
 

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 العاشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر المتقدم في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/13arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade13                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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خروج1 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال



خروج2 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال



خروج3 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال

.في  جملة واحدة من إنشائك (( حيران )) و(( محزان )) استخدم 

:تطبيق على المفردات والمعجم 

.قد كنت لفراق األصحاب محزان حيران 

ماذا نقول في وصف الرجل الذي في عينه حور ؟

ماذا نقول في وصف المرأة التي في عينها حور ؟

.هذا رجل أحور العينين 

.هذه امرأة حوراء 



خروج4 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال



خروج5 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال



خروج6 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

حول النص

؟ما العاطفة املسيطرة على الشاعر يف هذه األبياتـ 1

.الشوق واحلنني واحلزن على فراق احملبوبة 

.استخرج من األبيات ما يدل على ذلك ـ2
ذا طرب ، لو تعلمني الذي نلقىاإلظعانابن اخلليط ،قطعوا من حبال الوصل ، قد كنت يف أثر 

أي الصفات كان هلا مب وصف الشاعر نفسه و هو يف أثر ظعن حمبوبته يف البيت الثالث ؟ـ3
ملاذا ؟؟األثر الكبري على نفسك 

أبن جسده يهتز حزان وأملا وأنه شديد اخلوف والفزع لفراق حمبوبته ، و كانت وصف
. اهتزاز جسده بسبب شدة احلزن أكثر ما أعجبين إلظهاره مدي أتثر الشاعر 

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال



خروج7 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

.يف البيتني الرابع واخلامس ، حيث شبه نفسه برابن السفينة اليت أوشكت على الغرق فدعا ربه 
يف أي األبيات حياول الشاعر أن يثري شفقة حمبوبته عليه ؟ وما الصورة اليت استخدمها لتحقيق ذلك ؟-4

يف أي األبيات جتد معىن وفاء الشاعر حملبوبته ؟–5

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال

.يف البيت السابع 
يعد البيتان التاسع والعاشر من أشهر األبيات اليت عرف هبا جرير ، اقرأمها قراءة معربة ،مث-6

.اكتب شرحا هلما بلغتك ، واقرأ ما كتبت على زمالئك 
يصف الشاعر مجال حمبوبته أبن عينيها حوراء تقتل وأتسر من يراها ، بل وتسيطر على صاحب

العقل اللبيب على الرغم من صغرها
ما مدي مناسبة هذا الروي ملوضوع القصيدة ؟. اختار الشاعر النون املطلقة رواي لقصيدته –7

.أرى أنه مناسبا متاما ملا به من رقة تتالءم مع غرض الغزل 



خروج8 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

حول لغة النص 
ظلل من القصيدة بعض . تنقل الشاعر بني األسلوب اخلربي واإلنشائي ، ليوضح فكرته ـ1

.األساليب اخلربية ابللون األصفر ، وبعض األساليب اإلنشائية ابللون األخضر 

:انتبه إىل أن 
.األسلوب اخلربي هو ما حيتمل الصدق والكذب -
:األسلوب اإلنشائي هو ما ال حيتمل الصدق والكذب ، وهو نوعان -
.األمر ، والنهي ، واالستفهام ، والنداء ، والتمين : طليب –أ 

.التعجب والقسم واملدح والذم : غري طليب –ب 

ر من أحاسيس ؟ما الذي يصوره االستفهام يف البيت الثامن ؟ وهل تراه عرب عما يعرتي الشاع–2
.يصور االستفهام آالم الشاعر وحزنه على حمبوبته مما جعل ليله طويال ال ينقضي ، نعم عرب 

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصالثالثالدرس 



خروج9 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

خياطب الشاعر خصمه فيقول له ما أمجل البيت الذي ال تستطيع دخوله وتتجنب : البيت األول 
.زايرته  خبالف البيوت اجملاورة له

.فيمدح الشاعر األحياء إن كانت حمبوبته فيهم ، واألموات إن ماتت : أما البيت الثاين 

وقرأت البيتني اللذين وردت فيهما ـ(( حبذا )) حبثت وأنت تستعد للدرس عن معىن كلمة –3
:اقرأ كل بيت من البيتني التاليني قراءة جهرية معربة ، وحاول أن تشرح معىن كل منهما 

ــــههايبهأال حبذا البيت الذي أنت  ــوله ، وجتـــــــــانبـ ـــ تزور بيــــــوات حــــــــ
حبذا األموات إن ضمك القرب        وايفيا حبذا األحياء ما دمت فيهم           

((اي حبذا )) فكر يف شيء حتبه جدا ، واكتب عنه مجلة تبدأ ب -4
.اي حبذا الصدق واألمانة 

حبذا لو نتكلم العربية )) كقوهلم .... (( حبذا لو )) يف العربية املعاصرة يكثر استخدام –5
.اكتب مجلة من إنشائك مستخدما هذا الرتكيب (( . يف احلصص 

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصالثالثالدرس 

.حبذا لو أتقن كل إنسان صنعته 



خروج10 رجوعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األولبداية الدرسالقائمة الرئيسة

حول قارئ النص 
. حتدث الشاعر يف هذه القصيدة عن حزنه لفراق حمبوبته ، وساق بعض ذكرايته معها 

. الذكرايت سواٌء أكانت حزينة أم سعيدة فإهنا تشكل جزءًا جوهراي من حياة اإلنسان وكيانه 
. وعن مشاعرك حني تعودك الذكري , حتدث عن ذكرى من ذكرايتك اليت ترسخت يف عقلك 

واجب منزيل 

نص شعريجرير بن عطية–ابن اخلليط األولالفصل
أنشطة ما بعد النصثالثالدرس ال


