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أراك عصي
الدمع

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
العباسي
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االستعداد لقراءة
النص

العنصر األد� تحديد
الشعر هو الفن الذي يتيح للعاطفة أن تتنفس وتتكاثف وتتلون ، وال يمكن أنالعاطفة

نقرأ الشعر من دون أن نسأل
عن العاطفة المسيطرة على الشاعر ، فهي � كثير من األحيان الباعث � النص

الحياة ، وهي التي تشكل
 اللغة � النص وتلون الصور واالستعارات ، وترسم لحن الموسيقا واإليقاع .

تطبيق على المفردات
( الصبابة ، جوانحي ،امأل الفرغات بالكلمات المناسبة والمعجم :

أضوا� )
وأدمُع جفني منفؤادي � ثوب                 يرفل ●

بعادَك تهمُل
نورٌ كليل وليل الهممن أين أبدأ تم�يق الدجى ؟ فأنا●
يتردد● بين عينالشوق ودموع

الصبا
أضوابة

� جوانح
ي
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أثناء قراءة النص
اقرأ القصيدة قراءة صامتة ، مدققاً � المعنى ، مجيباً عن األسئلة التي على الهامش

ْبُر                   أما لِْلَهوى نَْهيٌثم احفظها استعدادا للمناقشة ْمِع شيَمتــــَُك الص� أراَك عصي� الد�
عليَك و ال أْمـــُر؟

بَلى، أنا ُمْشتاٌق وعندَي َلْوَعـــــــةٌ                   ولكن� ِمْثلي ال ُيــــــذاُع
لـــُه ِسر�!

إذا اللّيُل أَْضوا� بََسْطُت يََد الهوى                   وأْذَلْلُت دْمعاً من
َخالئِقِه الِكبــــُْر

تَكاُد ُتِضْيُء الناُر بين َجـــــوانِحي                   إذا هي أْذكَْتها
بابَُة والِفْكــــُر الص�

ُمَعل�َلتي بالَوْصِل، والَموُت دونَـــــُه                    إذا ِمت� َظْمآناً فال
نََزَل الَقطــــــُْر!

عــــــِْت الَمَود�َة بْيننــا                    وأْحَسُن من بعِض َحِفْظُت َوَضي�
الَوفاِء لِك الُعْذُر

وما هذه األيـــــاُم إالّ َصحــــائٌف                    ِألْحُرِفها من كَف� كاتِِبها
ُ ْش

 - ما1
معنى أراك

هنا؟ هل هي
رؤية العين

أو رؤية
القلب؟

 – بم2
وصف
الشاعر

دمعته؟هل
تقع الصفة

جملة؟  – ما نوع3
المشتق
معللتي؟

وكيف يؤثر
هذا على
المعنى؟

 – الهاء �4
دونه تعود
على ماذا ؟

 – بم5
وصف

اآلنسة ؟ ما
نوع الصفة ؟
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أنشطة ما بعد
النص .

حول النص

ما الفكرة المحو�ية �❶
األبيات ؟

 )؟ وما هي المفردات التي5 -  1ما العاطفة المسيطرة على األبيات من (❷
ُتحيل على هذا اإلحساس ؟

يعيش الشاعر صراعاً بين حالين يتنازعانه . اشرح هذين الحالين ، مستدالً على❸
ما تقول بما جاء � النص .

الشوق واللوعة
والحسرة .

الشوق  : الصبر ، مشتاق ،الهوى
اللوعة الحسرة : لوعة ، الليل ، أذللت ،النار ،

الفخر  : عصي الدمع ، مثلي ال يذاع
له سر .

الِكْبُر :حيث إنه ال يبوح بما � قلبه ألحد ،دمعه عصي�.
الشوق واللوعة:حيث إنه عاشق متيم مشتاق دمعه ع�يز ينهمر عندما يخلوالبيتين األول والثا�.

والرابع الثالث ن ت ال ه بنف
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قدم الشاعر من خالل الصورة الحوا�ية التي استخدمها مدى دالل محبوبته❹
وتثاقلها عليه وتعنتها

      معه ، وضح ذلك مستعيناً بما جاء باألبيات . وأي األبيات –� رأيك- يعبر عن
ذلك أوضح تعبير وأعمقه ؟

إن حبيبتي تسائلني متجاهلة ومن مثلي ال ينكر شأنه وال تخبأ شهرته ؛ على الرغم من
سوء حاله . أ�يد إجابتك وفق هواك بأنني قتيل حبك فرجعت تغصه بقولها إن قتالي كثر

فأي منهم أنت . ومن إجابتها تلك زادت � روح الشاعر الحزن والبؤس . أجابها الشاعر بعد
كل تلك المعاناة التي حزت � نفسه من قبلها قائال : لو أردت لم تظلميني بكثرة تساؤلك

وأنت عالمة �  وخبيرة بأمري .

فقلُت كما شاَءْت وشاَء لها الهوى:                  َقتيُلِك! قالت:
أي�هْم؟ َفُهْم كُثــــُْر
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[ عصي الدمع – أذللُت دمعاً – حِفظُت – ضيعت المودة – مشتاق وعندي لوعة – شيمتك

الصبر – الوفاء – شيمتها الغدر –
ال يذاع له سر – بسطت يد الهوى ]

العتاب حالة القوة حالة الضعف
عصي
الدمع

أذللُت
دمعاً

حِفظ
ضيعتُت

المودة
مشتاق

وعندي لوعة
شيمتك

الصبر
الوفا

ء
 شيمتها

الغدر

ال يذاع له
سر

بسطت يد
الهوى
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حول لغة
النص

كثرت � األبيات الجمل االسمية ، مثل « شيمتك الصبر» . تتبع كل❶
الجمل االسمية � النص

الجملة      وحدد أركانها ( المبتدأ والخبر ) المبتدأ الخبر

شيَمتــــَُك
ْبُر  لِْلَهوى نَْهيٌالص�
أناعليَك

ُمْشتا
ٌق

وعندَي
من َخالئِقِهَلْوَعـــــــةٌ 

وأْحَسُن من بعِضالِكبــــُْر
بَِنْفسي من الغاديَن �الَوفاِء لِك الُعْذُر

َهواَي لهاالحي� غـاَدةٌ 
وبَْهَجُتهاذْنٌب،
و� بعض الَوفاِءُعـــْذُر
ـــةٌ وهيَمَذلـ�

ٌ

ْب الص�
ُر

شيَمتــــُ
ك نَْه

ي
ِْللَهو

ى أن
ا

ُمْشت
اٌق عندَلْوَعـــــــةٌ 
َي منالِكبــــُْر

َخالئِقِه الُع
ْذُر

أْح
َسُن غـاَد

ةٌ 
ِنَْف
س
ي

َهوا
َي

ذْنٌب
، وبَْهَجُت

ها
ُعـــْذُر

ـــةٌ و�َمَذلـ�
بعض َعليَمــــوه

ٌ
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حول قارئ
النص

هل تظن أن الوفاء قد يصبح ذالً أحياناً كما❶
أشار الشاعر ؟

هل ج�بت أن تعيش حالة صراع بين حالتين متناقضتين ؟❷
تحدث عن تج�بتك .

ما غرض االستفهام �❷
البيت األول ؟

حدد الكناية � البيت الرابع ؟ وما القيمة التي❸
أضافتها إ� المعنى ؟

فجاءالبيتهذا�أماعامبشكلعديدةأغراضلهاالستفهام:
للتعجب والدهشة .

الكناية:(تكاد تضيء النار بين جوانحي ) , للتعليل على عظم
الشوق وتأججه .

.والضعف أمام سلطان الحب . نعم ،عندما يقابل اإلحسان باإلساءة 
يؤدي ذلك للمذلة .

الحوار المناقشة .


