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  و ٌعمقها و ٌؤدي إلى اإلقبال علٌها األدب ٌوسع النظرة للحٌاة : لمجال ا
 126الحٌاة و الناس للمتنبً ص :قصٌدة 

حين َتْجَيُد أجسامنا دروب السعي ، وتحير عقولنا أحداث الحياة نجد في الشعر مالذًا   : التعريف بالمجال
آمنًا ، يذوب معو إرىاق أجسادنا و تيدأ لو عقولنا بعد حيرتيا و إجيادىا ، فتتالشى المتاعب و يعود لألجساد المتعبة نشاطيا ، و ترضى النفوس ، 

و القصيدة التي .فتشعر اطمئنانيا ،و تنبعث فييا ىاالت التفاؤل تبشر باشراقة النور بعد ليل الظالم ، بأمل رحيب بعد ضيق اليأس و الضجر و األلم 
 . معنا من النماذج الراقية و فييا الحياة نضرة مشرقة تقبل عميو نفوسنا و تبصر روعتيا عقولنا و تنطمق في دروب الحياة آمالنا 

 فيتعمم القرآن والكتابة وظير نبوغو  ىـ 303 العراق عام في عصر الدولة العباسية بالكوفة فيولد :مولده .بالمتنبيأبو الطيب أحمد بن الحسين الممقب   :بقائل األبيات التعريف 
 . ىـ 354 من أعظم شعراء العرب قديما وحديثا إن لم يكن أعظميم وقتل سنة المتنبييعد و. الشعر وىو صغير ، ورحل إلى مصر والشام واتصل بالحكام 

 ، ولكن عمينا أن نستفيد من تجارب وخبرات السابقين ، لنتفادى تقمبات األيام السابقينالحياة تقوم عمى العالقات بين الناس وعمى تجارب  :التعريف باألبيات 
 .والشاعر يقدم لنا خالصة تجاربو 

 5 إلى 1من . الركون لمدىر يعيق عن التدبر في أحداثو ونوائبو:-المقطع األول
 صحب الناس قبمنا ذا الزمانا           وعانيم من شأنو ما عنـــــــــانا -  1
    بغصة  كميم   منو            وان سر بعضــــــيم أحيــــــــــانااوتولو -  2

 نيع ليـــاليو            و لكن تكدر اإلحســــــــــــــــــــــــاناـربما تٍحسن  الص - 3
 وكأنا لم يرض فينــــــــا بريــب             الدىر حتى أعانو من أعانا - 4
 كمما انبت الزمــــــــــــــــــان قناة             ركب المرء فى القناة سنــــــــانا - 5

 :شرح األبٌات السابقة *
لقد عاش الناس قبلنا فً هذا الزمان وأصابهم من همومه نفس ما ٌصٌبنا وٌتعبنا اآلن  (1)
 األوقات هم فً بعض بعض ورحل الجمٌع من هذا الزمان ولم ٌخرجوا منه إال بالهموم حتى وإن أسعد (2)
قلٌال ما ٌحسن الزمان إلى اإلنسان وٌقدم له المعروف ، فهو ٌسئ إلى اإلنسان وٌعكر حٌاته  (3)
اإلنسان عدو نفسه كأنه ال ٌقبل المصائب التً ٌصٌبه بها الزمان بل ٌساعده على زٌادة الكوارث   (4)
فكلما منحه هللا شٌئاً ٌستخدمه فً الخٌر والنفع حولَّه إلى آداة للشر والحروب   (5)

 ما الفكرة الرئٌسة لألبٌات السابقة ؟
 الحٌاة متقلبة ال تسٌر على وتٌرة واحدة

  خالل األبٌات السابقة؟نما نظرة الشاعر إلى الحٌاة والناس م*
 فسرعان ما ٌعقبها شقاء ض السعادة للبعت حال واحدة فإذا منحى ال تستمر علةٌرى أن الحٌاة متقلب :  نظرة الشاعر إلى الحٌاة

 وألم، لذلك فهً مزٌج من النعٌم والبؤس،واللذة واأللم 
 :نظرة الشاعر إلى الناس   * 

 الحر الذي ٌرفض الذل نٌرى أن الناس لم ٌكتفوا بمصائب الدهر بل زادوها بتقاتلهم و معاداتهم لبعض ، كذلك ٌرى أن الناس م
 .والهوان ومنهم الذي ٌقف وقفة العداء لآلخرٌن 

 ما أبرز المشاعر فً األبٌات؟*
 .الدهشة و التعجب من موقف الناس الذٌن ٌركنون إلى الدهر و ٌأمنون مكره - 
 الحزن واألسى ألحوال الناس وتقلبات الزمان - 
 .النفور من الذل والهوان والعداء لآلخرٌن - 
 .اإلعجاب بالشجعان وحب الشجاعة واإلقدام- 
 ما أهم القٌم المستفادة من النص؟ وما أثرها على المجتمع؟* 

 الشجاعة-  عزة النفس – االستهانة بالشدائد –التسامح والمودة 
 تؤدي إلى قوة المجتمع وصالبته وتقدمه:-أثرها 
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 - بٌن العالقة التً رسمها الشاعر بٌن الناس والزمان؟  

 
إن اإلنسان ٌأمن جانب الدهر فً حال النعٌم  وعندما ٌنقلب علٌه ٌعلل وٌضع لنفسه : العالقة التً رسمها الشاعر هً 

 . المبررات التً تدفعه إلى نسج األمانً واألحالم  
 

  ما الوسائل التً استعان بها الشاعر لتحقٌق تجربته ؟ •
•   
. النظرة العمٌقة فً أحوال معاصرٌه والحٌاة التً عاشها فً ظل الترف والنعٌم ثم البؤس والشقاء •
 ما الذي ٌهدف إلٌه الشاعر فً هذه القصٌدة ؟  •
.  هو بٌان حال اإلنسان وعالقته بالدهر وزعمه بأن الموت هاجس بعٌد ال ٌلقاه رٌثما ٌحقق غاٌاته  •

 
 :-هات مرادف اآلتً* 

 الرمح : أتعبهم                تكدر تعكر                               القناة: عناهم 
 المعروف: مصائب الدهر  الصنٌع:  نهلك           رٌب الدهر –نتفانى نتقاتل 

 ألم فً الحلق  : غصة 

 تسئ وتكدر ،× تصفً      تحسن : أحزن                        تكدر : سر -             هات ضد اآلتً* 

  ج قنا  قناة و هو المعروف     صنائع   غصة غصص :   أسنة     الصنٌع: هات جمع اآلتً             سنان * 

 رٌبة:  إنسان       رٌب: الناس:           هات مفرد اآلتً* 
 :وضح الصور البالغٌة التالٌة وبٌن نوعها وداللتها* 

 صحب الناس ذا الزمانا  -  
 .......................     شبه الزمان بإنسان ٌصاحب وحذف المشبه به

 .استعارة مكنٌة للداللة على معاناة الجمٌع من متاعب الدهر
 كناٌة عن خٌبة األمل:             تولوا بغصة- 
 .استعارة مكنٌة......................ولكن تكدر اإلحسانا     شبه اإلحسان بالماء الصافً الذي ٌعكر وحذف المشبه به - 
 كلما أنبت الزمان قناة- 

 استعارة مكنٌة.................... شبه الزمان بالشجرة التً تنبت وحذف المشبه به
شبه مصاعب الدهر ومكائد الدهر بالقناة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة للداللة على تنوع 

 .وتعدد متاعب الدهر ومصائبه
 .أخرج  من األبٌات  السابقة محسنا  بدٌعٌا  وبٌن نوعه وأثره* 
 .طباق ٌوضح المعنى وٌبرزه (تكدر-   تحسن   )
 أي الكلمتٌن السابقتٌن أنسب فً سٌاقها ؟ ولماذا ؟  ( صاحب –صحب ) 

 .األولى أنسب ألن صحب تكون بٌن من ال تربطهم صداقة أو مودة 
 .بٌنما صاحب تكون لمن بٌنهم صداقة

 أي الكلمتٌن السابقتٌن أنسب فً سٌاقها ؟ ولماذا؟ (تولوا ، رحلوا) 
 .األولى أنسب ألنها تناسب حالة  الضٌق واأللم

 وإن سر  بعضهم أحٌانا؟" ماذا أفادت كلمة أحٌانا بعد كلمة بعضهم فً قوله 
 .  تفٌد أن أوقات السرور قلٌلة ونادرة جدا
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 10 إلى 5من .       اإليمان بحتمية الموت يعين عمى مواجية الحياة بمصاعبيا  :-المقطع الثاني
 ومراد النفوس أصـــــــــــــغر من أن            نتعادى فيــــــــــــــــــو  وأن نتفانى -  6    
 غير أن الفتى يالقي المنــــــــــــايــا             كالحات وال يالقي اليوانـــــــــا -  7    
 ولو أن الحيــــاة تبقــــــــــــــــــــــى لحي             لعددنا أضمنا الشـــــــــــــــجعانــــا -  8    
ذا لم يكن من المـــــــــــــــــــــــوت بد            فمن العجز أن تكون جبانــا -  9      وا 
 كل ما لم يكن من الصعب في            األنفس سيل فيو إذ ىو كانا -  10  

 :شرح األبٌات 
وأحالمنا وآمالنا فً الحٌاة تافهة ال تستحق أن نتعادى من أجلها أو نعمل على أن ٌقتل بعضنا بعضا  (6)
واإلنسان الحر الكرٌم هو من ٌفضل الموت مهما كانت صورته على العٌش الذلٌل  (7)
الحٌاة ال تدوم ألحد ولو كانت دائمة لكان األبطال والشجعان أبعد الناس عن الصواب لهالك أنفسهم مع علمهم بدوام الحٌاة  (8)
وإذا كان الموت ال مهرب منه إذن من الضعف أن تعٌش حٌاتك جبانا  (9 )

إنما ٌصعب األمر قبل وقوعه، فإذا هو وقع سهل أمره : أي (10 )

 ما الفكرة الرئٌسة لألبٌات السابقة؟
 (.اإلٌمان بحتمٌة الموت ٌعٌن على مواجهة الحٌاة بمصاعبها  ).الموت نهاٌة كل إنسان فً الحٌاة

 ما أبرز المشاعر فً األبٌات السابقة؟
 .حب الشجاعة واإلقدام 

 النفور من الذل والهوان 
 .اإلٌمان بحتمٌة الموت

 ما أبرز القٌم المستفادة من األبٌات ؟
 عزة النفس  فً البٌت الثانً

 الشجاعة فً البٌت الرابع
 االستهانة بالشدائد فً البٌت األخٌر

:  من أهم الدروس المستفادة ما الحكم المستفادة من األبٌات السابقة؟
 الحٌاة ال تبقى لحً

  .الكرٌم  الحر ٌفضل الموت على الذل والهوان
 الحٌاة ملٌئة بالتجارب والعاقل من ٌستفٌد منها -
 اإلنسان ال ٌخرج من الكون إال باألسى والهموم -
 الزمان ٌعكر صفو الحٌاة فهو ٌسئ لإلنسان كثٌرا حتى وإن أفرحه قلٌال -
 مهما تكن أحالمنا فهً ال تستحق الحقد والكراهٌة لغٌرنا من أجل تحقٌقها -
 اإلنسان الحر الشجاع ٌفضل الموت وال ٌقبل الحٌاة الذلٌلة -
 . الموت حقٌقة حتمٌة ال ٌمكن بحال الفرار منها-

 هات مرادف اآلتً

 ج فتيان فتيةالموت ومفردها منٌة    الفتً   :     هدف         المناٌا :     مراد 

 مفر:   عابسان           بد :     كالحات
 .ندرة الصور الخٌالٌة فً األبٌات السابقة عكس ما كان فً األبٌات الخمس األولى:-   علل* 

 .ألنه اعتمد على األدلة العقلٌة والبرهان والمنطق لإلقناع

 ما المحسن البدٌعً فً البٌت األخٌر ؟ وما أثره؟
 سهل فٌها إذا هو كانا /                ما لم ٌكن من الصعب     

             مقابلة توضح المعنى
 :-أخرج من األبٌات اآلتً

 فعال مضارعا مرفوعا    ٌالقً    وبٌن عالمة الرفع     الضمة المقدرة- 1
 حرفا ناسخا    أن          وبٌن اسمه     الفتى        وخبره    ٌالقً -  2
 مضارعا منصوبا   نتعادى    وبٌن سبب النصب     سبق بحرف نصب - 3
 مضارعا مجزوما    ٌكن     وبٌن عالمة الجزم    السكون- 4
  كانا  بمعنى وقع و حدث –كان تامة               ٌكن - 5
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  ما الوسائل التي استعان بيا الشاعر لتحقيق تجربتو ؟ •
. النظرة العميقة في أحوال معاصريو والحياة التي عاشيا في ظل الترف والنعيم ثم البؤس والشقاء •
 ما الذي ييدف إليو الشاعر في ىذه القصيدة ؟  •
. ىو بيان حال اإلنسان وعالقتو بالدىر وزعمو بأن الموت ىاجس بعيد ال يمقاه ريثما يحقق غاياتو  •

  .تدريب (مهارة كتابت التعليق  ) •
 .أكسب اإلسالم المرأة المسلمة واقعا حضارٌا ممٌزا و غٌر مألوف فً تارٌخ الحضارات السابقة   ):    السؤال     •
       (.  اكتب تعلٌقا حول هذه العبارة موضحا و معلال و مستدال على ما تقول  •

  وازن بني ما كتبته و بني املىضىع التايل  •

•  
التعلوق على بعض ما نراه يف  عادًة وكون. هو التعلوق بالرأي املعّبر عن حدث أو ذيء ما ويف أكثر األحوان وكون معارضًا: تعرٌف التعلٌق  •

التعلوق  حيتاج اىل الرتكوز و  دوادوة- رواضوة - أدبوة - هناك تعلوقات فنّوة و. احلواة الووموة أو ما نراه يف الصحف من أخبار أو أحداث

 . فهو كالنقد متامًا. والعناوة يف الطرح 

 : جوانب التعلٌق  •
الكتابة عن  فمن غٌر المعقول. كتابة التعلٌق البد أن ٌسبقها إلمام تام بما نرٌد أن نعلّق علٌه  : التوضٌح و التفسٌر – 1 •

الموضوع بعناٌة تامة وجمع النقاط المراد  لذلك البد من قراءة. ال ندري ما هو وما هً نقاط الطرح فٌه  موضوع
.  التعلٌق ٌكون محدد فً نقد موضوع ما و  بدأنا فً تحدٌد الخطوط األولى لكتابة التعلٌق وبذلك نكون قد. التعلٌق علٌها

ولوال الموضوع لما جاء . والموضوع هو المسبب لهذا التعلٌق  أي أن التعلٌق سبب.. سابق له  ومتعلق بموضوع
 .. التعلٌق

 . و ذلك ٌكون بالتعلٌل المناسب للتعلٌق على ما ورد من ردود و أفكار :التعلٌل  – 2 •
.   و ذلك لكً ٌكون التعلٌق جادا و مستندا إلى األدلة الواقعٌة التً تؤٌده :االستدالل  – 3 •
 و التعمق فً عرض التعلٌق و اإلحاطة بكل جوانب الموضوع المعروض للتعلٌق  استٌفاء جمٌع الفكر المعروضة – 4 •
. ترتٌب الفكر و تسلسلها  – 5 •
. انتفاء التكرار  – 6 •
.  جمال األسلوب و الصحة اللغوٌة هجاء و نحوا و بنٌة  – 7 •

 
. أعد كتابة الموضوع مستفٌدا من المناقشة : التقوٌم   •

   .وقفة خارجٌة عالجٌة :  الجهد الذاتً •


