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  شرح األبيات:

 وحدُّ سيفَك ما نَبا  نبَِت السُّيوفُ .أُردُُّن أرَض العزِم أُغنيةَ الظُّبا                   1

 كلَّ وارتدَّ ولم يقطعنبا: حدُّ السيف/    الظُّبا:الثبات والشدة/    العزم:المعاني: -

 شبه الشاعر األردن بأغنية تغنيها السيوف، داللة على قوة األردن. الصورة الفنية:-

األردن فيصفه بأنه أرض الثبات والشدة فهي أرض السيوف التي لم ترتد، ويقصد يخاطب الشاعر الشرح: -

 أنه عزيمته لم تضعُف.

 أعرب ما تحته خط: -

محل لها من اإلعراب، ُحِرَكْت بالكسر منعًا  نبَِت: فعل ماٍض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة ال

 من التقاء الساكنين.

 السيوُف: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

با بعِض .في حجِم 2  الورِد إّلا أنَّهُ                   لَك شْوَكةٌ َردَّْت إلى الشَّْرِق الصاِ

با:قوة وبأس/   شوكة:المعاني: - غر والحداثة/    الص ِ  أعادت ت:ردَّ الص ِ

 شبه الشاعر األردن بالورود الصغيرة، لكن أشواكه قوية في وجه األعداء.الصورة الفنية: -
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 3202\2202األول   لفصل ا             تلخيص قصيدة "أُردُُّن أَْرَض العَْزِم"                              المبحث: اللغة العربية
 

 ف: الثامن        الص                                ............................................................................: اسم الطالب/الطالبة 

، وهو من أبرز الشعراء سعيد عقلهذه القصيدة للشاعر      

أجراُس  ومن مؤلفاته:اللُّبنانيّين، عمل في التعليم والصحافة، 

 الياسمين، وكتاُب الورد.

قال الشاعر هذه القصيدة متغنّيًا باألردن  مناسبة القصيدة:   

وعزمه وبقوته، ويتحدث الشاعر عن فتاة طلبت منه شعًرا عن 

 وطنها، واصفًا الشعب األردني بالقوة. 
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األردن صغير من حيث المساحة لكنه قوي بشعبه وجيشه الذي استطاع أن يعيد لألمة شبابها الشرح: -

 ويقصد أمجادها. 

 ردَّْت. ؤنث: استخرج من النص فعًلا مسنداا إلى ضمير الغائب المفرد الم-

 أعرب ما تحته خط: -

 بعِض: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. 

 َمْذَهبا وّل يُخاُن  وعليَك ِديناا ُمشتهىا            البُطولةُ نيا ضْت على الدُّ .فُرِ 3

 ديني  معتقد ُمشتهًى: رغبة/ مذهب:   /فُِرضت: ُكتِبتالمعاني: -

 ل. لبطولة بأنها دين ومذهب ال يمكن أن يزوشبه االصورة الفنية: -

مم يقارن الشاعر بين األردن واألمم األخرى فيقول أن البطولة في األردن دائمة ال تزول بينما األالشرح: -

 األخرى تشتهي البطولة. 

 استخرج من البيت السابق: -

 يُخانُ فعًلا مضارعاا مبنياا للمجهول: -فُِرَضْت                  فعًلا ماضياا مبنياا للمجهول: -

 أعرب ما تحته خط: -

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  البطولةُ:

َحها سمراُء                     َلْدنَةٌ بشعٍر طالبُني .وفََدْت تُ 4  باالَمًلُم وَذوَّ لوَّ

َحها: غيَّر لونهاوفدت: قدِ المعاني: -  مت/   لْدنةٌ: فتاة ناعمة/    لوَّ

عن وطنها وقد غي ر لونها المالم وذاب وجهها إلى الشاعر فتاة أردنية سمراء تطلبه شعًرا  متقدِ الشرح: -

 خجاًل. 

ا متصًلا مبنياا في محل نصب مفعول به- حها، : مقدم استخرج ضميرا  تُطالبُني. لوَّ

ا مرفوعاا:ج فاعًلا مؤخاستخر-  لدنةٌ.  را

 رب ما تحته خط: أع-

، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني في ل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمةفع تطالبني:

 مقدم.  فعول بهمحل نصب م

 فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  لدنةٌ:
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حها:  م.صل مبني في محل نصب مفعول به مقدفعل ماٍض مبني على الفتح، والهاء: ضمير مت لوَّ

ِ أهٍل أنِت؟ قالْت ِم األُلى                    5  ولم تُغَمْد بكفاِهُم الشَّبافضوا ر.ِمْن أيا

 بيت السيف/    الشَّبا: حد السيفالغمد:   /قدموناأللى: األالمعاني: -

الت أنها من األقدمين الذين رفضوا الذل، فسيوفهم لم تغمد دفاًعا يسأل الشاعر الفتاة عن نسبها، فقالشرح: -

 عن أوطانهم. 

ا مبنياا للمجهول: استخرج فع-  تُغَمْد. ًلا مضارعاا مجزوما

 أعرب ما تحته خط: -

اله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع : فعل ماٍض مبني على الضم التصرفضوا 

 فاعل. 

ٍة                     ُضِربَْت على شرٍف فطاَبْت َمضِربا 6  .فعَرْفتُها وعَرْفُت نشأةَ أُمَّ

 ُضِرَبت: سكنت/     طاب: حُسَن/     المضرب: المسكنالمعاني: -

وقد عرف نشأة أمتها التي أقامت على العز والشرف )ويقصد يقول أنه عرف من أي قوم الفتاة الشرح: -

 الشعب األردني(. 

ا: - ا ظاهرا  نشأةَ. استخرج مفعوّلا به اسما

 طُّيوُر إلى الخبا ُكلُّ الطُّيور لها ُضحىا                  ويكوُن لَْيٌل فال غنَّيتُها.7

  الخبا: االختباء /غنَّْيتُها: كتبُت شعًراالمعاني: -

ول أن كل الطيور )ويقصد أجاب الشاعر طلب الفتاة فقد غنى لألردن وكتب فيه شعًرا، فيقالشرح: -

 يل )ويقصد العدو( فإنها تختبئ.الشعوب الضعيفة( تطيُر صباًحا ولكن عندما يأتي الل

 أعرب ما تحته خط: -

غنْيتُها: فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع 

 فعول به. نصب م فاعل، والهاء: ضمير متصل مبني في محل

 يكوُن. استخرج فعًلا مضارعاا مرفوعاا: -

ِك أنِت فًل صباَح وّل مسا                      إّلا وفي يِدِك 8  لهُ نبَا  السًلحُ .إّلا

ِك: إال أنِت/    نبا: خبر )ُحِذفَْت الهمزة للضرورة الشعرية(المعاني: -  إال 

يقول الشاعر إال  أنِت أيتها الفتاة األردنية ال ينفك السالح من يدك أبًدا وهنا إشارة إلى أن  الشرح:-

  اجهة العدو، فهم ال يمكن أن يختبئوا أو يستسلموا.األردنيين مستعدون للدفاع عن وطنهم ومو
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 صباح ومسا. استخرج طباق: -

ني                  وأَُشدُّ كالدُّنيا إلى 9 بى تلك.ِشيٌَم أقوُل نسيُم أْرٍز هزَّ  الرُّ

ِشيٌم: مفردها شيمة، وهي الطبع الكريم/   نسيٌم: الريح اللينة/  أرٌز: رمز الدولة اللبنانية في علَمها المعاني: -

بى: م   / ك/   الرُّ : حرَّ  فردها ربوة، وهي ما ارتفع من األرضهزَّ

لبنان، فيقول: أن الهواء القادم من لبنان يختم الشاعر قصيدته بطبعه المحب لألردن مثل حبه لالشرح: -

 الحب للبلدين. حرك مشاعره فاختلطت في قلبه مشاعر 

 أعرب ما تحته خط: -

 اسم مجرور. اسم إشارة مبني في محل جر  تلك:
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