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  المية العرب-1 

 

   القاموس- 2
  

/  ج طًية وهي النًيةلطًياتا/ قضى: ر حًم األم/ ة وهي الدابةمطبكم ج مطي/ أعًدوا : أقيموا
 : متعًزل/ البغض وشدة الكراهية: القلى/ المبعد :المنآى/  راحلة وهو مركب البعيراألرحل
يقول إًن األرض ال تضيق بالعاقل الذي يستعمل عقله في درك المرغوب فيه وترك / المتنحى

 المرهوب منه

أنثى :  العرفاء/األملس : الزهلول/ النمر : األرقط/ السريع : العملًس/ الذئباألسد أو  : السيد
/ علم للضبع : الجيأل/الضبع وسميت كذلك لكثرة شعر رقبتها الذي هو بمنزلة عرف الفرس 

المشيع / التسلية : متعلل /  أذنب إذا  يحفظون السر وال يهملون الجاني الذين يقول هؤالء األهل 

  لــُفإًنـي إلــى قــــــوم ســـــواآــــم ألمـــيــــــــــ
ـلوشـــــًدت لـــــطــيــًـــات مـــطـــایا وأرحــــــــ

لقــــلى ؛ مـــتــعــــًزوفيــهـــا لـــمن خـــاف الـــِ
*ل  وهــو یـــعــقــــراغبـــــا أو راهــبـــاســــرى 

 لوأرقـــــــط  زهـــلـــول وعـــرفــــاء جــيــــــــأ
 للــدیـــهــم ؛ وال الجـانــي بما جـــــًر یـــخـــــــد
لإدا عــــرضــت أولـــي الطـــــرائــد أبـــســــــــ
*ل بـأعجــلـهـــم إذ أجــــشــع الـــقــوم  أعـــجـــــ
لعـــلـــيـــهــم وآــــان األفضــــل المـتـفـضـــــــً

لبـــحـــســنى وال فــي فـــــــربـــــه مـــتـــعــــلـ
ـل وأبـيـــض إصـلــيــت وصـــفـــراء عــيــطــــ
لرصـــائع قــــد نيــطـــــت إلــيـــــها ومحـــمـــ
لمــــــرًزأة ثــــكـــلــــى تـــــــرن وتــــــعـــــــو

ــكــمأقــيــمــوا بني أًمي صــــدور مـــطــــــيٍُ
 واللــيـــل مـقـمــرفــقـد حــًمــت الـحــاجــاُت

وفي األرض منــأًى للـكـــریـــم عـــن األذى 
 مــا في األرض ضـيـــق على امرئزكلـعـمـُـُ

ــٌ  عـــمـًلــسـدولي دونــــكـــم أهــلــون ســـيـ
ر دائـــــــعالســــًهــــم األهــل ال مستـــودع 

ٌــٌ  بـــــاســـل ؛ غـيــــر أنـًـــــنيـــيل أبـًوآــ
مـــًد ت األیــــدي إلى الـــًزاد لـــم أآـــــنُوإن 

ومـــا داك إًال بـــســــطـــة عـــن تــفـــضـــــل

وإًني آـــفـــاني فــقـــد من لـيـس جــــــازیـــأ
فـــــــؤاد مـشـيــًــــع:  ثــــالثـــة أصــحــــاب 

 یزینهاــتــونهـتــــــوف من الـمـــلـــس الــُم
إدا زًل عــنـهــا الـــســهــم حـــنــًـت آـــــأنها



 صفة: هتوف/ القوس الطويلة العنق : العيطل السيف الثقيل الماضي:  اإلصليت/الشجاع: 
  رصيعة وهي كل حلقة مستديرة في سيف أو غيره : الرصائع/ للقوس أي ذات صوت

 
  

   من هو الشنفرى؟-3 
 

هو ثابت بن أوس األزدي كان من اشهر عدائي العرب يعيش متفردا يغير وحده او مع أصحابه 
والصعلوك في " الشعراء الصعاليك ”   أطلق عليهم اسمالذينء العصر الجاهلي من أشهر شعراالعدائين 

   اللغة  الفقير وعند الجاهليين تطلق على من يتجردون للغارات وقطع الطريق
 من عشيرة األوس التي نبذته ويدل لقبه على أنه األسود الغليظ الشفاه ورث دلك عن أمه  :نسبه

  الحبشية
قة في الفخر والحماسة يصف فيها غاراته وشدة باسه وأشهر فصائده هده الالمية له أشعار متفر : آثاره

    بيتا من البحر الطويل68وهي تقع في 
يعتب قومه على خلعهم و نبدهم له ويفتخر بانفراده في البراري ومصاحبته : مها ظالباعث على ن

  ...  المفترسة والطرائد للسباع واصفا صبره وعزة نفسه كما يصف المشاهد والحيوانات الضارية
  

  المضمون العام للقصيدة  -4 
  
لى عدة لغات الفرنسية واأللمانية إمن أشهر القصائد في األدب العربي ترجمت   "المية العرب "

 كما حظيت بدراسات " العربأعجب العجب في شرح المية   "واإلنجليزية شرحها اإلمام الزمخشري
  عديدة من كبار النقاد المحدثين

   عتاب ولوم وعزم على الرحيل الى البراري بعيدا في الصحارى-1
   خلعوهالذين انفراده في البراري ومصاحبته للضواري ومغامراته بديال عن أهله – 2
 القصيدة  هذه وصبره وعًزة نفسه وإباؤه الضيميمواجهة الضوارفروسيته وشجاعته في  - 3

ضراوة وتوحش فيها من اإلنسانية الكثير من صورة كاملة لشخصية الشاعر؛ بقدر ما فيها من 
  : دينية(عامة     الشعراء الصعاليك به بعض تميز األخالقية ما قيم  من الاالرجولة فيهمعاني 

أسماء الحيوانات المتوحشة   :البيئة الكثيرفي القصيدة من مظاهر ولعمرك راغبا راهبا 
  ....واألسلحة

 
  



  مميزات األسلوب -5 
 

     ما األسلوب الغالب على القصيدة ؟ األسلوب الخبري ألنه يطابق 
ٌ  قد (   الوصف والتقرير وقد تنوعت أساليبه من لفظية كأدوات التوكيد  وصيغ )  ( إًن    ما إالً

  زيادة إلى التصوير الفني  كالتشبيه  ) لعمرك: القسم
   واالستعارة والكناية 

  
  .والقافيةالوزن / الموسيقى الخارجية  -6 

  
 قطع عددا من أبياتها لتستبين عددا من الخصائص األدبية لألصوات والنبر البحر الطويلالقصيدة من 

  ...)القلق الحزن الثورة  الشدة  ( واإليقاع التي تعكس عواطف الشاعر القوية المتباينة  
  أقيموا بني أًمي صدور مطيكم            فإنًي إلى قوم سواكم ألميـل

  ميلومو  بني اممي  صدورمطييكم         فانني   إلى قومن    سواكم   أل أقي
//0/0-//0/ 0/ 0// 0//  / 0// 0//    0/0/ / 0/ 0/ 0/ /   0/0//    0// 0  

  مفاعلنفعولن   مفاعيلن      فعولن     مفاعلن    فعولن   مفاعيلن   فعول    
  

  الواو"ة  بحرف لين مطلقة مضمومة وموصول: ميلو / القافية 
   )ياألسلوب الخبر(الميم حرف مجهور يصلح للوصف : " حرف الروي 

 
  

   .تطبيق-7 
  

  استخرج من األبيات أسلوبا خبريا إنكاريا وأسلوب بيان وأسلوب بديع 
  

  ل ـجـبأعجلهم إذ أجشع القوم  أع          نــًزاد لم أكـمًدت األيدي إلى الوإنُ 
ـًزلـ متقـلى؛اِلوفيها لمن خاف          م عن األذىـريأًى للكـوفي األرض من  ع

  لـقـسرى راغبا أو راهبا وهو يع       زك ما في األرض ضيق على امرئ لعمُُ*
  
  



   . التصحيح-8 
  
  : األسلوب الخبري اإلنكاري -1
  ا وهو يعقلبسرى راغبا أو راه     األرض ضيق على امرئ في  ما زكعمُُل*

 تقوية -المشتقات راغبا راهبا + الطباق + ما النافية +لفظة القسم  عمرك + كيد الم االبتداء للتو
  لفكرته ودعوته للحياة بعيدا عن قومه مادام يحمل عقال راجحا يعقل به شؤون الحياة ويواجه مصاعبها           

  
  : أسلوب البيان – 2

   وم  أعجلبأعجلهم إذ أجشع الق     مًدت األيدي إلى الًزاد لم أكنوإنُ 
يصور آدابه وعفته وبعده عن الجشع :  بأعجلهم لم أكن: تضمن البيت أسلوب بيان هو أسلوب الكناية 

  وقدرة التحكم في نفسه حتى وإن كان يؤاكل الحيوانات الضارية في البراري
  
   : وهو يعقلراغبا أو راهباسرى   : أسلوب البديع – 3

رى ليال برغبته في ذلك أو خائفا من أعدائه ومالحقيه مادام لفظتي راغبا وراهبا أي س الطباق بين   
  يعقل األمور ونهاياتها

  
  
  
  
  

 


