
 

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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قصیدة مسكنهم  -شرحین لقصیدة مسكنهم في القلب للصف الثامن األساسي 
  في القلب لعمر بهاء الدین األمیري

  :األفكار 

  .ألوان طفولة األطفال كما یراها الشاعر  -1

  .رحیل أطفاله الحزن والوحدة التي أصابت الشاعر بسبب  -2

  .شعور الشاعر بوجود أطفاله رغم رحیلهم  -3

  :شرح األبیات 

  :البیت األول 

  :المفردات 

  .خالطه : شابه .الخصام: الشغب .الصیاح: الضجیج 

  :شرح البیت

یتسأل الشاعر عن الصیاح العذب والفوضى والخصام وعن التدارس الذي یصدره أطفاله 
  .جیجهم العذب بالماء العذب في حالوة ولذته الطیبةوكل ذلك یخالطه لعب ، وقد شبه ض

  :البیت الثاني 

  .نشاطها : توقدها :المفردات 

  .مفردها ُدمیة وهي الصورة أو التمثال : الدمى 

  



 

 

  :شرح البیت

یواصل الشاعر تسأله بتكرار االستفهامات في األبیات من البیت األول إلى البیت الخامس ، 
ارقة الشاعر أطفاله ، وهو دائما في ذهنه ، ویتسأل عن تلك ویوحي هذا التكرار بعدم مف

الطفولة التي في نشاطها الجمیل وعن الصور والدمى الموجودة على األرض والكتب ، وقد 
  .شبه الشاعر حركة ونشاط األطفال بالنار الملتهبة 

  :البیت الثالث 

  .التخالف: التشاكس :المفردات 

  :شرح البیت 

  .التخالف والتشاكي فیما بینهم دون سبب أو مقصد یقول أین ذلك 

  :البیت الرابع 

  .الفرح : الطرب :المفردات 

  .طباق إیجاب / التضاحك : التباكي 

  .طباق إیجاب / والطرب : الحزن 

  :شرح البیت 

  .فأین البكاء والضحك الذي یحدثه األطفال ویكون في وقت واحد ، وكذلك الحزن والطرب 

  :البیت الخامس 

  .التنافس: التسابق :المفردات 

  .حبا وشوقا : شغفا 



 

 

  :شرح البیت 

  .وأین ذلك التسابق فیما بینهم بجواري حبا وشوقا إذا هم أكلوا وٕان شربوا 

  :البیت السادس 

  .وجدوا : انقلبوا .الجلوس بجانبي: مجالستي .یتدافعون : یتزاحمون :المفردات 

  :شرح البیت 

  .وهم بجواره ، ویتزاحمون بالجلوس معه بل قریبون أینما وجدوا ثم یذكر أنهم في حالة سباق 

  :البیت السابع 

  :شرح البیت 

  .تراهم یتجهون بطبعهم الجمیل في حالة الرغبة ، وٕان أصابهم خوف وفزع 

  :البیت الثامن 

  :المفردات 

  .الحسرة والتوجع : ویح 

  :شرح البیت 

المنزل حبا وشغفا ببراءتهم الطیبة ولعبهم كانوا یملؤون : یتحسر الشاعر علیهم حیث یقول 
  .الجمیل ، والیوم أصبح المنزل فارغا بسبب ذهابهم ورحیلهم 

  :البیت التاسع 

  .رحلوا : غربوا .أوزانه: أثقاله .نزلت : هبطت .السكوت: الصمت :المفردات 



 

 

  :شرح البیت 

مت في الدار كأن أصاب المنزل صمت ووجوم وسكون بسبب ذهابهم ، وقد حلت أثقال الص
  .إذا رحلوا 

  :البیت العاشر 

یشع .فیهدوءها: هدأتها .نوم المریض الخفیف المصاب بالحمى: إغفاءة المحموم :المفردات 
  .الحزن: الهم .ینبعث: 

  :شرح البیت 

شبه الشاعر نفسه باإلنسان الذي أصابته حمى شدیدة ، ویدل ذلك على كثرة األحزان 
  .فراق أطفاله والهموم التي أصابته بسبب 

  :البیت الحادي عشر 

  .ذهبوا: شطوا .مكانهم: مسكنهم :المفردات 

  :شرح البیت 

  .إنهم ذهبوا ورحلوا إال أن مسكنهم ومكانهم موجود في القلب 

  :البیت الثاني عشر 

  .صراخ : صخب .زاویة: ركن :المفردات 

  :شرح البیت 

  .في كل زاویة وركن من هذا البیت  ثم یذكر أن ألطفاله أصوات عالیة وشغب مرتفع له أثر

  



 

 

  :الجمالیات 

یكرر الشاعر بعض الصور وذلك بسبب عدم مفارقة الشاعر أطفاله وتذكرهم في كل  -1
  .وقت وحین 

 .ورد في القصیدة استفهامات متعددة ویدل على الحزن الشدید الذي أصاب الشاعر  -2


