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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/7arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ضياء السيد أحمد حسين اضغط هنا                                           
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 اإليحاء

2 

9 

 توحي بشدة جمال أوال وكونه جماال حقيقيا

 توحي بجمال شواطئ وعيون البحرين

 أأنت السحر أم أنت 1
 توحي بشدة إعجاب الشاعر بجمال أوال الجمال ؟

 وسحر لم يصوره
 الخيال

 مسابح فتنة

 يدّل على أن العالم في حركة
 دائمة نحو الرقي  شّبه العالم في حركته نحو التطور موكب الدنيا 15

 بالموكب السائر

 مظاهر من
 جمال أوال

 بطوالت أهل
 أوال

 اوال عريقة
 في تاريخها
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 األفكار الرئيسة

 تدعمه

 أذّلوا
 بوءوها
 العلياء

 الجّلى
 وثبوا
 مجد
 المحال

 فتنة
 طاف
 معقل
 نبغت

 األمواه
 الروابي
 ابتهال
 مسابح

 شطآن

 سّهلوا ٬ وبسطوا
 أنزلزها

 تعانقت
 ثراها
 غارت

 تبوح

 همس
 مستفيض
 تصيخ

 حدائق جميلة

 شواطئ

 ترابهـــا

 تكشف السّر

 الصور الجمالية ومدلوالتها
 شرح و تحليل قصيدة  ( بالدي )

 تعجبنا وتحيرت
 عقولنا

 صفاء

 تهنا
 أأنت الســحر أم أنت الجمـــــــــال ؟       لقــد تهـــنا بحســـــــنك يـــــــا أوال

 صفـــاء قد صـــفت مــــنه الليـــــالي       وســــحر لــــم يصــــوّره الخيـــــال
 إّن هذا الجمال  هو جمال حقيقي وليس من صنع الخيال فهو الذي أضفى الصفاء  على جّو أوال فجعل

 لياليها صافية عامرة باألفراح والمسرات

 يعّبر الشاعر عن حيرته وإعجابه بجمال أوال بالتساؤل عن حقيقتها ٬ هل هذا جمال حقيقي أم هو نوع
 من أنواع السحر

 البيت
 الشـــــــــــــــــــــــــرح المعنى المعجمي البيت األفكار
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 زاهرات 3

 جنان
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 صوت منخفض

 تستمع
 الميـــاه

 دعــــاء

 المسـتحيل

 تسانده وتؤيده

 الشدائد العظيمة
 نهظوا
 عظمة

 ملجأ وحصن
 ظهرت عبقريتها

 عيون ماء

 تجّول حولها

 المكانة العالية

 جماعة ٬ قافلة
 الجهاد

 نقاء وعدم الكدرة

 ذات زهر  مضيئة

 ضّمت لصدرها

 أخذتها الغيرة

 منتشــر ٬  كثير

 األراضي المرتفعة

 شّدة الجمال

 المكان الذي يقيم مربض
 فيه الحيوان

 عظمة المكانة

 التمام ٬ وصول
 الشيء للغاية  الكمال

 النضال
 موكب

 الجالل

 جنــــان باألمـــــــــاني زاهـــــــرات       تضــــــــاحك في مرائـــيها الجمـــال

 وشــــــطآن ترائـــــى مـــــن بعـــيد       على أمــــــواجها الســـــحر الحـــالل

 تعـــــانقت النـــــخيل على ثراهــــــا       فغـــــــارت من تعــــــانقها الجبـــــال

 وبــــاتت ترقــــب الشــــطآن لــــيال       لتســــــمع مـــــا تــــبوح بــه الرمـال

 فلألضـــــواء همــــــس مســـــتفيض       تصيخ لـــه مــع الرؤيــــا الظـــــالل

 ولألمـــواه فـــي ســــمع الروابــــي       عزيـــــف للطبيـــــــعة وابتهـــــــــال

 مســـــابح فتنة لو طــــــــاف فيهــــا       رفــــــائيل لفــــــاض بــــه الخيـــــال

 أوال معقــــل العليـــــــــــــا وأرض       بهـــــــا نبغت لدى الجــــّلى الرجـــال

 بهـــا قـــوم إذا وثبــــوا لمجــــــــــد       تحقــــــــق مـــن وثوبهــــم المحــــال

 وإن قــــالوا علـــى األيــــــام قـــوال      رأيــــت القـــــــول تتبعـــــه الفعــــال

 أذّلـــــــوا المســــتحيل وبوءوهــــــا       مــــــن العلـــــــيا علــــى مـــاال ينال

 أوال أنــــت لألمجــــــاد مهــــــــــد       توّلــــــد فـــــي مرابضـــــه النضــال

 وذكــــرك مـــن قديـــم الدهـــر غّنى       بــــه فـــــي مــــوكب الدنـــيا الجـالل

 ســـــعيت إلى الحضـــــارة من قديـم       وهــــذا فـــــي الحيـــــاة هــو الكمـال
 إّن سعيك للحضارة والتقدم من قديم الزمان يّدل على أنك تتصفين بصفات الكمال والعزم على الوصول

 للغاية

 تعرف كل الدنيا ألوال فضلها ومكانتها  المرموقة ويشدو العالم الراقي في مسيرته نحو التقدم والرقي
 باسمها

 إن أوال هي األرض التي احتضنت الحضارات والتي نشأ وكبر فيها المجد والكفاح

 بعزمهم وجّدهم يسروا الصعوبات التي تقف أمام تطور الحياة وبلوغ المجد فأنزلوا أوال منزلة سامية ال
 يصل إليها غيرهم وال يبلغها سواهم .

 وأقوالهم متطابقة ألفعالهم ٬ فإن قالوا شيئا أو قرروا أمرا فإنهم يفعلونه

 هؤالء الرجال من القوة والعزم بحيث إنهم يصلون لما يريدون ولو كان مستحيال

 إلى أرض أوال يلجأ العال والمجد ويحتمي خوفا من االندثار فهي ارض مهيأة لبقائه ألن فيها رجال
 عركتهم الحياة ومرت عليهم الشدائد فصنعت منهم رجاال أقوياء أشداء على أيديهم تنشأ الحضارات

 شواطئ أوال وعيونها جميلة فاتنة  تلهم كل فنان فيفيض خياله بالفن اإلبداع ٬ ولو رآها روفائيلي لطلع
 علينا بلوحات فنيى بديعة .

 أّما صوت مياهها فإنه يصل للمرتفعات على ساحلها في نسق منظم وكأنه قطعة موسيقية جميلة أو
 مقاطع من دعاء

 شواطئ أوال مليئة باألضواء واألنوار الخفيفة على النظر الجميلة وكأنها الهمسات يستمع لها الظالل ٬
 هذه األضواء أضافت على الشواطئ جمال آخر

 وهذه النخيل ممتدة على طول الشاطئ وكأنها الحارس الليلي الذي يتحسس األوضاع ويحاول استراق
 كل كلمة وكل همسة

 ومن مظاهر الجمال في أوال ان نخيلها كثيرة جدا ومتقاربة تجتمع بقرب بعضها مشكلة هضاب
 خضراء متصلة ببعضها تغار منها الجبال

 شواطئ اوال  ترى من بعيد وأمواجها جميلة آمنة ال خطر فيها

 أوال مليئة بالحدائق الخالبة التي تحتوي على كل ما يتمنى  زارعوها من ثمار وأزهار وأينما وجهت
 بصرك فيها فإنك ترى  الجمال

 شبه الجبال بالبشر أو الحيوان الذي
 تدخل قلبه الغيرة

 تدّل على جمال منظرها الذي
 يشبه الهضاب الخضراء

 مدلولها توضيحها الصورة

 تدّل على كثافة النخيل في شّبه النخيل بالبشر الذين يتعانقون
 البحرين  تعانقت النخيل 5

 ترقب الشطآن لتسمع 6

 فغارت من تعانقها 5
 الجبال

 شّبه النخيل بحارس الليل الذي
 يحرس المكان

 تدّل على امتالء وقرب
 النخيل من سواحل البحرين

 ما تبوح به الرمال 6

 فلألضواء همس 7

 شّبه الرمال باالنسان الذي يكشف
 السّر

 تدّل على رّقة صوت
 اصطدام الموج بالرمال

 تدّل على خّفة األضواء على شّبه األضواء بالبشر المتهامسين
 عين الناظر
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 تصيخ له

 سمع الروابي

 تدّل على مساهمة أوال في
 بناء الحضارة البشرية

 تدّل على الهدوء والسكون شّبه الظالل بالبشر الذي يستمع للغير

 شّبه الروابي بالبشر أو الحيوان
 الذي يمتلك حاسة لسمع

 تدّل على أن صوت األمواج
 يصل للمرتفعات قرب الساحل

 شّبه الجالل باإلنسان الذي يغني

 ( لألضواء همس مستفيض )      مثال : لوطننا أمجاد عظيمة

 يدّل على تقدير العالم
 المتحضر لدور أوال
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14 

 عزيف للطبيعة
 وابتهال

 لألمجاد مهد

 شّبه صوت األمواج بالموسيقى
 والدعاء

 تدّل على عذوبة صوت
 األمواج على سواحل أوال

 شّبه األمجاد باألطفال وأوال بالمهد
 الذي يحتضنهم

 إعداد : السيد ضياء أحمد حسين

15 

 عالقة األبيات ( ۳  ۹ ) باألبيات ( ۱ ـ ۲ ) هي عالقة تفصيل بعد إجمال 1

 اإليحاءات
 العبارة البيت

14 
 العالقات

 غّنى الجالل

 ( إذا قال الكرام قوال تبعوه بالفعال )    مثال : إذا عاهد المؤمن صدق
 التراكيب اللغوية

 توحي بالعزيمة والصدق  القول تتبعه الفعال 12 

 توحي بالتصميم واإلنجازات الكثيرة ألبناء أوال  أذلوا المستحيل 13 

 توحي بدور أوال في نشأة الحضارات ورقيها  لألمجاد مهد

 توحي بأن المجد والعلياء لم تفارق البحرين على مّر العصور 10 

 توحي بقوة اإلرادة والعزيمة والقوة  تحقق من وثوبهم
 المحال 11 

معقل العليا


