
 
 

 : فًنكً ىثسه وفق الشسوط مبا يلٌ

 ف بين الناس واشتهر، وفاق مسير الشمس والقمروكالمي قد عر 
ومن خصائص صفاته أنه يمأل كل أذن حكمة، ويجعل فصاحة كل 

 .. لسان عجمة
 مناذج أخسى :

 البًت

 َوُربَّ َكالٍم َمرَّ َفوَق َمساِمعي=َكما َطنَّ في ُلوِح الَهجيِر ُذبابُ 
 اليثس

 له  هههر  كم من كالم مسيء سمعُته فلم ألِق له باال، و رميتهه خ
  إْذ لم تزْد قيمته عند  على قيمة طنين الذباب عند اشتداد الحر

 : قهههههههههههههههههههههههههههههال ابهههههههههههههههههههههههههههههن ا  يهههههههههههههههههههههههههههههر
 أسههههههرع مههههههن منحههههههدر سههههههائل  *مقالههههههة السههههههوء إلههههههى أ لههههههها 

  ذّمههههههوق بههههههالحق وبال اطههههههل *ومههههههن دعهههههها النههههههاس إلههههههى ذمههههههه 

يحذرنا الشاعر من قول السوء قائاًل : إن القول السيئ يرجع على 
رعة المهههاء المنحهههدر مهههن مكهههان شهههديد أصهههحابه بسهههرعة تشههه ه سههه

االرتفهههاع ا فالهههذ  يقهههول السهههوء للنهههاس كسنهههه يهههدعو م إلهههى سههه ه 
وبالتهههالي فههههم سهههوف يسهههّ ونه بهههالعيوب التهههي فيهههه و العيهههوب التهههي 

 . ليست فيه أيضاً و و الجاني على نفسه
 ىثس أبًات مً قصًدة إليلًا أبٌ ماضٌ :

 (وتقىُل ِإىََّك ُمْعِدُوكه تشتكٌ )  

 قصًدة ال-1

 ىثس األبًات-2

 

 األبًاتق ىثس ائطس : 
 سلك الناس في نثر الشعر طرقا منها :   
نثر ال يت مع المحافظة على ألفاهه عينها : و هذا ال يعنهي  -1

مههدنا إلههى نثهر  ههذق ا لفههاظ التههي كانههت منظومههة شهيااً سههون أننهها ع
 مس وكة منتظمة وبعثرتها ، فنسفنا نظامها وشو نا انسجامها .

نه إذا نثر الشعر بلفظه كهان صهاح ه مشههور   و ذا عيب فاحش
 ...لكون ألفاهه باقية لم يتغير منها شيء السرقة

 إبدال ألفاظ ال يت بمرادفاتها : وي قى على بعضها اآلخر   -2
: وصهههياهته بسلفهههاظ  نثهههر ال يهههت بسلفهههاظ  هيهههر ألفاههههه  -3

النههها ر ، فهههطن اسهههتياع أن يزيهههد علهههى المعنهههى كهههان ذلهههك أحسهههن 
وأجهههود ، وعلههههى كههههل حههههال فعليههههه أن يحسههههن التصههههرف ، ويههههتقن 

 التسلي  بجمل جيدة أنيقة ،
 ويجب عليه أن يتن ه إلى اآلتي : 
 ويصوهه بسلفاظ من عندق .  فهم معنى ال يت فهما جيدا 
 بعههد أن يفهههم معههاني ألفاهههه الصههع ة ،  توسههع فههي معنههاقال

 والناحية التي قصد الشاعر بيانها فيه .
 دون اسهههتعمال أ   شهههرح ال يهههت بنحهههو سهههيرين أو  ال هههة

لفظ من ألفاظ ال يت و إذا أمكن أن يزيد عدد سهيور الشهرح أو 
ينقص حسب السعة ، فهناك أبيات يتسع فيها المجال للنها ر أن 

 . نى ، ومنها ما يضيق فيها المجاليزيد على المع
 منرج مً ىثس األبًات وفق الطسائق املركىزة 

 :تمام في وص  قصيدة له وأبيال ق

 در كل وريدهههههههههههههههههههههههههههههالهًة وتههههههههههههههههههههههههههههحذاء تمأل كل أذٍن حكمًة=وب

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 :مقدمة و مالحظة 

خاصة للشهعب -تحانات ال اكالوريا كثيرا ما يستي سؤال في ام
    بنثهههر أبيهههات مهههن القصهههيدة ،  التلميهههذ، ييالهههب فيهههه -ا دبيهههة 

 تلخهههيص الهههنصك طل تنههها الفهههرق بهههين ر و لهههذلك يجهههب أن يهههد
نثهههر الهههذ  سههه ق و أن بينههها طريقتهههه فهههي ميويهههة سهههابقه و بهههين 

 و إليكم التفاصيل.   يتم بنثر ا بيتا بعد بيت ..ذال القصيدة
 ؟ بيثس الشعسنا املقصىد ف  

 منظههههههههههههههوموييلههههههههههههههق عليههههههههههههههه حههههههههههههههل الشههههههههههههههعر أو نثههههههههههههههر ال
 و شرح أبيات الشهاعر ، وبيهان مراميهه وأهرا،هه ، وبيهان 
 معههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاني ألفاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 تحليل النصوص دالنشاط: قواع          
 المو،وع :

  ىثس الشعس -2                
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 معرفة شروط و طرائق نثر الهدف :
 الشعر أ  نثر القصيدة أو بعض ا بيات



 مطىية مساجعة دزوس السية

 الثالثة يف مادة األدب العسبٌ
 الشعب األدبًة

 المو،وع:
  ىثس األبًات/ ىثس الشعس             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                    

 

 

 

، وعندما تعلن الشمس عن الرحيل تختفي وتنمحي تلك اللوحات  
 .الرائعة
فنان قدير متفجر المو  ة ، ولكنه عابث حيث يعرض لوحاته  فكسنه

 العجي ة الم تكرة  م يمحو ا بدون فائدة أمام المعج ين بفنه من الناس . 
و ك حر تس ح فيه الييور و كسن  ذا النور لشدة جماله ونقائه ، ي د

 المحلقة مكونة لوحة ساحرة للي يعة.
لقد ابتسمت لك الدنيا و أق لت فاإلنسان لترك التشاؤم:  فانا أدعوك أيها

عليك، فلم تقابلها بالع وس والكآبة ؟! ولماذا ال ت ادل ابتسامتها بابتسامة 
من عندك ؟!!إن كنت حزينا على جا ك و مجدك الضائع، فمن 

 المستحيل أن يعيدق إليك الحزن والندم والحسرة .
 إن كنت تخشى وتخاف أن تصي ك مصي ة تنزل بك ا فطنك لن تستييع

 بحزنك وخوفك أن تمنع وقوعها، وتحول دون مجياها.
وإن كنت قد ك رت وتخييت مرحلة الش اب فال تحزن ا فالزمان ال يك ر 
 وال يشيخ . فاستمد منه القوة والنشاط ا لتسعد بحياتك ...
عجيب أمرك أيها المتشائم، أتضّيع الجنة الحقيقية التي تمتلكها من أجل 

 اخوفك من جهنم التي تتو مه
وترن الحقيقة وا،حة مجسمة أمامك في  ذا الجمال ،  م يدفعك 
اكتاابك المريض إلى الخضوع لشكوك وأو ام تجعلك تفضل الشقاء 

 والجحيم على السعادة والنعيم .
فيسيها اإلنسان المتشائم الذ  يشتاق إلى المستق ل مجهول و هد ال 

ن تعيشها في نعرف عنه شياًا إنك بذلك تضحي بالسعادة التي يمكن أ
 ......يومك الحالي في س يل هد ك الذ  تجهله

 
 

 
 

 

                    
                    

 :القصًدة -1
 ما وا ْنُجمُ ههههههههههههههوا رُض ِمْلُكَك والسَّ  ***َكْم تشَتِكي وتقوُل ِإنََّك ُمْعِدُم   1
 يُمها والُ ل ُل الُمتَهَرنِّمُ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوَنس** ولَك الحقوُل وَزْ ُر ا وَأريُجها  2  
 والشهههههمُس فَهْوقَهههههَك َعْسهههههَجد  يَتَضهههههرَّمُ ** والمهههههاُء َحههههههْوَلَك فضَّهههههًة َرقراقَهههههًة  3
هههههفوِح وفهههههي الهههههذارا  4  ُدورًا ُمَزْخَرفَهههههًة وِحينًههههها يَهْههههههِدمُ ** النهههههوُر يَهْ نِهههههي فهههههي السا
اَم َمْن يتَهَعلَّمُ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههآي** اِبثًا ههههههههههههههههههههههههههههههههههفَكسَنَُّه الفنَّاُن يعهرُض ع 5  اتِِه ُقدَّ
 بحهههههههههر  تعهههههههههوُم بهههههههههه الييهههههههههوُر الُحهههههههههوَّمُ *** وكسنَّههههههههُه لَصهههههههههفائِِه وسههههههههههنائِِه  - 6
ههههْت لههههَك الههههدنيا فمهههها لَههههَك واِجًمهههها  - 7 ههههَمْت فعههههالَم ال * َ شَّ ههههمُ وتَ سَّ  تَتَ سَّ
  يهههههاَت يُهْرِجُعههههُه إليههههَك تنَههههدامُ ** ِإْن ُكْنههههَت مكَتِا ًهههها لِعههههز  قههههد مَضههههى  - 8  
  مُ ههُ هاَت َيْمنُع َأْن تِحلَّ تَجهّ ههههههههههههههههههههههه ي** أو ُكْنَت تشفُق من ُحلوِل ُمصي ةٍ   9

 ال يَهْههههَرمُ  َشهههاَخ الزمهههاُن ا فِطنَّههههُ * أو كنهههَت جهههاَوْزَت الشههه اَب فهههال تَهُقهههْل  10
 َكْيمههههههها تَهههههههزوُرَك بهههههههالظنوِن َجَههههههههنَُّم ** أَتَهههههههزوُر روَحهههههههَك َجنَّهههههههة  فَتفوتَههههههههها   11
ههههههًدا  - 12  فَتعاُفههههههها لَوسههههههاِوٍس تتَهههههههَو َّم ** وتههههههَرن الحقيقههههههَة  ههههههيكاًل مًتَجسِّ
 قهههد ِبْعههَت مهها تَهههْدِر  بمهها ال تَهْعلَهههم** يهها َمههْن َتِحهههنا إلههى هَههٍد فهههي يَهْوِمههِه   13
 
 

 ت القصًدةىثس أبًا-2
كثيرًا ما تشتكي فاإلنسان المتشائم الذ  يشكو بدون داٍع  :  أيها 

 وتّدعي الفقر، مع أن كل شيء في السماء وا رض مسخر ومهيس لك .
مظا ر الجمال المنتشرة من حقول واسعة وما بها من  و أنت الذ  تملك

  شجار.ز ر متفتح له رائحة عيرة ونسيم رقيق عليل وبالبل مغردة فوق ا 
والمياق الصافية الفضية تنساب حولك في الجداول ، والشمس التي 
 تعلوك تسكب على الماء أشعة ذ  ية فما لك ال تتفاءل وتسعد ؟!! 
النور أش ه بفنان قدير يرسم بسشعته وهالله لوحات و أشكااًل جميلة فوق 

 السهول والهضاب

  

  

  

  

  

  :من إعداد ا ستاذ
 مصيفى بن الحاج

 :للتواصل مع ا ستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 السحًه بسه اهلل السمحً  
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 / السوقر


