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غنياُت عشٍق للبحرين
ُ
أ

للشاعر الشيخ أحمد بن محّمد آل خليفة 

الفصل الدراس ي األول -301عرب املقّرر -غة العربّية  اللّ 
34ص-الكتاب املدرس يمن الثانيةالوحدة -الثالث ثانوي الصف 



:أهداُف الدرس

أفكاره بتحديد جنسه ونمطه وفكرته العاّمةتقديُم الطالِب النص  1. و
.الفرعّية

.نيةَ في جوانَبه الفّنيَة واملضمو  سستو  النص تحليًل ُل يحلت2.

.رأي فيهاإبداُء الالشاعر  و مواقِف استنتاج 3.

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



التّيار الرومنس ي
حاء العالم، وقد اهتّم به هو تّيار شعريٌّ ظهر في القرِن التاسَع عشَر بأوروبا، ثم انتشر  بعد ذلك في بقية أن
(  1955ـ 1892)عدد من األدباء العرب في بدايِة القرِن العشرين من أبرزهم أحمد زكي أبو شادي 

(.1934ـ 1909)وأبو القاسم الشابي ( 1949ـ 1901)وعلي محمود طه ( 1957ـ 1889)وإيلّيا أبو ماض ي 
والتعبيُر عن الذات ومن أهّم مبادِئ هذا التياِر األدبّيِ حبُّ الطبيعة والتغّني بجمالها وطغياُن العاطفة

.  ووصُف آمالها وآالمها وتصوراتها عن الوجود

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدةالتمهيد للنّص 



.عراستعن  بالكتاب املدرس ي وبشبكة اإلنترنت، وقّدم  تعريًفا مفيًدا موجًزا للشاـ 

التمهيد للنّص 

د آل خليفةُولد الشاعُر البحرينّي الشيُخ أحمُد بن محّمد بن خليفة بن حم
ر من عمره بقرية الَجسرة بالبحرين، وبدأ نظَم الشعر في وقت مبّك 1929عام 

.  العربيةافِل مّثل البحرين في عديٍد من املح. حتى صار من رواد الشعر البحريني
هجيٌر وسراب ـ )و( 1955من أغاني البحرين ـ ) له دواويُن شعرّيٌة كثيرٌة منها 

ي سنة (. 2003أنفاُس الرياحين ـ )و( 1962 ِ
ّ
.2004ُتُوف

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



تقديم النّص 
301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



تقديم النّص 

.  ر في أوروبانشأ التياُر  األدبّي الرومنس ّي  في بلداِن أمريكا الجنوبّية، ثّم انتش

. اَث التاريخّيةقصيدُة الشعر  الرومنس ّيِ تسّجُل الوقائَع اليومّية، وتوّثُق األحد

.دة العربّيةأغلُب قصائِد الشعر الرومنس ّي تحافُظ على البنيِة القديمِة للقصي

.أجمَل تعّبر القصيدُة الرومنسّية عن أحالم الشعراء وآالمهم وتوِقهم إلى عالم  

.ِتهاالشعر الرومنس ّي يحتِفي بالطبيعة، ويعّبر عن الذات في مختلِف حاال

صوابصواب صواب خطأ خطأ

أهم  خصائِص هذا ( 32ص)تنتمي القصيدُة إلى التّيار الرومنس ّي في الشعر، حّدد بالرجوع إلى الكتاب 
:أمام ما يناسب من املعطيات اآلتية( خطأ)أو ( صواب)الشعري بوضِع عبارة التّيار

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



:اقرأ القصيدَة قراءًة متأّنيًة، وحّدد جنَس النّص ونمَطه الكتابي

:جنس النص

:نمطه الكتابّي 

تقديم النّص 

شعٌر وطني  

وصفي  سغتني بالسرد

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



.  ِة الحديثةوصُف الشاعِر معالَم البحرين األثرّيَة وتغّنيه بمنشآتها الصناعيّ 

اقِة البحرين وجماِلها الفاتِن وتعبيُره عن عش ي الشاعِر بعر .ِقِه لهاَتغّنِ

هم على الع .مل واالجتهاددعوُة الشاعِر البحرينييَن إلى اإلقباِل على العلِم، وحثُّ

تقديم النّص 

:تأّمل الِفَكَر اآلتيَة، واختر   منها ما تراه مناسًبا للقصيدة

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة



ِعد  ترتيَبها، وضِع العنـ 
َ
منها واَن املناسَب لكّلِ مقطٍع تأّلفِت القصيدُة من املقاطِع األربعِة التاليِة، أ

:في مكانه

.بين الراعي والغّواص« أوال»جماُل 

.«أوال»بوح الشاعِر  بعشق 

.«أوال»ملحُم البحرينيين الخالدة في الدفاع عن 

املقطع الثاني
(.11إلى البيت 6من البيت )

املقطع األّول 
(.5إلى البيت 1من البيت )

املقطع الثالث
(.16إلى البيت 12من البيت ) .وتاريُخها العريق« أوال»مجُد 

املقطع الرابع
(.21إلى البيت 17من البيت )

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدةتقديم النّص 



(املقطع األّول )تحليل النّص 

:  حباِك 

:اعَتلت  :جلِك 

:ُصنِت 

ظهرِك وأباَنِك 
َ
ِت وهَبِك ومنَحِك أ ِت وَرعي  . ياق النّص ـ اقرأ املقطَع األّوَل من القصيدة، وابحث  عن معاني املفردات التالية مستعينا بسارتفعت  وطالت  َحمي 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
املعجمي



(املقطع األّول )تحليل النّص 

.أوال: الكلمة املفتاحية-1جـ 
.ومكونات الداللةكلمة مفتاحية، إذ بها تتعلق املخاطبات، وترتبط مستويات املعنى( أوال ) تعد املفردة : التعليل-

.حدد الكلمة املفتاحية للمقطع األول، معلل سبب اختيارك لها-1س

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة املستوى 
املعجمي

.دهما، وبين وظيفتهما في النّص ، حّد (أوال ) بـ حقلن معجميان موصوالن في املقطع -2س

، في البيت األول وردتوهي مفردات من معجم الغزل ( جلك -عيون -ُحسن -الجمال -حباك ) : حقل الجمال-2جـ
. عن تعلق الشاعر بالبحرين عبر اإلشادة بجمالهامعبرةوجاءت 

الب وهو املعجم الغ، (الشعاع -العلوم -نبراس -حماك -الحضارة -األوائل -أعلوا -القلع الشّم ) : حقل املجد-
.على كلمات هذا املقطع

.وجميًل اأفض ى حضور هذين الحقلين املعجميين إلى أن تبدو أوال كياًنا بدسعً : وظيفة الحقلين في النص-



.لكـ نظمت  القصيدُة على نمِط الشعر العمودي التقليدي، حّدد أربَع خصائَص إيقاعّيٍة ُتوّضح ذ

(.ن من شطريناملكوّ )اعتماُد نظاِم البيت الشعرّي 

والشطر الثاني من الشطر األول تماثُل قافيتي  ، وهو التصريِع في مطلِع القصيدة
.(حباِك ـ جلِك ) البيت األول، بين كلمتي 

(.يتالحرف األخير من كل ب)التزاُم الشاعِر الروي  املتكّرَر 

(. النظُم على البحر الكامل)الوزِن العروض ّي 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة(املقطع األّول )تحليل النّص 
املستوى 
اإليقاعي



تعتلي بحَماَها يحفُظ تراَثها تحمي قلَعها لجمالَيمنُحها الُحسَن وا

هللا

تغِلب

التاريخ

الحضارة

(املقطع األّول )تحليل النّص 

ا ليظهرها في وتعّدد األطراف التي صنعت جماله« أوال»غرض الشاعر من تنويع الفاعلين بياُن قيمة 
موها من كل صورة مثالّية متكاملة تجمع بين جماِل املناظر وعراقِة التاريخ ومجِد األجداد الذين ح

.العوادي، وهي صورة تؤهلها ألن تكون محوَر شعره ومنتهى عشِقه

.من تنّوِع فاعليهاـ في املقطع األول، نسَب الشاعُر أفعااًل إلى مجموعة من الفاعلين، حّدد  هذه األفعاَل، وبّين  الغرَض 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
التركيبي



كّلِ اة النداء واملنادى  فيافتتح الشاعُر  القصيدَة بتكرارِ  أسلوِب النداء في البيتين األّول والثاني، عّين  أد
.أسلوٍب منهما، وبّيِن الغرَض من هذا التكرار 

:  ـ اإلجابة

(املقطع األّول )تحليل النّص 

ه وشّدة ويعلن،من نفسه( أوال)بمعنى القرب ليعّبر عن قرب املنادى ( أ، يا)استخدم الشاعر  أداتي  النداء  حب 
.واملقصود واحد( أوال مرة ودار عبدالقيس مرة أخرى )اتصاله به، وقد دّعم ذلك بتنويع لفظ املنادى 

(.املنادى)أوال ( + أ)الهمزة 
.(املنادى)دار عبد القيس + يا 

.أواُل رّبِك بالجمال حباِك أ
.داَر عبد القيسيا

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
يالتركيب



.  عنىبدسعية، حددها، وبّين أثرها في أداء املمن الظواهر الالشاعر في البيت الثالث ظاهرة ـ وّظف
:  ـ اإلجابة

(املقطع األّول )تحليل النّص 

ية النّص من املحسنات التي تجمع بين أمرين متقابلين، فتزيد من جمال( الكلمة وضدها)ام الطباق استخد
ه املتناقضين، وقد عبرت هنا عن معنى الشمول واالستغراق في فعلؤ وت التي صانت « أوال»كد املعنى بإبراز وجَهي 

. حضارة األوائل واألواخر 

: الظاهرة البدسعية
الطباق .ماكفالتقت    فيك الحضارة واعتلت بحاألوائَل واألواخَر صنِت 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
البلغي



(املقطع الثاني)تحليل النّص 

:  ُطوبى

َنى :الشفق:املغ 

:السفين

. نّص اقرأ املقطَع الثانَي من القصيدة، وابحث  عن معاني املفردات التالية مستعينا بسياق الُحمرُة األفقجمُع سفينةاملنزل واملقامُحسنى، خيٌر 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
املعجمي



(املقطع االثاني)تحليل النّص 

الداّلةالعبارات املعجم
الطبيعة

البحر

...بنت البحار، السفين، الغوص، املرس ى، الهائج...الراعي، القطيع، الضحى، الضياء، الخميلة
ى على املقطِع الثاني من القصيدة معجَما الطبيعِة والبحِر، ابحث  عن العبارات الخ

َ
اّصة بكل معجم طغ

.منهما وبين داللة ذلك

م صورتين ّد يقلفيها، و البحر وجماِل « أوال»في األرضاستخدم الشاعر  هذين املعجمين ليجمع بين جماِل 
.جمالّيٍ بدسٍع وقد عرض الصورتين في إطار . من صور العمل و الكدح ألهل البحرين يمّثلها املزارع والبّحار

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة املستوى 
املعجمي



ن أثر أمثلة دقيقة، وبيّ ذلك بوّضح  في العبارات، تمّيز املقطع الثاني من القصيدة بكثرة انتشار املّدِ ـ
.هذه الظاهرة في النّص 

قطعأمثلة املّد في امل
الثاني

كياضبحىد الضأم في ر قاعه    وأطيق قساك فيع رابي لو ط
كساي مر ن الغوص ففيسديتجتير تلّف حابنت امليال واأ أ

ا بين العبارات تجاوبً ا على التعاود، ويحققا قائًم ا داخليً ينتشر املّد في الكلمات، فيصنع إيقاعً 
.  واألبيات يزيد من جمال النّص ويحدث غنائية تؤثر في القارئ 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة(املقطع الثاني)تحليل النّص 
املستوى 

يقاعياإل 



بالعيش فيها، بّين  ذلك واالعتزاز « أوال»معّبرٍ عن حّب احتفاليٍّ ـ  صّور الشاعُر الراعَي والبّحاَر في مظهر 
. من خلل تتّبع األفعال التي أسندها لكل واحد منهما

الراعي

البّحار

اء، غّنى ساَق القطيَع بالضحى، أقاَم بالضي
...بناِي الحّبِ تحت خميلة

اُت عاَد مع شفق الغروب َمُشوًقا، األغني
... غناهتذوب فوق شفتيه، يهّزه الطرب إلى م

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة(املقطع الثاني)تحليل النّص 
املستوى 
التركيبي



لعبارة في البيت الثامن بعبارة مختلفة عن اسمها الحقيقي، استخرج هذه ا« أوال»ـ نادى الشاعر  
.  وحّدد نوعها البلغي  

ساكتلّفتي    تجدي سفين الغوص في مر بنت البحار  أ أوال يا 

طيفة ، وهي طريقة في التعبير ل«أوال»استخدم الشاعر الكناية عن املوصوف، وهو  
.د الشاعرتقوم على الرمز واإليحاء للتعبير عن املوصوف ولبيان قيمته الرفيعة عن

بنت البحار

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة(املقطع الثاني)تحليل النّص 
املستوى 
البلغي



(املقطع الثالث)تحليل النّص 

:  َطّوحت  

ذى:املُغير
َ
:األ

:الَقنا

.ياق النّص ـ  اقرأ املقطَع الثالَث من القصيدة، وابحث  عن معاني املفردات التالية مستعينا بسالشّر الرماحهَزمت  الغاِزي 

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
املعجمي



(املقطع الثالث)تحليل النّص 

:لى ذلكـ هيمن النفُس الحربيُّ امللحميُّ على املقطع الثالث من القصيدة، اذكرِ العباراِت الدالَة ع

.بّين الغاية من إبرازِ الشاعِر الجانَب الحربي  في هذا املقطع من القصيدة.

.13البيت (: ِعداِك )، (أسيافهم)، (طّوحت)، (الُكماة)
.14البيت (: العدّو )، (رَموا)، (القنا)، (املُغير)
.15البيت (: حماِك )، (الطغاة)، (شّر )، (األذى)
.16البيت (: الفّتاك)، (جيُشِك )، (مدحورة)

.اغ  العاليِة وأنها لؤلؤٌة ثمينٌة يحميها أهُلها من كل عاد  وط« أوال»ـ بياُن قيمة 1
.  وحّبهم لوطنهم واستعداِدهم للتضحية من أجله« أوال»ـ إظهاُر بطوالِت أبناء 2

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
املعجمي



(املقطع الثالث)تحليل النّص 
.، وّضح ذلك، وبّين أثره في النّص شطري البيت الواحدعلى إيقاع داخلي بين 15و14و13ـ بنى الشاعر األبيات 

كم طوحت أسيافهم بعداكاللظىبلد الكماة السابحين على 
ورموا عدوا في الظالم رماكالقنا بردوا املغير على السواحل 
فاهلل من شر الطغاة حماكاألذىبما نال خيرا من سعى لك 

ا ا إيقاع  الشاعر لإليقاع الخارجي الناجم من القافية،أضاف تماثل بين ا يقوم على العمودي  داخلي 
ة إيقاعيّ نبرةفي القصيدة، وأخرج املعانَي فأعلى إيقاع( اللظى، القنا، األذى)األبيات املتعاقبة حروف
.    واضحة
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(املقطع الثالث)تحليل النّص 

.اعر إلى تكثيف استعمالهاـ تواترت املرّكبات اإلضافية في مطلع املقطع الثالث، اذكر أمثلة منها، وبّين  ِلَم َعمد الش

...بلد الكماة/ عشيرتي / دار عشيرتي / أجدادي / مهد أجدادي 

ن جهة م« أوال»و « أوال»دّل تواتر اإلضافة على شدة التالزم بين الشاعر وأهله من جهة وبين أهل 
.    رمتهثانية، وهو تعبير عن حب الشاعر لوطنه، وتخليد لذكرى من دافعوا عن الوطن، وذادوا عن ح
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التركيبي



(املقطع الرابع)تحليل النّص 

: ِإاّلِك 

واِك :هواِك  :نج 

:وَعت  

.سياق النّص ـ  اقرأ املقطَع الرابَع من القصيدة، وابحث  عن معاني املفرداِت التالية مستعينا بحديُثِك أدركت  ِسَواِك ُحّبِك 
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(املقطع الرابع)تحليل النّص 

ه من خالل أعلن عنوالذيفي أبيات املقطع الرابع ليبرز حبه ألوال ( العشق)مفردة يظهر أراد الشاعر أن 
ومعجم ، (إني عشقُت ) ، ثم صرح به في هذا املقطع في قوله (عشق)عنوان القصيدة حين صرح بلفظ 

.ألوالوكلها مفردات تؤكد عشقه( نجواك -الصبا -روحي -عهدي -هواك ) : يظهر في األلفاظ( العشق)

.اللتهيتفرع في البيتين األخيرين عن حقل العشق حقل معجمي آخر هو حقل اإللهام، حدد مفرداته، وبّين د-

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة املستوى 
املعجمي

.على معجم أبيات املقطع، وضح ذلك( العشق ) يهيمن حقل -

(.شعري -خواطر -اإللهام -الشعر نيألهمتِ ) : مفردات حقل اإللهام
، هاهوبلوغه منتالذي يكنه الشاعر ألوالدّل حقل اإللهام على عمق العشق (: اإللهام ) داللة حقل 

حو عفوي على نىفعشق الشاعر لوطنه كان مصدرا لإللهام، أشعل إبداعه الشعري فوصف ومجّد وتغن
. طروب يهز املشاعر وينبض بعشق الوطن



(املقطع الرابع)تحليل النّص 

.ى ذلكـ ظهرت ذاُت الشاعر في املقطِع الرابع من القصيدة بوضوٍح، اذكر ثلثَة أبياٍت داّلة عل

.ـ بّين الغاية من بروز ذاِت الشاعر في هذا املقطع من القصيدة

(17البيت .             )في الحروب فداِك روحيفعهدي... يا بالدي فيِك صبٌّ فاذكري أنا ـ 
(18البيت .                          )في الخمائل موئال إالِك لي... أجدشاعٌر مثل الهزار فلم أناـ 
(19البيت ). في هذي الحياة رضاِك رضايو ...   هواِك من زمن الصبا عشقُت إنيـ 

.ملوصوِف الجميل، وإظهاُر التكامِل بين الواصف املحّب وا«أوال»ـ تأكيُد التواصل املتين بين الشاعر و1
. فيها ردٌّ لجميلهاـ التعبيُر عن حّبه ألوال ووفائه لها واالعتراف بأنها مصدُر إلهامه الشعري وأّن أشعاَره2
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التركيبي



(املقطع الرابع)تحليل النّص 

.ا العنوان، بّين بأدلة نّصّية كيفية تعبير املقطع الرابع عن هذ(أغنيات عشق للبحرين)ـ عنواُن القصيدة 

.ـ أنا فيِك صب  
.ـ اذكري عهدي

.ـ إني عشقُت هواِك 

ـ أنا شاعٌر مثل الهزار 
.ـ تدّفق اإللهام
.ـ كتبُت شعري 

.ـ أنا يا بلدي
.ـ لم أجد موئل إالِك 
.ـ فوق رمل ثراِك 

للبحرينأغنيات عشق

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة املستوى 
التركيبي



(املقطع الرابع)تحليل النّص 

.مهـ حلل التشبيه املوجود بالبيت الثامن عشر، وبّين داللته وغاية الشاعر من استخدا

أداة التشبيه املشبه بهاملشبه 

الهزارشاعر مثل

301أغنيات عشق للبحرين ـ عرب : قصيدة
املستوى 
البلغي

عره مثلما فالشاعر يتغنى بش( أغنيات عشق للبحرين)ينسجم التشبيه مع موضوع القصيدة العام 
ي تلهمه الشعر الت( وطنه)خميلة يغرد بها فللشاعر خميلته (طائر)يشدو الهزار بتغريده، وإن كان للهزار

.وتطلق صوته بالغناء



اليِة، واختر  من في أربِع لوحات متكاملة حسب مقاطع النص،استعن  بالعناويِن الت« أوال»ـ رسم الشاعُر 
.كّلِ مقطٍع البيَت األكثَر تعبيًرا عن العنوان

نشاط ختامي

. أأواُل رّبك بالجمال حباِك   وبكل حسٍن للعيون جلِك 

.   ساِك أأوال يا بنَت البحار تلّفتي   تجدي سفيَن الغوِص في مر 

.    عداِك بلُد الكماِة السابحين على اللظى   كم طّوحت  أسياُفهم ب

الجمال« أوال»

الرجال« أوال»

النضال« أوال»

.   إني عشقُت هواِك من زمن الصبا  ورضاي في هذي الحياِة رضاِك الالحّبِ والخي« أوال»
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نشاط ختامي

اقِة تاريِخها اكُتب  فقرًة قصيرًة ُتحاكي فيها طريقَة الشاعِر في التغّني بجماِل البـ  حرين وعر
:وطيبِة أهِلها مستخدًما العباراِت اآلتيةَ 

ـ ( السفن)ـ  ( املراس ي)ـ ( النخيل الباسق)ـ ( رجال البحر)ـ ( لؤلؤة الخليج العربي)ـ ( بلد الكرام)
(.  القلع)
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نشاط ختامّي 

:اإلجابة
فخِر واالعتزاِز، إنها الوطُن هي بالدي العزيزُة، أحتفُل بعيدها الوطنّيِ كلَّ عام  بمزيد  من ال« أواُل »البحريُن 

 في أرِضها منحَك فإْن سرَت . التاريَخ العريَق والحاضَر املجيَد « أوال»جمعْت . الذي ولدُت فيه، ونشأُت 
، وإْن ُطفَت في ربوِعها استقبلالنخيُل الباسُق  الشامخُة شاهدة  على القالُع ْتَك الظلَّ والنوَر والهواَء النقيَّ

ْت أماَم ناظرْيَك  كأنها النوارُس تأوي إلى نالسُف أسراُب عظمِة األجداِد، وإْن وقفَت على ساحِل بحِرها مرَّ
كْم . يراِت البحِر وكنوَزهبين الغوِص والصيِد ليجمُعوا خرجاُل البحِر بعَد يوم  مَن الكدِح قضاهُ املراس ي

.لؤلؤَة الخليِج العربّيِ يا، وبلَد الكراِم ، يا «أواُل »يطيُب لي فيِك املقاُم يا 

ا العباراِت ـ اكُتْب فقرة  قصيرة  ُتحاكي فيها طريقَة الشاعِر في التغّني بجماِل البحرين وعراقِة تاريِخها و  طيبِة أهِلها مستخدم 
(. القالع)ـ ( السفن)ـ  ( املراس ي)ـ ( النخيل الباسق)ـ ( رجال البحر)ـ  ( لؤلؤة الخليج العربي)ـ ( بلد الكرام: )اآلتيةَ 
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انتهى الدرس
لكمشكًرا


