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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :صاحب النص – أ

  أعماله ومؤلفاته  مراحل من حياته

  .م1912ولد في زحلة بلبنان سنة  -

  . مارس الصحافة والتعليم -

  . يعتبر من أكبر الدعاة إلى القومية اللبنانية -

  .تميز شعره بالتجديد -

  .1935نال جائزة الجامعة األدبية للرواية سنة  -

أجراس  -كأس الخمر   - لبنان إن حكى  -أجمل منك ال  -رندلى 

 يارا  -خماسيات  -دلزي  –قصائد من دفترها  -كتاب الورد   - الياسمين 

 -كما لألعمدة   - النخبة في الشرق  - قدموس  - المجدلية  -بنت يفتاح 

  .يقة النبادعيةالوث

   داـــعي أضل� يمأل والعيد ۩۩۩ داالصي أهلها ةمك تغـنـي

   داـزي ا'دى تـبي % بيت۩۩۩  اسم " !ت فألأل فرحــوا

   دوداـ5 هبـــ3لشـ بنيانهم۩۩۩  عال العا.- رب مـاس و%

  

   يداـاB وطيب اك،ــهن أه<۩۩۩  'ـــم  صل القرآن قارئ يا

   موصودا باBا يبL ليس أن۩۩۩  اآنـسـت ويـداه راكـع مــن

   وداـج تـتفتح السماء عيQ ۩۩۩ رأت اماألنـ صلـى أينما أنا

  

   وداـع جوهاـلش لكنت شجوا۩۩۩  هابمـبدع هتفـت رملـة لو

   ريداــتغ ورق يا اـهن ـ[ـبف۩۩۩  فاشتب] هناك اZجيج ضج

  وداـس أو رقتـف فـال بـيـضا۩۩۩  مهـكـل الـنـاس رa وأعز

   

   عـودا ال طرـالع ويـعـطي إال۩۩۩  ابهصــتـخ و إال رةقـف ال

   وعوداـم ف،فاروتقط أنت بك۩۩۩  وعــدت وردة رa األرض

  ـردوداــم واهـسـ لــوp يرo ۩۩۩ رجا يزال ال وجهك وnال
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  :مجال النص -ب 

  .القيم اإلسالميةمجال ضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ج

  .للشاعر اللبناني سعيد عقل »كما األعمدة«ديوان النص مقتطف من 

  :نوعية النص -  د

ف، وتدخل في المشبع بالأل" الذال"رويها حرف ) الصدر والعجز(قصيدة شعرية عمودية تنتمي لنظام الشطرين النص عبارة عن 

  .باب غرض المدح والوصف

  :)غنيت مكة( العنوان – هـ

  .يتكون العنوان من ثالث كلمات تكون فيما بينها مركبا إسناديا يوحي بالفرح واالحتفال

  :النص ونهايتهبداية  – و

أهل مكة : إلى موصوفينيجد العنوان صداه في بداية القصيدة حيث تكرر كامال، ويشير البيت األول من القصيدة  :بداية النص �

 ).المتصف بالفرح(والشاعر ) المتصفين بالكرم(

 .)يرجى –رجا (بصيغتي الفعل والمصدر " رجاء"تكررت فيها لفظة  :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة -ز 

) لها الصيداأه(تنسجم مع العنوان ألنها تمثل مشهدا للكعبة المشرفة، كما تنسجم مع البيت األول الذي يصف أهل مكة بالكرم 

  .هذا الكرم تجسده الشخصيات التي تحلق حول الكعبة ويقوم البعض منها بأشغال الصيانة والتنظيف استعدادا الستقبال الحجيج

 :بناء فرضية القراءة -  2

  .يدفعنا إلى طرح فرضية تتعلق بشوق الشاعر لزيارة بيت اهللا الحرام للنصاألولية  المؤشراتناء على ب

II  -  التوجيهيةالقراءة:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o من فعل غنى أي ترنم بالكالم والمقصود بالفعل هنا مدحت وأنشدت :غنيت.  

o يوجد بها المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة)ص(هي مدينة إسالمية مقدسة توجد بالعربية السعودية وهي مسقط النبي  :مكة ،.  

o الشرفاء :صيدا.  

o أضاء :ألأل.  

o إرتفع :على.  

o أدع لهم :صل لهم.  

o الصحراء المقفرة :البيدا.  

o صاحت :هتفت.  

o أرض خالء ال ماء فيها وال عشب وال بشر :قفرة.  

o الخلق والبشر :األنام.  

o نوع من الحمام :الورق.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2
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واستجابة اهللا تعالى يصف الشاعر في القصيدة إحساسه تجاه مّكة وأهلها الكرماء، كما ينقل ابتهاالت الحجاج وصلواتهم، 

  .لدعائهم

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .مدح الشاعر أهل مكة ووصفه لهم بالشرفاء والكرماء وتصويره ألجواء العيد في هذا المكان المقدس �

  .هذا المكان المقدس حب الشاعر ألهل مكة مما جعله يطلب من قارئ القرآن أن يدعو لهم ألن اهللا يستجيب الدعاء في �

  .وصف الشاعر الحجاج المقربين إلى اهللا بالدعاء والصالة أمال في رحمته وكرمه �

 .رغبة الشاعر في أرض مليئة بالخيرات واختتامه القصيدة برجاء لقاء وجه اهللا تعالى �

  :الحقول الداللية – 2

  ما يدل على الشوق والحنين  ما يدل على القيم الدينية

  .يرجى –ال يزال رجا  –اشتبكي بفمي  –كنت لشجوها عودا   .الحجيج –ربي  –صلى األنام  –راكع  –هم صل ل –القرآن 

IV  - التركيب والتقويم:  

  :التركيب – 1

فرح الشاعر بمقدم العيد، والتعبير عن سعادته وهو يصف أهل مكة ويمدح الحجاج الذين اجتمعوا هناك ألداء مناسك الحج،   

ضج (ه ولسائر الناس بالعزة، ويبدو أن الشاعر شديد التعلق بمكة المكرمة، فرغم بعده عنها إال أن قلبه يخفق بحبها داعيا لهم في صالت

  .وفي آخر القصيدة يناجي الشاعر ربه ويرجو استجابته لدعائه). الحجيج هناك فاشتبكي  بفمي هنا يا ورق تغريدا

  :التقويم -  2

  :قصيدة نذكرمن األساليب الفنية المستعملة في ال

  .سودا/ بيضا  :الطباق �

  .عال/ على  -عيدا /العيد :الجناس �

  .بنيانهم كالشهب ممدودا :التشبيه �

  .لو رملة هتفت بمبدعها :االستعارة �

  .موصود :اسم المفعول �

  .هناك :اسماء اإلشارة �

  .يا قارئ القرآن :النداء �


