح� ُّ
عج َل ًة
َت � ْن� َ
كَ �أَ َّنمــــــا ِ
ي�ضـــاء �سا ِئ َلـــ ٌة
الب
ُ
الف َّ�ضـــــ ُة َ
��د ْت َله��ا ُحب ً
��كا
ال�ص��بــــا �أَ ْب َ
�إِذا َع َل ْته��ا َّ
ُ
ِ
�ض��اح ُكها
��م ِ�س َ�أحيا ًن��ا ُي
��ق َّ
ف ََر ْو َن ُ
ال�ش ْ

��ل ُمجريه��ا
��ن َح ْب ِ
الخ ْي ِ
كَ َ
��ل خارِ َج�� ٌة ِم ْ

ال�س��با ِئ ِك َتج��ري ف��ي َمجاريه��ا
ِم َ
��ن َّ
الج ِ
ِم ْث َ
��ن َم�ص��قو ًال َحوا�ش��يها
وا�ش ِ
��ل َ

��ق ال َغ ْي ِ
��ث �أَحيــــا ًن��ا ُيــبـاكيــهـ��ا
َو َريِّ ُ

ال�صقلي الّتي و�صف فيها نافورة الأ�سود.
•بينّ جمال ال ّت�صوير يف �أبيات ابن حمدي�س ّ
•ما املظهر الّذي مت ّثله �أبيات ال ّن ّ�صني؟
•وازن بني ال ّن ّ�صني من حيث :د ّقة ال ّت�صوير ،وجمال املعنى.
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الدر�س
عنوان ّ

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

ا�سم الطالب

املالحظة� ،سلّم التّقدير

1

2

3

4

5

املفتاح :ممتاز ( ،)3جيّد (� ،)2ضعيف (.)1

يُع ّلل ا�ستئثار
ال ّطبيعة باهتمام
�شعراء الأندل�س

� ّأو اًل� :شعر و�صف الطّبيعة

يذكر �أ�شهر
�شعراء و�صف
ال ّطبيعة يف
الأندل�س

معايري الأداء
يُبينّ �أبرز مظاهر
�شعر و�صف
ال ّطبيعة يف
الأندل�س

ي�ستنتج م�ضامني
�أبيات �شعر
و�صف ال ّطبيعة يف
الأندل�س

ي�ستخل�ص �أبرز
ال�سمات الفنّيّة
ّ
ل�شعر و�صف
ال ّطبيعة

يحفظ خم�سة
�أبيات من �شعر
و�صف ال ّطبيعة يف
الأندل�س
�ضعيف
جيد
ّ
ممتاز

�ضعيف
جيد
ّ
ممتاز

�ضعيف
جيد
ّ

ممتاز

�ضعيف

جيد
ّ

ممتاز

�ضعيف

جيد
ّ

ممتاز

�ضعيف

جيد
ّ

ممتاز
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منوذج تطبيقي ()2
الوحدة الأولى:

األندلسي
األدب في العصر
ّ
قضايا من ّ
األندلسي
النثر في العصر
ّ

الدر�س
عنوان ّ

الر�سائل الأدبيّة التّ�أليفيّة
ّ

عدد احل�ص�ص
ح�صتان
ّ

النتاجات

أليفية.
عرف الكتابة ال ّت� ّ
 ُي ّأليفية.
 ُيبينّ �أهداف الكتابة ال ّت� ّأندل�سي.
أليفية وكُ ّتابها يف الع�رص ال
 ُي ّالر�سائل ال ّت� ّ
�سمي �أبرز ّ
ّ
والزوابع.
 ُيع ّلل ت�سمية ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّوالزوابع.
 ُي ّو�ضح م�ضامني ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّ
 ي�ستخل�ص اخل�صائ�ص الف ّن ّية لر�سالة طوق احلمامة.والزوابع من حيث� :سبب ال ّت�أليف ،واملو�ضوع.
 يوازن بني ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّأندل�سيني.
أليفية والأدباء ال
قدر القيمة ال ّت
 ُي ّّ
أدبية للكتابة ال ّت� ّ
اريخية وال ّ
ّ

م�صادر التع ّلم
أندل�سي من الفتح �إلى �سقوط غرناطة�،أحمد هيكل.
الأدب ال
ّ

املفاهيم وامل�صطلحات
والزوابع.
أليفية ،طوق احلمامة ،ال ّتوابع ّ
الكتابة ال ّت� ّ
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

اخلما�سي
�إ�سرتاتيجية دورة التّعلّم
ّ
والزوابع) ،مع
 -1التّهيئة والإثارة :يمُ ّهد املع ّلم ّ
الر�سالتني(:طوق احلمامة) ,و(ال ّتوابع ّ
للدر�س بعر�ض �إحدى ّ
الر�سالة� ،أو عر�ض م�شهد� ،أو
�إبراز عن�رصي ال ّت�شويق والإثارة من خالل �رسد ّ
ق�صة مرتبطة مبو�ضوع ّ
الر�سالتني.
قراءة عبارة �أو فقرة من �إحدى ّ

أليفية ،وي�ستك�شف مع ّ
الطلبة �أهداف
قدم املع ّلم نبذة
 -2التّحري واال�ستك�شافُ :ي ّ
تاريخية عن الكتابة ال ّت� ّ
ّ
والرجوع �إلى
الر�سائل ال ّ
أدبية،وذلك بطرح جمموعة من الأ�سئلة ،واملناق�شة واحلوار ،وذكر �أمثلةّ ،
ّ
تخ�ص�صة لال�ستزادة.
املراجع املُ ّ
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والزوابع ,وذلك بطرح الأ�سئلة
 -3رّ
ال�شح والتّو�ضيح :يعر�ض املع ّلم منوذجي :طوق احلمامة ,وال ّتوابع ّ
العامة لكلّ ر�سالة.
واملناق�شة واحلوار ّ
مو�ض ًحا ال ّتعريف ،وامل�ؤ ّلف ،و�أ�سباب ال ّت�أليف ،وامل�ضامني ّ

و�سع والإ�سهاب :يقر�أ ّ
و�ضح م�ضامينها ،و ُت�ستخل�ص خ�صائ�صها الف ّن ّية .ميكن
أدبية و ُت ّ
 -4التّ ّ
الطلبة ال ّنماذج ال ّ
العاملية للمعلومات
ال�شبكة
الرجوع �إلى ّ
� ً
ّ
الر�سالتني ،وميكن ّ
أي�ضا قراءة تقرير� ،أو عر�ض حتليل حول ّ
(الإنرتنت) لإثراء املو�ضوع.
 -5التّقييم :ي�س�أل المع ّلم مجموع ًة من الأ�سئلة لتقييم فهم ّ
للدر�س،مثل:
الطلبة ّ
أليفية؟
أدبية ال ّت� ّ
الر�سائل ال ّ
• •ما الهدف من كتابة ّ
بال�شعر في ر�سالة طوق الحمامة؟
• •لم ا�ست�شهد ابن حزم ّ
• • ّبين �سبب ت�أليف ر�سالة ال ّتوابع وال ّزوابع.
منوذج دورة التّعلّم اخلما�سيّة
التّهيئة
()1

التّقييم
()5

اال�ستك�شاف
()2

ال�شح
رّ
()4

و�سع
التّ ّ
()4
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�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين -التّعلم يف جمموعات
الدر�س
الدر�س ,ثم يو ّزع �أ�سئلة ّ
يوجه املع ّلم طلبته �إلى تكوين جمموعات لل�شرّ وع يف حلّ �أ�سئلة ّ
 ّالزمن اللاّ زم،
وي ّ
حدد املع ّلم ّ
مهمة خمتلفةُ .
الواردة يف الكتاب على املجموعات ،فت�أخذ كلّ جمموعة ّ
ثم يفتح املجال ّ
ويعلن انتهاء الوقت ،فتعر�ض كلّ جمموعة
للطلبة لل ّنقا�ش وتداول الآراء حول احللّ ُ .
ّ
ويقدم املع ّلم تغذية راجعة منا�سبة.
تو�صلت �إليهّ ،
ما ّ
�إ�سرتاتيجية الدقيقة الواحدة
يوجه املع ّلم ّ
 بعد �أن يدر�س ّالطلبة �إلى الإجابة عن ورقة العمل املرفقة
الق�صة
فن ّ
الفل�سفية ّ
الطلبة در�س ّ
ّ
على ال ّنحو الآتي:
أ�  -يطلب المع ّلم �إلى ّ
واحدا من المطلوبات في
ل الفراغات ا ّلتي تحاذي
كل مجموعة �أن تم أ
ً
(يحدد المع ّلم ّ
لكل مجموعة الغر�ض
الجدول الوارد في ورقة العمل خالل دقيقة واحدة.
ّ
المطلوب �إليها).
ب -يعلن المع ّلم انتهاء الوقت ،ويتلقّى الإجابات من المجموعات.
الراجعة المنا�سبة.
جـ -يقارن المع ّلم �إجابات المجموعاتّ ،
ويقدم ال ّتغذية ّ

ربط التّع ّلم باحلياة

وال�شعوب.
احلب يف حياة الأفراد ّ
مناق�شة �أثر ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل*

أندل�سي
ق�ضايا من ال ّنرث يف الع�صر ال
ّ

الزّ من 10 :دقائق

و(حي بن يقظان).
النّتاج :يوازن بني( :طوق احلمامة) و(التّوابع وال ّزوابع)
ّ
و(حي بن يقظان).
�أكمل اجلدول الآتي  -مبا ينا�سب  -للموازنة بني(:طوق احلمامة) و(التّوابع وال ّزوابع)
ّ
املطلوبات

طوق احلمامة

التّوابع وال ّزوابع

حي بن يقظان
ّ

امل�ؤلّف

�سبب التّ�سمية

الهدف منها

أندل�سي
ت�صنيفها يف فنون النّرث ال
ّ

* تقدم ورقة العمل بعد درا�سة فن الق�صة الفل�سفية يف النرث الأندل�سي.
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الر�سائل الأدبيّة التّ�أليفيّة
ّ

الدر�س
عنوان ّ
إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

مراجعة الذّات (التّقومي الذّاتي)� ،سلّم التّقدير
بعد درا�ستي فن الكتابة الت�أليفية يف الع�رص الأندل�سي �أ�ستطيع �أن:
الرقم
1
2
3

معايير الأداء
ُ
أليفية.
عرف الكتابة ال ّت� ّ
�أ ّ

ُ
أليفية.
�أبينّ �أهداف الكتابة ال ّت� ّ

أندل�سي.
أليفية وكُ ّتابها يف الع�رص ال
�أُ ّ
الر�سائل ال ّت� ّ
�سمي �أبرز ّ
ّ

4

والزوابع.
�أُع ّلل ت�سمية ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّ

5

والزوابع.
ُ�أبينّ م�ضامني ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّ

6

�أ�ستخل�ص اخل�صائ�ص الف ّن ّية لر�سالة طوق احلمامة.

٧

والزوابع من
�أُوازن بني ر�سالتي :طوق احلمامة ،وال ّتوابع ّ
حيث� :سبب ال ّت�أليف ،واملو�ضوع.

املفتاح :ممتاز ( ،)3جيّد� ،)2( :ضعيف ()1
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ممتاز

جيّد

�ضعيف

منوذج تطبيقي ()3

والمملوكي
وبي،
الوحدة الثّانية :األدب في العصرينّ :
ّ
األي ّ
قضايا من ّ
والمملوكي
وبي،
الشعر في العصرينّ :
ّ
األي ّ

الدر�س
عنوان ّ

� ّأوالً� :شعر اجلهاد

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

النّتاجات
-

والمملوكي.
ال�شعر في الع�صرين :الأ ّيوبي
ليبي،
والمغولي ،في ّ
يتبين �أثر الغزوينّ :
ّ
ّ
ّ
ال�ص ّ
والمملوكي،وي�ستنتج م�ضامينها.
يقر�أ نماذج من �شعر الجهاد في الع�صرين :الأ ّيوبي
ّ
والمملوكي.
يتعرف �أ�شهر �شعراء �شعر الجهاد في الع�صرين :الأ ّيوبي
ّ
ّ
والمملوكي.
ال�سمات الف ّن ّية الّتي اتّ�صف بها �شعرالجهاد في الع�صرين :الأ ّيوبي
ّ
يو�ضح ّ
ّ
ال�صليبي ،و�صدى الغزو المغولي ،في ال�شعر.
يحفظ �أبياتًا من �شعر �صدى الغزو ّ
المقد�سات.
الدفاع عن ديار الإ�سالم وتحرير
ّ
يقدر دور القادة الم�سلمين في ّ
ّ

م�صادر التع ّلم

وال�شام� ،أحمد علي الهرفي.
ال�صليبيّة في م�صر ّ
�شعر الجهاد في ع�صر الحروب ّ

املفاهيم وامل�صطلحات

ليبية ،رثاء المدن ،ال ّتهنئة بالفتوحات.
الحروب ّ
ال�ص ّ
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

�إ�سرتاتيجية التّدري�س املبا�رش  -الأ�سئلة والأجوبة
ليبية
إ�سالمي ،ويربطها بنبذة
مبقدمة �شائقة عن ال ّتاريخ ال
للدر�س ّ
 -1يمُ ّهد املع ّلم ّ
تاريخية عن احلروب ّ
ال�ص ّ
ّ
ّ
والغزو املغويل.
 -2ينتقل املع ّلم باحلديث عن �شعر اجلهاد ،ويطرح �أ�سئلة �سابرة ،مثل:
والدعوة �إلى حتريرها؟
عب ّ
ال�شعر عن مرحلة الهزائم و�سقوط املدن ّ
• كيف رّ
ال�شعر؟
أهم االنت�صارات الّتي واكبها ّ
• ما � ّ
�سجلوا هذه الأحداث؟
• من �أبرز ّ
ال�شعراء ا ّلذين ّ
 -3يو ّزع املعلم املادة العلمية للدر�س على احل�ص�ص مبا ينا�سب ،حيث يناق�ش الطلبة يف �صدى الغزو
ال�صليبي يف ح�ص�ص منف�صلة عن ح�ص�ص مناق�شة �صدى الغزو املغويل.
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 - 4يتل ّقى املع ّلم الإجابات من ّ
الطلبة.
 -5يطلب املع ّلم �إلى ّ
ال�شعرية،ويناق�شهم فيها،وي�ستنتجون م�ضامينها.
الطلبة قراءة ال ّنماذج ّ
الدر�س.
 -6يناق�ش املع ّلم طلبته يف ال ّن�صو�ص ّ
عرية الواردة يف ّ
ال�ش ّ
ذهنيا حول اخل�صائ�ص الف ّن ّية للأبيات ا ّلتي نوق�شت.
ُ -7يجري املع ّلم ع�ص ًفا ًّ
�إ�سرتاتيجية ّ
فكر –انتقِ زميل– �شارك
زوجيا (�أربعة �أو �ستة) ح�سبما يقت�ضي
 -1يطلب املع ّلم �إلى طلبته ت�شكيل جمموعات يكون عدد �أفرادها
ًّ
احلال.
املدر�سي ،حيث جتيب كل جمموعة عن �س�ؤال
 -2يو ّزع املع ّلم على املجموعات الأ�سئلة الواردة يف الكتاب
ّ
واحد �أو اثنني منها وفق ال ّت�سل�سل الآتي:
�أ  -يطلب املع ّلم �إلى كلّ طالب ال ّتفكري وحده يف الإجابة عن �س�ؤال جمموعته.
ال�س�ؤال.
ب  -يطلب املع ّلم �إلى كلّ طالبني يف املجموعة �أن يناق�شا ما ّ
تو�صال �إليه يف الإجابة عن ّ
ال�س�ؤال على م�ستوى املجموعة ،وت�سجيل �إجابة م ّتفق عليها.
جـ	  -يطلب املع ّلم مناق�شة ّ
مقرر املجموعة ما
ال�ص ّ
ال�س�ؤال على م�ستوى ّ
د  -ت�شارك املجموعة �إجابتها عن ّ
ف ،حيث يعر�ض ِّ
تو�صلت �إليه جمموعته.
ّ
الفورية بت�صحيح الأخطاء وت�صويب الآراء والأفكار ،وتدوين مناذج
الراجعة
هـ	 ّ -
ّ
يقدم املع ّلم ال ّتغذية ّ
ال�سبورة.
من الإجابات على ّ
�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين  -العمل يف جمموعات
يقدم المع ّلم لطلبته ورقة العمل المرفقة ،ويطلب �إلى المجموعات ال ّتعاون في االطالع عليها،
 ّثم ي�ستمع �إلى �إجابات ّ
الطلبة.
وحلّ المطلوب فيهاّ ،

ربط التّع ّلم باحلياة

مناق�شة واجب ّ
الطلبة اتجّ اه امل�سجد الأق�صى املبارك والأرا�ضي املحت ّلة.
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل

�شعر اجلهاد

الزّ من 12 :دقيقة

واململوكي.
وبي،
ّ
النّتاج:يبينّ اخل�صائ�ص الفنّيّة ل�شعر اجلهاد يف الع�رصين :الأيّ ّ
اقر�أ النّ�ص الآتيّ ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الّتي تليه:

ين:
قال ابن القي�رسا ّ

ـب
ُ�ض ُ
هـذي العَزائـِمُ ال مـا تَدَّ عـي الق ُ

ُــــــب
ُ
قالـــت الكُ ت
ِ
وَ ذي المَ كـــــارِ مُ ،ال ما

َـــت
وَ هــذِ هِ الهِ مَ ـمُ اللاّ تـــــي مَتـى خَ طَ ب ْ

ـــــب
ُ
الخطَ
َت خَ ْلفَهــا الأَ�شْ عـــا ُر وَ ُ
َت َعثَّــــر ْ

ـت يــا بْــــنَ عِ مـادِ الدّ ِين َذرْوَ تَها
�صاف َْح َ

َــــب
بِراحَ ــــ ٍة لِلمَ �ســـــاعــي دونَهـــا َتع ُ

�ض �إِلى المَ �سْ ِجدِ الأَقْ�صى بِذي ل ََج ٍب
فَانْهَ ْ

َ
يوليك �أَ ْق�صـــى املُنى ،فَال ُق ْد ُ�س ُم ْر َت ِق ُب

ال�سابقة.
•بينّ امل�ضمون الّذي تناولته الأبيات ّ
ين يف هذه الق�صيدة؟
• َمن يعار�ض ابن القي�رسا ّ
لل�شعر يف الع�رصين :ال ّأيوبي واململوكي ،ا�ستخل�ص اخل�صائ�ص الف ّن ّية ل�شعر اجلهاد.
ال�سابق ّ
•من ال ّنموذج ّ
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الدر�س
عنوان ّ

�شعر اجلهاد

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

التّقومي املعتمد على الأداء� ،سلّم التّقدير.
بعد درا�سة �شعر اجلهاد يف الع�رصين :الأيوبي ،واململوكي ي�ستطيع الطالب �أن:
الرقم

معايير الأداء

1

وبي،
قافية
يتع��رف واقع احلي��اة
ّ
االجتماعي��ة وال ّث ّ
ّ
ّ
والفكرية يف الع�رصي��ن :ال ّأي ّ

2

واململوكي.
وبي،
ّ
ّ
يحدد م�ضامني �شعر اجلهاد يف الع�رصين :ال ّأي ّ

3

واململوكي.
وبي،
ّ
يذكر �أبرز �شعراء اجلهاد يف الع�رصين :ال ّأي ّ

4

واململوكي.
وبي،
يحفظ خم�سة �أبيات ّ
ّ
�شعرية مم ّثلة ل�شعر اجلهاد يف الع�رصين :ال ّأي ّ

5

واململوكي.
وبي،
ّ
ّ
يو�ضح اخل�صائ�ص الف ّن ّية ل�شعر اجلهاد يف الع�رصين :ال ّأي ّ

6

واململوكي.
وبي،
يتبينّ دور ّ
ّ
ال�شعر يف ت�سجيل �أحداث الع�رصين :ال ّأي ّ

واململوكي.
ّ

املفتاح :ممتاز ( ،) 3جيّد (� ، )2ضعيف (.)1
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ممتاز

جيد

�ضعيف

الدر�س
عنوان ّ

�شعر اجلهاد

إستراتيجيات التقويم وأدواته
الت ّ
سجل وصف سير ّ
ّ
مراجعة ّ
علم
الذات،

ليتعرف �أداءه وقدرته على حتقيق
يعبّئ الطّالب -بعد االنتهاء من هذا الدر�س� -سجلّ و�صف �سري التّعلّم الآتي؛ ّ
املرجوة.
النّتاجات
ّ
اال�سم

........................................:

الدر�س:
 -الهدف من ّ

املو�ضوع

..........................:

ال ّتاريخ

:

/

/

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

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

الدر�س:
 -ن�شاطاتي يف �أثناء ّ

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

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

الدر�س:
مت من ّ
 -تع ّل ُ

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

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

 -مالحظاتي:

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

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

 -مالحظات املع ّلم:

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

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

الراجعة املطلوبة:
 -ال ّتغذية ّ

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

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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منوذج تطبيقي ()4
والمملوكي
وبي،
الوحدة الثانية :األدب في العصرينّ :
ّ
األي ّ
قضايا من ّ
والمملوكي
وبي،
النثر في العصرينّ :
ّ
األي ّ

الدر�س
عنوان ّ

الر�سائل
ثانيًاّ :
فن ّ

عدد احل�ص�ص
ح�صتان
ّ

النّتاجات

-

والمملوكي.
وبي،
يع ّلل ازدهار ّ
فن ّ
ّ
الر�سائل في الع�صرين :الأ ّي ّ
والمملوكي.
وبي،
يذكر �أ�شهر ُك ّتاب ّ
ّ
الر�سائل في الع�صرين :الأيّ ّ
نموذجا من ر�سائلهما.
الدين بن عبد الظاهر ،ويقر أ�
يتعرف حياة القا�ضي الفا�ضل ومحيي ّ
ً
ّ
والمملوكي.
وبي،
ّ
يبين مو�ضوعات ّ
ّ
الر�سائل في الع�صرين :الأ ّي ّ
والمملوكي.
وبي،
ي�ستنتج الخ�صائ�ص الف ّن ّية ّ
ّ
للر�سائل في الع�صرين ،الأيّ ّ
تاريخية لأحداث الع�صر.
الر�سائل بو�صفها وثائق
ّ
يقدر � ّ
ّ
أهم ّية ّ

م�صادر التع ّلم

ال�صليبيّة ،عبد اجلليل عبد املُهدي.
 بيت املقد�س يف �أدب احلروب ّال�صليبيّة� ،أحمد بدوي.
 احلياة الأدبيّة يف ع�رص احلروب ّالعاملية للمعلومات.
ال�شبكة
 ّّ

املفاهيم وامل�صطلحات
ديوان الإن�شاء.
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

الإ�سرتاتيجيات :اجلميع يكتب ،التّدري�س املبا�رش ،التّفكري النّاقد.
للدر�س بتذكري ّ
أليفية يف الأندل�س.
 -1يمُ ّهد املع ّلم ّ
أدبية ال ّت� ّ
الر�سائل ال ّ
الطلبة مبا ُدر�س عن ّ
ً
 -2يعطي املع ّلم ّ
حمدد ،ويطلب �إلى اجلميع الإجابة كتاب ًة
الطلبة
يتحدى تفكريهم ُين ّفذ يف زمن ّ
كتابيا ّ
ن�شاطا ًّ

(ال يقبل من ّ
ع�شوائيا ،مع �إر�شادهم
الطلبة كلمة ال �أعرف) ُم ّنب ًها على �أن اختيار الطلبة للإجابة �سيكون
ًّ

�إلى تطوير �إجاباتهم وتنظيمها.
• مثالّ :
واململوكي يف �سطرين.
وبي،
خل�ص الأ�سباب ا ّلتي �أ ّدت �إلى ازدهار ّ
فن ّ
ّ
الر�سائل يف الع�رصين :ال ّأي ّ
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 -3يبد�أ ّ
ال�س�ؤال ،ويتن ّقل املع ّلم بينهم ملتابعتهم ،ويطمئن �إلى �أن اجلميع مندمج يف
الطلبة بالإجابة عن ّ
املهمة.
ّ
تو�صلوا �إليه والتعليق مبا ينا�سب ،وتعزيزهم.
ال�س�ؤال وقراءة ما ّ
 –4يناق�ش املع ّلم طلبته يف �إجابة ّ
 -5ي�ستمر املع ّلم يف طرح الأ�سئلة وتل ّقي الإجابات املكتوبة ،مثل:
الر�سائل يف ع�رصه؟
•يف ر�أيكَ ،مل ُي ّ
عد القا�ضي الفا�ضل �أ�شهر كُ ّتاب ّ
واململوكي؟ وهل ت�شمل �ش�ؤون احلياة ك ّلها؟
وبي،
•ما مو�ضوعات ّ
ّ
الر�سائل يف الع�رصين :ال ّأي ّ
واململوكي؟
وبي،
•ما اخل�صائ�ص الف ّن ّية ّ
ّ
للر�سائل يف الع�رصين :ال ّأي ّ
واململوكي.
وبي،
•�أ�ضف خ�صي�صة ف ّن ّية �أخرى ّ
ّ
للر�سائل يف الع�رصين :ال ّأي ّ
�إ�سرتاتيجية املقابلة الثالثيّة اخلطوات
 -1يوجه املعلم طلبته �إلى تكوين جمموعات من ثالثة �أفراد يف كل جمموع ٍة.
 -2يطلب املعلم �إلى املجموعات حلّ الأ�سئلة الواردة يف الكتاب على ال ّنحو الآتي:

وي�سجل الطالب ال ّثالث
�أ  -يقر�أ الطالب الأول ال�س�ؤال ،فيجيب الطالب الثاين عن ال�س�ؤال،
ّ
الإجابة يف املكان املنا�سب.

ب  -يتناوب الطلبة الأدوار يف حل الأ�سئلة جميعها.
جـ	  -يعلن املعلم انتهاء الوقت املحدد ،فتعر�ض كل جمموعة ما تو�صلت �إليه.
يقدم املعلم التغذية الراجعة املنا�سبة.
د ّ -
�إ�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش� -أوراق العمل
يقدم املع ّلم لطلبته ورقة العمل املرفقة ،ويطلب �إلى كلّ طالب االطالع عليها ،وحلّ املطلوب فيها.
ّ -1
املحدد ي�ستمع املعلم �إلى �إجابات ّ
الطلبة.
 - 2بعد انتهاء الوقت
ّ

ربط التّع ّلم باحلياة

إلكرتونية.
الر�سائل ال
ّ
الر�سائل يف الإخبار وال ّتهنئة ،وكتابة ّ
توظيف ما تع ّلمه يف حياته ،مثل ا�ستخدام ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل

الر�سائل
ّ
فن ّ

الزّ من 7:دقائق

واململوكي.
وبي،
النّتاج :ي�صنّف عوامل ازدهار ّ
فن ّ
ّ
الر�سائل يف الع�رصين:الأيّ ّ
الر�سائل الآتية وفق اجلدول املرفق:
بعد قراءة ال ّدر�س�،صنّف عوامل ازدهار ّ
فن ّ
•رغبة ُ
الك ّتاب يف �إظهار براعتهم وثقافتهم.

الدولة وحاجتها �إلى ُ
الك ّتاب.
•كرثة دواوين ّ
الر�سائل و�سيلة لل ّتوا�صل بني ال ّنا�س.
•ا ّتخاذ ّ
•�رشوط ديوان الإن�شاء.

الر�سائل.
•حاجة ّ
ال�سالطني والأمراء �إلى ّ

ال�سالطني.
• ّ
الر�سائل ومكانتهم عند ّ
علو منزلة كُ ّتاب ّ
ال�سيا�سيّة
العوامل ّ
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العوامل االجتماعيّة

العوامل العلميّة

الدر�س
عنوان ّ

الر�سائل
ّ
فن ّ

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

الق�ص�صي.
ال�سجل
املالحظة� ،أداة ّ
ّ

مثال ()1
ف  ........................املو�ضوع ..............................التّاريخ.......................
ال�ص ّ
ا�سم الطّالبّ .........................................
ال�ص ّفي ،وعدم م�شاركة ّ
ال�ص ّف ّية.
الطالب ..............................................يف الأن�شطة ّ
امل�شكلة :ال ّتفاعل ّ
املالحظة :الحظت �أن ّ
فرديا �أو مع املجموعات ،ولعلّ ذلك
الطالب ال ي�ستجيب
للمهمات املوكولة �إليه ًّ
ّ
أ�رسية ،و�ضعف يف القدرات واملهارات ،والالمباالة.
يعود �إلى ظروف
�شخ�صية وعوامل � ّ
ّ
الإجراء :بحاجة �إلى متابعة وتعاون مع الأهل واملر�شد الرتبوي.
الق�ص�صي.
ال�سجل
املالحظة� ،أداة ّ
ّ
ال�ص ّف
ا�سم الطّالبّ .........................................

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

املو�ضوع ..............................التّاريخ

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

امل�شكلة:

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

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

املالحظة:

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

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

الإجراء:

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

.........................................................................................................................................
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الدر�س
عنوان ّ

الر�سائل
ّ
فن ّ

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

الق�ص�صي.
ال�سجل
املالحظة� ،أداة ّ
ّ
مثال ()2
ال�ص ّف
ا�سم الطّالبّ ....................................

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

املو�ضوع ............................التّاريخ

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

املالحظة :الإبداع
الحظت � ّأن ّ
الر�سائل ،ويحاول �أن يحاكي
الطالب..............................................مبدع يف كتابة ّ
الر�سائل ب�أ�سلوب ر�صني ،ولغة �سل�سةّ ،
البديعية وال
ووظف املح�س ّنات
ّ
�أ�سلوب القدماء ،وقد كتب بع�ض ّ
ال�سجع ،وا�ست�شهد ب�آيات من القر�آن الكرمي.
�سيما ّ
الإجراء :بحاجة �إلى تعزيز وتوجيه ،ون�رش ر�سائله.
الق�ص�صي.
ال�سجل
املالحظة� ،أداة ّ
ّ
ال�ص ّف
ا�سم الطّالبّ ....................................
املالحظة:

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

املو�ضوع ............................التّاريخ

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

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

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

الإجراء:

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

....................................................................................................................................
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منوذج تطبيقي ()5
الوحدة الثّالثة:

قضايا من ّ
الشعر في العصر الحديث

الدر�س
عنوان ّ

ال�شعر يف الع�رص احلديث
� ّأوالً :من جّاتاهات ّ
جّ
ومان�سي
الر
االتاه ّ
ّ
جماعة ال ّديوان

عدد احل�ص�ص
ح�صتان
ّ

النّتاجات
-

ومان�سي.
الر
ُي ّبين �أ�سباب ظهور االتّجاه ّ
ّ
ومان�سي.
الر
يذكر الجماعات الّتي ُيم ّثلها االتّجاه ّ
ّ
�سمي �أ�شهر �أعالمها.
عرف بجماعة ّ
الديوان و ُي ّ
ُي ّ
الديوان.
ّ
يو�ضح �أبرز المالمح الّتي تناولها �شعر جماعة ّ
الديوان و ُي ّبين م�ضامينها.
يقر أ� ال ّنماذج ّ
ال�شعر ّية لجماعة ّ
الديوان.
أهم خ�صائ�ص �شعر جماعة ّ
ي�ستنتج � ّ
ومان�سي.
الر
يحفظ خم�سة �أبيات �شعر ّية مم ّثلة على االتجاه ّ
ّ
وحب ّ
الطبيعة والمحافظة عليها.
إيجابية مثل :تقدير ال ّنف�س وت� ّأمالتها،
ّ
يمتلك ً
قيما واتّجاهات � ّ

م�صادر التع ّلم
العربي احلديث� ،إبراهيم خليل.
ال�شعر
مدخل لدرا�سة ّ
ّ

املفاهيم وامل�صطلحات
ومان�سية.
الر
ال�شعر
الوحدة الع�ضو ّية ،الوحدة
المو�ضوعيةّ ،
َ
ّ
ّ
المر�سلّ ،
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

�إ�سرتاتيجية التّدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،املناق�شة واحلوار)
للدر�س ب�س�ؤال ّ
ال�سابق (االتجّ اه
ال�سابقة وربطها ّ
 -1يمُ ّهد املع ّلم ّ
بالدر�س ّ
الطلبة �أ�سئلة حول خرباتهم ّ
القبلية واخلاطئة.
الكال�سيكي)؛ الكت�شاف املفاهيم
ّ
ّ
يتو�صل ّ
الدر�س ،مثل:
الطلبة مبناق�شتها �إلى �أفكار ّ
 -2ي�س�أل املع ّلم �أ�سئلة ّ
ومان�سي يف الأدب؟
الر
•ما �أ�سباب ظهور االتجّ اه ّ
ّ
العربي؟
ومان�سي يف الأدب
الر
•ما اجلماعات الّتي مت ّثل االتجّ اه ّ
ّ
ّ
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الديوان.
�سم الأعالم ال ّثالثة جلماعة ّ
• ِّ
الديوان.
•بينّ املالمح الّتي تناولها �شعراء جماعة ّ
الديوان.
•بينّ اخل�صائ�ص الف ّن ّية ل�شعر جماعة ّ
�إ�سرتاتيجية منوذج فراير من خالل العمل التّعاو ّين
ق�سم املع ّلم ّ
ال�سبورة ،ويطلب �إلى املجموعات
الطلبة �إلى جمموعاتّ ،
ثم ير�سم منوذج فراير على ّ
ُ -1ي ّ
الديوان) وتعبئة
ر�سم ال ّنموذج وتعبئته ُم�ستعينني بالكتاب
املدر�سي ،وذلك بكتابة املفهوم (جماعة ّ
ّ
املطلوبات وفق النموذج.
ي�شجع املع ّلم ّ
الطلبة على ال ّنقا�ش يف �أثناء �صياغة ال ّتعريف �أو كتابة اخل�صائ�ص الف ّن ّية� ،أو كتابة الأمثلة
ّ -2
الديوان) ،وكتابة الال�أمثلة (�أمثلة
الديوان ،و�أمثلة املالمح الّتي تناولها �شعر جماعة ّ
(�أمثلة �أعالم جماعة ّ
الكال�سيكي).
الكال�سيكي ،واملظاهر ا ّلتي تناولها االجتاه
�أعالم جماعة االجتاه
ّ
ّ
ف وتل ّقي الأ�سئلة
ال�ص ّ
يوجه املع ّلم طلبته بعد انتهاء الوقت املُ ّ
حدد �إلى عر�ض ال ّنموذج ومناق�شته �أمام ّ
ّ -3
واملالحظات.
وجه املع ّلم ّ
عرية ومناق�شة م�ضامينها.
الطلبة �إلى قراءة ال ّنماذج ّ
ُ -4ي ّ
ال�ش ّ
منوذج فراير

تعريفها

الأمثلة

خ�صائ�صها

جماعة
ال ّديوان

الل �أمثلة
اّ

�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين– العمل يف جمموعات
الدر�س الواردة يف
ثم يو ّزع �أ�سئلة ّ
يوجه املع ّلم طلبته �إلى تكوين جمموعات لل�شرّ وع يف حلّ �أ�سئلة ّ
 ّالدر�سّ ،
الزمن اللاّ زم،
وي ّ
حدد املع ّلم ّ
مهمة خمتلفةُ .
الكتاب بفروعها على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كلّ جمموعة ّ
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ثم يفتح املجال ّ
ويعلن انتهاء الوقت ،فتعر�ض كلّ جمموعة ما
للطلبة لل ّنقا�ش وتداول الآراء حول احللّ ُ .
ّ
ويقدم املع ّلم تغذية راجعة منا�سبة.
تو�صلت �إليهّ ،
ّ
�إ�سرتاتيجية التعلم التعاوين – انتقاء زميل
كل طالبني ال ّتعاون يف االطالع عليهاّ ،
يقدم املع ّلم لطلبته ورقة العمل املرفقة ،ويطلب �إلى ّ
وحل املطلوب فيها.
ّ -1
املحدد ي�ستمع املع ّلم �إلى �إجابات ّ
الطلبة.
 -2بعد انتهاء الوقت
ّ

ربط التّع ّلم باحلياة

الطالب من ّ
مناق�شة فكرة �أن يجعل ّ
قدر
وي ّ
وفية له ،يت� ّأملها ،ويدرك مظاهر �إبداع اخلالقُ ،
الطبيعة �صديقة ّ
أهم ّية املحافظة على البيئة ا ّلتي يعي�ش فيها.
� ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل

الزّ من10:دقائق

الديوان
جماعة ّ
النّتاج :ميلأ الفراغات مبا ينا�سب بعد درا�سته جماعة ال ّديوان.

�أكمل اجلدولني الآتيني مبا ينا�سب:
عنوان امل�ؤلَّف

امل�ؤلِّف

عابر �سبيل

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

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

الرحمن �شكري
عبد ّ

الديوان يف الأدب والنقد
ّ

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

هدية الكروان
ّ

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

املفهوم

التّعريف
..........................................................................................

الديوان
جماعة ّ
.............................

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

ويتحرر من القافية ،ا�شتهر به �شعراء جماعة
يتقيد بالوزن
�شعر ّ
ّ
الديوان.
ّ
..........................................................................................

الع�ضوية
الوحدة
ّ

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

�شعرية ظهرت يف �أوائل الع�رص احلديث نتيجة تطورات
حركة
ّ
الغربية،
وثقافية ونتيجة االنفتاح على الآداب
واجتماعية
�سيا�سية
ّ
ّ
ّ
ّ
الديوان ،و�أبولو ،و�شعر املهجر.
مت ّثلت يف :جماعة ّ

الدر�س
عنوان ّ

جماعة الديوان

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

مراجعة الذّات� ،سلّم التّقدير.
بعد درا�ستي لدر�س جماعة الديوان �أ�ستطيع �أن:
الرقم
ّ
1

2
3
4

معايري الأداء
ُ
ومان�سي.
الر
�أبينّ �أ�سباب ظهور االتجّ اه ّ
ّ
ومان�سي.
الر
ُ�أ ّ
�سمي اجلماعات الّتي يمُ ّثلها االتجّ اه ّ
ّ
ُ
الديوان.
عرف بجماعة ّ
�أ ّ
الديوان.
�سمي �أعالم جماعة ّ
�أُ ّ

5

الديوان.
�أُ ّ
و�ضح �أبرز املالمح ا ّلتي تناولها �شعر جماعة ّ

6

الديوان.
�أتبينّ م�ضامني ال ّنماذج ّ
عرية جلماعة ّ
ال�ش ّ

7

جيّد

متو�سط
ّ

�ضعيف

الديوان.
أهم خ�صائ�ص �شعر جماعة ّ
�أ�ستنتج � ّ

متو�سط (� ،)2ضعيف (.)1
املفتاح :جيّد (ّ ،)3
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منوذج تطبيقي ()6
الوحدة الثّالثة:

قضايا من ّ
الشعر في العصر الحديث

الدر�س
عنوان ّ

ثانيًا� :شعر التّفعيلة

عدد احل�ص�ص
ح�صتان
ّ

النّتاجات
-

يو�ضح مفهوم �شعر ال ّتفعيلة.
ّ
رواده.
يتعرف البداية
الحقيقية ل�شعر ال ّتفعيلة ،و�أبرز ّ
ّ
ّ
يع ّلل ت�سمية �شعر ال ّتفعيلة بهذا اال�سم.
العربي.
يذكر �أعالم �شعر ال ّتفعيلة في الأردنّ والوطن
ّ
م�ستخل�صا الق�ضايا الّتي تناولها.
يقر�أ نماذج من �شعر ال ّتفعيلة
ً
اللي،والرمز.
الد
يبين المفاهيم المرتبطة ب�شعر ال ّتفعيلة مثل :ال ّتنا�ص ،واالنزياح ّ
ّ
ّ
ي�ستنتج خ�صائ�ص �شعر ال ّتفعيلة.
أ�سطرا �شعر ّية متتابعة من �شعر ال ّتفعيلة.
يحفظ � ً
راثية.
ال�شعراء
إيجابية مثل :تقدير ّ
ّ
يمتلك ً
المجددين ،واحترام المر�أة ،وتقدير ال ّن�صو�ص ال ّت ّ
قيما واتّجاهات � ّ

م�صادر التع ّلم
العربي احلديث� ،إبراهيم خليل.
ال�شعر
 مدخل لدرا�سة ّّ
عبا�س.
ال�شعر
 جّاتاهات ّالعربي املعا�رص� ،إح�سان ّ
ّ
العاملية للمعلومات.
ال�شبكة
 ّّ

املفاهيم وامل�صطلحات
الرمز ،الأ�سطورة.
�شعر ال ّتفعيلة ،ال ّتنا�ص ،االنزياح ّ
الليّ ،
الد ّ
إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

ال�س ّت.
�إ�سرتاتيجية القبّعات ّ

للدر�س بتذكري ّ
العربية
الطلبة بق�صيدة (�س�أكتب عنك يا وطني) ا ّلتي وردت يف كتاب ال ّلغة
 - 1يمُ ّهد املع ّلم ّ
ّ
را�سي ال ّأول وما متيزت به،وا ّلتي هي من �شعر ال ّتفعيلة.
يف الف�صل ّ
الد ّ
املهمات املُعطاة ّ
ّ -2
للطلبة وربط كلّ منها بارتداء ّقبعة من
ال�س ّت بتبديل ّ
القبعات ّ
يوظف املع ّلم �إ�سرتاتيجية ّ
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ال�س ّت� ،إذ تمُ ّثل �س ّتة �أمناط تفكري ،لكلّ ٍ
ق�سم املع ّلم ّ
الطلبة �إلى جمموعات،ويعطي
دور ُم نّ
منط ٌ
عيُ .ي ّ
القبعات ّ
ّ
املهمة ذاتها ،على ال ّنحو الآتي:
املجموعات جميعها ّ

القبّعة البي�ضاء
يوجه املع ّلم ّ
الرئي�سة املُرتبطة مبو�ضوع
 ّالقبعة البي�ضاء وجمع احلقائق ال ّ
الطلبة �إلى ارتداء ّ
أ�سا�سية والأفكار ّ
ورواده ،وق�ضاياه ،وخ�صائ�صه الف ّن ّية ،وبع�ض املفاهيم
ّ
الدر�سُ ،فيناق�شون مفهوم �شعر ال ّتفعيلة ،ون�ش�أتهّ ،
الراجعة املنا�سبة.
وي ّ
ثم ي�ستمع املع ّلم �إلى �إجابات املجموعاتُ ،
املرتبطة بهّ .
قدم ال ّتغذية ّ

القبّعة احلمراء
يوجه املع ّلم ّ
القبعة احلمراء ،ويعطي املجموعات وق ًتا لل ّتعبري عن م�شاعرهم و�أحا�سي�سهم
 ّالطلبة �إلى ارتداء ّ
ثم ي�ستمع �إلى �إجابات بع�ض املجموعات،
ال�شعر
وتفهمهم ملالمح ال ّتجديد يف ّ
نحو �شعر ال ّتفعيلةّ ،
العربيّ .
ّ
ال�سوداء.
ّ
القبعة ّ
الراجعة املنا�سبة .ثم ينتقل بعد ذلك �إلى مرحلة �أخرى بارتداء ّ
ويقدم ال ّتغذية ّ

ال�سوداء
القبّعة ّ
الدر�س �أو �أفكاره (املوقف
�سلبية عن مواقف ّ
 يطلب املع ّلم �إلىاملجموعات تقدمي مالحظات و�أحكام ّال�شعر
ال�شعر
العربي ،وغمو�ض �شعر ال ّتفعيلة ،وعدم ال ّتقيد ببحور ّ
من �شعر ال ّتفعيلة واخلروج عن عمود ّ
ّ
ثم ُيعلن االنتقال �إلى
تو�صلت �إليهّ .
العربي) .تناق�ش املجموعات ما ّ
الراجعة املنا�سبةّ ،
يقدم املع ّلم ال ّتغذية ّ
ّ
ال�صفراء.
القبعة ّ
ّ

ال�صفراء
القبّعة ّ
إيجابيات والفوائد ،فتناق�ش املجموعات تقدمي
القبعة ّ
ال�صفراء تتط ّلب البحث عن ال ّ
 ُيعلن املع ّلم �أن ّإيجابية حول ال ّتجديد ومواكبة الواقع والأحداث ّ
والظروف .تعر�ض املجموعات الإجابات،
تعليقات � ّ
ثم يقر�أ ّ
ويبينون مالمح ال ّتجديد ،وي�شريون �إلى
الطلبة ال ّنماذج ّ
وي ّ
ُ
ال�ش ّ
قدم املع ّلم تغذية راجعة منا�سبةّ .
عرية ّ
القبعة اخل�رضاء.
الرواد.بعدها يعلن املع ّلم االنتقال �إلى ّ
ّ

القبّعة اخل�رضاء
�رضورية،
إبداعية ومقرتحات مبتكرة� ،أو �إجراء تغيريات
ّ
 يطلب املع ّلم �إلىاملجموعات البحث عن �أفكار � ّفتقدم املجموعات مقرتحاتها و�آراءها.
ال�شعر
ك�إ�ضافة �أو حذف� ،أو تعديل حول ال ّتجديد يف ّ
العربيّ ،
ّ
الزرقاء.
القبعة ّ
وبعد انتهاء هذا الدور يطلب املع ّلم ارتداء ّ

القبّعة ال ّزرقاء
ال�سابقة ،وو�ضع ّ
خمطط يف �ضوء ما ّمت فيها
 يطلب املع ّلم �إلى املجموعات تلخي�ص ما نو ِق َالقبعات ّ
�ش يف ّ
إيجابيات ومقرتحات ،فيرُ اجعون �أفكارهم ّ
والطريقة الّتي تناولوا
من معلومات وم�شاعر
و�سلبيات و� ّ
ّ
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حددون خطوات ال ّتنفيذ ،مثل تنظيم مناظرة بني امل� ّؤيدين واملُعار�ضني ل�شعر
وي ّ
فيها مو�ضوع ّ
الدر�سُ ،
إذاعي حول �شعر ال ّتفعيلة.
ال ّتفعيلة� ،أو �إعداد جم ّلة حائط حول �شعر ال ّتفعيلة� ،أو تنظيم برنامج � ّ

�إ�سرتاتيجية الطاولة امل�ستديرة
يق�سم املعلم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة يكون عدد الأفراد (� )4-3أفراد يف كل جمموعة.
ّ -1
 -2يو ّزع املعلم �أ�سئلة الدر�س على جمموعات الطلبة مبا ينا�سب.
 -3يكلف املعلم الطلبة حل الأ�سئلة على النحو الإتي:
�أ  -يكتب الطالب الأول �إجابته عن ال�س�ؤال بقلم الر�صا�ص.
ويعدل عليها �إذا تطلب الأمر ،وي�ضيف �إليها.
ب  -يقر أ� الطالب الثاين �إجابة زميلهّ ،
ويعدل �إن لزم الأمر مبا ينا�سب.
جـ	  -ي�أتي دور الطالب الثالث ،فيقر�أ ما كتبه زميالهّ ،
يقدم التغذية
د  -يف نهاية العمل يفتح املعلم املجال للمجموعات لعر�ض ما تو�صلت �إليه ،ثم ّ
الراجعة املنا�سبة.
�إ�سرتاتيجية ّ
اكتب –انتقِ زميل– �شارك
فكر– ْ
زوجيا (�أربعة �أو �ستة) ح�سبما يقت�ضي
 -1يطلب املع ّلم �إلى طلبته ت�شكيل جمموعات يكون عدد �أفرادها
ًّ
احلال.
 -2يو ّزع املع ّلم على املجموعات الأ�سئلة الواردة يف ورقة العمل املرفقة ،حيث جتيب كل جمموعة عن
�س�ؤال واحد منها وفق ال ّت�سل�سل الآتي:
تو�صل �إليه يف
�أ  -يطلب املع ّلم �إلى كلّ طالب ال ّتفكري وحده يف الإجابة عن ال�س�ؤال وت�سجيل ما ّ
ورقة ،حيث يكتب �إجابة وافية ووا�ضحة.
ال�س�ؤال ،و�أن
ب  -يطلب املع ّلم �إلى كلّ طالبني يف املجموعة �أن يناق�شا ما ّ
تو�صال �إليه يف �إجابة ّ
يتفقا على كتابة �إجابة واحدة.
ال�س�ؤال على م�ستوى املجموعة ،وت�سجيل �إجابة م ّتفق عليها.
جـ	  -يطلب املع ّلم مناق�شة ّ
مقرر املجموعة ما
ال�ص ّ
ال�س�ؤال على م�ستوى ّ
د  -ت�شارك املجموعة �إجابتها عن ّ
ف ،حيث يعر�ض ِّ
تو�صلت �إليه جمموعته.
ّ
الفورية بت�صحيح الأخطاء وت�صويب الآراء والأفكار ،وتدوين
الراجعة
هـ	 ّ -
ّ
يقدم املع ّلم ال ّتغذية ّ
ال�سبورة.
مناذج من الإجابات على ّ

ربط التّع ّلم باحلياة

عرية يف الكتابة ا ُ
حل ّرة.
وال�صورة ّ
الرمز ّ
ال�ش ّ
توظيف ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل (�إثراء)

�شعر التّفعيلة

الزّ من20:دقيقة

النّتاج :يطبّق على ما تعلّمه يف ق�ضيّة �شعر التّفعيلة.
عما يليه:
�ص الآتي من ق�صيدة (رحل النّهار)ّ ،
اقر�أ النّ ّ
ال�سيّابّ ،ثم �أجب ّ
لل�شاعر بدر �شاكر ّ

هار
رحلَ َّ
الن ْ
نار
ها �إ َّن ُه ا ْن َط َف� ْأت ذُبا َل ُت ُه على أ�ُ ْفقٍ َت َو َّه َج َ
دون ْ
ظرين َع ْود َة ِ
فار
َو َج َل ْ�س ِت َت ْن َت َ
ال�س ْ
�سندبا َد ِم َن ِّ

ِالع ِ
عود
الر ْ
الب ْح ُر َي صرْ� ُ ُخ ِم ْن َورا ِئ ِك ب َ
َو َ
وا�ص ِف َو ُّ
عود
ُه َو َل ْن َي ْ
�أَ َو ما َع ِل ْم ِت ِب َ�أ َّن ُه
ِحار
أ�َ�سرَ َ ْت ُه �آ ِل َه ُة الب ْ
حار
وداء يف ُج ُزرٍ ِم َن َّ
يف َقل َْع ٍة َ�س َ
الد ِم َواملَ ْ
عود
ُه َو َل ْن َي ْ

�ص.
الرمز والأ�سطورة يف ما حتته خط يف ال ّن ّ
•بينّ ّ
الدال ّ
�ص؟
•�أين ورد االنزياح ّ
يل يف ال ّن ّ
ال�سابق على خ�صائ�ص �شعر ال ّتفعيلة.
•م ّثل من ال ّن ّ
�ص ّ
الرابع.
ال�صورة ّ
• ّ
و�ضح ّ
ال�ش ّ
عرية يف ّ
ال�سطر ّ
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الدر�س
عنوان ّ

�شعر التفعيلة

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

التّقومي املعتمد على الأداء� ،سلّم التّقدير.
ي�ستطيع الطالب بعد درا�سة ق�ضية �شعر التفعيلة �أن:
الرقم
1
2
3
4

معايري الأداء
يو�ضح مفهوم �شعر ال ّتفعيلة.
ّ

رواده.
يتعرف البداية
احلقيقية ل�شعر ال ّتفعيلة ،و�أبرز ّ
ّ
ّ

العربي.
أردن والوطن
يذكر �أعالم �شعر ال ّتفعيلة يف ال ّ
ّ
يع ّلل ت�سمية �شعر ال ّتفعيلة بهذا اال�سم.

5

يقر�أ مناذج من �شعر ال ّتفعيلة وي�ستخل�ص الق�ضايا الّتي تناولها.

7

ي�ستنتج خ�صائ�ص �شعر ال ّتفعيلة.

6

8

يبينّ املفاهيم املرتبطة ب�شعر ال ّتفعيلة مثل :ال ّتنا�ص،
اليل،والرمز.
الد
واالنزياح ّ
ّ
�شعرية متتابعة من �شعر ال ّتفعيلة.
أ�سطرا
ّ
يحفظ � ً

املفتاح :ممتاز ( ،)3جيّد (� ،)2ضعيف (.)1
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ممتاز

جيّد

�ضعيف

منوذج تطبيقي ()7
الرابعة:
الوحدة ّ

قضايا من ّ
النثر في العصر الحديث

الدر�س
عنوان ّ
-

ال�سرية
ً
رابعاّ :

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

النّتاجات

ال�سيرة.
يتبين مفهوم ّ
ّ
ال�سيرة ّ
ال�سيرة الغير ّية.
الذاتية من ّ
يميز ّ
ّ
ال�سيرة.
يتعرف مرحلتي ّ
تطور كتابة ّ
ّ
ال�سيرة ّ
الذاتية والغير ّية.
يتبين �شروط كتابة ّ
ّ
ال�سير في الع�صر الحديث و�أ�سماء م�ؤلّفاتهم.
يتعرف �أ�شهر ُك ّتاب ّ
ّ
ال�سير ّ
الذاتية والغير ّية.
ُي ّ
قدر � ّ
أهمية كتابة ّ

م�صادر التع ّلم

عبا�س.
 ّفن ّ
ال�سرية� ،إح�سان ّ

إلكرتونية.
أدبية ال
ّ
-املو�سوعات ال ّ

إستراتيجيات ّ
الص ّف
التدريس وإدارة ّ

�إ�سرتاتيجيةاخلبري
فن ال�سرية واال�ستفادةمن
 -1يو ّزع املع ّلم – م�سب ًقا -الأدوار
ّ
مهمة عر�ض ّ
ويحدد اخلرباء ا ّلذين �سيتو ّلون ّ

ال�شبكة العاملية للمعلومات يف التو�سع والبحث.
للدر�س باحلديث عن �أهمية تدوين الأحداث واملواقف وال �سيما املحورية يف حياة الأفراد
 -2يمُ ّهد املع ّلم ّ

واملجتمعات ،و�أهمية نقل التجارب واخلربات ودرا�سة ظروف احلياة من خالل ال�شخ�صيات.
 -3يعر�ض املع ّلم �أمام ّ
كتابا من كتب ال�سرية (كتاب �سرية ابن �إ�سحاق مثلاً ) ،ويطلب �إلى بع�ض
الطلبة ً
ّ
الطلبة ت�ص ّفحه �أو القراءة يف فهر�سه.

 -4تن ّفذ الإ�سرتاتيجية على ال ّنحو الآتي:
�أ  -يقر�أ املع ّلم على ّ
فن ال�سرية.
الطلبة اخلرباء دعوة
أدبية عن ّ
ر�سمية للم�شاركة يف ندوة � ّ
ّ

املهمات ،وتو ّزع الأدوار على اخلرباء الأربعة ،حيث يتناول
ب  -يجل�س اخلرباء لل ّتباحث يف توزيع ّ

يتحدث عن مراحل ظهور
ال ّأول مفهوم ال�سرية ونوعيهاو�أهم الكتب امل�ؤلفة فيها ،وال ّثاين
ّ
ال�سرية يف الأدب العربي ،وال ّثالث يتناول ال�رشوط الواجب توافرها يف كل من ال�سرية وكاتبها،
� ّأما الرابع فيعر�ض منوذج ال�سرية الوارد يف الكتاب من كتاب الأيام لطه ح�سني.
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جـ	 -
د -
هـ	 -

و -
ز -
ح-

ط-

ميكن عر�ض لوحة جدارية يظهر فيها حماور النقا�ش يف اجلل�سة� ،أو �صور لأ�شهر ك ّتاب ال�سرية
ممن ورد ذكرهم يف الكتاب� ... ،إلخ.
رحب �أحد ّ
وميهد لكلّ خبري مبا يوائم املو�ضوع ا ّلذي
الطلبة
ّ
(مقدم ال ّندوة) باخلرباءّ ،
ُي ّ
�سيتناوله.
ّ
وبالطريقة الّتي يراها منا�سبة ،فيمكن �أن يعر�ض ما لديه
يعر�ض كلّ خبري ما لديه من معلومات
املفاهيمية بر�سمها
قدميية (بوربوينت)� ،أو عن طريق اخلريطة
ّ
با�ستخدام برنامج العرو�ض ال ّت ّ
ال�سبورة� ،أو عر�ض فيلم ق�صري� ... ،إلخ.
على ّ
الطلبة ومبا ّ
ميكن بعد ذلك �أن ي�ستقبل اخلرباء الأ�سئلة من ّ
يغطي جوانب املو�ضوع كافّة.
ويقدم تغذية راجعة بتلخي�ص �أبرز املعلومات حول فن ال�سرية.
ي�شكر املع ّلم اخلرباءّ ،
فيوجه الطلبة �إلى �إن�شاء جمموعات عمل لإنتاج
يفعل املع ّلم �إ�سرتاتيجية التعلم بامل�رشوع،
ّ
ّ
جدارية ُتع ّلق يف
فن ال�سرية ،وميكن �أن يكون هذا امل�رشوع ن�رشة مطبوعة� ،أو
ّ
م�رشوع عن ّ
مدر�سية� ،أو عملاً
م�رسحيا� ...إلخ.
املدر�سة� ،أو فقرات لإذاعة
ّ
ًّ
يناق�ش املع ّلم جمموعات ّ
املهمة.
الطلبة يف ما �أنتجوه بعد انتهاء ّ

�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاوين– العمل يف جمموعات
الدر�س الواردة
ثم يو ّزع �أ�سئلة ّ
يوجه املع ّلم طلبته �إلى تكوين جمموعات لل�شرّ وع يف حلّ �أ�سئلة ّ
 ّالدر�سّ ،
الزمن
وي ّ
حدد املع ّلم ّ
مهمة خمتلفةُ .
يف الكتاب بفروعها على املجموعات ،بحيث ت�أخذ كلّ جمموعة ّ
ثم يفتح املجال ّ
ويعلن انتهاء الوقت ،فتعر�ض كلّ
للطلبة لل ّنقا�ش وتداول الآراء حول احللّ ُ .
اللاّ زمّ ،
ويقدم املع ّلم تغذية راجعة منا�سبة.
تو�صلت �إليهّ ،
جمموعة ما ّ
�إ�سرتاتيجية التّعلّم التّعاو ّين  -املقابلة الثالثيّة اخلطوات
 -1يطلب املع ّلم �إلى طلبته ت�شكيل جمموعات ،يف كل جمموعة ثالثة �أفراد.
ي�سجل
املهمات الآتية :ال ّأول ي�س�أل ،وال ّثاين يجيب ،وال ّثالث ّ
 -2ي ّتفق �أفراد كلّ جمموعة على توزيع ّ
املخ�ص�ص يف ورقة العمل.
الإجابة يف املكان
ّ
يقدم املع ّلم للمجموعات الثالثية ورقة العمل املرفقة .ويطلب �إلى املجموعات حلّ املطلوب فيها.
ّ -3
 -4بعد �إعالن انتهاء الوقت املخ�ص�ص حللّ ورقة العمل يتيح املعلم للطلبة عر�ض �إجاباتهم ،ويقدم التغذية
الراجعة املنا�سبة.

ربط التّع ّلم باحلياة

ل�شخ�صية ت�أ ّثر بها.
غريية
ذاتية� ,أو �سرية ّ
ّ
كتابة �سرية ّ
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الدرس
عنوان ّ

ورقة عمل

ال�سرية
ّ

الزّ من 15:دقيقة

النّتاج:ميلأ الفراغات يف املخطّط مبا ينا�سب.

ال�سرية
ّ

ال�سرية
�أمثلة من ّ

الق��درة عل��ي اختي��ار
املعلومات التي ت�س��تحق
الت�سجيل.

ال�سرية
�رشوط كتابة ّ

ال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى ح��ي��اة
ال�شخ�ص �صاحب ال�سرية.

ال�سرية
يف ّ
ال�سرية يف
مراحل ظهور ّ
الأدب العربي

ال�سرية
نوعا ّ

التاريخية

املو�ض��وعية يف تن��اول
�شخ�صية �صاحبها.

ا�س��تخدام الأ�س��لوب
ال�ش��ائق الق��ادر عل��ى
ّ
جذب انتباه القارئ.
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الدر�س
عنوان ّ

فن ال�سرية

إثرائي ()1
نشاط
ّ

املأ املربعات م�ستعيناً مبا ورد �أ�سفل ال�شكل:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

كلمات متقاطعة
4

�أفقيًّا
الرافعي ،حرف.
 -1ا�سم كاتب �سرية حياة ّ

5

6

7

8

9

عموديًّا

منهي عن قولها
العربي +لفظة
� -1سرية عميد الأدب
ّ
ّ
للوالدين.

 -2مت�شابهان ،حرف ،مبعنى حاجز.

 -2ل+كاتب �سرية جربان مقلوب  +د.

ال�سمرة +تكلم الغراب.
 -3اال�سم ال ّأول ل�سرية كتبها حممود ّ

 -3ع،ق،و.

 -4ي،حرف ،حرف ،مت�شابهان ،حرف.

للواقدي.
غريية
ّ
 -4ر� +سرية ّ

 -5مت�شابهان ،م،ي،ر.

� -5أخو �أبي مقلوب،ي ،عملة.

ال�سري+حرف.
 -6عقل ،نوع من ّ

الرافعي مقلوب.
 -6ا ،ا�سم كاتب �سرية حياة ّ

 -7حرف ،حرف ،اال�سم الأول لكاتب العبقريات.

 -7نقوم به يف احلج،عك�س َلني.

ال�سلط  +جمع
� -8أحد الوالدين ،قرية �سياحية يف مدينة ّ

 -8رن ،عك�س موت مقلوب.

ليلة مقلوب.

جبلية
� -9أول  3حروف لال�سم الأول لكاتب �سرية رحلة ّ
الراعي مقلوب.
رحلة �صعبة +ي  +كاتب �سرية غربة ّ
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 -9ا ،اال�سم ال ّثاين من كاتب �سرية �إيقاع املدى.

الدر�س
عنوان ّ

فن ال�سرية
�إجابة الن�شاط الإثرائي ()1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
ا
ل
ا
ي
ا
م
أ�
ف

2
ل
ل
ي
ئ
ا
خ
ي
م
د

3
ع

4
ر

ق

ا
ل
م
غ
ا
ز
ي

و

5
ي
م
ع

ي
ي
ن

6
ا
ن
ا
ي
ر
ع
ل
ا

7
ن
�س
ع
ى
ي
ب
ا
�س

8
د
ق

ة
ا
ي
ح

9
ا

ة
ر
م
�س
ل
ا

إثرائي ()2
نشاط
ّ

 م�ؤلّف � ّأول �سرية ذاتيّة يف الع�رص احلديث ،يت�ألّفا�سمه من مقطعني وثمانية حروف:
•( = )8+1+5ا�سم �آلة
•(� =)8+7+5أنثى احل�صان
�سيد الأع�ضاء
•(ّ =)8+1+7
•( = )6+2+3عك�س كَ َت َب
الرواية
•( =)4+7+8من عنا�رص ّ
•( = )7+8بني اثنني

 �سرية كتبها عي�سى النّاعوري ،تت�ألّف من مقطعنيواثني ع�رش حرفًا:
•( = )4+3عك�س خري
•( = )12+10+9ليث
حب
•( =)12+11مبعنى ّ
•( =)4+6+3مبعنى ِن�صف
•( =)3+5+9مبعنى � ّأي �شيء
�سيد
•( =)12+1+5+10+9جمع ّ

الإجابة:

الإجابة:

�أحمد فار�س

ال�شرّ يط الأ�سود
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الدر�س
عنوان ّ

فن ال�سرية

إستراتيجيات ّ
التقويم وأدواته

القلم والورقة ،االختبار.
املدة الزمنية15( :دقيقة)
العالمة 15( :عالمة)
علما ب�أ ّن عدد ال�صفحات ()2
�أجب عن الأ�سئلة الآتية وعددها ثالثة �أ�سئلةً ,

					
 -1ع ّلل ما ي�أتي:
ال�سرية على اخليال وحده ،مع �أ ّنها عمل �أدبي.
�أ  -عدم اعتماد ّ
ال�سرية.
ال�سرية ب�سعة ال ّثقافة ،وكرثة االطالع على ما يحيط بع�رص �صاحب ّ
ب -وجوب مت ّتع كاتب ّ
(�ست عالمات)

					
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
 -2اخرت الإجابة ّ
العربي احلديث:
الغريية يف الأدب
ال�سرية
ّ
( )1من مناذج ّ
ّ
الراعي
�أ  -غربة ّ

ب� -إيقاع املدى

جـ -جربان

(�أربع عالمات)

جبلية رحلة �صعبة.
د -رحلة ّ

ال�سرية ّ
العربي احلديث:
الذاتية يف الأدب
( )2من مناذج ّ
ّ
الرافعي
�أ -
ّ
عبقريات الع ّقاد ب -حياة ّ

جـ� -سرية ابن �إ�سحاق

د -ال ّأيام.

العربي احلديث:
ذاتية ظهرت يف الأدب
(ّ � )3أول �سرية ّ
ّ
�أ -ال ّأيام

ال�ساق يف ما هو الفارياق
ال�ساق على ّ
بّ -

جـ -جربان

ال�سرية:
()4
ٌ
واحد مما ي�أتي لي�س من �رشوط كتابة ّ
ال�سرية.
�أ  -الترّ كيز على حياة ّ
ال�شخ�ص �صاحب ّ
ال�شخ�صية.
ب  -مراعاة ال ّنمو يف �سلوك ّ
�شخ�صية �صاحبها.
جـ	  -املو�ضوعية يف تناول
ّ
ال�سرية بها.
د  -ال ّت ّ
حدث عن ق�ضايا املجتمع وعالقة �صاحب ّ
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د -االعتبار

ال�سرية وا�سم �سريته يف ما ي�أتي:
�ِ -3صل بني كاتب ّ
الكاتب
�أ�سامة بن املنقذ
الواقدي
ّ
العريان
�إح�سان عبا�س
ميخائيل نعيمة

(خم�س عالمات)
ال�سرية
ا�سم ّ

الرافعي
حياة ّ
الراعي
غربة ّ
ال�شرّ يط الأ�سود
جربان خليل جريان
االعتبار
املغازي
�إيقاع املدى
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املالحق

46

ملحق ()١

املبحث :ق�ضايا �أدبية

نموذج تحليل محتوى وحدة دراسية

الأفكار والحقائق

عدد احل�ص�ص15 :

ال�صف :الثاين ع�شر  /الفرع الأدبي

المحتوى

الوحدة الأولى :الأدب يف الع�رص الأندل�سي

المفاهيم

 -بالد الأندل�س

ق�ضايا من ال�شعر
ف�����ي ال��ع�����ص��ر
الأندل�سي

الف�صل الدرا�سي :الأول
الفرتة الزمنية� / / :إلى / /
المهارات

االتجاهات
وفاهما
واعيا
ً
 يغدو ًوم��ق��درا لأهمية
ً
الق�ضايا الأدب��ي��ة
ال��ت��ي ���س��ادت في
الع�صر الأندل�سي،
و�ساعدت في بناء
الأدب العربي.
 تت�شكل لديه قناعة التطبيقتتمثل ف��ي النظر
 اال�ستق�صاء�إل��ى اللغة العربية
 الت�صنيفبو�صفهـــا :هويـــة
 التفكيــــــرالناقد

 حكم الم�سلمون الأندل�س ما يقارب الثمانية  -اال�ستنتاج التحليلقرون تعاقبت في �ست مراحل رئي�سة.
 كان المجتمع الأندل�سي مجتم ًعا متمي ًزا في  -التقييمبنائه الح�ضاري بف�ضل تفاعل مكوناته تفاعلاً  -الموازنة
 التف�سيريقوم على الت�سامح والتعاي�ش.
 التعليل -الربط

عدد ال�صفحات31 :
القيم
 ت���ق���دي���ر دورالح�ضارة الأندل�سية
في بناء الح�ضارة
الإن�سانية.
 الت�سامح ،والتعاي�ش،واح��ت��رام الآخ���ر،
وح��ري��ة التعبير،
ون��ب��ذ التع�صب
والتطرف.
 حب اللغة العربيةواالفتخار بها.

 -تقدير القيم الجمالية

للغة العربية.

و�إر ًثـــا ح�ضــــار ًّيا
واجتماعيا.
ودينيا
ًّ
ًّ
 تت�شكل لديه رغبةفي التحدث باللغة

العربية ال�سليمة.
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المحتوى

المفاهيم

 �شعـــر و�صـــف  -مناجاة الطبيعة الت�شخي�صالطبيعة

القيم
 -االهتمام بالبيئة

الأفكار والحقائق
 نظم الأندل�سيون �شعر و�صف الطبيعة ليج�سدواغزيرا وجميلاً .
ّ
حبهم لها فكان ً
 عك�س �شعر الأندل�سيين حياة ال ّترف لديهم. اتّ�س��م �ش��عر و�ص��ف الطبيع��ة ف��ي الأندل���سبا�س��تخدام الت�ش��خي�ص ،واالبتعاد عن الألفاظ
الغريبة ،وبدقة الت�صوير وجماله.

 رثــاء المـــــدن  -رث��اء الم��دن  -تحمل الم�س���ؤولية  -واكب ال�ش��عر الأندل�س��ي واقع الحياة ومرارةالأح��داث التي م��رت بها ب�لاد الأندل�س من
في حف��ظ الأوطان
والممالك
والممالك
�ضعف وتفكك وتقلبات �سيا�سية.
ووحدتها.
 نوني��ة �أبي البقاء اتّ�س��م �شعر رثاء المدن والممالك في الأندل�سالرندي
بحرارة العاطفة وعمق ال�شعور بالأ�سى ،وغلبة
النزعة الدينية ،والحكمة ،وا�س��تخدام �أ�ساليب

النداء واال�ستفهام للتح�سر والتفجع.

المهارات

االتجاهات
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المحتوى

المفاهيم

القيم

� -شعر المر�أة

الأفكار والحقائق
 تعزي��ز دور الم��ر�أة  -كان للمر�أة دور كبير في الحياة الأندل�سية. اتّ�سم �شعر المر�أة في الأندل�س بب�ساطة الت�صويرفي المجتمع
وخ�ض��وعه لعاطفة الأنثى ،وب�أن��ه في معظمه
ق�صائد ق�ص��يرة ومقطوعات تت�صف بالوحدة
المو�ضوعية.

 -المو�شحات

البديعية ،وا�ستمداد معانيه من البيئة الأندل�سية،

 اتّ�س��م المو�ش��ح الأندل�س��ي بالتف��اوت بي��نالف�ص��احة والركاك��ة ،والمي��ل نحو ال�ص��نعة

مظهرا من مظاهر التجديد
 ت��ق��دي��ر الإب�����داع  -تمثل المو�ش��حات المو�شحً
في الأدب العربي.
والتجديد
 المو�شح التام تنوعت �أغرا�ض نظم المو�ش��ح ،وال �س��يما ما المو�شح الأقرعال�سمر،
نا�سب الغناء كالغزل وو�صف مجال�س َّ
� ...إلخ.

الم ْط َلع
 َُ�صن
الغ ْالد ْور
 َّ -ال ُقفْل

 -البيت

ال�س ْمط
 ِّالخ ْر َجة
َ -

وا�س��تخدام ال�صور ال�ش��عرية التقليدية ،وتنوع
الوزن والقافية.

المهارات

االتجاهات
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المحتوى

المفاهيم

 -ال�شعر االجتماعي ِ -حرفة الوِ راقَة

 ق�ضايا من النثرف����ي ال��ع�����ص��ر
الأندل�سي

القيم

الأفكار والحقائق

و�صور عادات
 تقدير �أهمية الأدب  -واكب ال�ش��عر احلياة االجتماعيةّ
يف توثي��ق املظاه��ر الأندل�س��يني ،وامله��ن الت��ي يعمل به��ا النا�س،
احلياتي��ة املتنوع��ة وو�صف مظاهر التطور العمراين.
 �س��ادت قي��م التعاي���ش والت�س��امح يف املجتمعللمجتمعات.
الأندل�سي.
 ا ّت�س��م ال�ش��عر االجتماع��ي يف الأندل���س بلغتهو�ص��وره ال�ش��عرية ال�س��هلة ،وميله �إل��ى املعاين
الب�سيطة ،وب�أنه يف معظمه مقطوعات ق�صرية.

احلب - .طوق احلمامة ر�س��الة أ�لّفها ابن حزم الأندل�س��ي
 الر�سائل الأدبية  -طوق احلمامة يقدر قيمة ّ التوابع والزوابع  -يقدر �أهمية اخليال و�صف فيها احلب ومعانيه و�أ�سبابه و�أغرا�ضه.الت�أليفية
ف���ـ���ي الأع����م����ال  -ا ّت�س��مت ر�س��الة ط��وق احلمام��ة با�س��تخدام
العبارات الق�صرية البعيدة عن التكلف ،ومبعاجلة
الأدبية.
عاطفة احلب من منظور �إن�س��اين ،وباال�ست�شهاد
بال�شعر لتو�ضيح املعنى.

 �ألف ابن �ش��هيد ر�س��الته التوابع والزوابع ليثبتملنتقديه قدرته على الكتابة.

المهارات

االتجاهات
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المحتوى

 فن الق�صةالفل�سفية

المفاهيم

القيم

الأفكار والحقائق

 الق�صة الفل�سفية  -المالحظة والت�أمــل � -شرح الحقائق ب�أ�سلوب ق�ص�صي خيالي.حي بن يقظان
ل��ل��و���ص��ول �إل���ى �	-ألف ابن طفيل ق�ص��ة (ح��ي بن يقظان) لتكون
 ّّ
الحقائق.
أمليا لأ�سرار الطبيعة والخليقة.
تلخي�صا
ً
فل�سفيا ت� ًّ
ًّ
 ت�أث��ر ابن طفي��ل في ت�أليف ق�ص��ته بم�ض��امينبال�سرد ودقّة الو�صف.
القر�آن الكريمُ ،
وعني ّ

المهارات

االتجاهات
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ملحق ()2

املبحث :ق�ضايا �أدبية

الوحدة الثالثة :ق�ضايا من ال�شعر يف الع�رص احلديث

النتاجات العامة

خطة وحدة دراسية

التقويــــم

عدد احل�ص�ص12 :

ال�صف :الثاين ع�شر
عدد ال�صفحات40 :

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

�إ�سرتاتيجيات
التدري�س

الإ�سرتاتيجيات

الف�صل الدرا�سي :الأول
الفرتة الزمنية/ / :

�إلى / :

/
�أن�شطة مرافقة
الأدوات

الت�أمل الذاتي
حول الوحدة

 يتبني اجتاهات ال�شعر العربي يف الع�رص احلديث. ال��ك��ت��ـ��ـ��اب  -ا لتد ر يــــ�س  -املالحظة  -قائمـــــة  -أ� و ر ا ق � -أ�شعـــر بالر�ضـــا يتعرف �أ�شهر �شعراء الع�رص احلديث ،وي�سمي دواوينهم ،املدر�سيعن:
عمل
امل����ب����ا���ش�ر  -التقــــومي الر�صد
ويقر�أ مناذج من �أ�شعارهم.
 كتاب مدخل(الأ���س��ئ��ل��ة املعتمـــد � -سلـــــــم -خ���رائ���ط
 يف�رس املفاهيم الآتية :عمود ال�شعر ،املعار�ضات ،الوحدة ل����درا�����س����ةمفاهيمية
والأج��وب��ة ،ع����ل����ى التقديــر
الع�ضوية� ،شعر التفعيلة ،االنزياح ال��داليل،
التنا�ص ،ال�شعر العربي
امل��ن��اق�����ش��ة الأداء
ّ
امل�رسحي.
ال�شعر
احل�����دي�����ث،
واحلوار).
ّ
 يوازن بني االجتاهات ال�شعرية احلديثة ،ويبينّ �أوجه ال�شبه �إبراهيم خليل التحديات:واالختالف بينها.
 كتاب اجتاهات  -منوذج فراير يقر�أن�صو�صا من االجتاهات ال�شعرية احلديثة ،ويتعرف ال�شعر العربي
ً
م�ضامينها ،وي�ستنتج خ�صائ�صها الفنية.
 م����ق��ت�رح����ات االختبارامل����ع����ا���ص�ر - ،القلــــــــــم
إيجابية؛ مثل :تقدير ال�شعراء �إح�سان عبا�س
التح�سني:
والورقة
 ميتلك ًقيما واجتاهات � ّ
واحرتامهم ،واحلرية والتحرر ،والوحدة العربية ،وكره
الظلم ،والت�سامح الديني.
يو�ضح مظاهر االجتاه الكال�سيكي ،وخ�صائ�صه الفنية،
 ّوي�سمي �أبرز رواده.
 -يبني مالمح ال�شعر عند جماعة الديوان ،وي�سمي �أعالمها.
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النتاجات العامة

املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

�إ�سرتاتيجيات
التدري�س

الناقد

 -التفكــــــــري

التقويــــم
الإ�سرتاتيجيات

الأدوات

�أن�شطة مرافقة

يعدد مو�ضوعات ال�شعر عند جماعة �أبولو ،وخ�صائ�صها  -كتــاب االجتـاه  -التعلــــــــــم  -مراجعـــة  -ال�سجـــل � -أن�شطــــــة
 ّالق�ص�صي �إثرائية
التعــــــاوين الذات
القومـــي فــي
الفنية ،وي�سمي �أبرز �شعرائها.
(العمل فـــي
ال�شعر العــربي
وي�سمي �أعالمه.
 يذكر مو�ضوعات �شعر املهجر،ّ
جممو عا ت  - ،التوا�صل � -سجــــــل
 يبينّ مو�ضوعات �ش��عر الثورة العربية الكربى ،وي�سمي احلديث ،عمرو���ص��ف
انتقاء زميل)
الدقاق
عد ًدا من �شعرائها.
������س��ي��ر
 ي�س��تخل�ص مبادئ الثورة العربي��ة الكربى ،وميثل عليهاالتعلم
 ال�شبكة العامليةمن ال�شعر.
 يتعرف مفهوم �ش��عر التفعيلة وق�ض��اياه و�سماته الفنية للمعلومات  -القبعـــــــاتال�ست
ورواده.
 التعلــــــــــم يتعرف مو�ض��وعات �ش��عر املقاومة العربي��ة ،ويذكرم���ن خ�لال
�شعراءها ويقر�أ مناذج من �أ�شعارهم.
الن�شاط
 يتبي مراحل �ش��عر املقاومة الفل�س��طينية ،ويذكر �أبرز�شعراء املقاومة الفل�سطينية.

يقدر دور ال�ش��عر وال�ش��عراء يف ت�ص��وير الواقع وت�أريخ
 ّالأحداث.

معلومات عامة عن الطلبة :
توقيع من�سق املبحث:
توقيع مدير املدر�سة:

الت�أمل الذاتي

حول الوحدة

�إعداد املعلمني  /املعلمات :
-1
-2
-3
توقيع امل�رشف الرتبوي:

ملحق ()٣

(تشخيصي)
قبلي
(نموذج مقترح الختبار
ّ
ّ

الوحدة الثالثة

ق�ضايا من ال�شعر يف الع�رص احلديث
املبحث :اللّغة العربيّة /ق�ضايا �أدبيّة
أدبي
الفرع :ال ّ

م ّدة االمتحان 25 :دقيقة
اليوم وال ّتاريخ. ....................... :

ال�صفحات (.)1
علما ب�أ ّن عدد ّ
ملحـوظــة� ،أجب عــن الأ�سئلة الآتية جميعها وعددها (ً ،)5
 -1من خالل درا�ستك للأدب يف الع�رص العثماين ،اذكر �أبرز الأ�سباب التي �أ�سهمت يف النه�ضة احلديثة
يف م�رص.
 -2اذكر املذاهب النقدية التي در�ستها يف كتاب البالغة العربية والنقد الأدبي لل�صف الثاين ع�رش.
 -3وازن بني �شعر التفعيلة وال�شعر العمودي من حيث :الوزن ,والقافية.
و�ضح مفهوم املعار�ضات ال�شعرية مع التمثيل.
-4
م�ستفيدا مما در�س يف الوحدة الثانيةّ ،
ً
 -5بر�أيك ،ما �أبرز �أ�سباب انت�شار �شعر املقاومة الفل�سطينية؟
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ملحق ()4

بعدي
نموذج مقترح الختبار
ّ

الوحدة الثالثة
ق�ضايا من ال�شعر يف الع�رص احلديث

املبحث :اللّغة العربيّة /ق�ضايا �أدبيّة
أدبي
الفرع :ال ّ

م ّدة االمتحان :ح�صة واحدة
اليوم وال ّتاريخ. ....................... :

ال�صفحات (.)2
علما ب�أ ّن عدد ّ
ملحوظــــــــة� ،أجب عــن الأ�سئلة الآتية جميعها وعددها (ً ،)7

حدد املو�ضوع الّذي مي ّثله كل بيت من الأبيات الآتية من �شعر املهجر يف الع�رص احلديث( :ثالث عالمات)
ّ -1
ٍ
��م َو َ�أكْ ��رِ ْم ِباتحّ ٍ
��ر ِب
��اد َو ِن ْ�س��ب ٍة
�أ َ -ف� ْأع ِظ ْ
�إل��ى َدو َل���ة تمَ ْ � َت� ُّ�د يف ال����ّشررّ ْ ِق َوال�� َغ ْ
ب َ -و�إذا اح َلو َل َ
�ب ِم َ
م�����ش� َ�ع� َ
�ل ال��ق��ل� ِ
��د
�لام � َأ�ض���أْنا
��ث��ل ن���ارِ املَ���وا ِق� ْ
الظـ ُ
��ك َّ
هلل ْ
�س��ول ا ِ
َ
تكرِ َم�� ًة
ـ��رتمُ ْ َر
ج��ـ َ -فـ�إ ِْن َذكَ ْ

�لام ال��ـ��� ّ��ش� ِ
�اع��رِ ال � َق��ـ� َ�روِ ي
َف��ـ� َ�ب � ِّل � ُغ� ُ
�وه � َ��س َ

				
-2ع ّلل كلاًّ ّمما ي�أتي:
�أ  -مييل �شعر ال ّتفعيلة �إلى الغمو�ض يف بع�ض ق�صائده.
ال�شعوب.
ال�شعراء يف الأقطار
مهمة ا�ستنها�ض همم ّ
ب  -حمل ّ
العربية كافّة ّ
ّ
ال�شعر عند جماعة �أبولّو االنغما�س يف ّ
الطبيعة ومناجاتها.
جـ	  -من �أبرز مو�ضوعات ّ
ال�شعر.
ال�صدق الف ّني يف ّ
الديوان �إلى ّ
د  -دعوة جماعة ّ
توخي ّ

(�أربع عالمات)

املر�سل.
ال�شعريةّ ،
و�ضح املق�صود بكلّ من :املعار�ضات ّ
ّ -3
ال�شعر َ

(عالمتان)

�سم املرحلة الّتي مي ّثلها حممود دروي�ش يف ق�صيدته التي مطلعها «ماذا جنينا نحن يا � ّأماه» من مرحلتي
ِّ -4
(عالمتان)
								
الفل�سطينية.
�شعر املقاومة
ّ
 -5اذكر اثنتني من اخل�صائ�ص الف ّن ّية ل�شعر ال ّتفعيلة.

				

(عالمتان)

املقرر)�( .أربع عالمات)
�شعرية مم ّثلة ل�شعر ال ّثورة
 – 6اكتب �أربعة �أبيات ّ
ّ
العربية الكربى ( ّمما ورد يف الكتاب ّ
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ال�صحيحة يف كلّ ّمما ي�أتي:
 -7اخرت الإجابة ّ
العربية الكربى:
( -)1املل َّقب ب�شاعر ال ّثورة
ّ
ب  -ف�ؤاد اخلطيب
		
أ�  -جميل العظم
الغالييني
د  -م�صطفى
		
ين
حممد العدنا ّ
جـّ -
ّ
خفية مع ن�صو�ص
ن�ص
ّ
�شعري و�آخرّ ،مما يجعل ال ّن ّ
(( -)2وجود تداخل بني ّ
�ص يف عالقة ظاهرة �أو ّ
ي�سمى:
�أخرى) ّ
عرية
		
الداليل
ال�صورة ّ
�أ  -االنزياح ّ
بّ -
ال�ش ّ
د  -الأ�سطورة
		
نا�ص
جـ  -ال ّت ّ
(� -)3صاحب ديوان (امللاّ ح ال ّتائه) هو:
ب  -حممود ح�سن �إ�سماعيل
		
�أ �-إبراهيم ناجي
د  -علي حممود طه
ال�ش ّاب ّي
جـ � -أبو القا�سم ّ
(ثالث عالمات )

انتهت الأ�سئلة
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ملحق ()5

نموذج مقترح الختبار نهاية الفصل الدراسي األول

						
وزارة الترّ بية والتّعليم
مدر�سة............................:

مديريّة الترّ بيّة والتّعليم.................

را�سي.......................
را�سي ال ّأول ّ
لل�ص ّف الثّاين ع�رش للعام ال ّد ّ
اختبار نهاية الف�صل ال ّد ّ
م ّدة االمتحان :ح�صة واحدة

املبحث :اللّغة العربيّة /ق�ضايا �أدبيّة
أدبي
الفرع :ال ّ

اليوم وال ّتاريخ. ....................... :

ال�صفحات (.)2
علما ب�أ ّن عدد ّ
ملحوظة� ،أجب عن الأ�سئلة الآتية جميعها وعددها (ً ،)2

ال�س�ؤال ال ّأول (اثنتا ع�رشة عالمة)
ّ
حدد املظهر ا ّلذي مي ّثله كلّ مما ي�أتي من �شعر و�صف ّ
أندل�سي:
الطبيعة يف الع�رص ال
ّ -1
ّ
ُّ
م��اء
���س َت ْل
يف �أَ ْر���ض �أَ ْن َد ُل ٍ
تـــــ��ذ َن ْع ُ
وي�� ٌة
َوق
َــــــــ��د َب َ
ْ
��د ْت ِل ْل َبه��ارِ �أَ ْل َ
��ب ُه
��م ممِ ّ��ا َ �أ ْن َ
��ر َ�أ ْع َظ ُ
��ت تحَ ْ َ�س ُ
َ
الب ْح ُ

وق��ورٍ عل��ى َظ ْه��ر الف�لاة كَ أ� َّن�� ُه

-2ع ّلل كلاًّ ّمما ي�أتي:

ـ��ب ��َس�رَ ّ ُاء
َوال ُيف��ارِ ُق فيه��ا ال َق ْل َ
ــــــــب
لوعه��ا َع َج
َت ْع َب ُ
��ق ِم ْ�س��ك ًا ُط ُ
ُ

يوما م��ا َر�أى َع َجبا
��ر ً
َم ْ
��ن ْمل َي َر َ
الب ْح َ

َ
العوا ِق ِ
��ب
��ر يف َ
ط��وال اللي��ايل ُم ْف ِك ٌ

قائما بذاته.
تو�سع ّ
�أ ّ -
ال�شعراء يف �شعر رثاء املدن واملمالك ح ّتى غدا ف ًّنا ً
مو�شحاتهم.
الو�شاحني يف ّ
ب  -ظهور ال ّت�ساهل ال ّلغوي لدى ّ

أندل�سية.
جـ	  -بروز غر�ض املدح يف �شعر املر�أة ال
ّ
متمي ًزا.
د  -تفاعل عنا�رص املجتمع ال
أندل�سي تفاعلاً عمي ًقا جعله ّ
ّ
أليفية.
-3و�ضح املق�صود بكلّ منّ :
ّ
املو�شح ال ّتام ،الكتابة ال ّت� ّ

عما ي�أتي:
(حي بن يقظان) �أجب ّ
-4من خالل درا�ستك لق�صة ّ
الق�صة؟
			
الق�صة؟
ب -ما مو�ضوع ّ
�أ  -من م�ؤ ّلف ّ

						
ال�صحيحة يف كلّ ّمما ي�أتي:
 -5اخرت الإجابة ّ
املو�شح:
(ّ � )1أول من نظم ّ

			
ال�سماء
	�أ  -عبادة بن ماء ّ
			
إ�شبيلي
جـ	  -ابن زهر ال
ّ
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(عالمتان)

القربي
مقدم بن معافى
بّ -
ّ
الدين بن اخلطيب
د  -ل�سان ّ

(�أربع عالمات)

(عالمتان)

(عالمتان)
(عالمتان)

ين:
احلب من منظور �إن�سا ّ
الر�سالة ا ّلتي تعالج َّ
(ّ )2
والزوابع
			
�أ  -طوق احلمامة
ب  -ال ّتوابع ّ
ال�صبا
				
جـ  -الأغاين
د  -ن�سيم ّ
ال�س�ؤال الثّاين (اثنتا ع�رشة عالمة)
ّ
واململوكي.
وبي،
 -1اكتب �أربعة �أبيات مم ّثلة ل�شعر املدائح
ّ
ّ
النبوية يف الع�رصين :ال ّأي ّ
واململوكي.
وبي،
 -2اذكر ثال ًثا من اخل�صائ�ص الف ّن ّية ّ
ّ
للر�سائل يف الع�رصين :ال ّأي ّ

			
ثم �أجب:
وبيّ ،
 -3اقر�أ ما ي�أتي من �شعر اجلهاد يف الع�رص ال ّأي ّ
َ
�ن ال� َ�ع�َب�رَ ِ
ات
َ��ي ِم��ـ� َ
�ي ال َت ْ
�أ َع� ْ�ي � َن� َّ
��رق ْ
َ�سجدِ الأَقْ�صى الّذي جَ لَّ قَدْ ُر ُه
عَ لى امل ِ

(عالمة ون�صف)
(ثالث عالمات)

رات
ِ�ص��لي يف البُكا الآ�ص��الَ بِالبُكُ ِ
َوات
ال�ص��ل ِ
بات وَ َّ
عَ لــى مَوْ طِ ِن الإِخْ ِ

ال�سابقان.
�أ  -ا�ستنتج امل�ضمون الّذي مي ّثله البيتان ّ
ال�سابق على خ�صي�صتني ف ّن ّيتني ل�شعر اجلهاد.
ب -م ّثل من ال ّن ّ
�ص ّ

 -4ان�سب امل�ؤلّفات الآتية �إلى �أ�صحابها:
		
�أ  -خريدة الق�رص وجريدة الع�رص.
جـ	  -نهاية الأرب يف فنون الأدب.

(عالمتان)

ب -ب�رشى ال ّلبيب بذكرى احلبيب.

 -5بينّ القيمة العلمية لأدب الرحالت.

(عالمة ون�صف)

(عالمة واحدة)

ال�صحيحة يف كلّ ّمما ي�أتي:
 -6اخرت الإجابة ّ

(ثالث عالمات)

واململوكي:
وبي،
ّ
( -)1من �أ�شهر اخلطباء يف الع�رصين :ال ّأي ّ
الدين بن عبد ّ
الظاهر
			
�أ  -القا�ضي الفا�ضل
ب -حميي ّ
ين
		
الدين بن الزكي
د  -العماد الأ�صفها ّ
جـ -حميي ّ

تتحدث عن ف�ضل الكتابة و�صفات ُ
الك ّتاب:
( -)2املو�سوعة ا ّلتي
ّ
ب� -صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا
			
�أ  -الوايف بالوفيات
د  -نهاية الأرب يف فنون الأدب
			
ال�صبا
جـ  -ن�سيم ّ
انتهت الأ�سئلة
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ملحق �إجابات
�أ�سئلة كتاب الطالب

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة الأولى

الأدب يف الع�صر الأندل�سي

ق�ضايا من ال�شعر يف الع�رص الأندل�سي

أول� :شعر و�صف الطبيعة
� اً

 -1ملا تتميز به بالد الأندل�س من جمال الطبيعة املتمثل يف :تنوع الت�ضاري�س ،واعتدال املناخ ،وغزارة املياه،
وخ�صوبة الأر�ض ،وخ�رضتها الدائمة.
� -2أ  -و�صف املائيات  -البحار.
ب  -و�صف البيئة الأندل�سية عامة.
جـ	  -و�صف احلدائق والريا�ض والزهور.
 - 3أ�  -و�صف املائيات  -الأنهار.
ب–
و�شبه تعرجات النهر بالأفاعي ،و�شبه النهر حني ينعك�س عليه
� .1شبه ماء النهر بالف�ضة ال�سائلةّ ،
ال�شفق الأحمر بالدماء احلمراء التي تقطر من ال�سيف.
 .2و�صف النهر ،فالأندل�س تكرث فيها الأنهار ،كما �أ�شار �إلى جمال البيئة الأندل�سية حني حتدث عن
املياه والأ�شجار.
�شبه النهر الذي انعك�س عليه ال�شفق الأحمر بالدماء احلمراء
جـ – وظف ال�شاعر اللون الأحمر حني ّ
التي تقطر من ال�سيف ،و�أ�شار �إلى املياه الزرقاء التي تتحول �إلى �سوداء داكنة حني تظللها الأ�شجار.

ثانيًا� :شعر رثاء املدن املمالك

 - 1ت�صوير ما حلَّ باملدن من خراب ودمار وما نزل ب�أهلها من كرب ،واملوازنة بني ما�ضي املدن وحا�رضها،
وذكر �أ�سباب الهزمية من �ضعف امل�سلمني وانق�سامهم وما �آلت �إليه �أحوالهم ،واال�ستنجاد بامل�سلمني
وا�ستنها�ض هممهم ودعوتهم �إلى ن�رصة �إخوانهم.
� - 2أ  -ب�سبب حالة ال�ضعف واالنق�سام التي �شهدتها الأندل�س �إبان ع�رص ملوك الطوائف ،والتقلبات
ال�سيا�سية التي �سادت ذلك الع�رص ،وا�شتداد املواجهة بني امل�سلمني و�أعدائهم ،وما تبع ذلك من
وانتهاء
�سقوط احلوا�رض الإ�سالمية مدينة تلو الأخرى ،ثم �سقوط املمالك والإمارات الأندل�سية،
ً
ب�سقوط الأندل�س كاملة ،فكرث نظم ال�شعراء يف هذه املو�ضوعات.
واقعا م�ؤملًا ال مكان للتكلف
ي�صور ً
يتك�سب ،بل ّ
ب -لأن ال�شاعر �صادق يف ما يقول ،فهو ال يت�ص َّنع وال َّ
فيه ويعبرّ عن م�شاعره جتاه ما حلّ باملدن و�أهلها ،فجاءت معظم الق�صائد حزينة باكية �شجية.
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 -3كانت �إ�شبيلية �شاخمة عزيزة يق�صدها الزوار لتحقيق �آمالهم وطموحاتهم ،وكانت ًّ
حمطا للكرم والكرماء.
الزوار ،وخلت من الكرماء ،ف�أ�صبح ال�ضيف يقتات من بقايا الطعام.
�أما بعد �سقوطها فقد �أقفرت من ّ
املوازنة بني ما�ضي املدن وحا�رضها ،وذكْ ر �أ�سباب الهزمية.
� -4أ -
ب-
ب َو�إ ِْن َ�أ ْبدى ُم�سالمَ َـ ًة
 .1ف َّ
ـــــر ٌ
َالد ْه ُر َح ْ
ال�ص َورِ
الد ْه ُر َي ْف َج ُع َب ْع
العينْ ِ ِبالأَ َثـرِ
َ
َّ .2
كاء َعلـــــى الأَ ْ�ش ِ
باح َو ُّ
ــــــــــد َ
الب ُ
فَما ُ
�إ�ضافة �إلى ا�ستخدام ال�شاعر �أ�سلوب اال�ستفهام الذي يفيد التح�رس على ما �ضاع من �إباء ووفاء.
 - 5لأنها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي الأندل�س يف جمموعها مد ًنا وممالك ،ومت ّثل حال الأندل�سيني
�صور ما
جميعهم يف تلك احلقبة ،وتعبرّ عن جتربة حقيقية عا�شها ال�شاعر ،وبد�أها بحكمة عامة ،ثم ّ
حلّ بالأندل�س من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال ت� ّأ�س َي دونها.

ثالثًا� :شعر املر�أة

 -1نالت املر�أة مكانة كبرية يف املجتمع الأندل�سي ،و�شاركت يف احلياة العامة ،وتولت منا�صب خمتلفة،
فكانت كاتبة ،وعاملة ،و�شاعرة ،وكان لكثري من الن�ساء نفوذ �سيا�سي ،وذلك ب�سبب �أجواء احلرية
واالنفتاح التي �سادت املجتمع الأندل�سي.
� -2أ  -الفخر ( تفتخر بثقتها ِبنف�سها).
ب -املدح.
� - 3أ  -الفخر (تفتخر ال�شاعرة بجمالها).
ب� -شبهت نف�سها بالغ�صن املثمر وبالبدر ،ويف املقابل �شبهت غريها بالغ�صن غري املثمر وبكوكب
امل�شرتي.

رابعا :املو�شح
ً

 - 1املو�شح الأقرع :املو�شح الذي يخلو من املطلع ،بل يبد�أ مبكونات البيت (الأ�سماط والقفل).
الدور مبا�رشة ،وي�شبه املطلع من حيث الوزن والقافية ،وعدد الأغ�صان.
 ال ُق ْفل :الق�سم الذي يلي َّال�س ْمط :كل �شطر من �أ�شطر الدور ،ويتكرر بالعدد نف�سه يف بنية املو�شح ،ويجب �أن تكون �أ�سماط
 ِّروي واحد وقافية واحدة.
كلّ دور على ّ
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� - 2أ�سهم يف ن�ش�أة املو�شح يف الأندل�س العوامل االتية:
�أ  -التجديد املو�سيقي الذي �أدخله زِ ْرياب وتالميذه يف الأحلان والغناء ،وما ا�شتمل عليه هذا
التجديد من تنويع يف الإيقاع والنغم ،ومن َث َّم ،التجديد يف بنية الق�صيدة.
ب  -ميل الأندل�سيني �إلى الإبداع واالبتكار واخلروج على الأوزان التقليدية.
ال�سمر
جـ	  -طبيعة احلياة التي عا�شها الأندل�سيون ،و�شيوع �أجواء احلرية واالنفتاح ،وانت�شار جمال�س َّ
يف بيئة جميلة.
املر�صع بالل�ؤل�ؤ
�شبه بو�شاح املر�أة
َّ
� - 3أ  -ملا فيه من زخرفة وتر�صيع وتزيني وتناظر و�صنعة ،فك�أنه ّ
واجلوهر.
ب -لأن الغاية الغنائية للمو�شح وتنا�سبه مع العامة قادت الو�شاحني �أحيا ًنا �إلى الت�ساهل اللغوي،
وعمدوا �إلى ا�ستخدام الألفاظ العامية العربية والإ�سبانية يف اخلرجة.
إيقاعا يتالءم مع اللحن
جـ -لأن ذلك قادهم �إلى التنويع يف النغم والأوزان والقوايف ،ما حقق � ً
والغناء ،واختيار الألفاظ ذات اجلر�س املو�سيقي ،وتكرار بع�ض احلروف.
� -4أ – الغزل.
ب–

غ�صن
غ�صن
���م ؟
يا
َ
الر ِ
وح ْ
من َج َ�سدي �أه� ً
���وى ب��ي م��ن��ك �أم لمَ َ� ُ
�شقيق ّ
ِ
��ع� َ
��ذ ِل
�سمط
��ع َ
ال���ع���ذْ ِل وال� َ
��ت ب�ين َ
���ض ْ
و�أن���ـ���ا َو ْح���ـ���دي ع��ل��ى َخ��ـ� َ�ب��ـ� ِ�ل
�سمط
�ح��ـ��ت� َ�ـ� ِ�م��ـ� ِ�ل
�سمط
م���ا �أرى ق��ل��ب��ـ��ي ُمب� ْ
غ�صن
غ�صن
ـم وال َح َ
ـك ُـم
م��ا
ُ
��ن م��ن َخـ َلدي وه��و ال َخ ْ
البـ ْيـ ُ
ـ�ص ٌ
يريـ��د َ
�أَي��ـُّ��ه��ا ال� َّ
�ي ا َّل����ذي � َ��ش��ـ� َ�ردا
�سمط
�ظ��ـ� ْ�ب� ُ
��ركَ ��ـ�� ْت��ن��ي ُم��ـ � ْق��ـ � َل��ت� َ
�اك � ُ��س��ـ��دى
�سمط
َت َ
َز َع��ـ��م��ـ��وا �أ ّن���ـ���ي �أَ َ
راك غَ ��ـ��دا
�سمط
غ�صن
غ�صن
دون غَ ِ
��و َم م��ا َز َعموا ؟
ـ��و َت َ
ـ��د � ْأي َ
َو�أَ ُّ
ظـ��ن َ
��ن ِم ّن��ي ا ْل َي ْ
الـم ْ
62

مطلع
دور

بيت

قفل
دور
خرجة

بيت

الع َذ ِل.
العذْ ِل َو َ
جـ -اجلنا�سَ :
الت�شبيه� :شبه حمبوبته بالظبية جلمالها ور�شاقتها.
نوع يف القوايف؛ فكانت قافية املطلع والقفل واخلرجة
د  -التزم املو�شح بالوزن (بحر املديد) يف حني ّ
حرف الدال يف الغ�صن الأول من كل منها ،وحرف امليم يف الغ�صن الثاين� .أما الأدوار فقد
اختلفت قافيتها فكانت يف الدور الأول حرف الالم ،ويف الدور الثاين حرف الدال.
 -5من حيث املعاين :م�ستمدة من البيئة الأندل�سية ،وم ّت�سمة بالب�ساطة والتكرار.
 من حيث ال�صورة ال�شعرية :مالت �إلى الت�شخي�ص والتج�سيم والت�شبيه وال �سيما يف مو�شحاتال�س َمر� ،إال �أن معظم ال�صور الفنية كانت تقليدية م�ألوفة.
و�صف الطبيعة وجمال�س َّ
 من حيث الأ�سلوب :مال �إلى ال�صنعة البديعية من جنا�س وطباق وتورية وموازنة ومقابلة. -6يرتك لتقدير املعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:
لأن و�صف الطبيعة من �أكرث الأغرا�ض التي نظم فيها ال�شعر عند الأندل�سيني وتنا�سب الغناء ،وجلمال
البيئة الأندل�سية وما توافر فيها من مظاهر الطبيعة الفاتنة.

خام�سا :ال�شعر االجتماعي
ً

 -1جتلى التعاي�ش والتفاعل يف مظاهر �شتى ،من بينها احرتام جميع مكونات املجتمع الأندل�سي وم�شاركة
�أتباع الأديان املختلفة املنا�سبات يف ما بينهم ومنحهم حرية العبادة وبناء الكنائ�س ،وتبادل التهاين.
 -2خروج النا�س ملراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة ،وتبادل التهاين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ويف الأعياد،
وارتداء اللبا�س الأبي�ض يف الأتراح والأحزان.
� -3أ  -و�صف املهن التي يعمل بها النا�س وت�صوير معاناتهم.
ب  -و�صف مظاهر التطور العمراين.
جـ	  -م�شاركة امل�سيحيني �أعيادهم واالحتفال بها.
� -4أ  -ت�صوير عادات الأندل�سيني وتقاليدهم ،وتبادل التهاين يف الأعياد.
ب  .1 -الأبيات مقطوعة �شعرية ق�صرية.
 .2يوظف اللغة ال�سهلة والألفاظ االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع الأندل�سي ،مثل :ماء ورد،
ثوب ح�سن ،ليهنك� ،رسور.
 .3ال�صور ال�شعرية ب�سيطة ،فقد �شبه جلد النعجة وفروها الأ�سود بالليل املظلم الذي زال عن
بيا�ض الفجر ،و�شبه العيد بالوافد امل�ؤن�س.
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الأدب يف الع�صر الأندل�سي

الف�صل الدرا�سي الأول
الوحدة الأولى

ق�ضايا من النرث يف الع�رص الأندل�سي

أول :الر�سائل الأدبية الت�أليفية
� اً

 -1الرتفيه عن النف�س مبا ّ
م�صورة عواطف النا�س
تلذ قراءته ،و �رشح احلقائق ب�أ�سلوب ق�ص�صي خيايل،
ّ
و�أهواءهم يف حياتهم اخلا�صة والعامة.
اجلن ( التابعة والزوبعة) ،واتخذ كل �أبطالها – يف ما عداه – من ال�شياطني.
 -2لأنه جعل م�رسحها عامل ّ
� -3أهم خ�صائ�ص الر�سالة:
�أ  -ا�ستخدمت عبارات ق�صرية �سل�سة بعيدة عن التكلف.
ب  -الت�سل�سل املنطقي ،فاحلب بالو�صف ُيرتقى منه �إلى املرا�سلة واملكاتبة ،فالهم والوجد وال�سهر
على غري الإب�صار. ....
جـ	  -ا�ست�شهدت بال�شعر لتو�ضيح املعنى.
 -4عن طريق ات�صاله بتوابع ال�شعراء ُ
والك ّتاب ،فناق�شهم وناق�شوه ،و�أن�شدهم و�أن�شدوه ،وعر�ض يف �أثناء
وكثريا من مناذج �شعره ونرثه ،ودافع عن فنه.
ذلك بع�ض �آرائه النقدية يف الأدب واللغة،
ً
-5
�سبب الت�أليف

املو�ضوع

طوق احلمامة

ر ّد بها على �سائل بعث �إليه من مدينة
�أ ِمل ْر َية ،ي�س�أله �أن ي�ص ّنف له ر�سال ًة يف
�صفة احلب ومعانيه و�أ�سبابه و�أغرا�ضه،
وما يقع منه على �سبيل احلقيقة.

احلب يف ن�ش�أته وتطوره و�أغرا�ضه
ودرجاته و�أنواعه ومكامن ال�سعادة
والتعا�سة فيه.

التوابع والزوابع

�أن ابن ُ�شهيد مل ينل من �أدب��اء ع�رصه
وعلمائه �إال النقد ،ف���أراد �أن يثبت
لنظرائه قدرته على الكتابة.

ُعرِ �ضت فيها �آراء ابن ُ�شهيد النقدية
واالعرتاف له بالتفوق والعبقرية يف
زمانه ممن ناق�شهم من �شياطني ال�شعراء
والكتاب.
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ثانيًا :فن الق�صة الفل�سفية

 -1لكي تكون و�سيلة للتعبري عن فكره وفل�سفته و�آرائه.
-2اخل�صائ�ص الفنية لق�صة حي بن يقظان من خالل الن�ص:
�أ  -الت�أثر بالقر�آن الكرمي (ق�صة الغراب الذي بعثه اهلل ليعلم ابن �آدم كيف يواري �سوءة �أخيه الواردة
يف القر�آن الكرمي يف �سورة املائدة ،الآية.)31 :
ب  -الت�أمل والتفكر يف الكون ،حني �أخذ يف ت�صفح الأ�شياء التي يف عامل الكون واحلياة على
اختالف �أنواعها وميزها من بع�ضها.
جـ	  -دقة الو�صف ،وذلك حني و�صف طريقة تعلمه دفن جثة الظبية وحواره مع نف�سه.
-3
�سبب الت�سمية

الهدف من الت�أليف

حي بن يقظان
ّ

(حي
ن�سبة �إلى بطل الق�صة الطفل ّ
بن يقظان).

�أراد ابن طفيل �أن يعر�ض من خالل
الق�صة فكره وفل�سفته و�آراءه يف
الكون والوجود.

التوابع والزوابع

�أن��ه جعل م�رسحها ع��امل اجل��ن،
واتخذ كل �أبطالها – يف ما عداه
– من ال�شياطني.

�أراد ابن �شهيد �أن يثبت لنظرائه
قدرته على الكتابة.
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الف�صل الدرا�سي الأول

الوحدة الثانية

الأدب يف الع�صرين:الأيوبي واململوكي

ق�ضايا من ال�شعر يف الع�رصين :الأيوبي ،واململوكي

أول� :شعر اجلهاد يف الع�رصين :الأيوبي ،واململوكي
� اً

ال�ساعاتي ،وابن القي�رساين ،وابن
 – 1الأبيوردي ،والر�شيد النابل�سي ،و�شهاب الدين حممود احللبي ،وابن ّ
املجاور( ،يكتفى بذكر ثالثة).
 - 2معركة حطني اخلالدة هي املوقعة الفا�صلة يف التاريخ الإ�سالمي ،انت�رص فيها امل�سلمون بقيادة �صالح
الدين الأيوبي على ال�صليبيني ،ومتكنوا من حترير بيت املقد�س ثم حترير معظم ما كان حمتلاًّ من ديار
قرت عيونهم با�سرتداد
الإ�سالم يف بالد ال�شام .ترك هذا الن�رص �أ�صداء طيبة يف نفو�س امل�سلمني الذين ّ
بيت املقد�س ،بعد �أن طال العهد على احتالله ،يقول الر�شيد النابل�سي:
يــــــوف ِ
ِ
َ
ــــــــذروا
ـــــوام بمِــــــا َن
هلل �أَ ْق
َف ْل
ٌ
ِ
�إ ِْ�س ِ
�لام ِم ْ
��و ُم ْن َت��ِشُرِ ُ
��ي َو ْه َ
ــــ��ن َب ْع��د َط ٍّ
ُّ
��ر
��م
الـ��ذرى َو َت��كا ُد الأَ ْر ُ
ُ�ش ُّ
���ض َت ْن َف ِط ُ
�إ اِّل ِل َت ْعل��و ِب ِ
الم َ
ـــر
��ك ُّ
ـــــ��ه �أَ ْع ُ
ال�ص�� ُف ُ

ه��ذا ا َّلــ��ذي كا َن ِ
ُ
ــر
ـ��ت ال
آمـــــ��ال َت ْن َت ِظ ُ
ي��ا َب ْه َج�� َة ال ُق ْد ِ�س َ�أ ْن �أَ ْ�ض��حى ِب ِ
��ه َع َلم الـ
ُ َ
ت َت ْق َ�ش ِ
��ع ُّـر َلـ�� ُه
��ـو ٌ
ـ��ر َ�ص ْ
اهلل �أكْ َب ُ
ال�س ِ
اخ�ضرَ َّ هذا ِّ
ــرى
مــــا ْ
الطرا ُز ّ
��اح ِل ُّي َث ً
� - 3أ -الدعوة �إلى حترير املدن وال �سيما بيت املقد�س.
ب -ت�سجيل االنت�صارات ،والتهنئة بالفتوحات وال �سيما فتح بيت املقد�س.
 - 4كانت معركة عني جالوت �سنة (658هـ) بقيادة ال�سلطان قطز بداية حترير البالد الإ�سالمية من
فرحا و�أعظم
املغول ،وكان لهذا احلدث العظيم ت�أثريه العميق يف نفو�س امل�سلمني
جميعا ،وكان �أ�شد ً
ً
وم�شيدا
م�صورا م�صري املغول،
ت�أثرياً يف نفو�س ال�شعراء منهم ،فتغ ّنوا بهذا الن�رص امل�ؤزر ،فقال �أحدهم
ً
ً
بال�سلطان املظفر قطز:
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ال�����ش���آمِ جَ ميعًا
َّ
َ��ك ال��كُ ��فْ�� ُر يف
هَ ��ل َ

�و���ض� ْه
�ج��دَّ ا ِلإ�� ْ��س�ل�ا ُم َب � ْع��دَ دُح� ِ
وَ ا� ْ��س � َت� َ

��ك الأَرْوَ ِع
�ك املُ��ظَ ��فَّ��رِ املَ��� ِل� ِ
ِب��املَ��ل��ي� ِ

�ف الإِ�� ْ���س��ل�امِ عِ � ْن��ـ��ـ��دَ ُن��ه��و�ِ��ض� ْه
� َ��س��ي� ِ

�ك جاءَنـــــا ِبعَــــزْمٍ وَ حَ ـــــزْمٍ
َم� ِل� ٌ

ِبي�ضـــــ ْه
فَاعْ ــتَـــ َززْنــــــــــا ب ُِ�سمْ ـــــرِ هِ وَ ب ِ

هلل ُ���ش��كْ �� َر ذاكَ عَ � َل� ْي��ن��ا
������ب ا ُ
َ
�أَوْ جَ �

ُرو�ض ْه
بـــــات ف ِ
ِ
واج
دائِمً ا مِ ثْـــــــــــــلَ ِ

وقال �رشف الدين الأن�صاري من ق�صيدة ميدح فيها امللك املن�صور الثاين الأيوبي �صاحب حماة مع جنده
�إلى جانب املظفر قطز يف معركة عني جالوت:
يو�ش��هـا
وَ لَقيتَهــــــــا َف أ�َخَ ـــذْ َت فَـــلَّ جُ ِ
رُعْ َت العِ دى ف ََ�ض��مِ ن َْت �شَ ��لَّ عُ رو�ش��ها
ْب الزَّبونِ عَ َليْهِ مُ
حلر ِ
دارَ ْت رَ حــــــــــى ا َ

ري�ش��ها
َفغَـــــ��دَ ْت ُر�ؤو�سُ ��هُ مُ حُ طا َم جَ ِ

َراحلٍ
وَ طَ وَ ي َْت عَ ـــــــــــــنْ مِ �صرْ ٍ فَ�سيحَ م ِ

ري�ش��ها
م��ا َبيْــ��نَ برْكَ تِه��ا وَ بَيــــــ��نَ عَ ِ

حَ تّــــــى حَ فِ ظْ َت عَ لــــــــى العِ بادِ بِالدَها

بو�ش��ها
مِ ��نْ رُومِ ه��ا الأَقْ�ص��ى �إِل��ى �أُحْ ِ

� - 5أ  -ت�صوير �سقوط املدن ،فقد �سقطت مدينة دم�شق على يد القائد املغويل غازان ،وحلَّ بهذه املدينة
الدمار وقتل النفو�س ،ونهب الأموال ،وحرق املنازل.
ب  -تبدو يف الأبيات حرارة العاطفة جلية ،حيث كرر ال�شاعر كلمة ( لهفي)� ،إ�ضافة �إلى تعبريات
ال�شكوى واملوازنة بني حال دم�شق قبل �سقوطها وبعده ،وهذا مما ال ت�ص ّنع فيه وال جمال فيه �إال
وبث ال�شكوى والتفجع.
للجدية ّ
 -6عاي�ش ال�شعر �أحداث الع�رصين الأيوبي واململوكي ،وتفاعل معها بت�صويرها ،والإ�شادة ببطوالت
قادتها من امل�سلمني وتبيان �آثارها ،وو�صف النكبات التي ُم ِن َي بها امل�سلمون ،و�أهم امل�ضامني:
�أ		  -ت�صوير �سقوط بيت املقد�س واملدن الإ�سالمية ب�أيدي ال�صليبيني واملغول.
ب  -الدعوة �إلى حترير املدن وال �سيما بيت املقد�س.
جـ	  -ت�سجيل االنت�صارات ،والتهنئة بالفتوحات وال �سيما فتح بيت املقد�س.
-7
الع�رصان :الأيوبي واململوكي

الع�رص الأندل�سي

�أ

ت�صوير �سقوط بيت املقد�س ب�أيدي ال�صليبيني .ت�صوير ما حلَّ باملدن من خراب ودمار ،وما
نزل ب�أهلها من كرب و�ضيق.

ب

الدعوة �إلى حترير املدن وال �سيما بيت املقد�س .املوازنة بني ما�ضي املدن وحا�رضها.

جـ

ت�سجيل االنت�صارات ،والتهنئة بالفتوحات اال�ستنجاد بامل�سلمني وا�ستنها�ض هممهم
ودعوتهم �إلى ن�رصة �إخوانهم.
وال �سيما فتح بيت املقد�س.
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ثانيًا :املدائح النبوية

رثاء لأن الر�سول
�سمي هذا الفن
ً
مديحا ال ً
ّ -1
ُبعث من �أجلها.

حي يف نفو�س امل�سلمني بر�سالته و�سنته ومبادئه التي
ٌّ

لل�رص�صرَ ي ،وب�رشى اللبيب بذكرى احلبيب البن �سيد النا�س
 -2معارج الأنوار يف �سرية النبي املختار
ْ
اليعمري ،ومنتخب الهدية يف املدائح النبوية البن نباتة امل�رصي ,وغريها.
 -3يعود ذلك �إلى ما تعاقب على امل�سلمني من ويالت وم�صائب و�أحزان القى كثريون من �شدة وط�أتها
القهر والأمل ،وجعلتهم يعي�شون يف تعب ونكد ،فما كان منهم �إال التوجه �إلى اهلل والت�رضع �إليه كي
ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم وال�ضيم الذي حلق بهم ،وتو�سلوا �إلى ر�سوله الكرمي حممد �أن
�شفيعا لهم عند اهلل لكي ينجيهم من النوائب التي كادت تق�ضي على وجودهم.
يكون ً
 -4املو�ضوع الأول :التو�سل �إلى الر�سول
معقودة عليه ،يقول ال�شاب الظريف:

وطلب ال�شفاعة منه ،للنجاة من عذاب النار؛ فالآمال

ما كانَ َيرْ�ضى ل ََك الرَّحْ مـــنُ َمنْزِ َل ًة

َــب
َف ال ُّرت ِ
خلل ِْق �إ اِّل �أَ�شرْ َ
َف ا َ
يــا �أَ�شْ ــــر َ

ْب وا ِف ٌر َفعَ�سى
يل مِ ـــــنْ ذُنوبِيَ َذن ٌ

ــب
ْــك ُتنْجينــــي مِ ــــنَ اللَّهَ ِ
�شَ فاعَ ــــ ٌة مِ ن َ

ْت حُ ب ََّك لــــــي ذُخْ ـــرًا وَ ُم ْعتَمَ دً ا
جَ َعل ُ

فَكانَ لـي نــاظِ ــرًا مِ ـــنْ ناظِ ــرِ النُّـــوَ ِب

َت
�إِ َلي َْك وَ جَّ هْ ُت �آمــالـي فَــــــال حُ ِجب ْ

باب جــــودِ كَ �إِنَّ املَوْ َت يف احل ُُج ِب
عَ نْ ِ

املو�ضوع الثاين :و�صف معجزات الر�سول ،وخا�صة حادثة الإ�رساء واملعراج ،و�ص ًفا مف�صلاً دقي ًقا،
ال�رص�صرَ ي:
يقول ْ
وت وَ البرُ ْه��انِ
جل�َب�رَ ِ
�سُ ��بْحـــانَ ذي ا َ

ْطــــــان
ِ
َكــــ��وت وَ ال�سُّ ��ل
ِ
وَ العِ �� ِّز وَ املَل

ْ��ت احلَـــ��رامِ بِ��هِ �إِل��ى
�أَ��ْسىرْ ى مِ ��نَ ال َبي ِ

��نان
ْ���س بِالوَ �سْ ِ
َ�س��اجدِ َلي َ
ِ
�أَقْ�ص��ى امل

��ب
َف َمرْكَ ٍ
اق وَ كانَ أَ���َشررَ َ
َفعَ�لا ال�ُب�رُ َ

يَطْ ــ��وي القِ ف��ا َر ِب�سرُ ْعَ ��ةِ الطَّ �َي�رَ ِان

 -5من املعار�ضات قول ابن ال�ساعاتي:
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َ��ت
َّ��ت ُنبُوَّ تَ�� ُه الأَخْ بــــــ��ا ُر �إِ ْذ نَطَ ق ْ
َبث ْ

َـ��ت عَ نْـــــ�� ُه تَــــ��وْ را ٌة وَ �إ جِْنيـــ��لُ
ف ََح َّدث ْ

ِب
َ��ت مِ ���نْ عَ � ْب��دِ مُطَّ ل ٍ
فَ�ضي َل ٌة عُ ��رِ ف ْ

��ف وَ هْ ��وَ َم�أْكولُ
َ�ص ٍ
وَ القَ��وْ ُم �صرَ ْعى كَ ع ْ

َّت �أَع���ادي���هِ فـي َب����دْ رٍ وَ يَ��وْ مَ��ئِ��ذٍ
رد ْ

القــــ��ب وَ الطَّ يْــ�� ُر الأَبابيــ��لُ
ُّ
ِجيـ��ا ُد ُه

وقد عار�ض بها ق�صيدة كعب بن زهري التي مطلعها:
�ت � ُ��س��ع��ا ُد َف َقلْبي ال��يَ��وْ َم َمتْبولُ
ب��ا َن� ْ

مُ��تَ��يَّ��مٌ �إِ ْث����رَه����ا لمَ ْ ُي��� ْف���دَ َم��كْ ��ب��ولُ

 -6يرتك لتقدير املعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:

كبريا من القدماء
 ،وقد لقيت
ً
اهتماما ً

تعد ق�صيدة كعب بن زهري من �أوائل ما قيل يف مدح النبي
واملحدثني ،وعار�ضها كثريون ،كونها حافظت على القالب العام للق�صيدة اجلاهلية ،وحر�ص ال�شعراء
على الإفادة من �صورها و�ألفاظها ،وهي متثل حتديًا لل�شعراء فيتبارون يف معار�ضتها لإثبات قدراتهم
أي�ضا ملا فيها من العاطفة الدينية� ،إ�ضافة �إلى �أن البحر الذي نظمت عليه هو بحر
واالعتداد ب�أنف�سهم ،و� ً
الب�سيط وهو من البحور املحببة واملي�رسة لدى ال�شعراء.
� -7أ  -تربز فيها العاطفة وتدفق امل�شاعر جتاه الر�سول .
ب  -ت�أثرت م�ضامينها بالقر�آن الكرمي (حادثة الإ�رساء).
 -8يرتك لتقدير املعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:
�أ  -لإقبال النا�س عليها ب�شغف ولهفة ،فهم يجدون فيها فرحتهم و�سعادتهم وراحتهم النف�سية،
ويتدار�سونها وين�شدونها يف جمال�سهم وحمافلهم و�أماكن عبادتهم.
و�سيادته وقيادته للعرب والعجم،
ب  -ب�سبب تعدد مو�ضوعاتها :فهي تتغنى ب�صفات الر�سول
وو�صف معجزاته ،وحاجة النا�س �إلى �شفاعته.
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الف�صل الدرا�سي الأول

الوحدة الثانية

الأدب يف الع�صرين:الأيوبي واململوكي

ق�ضايا من النرث يف الع�رصين :الأيوبي ،واململوكي

الرحالت
� اً
أول� :أدب ّ

بط َ
� -1أ  -البن ُّ
وطة.
ب  -البن جبري.
�		-2أ  -ب�سبب الت�صاق هذا الفن بواقع ال ّنا�س وحياتهم ،وامتزاجه بفنون �أخرى كالق�ص�ص ،واملذكرات،
والرتاث ال�شعبي ،واليوميات.
				
تنوع ثقافاتهم وعلومهم.
ب  -ب�سبب ّ
عتمد عليها ملعرفة �أحوال البالد املكانية
جـ  -كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية ُي َ
وال�سكانية.
 -3يرتك لتقدير املعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:
الرحالة امل�سلمني.
�أ  -لأ ّنه �أ�شهر َّ
عاما.
ب  -ل ّأن رحلته �أطول رحلة؛ �إذ ا�ستغرقت ما يقارب الثالثني ً
جـ	  -لأ ّنه ارحتل �إلى قارات متعددة �شملت �آ�سيا و�أفريقيا وبع�ض بلدان قارة �أوروبا ،فاجتاز بذلك
م�سافات بعيدة مل ي�سبق �أحد �أن اجتازها.
� -4أ -
اجلنا�س وال�سجع
اللغة
الت�أثر بالقر�آن الكرمي
متت��از بع�ض مفرداته بال�ص��عوبة ّ
وظ������ف ال���ك���ات���ب ب��ع�����ض
�أورد قوله تعالى:
(ال�ص��م ,ال�ص�لاب ,مذانب ,املح�سنات البديعية كال�سجع
الن�ص
(ا�ستقريناهــــــا  -اجتليناهــــا،
الأراقم).
الأول
الرياحني  -الب�ساتني) ,واجلنا�س
�سورة �ص :الآية .٤٢
ُ
َ
مثل( :امل�رشِق وامل�رشق)
الن�ص
الثاين

ت� ًأثرا بقول اهلل تعالى:
�سورة �سب�أ :الآية .19

ب -يرتك لتقدير املعلم والطالب.
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اللغة �س��هلة ,واملف��ردات ذات ع��دم املي��ل �إل��ى املح�س��نات
ٍ
البديعية.
معان �سهلة ب�سيطة.
ّ

ثانيًا :فن الر�سائل

 -1من العوامل العلمية الزدهار فن الر�سائل:
ً
�رشوطا على من يريد �أن يتخذ الكتابة �صنعة له ،مع كرثة املكاتبات التي
�أ  -و�ضع ديوان الإن�شاء
كانت تخرج منه �أو تعود �إليه من مبايعات وعهود ،وغري ذلك.
ُ
الر�سائل.
ب  -رغبة الك ّتاب يف �إظهار ثقافتهم وبراعتهم يف الكتابة يف فنون النرث املختلفة ومنها ّ
 -2ل ّأن ك ّتاب الر�سائل يف ع�رصه �ساروا على طريقته يف الكتابة؛ فكانت ر�سائله وطريقته يف الكتابة نهج
الهداية ُ
لك ّتاب الع�رصين :الأيوبي ،واململوكي ،وحمفزة لهم على الإبداع.
-3
الن�ص ال ّأول

اخل�صائ�ص الفنيّة
اج).
ب ف َُر ٌ
 الت�أثر بالقر�آن الكرمي َ(هذا َعذْ ٌ
ات َو َه َذا ِم ْل ٌح �أُ َج ٌ
نزرا� ،أبراج – �أجاج).
�زشرا – ً
 ا�ستخدام املح�سنات البديعية ،كال�سجع ( ً ا�ستخدام الت�شبيهات ،ومثالها :ولها من الفرات خندقٌ يح ُّفها كالبحر. -الد ّقة يف الو�صف.

الن�ص الثاين
ّ

يء �إ اِّل ِب�أَ ْه ِل ِه).
(وال َي ِح ُ
 الت�أثر بالقر�آن الكرمي َال�س ُ
يق المْ َ ْك ُر َّ
أريخ الر�سالة لأحداث الع�رص.
 -ت� ُ

 -و�ضوح املعنى و�سهولة الألفاظ و�رصامة الأ�سلوب.

ثالثًا :فن اخلطابة

الدفاع عن القيم الفا�ضلة ،و�إقناع الجماهير ب�آراء و�أفكار �سيا�سية.
� -1أ�سهمت الخطابة في ّ
ال�سيا�سية
 -2ب�سبب الغزوين :ال�صليبي والمغولي ,والظروف ال�سيا�سية ال�سائدة التي وفرت للخطابة
ّ
ينية دواعيها ومحفزاتها.
ّ
والد ّ

الفنية للخطبة:
 -3من الخ�صائ�ص ّ
�أ  -التمثل بالقر�آن الكرمي (ا ْئ ِتيا َط ْو ًعا �أَ ْو كَ ْر ًها) ،والعاطفة الدينية تربز فيها بو�ضوح.
ب  -تت�أنق يف اختيار الألفاظ الوا�ضحة ال�سهلة (�سبحان من و�سعت رحمته ،يرحم ،املوجود
واملق�صود� ،ضمان وعده).
خفي) ،والطباق (خافوا -
جـ	  -توظف املح�سنات البديعية كال�سجع (دمعت -خ�شعت ،ويفّ-
ّ
ت�أمنوا).
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رابعا :الت�أليف املو�سوعي
ً

 -1املو�سوعة كتاب يجمع معلومات �ش ّتى من العلوم واملعارف يف خمتلف ميادين املعرفة� ،أو ميدان منها،
هجائيا.
ترتيبا
مرتبة ً
ًّ
� -2أ  -يتطلب ديوان الإن�شاء مو�سوعية يف املعرفة لدى كل من يعمل فيه .فقد وجب على العاملني فيه �أن
يكونوا على دراية بالعلوم ال�رشعية والتاريخ والأدب� ...إلخ.
وفكريا ملقدرات الأمة الإ�سالمية يف العراق وال�شام،
ثقافيا
ب � -أحدث الغزو ال�صليبي واملغويل
ًّ
ً
تدمريا ًّ
الأمر الذي �ألهب غرية علماء الأمة على ح�ضارتها وتاريخها وتراثها ،فحثت اخلطى و�ألفت
املو�سوعات لتعوي�ض ما ُخ�سرِ .
وال�شام العلماء املهاجرين من �أقطار �أخرى كالأندل�س والهند والعراق وغريها.
جـ -ا�ستقطبت م�رص ّ
وقد كان لهذا ال ّتمازج كبري الأثر يف قيام نه�ضة علمية و�أدبية متميزة يف م�رص وال�شام على وجه
اخل�صو�ص.
� -3صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا لأبي العبا�س القلق�شندي.
�سري �أعالم النبالء للذهبي.
الوايف بالوفيات ل�صالح الدين ال�صفدي.
 -4هناك مو�سوعات ت�شرتك يف �أكرث من �صنف:
مو�سوعات الرتاجم
 -الوايف بالوفيات

مو�سوعات الأدب
 -غرر اخل�صائ�ص الوا�ضحة

مو�سوعات الطبيعة واجلغرافيا والتاريخ
 نهاية الأرب يف فنون الأدب -م�سالكالأب�صاريفممالكالأم�صار

 م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار  -نهاية الأرب يف فنون الأدبال�صبا
 ِ�سيرَ �أعالم النبالء �صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا  -ن�سيم َّال�صبا
 -ن�سيم َّ
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الوحدة الثالثة

ق�ضايا ال�شعر يف الع�رص احلديث

أول :من اجتاهات ال�شعر يف الع�رص احلديث
� اً
 -1االجتاه الكال�سيكي (مدر�سة الإحياء والنه�ضة)

 - 1املعار�ضات ال�شعرية :ق�صائد ن�سجها قائلوها على منط ق�صائد �سابقة م�شهورة ،ت�شرتك معها يف
الروي وحركته.
الوزن والقافية ومو�ضوعها العام وحرف
ّ
عمود ال�شعر العربي :املحافظة على بنية الق�صيدة العربية يف �أوزانها وقوافيها ،ومتانة �أ�سلوبها،
وجزالة �ألفاظها ،وجمال بيانها.
الإلياذة الإ�سالمية :ملحمة من ال�شعر الق�ص�صي التاريخي كتبها �أحمد حمرم ،بلغت نحو ثالثة
ملتزما الت�سل�سل الزمني يف
�آالف بيت حتدث فيها عن �سرية الر�سول منذ والدته حتى وفاته،
ً
عر�ض الأحداث.
 -2مظاهر �إحياء ال�شعر العربي القدمي:
 احتذاء نهج ال�شعراء القدامى يف بناء الق�صيدة .يقول حممود �سامي البارودي يف رثاء زوجته:َ
�ت �أَ َّي زِ ِ
�ون َق� َ�د ْح� ِ
���د املَ��ن� ِ
����ر ِت �أَ َّي��� َة ُ�ش ْع َل ٍة ِب � ُف ��ؤادي
ن��اد
�أَ َي َ
َو�أ َط� ْ
معار�ضا نونية ابن زيدون:
 انت�شار �شعر املعار�ضات ال�شعرية .يقول �أحمد �شوقيً
يــا نـا ِئ َح َّ
ـباه َعوادينـا
الط ْل ِ
ــــــح� ،أَ ْ�ش ٌ

َ
ـواديك� ،أَ ْم َن�أْ�سى ِلوادينا؟
َن ْ�شـجى ِل

 التفاعل مع الأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية .يقول �أحمد �شوقي:ـ��م َوف ِ
�ون َر�سوال
ِّ��ه ال َّت ْبجيـ�لا
ك��ا َد املُ��ع� ِّل� ُ�م َ�أ ْن َي��ك� َ
لمع ِّل ِ
ُ��م ِل ُ
ق ْ
كثريا من امل�رسحيات ال�شعرية
 تطويع ال�شعر العربي ّلفن امل�رسح على يد �أحمد �شوقي الذي نظم ً
منها :م�رصع كليوباترا ،وجمنون ليلى ،وعنرتة.
والروي (حرف الباء) ،واملو�ضوع (الطموح
 -3الت�شابه يف الوزن العرو�ضي (بحر الطويل) والقافية،
ّ
والفخر بالنف�س).
� - 4أ  -التفاعل مع الأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية ،فقد تناول مو�ضوع العلم و�أثره يف احلياة.
ٍ
حـاد ِل ُك ِّل
ـف ُيرام ،ت�ضام،
الم  ،كَ ْي َ
ب  -اختيار الألفاظ من املعجم ال�شعري القدمي( :تحَ ِ َّي ٌة َو َ�س ُ
مام).
َج َ
ماعـ ٍةَ ،وزِ ُ
 النربة اخلطابية مثل قوله :تاج البالد ،ردتك م�رص.73

وقوله:
ْـ��ف يُقامُ؟
ْـ��ت رُكْ ��نَ العِ لْمِ كَ ي َ
�أَرَ أَ�ي َ

ْ��ف يُ��رامُ؟
ْ��ت اال�سْ �� ِتقْاللَ كَ ي َ
�أَرَ أَ�ي َ

جـ -العلم يحقق اال�ستقالل ،ويبني احل�ضارة ،وينه�ض باملمالك ،وينقذ الأوطان �إذا تعر�ضت للخطر.

 -2االجتاه الرومان�سي
�أ  -جماعة الديوان

 -1عبا�س محمود العقاد ،و�إبراهيم عبد القادر المازني ،وعبد الرحمن �شكري.
ويعد من مظاهر التجديد في
بالوزن ويتحرر من القافية،
 -2ال�شعر المر�سل :ال�شعر الذي يتقيد
ِ
ّ
ال�شعر العربي.
واحدا ،حيث يلتحم كل بيت بما قبله وبما بعده،
ج�سدا
 الوحدة الع�ضوية :جعل الق�صيدةً
ً
وي�ستلزم ذلك وحدة المو�ضوع ،ووحدة الم�شاعر ،وبذلك تكون الق�صيدة كالكائن الحي،
لكل ع�ضو وظيفته.
خا�صة ،وال �سيما روادها الذين ت�أثروا
 -3ت�أثرت جماعة الديوان بالثقافة الأدبية الإنجليزية
ّ
بالأدباء الإنجليز الرومان�سيين ،مثل�« :شيلي» و«هازلت».
 -4تناول �شعراء جماعة الديوان عدة مالمح ،منها:
الملمح الأول :التعبير عن النف�س الإن�سانية وما يت�صل بها من ت�أمالت فكرية ونظرات فل�سفية.
يقول عبد الرحمن �شكري:
��ـــت �أَ ْدري مـا �أَ
ِ
قا�صيه
َو َم ْه َـم ٌه َل ْ�س ُ

َي ُ
��ت �أَ ْعرِ فُـ ُه
حوطن��ي ِم ْن َك َب ْح ٌر َل ْ�س ُ
ـــت �أَ ْعرِ فُها
�أَ ْق�ضي حياتي ِب َن ْف�س ٍ َل ْ�س ُ
�س ُّ
الم ْج ِ
هول ِم ْن َ�س َف ٍه
الط ُ
موح �إِلى َ
َل ْي َ

ــــق ِب َم ْك ِ
روه
ـــو �إِلـــــى َح ٍّ
ال�س ُم ُّ
َوال ُّ

�أَنا في َج ِ
الدجى
غاب َم َع ُّ
ناح َك َح ْي ُث َ

ا�س�� َت َقر َعلـ��ى ال َّث��رى ُج ْثماني
َو�إ ِِن ْ

َو َح ْو ِل��ي َ
ِ
جاليـه
ـــو ُن َل ْم ُت ْد َر ْك َم
الك ْ
َ

الملمح الثاني :التفاعل مع مو�ضوعات الطبيعة الح�سية .يقول العقاد:
الهوى
�أَنا فـــي ِل�سا ِن َك َح ْي ُ
ـثَ �أ ْط َل َق ُه َ

باح فَما �أَرى
�أَنا فـــي َ�ضميــرِ َك َح ْي ُث َ

ال�صغيرِ ُم ِ
�ساج ٌل
�أَنا ِم ْن َك فــــي ال َق ْل ِب َّ

العي ِن ا َّلتي َت َه ُب َ
َ
الكرى
�أنا ِم ْن َك فــي َ ْ
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ـــرور ِل�ساني
ال�س
َمرِ ًحا َو�إ ِْن غَ َل َ
ُ
ــب ُّ

��ـرا ِب َغ ْي َب ِت ِ
��ميــر َزمانــ��ي
ـ��ه َ�ض
ُ
ِ�س ًّ
الخ َف ِ
بيــ��ع ِبذ ِل َ
ق��ان
��ك َ
َخ َف َ
الر ُ
��ق َّ

ال�ص َح ِ
ـوات َوالأَ ْ�ش ِ
جان
�ضن ِب َّ
َو َت ُّ

الملمح الثالث :الحديث عن ال�شكوى والألم ،والإح�سا�س بال�ضيق وال�س�أم؛ لذلك جاءت بع�ض
ت�صويرا لتلك المعاناة .يقول المازني:
�أ�شعارهم
ً
ال�س ْه َد َ�أ ْهــــدى ِللأَ�سى
ق َْد َو َج� ْ�د ُت ُّ
� َ��ش��ـ� َّ�د م��ا َي� ْ
���ر�َ ،أف��ـ��ي
�ظ � ِل� ُ�م��ن��ا َّ
ال���د ْه ُ
َو ْي� ُ
��ن َ�ص ْر ِفهِ ما
��ل ه��ذا ال َق ْل ُ
ــــب ِم ْ
��ردى
ال���ردى �إ ِْن ك� َ
��ان ال َم ْنجى ال� َّ
َّ

لح�شى
َو َو َج ْ
��و َم �أَ� ْ��ش��ج��ى ِل َ
����د ُت ال�� َّن ْ
�ظ � ٍة ُد ْن��ي��ا َو ُ�أ ْخ�����رى ف��ي ال� َ
َي � َق� َ
�ك��رى

ال َ
ال�س ْه ُد ِحمـــــــى
الكرى �أَ ْم ٌن َوال ُّ
ث َو َن��ج��ـ��ا
�إِ َّن���ـ��� ُه ل��ل � َّن � ْف���� ِ�س غَ
���ـ���و ٌ
ْ

مالحظة :يترك للطالب حرية اختيار ثالثة مالمح ل�شعر جماعة الديوان.
� - 5أ  -ن�سبة �إلى كتاب (الديوان يف الأدب والنقد) ،ا ّلذي �أ ّلفه العقاد واملازين وو�ضعا فيه مبادئ
ور�ؤاهم النقدية يف ال�شعر.
جماعتهم الأدبيةُ ،
ب  -لأنهم اهتموا بذاتية ال�شاعر الفردية وجتاربه العاطفية وت�أمالته النف�سية.
جـ  -لأن ال�شعر لديهم تعبري �صادق عن وجدان ال�شاعر وجتاربه العاطفية وت�أمالته النف�سية.
د  -ب�سبب الت�أثر بالثقافة الرومان�سية التي ّ
حتطم كل ال�سدود التي تقف �أمام ال�شاعر يف ال�صياغة
لل�شاعر احلرية الكاملة يف التعبري عن جتربته الذاتية.
والأوزان والقوايف؛ كي يتاح ّ
هـ  -لطغيان اجلانب الفكري الفل�سفي على م�ضامينه ،وملعاجلته الأمور النف�سية.
-6
جماعة الديوان

االجتاه الكال�سيكي (مدر�سة الإحياء والنه�ضة)

اللغة

ت�س��تخدم لغة الع�ص��ر ال�س��هلة الوا�ض��حة يختار الألف��اظ والمفردات من المعجم
ال�شعري القديم.
وتبتعد عن الألفاظ الجزلة.

امل�ؤثرات
اخلارجية

ت�أث��رت جماع��ة الدي��وان بالثقاف��ة الأدبية احت��ذاء نهج ال�ش��عراء القدام��ى في بناء
خا�صة ،وال �سيما روادها الذين الق�ص��يدة ،ومعار�ض��ة بع���ض الق�ص��ائد
الإنجليزية ّ
ت�أثروا بالأدباء الإنجليز الرومان�سيين ،مثل :القديمة.
«�شيلي» و«هازلت».

االلتزام بعمود التجديد في الأوزان والقوافي ،ومن ذلك يلتزم بعمود ال�ش��عر العرب��ي �أي وحدة
المر�سل الذي يتقيد
ال�شعر العربي ظهور ال�شعر
والروي.
بالوزن الوزن والقافية
ِ
ّ
َ
ويتحرر من القافية.
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� - 7أ « -العقل من ن�سل الحياة» ،و«دليل ال تراه الأعين».
ب  -يترك للطالب والمعلم.

ب -جماعة �أبولو

 -1اجلدل الذي احتدم بني االجتاه الكال�س��يكي وجماعة الديوان ،وتراجع الإنتاج ال�ش��عري جلماعة
الديوان ،وزيادة االنفتاح على الآداب الغربية ،والت�أثر ب�أدب املهجر.
-2مل يدخلوا يف معارك جدلية مع �ش��عراء االجتاهات ال�ش��عرية الأخ��رى ،ونظروا �إليهم نظرة احرتام
رئي�سا جلماعتهم تكرميًا له ،وا�ستكتبوا العقاد يف جملتهم.
وتقدير ،فاختاروا �أحمد �شوقي ً
 -3تناولت جماعة �أبولو:
املو�ضوع الأول :االنغما�س يف الطبيعة ،والتعلق بجمالها ،وت�شخي�صها ومناجاتها ،فهي مالذهم
الآمن الذي بثوا �إليه م�شاعرهم ،وجعلوها ت�شاركهم �أحا�سي�سهم ،وابتعدوا عن و�صفها التقليدي،
و�أكرثوا من التعبري عن معانيهم بال�صورة ال�شعرية .يقول علي حممود طه:
ِ
وا�شيــه
��ز ْل يف َح
ُ�أف ُ
ُ���ق ا َلأ ْر�� ِ���ض لمَ ْ َي� َ
ِ
�شاط ِئ ال َغديــــــــــرِ ُورو ٌد
َو َعلـى
ِ
ِ
وافيــه
ه��اد ًئ��ا فــي َح
امل���اء
َو� �َس�رَ ى
ُ

ِ
فيـــــــه
ـح
َوكَ ����� َ�أ َّن ال� ُّن��ج��ـ� َ
�وم َت ْ�س َب ُ
��ر ِم���ن ال�� ّن��ورِ
��وج���و َد َب ْ
َوكَ �������أَ ّن ال� ُ
��ح ٌ

ِ
���ر ِب������أَلحْ
�����ان َط �ْي�ررْ ِ
� َ���ص���ـ� ً
��دى ح����ا ِئ� ٌ
�أَغْ َم َ�ض ْت َع ْي َنهـــــــــــــا لمِ َ ْط َل ِع ف َْجــــــرِ
(م) ُي َغ ّنــــي مــــــــا َبينْ َ َ�ش ْو ٍك َو َ�ص ْخــــرِ
ــــــالت َه َف
ق ُُب
ـــم َث ْغــــــــرِ
ٌ
ــــــت ِبحا ِل ِ
ْ
ِ
ـــــــــ��ه املَال ِئ ُ
��ك َت��ْسررْ ي
َعلــــــــــ��ى �أُ ْف ِق

باحلب ،واحلديث عن املر�أة ،وعالقة العا�شق باملع�شوق ،وال�شعور بالأمل
املو�ضوع الثاين :االهتمام
ّ
معربا عن
واحلرمان ،والإح�سا�س بالغربة �إذا غاب احلبيب .يقول �إبراهيم ناجي يف ق�صيدة “الغريب” ً
جتربته ال�شعرية الذاتية التي تنبع من الأعماق:
ِ
��ي الق ْل ِ
عد
��ب كَ ْي
َ
ـــــــــــــ��ف َت ْب َت ُ
ي��ا قا�س َ
َ
��دا
��و َم
��ت غَ ً
في��ك ُق ْل ُ
الي ْ
�إ ِْن خا َنن��ي َ
ِم��لْ َء ُ�ض��لوعــــــــي َل ًظ��ى َو َ�أ ْع َج ُب�� ُه

كان مجَ ْ ِل ُ�س��نا
ي��ا تارِ ك��ي َح ْي
ــــــ��ث َ
ُ
ع��ال ي��ا َ�س َ
ري��ب َت َ
��كني
�إِ ّنـــــــــــ��ي غَ
ٌ

الفـــ� ِؤاد ُم ْن َفـــــــرِ ُد
ريـــــــب
�إِ ّنــــــــي غَ
ُ
ُ
��ن ُل َ
��د
ق��اك غَ ُ
َو�أَ ْي َ
��ن ِم ّنـــــ��ي َو ِم ْ
�أَ ّنــــــــــــــــ��ي ِبهــــ��ذا ال َّل ِ
هي��ب �أَ ْب�َتررَ ِ ُد
ــــــــــ��ث غَ ّن َ
ِ��ي ال َغ��رِ ُد
َو َح ْي
ُ
��اك َق ْلب َ
�����س يل ف��ـ��ي زح� ِ
����د
��م �أَ َح� ُ
��ي َ
��ام���هِ � ْ
فَ�� َل ْ

مالحظة :يرتك للطالب حرية اختيار مو�ضوعني تناولتهما جماعة �أبولو.
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� -4أ � -سميت بذلك ن�سبة �إلى �إله املو�سيقا وال�شعر عند الإغريق.
ب  -لأن ال�شعر عندهم جتربة ذاتية تنبع من الأعماق ،وقد تناولوا الأ�شياء الب�سيطة امل�ألوفة بروح
�إن�سانية وت�أمل فكري.
جـ -لأنها مالذهم الآمن الذي بثوا �إليه م�شاعرهم ،وجعلوها ت�شاركهم �أحا�سي�سهم ،وابتعدوا عن
و�صفها التقليدي.
-5
�أوجه االختالف
�أوجه ال�شبه
 االهتمام بالطبيعة ومناجاتها. االبتعاد عن �شعر املنا�سبات. -الت�أثر بالأدب الغربي.

 جماعة الديوان تهتم باجلانب الفكري الفل�سفي،والنف�س الإن�سانيةَ ،وبالوحدة الع�ضوية.
 جماع��ة �أبولو تهت��م بحياة الريف وب�س��اطتها،وتكرث من احلديث عن احلب واملعاناة ،واحلنني
�إلى الوطن والذكريات اجلميلة.

� -6أ  -االنغما�س يف الطبيعة ،والتعلق بجمالها ،وت�شخي�صها ومناجاتها.
حل ِ
�سيم ،ف َْهي َت ْدري َم ْعنــى ا َ
ب  -الت�شخي�ص والتج�سيمَ :ت َظ ُّل ُّ
ياة.
الط ُ
يور َت ْلغوَ ،و َي ْ�شــدو ال َّن ُ
 ا�ستخدام الألفاظ املوحية� :أتلو ،تلغو ،بهم�س. التعبري بال�صورة ال�شعرية :ير�سم ال�شاعر لوحة فنية ،فحني تقر أ� الق�صيدة تخال منظر الطيور التيوهبات الن�سيم.
ت�شدو ،و�أ�شجار ال�صنوبر اجلميلة ،وال�سيولّ ،

جـ� -شعر املهجر
 -1الرابطة القلمية يف املهجر ال�شمايل ،والع�صبة الأندل�سية يف املهجر اجلنوبي.
 -2عا�ش �شعراء املهجر يف �أجواء احلرية واالنفتاح يف البالد اجلديدة ،واختلطوا بال�سكان الأ�صليني،
وت�أثروا بالأدب الأمريكي ،واكتووا بنار الغربة والبعد عن الأهل والأوطان.
 -3لكل زهرة عبري :ال�شاعر القروي َر�شيد خوري.
هم�س اجلفون :ميخائيل نعيمة.
املواكب :جربان خليل جربان.
إيليا �أبو ما�ضي.
اجلداولّ � :
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� -4أ  -عبرّ �شعراء املهجر عما يختلج يف نفو�سهم من حنني و�شوق �إلى �أوطانهم ،وح�رستهم على فراق
�أهلهم و�أوطانهم مب�شاعر �صادقة و�ألفاظ ب�سيطة رقيقة.
ب  -طبيعة حياة املهجريني التي تقوم على التعاي�ش ،واالحرتام املتبادل ،والت�سامح ونبذ التع�صب.
جـ	  -لأن ال�شعر عندهم تعبري عن موقف �إن�ساين ،وله ر�سالة �سامية ينقلها ال�شاعر �إلى النا�س بلغة �سهلة
وا�ضحة ،تدعو �إلى القيم العليا.
د  -ب�سبب �أجواء احلرية واالنفتاح يف البالد اجلديدة ،واالختالط بال�سكان الأ�صليني والت�أثر بالأدب
الأمريكي.
-5
�أوجه ال�شبه

�شعر املهجر

جماعة �أبولو

االجت��اه �إلى اتجّ ه��وا �إل��ى الطبيع��ة يت�أملونه��ا ،ويندجمون االنغما�س يف الطبيعة ،والتعلق بجمالها،
ج�سدوها وت�شخي�صها ومناجاتها ،فهي مالذهم
الطبيعة
فيها ،وي�ض��فون عليها احلياة حتى ّ
وجعلوها ت�ش��اركهم همومه��م ،ومالوا �إلى الآمن الذي بثوا �إليه م�شاعرهم ،وجعلوها
ت�شاركهم �أحا�سي�سهم.
الت�شخي�ص والتج�سيم والنظرة الت�أملية.
اللغة

ا�ستخدموا اللغة ال�سهلة الوا�ضحة ،وابتعدوا لغتهم �سهلة وا�ضحة ،وا�ستخدموا الألفاظ
املوحية.
عن الألفاظ اجلزلة.

جديدا ميزج بني تراث ال�شعر
جوا �شعريا
ً
التجديد يف مييلون �إلى التجديد يف املو�ضوعات والرتكز بعثت ًّ
على القيم الإن�سانية كالت�سامح والتعاي�ش العربي القدمي والأدب الأوروبي احلديث،
ال�شعر
فدعوا �إلى الوحدة الع�ضوية ،وابتعدوا عن
ينوعون يف القافية.
والتعاون ،كما ّ
�شعر املجامالت واملنا�سبات ،ودع��وا �إلى
َط ْرق مو�ضوعات جديدة ،وتناولوا الأ�شياء

الب�سيطة امل�ألوفة بروح �إن�سانية وت�أمل فكري.

�	-6أ  -النزعة الإن�سانية.
ب  -الت�سامح الديني.
جـ	  -احلنني �إلى الوطن.
د  -الدعوة �إلى القومية العربية.
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نوع �أو ٍ
عرق معني.
إن�سانية التي ال تنح�رص يف ٍ
� -7أ  -النزعة الإن�سانية من خالل الرتكيز على القيم ال ّ
احلب والإخال�ص وال�صدق والوفاء وال�صرب والرجاء.
بّ -
نوع ال�شاعر يف القافية والروي ،فقد ا�ستخدم حريف الهمزة والالم.
 ّجـ	  -يرتك للطالب حرية التعبري عن ر�أيه.

ثانيًا� :شعر الثورة العربية الكربى

 -1أ�  -ما ورد على �أل�سنة ال�شعراء العرب من الأقطار العربية املتنوعة من ح�سبان الثورة بادرة خري للعرب.
و�سعيا وراء ا�سرتداد احلقوق ال�ضائعة.
ب  .1 -الثورة العربية الكربى قامت يف �سبيل مقاومة الظلم
ً
 .2تقدمي الت�ضحيات وال�شهداء طريق للح�صول على احلرية.
 .3ال�شعوب العربية جتمعها عوامل م�شرتكة من لغة وثقافة وتاريخ.
بالقومية العربية والأجماد ال�سالفة.
 .4االفتخار
ّ
حق يف امللك.
 .5احل�سني بن على و�أبنا�ؤه و�أحفاده ينتمون للبيت
النبوي الها�شمي ،وهم �أ�صحاب ّ
ّ
كرها.
 .6الثورة
العربية الكربى ثورة كلّ العرب ،وقد خا�ضوها طواعية ال ً
ّ
ال�شعر القومي،
تعد من عيون ّ
 -2ل ّأن ال�شيخ ف�ؤاد اخلطيب من �أبرز ال�شعراء الذين ّجمدوا الثورة بق�صائد ّ
ومن �أبرزها ق�صيدته امل�شهورة «حتية النه�ضة» التي �ألقاها بني يدي ال�رشيف احل�سني بعد �إعالن الثورة
�سببا يف منحه لقب �شاعر الثورة العربية الكربى ،و�شاعر النه�ضة العربية.
مبا�رشةً ،فكانت ً
 -3يرتك للمعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:
ال ّأمة العربية � ّأمة متدينة بطبيعتها ،واحلديث عن البعد الديني يدفع ال ّنا�س �إلى االلتفاف حول �أبناء
هم العرب وبادروا �إلى الوقوف يف وجه الظلم.
ال�ساللة
ّ
النبوية ال �سيما �إذا كان �أ�صحابها ممن حملوا ّ
� -4أ 		 -مدح ال�رشيف احل�سني بن علي و�أبنائه و�أحفاده ,وت�أكيد �أحقيتهم يف امللك ,واالعرتاف بف�ضلهم
والوالء لهم.
لــــوب لمَــــا َوف َْوا
.1و َلو ا َّن ُه ْم ف ََر�ش��وا ال ُق
َ
بَ -

ــــــــو َ�سبي ُل ُه ْم
لم ْج ِدف َْه
َ .2ف�إِذاا ْن َب
َ
ــــــــروا ِل َ
َ

�ج� َ
�ل ِب��ال� َّن��ق��ي��ـ� ِ�ع القانــي
َد ْي��� ًن���ا َت��� َ��س� َّ
�ش��ـــــــــون ِ
فيــه َعلـــى ُه ًدى َو َ�س ِ
��داد
َ
يمَ ْ
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الن�صني:
جـ -من اخل�صائ�ص الفنية امل�شرتكة بني ّ
 .1ا�ستخدام النربة اخلطابية (العر�ش عر�شك ،امللك فيك ويف بنيك) والتعبري املبا�رش عن املعاين.
 .2حرارة العاطفة و�سموها من خالل ت�أكيد �أحقية ال�رشيف احل�سني بن علي بامللك والتعبري عن
فرح العرب به واالفتخار بتاريخه العظيم و�سبيل املجد الذي ي�سلكه واالعتزاز بالقومية العربية.
ال�شعر العربي.
 .3التزام عمود ِّ
ال�سيا�سية
 -5ر�سم ال�شعر لوحة وا�ضحة املعامل تبينّ الأحداث والأ�شخا�ص والتواريخ والأو�ضاع واملواقف
ّ
التي كانت �إبان الثورة العربية الكربى ,كما ّبينت واقع حال العثمانيني والأذى الذي �أحلقوه بالعرب,
�ضد العثمانيني .وبذلك ,يعترب ال�شعر مدونة تعلم
والدول الأخرى من الثورة ّ
�إ�ضافة �إلى مواقف العرب ّ
احليثيات التي جرت �ضمن هذه احلقبة الزمنية.
الأجيال الالحقة كل
ّ
ال�سيا�سية التي كانت ت�ستلزم ا�ستنها�ض الهمم ,وا�ستثارة النفو�س يف �سبيل الوقوف
نظرا لطبيعة الظروف
ّ
ً -6
ثم قهره.
يف وجه الظلم ومن ّ
حق الها�شميني يف امللك.
� -7أ  -ت�أكيد ّ
ف ظلمهم.
وو�ص ُ
ب  -اال�ستياء من �سيا�سة العثمانينيْ ،
جـ	  -رثاء ال�رشيف احل�سني بن علي.

ثالثًا� :شعر التفعيلة

- 1لأنه حترر من وحدة القافية والبحر العرو�ضي ،والتزم نظام التفعيلة� ،إذ تتكرر التفعيلة الواحدة يف
الق�صيدة ك ّلها ،وال يتقيد بعدد معني من التفعيالت يف كل �سطر.
 - 2البداية احلقيقية ل�شعر التفعيلة كانت عام (1947م) حني ن�رشت نازك املالئكة ق�صيدة يف �شعر التفعيلة
بعنوان (الكولريا) ،ويف العام نف�سه ن�رش بدر �شاكر ال�سياب ديوانه (�أزهار ذابلة) وفيه ق�صيدة من �شعر
حبا؟).
التفعيلة بعنوان (هل كان ًّ
من �أعالم �شعر التفعيلة كذلك� :صالح عبد ال�صبور ،وفدوى طوقان ،وحممود دروي�ش ،و�أدوني�س،
أردن :حيدر حممود ،وعبد اهلل ر�ضوان ،وحبيب الزيودي.
ونزار ّقباين .ومن رواده يف ال ّ
 – 3النهر العا�شق :نازك املالئكة.
�أن�شودة املطر :بدر �شاكر ال�سياب.
على ماء مدين :حبيب الزيودي.
نقدي يق�صد به وجود تداخل بني ن�ص و�آخر ,مما يجعل الن�ص يف عالقة ظاهرة �أو
 -4التنا�ص :م�صطلح
ّ
خفية مع ن�صو�ص �أخرى.
ّ
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 االنزياح الداليل :هو العدول باللغة عن املعنى املعهود ،واخلروج عن املعنى امل�ألوف ،وتوظيف الألفاظغمو�ضا،
يف غري ما و�ضعت له ،وهذا مييز لغة ال�شعر ،ويعطي اللفظ داللة جمازية ،ويزيد �شعر التفعيلة
ً
ويجد القارئ �صعوبة يف فهم مراد ال�شاعر.
عو�ضا عن الت�رصيح ،وللتعبري عن املعاين التي يريدها ،وتظل هذه
� - 5أ  -يوظف الرمز للتلميح باملحتوى ً
الرموز مفتوحة على �آفاق وا�سعة قادرة على توليد املعاين والإيحاءات املتجددة ،كما يوظف
الأ�سطورة ليزيد املعنى عم ًقا ،ويرتقي بامل�ستوى الفني للق�صيدة.
ب  -ب�سبب االنزياح الداليل وتوظيف الألفاظ يف غري ما و�ضعت له� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام الرمز للتعبري
عن املعاين التي يريدها ال�شاعر.
� - 6أ � -أن ت�سود املحبة وال�سالم الكرة الأر�ضية.
ب  -جل�أت ال�شاعرة �إلى التنا�ص للتعبري عن املعنى الذي تريده ،فقد �أحالت القارئ �إلى الق�ص�ص
القر�آين «ق�صة �سيدنا يو�سف» يف �إ�شارة �إلى العداوة واحلقد والكراهية.
جـ	  -يرتك لتقدير الطالب واملعلم.
د  .1 -كابو�س احلرب و�أنهار الدم رمز احلروب والعدوان واخلوف وال�رش.
ال�صايف رمز املحبة وال�سالم.
املاء ّ
 .2حتررت ال�شاعرة من القافية املوحدة ,فقد ا�ستخدمت �أكرث من قافية :امليم  ،الباء  ،الراء.
وقامت الق�صيدة على تفعيلة واحدة (فاعلن) و�صورها.

رابعا� :شعر املقاومة
ً

-1

مرحلة البحث عن الذات

مرحلة اكت�شاف الذات وت�أكيد الهوية

املو�ضوعات احلنني �إلى الوطن ،وو�صف املذابح احلنني �إلى الوطن ،واليقني ب�رضورة جتاوز
التي تعر�ض لها الفل�سطينيون ،والأمل الواقع ل�صنع امل�ستقبل وحترير الأر�ض
والإن�سان ,وت�ضافر جهود الأمتني العربية
بالعودة ،والدعوة �إلى ال ّن�ضال.
إ�سالمية يف الدفاع عن فل�سطني,
وال
ّ
واحلث على املقاومة.
العاطفة

فعل عاطفي ٍة ظهرت عاطفة الرف�ض لال�ستعمار والثورة
ظهرت عاطفة احلزن كر ّدة ٍ
يف وجهه.
املر.
على الواقع ّ
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 -2التمثيل على اخل�صائ�ص الفنية:
�سجل �أنا عربي ،مل ترتك لنا حكومتكم،
�أ		  -النربة اخلطابيّة :وقد ظهرت يف الق�صيدة كاملة ومثالهاّ :
حذار حذار.
ب -و�ضوح الأفكار واملعاين ،فال�شاعر يخاطب املحتل الذي �سلب حقوقه جميعها ومل ُيبق له ولأوالده
�شي ًئا ،يخاطبه بلهجة �شديدة ب�أنه لن ي�سكت على ال�ضيم والقهر و�سلب احلقوق.
جـ  -حرارة العاطفة:
 .1عاطفة اال�ستياء والرف�ض حني حتدث عن �سلب امل�ستعمر لأر�ضه.
 .2وعاطفة الغ�ضب والثورة حني حذر امل�ستعمر من غ�ضبه �إذا غ�ضب �أو جاع .ويف ذلك كله تظهر
العاطفة الوطنية.
ال�سيا�سية ,كما تناولت الأو�ضاع االجتماعية واالنفعالية للعرب ,كما
�	-3أ�شعار املقاومة تناولت الأحداث
ّ
الدول العظمى ،وبذلك ف�شعر املقاومة مر�آة للواقع .وميكن اال�سرت�شاد ب�شعر حممد
حتدثت عن مواقف ّ
مهدي اجلواهري يف و�صف ثورة العراق ,و�أ�شعار حممود دروي�ش يف و�صف املقاومة الفل�سطينية,
و�شعر �شوقي يف و�صف نكبة دم�شق.
م�ستمرا حتى يومنا هذا
� -4إن مكانة فل�سطني الدينية ومعاناتها من االحتالل ال�صهيوين والذي ما زال
ًّ
وهب �شعراء العرب
كبريا من خمتلف الأقطار العربية والإ�سالمية وغريها من الدول،
ّ
�أوجد تعاط ًفا ً
يحيون �صمود �شعبها و�إلى منا�رصته.
ّ
�	-5أ  -الن�ص الأول :ا�ستنها�ض الهمم و�إثارتها ملقاومة امل�ستعمر.
الن�ص الثاين� :إبراز �أهمية الت�ضحيات التي قدمها �شهداء املقاومة.
ب -حرارة العاطفة يف كال ال َّن�صني.
 الو�ضوح يف الأفكار واملعاين ،ففي الن�ص الأول يتناول ال�شاعر فكرة �أن احلق �سينت�رص ال حمالة ،و�أنه�سيهدم ما بناه الباطل .والن�ص الثاين يتناول فكرة �أثر ال�شهداء وت�ضحياتهم.
 -6يقول حممود دروي�ش:
�سان
قيم ُة الإِ ْن ْ
ما َ
ِبال َو َط ْن
ِبال َع َل ْم
وان ؟
َودونمَ ا ُع ْن ْ
�سان؟
قيم ُة الإِ ْن ْ
ما َ
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وي�صف �أحمد �شوقي نكبة دم�شق:
َ��ح��ي��ا
م��ات فِ��تْ��يَ��تُ��ه��ا لِ��ت ْ
َ
بِ��ـ��ـ�لا ٌد

وَ زال��وا دونَ َق��وْ مِ ��هِ ��مُ ِل� َي� ْب��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��وا

ويقول فوزي عطوي يف العدوان الثالثي على م�رص:
فـال يَ��وْ َم تمَ َرَّدوا
ــ��ن الأَطْ ِ
حَ ��دِّ ْث عَ ِ

-7

ْـ��ف ا ْفتَدَ وْ ه��ا بِالدِّ م��ا ِء الفا ِنيَ�� ْة
كَ ي َ

وي�صف �سليمان العي�سى ثورة اجلزائر �ضد امل�ستعمر:
بيع الب ِْك ُر
الر ُ
َّ
�أَ ْن ُي ْ�س َح َق َجلاّ ٌد
َو�أَ ْن تحَ ْ يا َجزا ِئ ْر
�أوجه ال�شبه

�أوجه االختالف

 ا�س��تنها�ض الهمم وو�ص��ف جتاوب ال�ش��عوب � -ش��عر الثورة العربية الكربى يلتزم عمود ال�شعرفينوع بني �ش��عر
العربية مع الثورة واملقاومة.
العرب��ي� ،أما �ش��عر املقاوم��ة ّ
التفعيلة وال�شعر العمودي.
 الدعوة �إلى القومية العربية واالعتزاز بها. �ش��عر الث��ورة العربي��ة الك�برى مي��دح ال�رشيف الدعوة �إلى مقاومة املحتلني واال�ستعمار. و�ص��ف العذاب والظلم والقهر الذي تعر�ضت ح�س�ين و�أبن��اءه وي�ؤكد �أحقيته��م يف اخلالفة،�أما �ش��عر املقاومة فيمدح ق��ادة املقاومة ويربز
له ال�شعوب العربية.
ت�ضحياتهم ،مثل عمر املختار.
 �إبراز الت�ضحيات ورثاء ال�شهداء. م�ش��اركة ال�ش��عراء من خمتلف البالد العربية يف�شعر املقاومة والثورة.
 ا�ستخدام النربة اخلطابية.�سمو العاطفة وحرارتها.
 ّ -الو�ضوح يف التعبري عن املعاين والأفكار.
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الوحدة الرابعة

ق�ضايا من النرث يف الع�رص احلديث

أول :املقالة
� اً

 -1يرتك لتقدير املعلم والطالب ،وميكن الإفادة مما ي�أتي:
�أ  -متتاز املقالة بقربها من واقع النا�س.
املقالة تعالج م�شكالت النا�س العامة واخلا�صة ومتيل �إلى بث الثقافة العامة لرتبية �أذواقهم وعقولهم.
ب  -املقالة وليدة ال�صحافة.
لأنها �أ�صبحت ُتع َنى بتحليل مظاهر احلياة املعا�رصة وتتناولها بالنقد والتحليل وكان لظهور
ال�صحف �أثر كبري يف انت�شارها .
 -2ب�سبب انت�شار التعليم وظهور ال�صحافة يف ذلك الوقت.
-3
طريقة العر�ض

املقالة الذاتية

احلجم

حرة يف طريقة عر�ضها ،ال ق�صرية �إلى حد ما.
ي�ضبطها �ضابط.

�شخ�صية الكاتب

ُتعن��ى ب�إب��راز �شخ�ص��ية
الكاتب.

املقالة املو�ضوعية حتر�ص على التقيد مبا يتطلبه يتحدد حجم املقالة بتعدد ال تكون �شخ�صية الكاتب
جلية فيها� ،إمنا نراها ما بني
املو�ضوع م��ن منطق يف �أفكار مو�ضوعها.
ّ
ال�سطور.
العر�ض واجل��دل ،وتقدمي
امل��ق��دم��ات وا�ستخراج
النتائج.
 -4أ�  -مكانة جملة �أفكار بني قرائها وال�صعوبات التي واجهتها .
ب  -ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه جملة �أفكار.
جـ	  -هناك ان�سجام بني عنوان املقالة وم�ضمونها ،حيث تتناول املقالة �صمود جملة (�أفكار) يف الفرتات
التي مرت بها جميعها.
د  -اخل�صي�ص��ة الأولى :بث الثقافة العامة لرتبية �أذواق النا�س وعقولهم ،حيث تعنى املقالة ال�س��ابقة
ببي��ان �أهمية جملة �أفكار ل��دى القارئ متعدد امليول والأذواق ،و�ص��مودها يف وجه التحديات
واملتاعب.
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اخل�صي�صة الثانية :الدقة يف الو�صف.
اخل�صي�صة الثالثة :الإيجاز يف العر�ض.
 -5يرتك لتقدير املعلم والطالب.
 -6يرتك لتقدير املعلم والطالب.

ثانيًا :اخلاطرة

مير بالذهن من الأمور والآراء .
 -1لغة :ما ّ
ا�صطالحا :فن نرثي حديث ،تعرب عن فكرة عار�ضة طارئة ك�أنها وم�ضة ذهنية �أو �شعورية .
ً
-2
احلجم

اخلاطرة
املقالة

الفكرة

ع���ادة ت��ك��ون ق�����ص�يرة ال وليدة حلظتها وطارئة.
تتجاوز ال�صفحة.
قد تبلغ عدة �صفحات.

مدرو�سة ومنتقاة.

العنوان

تكون عادة بال عنوان.
عادة يكون لها عنوان يعرب
عن م�ضمونها.

�-3أ -لأنه يغلب على اخلاطرة اجلانب الوجداين املليء بالإح�سا�س ال�صادق والعواطف اجليا�شة يف
كل ما يخطر بباله.
أثريا يف نف�س القارئ.
ب  -لأن ذلك يجعل لها ت� ً
فقيدها بالكتابة كي ال تن�سى.
يثبت ما يخطر له من خواطر ُتعنى بالقيم الإن�سانية؛ ّ
جـ	  -لأنه �أراد �أن ّ

حمركه للخري �أو ال�رش .
�-4أ � -ضمري الإن�سان ّ
ب -الفكرة وا�ضحة ،واجلمل متوازنة ومالئمة لإدراك القارئ.
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جـ-
احلجم

مراعاة اجلانب
الوجداين

و�ضوح الفكرة

الت�شبيهات
واملجازات

منا�سبة من حيث وا�����ض����ح ،ع��ن��د فكرتها وا�ضحة .ا���س��ت��خ��دم بع�ض
خاطرة
ال��ت�����ش��ب��ي��ه��ات
ط��ل��ب ال��ت��م��ا���س
�إبراهيم العجلوين كونها خاطرة.
لتقريب املعنى.
�سبل النجاة من
احلال التي يعي�شها
املجتمع.
خاطرة
�أحمد �أمني

جدا ،وال
ق�صرية �إلى ٍّ
حد ما .وا�ض��ح ًّ
�سيما عند احلديث
ع��ن �أهمي��ة القوة
الآم��رة الناهي��ة
(ال�ضمري) يف نف�س
الإن�سان.

فكرتها وا�ضحة .تو�سع يف ا�ستخدام
ال��ت�����ش��ب��ي��ه��ات
ل��ت��ق��ري��ب املعنى
للقارئ.

 -5يرتك لتقدير املعلم والطالب.

ثالثًا :الق�صة الق�صرية

 -1الق�صة الق�صيرة :فن �أدبي نثري يتناول حكاية ما تعالج ق�ضايا الإن�سان وم�شكالته وتطلعاته و�آماله.
الحوار الداخلي :حديث ال�شخ�صية مع ذاتها في الق�صة.
الحبكة� :سل�سلة الأحداث التي تجري فيها الق�صة حيث تت�أزم و�صو ًال �إلى الذروة ،مرتبطة عادة برابط
ال�سببية ،وهي ال تنف�صل عن ال�شخو�ص.
ق�ص���ص في �إطار محكم ،وتذكر الم�ص��ادر بع�ض الق�ص���ص
 -2يتمث��ل ذلك في الأمثال العربية التي هي
ٌ
العاطفية القديمة كمثال على البداية المبكرة لظهور الق�ص��ة الق�ص��يرة في التراث العربي ،مثل ق�ص��ة
ا�ستقيت
«الم َرقِّ�ش الأكبر» مع �أ�س��ماء بنت عوف ،كما كان للعرب ق�ص�ص تاريخية ْ
«زنوبيا» ،وق�ص��ة ُ
من �أيامهم وبطوالتهم و�أعمل فيها مخيالت كاتبيها.
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-3

�أ -لأنه يت�صف بالوحدة ال التعدد ،وي�ستقطب انتباه القارئ.
ب -لأن هناك ميلاً
طبيعيا عند كل �إن�سان �إلى التحليل النف�سي ،ودرا�سة ال�شخ�صية.
ًّ
جـ -لأنه تمكن من متابعة تجربته الق�ص�صية وتطويرها طوال العقود المتتالية ،و�أ�سهم من خالل
�شخ�صيته وثقافته في ت�أكيد مكانة الق�صة الق�صيرة بين الفنون الأدبية.
� -4سيا�سي ،وثقافي .فقد كان لتغير البنية ال�سيا�سية للأردن من �إمارة �إلى مملكة �إ�سهام كبير �ساعد على
تطور الق�صة الق�صيرة وباقي مناحي الحياة الأدبية وال �سيما �أن الملك عبداهلل الأول –رحمه اهلل–
كان ممن �شاركوا في �إر�ساء قواعد هذه النه�ضة وهذا التطور� .أما العامل الثقافي فتمثل بالتو�سع في
التعليم وانت�شار و�سائل الثقافة وتعدد الم�ؤ�س�سات المعنية بها والداعمة لحركة الن�شر.
 -5يترك لتقدير املعلم والطالب ،ويمكن اال�ستئنا�س بما ي�أتي:
�أ -النهايات المفتوحة؛ لأنها تعطي للقارئ فر�صة لجذب االنتباه والت�شويق وتحثه على التفكير في
نهاية منا�سبة كما يراها من وجهة نظره ً
رابطا النهاية ب�أحداث الق�صة و�شخ�صياتها.
ب� -شعرت العائلة بحزن الأب و�أخذت به الى النافذة لتن�سيه ما حدث للقهوة التي كان فورانها دليلاً
على تدفق الحزن النابع من قلبه كل مرة.

رابعا :ال�سرية
ً

وغالبا ما يقدم الكاتب ميثاقًا ل�سيرته الذاتية َي ِع ُد
 -1فن نثري يحكي فيه الكاتب عن حياته� ،أو جزء منها،
ً
تو�ضح مواقفه من المجتمع ،وتك�شف فل�سفته
عما عا�شه فعلاً  .فال�سيرة ّ
فيه القارئ �أن يقول الحقيقة ّ
و�آراءه وتف�سر اتجاهاته ،وقد يعترف بالأخطاء التي ارتكبها في مرحلة ما من حياته.
-2
�سرية غريية

�سرية ذاتية

غربة الراعي

جربان

رحلة جبلية رحلة �صعبة

حياة الرافعي

�إيقاع املدى
 -3حاز هذا الكتاب �شهرة وا�سعة في الأدب العربي لما ات�سم به من �سالمة اللغة ،وقوة العبارة ،وروح
ال�سخرية ،واال�ستطرادات واالن�سياق وراء الترادف اللغوي ،واللعب بالألفاظ والحوار الم�صنوع.
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�	-4أ-
1.1الأ�سلوب الق�ص�صي.
2.2اللغة ال�شاعرية الجميلة.
3.3ال�سال�سة والعذوبة في طرح الأفكار والآراء.
4.4القدرة على الت�صوير والتلوين.
5.5ال�صراحة والجر�أة في ك�شف الواقع.
6.6روح النقد وال�سخرية الالذعة.
ب -يترك لتقدير املعلم والطالب.
�	-5أن ال�سيرة تتناول حياة �شخ�ص جدير باالهتمام ،له مكانة في المجتمع� ،أو حقق �إنجازات �سيا�سية �أو
ثقافية �أو فكرية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية.
� -6أ-لأن ال�سيرة تتناول �شخ�صية لها مكانة مرموقة في المجتمع ،فال بد من ذكر �أفراد المجتمع
المحيطين به ،والنواحي االجتماعية والفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية في ع�صره ليظهر تميزه.
يتوخى الحقيقة
ب -لأن عدم الدقة في كتابة ال�سيرة يخرجها عن منطقها ومو�ضوعيتها ،فالكاتب ّ
والقا�ص في طريقة العر�ض ،ولكنه ال
وال�صدق والدقة والمو�ضوعية ،فهو �أديب ف ّنان كال�شاعر
ّ
معتمدا على الواقع وما توافر لديه من
يخلق ال�شخ�صيات من خياله ،بل ير�سمها ب�صورة بارعة
ً
معلومات.
جـ-لأن الكاتب يتناول �شخ�صية حقيقية معروفة في تاريخيها وواقعها ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي ،وقد ي�ؤدي الإغراق في الخيال �إلى خروج ال�سيرة عن نطاقها.
 -7يترك لتقدير املعلم والطالب.

خام�سا :الرواية
ً
-1

الق�صة الق�صرية

ال�شخو�ص

غالبا ما تقوم الق�صة الق�صرية على �شخ�صية يغلب عليها تعدد ال�شخ�ص��يات الرئي�س��ة
ً
�أو النامية فيه��ا (الأبطال) ،وكذلك تعدد
واحدة (البطل).
ال�شخ�صيات الثانوية.

الزمان واملكان الزمان واملكان واحد حمدد.
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الرواية

تعدد الأزمنة والأماكن فيها.

-2

امل�ؤلف

الرواية

فتاة من فل�سطني

عبد احلليم عبا�س

ال�ضحك

غالب هل�سا

زينب

حممد ح�سني هيكل

-3
		 		-الت�شويق ب�سبب ما تخلقه الرواية من حالة التوتر والرتقب ملتابعة الأحداث وم�صائر ال�شخو�ص.
�أ
وتنوع الأ�ساليب لأن الرواية متنح للكاتب حرية الإبداع ،وال تقييد بقانون للكتابات الروائية.
ب -لأن اخلطاب الروائي جتاوز املفاهيم التقليدية حول الرواية يف ع�صورها الكال�سيكية والرومان�سية

والواقعية؛ وتداخلت �أ�ساليبها مع تداخالت العامل اخليايل والواقعي والتاريخي؛ ما جعلها � -سواء
تركيبا.
تعقيدا و�أعمق
يف حبكتها �أو �شخو�صها� -أكرث
ً
ً
جـ -لأنه الوعاء اللغوي الذي يحتوي كل عنا�رص الرواية ،وينقل الأحداث واملواقف من �صورتها
الواقعية �إلى �صورة لغوية جتعل القارئ يتخيلها وك�أنه يراها بالعني.
د -كان لرواياته �شهرة عاملية؛ فقد ح�صل على جائزة نوبل العاملية يف الأدب عام ( 1988م).
الروائي .وتتداخل الأ�ساليب التعبريية
 -4للطرق ال�سرّ دية وظيفة عامة �شاملة تتمثل يف حتقيق توازن البناء ّ
الفنية يف الرواية لت�شكل يف النهاية احلبكة الفنية والتي ت�شكل البناء الق�ص�صي للرواية.
ال�س ّمار وال�سري
 -5كان الرتاث العربي القدمي حافلاً ب�إرها�صات ق�ص�صية ،متثلت يف فن املقامات وحكايات ُ
ال�شعبية وق�ص�ص ال�صعاليك و�أ�رضابهم ،فق�صة «حي بن يقظان» البن طفيل ،وق�ص�ص «�ألف ليلة وليلة»
وغريهما �أمثلة على وجود فن الرواية يف �أدبنا العربي القدمي.
ٍ
ب�صمات وا�ضح ًة يف م�ؤلف حممد املويلحي«حديث عي�سى بن ه�شام» ويف
وقد تركت املقامات
فنيا لهم ،فقد �أراد املويلحي �أن ي�ستخدم
م�ؤلفات غريه من الذين اتخذوا من �أ�سلوب املقامة �شكلاً ًّ
القالب الروائي لت�صوير التناق�ضات يف املجتمع امل�رصي.
 -6هناك �إجماع يف الأو�ساط النقدية على �أن رواية «زينب» التي كتبها حممد ح�سني هيكل ون�رشها �سنة

(1912م) هي �أول رواية عربية نا�ضجة باملفهوم الفني احلديث للرواية يف الأدب العربي احلديث.
 -7لأنها رواية جديدة يف بنائها و�أ�سلوبها ولغتها وهدفها ،وامتيازها ب�أمرين ،الأول :ت�صوير �أزمة من
جديدا على �صعيد البنية ال�رسدية يتمثل يف ك�شف العالقات
�أزمات وجودنا املعا�رص.والثاين� :أنها ت�ضيف
ً
اخلفية بني الظواهر والأ�شياء التي قد تبدو يف الظاهر والواقع املعي�ش متباعدة �أو متنافرة �أو م�ألوفة.
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� -8سهولة قراءتها وفهمها وال �سيما �إذا كانت باللغة املحكية البعيدة عن التعقيد اللغوي ،و�سهولة الو�صول
�إليها ،وبروز عن�رص الت�شويق فيها .وت�صوير عنا�رصها بالكلمات املوحية ،فهي ر�سم �صورة ب�رصية
بالكلمات.
 -9خرج احلداثيون على ر�ؤية الرواية التقليدية وتقنياتها ،وظهرت على �أيديهم ر�ؤية روائية حتمل اجتاهات
معا�رصة وحداثية خمتلفة ،من �أهم �سماتها �أن اخلطاب الروائي جتاوز املفاهيم التقليدية حول الرواية يف
ع�صورها الكال�سيكية والرومان�سية والواقعية؛ وتداخلت �أ�ساليبها مع تداخالت العامل اخليايل والواقعي
تركيبا ،وو�صلت الرواية
تعقيدا و�أعمق
والتاريخي؛ ما جعلها � -سواء يف حبكتها �أو �شخو�صها� -أكرث
ً
ً
بذلك �إلى دنيا الن�ص املفتوح الذي يف�ضي �إلى قراءات متعددة ال ت�صل �إلى تف�سري نهائي للخطاب
الروائي.

�ساد�سا :امل�رسحية
ً

-1
امللهاة :هي «الكوميديا» ،ومو�ضوعاتها تتناول امل�شكالت اليومية الواقعية ،ويغلب عليها الطابع املحلي،
غالبا ما تكون �سعيدة.
ويعد عن�رص الفكاهة
ً
عن�رصا ً
رئي�سا فيها .ونهايتها ً
امل�أ�ساة :هي ترجمة للكلمة اليونانية «الرتاجيديا» التي تنتهي �أحداثها بفاجعة ،وهي عادة ت�ؤكد قيمة �إن�سانية
كربى ،وكانت بدايات الت�أليف فيها مق�صورة على ت�صوير حياة العظماء ،ثم �أ�صبحت تتناول عامة
وحدة العواطف ،و�صعوبة االختيار يف املواقف ،و�سالمة اللغة يف ال�صياغة.
باجلديةّ ،
النا�س ،وتتميز ّ
ال�شخ�صية املحورية :هي ال�شخ�صية الرئي�سة التي تدور حولها معظم الأحداث ،يطلق عليها ا�سم البطل،
وتعلق بها الأحداث منذ البداية حتى النهاية ،ويجب �أن تكون نامية متطورة.
-2
�أ – لأنه العن�رص الأ�سا�س يف امل�رسحية ،فهو يقوم بني طرفني متناق�ضني ،وي�شكل عقدة امل�رسحية ،و�صورته
ال�شائعة يف امل�رسحيات �رصاع بني اخلري وال�رش.
ب –لأن تقدمي ال�شخو�ص يف �صورة ثابتة غري نامية عيب يجعل من ال�شخ�صية �شخ�صية ّ
م�سطحة ال عمق
فيها.
معربا عن طبيعة ال�شخو�ص ،كما �أنه يحدد جمالها ،وي�صور مالحمها النف�سية.
حيا ً
جـ -حتى يجعله ًّ
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الفن من
� -3أول من �أدخل الفن امل�رسحي �إلى البالد العربية هو اللبناين مارون ن ّقا�ش الذي اقتب�س هذا ّ
�إيطاليا حني �سافر �إليها ،وابتد أ� متثيله باللغة العربية الدارجة ،وكانت �أولى امل�رسحيات التي قدمها
املعربة عن (موليري) ،ثم �أتبعها بعر�ض م�رسحية
جلمهوره العربي يف بريوت هي رواية «البخيل» َّ
�أخرى هي (�أبو احل�سن املغفل) .وبعد ذلك ظهر �أبو خليل القباين ،فخطا بالفن امل�رسحي خطوة �إلى
الأمام ،وقربه �إلى اجلماهري باختياره امل�رسحيات ال�شعبية مثل «�ألف ليلة وليلة» ،واتخذ من الف�صحى
لغة للحوار ،ومزج فيها بني ال�شعر والنرث ،مع العناية بال�سجع �أحيا ًنا ،وظل يقدم م�رسحياته يف دم�شق
وم�رص .وقد لقي ف ّنه هوى يف نفو�س امل�رصيني واعرتفوا له بالف�ضل يف تثبيته.
-4
�أ  -احلوار امل�رسحي :يت�شكل منه ن�سيج امل�رسحية ،وتتنامى بف�ضله الأحداث لتبلغ منتهاها.
ب � -رشوط جودة احلوار:
�1.1أن تكون اجلمل احلوارية منا�سبة مل�ستوى ال�شخ�صية.
قادرا على �إي�صال الفكرة التي تعرب عنها.
�2.2أن يكون احلوار ً
وحارا.
�3.3أن يكون احلوار متدف ًقا
ًّ
�4.4أن يكون معبرّ ًا عن ال�رصاع وطبائع الأ�شخا�ص والأفكار.
جـ  -ي�ساعد على فهم احلوار امل�رسحي:
1.1احلركة والإ�شارة وتتابع احلوادث.
2.2م�شاهدة ال�شخو�ص ،وت�صوير مالحمها النف�سية.
�3.3إدراك ال�سياق.
-5
الرواية
احلوار
ال�شخو�ص

امل�رسحية

يظهر فيها احلوار ،ولكن تعتمد بالدرجة تقوم امل�رسحية بكاملها على احلوار.
الأولى على ال�رسد وطرائقه املختلفة.
الكات��ب ير�س��م لنا �ص��ورة لل�شخ�ص��ية ال�شخ�ص��ية تظهر �أمامن��ا ونحن نتعرف
من جانبيه��ا الظاه��ري والباطني ،حتى �إليها من خالل حركتها وكالمها.
نتعرف �أبعادها.
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 -6توفيق احلكيم ،الذي تنوع يف �آفاق م�رسحياته ،ومنها:
�أ  -امل�رسحية الرمزية الذهنية «�أهل الكهف».
ب  -امل�رسحية االجتماعية «الأيدي الناعمة».
جـ	  -التحليلية النف�سية «نهر اجلنون».
د  -امل�رسحية الوطنية «ميالد بطل».
 -7امل�رسحية ق�صة حوارية قابلة للتمثيل امل�رسحي وي�صاحب متثيلها مناظر وم�ؤثرات خمتلفة ،ولذلك يراعى
يج�سم امل�رسحية �أمام امل�شاهدين
فيها جانبان :جانب الت�أليف للن�ص امل�رسحي ،وجانب التمثيل الذي ّ
حيا.
ً
جت�سيما ًّ
 -8يرتك لتقدير املعلم والطالب.
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