
 

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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 الفصل من الثامن للصف العربیة اللغة مادة في أبنائھا تنادي العربیة اللغة قصیدة شرح
  .األسئلة علي واإلجابة والمفردات األبیات شرح من األول

  

  : الشرح

 وتعلن ، لھا أبنائھا عقوق تنعى أما جعلھا بل ، نفسھ عن یتكلم شخصا جعلھا أي العربیة اللغة الشاعر شخص القصیدة ھذه في
 فاستنجدت ، العامیة إلى الدعوة وبدأت ، األلسن فسدت أن وبعد ، أبنائھا لسان على اتھامات من تسمعھ ما بسبب أبنائھا من دھشتھا

  . العربیة اللغة بأھل

 وخاصة قومي فنادیت علي والقضاء وأدي یریدون أنھم فعلمت ، یقولون ما كذب تبین ولك عقلي فاتھمت لنفسي رجت:  األول البیت
  . هللا عند حیاتي فاحتسبت مجیب ال ولكن العلماء

 استیعاب على القدرة وعدم والضعف بالقصور اتھموھا أنھم حیث رداً  منھم تجد وال بھم وتستنجد أبناءھا اللغة تنادي:  الثاني البیت
  . وزمان عصر كل في تتجدد التي الولود األم أنھا مع ، الحدیثة العلوم

  : المعاني

  وعقلي طالقتي:  حصاتي

  . یدخر فیما هللا عند عددتھا:  حیاتي احتسبت

  . اتھموني:  رموني

  . وجمودھا اللغة ضیق عن بالعقم كني"  اإلنجاب بعدم والرجل المرأة یصیب مرض وھو: "  عقم

  . أخاف:  أجزع

  . أعدائي:  عداتي

  : األدبیة الصور

  ) مكنیة استعارة ، تشخیص. (  هللا عند حیاتھ فیحتسب معیناً  یجد فال یستنجد الذي بإنسان اللغة شبھ:  األول البیت

  ) تشخیص. (  اإلنجاب على القدرة عدم وھو بالعقم جدیدة معان إیجاد على قادرة غیر اللغة بأن اإلدعاء شبھ:  الثاني البیت

  . بالعقم اتھامھا بعد عقلھا تمام في العربیة اللغة شك:  الفكرة

  . الحدیثة العلوم استیعاب على القدرة وعدم بالعقم العربیة اللغة اتھام

 -----------------------------------------------  

 جدیدة كلمات والدة على قادرة أنھا یؤكد ما وھذا ، ومعنى لفظاً  هللا كتاب وسعت بأنھا نفسھا عن اللغة تدافع:  والرابع الثالث البیت
  . القرآن بھ جاء ما أمام شیئاً  تساوي ال التي والمخترعات اآلالت لوصف

  : المعاني

  الھدف:  الغایة

  آیة جمع:  آي

  . النصیحة وھي عظة جمع:  عظات



 

 

    . وترتیب تكوین:  تنسیق

  . وتوبیخ إنكاري استفھام:  أیھجرني:  األسالیب

  . الحدیث التطور مع التماشي على قدرتھا وعن نفسھا عن اللغة دفاع:  الفكرة

  . الكریم القرآن أللفاظ باتساعھا اللغة افتخار

 ---------------------------------------------------  

  . وروعتھا جمالھا إلى التوصل حاولوا قد أبناؤھا یكون أن وتنفي ، بالدر الغني بالبحر نفسھا اللغة تصف:  الخامس البیت

  : المعاني

  . العظیمة اللؤلؤة وھي درة جمع:  الدر

  . موجود:  كامن

  . اللؤلؤة فیھ تنمو الذي القالب وھي صدفة جمع:  صدفاتي

  : األدبیة الصور

 الصدف یجلب الذي بالغواص اللغة في الباحث وصور بالدر مفرداتھا وصور العمیق بالبحر العربیة اللغة صور:  الخامس البیت
  ) بلیغ تشبیھ. (  اللؤلؤ عن فیھ یبحث

  , عنھا یبحث من تجد ال التي باأللفاظ اللغة غنى:  الفكرة

  . أعماقھ في الدر یتوارى عمیق بحر اللغة

 -----------------------------------------  

 اللغة انتشار ومن ، أعدائھا من وتھدید ضعف من لھ تتعرض ما تجاه األیدي مكتوفي یقفون الذین أبناءھا اللغة توبخ:  السادس البیت
  . ینقضونھا ال ولكنھم عندھم إال دواء وال ، العامیة

 فنیت ماتت ما وإذا ، العربیة اللغة بعز األمة عز فإن للزمن األمور نرك وعدم لنجدتھا التحرك أبنائھا من اللغة تطلب:  السابع البیت
  . العرب معھا فني اللغة

  : المعاني

  . للتوبیخ:  ویحكم فیا

  . وأندثر أموت:  أبلى

  . الدواء قلّ :  الدواء عزّ 

  . الطبیب وھو ، اآلسي جمع:  أساتي

  . تسلموني:  تكلوني

  . وتحدث تجيء:  تحین

  : األدبیة الصور

  . عالجھا في األطباء یجدُّ  وال وتھرم جمالھا تفقد أخذت التي بالحسناء اللغة صور:  السادس البیت

  . باألطباء اللغة علماء صور



 

 

  . ضعفھم بسبب والھوان الذل من وراءه سیتركھم من على ویخاف یموت الذي باإلنسان  اللغة صور:  السابع البیت

  . موتھا قبل إلنقاذھا التحرك منھم وتطلب ألبنائھا اللغة توبیخ:  الفكرة

 ---------------------------------------------------  

 العرب أن حین في ، المعجزات تشبھ التي االختراعات وقدموا لغاتھم بعز عّزوا الذین الغرب بین اللغة تقارن:  والتاسع الثامن البیت
  . االختراعات لھذه أسماء على االصطالح عن عاجزون

 من عزتھم فكانت ، اآلخرین على فرضوھا حتى بھا واعتزازھم ، لغتھم على بحفاظھم وكیانا قوة ألنفسھم یحققوا أن الغرب استطاع
  لغتھم عزة

  : المعاني

  . قوة:  منعة

  . االختراعات:  المعجزات

  . إبداعا:  تفنناً 

  : األدبیة الصور

  . بالمعجزات الحدیثة المخترعات صور:  التاسع البیت

  . أصحابھا عزة في سبب اللغة عزّ :  الفكرة

  . للمخترعات جدیدة أسماء یحضروا أن العرب من الشاعر تمني

  . اللغة إحیاء عن العاجز العرب دور وبین لغتھم تقویة في الغرب دور بین اللغة مقارنة

 ---------------------------------------------------  

 التي األخطاء من ذلك على أدل ولیس العامیة واللغة األجنبیة اللغة إلى بھجرانھا العرب اللغة تتھم:  عشر والحادي العاشر البیت
  . رفق وال حلم بال القبر من تدنیني األخطاء وھذه الصحف في انتشرت

  : المعاني

  ) . اللغوي الخطأ انتشار(  السقوط أو االنزالق مكان:  مزلقاً 

  . یقربني: یدنیني

  . حلم ، رفق ، بطْ :  أناة

  : األدبیة الصور

  . بالمزالق الجرائد في المنتشرة األخطاء صور:  العاشر البیت

  . واألجنبیة العامیة اللغة استخدام بسبب الجرائد أخطاء كثرة:  الفكرة

 . العامیة اللغة إلى الفصیحة اللغة بھجران الصحافة اتھام


