
 

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/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 الدرس الثاني
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 لفدوى طوقان
 اقعيالشعر الو
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 ( دقائق5الزمن  )                     (  تعلم تعاوني 1نشاط رقم )   .نمط وجنس النص  الطلبة يحددأن الهدف: 

 : حجاجي يغتني بالتفسير واإليعاز.األدبي لنمطا                              .قعيةادة وقصي :الكتابي الجنس
 (  تعلم فردي 2نشاط رقم ) 

 ( دقائق5الزمن  )               .الذي يميز الكوكب األرضي عن سائر الكواكب ؟ يستنتج الطلبة السببأن الهدف: 

 أنه صالح للحياة البشرية.

 ثنائي تعلم(   3نشاط رقم ) 

 ( دقائق5الزمن  )    بعض الحلــول المناسبة التي تقي هذا الكوكب من إساءة اإلنسان له  .يقترح الطلبة أن الهدف: 

 الحد من الزحف العمرانيد ـ    تدوير الورق          ج ـ معالجة النفايات             ب ـ    إعادة التشجير         أ ـ 

 

 ونيتعا (  تعلم 4نشاط رقم ) 

 دقائق( 10الزمن  )                                           . الشعريبنية النص  الطلبة يحددأن الهدف: 

 المقطع األول

 األطروحة

: الكوكب األرضي بين الموجود عنوانه  أقلبه هذا الكوكب: إلى  هذا الكوكب :من
 والمنشود

 المقطع الثاني

 سيرورة الحجاج

 : كيفية تغيير الكوكبعنوانه      : أن أمنحهإلى : لو أني أمكمن

 

 : الشوق إلى ملء الكوكب ببذور الحب.عنوانه    : الحب هو الدربإلى: لو أني أملك من القسم األول

: من دنس إلى: لو بيدي أن أحميه من القسم الثاني
      البشر

 : حماية الكوكب من دنس البشرعنوانه

 : األمل في تطهير الكوكب من الفقر.عنوانه      : أمنحه العيشإلىأمسح  ي أن: لو بيدمن القسم الثالث

 المقطع الثالث

 النتيجة

 : عجز الشاعرة عن تحقيق أمنيتها.عنوانه      : إال لكنإلى: لكن ما من

 

 

قعًيا وهو مصير وا هذه القصيدة موضوًعا                                  في   الشاعرة: تتناول  إضاءة تمهيدية
 األرض بين الخير والّشر ، وعنوان النّص يعّبر عن وَحدة مصير هذا الكوكب وسّكانه .  اإلنسان على كوكب

 الكوكب األرضي التمهيد 
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 ( دقائق  5  من  )الز                   : متوسط ، قصير ، طويل . الشعرية توزيع السطر أن يبين الطلبة داللةالهدف: 

 : الرغبة في قلب األوضاع.السطر الثالث العجز عن تحقيق األمنية.: السطر الثاني : ألنه يعيد العنوان.السطر األول
 (  تعلم ثنائي.2المعجمي نشاط رقم ) المستوى 

 ( دقائق5الزمن )                                         تكرر لفظ " كوكب " و" لو  " مرتين  . يبين الطلبة أن الهدف: 

 يعبر عن رغبة قوية في تخليص األرض من األذى المتمكن فيها.
 (  تعلم تعاوني. 3نشاط رقم ) المستوى التركيبي  

                          دقائق( 5الزمن )         مرتين. ) لو ( حرف شرطالشاعرة للواقع من خالل تكرار الطلبة رفض يستنتجأن الهدف: 

 أشار إلى امتناعين السلطة بيدي والقدرة أقدر.  ؛نعم: 1

 .: حديث الشاعرة عن غياب السلطة والقدرة لديها على فعل شيء دليل على عدم رضاها عن الواقع2
 (  تعلم فرددي. 4المستوى البالغي نشاط رقم ) 

                       دقائق( 5الزمن )                                        .هذا المقطع بمنزلة كناية ماالطلبة  يوضحأن الهدف: 
 يشير إلى أن وضع الكوكب غير طبيعي لذلك تدعو إلى تغييره

   .  وضح ذلك  إنساني؟هل تعبر األطروحة عن موقف    :الحجــاج
 .نعم؛ ألن التغيير الذي تتوخاه الشاعرة ال يخص شعبا أو أمة محددة بل يخص البشرية جمعاء

 

   ( دقائق5الزمن  )                           حب " أربع مرات  .  لفظ "تكرر الوظيفة الداللية ليحدد الطلبة أن لهدف: ا
 :أقصي: اقرب، أدنيمضاد:  تتسلق ترتفع تنمو. مرادف تعرش   التكرار تعبير عن افتقار الحب على كوكب األرض.

  فردي(  2نشاط رقم ) 
 د(   5 الزمن ). "الحب" وغياب "البغض" في هذا القسم مع ما يسوده من مناخ يائس حضورة لطلبيعلل اأن الهدف: 

 في عبارة "أن أقتلع جذور البغض" داللة على رغبة الشاعرة في استئصال نزعة الحقد والبغضاء لدى اإلنسان.
 (  تعلم تعاوني 3نشاط رقم ) 

 ( دقائق5لزمن  )ا                                     .   ة في المقطععطبيلل تداللة الحضور الالفالطلبة  يبينالهدف: أن 

 الطبيعة تنمو بالشر الذي نالها على أيدي البشر وهي تحتاج إلى إحياء من جديد.
 

 .(  تعلم فردي1نشاط رقم )  المعجميالمستوى المقطع الثاني ) القسم األول ( 

 (  تعلم فردي.1نشاط رقم )  إليقاعيالمستوى االمقطع األول 
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 (  تعلم فردي 4نشاط رقم ) 

 ( دقائق5الزمن  )                        .             الحالة النفسية للشاعرة متفائلة أم متشائمةالطلبة  يبينالهدف: أن 

 الشاعرة متشائمة، والدليل على ذلك بدء القسم بامتناع امتالء الكوكب ببذور الحب، مما يؤدي إلى امتناع انتشاره في كل الدنيا.
 (  تعلم فردي.1نشاط رقم )          التركيبي                       المستوى 

 دقائق( 5الزمن )     جواب لو ضمنيا وليس صريحا مبين الوظيفة السياقية له. ئجيم سببالطلبة  يوضحالهدف: أن 

 الجواب المضمر هو تغيير وجه العالم، وهذا التغيير مطلب غير متحقق، وهو مصدر عذاب الشاعرة.
 ثنائي(  تعلم  2نشاط رقم ) 

 ( دقائق5الزمن  )             كب .ى الكوسبب استعمال الشاعرة )هاء( الضمير التي تعود إل الطلبة يبينالهدف: أن 

 تعبيرا عن تعلق الشاعرة الشديد بالكوكب وحزنها عليه.
 فردي(  تعلم  3نشاط رقم ) المستوى البالغي                             

 ( دقائق10الزمن  )                   .                               بعض القضايا البالغية في المقطعالطلبة  يعالجالهدف: أن 

 حدد موضع التشبيه، مبينا وظيفته الداللية. •
 التشبيهان: " الحب، الدنيا" و"الحب، الدرب" يعبران عن ضرورة أن يكون الحب هو الوسيلة لتحقيق، الهدف .

 هي؟ حجاجية: مالالستعارة وظيفة  •

 اتية قابلة للنماء وهو الطريق الوحيد للتغيير.هوية نب االستعارتين" بذور الحب" و"أشجار الحب" حيث أعطت الشاعرة الحب
 كيف وظفت الشاعرة الكناية في السياق الحجاجي؟ •

 في الكناية تعبير عن عجز الشاعرة وعن حاجة األرض الماسة إلى إعادة إحياء
 
 
 دقائق( 5زمن )ال                      .والقصر الطولاألسطر الشعرية بين  التنوع فيداللة  الطلبة يبينأن لهدف: ا

 : تعبر عن توتر النفسي للشاعرة بسبب الحرب.القصيرةدفقة تعبر عن عذاب الشاعرة : الطويلة
 (  تعلم جماعي 2نشاط رقم ) المستوى المعجمي                            

                          ( دقائق5الزمن  )                                 .الحقالن المعجميان مبينا داللتهمايستخرج الطلبة أن الهدف: 

 فردي(  تعلم  3نشاط رقم ) 
                          ( دقائق5الزمن )                             في أي كلمة ترتكز الشرور في هذا القسم.الطلبة  يوضحلهدف: أن ا

 الحرب، ألن الحرب ال تقتل األنسان وحده، ولكنها تدمر كل ما بناه وهذا منتهى الشر.

 الداللة عناصره الحقل المعجمي
الصراع الدائم بين الخير والشر وإلى  شر، كابوس، الحرب، شرور، البغض عدوانية الشر.1

 أحميه، أملك، بيدي، أرفع، أقتلع، أغسل مواجهة الشر.2 غلبة الشر بشكل عام

 (  تعلم فردي.1نشاط رقم )  قاعياإليالمستوى ني )القسم الثاني ( المقطع الثا



 خليفة الثانوية للبنينبن محمد آل  زيمدرسة الشيخ عبد العز

 

 

 

 

 

14 

 

Sheikh Abdul-Aziz ben M. Al-Khalifa Secondary Boys School  

 

 ثنائي(  تعلم  1ط رقم ) نشا   المستوى التركيبي                           

 د( 5الزمن ) االستقبال.الدالة على  بأنلو ( مع األفعال  المرتبطة   الشرط )حرف  داللة تكرار الطلبة يبينأن الهدف: 

 .في ذلك تعبير عن نظرة سوداوية إلى المستقبل وعن وعجز عن التغيير المطلوب
 (  تعلم تعاوني 2نشاط رقم ) 

 دقائق( 5الزمن )           .         الصور البيانية في هذا  القسم  ، مبينا وظيفتها  الحجاجية طلبة لاحدد يأن الهدف: 
 أقتلعـ 4  أفرغـ  3 أرفع كابوسـ  2 أحمي ـ  1 :مثلاالستعارات هي الغالبة  -1

 عار منه.والمستالذي أزال المسافة بين المستعار لع  تعبيرا عن شدة انفعال الشاعرة:  الحجاجيةوظيفتها 

 العدوانية، والغدر. ما الوظيفة الحجاجية للرمزين الدينيين )قابيل(و )إخوة يوسف(؟ -2

 كل من )الثعلب(و)الماء الصافي( في السياق الحجاجي؟ما داللة  -3
 الثعلب: االحتيال، الماء الصافي: الصدق والحب والصفاء.

ل الديني  ) هابيل  وإخــوة يوسف ( وهي في الحالين ن السجالحجة في هذا القسم واقعية )الحروب( وم :الحجاج

  .قوية غير قابلة للدحض

 

 دقائق( 5)  نالزم                     وظيفتهما.في المقطع  . مبينا   السلبية واإليجابيةالكلمات  الطلبة يحددأن الهدف: 
الحقلين يعبران عن صعوبة 

 التغيير
 ـمجـــمعال المفــــــــردات  الوظيفة 

 السلبي الفقر، القهر، شرور، الظلم، أنهار الدم يعبر عن ظلم اإلنسان.

 اإليجـــابي أمسح، أحرر، أجتث، أجفف إخراج اإلنسان من الظلم

 (  تعلم تعاوني 2)نشاط رقم المستوى البالغي                                
 دقائق( 5الزمن )                                       الحجاجية.ها وظيفت مبينا الجمالية .الصور الطلبة  يعينأن الهدف: 

 عدم القدرة على دفع الشر وفيها إقـــرار برجحان كفة الشر  . فيتتجلى الحجة     :الحجــاج    

 

 

 

 الصورة  التمثيل الوظيفة 

 االستعـــــارة بصمات الفقر، أسر القهر، أنهار الدم التغيير يبدأ بالتخلص من هذه الشرور

 الكنــــاية "لو أني أملك، لو بيدي"  تعبر عن عجز الشاعرة

ع األرض ير واقتدعم ضرورة تغي
 والبشر

 الرمز قنديل، الهدايةيدي، السلطة. أنهار الدم. كثرة الحروب، 

 ردي.(  تعلم ف1المعجمي  نشاط رقم ) المستوى المقطع الثاني )القسم الثالث ( 
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                          ( دقائق5لزمن  )ا                      وظيفة تكرار ) لكن( مرتين في السياق الحجاجي.الطلبة  يوضحالهدف: أن 

 التغيير المنشود. ثيؤكد فكرة العجز عن إحدا ؛استدراك

 ما مدى تناسب هذه النتيجة مع الحجج التي سيقت في سيرورة الحجاج؟ فاعلية الحجاج:

 النتيجة جاءت طبيعية ومتوقعة بسبب التمهيد لها في سيرورة الحجاج.
 : تقويم النص  

د ا -1   لرابط الحجاجي  ، وبي ن وظيفته في الجمل التالية .حد 
 وظيفته                الرابط الحجاجي          الجملة           

 امتناع الجواب المتناع الشرط لو أني لوبيدي /  لو
 ربط السبب بالنتيجة الفاء  تعّرش  في كل الدنياف

 : حصرراك. إاللكن: استد لكن، إال شيء إال لكن ما بيدي
عري ة  –من حيث بناؤها  –جاءت هذه القصيدُة  -2 عرمنتميًة إلى الحداثة الش  الحر  ( ، أك د هذا القول بثالث  )الش 

عر الحر  برزت في القصيدة .  سمات من سمات الش 

 ارتباطها بقضايا المجتمع: كابوس الحرب. .1

 وحدة التفعيلة: بصمات الفقر. .2

 م.السطر الشعري: أنهار الد .3

 .ر من الوزن والقافّيةالتحر .4
 .زلجوء إلى الرم .5

 .الصدق في التعبير .6
 

 

 

 

 

 (  تعلم فردي.1المعجمي  نشاط رقم ) المستوى المقطع الثالث ) النتيجة ( 


