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 درس في ماّدة اللغة العربّية درس في ماّدة اللغة العربّية
 

 شرح قصيدة
 

 يا الئمي في هوى الَبحرين يا الئمي في هوى الَبحرين
 

 الصّف الّثالث اإلعدادي

درس في ماّدة اللغة العربّيةدرس في ماّدة اللغة العربّية
شرح قصيدة

يا الئمي في هوى الَبحرينيا الئمي في هوى الَبحرين
الصّف الّثالث اإلعدادي



يا�الئ�������وى�

https://www.edunet.bh/e_c
ontent/level_2/stage_7/subj
ect_ID_1/Part_2/e_books/R
awafid-Adabiya-
Intermediate-
2013/Rawafid%20Adabiya%
20Intermediate%202013/fil
es/assets/basic-html/page-
54.html

يا�الئ�������وى�
البحر�نالبحر�ن

لقراءة�القصيدة�اضغط�ع���الزّر 



فكرتھفكرتھ

�عّلق�الّشاعر�بالبحر�ن�

مجد�البحر�ن�ا��الد من�الب�ِت�ا��امِس�إ���الب�ت�الّسا�ِع 

م�ارم�أ�ل�البحر�ن م�ارم�أ�ل�البحر�نمن�الب�ت�الّثامِن�إ���الب�ِت�ا��امَس�عشَر  من�الب�ت�الّثامِن�إ���الب�ِت�ا��امَس�عشَر 

:مقاطع�القصيدة- 1
:   ���القصيدة�ثالثة�مقاطع�

حدوده حدودهاملقطع املقطع

من�الب�ِت��ّول�إ���الب�ت�الّرا�ِع  �ّول 

من�الب�ِت�ا��امِس�إ���الب�ت�الّسا�ِع  الّثا�ي

من�الب�ت�الّثامِن�إ���الب�ِت�ا��امَس�عشَر  من�الب�ت�الّثامِن�إ���الب�ِت�ا��امَس�عشَر الّثالث الّثالث



.�عّلق�الّشاعر�بالبحر�ن،�و�افتخاُره�بم�ارِم�أ�ِل�ا�و�خصاِل�م

الفكرة�العاّمة�للقصيدة-2 الفكرة�العاّمة�للقصيدة-2

�عّلق�الّشاعر�بالبحر�ن،�و�افتخاُره�بم�ارِم�أ�ِل�ا�و�خصاِل�م



تنفتح�القصيدة�بخطاب�يوّج�ھ�الّشاعر�إ���من�يلومھ����حّب�البحر�ن�داعًيا�إّياه�تنفتح�القصيدة�بخطاب�يوّج�ھ�الّشاعر�إ���من�يلومھ����حّب�البحر�ن�داعًيا�إّياه�

�البحر�ن،�و�أ�ى��ذا�ا��ّب� إ���الكّف�عن��ذا�الّلوم،�فقلب�الّشاعِر�مس�وٌن�بحّبِ

.  أن�ي�ون�مكتَتًما،�ف�و�ذا�ٌع،�وشا�ٌع،�ومتداوٌل 

شرح�املقطع��ّول - 3

oتنفتح�القصيدة�بخطاب�يوّج�ھ�الّشاعر�إ���من�يلومھ����حّب�البحر�ن�داعًيا�إّياه�oتنفتح�القصيدة�بخطاب�يوّج�ھ�الّشاعر�إ���من�يلومھ����حّب�البحر�ن�داعًيا�إّياه�

�البحر�ن،�و�أ�ى��ذا�ا��ّب� إ���الكّف�عن��ذا�الّلوم،�فقلب�الّشاعِر�مس�وٌن�بحّبِ

أن�ي�ون�مكتَتًما،�ف�و�ذا�ٌع،�وشا�ٌع،�ومتداوٌل 



إّن�ال�لمات�ال��سعُف�الّشاعَر�باإلبانِة�عّما�يجوُل����نْفسھ،�ألّن�عشَقھ�للبحر�ِن�

فال�لماُت�عاجزٌة�عن�تصو�ِر�ما�جاوز��ّل�ا�ُ�دود�املألوَفِة�واملع�ودِة�ب�ن�الّناس

إّن�ال�لمات�ال��سعُف�الّشاعَر�باإلبانِة�عّما�يجوُل����نْفسھ،�ألّن�عشَقھ�للبحر�ِن�

فال�لماُت�عاجزٌة�عن�تصو�ِر�ما�. جاوز��ّل�ا�ُ�دود�املألوَفِة�واملع�ودِة�ب�ن�الّناس

�الّشاعر�للبحر�ن�ُذْرَوَتُھ،�فاستحال�عشًقا�خالًدا،�وأصبح�اسُم�البحر�ِن� �الّشاعر�للبحر�ن�ُذْرَوَتُھ،�فاستحال�عشًقا�خالًدا،�وأصبح�اسُم�البحر�ِن�بلغ�حبُّ بلغ�حبُّ

oإّن�ال�لمات�ال��سعُف�الّشاعَر�باإلبانِة�عّما�يجوُل����نْفسھ،�ألّن�عشَقھ�للبحر�ِن�

جاوز��ّل�ا�ُ�دود�املألوَفِة�واملع�ودِة�ب�ن�الّناس

إّن�ال�لمات�ال��سعُف�الّشاعَر�باإلبانِة�عّما�يجوُل����نْفسھ،�ألّن�عشَقھ�للبحر�ِن�

جاوز��ّل�ا�ُ�دود�املألوَفِة�واملع�ودِة�ب�ن�الّناس

.يكّنھ�من�مشاعَر�للبحر�ِن 

oالّشاعر�للبحر�ن�ُذْرَوَتُھ،�فاستحال�عشًقا�خالًدا،�وأصبح�اسُم�البحر�ِن��� بلغ�حبُّ oالّشاعر�للبحر�ن�ُذْرَوَتُھ،�فاستحال�عشًقا�خالًدا،�وأصبح�اسُم�البحر�ِن��� بلغ�حبُّ

.���فم�الّشاعِر���ًنا�جميًال�سامًيا



�مل�ان��ا���� �البحر�ن�َواِقًعا�وُحْلًما،�و���ذلك�بياٌن�ج��ٌّ �الّشاعُر�عن�حّبِ ال�يكفُّ

���صيغة�" أحالم"نفِسھ،�وا�ع�اٌس�لصدِق�مشاعِره�نحَو�ا،�وأورد�الّشاعُر��لمَة� ���صيغة�" أحالم"نفِسھ،�وا�ع�اٌس�لصدِق�مشاعِره�نحَو�ا،�وأورد�الّشاعُر��لمَة�

.ا��مع؛�إلبراز�ا��ضوِر�املستمّرِ�للبحر�ن����مناِمھ�و�قظِتھ�ع���حّد�الّسواِء 

ألّنھ�ِسَمٌة�ممّ��ٌة�للبحر�ِن،�ف�و�جزء�من�ماِض��ا�ألّنھ�ِسَمٌة�ممّ��ٌة�للبحر�ِن،�ف�و�جزء�من�ماِض��ا�

oمل�ان��ا����� �البحر�ن�َواِقًعا�وُحْلًما،�و���ذلك�بياٌن�ج��ٌّ �الّشاعُر�عن�حّبِ ال�يكفُّ

نفِسھ،�وا�ع�اٌس�لصدِق�مشاعِره�نحَو�ا،�وأورد�الّشاعُر��لمَة�نفِسھ،�وا�ع�اٌس�لصدِق�مشاعِره�نحَو�ا،�وأورد�الّشاعُر��لمَة�

ا��مع؛�إلبراز�ا��ضوِر�املستمّرِ�للبحر�ن����مناِمھ�و�قظِتھ�ع���حّد�الّسواِء 

oألّنھ�ِسَمٌة�ممّ��ٌة�للبحر�ِن،�ف�و�جزء�من�ماِض��ا��الّنخيَل�الغضَّ ذكَر�الّشاعُر�� ألّنھ�ِسَمٌة�ممّ��ٌة�للبحر�ِن،�ف�و�جزء�من�ماِض��ا��الّنخيَل�الغضَّ ذكَر�الّشاعُر��

.املجيِد،�وحاضِر�ا�املمّ��ِ 



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

معان��امعان��ا

ظِ�ُره،�أعلنھ
ُ
...أف���عنھ،�أ

سيطر�عليھ،�ط���عليھ

تخطر�ع�ّ�،�ت�تاب���تخطر�ع�ّ�،�ت�تاب���

الّطرّي،�اليا�ع

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

الّ�شاط��ّول �

املفرداتاملفردات

أبديھ

تمّلكھ

تراود�ي

الغّض 



نوع��سلوبنوع��سلوب

             

أسلوب�الّنداء

)أي�الّتأكيد(أسلوب�الّتحقيق�

أسلوب�الّن��

)أي�الّتأكيد(أسلوب�الّتحقيق�

أسلوب�الّت�ّ�ب

الّ�شاط�الّثا�ي

املثال

.أبّ�ن�نوع��سلوب�����ّل�مثال�مّما�يأ�ي 

املثال

يا�الئ�������وى�البحر�ن

ال�تلِم 

لقد�عشقُت�ال���صار�اسم�ا�بف�����نا�فر�ًدالقد�عشقُت�ال���صار�اسم�ا�بف�����نا�فر�ًدا

ما�أسماه�من��غم



شرح�اشرح�ا

بالّ��ن� - و�و�ينطق�ا - " البحر�ن"شّبھ�الّشاعُر��لمة�
الفر�د���مال�حروف�ا�وروعة�تناسق�ا،�و���تقع����

. الّنفس�موقًعا�أث�ً�ا،�فُتْدِخل�عل��ا�الب��ة�والّسرور. الّنفس�موقًعا�أث�ً�ا،�فُتْدِخل�عل��ا�الب��ة�والّسرور

:أشرح�الّصورة�الفنّية��تية 

الّصورة�الفّنية

الّ�شاط�الّثالُث 

الّصورة�الفّنية

شّبھ�الّشاعُر��لمة�
الفر�د���مال�حروف�ا�وروعة�تناسق�ا،�و���تقع����

الّنفس�موقًعا�أث�ً�ا،�فُتْدِخل�عل��ا�الب��ة�والّسرور
:صار�اسم�ا�بف�����ًنا�فر�ًدا

الّنفس�موقًعا�أث�ً�ا،�فُتْدِخل�عل��ا�الب��ة�والّسرور



يتوّجھ�الّشاعُر�إ���البحر�ن�با��طاب����أسلوب�شائٍق�قائٍم�ع���الّ���يص،�و�ورد�يتوّجھ�الّشاعُر�إ���البحر�ن�با��طاب����أسلوب�شائٍق�قائٍم�ع���الّ���يص،�و�ورد�
،�و�لتا�ال�لمت�ن�الّسادة��حرارمن�العبارات�ما�يرّ���تفّرد��ذا�الوطن،�ف�و�موطن�

��املجيِد�للبحر�ِن،�وع���تجّذِر�القيِم� �ع���املا��ِ اختار�الّشاعُر�من�العباراِت�ما�يدلُّ
باعتباره�رمًزا�للبطوالِت�ا��الدِة،�بـالّسيِف العر�ّيِة�ف��ا،�فمن�عادِة�العرِب��فتخاُر�

��املجيِد�للبحر�ِن،�وع���تجّذِر�القيِم� �ع���املا��ِ اختار�الّشاعُر�من�العباراِت�ما�يدلُّ
باعتباره�رمًزا�للبطوالِت�ا��الدِة،��بـالّسيِف العر�ّيِة�ف��ا،�فمن�عادِة�العرِب��فتخاُر�

شرح�املقطع�الّثا�ي- 5

oيتوّجھ�الّشاعُر�إ���البحر�ن�با��طاب����أسلوب�شائٍق�قائٍم�ع���الّ���يص،�و�ورد��� oيتوّجھ�الّشاعُر�إ���البحر�ن�با��طاب����أسلوب�شائٍق�قائٍم�ع���الّ���يص،�و�ورد���
من�العبارات�ما�يرّ���تفّرد��ذا�الوطن،�ف�و�موطن�

.تدّل�ع���الّرفعة�والسمّو 

oاملجيِد�للبحر�ِن،�وع���تجّذِر�القيِم������ �ع���املا��ِ اختار�الّشاعُر�من�العباراِت�ما�يدلُّ
العر�ّيِة�ف��ا،�فمن�عادِة�العرِب��فتخاُر�

oاملجيِد�للبحر�ِن،�وع���تجّذِر�القيِم������ �ع���املا��ِ اختار�الّشاعُر�من�العباراِت�ما�يدلُّ
العر�ّيِة�ف��ا،�فمن�عادِة�العرِب��فتخاُر�

.بوصفھ�رمًزا�للعلِم�والتقّدِم ��القلِم و 



مس��َة�بن�ع�����آل�خليفة�حفظھ�هللا�ورعاه�للبحر�ن�
�ل�ا�أسباَب�التقّدِم�والتطّوِر،�حّ���أصبحت�منارًة�ب�ن��مم،�ون��اًسا�من�

َ
��ضِ��ا،�و�ّيأ

،�ووّظف�الّشاعُر��لمات�تؤّكُد�معا�َي� ضوِئھ��ستل�ُم�الّشعوُب�معا�ي�الّرفعِة�والسمّوِ
�ل�ا�أسباَب�التقّدِم�والتطّوِر،�حّ���أصبحت�منارًة�ب�ن��مم،�ون��اًسا�من�

َ
��ضِ��ا،�و�ّيأ

،�ووّظف�الّشاعُر��لمات�تؤّكُد�معا�َي� ضوِئھ��ستل�ُم�الّشعوُب�معا�ي�الّرفعِة�والسمّوِ
ومّثلت�العز�مُة�الّرا��ُة�والّرؤ�ُة�الّثاقبُة�و�رادُة�

.القوّ�ُة�أدوات�تحقيِق��ذه�الّ��ضِة�ا��الدةِ 

لتأكيِد�معا�ي�البناِء�و�عالِء�والّتطو�ِر�والّتقّدِم،�و�ذه�لتأكيِد�معا�ي�البناِء�و�عالِء�والّتطو�ِر�والّتقّدِم،�و�ذه�
.املعا�ي�تؤّكُد�عظمَة�مس��ِة�الّ��ضِة�ال���جعلت�البْحر�ن����طليعِة��مِم�املتقّدمِة 

o  بن�ع�����آل�خليفة�حفظھ�هللا�ورعاه�للبحر�ن�َشاَد�جاللُة�الـملك�حمد��
�ل�ا�أسباَب�التقّدِم�والتطّوِر،�حّ���أصبحت�منارًة�ب�ن��مم،�ون��اًسا�من�

َ
��ضِ��ا،�و�ّيأ

،�ووّظف�الّشاعُر��لمات�تؤّكُد�معا�َي� ضوِئھ��ستل�ُم�الّشعوُب�معا�ي�الّرفعِة�والسمّوِ
�ل�ا�أسباَب�التقّدِم�والتطّوِر،�حّ���أصبحت�منارًة�ب�ن��مم،�ون��اًسا�من�

َ
��ضِ��ا،�و�ّيأ

،�ووّظف�الّشاعُر��لمات�تؤّكُد�معا�َي� ضوِئھ��ستل�ُم�الّشعوُب�معا�ي�الّرفعِة�والسمّوِ
ومّثلت�العز�مُة�الّرا��ُة�والّرؤ�ُة�الّثاقبُة�و�رادُة�،�)شامخ/ �سمو(الّرفعِة�والعلّوِ�

القوّ�ُة�أدوات�تحقيِق��ذه�الّ��ضِة�ا��الدةِ 

لتأكيِد�معا�ي�البناِء�و�عالِء�والّتطو�ِر�والّتقّدِم،�و�ذه�وّظف�الّشاعُر�الفعل� oلتأكيِد�معا�ي�البناِء�و�عالِء�والّتطو�ِر�والّتقّدِم،�و�ذه�) شاد(وّظف�الّشاعُر�الفعل��
املعا�ي�تؤّكُد�عظمَة�مس��ِة�الّ��ضِة�ال���جعلت�البْحر�ن����طليعِة��مِم�املتقّدمِة 



للّتأكيد�ع���علّو�م�انة�البحر�ن�وسمّو�ا�ب�ن�
إ���املنجزات�ا��ضارّ�ة�و��سانّية�العظيمة�للبحر�ن�ع���إ���املنجزات�ا��ضارّ�ة�و��سانّية�العظيمة�للبحر�ن�ع���

.مدار�تار�خ�ا�العر�ق�الذي�يمتّد�آلالف�الّسن�ن

مّرت�ن����الـمقطِع�الّثا�ي،�و���ذلك�تأكيٌد�ع���ك��ِة�
�ذه�الّلفظِة�و�منح�َتكراُر�. صروِح�الّتقّدم�اّل���شّيد��ا�البحر�ُن����مس����ا�الّرائدة

القصيدَة�جرًسا�موسيقّيا�مؤّثرا����نفس�الّسامِع 
�ذه�الّلفظِة�و�منح�َتكراُر�. صروِح�الّتقّدم�اّل���شّيد��ا�البحر�ُن����مس����ا�الّرائدة

.القصيدَة�جرًسا�موسيقّيا�مؤّثرا����نفس�الّسامِع 

oللّتأكيد�ع���علّو�م�انة�البحر�ن�وسمّو�ا�ب�ن��"شامخ�الَعَلم" أورد�الّشاعُر�عبارة�
إ���املنجزات�ا��ضارّ�ة�و��سانّية�العظيمة�للبحر�ن�ع���"  العَلُم "�مم،�و�رمُز� إ���املنجزات�ا��ضارّ�ة�و��سانّية�العظيمة�للبحر�ن�ع���"  العَلُم "�مم،�و�رمُز�

مدار�تار�خ�ا�العر�ق�الذي�يمتّد�آلالف�الّسن�ن

oمّرت�ن����الـمقطِع�الّثا�ي،�و���ذلك�تأكيٌد�ع���ك��ِة�) مجد(وّظف�الّشاعُر��لمَة�����
صروِح�الّتقّدم�اّل���شّيد��ا�البحر�ُن����مس����ا�الّرائدة

القصيدَة�جرًسا�موسيقّيا�مؤّثرا����نفس�الّسامِع 
صروِح�الّتقّدم�اّل���شّيد��ا�البحر�ُن����مس����ا�الّرائدة

القصيدَة�جرًسا�موسيقّيا�مؤّثرا����نفس�الّسامِع 



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

مصاحب،�مالزمٌ 

.يمّده،�ي�سطھ

عاٍل،�مرتفععاٍل،�مرتفع

بَنـــــــى،�أقامَ 

أشرح�املفردات��تية�مستعيًنا�بالّسياق�الذي�وردت�فيھ 
الّ�شاط�الّرا�ُع 

املفردات

قر�ن

يفّيئھ

شامخ

شاد



شرح�اشرح�ا

شّبھ�الّشاعر�الوطن�باإل�سان،�وأسند�إليھ�فعل�
تجتمع�ف��ا�املعا�ي�الّرا�عة،�" رفيق"و�لمة�

اّل���تكشف�ما�وجده�الّشاعر����البحر�ن�من�كرم�
. وحّب�وراحة. وحّب�وراحة

:أشرح�الّصورة�الفّنّية��تية

الّصورة�الفّنية

الّ�شاط�ا��امُس 

الّصورة�الفّنية

أنت�لنا�رفيق�درب
شّبھ�الّشاعر�الوطن�باإل�سان،�وأسند�إليھ�فعل�

و�لمة�. املرافقة
اّل���تكشف�ما�وجده�الّشاعر����البحر�ن�من�كرم�

وحّب�وراحةوحّب�وراحة



يخاطُب�الّشاعُر�القلب،�مش�ً�ا�إ���ما��ع��يھ�من�إحساٍس�بالّ�شوِة�والب��ِة،�و�و�يخاطُب�الّشاعُر�القلب،�مش�ً�ا�إ���ما��ع��يھ�من�إحساٍس�بالّ�شوِة�والب��ِة،�و�و�
ا .�شُدو�للبحر�ن�شدًوا�غ���منقطع،�و���ّنم���ا�ترّنًما�موصوًال�مستمر�

ه�إ���البحر�ن،�وأورد� �القرابة�وأواصَر�الّتار�ِخ�املش��ك�ال����شدُّ
َ
يبّ�ن�الّشاعر�روابط

للّتأكيد�ع���متانة�العالقة�ورسوخ�ا�وقّو��ا،�إّ��ا�عالقة�حّب�
ه�إ���البحر�ن،�وأورد� �القرابة�وأواصَر�الّتار�ِخ�املش��ك�ال����شدُّ

َ
يبّ�ن�الّشاعر�روابط

للّتأكيد�ع���متانة�العالقة�ورسوخ�ا�وقّو��ا،�إّ��ا�عالقة�حّب�

شرح�املقطع�الّثالث- 5

oيخاطُب�الّشاعُر�القلب،�مش�ً�ا�إ���ما��ع��يھ�من�إحساٍس�بالّ�شوِة�والب��ِة،�و�و��� oيخاطُب�الّشاعُر�القلب،�مش�ً�ا�إ���ما��ع��يھ�من�إحساٍس�بالّ�شوِة�والب��ِة،�و�و���
ا �شُدو�للبحر�ن�شدًوا�غ���منقطع،�و���ّنم���ا�ترّنًما�موصوًال�مستمر�

oه�إ���البحر�ن،�وأورد��� �القرابة�وأواصَر�الّتار�ِخ�املش��ك�ال����شدُّ
َ
يبّ�ن�الّشاعر�روابط

للّتأكيد�ع���متانة�العالقة�ورسوخ�ا�وقّو��ا،�إّ��ا�عالقة�حّب��)أ�ل(الشاعُر��لمة�
ه�إ���البحر�ن،�وأورد� �القرابة�وأواصَر�الّتار�ِخ�املش��ك�ال����شدُّ

َ
يبّ�ن�الّشاعر�روابط

للّتأكيد�ع���متانة�العالقة�ورسوخ�ا�وقّو��ا،�إّ��ا�عالقة�حّب��)أ�ل(الشاعُر��لمة�
.خالدة�ال��غّ���ا�الّزمن



وّظف�الّشاعر��ذه�ا��ملة��سمّية�اّل���تفيد�الّثبات�والّرسوخ،�
لوصِف�ما�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�من�ِشَيٍم،�ف�م�معروُفون�ب�ن�الّشعوِب�بكرم�م�لوصِف�ما�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�من�ِشَيٍم،�ف�م�معروُفون�ب�ن�الّشعوِب�بكرم�م�

أّكد�الّشاعُر�مع���الكرِم�اّلذي�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�ب��ديِد�ثالِث��لمات��ش��ك����
ا،�و�ضفي� و�يمنح��ذا�الّ��ديُد�القصيدَة�جرًسا�موسيقي�

عل��ا�مْ��ًة�من�ا��ماِل،�و�جعل�ا�أك�َ��تأث�ً�ا����الّسامِع 
ا،�و�ضفي� و�يمنح��ذا�الّ��ديُد�القصيدَة�جرًسا�موسيقي�

.عل��ا�مْ��ًة�من�ا��ماِل،�و�جعل�ا�أك�َ��تأث�ً�ا����الّسامِع 

o   "وّظف�الّشاعر��ذه�ا��ملة��سمّية�اّل���تفيد�الّثبات�والّرسوخ،�: " �م�الكرام
لوصِف�ما�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�من�ِشَيٍم،�ف�م�معروُفون�ب�ن�الّشعوِب�بكرم�م�لوصِف�ما�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�من�ِشَيٍم،�ف�م�معروُفون�ب�ن�الّشعوِب�بكرم�م�

.اّلذي�أصبَح�سمًة�داّلًة�عل��م

oأّكد�الّشاعُر�مع���الكرِم�اّلذي�يتحّ���بھ�أ�ُل�البحر�ن�ب��ديِد�ثالِث��لمات��ش��ك������
ا،�و�ضفي� ،)امل�ارم/ كرم/ كرام�(ا��ْذر� و�يمنح��ذا�الّ��ديُد�القصيدَة�جرًسا�موسيقي�

عل��ا�مْ��ًة�من�ا��ماِل،�و�جعل�ا�أك�َ��تأث�ً�ا����الّسامِع 
ا،�و�ضفي� ،)امل�ارم/ كرم/ كرام�(ا��ْذر� و�يمنح��ذا�الّ��ديُد�القصيدَة�جرًسا�موسيقي�

عل��ا�مْ��ًة�من�ا��ماِل،�و�جعل�ا�أك�َ��تأث�ً�ا����الّسامِع 



إّن��خصلة�الكرم�عند�أ�ِل�البحر�ن�ل�ست�أمًرا�طارًئا�عل��م،�بل����جبّلٌة�ف��م،���ا�
والكرُم�ِشيمٌة�توارَ��ا�أ�ُل�البحر�ِن�وتناقُلو�ا�فيما�بيَ��م�

يمتاز�شعُب�البحر�ن��علّوِ�ال�ّمة،�وقّوِة��رادِة،�وصدِق�العز�مِة،�ورجاحِة�الّرأِي،�
وأّ�لتھ��ذه�الّصفات�املحمودُة�والفضائُل�املتمّ��ُة�ألن�ي�وَن�مثاًال�ُيحتذى����ا��ليج�

���الب�ت�الّثالَث�عَشَر�لبياِن�رسوِخ�الّصفات�املحمودة�������الب�ت�الّثالَث�عَشَر�لبياِن�رسوِخ�الّصفات�املحمودة����
.شْعِب�البحر�ِن،�ف���مالزمة�لھ،�وثابتة�فيھ

oإّن��خصلة�الكرم�عند�أ�ِل�البحر�ن�ل�ست�أمًرا�طارًئا�عل��م،�بل����جبّلٌة�ف��م،���ا��
وا والكرُم�ِشيمٌة�توارَ��ا�أ�ُل�البحر�ِن�وتناقُلو�ا�فيما�بيَ��م�. خلُقوا،�وعل��ا��شؤوا�وشبُّ

.منُذ��زمنِة�البعيدةِ .منُذ��زمنِة�البعيدةِ 

o��،يمتاز�شعُب�البحر�ن��علّوِ�ال�ّمة،�وقّوِة��رادِة،�وصدِق�العز�مِة،�ورجاحِة�الّرأِي
وأّ�لتھ��ذه�الّصفات�املحمودُة�والفضائُل�املتمّ��ُة�ألن�ي�وَن�مثاًال�ُيحتذى����ا��ليج�

.العر�ّي 

oالب�ت�الّثالَث�عَشَر�لبياِن�رسوِخ�الّصفات�املحمودة����" دوًما"أورَد�الّشاعُر��لمة����� oالب�ت�الّثالَث�عَشَر�لبياِن�رسوِخ�الّصفات�املحمودة����" دوًما"أورَد�الّشاعُر��لمة�����
شْعِب�البحر�ِن،�ف���مالزمة�لھ،�وثابتة�فيھ



يخاطُب�الّشاعُر����الب�ِت�الّرا�َع�عشَر��أ�َل�البحر�ِن،�و�عرُب�ل�م�عن�الوّد�الّصادق�
ف�و�وّد�ثابت�ورا�ٌ��ودائٌم،�،�"غ�َ��منصرم"اّلذي�يكّنھ�ل�م،�ووصف��ذا�الوّد�ب�ونھ��

يخاطُب�الّشاعُر����الب�ِت�الّرا�َع�عشَر��أ�َل�البحر�ِن،�و�عرُب�ل�م�عن�الوّد�الّصادق�
ف�و�وّد�ثابت�ورا�ٌ��ودائٌم،�،�"غ�َ��منصرم"اّلذي�يكّنھ�ل�م،�ووصف��ذا�الوّد�ب�ونھ��

.ال�يطرأ�عليھ��غي��،�وال�يؤّثر�فيھ�أمٌر�حادٌث 

،�و���جديرة�بذلك�"دّرة��مم" ختم�الّشاعُر�القصيدة�باألمنية����أن�ت�ون�البحر�ن�
  .ألّ��ا�موطن�التقّدم�العل�ّ��والسمّو��خال�ّ��ع���مدى�تار�خ�ا�العر�ق  .ألّ��ا�موطن�التقّدم�العل�ّ��والسمّو��خال�ّ��ع���مدى�تار�خ�ا�العر�ق

oيخاطُب�الّشاعُر����الب�ِت�الّرا�َع�عشَر��أ�َل�البحر�ِن،�و�عرُب�ل�م�عن�الوّد�الّصادق��
اّلذي�يكّنھ�ل�م،�ووصف��ذا�الوّد�ب�ونھ��

يخاطُب�الّشاعُر����الب�ِت�الّرا�َع�عشَر��أ�َل�البحر�ِن،�و�عرُب�ل�م�عن�الوّد�الّصادق��
اّلذي�يكّنھ�ل�م،�ووصف��ذا�الوّد�ب�ونھ��

ال�يطرأ�عليھ��غي��،�وال�يؤّثر�فيھ�أمٌر�حادٌث 

oختم�الّشاعُر�القصيدة�باألمنية����أن�ت�ون�البحر�ن�
ألّ��ا�موطن�التقّدم�العل�ّ��والسمّو��خال�ّ��ع���مدى�تار�خ�ا�العر�قألّ��ا�موطن�التقّدم�العل�ّ��والسمّو��خال�ّ��ع���مدى�تار�خ�ا�العر�ق



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

فرًحا،�مسروًرا،�سعيًدافرًحا،�مسروًرا،�سعيًدا
ال��ّنم،�الّتغّ��

لم�ت��ح،�لم�تفارق 
كث��،�غز�ر

ا��صال،�الّ��اياا��صال،�الّ��ايا
القلب،�وا��انحة����الّضلع����الّصدر

الوطُن 

أشرح�املفردات��تية�مستعيًنا�بالّسياق�الذي�وردت�فيھ 
الّ�شاط�الّسادُس �

املفردات
من�ِشًيامن�ِشًيا
الّشدَو 
لم�َتِرِم 

فيض
الّشيِم الّشيِم 

ا��وانح) ب�ن(

ا�ِ�َ��



شرح�ا

شّبھ�الّشاعر�القلب�باإل�سان�اّلذي��شدو�بالبحر�ن،�
و���ّنم�بخصال�أ�ل�ا،�و�ضفي��ذا�ال�ش�يھ�ع���الب�ِت�

ا�مؤّثًرا����الّسامِع  . جَماًال�معنو��

:أشرح�الّصورة�الفّنّية��تية
الّصورة�الفّنية

الّ�شاط�الّسا�ُع 

ترّدُد�الّشدَو 
شّبھ�الّشاعر�القلب�باإل�سان�اّلذي��شدو�بالبحر�ن،�

و���ّنم�بخصال�أ�ل�ا،�و�ضفي��ذا�ال�ش�يھ�ع���الب�ِت�
ا�مؤّثًرا����الّسامِع  جَماًال�معنو��



.أجيُب�عن��سئلة��تية،�اس�ناًدا�إ���ما�ورَد����القصيدةِ 
.موطن/ مجد/ 

.لبيان�عالقة�ا��ّب�والقرابة�اّل���تر�طھ��شعب�البحر�ن،�ف�و�ل�س�غر�ًبا�ع��م

ما�الب�ت�الّداّل�ع���ذلك؟. دول�ا��ليج�تر�ط�بي��ا�أواصُر�قوّ�ة��عود�إ���أزمنة��عيدة

ما�العاطفُة�الـمسيطرُة�ع���الّشاعِر����القصيدِة؟

الّ�شاط�التقو���
أجيُب�عن��سئلة��تية،�اس�ناًدا�إ���ما�ورَد����القصيدةِ 

/ رفيق�:   ما�جمع��ّل��لمة�من�ال�لمات��تية  - 1

.مواطن/ أمجاٌد��/ رفاٌق�ورفقاء� .مواطن/ أمجاٌد��/ رفاٌق�ورفقاء�

���القصيدة؟" أ�ل"لم�كّرَر�الّشاعر��لمة� - 2

لبيان�عالقة�ا��ّب�والقرابة�اّل���تر�طھ��شعب�البحر�ن،�ف�و�ل�س�غر�ًبا�ع��م

دول�ا��ليج�تر�ط�بي��ا�أواصُر�قوّ�ة��عود�إ���أزمنة��عيدة - 3

الب�ت�الّتاسُع الب�ت�الّتاسُع 

ما�العاطفُة�الـمسيطرُة�ع���الّشاعِر����القصيدِة؟ - 4

�البحر�ن�و�فتخاُر�بخصال�شع��ا .حبُّ



انت���الّدرُس انت���الّدرُس 


