
 

 
 

 )تمهيد(  -1

 قال الشاعر :

 جاء الربيــــــع فأيقظ األكوان             وكسا الوجود أللئاً وجنانــا

 وتضوعت كل الحقول بعطره             والطير يرقص عازفاً ألحانا

 أتحدث عن اللوحة الفنية التي رسمها الشاعر لقدوم فصل الربيع في البيتين السابقين. -

 .أذكر أثر فصل الربيع على الطيور من خالل فهمي للبيت الثاني  -

 )القراءة( -2
   ألواخر   الســـليم الضـــبط مراعاة معمضـــبوطة ت متمثالً المعنى ت    صـــحيحة  جهرية قراءة  النص قرأأ 

 ، مع تصويب ما يلزم.  المستويات باقي ثم بالمجيدين القراءة تبدأ  أن على  الكلمات

)الفهم  -3
 واالستيعاب( 

  الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها .حوط أ 

     :أتوقع أن تكون الكلمات الصعبة في النص مثل

 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة

    مد يديه وتمايل تمطى جاء أقبل

 انتبه و استيقظ فاقأ    أول النوم الناعسة  

 نهضيا فيقيأ االرتفاع من األرض الربى

 تعالي هلمي المتمايلة المائسة

 ) الغنم( ةمفردها شا شياه    النهارو  ريح تهب مع استواءالليل الصبا

 جماعات الطير أسراب ظهر بتباطؤ تهادى

 صوت األغنام   ثغاء الطريق بين جبلين الفجاج

 السرور و البهجة مراح المظلمة الدامسة

 السرور حبور     ض الخط الفاصل بين السماء و األر األفق

    تكلم بصوت خفي همس حسنه و جماله بهاه

 شمي انشقي قناة في األرض يجري فيها الماء     السواقي

 المضيء المستنير يغطيه ويستره سترا خفيفا يغشيه

 مكان رعي الماشية مرعى  اليابس الزخضر و العشب  كأل

 تغني تشدو آلة العزف شبابتي

 يرتفعيعلو و  يسمو الغناء النشيد

 الحصة :  / 8الصف: التاريخ:  اليوم : 

 (  6-2المعيار )  38) ألبي قاسم الشابي( ص  نشاط التعلم : أقبل الصبح
 يحلل طرقًا مختلفة الستخدام اللغة في نصوص متنوعة . المعيار :  

 يشرح معاني مفردات أو تعابير مجازية  ( 2-4)          
 تعبيرين موحيين بعاطفة الشاعر وبالعكس   –يحدد من النص كلمتين   القياس 

 يستمع المتعلمون في بداية الحصة إلى قوله تعالى : " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا"  نشاط تأصيل القيم
 القيمة التربوية  مناقشة مضمون اآلية الكريمة  للوصول إلى القيمة التربوية المستهدفة . 



 ختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين بوضع خطا تحتها :أ* 

  ثغاء ومراحا وحبوراملئي الوادي  -أ 

 الكلمات التي تحتها خط في البيت السابق توحي بـ

 األمل ( -التعجب   -  الفرح -) الفخر  

 وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة -ب

 ( الخوف –اليأس  –الظلم  –: ) القوة  توحي بـ) الدامسة ( في البيت السابق 

 * أذكر من األبيات ما يدل على التالي :

 أصوات بعض الحيوانات والطيور التي وردت : •

 " شبابتي تشدو بمعسول النشيد "  ".غناء الشاعر بأعذب القصائد " ثغاء الشياه  /  تغريد الطيور ".

 : لوان البديعة في الطبيعةاألاأللفاظ التي تدل على  •

 ". النور / أوراق الزهور" 

 كلمات جعلت أحد التعبيرات خياليًا : •

 " أقبل الصبح يغني  /  الربى تحلم  /  الصبا ترقص  /  الحياة الناعسة ".

الزهر والطير وأمواج  الخـيال في قول الشـــــاعر )) أقـبل الصـــــبح جميالً يمأل األفق بـهاه... فتمطى   •

 المياه ((

 " شبه الصبح بإنسان يقبل سعيًدا   /  وشبه الزهر بإنسان يمد يديه متكاسالً ".

 * أختار من بين البدائل ما يناسب سمة ألفاظ الشاعر :

 الغرابة والغموض ( –الجزالة والفخامة  –الصعوبة والتعقيد  –) الرقة والعذوبة 

  حدد بعض المفردات الدالة على كل مما يأتي أ: 

 النشاط  الفرح  األمل 

 هلمي  /  أفيقي  / اتبعيني يغني  /  يشدو  /  حبور    تحلم

 

 :علل  اختيار الشاعر لبعض التعبيرات في النص السابق أ 

 نغًما يصعد من قلبي كأنفاس الورود  أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة

 للداللة على السعادة التي تمأل نفسه  السكون والهدوء واألمل . للداللة على 

 

 : خيالي ( –أكتب أمام كل تعبير مما يلي نوعه ) حقيقي  •

  أقبل الصبح يغني للحياة  -1   

  الطيور تغرد في فصل الربيع -2   

بَا ترق ِّص أوراق الزهور -3      الصَّ

 



 اليابسة ( من بين البدائل اآلتية :أختار الضد الصحيح لكلمة )  

 الطيبة ( –المثمرة  –الجديدة  –) الرطبة 

 أوظف الضد الصحيح في جملة من إنشائي : 

 هات ما يأتي ت ثم وظقه في جملة من إنشائك :

 مفرد كلمة ) الفجاج (: -

 جمع كلمة ) الشادي ( : -

 الغصون المائسة هي الغصون :

 المتمايلة ( –المورقة  –النضرة  –) الخضراء 

 )الممارسة( -4

ــي   ▪ ــاعر األندلس ــة    /يقرأ المتعلمون األبيات لش ــمادح في وصــف روض ــم بن ص ت ثم    41صالمعتص

 يجيبون عن األسئلة بعده 

 أضع خطاً تحت السمة البارزة من سمات ألفاظ الشاعر مما بين البدائل اآلتية : ▪

 غريبة ( –صعبة  – مألوفة -) ضعيفة              

 * أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين بوضع خطا تحتها :

 ) والشمس تظهر أحيانا وتحتجب (

 الميل ( –السطوع  –اإلشراق  – االختفاءكلمة تحتجب تدل على )  -

 الكون  الروض و تصوير جمالحدد بعض التعبيرات الدقيقة واأللفاظ العذبة التي تدل على أ ▪

ْوُض يَشربُ   األنوار تنسكب  الر 

 الشمس تظهر كأنها ذهب  البهار زهر  

 :حول التعبير الحقيقي إلى تعبير خيالي أ •

 تتحرك أغصان الروض .

 أغصان الروض مائسة   /  ترقص أغصان الروض .

 * أبين نوع األسلوب التالي بوضع خطا تحته :

 ( خيالي –الروض يشرب واألنوار تنسكب     ) حقيقي  -

 * أعيد صياغة عبارة ) كأن الروض فضة من فوقها ذهب ( بأسلوب تعجب 

 .....................................ما أجمل الروض !.........................

 .به  إعجابي سببمن النص مبينًا  أعجبنيسجل تعبيًرا أ ▪

............................................................................... 

 جمل اسمية ت وفعلية عن جمال الطبيعة في الربيع مستخدًما األساليب البالغية أصوغ ثالث ▪

ة  ))     ا أروع الطبيـع اـم ل  حينـم ــل الربيع    يقـب ة ت والطيور المغردة والجو فصـــ ! فنرى الزهور المتفتـح

 في هذا الفصل البديع ؟ (( من أبدع هذا الجمالالبديع والخضرة الزاهية ت فيسأل كل منا نفسه : 

 



 : قال الشاعر 

 هذي الطبيعة قد بدت في زيها       قطعاً من الجنات فوق ُربانا  

 طيار واألفناناليشارك األفالحب ينضح من جبين قلوبنا          

 انافتَّ ي ثروالموج يعلو عن جفون بحارنا       ليرى الربيع على ال

 والشمس تحبو دون غيم أو لظى     لتناظر الكون الجميل بيانا 

 اشقا وكأنـــــــــه      قلب أمات الحقد واألضغانافالكون يبدو ع

 (حقيقياً أم خياليا  )نوع األسلوب  أحدد -1

 ( خيالي –) والشمس تحبو دون غيم أو لظى (    ) حقيقي 

 ين دالتين على جمال فصل الربيع .أحدد من األبيات السابقة كلمت -2

 .جنات ( –عاشقا  –) فتانا 

 بدت في زيها قطعاً من الجنات()هذي الطبيعة قد  -3

 ...........كيف بدت الطبيعة ؟أعيد صياغة العبارة السابقة بأسلوب االستفهام .....

 أحدد نوع األسلوب التالي : ) ما أروع فصل الربيع ( -4

 ( أسلوب نفي – أسلوب تعجب –) أسلوب استفهام  

 بيات السابقة :شاعر في األمن سمات أسلوب ال -5

 التشويق ( – الوضوح –التعقيد  –) الغموض 

 4-2* الممارسة على 

ــة ( وضــداً لكلمة          أنشــج جملة تصــف شــجرة في فصــل الربيع بحيث تتضــمن مترادفاً لكلمة ) المائس

 ) اليابسة (.

 

 أعداد مدرسة : مسعود بن سنان املتوسطة


