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الطـــــــين

نواتج التعلم:
 – يبين المتعلم المعنى اإلجما�1

للنص الشعري ....
 – يفسر المفردات من خالل السياق .2
 – يستنتج الدالالت التعبي�ية .3
 – يحلل النص � سياقه التا�يخي4

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
حصتين
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القـــــــراءة
نص شعري
من العصر
الحديث
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االستعداد لقراءة
النص

العنصر األد� تحديد فكرة
يكتب الشعراء قصائدهم ؛ لنشاركهم إحساسهم ورؤاهم وأفكارهم حول هذهالنص

الحياة ، وقد يقدمون لنا
تج�بتهم الشخصية ، ومعاناتهم وقد يدعوننا لنكشف معهم مشاعرهم الدفينة

، فرحهم ، أملهم ، ألمهم
ولكي تصل إ� ذلك تحتاج إ� قراءة معمقة متمهلة ، تسال وتتأمل وت�بط

بعضها ببعض .
تحليل

التفاصيل
العنصر األد�

يستطيع الشعراء أن يعبروا عن معاٍن كثيرة � نصوص أو كلمات قليلة ولذلك
يحتاج القارئ أن يقف طويالً

عند كثير من كلمات النص وصوره؛ ليحلل التفاصيل التي توحي بها وتدل عليها ،
وأحياناً يستخدم الشاعر

الكلمات لتدل على معنى ً خاٍص قد ال تجده � المعجم ، ولكنك تستدل عليه
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الكلمة معناها � -  المعجم -  ( الحر� ) مهناها – � القصيدة – (
المجازي )

الطين التراب المختلط بالماء وقد يسمى
بذلك ، وإن زالت عنه رطوبة الماء و ......

... الوحل

اإلنسان

العنصر األد�

تطبيق على
ى ،المفردات والمعجم امأل الفراغات بالكلمات المناسبة : [ الجمان ، موش�

ُتباهي ، يصول ]
كانت تلف حول جسدها شاالً ح�يراً                     [√

بالدانتيل ]
ال               الظالم وال يجول إال حين ُيكَت�م صوت√

الحق

موش�
ى يصو

تباهيل
الجما

ن
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 (1957 - 1890 أبو ماضي ( إيليا

 � أوائل القرن العش�ين. رحل إيلياشعراء المهجر يعتبر من أهم لبنا� عر�شاعر 
 وعمل فيها ونشر أوائل قصائده . ثم هاجر إ� الواليات1902 عام مصرإ� 

� الواليات المتحدةالرابطة القلمية. شارك � تأسيس 1912المتحدة عام 
.وميخائيل نعيمة جبران خليل جبراناألم�يكية مع 

يعتبر إيليا من الشعراء المهج�يين الذين تفرغوا لألدب والصحافة، ويالحظ غلبة
االتجاه اإلنسا� على سائر أشعاره، والسيما الشعر الذي قاله � ظل الرابطة

القلمية وتأثر فيه بمدرسة جبران.
 مدرسة أدب المهجر

     يطلق أدب المهجر على األدب الذي أنشأه العرب الذين هاجروا من بالد الشام
إ� أم�يكا الشمالية والجنوبية، وكونوا جاليات ع�بية، وروابط أدبية أخرجت صحفا

ومجالت تهتم بشؤونهم وأدبهم. ومن  أبرز شعرائهم وكتابهم: جبران خليل جبران،
ميخائيل ماضي نعيمة، إيليا أبو ماضي ... 
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أثناء قراءة النص

اقرأ النص قراءة جه�ية معبرة ثم قراءة صامتة مدققاً � المعنى ، مجيباً عن
بَْدـــــَحـِقـيـرٌ َفـَصـاألسئلة على هامش النص اَل تَْيًها َوَعْ�   يُننَِسَي أن�ُهاَعًةــــسالط�

ــــٌنِطي
ــــــَتَمر�ْدَو َحـَوى اْلَمـاَل كيـُسُه َفـ   ـَبَمُه َفَتــــــَو كََسى اْلَخز� ِجْس

اَهى
َةٌ َو الَ  أَْنَت َفْرَقْدـــــَما أَنَا َفْحم   َيَـا  تَِمـْل بِـَوْجِهـَكأَِخي ال

 َعن�ي
تََتـَقل�ْد ـــذي اّلـــــ�ْؤُلَؤبـَُس َو الل   �ِيَرـتَْصَنِع اْلَحأَْنَت  لَم ْ

الّذي تَْلـ
َماَنُـَت َو الَ تَْشَرُب اْلج

ْد  اْلُمَنض�
  ُجاَر إَذا ـــأَْنَت  الَ تَأْكُُل الن�َض

ْعـ
� ِكَسا�ِ الرِّديِم تَْشَقى    ِمْثـــــاِةأَْنـَت � اْلُبْرَدِة الُمَوش�

 ما1-
العالقة

بين تشقى
وتسعد
والنهار
والليل

 - ما الذي2
يرمي إليه

الشاعر حين
يقول :نسي

الطين أنه طين
- المعنى3

المعجمي
للكلمتين

فحمة وفرقد
يختلف عن

المعنى
السيا�

األبيات ما
المعنى المراد

� سياق
القصيدة .
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27 َو أََمانِيَك كُل�هـــَا
ِمْن َعْســــَجْد

أَأََما�ِ� كُلّـــــــَُها ِمْن ُتـــَراٍب

َو أََمانِيَك لِْلُخــــــُلوِد اْلمـــَُؤك�ْد   َو أََما�ِ� كُل�هــــَا لِلتــــــ�الَِشي

كََذِويــــَها َو أَي� َشـــْيٍء يــُْؤبَْد ال َفَهِذي َو تِْلَك تَأْ�ِ َو تَْم
ِضي

ْد ُم أَالَ تَْشتـــــَِكي أَالَ تََتنـــــَه� َك أُي�َها اْلُمْزَدِهي إذا َمس�
ْقـ  الس�

َو �ِ َحاَلِة اْلُمِصيـــــَبِة يَْكمــَْد  َوْجُهَك ِل  أْنَت ِمْثلِي يَِبش�
لن�ْعَمى

ِحيَن تَْخَفى َو ِعْنَدَما تَتــــــََو
ْد ق�

الن�ُجوُم الّتي تََراَهــــا أََراهـــــَا

َو أَنَا َمْع خَصاَصِتي َلسـُْت 
ْ َ ْ َ أ

   أَْد�َ َعَلى ِغَناَكَلْسَت
ا َ إَل

- استخدم4
الشاعر الجمل
االستفهامية
أيضاً لتأكيد
الفكرة اقرأ

األبيات
المتضمنة

جمالً
استفهامية

وسجل
التفاصيل التي
ساقها الشاعر
لتأكيد فكرته.

-ما العالقة5
بين يبش

ويكمد وبين
غنى وخصاصة

وأد� وأبعد.

- قارن بين6
البيت األول

واألخير
وحاول أن

تعبر عن فكر
القصيدة
بأسلوبك.
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أنشطة ما بعد
النص

من الذي يتحدث عنه الشاعر ويخاطبه ؟ ولماذا❶
اختار له اسم الطين ؟

عرض الشاعر لمظاهر تدل على أن الطين نسي حقيقته ؟❷
؟اذكر بعض هذه المظاهر 

يؤكد الشاعر على فكرته المحو�ية � األبيات ؟ عبر عن هذه الفكرة❸
.� جملة من إنشائك 

يتحدث الشاعر عن اإلنسان المتكبر ،الذي نسي حقيقته التي خلق منها
"َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنَساَنواختار الشاعر له اسم الطين ألنه ُخلق من الطين 

ن ِطيٍن " ِمن ُسَالَلٍة م�

دعوة اإلنسان إ� نبذ التكبر والتحلي بخلق التواضع .بهدف إصالح الفرد
ليصلح المجتمع بأكمله .

َفـَصــــــاَل تَْيًها َوَعْر
بَْد كََسى اْلَخز� ِجْســــــَمُه َفَتـَب 

َحـَوى اْلَمـاَل كيـُسُه َفـــــــَتاَهى
َمر�ْد

َ َما أَنَا َفْحمـــــَةٌ َو ال
 أَْنَت َفْرَقْد
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استخدم الشاعر خمس جمل اسمية مبتدؤها الضمير ( أنت ) عين خبر كل❹

منها ، والحظ كيف عّمق
      ذلك من فكرة المساواة بينه وبين ( الطين )؟

نفى الشاعر الفروق بينه وبين [ الطين ] من خالل مقارنات كثيرة استخدم5
فيها المتضادات بكثافة .

تتبع هذه المتضادات .وبين كيف كان لها دور � توضيح فكرة الشاعر
وتعميقها؟

أَْنَت  لَم ْ
أَْنَت  الَ تَأْكُُل الن�تَْصَنِع اْلَحـ�ِيَر

ـــــاةِ َضـــاَر أَْنـَت � اْلُبْرَدِة الُمَوش�
 َوْجُهَكِمْثلِــي أْنَت ِمْثلِي يَِبش�

أْنَت ِمْثلِي ِمَن الــــث�َرى  لِلن�ْعَمى
َو إَلْيِه

لَم ْالجملة الفعلية 
ال تأكلالجملة الفعلية تَْصَنِع اْلَحـ�ِيَر

مثلالنظار .
مثلي

ي مثل
ي

فحمة /
تشقى /فرقد

النهار /تسعد
تراب /الظالم

عسجد

التالشي /
هذي /الخلود
يبش /تلك
تخفى /يكمد
تتوقد

أد� /
استخدمها الشاعر استخداماً طبيعياً دون اإلخالل بالمعنى ،أبعد

بل ساعدت على نقل تج�بته الشعو�ية و إثرائها .وبدا ذلك
� االستخدام العفوي للطباق لبيان المفارقات بين نمطين

اة لل ة ظ ال � ل أ ش ال
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هل مررت بتج�بة شخصية جعلتك تفكر كما فكر7
الشاعر ؟ تحّدث عنها .

كيف ترى  نفسك وموقفك من صفة8
التعا� والتكبر ؟

هل ترى أن المساواة متحققة � هذا العصر ؟6
مادعم رأيك باألدلة . جاء العصر الحديث الذي يد�عي فيه المدعون بأنه عصر التقد�

والحضارة والمدنية فظَهرت فيه الُعنص�ية البغيضة النتنة � أبشع
صورها وأسوأ حاالتها.

الحوار
والمناقشة

الحوار
والمناقشة

التمييز العنصري
التمييز العنصريبسبب اللون .
التمييز العنصريبسبب الدين .
بسبب العرق .


