
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/9arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي جاسم عنتر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 يا درة البحر! أين النخل والرطب؟     أين البساتين؟ أين التين والعنب؟

 وأين مرأى طيور كنت أعشقها      على الجداول ترنو لي وتقترب

 وأين أفياء أشجار تظللني    كأن روحي على أزهارها تثب

                  
 أنت الهوى                       

 مناسبة النص:
 ابتعاد الشاعر عن وطنه وإحساسه بالغربة

 
 ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات؟ مدلال على ذلك.

 الدليل العاطفة
 –المتت   -الاتتاا الحتتزنب  م  تته -االستتتاماا التتعاى علتتر الحستترةب اتتتن ال ستتا  ن   الحزن والحسرة -1

 انتحب . –ابكي  -التعب
ذاتر  التططن ال  –تضتحي بروحته  تن اجتل وطنته  –جعل التططن اتا ا وا    الحب -2

 الططن في ع نه تحم ه -جعل الططن  ع طد ه -تاارقه
 
 

 
 
 
 
 

 غرضه نوع األسلوب الجملة
 ق مة ال حرتن و كانتما العال ة عنع الشاعر  نعاء تادّرة ال حر

  حّسر الشاعر وحزنه البتعاده عن الططن استاماا   اتن ال سا  ن اتن النخل والرطب
 في البيت تشبيه وضحه. •

شتت ّه ال حتترتن بالتتعّرة بال تتطيرة اليم نتتة  ل ع ّتتر عتتن  كانتتة ال حتترتن الع  متتة وق متمتتا ب تتتا دّرة ال حتتر   
 اليم نة عنع الشاعر.

 

 فيء.( ؟ أفياء) مفردما  •

 الططن ا  ن والراحة والطمـن نة في ربطع : وتدل على  ال الى    ومعناها : 
 شة التي  ط ر و تنقل ب ن ا زيارالارابـ  روحه شبّه الشاعر •

 ويط في ربطع وطنه ع  سعاد ه وفرحه  ليوضح

 
 

 
 
 )وأين مرأى طيور كنت أعشقها؟( •

  إبعاء الحسرة والحزن وما غرضه؟     استاماا ؟ ما نوع األسلوب •

داللة علر الز ن الماضي فتي الاتترة التتي اتان فتي وطنته إذ  ؟ ) كنت( ما داللة استخدامه كلمة •
 افتقع بعع ذلك  ن ر الط طر

   عت  الن ر ترنو:  النمر الصغ ر  ؟ما معنى : الجداول •

 
 

تع ّر الشاعر عن حزنه وحسر ه الفتقاده  لك ا ش ار التي اانت   لله عن حرارة الشمس و لك داللة 
 ا  ن والراحة في غربته، ح ث اان تشعر بالسعادة في وطنه االاراشة التي  تنقل ب ن ا زيارعلر فقعان 

ت عي الشاعر حزنه وحسر ه علر فقع  ن ر  لك الط طر التي اان تح ما ويي  رفرف ب ن ال عاوى 
 و قتر  له داللة علر ا  ن والحب .

 اد األستاذ علي جاسم عنترإعد

لل حرتن  كانة عال ة وق مة ال  ُقعر بيمن لع  الشاعر، لذلك ع ّر عن حزنه الشعتع وحسر ه؛ البتعاده عن 
ال سا  ن الممنتشرة ف ما الت ن و الططن وإحساسه بالغربة وفقعانه   اير الططن ال م لة االنخل برط ما

 .والعنب



 لهم والتعبما للغريب سوى الذكرى تهيجه     وفي الكرى يعتريه ا

 أشم طيب رباها وهي نازحة     عني فأبكي من الذكرى وأنتحب

 من المني في هوى البحرين قلت له      فإنها لي أم بّرة وأب
 
 
 

 
 
 
 استيناء  ناي ؟(.......ما نوع األسلوب ) ما للغريب سوى الذكرى تهيجه*

يما  الذارتات  في تق تته  ي تر  شتاعر الحتزن ، ب الحصر  حصر شعطر الغرتب بحالت ن  وغرضه :
 وعنع النطا تص  ه الم  والتعب

 تص  ه )يعتريه(   ي ره و حّراه )تهيجه( النعاس؟ معنى ) الكرى(*ما 

 

  من الذكرى فأبكيأشم طيب رباها وهي نازحة     عني * 
 نت  ة لس ب       ما العالقة بين ما تحته خط بما سبق؟ -أ

  رادف أنتحب( ؟ –قة بين كلمتي ) أبكي ما العال  -ب
    تععة ما معنى ) نازحة( ؟ -ج
 حّب الشاعر الشعتع لططنه و علّقه به ما داللة هذا البيت؟ -د

 
 

  
 
 
 

  
 .  فإنها لي أم بّرة وأب) •
  طا ع ما نوع األسلوب؟ -ا
   علّقه بهح ّه الشعتع لططنه و ليعبّر عن  اا ا وا   جعل وطنه بالنسبة إليه  - 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ش  روائح  اللما وربايا رغ  بععيا عنه ، فتي ره الذارتات ال زاى تت عي الشاعر  علّقه بططنه ، ح ث 
 ف  كي وتعلط صط ه بالنح ب.

عالقة سبب 
 بنتيجة

 النتيجة السبب

 فإنما لي اّا بّرة وا  قلت له   ن ال ني في يط  ال حرتن

لط طنه في ح ّه لططنه، ح ث جعله االطالعتن إذ يط اساس ا  ن والحماتة وافضاله تردّ الشاعر علر الذي ت
 ال  ُعع وال  ُحصر ، والشاعر  تعلّق به اتعلّق االبن بطالعته.

تحاصر التعب والمعاناة الغرتب عن وطنه؛ فاي ال ق ة  ي ره الذارتات و حّرك  شاعر الحزن في داخله، 
 وعنع  حاولة النطا وفي نعاسه تص  ه الم  والغ  والتعب.



 قدمت روحي قربانا لتربتها     فهل ترى نحوها قدمت ما يجب
 
 
 

 خيالها يطبيني دائما ولها    عرش بقلبي حماه الجفن والهدب
 
 
 

 وهمتي تتحدى الدهر ساخرة     بالصعب والحر دوما دابه الدأب
 
 
 

 أوال أنت الهوى والحب في كبدي     وأنت إن مت يا معبودتي السبب
 
 
 

 
 
 

 الاعاء والتضح ة ما المقصود بـ ) القربان ( ؟ •
  في البيت إشارة إلى حب الشاعر الشديد لوطنه .. وضح ذلك؟ •

 استععاد الشاعر للتضح ة بروحه  ن اجل الططن

 الناي غرضه استاماا أسلوب   )فهل ترى نحوها قدمت ما يجب •

الططن فلن تاي بحقه؛ لكيرة افضاى الططن عل ه والتي حتر لط بذى ناسه في س  ل  التوضيح:
 ال ُحصر

 

 :  عبارة مما يليتدل كل  عالم •

   علّق الشاعر بالططن والذارتات ال  اارقه. يطبيني دائما :          
 ح ّه لط طنه و كانته الع  مة في قل ه.عرش بقلبي :       

 جمالها . رمبينا س،  وضحها*في البيت صورة بالغية 
جعل للططن عرش ب ارسي الملك  في داخل قلب الشاعر، ل ع ّر عن  كانة الططن الع  مة  وسمط 

 المنزلة في ناس الشاعر .

 

 
 

 

 والعمل المتطاصل وإراد هقّطة عزتمة الشاعر  ما الصفة التي يفخر بها الشاعر في البيت؟ •

 زتمة وصالبتماقّطة العساخرة بالصعب ( في البيت ؟  –عالم تدل كلمتي ) تتحدى  •

 ال عّ والعمل المتطاصل الدأب :   عاد ه  ما معنى : دأبه : •

 
 

 

 اسلط  نعاء ما نوع األسلوب ) أوال أنت الهوى( : •
  رادف ما العالقة بين ) الهوى والحب ( : •

 شعّة  علّق الشاعر بططنه وا تالك قل ه عالم تدل كلمة ) معبودتي (؟ •

لح ّه الشعتع لططنه وععا قعر ه علر فراقه واالبتعاد  ؟كيف تكون البحرين سبب موت الشاعر •
 عنه  ما ت عل الشاعر في حزن عم ق و عاناة شعتعة .

 

 

 ت عي الشاعر استععاده للتضح ة بروحه  ن اجل الططن، ويط قل ل ال تاي بحقه لكيرة افضاى الططن عل ه 

ذار  الططن ال ت ارحه  وال تتراه بل تقطده وتععطه دائما في ال ز ان ،  ّن له  كانة رف عة و ر  ة 
 سا  ة  ن الحّب، فمط عرش  لكي تتربع في القلب  صطنه الع طن و حم ه.

تاخر الشاعر بقّطة عزتمته وإراد ه الصل ة ح ث  تحع   طاجمة الصعا  و شاال العير ساخرة  ن 
 في العمل المتطاصل دون ضعف او الل.الصعا ، فاإلنسان الحّر يط الذي تسعر دائما 

تع ّر الشاعر عن ح ّه لل حرتن ح ث جعل ذلك الحب في ا عه، اما لق ما بمع طد ه ويي س ب  ط ه إذ ال 
 تستط ع الع ش بع عا عنما فقع ا تلكت ح ا ه وقل ه



 على ترابك تروي كل رابية     دماؤنا فتراب األرض مختضب
 
 
 

 هانت لك الروح في يوم النزال وما   عنك الجدود ونت أو صابها النصب
 
 
 

 ما يجهل الشمس إنسان به بصر    إال الذي دونه من دونها حجب
 
 
 

 

 

 

 

  ايرة  الع اء و التضح ات وما داللتها :   سقي* ما معنى كلمة ) تروي( 
   ختضب –د اؤنا  – روي  * استخرج من البيت كلمة تعبّر عن كثرة التضحيات:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 القتاى ) النزال(: رخصت ما معنى كل من : ) هانت( : •

 التعب )النصب( :  ضعات) ونت (                            

 *  ا المعنر العاللي الذي  حمله ع ارة   بيانت لك الروح في تطا النزاى   

 االستععاد للتضح ة بالناس  ن اجل الططن

 
 وما عنك الجدود ونت أو صابها النصب

 
 
 
 
 
 
 

 

الحق قة الطاضحة ال تمكن  حع ان تنكريا او ت ملما إال إذا اان يناك س ب تستر  * شرح الحكمة :

 . الحق قة اال مل او العمر

ال حرتن  في سمعتما وشمر ما  عروفة لع   * ما عالقة المعنوية بين هذه الخكمة بمضمون النص؟

 ال م ع االشمس  ال تمكن  حع ان ت ملما.

 الروابي والتالى  وتخضب بما ارض الططن ل ع ش عزتزا حراد اء التضح ات  سقي ال 

 نفي أسلوب

 المنفي عنه ب ا  أداة النفي
  ب ال عود

 الصفات المنفية
 الضعف والتعب

 الططن إث ات صاات القطة والصالبة لألجعاد في العفاع عنالغرض : 

للعفاع عن الططن في وقت القتاى  قتعتن بصاات ا جعاد الذتن  م زوا بقط م  وصالبتم   رخص ا رواح 
 ول  تضعاطا في العفاع عن الططن.


