المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم

المادة  /اللغة العربٌة
الموضوع  /مشروع الوحدة القرائٌة

الطالب /

قُـ ْم للمعلّ ِم َو ِّفـ ِه التبجٌـال

ٌكون رسوال
كـادَ المعلّ ُم أن
َ

َ
أشرف أو أج َّل من الذي
أعلمت
َ

ٌبنً وٌنشئُ أنفـسا ً وعقوال

خـٌر معـلّم
سـبحانك الله َّم
َ
َ

علَّ َ
القـرون األولى
بالقلم
مت
َ
ِ

َ
أخرجـت هذا العق َل من ظلماته

المبٌن سـبٌال
النـور
وهدٌ َت ُه
َ
َ

وطبع َتـ ُه ِب ٌَ ِد المعلّ ِـم  ،تـار ًة

صدئ الحدٌ ِد  ،وتار ًة مصقوال

َ
أرسلت بالتـورا ِة موسى مُرشد

البتـول فعلَّ َم اإلنجٌـال
وابن
َ
ِ

َ
البٌان محمّد
ٌنبـوع
وفجـرت
َ
ِ

َ
الحدٌث وناو َل التنزٌال
فسقى

ب كثٌرة
إنَّ الشجاع َة فً القلو ِ

ُ
العقول قلٌال
شجعان
ووجدت
َ
ِ

وإذا المعلّ ُم لم ٌكـنْ عدالً مشى

ب ضـئٌال
رو ُح العدال ِة فً الشبا ِ

وإذا المعلّ ُم سـا َء لحـ َظ بصٌـرة

ْ
جاءت على ٌ ِد ِه البصائ ُر حُـوال

ب الهوى
وإذا أتى اإلرشا ُد من سب ِ

ومن الغرور ِ ف َس ِّم ِه التضـلٌال

أصٌـب القو ُم فً أخالقِـه ْم
وإذا
َ

فأقـ ْم علٌهـم مأتما ً وعـوٌال

ك غرسكم
قل للشبا ِ
ُور َ
ب الٌو َم ب ِ

ت القطوفُ ُ
وذلّـِلَ ْ
ت تذلٌـال
دَ ن ِ

هللا النجـا َح وثابـروا
ف ِكلُوا إلى ِ

فاهللُ خٌر كافالً ووكٌـال

المادة  /اللغة العربٌة

المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم

الموضوع  /مشروع الوحدة القرائٌة

الطالب /
1

الخطوة األولى

القراءة االستطالعية وتحديد ما أحتاج إليو للتعرف على النص والبحث عنو

أ ) معلومات عن
قائل النص

أحمد شوقً هو أحمد بن علً بن أحمد شوقً ،شاعر وأدٌب مصري،
ولد فً السادس عشر من شهر تشرٌن أول سنة 8181م فً حً الحنفً
فً مدٌنة القاهرة القدٌمة ،أبوه كردي ،وأمه من أصول تركٌة شركسٌة،
باٌعه الشعراء العرب سنة 8291م أمٌراً للشعراء ،حٌث كان حٌنها أكبر
مجددي الشعر العربً المعاصرٌن ،اشتهر بالشعر الدٌنً والوطنً،
وٌعتبر رائداً للشعر العربً المسرحً.

ب) كلمات مبهمة تحتاج توضيح  ( ..أرجع للمعاجم اللغوية )

الكلمة

معناىا

الكلمة

معناىا

الكلمة

معناىا

التبجيال

االحترام

عوٌال

بكاء

أشرف

أعظم

ابن البتول

عٌسى بن
مرٌم

القطوف

الثمار

مرشد

موجه
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الموضوع  /مشروع الوحدة القرائٌة

الطالب /
الخطوة الثانية

2

نوع النص

عناصر الفن األدبي

تحليل البنية الفنية للنص
 شعر

( أرجع لكتاب المادة العلمية لمعرفة العناصر )

 مقال

 قصة

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

 مسرحية



ما يقابلو من النص
ىذه القصيدة من الشعر العمودي الذي يلتزم فيو الشاعر بوزن و قافية

1

الوزن

2

القافية

جاءت القصيدة على قافية الالم فهي قصيدة المية

3

البحر

القصيدة تمثل بحر الكامل

4

التفعيلة

متفاعلن-متفاعلن -متفاعلن-----م ْتفاعلن -متفاعلن -متفاعل

واحدة و في كل بيت ينقسم إلى شطرين

المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم

المادة  /اللغة العربٌة
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الطالب /
3

الخطوة الثالثة

موضوع النص

(الفكرة العامة )

تحليل بنية معنى النص وثقافتو

( أرجع لكتاب المادة العلمية )

أىمية العلم و مكانة المعلم
الدعوة إلى اخترام المعلم و تقديره و بيان مكانتو و فضلو على الطالب

أفكار النص
( رئيسة وفرعية )

عواطف وانفعاالت األديب

( يحب  ،يكره  ،يعارض  ،يؤيد
) ...

و دور المعلم في غرس القيم و األخالق و تنمية العقول و تربية النشء و
النصح لهم و أثر األخالق في المجتمع

يحب الشاعر تقدير المعلم و احترامو و يحث على توقيره و يكره
التقليل من شأن المعلم و يؤيد االىتمام باألخالق الكريمة

الشاعر متأثر بثقافتو الدينية في كلمات :

المحتوى الثقافي للنص

( أثر القيم واألخالق والبيئة
وثقافة األديب على النص )..

رسوال – ابن البتول – موسى – التوراة – اإلنجيل – محمد – البيان –
اهلل كافل و كفيال
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المملكة العربٌة السعودٌة
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الطالب /
4
الخطوة الرابعة

التحليل البالغي للنص ( أرجع لكتاب المادة العلمية )

تقديم ما حقو التأخير لالىتمام بو مثل  :علمت بالقلم القرون  ،أرسلت
نظم الجملة

(وترتيب األلفاظ )

بالتوراة موسى – جاءت على يده البصائر – فأقم عليم مأتما – فكلوا
إلى اهلل النجاح ) فقدم الجار و المجرور لالىتمام بو
الطباق  :صدئ و مصقوال  ،ظلماتو و النور  ،اإلرشاد و التضليال
كثيرة و قليال

الموسيقا اللفظية

الوزن  :القصيدة من بحر الكامل

السجع  /الجناس  /الطباق

( والوزن والقافية في القصيدة)

القافية  :الالم فهي المية
التشبيو  :المعلم رسول  ،ينبوع البيان ،

التصوير الفني

( التشبيو  /االستعارة  /الكناية /
المجاز  /التورية )

االستعارة  :بني العقول  ،سقى الحديث
الكناية  :فأقم عليهم مأتما و عويال
بورك غرسكم
كاد المعلم أن يكون رسوال

