
 :)بردة( نيالنص القرا

I - عتبة القراءة: 

 :إضاءات معرفية - 1

  :تعريف الشعر –أ 

 لشعر العمودي يعتمد نظام الشطرينالشعر العمودي والشعر احلر مث قصيدة النثر، فا: كالم موزون ومقفى، وينقسم الشعر إىل  :الشعر

 .فهو جمموعة من القصائد الشعرية :الديوان، ووحدة الوزن والقافية والروي، أما )لثاين يسمى العجزالشطر األول يسمى الصدر، والشطر ا(

 :مالحظة مؤشرات النص - 2

 :صاحب النص  –أ 

 حممد احللوي بالشاعربطاقة التعريف 

 أعماله ومؤلفاته مراحل من حياته

لالعتقال نتيجة  1944تعرض سنة . مبدينة فاس 1922ولد سنة 

من جامعة القرويني سنة » العاملية«حصل على شهادة . رسته السياسيةمما

  .أستاذا بالتعليم الثانوي بفاس –قبل تقاعده  –اشتغل . 1947

.أنغام وأصداء•

.أنوال•

مشوع•

...أوراق اخلريف  . •

بردة

همـــا� مرتع � سادرة عشواء ۩۩۩ هاضال� � ح�ى العرب و أطل 

 مـــاألم أوسط من أمة وصاغها ۩۩۩ طائعة  رآنــــالق بهدى فقادها 

 زمح بال حزم � ال;ك وناضل ۩۩۩ دــــجل و6 ص5 � اهللا إ2 د1 

 مـــواEق وا�غضاء ا�B معالم ۩۩۩ اـهـــــب يفدك ك5 أمة وصاغها 

 مـمنفص غ� Pبل مستمسكK ۩۩۩ ررـــس J إخوانا بعد فأصبحوا 

 األمم � العدل و باVدى اتهاراي ۩۩۩ وارتفعت اإلسالم دولة بهم عزت 

 مــاألل من القوا و\م أهينوا و\م  ۩۩۩ يةـZل اهللا � مهجا أرخصوا كم 

 مـــالرح واإلسالم الضاد روابط ۩۩۩ همــتربط اهللا � إخوة بهم _ من 

 لــــhلرم اgوؤود eدها ويبعثوا ۩۩۩ بدأت اــكم bعيدوها بهم _ من 

دمــــالع وهدة من سلفا أنفدتها ۩۩۩ فقد يديك j الغر ألمتك فامدد 

.للشاعر محمد الحلوي شموع ديوانقصيدة البردة 
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  :مصدر النص - أ

  .»مشوع «ديوان النص أخذ من 

  :جمال النص - ب

  .النص ينتمي للمجال القيم اإلسالمية

  :نوعية النص - ج

  .قصيدة شعرية عمودية          

  :)بردة( العنوان – د

  .جاء العنوان مفردا من كلمة واحدة :تركيبيا �

 .ملسو هيلع هللا ىلصيرتديه، وقد ارتبط هذا االسم بالشعر الذي يتناول مدحه  ملسو هيلع هللا ىلصبردة كساء من صوف كان الرسول حممد  :دالليا �

  :عدد أبيات القصيدة -هـ 

 .أبيات شعرية 10

  :اوايته القصيدةة بداي - و

  .ملسو هيلع هللا ىلصيصور حال العرب قبل بعثة الرسول : البيت األول :بداية النص �

  .إلتماس إنقاذ األمة بعد أن ضلت طريق الصالح والفالح: البيت األخري :اية النص �

  :بناء فرضية القراءة - 3

  .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حممد  بعد قراءة أولية للقصيدة نفرتض أن موضوعها يتناول واقع حال األمة قبل وبعد بعثة

II - القراءة التوجيهية:  

  :اإليضاح اللغوي - 1

o تائهة :حريى.  

o كفر واحنراف  :ضاللة.  

o غري مبصرة أمامها :عشواء.  

o غري مبالية :سادرة.  

o حاربه :ناضل الشرك.  

o هدم :دك.  

o مقطوع :منفصم.  

o كناية على اللغة العربية  :الضاد.  

o املدفون حيا :املوؤود.  

  : للنصاملضمون العام  - 2

  .على العربية و اإلسالمية ملسو هيلع هللا ىلصإشادة الشاعر بأفضل الرسول 

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :املستوى الدايل - 1

  :ملسو هيلع هللا ىلصاأللفاظ الدالة على حال األمة قبل وبعد قدوم الرسول  -أ 

  ملسو هيلع هللا ىلصاأللفاظ الدالة على حال األمة بعد قدوم الرسول   ملسو هيلع هللا ىلصاأللفاظ الدالة على حال األمة قبل قدوم الرسول 

  –البغي  –الشرك   -البهم  –سادرة  –عشواء  -ضاللة   –ريى ح

  .غرقى –النقم  -البغضاء 

اهلدى  -إخوانا   –مستمسكني –أمة كربى  –أوسط األمم  -طائعة 

  تربطهم روابط الضاد –إخوة يف اهللا  -العدل  –
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  :داللة املعجم –ب 

  .فيهم من قيم إسالمية نبيلة ملسو هيلع هللا ىلصسخه الرسول حممد يوضح اجلدول التغري الذي شهدته األمة العربية بفضل ما ر 

  :املستوى الداليل - 2

  :مضامني النص - أ

  .واإلشادة بأفضاله على أمته  ملسو هيلع هللا ىلصمدح احلبيب املصطفى حممد  �

  .ذكر أجماد األمة العربية اإلسالمية �

  .ملسو هيلع هللا ىلصأمل الشاعر يف عودة األمة العربية اإلسالمية إىل أجمادها وعزا، واستنجاده بالرسول  �

  :أسلوب النص -ب 

  .االستغاثة وطلب النجدة: فامدد ألمتك الغرقى يديك، غايته: مثاله :أسلوب األمر �

التعجب واالستغراب من حال األمة العربية واإلسالمية خاصة وأا متلك : ، غايته)9-8-7(األبيات : أمثلته :أسلوب االستفهام التعجيب �

 ...ة يف اهللا وروابط اللغة والدين والنسب املقومات اليت تضمن هلا قوا وعزا من أخو 

  :اخلصائص الفنية -ج 

  التوضيح  املثال  الظاهرة البالغية

  شبه الشاعر حال العرب بالناقة العشواء  عشواء سادرة يف مرتع البهم  التشبيه

  

  االستعارة

  وصاغها أمة من أوسط األمم

  صاغها أمة كربى

ذي يصوغ الذهب أو الفضة ليؤدي به استعارة الشاعر فعل الصياغة من الصائغ ال

  .لصاحل أمته ملسو هيلع هللا ىلصمعىن العمل الكبري واملتقن الذي قام به الرسول 

  .كلمة الضاد كناية عن اللغة العربية  روابط الضاد  الكناية

  

  :املستوى التداويل - 3

  :خطاب النص -أ 

  موضوع الرسالة  املرسل إليه  املرسل

  عليها ملسو هيلع هللا ىلصحال األمة العربية واإلسالمية وأفضال الرسول   سالميةاألمة العربية واإل  الشاعر حممد احللوي

  

  :قيم النص -ب 

  .عليها ملسو هيلع هللا ىلصإثارة انتباه األمة العربية واإلسالمية إىل حاهلا بغية تدارك األمر وإصالحها، واإلشادة أيضا بأفضال الرسول 

VI - القراءة الرتكيبية:  

أخرجها من الظلمات إىل النور  ملسو هيلع هللا ىلصعلى األمة العربية واإلسالمية، إذ أنه  ملسو هيلع هللا ىلصصطفى لقد أشاد الشاعر حممد احللوي بأفضال احلبيب امل

  .ملسو هيلع هللا ىلصبتعاليم الدين اإلسالمي وقيمه السامية،كما نبه الشاعر أمته إىل حاهلا الذي احنرف عن الدين احلنيف مستغبثا بالرسول حممد 
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