
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8arabic                   

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

                  https://almanahj.com/om/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  : الذبیاني للنابغة)  اعتذار(  قصیدة شرح

  : األول البیت
 ، أحزن:  منھا أھتم ، علي غضبت:  لمتني ، واللعن الذم أسباب عن بعدت ومعناھا للملوك جاھلیة تحیة:  اللعن أبیت ، بلغني:  أتاني

  . أتعب:  أنصب

  . وتعب وقلق حزن في جعلني أمر وھذا علي وغاضب عاتب أنك – عیب كل من هللا صانك – بلغني -

  : الثاني البیت

  . طریق:  مذھب ، شكا:  ریبة ، أقسمت:  حلفت

  . إلیھ نسب مما نفسھ لیبرىء فیھ یذھب أن یمكن مذھب هللا یمین بعد ولیس أمره في للشك سبیال بحلفھ لھ یترك ولم للنعمان حلف -

  : الثالث البیت
  الكذاب الفاسق ھو فالواشي خیانتھ النعمان وبلغوا بالفساد سعوا قد الواشون كان وإذا

  : الرابع البیت
  . والمجيء الذھاب مكان:  مستراد ، المتسع:  الجانب ، رجال:  جمعھا:  امرؤ

  . ویروح فیھ یغدو متسع األرض من لھ وإنما واحد بلد على نفسھ یحبس لم إنسان بأنھ نفسھ عن دافع ثم

  : الخامس البیت
  . أشاء كیف فیھا أتصرف:  أموالھم في أحكم

  : أمرین نال إلیھم فإذا ، منزلة نفوسھم في ولھ وإخوانا ملوكا األرض من المتسع ھذا في لھ أن وأعلن -

  . شاء ما ویدع شاء ما منھا یأخذ أموالھم في تحكمھ -أ

  . شاعر كل إلیھا یطمح منزلة وتلك ، مجالسھم من یقربونھ أنھم -ب

  : السادس البیت
  . بمعروفك غمرتھم:  اصطنعتھم

 في یرھم لم والنعمان ، بإحسانھ أسرھم قوم في النعمان كفعل بإحسانھم لھ وأسرھم معھ فعلھم أن وھي منطقیة حجة ساق ثم -
 تلك ومثل ، معھ صنیعھم على الملوك ھؤالء شكر حین مذنبا النابغة یعتبر أال یعتبر وھي والنتیجة الحكم ترك ثم مذنبین لھ شكرھم
  . والصفح للعفو النعمان قلب تحرك أن خلیفة الحجة

  : السابع البیت
  . جلدي مرض:  الجرب ، القطران:  القار ، التھدید:  الوعید

 وبھذا الِجمال منظره من فنفرت بالقار ُطلي الذي كالجمل:  لھ وعیدة یسبب وكأنھ الحجة ھذه بعد یتركھ أال النعمان من طلب ثم
 كانوا الناس أن وھي اجتماعیة حالة وصور النعمان ھیبة صور وبذلك.  منھ یفرون الناس سیجعل وأنھ. الوعید أثر عن كشف

  . سلطانھم من وخوفا لھم مجاراة الملوك علیھم غضب من على یغضبون



 

 

  : الثامن البیت
  االضطراب:  الذبذبة ، المنزلة:  السورة

 مدحھ أن یعلن وكأنما(  غیرك ملك كل مكانة عندھا تضطرب مكانة أعطاك هللا أن ؟...  تر ألم:  بقولھ النعمان مكانة بین ثم -
  . ملك یبلغھا أن من أسمى النعمان فمنزلة)  النعمان مكانة على تعلو حتى مكانة لھم یرفع لم مدحھم الذین ألولئك

  : التاسع البیت
 توارت الشمس ظھرت فإذا.  الكواكب بین كالشمس الملوك بین مثلك:  المركب التشبیھ بذلك الملوك بین المكانة تلك وضح ثم -

  . تظھر وال فتتالشى الملوك على تطغى منزلتك وكذلك الكواكب

  : العاشر البیت
  . عیب كل من المبرأ الكامل:  المھذب ، وانتشار تفرق:  شعث ، تعاشره ال:  تلمھ ال ، محتفظ:  مستبق

  العیوب من خال من الدنیا في لیس:  وھي موقفھ عن تعبر التي الحكمة أرسل ثم -

 المھذب الرجال أي:  فقال استفھم ثم ، أخا لك بمستبق وال صدیقا بواجد فلست عیب من بھ ما على الصدیق صداقة تقبل لم فإذا
  . العیب من الخالي

  : عشر الحادي البیت
 عبد. بھما خلیق موقفي حیال فمثلك وعفو مغفرة صاحب تك وإن ال إال أنا فلست ، لي ووعیدك ، على بحكمك ظلمت قد أك وإن -

 سیده ظلمھ الذي


