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روح الطبيعة
الوحدة : الرابعة                  الدرس  : الثا�          - شعر























دق قلبه لرؤيته و كان متعاطفاً معه و توجه بالدعاء إ� هللا سبحانه أن يرد إليه
بصره

األبيات  8-7-6



. أثار هذا المشهد � نفسه الفرح ، و أخذ يتأمل � قدرة هللا سبحانه و بديع خلقه

الحب الصا� الذي ينبع من القلب ، كصفاء الطبيعة و نقائها

ذكر الشاعر الكثير من المعا� اإلنسانية : الحب ، التعاطف مع اآلخ�ين – التفكر
. � خلق هللا سبحانه ، الحنين

الحب السني : الحب السامي الرفيع . البيت ( 5 ) حبه للطبيعة
العطف الكثير : تدل على الشفقة و التعاطف اإلنسا� . البيت ( 7 ) عطفه على

الض�ير
قدرة الخالق سبحانه و بديع

صنعه



ينجلي : ينكشف :  اِْنَجَلى  الَقَمُر : َظَهَر ُمْكَتِمالً ، اِْنكََشَف : الَبُد� أَْن تَْنَجلَِي الَحقيَقُة
ح    -  جال  الحقيقَة يجلو :  : كشف ووض�

شبه الشجيرات باالنسان الذي ينثني تعبيراً عن الفرح الذي يتمايل مع النسمات
العليلة

َدق� : بالفتح (مبني للمعلوم )     َدق�  القلُب : نََبَض ، َخَفَق
ُدق� : بالضم ( مبني للمجهول )  ُدق�  الَباَب :- : ُقرَِع

وجه الشبه : اللمعان  ، الرابط هو : الشكل المستدير
صوت البلبل الشجي ، وحبات الندى المتأللئة فوق أغصان الشجر و الشمسالالمع

التي تنشر أشعتها فتمأل الكون بهجة و سعادة واألزهار البهيجة و نسيم الصباح
نعم : لكل مجموعة فكرة6العليل

أعطى القصيدة إيقاعاً جميالً يتناسب مع
موضوعها



نشاط صفي : التحدث

نشاط صفي : الكتابة
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