
   بالدي عمان  
  عمال . و والتباهي بعمان ، والتعهد ببنائها علما  االفتخار بيــات:ألالفكرة العامة ل

 
  مكـــــانة الوطن عند الشاعر  :(   2 – 1)  فكرة األبيات

   بالدي أم وشيخي الكبير **** بالدي روحي وابني الصغير – 1 :األبيات
 مجـــد خطـــير لعة عز و ــبالدي شمس السبيل المنير **** وق -2          

 مواطن الجمال :
 و الشيخ الكبير و بالروح و االبن الصغير.  باألم عمانالشاعر  وصف:  ول البيت األفي 
 .العظيم والمجدشمس التي تنير الطريق ، و القلعة رمز العزة الشاعر عمان بال وصف:  ثانيالبيت الفي 

 -) تضاد ( في الكبير و الصغير 
 

 عمان تفخر بتـــاريخها عبر العصور . ( :  4 –3) فكرة األبيات 
  بالدي لك المجد والمفخر **** بالدي لك الشرف األكبر  - 3 : ألبياتا

 بالدي تاهت بك األعصـــر **** بالدي لك الورد والمصدر -4             
 ) تضاد( في الورد والمصدر

 
  دور العمانيين في بناء الوطن: ( 6-5) فكرة األبيات 

 أخذنا العهود على األذرع **** لنبنيـــك بالعـــــلم و المدفــــــع  -5 :األبيات
 معيفقري عيونا بذا واسمعــــــي **** وتيهي فخــــــارا ودومي  -6          

 مظاهر الجمال : 
  ( وتيهي ودومي في ) فقري واسمعي أمر: أسلوب   : سادس البيت الفي 
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