
 

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 األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/9arabic1                   

* 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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  مالحظات هامة في اللغة العربیة للصف التاسع

   التاسع للصف القصائد كل شرح

   وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

  التاسع الصف وأخواتي أخواني

   التاسع للصف القصائد كل شرح ذهه

  : األول الدراسي الفصل

  :  الزمن لوحة:  أوال

  للمتنبي الزمن لوحة قصیدة شرح

 كما الزمان ذلك من عانوا وقد الحیاة هذه في عاشوا قبلهم أقوام أن الشاعر یقول-
  .قومه یعاني

 یسر الزمن كان وٕان المحن و بالمصائب أصیبت األقوام تلك أن الشاعر یقول-2
  .بعضهم

 ولكنها اإلحسان للناس وتجلب الصنع تحسن قد الزمان لیالي أن الشاعر یقول-3
  ) تضاد بینهما وتكدر تحسن. (لیالیه و أیامه بعض في اإلحسان ذلك وتكدر ترجع

 على مصائبه في الدهر فتشارك بعضها ترحم ال الناس أن كیف الشاعر یتعجب-4
  .بعضهم

 مقدمة في بنفسه هالكه أداة ووضع اإلنسان جاء قناة بطبیعته الزمان وضع كلما -5
  . الهالك إلى یوصله طریقا الزمن قناة اإلنسان اتخذ◌ً  فإذا القناة



 

 یؤذي أن تستحق وال قیمة وغیر جدا صغیرة الدنیا هذه في الناس أهداف إن-6
  .البعض بعضهم الناس

  .والذل الهوان یالقي أن من الموت یالقي أن مستعد األزمنة كل في الفتى أن-7

 الذین الشجعان لبقي الدهر مدى اإلنسان ویعیش تنتهي وال تستمر الحیاة أن لو-8
  .الدهر مصائب یخافون ال

   مهانا ذلیال العیش من أفضل عزیزا تمت فإن منه مفر ال واقع الموت -9

  . بها المرء أصیب إذا سهلة تكون یتحملها أن للنفس یمكن مصیبة كل إن-10

   سماء یا: ثانیا

  ....سماء یا

  )أدبي نص(

  )األبیات شرح(

  27و 26صــ

 محمد درجة إلى وتصل ترتقي لم األنبیاء أن على متعجبا الشاعر یستفهم -1
  ). ص(

 دونهم منك الضوء خرج فلقد وشأنك علوك في واألنبیاء الناس یساووك لم -2
  .غطاه محمد ضوء ألن وذلك. الرفعة

 الرسول شبه. ( الضوء مصدر فأنت وهدایة فضل أساس النبي أیها أنت -3
  ).الخیر الصحیح الطریق إلى یهدي بكالهما بمصباح



 

  .كافة للناس فخر بمثابة فهو) ص( محمد بذكر تفتخر واألزمان العصور -4

  .أیضا به تفتخر العالیة السماء أبراج وحتى) ص( الرسول بنسب الشاعر یفتخر -5

 الدرة وهي األنبیاء وسط هي الشخصیة وهذه الحسب ذاك نعم یقول الشاعر -6
  . العقد وسط

 الكون أضاء الوجود إلى بقدومه الذي) ص( الرسول مولد بلیلة الشاعر یفخر -7
  .منوره كله

 ابتسام ضحكته أن حیث المبتسم بالوجه) ص( الرسول طلعة الشاعر یصف 9 -8
 الذي العمیق بالنوم ولیس اإلغفاء ونومه سریع أو بطيء هو وال ومشیه ةر صو  بغیر

 كأنه البهیة وطلعته وبوجهه علیل نسیم إال سوى هو ما حوله بما یحس وال یدري ال
  . الطیور أغصانها على تشدو خضراء روضة

10-   

 العلماء من علمه ورث ومن تعالیمه فتبقى) ص( محمد بعد موصولة الحیاة أن -11
  .به تهتدي

 یبقى، ولم به جاء الذي النبي بموت حرف قد وكتابه قبل من أتى نبي كل -12
  . القیامة یوم إلى وسیبقى هذا یومنا إلى باق الكریم والقرآن

 وهذه ووصفه خلقه على دلیل كانت) ص( الرسول معجزات أن الشاعر أراد -13
  .تحصى وال تعد ال المعجزات

) ص( الرسول شخصیته ألن الرسول وصف في یطیل لن أنه الشاعر یقول -14
  . المدى بحث إلى تحتاج ال وهي كثرتها من وسماته



 

 الورود إلى بنظرة عطشه ویرتوي) ص( الرسول شوق في عطشانا الشاعر -15
  . محیاه إلى ینظر فكأنه

   عمره اقصر كان ما كوكبا یا: ثالثا

 القرار أما فناء دار إال هي ما الدنیا والحیاة الخلق كل على مقرر الموت أن أي) 1
   اآلخرة في األبدیة الحیاة في واالستقرار

 یاتي أن والبد مات شخص على خبر یأتیه حیاته في إنسان كل الشاعر یقول) 2
  .. وفاته خبر عن یخبر الذي الیوم

   األحزان كل من وخالیة صافیة یریدها اإلنسان لكن الحزن و بالكدر ملیئة دنیا أن) 3

 محال ؟ طباعها تغییر اإلنسان یرید فهل حزن كلها الحیاة طبع أن اإلنسان نسي) 4
  الماء داخل النار یشعل كمن محال

 الشباب من الفئة هذه أمهلت وٕاذا بسرعة اختفى و ظهر الذي بالكوكب ابنه شبه) 5
   أنورواو  ألوضحت

   سنه صغر منذ بسرعة ابنه أخذ الموت أن یقول) 6

   شبابه یكمل لم انه حتى بسرعة أتى الموت أن أي) 7

   فاختفى كسوفه وقت حان الذي بالقمر الفقید یصف  

   عمره في الذین أصحابه بین من ابنه اختار الموت أن الشاعر یقول) 9

 في یبقى الذي كالسر فیه یبقى حتى البنه قبرا أصبح قلبه أن الشاعر یقول) 10
   أحد به یعلم وال القلب



 

 وأنت لكنت واختطفك أخذك الذي الموت لوال أنت ویقول فراقه ویشكوا ابنه یرثي) 11
   للحزن مقرا قلبه في جعل الشاعر أن على ویدل أسراري تسمع قلبي في

   اخفي) 12

  ـــــــــــــــــ

  :البالغیة األسالیب

  .طبع له الذي باإلنسان األیام شبه:  طباعها ضد األیام ومكلف

   بسرعة واختفى ظهر الذي بالكوكب ابنه شبه:  الخامس البیت

 تظهر الكواكب ألنه السحر وقت یظهر الذي بالكوكب ابنه شبه:  السادس البیت
   بسرعة وتختفي

 به بالمشبه وأتى المشبه فیها حذف تصریحیه استعارة الخسوف عجل:  الثامن البیت
   القمر بخسوف ابنه خطف في عجلته في الموت شبه فقد

   أبدا یفارقه فال ابنه فیه یخفي الذي بالقبر قلبه الشاعر صور:  العاشر البیت

 على تأكید وهذا ابدا یخرج وال قلبه في یبقى الذي بالسر ابنه شبه:  الثاني الشطر
   الشاعر حزن استمرار

  النار بحرارة األلم حرارة شبه: عشر الثاني البیت

____  

  :  األول البیت في الحكمة

  " قرار دار واآلخرة فناء دار الدنیا" 



 

  :الثاني البیت في الحكمة

  "القدر وقع من بد فال العمر طال مهما" 

  : الرابع البیت في الحكمة

  "السفن تشتهیه ال بما الریاح تجري یدركه ءالمر  یتمناه ما كل ما"

 


