
 

هذه القصٌدة من قصائد وصف الطبٌعة الذي أُشتهر فً العصر األندلسً ، نظمها * 

فً األندلس ، وٌصف الشاعر موقع النهر  الشاعر فً وصف نهر الغنداق فً لوشة

ٌُحٌط به وٌصف النهر وصًفا بدًٌعا فٌه كثٌٌر من الصور الفنٌة الجمٌلة   . وما 

 

 

من صاحبه أن ٌمشً معه فوق الرمل وهذا المكان من جماله ٌبدو الشاعر  ٌطلب. 1

 الجنة . وكأنه بٌن نهر الفرات فً العراق وشاطئ الكوثر فً

 الصورة الفنٌة : شبه الشاعر لون الرمال بلون الغزال . 

 

ٌستمر المشً بٌن الفرات والكوثر والجداول ، وهذه الجداول مثل األفاعً  .2

 . فحجارتها فً األسفل مثل بطن األفعى ، وفقاقٌع المٌاه تعطً النهر شكل ظهر األفعى 

  باألفاعً المرقطة .الصورة الفنٌة : شبه الشاعر األنهار الصغٌرة 

 

ٌقول الشاعر : الحمائم ُتغنً وأعواد األراكة تنثنً وتهتز والشمس تتبختر بلونها   .3

 . األصفر 

 . الصورة الفنٌة : شبه الشاعر الشمس بإنسان ٌلبس قمًٌصا أصفر 

 

هذا الروض تختلف أشكال النبات والورد فٌه ففٌه ما ٌشبه الذهب بلونه وما . ٌقول : 4

ٌُشبه الدراهم والدنانٌر المزركشة .ٌشبه    الفضة ، وفٌه ما 

 

وما حول النهر من أباطح وربى منقوشة ومزٌنة بشجر الصندل ٌقول الشاعر : . 5

ٌُشبه العصفر بلونه    . والّزهر الذي 

 

 

 سوالقهالمعلمة : لبى 

 

في وصف نهر شرح قصيدة  

للصف الثامن المنهاج الجديد 1028م الفصل األول للشاعر ابن مرج الكحل 

شرح القصٌدة والصور الفنٌة 



 

كأن هذا النهر بشكله ولونه واالخضرار من حوله ٌشبه سًٌفا ٌتوسط بساًطا ٌقول :  .6

 .  أخضر 

  : شبه الشاعر النهر بٌن الرٌاض الخضراء بالسٌف وسط بساط الصورة الفنٌة

 أخضر .

 

وتظهر الفقاقٌع على سطح النهر وهً تعكس األضواء ، مثل انعكاس وٌقول :  .7

 .  األضواء عن السٌف الالمع فتبدو المعه كالجواهر 

 الضوء عن  الصورة الفنٌة : شبه الشاعر الفقاقٌع الالمعة فوق النهر كانعكاس

 السٌف وهو ٌهتّز .

ٌقول الشاعر : وهذا النهر ٌعشقه حتى اإلنسان الذي لم ٌعرف الحب من قبل وكذلك  -8

 ٌكتب فٌه الشعر الجمٌل كل من لم ٌكتب الشعر .

ٌقصد الشاعر باألمل )النهر( وٌقول : لقد بلغناه ونحن على مرتفعات محاطة  -9

 مطار .بالزروع وهذا النهر مألته وحّركته األ

 . ز بٌدٌه ٌُطرِّ  الصورة الفنٌة : شبه الشاعر الغٌوم الممطرة باإلنسان الكرٌم الذي 

ٌقول الشاعر : وهذا النهر تظهر على سطحه وهو ٌسٌر بها كأنه ملك ٌلبس  -11

 التاج وٌمشً على بساط أخضر .

  الصورة الفنٌة : شبه الشاعر النهر وفٌه زهور ٌسٌر بها وسط االخضرار بملك

 لبس التاج وٌسٌر على بساط أخضر .ٌ
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