
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

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

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

https://almanahj.com/bh/12                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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                إلیاس قنصل"ردِّي عليَّ عواطفي وسالمي"         مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد األستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
                                      )                              ٢٢٢(مساق عرب 

   :تبویب النّص

  . قصیدة واقعّیة وجدانّیة:الجنس األدبّي*    .وصفّي یغتني بالسرد :النمط الكتابّي *                                       

  :عتبات النّص ‹

ب  ھ ال  شاعر إل  ى ب  الده  یتوّج  ھ " ردِّي"فع  ل أم  ر: مك  ّون م  ن" ردِّي عل  يَّ ع  واطفي وس  المي"عن  وان ال  نص 
  للتخ صیص  التمني، وقد ُأضیف فعل األمر ھذا إلى یاء المخاطبة العائدة عل ى ال بالد أی ًضا   وغرضھ البالغيّ 

 إذ یب رز  ؛، وھ و عن وان معبِّ ر بق وة ع ن م ضمون الق صیدة           "ع واطفي وس المي   " وفیھ مركب عطف ّي ب الواو     
   .اًبا دام ثالثین عاًما اغتر وطنھ الذي اغترب عنھاهعواطف الشاعر الجّیاشة تج

 

 : بنیة النص ‹

  .تمٍن ورجاء:        وعنوانھ ٢ ، ١ األبیات : المقطع األول

  .فقر دافع إلى اغتراب:    وعنوانھ١٠:٣األبیات من : المقطع الثاني

  .رسالة إلى الوطن: وعنوانھ١٥:١١األبیات من : المقطع الثالث

  

 المقطع األول ‹

v المستوى اإلیقاعّي:  

  باتف  اق الح  رف األخی  ر ب  ین ال  صدر والعج  ز ف  ي البی  ت األول الت  صریع ھ  ي ة الالفت  ة ف  ي المقط  عالظ  اھر* 

  . یعطي البیت نغًما موسیقیا جمیال یطرب األذنذاوھ)  مقامي–سالمي (

 

v المستوى المعجمّي : 

  :قطع حقالن معجمّیان تقاسم الم-١

  ) موارد اإللھام– مضاءه – أجھدُت قلبي – سالمي –عواطفي (ومفرداتھ :  نفسّي:األول 

  )  مقامي– شھرتي –غناي (ومفرداتھ :  ماّدّي:والثاني

  . نفس الشاعرفيأثر لوعة الفراق والبعد عن الوطن  إبراز ذلك وداللةنفسّي، ویالحظ تفوق الحقل ال* 

ح ان   أبرز المقطع تفاھة ما صار إلیھ الشاعر من غنى مقابل حنینھ إلى مسقط رأسھ، وھ ذا ی دل عل ى رج      -٢
  .كفة الحّب الجارف للوطن مقارنة بالغنى والشھرة

 

v المستوى البالغّي: 

وك ذلك تع دي فع ل    ) العواط ف وال سالم  ( ة مادّی ة عل ى   تعدیة مجازّیة أسبغ ھوّی     " رّدي" تعّدى فعل األمر     -١
  .ة مادّیة أیًضا على ھذه األشیاءأسبغ ھوّی مما) الغنى والشھرة والمقام(إلى " خذي"األمر 

عر إلى وطنھ واستعداده للتضحیة وبذل كل م ا ح ّصل م ن غن ى     ا یدل على شدة حنین الش     :ا السیاقیة وظیفتھ
  .وشھرة ومكانة ثمًنا زھیًدا للعودة إلى وطنھ

ة ب شرّیة عل ى   ة فنّی  إلى قلب ال شاعر ھوّی   )  حجبت– اغتصبت   –أجھدت  ( أسبغت تعدیة األفعال الماضیة      -٢
   .ھذا القلب

 .غتراب القوي على قلب الشاعر إذ أتعبھ وسلبھ العزم وحجب عنھ مصدر اإللھام توحي بأثر اال:ظیفتھاو

 الثانيالمقطع  ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

ل وم ال شاعر لنف سھ ب سبب ترك ھ       وی دل عل ى   في المقطع یولِّد مناًخا نفسیا م ن الح زن واألس ى        " اأن"تكرار  * 
  .وطنھ

- ١ - 
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v  المستوى المعجمّي : 

ودارت حولھ ا أغل ب أفك ار المقط ع وق د       ،كلمة المفتاح ف ي المقط ع؛ إذ تك ررت م رتین    ال" فقر" تعدُّ كلمة  -١
  .؛ لتقّدم السبب المباشر الذي حدا بالشاعر إلى ترك الوطن باحًثا عن الغنى وجاه المالجاءت

  

 – الب  ؤس – عب  سة ب  ائس – ُمحّی ا الفق  ر  – الك  دح – الفّح  ام –ان  اللّب  -بی  ت فق ر  ("معج  م الفق  ر" مف ردات  -٢
 إل  ى ق  سوة  بق  وة  لی  شیر؛وھ  و معج  م واس  ع االنت  شار )  م  ضام– مح  روم – الحف  ا – الخ  صاصة –الخ  شونة 

  .ھا الشاعر جّراء ھذا الفقرعاناالمعاناة التي 

 س لبّي ت سبَّب ف ي حرمان ھ م ن وطن ھ        غن ىً  ھ و  بح ث عن ھ ال شاعر   ي ال یوجد معجم للغنى؛ ألن الغن ى ال ذ      -٣

  .وأنساه نفسھ

  : واضحتانتانثنائی في المقطع -٤

 البؤس – عبسة بائس – ُمحّیا الفقر – الكدح – الفّحام –ان  اللبّ -بیت فقر (وعناصرھا  ) الفقر والغنى  (األولى
  ) جاه المال–الغنى /  مضام – محروم – الحفا – الخصاصة – الخشونة –

  ) اإلعجام –ة ساح/  أرض الشام – مھد األنبیاء –ربیت ببیت (ا  وعناصرھ)الوطن والغربة (والثانیة

  

یسھم في تأكید مواقف الشاعر الذي كان ی سعى  )  مرامي جاه المال كّل–ي ِبوقد خلت الغنى أرَ    (الترادف -٥
  .جاھًدا لتحصیل الثراء والغنى لمجابھة قسوة الفقر التي كان یعانیھا في الوطن

 

v المستوى التركیبّي: 

أسلوب قصر فیھ تأكی د عل ى   )  اللّبان والفّحامسوىیھ  یكن فلم" (لم"المسبوق بالنفي  "  بسوى" االستثناء   -١
  .مھنة اللّبان والفّحامكانتماء الشاعر إلى وسط فقیر یمتھن أھلھ مھًنا بسیطة متواضعة 

  

تبرز ل وم ال شاعر ال شدید وتأنیب ھ لنف سھ ف ي محاول ة من ھ لمحاكم ة ذات ھ            !) ما كان أغباني   (صیغة التعجب  -٢
  .ترك وطنھ بسبب الفقر جاعال كل مآربھ طلب المالواتھامھا بالغباء الذي جعلھ ی

  

 ت شیر إل ى   وظیفة داللّی ة لھ ...) الحفاوالخصاصة وأنا للخشونة   : (في قولھ " الواو" تكرار حرف العطف     -٣
تعّدد مظاھر الفقر والحاجة والحرمان التي أغرقت الشاعر، األمر الذي دفعھ لمحاولة تغییر وضعھ وتحسین 

  .حالھ بالھجرة عن الوطن جادا في طلب المال
  

؛ لیؤّك د  ) ف ّضل ال رحمن أرض ال شام   م ا  – في زوایاھا سوى اإلعج ام  ما(مرتین في  " ما" تكّرر النفي بـ     -٤
  . لكونھ مھد النبوة، وأفضل بقاع األرض؛شرق على الغرب في نظر الشاعرعلى تفوق ال

  

  .حرف شرط یفید امتناع  الجواب المتناع الشرط" لو...) " كان في الغبراء مثل جمالھالو (-٥

  .التأكید على أفضلّیة أرض الشام وامتناع أن یدانیھا أي بلد من بالد الدنیا في الجمال: وظیفتھ السیاقّیة 

  

  . الوصف والتقریرووظیفتھاغلبت الجمل الخبرّیة على أبیات المقطع،  -٦
  

  . انحسرت الواقعّیة عن ھذا المقطع؛ لتركیز الشاعر فیھ على وصف عواطفھ ومشاعره تجاه وطنھ-٧

 

v المستوى البالغّي: 

حزن التي تظھر تشبیھان للشاعر بمسحة ال) أنا في فؤاد البؤس أّنة دام/ أنا في ُمحّیا الفقر عبسة بائس (-١
  .على وجھ البائس الفقیر في األول، وبألم المتألم الجریح في الثاني، وھما یوحیان بانحیاز الشاعر للفقراء

  

استعارة مكنیة تصور سراب الغني كائًنا ب شریا ی سعى ال شاعر خلف ھ        ) لمع السراب فرحت أسعى خلفھ     ( -٢
  ."یذبح "ام عمر الشاعر كائًنا حیا ینحراستعارة مكنیة تصور أعو) نحرت عند بریقھ أعوامي(و

  .توحیان بانسیاق الشاعر بال وعي وراء سراب الغنى، وإضاعة عمره في طلبھ: أثرھما
  

ما كان أغباني وق د  / أنا للخشونة والخصاصة والحفا / ربیت ببیت فقر   ( البارزة في المقطع     الكنایات من   -٣
إذ جع ل نف سھ واح ًدا م نھم انغم س        إل ى ال وطن وإل ى الفق راء؛    وھي تجّسد انحیاز ال شاعر ) خلت الغنى َأَربي  

  .مثلھم في نفس معاناة الفقر والبؤس والكدح

- ٢ - 
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 الثالثالمقطع  ‹

v المستوى المعجمّي: 

 – ق ضى لیالی ھ   – عاد من أرض ال دراھم  –غریبك (ومفرداتھ " آالم االغتراب " حقل    یھیمن على المقطع   -١
  ) عانى من األیام –جاء بأن یعود  الر– تعج بشوقھ -بین ضلوعھ نار

  .دل على قسوة الغربة ومعاناة الشاعر وألمھ النفسّي وشوقھ وحنینھ المتجدد إلى وطنھی :داللتھ

  

  ) غیر حرام–ُمَحرَّم (و) البكا–التجلد (و)  سعادة–بكائھ ( في المقطع الطباق من -٢

 .سبب الحنین للوطن یؤكد على الصراع الدائر في ذات الشاعر ب:وظیفتھ السیاقّیة

v المستوى التركیبّي: 

 ل وال : ( ف ي قول ھ  واس م ال شرط  فی ھ تخ صیص وتحدی د،    ...) غریب ك ی ا ب الدي     ھ ذا :( ف ي قول ھ    اسم اإلشارة  -١

  .یبرز أھمیة ما تحّلى بھ الشاعر المغترب من األمل والرجاء في قدرتھ على احتمال أیام الغربة...) الرجاء

  

التأكید على الفرحة الشدیدة : وظیفتھ ،نفي مشفوع باالستثناء)  سعادة وغرام شعورإال دمعھ ما: ( في قولھ-٢
  .بسبب العودة إلى الوطن

 .تفید النفي" غیر"تفید االستدراك و " أمَّا"للتوكید، و"إّن: " في البیت األخیرأدوات الربط من -٣

v المستوى البالغّي: 

 .بأن ھ ش عور س عادة   وطن ھ  ل عودت ھ  ال شاعر عن د    للدمع ال ذي س ال م ن      ھیتشب) ما دمعھ إال شعور سعادة     (-١

  . إظھار الحّب والشدید للوطن السیاقّیةوظیفتھ

  

  . تشبھ إظھار التجلد عند البكاء بالذنب المحّرماستعارة مكنیة) إن التجلُّد في البكاء ُمَحرٌَّم (-٢
  

 ةكنای  ) ار تع جُّ ب شوقھ  ب ین ض لوعھ ن    (كنایة عن ب الد الغرب ة و    ) أرض الدراھم ( في المقطع    الكنایاتمن   -٣
  .كنایة عن الفرح الشدید بالعودة) ما دمعھ إال شعور سعادة وغرام(عن الشوق والحنین إلى الوطن و

 

 تقویمال ‹

 ف ي ال نص وق د ك ان لھم ا أكب ر األث ر ف ي إنت اج دالل ة ال نص؛             انھم ا ال سائد    الوصفّي وال سرديّ   النمطان   -١
ھ ل ھ م ن ش وق    ر المغترب عن وطنھ إزاء ھذا الوطن، وم ا یكنُّ    فالنمط الوصفّي ینقل لنا بجالء مشاعر الشاع      

وحنین ورغبة جارفة في العودة إلیھ، والنمط السردّي یحكي قصة ھذا المغترب ویلقي الضوء عل ى ال دوافع          
  . التي أجبرتھ على ترك وطنھ والسعي من أجل تحصیل الغنى المادّي

  

  : النصمن أبرز الخصائص الفنّیة لتیار الواقعّیة في -٢

  .الخالدة التعبیر عن حیرة إنسان القرن العشرین بین الرغبة في الكسب المادي والتمسك بالقیم -أ

فق ط ب ل جمع ت إل ي جان ب ذل ك مواق ف اإلن سان م ن الك ون            ة ل م تقت صر عل ي العاطف ة    التجرب ة ال شعریّ   -ب
  .الوطن التاریخ و قضایاو

   .ر والعواطف والصور والموسیقى في بناء ھندسّية تتعاون فیھا األفكاموضوعّی القصیدة وحدة  -ج

 

  :من مواطن الجّدة في النص -٣

 یبدأ من نقطھ بعینھا ثم یأخذ بالنمو الع ضويّ   متكاملفالقصیدة بناء شعورّي ؛ة مكتملةوحدة عضوّی النص -أ

 .حتى یكتمل

 . جوھر التجربةألنھ ؛ةة والسیاسّیّیة واالجتماعة وقضایاه النفسّیبمعاناتھ وحیاتھ الیومّیواإلنسان االھتمام ب-ب

  :ومن مواطن التقلید

  .الصور الجزئیة من تشبیھ واستعارة وكنایة االھتمام ب-أ

  . المحافظة على وحدة الوزن والقافیة-ب

- ٣ -  
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