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 المقامة البغدادية
 النص القرائيأو� : 

ثـََنا أَنـَْتِهزُ  َفَخْرْجتُ  نـَْقٍد، َعلى َعْقدٌ  َمْعي َولَِيسَ  بِبَـْغَداَذ، وأَنَا اَألزَاَذ، اْشتَـَهْيتُ : قَالَ  ِهَشامٍ  ْبنُ  ِعَيسى َحد 
 َواهللاِ  ظَِفْرنَا: فـَُقْلتُ  ِإزَارَُه، بِالَعْقدِ  َوَيَطرفُ  ِمحِارَُه، بِاَجلْهدِ  َيُسوقُ  ِبَسواِدي  أَنَا فَِإَذا الَكرَْخ، َأَحلِين  َحىت  َحمَالهُ 

: السواِدي  فـََقالَ  البَـْيِت، ِإَىل  َوَهُلم  َوافـَْيَت؟ َوَمَىت  نـََزْلَت؟ َوأَْينَ  أَقْـبَـْلَت؟ أَْينَ  ِمنْ  زَْيٍد، أَبَا اهللاُ  َوَحياكَ  ِبَصْيٍد،
 الَعْهِد، طُولُ  أَْنَسانِيكَ  النْسياَن، َوأَبـَْعدَ  الشيطَاَن، اهللاُ  َلَعنَ  نـََعْم،: فـَُقْلتُ  ُعبَـْيٍد، أَْبو َوَلِكين  زَْيٍد، بَِأِيب  َلْستُ 

 ِدْمَنِتِه، َعَلى الربِيعُ  نـََبتَ  قدْ : َ فـََقالَ  بـَْعِدي؟ َشابَ  أَمْ  َكَعْهدي، َأَشابٌ  ؟ أَبِيكَ  َحالُ  َفَكْيفَ  البُـْعِد، َواْتَصالُ 
 الَعِظيم، الَعِلي  بِاهللاِ  ِإال  ُقوةَ  والَ  َحْولَ  َوالَ  رَاِجُعوَن، ِإلَْيهِ  وإِنا هللاِ  ِإنا: فـَُقْلتُ  َجنِتِه، ِإَىل  اهللاُ  ُيَصيـَرهُ  َأنْ  َوأَْرُجو

 ال اهللاَ  َنَشْدُتكَ : َوقَالَ  ِجبُِمْعِه، َخْصرِي َعلى السواِدي  فـََقَبضَ  َمتْزِيَقُه، أُرِيدُ  الِصَداِر، ِإيل الِبَداِر، َيدَ  َوَمَدْدتُ 
 َأْطَيُب، َوَطَعاُمهُ  أَقْـَرُب، َوالسوقُ  ِشواًء، َنْشَرتِ  السوقِ  ِإَىل  أَوْ  َغَداًء، ُنِصبْ  البيتِ  إىل َهُلم : فـَُقْلتُ  َتُه،َمزقْـ 

َنا ُمث  َوَقَع، أَنهُ  يـَْعَلمْ  وَملَْ  َوَطِمَع، اللَقِم، َعاِطُفةُ  َوَعَطَفْتهُ  الَقَرِم، ُمحَةُ  فَاْستَـَفزْتهُ   َعَرقاً، ِشَواُؤهُ  يـَتَـَقاَطرُ  َشواءً  أَتـَيـْ
 ِمنْ  َلهُ  واْختَـرْ  احلَْلواِء، تِْلكَ  ِمنْ  َلهُ  زِنْ  ُمث  الشواِء، َهذا ِمنْ  زَْيدٍ  َألِيب  اْفرِزْ : فـَُقْلتُ  َمَرقاً، ُجوَذابَاتُهُ  َوتـََتَساَيلُ 

َها واْنِضدْ  اَألْطباِق، تِْلكَ   فَأْخنّى َهنياً، زَْيدٍ  أَبُو لِيَأُكَلهُ  السماِق، َماءِ  ِمنْ  َشْيَئاً  َعَلْيهِ  َوُرش  الرقَاِق، أَْورَاقَ  َعَليـْ
 يَِئسَ  وال َوَجَلْسُت، َجلسَ  ُمث  َدْقا، وََكالطْحنِ  َسْحقاً، َكالَكْحلِ  َفَجَعلها تـَنورِِه، زُْبَدةِ  َعَلى ِبَساطُورِِه، الشواءُ 

َنا، َحىت  ،يَِئْستُ  َوال  ِيف  َأْجَرى فـَْهوَ  رِْطَلْنيِ  اللوزِينج ِمنَ  زَْيدٍ  َأليب زِنْ : احلَْلَوى ِلَصاِحبِ  َوقـُْلتُ  اْسَتوفـَيـْ
 الدْهِن، ُلْؤلُِؤي  اَحلْشو، َكِثيفِ  الِقْشِر، َرِقيقَ  النْشِر، يـَْوِمي  الُعْمِر، لَيـْلي َوْلَيُكنْ  الُعُروِق، ِيف  َوأَْمَضى احلُْلوِق،
 ْوِن، َكوَْكيبْمِغ، َيُذوبُ  اللْضِغ، قـَْبلَ  َكالص

َ
 َوَجردَ  َوَقعْدُت، قـََعدَ  ُمث  فـََوزَنَهُ : قَالَ  َهِنياً، زْيدٍ ◌َ  أََبو لَِيْأُكَلهُ  امل

َناُه، َحىت  َوَجرْدُت،  الصارَة، َهِذهِ  لِيَـْقَمعَ  بِالثـْلِج، ُيَشْعِشعُ  َماءٍ  ِإَىل  َأْحَوَجَنا َما زَْيدٍ  أَبَا يَا: قـُْلتُ  ُمث  اْستَـْوفـَيـْ
 َوَجَلْستُ  َخَرْجتُ  ُمث  ماٍء، ِبَشْربةِ  يَْأتِيكَ  ِبَسقاٍء، نْأتِيكَ  َحىت  زْيدٍ ◌َ  أَبَا يَا اْجِلسْ  احلَارَة، اللَقمَ  هِذهِ  َويـَْفثأَ 
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 بِِإزَارِِه، الشواءُ  فَاْعتَـَلقَ  ِمحَارِِه، ِإَىل  السواِدي  قَامَ  َعَلْيهِ  أَْبطَأتُ  فـََلما َيْصَنُع، َما أَْنظُرُ  يـَرَاِين  والَ  أَرَاهُ  ِحبَْيثُ 
َفاً، َأَكْلُتهُ : زَْيدٍ  أَبُو: فـََقالَ  َأَكْلَت؟ ما َمثَنُ  أَْينَ : َوقَالَ   :الشواءُ  قَالَ  ُمث  بَِلْطَمٍة، َعَلْيهِ  َوثـَىن  َلْكَمًة، فـََلَكَمهُ  َضيـْ
 َكمْ : َويـَُقولُ  بَِأْسَنانِهِ  ُعَقَدهُ  َوَحيُل  يـَْبِكي السَواِدي  َفَجَعلَ  ِعْشرِيَن، الِقَحةِ  َأَخا يَا زِنْ  َدَعْونَاَك؟ َوَمَىت  َهاَك،
  :فَأَْنَشْدتُ  زَْيٍد، أَبُو أَْنتَ : يـَُقولُ  َوْهوَ  ُعبَـْيٍد، أَبُو أَنَا الُقَرْيِد، ِلَذاكَ  قـُْلتُ 

  َحـالَـهْ  ِبُكل  تـَْقُعَدن  الَ ***  آلـهْ  ُكل  لِرِْزِقكَ  َأْعِملْ 

ْرءُ ***  َعِظـَيمةٍ  ِبُكل  َوانـَْهضْ 
َ
 َحمَاَلهْ  الَ  يـَْعِجزُ  فَامل
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  مفرداتالثانيا : 
  معناها  الكلمة

  الطعام مطلق به يقصد لعله و ، التمور أنواع أجود  األزاد
 عن باجلملة كىن و الفضة و الذهب من املسكوك  النقد

  إفالسه
  ، األزاد بيع أمكنة أي حمل مجع  حماله
 مبنزلة احملال هذه جعل أنه غري الوقوف التمس  حماله انتهز

  باألزاد ولعه لشدة احلاذق يغتنمها اليت الفرص
  بغداد من الغريب اجلانب  الكرخ

 يف خصبة منطقة هي و السواد اىل املنسوب الرجل  السوادي
 لون يبدو و باخلضرة مكتسية تظل العراق جنوب

 يقرب ما أو سوادا بعيد من إليها للناظر خضرا
  منه

 كناية ، بينهما يعقد مبا األخر على اإلزار طريف يرد  إزاره بالعقد يطرف
  ثوبه صرر يف النقود توافر عن

  عيله االحتيال يسهل بشخص أو  بالغنيمة ظفرنا أي
  تعال  هلم

  اياك أنساين  أنسانيك
  القرب به يقصد و القدمي األثر  الدمنة
 نبتت و زمن منذ تويف انه أي موته قدم عن كناية  دمنته على الربيع نبت

  قربه فوق األعشاب
  املسارعة  البدار
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  القميص  الصدار
  قبضته:  الكف مجع  جبمعه

  متزقه أال باهللا أستحلفك  مزقته ال اهللا نشدتك
 اشتداد القرم ومحة ، خاصة اللحم أكل اىل الشهوة  القرم

  اللحم أكل اىل الشهوة
  السريع األكل  اللقم
 و ، النار بتأثري دمسه و الشواء دهن من يفرزه ما  العرق

  دسم مسني اللحم أن عن كناية هذا
  التنور يف خيبز خبز هي و جوذابة مجع  اجلوذابات

  تابال بذوره يستخدم شجر  السماق
 ما خري:  تنوره بزبدة أراد و ، املطحون الدقيق  الطحن

  ناره موقد يف اللحم من يشوي
  تكلم  نبس

  شاهما ما و اللوز و باجلوز حيشى احللوى من نوع  اللوزنيج
  لسهولته فيها سريا أمضى  احللوق يف أجرى
  هضمه لسرعة أنواع من غريه من فيها سريانا أشد  العروق يف أمضى

  بالليل صنع  العمر ليلي
  ليومه مصنوع  النشر يومي
  ساعده عن مشر  جرد

  ميزج  يشعشع
  يدفعها و يقهرها:  الصارة يقمع و.  العطش  الصارة

  حرارا حدة يكسر و ، يسكنها  يفثأ
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  بثيابه تعلق  بازاره الشواء اهتلق
  اللطم و اللكم من خذ  هاك

  درمها عشرين زنة أعط أي عشرين وزن ، الوقاحة  القحة
  نقوده كيس عقد  عقده
  هشام بن عيسى به املقصود و ، قرد تصغري  القريد

  ،وسيلة حيلة  أله
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  التعريف بالكاتب :
 الذكاء خارق كان ، ا نشأ و هـ 358 سنة مذان عباس أديب ، احلسني بن أمحد الفضل أبو هو

 52 سوى منها يصلنا مل و 400 تبلغ املقامات من جمموعة ترك ، العصر بعلوم ملما ، الذهن متوقد
   بفارس هراة يف هـ 398 سنة الزمان بديع تويف و عبده حممد الشيخ بشرحها قام مقامة

  

  الفكرة العامة :
  .به إيقاعه وطرائق السواديّ  على هشام بن عيسى احتيال

  
 الرابع القرن في العربي المجتمع خصائص
  : الھجري

o التجاري الكساد انتشار و االقتصادية احلالة سوء .  
o احليلة و الكدية ظهور اىل أدى الفقر انتشار .  
o اخللفاء و األمراء قبل من هلم ممنوحة كانت اليت املكانة األدباء فقد .  
o اللغة يف املتمكنني من خنبة وجود  

  
  :  النصّ  وحدات

  السرد حيث من -أّوال
 ) بالسواديّ  هشام بن عيسى التقاء" (  إزاره بالعقد"  إىل النصّ  بداية من -1
 .)  بالسواديّ  لإليقاع املعتمدة التحّيل ألوان" (  ما بشربة"  إىل"  ظفرنا: فقلتُ "  من -2
  .)  بالسواديّ  اإليقاع. (  النصّ  اية إىل"  خرجتُ  مثّ "  من -3
  املشاهد حيث من النص تقسيم – ثانيا

 ) الرواية).( السواديّ  على هشام بان تعّرف(  أطيب وطعامه إىل البداية من: األّول املشهد -1
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     ). األزاد يأكالن السوادي و هشام ابن" (  ما شربة"  إىل"  استفزّته"  من: الثاينّ  املشهد -2
  ،طمع عطفته ، استفزته) (بالسوادي اإليقاع الثاين و السوداي ثقة كسب على تعمل( 

  السواديّ  بإزار متعّلق الشّواء(  النصّ  آلخر"  خرجتُ  مثّ "  من: الثالث املشهد -3
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  و ا%فكار العامة الشرح
  : املشهد األول

  الرواية -1
o  ٍعالمة وهو"  حّدثنا"  قوله يف"  اجلماعة نون"  املقامة بداية يف احلديث إليه ُيسند: جمهول راو 

  .جملس يف تروى رواية املقامة كون على
o  ٍأنا فإذا"  و"  حمالّه أنتهز فخرجتُ "  الرواية بسرد قام َمنْ  وهو)  هشام بن عيسى: ( معلوم راو 

  .يسوق بسواديّ 
  : الشخصّيات -2
  .) الشّواء –بسوادي أنا فإذا الراوي حديث موضوع( السواديّ  –) دورين تقمص( هشام ابن( 
o هشام بن عيسى:  
  (يسوق.(املقامة شخصّيات مسات حتّدد اليت األحداث سرد يف ياالخنراط: الراوي دور •
 يف ماجد بيان و قضاياه و أفكاره لطرح الكاتب به يستعني الذي األحداث، يف املشارك: البطل دور •
  . القيم حتول من اهلجري الرابع القرن بيئة
 أصبحت إذا اهلجري؛ الرابع القرن جمتمع يف وتدهورها القيم انقالب إىل هشام بان شخصّية ترمز •

  .لالسرتزاق وسيلة واالحتيال الكدية
o  ّالسوداي : 

  .) .. القلب وسالمة النفس طيبة(  األصيلة القيم إىل شخصّيته ترمز
 ، انتهز خرجت األزاد اشتهيت( األكل يف الرغبة حتقيق على مساعدة:  األفعال:  األقوال و األفعال
 من هو و ، املكان الرغبة لتحقيق معرقلة:  األحوال أما ، األكل على احلصول يف قويان دافعان

  . جمتمعه قضايا معاجلة يف الكاتب رغبة على جيل الواقعي املكان اختيار ، احلكاية مستلزمات
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  املكان -3
 رغبة يعكس الذي األمر"  الكرخ أحّلين حّىت "  و"  ببغداد وأنا"  بالواقعّية احلكاية مكان اختيار يّتسم

  .الفرتة تلك يف تناقضاته تصوير ويف جمتمعه، قضايا معاجلة يف الكاتب
  احلوار -4
  ." بصيد اهللا و ظفرنا: فقلتُ : " الباطين احلوار •
  . ..فقال... فقلتُ  السوادّي، و هشام ابن بني: الثنائيّ  احلوار •

  :احلوار وظائف
  :أقواهلا خالل من هشام ابن شخصّية
  . الشخصيات تقدمي •
 – ونفسّيام الناس بأصناف اخلربة)بصيد اهللا و ظفرنا( أقواهلا خالل من هشام بن عيسى شخصية •

  . واالبتزاز التحايل إضمار
  ." البيت إىل هلمّ "  و"  زيد أبا اهللا حّياك: " لثقته كسبا للسودايّ  التوّدد إظهار •
  ." النسيان وأبعدَ  الشيطان، اهللا لعن: "  املوقف مع التكّيف وسرعة البديهة •
  ." متزيقه أريد الصدار إىل البدار يدي مددتُ : "  والتظاهر اإلّدعاء •
... البيت إىل هلمّ : "  املوقف مع تكيف و السواديّ  إلقناع احلجج استخدام يف والذكاء الفطنة •

  ." أطيب وطعامه أقرب، والسوق
  :أقواهلا خالل من السواديّ  شخصّية
  ." عبيد أبو ولكّين  زيد بأيب لستُ : " والتلقائّية السذاجة •
  ." مّزقته ال اهللا نشدُتكَ "  و"  جّنته إىل اهللا يصّريه أن أرجو: " اخللق وحسن الطيبة •

  : منوذجية اىل بالسوادي هشام بن عيسى شخصيتا ترمز:  بالسوادي هشام ن عيسى عالقة
 اذا اهلجري الرابع القرن جمتمع يف تدهورها و القيم النقالب رمز هشام بن عيسى:  األول النموذج
  . االرتزاق و التحليل وسيلة الكدية أصبحت
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  .) القلب سالمة و النفس طيبة( األصلية القيم رمز:  السوادي منوذج
  الوصف -5

  :املعتمدة الوصف وسائل
  ." املضغ قبل كالصمغ يذوب"  ،"  عرقا شواؤه يتقاطر: "  الفعلّية اجلمل -
  ." احللوق يف أجرى فهو: "  االمسّية اجلمل -
  ." احلشو كثيف القشر، رقيق: "  الصفات -
  ." دقّا وكالطحن سحقا، كالكحل: " التشابيه -

  املشهد الثاين : 
  : التالية باخلصائص يتميز الذي السرد على املشهد هذا يف الكاتب يركز
  .(الشواء( ايتها حنو األحداث دفع يف يسهم خطي سرد -
  .(األكل( دقيق ، مكثف وصف يتخلله سرد -

  . املاء ، اللوزينخ ، زبدة ، الشواء:  املوصوفة العناصر
  :الوصف وظيفة
o السواديّ  شهّية إثارة . 
o  ا اليت التمّدن مظاهر يعكس املأكوالت وصفيعكس كما اإلسالمّية، العربّية احلضارة شهد 

  .اهلمذاين جمتمع يف والبذخ الرتف مظاهر
  : الثالث املشهد

  . السوادي على احليلة انطالء 
  .) بنت ال و نسب ال و(  التواصل انعدام:  التأزم بداية �

  . يراين ال و أراه ال حبيث جلست و خرجت:  التأزم ذروة ) قمة( 
 السوادي فجعل ، لكمة فلكمه ، بإزاره الشواء فاعتلق ، محاره اىل السوادي قام:  األزمة حل ) اية( 

  .بأسنانه عقده حيل و ، يبكي



 

12 

 

 كشف يف احلوار ساهم و ، السوادي و الشواء بني ثنائي حوار:  خصائصه:  احلوار تنظيم �
  . البساطة و السذاجة هي و حقيقتها على السوادي شخصية

  :  الكاريكاتورية الصور:  املضحك املشهد يف املستخدمة الوسائل �
 حيل و ، يبكي هو و السوادي صورة ، السوادي يلكم الشواء صورة السوادي، بإزار الشواء اعتالق صورة
  .بأسنانه عقده
 القرن يف العريب اتمع يف جيري ما حقيقة لنقد الكاتب وسيلة السخرية: ( املضمونّية املقامة أبعاد �

  .) عشر الرابع
  .اهلجري الرابع القرن جمتمع يف وانقالا القيم تدهور: االجتماعي البعدُ  -
 أصناف: اهلجريّ  الرابع القرن يف العريبّ  اتمع عرفها اليت احلضاريّة التحّوالت:  احلضاريّ  البعدُ  -

  .والبذخ الرتف..  املأكوالت
  .)  اجلتمعّية باألزمة وعيه(  اهلجري الرابع القرن يف املثّقف وضعّية:  الثقايفّ  البعدُ  -

  .وطرائقه الفنّـّية التعبري ووسائل والبيان، الّلغة يف فوائد املقامة تتضّمن  :للمقامة الفّين  البعد
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  ا�ستماع
  العربية؟ ما الدور الذي قام به ناصيف اليازجّي ورفاقه يف خدمة اللغة .1

راحوا يتلقفون اللغة العربية ويتدارسون ما وقع هلم من كتب خمطوطة أو مطبوعة، وحييون آثار ما 
 اندثر من نتائج أفكار العلماء األفذاذ.

  ما السبب الذي دفعهم إىل ذلك؟ .2
 تفشي الّرطانة فـي اللغة العربية، واحلرص عليها.

 قلدوهم؟  اذكر ثالثة من العلماء األفذاذ القدماء الذين .3
 ابن املقّفع واجلاحظ والقاضي الفاضل.

 ما أبرز مؤلفات اليازجّي؟ .4
 "ْجمَمع البحرين" وهو كتاب يشتمل على ستني مقامة.

 من االثنان اللذان شّكال مع اليازجّي أعالم هذا الفّن األدبـّي؟ .5
 بديع الزمان اهلمذانـي، واحلريرّي.

 النّص؟ اذكر أربعة من مقامات اليازجّي ممّا ورد يف .6
  

 املقامة البدوية واحلجازية والعقيقية والشامية واليمنية والتغلبية.
 ما الغاية من فّن املقامة؟ .7

 غايتها التعليم وتلقني الناشئة َصيَغ التعبري. 
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�لَةُ    الُمْعَجُم َوالدَّ
  

  استخرج من املعجم معاين املفردات اآلتية: -2
  األسفل من البدن.اإلزار:  الثوب الذي  حييط بالنصف 

  الصارّة: العطش.
  يفثأ: يسّكن.

  تّنور: موقد النار الذي يشوى عليه اللحم.
  يشعشع به: ميزج وخيلط به.

  دمنة: آثار الدار واملقصود هنا القرب.

  فّرق يف املعىن بني كّل زوجني ممّا يأيت:  -3

  َسحقا: طحنا، ُسحقا: كلمة تقال للدعاء.
  م املنصوب، احليلة واخلداع.ُنِصب: نتناول، َنْصب: العل

  َجّنة: بستان، ِجّنة: جنون أو جّن.
 ما اجلذر اللغوّي للكلمات اآلتية: -4

  اّتصاف، أحوجنا، احنىن، استوىف، اعتلق
 وصف، حوج، حين، ويف، علق
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 الَفْھُم َوالتَّْحليلُ 
  ِملَ مسّيت املقامة البغداديّة ذا االسم؟ -1

 أحداث املقامة. نسبة إىل بغداد اليت حدثت فيها
  يشري النّص الّسابق إىل سلوك اجتماعّي سلّيب، حّدده مبيّـًنا رأيك فيه. -2

االحتيال واالستغالل واخلداع، وهو من السلوكات السيئة، وتوّلد العداوة والبغضاء بني الناس 
 وتفقد الثقة املتبادلة بينهم.

  حّدد من الّنّص ما يأيت: الّصّياد، الفريسة. -3
 : عيسى بن هشام، الفريسة: السوادّي.الصّياد

  بّني كيف علقت الفريسة حببال الّصّياد. -4

 علقت الفريسة حني دعاه عيسى بن هشام بأيب زيد ودعاه إىل الغداء على أنه يعرف من قبل.
  ورد يف النّص:"ومددت يد البدار إىل الصدار أريد متزيقه". بّني رأيك يف هذا السلوك؟ -5

 هليا.ّثل سلوًكا جامي
  ما الّنقد اّلذي توّجهه إىل شخصّية كّل من: عيسى بن هشام والّسوادّي؟ -6

عيسى بن هشام:  لبس ثوب البطولة ووضع احليلة بإظهار اللطف يف الرتحيب مبن يعرفه فريّغبه 
يف إجابة مطلبه ليصل إىل بغيته، واستغالل الفصاحة والقدرة على إقناع اآلخرين والتأثري يف 

  يف غري وجه حق، وكثري االعتداد بنفسه، واختاذ الكدية وسيلة لتحقيق مآربه اخلاصة.   اآلخرين
 السوادّي: السذاجة والبساطة والغفلة وتصديق اآلخرين دون حتري الدقّة.
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من عناصر القّصة املوجودة يف املقامة الشخصّيات الرئيسة والثانويّة. صّنف الشخصّيات الواردة يف  -7
  منهما. الّنّص إىل كلّ 

  الشخصّية الرئيسة: عيسى بن هشام، السوادّي.
 الثانويّة: الشّواء، صاحب احللوى.

  بّني مغزى البيتني الواردين يف خامتة املقامة. -8

ليبّني فلسفته ويكشف رأيه يف احلث على السعي يف طلب الرزق وعدم القعود عنه، وال يدخر املرء 
القدرة أن ينهض املرء إىل العظائم فيناهلا ويستويف حظه منها قبل أن وسًعا يف حتصيله فال بّد يف زمن 

 يدركه العجز،لذلك عليه أن ينتهز فرتة الشباب والقوة وحداثة سّنه على القيام بعظائم األمور وجالهلا.

  عّلل إصرار البطل (الّصّياد) على مناداة الّسوادّي بأيب زيد. -9

 -كما زعم  –ة بإقناعه  أنه يعرفه معرفة جيدة ليقوم باستضافته ليتمكن من خداعه واإليقاع به بسهول
 وهو يف احلقيقة يضّيف نفسه.

يقال: " الغاية تربّر الوسيلة ". هل ترى أّن البطل متّسك ذا املبدأ ليربّر احرتافه االحتيال؟ بّني  -10
  ها.موقفك من هذا الّسلوك، مع ضرب أمثلة من الواقع تدحض هذه املقولة أو تؤيد

نعم متسك به، وهذا املبدأ يعد مبدأ غري سليم؛ ألن الغاية ال تربر الوسيلة وال تسوغها إن كانت 
  الوسيلة املستخدمة لتحقيق الغاية وسيلة سيئة غري أخالقية.

 يرتك للطالب اإلتيان باألمثلة.         

وعيـوب. هـل أراد فعــًال أن قيـل: أحسـن بـديع الّزمـان يف نقـل صـورة جمتمعــه، ومـا اعـرتاه مـن نـواقص  -11
  يسّلط الّضوء عليها وسيلًة لإلصالح، أم اّختذها وسيلًة للّتعبري الفّينّ اّرد؟ بّني رأيك.
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أرى أنّه أراد الوجهني، اإلصالح دف بيان خطورة هذا السلوك على اتمع وأضراره وتوعيتهم، 
 لب أيضا.وإلظهار الرباعة الفنية للكاتب أيضا. وترتك اإلجابة للطا

  من أساليب املقامة احلوار. -12

حوار خارجّي (ديالوج)، وحوار داخلّي (مونولوج). واحلوار اخلارجي طغى على  -أ       
  النص.

ليحدث نغًما موسيقيا يثري النفس وتطرب له اآلذان، فتدفعه إىل متابعة القراءة  -ب        
 وصوال إىل اية املقامة.

قامـة اسـتخدام اجلمـل اإلنشـائية، مثـل: القسـم، والـّدعاء، واألمـر. هـاِت مثـاًال من خصائص هـذه امل -13
  لكل منها من الّنّص.

  القسم: ظفرنا واهللا بصيد.         
  الدعاء: لعن اهللا الشيطان وأبعد النسيان.          
اجلس يا أبا زيد،  األمر: افرز أليب زيد، زن يل، اخرت له، انضْد عليه األوراق، ُرّش عليه،         

 اعمل لرزقك، واض.

  بدا العنصر املكاّين جليا يف هذه املقامة. بّني أمهّيته. -14

ألن أحداث املقامة وقعت يف أماكن متعددة يف بغداد ورّكز اهلمذاين على األماكن من زوايا 
فيندمج  متعددة مع الرباعة يف الوصف مما يضفي احليوية والتشويق على النص ويثري القارئ

 بأحداث املقامة ويعيش أجواءها.
ثْنا). -15 عّلل بدء املقامة بلفظة (حد 
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ألن املقامة هي حديث، وهو خرب عن شخص من األشخاص يروي ما تعرض له من أمور وما 
 قام به من أفعال وما تفّوه من أقوال، وإلعطاء النص مصداقية يف وصف أحداثه الواقعّية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1  
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  التََّذوُُّق ا%ََدبِيُّ 
  وّضح مجال الّتصوير الفّينّ يف ما يأيت: - 1

  صّور الشواء املسحوق بالكحل وصّور دقه بعملية الطحن. -أ
  صّور املاء املثّلج بشخص يقمع شدة العطش، وشبه شدة العطش بشخص مقموع. -ب
 صّور حلوى اللوزينج بالصمغ املذاب. -ج
  ام يف الّنّص.علل استخدام أسلوب االستفه-2

 لتشويق القارئ، كما حقَق االستفهام يف املقامة نوًعا من اإليقاع املوسيقّي.
  من خصائص املقامة استخدام احملّسنات البديعّية كالّسجع. -3

  ما مفهوم الّسجع؟ وأعِط مثاًال عليه من الّنّص.  -أ
الّسجُع فن من فنوِن البالغِة، ويعين أْن تنتهَي العبارُة باحلرِف نفِسِه اّلذي انتهْت بِِه العبارُة اّليت قبَلها؛  

  فيمنُح الكالَم جْرًسا موسيقيا وإيقاًعا جيذُب الّسامَع، ويزيُد الّتعبَري قّوًة وتأثريًا ووضوًحا.
أبا زيد، من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ ومىت وافيت؟ وهّلم إىل مثال عليه: ظفرنا واهللا بصيد، وحياك اهللا يا 

  البيت.
  كيف يؤثّر الّسجع يف إحداث إيقاع موسيقّي للّنّص؟  -ب

من خالل تتابع اجلمل املسجوعة اليت حتدث نوًعا من اإليقاع الذي يشد األمساع ويستميل 
 القلوب.

  والّذوق يف النّص.استخدم الكاتب عناصر احلركة، والّصوت، والّلون،  -4

  اضرب مثًال لكل منها. -أ
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احلركة: زن له من تلك احللواء، واخرت له من تلك األطباق، وانضد عليه أوراق الرقاش، ورش 
  عليه شيئا من ماء السماق، فاحنىن الشواء بساطوره على زبدة تنوره.

 الصوت: فجعل السوادي يبكي.
  اللون: لؤلؤي الدهن كوكّيب اللون.

 طعامه أطيب. الذوق:
  بّني أثر هذه العناصر يف مجال النّص. -ب

 لتقريب الصورة لذهن القارئ.
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  قضايا لغوية
  

 استخرج من النّص السابق: -1 -1
  أ. مصدرا صرحيا لفعل رباعي: متزيق. 

  ب. اسم تفضيل: أقرب، أطيب
  ج. مجع تكسري: أطباق، أوراق، 

 د. اسم فاعل: راجعون.
 خّط يف النّص السابق إعرابًا تاما. أعرب ما حتته -2 -2

أبو: خرب لكّن مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف، وعبيد مضاف  
 إليه جمرور وعالمة جره الكسرة.

  هنيا: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة.
، واهلا ضمري متصل جعلها: جعل فعل ماٍض مبّين على الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو

 مبين يف حمل نصب مفعول به أول.
 ما معاين الزيادة لألفعال اآلتية:     -3

 احنىن: املطاوعة،  أبعد: التعدية، مّزق: التكثري واملبالغة.
 ما امليزان الصرّيف ملا يأيت:  -4

 ِفعال، ِفْل، انفعل.
 ُر عرقًا.ما املوقع اإلعراّيب للجملة اّليت حتتها خّط: أتينا شّواًء يتقاط  -5

 مجلة فعلّية يف حمل نصب نعت.
  استخرج من الفقرة اآلتية حرفني من حروف العطف، مبيّـًنا معنامها: -6
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والّسوق أقرب، وطعاُمُه أطيب، فاستفزّْتُه ُمحَُة الَقَرم، وعطَفتُه عاطفُة اللَقم، وطمع، ومل يعلْم أنُه 
 وقع، مث أتينا شواًء يتقاطُر ِشواؤُه َعَرقًا.

  الواو   يف (وعطفته) ، الواو يف (وطعامه) ، الواو يف (وطمع) ويفيد اجلمع واملشاركة. -7
 مثّ     يف (مث أتينا) ويفيد الرتتيب والرتاخي.

  أو     يف (أو إىل البيت) ويفيد التخيري.


