
 خواطر الغروب
 

 عتبات القراءة

 مالحظة مؤشرات النص

   صاااااانص: ابراه ا ناجي، شنعر  صاااااانبن قااااااان   ب   نب نجن  بن

رسانل   – راء ابغمن   –  قن د ا يره ابشارني:ه بينبر اب نجن  1898

 .1953توفر بن  … ابحين 

  ث نفر –قجنل ابراه فرر 

 :شوبي: ابراه قاي   صرني: بمودي 

    طني : شظمهه ابتم  ابرا شظن  ابشااينين لابااا ر  ابرجوح   ص

 ابوزن  اب نفي:  ابن    جذه خانلا ابشرن ابرمود ..

  يتن صرنين 12ب د أ ينت اب اي  ه  

  ر   اب اي  ه صنف ابهمو 

  ابرروان تنكيباانه قنكاا: ي اااااااانفر يت)ون قن ق اااااااانف لخواطنح

يسااااااارند    ق ااااااانف يبيه لابغن كح   يم)ن أن يتحول يب  قنك:

  ت  ين ابمبت ي ابمحذ ف  فر وله جذه خواطن ابغن ك

  ابرروان دالبينه ي ل بل  قن يخنبج ابرفس قن قشااااااانبن  أصنسااااااايس

 صندق: تثينجن بحظنت غن ك ابشمس.

  :اببيت األ له يخنط: ابشااااانبن اببحن  يخبنه  يول  قفته ابم ااااانلي

 بل  صنطئه  يصغنله ألقواعه..

 ن بن قول األقواج  أب، ابشاااااامس اببيت األخينه ي ااااااتف اااااان ابشاااااانب

ابحوير:. ق  تؤصااااااان ابر ق:  ين اببيت األ ل  اببيت األخين بل  أن 

ساب: طول  قف: ابشانبن جو رغبته فر فه، ق ول األقواج   بل  أن 

 فر  اإلصغنء كنن ألب، ابشمس ابحوير:.

 بناء فرضية القراءة
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 ق: ابشنبن اشي قن قن ابمؤصنات اب ن  : شفتنض أن ابمو وع يترن ل ب

  نببحن..

 القراءة التوجيهية

 شرح المصطلحات

 .اإلصغنءه اإلشانت  تنكيو 

 .ر  : غرنءه ص ي : كثين  األصجنر 

 .: برنءه قش 

 .صينترنه صوبترن 

 .جبنءه س ى 

 .ابو  ه رغو  ابمنء فر اببحن 

 .عفنءه قن ال شفع فيه 

 .يممت  عهره قا ت 

 .ابتأسره ابرواء  اب لوان 

 .يربره يخبن 

 .اإلشبنءه اإلخبنر 

 الفكرة العامة

قرنعن  ابشااااانبن بلبحن فر  قفته ابم ااااانلي: ابيويل:   جو يتأق   يااااااغر 

  يت نءل  يش)و  يتمر .

 القراءة التحليلية

 معجم الطبيعة والعاطفة

 معجم الطبيعة

 –ابلينبر  –بين  –ر  :  –األ واء  –ابظ ل  –ابر ي،  – ق نء -اببحن

 ابشمس. –األقواج  –األصينء  –ابحين   –ابو   

 معجم العاطفة
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  ششو . –سنى فر عواشحر كيف صنء  –ابفنحه اس)ن شف ر 

  شحن  –صاااااااينترن جبنء  –صنك ابلينبر قوقترن  –ابحونه أصااااااا  برنء

أب، – تغر بر ك ابتأسااااااار أ –قللت ابحين   ابحينء  –كنبو   ابذاج: 

  بت صوير: صفناء. –ابشمس 

 الداللة

قن خ ل رصاااااا  ابمرجمين ش صا أشهمن قتنا يين  قت اخلين  فنبشاااااانبن 

 تتمنج  قشنبنه  أصنسي ه قع برنصن ابيبير:.

 وحدات القصيدة ومضامينها

 حه  قف: ابشنبن أقن  اببحن  يص نسه  رشو  ب،  5 – 1ابوع   األ ب  ل

 ت   طوي .

 ي: ل ثنش ته  8 – 6ابوص   اب فنج، ابشااااااانبن قع اببحن  ق نرش حه ب   ت

  نبرنس.

 حه تأثن ابشااااااانبن  ر   ث ته فر اببحن قثلمن  12 – 9ابوص   ابثنبث: ل

 صا  به قع ابرنس.

 الخصائص الفنية )أساليب القصيدة(

 أسلوب الحوار

 يبيااام يممااات  –… أشااات  –…أيهااان اببحن -…بلبحن أقثلتاااه هقلااات

 …قن ت ول األقواج -…أ تغر بر ك –… عهر

  دالبتهه جو صوار غين ص ي ر ألشه  ين طنفين اص جمن بنق  لابشنبنح

  اآلخن غين بنق  لاببحنح     جو قرنعن .

 أسلوب النداء

 .قثنبه هأيهن اببحن 

 أسلوب االستفهام
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   قاان أب،  –قاان ت ول األقواج    –أقثلتااهه قن يربر فيح ااااااان اإلشباانء

 ابشمس 

  تهه اساااااااتفهن  ال عواك بره قن طنف ابمخنط: لاببحنح  قمن دالب

 يؤعج أب،  قرنشن  ابشنبن.

 بالغة القصيدة

 التشبيه

  صااااااحن اب ل: قرهن قث  قن كنن  –أقثلتهه ب)أن األ ااااااواء قختلفنت– 

 شحن كنبو   ابذاج:.

 يجمع ابتشاابيه فر اب اااي    ين صنبتين شف اايتين قترنق ااتين ه  اب الب:ه

 ابحون  ابتأسف. –ابرشو  

 المجاز

  قن  –صن ت ابظ ل  األ واء  –أقثلتهه عرلت ابر ي، زادا بن صر

 –شحن صنك ابلينبر  –صاحن اب ل: قرهن  – ر بينجن فأسا)ن شف ار 

 ت ول األقواج. –قوقترن 

 ابيبير: صين بجأ يبيهن بتخفف  اب الب:ه أش ااان ابشااانبن  رر برنصااان

 قن جموقه  أصواشه  ري ا بن ابرنس.

 الخصائص اإليقاعية

  2× ابوزنه اببحن ابخفيفه فنب تن  ق تفرلن  فنب تن 

 . ابن  ه صنف ابهمو 

 .ابت  ينه  جو. قع فر اببيت ابثنقن فر بفظ: لابذاج:ح 

   ابتنء–اب)نف  –اب نف  –ت)نار صن ف ابهمو… 

 تركيب النص

صور ابشنبن  قفته ابيويل: أقن  اببحن تاوينا يختول صنب: شف ي: قفرم: 

 نبرشاااو   غين أشهن ب، ت    ر قن أصس ابشااانبن أن اببحن قث    ي: ابرنس    
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أدرك اسااااااتحنب: ابتفنج، قره   جذه ابح ي : تأثن  هن كثينا  أدخلته صنب: قن 

ت ااااينك فر ابتشااااند ابرنطفر ابذ  ببن بره قن خ ل ابت اااان الت ابتر 

 د اخله.
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