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 :بكــوش محمـد : األستــاذ
 جذع مشترك علوم وتكنولوجیا : المستوى المستھدف

 )الثالث( وصف الطبیعة :اْلـمحــور
 

 نص أدبي : النشـاط
 وفق النمط الوصفي الكفاءة المرحلیة: یستطیع المتعلم معالجة نصوص من الشعر الجاھلي والكتابة

 :األھداف التعلمیة
 :یتعرف على معاني النص وأسالیب التعبیر المختلفة ::
 :یتتبع أثر الطبیعة في وجدان الشاعر الجاھلي ::
 :یدرك المتعلم سعة خیال الشاعر الجاھلي في وصف الطبیعة ::
 :تحدید نمط النص وخصائصھ ::
 التدرب على بناء أفكار وفق النمط السائد في النص ::

 :المراجع
 :اعلوم وتكنولوجیكتاب المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجھة. جذع مشترك  ::
 )قاموس الرائد (أسطوانة مدمجة ::
 )الموسوعة الشعریة (أسطوانة مدمجة ::

 
 مطروصف البرق وال : الموضوع

 لعبید بن األبرص
 

 ساعتان :المدة الزمنیة الالزمة للدرس
 المراحل أنشطة التعلیـم أنشطـة المتعلّمیــــــن توجیھات

خالل ماذا عرفت ذلك؟  ارتبط العربي في الجاھلیة ارتباطا وثیقا بالطبیعة والبیئة التي عاش فیھا، من
الشعر وخاصة في غرض الوصف، ومن  ة نظمكثیرا ما عبر شعراء الجاھلیة عن بیئتھم وحیاتھم بواسط

 :وبیئتھم خاللھ تجلت الكثیر من مظاھر طبیعتھم وحیاتھم
من مضر، شاعر  أبو زیاد عرف الشاعر عبید بن األبرص عبید بن األبرص بن عوف بن جشم األسدي،

في ثانیة من المعلقات. نبغ  من دھاة الجاھلیة وحكمائھا، وھو أحد أصحاب المجوھرات المعدودة طبقة
ر طویال حتى قتلھ النعمان ابن  الشعر وھو كبیر، عاصر امرؤ القیس ولھ عدة مناظرات ومناقضات، عمِّ

 :میالدیة 600سنة  المنذر وقد وفد علیھ یوم بؤسھ، حوالي
فنیة تحرك خیالھ وتثیر  تقدیم النص تتنوع مشاھد الطبیعة وتتلون أمام ناظري اإلنسان حتى تشكل لوحات

عن جانب من ھذا الجمال. وضع  ثر الناس إحساسا بجمالھا، والنص اآلتي یكشفانفعالھ والشاعر أك
 المتعلمین في جو النص



مراعاة سالمة اللغة وحسن اإللقاء. جزء لكل  . قراءات التالمیذ مع47النص قراءة األستاذ للنص ص 
 تلمیذ

 :إثراء الرصید اللغوي اشرح األلفاظ التالیة
 -التّج وارتج  -رماح  -ینفي  -أقراب  -شطبا  -ریِّقھ  -الراح -الھیدب -مسفٍ –دان  -لماح  -عارض

 -إرشاح  -لھامیم  -شعثا -ِجلّة شرفا  -عشار -ریط  -بقرواح  -المستكن  -بمحفلھ  –بنجوتھ -المنصاح 
ا اعترض في األفق وسّده دالح. عارض = م -مزن -أعجاز  -ضاحي  -قرقر  -تسیم  -مشافرھا  -ھدال 

مانٌِع. / لماح = شدید البیاض / دان = مقترب / مسٍف =  َمنَعَ »: َعَرَص عارضٌ « -من سحاب أو غیره. 
األرض وتدلى./ الھیدب = المتدلي الداني من األرض./ الراح = الكف / ریِّقھ =أولھ / شطبا =  دنا من

 : اسم جبل أقراب : ج قُُرٌب = الخاصرة ینفي = یدفع
 : رماح = صانع الرمح أو متخذ الرمح / التّج وارتج = اضطرب

المنصاح = المنشق بالماء / بنجوتھ = كان بعیدا عنھ / بمحفلھ= كان في معظمھ المستكن= المختبئ في 
 :بیتھ / بقرواح = األرض المستویة المكشوفة

شھر من حملھا. ِجلّة شرفا = ریط: مفردھا ریطة وھي المالءة= الكفن / عشار= اإلبل التي علیھا عشر أ
 ::كبیرة مسنة /شعثا = متغیر الشعر متلبد

 : لھامیم : مفردھا لھموم = الناقة الغزیرة لبنھا
إرشاح = أرشحت الناقة ولدھا حكت أصل ذنبھ ودفعتھ برأسھا حتى یلحق بھا. /ھدال = مسترخٍ / 

 : مشافرھا = شفاھھا / تسیم = ترعى
 : ینة / ضاحي = البارز الظاھر من األرضقرقر = األرض المطمئنة الل

 أعجاز = أواخر / مزن= السحاب / دالح = ممتلئ من الماء
 :الشاعر؟ وبماذا شبھھا؟ صي أكتشف المعطیات ما ھي الظاھرة التي شدت انتباهیأنشطة التقییم التشخ

 :الصبح ببیاض من أین الح البرق؟ الظاھرة التي شدت انتباه الشاعر ھي ومیض البرق. وقد شبھھ
 الح البرق من السحاب

والبرق یأتي دائما  ماذا شاھد الشاعر مع ھذه الظاھرة؟ وما العالقة بینھما؟ شاھد مع البرق سحابا
 :مصاحبا للسحاب فھو ینتج عنھ وبذلك ربط السبب بالمسبب

 ما المعنى المقصود بقولھ" یكاد یدفعھ من قام بالراح"؟ :
ھو أن ھذا السحاب  نفس ھذا المعنى. المعنى المقصود بھذا القولاستخرج من النص لفظین یدالن على 

 كفھ قریب من األرض حتى صار بإمكان من قام واقفا یكاد یدفعھ ویلمسھ براحة
 دبھ ما یدل على ھذا المعنى قولھ: دان مسف فویق األرض ھي

رت عن ذلك؟ ال عب ھل یستطیع أحد أن یحتمي من المطر حسب الشاعر؟ لماذا؟ ما الصورة البیانیة التي
 للمطر وھذامكشوفة بالنسبة  فالمستكن كمن یمشي في أرض مستویة أحد یستطیع أن یحتمي من المطر،

آنذاك إذ ال تستطیع ان تحمیھ من المطر،  بسبب غزارة المطر ونوعیة المساكن التي یختبئ فیھا العرب
 البیت الخامستمثلت في التشبیھ في صدر  وقد وظف الشاعر صورة بیانیة للتعبیر عن ذلك

وسواد وتدفع  بم شبھ الشاعر جبل شطب عندما عاله أول السحاب؟ شبھھ بالخاصرة التي فیھا بیاض
 اإلبل برمح. فتظھر صورة خاصرة توجھ رمحا لتدفع بھ اإلبل

 :ما التفاعل الذي نتج عنھ المطر؟ التّج أعلى السحاب ثّم ارتّج أسفلھ
التي ترعى  النفسي لھذا الصوت؟ شبھھ بصوت النوقوما اإلیحاء  بم شبھ الشاعر صوت الرعد؟ :

 ولھذا الصوت إیحاء نفسي یتمثل في عطف وحنان الناقة على ولدھا أوالدھا.
اتجاه نزول المطر ھما  تغیر اتجاه نزول المطر بسبب عاملین طبیعیین. ما ھما؟ العامالن اللذان غیرا



 الریح وثقل أعجاز السحاب
الشاعر ھي : البرق  ، ما ھي ھذه الظواھر؟ الظواھر التي رصدھارصد الشاعر ثالثة ظواھر طبیعیة

 :والمطر والرعد
  أناقش معطیات النص

ماھي؟ الصیغة ھي صیغة المبالغة في قولھ  وردت في البیت األول صیغة نحویة تدل على قوة البرق،
 :لّمـاح

المشھد في   ھذا الشاعر متى تتبع الشاعر ھذا المشھد وما داللة ھذا الوقت على نفسیة اإلنسان؟ تتبع
 والتدبر في الظواھر اللیل. وللیل أثر في النفس بسكونھ وھدوئھ، وھو أكثر مدعاة للتأمل

على شدة قرب السحاب  لفویق تدما أثر صیغة التصغیر في لفظ "فویق" في المعنى؟ صیغة التصغیر 
 :من األرض، وصغر المسافة بینھما

 
الخامس أیھما أكثر داللة على المعنى؟ الكنایة في قولھ  وظف الشاعر التشبیھ والكنایة، في البیت

ألن أثرھا في النفس أبلغ حیث تشعر أن  "والمستكن كمن یمشي في قرواح" أكثر داللة على المعنى،
المختبئ في بیتھ معرض للمطر كالذي یمشي فیأرض مستویة مكشوفة، بینما في التشبیھ فإن المشبھ " 

المشبھ  ن المشبھ بھ "من بمحفلھ" ألن في التشبیھ یكون وجھ الشبھ فيم رتعرضا للمطمن بنجوتھ" أقل 
 أقل منھ في المشبھ بھ

اإلبل.  تعلى صووظف الشاعر ألفاظا دالة على أحوال السحاب وأخرى على صوت الرعد وأخرى 
دبھ.....  ھي ضفویق األراستخرجھا من القصیدة. األلفاظ الدالة على أحوال السحاب: دان، مسف، 

 التج أعاله ثّم ارتج أسفلھ ریقھ...
 : واما الدالة على صوت الرعد ھي نفسھا الدالة على صوت اإلبل من خالل التشبیھوھي بحا حناجرھا

یبین شدة البرق  استخرج طباقین من القصیدة وبین أثرھما المعنوي. اللیل و الصبح . وأثر ھذا الطباق
االضطراب الحاصل في  سفلھ إلبراز شدةأعاله و أ حتى أحال اللیل صبحا من بیاضھ. والثاني :

 :للسحاب
بالظواھر التي  رخبرة الشاعللشاعر خبرة بالظواھر التي تحدث عنھا. وضح أین تجلت خبرتھ تتجلى 

 عن اضطراب السحاب جالمطر ینتتحدث عنھا في أدراكھ أن البرق ینبع من السحاب، وأن 
، لربط تلك ھاستخدام التشبیأكثر الشاعر من  ما ھي الصورة البیانیة التي أكثر الشاعر من استخدامھا

 بیئتھ وطبیعتھا رالكبیر بمظاھالظواھر بما ھو معروف في بیئتھ. وھذا یبین تأثر الشاعر 
من بیئة  حبعض المالمكیف تظھر بیئة الشاعر من خالل كل ھذه األوصاف؟ من خالل النص تظھر 

، ویترقبھا كلما الحت في طحینما تسقبھا الشاعر أھمھا ندرة سقوط األمطار مما یجعل الشاعر یعجب 
 ::::األفق بشائرھا، (...أبیت اللیل أرقبھ

في  ھمصدرا إللھامكما یتجلى اعتماد ھذه البیئة على الحیوان في العیش مما جعل الشاعر یتخذھا 
 :التصویر
 :بناء دالبناء أحدأنشطة 

ألول، كأن ریِّقھ لما عال شطبا... البیت ا يالصبح "فالنص استخرج من القصیدة ثالثة تشبیھات "كبیاض 
كمن بمحفلھ" في البیت الخامس. جعل التلمیذ یدرك نمط النص  في البیت الثالث، "فمن بنجوتھ

 وخصائصھ
وِجلّةً شرفا، شعثاً في البیت  يالبیت الثاناستخرج من البیت الثاني والسابع ثالثة نعوت. داٍن مسٍف في 

 السابع
 :على لون البرق بیاض الصبح لماح ھو لون البرق استخرج من البیت األول ما یدل



تحدید نمط النص  ىالمستخرجة علاستعن باأللفاظ الدالة على األلوان واألصوات، وبالتشبیھات والنعوت 
أعجب بھا، والذي من  يالطبیعة التوخصائصھ نمط ھذا النص وصفي یصور من خاللھ الشاعر مظاھر 

 :في زمن ومكان معینین نعلى األلوالفاظ الدالة خصائصھ توظیف التشبیھات والنعوت واأل
 أتفحص االتساق واالنسجام

ورد فیھا  ياألبیات التفي النص یدل ضمیر الغائب في القصیدة إما على السحاب وإما على المطر، حدد 
الھاء في األبیات:  والسحاب ھالضمیر داال على السحاب، وبین أثره في المعنى : الضمیر الدال على 

داللة على ارتباطھا، وأن األبیات  تھذه األبیاوالثالث والرابع، والتاسع. ولتكرار ھذا الضمیر في الثاني 
 :كلھا تصب حول معنى واحد

السحاب وھي علوه فوق  ةتبین ھیئما أثر الجملة االعتراضیة في البیت الثالث على المعنى؟ ھذه الجملة 
 :جبل شطب، من أجل إعطائھ صورة واضحة بالتشبیھ

ھاتین الصفتین ھو التعمیم على جمیع  البیت الثامن؟ داللة التنكیر في يھدال "فاللة تنكیر "بحا و ما د
 :اإلبل دون تمییز بینھا

أوصاف لموصوف واحد  ما أثر تتابع النعوت في البیت السابع على المعنى؟ ھذه النعوت تتابعت ألنھا :

 ::وھي " عشارا
 لوصف اإلبل استیفاءالثامن ھو ما عالقة البیت السابع بالثامن؟ البیت 

تجاه  اباإلبل وتصرفاتھعالم یدل استیفاء الشاعر وصف اإلبل في البیت الثامن؟ یدل على خبرة الشاعر 
 :بیئة الشاعر نمألوفة مأوالدھا، وأثر ذلك في المعنى یتجلى في توضیح الصورة بمناظر 
إلینا نقال واقعیا أم نقال  طبیعیا فھل نقلھأنشطة التقویم أجمل القول في تقدیر النص وصف الشاعر مشھدا 

وجدانیا، حیث أبدى أثر ھذه المناظر  االطبیعیة وصفوجدانیا؟ علل إجابتك وصف الشاعر ھذه الظواھر 
 في نفسھ وما بعثتھ فیھ من مشاعر اإلعجاب

ذلك على داللة  االوصف؟ ممن أین استمد الشاعر المشبھ بھ في التشبیھات الكثیرة التي اعتمد علیھا في 
بھ بعیدا عنھا وھذا یدل على محدودیة  خیال الشاعر وبیئتھ؟ استمدھا من بیئتھ التي یعیش فیھا ولم یخرج

 :یسرح بخیالھ بعیدا خیال الشاعر وانحصاره في بیئتھ وحدھا دون أن
وبین أثره الجمالي.  اعتني الشاعر بتفصیل جزئیات الصور التشبیھیة. استخرج تشبیھا في ھذا السیاق

الكبیرة یفصل الشاعر التشبیھ التمثیلي القائم على الحركة، حیث نشاھد اإلبل  نالسابع والثامن البیتین بی
بحت حناجرھا  الشعث الممتلئة ضروعھا باللبن تدفع أبناءھا وترعاھا في األرض المطمئنة وقد ةالمسن

ا نتخیل تلك یجعلن وھي صورة للسحاب وتفاعالتھ من أجل سقوط المطر وللتشبیھ أثر جمالي فني
 :المظاھر ونحاول إدراك تفاصیلھا

في بناء المعاني بناء  رأثر كبیأثرت الطبیعة في بناء الشاعر لمعانیھ بناء حسیا، وضح ذلك ج: للطبیعة 
من حركة كما ھو شأن البیت الثالث  رعلیھا الشاعحسیا، ویتجلى ذلك من خالل التشبیھات وما أضفى 

 وألفھ في بیئتھ ما رآهاستمدھا الشاعر م والسابع والتي
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