
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  تیار الواقعیة الجدیدة في الشعر العربي             مدرسة أحمد العمران الثانویة

 خلیفة علي عبداهللا /للشاعر      "ذاكرة المكان"                           301مساق عرب 

  يـد علــد مجاھــمحم / ینداد األستاذإع                              قسم اللغة العربیة                                      
محمود محمد عثمان                                                               /                                                                                                             

  .شعر واقعّي :الجنس األدبّي*       .وصفّي :النمط الكتابّي *   :تبویب النّص

  :ّيواقعالشعر ال تعریف  ‹

معتم د عل ى إیق اع التفعیل ة     ) وح دة ال وزن والقافی ة   (ھو شعر حّر مبنّي على وحدة التفعیلة، متحرِّر م ن قی ود ال نظم الق دیم     * 
  .التي یختلف عددھا من سطر إلى سطر تبًعا للدفقة الشعورّیة والمعنى

المدرسة الواقعّیة أن التفعیل ة أنس ب األش كال لطبیع ة العص ر ؛ إذ تم نح الش اعر حرّی ة التعبی ر ع ن عواطف ھ             یرى شعراء* 
  .وأفكاره دون قیود

الشعراء الواقعّیون كّلھم یرتبطون بالواقع ویسعون إلى تغییره واالرتقاء بھ، ولھذا السبب لم یقتص ر التجدی د عن دھم عل ى      *
  .أیًضا، ولذلك فالعاطفة في الشعر الواقعّي تتسم بالصدق والحرارة شكل القصیدة بل شمل المضمون

  .وقد وّظف الواقعّیون الرمز واألسطورة في قصائدھم للتعبیر عن قضایا اإلنسان تلمیًحا ال تصریًحا؛ تجّنًبا للمساءلة* 

  .مال معجم قریب من الحیاةاستعانوا بالتراث الدینّي والفكرّي والتاریخّي؛ إلضفاء الجّدة على القصیدة، مع استعو

  

  :عتبات النّص ‹

  .مركًبا تركیًبا إضافیا؛ لیعطي المكان ذاتّیة تحوي ذكریات جدیرة بأن ُتروى" ذاكرة المكان"ورد العنوان  -1

لھ  ذا  خیص المك  ان، وبقص  د إثب  ات امت  داد ت  اریخّي، بقص  د تش  "المك  ان"إل  ى غی  ر العاق  ل " ذاك  رة"نس  ب الش  اعر كلم  ة  -2
  .أعماق الزمان المكان في

  

 : النص موضوع ‹

  .الذي یتحّدث عنھ الشاعر، فھو مكان شعبّي بحرینّي قریب من شاطئ البحر مالمح المكانتبدو في النّص  -1

حیث یصلي الناس جماع ة، وتتل ى آی ات ال رحمن، وتكث ر الم آذن والمحاری ب، كم ا          الصبغة الدینیّّة: معالم ھذا المكانومن  
  .لكة، والكثیر من أبراج الحمامتوجد منازل قدیمة متھا

  .لھذا المكان دور في تكوین شخصّیة الشاعر، حیث فتح قلبھ على سّر البیان القرآنّي، كما تعّلم منھ فنون العشق -2

لما تغّیرت مالمح المكان تغّیرت تبًع ا ل ذلك نفس ّیة الش اعر، فعن دما تآكل ت البی وت وص ارت الحوانی ت س احات انتظ ار،             -3
ام فعلھا في التھدیم، كّل ھذا جعل الشاعر یحسُّ وكأن المكان صار غریًبا علیھ ال یكاد یستجمع صورتھ القدیم ة،  وفعلت األی

  . وقد بدت علیھ الحسرة على زوال مالمح المكان

یدور حول شاعر تعّلق وجدانھ بالمكان الذي ترّبى فیھ، وترك بصمة واضحة في نفسھ، وعن دما فع ل    موضوع القصیدة -4
 .من حیاتھ َيِوان فعلھ في ھذا المكان انتابتھ الحسرة والندم على سجل قد ُطالزم

 : بنیة النص ‹

  .مالمح المكان: وعنوانھ"                     المضان"إلى  " لھذا المكان"من : المقطع األول

      .عاشق میالد شاعر: وعنوانھ"                      كؤوس"إلى " بھذا المكان"من : المقطع الثاني

  .أسف الشاعر على ماٍض زائل: وعنوانھ"               اآلخر"إلى ..." من بعد خمسین"من : المقطع الثالث

  المقطع األول ‹

v من الظواھر اإلیقاعّیة في المقطع: المستوى اإلیقاعّي: 

  ")مرات أربع"ما الموصولة  –أسرار   -" مرتان"سّر   –" ست مرات"لھذا المكان (مثل  التكرار  - 1

  .لبّیة األسطراغھو حرف النون في  والروّي المتواتر* 

 –مق ّدس    -أس رار  –س ّر   –س ّیدة   –متوّس ط   –بوس ع   –الیاس مین   –أن اس   –البیلس ان  (السین ف ي  : مثل وتكرار الحروف* 
 –الجن ان   –حن ان   –ن األم ا  –العنف وان   –األذان  –ثی اب   –الك اذي   –المك ان  : (مث ل  وتكرار المّد ب األلف ، ) سورة –باسم 

  )المضان –الرحمن  –البیان 

  .تعطي تناغًما صوتیا یؤّكد المعنى ویجذب االنتباه: أثر ھذه الظواھر* 
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من مظاھر التوزیع الھندسّي في المقطع اختالف عدد التفعیالت في األسطر حیث یمّثل كّل س طر دفق ة ش عورّیة تناس ب      -2
  .الذي یتیح للشاعر التعبیر عن مشاعره بطریقة مناسبةاألمر  ،انفعال الشاعر وفكرتھ

  :األسطر الشعرّیة اآلتیة: ومن الشواھد على ذلك

  لھذا المكان رائحة

  من خلیط العود والصندل الكاذي

  وزھر البیلسان

v المستوى المعجمّي : 

الطی ر   –الینابیع في البحر  –سمین الیا  -الصندل الكاذي  -العود  –زھر البیلسان : (وكلماتھ" ةالطبیع"في المقطع حقل  -1
  )نخلة -نجم الثرّیا   -

  .یوحي بشّدة تعّلق الشاعر بالمكان لما لھ من أثر إیجابّي على نفسھ: داللتھ

بیوت اهللا ذات المآذن والرای ات والمحاری ب حی ث یت راّص فیھ ا الن اس بثی اب        : (في أسطر المقطع ومنھا األماكنتنّوعت  -2
  )والطیور في أعشاشھا/ بیع في البحر والینا/ بیض للصالة 

  : وّظف الشاعر الحواس الّدالة على المكان ومعالمھ، ومنھا -3

  ) الیاسمین  -زھر البیلسان  –رائحة العود والّصندل الكاذي :( وتظھر في األلفاظ اآلتیة حاّسة الشم -

  )نجم الثرّیا –المحاریب  –رایات ال –المآذن  –أناس بثیاب بیض :(وتظھر في األلفاظ اآلتیة حاّسة النظر -

توحي حاّسة الشم ببقاء أثر عبق المكان في حواس الش اعر عل ى ال رغم م ن مض ي ال زمن، وت وحي حاّس ة النظ ر          : ودورھا
  .وخیالھ ببقاء مالمح المكان وصورتھ حاضرة في وجدان الشاعر

 –ص  الة الفج  ر  –ص  ین بثی  اب ب  یض أن  اس مترا:( ومفردات  ھ" معج  م الت  راث ال  دینّي واالجتم  اعّي"ھ  یمن عل  ى المقط  ع  -4
  )مریم –سورة الرحمن  –فاتحة التنزیل  –باسم اهللا  –المحاریب  –المآذن  –األذان 

  .بیان الطابع الدینّي واالجتماعّي الذي یشّكل صورة المكان في مخّیلة الشاعر: وغرض الشاعر من توظیف ھذا المعجم

 

v المستوى التركیبّي: 

لھ  –دفء الینابیع ...لھذا المكان  –لھذا المكان شكل أناس  –لھذا المكان رائحة (:على المقطع مثل الجمل االسمّیةھیمنت  -
  )لھذا المكان موقع متوّسط –لھ المحاریب دنیا  –المآذن رایات 

  :أمرانویالحظ على ھذه الجمل * 

  .حصر والتخصیصعلى المبتدأ لل" الجار والمجرور"أنھا قد اعتمدت كّلھا على تقدیم الخبر : األول

 .صف المكان ورسم مالمحھ التي تركت بصمة في نفس الشاعرلو وذلك تعّددت أوصاف المبتدآت: الثاني

v في المقطع الصور البیانّیةمن  -1:المستوى البالغّي:  

  .اتشبیھ للمحاریب بالدنی": لھ المحاریب دنیا"و  .  تشبیھ للمآذن بالرایات": لھ المآذن رایات" في : التشبیھ* 

شّخص الحیاة في صورة إنسان لھ وجھ، كما شّخص األمان ف ي  " لیعطي وجھ الحیاة حنّو األمان"في : االستعارة المكنّیة* 
  .صورة أمٍّ حنون

  .كنایة عن سمّو وعلّو مكانة ھذا المكان في نفس الشاعر" لھذا المكان موقع متوّسط في القلب"في :  الكنایة* 

  .ق الشاعر بھتعّل بروعة المكان وشدة توحي: أثر ھذه الصور* 

  .في المقطع؛ لیناسب وصف المكان وصًفا دقیًقا األسالیب الخبرّیةأكثر الشاعر من  -2

  . استفھام غرضھ التعّجب" ؟....ماذا أقول وسّیدة الحرف ھنا قد فتحت قلبي"واحد ھو أسلوب إنشائّيفي المقطع  -3

  المقطع الثاني  ‹

v المستوى اإلیقاعّي: 

م ا یعط ي تناغًم ا    ك بما یت یح للش اعر أن یعب ر ع ن ك ل دفق ة ش عوریة       عرّیة طوًال وقصًرا في المقطع اختلفت األسطر الش -1
  .جمیًال یطرب األذن ویؤّكد المعنى

  :في األسطر الثالثة األخیرة  -2

  مھما تكاثف السحب وأمطر الریح بھ بعید الھضاب

  ومھما قایضت الدنیا بنا زماًنا بزمان

  ومھما أسكرتنا في اللیالي كؤوس

  . ظاھرة إیقاعّیة الفتة ھي التوازي والتوازن الجزئّي الذي یحدث إیقاًعا وتناغًما صوتیا جمیًال
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v المستوى المعجمّي: 

  )القلب –للحّب  –فتاة  –بحّب  –فؤاد  –العشق :(ومفرداتھ" معجم العشق"ھیمن على المقطع  -1

ه عل  ى أی  دي اعرف  ھ ف  ي م  وطن طفولت  ھ وش  بابھ وال  ذي تلّق    وھ  ذا المعج  م یب  رز فی  ھ الش  اعر ص  ورة العش  ق المث  الي ال  ذي * 
  ".صغار الحمام"

  .حّب المكان على الرغم من كل الصعوبات: والقیم المستفادة من ھذا المعجم ھي*

  .سعة الخیال وامتداده طاطیفخلتعلم الشاعر من الحمام فنون العشق ، وتعلم من ا -2

  .الذي یوحي بلون ملبسھا) ألوان عّباد الشمس( -                 : مثل" بالفتاة"في المقطع عّدة عبارات ارتبطت  -3

ی وحي ب الطعم اللذی ذ ال ذي تس تثیره      ) من عس ل التم ر  ( -         بأن بیاضھا یشبھ بیاض الحلیب الذي یوحي) حلیب الّظبا( -
  .وكل ھذا یقّدم صورة مثالّیة للمحبوبة األولى المتذكَّرة في المكان األول. في نفسھ لدى تذّكرھا

مألوف ة  كلم ات  ) فس تان  –الكم ان   –الحم ام   –الخط اطیف  (یعّبر معجم ھذا المقطع عن اتجاه الشاعر ال واقعّي؛ حی ث إن    -4
طفول ة الش اعر حی ث    ومنھ ا الم رتبط ب  ) الكم ان (  :مث ل  بتجرب ة الش اعر العاطفّی ة    الم رتبط ومنھ ا   مستمّدة من الحیاة الواقعّی ة 

  .)الخطاطیف: ( مثل  وبالطبیعة عاش

v المستوى التركیبّي: 

  :من مؤشرات النمط الوصفّي في المقطع -1

  )ھنا فتاة –بأن أفًقا أرحب یمكن أن نطلق الروح فیھ  –وھي تھطل (الجمل االسمّیة مثل -

  )یبقى –یمیل  –تھطل  –تسترد  –نطلق  –یمكن  –ھز ی(األفعال المضارعة مثل -

  )أرحبأفًقا  – األصفرفستانھا (النعوت المباشرة مثل -

  )مؤّجًجا – شفیفة(مثل " الحال"النعوت غیر المباشرة  -

  )وھي تھطل عشًقا بحّب المكان –یھز أبعد األوتار خفًقا (الجمل الخبرّیة مثل  -

  .م فنون العشقتوضیح أثر المكان في تعّل: أثرھا

مم ا ی دّل عل ى حض ور ذات     ) ـ ـي عّلمن ـ  – ـ ي استمطرتنـ – ـــُتتعّلمـ(في بدایة المقطع مثل  ضمیر المتكّلم المفردحضر  -2
أن كل م ن یس كن    مما یدّل على) ـناأسكرتـ:(في نھایة المقطع في قولھ ضمیر المتكّلم الجمعكما حضر . الشاعر ومصداقّیتھ

  .كما تعّلمھا الشاعر العشق منھ تعّلم فنونفي ھذا المكان ی

للح ّب أن   كی ف  –یمكن أن تس ترّد   كیف –عّلمني  كیف –استمطرتني  كیف:( ع مرات في قولھبأر" كیف"تكررت كلمة  -3
  .إلشعار المتلّقي بحرارة التجربة الشعرّیة وبیان الحاالت التي یظھر فیھا الشاعر عاشًقا) یبقى

v في المقطع نّیةالصور البیامن  :المستوى البالغّي:  

  .تشبیھ بلیغ للفؤاد بالكمان"  فؤاد الكمان"  :التشبیھ* 

  .شّبھ صغار الحمام بمعّلم" تعّلمت فنون العشق على أیدي صغار الحمام:" مثل : االستعارات المكنّیة* 

  .شّبھ العشق بالمطر " تھطل عشًقا" و      .شّبھ الخطاطیف بمعّلم" علمتني الخطاطیف  "و 

 .سكرشّبھ اللیالي بخمر ی "أسكرتنا اللیالي " و  

  .ار العشق في قلب الشاعرنكنایة عن اشتعال "  كیف للحّب أن یبقى مؤّجًجا في القلب" :  الكنایة - 3

  .بیان حرارة العشق في نفس الشاعر :أثر ھذه الصور في المعنى

 المقطع الثالث  ‹

v منھاتنّوعت مظاھر اإلیقاع في النّص و: المستوى اإلیقاعّي: 

" الب اء "و) للبھ ار  –انتظار  –العمر (في" الراء"و) تموت –ُغّیبت  –خفوت  –بیوت (في" التاء"المتعّدد ما بین  الروّي -1

  )المشوب –التراب (في

  ")مرتان"ما كان  –ما النافیة  –" ال"حرف النفي  –منازل  –" مرتان"بیوت (التكرار -2

  )المنازل  –قاومت  – تآكلت –التراب  –شاخ : ( مثل  المدود -3

  . التناغم الصوتّي المطرب، وتوضیح مدى تأثر الشاعر وحسرتھ على أیام توّلت: داللتھا

v المستوى المعجمّي : 

  )اكشّب –ساحات  –حوانیت  –منازل  –بیوت ( :ومفرداتھ" معجم المباني"في المقطع  -1

  .التحّول السلبّي في المكان: داللتھ

قل ة   –قاوم ت بی وت    –تآكلت بیوت  –شاخ التراب :(واأللفاظ الدالة على ھذا التغّیرتغّیرت مالمح المكان تغّیر الزمان ف -2
  )ّغّیبت أشیاء ما كان لھا أن تموت –أمعنت األیام في التھدیم  –من المنازل القدیمة صارت حوانیت وساحات انتظار 
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 .صدمة الشاعر من ھذا التغّیر السلبّي وھذا التغّیر لھ أثر على نفسّیة الشاعر حیث یوّضح مدى*  

v المستوى التركیبّي: 

 –قاوم ت بی وت    –تآكل ت بی وت    –ش اخ الت راب   : (ف ي ھ ذا المقط ع فع ل الزم ان ف ي المك ان ومنھ ا         الجم ل الفعلّی ة   ُزِرْبُت -1
تتواف ق م ع الت داعیات الت ي     ھ ي جم ل فعلی ة أفعالھ ا ماض یة      و )ّغّیبت أشیاء ما كان لھا أن تموت  –أمعنت األیام في التھدیم 

  .ألّمت بالشاعر ومع البعد السردي الذي یؤكد صفة الحدوث الیقیني لھا

    –تبّق ى لن ا رس م نقش ناه ب الفحم       فم ا  –رائح ة حافل ة للبھ ار     وال –... ك ان للریح ان   م ا (ھ ا  من جم ل منفّی ة  في ھذا المقطع  -2

  )كان لھا أن تموت ما –أستجمع األطیاف  ال –ضوء شّباك  وال، ال

  .تدل على فجیعة الشاعر لھذا التغّیر السلبّي الذي أصاب المكان: داللتھا

 –لن ا  : ، والمتكلم ون   أس تجمع   –مش یت   –أع ود  : الم تكلم  :  عت الضمائر بین المتكلم والغائب ، وكان لذلك داللت ھ  تنو -3
  .تبّقى –صار  –شاخ : ، الغائب تموت  –غّیبت  –أمعنت  –قاومت  –تآكلت : ، الغائبة نقشناه 

ی ز الش اعر عل ى التح ول الس لبي      دیمة المتحولة بم ا ی دل عل ى ترك   یتضح غلبة ضمیر الغائبة العائد على المنازل الق:  الداللة
، وأما ض میر الم تكلم والمتكلم ین فی دالن عل ى التق اطع ب ین ذات الش اعر ال ذي یستش رف الواق ع وب ین ص وت الجماع ة                لھا

 .باعتبار الشاعر أحد أفرادھا

v المستوى البالغّي: 

  :اآلتیة االستعارات المكنّیة: للتعبیر عن شیخوخة المكان ومنھا نّیةالصور البیاوّظف الشاعر * 

  .              شّبھ المكان بإنسان یشیخ: شاخ التراب  -

  .شّبھ البیوت بإنسان یقاوم فعل الزمن :قاومت بیوت -

  . شّبھ األیام بإنسان یبالغ في التھدیم :أمعنت األیام في التھدیم -

  .شّبھ األشیاء التي اختفت بإنسان یموت :لھا أن تموتّغّیبت أشیاء ما كان  -

 .تبرز التحّول السلبّي لطبیعة المكان: قیمتھا

v إعادة بناء النّص: 

  ".ھذا المكانب"نيجملة الذي بدأ بھ المقطع الثاھو شبھ ال برابط لفظّي باألول الثانيربط الشاعر  المقطع  -1

وھ ي الفت رة الزمنّی ة الت ي     " من بعد خمسین م ن العم ر  "ھو قولھ  برابط زمنّي ثم ربط المقطع الثالث بالمقطعین السابقین -2
  .ُأصیب فیھا المكان بالتحّول السلبّي

تتجّلى وحدة القصیدة بمقاطعھا الثالثة؛ حیث إنھ في المقطع األول ذكر بع ض المش اھد الحّس ّیة الت ي ارت بط بھ ا ف ي ھ ذا          -3
ث ر  ام ل الت ي كّون ت عاطفت ھ ووجدان ھ، وخ تم القص یدة ف ي المقط ع الثال ث بإظھ ار أ           المكان، ثم ب دأ المقط ع الث اني ب ذكر العو    

  .شاخ التراب، وتآكلت بیوت، وّغّیبت أشیاء ما كان لھا أن تموت: الزمن في تغییر مالمح المكان حیث 

 

v التقویم: 

 اإلعج اب بالمك ان  ل ى  ؛ حیث كانت أحاسیس ھ ف ي المقط ع األول قائم ة ع    أثار المكان أحاسیس مختلفة في وجدان الشاعر -1

، ثم تباینت في المقطع الثال ث  التكوین العاطفّي للشاعر، وفي الثاني كانت امتداًدا لھذا التعّلق المتمّثل في والتعّلق الشدید بھ
  .على تغّیر المكان الحسرةفكانت 

  : من جوانب اإلبداع في النّص -2

  .جمال الصورة وروعتھا*                . ى سطراإلیقاع المتوّلد من اختالف عدد التفعیالت من سطر إل* 

  .رسم لوحة فنّیة متكاملة للمكان جرًیا على نھج المدرسة الواقعّیة* 

  :الخصائص الفنّیة للمدرسة الواقعّیة من خالل النّص -3

  .صدق العاطفة -3       .التحّرر من قیود النظم القدیم -2      .  االعتماد على إیقاع التفعیلة والسطر الشعرّي -1

  . استعمال معجم قریب من لغة الحیاة -6               . االعتماد على الموسیقى الداخلّیة -5        .رسم الصورة الكلّیة - 4

  .التعبیر عن ھموم ومشاكل المجتمعاالرتباط العمیق بالواقع و -8              .النّص تعبیر عن تجربة إنسانّیة صادقة -7 

ن اقش قض ّیة إنس انّیة عاّم ة      ع ن ھم وم الجماع ة حی ث    لیعّبر  ار الشخصّي إلى اإلطار اإلنسانّيت تجربة الشاعر اإلطتعّد -4
   ".عدوان الزمان على ماضي اإلنسانجور و" ھي 
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