
 

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/12arabic                   

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

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمود محمد عثمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  الزایدعبدا هللا          "الحقیقة المـّرة"           مدرسة أحمد العمران الثانویة

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

  . شعر إحیائّي:الجنس األدبّي* .      وصفّي إیعازّي :النمط الكتابّي *   :تبویب النّص

  :خصائص الشعر اإلحیائّي ‹

  . وحدة الوزن في البیت الشعري-٢.          المتساویین اعتماد البیت الشعري الواحد ذي الشطرین-١

 .   اعتماد صور بیانّیة مألوفة أو مستمدة من التراث-٤ . امتداد أبیات القصیدةالواحد علىاعتماد الروي  -٣

  . انتقاء التراكیب المتأنقة األصیلة-٦.  إحیاء أسالیب في الشعر القدیم  كالخطابة والحماسة والوعظ-٥

فیھ ا   الی وم بم ا   یشیر إلى الوص ف الحقیق ي لحال ة الع رب    " الحقیقة المرة" عنوان النص    :عتبات النصّ  ‹
 . وتخلف وتعاستھشقاء من

  :بنیة النص ‹

   ٥:١األبیات من . ر الشرقیینأسباب تأخُّ: المقطع األول

  ١٢:٦األبیات من . الدعوة إلى الجد واالجتھاد: المقطع الثاني

  ١٨:١٣األبیات من . العلم سبیل النھضة والرقي: المقطع الثالث

 .نر الشرقییأسباب تأخُّ: المقطع األول: شرح المقاطع وتحلیلھا ‹

v ظھر اإلیقاع في القصیدة في عدة أمور منھا: المستوى اإلیقاعي: 

  ] الضیاء–الخفاء [ التقفیة بین الصدر والعجز في البیت األول بین -٢ . نظمت القصیدة على بحر الوافر-١

  ] برح الخفاء–تخفیھا [ التضاد بین -٤]   تسترھا–تخفیھا [ الترادف اللفظي بین -٣

   واألجانب أولیاء/ والمداوي         علیل/غنیھم بخیل: سیم في البیت الرابع  حسن التق-٥

  ] علیل–بخیل [ ما یشبھ التقفیة الداخلیة في البیت الرابع بین -٦

v المستوى المعجمي : 

 –الم داوي  {و }  ن ساء –أق وام  { و} ب رح الخف اء   –أتخفیھ ا   {منھ ا    األض داد قام المقطع على مجموعة من      *
وقصد الشاعر بھذه األضداد إبراز الفرق بین ال صورة الحالی ة لل شرقیین     }  نیام –حة عیونھم   مفت{و  } علیل

  .وصورة األصل المثالّي

v المستوى التركیبي: 

 :الجمل االسمیة والفعلیة •

}  جبت األرض– الضیاء  قد عّم–وقد برح الخفاء {ة مثلة الحالّیوّظف الشاعر مجموعة من الجمل الفعلّی*

 الم داوي  –ھم بخی ل   غن یّ –اء ف   ص رح المج د ج ّد ب ھ الع    –قھ ا التع ادي      مزّ ثیاب العزّ {ة مثل   والجمل االسمیّ 
  . الشرقیین المزریة وینكر علیھم رضاھم بھذه المنزلة الوضیعةة لیصف بھا حال؛}علیل

 : والغائبینالمخاطبضمیر  •

أن یخاطبھ ویسألھ سؤاًال  وقصد من ھذه اإلضافة ،"الشرق" ھو أمین الریحاني مضاًفا إلى كلمة المخاطب*
  .إنكاریا یدل بھ على مدى تخاذل الشرقیین

وھ و یع ود إل ى ال شرقیین وق د أش ار ال شاعر        } ھم عی ون – ھمغن ی { فقد ورد م رتین ف ي        الغائبینأما ضمیر   *
  .  إلیھم بالضمیر دون أن یذكر االسم صراحة؛ استصغاًرا لشأنھم، وبیاًنا لحال الخذالن التي یعیشون فیھا

v ى البالغيمستوال: 

  :الصور البیانّیة •

  . فیھ تجسیم للعّز حیث جعلھ الشاعر ثوًبا یمّزقتشبیھ "ثیاب العّز مّزقھا التعادي*"

  . استعارة مكنیة فیھا تجسیم المجد حیث جعلھ صرًحا ینھار"صرح المجد جدَّ بھ العفاء*"

  . كنایة عن الضعف والعجز وقلة الحیلة"أقوم في المشارق أم نساء*"

   - ١ -                                    . ویالحظ قلة الصور البیانّیة بسبب غلبة النبرة الخطابّیة على ما عداھا-
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 :المحسنات البدیعّیة المعنوّیة •

  }"زال" برح الخفاء أي –أتخفیھا { بین المقابلة*

  ) نیام–مفتحة عیونھم (و )  علیل–المداوي ( بین الطباق*

  .  مسلوبي اإلرادة متخاذلین مبددین أمجاد آبائھمٌرَشتدل على أن الشرقیین َب: لمحسنات داللة الصور وا-

 اإلنشاء والخبر •

  .تفكیر في واقعھم المزريللتكون منطلًقا ل ؛ الشرقیینحالمزج الشاعر بین اإلنشاء والخبر في تصویر  -

  :  قولھ اإلنشاءفمن 

  .استفھام غرضھ اإلنكار" أنوم أم ذھول أم فناء؟/  الضیاء؟ وتسترھا وقد عّم/ أتخفیھا وقد برح الخفاء؟ * "

  .شھاد الریحاني على حال ھؤالء القومكما وّظف النداء واألمر واالستفھام في البیت الثاني إل* 

  

  .  واالجتھادالدعوة إلى الجّد: المقطع الثاني

v من أبرز الظواھر اإلیقاعیة في المقطع: المستوى اإلیقاعي:  

 :ازیة المتوازنةالجمل المتو •

وما فیھما من تن اغم ب ین   ) شباب الشرق إن لم تجِر بحًرا/ شباب الشرق جدا واتحاًدا (تمّثلت في جملتي    وقد  
  .الوحدات الصوتّیة

 :الجناس الناقص •

  )زال و زلزلنا(و ) سادوا فشادوا(و) ِجدا و َجدَّ( وقد تمّثل في كلمتي 

v المستوى المعجمي : 

 ) الصبر– العلم - اعتناء – َجّد – ِجّد –اتحاد (وكلماتھ " الفضائل"ل معجمي ھو حقل في ھذا المعجم حق* 

  أل م ن كُ  –األلى س ادوا ف شادوا   ( بین الماضي الزاھر وكلماتھ التقابلیقوم على  ًالیستقطب الحقل عینھ حق  * 

ب ان  (اض ر المنھ ار وكلمات ھ    والح ) نھتدي ب العلم ن وًرا   – لنا في معظم األرض اللواء –رّیا  في سما العلیا الثّ   
  ) زلزلنا العیاء– انھار البناء – اتصل البكاء –الصبر 

ل یس ش ماتة   )  وال ھطلت س ماء –  وال جادت بنبت أراضیكم -فال عشتم (دعاء الشاعر على الشرقیین في    * 
  . بل ھو تعبیر عن األلم واستنھاض لھم لیعیدوا المجد الضائع،فیھم وال كراھیة لھم

  

v تركیبيالمستوى ال: 

 :الجمل االسمیة والفعلیة •

 حیث بلغت الجمل الفعلّیة خمس ع شرة جمل ة م ا ب ین     ؛الالفت في المقطع غلبة الجمل الفعلّیة على االسمّیة    *

أمر ونداء ونفي بمعنى الذم وأفعال ماضیة ذات داللة وصفّیة وأخ رى س ردّیة وكلھ ا تل ّح عل ى ال شباب ب أن               
  .یضّحوا بأرواحھم من أجل بالدھم

)  لن ا ف ي معظ م األرض الل واء    – في سما العلیا الّثرّیا ُك ألم َن–فإن األمر َجّد واعتناء     ( أّما الجمل االسمّیة     *

  .فدورھا وصفّي تدخل في باب التعلیل والتفسیر

 :توزیع الضمائر •

  . أراضیكم– عشتم – منكم –شباب الشرق : المخاطبین ضمیر -١

  .  فشادوا–سادوا : الغائبین ضمیر - ٣                                  .   بكیُت– نظرُت: المتكّلم ضمیر -٢

  . زلزلنا– نھتدي – فقمنا – لنا –  أألم نُك–زدنا : المتكّلمین ضمیر -٤

 ال المخ اطبین ھ و األب رز ب ین ھ ذه ال ضمائر، وال سبب ف ي ذل ك ھ و انتم اء            المتكّلم ین ویالحظ  أن ضمیر  *

  .الشاعر والمخاطبین إلى نفس الجماعة فیؤّكد أن التأّخر مسؤولیة الجمیع فیزداد تأثیره فیھم وإقناعھ لھم 

  . في المكانة الثانیة وقد جاء في مستھّل المقطع لجذب االنتباهالمخاطبینثّم جاء ضمیر * 

    - ٢  -   . ؛ ألن الشاعر مزج ذاتھ في ذات الجماعة التي ینتمي إلیھاوالغائبین المتكّلمساوى ضمیرا وقد ت* 
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v المستوى البالغي: 

 اإلنشاء والخبر •

یدّل على إصرار الشاعر على ) باب الشرق إن لم تجِر بحًراش/ شباب الشرق ِجدا واّتحاًدا  (أسلوب النداء •
  . ھم أھل التغییر والتجدید والعزممخاطبة الشباب دون غیرھم ؛ ألن

 .غرضھ حّث الشباب على االجتھاد لنصرة بالدھم ولزوم االّتحاد) ِجدا واّتحاّدا(أسلوب األمر •

استفھام إنكاري قصد ب ھ ال شاعر تقری ر حقیق ة ھ ي أن       ...)  في سما العلیا الّثرّیا    ُكألم نَ  (أسلوب االستفھام  •
 .طاننا في معظم األرضاألمجاد كانت لنا ملء السماء وكان سل

 .  تقارن بین ماضي الشرق وحاضره جاءتالجمل الخبرّیة •

 :الصور البیانّیة •

 . وھي توحي بكثرة التضحیة، في تدفقھ تشبیھ للدماء بالبحر"دماء منكم بحًرا..... إن لم تجِر"  •

 .تسبیھ مؤّكد یصّور العلم في ھدایتھ بالنور" فقمنا نھتدي بالعلم نوًرا" •

 . شّبھ العرب بالّثرّیا في رفعة المكانة وعلو المنزلة، تشبیھ" في سما العلیا الّثرّیاُكألم َن"  •

  

  العلم سبیل النھضة والّرقي: المقطع الثالث

v ة في المقطعمن أبرز الظواھر اإلیقاعّی: المستوى اإلیقاعي:  

 :المّد الصوتي •

 – ال والء  – التع اون  – ش عارھم  –ن اء   أب–رقین ا  ( : وھ ي تكثر في ھ ذا المقط ع الكلم ات المم دودة ب األلف         * 
 وھ  ذه ).... ف  داء - س  واء– اإلخ  اء – الت  ضامن – البن  اء – لھ  ا – ح  افالت  -  الم  دارس– الھن  اء –ال  سعادة 

  .الكثرة تناسب میل الشاعر إلى اإلیحاء بالرفعة والعظمة والتسامي

 :وتتمّثل في ھذه الجمل التي تؤّكد المعنى صوتیا وتركیبیا ، :الجمل المتوازیة المتوازنة •

   والوالء   التعاون                             شعارھم علم  أبناء  یعوز رقّینا 

    

  والھناء  السعادة         تعّم  بھ  علم                         تعمیم یعوز رقّینا

 :التكرار •

  .) بناء–بناء /  تشّید–تشیید /  علم –لم ع/ رقّینا  -رقّینا /  یعوز–یعوز  (:تكررت بعض الكلمات منھا

  .ة على العلمیوّلد إیقاًعا صوتیا فیھ حّث لألجیال الشاّب: وظیفتھ

  

v ھي الحقول المعجمّیة في المقطع: المستوى المعجمي : 

 وی وحي ھ ذا الحق ل بإلح اح ال شاعر ال شدید عل ى        ) الم دارس  -العلم ث الث م رات   ( ومفرداتھ   "حقل العلم  "*

  . بطالب العلمربط الرقي

وق صد ال شاعر من ھ وض ع ت صّور      )   الت ضامن - اإلخ اء    – ال والء    –التع اون   ( ومفرداتھ  " حقل الفضائل *"
  .أخالقي یجب أن یكون علیھ طالب العلم

  

v المستوى التركیبي: 

 الجمل االسمیة والفعلیة •

 م  ضارعة  الفعلّی  ةه الجم  لاس  مّیة ، غالبی  ة ھ  ذ) ٥(فعلّی  ة مقاب  ل ) ٨(غلب  ت الجم  ل الفعلّی  ة عل  ى االس  مّیة  * 

  . وصف حالة الشرق وشدة حاجتھ إلى أبناء العلم:وظیفتھا

قواع ده الت ضامن    – لھ ا ف ي القل ب ال ف ي األرض البن اء      –ش عارھم التع اون وال والء       (أما الجمل االسمّیة    * 
  .لتعلیلفھي تفید الوصف والتفصیل وا)  لك األرواح قاطبة فداء– كأن النور والظلما سواء –واإلخاء 

                                                                                                                            - ٣ -  
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v المستوى البالغي: 

 :اأسالیب اإلنشاء ومنھ عتتنّو: اإلنشاء والخبر •

  .غرضھ حّث أبنائھ على النھضة والرقي": یا شرق ":النداء* 

  .غرضھ الحّث على التسلح بالعلم "انتصر بالعلم: "األمر *

إذ دع  ا ال  شاعر إل  ى ع  دم  ؛ إیع  ازّي، وفی  ھ ُبْع  ٌدغرض  ھ النف  ي" ؟أترض  ى ب  الھوان ونرت  ضیھ :"االس تفھام * 
  .الخنوع وقبول الّذل

  .الجمل الخبرّیة تفید الوصف والتفصیل والتعلیل* 

 

 : في النص ومنھانادرة بسبب الطابع الخطابي :الصور البیانّیة •

  . كنایة عن مكانة صروح العلم وأھمیتھا في النفوس"لھا في القلب ال في األرض البناء"  *

  . استعارة مكنّیة تجّسد العّز بناء قویا"د من بناء العّز صرحاتشیِّ" *

  . تشبیھ بلیغ لقواعد الّصرح بالتضامن واإلخاء"قواعده التضامن واإلخاء*" 

  

v ّصإعادة بناء الن: 

 ، وش  باب وم ن َث  ّم یخاط ب فی  ھ ال شرقیین بعام  ة   الق صیدة خط  اب یتوّج ھ ب  ھ ال شاعر إل  ى أم ین الریح  اني     * 
  .الشرق بخاّصة داعًیا إّیاھم إلى النھضة ببالدھم

ففي المقطع األول وصف حالة الشرق والشرقیین المتخاذلین المتعادین ، وفي الث اني خاط ب ال شباب داعًی ا           
ل ث بمنزل ة الخت ام ؛ إذ انتھ ى     احھم ودمائھم  في سبیل الوطن واستعادة أمجاده ، وجاء الثإیاھم إلى بذل أروا   

  .العلمب  التسّلحفیھ الشاعر إلى تقریر أمر الزم لنھضة الشرق ھو

  

v تقویم : 

  طاغًی ا ف ي المقط ع األول ؛إذ ان صرف فی ھ     الوص ف فكان .  في النصالوصفّي واإلیعازّيتداخل النمطان   * 

 ف ي مطل ع   اإلیع از  َدِج، ثم ُومعتمًدا على بعض الصفات والجمل االسمّیة صف حالة الشرقیین   إلى و  الشاعر
  معتم  ًدا عل  ى أس  الیب   إذ خاط  ب ال  شاعر فی  ھ ش  باب ال  شرق وح  ّضھم عل  ى طل  ب العل  م         المقط  ع الث  اني ؛ 

  .إنشائیة كالنداء واألمر واالستفھام والمضارع المتضمن معنى اللزوم

ر على الوظیفة اإلفھامّیة بل تعّداھا إلى الوظیفة التأثیرّیة ، وذلك أنھ قصد الت أثیر   لم یقتصر خطاب الشاع   * 
  .في المخاطبین وبخاصة الشباب من أجل تحقیق عّزة الشرق

  

v مثل ق الشاعر في النص سمات التیار اإلحیائّي المجدَّدحّق :الّبْعد الفنّي والجمالّي: 

  . اتباع خطى الشعراء القدامى-١

  .     لقصیدة على قواعد متینة من النظم مثل وحدة البیت والوزن والّروّي بناء ا-٢

  .  الدعوة إلى القیم األصیلة-٥.    وضوح الصورة وعدم الغرابة-٤.  أصالة الكلمة -٣ 

  

v أفكار النص :  

  .تركزت معاني النص حول فكرة واحدة ھي السعي إلعادة نھضة الشرق عن طریق العلم •

  

  

  

  

                                                                                                                            - ٤ -  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


