
 خطة أنموذجیة لتدریس مادة األدب والنصوص

 )( P M Iوفق درس
( P=Plus ,  M=Minus ,  I =Interesting ) 

  
  األدب والنصوص: المادة:                                        الیوم والتاریخ

  امرؤ القیس:الرابع العام                                  الموضوع: الصف 
  :الشعبة

  األهداف: أوالً 
  ..األهداف العامة -  أ
  .تدریب المتعلم على جودة النطق  - ١
  .سالمة األداء وتمثیل المعاني - ٢
  .دقة فهم المعاني  - ٣
  .تدریب المتعلم على تحلیل النصوص األدبیة ونقدها - ٤
  ..األهداف السلوكیة -ب

  :جعل الطالبة قادرة على أن
  .تسمي  قائل القصیدة   -١
  .تعرض  حیاة الشاعر  -٢
  .دد  غرض القصیدةتح - ٣
  .تتمكن  من إلقاء القصیدة بشكل جید  -٤
  .تحدد المعاني الصعبة الواردة في النص  -٥

  .تطبق  بعض من القواعد النحویة على بعض تراكیب النص  -٦   
  .تحدد  األبیات التي تضم وصف الفرس   -٧
  .تحدد  األبیات التي تضم وصف الفروسیة   -٨
  ) .اللبد) (الكمیت (تعطي معنى   -٩
  .تحلل  األبیات الشعریة تحلیُال أدبیاً   -١٠    
ن  أجمل بیتین في القصیدة  -١١       .تعیّ

  .تبدي  رأیها حول النص  -١٢
  .تبین  سبب اإلعجاب بالنص  -١٣
  .تبین  الجانب اإلبداعي في القصیدة   -١٤
  .أبیات من القصیدة)  ٨( تسمع    -١٥



  الوسائل التعلیمیة:ثانیًا 
  السبورة  -
  الطباشیر الملون والعادي -
  الكتاب المدرسي المقرر -
  )أوراق بیضاء(بطاقات العمل  -
   

  ..خطوات الدرس: ثالثًا 
طالبــات تكــون هنــاك رئیســة ) ٧-٥(تقســیم الطالبــات إلــى مجــامیع كــل مجموعــة تضــم             

عـة تكتـب فیهـا أراء ومقررة للمجموعة الواحدة، وتكون هنـاك بطاقـة عمـل واحـدة لـدى رئیسـة المجمو 
  .طالبات مجموعتها وبعد توحید اإلجابة من قبل الرئیسة تكتب في بطاقة العمل وتقدم للباحثة

  ..المقدمة 
إثارة انتباه الطالبات واهتمامهن بالدرس عن طریق ربـط الموضـوع الجدیـد بالموضـوع السـابق،  

ائد طــوال اختیــرت مــن وهــي قصــ(درســنا فــي الــدرس الســابق معنــى المعلقــات : فتقــول المدرســة
أحسـن شــعر مــا قبـل اإلســالم، قــوة ومتانــة وجمـال أســلوب فهــي الصـورة الناضــجة الكاملــة التــي 

  ).انتهت إلیها تجارب أدباء ما قبل اإلسالم في تعبیرهم األدبي
وكــذلك عرفنـــا األســـماء المتعـــددة التـــي أطلقــت علـــى المعلقـــات وســـبب تســـمیتها بالمعلقـــات الن 

صـــائد التــي وقـــع علیهــا االختیـــار واستحســنها النـــاس فكتبوهــا وعلقوهـــا علـــى المــراد منهـــا أنهــا ق
والیـوم ســوف نتنـاول اشــهر أصـحاب تلــك . وهــذا تفسـیر القــدماء لمعنـى التعلیــق .أسـتار الكعبـة 

  .المعلقات
  ..العرض 

  من یسمي شاعرنا لهذا الیوم؟ ):المدرسة(
  )زهیربن ابي سلمى): (طالبة(
  )عنترة بن شداد ): (طالبة( 
  )امرؤ القیس): (طالبة(
  
شاعرنا لهذا الیـوم هـو امـرؤ القـیس، وهـو خنـدج بـن حجـر بـن الحـارث مـن شـعراء ): المدرسة(

كنـدة ومــن الطبقــة األولــى مــن شـعراء مــا قبــل اإلســالم ینتهــي نسـبه إلــى بیــت عریــق مــن بیوتهــا 
  .ولد في بني أسد فنال حظه من فصاحتها

  دة خصائص فما أهم خصائص شعره؟یتمیز شعر امرؤ القیس بع ) :المدرسة(



ً وتقتـرب أوصـافه مـن (  -):المجموعة األولى( شـعر امـرؤ القـیس مؤتلـف األجـزاء لفظـًا ومعنـى
  ).بیئته وتعبر تشبیهاته عن الحقائق الحسیة التي یراها

  هناك أغراض متعددة كتب فیها الشعراء ما هي تلك األغراض؟   -):المدرسة(
  )الخ...الهجاء  –المدیح –الرثاء  –الوصف  –زل الغ(  -):المجموعة الثانیة(
  ما أهم األغراض الشعریة التي كتب فیها امرؤ القیس ؟): المدرسة (
لم یترك شاعرنا فنًا مـن فنـون الشـعر التـي اقتضـتها حیاتـه إال ذهـب (  ) :المجموعة الثالثة ( 

ان لــه فیــه مــذهب إلیه،واخــذ منــه بنصــیب،فقد ولــج فــي بــاب الغــزل فــأمعن فیــه وولــج الوصــففك
  ).حسن لما یثیره في نفسه من ذكریات  

اقــرأ الــنص قــراءة أنموذجیــة ثــم اســأل عــن معــاني الكلمــات الصــعبة فعلــى ســبیل  -:)المدرســة(
  .المثال ال الحصر

  .الخ) ...اللبد) ( الكمیت) ( وكناتها) ( اغتدي ( ما معنى الكلمات اآلتیة
  ):المجموعة الرابعة( 
  . أبكر  :اغتدي 

  . مواضعها التي تبیت بها :ناتهاوك
  .     الفرس ذات اللون المخالط لألسود واألحمر وهو اصلب الخیل جلودًا وحوافر :  الكمیت

  ما یتلبد من شعر أو صوف  :اللبد 
  . )المجموعة الخامسة(وقد تضیف إلى الجواب  

  : ما معنى البیت  ):المدرسة(
  یطیر الغالم الخف عن صهواته        ویلوي بأثواب العنیف المثقل 

القـدر الینـي وال  یشبه الخیل  إذا ما أن حركه راكبـه حتـى یغلـي غلیـان(  :)المجموعة األولى( 
ذا ركبه ال یستطیع الثبات علیه  ٕ   ) یفتر وا

  ) قد یكون هناك جواب آخر(: )المجموعة الثانیة(
  :ت ما معنى البی): المدرسة(

  دریر كخذروف الولید امره                تقلب كفیه بخیط موصل
  )المجموعة الثالثة(

حاول الشاعر أن یشبه الفرس بأنه مدیم للسیر مثل الخـذروف الـذي یـدیره الصـبي بخـیط       
  .موصل فوق رأسه ،ولعبة الخذروف الدوارة هي لعبة یلعب بها الصبیان

  )الهیكل(و) لكمیتا(ما العالقة بین  ):المدرسة( 
  ).صفتان تطلقا على الفرس العظیم (  ):المجموعة الرابعة(
  -:قال الشاعر): المدرسة(



  دریر كخذروف الولید أمره           تقلب كفیه بخیط موصـل 
  بماذا شبه الشاعر سرعة الفرس في البیت السابق ؟

الخـــذروف الموصـــلة یشـــبه الشـــاعر ســـرعة انطـــالق الفـــرس بلعبـــة ): ( المجموعـــة الخامســـة( 
  ) .بخیط فیسمع له دوي وصوت وهي لعبة یلعب بها الصبیان  

اســتخرج البیــت الــذي ) اللیــل والنهــار(هنــاك ألفــاظ تطلــق علـى الشــيء وضــده مثــل  ):المدرســة(
  یحمل الشيء وضده ؟

  ):المجموعة األولى(
  مكـر مقبـل مدبـر معـًا              كجلمود صخر حطه السیل من عل

  ما األوصاف التي أطلقها شاعرنا على الفرس؟ ):سةالمدر (
  ):المجموعة الثانیة(

شبه الفرس كأنه ضبي نافر له خاصرتان نحیلتـان ،وسـاقاه سـاقا نعامـة فـي الصـالبة والضـالة، 
  . وعدوه كإرخاء الذئب ،وتقریبه تقریب الثعلب

  )النص األفكار الموجبة في -  P(ما أجمل بیتین في القصیدة؟     -):المدرسة(
   ):المجموعة الثالثة(

  وقد اغتدي والطیر في وكناتها             بمنجـرد قید االوابـد هیكــل
  مكـر مقبـل مدبـر معـًا              كجلمود صخر حطه السیل من عل      

  ما سبب إعجابكن بتلك األبیات ؟ ):المدرسة(
الشـــعري الـــذي یفـــتح بهـــا قصـــائد  أصـــبحت عبـــارة  وقـــد اغتـــدي الـــنغم(  ):المجموعـــة الثالثـــة(

 -وســـیلة الصـــید–الطـــرد ألنهـــا المـــدخل المبكـــر للمعـــاني المباشـــرة التـــي تعطـــي أهمیـــة للفـــرس 
فالشاعر یصف فرسه وصـفًا رائعـًا فقـد وقـف عنـد سـرعته فكـان قیـدًا ألوابـد الـوحش إذا انطلقـت 

لشـدة حركتـه وســرعته  وأنهـا ال تسـتطیع إفالتــًا منـه كأنـه قیـد یأخـذ بأرجلهــا ،وهـو.فـي الصـحراء 
  ). یخیل إلینا كأنه یفر ویكر في الوقت نفسه ویقبل ویدبر في إن واحد

  
مـــا البیـــت الـــذي  لـــم یعجـــبكن أو لــــم یحمـــل صـــورة فنیـــة جمیلـــة فـــي القصــــیدة ؟                     ):المدرســـة(
)M -  األفكار السالبة في النص(  
  ):المجموعة الرابعة(

  عصارة جناء بشیب مرجل              كأن دماء الهادیات بنحره  
  سؤال موجه للمجموعة الرابعة ):المدرسة( 

  ما سبب عدم إعجابكن بالبیت  ؟     



الن الشاعر حـاول أن یقـرن بـین سـرعة الفـرس وهـو یطـرد صـیده وبـین (  )المجموعة الرابعة( 
بح كأنـــه قدرتـــه علـــى الـــتمكن منـــه فهـــو یلحـــق أول الوحـــوش فیصـــیبه دمهـــا ویعلـــق بنحـــره فیصـــ

  ) .عصارة حناء خضب بها شیب مسرح الن اللون فیه أنقى وأصفى واشد
ورد بیـــت فـــي القصـــیدة فیـــه شـــیئًا مـــن الخیـــال أو الالمعقـــول فمـــا ذلـــك البیـــت ؟                         ):المدرســـة (
)I  -  األفكار المثیرة في النص(  
   ):المجموعة الخامسة( 
  ویلوي بأثواب العنیف المثقل          یطیر الغالم الخف عن صهواته    
  ما وجه اإلثارة والغرابة في البیت السابق؟ ):المدرسة(
 المجموعة (

  ل هناك من تضیف إلى األسباب السابقة أسباب لم تورد قط؟
یشـبه الشـاعر راكــب الفـرس وكأنـه طـائر لـه أجنحـة یطیــر    : ( )المجموعـة االولىالخامسـة( 

  ).بها فكیف للغالم أن یطیر
  :( ..................))ه ):المدرسة(
  ما الصورة التي نخرج بها من تلك األبیات؟ ):المدرسة(
نجد أن غـرض الصـید موضـوع لـه فـي نفـس الشـاعر طـابع یجتمـع فیـه (  ):المجموعة االولى(

الغدو المبكـر والمباغتـة التـي تحقـق لـه الغایـة وهـي صـورة حـددت المعـالم الفنیـة واإلطـار الـذي 
  ... ).فیه كل الشعراء الذین یریدون أن یباشروا الصید  یتحرك

  .أبیات في الدرس القادم ٨حفظ) الواجب البیتي (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


