
 

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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  :الفكرة العامة

  .التفاؤل بالحیاة  إلىدعوة الشاعر الطائر *

  :األفكار الجزئیة

  .معاتبة الشاعر الطائر على بكائه-1

  .النظرة اإلیجابیة إلىدعوة الشاعر الطائر -2

  .دعوة الشاعر الطائر بالتأمل بالكون-3

  .دعوة الشاعر الطائر بالتفاؤل بالحیاة -4

  :معاني المفردات

  حركه :هزه

  مصیبة:نازلة

  عدم الصبر:الجزع

  المنزل أو الدار :السكن

  الحزن : الشجن

  الهواء العلیل :النسیم

  شجرة ممتدة الظل: شجراء وارفة

  مستمتع :عابث

  فرح بالنعمة:مغتبط



 

 

  طیب العیش:ناعم

   اإلقامة: الحل

  النوم الخفیف :غفوة

  مفردها قاع وهو المكان المنخفض جمع:قیعان

  نزلت:هبطت

  حافظها وراعیها :كالئها

  :التذوق والجمالیات

  :یأمر الشاعر الطائر بالغناء بـــ

  .جمال الدنیا وزینتها ونظام الكون -1

  .جمال البیئة وتناقضاتها -2

  .بأزهار الصباح واستیقاظها -3

  ) :طائرشدو (شرح قصیدة -4

  . بأحزانهیصف الشاعر الطائر الشادي على غصن شجرة ، وما أثاره فیه من تذكیره  -1

وهواء الصباح العلیل : شدا الطائر في وقت مبكر ، كان فیه الكون نائما صامتا  -2
  .خیوط الفجر  أولمع  یستیقظضعیف كأنما 

  .أهله ووطنه  إلىموطنه مما أثار بكاءه  إلىوكان سبب شدو الطائر شوقه  -3



 

 

بان وطن الطائر هو  إیاهمعزیا  أصابهالصبر على ما  إلىیدعو الشاعر طائره الشادي  -4
  .ویحل فیه  إلیهكل مكان یطیر 

 أقصىیتمتع بها غیره ن ففي الوقت الذي یكون فیه صباحا في  انه یتمتع بحریة قد ال -5
  .الجنوب  أقصىالشمال قد یكون لیال في 

  .بحریة تامة  وأشجارها أغصانهافي ریاض ظلیلة تنتقل بین  أنت -6

  .كنت في حلك وترحالك  أینماوتستمتع بجمال الزهور فرحا بما انعم اهللا علیك به، هانئا  -7

كبساط توجهه كیفما شئت ومتى شئت ، فلیست كالدابة التي  إنها،  أمركالریح طوع  -8
  .به الوفي الحافظ للعهد بقل. حبل ؛ لیتحكم بها صاحبها  إلىتحتاج 

 .بهجران اللغة الفصیحة إلى اللغة العامیة  اتهام الصحافة


