
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* 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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   محمد مھدي الجواھري                      "راعــــــيال"                الثانویةمدرسة أحمد العمران 

  محمود محمد عثمان /   إعداد األستاذ            قسم اللغة العربیة                                                                    

                                                         )           ٢٢٢(مساق عرب 

  :تبویب النّص

 . قصیدة واقعّیة:الجنس األدبّي.         *وصفّي یغتني بالسرد:النمط الكتابّي *

عنوان مناسب لنص موضوعھ وصف راعي األغن ام، وم ع ذل ك فكلم ة الراع ي             " الراعي:" النصّ عتبات*
 .و الملك وھو األب وھو كّل من یسھر على أمن ورعایة من یقع تحت رعایتھتتسع ألبعاد عدیدة فالراعي ھ

fl بنیة النّص: 

  .وصف الراعي ونشاطھ : وعنوانھ                  ١٢ :١األبیات من  :المقطــع األول *

  . إعجاب الشاعر بالراعي واإلشادة بخصالھ :  وعنوانھ             ٢٢ : ١٣األبیات من  : المقطع الثاني *

 .الراعي أھل لألمانة : وعنوانھ                    ٢٤ – ٢٣البیتان  :المقطع الثالث *

fl شرح المقاطع وتحلیلھا:  

fl المقطع األول 

v من مظاھر اإلیقاع في النّص:المستوى اإلیقاعّي :  

  . المجزوءالكامل النص على بحر -١

  . أحدث تلویًنا إیقاعیا الذي"استقال"و" لّف" بین بالتصریع استھّل الشاعر المقطع -٢

ّسد س رعة التق اط الم شھد؛    ج   وھو ال الم المفتوح ة ح رف مجھ ور یناس ب اإلیق اع ال سریع ال ذي ی                 الروي -٣
  .فالشاعر ال یصف الرعیان في المروج الخضر، بل یصفھم على عجل وھو یعبر أمامھم بالسیارة

  

v المستوى التركیبّي: 

)  مھ ال –عج ال  (و )  س ھال –ج بال  (و)  یح ط –یرم ي   (: مثللضدّیةالثنائّیات ا یبدأ المقطع بمجموعة من    -١

  .لیقّدم لنا صورة راٍع قادر على مواجھة أّي طارئ

یق ّدم لن ا راعًی ا    ...) ی ومي  – یقاس م  – یحّط – استقّل –لّف  ( المستتر الخاّص بالراعي في    ضمیر الفاعلّیة  -٢
  .فاعال متحّكًما باألمور المتعّلقة بإدارة شؤون غنمھ

، وذلك عندما تعّلق األم ر بمفاض لة ب ین ح ق     التبعیةتحّولت تلك الفاعلّیة القوّیة في صورتھا السابقة إلى       -٣
  .األغنام في الشرب وحّقھ، وحین تعّرضھا للصعوبات وتعّرضھ، وھذا یدّل على أنھ قائد ناجح

  .أغنامھإیقاعّیة مترابطة بین سلوك الراعي و" یرتمي فتھب"و " یومي فتفھم" في قولھ -٤

  .إشارة إلى أن ھذا الفعل قد تحّول إلى طبع عند فاعلھ"  یحوط–یقفو " عدم تعدیة الفعلین -٥

  . جاءت لترسم لنا نشاط ھذا الراعي وھّمھ الكبیر٩،١٠في البیتین )  ارتّد–أوفى  (الثنائّیة الضدّیة -٦

الح  ّد الكفای  ة فق  ط وھ  ي كفای  ة ف  ي البی  ت العاش  ر خ  رج ع  ن داللت  ھ الوض  عّیة لی  دّل عل  ى  " أغن  ى" الفع  ل -٧
  .فما یكفي بقّیة الروح قلیل جدا" یصون ذًما:"األدنى، ویؤّكد ذلك قولھ

 البیت ان التاس  ع والعاش  ر یق ّدمان م  شھًدا حركی  ا یق  وم عل ى التق  ّدم واالرت  داد، التق ّدم الع  امر بالثق  ة بال  ذات      -٨
  .اعي إنساًنا متحّمال للشدائد وشظف العیشالرتداد القائم على الشح وھذا یظھر لنا الراوبالحیاة، و

، وأعط ى  "ی ذود "ھویة ال سالح عن دما ع ّدى إلی ھ الفع ل      " الناي" في البیت الحادي عشر أعطى الشاعر     -٩
  . ھویة العدو" الممل في الصحراءوالنسق الونى"كال من 

  .مما یكسبھا قداسة" بھا یھشُّ" علیھ السالم من خالل قولھ ى عصا الراعي تذّكرنا بعصا نبي اهللا موس-١٠

 

v المستوى البالغّي: 

ذا ی دّل عل ى   ھ   خمسة وعشرون فعال في مقابل سبعة أفعال ماض یة و   للمضارعفي المقطع حضور كبیر      -١
  .الطابع الوصفّي للمقطع

  . الذي یشیر إلى الجّد والنشاط واالنطالق في العمل"لّف":  قام البیت األول على فعلین ھما-٢

   - ١ -                                   .منفصل عن الكون على رحابتھال  الراعيیشیر إلى عالم الذي "استقّل"و
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ی ضفي عل ى الم شھد حركّی ة تؤّك د فك رة انع زال الراع ي وانح ساره داخ ل           )  مھ ال –عج ال   ( ب ین    الطباق -٣
  .حدود قطیعھ وھذا یعني أنھ مخلص لعملھ إخالًصا أسطوریا

لیخرج القطیع من دائرة غی ر العاق ل ویدخل ھ إل ى     "ركًبا"في البیت الثاني متعٍد إلى كلمة " یسحب" الفعل   -٤ 
  .دائرة العاقل

  .ة من ِقبل الركب نحو راعیھیرسم مشھد الطواعیة التي بلغت حّد اآللّی..."یرمي فیتبع" البیت الثالث -٥

 الراع  ي تج  اه رعیت  ھ، فھ  و كقائ  د یھ  تم   یوحی  ان بمناق  ب خلقّی  ة عالی  ة یتمت  ع بھ  ا البیت  ان الراب  ع والخ  امس-٦
  . فیصبح موضع ثقة منھم؛بمرؤوسیھ كما یھتم بنفسھ

  . یوضح لغة مشتركة بین الراعي ورعیتھ كنتیجة طبیعّیة للعالقة بینھما..."یومي فتفھم" البیت السادس -٧

ام ھ بإحاط ة األس د     إلحاطت ھ بأغن ت شبیھ  لع ین الراع ي بع ین الن سر، وف ي الث امن       تشبیھ في البیت السابع  -٨
  . بأشبالھ، وھذان التشبیھان یخلعان ھویتي النسر واألسد على الراعي إذا تعّلق األمر بأمن قطیعھ

  

fl لثانيالمقطع ا 

v المستوى التركیبّي: 

 ما -ما أدّق" في البیت الثاني وثالث صیغ تعجب، في البیت األول"  أعلى–أعّز  "صیغتا تفضیل وردت -١

  . ال تدانیھا مملكة أخرى إلى أّي نّد لیجعل مملكة الراعي متفّردة في تعالیھاعدیة أفعالھادون ت"  ما أجّل-أرّق

في البیت السادس قّدمت مفاجأة للقارئ؛ حیث جعلت القارئ یشّك أن الشاعر یتحّدث عن " ریانُع" كلمة -٢
  .لنفوسي الثیاب، وھذا مناسب لراٍع فقیر فیفاجأ القارئ بأن العري ھو عري من عقد اْرُع

اللتین تجتمعان حول جذر داللي واحد لیؤّكد خالص نفسّیة الراعي "  ِغّل–حقد " استعمل الشاعر كلمتي -٣
  .من ھذه اآلفة الخطیرة

نك رة ف ي البی ت التاس ع؛ لتق یم مواجھ ة ب ین م ا ھ و ق ائم           " غ د "معرف ة مقاب ل كلم ة    " الی وم " جاءت كلم ة     -٤
  .معروف وبین ما ھو منتظر مجھول

ف ي البی ت التاس  ع أظھ رت ُبْع ًدا جدی ًدا إلن سانّیة الراع ي ال ذي ی  ؤمن         "  ب ؤس –جم ال   "ئّی ة ال ضدّیة  الثنا -٥
  .  وال یجعل البؤس یعّكر صفو جمال یومھ–سبحانھ  –بالقدر ویترك أمر غده هللا 

 

v ّيبالغالمستوى ال: 

 والراعي یقرأ ،جّرة تھدي والم،حمیمة بین الراعي والكواكب واألنواء؛ فالقمر یروي    قّدم المقطع عالقة   -١

  . فیعرف حقیقة الموسم؛األنواء

  .صورة تبرز ھویة الراعي اإلنسانّیة" عریان من عقد النفوس "-٢

  .كنایتان تقّدمان الراعي  متمتًعا بالصحة النفسّیة" جھلت مترفة الحیاة"و " حقًدا وِغال... لم ترَع  "-٣

  

fl    الثالثالمقطع 

v المستوى التركیبّي: 

 ان ح ول ج ذر دالل يّ   ت وھما مجتمع" أھال–كفًوا "بیت األول نسب الشاعر إلى الراعي كلمتین ھما     في ال  -١

  . لیؤّكد ما یتمتع بھ الراعي من نشاط وُبْعد عن الكسل؛واحد

  . بھ الناسد قّدم الشاعر الراعي إنساًنا قنوًعا برزقھ القلیل في مقابل اآلخر الذي یجعل من طمعھ قیًدا یقّی-٢

 

v ّيبالغى الالمستو: 

قّدمت ھذه ال صورة الراع ي إن ساًنا مختلًف ا ع ن اإلن سان الظل وم        " تلك األمانة أدعت أثقالھا كفًوا وأھال   "-١
  .الجھول بل ھو كفؤ وأھل لحفظ األمانة

 .  قّدم المقطع الراعي إنساًنا كبیًرا مع تواضع قدره بین الناس-٢

fl تقویم 

 ؛ فالُبْعد الواقعّي موجود في النص من خالل تناول حقیقة لرومنسّیةالنص مثال جید على التقاء الواقعّیة با* 
 قامت ھذه الواقعّیة على حّس نق دّي إلن سان الع صر وس لوكیات الن اس بق صد تق ویم        ، وقدموجودة في الواقع 

 - ٢ -                                                                  .نّیة من خالل ھذا النموذج الصالحالحیاة اإلنسا
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