
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

                 https://almanahj.com/om/6arabic                   

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

  

                  https://almanahj.com/om/6arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سماء أحمد محمود اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جىخ ػمبن

 

َة الـدنـٌـا ُظفـــــــــــارا                   ولـٌالٍت مـرْرَن بـهـا قصــــــــــــــارا  1بنفسـً جنَّ

 

وُض الـمـلـــــــــــــًُء بكلٍّ حسٍن                                  تـرى األزهـاَر مشـرقًة نضـــــــــــــارا ًَ الرَّ  2هـ

 

 3   هـواهـا مـثلُ صـفـو الـمـــــــــاء لطًفا                                     وروضـاٌت ُتبـاهـً الخلـــــــــــــَد دارا 

 

ٌُبــــــــــــارى ُتهـــــــــــــــــا »صاللةُ « وْهً أرٌض                                 تعـالى وصـفُهـا مـن أن   4 وجنَّ

   

 5 زهـوُر حدائٍق ُحمـــــــــــــــــــٍر وُخضر                                     فـِمن ورٍد ٌعـانُق ُجلَّنـــــــــــــــــارا 

 

الً عـنهـا »ظفــــــــــــــارا«  6متى ذكروا ُربى لـبنــــــــــــــاَن حسًنا                                    ذكْرُت مفضِّ

     

 7    وكـم تحـوي »صاللةُ « مـن قصــــــــــــوٍر                                تكـاُد تسـاٌُر الفلَك الـــــــــــــُمدار

 

     بـالٌد قـد سَمْت شـرًفا ومـجـــــــــــــًدا                                 وحسُبك حسُنهـا السـامـً عـمـــــــــــارا 
 

 9بـالٌد صـاغهـا »قـابـوسُ « تـــــــــــاًجا                                    وكلَّلهـا انـتصـاًرا وافتخـــــــــــــارا 

 

فهـا اإلله بـه مـلــــــــــــــًٌكا                                      فأشـَرَقِت ازدهـاًء وازدهـــــــــــــــارا   01  وشـرَّ

 

 اٌزمٍٕذ ٌٍىص :
 

 عنوان النص :جنة عمان

 نوع النص : نص شعري ٌتناول محاسن ظفار
 كاتب النص : خالد بن مهنا البطاشً , لقب بشاعر الطبٌعة العمانٌة

 تمٌز شعره بالسهولة والوضوح مما جعله مستوطنا لقلوب اآلؾ العمانٌٌن
 درس األدب والفقه مما أثر فً موضوعاته الشعرٌة

عمل قاضٌا لمحافظة ظفارخمسة عشر عاما مما جعلها قرٌبة إلى نفسه وكتب أكثر من 
 قصٌدة للحدٌث عنها

 الفكرة العامة للنص : الحدٌث عن محاسن ظفار .
 األفكار الفرعٌة :  مكانة ظفار فً نفس الشاعر )1 إلى 3 (

                الحدٌث عن جمال صاللة الوالٌة الرئٌسٌة فً ظفار)4 إلى7(
               شرؾ ومجد ظفار واهتمام السلطان بها )8 إلى 11(
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 الشرح والتحلٌل
 
 

 

 

 

َة الـدنـٌـا ُظفـــــــــــارا                   ولـٌالٍت مـرْرَن بـهـا قصــــــــــــــارا  1بنفسـً جنَّ

 

وُض الـمـلـــــــــــــًُء بكلٍّ حسٍن                                  تـرى األزهـاَر مشـرقًة نضـــــــــــــارا ًَ الرَّ  2هـ

 

 3   هـواهـا مـثلُ صـفـو الـمـــــــــاء لطًفا                                     وروضـاٌت ُتبـاهـً الخلـــــــــــــَد دارا 

 

 مؼبوٓ اٌمفشداد َاٌزشاوٕت

 

 اٌىٍمخ مؼىبٌب
 جنة مفشد َجمؼٍب جىبن َجىبد ٌَّ دذٔمخ راد أشجبس

 ظفبسا اعم مذبفظخ مه مذبفظبد عٍطىخ ػمبن

 ٌٕالد جمغ ٌٍٕخ َرجمغ ػٍّ ٌٕبي 
 مشسن اومضذ َمشد َمضبدٌب اعزمشد

 لصبسا لصٕشح َعشٔؼخ

 اٌشَض جمغ مفشدي اٌشَضخ ٌَّ ثغبرٕه راد خضشح َمبء
 اٌمٍٓء اٌممزٍٓء َمضبدٌب اٌفبسؽ

 دغه جمً َرمبي ػٍّ اٌشٓء اٌجمًٕ َاٌطٕت َاٌمضبد لجخ

 مششلخ  مضٕئخ َاٌضبد مظٍمخ

 وضبسا ٌمؼبن َإششاق
 صفُ ومبء َٔمبي مبء صفُ ثمؼىّ سائك َمضبدٌب ػىش

 ٌطفب ٌٕىب َاٌمضبد لبعٓ 
 رجبٌٓ رفزخش 

 

 اٌششح:
 

 التً اللٌالً وٌتذكر الدنٌا جنة هى ظفار أن واعتقاده رأٌه فً أنه الشاعر ٌقول
 تمر التً الجمٌلة األوقات مثل سرٌعة قصٌرة اللٌالً هذة ومرور بها قضاها
 على النفس تبعث التً بالمناظر الممتلئة والبساتٌن بالحدائق وٌصفها سرٌعا
. وجمالها حسنها فً الجنة تشبه وأنهاتتفاخربأنها واألطمئنان الراحة  

 3إلى  1الفكرة األولى : مكانة ظفار فً نفس الشاعر من 
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 تحلٌل مظاهر الجمال :
 

) بنفسً ( إضافة ٌاء المتكلم دلٌل على قرب ظفار من نفس  --1
 الشاعر وحبه العمٌق لها وتعلقه بها

)هً الروض ( تشبٌه بلٌػ حٌث شبه ظفار بالبساتٌن ذات الخضرة --2  
ترادؾ ٌفٌد التأكٌد لشدة جمالها وإشراقها .)مشرقة نضارا (  -- 3  
) هوائها مثل صفو الماء ( تشبٌه تام حٌث ذكر المشبه والمشبه   --4

به وأداة التشبٌة حٌث شبه الهواء بالماء الرقراق الصافً دلٌال على 
ورقته .نعومته   

)تباهً ( فعل مضارع ٌدل على التجدد واإلستمرار وٌفٌد أنها دائمة  --5
 الخضرة واإلشراق .

 

 
ٌُبــــــــــــارى ُتهـــــــــــــــــا »صاللةُ « وْهً أرٌض                                 تعـالى وصـفُهـا مـن أن   4 وجنَّ

   

 5 زهـوُر حدائٍق ُحمـــــــــــــــــــٍر وُخضر                                     فـِمن ورٍد ٌعـانُق ُجلَّنـــــــــــــــــارا 

 

الً عـنهـا »ظفــــــــــــــارا«  6متى ذكروا ُربى لـبنــــــــــــــاَن حسًنا                                    ذكْرُت مفضِّ

     

 7    وكـم تحـوي »صاللةُ « مـن قصــــــــــــوٍر                                تكـاُد تسـاٌُر الفلَك الـــــــــــــُمدار

 

 مؼبوٓ اٌمفشداد َاٌزشاوٕت

 

 اٌىٍمخ مؼىبٌب
 جىزٍب اٌممصُد ٌىب اٌُالٔخ اٌشئٕٕغٕخ ثبٌمذبفظخ )صالٌخ(

رغبمّ َاسرفغ َػظم .َاٌممصُد : أوٍب ػٍذ ان رىبفظ ثبْ 
 مىبن اخش

 رؼبٌّ

 ٔجبسِ ٔىبفظ
 دمش َخضش دًٌٕ رؼذد األٌُان َاٌثمبس فٓ اٌذذائك

 ٔؼبوك ٔصبفخ. َاٌممصُد: لشة اٌضٌُس َاٌُسَد مه ثؼضٍب َوثشرٍب
 اٌجٍىبسا ٔمصذ ثً: أصٌبس اٌشمبن

 سثّ جمغ مفشدي)سثُح(.ٌَُ اٌمىبن اٌمشرفغ ػمب دًٌُ

 7إلى  4من  جمال صاللة الوالٌة الرئٌسٌة فً ظفار: الثانٌةالفكرة 
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 مفضال مُثشا

 رذُْ رضم /رذزُْ
 رغبٔش رُاوت /رؼبدي/رمبثً
 اٌمذاسا اٌمغبس اٌزْ ٔذَس فًٕ

اٌىُوت اٌزْ ٔذَس فٓ مغبس مؼٕه فٓ اٌفضبء َرجمغ ػٍّ 
 أفالن

 اٌفٍه

 

 اٌششح:
 

نها أثم ٌتحدث الشاعر عن الوالٌة الرئٌسٌة فً ظفار وهً )صاللة( وكٌؾ 
ذات زهور وأشجار مثمرة وٌفضلها على ربى تتمٌزبوجود حدائق وبساتٌن 

ن قصورها تتمٌز بروعة البناء ألبنان المعروفة بحسنها وجمالها وكٌؾ  
كواكب الفضاء .لمدارتصل  كادأنها ت وجمال التصمٌم لدرجة  

 
 تحلٌل مظاهر الجمال :

 

وجمالها.أن ٌبارى( أن تفٌد التاكٌد على أن ال مدٌنة تنافسها فً وصفها )--1  
تعدد العطؾ ٌفٌدالتنوع. )حمر وخضر(--2  
)ورد ٌعانق جلنارا( تشبٌه الورد بالشخص الذي ٌعانق وفً هذا داللة --3

شجار المثمرة.األوعلى القرب وكثرة الورود   
 

ي على جمال ربى أذكروا( فعل ماضً ٌدل على الثبوت واستقرار الر)--4
 لبنان ومع ذلك الشاعر ٌفضل علٌها ظفار.

دل على الكثرة والشمول.ٌ عالكلمات)قصور/ربى/حدائق( جم--5  
 

ٌر الفلك( تعبٌر ٌدل على المكانة والمنزلة العالٌة وكانها كادت ا)تكاد تس--6
  أن تساٌر النجوم.

 

   

     بـالٌد قـد سَمْت شـرًفا ومـجـــــــــــــًدا                                 وحسُبك حسُنهـا السـامـً عـمـــــــــــارا 

 11الى  8شرؾ ومجد ظفار واهتمام السلطان بها من : الثالثةالفكرة 
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 9بـالٌد صـاغهـا »قـابـوسُ « تـــــــــــاًجا                                    وكلَّلهـا انـتصـاًرا وافتخـــــــــــــارا 

 

فهـا اإلله بـه مـلــــــــــــــًٌكا                                      فأشـَرَقِت ازدهـاًء وازدهـــــــــــــــارا   01  وشـرَّ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الكلمة معناها
د ػٍّ طشٔك اٌمجذ َاٌششفسثٍب عبػٍذ َاسرفؼذ َاٌممصُد   عمذ 

 دغجىه ٔىفٕه

َمضبدٌب اٌُضٕغ اٌؼبٌٓ اٌشفٕغ  اٌغبمٓ 

َرمبي فٓ اٌجُاٌش َاألشٕبء  صبؽ اٌشٕئ أْ صىؼً ػٍّ مثبي مؼٕه
 اٌثمٕىخ

 صبغزٍب

مفشد جمؼً )رٕجبن( ٌَُ مبُٔضغ ػٍّ سؤَط اٌمٍُن اٌمصىُع مه 
 اٌزٌت َاٌجُاٌش

 ربجب

صٔىٍب ثبالوزصبساد َ اٌفخش :)وًٍ( أْ صٔه اٌشٕئ ثبٌجُاٌش َاٌممصُد 
 َاٌؼضح

 وٍٍٍب

 ششفٍب فضٍٍب ػه غٕشٌب مىبوخ َمىضٌخ

 مٍٕىب صٕغخ مجبٌغخ مه اٌمٍه َرذي ػٍّ لُح مٍىً

 اصدٌبءا افزخبسا ..مصذسٌب)اصدٌّ( دالٌخ ػٍّ االفزخبس

خش(أ)اصدٌش(َاٌمضبد)رمه اٌفؼًرمذمب َومُا ..  اصدٌبسا 
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 اٌششح:
 

وكٌؾ أن هللا سبحانه بٌات عن شرؾ ومكانة ظفار ٌتحدث الشاعر فً هذه األ
رعاه( ملكا استطاع أن ٌزٌنها حفظه هللا ووتعالى شرفها بالسلطان قابوس)

مجاد فتقدمت وازدهرت أكثروأكثر.باالنتصارات واأل  
 

 تحلٌل مظاهر الجمال :
.تأكٌد المعنى وإبراز الفكرةٌفٌد )شرفا ومجدا( العطؾ والترادؾ --1  
.بهاٌكفً لالفتخارأن حسنها وحده  تفٌد)حسبك حسنها( كناٌة --2  
)بالد صاؼها قابوس( تشبٌه حٌث شبه ظفار بقطعة من الذهب أو --3

تصاغ دلٌل على عظمة مكانتها.الجواهر التً   
نها زٌنت باالنتصارات أ)كللها انتصارا وافتخارا( تعبٌر جمٌل ٌدل على --4

مجاد العظٌمة.الكثٌرة واأل  
حفظه هللا قابوس) السلطان الرفٌعةمكانة ال)ملٌكا(صٌؽة مبالؽة تدل على --5
عند العمانٌن.رعاه( و  
ازدهاءا وازدهارا( ترادؾ ٌفٌد توكٌد المعنى وتوضٌحه.)--6  

 
 اٌزؼٍٕك ػٍّ اٌىص:

 

سلوب الشاعر بالدقة فً  اختٌار المفردات.أ*تمٌز   
 

سالمٌة على بعض االلفاظ.*ؼلبة الروح اإل  
 

كثار من الصور البالؼٌة.اإل * 
 

ومناسبة اللفظ للمعنى.عانً مدقة ال * 
 

 *          ما.اع15صدق العاطفة النابع من وجود الشاعر بظفار لمدة 
 
 

ولً التوفٌقهللا   


