
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9arabic                   

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

  

                  https://almanahj.com/om/9arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 شرح قصیدة نزلت تجر إلى الغروب للصف التاسع               
یقول الشاعر في هذا البیت بأن الشمس تجري إلى الغروب وهي صفراء  1- 

 .اللون تشبه عاشقا ذهب تفكیره في الحب
  )األصفر بلون وجه العاشق المتیم شبه الشاعر الشمس الغروب (

  )شبه الشمس بفتاة حسناء بالغة الحسن تمشي وتجر ثوبها( 

 .الشمس تهتز بین ید المغیب وكأنها صب تهتز في الفراش متألما2- 
 .) شبه المغیب بإنسان له ید([
وصف الشمس وقت الشروق بأنها ضاحكة وفرحة ووصفها وقت الغروب  -3

  .الدموع دمابأنها حزینة تبكي بدل 
شبه الشاعر الشمس بإنسان  -شبه الشاعر الشمس بإنسان فرح یضحك 

 .بین الشطرین مقابلة - مجازي  أسلوب) حزین یبكي دما
منذ أن صار في نصف النهار وقت زوالها من وسط السماء تأخذ الشمس  -4

 . بالنزول تدریجیا
السماء مائلة إلى یقول الشاعر بأن الشمس تركت كبد السماء أي وسط  -5

 .شبه الشاعر الشمس بإنسان له كبدو  الغروب رویدا رویدا
عندما غابت الشمس أصبح لونها أحمر مثل نبات الورس الذي حال به  -6

 .الضیاء
یقول الشاعر بأن الشمس غربت وتركت خلفها شفقا یغطي السماء بلونه  -7

 .شبه الشفق بالشواظ، واألحمر
 الشمس المهابة والمخافة أظفى الشاعر على مغیب -8
 
 



 

 

 :معاني الكلمات
 زوال: دلوكها 
 نبات ینبت في بالد العرب له غدد حمراء : الورس 

 یخوف: یروع
 وقت الغروب: أصیال

__________________ 
  "حتى توارت بالحجاب: "البیت التاسع

 دلیل على أن الشاعر استلفظ كلماته من القرآن
_____________________ 

  :األفكار
 وصف الشمس وقت المغیب  : 5 -1 
 مزج الشاعر مشهد الغروب بالحزن والكآبة : 9 -6 
  وصف نفسیة الشاعر بمغیب الشمس : 9 -7 
 .."نزلت تجر إلى الغروب ذیوال"درس قصیدة ل إضافي شرح           

 :معاني المفردات
 العاشق: الصب
 الصحیح أو السلیم: ضادهام و..... المریض: العلیل
 أبكار: مفرد الجمع منها: بكرة

 أصائل, آصال , أصالن , ُأُصلُ : مفرد الجمع منها: األصیل
 المغیب: األفول
 اقتربت: دنت
 حّول وغّیر: حال

 نبات یستعمل لتلوین المالبس: الورس



 

 

 حواشي: مفرد والجمع منها.... الجانب أو الطرف : الحاشیة
 یخیف: یروع

 اختفت: توارت
 :الفكرة العامة                                  

 قراءة الشاعر لمشهد الغروب
 :األفكار الجزئیة                                     

 .حال الشمس عند الغروب*
 .حال الشمس عند شروقها وغروبها*
 .مراحل حركة الشمس*
 .اآلثار التي خلفتها الشمس بعد مغیبها *
 .وصف الشاعر للشفق*
 .غیاب الشمس حال األرض بعد*

 :الصور الجمالیة                               
 .الحسناء المترفة التي تجر أذیالها بالفتاةشبه الشمس *
 .شبه اصفرار الشمس باصفرار العاشق *
 .شبه اهتزاز الشمس بالعاشق الذي یتقلب ألمًا في فراشة*
 .بكيشبه مشرق الشمس ومغربها بإنسان یضحك وی: في البیت الثالث*
 .شبه الشاعر الشفق باللهب الذي ال دخان لهه في اللون: في البیت السابع*
 .شبه الشاعر الشفق بالسیف المنتزع بعد القتل: في البیت الثامن *
  .من القرآن الكریم اقتباس" توارت بالحجاب, دلوك, شواظ" *
  
  
 



 

 

 :ذا شرح ثالثهو 
 الرصافي دیوان معروف
م في بلدة الرصافة ببغداد 1875ولد سنة , معروف الرصافي صاحب النص

وبیروت  القسطنطینیة والقدس:وحواضر منها ثم زار عدة مدن, فیها تعلیمة وتلقى,
 والشعر واللغة واآلداب أشهرها كثیرة في النثر أثاراترك الرصافي .ودمشق والقاهرة 

اإلنسانیة القومي والتأمل في الطبیعة والروح  وقد شاع في شعره الحسن, دیوانه
 أن بعض أشعاره جاءت مسطحة بالجزالة ومتانة التركیب إال واتسم شعره,

 فیها مشهد وهذه األبیات مطلع قصیدة في وصف بلدة األعظمیة یتأمل,كالنثر
  .الغروب

  معاني المفردات
 غیوم السماء:الماء حاشیة تشد:تجر 
 یقطر: نضم ذهب عقلة لشدة للحب:متبوال

 ضيمي :علیال رق قلبه:صب*
 باسما ضاحكا:بكرة*
 تنزل:تدنو*
 شدید الصفرة:الورس*
 تفرقوا:الشواظ*

 الشمس ویقول نزلت الشمس دون األولیصف الشاعر في البیت  شرح النص
كأنها  األصفر سبت ذكر كأنها الحسناء المترفة تمشي وتجر ثوبها الفضاض في

  *عشقه العاشق المتأثر من عشقه وجن جنونه من كثر
 التشبیه

  *الفضاض شبهها بالحسناء المترفة تمشي تجر ثوبها-:ذیوال تجر*
 علیال تهتز بین ید المغیب كأنها صب تململ في الفراش -



 

 

والمتألم في  رق واشتاق شبه الشاعر الشمس وكأنها العاشق المریض والذي*
  *الفراشة
 التشبیه

جهة أصفر و  كوجه العاشق الذي األصفرشبهها في لونها -:عاشقا صفراء تشبه*
  *من أثر الشعر

 مغاربها الدماء أصیال ضحكت مشارقها بوجهك بكره وبكت
تبكي بكاء  وفي الغروب احكاضشبة الشاعر طلوع الشمس بأنها مشرقة باسمة 

  *األحمرالشفق 
 هالتشبی

االحمر  شبة الشاعر منظر الغروب والشفق-:مسلوك كالسیف ضمخ بالدماء*
  *جمال المنظركالسیف الذي یقطر دماء لهشة وروعة 

 نزوال دلوكها هبطت تزید على النزول مذ حان في نصف النهار-
 السماء منیرة تدنو قلیال لألفول قلیال قد غادرت كبد -5

في  استقرت إنارتها شیئا فشیئا حتى تنحس فیهمنذ زالت عنه كبد السماء متدرجة 
 الغروب
 التشبیه

 الشمس توكید الشاعر على نزول*
 .كاسفا,غادرت,العجاب,وارتث,لكلمات اختفاء الشمس تماما في توكید الشاعر على

 كالورس حال به الضیاء حؤوال حتى دنت نحو المغیب ووجهها -6
  *فاصفرت أشتد صفرها ضوئهاأن الشمس خفت *

 فأبقت كالشواظ عقیبها شفقا بحاشیة السماء طویال غربت
له والشفق  دخان الاللهیب  یقول الشاعر أن الشمس قد غربت فأبقت من أثرها*

  *األفق في السماء مع أبممتد



 

 

شبه الشاعر *مسلوال  ءلونه كالسیف ضمخ بالدما شفق یروع القلب شاحب -8 
  *دماء ولشدة روعة المنظر كالسیف الذي یقطر منظر الغروب

 التشبیه
 األحمر منظر الغروب والشفق شبة الشاعر-:كالسیف ضمخ بالدماء مسلوك**

  *وروعة جمال المنظر دماء لهشةكالسیف الذي یقطر 
 

 مخذوال حتى توارت بالحجاب وغادرت وجه البسیطة كاسفا
 *الشاعر على نزول الشمس توكید*


