
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/12arabic                   

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

       

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

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

                  https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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املعلم : عبدالرمحن عبداهلل السيويف Abdul Rahman Alsiyofy     050-5600411حممود درويش (      –) إىل أمي   كتابة استجابة لنصٍّ أدبيٍّ 1
 

EPARTMENT OF EDUCATION AND KNOWLEDGE                                                                                                                                                           دائرة التعليم و املعرفة  

AL ZAYEDIYYAH BOY SCHOOL            الزايدية للتعليم الثانوي للبنين     

AL AIN                                                                                                                       العين  

 

 

فهمك   احول القصيدة توضح فيه استجابة حتليلية اكتب  شعر التفعيلة( كنموذجٍ لحممود درويش  –قصيدة ) إىل أمي بعد أنْ درست 
 . للمعنى و ما تضمنته القصيدة من أفكار و تقنيات مدعومة بأدلة من النصّ و أثره فيك

يعترب درويش أحد أبرز ،  أحد أهم الشعراء الفلسطينيني والعرب الذين ارتبط امسهم بشعر الثورة والوطن، (2008 - 1941)مود درويش حم الشاعر  ♦
من دواوينه  و أعُتِقل من قبل السلطات اإلسرائيلية مرارًا ،  ب ابلوطنيف شعره حب املرأة حبميتزج ،  الشعر العريب وإدخال الرمزية فيه يف حتديثمن ساهم 
 2008آن يل أن أعود   ♦/  1993 أحد عشر كوكباً  ♦ / 1969العصافري متوت يف اجلليل  ♦ الشعرية :

، كما (  عاطفة احلبِّ و احلنني) وتتجلى فيها اليت تفيض ابملشاعر الوجدانية الصادقة ،  بأمه عالقة الشاعر هيالفكرة الرئيسة يف النّص  ♦
 .) حممود درويش ( ابألرض والوطنرمز له الشاعر ابألّم ، فكثرياً ما تتماهى األمُّ يف قصائد ( الذي نالوطأننا نستشعر بعداً آخر يف القصيدة وهو )

افتقاده الشديد هلا و  د ألمه وحبه الشدي الرئيسة املتمثلة يففكرته  لتدعيم توظيف الصور البيانيةيش يف أبدع الشاعر حممود درو  ♦
بيانية بشكل ، وقدجاءت الصور ال وخصوصية حاجته لرعاية أمه حبيث ال يستطيع أحٌد أن يقوم بديالً عنهالتفاصيل حياته معها ، 

وحبَل غسيٍل / وقوداً بتّنوِر انرك  / ضعيين إذا ما رجعتُ و  (وشاحاً هلدبك  خذيين )يف قوله :  التشبيه البليغعفوي غري متكلف مثل 
، هذا فضاًل (  ! لِعشِّ انتظارِك   / درَب الرجوعِ /  صغاَر العصافري/ حىت أشارك   يف قوله :) االستعارة، كما استخدم  على سطح دارِك  

 . دب ( و أراد الكل ) الرأس (ألنه أطلق اجلزء ) اهلُ ؛  ( وشاحاً هلدبك  : )   قولهيف بعالقته اجلزئيةز املرسل اجملاعن استخدامه 
هي )شدة اشتياقه ألمه  ؛ ألنه يعرض حقائق تقرير املعىن وتوضيحهلاستخدم األسلوب اخلربي  يف األساليب حيثنّوع الشاعر  ♦

ولكنها تعرب عن حبه هلا و احتياجه  ، عليه لهال قدرة اجات حل) التمىن ( ليعرب عن واحتياجه هلا( انتقل إىل األسلوب اإلنشائي الطليب 
 .هلا و تفانيه يف حبها و بيان قيمتها العظيمة يف نفسه 

القافية املوحدة و اعتماده ، و وزن العروضي لى فيها التحّرر من قيود اليتج؛ حيث  وتعّده هذه القصيدة منوذجًا لشهر التفعيلة ♦
 .عية ضية إنسانية اجتماوالتعبري عن قاالهتمام اإلحياء و اخليال . مليل إىل الرمزا، هذا فضالً عن على السطر الشعري 

ول فيها الشاعر حممود درويش خاصة و الشعر العريب عامًة ؛ حيث تنائد ّد من أمجل قصارأيي الشخصي أن هذه القصيدة تعويف  ♦
 جدانية الصادقة ، و ما يتميز به حممود درويش كما يف سائر قصائده جبمال األسلوبلغة الصدق وتفيض ابملشاعر الو قضية إنسانية اب

 . مق الفكرةعو روعة التصوير و بساطة اللفظ و 

 ( كتابة استجابة لنصٍّ أدبيٍّابة   ) ـــــــالكت  -عشر ثاني الصف ال

Grade12files 


