
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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  Baniyas International Private School                                                مدرسة بنً ٌاس الدولٌة الخاصة        

       Department of  :.     اللغة العربٌة                                                                                                            ( 2+ روضة 1رٌاض األطفال    ) روضة

        Grade    :      5                                                                         ( بنٌن +بنات  9  -1المرحلة األساسٌة  ) 

    :Subject  كن بلسًما                                                                                                                            ( بنٌن + بنات 12+  10) الثانوٌة   المرحلة

                  worksheet :                                                                                     : ........................................................ االسم
                                                    ) semester 
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3,       
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(1                                                   9201- 8201 arSchool Ye    

 
  عيقَاودالوج إُ صاس غٍشك  مِ تيسَاً إُ صاس دهشك أسقَا

َِّ عيى اىذٍاج تثعض ٍا إُ اىذٍاج دثرل موَّ مْىصها   .. ال ذثخي

ِْ وإُ ىٌ ذجَض درى تاىثْا   أيَّ اىجضاء اىغٍُس ٌثغً إُ هَى ؟ أدس

ِْ را ٌنافُئ صهشجً فىادحً ؟   أو ٍِ ٌثٍُة اىثيثو اىَرشَّا ؟ ٍَ

  إًّ وجذُخ اىذةَّ عيَا قٍَا ٌاصاحِ ُخز عيٌ اىَذثح عْهَا

  عاشْد ٍزٍَحً وعاش ٍزٍَا ىى ىٌ ذَفُْخ هزي ، وهزا ٍا شذا ،

  ىىال اىشعىس اىْاط ماّىا ماىذٍى أٌقظ شعىسك تاىَذثح إُ غفا

  واتغض فٍَسً اىنىُ سجْا ٍظيَا أدثة فٍغذو اىنىر قصشا ٍّشا

 ٍعاًّ اىنيَاخ:
 سٌ قاذو× تيسٌ : عصاسج طثٍح ىشفاء جٍَع اىجشوح

 األسىد اىَشقظ تاألسىد واألتٍض، ج أساقٌ  أسقٌ : اىثعثاُ 
 سيثرل وٍْعرل . ×   دثرل :وهثرل و أعطرل  

 اىزً × اىثْا : اىَذح 
 اىغٍس :اىَطش اىغضٌش اَذً تاىخٍش ، ج غٍىز و أغٍاز  
 ذىقف . × هَى :ساه وّضه تغضاسج  

 فىادح :شذٌذج اىشائذح . 
 اىصىخ اىقثٍخ . × ٍرشٌّ :اىصىخ اىجٍَو 

 ذْعذً اىشائذح . × ْرشش اىشائذح اىطٍثح ذفخ :ذ
 شذا :غْى . 

 صذٍذح وٍقثىىح . × ٍزٍَح :شذٌذ اىعٍة 
 ذٍقظ . × غفا :ّاً 

 اىذٍى : األىعاب ، ً دٍٍح . 
 ٌَسً × ٌغذو : ٌصثخ 

 اىنىر :ٍْضه ٍِ خشة ، ج أمىار .  
 ٍظيٌ . × ٍّش : ٍضًء 
 أدثة . × أتغض : أمشٓ 



  
اششح أتٍاخ  ًَ  :مِ تيس

 بالطبٌعة واالقتداء أخٌه وحب بالحٌاة التفاؤل إلى اإلنسان دعوة: للقصٌدة العامة الفكرة

 (3-1)األبٌات 

ً  كن ً  دهرك صار إن بلسما   علقما غٌرك صار إن وحبلوة ارقما

  ما ببعض الحٌاة على تبخلن ال كنوزها كل حبتك الحٌاة إن

 همى؟ إن بغًٌ الغٌث الجزاء أي بالثنا حتى ، تجز لم وإن أحسن، 

  الشرح

 ، الفرٌسة األفعى تعتصر كما بمصائبها الحٌاة تعتصرنا حٌن الناس مع الشافً كالبلسم نكون أن منا الشاعر ٌطلب 
 مع نتعامل ٌجعلنا مما الجمٌلة نعمها من وهبتنا فالحٌاة المر؛ النبات مثل الناس ٌكون عندما اللسان حلوٌن نكون وأن

 .  الصادقة البسمة و الطٌبة الكلمةو والمحبة بالخٌر اآلخرٌن

ً  ٌحسن أن اإلنسان وعلى  بالخٌر علٌنا ٌنزل مادعن المطر مثل ونكون ، والعرفان الشكر انتظار دون لآلخرٌن دائما
 .  وبركته خٌره على ثناء منا ٌنتظر أن دون ، والبركة

 .مقابل أنتظار دون والعطاء للبذل الدعوة(: 3-1) لؤلبٌات الرئٌسٌة الفكرة

 (6-4األبٌات) 

 من ذا ٌكافىء زهرة فواحة أو من ٌثٌب البلبل الترنما ؟ 

 ٌا صاح خذعلم المحبة عنهما إنً وجدت الحب علماً قٌما 

 لولم تفح هذي وهذا ما شدا عاشت مذممة وعاش مذمما 

  -الشرح:

من أحد جزاء وال شكر ، فعلٌنا  ٌتساءل الشاعر عمن ٌقدم المكافأة للزهرة العطرة والبلبل المنشد ، فهما ال ٌنتظران
أن نتعلم ونأخذ قوانٌن الحب من تلك الزهرة وذاك البلبل ؛ فالحب علم نافع لئلنسان ، والبلبل والزهرة لو لم ٌقدما 

حب الناس وقدم لهم ا الخٌر والحب لآلخرٌن ما شعر بهما أحد وعاشا مذمومٌن مكروهٌن ، كذلك أنت لتكون محبوبً 
 الخٌر مثلهما. 

 من مظاهر الطبٌعة فً اإلقبال على الخٌر والعطاء . الستفادة فكرة الرئٌسٌة لؤلبٌات : اال

 (8-7األبٌات )

 أٌقظ شعورك بالمحبة ان غفا لوال شعور الناس كانوا كالدمى 

 أحبب فٌغدو الكوخ كونا نٌرا وابغض فٌمً الكون سجناً مظلما

ر فً نفوسنا ولو للحظة واحدة ، بل علٌنا أن نبقً مشاعرنا ٌحذرنا الشاعر من موت أو غفوة الضمٌر ومشاعر الخٌ
 ا بالحب ، فلوال هذه المشاعر لكنا مثل األلعاب التً ال حٌاة فٌها . متٌقظة دومً 



أحبب الناس وتمنى الخٌر لهم ، تجد الدنٌا واسعة مضٌئة ملٌئة بالتفاؤل والخٌر ، وإن شئت أن ترى الدنٌا سجناً 
 بغض والحقد لآلخرٌن .ضٌقاً مظلماً، فجرب ال

 الفكرة الرئٌسٌة لؤلبٌات : سعادة اإلنسان فً شعوره بالحب والخٌر لآلخرٌن.

 

 



 

                                                       Banniyas International School     مدرسة بني ياس الدولية الخاصة     
                                                                            Subject  :   Arabic(  2+روضة1رياض االطفال )روضة       
                                                                                Grade   :    5( بنين  + بنات   9-1المرحلة االساسية )       
                         School Year  (2019-2018 )             (3) Term(  بنين +بنات   12  -  10المرحلة الثانوية  )       

                           
 ( ة عمل عن درس )كن بلسما رقو

 
 لية ثم أجب عما يليها من أسئلة .أقرأ األبيات التا - 1

 كن بلسما إن صار دهرك أرقما          وحالوة إن صار غيرك علقما 
 إن الحياة حبتك كل كنوزها               ال تبخلن على الحياة ببعض ما 

 أحسن وإن لم تجز إال بالثنا               أي الجزاء الغيث يبغي إن همى 
 من ذا يكافىء زهرة فواحة                أو من يثيب البلبل المترنما 

 يا صاح خذ علم المحبة عنهما             إني وجدت الحب علما قيما 
 

 ( نباتا  – دواء  – عصارة طيبة )   ...............( بلسما هات مرادف كلمة ) -أ

 
 ( دواهر  – دهر  –  ضهر )      ( ..................        دهور مفرد كلمة ) -ب
 
 ( طيب  –  حلوا  –   مرا )   .........            ( ............  )علقما ضد كلمة  – ت
 

 (علماء –علوم  –  )عالم      ( ......................        )علم جمع كلمة  –ث 
 
 ما الفكرة التي تحملها لنا األبيات السابقة ؟ -ج

......................................................................................................................................... 
 
 وما الغرض منه ؟ األخير ع األسلوب في البيت وضح نو -ح
 

......................................................................................................................................... 
 
 ( في قول الشاعر )ال تبخلن اللة صف الد -خ

..................................................................................................................................... 
 وضح من خالل النص العاطفة المسيطرة على الشاعر . -د

...................................................................................................................................... 
 الذي يطلب فيه الشاعر تقديم اإلحسان للناس دون أجر أو جزاء .اكتب البيت  -ذ

........................................................................................................................................ 
 
 
 

 
 


