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 حسن الزعبي                       / إعداد ا  ((                                                                                           وطني الحبيب )) قصيدة 

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الجمــــــــــــالية

 .شبه الشاعر الزمان باإلنسان الذي يموت : يفنى الزمان  1

 .شبه الشاعر القلوب بالمواطن : قلوبنا لك موطنا  2

 .الغالي الذي نضحي به شبه الشاعر الحياة بالشئ  -:نفنى الحياة لنبتني  3

منا  4 م  -:و المواطن ا   .شبه الشاعر الموطن بال 

 .شبه الشاعر الوفاء بالثمر الذي ينبت  -:نبتًا ليزهر بالوفاء  5

شبه الشاعر المصائب  بالطاحونة التي تطحن كل ما هو في  -:إن دارت رحاه  6
 .طريقها

 نادىيشبه الشاعر الوطن بإنسان )ً يا موطني  7

 الشموخ باالنسان الصرح الشاعر شبه )شموخاً  صرحا( 8
9 

 ُتزف التي بالعروس االمجاد الشاعر شبه )امجاده العال الى تزف همم(

11 
 ُتزف التي بالعروس االمجاد الشاعر شبه )امجاده العال الى تزف همم(

11 
 الخطو يٌستطعٌٌ بانسان الطفولة الشاعر شبه )الطفولة خطوا(

 في وتدور تطحن الت بالحبوب الخطوب الشاعر شبه )دارت ان الخطب( 12
 الخطوب هذه كثرة ليٌبين الرحى

 )المريحٌٌ الفراش( بالمرقد الوطن تراب الشاعر شبه )مرقدي ترابك وثير  ( 13
 الشاعر قلب في الوطن مكانة ليٌبين

 العالقات
 ترادف                                                              -:يفنى و ينتهي  -1
 تضاد                                                                -:يفنى و يبقى -2

ٌسببٌلنتيجةٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌفهواكٌفيٌأرواحناٌ-3
ٌلنتيٌجة سببٌٌٌٌٌ )باألول الثاني الشطر عالقة : األول البيت(-4
ٌتوضيحٌٌ)                      الثاني البيتٌٌ – الثالث البيتٌٌ(-5
 لنتيٌجة سبب(ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ نبتني -نفني(-6
 ترادف )                                     شموخا -عاليا(-7

ٌترادف )                                     ارض -موطن(-8
ٌلنتيٌجة سبب )                                             ليزهر(-9

ٌترادفٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ )تعهدوا عاهدوا(-01
ٌلنتيٌجة سبب )                  التاسع البيتٌٌ -العاشر البيتٌٌ(-00
ٌتضاد )                                      مأمنا -حربا(-01
ٌترادف )                                         اآذن تأذنه(-03
ٌلنتيٌجة سببٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ )الشجعان فمواطن(-04
ٌترادف )                                     ارضك تربك(-05
ٌتضاد )                                           ذل عزة(-06
ٌتضادٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ )عز فقر(-01
ٌقبله لما سبب                                      االخيرٌٌ البيتٌٌ-08
 تضادٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ) تبقى -ينتهيٌ- (-09

ساليب  ال 

سلوب نفي                                    :                            ليس يدركه   -1  ا 
سلوب نداء                                 :                                  يا موطني--2  ا 

سلوب استثناء                                  :                                إل الرجال -3  ا 

 أسلوبٌنفيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمافنيٌ-4
ٌأسلوبٌنفيٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌليستٌفحسبٌقلوبناٌلكٌموطناٌ-5
ٌأسلوبٌاستفهامٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالوثيقٌٌ العهد يٌحفظ من-6
ٌأسلوبٌتأكيدٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالوفاءٌ عهد على إنا-1
ٌأسلوبٌنداءٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوطنيٌالحبيبٌ-8
 أسلوبٌشرطٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌآذناٌ حربا تأذنه ان الحر-9

فكار الرئيسة بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح  المعنى المعجمي لرقما ال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتال 

 العامة
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1 

 ينتهي:  يفنى  
 الحب: الهوى
يصيبه: يدركه   

المنهاء: الفناء   

 

 يفني الزمان وحبنا لك ما فني ومن الهوى ما ليس يدركه الفنا
دركه الموت ما حبه لوطنه ل ينتهي حتى وان ا  ن الزمان ينتهي ا   يبدا  الشاعر قصيدته بقوله ا 

جله
ن ا

ة م
ضحي

 للت
داد

ستع
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ن 
وط
ب ال

ح
 

 حبك: هواك 2

 ليست فحسب قلوبك لك موطنا يا موطني فهواك في ارواحنا 
حب الوطن ليس مكانه في القلب فقط بل في روح المواطن المخلص لوطنه والروح تبقى خالدة  كما هو حبه لوطنه  إن

 .حيث انه ابدي

3 
زمنا   جمع زمن: ا 

 

زمنا  القلب يفنيه الزمان وينتهي والروح تبقى بعد ذلك ا 
ن اإلنسان يفنى ويموت ولكن روحه التي يسكنها حب الوطن    .ستظل باقية يقول الشاعر ا 

طن
للو
فاء 

 الو
     
     
ن 
وط
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لبنا

ل 
لعم

ا
 

            
طن

للو
فاء 

الو

4 
 يجتهد: يسعى 

 

ننا  الكل يسعي للبناء بجهده مهما اختلفنا فيك إل ا 
بناء الوطن جميعا في  السعي إلى بناء الوطن و ترك الخالفات بينهم  يشرك الشاعر ا 

5 

 نبني:نبتني
 العاليالبناء : صرحا 

 عاليا: شموخًا 

 نفني الحياة لنبتني لك عاليا صرحا شموخا ما استطعنا جهدنا
بناء الوطن يف يقول ن ا   بحياتهم ليبقى شامخا وبناء عاليا بكل ما لديهم من من جهد و همةدوه الشاعر ا 

6 

 العزيمة: همم 
 تنقل: تزف 
 تدافع: تذود 
 التعب: العنا 

 
مجاده   وتذوق عنه وليس يدركه العناهمم تزف إلى العال ا 

جل رف � بطال الذين ماتوا من ا  مجاد ال   .ة وحماية الوطن دون كلل وتعبعيتحدث الشاعر عن بطولت و ا 

7 
 القوي المتين: الوثيق 

 ترابه: ثراه 

 من يحفظ العهد الوثيق لموطن خطو الطفولة في ثراه المنى
 عليه منذ الطفولةيتساءل الشاعر عن الذين حفظوا عهد الوطن و خطو 

8 
 
 اإلخالص: الوفاء 

رضنا رضه إنا على عهد الوفاء ل   من يحفظ العهد الوثيق ل 
 . يتحدث الشاعر عن المخلصين الذين حفظوا عهد الوطن ودافعو عنه الذي فيه ذكريات الطفولة

9 
 
 تعطف: تحنو 

منا م تحنو و المواطن ا  مه  وال   من يحفظ العهد الوثيق ل 
مهم شبه  بناء البارين با   .الشاعر الذين يحافظون على وطنهم بال 

11 
 وعدوا واتفقوا:  عاهدوا 

 ينبت: يزهر 
 إل رجال عاهدوا وتعاهدوا نبتا ليزهر بالوفاء و بالمنى

 .يجيب الشاعر عن التساؤلت السابقة بذكره الرجال لمخلصين للوطن  الذين ضحوا بكل ما يملكون ليبقى مشرقا 
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11 

 الموت: الردى 
 سواك:دونك
ذنه  تطلبه:تا 

ذنا ذنه حربا ا   وطني الحبيب رضيت دونك بالردى و الحر إن تا 
 يعبر الشاعر عن مدى رضاه بوطنه والموت فيه  ويحذر الذين يريدونه بسوء وهذه هي رؤية اإلنسان الحر

12 

 المصائب: الخطب 
منًا  من: ما   البيت  ال 

 الحرب:  رحاه
 فزعت:ورعت

منا  والخطب إن دارت رحاه وروعت فمواطن الشجعان تبقى ما 
بيات عن شجاعة رجاله ان تعرض الوطن  لخطر فالوطن امن اذا كان فيه رجال  يروي الشاعر في هذه ال 

 .شجعان   فيه تعبير عن موقف المواطن عندما مقابلة المصائب

13 

 مكان النوم: مرقدي 
 لين: وثير 
 النقي: الصافي 

 

 وطني وثير تربك مرقدي وسماؤك وثير لحافنا
 إن تربة الوطن الطرية مرقد الشاعر و السماء الزرقاء الصافية غطاءه

14 

 اإلهانة: الُذُل 
 الشرف والرفعة:عزة 

 غنى:عز

رضك عزة     و العيش في عز بغيرك ذولنا  فالعيش في فقر با 
ن العيش ن يعيش غنيا  وذليال خارجه   يختم الشاعر قصيدته بقوله ا   .في وطنه  فقيرا هو عزه  له على ا 


