
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عائشة المسافري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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قصيدة أرق على أرق للمتنيّب 
هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو ( م965-م 915( )هـ354-هـ 303)أبو الطيّب المتنبي :الشاعر

فضل أيام حياته عاش أ. الطيب الكندي الكوفي المولد، نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لوالدته بحي تلك القبيلة في الكوفة النتمائه لهم
مهم وأكثرها عطاء في بالط سيف الدولة الحمداني في حلب وكان من أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمكناً من اللغة العربية وأعل

، وظل فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره. بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية
مدح وتدور معظم قصائده حول. وهو شاعر حكيم، وأحد مفاخر األدب العربي. شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء واألدباء

.سنوات، واشتُِهَر بحدة الذكاء واجتهاده وظهرت موهبته الشعرية مبكراً 9ولقد قال الشعر صبياً، فنظم أول أشعاره وعمره . الملوك

.األزديّ معنبنأوسبنمحمدشجاعأبايمدحالقصيدةهذهالمتنبيقال:القصيدةمناسبة

لة وقد اشتملت على أشهر خصائص شعر المتنبي ، اذ اشتملت على الحكمة، والغزل، والمدح، كما لم تخُل من اإلطال•
ان شأن على ذات الشاعر، وهي سمة تميز بها المتنبي بين الشعراء العرب؛ إذ لم يغفل ذكر نفسه في قصائده مهما ك

.  الممدوح أو مكانته

:سبب شهرة شعر المتنبي وتناقل الناس له؛ ألن شعره 
مجبول على الحكمة والمعرفة الدقيقة بالنفس البشرية -أ
ينبئ عن عبقرية حقيقة وعقل مفكر-ب
جمال الصياغة واألسلوب وحسن التصوير. ج
تنوع األغراض والموضوعات الشعرية. د

:أهم ما اشتملت عليه القصيدة من خصائص شعر المتنبي

ما السمة التي تميز بها المتنبي عن شعراء عصره ؟
.إذ لم تغفل ذكر نفسه في القصيدة مهما كان شأن الممدوح أو مكانتهاإلطاللة على ذات الشاعر،

: محاور القصيدة 

اإلطاللة على ذات الشاعرالحكمة والغزل والمدح 

. النسيب ووصف أحوال المحبين ومعاناتهم1-5

.مدح محمد بن أوس وقومه 17-10.الحكمة وأخذ العبر والمواعظ من الموت6-9
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:األفكار
.وصف حال الشاعر ومعاناته من الهوى1.
.موقف الشاعر من المحبين العاشقين2.

.  التألم من شدة الحّب وحرقته، وندمه على لوم المحبين قبل ذلك: العاطفة 
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استعارة مكنية( ذقت العشق/ فؤاد شيق )-تشبيه بليغ  ( نار الهوى): من الصور الجمالية

:األفكار
.الموت حق على الجميع1.
.أهمية االعتبار بمن سبق من الملوك والعظماء2.
.حماقة من يتمسك بالحياة3.

.الزهد بما في الدنيا واالعتبار بالسابقين: العاطفة 
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استعارة مكنية( نبكي على الدنيا)-كناية عن آدم عليه السالم ( أبينا): من الصور الجمالية

:األفكار
.بيان حّب الشاعر لممدوحيه وعظم هذا الحب 1.
.المبالغة في مدح محمد بن أوس 2.

.تظهر في األبيات عاطفة اإلعجاب والفخر بالممدوح وقومه: العاطفة 

.استعارة مكنبة( النفوس نفائس–الموت آت ): من الصور الجمالية
.جناس ناقص ( النفوس نفائس ): من المحسنات البديعية
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يا ذا الذي يهبُ )/ تشبيه بليغ( سحاب جودك)/ استعارة تصريحية ( بدت الشموس): من الصور الجمالية
.كناية عن صفة...( الكثيَر وعنَدهُ 

.طباق إيجابي ( حي –مات ): من المحسنات البديعية
...أسلوب أمر ... أمطر / أسلوب نداء ... يا ذا –أمريد ) : من األساليب اإلنشائية
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