
 ...االيیكمم  شررحح  ددررسس  قصيیددةة  أأبب
 
 

٬،  عملل  سفيیرراا  لبالددهه  ٬،  لهھ  ١۱٩۹١۱٦:  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ٬،  وولدد  في  حلبب    االشاعرر 
 مؤؤلفاتت  كثيیررةة

:  ااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي  ٬،  االخصائصص  االحضارريیة  في  ااإلسالمم  ٬،    منن  مؤؤلفاتهھ 
 في  االفقهھ  االحضارريي

 :  ووصفف  لمشاعرر  ااألبب  االصاددقة٬،  ووعاططفتهھ  االجيیاشة  نحوو  أأووالددهه  االمناسبة  
 :  االعالقة  االحقيیقيیة  بيینن  ااألبب  ووأأووالددهه    االفكررةة  االمحوورريیة
ااألثرر  االذذيي  ترركهھ  غيیابب    –:  تذذكرر  االشاعرر  لصوورر  االططفوولة  لددىى  أأووالددهه    ااألفكارر  االثانوويیة
 ااألووالدد  عليیهھ  

 هھ  ٬،  ووصددقق  االمشاعرر  االنبيیلة  نحوو  ااألبناء  :  االحبب  ااألبوويي  االذذيي  ال  يیمكنن  ووصف  االعاططفة 
مظظاهھھھرر  االعاططفة  :  تعلقق  االشاعرر  بأووالددهه  ووقدد  ظظهھرر  ذذلكك  منن  خاللل  تذذكررهه  لكلل  مووااقفف   

 االططفوولة  بعدد  ررحيیلهھمم  
 ووووصفهھ  لحرركاتهھمم  ووسكناتهھمم  ووصررااخهھمم  ٬،  ووأأخيیرراا  بكاؤؤهه  على  فررااقق  أأووالددهه  

عدد  االقاررئئ  على  أأنن  *  عررضض  االتفاصيیلل  االحيیة  االتي  تسا  تقنيیة  (  االمشهھدد  )  في  االشعرر 
 يیعملل  حووااسهھ  كلهھا  

 الستيیعابب  االلووحة  االتي  يیعررضهھا  االشاعرر  
 منح  االنصص  عمقا  ووررؤؤيیة  ووإإيیقاعا  ووشكال  خاصا  يیمكنن  االقاررئئ  االتفاعلل  مع  االنصص *
 

:  (  شابهھ  :  ااختلطط  بهھ  )٬،(  االددمى  :  جمع  ددميیة  ووهھھھي  االلعبة)  ٬،(هھھھتافهھمم  :  صووتهھمم    االمفررددااتت
  (االعالي

(  يیشيیع  :  يینتشرر  )  ٬،(  االمحموومم  :  االمصابب  بالحمى)٬،  (  نجيیهھمم  :  صووتهھمم  االمنخفضض)  ٬، )
 ٬،   ( االنصبب  :  االتعبب

قفلل  االبابب  منن  االددااخلل)٬،  (  االصخبب  :  االضجيیج)٬،(  االشططرر  :    –االمززاالج  :  جمع  مززالجج   )
 ٬، ( االنصفف

قضموواا  :  أأكلوواا  )٬،  (  االقططا  :  ططائرر  أأكبرر  منن  االحمامم  مشيیتهھ  ثقيیلة  )  ٬،(  جلدداا  :  صبرراا  )  ٬،(   )
  ( يیجبب  :  يیخفقق

  ( :  االالئموونن  )  ٬،  (  خوورر:  االبكاء  بصووتت  منخفضض  االعذذاالل )
 ( :  (تووقدد  االططفوولة:  ززيیاددةة  نشاطط  ااألططفالل  )  ٬،(  وويیح  االيیوومم  :  االحززنن  وواالكآبة  أللفاظظ  االمووحيیة

االتسابقق  في  مجاووررتي  ٬،  يیتززااحموونن  :  حبب  ااألووالدد  ألبيیهھمم)٬،  (  نهھبوواا  :  حبب  ااألووالدد   )
 ( للحلووىى

  -االتشاكي  –االتشاكسس    -ى  وواالكتبب  االمبعثررةةاالددم  –االشغبب    –:  االضجيیج    مظظاهھھھرر  االططفوولة
  – االتباكي



أأكلل    –االتخرريیبب  غيیرر  االمتعمدد    -االلعبب  ددوونن  تعبب    –االمززااحمة  عندد  االوواالدديینن    -االتضاحكك
 االفضالتت    -االحلووىى

:  ااالستفهھامم  :  (  أأيینن  )  ووقدد  تكرررر  كثيیرراا  ٬،  ووقدد  أأفادد  االتحسرر  على  تلكك    ألساليیبب  ااإلنشائيیة
 ااأليیامم

 ظظمم  أأبيیاتت  االنصص  جاءتت  خبرريیة  :  مع  ااألساليیبب  االخبرريیة
 

:  (  االتصرريیع  )  :  (  االشغبب  :  االلعبب  )٬،(  فررحوواا  :  غضبوواا  )  (اابتعددوواا    االمحسناتت  االبدديیعيیة
 (:  ااقترربوواا

  (ظظفرروواا  :  غلبوواا)  ٬،  (  حططموواا  :  تقبوواا)٬،(  أأكلوواا  :  نهھبوواا)  ٬،  (قضموواا  :  سكبوواا )
٬،(  تباكوواا  :  االجناسس  ):(االتشاكسس:االتشاكي)٬،  (ررغبوواا  ٬،  ررهھھھبوواا)٬،  (أأسرراابب  ٬،  سرربوواا  ) )

  ( رركبوواا)(  يیعجبب  ٬،  فالعجبب
االططباقق  )  :  (  االتباكي  :  االتضاحكك  )  ٬،(  االحززنن  ٬،  االططرربب  )  ٬،(  ررغبوواا  ٬،  ررهھھھبوواا)  ٬،(   )

  (شططوواا  ٬،  قرربوواا
  ( سكنوواا  ٬،  ووثبوواا  )  ٬،(  ظظفرروواا  :  غلبوواا)  ٬،  (  باألمسس  :  االيیوومم )
ددوواا  :  نجيیهھمم  االمقابلة  )  :  (نشيیددهھھھمم  إإذذاا  فررحوواا  :  ووعيیددهھھھمم  إإذذاا  غضبوواا)  ٬،(  هھھھتافهھمم  إإذذاا  اابتع )

 (إإذذاا  ااقترربوواا
  ( باألمسس  مللء  منززلنا  :  ووااليیوومم  قدد  ذذهھھھبوواا ) :

  (االتكرراارر)  :  االيیوومم  ٬،  االيیوومم  )  ٬،(  ذذهھھھبوواا  ٬،  ذذهھھھبوواا )
 حسنن  تقسيیمم)  فنشيیددهھھھمم  :  بابا  إإذذاا  اابتعددوواا  ووووعيیددهھھھمم  :  بابا  إإذذاا  ااقترربوواا )

 ووبرريیقق  أأعيینهھمم  إإذذاا  ظظفرروواا  ووددمووعع  حررقتهھمم  إإذذاا  غلبوواا  
 

 : االصوورر  االبالغيیة
  ( االتشبيیهھاتت  :  (  كأنن  االصمتت  حملل  ثقيیلل  )  ٬،  (  تحرركك  ااألووالدد  في  االبيیتت  كأسرراابب  االقططا *
  ( االفيیتني  كالططفلل  )  ٬،  (  االددمع  كالغيیثث )
ااالستعاررااتت  :  االمكنيیة  :  (  االضجيیج  االعذذبب  )  ٬،(  االصمتت  االذذيي  هھھھبططتت  أأثقالهھ)٬،(  االتفتتت   *

  ( نفسي
  (االتمثيیليیة  :  (  إإغفاءةة  االمحموومم  هھھھددأأتهھا

 ابب  بالحمى  قدد  يیغفوو  مؤؤقتا  إإذذاا  هھھھددااتت  االحمى  عليیهھاالمشبهھ  بهھ  :  االمص
االمشبهھ  :  حالل  االشاعرر  في  غيیابب  أأووالددهه  فهھوو  في  تعبب  ووهھھھمم  ووقدد  يیغفوو  مؤؤقتا  إإذذاا  خفتت  

 هھھھموومهھ
 (مسكنهھمم  في  االقلبب)  كنايیة  عنن  شددةة  قرربب  ااألبناء  منن  أأبيیهھمم    -االكنايیاتت  :   *

 برريیقق  أأعيینهھمم  إإذذاا  ظظفرروواا  )  :  كنايیة  عنن  فررحة  ااألططفالل   ) -
 تهھمم  إإذذاا  غلبوواا  )  كنايیة  عنن  حززنن  ااألططفالل  ددمووعع  حررق ) -
 نززعوواا  منن  أأضلعي  قلبا  )  :  كنايیة  عنن  شددةة  أألمم  االفررااقق ) -

 



:  االبحرر  االسرريیع  (  مستفعلنن  /  مستفعلنن/  فاعلنن  مستفعلنن  /  مستفعلنن/    االبحرر  االعررووضي
 ( فاعلنن

 
  : االعبرر  االمستفاددةة  منن  االنصص

 ألبوويینن  ووأأيینائهھما  هھھھوو  أأساسس  االنجاحح  االحبب  بيینن  اا  -حبب  ااألبناء  فططررةة  في  االنفسس  االبشرريیة -
ما  يینططبقق  منن  مشاعرر  على  ااألبب    –ووااجبب  ااألبناء  رردد  هھھھذذاا  االجميیلل  ألبوويیهھمم  في  كبررهھھھما   -

 يینططبقق  على  ااألمم
 

 : أأسئلة  االمناقشة
 تمثلتت  عالقة  ااألبناء  مع  بعضهھمم  :  االتشاكسس  ٬،  االتشاكي  ٬،االتررااضي  ٬،  االتسابقق  نحوو  االلعبب   -

 االتباكي  وواالتضاحكك
 بعدد  سفرر  أأبنائهھ  :  االحززنن  ٬،  االهھمم  ٬،  ااألسى  ٬،  لووعة  االفررااقق  ٬،  االبكاء    مشاعرر  ااألبب -
 

 : مشاهھھھدد  االنصص
 )  :  ااالستفهھامم  االمتكرررر  االظظامئ  االالهھھھثث  عنن  االحنيینن  ألووالددهه  ٥-١۱االلووحة  ااألوولى  :  ( -*
 )  :  مظظاهھھھرر  عالقة  ااألبب  بأبنائهھ  ١۱٠۰-٦االلووحة  االثانيیة  :  ( *
 بناء  على  ااألبب)  :  أأثرر  غيیابب  ااأل١۱٥-١۱١۱االلووحة  االثالثة  :  (   *
 )  :  مظظاهھھھرر  عبثث  االططفوولة  ٢۲١۱  -١۱٦االلووحة  االرراابعة  :  (   *
 )  :  مشهھدد  االفررااقق  ٢۲٨۸-٢۲٢۲االلووحة  ااألخيیررةة  :  ( *
 

ووقدد  بررززتت  هھھھذذهه  االظظاهھھھررةة  في  االقصيیددةة    منن  مالمح  االشعرر  االحدديیثث  (  االنززعة  االددررااميیة  ):
 حيیثث  تمكنن  االشاعرر

مشهھدد  وولووحة  شعرريیة  منن  جعلل  االقاررئئ  يیتفاعلل  مع  االنصص  بكلل  جووااررحهھ  ٬،  وويیحيیا  مع  كلل  
 في  االقصيیددةة

 . ووهھھھذذاا  يیررجع  إإلى  صددقق  االمشاعرر  وواالتصوويیرر  االددقيیقق  لمعنى  ااألبووةة  االحقيیقة
 

 : مددىى  نجاحح  االشاعرر  في  ااستخدداامم  تقنيیة  االمشهھدد  وواالسرردد
نجح  االشاعرر  في  االمززااووجة  بيینن  تقنيیة  (  االسرردد  وواالمشهھدد/  االلووحة)  ٬،  وولمم  يیططغ  أأحددهھھھما  على  

 ااآلخرر  
 مووضعهھا  االمناسببووقدد  ااستخددمم  كلل  تقنيیة  في  

 


