
 

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 الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/6arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نورة الوهيبيّة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6
https://almanahj.com/om/6arabic
https://almanahj.com/om/6arabic
https://almanahj.com/om/6arabic2
https://almanahj.com/om/6arabic2
https://almanahj.com/om/6arabic2
https://almanahj.com/om/grade6
https://almanahj.com/om/grade6
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=نورة الوهيبيّة
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


وزارة التربیة والتعلیم 

المدیریّة العامة للتربیة والتعلیم/ محافظة شمال الباطنة 

وحدة اللغة العربیة 

  

شرح قصیدة (مرح الطفولة) 

للصف السادس 

إعداد مشرفة المادة: نورة بنت حمد بن سلیمان الوھیبیّة 
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تحلیل قصیدة (مرح الطفولة للشابي) 
المعجم اللغوي للقصیدة 

الجمعالمفردالمضادالمعنىالمادةالكلمة

عھد-الفترات الزمنیّةعھدعھود

كریھ- لذیذة وطعمھا حلوعذبعذبة
فاسد

ُعدوات-شاطئ الوادي وجانبھعدوُعدوة

مجرى الماء الصغیر وديالوادي
أودیة - ودیانبین الجبال والتالل

الجاف األخضر الجمیلنضرالنضیر
الذابل

السََّحرآخر اللیل قبیل الفجرسحراألسحار

مطلیّة بالذَّھبذھبمذھبة

وقت اصفرار الشمس أصلاألصائل
قبل غروبھا

الغدو - 
أصیلالبكور

أول النھار قبل طلوع بكرالبكور
األصیلالشمس

أخشنأخف –أنعم -ألینرققأرق

أغرودةغناء الطائرغردأغارید

استمالة الشخص أو سحرسحر
الشيء

با صبوات- الكبرصغر السنصبوالصِّ
أصباء

الصغیر الذي ال غررالغریر
أغرة وأغراءتجربة لھ في الحیاة

نىاآلخرةالحیاة الحاضرةدنوالدنیا الدُّ

فرحمرحمرح

كوخالقصرالمسكن الصغیركوخأكواخ

عشٌّبیت الطائرعششأعشاش

نسكتنصیحضججنضج

نھدأنغضبثورنثور
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ماذا أحتاج من سیرة الشاعر لیساعد على فھم القصیدة؟ 

عاش في فترة االستعمار الفرنسي (المطالبة بالحریة) 

قضى حیاتھ متنقًال بین المدن التونسیّة ذات الطبیعة الغنّاء (حب الطبیعة) 

كان فقیًرا (البحث عن الغنى في الطبیعة) 

درس في جامع الزیتونة الحقوق وفنون اللغة العربیّة (قوة الفكر وسالمة اللغة) 

عانى من مرض تضخم القلب ومات بھ (الرقة) 

الشرح 

(1-4) وصف الشاعر عھود الطفولة زمانًا ومكانًا وذكریات مملوءة بالجمال والمتعة. 

یبدأ الشاعر أبیاتھ بتذكر أزمنة الطفولة الجمیلة التي قضاھا على شاطئ النھر المبھر مستغرقًا معظم وقتھ ھناك ابتدأ 
من السحر بلونھ الفضي الذي اختلط فیھ النور بالظالم، وامتداًدا من الشروق إلى الغروب المكسوین باللون الذھبي إثر 

طلوع الشمس وغروبھا. 

تلك العھود غلبت في رقَّتھا رقّة الزھور وجمالھا وزقزقة الطیور، وفاقت في متعتھا متعة تبّسم الطفل الصغیر في مرحلة 
با.  الصِّ

(5-10) اللعب والبناء والمرح من أھم أعمال الشاعر ورفاقھ في مرحلة الطفولة. 

یورد الشاعر ھنا تفاصیل ذكریاتھ ورفاقھ في الطبیعة، إذ لم یشغلھم في تلك الفترة سوى المرح والسرور وقضاء الوقت 
في بناء البیوت الصغیرة تحت أعشاش الطیور، وال یجدون ضیقًا وال انزعاًجا من ھدم الریح لتلك البیوت بل یعودون 

للضحك وسط األراضي الخضراء الممتدة، مستمتعین باألزھار على ضفاف النھر الصغیر. 

أرض واسعة ذات مرجمروج
مْرجنبات ومرعى

نبات لھ زھر جمیل الزنابق
زنبقةطیب الرائحة

غدران- ُغدرالنھر الصغیرغدرالغدیر

الصدىالصوت المترددصدياألصداء

تحّرك جناحیھارففترّف

نتسلّىنمّل ونضجرسأمنسأم

الجداللعبلھواللھو

االجتھاد الضعف والسكونفترالفتور
والنشاط
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كانت كل حواسھم تتفاعل مع الطبیعة فیحّدثون أصداء خریر المیاه وحفیف األشجار وكل صوت لھ صدى ینصتون لھ 
دون أن یصیبھم ملل أو ضجر من اللعب واالستمتاع بمظاھر الطبیعة. 

التعلیق على القصیدة  

تھدف ھذه القصیدة إلى: 

الدعوة إلى االستمتاع بمرحلة الطفولة وسط الطبیعة. 

بث الحنین إلى عھد الطفولة المملوء باللعب والفرح والنشاط. 

توجیھ الطالب إلى االستمتاع بمرحلة الطفولة في الطبیعة بعیًدا عن تعقیدات الحیاة المتطورة. 

جمیع األحداث والذكریات التي تحّدث عنھا الشاعر ارتبطت بزمان واحد (عھد الطفولة) ومكان واحد (الطبیعة بمختلف 
أشكالھا).. 

: عاطفة الحنین إلى الماضي الممزوجة بالسعادة والسرور.  العاطفة السائدة في النصِّ

أكثر الشاعر من استعمال الجموع في القصیدة (عھود واألسحار واألصائل والزھور والطیور وأغارید.......) ھذا یدل 
على كثرة الذكریات وتزاحمھا في ذھن الشاعر من ناحیة وكثرة مظاھر الطبیعة وكثافة أزمنة الطفولة وطولھا.  

استعمل الشاعر الجمل االسمیّة في وصف زمان الطفولة وھي صفات ثابتة مستقرة في ذھنھ مثل قولھ (كم من عھود ... 
كانت أرق ...). 

واستعمل الجملة الفعلیة في سیاق حدیثھ عن األعمال التي مارسھا في طفولتھ والجمل الفعلیة تعبّر عن الحركة مثل 
قولھ: لم نعرف من الدنیا ... نبني .. نضحك .. نخاطب). 

استعمل الشاعر األفعال المضارعة (نعرف نبني نعود ال نضّج ال نثور نخاطب)؛ للداللة على أنھا أفعال مستمرة ومتكررة 
في طفولتھم والستحضارھا في أذھان قّراء القصیدة. 

استعمل الشاعر ألفاظًا سھلة رقیقة وتراكیب بسیطة یفھمھا الجمیع وھي تبعث التفاؤل والسعادة وتكشف عن رقة 
مشاعر الشابِّي. 

الحواس الخمس كانت حاضرة في القصیدة. ومن األمثلة على ذلك ما یأتي: 

الشم  (الزھور ...) 

السمع (أغارید الطیور – الریاح – األصداء – نخاطب ..) 

البصر (الوادي المنیر – المروج – زنابق – غدیر ..) 

التذوق (ألذ ....) 

اللمس (نبني – تھدم) 

ھناك حقول معجمیّة متنوعة في القصیدة منھا ما یأتي: 

المشاعر (أرق – بسمة – السرور – نضحك – ال نسأم ) 

الماء (عدوة – الوادي – الغدیر ) 

الطیور (أغارید – الطیور – أعشاش – ترف) 
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السعادة (بسمة – مرح – السرور – نضحك..) 

با – الطفل – الغریر – الطفولة )  الطفولة (الصِّ

أفعال سلبیّة ( ال نضج – ال نسأم – لیس یدركنا) 

الموسیقى الشعریّة 

من بحر صاف ھو (الكامل) مكّون من تردید تفعیلیة واحدة ھي (متفاعلن) 

القافیة الراء من األصوات المجھورة التي تتمیّز بالوضوح السمعي والتحرك والتكرار وھي تناسب موضوع القصیدة 
الذي یدور حول مرح الطفولة وأنشطتھا. 

توجد موسیقى داخلیة من خالل استعمال ألفاظ على وزن واحد مثل: (الزھور والطیور) و(نضّج نثور) واستعمال 
المتضادات (األصائل والبكور) و(نبني فتھدمھا)  

الصور الفنیّة (الجمالیّة): (مالحظة: جمیع الصور الفنیة ال تخرج عن التشبیھ في الصف السادس وال یتعرض 
لالستعارات)   

عھود عذبة: شبّھ العھود بالماء العذب في حالوتھ وصفائھا. 

كانت أرق من الّزھور: شبھ عھود الطفولة باإلنسان الذي یتصف بالرقة. 

با: شبھ عھود الطفولة بالطعام الذي لھ لذة.  وألذ من سحر الصِّ

با بإنسان ساحر.  با: شبّھ الصِّ سحر الصِّ

أكواخ الطفولة: شبّھ الطفولة بإنسان لھ أكواخ. 

نضحك للمروج: شبّھ المروج بإنسان یتبادل معھ الضحك. 

ونخاطب األصداء: شبّھ األصداء بإنسان یخاطب. 

... األصداء وھي ترفُّ ... شبّھ األصداء بالطائر الذي یرفرف بجناحیھ. 

أسئلة المناقشة 

(كم من عھود عذبة) لفظة كم دلّت على: 1.

أ-الكثرة     ب-السؤال      ج-الماضي       د-القلّة 

(فال نضجُّ وال نثور) ھذا التعبیر یدل على اتصاف الشاعر ورفاقھ بـ: 2.

أ-البرود       ب-الرضا       ج-العدل         د-القناعة 

من كاتب قصیدة مرح الطفولة؟ 3.

ما سر جمال طفولة الشابِّي؟ 4.

تحّدث الشاعر عن زمان استمتاعھ بالطبیعة ومكانھا. حدَّدھما. 5.
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ما األوقات التي كان الشاعر یقضیھا وسط الطبیعة؟ 6.

بم وصف الشاعر عھود الطفولة؟ 7.

استخرج من األبیات ما یدل على طول الوقت الذي یقضیھ الشاعر في الطبیعة. 8.

لماذا أعطى الشاعر اللون الفضي للسحر والذھبي لألصائل والبكور؟ 9.

استخرج من األبیات (1-4) لفظتین تدالن على أن مرحلة الطفولة ھي األفضل في حیاتھ؟ 10.

ما األمر الوحید الذي كان یعرفھ الشاعر وأصحابھ من الّدنیا؟ 11.

حاكي األسلوب اآلتي مع المحافظة على الكلمات التي تحتھا خط: 12.

(لم نعرف من الّدنیا سوى مرح السرور). 

عددي األعمال التي كان یقوم بھا الشاعر ورفاقھ في الطبیعة. 13.

لماذا اختار األطفال بناء أكواخھم تحت أعشاش الطیور؟ 14.

سبق النفي مجموعة من األفعال. حددي تلك األفعال وأدوات النفي.  15.

عللي استعمال الشاعر النفي مع األفعال اآلتیة: (نضج نثور نسأم یدركنا ..). 16.

الحواس الخمس كانت حاضرة في القصیدة. بیني مظھر استماع كل حاسة بالطبیعة فیما یأتي: 17.

(الشم  السمع  البصر التذوق  اللمس ). 

ما موقف الشاعر ورفاقھ من ھدم الریاح ألكواخھم؟ وعالم یدّل ذلك؟ 18.

كیف تفاعل الشاعر ورفاقھ مع الطبیعة؟ 19.

استخرجي المتضادات من األبیات؟ وعالم یدل استعمال الشاعر لھا؟ 20.

دلِّل من األبیات على نشاط الشاعر ورفاقھ. 21.

ما العاطفة المسیطرة على الشاعر في ھذه القصیدة؟ 22.

ھناك حقول معجمیّة في القصیدة صنفیھا وفق اآلتي: 23.

المشاعر ........................................... 

الماء ................................................. 

الطیور ............................................... 

السعادة ................................................ 
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الطفولة ................................................ 

أفعال سلبیّة................................................  

24 دعا الشاعر إلى مجموعة األمور اإلیجابیة من أھمھا: 

 ...........................

 ............................

 .............................

 .............................

 ..............................

 ..............................

فّرق بین طفولة الشاعر وطفولة الجیل المعاصر من حیث األعمال التي یمارسونھا؟ 25.

تمیّزت ألفاظ القصیدة بمجموعة من السمات. اذكرھا. 26.

نموذج اإلجابة: 

(أ) الكثرة 1.

 (ج) الرضا 2.

أبو القاسم الشابِّي. 3.

أنھ قضاھا مع أصحابھ وفي أحضان الطبیعة بحریة دون قیود. 4.

زمان الطفولة – على شاطئ الوادي النضیر في بلدتھ. 5.

من األصائل حتى البكور أي من شروق الشمس إلى غروبھا، وكذلك وقت السحر. 6.

عذبة – فضیة األسحار- مذھبة األصائل والبكور. 7.

فضیّة األسحار مذھبة األصائل والبكور. 8.

اللون الفضي للسحر كونھ الوقت الذي یختلط فیھ ظالم اللیل بنور الصباح بامتزاج النور والظالم یكون 9.
اللون فضیًّا، بینما اللون الذھبي لألصائل والبكور ھو لون الشمس فعند شروقھا وغروبھا تصفر كالذب. 

أرّق – ألذ. 10.

مرح السرور وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطیور. 11.

لم نكتب من الدرس سوى سطرین أو ما یكتبھ الطالب  محافظًا على صحة األسلوب. 12.

بناء أكواخ الطفولة – الضحك للمروج ... – مخاطبة األصداء- اللھو بدون ملل. 13.
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محاكاة وتقلیًدا للطیور التي تبني أعشاشھا فھم یبنون مثلھا أكواخھم، ولوفرة الظالل تحت األشجار التي 14.
تبنى علیھا األعشاش . 

 األفعال: نعرف- نضج- نثور- نسأم- یدركنا/ أدوات النفي: لم- ال- لیس. 15.

ألنھا أفعال سلبیة وغیر جیّدة وتتنافى مع المرح والسرور الذي یعیشھ األطفال. 16.

 (اإلجابة واردة في شرح القصیدة السابق) 17.

ال یصیحون وال یغضبون یدل على الرضا وسعة الصدر والفرح وحب الطبیعة. 18.

بأن بنوا فیھا األكواخ وتقبّلوا الریح ولم یغضبوا من ھدمھا ألكواخھم، ضحكوا للمروج والزنابق والغدیر، 19.
وخاطبوا األصدقاء. 

 األصائل والبكور / نبني وتھدمھا/ نسأم اللھو یدل على نفي الشاعر لألفعال السلبیة وإثباتھ لألفعال 20.
اإلیجابیّة وبیان الفرق بینھما. 

نبني أكواخ الطفولة، وال نسأم اللھو. 21.

 الحنین إلى عھود الطفولة – السعادة والسرور. 22.

اإلجابة موجودة في شرح األبیات. 23.

 االستمتاع بالطبیعة وجمالھا خاصة في مرحلة الطفولة-  عدم الغضب بسرعة – الوفاء للماضي وذكریاتھ 24.
–التفاؤل – وإسعاد النفس باللعب والمرح. 

طفولة الشاعر قضاھا بحریة وسط الطبیعة واستمتع باللھو واللعب مع أصدقائھ – أما األطفال المعاصرون 25.
فیلعبون داخل بیوتھم وال یخرجون للطبیعة وال یتفاعلون مع الطبیعة بالضحك ومشاركة مخلوقاتھ في 

سرورھم وسعادتھم، كذلك بفضلّون اللعب مع األصحاب بل اللعب مع اإللكترونیات. 

 ألفاظ القصیدة سھلة واضحة رقیقة ومأخوذة من الطبیعة ومكوناتھا. 26.
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