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 منازل أھلي قصيدة

 حبيب الزيوديالشاعر 

                                                            نص القصيدةأو� : 

  :  املقطع األول
 كلما دندن العود رّجعين ملنازل أهلي

 الذكرياتورّجع سرباً من 
 حتّوُم مثل احلساسني حويل

 ..أيب يف املضافةِ 
 والقهوُة البكر مع طلعة الفجر عابقٌة باحملبةِ 

 وصوت أيب الرحب ميأل قليب طمأنينةً 
  وهو يضرع هللا حني يصّلي

  املقطع الثاين : 

 كلما دندن العود رّجعين ملنازل أهلي
 ورّد املمر العتيق إىل بيتنا والسياجْ 

 مبتلة حبليب النعاجْ  ورائحة اخلبز
 ونافذة هي كل الطفولة

 ونفرح، حني يكون أيب عند بوابة الدار
 منشغًال عن شقاوتنا،
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 ويرحب باجلار يف غبطٍة ويهّلي
 هكذا يا أيب كل شيء تالشى

 ومل يبق من فرح العمر إال الصورْ 
 املمّر العتيق حين لوقع خطاك
 وقد جّف بعدك عشب املّمر

 أسأهلا عنكونافذة كلما جئت 
 ألفيتها ال جتيب

 وجتهش قبلي
   املقطع الثالث :

 كلما دندن العود رجعين ملناز أهلي
 كلما دندن العود أيقظ ِيف تعاليلهم بعد طول رقودٍ 

 وذرذرها يف ضمريي
 وعاد أيب وهو يفرش قريتنا هيبةً 
 وإخوته من حواليِه سرب صقورِ 

 وجوٌه إذا عّتم العمر طّلوا
 مثل البدور على عتمة العمر

 منازهلم
 عند سفح الكالِم مشّرعٌة للندى والضيوف

 وقوفاً ا يا خليلّي إين



 

3 

 

 توجدا فأطيال الوقوف
 وقد عمروا باحملبة جدراا

  وأضاءوا مداخلها العاليات وعّلوا السقوفْ 
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                   ثانيا : المفردات

  معناها  الكلمة
  غّىن بصوت خافت  دندن
  آلة موسيقية  العود
  جمموعة من الذكرايات تغدو و جتيء  سربا

  مجع حسون ، هو طائر مجيل املنظر حسن الصوت  احلساسني
  .لق يف اهلواء حام ، ح  حتوم

  القهوة اليت تصنع ألول مرة يف الصباح الباكر.  القهوة البكر
  ممتلئة  عابقة

  الواسع  الرحب
  يتوسل ، خيشع  يضرع

  اختفىزال و   تالشى
َأن يتمىن املرُء ِمْثَل ما للمغبوط من النعمة من غري   غبطة

  َأن يتمىن زواَهلا عنه
  تبكي بصوت عال  جتهش
  أحب  توجد

  مفردها : تعليلة و هي السهر   تعاليلهم
  النوم الكثري و هي كناية عن املوت .  رقود

  نثر  ذرذرها
  مفتوحة   مشرعة
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                                                                    التعريف بالشاعر

اعر أردين معاصر ، عرف بقصائده الوطنية و الغزلية و م ) ش 2012 – 1963حبيب الزيودي ( 
القصائد اليت حين فيها إىل مضارب أهله يف البادية ، و يتصف شعره بالبساطة ، و اللغة العذبة الصافية ، 

عن وعي حقيقي لواقعه االجتماعي ، و من أعماله الشعرية : طواف املغين ، و ناي الراعي ، و و يصدر 
 الشيخ حيلم باملطر ، و منازل أهلي ، اليت أخذت منها هذا النص .

   جوالنص                                                                     

و يتحدث يف هذه القصيدة عن ذكرياته ، و حنينه إىل ديار أهله ، و يعرب فيها عن التصاقه باألرض 
املكان ، فيستعيد املاضي ، و يعود فيها إىل أيام الطفولة و الصبا ، و يذكر مالمح من تلك األيام و 

باء و األجداد و مبادئهم ، و الذكريات ، و ال سيما ذكرياته أيام والده ، مع تأكيده على الرتاث و قيم اآل
  العادات و التقاليد العربية األصيلة ، منطلقا من جتربة واقعية بشكل يشيع احلياة يف النص .

                                        منازل أھلي    تحليل قصيدة 

  املقطع األول :

، و يتحدث الشاعر عن ذكرياته ، و حنينه إىل الديار ، فيستعيد املاضي و يعود إىل أيام الطفولة و الصبا 
يف القرية املفتقدة، يربز دور األب يف هذه القصيدة بشكل كبري و فعال باعتباره صورة من املاضي اجلميل 

  .  ىل يف القصيدةحيث الطمأنينة وراحة البال، وهذا الربوز يتجّلى منذ السطور األو 

فصورة األب يف املضافة يقّدم قهوته الصافية املنفتحة على الزائرين مبحّبة، وصورته يضرع إىل اهللا يف صالته 
فيمأل قلب االبن بالطمأنينة، أبرز صورتني تتوّهجان يف ذهن الشاعر كّلما استمع لدندنة العود، للموسيقى 

ّية على املستويني النفسي والعقلي للشاعر؛ الشرقية الصافية. وتشّكل هذه االستعادة لذكريات مفتقدة أمه
فهي من أهّم املؤثّرات اليت سامهت يف بناء شخصيّته، لذلك يقّدمها حبّب ووّد، فيشّبهها بسرب من 
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      املوسيقى اليت تعجبه احلساسني اليت حتّوم حوله، ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إىل
   . وتؤثّر فيه

  : املقطع الثاين 

دندن العوُد َرّجعين ملنازل  كّلما، و يتمثل ذلك بقوله :  ( كما يستدعي هذا الشعور صوراً أخرى مفتقدة
يف أى صوره عرب هذه االستعادة؛ فهو  من جديد  يربز األب) ،  ورّد املمّر العتيق إىل بيتنا والسياج يأهل

اهللا بالدعاء فيمأل البيت طمأنينة وأماناً، أو عند يف املضافة يتهّيأ الستقبال الضيوف، أو يصّلي ضارعاً إىل 
وفق الرؤية العربية –بوابة الدار يرّحب باجلار مسروراً باستقباله. ويتقاطع مع هذه احلاالت املثالية لألب 

شقاوة الشاعر طفًال، ومجال غفلته عن عقد احلياة وتعقيداا. وهو يؤّكد على مجال صورة القرية  -البدوية
ومل يبَق من  هكذا يا أيب كّل شيء تالشى، و يتمثل ذلك بقوله : (  ، وإحساسه خبسارا الفادحةاملفتقدة

  ) . فرح العمر إال الصور

  املقطع الثالث : 

، و بتمثل ذلك  يؤّكد على صورة األب املثالية، وهذه املرّة من حيث القوة والفعالّية يف اتمع البدوي 
،  كّلما دندن العود أيقظ ّيف تعاليلهم بعد طول رقود،   َرّجعين ملنازل أهلي كّلما دندن العودُ بقوله : (  

  ) . وذرذرها يف ضمريي

املضافة احلبلى بالدهشة والقصص » تعاليل«موسيقى العود املؤثّرة تنقل الشاعر إىل القرية املفتقدة، إىل 
قوية. وُيظهر قوة تأثري هذه الصور يف احلماسية والشعر الشعيب، وإىل بروز األب مهيبًا يف عائلة متوّحدة 

نفس الشاعر أنّه يعّدها ساطعة مضيئة مقارنة باحلاضر املعتم. ّمث يؤّكد على إحساسه بافتقادها، واحلنني 
، و يتمثل ذلك  إليها، كأّمنا يهرب إىل مجالياا األليفة من خواء احلاضر وخلّوه من األلفة واحلب والصفاء

توّجْدُا فأطيال ،  وقوفاً ا يا خليلّي إينّ ،  ند سفح الكالم مشّرعة للندى والضيوفع،  منازهلمبقوله : ( 
  )  وأضاءوا مداخلها العاليات وعّلوا السقوف،  وقد عمروا باحملبة جدراا،  الوقوف
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                                      في القصيدة الفنية خصائصال

"منازل أهلي" بني منطي التفعيلة والشكل التقليدي ، كما أنّه ينقل  راوح حبيب الزيودي يف قصيدته - 1 
  . إحساسه بفقد األب إىل مفردات الطبيعة احمليطة: ممّر البيت ، وعشب املمّر ، والنافذة

  ا تدل على احمليط الذي يعيش فيه ، هذا باإلضافة إىل األلفاظ العامية .استخدام الشاعر ألفاظ -2

   حاله يف حياة والده و حاله بعد وفاته .يوازن الشاعر بني -3

 تأثر الشاعر يف قصيدته بالرتاث األصيل ، و الطلب من صاحبيه اإلطالة على الوقوف على املنازل  -4
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  ا�ستماع

  طفولتي

الزمن تذكرون من طفولتكم أيّھا الناس النّاس، درباً ضيّقة مكتنفة بالضباب، وانا أذكر طفولتي فسحة من     
واسعة كالزمن عميقة الزمن، ما زلت حتى اليوم ألعب من جنباتھا مع أترابي منذ عشرين عاماً، وأمّرغ 

  وحھي بترابھا، وأتمدد على اعشابھا، واختبىء في معابرھا ومنعطفاتھا.

قرب  أنا أرى طفولتي اHن في ھذه الليلة الباردة تحاول أن تنتزع القلم من يدي؛ لتجلسني بجانب اّمي    
  الموقد الدافىء، رأسي على كتف أّمي، أصغي بقلبي وعيني إلى حكايات كانون الباردة.

باSمس في العيد حملت نفسي إلى حيث درجت طفولتي إلى قريتي، ھارباً من كPليب المدينة التي تشّد بي     
ى الدروب والمعابر، إلى قلبھا الطائش، وما أن وطئت قدماي تلك اSرض حتى رأيت طفولتي تقفز أمامي عل

وصوتھا يتعالى في قلبي. وعندما تركت قريتي Sعود كانت طفولتي تلتفُت إلّي، وفي عينيھا وشفتيھا عتاب، 
كأنھا تقول: إلى أين يا مسكين؟ ھنا درجت روحك، ھنا صفا قلبك على ھذه الدروب، ھنا ينام شوقك، وكنُتُ◌ 

  صامتاً كالّرخام.

   

  أسئلة النص:

  الكاتب الطفولة بدروب ضيّقة مكتنفة بالضباب في رأيك؟لَم وصف  .1
  Sن كثيراً من طفولة اbنسان يكتنفھا النسيان وعدم بروز مPمحھا بوضوح.

   
  صف مPمح طفولة الكاتب؟ .2

  فسحة من الّزمن واسعة كالّزمن عميقة الّزمن.  طفولته
   

  ما ذكريات طفولة الكاتب مع أّمه التي ذكرھا في النّص؟ .3
س بجانب أّمه قرب الموقد الدافئ، رأسه على كتفھا، ويصغي بقلبه وعينيه إلى كان يجل

  حكايات كانون الباردة.
   

  ماذا قصد الكاتب بقوله: "ھاربًا من كPليب المدينة التي تشّد بي إلى قلبھا الطائش"؟ .4
ھا البعيد ھارباً من قيود المدينة التي غالباً ما تكون الحياة مصطنعة ومزيفة والجري وراء بريق

  عن الصدق والنقاء والعفوية الذي تعرفه القرية.
   

  لَم عاتبت القرية ابنھا حين ھّم بالعودة إلى المدينة؟ .5
  وصفا قلبه على دروبھا باbضافة إلى شوقه إليھا وتعلقه بھا. Sن روحه درجت في القرية
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  موضًحا المقصود بھا.عبّر الكاتب عن موقفه من عتاب القرية له بصورة فنيّة. اذكرھا  .6
كنت صامتًا كالرخام، لتأثير المدينة بمدنيتھا على قلبه فقسا فآثر الصمت؛ Sن الرخام ناعم 

 الملمس لكنه فاقد اbحساس.

  

 التحدث:

  يرتك لتقدير املعلم.
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 القراءة

 المعجم والد�لة

  أضف إلى معجمك اللغوي:  .1

  المنظر حسن الصوت. جمع حّسون، وھو طائٌر جميل الحساسين:

  ممتلئة.  عابقة:

  زال واختفى. تPشى:

  وجدتھا. ألفيتھا:

  تبكي بصوٍت عاٍل.  تجھش:

  نثر.  ذرذر:

  أحّب. توّجد:

   

  عد إلى المعجم المتوافر لديك، واستخرج منه معاني المفردات اHتية: -2

  غنّى بصوت خافت. دندن:
  القديم.  العتيق:
  يتوسل، يخضع. يضرع:
  ممدودة، مفتوحة. مشّرعة:

  فّرق في المعنى بين كل كلمتين تحتھما خط في ما يأتي: .3
َعةٌ  -أ يوف.  للنَّدى عنَد سْفِح الكPِم ُمَشرَّ   والضُّ

  الكرم والجود.

  في الصباح الباكر على أوراق الشجر. النَّدى  تشكل

  قطرات الماء التي تتكون في الصباح.

  .َشقاَوتِنا ُمْنَشِغPً عنْ  الّدارِ ونفرُح، حيَن يكوُن أبي عنَد بّوابِة   -ب

  المشاكسة.
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  العيش. شقاوة اللھّم ابعد عنّا

  قسوة.

   

  ُعد إلى أحد المعاجم وتبيِّن الفرق في المعنى بين كّل زوجين مما يأتي: .4
  (سرب، قطيع)، (غبطة، حسد).

  الفريق من الطير. سرب:

  الطائفة من الغنم والنعم وغيره. قطيع:

  اHخرين دون زوال النعمة عنھم.تمني ما عند   غبطة:

  تمني تحّول النعم إليه أوسلبھا عن صاحبھا.  حسد:

   

  ما الماّدة اللُّغويّة لكّل من الكلمات اHتية: .5

  ذكر.  الذكريات:

  روح. رائحة:

  بلل /بّل.  مبتلّة:
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ْحليلُ    الَفْھُم َوالت-
  اقرأ المقطع اSول من القصيدة ثم أجب عّما يأتي: .1

  يحّن الشاعر؟إ�م  -أ

يحّن إلى منازل أھله ذلك المكان اSليف والشخصيّة اSصيلة واسترجاع اbحساس بقيمة الحياة 
  السابقة وربط الحاضر بالماضي.

  بيّن الذكريات التي استرجعھا الشاعر. - ب

تذكر الحساسين التي تحوم حوله، ووالده الذي كان في المضافة والقھوة البكر التي تعد مع بزوغ 
  الفجر والرائحة العبقة وصوت والده الذي كان يشعره با�طمئنان حين يصلّي.

  ما الذي يعيده إلى تلك الذكريات؟ -ج

  دندنة العود.

  بَم وصف الشاعر تلك الذكريات؟ -د

وصف الذكريات بالحساسين، فقد وضع المجرد (الذكريات) إزاء المادي (الحساسين) فيحوله إلى 
من جفافھا وطبيعتھا السلبيّة وتكتسب شيئًا من قوة الحياة الحاضرة  محسوس، فتتخلص الذكريات

  كما تتجسد في الحساسين وأجنحتھا التي تخفق أمام بصر الشاعر.

  ما د�لة ھذا الوصف؟ -ھـ

  شدة تعلقه بالماضي وافتقاده له.

   

  في ضوء قراءتك المقطع الثاني، أجب عّما يأتي: .2

  متى يشعر الشاعر بالفرح؟ -أ

  يكون والده عند بوابة الدار يرجب بالجار منشغPً به عن شقاوة اSطفال.حين 

  استخدم الشاعر ألفاظًا تدل على المحيط الذي يعيش فيه. اذكرھا. - ب

  الممر الضيّق، والسياج ورائحة الخبز المبتّل بحليب النعاج وبوابة الدار.

  بيّن د�لة اتكاء الشاعر على ذكر ھذه اSلفاظ. -ج
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انتماء الشاعر إلى اSشياء والتفاصيل اليوميّة، واbعPء من شأن التقاليد الريفيّة ضد  تدل على
تقاليد المدينة الحديثة وما تنطوي من قيم أخرى تقطع مع الماضي وتقلل روح التواصل مع 

  التراث، وأنه جزء من المكان أو الفضاء المعيش والذاكرة الجمعيّة.

  ة أصيلة، بيّنھا.أشار الشاعر إلى عادة عربيّ  -د

  حب الجار وإكرامه والبعد عن اbساءة إليه.

  وازن بين حال الشاعر في حياة والده وحاله بعد وفاته. -ھـ 

كان الشاعر في حياة والده تغمره السعادة وبعد وفاته لم يعد من الفرح إ� الصور والذكريات 
  لتزام النافذة للصمت.المقترنة بالممر الضيّق الذي يحّن إلى وقع خطوات والده وا

   

  بعد قراءتك المقطع اSخير أجب عّما يأتي: .3

  ما الذي يتذكره الشاعر ھنا؟ -أ

التعاليل وأعمامه الملتفين حول والده ويسارعون في نجدة المكروب والبيت المفتوح للضيوف، 
  وجدارانه التي تعمرھا المحبة.

  بيّن أثر ھذه الذكريات في نفسه. - ب

  نين إلى تلك اللحظات التي يفتقدھا اHن فيحّن إليھا.أيقظت الشوق والح

  بّم وصف الشاعر أعمامه؟ -ج

  وصفھم بسرب صقور.

  لَم طلب الشاعر إلى صاحبيه أن يطيP الوقوف عند ھذه المنازل؟ -د

سيًرا على عادة الجاھليين القدماء ليبثھم ألمه وحزنه وافتقاده لتلك الحياة البسيطة في ظل طغيان 
  المدنية.

  ماذا قصد الشاعر بقوله "وأضاؤوا مداخلھا العاليات وعلوا السقوف"؟ -ھـ

  اتصافھم بالرفعة والمكانة العالية.

   

  بيّن المقصود بكل من العبارات اHتية: .4
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  القھوة البكر. -أ

  القھوة التي تصنع Sول مرة في الصباح الباكر.

  صوت اSب الرحب يم� قلبي طمأنينة. - ب

  وشعوره با�طمئنان بوجده واHن الشاعر ھذا اSمر.تعلقه بوالده 

  ونافذة ھي كل الطفولة. -ج

  الشوق لذكريات الطفولة البريئة الماضية.

  ولم يبق من فرح العمر إ� الصور. -د

  سيطرة الحزن عليه، ولم يبق من اSيام الماضية وفرحھا إ� الذكريات المحصورة في الصور.

  وا.وجوه إذا عتّم العمر طلّ  -ھـ

  على عتمة العمر مثل البدور.

  تقديم المساعدة وإغاثة المكروب في اSوقات العصيبة كالبدور التي تبدو في أحلك الساعات.

   

  يبدو تأثر الشاعر في قصيدته بالتراث اSصيل، اذكر أمثلة على ذلك. .5

ومساعدة الجار، القھوة العربيّة اSصيلة، البيوت القديمة التي يحيط بھا السياج وإكرام الضيف 
  التعاون وتماسك اSسرة وترابطھا، وشيوع اSسرة الممتدة، التعاليل التراثية.

  

  استخدم الشاعر بعض اSلفاظ العامية نحو (يھلّي، تعاليل، طلّوا): .6
 ما د�لة ذلك؟ -أ

 التصاق الشاعر بالواقع وارتباطه الشديد، ود�لة على بساطة الحياة الريفيّة آنذاك بعيداً عن
تعقيدات المدينة، ولتكون قادرة على أن تبعث في قارئھا وسامعھا إحساًسا بأن الشاعر يتّبع منھًجا 

  مغايًرا ينظر فيه إلى الماضي بعين الحاضر.

  اذكر الكلمات العربيّة الفصيحة التي يمكن أن تؤدي المعنى نفسه. - ب

  يرّحب، ليالي السمر، ظھروا.
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  أسبغھا الشاعر على والده. استخلص من القصيدة الصفات التي .7
محبة اHخرين والبشاشة وإكرام الضيف والجار والمكانة العالية، صوته يبعث الطمأنينة في 

  البيت، الھيبة والوقار.

   

  صف مPمح منازل أھل الشاعر: الماديّة والمعنويّة كما تبدو في القصيدة. .8
ه ممر ضيّق عتيق وبوابة واسعة مPمح المنازل الماديّة: البيت بسيط ذو سقوف عالية وأمام

  تتخلله زاوية لتربية الماشية.
مPمح المنازل المعنويّة: يسودھا المحبة والطمأنينة، وذكر هللا، والضيافة، ومساعدة 

المكروب، وإكرام الضيف ومساعدة الجار، والسھر والتعاليل التي تتخللھا اSغاني التراثيّة، 
  تسودھا الھيبة والترابط اSسرّي.
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ُق ا3ََدِبي1  َذو1   الت-

  أكثر الشعراء المحدثون من التكرار في أشعارھم: .1

  ھاِت مثالين من النص على ذلك. -أ

  كلما دندن العود رّجعني إلى منازل أھلي.
  عتّم العمر/ عتمة العمر.

  ما الغرض من ھذا التكرار؟ - ب

البسيطة والعادات العربية اSصيلة وقيم اHباء تأكيد تعلّق الشاعر وحنينه الشديد لبيئته الريفيّة 
  واSجداد التي أصبحت شبه غير موجودة في ظل حياة المدينة المعاصرة.

   

  وّضح الصورة الفنيّة في كل مما يأتي: .2

  ورّجع سربًا من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي. -أ

  صّور الذكريات بسرب يحوم حوله مثل الحساسين.

  يحنُّ لوقع خطاك. الممر العتيق - ب

  صّور الممر العتيق بإنسان يحّن لوقع خطوات والده.

  ألفيتھا � تجيب وتجھش قبلي. -ج

  صّور النافذة بإنسان حزين عاجز عن اbجابة ويجھش بالبكاء.

  وعاد أبي وھو يفرش قريتنا ھيبة. -د

  صّور الھيبة بشيء يُفَرش.

  وقد عمروا بالمحبة جدرانھا. -ھـ

  باbنسان الذي تغمره المحبّة.صّور الجدران 

   

  استخدم الشاعر في القصيدة صوراً حركية وصوتية. اذكر أمثلة عليھا، ووضحھا. .3

  صور حركية: تحوم، طلّوا، وقوف، ذرذر، أضاؤوا، يفرش، تPشى.
  صور صوتيّة: دندن، صوت أبي، يرحب، يھلي، التعاليل، � تجيب، تجھش.
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  اHتية: ھاِت من النص ما يدل على العواطف .4
ْدتُھا فأَطيP الوقوف. الشوق والحنين: -أ   اْلَمَمرُّ الَعتيُق يَِحنُّ لَِوْقِع ُخطاك، َتَوجَّ

َور، ونافَِذةٌ ُكلّما ِجْئُت أَْسأَلُھا َعْنكَ  الحزن: - ب   ولَْم يَْبَق ِمْن فََرِح الُعْمِر إّ� الصُّ
  ،ألفَيتُھا � تُجيُب وتَْجَھُش قَْبلي

ُب بالجاِر في ِغْبَطٍة  والمحبة:اSلفة  -ج والقَْھَوةُ اْلبِْكُر مَع َطْلَعِة الفَْجِر عابِقَةٌ باْلَمَحبّة، ويَُرحِّ
  .وقْد َعَمروا بالَمَحبَِّة ُجْدرانَھا  ،ويُھَلّي

   
  علّل كثرة استخدام الشاعر ضمير المتكلم. .5

  ته التي مّر بھا في الماضي.�رتباطه بذكريات الشاعر وماضيه الذي يحّن إليه، وحديثه عن تجرب

   

  تأثر الشاعر بأسلوب الشعراء القدماء في المقطع اSخير: .6

  حدد العبارة الدالة على ذلك. -أ

  وقوفًا بھا يا خليلي.

  بيّن الغرض من ذلك. - ب

  مشاركة له في حزنه وألمه وافتقاده للماضي بعبقه اSصيل.

   

  الطباق. عد إلى المقطع اSخير، واستخرج منه مثاً� على .7

 أيقظ/ رقود.
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  قضايا لغوية

  التدريب ا!ول:

  عد إلى القصيدة واستخرج منه ثPثة ظروف زمان، وثPثة ظروف مكان، وأعربھا.

  ظروف الزمان:

  مع: ظرف زمان منصوب وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
  حين: ظرف زمان منصوب وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف.

  وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف. بعد: ظرف زمان منصوب

  ظروف المكان:

  ك: ظرف مكان منصوب وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف.بعد
  ي: ظرف مكان منصوب وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف.حول
  بوابة: ظرف مكان منصوب وعPمة نصبه الفتحة وھو مضاف. عند

   

  التدريب الثاني:

  جمع التكسير، مميًّزا بين جمعي القلة والكثرة.عد إلى القصيدة واستخرج منھا أمثلة على 
  جمع قلة: إخوة.

 جمع الكثرة: حساسين، منازل، صور، خطاك، صقور، بدور، ضيوف، سقوف، وجوه، مداخل، جدران.
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