
 

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 محمد البدري اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 /  الشاعر محمد مهدي الجواهري  الراعي
 *تبويب النص :

 وما مؤشراته  األدبي للنص؟ الجنس ما :1س
النزول إلى الواقع االجتماعي حيث الراعي و أغنامه    -1 : قصيدة واقعية .1ج
 -3استعمال اللغة السهلة فألفاظ الشاعر ومعانيه سهلة من واقع الحياة  -2

 للراعي المثالي  اموذجنبراعة النمذجة حيث رسم 
 وما مؤشراته  : ما النمط الكتابي للنص؟2س 

مؤشرات الوصف كثرة األسماء والصفات مثل :    :وصفي يغتني بالسرد.2ج
األفعال المضارعة مثل : يسحب يومي تتبع يرمي   -2عجال مهال العباءة ركبا ...

 الصور الفنية مثل بعين النسر ، كاألسد  -3
أوفى  شخصيات مثل الراعي لف استقل فعل الماضي مثل المؤشرات السرد 

 القطيع 
 : *عتبات النص

 ختار الشاعر عنوان الراعي لقصيدته وضح ذلك؟: ا1س
 التي وصفها في النص بأغنامه .: بسبب عالقة الراعي 1ج
 
 : فهم النص وتحليله*
 

 : ما المثير الذي حرك وجدان الشاعر ليقول قصيدته؟1س
 واألرض والمروج الخضراء . :  منظر الرعاة1ج

 :حدد موضوع النص ؟2س
 .وحرصه عليها   : الراعي وعالقته بأغنامه2ج
 

 :* تحديد بنية النص
 

 (12-1المقطع األول : وصف الراعي ونشاطه )
 (22-13المقطع الثاني : إعجاب الشاعر بالرأي واإلشادة بخصاله )

 (24-23المقطع الثالث : الراعي أهٌل لألمانة )
 

 : شرح المقطع األول* 
 المستوى اإليقاعي : -
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ارتكز اإليقاع على البحر الكامل المجزوء وقد استهل الشاعر البيت األول  -:1

 لظاهرة إيقاعية ، حددها مبيناً أثرها . 
جعل العروض تتبع الضرب  إيقاعياتلوينا  أضافالذي  : استهل بالتصريع 1ج

 مهال . – بزيادة متحرك وساكن في الكلمات : استقال
 السريع في التعبير عن المشهد ، علل ذلك ؟ اإليقاع إلى: لجأ الشاعر 2
: الذي يجسد التعبير عن سرعه التقاط المشهد ، فالشاعر ال يصف الرعيان 2ج

في المروج الخضراء ، وهو مقيم بينهم ، بل انه يستعين بذاكرته لكي 
 ة .  يستحضرهم على عجل ، وهو يعبر بالسيارة إلى المدين

 
  

 المستوى التركيبي :   •
–يحط ( واالسمية ) جبالً  –جاءت الثنائيات الضدية الفعلية ) يرمي  -1

مهال ً ( لترسم لن جانباً من مالمح  –سهالً ( والنعتية ) عجالً 
 شخصية الراعي .

قدرة الراعي على مواجهة الظروف بصورة مرنه وقابلية   -جـ 
 للتصدي ألي شيء غير متوقع 

مقطع ، فإالم  يهدف    الشاعر ر ضمير الفاعل المستتر على السيط -2
 من ذلك ؟

إبراز الراعي  وقدرته على التحكم في األمور  إلىيهدف الشاعر  -جـ 
االستجابة  إالإدارة شئون أغنامه التي ال تملك حين يتعلق األمر ب

 ألوامره .
داللة فتهب ( هناك  –فتفهم ( ) يرتمي  –فتتبع ( ) يومي  –)يرمي  -2

 واضحة على نوع العالقة بين الراعي وأغنامه  وضحها .
 طواعية من األغنام لراعيها . قوية حيث االستجابة عالقة  -جـ 

أرتد (  –اللتان وردت أحداهما ) أوفى  نضديتاال جاءت الثنائيتان -3
محالً ( في البيت  –في البيتين التاسع والعاشر ، والثانية ) خصباً 

 الثاني  وضح ذلك  ؟ . الخامس من المقطع
لترسم لنا نشاط هذا  الملك وهمه الكبير الموزع بين الخصب والمحل  -جـ 

 المملكة  . إلىالذي يشكل ثنائية مصيرية بالنسبة 
ناي( )والونا ( ل( ) ل  الداللة التي منحها الفعل ) يذود بهما  -4

 )والنسق الممل ( في البيت الحادي عشر .
( هوية السالح للناي والعدو للونا والنسق الممل الفعل)  يذود منح -ج ـ 

 نتقل من حياة الشغف والكدح والعمل إلى دنيا القتال والجهاد .حيث ا



 مملكة البحرين 
 أعداد : د . محمد البدري الـــراعـــــي وزارة التربية والتعليم

 مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية  للبنين
 222عرب 

 3

 
 المستوى البالغي  .  •
مرات  ( في  7( مره مقابل ) 25ورد الفعل المضارع في المقطع  )  -1

 يدل هذا التفوق ؟ الفعل الماضي فعال م
مضارعة على الطابع الوصفي لهذا جـ يدل هذا التفوق لألفعال ال

 المقطع حيث يشكل كل مشهد كناية عن صفة من صفات الراعي .
ل  وضح الداللة استق –قام البيت األول على فعلين هما ) لف  -2

 الوظيفية لكل منهما . 
العمل ليتعلم من  إلىالجد والنشاط واالنطالق  إلى إشارةج ـ )لف(   

 الراعي .
استقل به الراعي في مملكة  الناسعن  منفصل عالم دل على ل () استق
 .  به وهو ما أشار إليه في المقطع الثاني  خاصة 

 مهالً ( حدد هذا الدور . –يفيا ً في ) عجالً لعب الطباق دورا وظ  - 3
دود انكفاء وعي الراعي للعالم داخل ح ليضفي عليه حركية تعزز -جـ 

 .وحرصه على أغنامه  قطيعة
ع والثامن تشبيهان وضحهما مبيناً أثرهما على في البيت الساب -3

 شخصية الراعي.
 شبة الشاعر عين الراعي بعين النسر . -جـ 

 شبه أحاطته بأغنامه مثل إحاطة األسد حول أشباله  .
 يحرص على قطيعه ويوفر له األمن  الراعي في وضعية قتالية وضع

 . كما يدل على شدة انتباهه 
  

 المقطع الثاني  : •
 1ى التركيبي   :المستو

في المقطع ثالث صيغ تعجبية  أدت وظيفة المفاضلة حددها ترددت  –
 ا على مملكة الراعي .مبيناً أثره

) ما أدق ، مملكة الراعي فريدة وال تدانيها مملكة أخرى . دلت على أن جـ 
 ما أرق ، ما أجل 

ذكرهما موضحاً ( في البيت السادس تحمل معنيين ا كلمة ) عريان -2
 نى الذي أراده الشاعر .المع

 المعنى األول : ) عريان ( يتحدث عن عري الثياب . -جـ 
 المعنى الثاني : عقد النفوس ، وهو المعنى الذي أراده الشاعر  .
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ذالً  ( استعمل الشاعر هذه الثنائيات  –غل ( ) كسالً  –) حقد  -3
الضدية في تسليط الضوء على أبعاد إنسانية تتعلق به والمجتمع ، 

 ضح ذلك  ؟و
هذه اآلفة الخلقية المدمرة لكي يؤكد خالص نفسية الراعي من  -ـ ج

 ليحرض بما  يتآكل المجتمع من  مثل هذه األمراض  .
( النكرة في البيت ) اليوم  ( معرفة مقابل كلمة )غدا ت كلمة جاء -4

 التاسع عالم يدل ذلك ؟   
 هول .ج_  أنه مواجهة ما هو قائم ومعروف مع ما هو منتظر ومج

 
 المستوى البالغي :  •
يقدم المقطع عالقة ثقافية حميمة بين الراعي والكواكب واألنواء ،  -1

 وضح ذلك ؟
 

لراعي والكواكب، فالقمر يروي ايقدم عالقة ثقافية حميمة بين  -جـ 
والمجرة تهدي والراعي يقرا األنواء فيعرف حقيقة الموسم قبل أن 

 يصل إليه .
 علل ذلك ؟ ةبة بشيء من الرومانسين واقعية هذا المقطع مشوإ -2

الطبيعة  إلىتنظر  ةكانت واقعية هذا المقطع مشوبة برومانسي -جـ 
نظرة خاصة قائمة على شيء من القداسة وعلى شيء من الحلول في 

 عالمها .
 المقطع الثالث : -*
 المستوى التركيبي :  •
غم من ) كفواً ( ) أهالً( نسبهما الشاعر إلى الراعي متالحقتين بالر -1

 اجتماعهما حول جذر داللي واحد ، بين سبب ذلك ؟
ليؤكد النشاطية العالية التي يتمتع بها هذا الراعي بعيدا من الكسل  -جـ

 والذل .
نساناً قنوعاً وتوجه  من خالله بالنقد  إلى ـ قدم الشاعر الراعي إ 2

 اإلنسان المختلف  ،ـ وضح ذلك  ؟
ه إلى اآلخر بالنقد وعدم قناعته ج ـ قدم الشاعر الراعي قنوعاً وتوج

ما قسم له من دحاً قانعاً بوحيث اإلنسان ال تكتمل إنسانيته إال أذا كان كا
ذكر صفات الراعي  فهو يشير إلى مسالب  اآلخر من خاللرزق .

  الجميلة
  -*المستوى البالغي :
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د القوة والصالبة المثيرة للراعي حدده ثم سورد في المقطع بيت يج -1
 مبيناً صفة الراعي  ؟ أشرحه

 تلك األمانة أودعت                 أثقالها كفواً وأهالً    -جـ 
كان الراعي كفواً وأهالً لحمل األمانة التي حملها  ، وفيها إشارة بالقوة 

 والصالبة التي تمتع بها الراعي .
 عن هذا المقطع علل ذلك  ؟ ةغابت الرومانسي -2
انحسرت تماما ، هنا مفسحة المجال  بسبب غياب الطبيعة التي  -جـ  -3

 لتقديم الحقيقة اإلنسانية المستقلة .


