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 درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية
 

 شرح قصيدة
 

 ٔاحّبــــك يـا وطـني ٔاحّبــــك يـا وطـني
 

 الصّف الّثالث اإلعدادي

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
شرح قصيدة

ٔاحّبــــك يـا وطـنئاحّبــــك يـا وطـني
الصّف الّثالث اإلعدادي
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أحّبك�يا�وط��

لقراءة�القصيدة�اضغط�ع���الزّر 



:  يمكن�تقسيم�القصيدة�إ���مقطع�ن�اثن�ن�ع���الّنحو���ي

فكرتھفكرتھ

  
شوق�الّشاعر�وحن�نھ�إ���وطنھ� من�الب�ت��ّول�إ���الب�ت�ا��امس

معاناة�الّشاعر����الغر�ة من�الب�ت�الّسادس�إ���الب�ت�العاشر

:مقاطع�القصيدة- 1
يمكن�تقسيم�القصيدة�إ���مقطع�ن�اثن�ن�ع���الّنحو���ي

حدوده حدودهاملقطع املقطع

من�الب�ت��ّول�إ���الب�ت�ا��امس �ّول 

من�الب�ت�الّسادس�إ���الب�ت�العاشر الّثا�ي



.حن�ن�الّشاعر�إ���وطنھ،�ومعاناتھ����بالد�الغر�ة

الفكرة�العاّمة�للقصيدة-2

حن�ن�الّشاعر�إ���وطنھ،�ومعاناتھ����بالد�الغر�ة



�فل�ن�وطنھ،�إ���الّشاعر �شوق �شّدة�عن
�عند�استحال�فإّنھ��العادُة،�بھ�جرت�

�فل�ن�وطنھ،�إ���الّشاعر �شوق �شّدة�عن
�عند�استحال�فإّنھ��العادُة،�بھ�جرت�

�إ���وشوقھ�وطنھ�إ���حن�نھ�شّدة��س�ب

�)إياب؟��عد�للبحر�ن����ف�ل ( �ّول �الب�ت
�أن�تقارب�أمنّية�إ���الوطن�وصال��� �أن�تقارب�أمنّية�إ���الوطن�وصال���

شرح�املقطع��ّول - 3

oعن�تن�����يبة�بمفارقة�القصيدة�تنفتح
�ما�ع���مس�ساًغا�عذًبا�ذاتھ����املاء��ان

عن�تن�����يبة�بمفارقة�القصيدة�تنفتح
�ما�ع���مس�ساًغا�عذًبا�ذاتھ����املاء��ان

�س�ب�وذلك�،)صاب( املذاق�ُمرَّ �الّشاعر 
  .ر�وعھ

oالب�ت����الوارد��ستف�ام�أسلوب�يف��
���رغبتھ�تحّولت�وقد�الّشاعر �لوعة�عن ���رغبتھ�تحّولت�وقد�الّشاعر �لوعة�عن

.املستحيل�من�ت�ون 



�عالقة�تتجّ���الّسالم�و���،- الّسالم�بلد�
�املسافة��س�ب�امل�ان�����نفصال�رغم

الّرا�ع
�املسافة��س�ب�امل�ان�����نفصال�رغم
.ا��ميل�الّرا�ع�وطنھ�الغر�ة�بالد

oالبحر�ن�إ���سالمھ�الّشاعر  يرسل–�
رغم�ووطنھ�الّشاعر �ب�ن�الّرو����ّتصال

الّشاعر ي�َس 
رغم�ووطنھ�الّشاعر �ب�ن�الّرو����ّتصال
بالد����الّشاعر �ي�َس �ولم�بي��ما،�البعيدة



�درجات�أس���الفداء�و���الوطن،�فداء �درجات�أس���الفداء�و���الوطن،�فداء
�ما�أنفس�بذل����البّتةَ �ي��ّدد�ال �فالّشاعر 

.عليھ�الوطن�فضل�من��س�� 

oفداء����رغبتھ�عن�الّشاعر �أعلن oفداء����رغبتھ�عن�الّشاعر �أعلن
فالّشاعر �الوفاء،�مشاعر �وأصدق�ا��ّب 
�س�� �جزء�ردّ �س�يل����)الّروح( يملك



�بديًال،�للبحر�ن�يجد�لم�لكن�وغرً�ا،
�يتح�لم�أرجائھ�وامتداد�اّ�ساعھ�ع��

ا��اّص النفسّية،
�يتح�لم�أرجائھ�وامتداد�اّ�ساعھ�ع��

�)البحر�ن( ا��اّص �امل�ان�و�قي�النفسّية،
.إليھ�العودة����رغبتھ�ف�شتّد 

o وغرً�ا،�شرًقا�البدان����الّشاعر �تجّول
ع���)والغرب�الّشرق ( العامّ �فامل�ان
النفسّية،بالّراحةللّشاعر 
ع���)والغرب�الّشرق ( العامّ �فامل�ان
النفسّية،�بالّراحة��حساس�للّشاعر 
ف�شتّد  وحن�نا، شوًقا�جوانحھ�ب�ن�ي�بُض 



�من�يكّنھ�بما�فصّرح�،"أحّبك" عبارة
�تتو�ج�- املع�����ذا�- ا��امس�والب�ت

ا��ّب للّتصر�حو�ّيأت
�تتو�ج�- املع�����ذا�- ا��امس�والب�ت

.ا��ّب ��شعور �للّتصر�ح�و�ّيأت

oعبارة�ا��امس�الب�ت����الّشاعر �أورد
والب�ت�وطنھ،�تجاه�راقية�مشاعر 

و�ّيأتمّ�دتاّل��الّسابقة
والب�ت�وطنھ،�تجاه�راقية�مشاعر 
و�ّيأت�لھ،�مّ�دت�اّل���الّسابقة�لألبيات



نوع��سلوب

)1(الّ�شاط�رقم�
أبّ�ن�نوع��ساليب��تية

املثال
.لكن����ل�ا�ي�صاب

ف�ل����للبحر�ن��عد�إياب؟
يا�موطنايا�موطنا

لو�أستطيع��فديتھ



نوع��سلوب

�ستدراك
�ستف�ام

الّنداءالّنداء
الشرط

)1(حّل�الّ�شاط�رقم�

املثال
.لكن����ل�ا�ي�صاب

ف�ل����للبحر�ن��عد�إياب؟

يا�موطنايا�موطنا

لو�أستطيع��فديتھ



.أشرح�املفردات��تية�مستعيًنا�بالّسياق�الذي�وردت�فيھ
معان��امعان��ا

 
أشرح�املفردات��تية�مستعيًنا�بالّسياق�الذي�وردت�فيھ

))22((الّ�شاط�رقم�الّ�شاط�رقم�

املفرداتاملفردات
صاب
إياب

الّنوى 
العتاب
ذرعتذرعت

طاب
ا��ادثات



معان��ا
��ر�مّر�بھ�عصارة�بيضاء�بالغة�املرارة��ر�مّر�بھ�عصارة�بيضاء�بالغة�املرارة

عودة،�رجوع
البعد،�الّنأي

ما�خّف�من�الّلوم
تجّولت،�طفتتجّولت،�طفت

حُسَن 
الّنوائب�والـمصائب

)2(حّل�الّ�شاط�رقم�

املفردات
صاب
إياب

الّنوى 
العتاب
ذرعتذرعت

طاب
ا��ادثات



�ال �و�و �الّشوق،�بھ�واس�بّد �ال�ّم �أ��كھ�وقد
�و�لغت�.الوطن�أرض�إ���بالعودة�أمنّ�تھ

�ال �و�و �الّشوق،�بھ�واس�بّد �ال�ّم �أ��كھ�وقد
�و�لغت�.الوطن�أرض�إ���بالعودة�أمنّ�تھ

�أضناه�قد�ا��سد��ان�ول�ن�الفراش،�طر�َح 
�إ���مرّد�ا�الّشاعر �فمأساة�الوطن،�إ���

شرح�املقطع�الّثا�ي-5

oوقد�الغر�ة،�بالد����حالھ�الّشاعر �بّ�ن
أمنّ�تھ�تحقيق�ع���القدرة�نفسھ����يجد
وقد�الغر�ة،�بالد����حالھ�الّشاعر �بّ�ن

أمنّ�تھ�تحقيق�ع���القدرة�نفسھ����يجد
طر�َح �فجعلتھ�من��ا�ا�الشاعر �معاناة
�توق�ا�اشتّد �قد�الّنفس�فإّن �الُبعد،
.رغبتھ�تحقيق�عن���زه



���ان�فل�ن�أث�ً�ا،�موقًعا�قلبھ����ل�ا�
أشّد باملحّرق فإّنھالّشوق 

���ان�فل�ن�أث�ً�ا،�موقًعا�قلبھ����ل�ا�
�أشّد �باملحّرق �فإّنھ�وا��ن�ن،�الّشوق 

�من�يكّنھ�ما�لبيان�عّدة��لمات�الّشاعر 
��لفاظ�إيراد�و���)عذاب�/جوى �/

.وا��ن�ن�الشوق �داللة�وترسيخ

o ألّن  بالّذكر، املحّرق �الّشاعر �خّص�
الّشوق 

o ألّن  بالّذكر، املحّرق �الّشاعر �خّص�
الّشوق �بالغ�البحر�ن�إ���نفسھ����يجد
الّشاعر �وأورد�صبوًة،�أشّد �وإل��ا�ولًعا

/أضنا�ي�/حن�ت( للمحّرق،�مشاعر 
وترسيخ�املعاناة�مع���توكيد�امل��ادفة



�أ�لھ�ب�ن�يجده��ان�وما�املحّرق،��� �أ�لھ�ب�ن�يجده��ان�وما�املحّرق،���
�وأذ�ى�إل��م،�حن�نھ�البارق �فأثار �وكرم،

    .طفولتھ�ف��ا�ق����اّل���ا��ميلة

o ا��ميل�ماضيھ�الّشاعر �تذّكر��� o ا��ميل�ماضيھ�الّشاعر �تذّكر���
وكرم،�ومالطفة�موّدة�من�وأترابھ

ا��ميلة�الّر�وع�إ���الّذكرى �فيھ



�فقد�ا��سرة،�تخالط�ا�أمنّية�عن�الّشاعر  �فقد�ا��سرة،�تخالط�ا�أمنّية�عن�الّشاعر 
�فقنع�العودة،����رغبتھ�تحقيق�بصعو�ة

.أ��كھ�اّلذي�الّظمأ�عنھ

oالّشاعر �يف���القصيدة���اية��� oالّشاعر �يف���القصيدة���اية���
بصعو�ة��حساس�نفسھ����استقرّ 

عنھ�تذ�ب�ماء��شر�ة�الوصال�من



نوع��سلوبنوع��سلوب

)3(الّ�شاط�رقم�
:أبّ�ن�نوع��ساليب��تية

املثالاملثال

إذا�الح�من�نحو�املحّرق�بارق�حن�ت�وأضنا�ي�
جوى�وعذاب

ليت�حو���من�ثراك�تراب
ما�ع��م��وى�ومناُب ما�ع��م��وى�ومناُب 

فقد�ظمئت�نف���



نوع��سلوبنوع��سلوب

الشرط

التمّ��
الّنفيالّنفي

)الّتأكيد(الّتحقيق�

)3(حّل�الّ�شاط�رقم�

املثالاملثال

إذا�الح�من�نحو�املحّرق�بارق�حن�ت�وأضنا�ي�
جوى�وعذاب

ليت�حو���من�ثراك�تراب
ما�ع��م��وى�ومناُب ما�ع��م��وى�ومناُب 

فقد�ظمئت�نف���



شرح�ا

:�تيةأشرح�الّصور�الفّنّية�

)4(ال�شاط�رقم�

:�تيةأشرح�الّصور�الفّنّية�

الّصور�الفّنية

.أثقل�ال�ّم�قلبھ

.ظمئت�نف���



شرح�ا

.شّبھ�الّشاعر�ال�ّم�باألثقال�ال���ينوء�القلب�بحمل�ا

.شّبھ�الّنفس�باإل�سان�اّلذي�يحّس�بالعطش.شّبھ�الّنفس�باإل�سان�اّلذي�يحّس�بالعطش

)4(حّل�الّ�شاط�رقم�

الّصور�الفّنيةالّصور�الفّنية

شّبھ�الّشاعر�ال�ّم�باألثقال�ال���ينوء�القلب�بحمل�ا .أثقل�ال�ّم�قلبھ

شّبھ�الّنفس�باإل�سان�اّلذي�يحّس�بالعطش شّبھ�الّنفس�باإل�سان�اّلذي�يحّس�بالعطش.ظمئت�نف��� .ظمئت�نف���



ما�س�ب�شعور�الّشاعر�بمرارة�املاء؟ما�س�ب�شعور�الّشاعر�بمرارة�املاء؟

.أبدى�الّشاعر��عّلقا�شديدا�بوطنھ،�أبّ�ن�ذلك�من�خالل�الب�ت�الّثالث

لم�خّص�الّشاعر�املحّرق�بالّذكر؟�وعالم�يدّل�ذلك؟لم�خّص�الّشاعر�املحّرق�بالّذكر؟�وعالم�يدّل�ذلك؟

ما�العاطفة�الغالبة�ع���الّشاعر����القصيدة؟

أسئلة�للّتقييم�الّذا�ي-7
ما�س�ب�شعور�الّشاعر�بمرارة�املاء؟�ما�س�ب�شعور�الّشاعر�بمرارة�املاء؟�•

أبدى�الّشاعر��عّلقا�شديدا�بوطنھ،�أبّ�ن�ذلك�من�خالل�الب�ت�الّثالث•

لم�خّص�الّشاعر�املحّرق�بالّذكر؟�وعالم�يدّل�ذلك؟لم�خّص�الّشاعر�املحّرق�بالّذكر؟�وعالم�يدّل�ذلك؟•

ما�العاطفة�الغالبة�ع���الّشاعر����القصيدة؟•
  



.�شعر�الّشاعر�بمرارة�املاء��س�ب�شّدة�شوقھ�وحن�نھ�إ���وطنھ

��ّدد�ي�عت���الب�ت�الّثالث�من�أك���أبيات�القصيدة�تدليال�ع���حّب�الّشاعر�لوطنھ،�ف�و�ال��عت���الب�ت�الّثالث�من�أك���أبيات�القصيدة�تدليال�ع���حّب�الّشاعر�لوطنھ،�ف�و�ال�

خّص�الشاعر�املحّرق�بالّذكر�ألّ��ا�م�د�الّطفولة�والّصبا،�وف��ا�مرا�ع�الّذكر�ات�ا��ميلة،�
.و�دّل�ذلك�ع���شّدة�وفائھ�ل�ا�و�عّلقھ���ا.و�دّل�ذلك�ع���شّدة�وفائھ�ل�ا�و�عّلقھ���ا

.غلبت�عاطفة�الشوق�وا��ن�ن�وا��زن�ع���الشاعر����القصيدة

�جو�ة-8
�شعر�الّشاعر�بمرارة�املاء��س�ب�شّدة�شوقھ�وحن�نھ�إ���وطنھ •

�عت���الب�ت�الّثالث�من�أك���أبيات�القصيدة�تدليال�ع���حّب�الّشاعر�لوطنھ،�ف�و�ال� �عت���الب�ت�الّثالث�من�أك���أبيات�القصيدة�تدليال�ع���حّب�الّشاعر�لوطنھ،�ف�و�ال�•
.���بذل�نفسھ�فداء�لھ

خّص�الشاعر�املحّرق�بالّذكر�ألّ��ا�م�د�الّطفولة�والّصبا،�وف��ا�مرا�ع�الّذكر�ات�ا��ميلة،�•
و�دّل�ذلك�ع���شّدة�وفائھ�ل�ا�و�عّلقھ���او�دّل�ذلك�ع���شّدة�وفائھ�ل�ا�و�عّلقھ���ا

غلبت�عاطفة�الشوق�وا��ن�ن�وا��زن�ع���الشاعر����القصيدة•



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


