
 

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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  الواشي عاقبة قصیدة شرح
 من ونھایتھ الواشي ذلك عاقبة الناس یذكر ان فأراد والفوضى الظلم بذلك وعم الناس على الوشایة كثرت عصره في أن الشاعر یقول
  . الشعریة القصة بطریقة وصاغھا األبیات ھذه خالل

 جلده نحافة من فیھ الجوع مالمح فظھرت الجوع شدید جائع لیث عند الغابة في تقابال وذئبا ثعلبا أن القدیمة األمثال في جاء انھ-1
  . الجوع شدة من ظمعال تبین حتى

 الوشایة بدأت ھنا(  مطعمھ ویكفیك جوعك عن فیزول الثعلب بأكل علیك لألسد وقال الثعلب دون بوحده الذئب بھ خال اي بھ ففاز-2
  ) الذئب قبل من الثعلب على

  )الدھاء الذئب صفات من(  أكلھ في حرج ھناك ولیس بصفاتنا یتصف ال فھو شكلنا من لسي الثعلب بأن الذئب بذلك وعلل -3

 المكر الثعلب صفات(  الشفاء وعنده طبیب بأنھ وتظاھر األسد نحو تقرب الذئب وھو علیھ صاحبھ بكید الثعلب أحس فلما -4
  ) والخدیعة

 یأكل كي األسد على التحایل یرید وھنا ، علیھ ظاھرة تبدوا المرض ومالمح شفاؤه تأخر داء بالملك ارى إني األسد مخاطبا وقال -5
   الذئب

  . علیھ أنت الذي الداء ھذا من فتنجو أكلھ استطعت إن الذئب كبد في شفاؤك أرى وإني -6

  . علیھ وینقض یفترسھ كي الذئب حول یدور وبات الثعلب مشورة على األسد بذلك فوافق -7

 مبتسما الثعلب ضحك ھنا احمرا لونھ فأصبح الدم منھ ینزف)  مجروجا(  اي الجلد مسلوخ منھ وأفلت الذئب على االسد فھجم -8
  . الذئب على بسخریة

 الوشایة في الوقوع لعدم لھم ومنجاة لألخرین سالمة السكوت فإن بالصمت علیك بوحدك یوما باألسد تخلیت إذا:  للذئب وقال -9
  . غیرك ویصلح فتصلح

  ) شایتھ و سوء من یسلم ال بصاحبھ یسعى الذي الواشي ،و بھ فتتعثر الحجر الناس طریق في تلق ال(

  – اآلتیة األساسیة األفكار الشاعر تناول: األفكار أوال

  .فیھ وأثره عنھ النعمان وصل الذي الكاذب بالخبر علمھ : األولى الفكرة

  . ومدحھم الغساسنة إلى ذھابھ تبریر - :الثانیة الفكرة

  .الناس بین منبوذا صار حتى لھ النعمان تھدید بسبب حالھ وإظھار الضعف إظھار إلى عود - :الثالثة الفكرة

 والناس صغیر جنبھ في خطأ وكل العفو منھ یطلب أن لھ یتیح وذلك الملوك بین ومكانتھ النعمان بقوة اإلشادة : الرابعة الفكرة
  .یخطئون جمیعا

 األلسن وتتناقلھ الركبان بھ تسیر مما جاءه الذي الخبر أن على یدل مما.  لمتني أنك اللعن أبیت أتاني بقولھ قصیدتھ الشاعر ویبدأ
 و بالھم یصیبني خبر فھو اللوم ھذا احتمال أستطیع وال لمتني أنك أسمع أني من نفسي على أشد خبر وأي بھ الناس اھتمام لشدة

  .التعب

  . النعمان نفس في شك یترك ال حتى حلفھ ذلك على والدلیل أخطأ أنھ یثبت الثاني البیت وفي

  .ادعاه فیما كاذب غاش أبلغك فالذي حاقد واش من وشایة عني بلغتك قد كانت إذا یقول الثالث البیت



 

 رفادتي أكرموا إذ واسعا رزقا عندھم ووجدت الرزق لطلب علیھم یتردد بأنھ الغسانیین إلى ذھابھ النابغھ یبرر : الرابع البیت
  .وأكرموني

  .بینھم فیما یحكموه أنھم حتى والناس الملوك لدى عالیھ مكانة لھ بأن الشاعر یقول : الخامس البیت

 الغساسنة مدح من فعلتھ ما أن للنعمان بقولھ أكرموه من مدح حین جرما یفعل لم أنھ على االستدالل من یزید :السادس البیت
  .العطاء على ویشكرونك تكرمھم من كل یفعلھ ما ھو

 والوعید بالتھدید مقیدا تتركني ال بقولھ لذلك أھل وھو عنھ یعفو أن النعمان ورجاء حالھ وصف إلى یعود : السابع البیت
  .ملك كل على یعلو عظیما ملكا هللا أعطاك قد وأنت أجرب القار بھ مطلي كأنني عني الناس فیبتعد

  : الكلمات بعض معاني
  .مقبل أمر من القلق ھو والھم أقلق:  منھا أھتم

  أتعب:  أنصب

  بمعروفك غمرتھم:  اصطنعتھم

  . التھدید و اإلنذار: الوعید

  منزلة:  سورة

 .ویھتز یتزلزل:  یتذبذب


