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بتطبيب الورى أضحى فهيما ** فخذ بعض النصائح من طبيب : البيت الثاني 

نصائــــح طبيب :  شرح األبيات من درس 
القصيـــــدة ذات طابع إرشادي بسبب ورود أفعال أمر و كذلك أسلوب نهي 

: النصوص اإلرشاديــة تحتوي على 
المقطع اإلرشادي - 2مقدمة سردية بسيطة - 1

. المحافظة على صحة الجسم من خالل اتباع اإلرشادات السليمة :  الفكرة العامة 
الخاتمة - 3

: األفكار الجزئية 
 ( 2-1 )دعوة الشاعر إلى إتباع النصائح التي تكفل صحة القارئ و سالمته      - 1
 ( 9-3 )النصائح و اإلرشادات المهمة لصحة اإلنسان  - 2
 ( 10 )نتيجة إتباع اإلرشادات و النصائح  - 3

وتمضي درب عمرك مستقيما ** إذا ما شئت أن تحيا سليما : البيت األول 

أردت : شئت مرادفها 

على هذا النحو : هكذا تعطى و تكتسب : تؤتى 

وال تتركه معتال سقيما ** فراقب صحة البدن المعافى 

أراد الشاعر أن يبين للقارئ األسباب التي تعينه على اكتساب صحة جيدة خالية من األمراض من خالل إتباع 
بعض النصائح التي خرجت من طبيب اكتسب مع الزمن خبرة و فهما في كيفية تقديم العالج  للمرضى 

تقديم العالج للمرضى : تطبيب الورى تحيا مرادفها تعيش و مضادها الموت 
كناية عن الخبرة والدراية : أضحى فهيما 

ستؤتى هكذا عقال سليما ** إذا ما كنت ذا جسم سليم : البيت الثالث 
اعلم أن العقل السليم في الجسم السليم 

اهتم بالصحة و راقبها بشكل دائم و ال تدعها عرضة للمرض 

مارس الرياضة لما لها فوائد عظيمة و المدوامة عليها تعتبر إنجازا عظيما 

يخبرنا الشاعر بأن صاحب الجسم السليم حتما  سيكون له عقال سليما  وهو يتوافق مع المقولة التي 
العقل السليم في الجسم السليم 

المدوامة واالستمرار : كل يوم 

و اعتبر أن من يحافظ على ممارستها قد حقق نصرا كبيرا 

وأبق الجسم ممشوقا وسيما ** ووزنك ليس يفرط في ازدياد 

يدعو الشاعر إإلى االهتمام الدائم بممارسة الرياضة لما لها من فوائد تعود بالنفع على الجسم 

يدعو الشاعر إلى االهتمام بالصحة و القيام بكل الوسائل التي تكفل بقاء الجسم معافى 
و النهي عن التكاسل في ذلك  حتى ال تصيبه األمراض

تعد أخي إنجازا عظيما ** ممارسة الرياضة كل يوم 

طارئة : عارضة 

أسرف و جاوز الحد المسموح : يفرط 
حافظ على رشاقة الجسم الوسيم بالوزن الصحي وابتعد عن السمنة 

ينهى الشاعر من اإلهمال في ممارسة الرياضة و التناول المفرط للطعام الذي يؤدي للسمنة
ويدعو إلى المحافظة على الوزن الصحي الذي يجعل الجسم وسيما رشيقا 

فكن عند اختيارهما عليما ** طعامك و الشراب هما غذاء 
اختر الطعام و الشراب اختيارا صحيا 

خبيرا  عارفا: عليما 
ينصح الشاعر المتسوق بأن عليه دوما اختيار طعامه و شرابه بدقة وعناية ومعرفة النافع و الضار 

المعدة بيت الداء : و البيت يتوافق مع األثر 

لديه ستأخذ النصح الحكيما ** وزر مع كل عارضة طبيبا 
زر الطبيب كلما أحسست بوعكة صحية طارئة و حتما ستجد عنده العالج المناسب

وعشت بصحة عيشا نعيما ** رزقت أخي عافية وخيرا 
يلخص الشاعر نتيجة االلتزام بتلك اإلرشادات التي ذكرها من البيت الثالث للتاسع و كيف إنها 

تعود لصاحبها بالصحة والعافية والخير و تجعل حياته في أحسن حال 

يطلب الشاعر من كل إنسان إذا أحس بألم أو وعكة طارئة الذهاب مباشرة للطبيب الذي سيوفر له العالج المناسب

فكم طبب النوم الجسوما ** قريرا  (تهنأ  )أخي نم باكر 
نم مبكرا يزيدك صحة و حيوية 

مرتاح البال مطمئنا : قريرا تسعد و تفرح : تهنأ 
النوم مبكرا تجعل االنسان سعيدا مرتاح البال مطمئنا و تكسب الجسم صحة وحيوية 
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