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داءــــــاإله  

 

والمرسلين.الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم على خاتم النبيين    

التي اعتبرها مفتاح حياتي والالتي طالما    زهره  أميزهره في الوجود    أغلى  إلىهدي ثمرة هذا الجهد  أ  
.والدعاء  دربي وأعانتني بالصالة  أنارت  

 نصيرةرحمه هللا الذي كان قدوتي في الصبر والعطاء إلى إخوتي وأخواتي   محمدإلى والدي الحبيب  و  
 فضيلةوالى  شريف  حممختار  إلى زوجها  و  فداء    أنفـاس  والمشاكسة إسحاقو هيثمو ادم  وأوالدها
وزوجها   تواتيهلي  إو  ,قسوس  عبد القـادروالى زوجها  عبد هللا  الكتكوت    و ورحيل ابتهالوأوالدها  

الثاني    والديوالي   مراد  الشارفإلى  و  مهديإبراهيم  إلى    و فـاطمةاألجيال    معلمةإلى    و  شريف مختار
.أطال هللا في عمره  عبد هللاجدي    

عواد  و    حسنية  ةعباسو إلى كل من عرفتني بهم الجامعة  واخص بالذكر اإلخوة الذين ولدتهم لي األيام   
أينما كانت وحيث ما وجدت كما ال أنسى األساتذة الكرام كل احد باسمه وخاصة    عباسة  عائلةإلى  هاجر  

ة.قم اإلداري لقسم اللغة العربيإلى كل الطا  و دحماني نور الدين  و احمد  كوفي  األستاذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الشكر و التقدير

 

 وعالنية مشكور سرية لسان أي ذكره عن يخلو ال الذي إلى واألخير األول وشكرنا حمدنا نوجه

ذ.ونف يلحقها ال و حدود تحدها ال علينا هرزاقأ تحصى وال تعد ال من يا ،والفرج الضيق في  

 بأدنى علينا يبخل لم إذ العمل هذا انجاز في لنا سند خير كان من إلى وامتناننا بتقديرنا نتقدم

 عبد مجاهد" المشرف ذناأستا ،والتقدير االحترامفائق  له ننك والذين ،والنصائح المساعدات

العربي األدب أساتذة جميع ننسى أن دون والعرفان الشكر بخالصله  نتقدم والذي "القادر  

 تمت التي و المذكرة هذه انجاز في بعيد أو قريب من ساهم من إلى بالشكرنخلص  أخيرا و 

.وحفظه هللا بعون  
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ةـدمـــقــم  
 

 لهذا اختيارنا وكان الشعرية النصوص تعليم حول تتمحور مةاه مسألة بحثنا موضوع يتناول

 تبليغ الشعر اتغاي الن ،والتربوي التعليمي المجال في بيداغوجية أهمية من له لما الموضوع

 على الشعري النص ناتفضيل سبب وأما ,المتلقي إلى أبعادها بكل وتوصيلها اإلنسانية التجربة

 يسكن الذي ذاته حد في الشعري النص إلى باألساس يعودف ،األخرى األدبية األجناس من غيره

ما وترديد الموسيقى إلى االستماع إلى الجميع ميل ولعل ،بعيدة ودعه منذ ياإلنسان الوجدان  

 ومن ،واإلنسان الفن هذا أن بين التاريخي االرتباط ريفس الغناء و األلحان أعذاب من يعجبهم

االرتباط. هذا فك جدا الصعب  

غير أنه في المدة األخيرة برز شعار عند بعض المشتغلين في حقل التربية بل وحتى من 

لعلم وحده الكلمة في حياة لفي زمن العلم والتكنولوجيا وأن  مفاده أننا نعيش اليوم خارجها

يقتصر  درسةالمو دوره في ، الحياةوأن األدب يعيش على هامش  وفي تدبير شؤونه ،اإلنسان

.المتحان والحصول على الشهادات الغيرلعلى تهيئة التلميذ   

عند التالميذ حيث تقلص  لاألثر السلبي على نوعية التحصي ضوقد كان لمثل هذا الشعار بع 

.الغاية التي يمكن أن يحققها ىمصداقية وجدو تراجعتهتمام بنشاط األدب وإلبعض ا  

واقع تعليم الشعر في  إلىنظرنا  إذا ،أحكامههذا الشعار المزعوم ما يبرر بعض ل أن  رننكوال  

.اإلعدادية نامدارس  
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الطريقة المتبعة  إن ةداديعاإل ةوضع النصوص الشعرية داخل المدرس النظر في وما يلفت

الدراسات  التجديد الذي حظيت به كثير منب اللتها الفكرية والجمالية لم تحظق داها واستنطلتحليل

 سونالدارف ،مازالت بعض األدوات اإلجرائية في التحليل والمادة بل ة مختلفةيمعرف في مجاالت

  كل المناهج الكفيلة لمعالجتهابإعادة النظر في تصور أهميتها وخصائصها و لبون فقطمطا واليس

لتنميه  ةوات المالئمة و الطريقة الناجعمصطلحاتها بل هم مطالبون كذلك بتحديد األدضبط و

فضال عن  ،للشعر باعتباره فنا جميال األدبيفيه نفس التذوق  وغرس قدرات التلميذ التحليلية

 شق سائل تطويع المعارف النقدية الحديثة في الكتب األكاديمية وجعلها قادرة علىالبحث في و

ة.داخل المؤسسات التعليمي اطريقه  

تشجيعات  إلى ةضافإمعالجه هذا الموضوع  إلىكل هذه العوامل كانت من الحوافز التي دفعتنا 

مدرسي لكي نصل بالتحليل ال المساءلةالحوار  أبوابالمشرف على ذلك من اجل فتح  األستاذ

التي  وأهمها األسئلةومن ابرز  ،واإلقبال ةهميألبا ظىجعلها تحي ىمستو إلى الشعريةللنصوص 

وما هو الهدف من التعليم في  ؟ما هو النص الشعري :يمكن طرحها في هذا الموضوع هي

 إلى الغايةنه يتجاوز هذه ا أمهدفها الحصول على الشهادات  تعليمية غايةهل هو  ؟المدارس

؟ معأو رقيأ أهداف  
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في هذا البحث إال أننا سعينا جاهدين في  إنجازه و بالرغم كم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا 

تتمثل في طريقة تعليم النصوص الشعرية في مرحلة التعليم الثانوي لتحقيق غاية واحدة 

من اجل تجاوز  من الدقة والعمق بشيءو مراجعتها وبالضبط في السنة الثانية تقني رياضي 

أثناء تحليله لهذه النصوص الشعرية. والصعوبات التي يتعرض لها التلميذ المآخذبعض   

 تقدمهمتو فصول ثالث إلى البحث تقسيم في وتتمثل ،إلعداده خطة على هذا بحثنا في عتمدناا

.مدخل و مقدمه   

 في النص ناعرف ثم تعريفهاب , فقمناالتعليمية مفهوم على الضوء إلقاء هفي حاولنا فقد المدخل أما

 اللغة في الشعر عرفنا ثم .والعربية ةيبالغر التعريفات بعض إلى واشرنا واالصطالح اللغة

 تعريف في اإلشارة حاولنا مباشرة بعدها و العرب عند أهميته على توقفنا و ،أيضا واالصطالح

عة.والمقطو القصيدة من كل إلى مختصر و وجيز دج  

 لكل مثال إعطاء مع الشعر مصطلحات من ممكن قدر أكبرب اإللمام حاولنا األول الفصل وفي

 فصل يحوي وكل مباحث إلى الفصول قسمنا قد نكون وبهذا ،أكيد تعريفه بعد وهذا مصطلح

 المبحث أما ،ألوانه و الشعر أنواع نجد األول المبحث يفف عناوين ين وكل مبحث يحويبحثم

.الشعري النص مفهوم و الشعر أغراض فيه نجد الثاني  

 و أسس معايير خالله من استعراضنا حيث العربية اللغة لكتاب تعرضنا الثاني الفصل وفي

 من ,......المعتمد الكتاب في المقررة الشعرية النصوص ثم وصفنا ، الشعري النص اختيار

.{يالشعر النص} هتقديم من الهدف محددين الشعري النص تقديم خطوات على ذلك خالل  
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 ناتقديم خالل من ميداني بحث بإجراء لناعم تدعيم إلى بحاجه أنفسنا وجدنا الثالث الفصل وفي

 في المقررة "العتاهية أبي" لشاعرل "تلدون ما للموت" بعنوان المدرسي الكتاب من لقصيدة

 على إجابتنا خالل من بتحليل بوعةمت .رياضي تقني تخصص ثانوي الثانية السنة برنامج

 كان و النص هذا روافد من رافدل ناتقديم خالل من بذل جهد وحاولنا ،بالنص المصحوبة األسئلة

ر".والتحذي اإلغراء" بعنوان الموسوم اللغة قواعد في درسل ذلك في اختيارنا  

 التربوي للواقع موضوعيه نظره و تحليل ثمار تأمل و هي نتائج تتضمن بخاتمة نابحث خاتمنا و

ة.المعتمد والمراجع ةالفهرس وردناأ األخير وفي .ككل   

 األعمال نظرة لكثرة الوقت ضيق نذكر أن يمكن المذكرة, فيه أنجزنا الذي الجو بخصوص و

 علينا المقررة الكثيرة الوحدات جانب إلى التخرج سنة هي التي السنة هذه خالل علينا وجبةالمست

.المغلق التربص و  

 هذاب وحاولنا ا بإتقانساعدن الذي "القادر عبد مجاهد" المشرف لألستاذ الكبير الفضل ويعود

 ،طلباتنا ذلكب فلبى ،العمل هذا مقاصد فهم كما ،الصعوبات من كبير تذليل على معنا العمل

ن.والعرفا الشكر جزيل نقدم ليهفإ معنا هانجاز خالل روسا  
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لــمدخ  

 

 اإلنسان هيعبر الذي الجسر بمثابة تعد التي مميز بلغته المعرفة إلى تواق فضولي اإلنسان أن بما

 إبداع إلى نفسيه قوه من عليه جبلما  هذا عن تولد وقد ... النصوص ونظم الفنون إبداع في

 تلك ضمن من كانف ،أبعاده بكل الواقع مع الدائم وتفاعله مواقفه عن لتعبيرل أساليب و مسالك

 تارةيهجو و ويمدح تارة فيصف ينظمها الشاعر كانف  أنواعها بكل الشعرية النصوص األساليب

ر.يفتخ وبعدها أخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 مفهوم التعليمية:

وضع من علم أي مصدر صناعي لكلمة تعليم المشتقة إن كلمة التعليمية في اللغة العربية " :لغة

 أو سمة من السمات الدالة على شيء دون إحضاره.

يقابل مصطلح التعليمية المصطلح األجنبي ديداكتيك المشتقة من الكلمة اليونانية  :اصطالحا

و أعلمك وكلمة لنتعلم أي يعلم بعضنا بعض أو أتعلم منك وتعني ف ( Didactotos)سديداكتيتو

الشعر التعليم وكانت تطلق على ضرب من  وكلمة ديداكسن و تعنيديداسكو وتعني التعلم 

العلوم للدارسين ليكونوا قادرين على والذي نظمه أصحابه من أجل تيسير  ،التعليمي عندنا

 .استيعابها

 العلماء بعض عند التعليمية
 العالقات و المكونات خالصه موضوعها التربية فروع من فرع هي" (م 1962)سميث -

 وضعية إطار في ذلك وكل ووسائلها ووسائطها وموضوعاتها التربوية الوضعيات بين

 كيفية و البيداغوجية لوضعيةل التخطيط موضوعها يتعلق أخرى وبعبارة بيداغوجية

 ."الضرورة  عند وتعديلها مراقبتها

 ".التعليم وتقنيات وأساليب طرق مجموعه " :ميالري -

 لبلوغ فيها يندرج التي التعلم وضعيات لتنظيم التعليمية هي الدراسة العلمية" :بروسو -

 1"حركية نفسوجدانية أو  أو عقلية معرفية أهداف

 التي رترتبط بالظواه والمتفاعلة المتداخلة األحكام من نظام التعليمية أن سبق مما نستخلص

 ها.تومحتويا والكفاءات التربوية األهداف ,وتخطط وتدرس فتحدد والتعلم التعليم عملية تخص
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 النص: مفهوم
و  ,ويلأنى واحد و ال يحتمل التمع إاللما ينتجه المؤلف ما ال يحتمل  ةصليهو الصيغة األ" :لغة

 1."و جمعه نصوص ةو الكتاب و السنهصوليين منتهى كل شيء و عند األ

و االنتهاء في الشيء منه :" النون والصاد أصل صحيح على رفع و ارتفاع ابن فارسيعرفه 

استقصيت فسألته عن الشيء حتى الرجل نصصت  وإلى فالن رفعه إليه...قولهم, نص الحديث 

وتفيد كتب اللغة أن للنص عدة معان أهمها  تبتغي النهاية" نخرج ما عنده, وهو القياس ألنك

 2(, الظهور والمنتهى, واالكتمال واالستقصاء و االستواء....إلخاالرتفاعالرفع و )

 اصطالحا: 

 يعكس فيارتع عدة يحمل  صطالحاال في النص معنى إنالنص في اللسانيات الغربية:  -

 انه هو صنعه يمكن الذي األساسي المفهوم و مختلفا منهجيا أو نظريا أو معرفيا مفهومها

 الرسالة ذهه ,منطوقة وأ مكتوبة اإم رسالة فهو ,اآلخرين إلى والمفاهيم األفكار نقلل ةوسيل}

 تحدثالم وهما طرفين بين اتصال وسيلة المفهوم بهذا النصف مختلفة ومفاهيم أفكار ترجمت

 في وعاتن فسنجد النص مفاهيم في النظر أمعنا ما إذا ولكن (المستقبل) والمتلقي (المرسل)

 جوليا كريستيفاهو تعريف  عنده توقفنا تعريف أولو  هتدراس مناهج وكثرة همعاني

(Julia Kristeva) نظام توزيع يعيد لساني عبر جهاز هو النص" النص في تقول حيث 

 ه,عم المتزامنة أو ,عليه السابقة الملفوظات من عديدة أنماط بين بطالر بواسطة اللسان

 .فيي ما وهو إنتاجية إذا النصف

 عبر اولتنلل قابل هوف ذلك توزيع إعادة عالقة هي هداخل وقعميت الذي باللسان عالقته إنأ/   -

 خاصة. اللسانية المقوالت عبر ال المنطقية المقوالت

 وتتنافى تتقاطع معين نص فضاء فيف ي,النص والتداخل النصوص لاترح إن ب/  -

 3."أخرى نصوص من ةمقطع عديدة ملفوظات

 

 

 

 

 

                                                           
 1983، ديسمبر4علي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطالب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، تقديم محمود المسعودي، ط  1

 352ص
 1404أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون،ق، م مركز النشر المكتب اإلعالمي اإلسالمي   2

 356ص
 21، ص1991جوليا كريستيفا علم النص ترجمة فريد الزاهي دار توبقال للنشر، دار البيضاء المغرب   3
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" خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة إن كل تعريف ) النص P.RECOUR بول ريكوكما عرفه 

ركز على أن النص نقرأ من هذه التعريفات يحيلنا إلى ما يناسب وجهة نظره فالتعريف األول 

 1.("فيه ونكتب فيه القراءة وهو لم يخرج عن إطاره المكتوب

 مفهوم النص في اللسانيات العربية:
عرف شريف الجرجاني » (م816ت)مفهوم النص في كتاب التعريفات لشريف الجرجاني  -

وهو  النص بقوله "النص ما ازداد وضوحا على المعنى الظاهر لمعنى في نفس المتكلم

أحسنوا إلى فالن الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي سوق الكالم ألجل ذلك المعنى كما يقال 

 2.«وقيل ما ال يحتمل التأويل"ال يحتمل إال معنى واحد  مايان محبته, و أنه كان نصا في ب

 راسةتحديده بين مستويين في دفمن خالل التعريف الغربي و العربي نستنتج أن النص يمكننا 

المتكلم حدثا إعالميا يتطلب عناصر كاللغة: مستوى البنية و مستوى الخطاب, الذي يعد الكالم 

 ذلك. الذي يحدث فيه كلأو المخاطب والمعلومات التي يعرفها عن الخطاب و المقام و السامع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع، اربد، شارع الجامعة، بجانب 1، ط(لبن النظرية والتطبيق)بشير إبرير، تعليمية النصوص   1

 86هـ ص2007هـ، 1427البنك اإلسالمي، 
 56-55المرجع نفسه ص   2
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 مفهوم الشعر:
 هو الكالم الدال على المعنى والموزون بصورة مقفية"." » :لغة

في قطعا متساوية في الوزن, متحدة فيقول "هو كالم مفصل  ابن منظوريعرفه  :اصطالحا

لة الكالم إلى أخره قصيدة, وكلمة, وينفرد تتفق فيه رويا وقافية, ويسمى جمالحرف األخير الذي 

كالم وحده, مستقل عما بعده, و إذا أفرد كان تاما في  كل بيت منه بإفادته وتراكيبه حتى كأنه

 .1«بابه في مدح أو نسيب أو رثاء"

للبالغة إلى حد اإللهام, لقد نشأ الشعر عند العرب نتيجة لحبهم »:أهمية الشعر عند العرب

لمن وهب مقوال فصيحا, ولسانا بليغا بالفصاحة على درجة الطرب, وشدة تقديرهم وانبهارهم 

إنصاف إليهم من االنتشاء ولم يكن ذلك في معظم األطوار إال الشعراء الخناذيذ, ثم إلى مستوى 

تهاني فكانت تتلقى نبغ فيها, تحتفل بنبوغ الشاعر إذابعد الخطباء المقلقون, ولذلك كانت القبائل 

ويتسابق الفرسان على الخيول  النساء, ويتالعب الولدان, ئل األخرى, فتذبح الذبائح ويتغنىالقبا

وقيام الدولة العربي بعد ظهور اإلسالم إال لدى تطور المجتمع الحاجة إلى الخطابة تشقد  ولم

ة, ال يكاد ينازعها في رفيعة المنزلقائمة المكانة, اإلسالمية ومع ذلك فقد ظلت وظيفة الشعر 

  2.«ذلك منازع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 466-465ص  2013، دار المدار الثقافية، للطباعة و النشر و التوزيع، سنة1محمد زيتلي، األعمال األدبية الشعرية و النثرية، ط  1
، منشورات القدس العربي، وهران، الجزائر 1عبد المالك مرتاض، قضايا الشعر متابعة وتحليل ألهم قضايا الشعر المعاصرة ط  2

 139-138ص  2009
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متحدة في الوزن والقافية والروي هي مجموعة من األبيات الشعرية  »:مفهوم القصيدة

 من سبعة أبيات فأكثر. وتتكون

 1.«قطعة شعرية قصيرة تتكون من ثالث أبيات إلى ستة: هي مفهوم المقطوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 410ص1968، سنة 1، ط4بيروت، ج -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  1
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 الفصل األول: دراسة في أنواع و ألوان و أغراض الشعر

 المبحث األول:

 العمودي 

        الحر أنواع الشعر 

 المنثور                             

 

 الغنائي الوجداني 

 القصصي الشعر        ألوان 

 تمثيليال                             

 المبحث الثاني:

 

 المدح     

 الوصف الشعر         أغراض 

 هجاءال                                 

 الرثاء 

 الغزل 

 

 .مفهوم النص الشعري التعليمي -
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 ث األولـبحـالم

 

 

 

 العمودي 

 أنواع الشعر        الحر 

 المنثور                             

 

 الغنائي الوجداني 

 القصصي الشعر        ألوان 

 تمثيليال                             
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اعر ش أبنائهاظهر من  إذا ,األفراحكانت تقيم  أنهاعند العرب حيث  ةبالغ أهميةللشعر 

و  ,بائلبين الق األفضل إلىويغير من مكانتها  القبيلة ةفهو كان قديما يرفع من قيم ,مبدع

 واإلسالميي العصر الجاهلي فالعصور الذي ظهرت فيها ف ختالفبا هأنواعتختلف 

وهو  أخرنوع  رظهففي العصر الحديث  أما ,عمودية القصيدةوالعباسي كانت  واألموي

في شكله وغرضه  مختلفا وهنا كان الشعر ,النثرية القصيدة و و الحرالشعر المرسل 

 ه.ولون

 :أنواع الشعر

 أساس وهوالموزون,  القديم العربي الشعر على يطلق مصطلح هو" :العمودي الشعرأ/ 

 مجموعة من يتكون و ه,بعد أتت التي الشعر أنواع كل أصل هو و ,وجذوره العربي الشعر

 الشعر و العجز وثانيهما الصدر أولهما يدعى ,مقطعين من منها كل يتألف األبيات من

 علمتدعى  القواعد وهذه ,يهدالفر ا احمد بن الخليل لقواعد الكتابة في عيخض العمودي

 من نوع وهو هتأصال على حافظي و األذن إلى بهحبي بوزن يهتم علم هو و ,العروض

 اإلقناعب السامع في ويؤثراللب  عن يعبر الموزونالمقفى  الجميل القول عن عبارة ,الشعر

 و اللفظ :هي أسس أربعة على والقصد النية بعد يقوم وهو واألخيلة الصور و المعاني و

 ة".القافي و المعنى و الوزن

 أرقى من تعتبر و الفصحى بالعربية يكتب مقفى عمودي شعر هي :العموديةالقصيدة 

 لوازم هناك تكون أن يجب ملحنة كانت نمرتجلة, فإ أو ملحنة تغني و العربي الغناء أنواع

 فتعتمد مرتجلة كانت نإ وأما الشعري الوزن يناسب محدد وإيقاع ,أبياتها تتخلل موسيقية

 ".المقام في هتصرف حسن على وأخيرا أوال المغني مقدرة على

 الحطيئة الشاعر قول في ونلتمس هذا 

 .شجر وال ماء ال الحواصل زغب***  مرخ بذي ألفراخ تقول ماذاو

 1.عمر يا هللا سالم عليك فاغفر مظلمة ***  قعر في همسباك ألقيت

 .العمودي الشعر في مثال هذا و 

 

 

 

 

 كما عجز له ليس , أيفقط واحد سطر من يتكون الذي الشعر ذلك وهو :الحر الشعرب/ 

 ,الشكل و القافية وحدة من تحرر ألنه .الحر الشعر سمي لهذا احدة,و تفعيلة على يعتمد نهأ

                                                           
 77، دار النهضة العربية، بيروت ص1عزدين اسماعيل، المصادر األدبية و اللغوية في التراث العربي،ط  1
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 في يلتزم بينما ,القصيدة طول في و ,تالتفعيال في التنويع وحدة على شاعره يعتمد و

 .كامال التزاما العروضية القواعد تطبيق

 نقاد بلمن ق هاتبعا ثممسميات و أنماط مختلفة  واتخذ ,الخمسينات قبل الشعر الحر استعمل 

 شعرو  الجديد شعرالمرسل وال الشعرب هظهور بداية في وا عليهطلقأ ين مختصينوباحث

 جدن النوع هذا شعراء ومن الحر الشعر مسمى على اإلجماع تم بعد ما في لكن التفعيلة,

 النوع اهذ في لقصيدة اختيارنا كان و ةباوي صالح محمد ,درويش محمود ,المالئكة نازك

 بعض في يقول حيث" كفن في عاد" بعنوان الموسومة درويش محمود الفلسطيني للشاعر

 القصيدة: هذه أبيات

 بالدنا في يحكون -

 شجن في يحكون -

 1.كفن في وعاد مضى الذي احبيص عن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م 2010هـ 1431ون، ش، م، ل، سنة ، الدار العربية للعلوم، الناشر1ابراهيم خليل، في نظرية األدب وعلم النص وقراءات، ط  1

  178ص
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 نظام على تقوم وال ,الحر الشعر عن تختلف ومركزة قصيرة قصيدة يه :النثرية القصيدة 

 أقوى إيقاع لها أن النثر عن تختلف نفسه الوقت في لكنها رالنث انسياب تنساب إنما األبيات

 أربعة صفحات أو صفحة و ثالث بين طولها يتراوح و يرالتغي في وكثافة صوتية تأثيراتو

 لموسيقىل هاجاوزوت هادوافع حول للجدل مثيرة أسئلة من انيسلم ال التعريف هذا أن غير

 أضافت التي التفعيلة قصيدة في حدث كما شيئا أضافت هل ,وأسلوبها هاتسهالواس الشعرية

 على الثورة و المألوف عن الخروج تتجاوز ال أنها أم الفنية؟ الصور و الرموز الحديث للشعر

 في المختصين العلماء ويشير جبران خليل جبران شعرائها ومن التفعيلة شعر من استهلك ما

في  مبكرا جبران خليل جبران ويعتبر عشر الثامن القرن ربع في تظهر أنها النثرية القصيدة

 "المتكسرة األجنحة" بعنوان وأخرى "النبي" بعنوان نثرية قصيدة كتب قد نجده حيث باتهكتا

 .الشعر روح تحمل رنث والتي

 عإيقا له يكون أن الشعر طوشر منضبط, قاعأي إي لها ليس جينانمطا ه النثر قصيده وتبقى

 لكثيرا نظر في بشعر فليس ورالمنث أما حرا, أم تقليديا أكان سواء الشعر أوزان وفقا منضبط

 انلجبر المتكسرة" األجنحة" ذلك على ومثال والفوضوية بالعبثية يصفونه ألنهم دالنقا من

 :خليل

 .الليل ظلمة في سرا اإلنسان يفعله ما كل -

 الكلمات النهار في نور علنا اإلنسان يظهر  -

 علىتصيد  التي ةالسكينفي  شفاهنا تهمسها التي  -

 التي األعمال ,عموميا يثاحدمعرفة منا  غير  -

 تتجسم. المنازل زوايا في هاإخفاؤاليوم  نحاول  -
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 للشعر ثالث ألوان نذكرها على التوالي:  :ألوان الشعر

 ،طبعه من كلماته الشاعر فيه يستمد الذي الشعر ذلك وه : يالوجدان أو الغنائي الشعر

 الشاعر خالله من يعبر الذي الشعر ذلك فهو هذا ومن ،بشعوره يتغنى و بقلبه ما وينقل

 من ذلك إلى وما وحب وحزن فرح من المختلفة مجاالتها في الخالصة عواطفه على

 الشعراء كان فقد العربي األدب في الشعر أشكال أقدم من اللون هذا ويعد ،إنسانية مشاعر

مصورا  التعبير هذا يكون وقد اإلنسانية المشاعر هذه عن خالصا تعبيرا برونيع األقدمون

 1ء:الشعرا ألحد األبيات بعض خالل من النوع هذا حظلمشاعره فنال أو الشاعر لذات

  وتنهل ليكإ اجني بما تعل ⚝⚝⚝ يافعا وعلتك مولودا وتكغد 

 تمللأ ساهرا إال اككولش ⚝⚝⚝ نمأ لم بالشكو كنابت الليلة إذا 

 تمهل فعيني يدون به طرقت ⚝⚝⚝ والذي دونك المطروق أنا كأنني 

  مؤجل حتما الموت أن علمأل ⚝⚝⚝ إنني و عليك نفي الرد تخالف 

 ك أؤملفي كنت ما مدى إليها ⚝⚝⚝ التي والغاية السن تبلغ فلما 

 الحس هفوتر العاطفة يرتث معان من الرفيع العربي الشعري النص به يزخر المثال هذا

 الفنون من واحد الشعر من اللون هذا أن الوجدانية القوة بهذه يتصل اموم ،الشعور كيوتذ

 وتذوقه بالجمال يالفن باإلحساس النفوسو إمتاع  القلوب استماله تهاغاي التي الجميلة

 فيهم وأذكى نصوص من عليهم يعرض ما في البهجة للمرء يحقق مما المختلفة بأشكاله

 2.لوالجمي القبيح بين تميز التي الفنية هذه المعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 169محمد زيتلي، األعمال األدبية الشعرية و النثرية، مرجع تم ذكره من قبل ص  1
 256ص 1981، 5نقال عن عبد الحليم ابراهيم، الموجه الفني،القاهرة، دار المعارف، ط   2
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 قصة شكل في القومية والمفاخر الحربية الوقائع نظم في : ويتمثلالقصصي الشعر

 في حوادث وتصوير وقائع ذكر على مادته في يعتمد الذي وهو ،المثال سبيل على حمكمال

 .شخاصهاأ ينطقو  مناظرها وتحكي مقدماتها تساق قصة ثوب

 له وتتجاوب ،نفسه به فعلنت الحوادث منحادث  بحياته يطوفقد  صيالقص الشاعرف

قصة، ينسج  في لديه تمثل كما دثاالح تصوير على عتمدفي ه،حساسيهتز إ و همشاعر

تكتب على  القصيدة القصصية اآلنويطرز حواشيها، وصارت  خيوطها و يرسم ألوانها

 1بأجمعها قصة. معها تحكي متميز دبيأ نوع أنها

 بياتاأل لبعض نااستعراض خالل من وهذا ماضي بوأ لياإي الشاعر نجد هاممثليأهم  ومن 

 يقول في هذا: حيث "حال حكاية فيالمعنونة بـ " من قصيدة

 ا.سواه احد ير لم    ⚝⚝⚝  لكن الدار ملؤ الحشد                    

 .شذاها في كالياسمين  ⚝⚝⚝  ــــــة  خالب ةـــــفتان

 فاشتهاها. كالفراشة  ⚝⚝⚝تخطر وهي عليها أوفي

 .هامقلتا جاوبتهف ه ⚝⚝⚝مقلتا  شكت الصبابة

 2.اصطفاهفا رفيقته فتى ⚝⚝⚝"م"  كل اختار إذا ما حتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 470محمد زيتلي، المرجع السابق ص  1
  66م ص2006-1427،دار مكتبة الهالل، 3إيليا أبو ماضي، ديوان الشعر،ط   2
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 على جرت الذين األشخاص فيتصور واقعة، علىالشاعر  فيه ا اعتمدم وهو :الشعر التمثيلي

 الغنائي سبق و ،األفعال منيالئم  ما مإليه وينسب ،األقوال من ميناسبه بما كالمهم وينطق أيديهم

 يشعر أن قبل بنفسه يشعر الشاعرف ،غناء أصله الن العرب عند الظهور في األلوان هذه كل

 اللون هذا ويسمى اإلحساسفمنبعه  ،غيره عواطفب يتغنى أن قبل بعواطفه يتغنى وكذلك ،غيرهب

 أول عرفوا الذين "اليونان" إلى مرة أول نشأته وتعود المسرحي بالشعر أيضا الشعر من

 1شعرية. مسرحية

 طراويالخ أخده ما لدينا الشعر هذا أمثلة ومن شوقي احمد نجد العرب عند اللون هذا رواد من

 :فيها يقول حيث "الصحراء الخلق" بعنوان الموسومة "الرياض أمجاد" ملحمة من

 البطاح عبر الصحراء صنعة ⚝⚝⚝األقاحي  شعور على سحر يأ

 الصباح ذراع علىفمالت  ⚝⚝⚝ الظل هاداعب العرعار ونوغص

 قيصومة بغير وشاح رخص  ⚝⚝⚝تلقى  و الخزامى و الشح تتلثم 

 المالح صدور على يكالألل ⚝⚝⚝تزهوا  الرمل في الحسان والزهور

 2النواحي كل يعمر وجماال  ⚝⚝⚝تجارى  ال فتنة اللبيد إن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 472محمد زيتلي، المرجع السابق   1
،مكتبة التراث المدينة، المدينة 1،ط1عمر ابن ابراهيم البري، ديوان عمر ابن ابراهيم البري، ت، محمد العبد الخطراوي،مج  2

 250م، ص1986-1406المنورة،
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 المبحـث الثاني

 

 

 

 المدح     

 الوصف الشعر         أغراض 

 هجاءال                                 

 الرثاء 

 الغزل 

 

 مفهوم النص الشعري التعليمي. -
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 :الشعر أ/ أغراض
 الغرض نألالنثرية  وأ الشعرية القصيدة من الغرض هو :اللغة في الشعري الغرض مفهوم

 أو نثري كان نص شعري ولكل الشيء هذا منو الحاجة و القصد  الهدف هو شيء أي من دائما

 .تحقيقه إلى يسعى هدف غرض و

 له بأنه كالم موزون و الكالم من غيره عن الشعر يتميز :الشعرية األغراض أنواع

 إلنسانيةا التعبيرية اإلبداعات ألوان من لون هو و ،مختلفة معاني يحمل انه كما  ،قافية

 و الخاصة وتجاربهم انفعاالتهم عن للتعبير وسيلة األشخاص من الكثير اتخذها التي

 رنذك مختلفة غراضأ لها و معاني من الشعراء قصائد تحويه ما أو الشعر أنواع تعدد

 :بعضها

 وصفو عايشها وأحداث مواقف في تفاصيل من الشاعر يرويه ما وهو :الوصف .1

 ":للبحتري" الربيع قصيده ذلك أمثله منبليغ و بشكل واألحداث األشياء

 يتكلما أنالحسن حتى كاد  من ⚝⚝⚝ ضاحكا يختال الطلق الربيع أتاك

 نوما باألمس كن وردأوائل  ⚝⚝⚝ الدجى غسق في النيروز نبه وقد

 مكتما قبل كان احديث         ⚝⚝⚝      بيت كأنه الندى برد قهايفت

 منمامن من شيئا وكما نشرت  عليه ⚝⚝⚝ه لباس الربيع شجر رد منف

 مامحر كان إن للعين ىقد وكان ⚝⚝⚝بشاشة  عيونلل احل فأبدى
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 الرسول شاعر جدن ذلك أمثلة ومن  1األشخاص أو للقبيلة الحميدة الصفات ذكر هو :المدح

 مدح في" بعنوان الموسومة قصيده في للنبي مدح في "ثابت بن حسان" وسلم عليه هللا صلى

 "النبي

 ويشهد يلوح مشهود هللا من ⚝⚝⚝ خاتم للنبوة عليه أغر

 اشهد :المؤذن الخمس في قال ⚝⚝⚝ اسمه إلى النبي اسم اإلله وضم

 محمد وهذا محمود العرش فذو ⚝⚝⚝ ليجله اسمه من له شق و

 عبدت في األرض واألوثان ⚝⚝⚝فترة من الرسل  و يأس بعد أتان نبي

 2المهند الصقيل الح كما يلوح ⚝⚝⚝ وهاديا مستنيرا سراجا فأمسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3ص وآدابه الشعر محاسن في العمدة ،القيرواني علي ابو ينظر  1
 116م، ص1994هـ،1414العلمية،  بالكت دار ،2، ط1، مجمهناأ عبد ، ت،ثابت بن حسان ديوان ،ثابت بن حسان  2
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 والخصال الفضائل من وتجريده لفظي بشكل الشخص ومساوئ عيوب ذكر وهو :الهجاء

 1الحميدة.

 وقد األخطل إلى إضافة فرزدق و جرير النقائض شاعر من كلنجد  الغرض هذا شعراء ومن 

 :قولي حيث الهجائية قصائده احد في و جرير للشاعر الغرض لهذا اختيارنا كان

 فأحال عهده تقادمرسما  ⚝⚝⚝ األطالل برامة  ةالغدا حتى

 جاالوم به مخترقا الريح ⚝⚝⚝غادت  و الشواري الغوادي إن

 قفرا وكنت محال محالال ⚝⚝⚝جميع أهلك دمنة  بعد أصبحت

 فسقيت من نوء السماك سجاال ⚝⚝⚝لم يلف مثلك بعد أهلك منزال 

 2والدهر كيف يبدل األبدال ⚝⚝⚝و لقد عجبت من الديار و أهلها 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3ص ،1983، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الخامسة، وآدابه الشعر محاسن في العمدة القيرواني، علي أبونقال    1
 232م، ص1926-هـ1،1406جرير بن عطية الخطفي، ديوان جرير، دار بيروت للطباعة و النشر، ط  2
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 قصيدة نجد وهنا 1الجميلة وصفاته ومواقفه وذكر ،إليه والحنين الميت على البكاء وهو :الرثاء

 :تقول حيث بحور" العيون "إن سال من غرب عنوانها التي ريةموالتي عائشة الشاعرة

 غدور زمانالو باغ رفالده ⚝⚝⚝بحور  العيون ربغ من سال إن

 ورــــوثب ةـــلوع ولكل ⚝⚝⚝ اـــــالدمق ــح عين فلكل

 وربد الشروقو تفتيت بعد  ⚝⚝⚝ الضحى شمس ستراسلنا و تحجبت

 وسعير جذوة بقلبي وغدت ⚝⚝⚝ األسى يعنروج أهوى الذي ومضى

 2نذير الظالم من العيون فياو ⚝⚝⚝عهد النوى  نوى باليته لما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3ص وآدابه، الشعر محاسن في العمدة القيرواني، علي أبو  نقال  1
 من، الربيعين ثانيأوائل  تاريخ ،مصر الشرقية، المطبعة طبعة التيمورية عائشة ديوان ،تيمور باشا إسماعيل بنت عصمت عائشة  2

 1303عام
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 .(الماجن) الصريح والغزل العذري الغزل أنواع هو الحب شعر هوو "»: الغزل

 يرالتعب فيفحش  الشاعر لكن دون حبلحرارة  تصوير شعر يتم فيه وهو" :العذري الغزل  -

ة محبوب للشاعرالنوع من الغزل بأن  هذا ويتميزعن المحبوبة،  الحديث في التصوير أو

 ".البدو غزل ويسمى فقط واحدة

 الحضريب و يسمى الحضري أو باحياإل بالغزل أيضا ويسمى :(الفاحش) الصريح لالغز -

 1«"رالحض من هشعراء اغلب كان و المدن في ظهر ألنه

 ذال ،راءالشع من العديد فيه نظم الذي ،العذري أو العفيف الغزل النوعين هذين من األشهر ولعل

 نالذي الشعراء أهم من ولعل ،الثانيالغرض  حساب على الغرض هذامثال من ل اختيارنا كان

 ئدالقصا من العديد منظ انه حيث معمر بن جميل نجد (العفيف الغزل) الغرض هذا في نظموا

 :هذه هتقصيد من األبيات بعض استعرضنا وقد بثينة بمحبوبته فيها يتغزل

 هارداؤ طار يوم اصدغ ببثينة  ⚝⚝⚝مصححا  قلبي أورثت لقد

 ؤهامافإنهل  العين شؤون عصتني ⚝⚝⚝ بثينة خطرة ذكر منت حضر إذ

 ملحم ولو قالت يسوء إلينا ⚝⚝⚝ها حديث وكل قالت قد و بثينة

 2قالت: ذاك منك بعيدمع الناس  ⚝⚝⚝ردي بعض عقلي أعش به  لتوإذ ق

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 4أبو علي القالي، مرجع تم ذكره سابقا، ص  1
 62ص 2009-01-28، دار الكتب العلمية، مج، سنة، 1جميل بن معمر، ديوان جميل بن معمر، ط  2
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 الشعر في الجديدة الظواهر من ظاهرة هو :التعليمي الشعري النص مفهوم

 بالحضارات االحتكاك عن الناتجة األجنبية الثقافات بتأثير ،العربية الثقافة نمو إليها دفع العربي

 تسهيل و الناس بين والفنون العلوم نشر األولى غايته وكانت وآدابها لعلومها وترجمة األخرى

 .الطالب على العلمية المتون حفظ

 و ،الشعرية السمة من شيء على حافظ فبعضهم ،التعليمي لشعرل همنظم في الشعراء وقد تفاوت

 1.الخارجي الشكل إال الشعر من له ليس ،اللمحات بعض على أبقى

 ألفية جدنأمثلة هذا  منو  هاحفظ وتسهيل العلوم نشر ة منهاكثير فوائد التعليمي التعليم وكان 

 همن يتألف وما في الكالم يقول حيث مالك بنا

 الكلم حرف ثم وفعل واسم ⚝⚝⚝ كاستقم مفيد لفظ كالمنا

 يؤم قد كالم هاوكلمة ب ⚝⚝⚝عتم  والقول كلمة واحدة

 حصل تمييز لالسم ومسند ⚝⚝⚝ لوأ الندا و والتنوين بالجر

 ينجلي ن فعلاقبل ونون ⚝⚝⚝ افعلي ويا واتت فعلت ابت

 2كيشم لم يلي مضارع فعل ⚝⚝⚝ لم وفي هلك الحرف سواهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  150م، ص2010-هـ1431ون، شراللن العربية الدار ،1، طالشعري والتحديث ورالمنث الشعر ،الخمليشي حورية  1
 4ص بيروت لبنان الفكر والنشر، دار دار الطبع ملتزم ،1، طالصرفالنحو و  في مالك ابن ألفية ،مالك هللا بن عبد بن محمد  2
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اختيار النصوص الشعرية و دراسة في كيفية  )الثاني: الفصل

 (الهدف من تعليمها
 

  األول:  المبحث

 الشعري النص اختيارو أسس  معايير -

 المعتمد الكتاب في النصوص الشعرية المقررة وصف  -

 :الثاني المبحث 

 الشعري النص تقديم خطوات -

 الشعر النص تقديم من الهدف -
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 األول: المبحـث

 

 الشعري النص اختيارو أسس  معايير 

  المعتمد الكتاب في النصوص الشعرية المقررة وصف 
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 ة:الشعري النصوص اختيار وأسس معايير

 في وظيفية نصوص تجعلها وأسس معايير إلى ةالمقرر الشعرية النصوصتخضع  أن ينبغي 

 :في األسس المربين بعض ويحدد التلميذ سلوك و فكر

 السياسية األحداثأهم  وتبين يرت لهاخت الذي العصر صورة تمثل النصوص أن  .1

 .العصر هذا في الناس عقلية طبيعة تبين و ه،في واالجتماعية

 وتبين األدبيةو  التاريخية العصور مختلف في تغطي بحيث ،مضامينها أشكال تنوعت أن .2

 .غيره دون عصر على تقتصر وال العصور هذهل الفنية الخصائص

 طريقة في أو األفكار في سواء ةجديد أمور التالميذ على يعرض يشعر نص كل يقدم أن .3

 .األداء

 حياتهم تربط وان ،الحضارة واجتماعية السياسية األمة بحياة النصوص بعض ترتبط أن .4

 الماضية. ةالمشرق العصور منهدى  على الواقع تشكيل ة فيالمقاوم بقصد ةالماضي

 بعضهاو أخذ  األفكار ترابط يحقق متكامال موضوعا الشعرية النصوص مادةأن تشكل  .5

 التي الهامة األسس بعض هناك أن كما ،والفائدة المتعة تحقيق إلى وصوال بعضرقاب ب

 ي.التعليم الشعري للنص اختيارنا عليها نبني أن يجب

 :الشعرية النصوص 

 مناسبات فهناك له وتمهيدا أساسا تكون أن تصلح ةبمناسب متصال الشعري النص يكون أن .1

 غير و ،الرؤساء االرعاي بين و ،األفراد بين شخصية عالقات وهناك ووطنية، اجتماعية

 ممتعة رائعة شعرية نصوص وهناك قيمة، أدبية أثار عنها صدرت التي المناسبات من ذلك

عر سجلها الشا اجتماعية أو وطنية، أو غير ذلك و إنما كانت خواطر مناسبة تبعتها لم و

 ثاتو نف وصافكأ وذلك ،نفسه عن بها للتنفيس أو يةفسنال والسعادة المتعة لتحصيل لنفسه

 يةالشعر النصوص اختيارنا في رناأث وإنما واألحالم اآلمال ومناجاة الماآل و األحزان

 ة.ماه ألسباب بمناسبة اتصالها

 مصورا ائماد هو وإنما الحياة في كماليا شيئا ليس األدب أن وبيان األدب و الحياةبين  الربط أ/

 .عنها المعبر ولسانها الحياة هذه
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 عليه ونيقبلف  النص إلى همشوقتو التالميذتثير  الشعري النص بها يمهد التي المناسبة هذهب/ 

 :البارودي قال بقوله درسه المعلم يبدأ أين بين فرقف لقائه يتعجلون بل

 1خواطرال و ما الطيف إال ما نزيه ⚝⚝⚝ زائر سميرة من طيف وبتأ

 في االنجليزية السياسة من البارودي موقف ة، فيشرحالقصيد هذه ةمناسب لأو يذكر أن وبين 

 ،لمنفىا في وانفراده الطفلة ابنته وتركه سرنديب جزيرة في نفيه عن يتحدث و ،العربية الثورة

 مالمنا في طيفها زاره التي "سميرة" لصغيرته غيرته الشوق هذا وحدة وطنه إلى واشتياقه

 .واشتياقه غربته أالم عن ليعبر شاعريته ارتفث

 تالميذال يمل ال  حتى  الدرس في العمل تلوين ةمناسب ذكرب الشعري النصفوائد تقديم  من  ج/

 نيتق تخصص ثانوي الثانية السنة فيوخاصة  نفسها النص ماده إلى النظر إطالة منوا ميسأو

 العرض ولكن الرثاء و الزهد هماين غرض بين لهم زاوجت قد الوزارة أن نجد حيث رياضي

 .الزهد هو الغالب

 إلي االهتداءو  شرحها يمكن ال الشعري النص أفكاربعض  أن الفوائدهذه  من كذلك و  د/

 :شوقي قول التلميذ قرأ إذا فمثال ،مناسبتها همبف إال مراميها

 الناعي عصف الريح في عاكون ⚝⚝⚝وداع  يوم يوم وللاله يوم اخترت

 2األسماع قد امن الرئيس جرح ⚝⚝⚝ دونهم فأوصد ضحىهتف النعاة 

 في واوذهب (الرئيسجرح ) و (الريح عصف) و (لالهلو يوم) من المرادفهم  عن عجزوا 

 وان المنفلوطي "ي"يرث ذلك قال شوقي أن علموا لو لكن ،خاطئة شتى مذاهب تفسيرها

 ،القاهرة محطة في بالرصاص زغلول سعد الحكومة رئيس ضرب أن يوم توفي المنفلوطي

 لو ،المنفلوطي ىعن من صوت على يطغى الخبر دوي وكان وشدة ،هلول يوم اليوم هذا كانف

 .المراد فهم عليهم ما استعص ،القصيدة عرض قبل ذلك واعلم

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، العربي الفكر دار ،والنشر الطبع ملتزم ،1، طوالفن موالعل بين والدين العربية تعليم ، مناع محمد طعيمة، احمد رشدي عن نقال  1

 21م، ص2000هـ/1420

 2  ينظر ديوان احمد شوقي، د.أميل أكيا، ط2، دار الجبل بيروت،1999 م،ص291
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 لهذا متكاملة واضحة صورة ،المدروس للعصر المختارة النصوص مجموعة من تتألف أن .2

 .األدب بهذا المرتبط وتاريخه الفنية وخصائصه أدبه حيث من ،العصر

 اجل من التلميذ على المبرمج للوقت مناسبا الحجم حيث من يالشعر النص يكون أن .3

 أو اجتماعية مظاهر من اجله من ما سيق لتصوير أيضا وكافيا ،لهوالفائدة  المتعة تحصيل

 ال األساس هذا وعلى الفنية الخصائص بعض لتوضيح أيضا وكافيا ،نحوها أو سياسية

 عاجال سريعا وصوال أدبيحكم  إلى الوصول لمجرد مقتصية أبيات تعرض أن ينبغي

 (الوقت مراعاة)

 في الشعرية الفنون عرض المنهج طلب فإذا ،المنهج أهداف الشعري النص يرايس أن .4

 العلمي النثر بين التفرقة أو ،األموي العصر في السياسية الحياة تصوير أو ،الجاهلي العصر

 لكذ غير أو ،الحديث العصر شعر في التجديد مظاهر أو ،العباسي العصر في األدبي والنثر

 .النواحي هذه بتحقيق للنصوص اختيارنا يتكفل أن الواجب فمن المناهج أبواب من

 الطيبة، العواطف وإثارة النفس تهذيب إلى ترمي مما ةالمختارالنصوص  بعض تكون أن .5

 في لرجولةاالجرأة و روح القوة وبث العليا والمثل بالفضيلة التالميذ وإغراء ،النبيل الشعور

 .التالميذهؤالء  نفوس

  يةالجار والحوادث الحاضرة المناسبات الشعرية النصوص اختيار في مالحظاته ينبغي ماوم .6

 تتصل النصوص هذه الن ،التالميذ معو ندرسه  جيده ختارفن أدب من حولهما ينشأ وما

 هاعلي إقبالهم يقويف نفوسهم في قوي صدى ولها الحديثة الحية خبراتهمب مباشرا اتصاال

  ،الحسيرهف  و الذوقو يرقق  النفس يهذب الشعري نصفال وعليه ،درسها في مومشاركته

 إلى الوجدان تلفت جمالية صيغو ،أخالقية ومعارض إنسانية قيم من يحمله بما العقلويصقل 

 و المتعة نافذة ويعتبر واجتماعية، نفسية و تاريخية متنوعة ثقافاتب محمال مضامينها

 ووه إال أدبية خصيصة فال لألدب ريخالتأ أساس وهو اللغوي راءلإلث ومجاال االسترواح

 ةمشكل تعد الشعري النص تعليمية ولكن قرينها وهو إال مستحدثة ظاهرة وال عليها شاهد

 ذاه تعليم في ومفيدة واضحة منهجية تحديد من اليوم وحتى يتمكن لم انه قلنا إذا خاصة

 كتاب وضع أثناء خاص وجه على للتلميذ وصورة شكل بأفضل وتقديمه األدب من النوع

 .رياضي تقني تخصص ثانوي الثانية السنة قسم عن تحدثنا إن خاصة العربية اللغة

 وبالغة اللسان فصاحة التلميذ يعلم الشعري النص أن وهي مهمة نقطه هذالكل  إضافة .7

 رصيدا يملك التلميذ ويصبح ،صحيحا تركيبا الجمل تركيب يعلمه حيث واستقامته الكالم

 الحياة. مجاالت جميع في يستعمله لغويا
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 يحتوي :المعتمد الكتاب في المقررة الشعرية النصوص وصف -

 والنثرية الشعرية منها نصوص عده على رياضي تقني تخصص ثانوي الثانية السنة كتاب

 النصوص هذا بحثنا في يهمنا ما ولكن ،وقصص مقاالت شكل على هابعض و العلمية و

 1التالي الجدول في وسنعرضها الشعرية

 
 الفصل

 
 الوحــــــدة

 
 العصر

رقم 
 الدرس

 
 عنوان القصيدة

 
 الشاعر

عدد 
 األبيات

 
01 

 
النزعة العقلية في 

 الشعر

العصر العباسي 
 الطور األول

 (هـ334/هـ132)

 
10 

 
 زحف عربي قديم

 
 أبو تمام

 
 بيتا 13

 
02 

الدعوة إلى الجديد و 
 السخرية من القديم

  
23 

 
 وصف النخل 

 
 أبو نواس

 
 بيتا 14

 
03 

 
 شعر الزهد 

  
37 

 
 للموت ما تلدون

 
 أبو العتاهية

 
 بيتا 12

 
04 

التقليد و التجديد في 
 الشعريالنتاج 

  
52 

 
 بركة المتوكل 

 
 البحتري 

 
 بيتا 12

 
05 

 
 الحكمة والفلسفة

العصر العباسي 
الطور الثاني 

  (هـ656هـ/334)

 
80 

 
 من حكم المتنبي

 
أبي الطيب 

 المتنبي 

 
 أبيات 10

 
06 

اثر التناقضات 
االجتماعية في النتاج 

 األدبي

  
94 

 
 أفاضل الناس

 
 المتنبي

 
 بيتا 13

 
07 

الشعر في  في قضايا
 عهد الدولة الرستومية

  
108 

 
 العلم

اإلمام أولح بن 
 عبد الوهاب 

 
 بيتا 12

 
08 

في ظل الشعر 
الصراعات الداخلية 

 على السلطة

 121  
 استرجعت تلمسان

أبي حمو 
 موسى الزياني

 
 بيتا 15

 
09 

وصف الطبيعة و 
 المدائن الجميلة

  
135 

 
 في وصف الجبل

 
 إلبن خفاجة

 
 بيتا 14

 
10 

   رثاء المماليك و المدن
149 

 
 نكبة األندلس

ألبي البقاء 
 الرندي

 أبيات 10

 
11 

 
 الموشحات

  
161 

ليالي ذكريات 
 الصفاء 

لسان الدين بن 
 الخطيب

 
 بيتا 16

 

 

                                                           
الثانوي العام و  من التعليم الثانوي للسنة الثانية الموجهة المطالعة و النصوص في األدب و الجديد وآخرون، هواري مصطفى  1

 .2012/2013المدرسية  للمطبوعات الوطني الديوان الوطنية، التربية التكنولوجيا، وزارة



33 
 

 

 :الجدول تحليل

 ثانوي الثانية السنة كتاب في الواردة الشعرية النص من انطالقا المالحظات من مجموعه سجلنا

 :رياضي تقني تخصص والتكنولوجيا العام

 كتاب يتضمنها التي الشعريةالنصوص   مجموع أن السابقالجدول  خالل من يتضح أوال:  

 النصوص تحتلها التي النسبة هذه ورغم ،(11) إحدى عشر نصا على المعتمد العربية اللغة

ثالثة  مجموعها بلغ التي النثرية النصوص وبين بينها واضح الفارق أن إلى الكتاب في الشعرية

 فسن لهما نأدبيا جنسان ماإنه حين في ،النثر تعليم على التركيز فنالحظ نصا (23) وعشرون

 وفه شعر أو سواء أكان نثرا األدبية النصوص في درس تقديم عند فالمعلم والوظيفة الغرض

 عبر وتطورها أغراضها و األدبية الفنون عن فكرة اكتساب من المتعلم تمكين إلى يرمي

 الذي يالتراث النموذج انتصار المقدمة النصوص  اجل من وذلك الفنية خصائصها و العصور

 هؤالءب تعريفهم إلى باإلضافة ،نفوسهمإلى  و تحبيبه الشعري هتراثقيمة  بمدى التلميذ سيحس

 .قهفأكثر ذو أكثر ويعمق و يرقي للتلميذ األدبي الفني الرصيد يزكي ما وهذا

 يضغر حول الهتتمحور ج الكتاب في المقدمة الشعرية النصوصأن  االنتباه يلفت امم :ثانيا

 يقول "تلدون ما للموت" عنوانها التي العتاهية بيأ قصيده في هوجدنا ما وهذا اءوالرث الزهد

 س  ن  أ   ال  و   ن  ج   ت  و  الم   ب  ل  غ  ي   ام   ⚝⚝⚝ س  ر  ح   ال  و   اد  ص  ر  أ   وت  الم   ع  دف  ي   ام  

 :يقول الرندي البقاء أبي الشاعر قول فنجد الرثاء في ماأ

 1نسانإ العيش بطيب يغر فال ⚝⚝⚝ نقصان تم ما ذاإ شيء لكل

 على كان ،والثاني األول بشقيه العباسي العصر من مستمدة المقترحة النصوص معظم إن ثالثا:

 بلمق التلميذ الحديث كون و العباسي عصرين بين األقل على المزاوجة البرنامج هذا يضعاو

 ولو اإلتيانفكان عليهم  والمعاصر الحديث العصر يدرسس وحتما المقبلة السنة في شهادة على

 ينب وصل كي تكون همزة الثالثة للسنةو ممهدة  الثانية السنة نهاية في تكون واحدة قصيدة

 .السنتين

 .بيتا 17 و 11 بين ما المقترحة الشعرية النصوص تتراوح :رابعا
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 الثاني: المبحث

 

 الشعري النص تقديم خطوات -

 الشعر النص تقديم من الهدف -
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 :الشعري النص تقديم خطوات

 مقطوعاتال أو القصائد تحليل يتم الثانوي التعليم مفتشية عنالمقررة  المنهجية على اعتمادا 

 المراحل إلى التطرق وقبل ،التالية الخطوات على المدرسي الكتاب في المبرمجة الشعرية

 شملي الذي اإلعداد أو أوال التحضير هي األهمية في غاية بل مهمة نقطة على نعرج والخطوات

 .والمتعلم المعلم عنصرين

 كتاب في عليه طلعناا كما امشترك يكون أن يستحسن التلميذ تحضير إن :الدرس تحضير أوال: 

 ااشتراك يأ بينهم الميداني التربص في المطبق األستاذ يقدمها التي الدروس من نااستنتج ،المعلم

 ويكون ،النيالف ديبلأل الفالني النص هو المقبل الدرسأن واجبكم  المعلم يخبرهم ، كأنجماعيا

 امة...الع المكتبة أو المدرسة مكتبة في الموجودة المراجع وإما المدرسي الكتاب اإم المرجع

 ،لواجبا مقدار المعلم يحدد أن الواجب يكون انه يالعلم الموجه كتاب في الهاشمي توفيق ويرى

 :يلي لما اإلعداد يكون نو يطالبهم بأ

 األدبي نتاجهوإ الشاعر حياه عن نبذة .1

 هايعالج التي ةوالفكر القصيدة ةمناسب .2

 الضمنية المعاني مع والخيال والمعنى التعبيرحيث  من ،فيها الجمال مواطن .3

 ةالغامض كيباوالتر الصعبة األلفاظإلى معاني  باإلضافة املخصالعام  المعنى .4

 بشروطها القراءة إتقان .5

 راسةالد حجرة إلى الدخول قبل درسه يعد إن المعلم على يجب انه الهاشمي توفيق يرى :ثانيا

 ما يهرأ حسب اإلعداد هذا يشمل و التالميذ أمام المحرجة المواقف يتجنب حتى ،فيااو اإعداد

 :يلي

و  ارجهامخ من الحروفبنطق  واالهتمام لألبيات وتقطيع للكلمات تحريك راءةق المعلم قراءة / أ

 .ودرجته الصوت سرعة إلى االنتباه و ،صولهابأ

 و للتالميذ وشرحهاحفظها  كيفية في والتفكير ةالمعقد الجمل و ةالصعب الكلمات معاني فهمب / 

 1.وفكرتها وخيالها سلوبهاأ في الفني جمالال مواطن بيان و يالعقلمستواهم  إلى نزولال
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  الخ ...تتيسر إن صورته ،األديب كتب من نماذج مثل المناسبة اإليضاح وسائل إعدادت / 

 نتهمكا و إنتاجه األدبي سلوبهأ ابعوط إنتاجه، حياته من الموضوع كاتبب واسعة إحاطةث / 

 .الثقافية بيئته و االجتماعية

 وعليه نهايته حتى الدرس بدء منذ التعليم ومراحل أهداف وتشمل ،الدرس لقاءإل ةخط إعدادج / 

 .التعليم عليه عملية يسهل و المعلم يخدم التحضيرف

 الكثير اهتمام مركز الشعري النص تعليم مشكلة تعد الشعرية: النصوص تحليل مرحلة :ثالثا

 هي ما نتساءل يجعلنا ما وهذا النص وصاحب القارئ بين وصل همزة يعتبر حيث ،الباحثين من

 من قدر اكبر يحقق أن يستطيع المعلم و ؟الشعري النص تحليل في المتبعة والخطوات الطرائق

 المعلم نجاح أن األبحاث وأشارت، هنص لمعالجة المناسبة الطريقة إلى اهتدى إذا والنجاح الفائدة

 من كثيرا تعالج أن السديدة ةالمناسب ةالطريق إن المعلوم ومن ،يستخدمها التي الطريقة إلى يرجع

 1.المقرر الكتاب صعوبة و التالميذ وضعف ،المنهج فساد
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 بطريقة تدرس العلوم شعبة في ثانوي األولى السنة كتاب في الشعرية النصوص كانت بعدما

 وفالوق و المفردات بعض تفسير على القائمة السطحية الشكلية الدراسة على تقتصر تقليدية

 مالالج مواطن عن البحث دون البالغية األلوان بعض وتعداد ،الغرض و اإلجمالي المعنى على

 عينم لفظ ختيارال في الفنية القيمة و حسن ضعمو على الوقوفك ،كلها القضية جوهر هو الذي

 لمعنىا تقوية في هذا قيمة ثم ،مجازا أو اتشبيه تعتمد معينة صورة اختيار أو ،خاص أسلوب أو

 مليةع يالشعر النص دراسة أن ننكر ال ونحن هذا ...الخ.االنفعال إثارة أو الموقف توضيح أو

 ،سالدر تحضيرل وسعه في ما كل األستاذ لبذ نوإ للغاية صعب عليها والتمرين ومعقدة صعبة

 تابك في التعليم طريقة أصبحت فقد ،التالميذ ومع الصف في إال يكون ال الحقيقي الجهد نأل

 يف والحياة النشاطالشرح  يبعث حيث حيوية، أكثر رياضي تقني تخصص ثانوي الثانية السنة

 :متناقضين تقريبا أمرين بين يقف أن األستاذ على تميح انه فيه ما وأصعب التالميذ

 و واللغوية والصرفية النحوية وبسط التراكيب من الغامض بتوضيح مطالب انه :ولهماأ 

 فهالوتآ األلفاظ و الموسيقى و والمبنى الجمال مواطن على التعرف على التالميذ مساعدة

 1.بيانها وسحر وانسجامها

 ال ،حدوده في بالبقاء ملتزم و وموضوعه وفكرته النص معنى وحدة على مطالب انه :ثانيهما

 في اهتوضيح يمكن و األستاذ دليل في ةموجز جاءت الطريقة أن ونجد ،نهاع يخرج وال يتعداها

 التالية: النقاط

 موجزة نبذة وعن النص هيعالج الذي الموضوع عن ةواضح فكرة فيه إعطاء وتكون تمهيد .1

 نويستحس دقائق ثالث عن يزيد ال بما النص فيها كتب التي المناسبة و الشاعر حياة عن

 .صورته عرض أو األديب أعمال من شيء عرض
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 رشادبإ يكون أن الواجب من انه البجة حسن حاتالف عبد ويرى الشعري النص عرض .2

 دةم في صامتة قراءة النص بقراءة ومطالبتهم المقرر الكتاب من النص موضع إلي التالميذ

 أي دون ويحول ،لها الصامت الهادئ الجو الهادئ الجو المعلم يهيئ حيث دقائق خمس

 .آخر شيء أي عن نصبال انشغالهم من كدليتأ مراقبتهم عليه كما ،همسة و أية سؤال

 أن من لألستاذ  البد إذ النص  في  كثيرا حساس العنصر هذا :لألستاذ النموذجية القراءة -

 غليظت ترقيق إلى النص احتاج إذا إال ،تفخيم وال يرتقع غير في جهوريا  صوته كوني

 مراعيا مالكال أواخر على الحركات وفصاحة بوضوح مبدئيا أي به ينطق ما كل معربا

 ذات ،له مجسدة  للمعنى مصورة قراءته تكون نوأ ،شعرا النصكون  الموسيقية الفواصل

 فيها فيصير البطئ كل تكون ال أن و تصنع وال تكلف غير وفي مجود ونطق رائع جرس

 بعض قال وألهميتها ،للوقت مضيعة و إخالل فيها فيغدو السرعة كل سريعة وال اإلمالل

 يقرأ مباشرة وبعده «شرحه   نصف تعادل النصوص من نصل الجيدة القراءة أن» المربين

 1ثانية. جهرية قراءة متفوق تلميذ النص
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 :الفردية التلميذ قراءات

 :يلي ما فيها  ويراعى دقائق خمس عن تزيد ال وهي»

 ،منهم عدد براك يشترك حتى أبيات ثالثة قراءة فيها تلميذ كل يتناول بحيث األدبية القطعة أ/ تقرأ

 لما الصحيحة القراءة ضبط على بالتأكيدو في ذلك يكون  ،للمعنى أو للقطعة شرح غير من

 .عموما القراءة صعوبة تفوق الصعوبة من الشعرية النصوص به تتميز

 واألخطاء التعبيرية األخطاء تصحح حينما والسيما للقارئ التالميذ بقية يتبع أن المعلم علىب/ 

 .وتحليل شرح غير من ،والنحوية اللغوية

 عليه كما ،التالميذ كثرتها تربك التي لألخطاء تفاديا قراءة بأحسنهم يبدأ أن بالمعلم يجدرت/ 

 الجميع فظيحا كي عزائمهم يثبط وال يخذلهم ال و يشجعهم وأن الثانية القراءة في الضعفاء أيسهم

  .بالدرس االهتمام و اإلنصات على

 :النص فهم

 دراكإ على المتعلمين تساعد متنوعة أسئلة طريق عن و الفردية القراءات وخالل التدرجب ويتم

 أن إلى األستاذة أو األستاذ تفطن حالة وفي كامال إدراكا النص في الواردة والمعارف المعاني

 ولقد اأيض األسئلة طريق عن ذلك ليلتذ إلى إنبرى المتعلمين فهم تعترض ما عبارة أو المفردة

 :تجنب ينبغي انه األستاذ دليل في ورد

 والتلقين اإللقاء على يعتمد الذي الشرح -

 إدراك عن وتصرفهم المتعلمين انتباه تشتت التي للنص الجزئية التقسيمات إلى اللجوء وأ  -

 ضمن دائما يندرج أن ينبغي رئيسية، أفكار إلى النصوص من نص فتقسيم النص مضمون

 تقسيم على التدريب هو الهدف يكن لم إذا ،ما نص مكونات إدراك هو محدد هدف

 1.«النص تقسيم إلى اللجوء إلى داعي فال النصوص
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نص كديد جنمط  إمام أنفسهمعندما يريد المتعلمون  خاصة ،هذا بين الحين والحين إلى أتلج وإنما

 ،لحكايةا ةمعرفه بني إلى وإنما ةرئيسي أفكار إلىتقسيم النص  إلى أحيث ال يلج ،مثال الحكاية

 :يقوم ب أنها طرالتي س األهدافوعلى حسب  األستاذ بإمكان الفرديةالقراءات  وأثناء

 سةوالمدربموضوعات القواعد  األمرعندما يتعلق  وخاصة ة،عرابياإل ةقراءال صحة ةمراقبأ/ 

 .الماضية األسابيعخالل 

 .المعبر األداء ةالصحيح لمخارج الحروف بعد مراقب األداء ةمراقبب/ 

 جل تعميقأمن  ةسئلأوطرح  ةلغوي ةظاهر أو ةمفرد أومصطلح  أو ،اسم علمالتوقف عند ت/ 

 .اللغة أسرار دراكالتوسيع في إوالفهم 

ن حصص م حصةكل  آخرفي  التالية ةسئلنه يطرح األأنه من المفيد أ األستاذولقد جاء في دليل 

 .الشعريةالنصوص 

 ي؟أدبهو أ يعرالنص الش طبيعةوكذلك  ي؟حوار ؟سردي ؟فيوص ي؟إخبار هوأ :نمط النص 

 هي معلوماتأمات والمعطيات التي يحملها النص المعلو لىإ ةضافباإل ؟متأدبعلمي  ي؟علم

لتي ا األفكاروالتالميذ بتحديد موقفهم من المعلومات  ةمع مطالب ة؟فني ة؟تاريخي ة؟اجتماعي أدبية؟

 ستاذاألمن كل هذا يحدد  نتهاءاالشكوك المتعلمين وعند  ةثارإال بد من  ناتناولها النص فه

 .أبيات ال يتجاوز عشر أنو يحسن ويطالبهم بحفظه  القصيدة أجزاءللتالميذ جزء من 

يحفظ النص الشعري داخل  واإلعدادية االبتدائيةبينما كان التلميذ في المدارس  :حفظ النصوص

 ةلضيق الوقت وكثرذا التحفيظ نظرا ه األستاذالثانوي يستبعد  ةفي مرحل اآلن أصبح القاعة

 1.الدرس الساعةب تنفيذها في ات الواجالحاج
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 ة:هداف تعليم النصوص الشعريأ
 :من ثالث نواحي هي الشعريةتعليم النصوص  أهدافتتحدد 

 التعليم ةعملي الشعريةدرس النصوص  أن .1

 ةلغوي ةالشعر ماد أن .2

 ةثقافي ةلغوي ةالشعر ماد أن .3

 نأ الميزةه هذ ناأثارتوتداخال من بعض الوجوه  اشتراكإالنواحي الثالث ن بين هذه أبإيماننا ومع 

 .والبيان ضاحيفي اإل زيادةخاص بكالم  ناحيةفرد كل ن

 األولى الناحية: 

 ا، ييرا مفيهم تغ نحدث تالميذبها ال أخذنمن عمليات التعليم التي  ةعملي الشعرية صدرس النصو 

 أو ،عالخلق والطب في أوفقد يكون تغييرا في الفكر  ،ضروبالو  األشكالالتغيير في مختلف و 

 أو ةشاراال أو الحركةفي  أوعقائد وقد يكون تغير في الصوت ال أو ،المعلومات أو ات،دافي الع

و الذي هالمثمر و التعليم  ،نحو ذلك أو التحية أداء أولتفات اإل أوالجلوس  أوالمشي  ةطريق

 .المطلوبيحدث في المتعلم هذا التغيير 

لقوى ا أهمو  ،يحدث في القارئ والسامع هذا التغيير تعليمية ةدوالنص الشعري من حيث هو ما

 :هذا التغيير ثالث قوى هي أو ،التأثيرهذا بالتي يتناولها النص الشعري  ةنسانياإل

 ةدراكياإل ةالقو .1

 العاطفية أو االنفعاليةو أ الوجدانيةالقوه  .2

 العلمية ةالقو .3

 بألوان إمدادهات المتعلم في كدرم زيادةفي  جليلة ةلنص الشعري مشاركلف ةدراكياإل ةالقو ماأ 

في زاد ثقافي كل نص شعري ف ،بوجه عام الثقافيةأفقه وتوسيع  والمعرفة الخبرةمن  جديدة

رب فيها طيض ،بها ، و إلهامهوفهمه لها ،بالحياة المتأدب ةالفكر و يفتح الذهن ويزيد صليوسع 

 1.السلوك والنشاط ألوانمن 
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 حساسهإره ويؤثر كذلك في شعو ،دراك المتعلمإي لما يؤثر ف ،ن التعليمإف ةالوجداني ةالقوما أ»

جعله ثير يأثير وجدانه وتؤثر في عاطفته تت ،فكثير من الحقائق التي تشرف على ذهن التلميذ

 قروي ،يعارض أويؤيد ينكر،و  وأيؤمن  أو أيهد وأ وريثو ،يكره أوويحب  ،طخيس أويرضي 

 الشعريةدرس النصوص و الوجدانيةغير ذلك من االنفعاالت  إلى و،فطويكدر وي سو،يق أو

ولكن  ،لمسبيل على العقول كالع لألدبفي التالميذ وليس  ارتهاوإث الناحيةتعهد هذه  إلىيرمي 

شعري  ن كل نصأل أخرى ةمن ماد أثرابعد أ - الناحيةمن هذه  - يرها ويبعثها وهوثالقلوب يست

محزون ل الرثاء أو الوطنية العاطفةمثل  ،السامع أوبها القارئ  يتأثر عاطفةرفيع ال يخلو من 

حو ن أو ،الخوف من قول صارم فيه التهديد والوعيد أو ،ارس هجلما هو با الطرب ومفجوع، أ

 ةصادق ةضيافع السام أوتجيش بها نفس القارئ  الوطنية العاطفةنفعاالت فهذه اإل ألوانذلك من 

 :وهو يقول شوقيجاشت لها نفس  نأبعد 

 1في الخلد نفسي إليهعتني زنا ⚝⚝⚝وطني لو شغلت بالخلد عنه 

  :ما يثيره القول األتيم أقوىفعال تهز به الحر الكريم إني أو  

 ال بارك هللا بعد العرض في مالي ⚝⚝⚝ أدنسهعرضي بمالي ال  أصون

 مختالب -ى ودإن أ - ولست للعرض ⚝⚝⚝به سكأ أودى إنللمال  لحتاأ

 إذدار عدت به البالذي  ،ره لذلك النازح الغريبسوتح رثائهعر في انفس ال تشارك هذا الش وأي

 :يقول

 اصنع ازح ماذا بنفسه ⚝⚝⚝ـ نلا في البلد لغريبل تاورحم

 2او ما انتفع هبالعيش بعد ⚝⚝⚝وا نتفعإفما  أحبابهفارق 
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قد   سترضاء،وفرط التحليل و طود المالينة و اإل اإليثار مدوا أفسدهمو الشك تالميذ  أيديناوبين 

 و التهذيب التأديبو استعصوا على  أبائهموحادوا عن الحادة، فعقوا  األهواءجمعت بهم 

مرد و في ابنه الت رأىلتسمعهم قول ذلك الشاعر الذي عصر الحزن قلبه، و مزق كبده، و حيثما 

 :ويستثير عاطفته ،يروض جماحه  صيان فقالالعناد والع

 نت المنعم المتفضلأ كأنك ⚝⚝⚝ظاظة و ف ةغلط يجزائجعلت 

 الجار المجاور يفعل اكم فعلت ⚝⚝⚝بوتي أ حق علم تر إذفليتك 

عند  ةالخشي تأخذهو ال  الروعةتملكه رشده و ال  إلىوب ثي ال يفيق من سكرته وال اوهناك من

 .األبياتسماع هذه 

لتي تعدهم ا ةم النشاينشؤوههم ووبالمؤدبين ليؤد إلىدهم وعه وأولياء بأوالدهموقد دفع الخلفاء 

 التأديب.في هذا  ةماد أهموكان الشعر  ،األمورالئل جطالع بضلإل

ف هروت ،العاطفةير ثمن قيم ومعان ت الرفيعة الشعريةالنصوص  هب مما تخر ةقليل ةمثلوهذه األ

تفع بها ننوكيف  ؟ةرفيعال السامية الشعريةل اتجاه هذه النصوص قفماذا ن ،كي الشعورذوت ،لحسا

 .لمعالجتها للتالميذ

 ةوقف أمامهانقف  أنبل يجب  ،الوجدانية اآلثارذات  ،هذه النصوص أمثالأننا مرا بالواجب  

 عمعواطفهم وتجمعهم وتأسر  تالميذال روض جماعت ة،مصور ةتحليلي ةوقف ة،فاحص ةنيأمت

الذوق ه ويعاف المثاليةو تنكره المبادئ  يأباه الخيرو تباعد بينهم وبين ما  ،على وجه الحق األديب

وتربى الشعوب  ،وتكون الضمائر ،هذه الوقفات تقاد النفوس أمثالوب ،الخلق القويمو السليم 

الشعر فن  أن العاطفية الوجدانية ةما يتصل بهذه القومو ،األعمالالنيل بهذه  إلىوتندفع  واألجيال

بالجمال  اإلحساس ثوبع ،القلوب ةواستمال ،سوالنف إمتاع الجميلةجميل و من غايات الفنون 

خذ أ إذا إال ،الغايةهذه  إلى الشعريةو ال يؤدي درس النصوص  ،البهجةالبث  ألوانوتذوق 

المعلم فيهم هذه  وأذكىالتالميذ فيها بتذوق الجمال الفني في ما يعرض عليهم من نصوص 

  1.هذا الجمال أسرار إلدراكوتغلغل معهم  ،في تمييز القبيح والجميل الفنية الحاسة
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السامع  وأفي القارئ  يالنص الشعر هالذي يحدث يفعالنن هذا التغيير اإلإف :ةالعلمي ةالقو أما

يقوي وقد يشد و هعن ارضلبه وا اإليمانتقف عند  .ارفيع نالي نقد يكو ،خاصةوالتلميذ  ةعام

ه تظهر نتائج ي،والتصرف االيجاب العلمي وكالسلإلى نوع من تدفع  ةمحركإلى قوة  بينقلف

ن الشعر مناضلين ونحو ذلك م االتي تخلق من الجبناء شجعان ةناشيد الحماسياألكذلك و  بارزة،

 .والقصص

ل قأخرى أحداث أو ،والدافع عليها هامحرك للاو هاشعر سببكال ةحداث جسيمأفي التاريخ و 

 وهو من تعرف عمر بن الخطابوهذا  األمثلةدب يد فيها وفيما يلي بعض ولكن لأل ،خطرا

ه جرزف ،أعراضهميهجو المسلمين وينال بلسانه  "ةالحطيئ"ن أليه إرفع  ،مته في الحقارص

ذا همثل  أمرن يتهاون في أ "لعمر"مر بسجنه وما كان أف جرلم يزد "طيئةالح"لكن نهاه، وو

 ةالقو هذهل أيلج أن إالرحمته وعطفه  ةواستثار ؟عمرثير في قلب أللت "ئةيطالح"يملك  فماذا

 نشد:في ةريسحال

 1.غب الحواصل ال ماء وال شجرو ⚝⚝⚝فراخ بذي مرخ ماذا تقول أل

 عليك سالم هللا يا عمر فاعز ⚝⚝⚝ة لقيت كاسبهم في قعر مظلمأ

 إلى استناداالحطيئة و نستطيع فيبكي ويعفو عن  «فراخ بذي مرخأللماذا تقول »" عمر"ويسمع  

ساج قصره والليل إلى نافذة ن نتخيل الرشيد و قد جلس أ ةالبرامك ةفي نكب يني بعض المؤرخأر

 ،في رأس الرشيدعاقب توالخواطر وت األضواء تهااحفصلف على أتت ةئادهة هيتناسب ما ة"دجل"

لى فيهفو بسمعه إ ،لحان المغنيأمع النسيم  هذنأ م تنساب إلىث ة،والرعي ةالوزار و ةحول الخالف

 2.ته وترطيبعذوبرجع في ذلك الصوت الذي 
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 :يقول حيث

 نجد مما نانفسأ وشفت  ⚝⚝⚝ دتع ما نجزتناأ اهند ليت

 يستبد ال من العاجز نماإ ⚝⚝⚝ واحدة مرة واستبدت

 هذه صرامة على يفيق ثم ،«يستبد ال من العاجز إنما» سمعه وفي خاطره في الرشيد ويدير

 عاجز، إذا ننيإ :نفسه في يقول و كبرياءه من ونالت ،عزته جرحت التيالالذعة  المرة الحقيقة

 دثحوا أروع التاريخ هاب كتب إنتفاضة ينتفض ثم السلطة من شيء لي وليس ،دأستب ال ألنني

لبرامكة ا دولة تزول و ،يحيىيسجن و عفرج يقتل حتىيهدأ  ال ،الجبار الثائر هو وإذن العباسيين

 .سلطانو ال الجاه من الضخم الرصيد هذا ويذهب

بة، ضبني  عرابأ  ههاجم فارس إلى عائدا الكوفة من خرج حين "المتنبي" أن األمثلة هذه ومن

 خطرال هذا المتنبي رأى ولما الذعا هجاه قد المتنبي كان و "جهل أبي بن"فاتك  فيهم وكان

 :القائل أنت له وقال الجبن هذا عليه أنكر همالغ ولكن بالهرب، هم الشر رنذ له والحت ه،يتهدد

 1والقلم والقرطاس والرمح والسيف تعرفني والبيداء والليل الخيل

 حادثال هذا أن إلى األدب مؤرخو ويشير قتل حتى هوأعداء يناضل وعاد قتلتني ،المتنبي فقال

 .صاحبه قتل الشعر من بيت :بقولهم

 كانت ،اإلنشاء و الهدم أعمال إلى وبالغتهم ويدفعونها الجماعات يحركون الشعراء وهؤالء 

 الشعرية النصوص نختار نحن و يجب ولهذا ،الشعوب تاريخ و األمم حياة في اخصةش معالم

 عهميدف أدب التالميذ أيدي إلى امن يفلت أن ، و أن نتحرى ونحاذرو األناة أن نؤثر الدقة للتالميذ

 مفيه يريث الذي ،الرخيص المبتذل الشعر عن التالميذ نصون أن يجب ،شائن معيب عمل إلى

 2.النزوات أحط و  الميول ىنوأد الغرائز أخس
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 إلىيسعى  ةكثيرهداف أ، وهو من هذه الناحية له ةاللغوي ةالنص الشعري ماد إن :الثانية الناحية

مثيل وحسن الت األداء و سالمةفي أخذ التالميذ بجودة النطق درس القراءة   تحقيقها كمشاركة

وهره ألن الشعر بج األدبفصل يفوق به سائر فنون  الناحيةو للشعر في هذه  ،وتصوير المعنى

تخالص مع تمرين التالميذ على دقة الفهم و حسن اس اإللقاءوموسيقاه يتطلب نوعا ممتازا من 

به هذه  لما تمتاز القدرة،يكسب التالميذ هذه  ةدبياأل ساليباألن شرح أل األلفاظالمعاني من 

ما  اءعرلشإذ ا سريعةولمحات  خاطفة اإلشارات أحيانان فيها ألو والتركيز  الدقةمن  األساليب

د و ق من المعانيثروة  ةقليل ألفاظيعرضون في فويعتمدون على ذكائهم  ،قراءال يحترمون عقول

 فال يةاللغو الثروة ةما يسهم في تنميك ،نوع من دراسته إلىوالقوافي  األوزان ةهم تسويرطتض

نبغي ولكن ال ي أيضاوالتراكيب والمعاني  األلفاظمن  ةلطائف جديداكسبا ن درس النصوص أ كش

 ،لصعبةاالمفردات المثقلة بفنعتمد اختيار النصوص  ،الغايةفي تحقيق هذه  الرغبة انتجمع ب إن

 نأل دبياألالتفوق  ينميميذ و فيه على كل حال زاد لغوي جديد وعلى التالر سبل نختارها ال يع

 :به في شيئين ننتفعوي ،فنيا ناجحاذوقا في التلميذ  يالناجح يرب األدبدرس 

بل  ،قطفاالقتباس ال النقل و ن طريقعالتحدث ال أو الكتابةعند  األساليبحسن تغيير  :أولهما

 .أيضاواالنبعاث  والهضممثل عن طريق الت

يحصلها إال  الالمتعة ذه فه ،الجيد ون أو يسمعون من الشعرئبما يقرالتالميذ اع تاستم ما:ثانيه 

 1.التذوق الجمالي وهذا ،فنيال سالح من أوتي نصيبا من هذا
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 الناحية الثالثة:

ضها في نذكر بع كثيرةغايات يستهدف  المثابة، وهو بهذه إنسانية ةثقافي ةالنص الشعري ماد أن

 ما يلي:

 إلىد.... والكرم والحق و الحسد والبخل،  اإليثاركالغيرة و الجشع و  اإلنسانية الطبيعةفهم  .1

هذا كله  أنالقصصي والروائي، وال شك  األدبغير ذلك ويتجلى هذا واضحا في الشعر و 

 في حياته على ضوئها اإلنسانثقافة يتصرف 

في  واضحة، بما يجده من قدرة الشعراء على التغلغل ي حياتهالتلميذ بيئته و نواح رؤية .2

كن ال كان تلميذ يمر بها مرا ول لألشياءالحياة، وصدق نظراتهم، وايجادة تصويرهم  أعماق

ه عوزتيعبر عنها، ولكن  أنكان يشعر بها ويتمنى لو استطاع  أو العابرةيحسها بنظرته 

 و عندئذ يجد في الشاعر شخصا ناب عنه في هذا التعبير، والشعراء كغيرهم من الفنية

 الفنون يمتازون بدقة الحس وايجادة التصوير. أرباب

و  والخلقية االجتماعيةخبرات التالميذ من النواحي  ةمجال لتنمي الشعريةدرس النصوص  .3

يات الرواصاف واألووفي القصص و الحياةن الشعر يصف أل ،والتاريخية الجغرافية

 1.ةوغيرها صور شتى من هذه الحيا
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 دراسة ميدانية (يـانب التطبيقـالج)ث ــالـثـل الــالفص
 

للشاعر أبي  «للموت ما تلدون»لقصيدة  دراسة وصفية تحليلية

 العتاهية  
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فقط  نظريةال بالدراسةال يكتفي  الشعريةتعليم النصوص  ةموضوع البحث عن كيفي إن :تمهيد

وعليه قمنا  ،الدراسة أثناء إليهما توصلنا  صحةالتي تثبت  الميدانية ةدلباألبل يجب دعمه 

و كان  "العتاهية أبي"للشاعر  "للموت ما تلدون"من الكتاب المعتمد عنوانها  ةباختيار قصيد

  .ختيار في ذلك مناسبا للواقع االجتماعي الراهناإل

 ةسئلألاجابتنا على إالتحليلي الوصفي وذلك من خالل على المنهج  الدراسةوقد اعتمدنا في هذه 

 :األتيعلى الترتيب  والموزعةبالنص  المصحوبة

 اكتشف معطيات النص -

 ةسئلأ سبعةو هذا العنصر المكون من  

 معطيات النص أناقش -

 ةسئلأ ستةوهو مكون من  

 حدد بناء النصأ -

 ةسئلأ ستة إلىمكون من  أيضا 

 االتساق واالنسجام أتفحص -

 ةسئلأ أربعةمكون من 

 القول في تقدير النص أجمل  -

 .للدرس استخالص عن عبارةهذا العنوان  واهذا البرنامج جعلواضعوا  أنوهنا نجد  

 ألنهاقواعد برافد من روافد هذا النص و كان اهتمامنا بال ألحقناهلم نتوقف عند هذا القدر بل  و

 .والتحذير اإلغراءوكان الدرس المرفق بهذا النص هو  للغةتعتبر العمود الفقري 
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 : القصيدة
اد   اْلَمْوت   يَْدفَع   َما صَّ   س  أ نَ َل وَ  ِجن   اْلَمْوت   يَْغلَب   َما ⚝⚝⚝ ِحْرص   َوَل  أَر 

ْرع  ا إِلَْيهِ  ثَنَاه مْ  إِلَّ  ⚝⚝⚝ س وقَا َوَل  أَْمََلًكا اْلَمْوتَ  دََعا إِنْ  َما   س  لَ الخَ  وَ  لصَّ

مْ  اْْلَْقَوام   تَِلد   َما ِلْلَمْوتِ    َغَرس وا َماوَ  بَنَْوا َما ك ل   لَىَوِلْلبِ  ⚝⚝⚝ ك لَّه 

  نَْفس   ِلي َمادَامَ  أَبَاِدر   َهَّل  ⚝⚝⚝ َمْهل   فِي اْلَمْوت   أَبَادَرَ  َهَّل  

  تَْنبَِجس   رِ الدَّهْ  ط ولَ  د موع كَ  َكانَتْ  ⚝⚝⚝ َخائِفَه   أَْمَسْيت   لَوْ  اْلَمْوتِ  َخائِفَ  يَا

ا  ْنغَِمس  تَ  اْلَمْوتِ  َغْمَراتِ  فِي أَْنتَ  إِذْ  ⚝⚝⚝ لَه   ِدفَاع   َل  يَْوم   ل كَ يَه و أَمَّ

ْفتَِرس   للاِ  ِلَخْلقِ  فِيَها فَاْلَمْوتَ  ⚝⚝⚝ َولَذَّتََها َوالد ْنيَا إِيَّاكَ  إِيَّاكَ     م 

 َحبَس وا َما اْلَمْوتِ  ذَاهَ  َعْنكَ  يَْحبِس وا نْ أَ  ⚝⚝⚝ اِْجتََهد وا لَوِ  الد ْنيَا فِي اْلَخََلئِقَ  إِنَّ 

ه ه   أَْنتَ  َحْوض   اْلَمنِيَّةَ  إِنَّ   ا َوأَْنتَ  ⚝⚝⚝ تََكر   ْنغَِمس  م   فِيهِ  قَِليلَ  َعمَّ

  ع ْرس   لَه مْ  االد ْنيَ  َهِذهِ  َكأَنََّما  ⚝⚝⚝ْقت ل وااِ  قَدِ  الد ْنيَا بَنِي َرأَْيت   َماِليِ  

فَتْ  إِذَا وَ  مْ  َوص  فَتْ  َوإِنْ  ⚝⚝⚝ َضِحك وا د ْنيَا ه مْ  لَه   َعبَس وا ه َماأ ْخَرا   لَه مْ  َوص 

مْ  ⚝⚝⚝ َوإِْخَوتَِها الد ْنيَا بَنِي َرأَْيت   َماِلي  س وا َما للاِ  بَِكََلَمِ  َكأَنَّه   1دَرَّ
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 :على صاحب النصتعرف أ/ أ

عين التمر وتعاطي بيع الفخار ثم قصد تدعى  قريةفي  (م748هـ /130)سنة  العتاهية أبوولد  

 إلىثم مال  ،من التشبيب بها وأكثرالمهدي و حظي لديه، علق جارية  الخليفة إلىوتقرب   بغداد

لكن ولعه بمال لم يبارحه فظل  ،ومعيشةزهد بدنيا قوال  أن إلىمذهب المتكلمين والزهاد  دراسة

 توفي ببغداد ودفن بها سنة ،من بعده ،المأمونقصر فقربه الرشيد ثم  إلىينتقل من قصر 

قسم الزهديات وقسم لسائر  :يضم قسمين كبيرين اديوان العتاهية أبوترك  ،(م825هـ/210)

 1.فنون الشعر

 :ثري رصيدي اللغويب/ ...أ
للواحد والجمع  ،الخدم والحرسكدون صالذين القوم الذين يرالقوم  الرصد: -جمع :أرصاد 

رح طي : داء روعصو  رعأص ج :الصرع ./ترقب :ترصدو ،راقبه: راصده ومنه ا،مؤنثو امذكر

 رعهصالرجل  ا،رعمص و ارعصو  اعر  ص  و  رعصو  ،قد الشعوراف ،أرضاالمصاب به 

اندفع  ،الماء تفجر :اانبجاس ،انبجس جسبنت. عرصابه داء الصأرع الرجل بمعنى ص و أرضا

 2.دفقتسيل وتتأي ودموعك تنبجس ، لى السطحإ ةبقو
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 النص معطيات أكتشف /1

رقم 
 السؤال

 
 األسئلة

 
 األجوبة 

 تعجز التي وسطوته الموت حتمية ؟ما الحقيقة التي يقرها الشاعر 1س
 فالموت والجن اإلنس إرادة أمامها
 منه مفر ال حق

والعام  الخاص بين الموت يفرق ال والعام؟ الخاص بين يميز الموت هل 2س
 (فان عليها من كل) أن إذ

 الفناء والزوال ؟ما مصير كل المخلوقات 3س

كان كل شيء للفناء فما موقف الناس من  إذا 4س
 ؟الحياة الدنيا في نظر الشاعر

الناس لم يفهموا  أنالشاعر يرى 
 ألنهمالحياة الدنيا حق اإلدراك 

 نغمسوا في نعيمها وا بها ووا فرح
ها كما لو كانت دار مقر ال ذائذل

رمممجرد   

 

يحث شاعر على الزهد في الدنيا  ؟على أي شيء يحث الشاعر 5س
واالستعداد للموت و الحذر من 

 الغفلة و التكالب على المتاع الفاني
 

؟كيف ينظر الناس للموت 6س  

 
الموت في نظر الناس هاجز مخيف 

وصورة رهيبة ومبعث الفزع 
والعبوس ويثير الكره و يكدر صفو 

 الحياة بل يهدمها
 

؟هميةأهل االقتتال على األمور الدنيوية له  7س  

 
ال معنى لالقتتال على األمور 

الدنيوية طالما أنها تؤول بما فيها 
ومن عليها إلى الفناء وما ذاك إال 

  دليل على قصور في الرؤية
 

النص معطيات أناقش /2   

1س ؟ما الفائدة من إخبار الناس عن الموت  بالموت هي من إخبار الناس  الفائدة 
الفساد األخالقي إصالح مظاهر 

السائد في المجتمع و الحث على 
التوبة، ويسمى هذا األسلوب بالوعظ 

 و التزهيد  

2س الشاعر األدلة من القرآن و استمد  من أين استمد الشاعر األدلة؟  
 تعاليم الدين

3س (إياك إياك)ماذا تفيد العبارة   التنبيه و التحذير من إتيان فعل أو  
 أمر مكروه
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وسائل اإلقناع التي استعملها الشاعر  ما وسائل اإلقناع التي أوردها الشاعر؟ 4س
هي: البراهين و األمثلة و الشرح 
لحقيقة الموت وسطوته، و تحدي 

على كرههم إياه ذائقوه، الناس فهم 
والمرافعة إلثبات غفلتهم و إدانتهم، 

العقلية بالنقل وذلك داعما هذه األدلة 
من خالل إشارته إلى كالم هللا الذي 

 يؤيد رأيه.

في البيت التاسع و بين حدد الصورة البيانية  5س
 ؟أثرها

الصورة البيانية هي عبارة عن 
بحوض تشبيه بليغ إذ يشبه المنية 

يكرهه الناس و ال يخفى ما لها من 
أثر في تشخيص الموت و إبرازه في 

 صورة مرعبة.

نوع األسلوب في البيت العاشر؟ و ما هو ما  6س
 غرضه؟

في البيت العاشر أسلوب إنشائي في 
وغرضه  (مالي رأيت ...)قوله 

 التعجب و اإلنكار.

 

 النص بناء أحدد /3

نمط لخص مضمون النص في فقرة متبعا  1س
 النص؟

يرى الشاعر أن الموت قاهر ال ترده 
قوة وال يقوى عليه مخلوق، وهو ال 

و السوقة، و أنه يميز بين الملوك 
يفني البشر جميعا و يبيد غرسهم و 

و يدعو إلى اإلستعداد له  عمرانهم،
لإلنسان فيجده قبل حينه ثم يتوجه 

في إدعائه خوفه إذ ال تشهد له كاذبا 
التفريط و  بذلك فيلومه على  دموعه

يحذره من الميل إلى التمتع 
ذلك أن الموت يتحدى قوة بالشهوات 
مجتمعة أن تمنعه منه، فهو الخالئق 

ومع هذا فال مناص كحوض مكروه 
و يختم منكرا، و متعجبا من وروده 

على الدنيا و فرحهم من اقتتال الناس 
بيد أن القرآن بها و كرههم لآلخرة، 

يدعوهم لعكس ذلك  الذي درسوه 
 1 تماما.

هو حق و ما ذهب إليه الشاعر  أيد رأيك فيما ذهب إليه الشاعر مع التعليل؟ 2س
صواب، و هو ما ينبغي أن يتذكره 
المسلم دوما، فكم من أصحاب و 

معنا كانوا باألمس القريب أحباب 
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يضحكون و يمرحون فطوتهم يد 
رجعة، و لن ، ولو يغير الردى

  1ينفعهم إال العمل الصالح.

 

 أتفحص االتساق و االنسجام /4

أكثر الشاعر استعمال الحروف المختلفة حدد  1س
 بعضها وبين معانيها؟

استعمل الشاعر الروابط مثل 
في األبيات  (الواو)حروف العطف 

 (ما)الثالثة األولى، و حروف النفي 
الدالة على سلبية اإلرادة  (ال)و
مكررة  (هال)نسانية و استعمال اإل

الرابع للتحضيض، إضافة في البيت 
للتأكيد و التقرير و  (إن)إلى 

للتشبيه و تقريب  (كأن)تكرار
 الصورة من األذهان.

هل ترى انسجاما لبن أبيات القصيدة؟ ما سبب  2س
 ذلك؟

طبعا هناك انسجام بين أبيات 
إلى اتساق القصيدة ولعل ذلك يرجع 

عن كونها  -فضال–معانيها فهي 
شديدة تعالج موضوعا واحدا تبدوا 

 الموت تكررالتماسك و التالحم فلفظ 
 في كل بيت من البداية إلى الثامن،

 وحل مرادفه في البيت التاسع
 (أخراهم)وفي بيت آخر  (المنية)

الذي بنيت فهذه الكلمة هي األساس 
 عليه القصيدة.

نعم، اتسمت القصيدة بالوحدة  القصيدة بالوحدة العضوية؟ علل؟هل اتسمت  3س
 تعالج موضوعاالموضوعية ألنها 

واحدا و أفكارها مترابطة تعبر من 
حتى النهاية عن تجربة  البداية

  .حساس صادقشعورية و إ

كيف تبدو لك شخصية الشاعر من خالل هذه  4س
 القصيدة؟علل؟

يبدو الشاعر مؤمنا متشبعا بالقيم 
في الحياة الدنيا، اإلسالمية زاهدا 

مياال إلى التأمل و الحكمة، و الوعظ 
 و اإلصالح االجتماعي.

 النص أجمل القول في تقدير /5

من شعر الزهد و القصيدة  ما هو موضوع هذه األبيات؟ 1س
و الحث موضوعها التذكير بالموت 

 على االستعداد لآلخرة.

الزهد هو اإلعراض عن الدنيا طمعا  ما الفرق بين الزهد و التصوف؟ 2س
خرة أما التصوف فهو فلسفة في اآل

في دينية تهدف إلى االتصال باهلل 
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الدنيا أو هو التماس الحق عن طريق 
لقبوله عن  النفس استعداداتطهير 

  طريق اإللهام.

ما الدوافع التي جعلت الشاعر يعالج موضوع  3س
 الزهد؟

دوافع معالجة موضوع الزهد عديدة 
، منها ما هو ديني و ما هو اجتماعي

عل و نعني أن عمل الشاعر ردة ف
عصره من انحالل عرفه على ما 

أخالقي و مجون في ظل اتساع 
و اختالط األجناس و الحرية امش ه

شخصي يعود إلى نفسية منها ما هو 
حطمها تحت وطأة الشاعر التي 
تجاربه العاطفية و تكفير الخيبة أمام 

منغمسا في عن شبابه الذي قضاه 
 الشهوات و المتعة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 :تعليق

 :نأها نرى ب المتعلقة ةسئلجابتنا على األإو تحليلنا لها من خالل  ةمن قراءتنا للقصيد اانطالق

 آخر إلىوهكذا دواليك  ةير متوازن فمرة نجد سبعة ومرة ستتوزيع األسئلة على العناوين غ .1

 .ةسئلأ أربعةعنوان حيث نجد فيه 

ذلك نجد: في أناقش معطيات  أمثلةفي بعض العناوين ومن  متكررة األسئلةهناك بعض  .2

ناء حدد بأر؟ ثم نجد في العنوان الذي يليه الشاع أوردهاالتي  اإلقناعالنص: ما وسائل 

 التي وظفها الشاعر؟ اإلقناعذكر وسائل أالنص: 

سائل ذكر وأالمبنى ثم  ىمستو ىالشاعر عل أوردهاالتي  اإلقناعوضع ما وسائل  باإلمكانكان 

 على مستوى المضمون؟ اإلقناع

خالل  هاصادفنبالتحليل وهذا ما  إالالتي ال تفهم  الغامضة ةسئلهناك بعض األ أنكما نجد .  3

غانم. مست واليةعين تادلس  دائرةالسور  ةعباس بلدي اإلخوة ثانويةالتربص الذي قمنا به في 

حث عن السؤال يب أنفي البيت العاشر؟ نرى  ي"ما يل" العبارةماذا تفيد  ذلك نذكر أمثلةومن 

ذ الموظف في البيت المذكور لكنه لم يأت مباشر وهذا ما يصعب على التالمي األسلوبنوع 

عاشر؟ وما في البيت ال األسلوببقولنا ما نوع  استبدلناهلذلك قمنا بتغييره حيث  اإلجابةإيجاد 

 غرضه؟

 أنرى نللوضع الراهن حيث  ةكانت مواكب القصيدةهذه  أنالقول  إالما يسعنا  األخيروفي .  4

دنا التي تجر األعمالنعمل بعض  األحيانفي بعض  أننا إال الفجأةموت  وخاصةالموت قد كثر 

بك ذي رفانية ويبقى وجه  أنهارغم وتمتعنا بملذات الدنيا  ةخروتلهينا عن اآل ةنسانيمن اإل

  .واإلكرامالجالل 
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 "للموت ما تلدون"دبي لرافد من روافد النص األ ةدراس
 (غراء والتحذيراإل)قواعد اللغة  

 ة:تياآل ةمثلمعي األ تأمل

 فالموت فيها لخلق هللا مفترس ⚝⚝⚝والدنيا ولذتها  إياك إياك

 1بغير سالح ءالهيجا إلىكساع  ⚝⚝⚝له  أخامن ال  إن أخاك أخاك

 ة:القاعد أحكاماكتشف 

 ؟همن يحذر الشاعر؟ و ممن يحذر :األولمل المثال أت: 1س

 .يحذره من االغترار بالدنيا ولذاتها ،ر الشاعر شخصا معيناذيح: 1ج

 .ياكإعرب : إ2س

منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به  ضمير نصب ياإ :إياك :اإلعراب: 2ج

 .ليهإمبني على الفتح في محل جر مضاف  حرف خطاب ،والكاف ،وهو مضاف

 ؟ي شيء يرغب الشاعرأمل المثال الثاني في أت: 3س

 .خاأل ةيرغب الشاعر في مالزم: 3ج

 ؟خاكأ ةما العامل في نصب لفظ: 4س

 ."لزم"إ فوذخاك الفعل المجأ ةلفظ بامل في نصالع: 4ج
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 ة:القاعد أحكامابني 

لحسنات ا يأكلوالحسد فان الحسد  إياكم ،بهتنجأمر مكروه لي إلىالمخاطب تنبيه هو  :التحذير .1

 (حديث شريف)الحطب ر النا تأكلكما 

 "عداب أو بجتنا أو احذر"تقديره  فوحذينصب االسم في المحذر منه بفعل م -

 النجاح أساس فإنها الفضيلةمثل  ،يفعله محمود أمرالمخاطب على  ثهو ح: اإلغراء .2

 "الزم" هتقدير فدوحبفعل م اإلغراءوينصب االسم في  -

ثل م ،عليه امعطوف أو اكان االسم مكرر إذاوالتحذير  اإلغراءيجب حذف الفعل في كل من  -

 .المسلمين ةبا سالل راوحفظ الج ،المروءة

 .والنميمة إياكمثل  "و فروعها إياك"ب  أيضاكان  إذافي التحذير حذفه  بو يج -

 .االجتهاد انه طريق النجاح :ويجوز حذف الفعل في غير هذه المواضيع مثل -

  و ضبطها: موارد المتعلم إحكام

 في مجال المعارف: 

                      والتحذير في ما يلي اإلغراءعين  -

 نه وثاق الذلإفالطمع الطمع  ،الحليم ةصاحبم -

  الفعليةفي مجال المعارف: 

 :وتحذير إغراءبما يناسب من  التاليةاتمم الجمل . 1

 «شاء السرإف و إياك»نه يهدم الديارإف..... 

 «ة  ماناأل ةماناأل»تحفظ الجار  فإنها..... 

 «ياك وخلف العهدإ»من النفاق ..... 

 «المروءة»شعار الفضالء  فإنها..... 

 السر كتمان ،اإلخالص الشرف، ،الشهامة :اإلغراءمع استيفاء  التاليةبالصفات  كصديق أغر. 2

  (يعوضه مال فالالشرف الشرف (  ،(عز الرجال فإنهاالشهامة  الشهامة)

 (خرابوت من اليللب وقايةنه إكتمان السر ف)، (والسعادة الجنةنه طريق إفاإلخالص  اإلخالص)

 

 نوعه األسلوب

 إغراء الحليم مصاحبة

 تحذير الطمع الطمع
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النفاق  ،مال اليتيم ،لمظال ،الجبن ،المجون :التحذير ةفاء صوريتسيلي مع ا مام كزميلحذر . 3

 ة.العجل

يوم  نه ظلماتإياك والظلم فإ(، (المجون فانه يفسد الخلقياك وإ ةلكهنه مإو الجبن ف إياك)

 (ةالقيام

 (ارالنات في كدرالصحابه من أالنفاق النفاق ف)، )هل جهنمأكله من أياك و مال اليتيم فإ)

 (ةالندامفهي  ةالعجل ةالعجل) 

  الدرس أحكام إدماجفي مجال: 

رر ح ،الرذائلسلوب الذي تنتهجه لتقنعه كي يتخلى عن ما األ ،عن سبيل الرشاد أخوكانحرف 

  .غراء والتحذيرساليب اإلأمكن من أتذكر ما قلته له موظفا ما  ةفقر
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 ملخص البحث: 
 

 خلصهستن أن لنا يمكن وما ،التعليمية العملية بها تقوم عملية وظيفة أهم الشعرية النصوص تعد

 ،إليها صلناتو التي والنتائج االجتهادات خالل من، والتطبيقية النظرية الدراسة بين المزاوجة من

 اناإلنس كيان بين يربط هذا يومنا إلى األولى عصوره في تواجده منذ األخير هذا أن فنرى

 ينب الفاعلة والممارسة االجتماعية وظيفته لنا تحدده ما وهذا ،الخارجي واقعه و الداخلي

 هذهو ذاته عن يعبر يزال وال كان الواقع وليد الشعري النص أن لنا كشف ما وهذا الفاعلين

 لخوضا إلى الشعراءقرائح  أثارت قد أثارتقد  واإلنسان الشعري النص بين الوظيفية العالقة

 المعنى ادوز األلوان فيها رتكث و األنواع فيها فتعددت هافنون في اإلبداع و جمالها غيابات في

 ةفني غاية الشعري النص وأصبح التعليمية الميادين في النصوص تلك شعرية تساهمف ،جماال

 .عنها التخلي يمكن ال ،المعنى تحةمنف المفهوم واسعة

 حدةو كونه ةالعام القيم انشأ تنقصه ال التي األهمية كل الشعري للنص يبقى نقول هنا منو 

 الشأن. سامية فعالة
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 خاتمة:
 

 ويالثان مرحلة في الشعرية النصوص تعليم مالمح رسم في متواضعة مساهمة البحث هذا يعتبر

 :يلي فيمالخصناها  النتائج بعض إلى توصلنا حيث

 ييحتو كونه في تتجلى النص هذا فمكانة األنشطة، كل لتعلم الضروري مفتاحالهو النص  -

 القواعدك ،العربية اللغة فروع لكل النهائية المحصلة بمثابة فهو ،التعليم معارف جميع على

 .وغيرها البالغة و

 .المقترحة النصوص عدد خالل من واضحة تبد الشعري بالنص العناية قلة -

 و ةنفسي مع متتالئ ال نظرنا في غلبهاأ فان المبرمجة الشعرية النصوص يخص فيما أما -

 .التلميذ رغبات

 ضبع في تقليدية روتينية طريقة فهي الشعرية المادة تعليم في األستاذ ةطريق عن أما -

 .جيدال الفهم على المساعدة التكنولوجية التعليمية الوسائل من خالية فنجدها ،األحيان

 بعض يمتقد إلى رتأيناا الميدان في باألساتذة االستعانة وبعد الشعري النص ألهمية ونظرا -

 :يلي فيما تتمثل والتي تعليمية طريقة راءإلث التوصيات

 لالخج حاجز وكسر منهم لضعفاءل نتباهاإل و ،التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة 

 .خاصة عناية بهم والعناية واالنطواء

 الصحيحة القراءة طرق على وتدريبهم وتوجيههم التالميذ إرشاد. 

 في ياايجاب طرفا التلميذ تعتبر والتي ،الحديثة التعليم طرقل المتعلمين إتباع ضرورة 

 .التعليم عملية

 الشعرية النصوص فهم لتسهيل البصرية السمعية الوسائل استعمال. 

 البحث و قراءاالست إلعادة قابلة هي وإنما نهائية، و مطلقة ليست النتائج هذه أن نقول الختام وفي

 لثانويا التعليم مستويات كافة في العنايات وتوسيع الشعرية النصوص تعليم طريقة في المستمر

 موضوعية. أكثر نتائج إلى للوصول

 .غيرنا به لينتفع و نحن به تفعنن نوأ بالموضوع منالمأ قد نكون أن األخير في ونرجو
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 و المراجع  المصادر

 أ/ المصادر 

دار  الطبع ملتزم ،1النحو و الصرف، ط في مالك ابن ألفية مالك، عبد هللا بن بن محمد -

 2008بيروت  لبنان الفكر والنشر، دار
للسنة  الموجهة المطالعة و النصوص في األدب و الجديد وآخرون، هواري مصطفى -

 الديوان نية،الوط التربية الثانوي العام و التكنولوجيا، وزارة من التعليم الثانوي الثانية
 .2012/2013المدرسية  للمطبوعات الوطني

 ب/ الدواوين 

  2001لبنان، بيروت العربي، الفكر دار ،1الحطيئة، ط ديوان شرح السكيت، ابن -

 طبعة بدون القاهرة، اإلسالمي الكتاب دار المتنبي،  الطيب أبي ديوان -
 م1999بيروت،  الجبل دار ،2، ج2شوقي، ط احمد ديوان -

  م2006-هـ 1427،دار مكتبة الهالل، بدون طبعة، 3إيليا أبو ماضي، ديوان الشعر،ط  -
 م،1994هـ،1414العلمية،  الكتب دار ،2، ط1الديوان، مج ثابت، بن حسان -

-هـ1،1406جرير بن عطية الخطفي، الديوان، دار بيروت للطباعة و النشر، ط -

 م1926

 م1303عام ،1ط الشرقية، المطبعة الديوان، تيمور، باشا إسماعيل بنت عصمت عائشة -

  2009-01-28، سنة، 1، دار الكتب العلمية، مج1جميل بن معمر، الديوان ، ط -

 ت/ المعاجم اللغوية 

 1، ط4بيروت، ج -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر   -
 م1984-هـ  1404أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، المكتب اإلعالمي اإلسالمي  -

، 4علي بن هادية ، القاموس الجديد للطالب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، ط  -
  1983ديسمبر

 ث/ المراجع 

م، ، الدار العربية للعلو1ابراهيم خليل، في نظرية األدب وعلم النص وقراءات، ط   -

 م 2010هـ 1431

العلوم ،  ووآدابه، المركز العربي للثقافة  الشعر محاسن في العمدة القيرواني، علي أبو   -

 م1983سنة 

جانب ب، اربد، شارع الجامعة، (لبن النظرية والتطبيق)بشير إبرير، تعليمية النصوص    -
 م2007هـ، 1،1427البنك اإلسالمي، ط

 للناشرون، العربية الدار ،1الشعري، ط والتحديث المنثور الشعر الخمليشي، حورية -

 م 2010-هـ1431

لمغرب الزاهي دار توبقال للنشر، دار البيضاء اجوليا كريستيفا علم النص ترجمة فريد  -
 م1991

 ،1والفن، ط العلوم بين والدين العربية تعليم ، مناع محمد طعيمة، احمد رشدي عن -
 م2000هـ/1420العربي،  الفكر دار والنشر، الطبع ملتزم

 ،4الرسالة، ط مؤسسة العربية، اللغة لمدرس العلمي الموجه الهاشمي، توفيق عابد -
 م 1993-هـ1414سوريا سنة  شارع بيروت
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 والممارسة، النظرية بين أصول تدريس اللغة العربية البجة، حسن الفاتح عبد ينظر -
 م 1999، 1ط

 ،1عبد المالك مرتاض، قضايا الشعر متابعة وتحليل ألهم قضايا الشعر المعاصرة ط -
 م2009منشورات القدس العربي، 

، دار النهضة 1ة في التراث العربي،طعزدين اسماعيل، المصادر األدبية و اللغوي -

 العربية، بيروت، بدون طبعة
ي، قطب مصطفى سانو، النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا قراءة في البديل الحضار -

 م 2016-07-15بدون طبعة 

 م2013 ، دار المدار الثقافية،1محمد زيتلي، األعمال األدبية الشعرية و النثرية، ط   -
 ج/ المجالت 

 التربوية، بالمنظومة خاص عدد العربية، للغة األعلى المجلس يصدرها فصيلة مجلة -

 هومة  بمطبعة طبع ،2000الثالث،  العدد
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