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ح قصائد الصف    شر
كاملة  الرابع االبتدائ   

  
  نارص رحال  أ. باسم – الفصل الثائ 

 

الكتاب صفحة  الكتاب   

 
 القصيدة

 من إىل 

ة وابنها 87 91 القراءة  القبر

 الزهرة والمطر 132 134 القراءة
 ضاد العرب 23 25 وطن   البحرين

 المدرسة  26 28 وطن   البحرين
 



 

 

 شرح أ. باسم ناصر رحالدراسة فقط            -الابتدائي / الفصل الدراسي الثاني  رابعف ال( للص القبرة وابنهاقصيدة ) شرح وتحليل 
 

َأَهمِّيُة َطاَعِة َنَصائِح اأُلمِّ، َوَما َيْنَجرُّ َعْن  العامة:الفكرة 
 ُمخاَلَفِتَها ِمْن َعواِقَب وِخيَمٍة.

 املظاهر اللغوية والبالغية معاني املفردات
 والصور اجلمالية 

 بيتشرح ونثر ال
 معناها الكلمة

 القبرة   الشجرة تَُطي ُِر ابنَها بأَعلى    رأيُت في بعِض الرياِض قُـبََّرْة -1
 

 الرياض 

طائر من الطيور  
  .المغردة
 البساتين 

1-  ِ يَا جَماََل: نِداء، يُدلُّ على ُمََلَطفــَ
 األم ِ البنِها في الحديِث.

 

ْد : -2 ــِ ــلو  اَل تَعتم ــي، يبــي ُِن أس نه
 تحذيَر األم ِ البنِها .

 
3- ،،ْ ــِ ْ:: ق ــَ ــُد أســلو  اْفع ، يُِفي ر  ــْ أَم

 النُّْصَح واإلرشادَ 
 
أن ِي -5 ُح َسبََب التَــّ َكْي: للتَّْعِليِ:، يَُوض ِ

 في الطَّيَرانِ 
 
خال، االشارة : تــدل علــى خطــأ   -6

 وتسرع الفرخ  
 
 
اِن  -7 اَا باإلنســَ اِعُر الجنــَ َشبَّهَ الشــَّ

ى عنــهُ  اِ بَهُ ويتولــ  وُن ِــَ الــذي يَوــُ
 وقَت الحاَج ِ 

 
أســلو  :  لو تــأنى نــال مــا تمنــى  -9

شرط يوضح امتناع  دوث األمــاني 
 بسبب التسرع واالستعجال.

 
غاي  المستعجلين فوته . تعبيــر -10

جمي: يوضح عاقب  االســتعجال فــي 
ــى الوســارة  ــىدي خل ــذي ي األمــور ال

 والندم.
 

ى البساتين قبرة تدر  ابنهــا شاهدت في خ د -1
 على الطيرن.

تقول له يــا مــن يجمــ: العــد ال تعتمــد علــى  -2
 جنا ك اآلن فهو ضعي،

وق، على مســافات قريبــ  فــي الطيــران كمــا  -3
 أفع: أمامك

انتقلت من غصن خلى غصن قريــب و جعلــت  -4
 وقتا لني: قسط من الرا  .

كــي يســتريح ابنهــا بــين كــ: نقلــ  فــَل يتعــب  -5
 على الطيران.  ويسقط وبذلك يتدر 

ــ  فوــال،  -6 ــه العالي ــات مهارت ــا خ ب ــأراد ابنه ف
 خشارة أمه.

وطار مساف  كبيرة  تى ارتفع ارتفاعاً كبيرا  -7
 فلم يتحم: جنا ه فسقط على األرض.

 فانكسرت ركبتاه و تبدد  لمه في الطيران. -8

و لـــو ســـمع نصـــيح  أمـــه لـــتعلم الطيـــران  -9
واســتطاع مـــع الوقــت الصـــعود والطيـــران 

 ببراع .  لمسافات عالي 

لك: شيء في هذه الحياة أوانــ  ومــن يتعجــ:  -10
 يوسر وال يص: خلى مبتغاه.

 
, وهــو   خن المغزى الولقي لحكاي  القبرة وابنها واضح

أن يتعود الطفــ: علــى أن يســتمع خلــى النصــيح  , وأن 
وال ســيما  , يحذر من الوطأ , وأال يكابر أو يغتر بنفسه

 ــذره مــن الوقــوع فــي فــ  خذا كانت أمه أو والــده قــد  
المكابرة والغرور وهكذا رأينا ابن القبــرة وهــو يهــوي 
خلى القاع مكسوراً جنا ه , ألنه لم يحذر، ولم يحتــر  

. ولــم يســتجيب لنصــح من خطــر الوقــوع علــى األرض
 أمه أ ناء التدريب على الطيران

 لَهد ِ ال تعتَِمْد على الَجناا ا       وْهَي تقوُل: يا جماَل العـُد ِ -2
 العد 
 الهد

 بيت الطائر 
 الضعي،

   وافع: كما أَفعُ: في الصُّعودِ        وقِْ، على عوٍد بجنِب عوِد -3

 غصن فنن  وجعلْت لك: ِ نقل  ٍ زمنْ              فانتقلَت من فَنٍن خلى فَنَْن -4

 اءِ فَل يََم:ُّ  ِقََ: الهو       كْي يَْستريَح الفْرُخ في األَ ناِء -5
 الفرخ 
 يم:

 ِغبر الطير  
 يشق عليه ويرهقه 

ا أَراد يُظهُر                  اإلشارةلكنَّه قد خال، -6  الشطارة لمَّ

 
 خال، 
 الشطارة 

 عصا / اخطأ  
 البراع 

 فوانه َجناُ ه فوقعـا       وطار في الفضاِء  تى ارتفعا -7
 خانه
 

 غدر به
 

 ولم يَنَْ: مَن العَُل ُمناهُ          فانَكَسَرْت في الحاِل ُركبتاه ُ-8

 
 لم ين:  
 العَل 
 مناه

 لم يحص:  
 المجد 
 / هدفه  مبتغاه

ى -9 ا              ولو تأنى ناَل ما تمنَـّ  وعاَش طوَل ُعمِرِه ُمَهنَـّ
 تأنى  
 مهنا 
 

 تمه: 
 مرتاا 
 

 وغاي  ُ المستعجلين فـوته       لك: ِ شيٍء في الحياة وقتـهُ -10
 
 

 اي  غ
 فوته
 

 هدف
 خسارته 

 

 



  

 

ح قصيدة الزهرة والمطر     ي  شر
ي الفصل الثائ 

 إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                                               8-1حفظ ودراسة كاملة من  - الصف الرابع ابتدائ 
 الفكرة  العامة

ْحقيُق 
َ
عِب. ت ِل الجْهِد والتَّ

ْ
األْهداِف واألمنياِت يكوُن ِبَبذ  

لدروس المستفادة ا  

ال يجوز لإلنسان أن يذكر فضله ويمّن عىل اآلخرين -1  

ي -2  ي النعم إال بالجهد والتعب ال بالتمن 
ال تأئ   

 األفكار الرئيسة 

ي النجاةِ شََ (   1-2)  
 المطِر رجاء الزهرة ِبال مقابٍل أو تفاخٍر. (  4-3)  ْكوى الزهرِة الظمأ ورَجاؤها ف 

ُ
تلبية  

ي َسقِيهاُسخُط الزهرِة عىل  (   5-6. ) 
ِف الزهرةِ ( 8-7) . أسلوب المطِر ف  ُب المطر من ترصُّ تعجُّ  

 البيت
ي المفردات 

 معائ 
ح ونث    الجمالية والصور  المظاهر اللغوية والبالغية  البيتشر

 معناها  الكلمة 

ي -1  وينقــذنــي ويحــيينـي؟  ظمئـت فمـن يرّويـن 
 
 

 

 ظمئت 
ي 
 ينقذئ 

 يحــيينـي 

 

 عطشت عطشا شديدا 
ي  ي وينجين   يخلصن 

ي للحياة   
  تعبث   –يعيدئ 

حام   مجازي غرضه االسث 

 تراُدف 
ُ
: عالقة ي ي _ يْحيين ِ

ئ 
ُ
 ُينقذ

" صور الصورة الجمالية "  ي ظمئـت فمـن يرّويـن 
الشاعر الزهرة بانسان عطشان يبحث عمن 

 يسقيه ويرويه 
 

ي  ي  لقد عطشت عطشا شديدا فهل أجد من يخلصن   وينجين 
 ويعيد لي الحياة ؟  

ي : العالقة بينهما هي التضاد  ظمئت   يروين 
 

ي ؟ : أسلوب استفهام  فمن يرّوين 

 سحــابا منـه يسـقينـــي  لعـّل اللـه يبعــث لـــي  -2
 

 لعل  
 يبعث  
 يسـقينـــي 

ي  ج 
 حرف يفيد الث 

 يرسل 
ي     يروين 

ب وارتوي هللا عىس  لعل هللا : اسلوب ترج او رجاء    أن يرسل سحابا فيسقط المطر فأشر

 مّنـــي   فهّيـا واشـربــي أتيت إليـك فــي عجـل  -3
 

 عجل  
 هّيا 

 ك إليـ 

 الرسعة وهي ضد البطء  
ي الفعل أشع   اسم بمعن 

 حرف جرواسم مجرور  

 فهّيا : أسلوب أمر . 
ي : أسلوب أمر .    ئ   اشر
 
 

ي 
ي من ّ ئ  واشر  لقد جئت إليك عىل عجل فأشعي

 بــال ثمـــن وال مــــــّن                     إليـك المــاء موفــورا -4
 

 إليك
 موفور  
 مّن   
  

 

عن  فعل األمر خذ اسم بم
ة    موجود بكث 

 عم والجمع أمنان  نِ  
 

 إليك : أسلوب أمر 
ي . 

 بال ثمن : أسلوب نف 
ي  

 وال مّن : أسلوب نف 
 

ي متوافرة للكل
ال أطلب عليها ثمنا وال أعّد منحي إياها   قطرائ 

 لآلخرين فضال وال افخر عليهم بها 
ي " وال مّن " : شّبه المطر باإلنسان  

الصورة الجمالية  ف 
فاإلنسان هو الذي يمّن أو ال يمّن ليبي   لنا أن استفادتنا من 

 المطر ال يتبعها فخر منه أو مّنة 

 فقــد بللـــت أوراقـــــي       تمّهــل أيهـــا المطــــر  -5
 

 تمّهل  
 بللـــت 

  

 تباطأ وال تستعجل 
   -اصبحت مليئة بالماء 

 تمّهل : العالقة بينهما هي التضاد هّيا 
 تمّهل : أسلوب أمر . 

 سلوب نداء . أيها المطر : أ

ي  
ل أوراف 

ّ
ب ماًء ال أن تتبل توقف أيها المطر فأنا أريد أن اشر

   وأغرق . 

ي ؟                      أتروينــي فتغــرقنـــي  -6
 بمائــك أيهــا الساف 

ي 
ي ؟ : أسلوب استفهام .  الراوي الذي يروي الماء الساف   أتروين 

ي : أسلوب نداء .  
 أيها الساف 

ي الصورة الجمالية "  ر بالبحر  : شّبه المط "  فتغرقن 
ة المطر   الذي تغرق فيه األحياء ليبي   لنا كث 

ي بقطراتك ي وتغرقن   وأنت بهذه الطريقة من التقاطر تبللن 

 وهـذا أعجب العجـب !  أردت العيــش هـــانئة  -7
 
 

عجيب أمرك أيتها الزهرة ؛ كيف تريدين أن ترتوي بماء  أعجب العجب : أسلوب تفضيل ومرسورةسعيدة  هانئة 
 ر دون أن تتبلىلي . المط

 بـــال جهــد وال تعــب           فمـا مــن نعمـة تأتــي -8

ي  تعب ومشقة  جهد   
 ما من نعمة : أسلوب نف 

ي .  
 بال جهد : أسلوب نف 

ي 
 وال تعب : أسلوب نف 

 العالقة بي   جهد وتعب : ترادف 

ي وإنما ال بّد لنا من  ي بمجرد التمن 
لتعلمي أن ما نريده ال يأئ 

 التعب والتضحية للحصول عليه 



  

 

 وقفة تقويمية لنص الزهرة 

 من نص )الزهرة والمطر( أجب عن األسئلة التالية 

ي البيت المناسب له:  -1س
 اكتب تحت  كل معنى مما يأت 

ي حاجة الزهرة ويقدم لها الماء الكثير بغير   ثمن .  المطر يلن 

 بــال ثمـــن وال مــــــنّ  إليـك المــاء موفــورا

 تعجب المطر من الزهرة ألنها تريد حاجتها بدون تعب . 

 وهـذا أعجب العجـب !  أردت العيــش هـــانئة 

 ال يمكن الحصول عىل ما تريد بدون جهد و ال عمل.  

 بـــال جهــد وال تعــب  فمـا مــن نعمـة تأتــي

 ت من يسقيها و يروي عطشها. عطشت الزهرة فتساءل

ي   وينقــذنــي ويحــيينـي؟ ظمئـت فمـن يرّويـن 

ة الماء .   الزهرة تغضب من كير

ي ؟  أتروينــي فتغــرقنـــي
 بمائــك أيهــا الساف 

ي البيت الرابع؟ -2س
 بم شبه الشاعر المطر فى

 نا من المطر ال يتبعها فخر منه أو مّنة شّبه المطر باإلنسان فاإلنسان هو الذي يمّن أو ال يمّن ليبي   لنا أن استفادت



  

 

: أ -2س ي
 صل بي   كل كلمة وضدها فيما يأئ 

 التعب     ارتويت 

ي عجل 
 ظمئت    فى

ي مهل       نشاط
 فى

   الكسل     الراحة 
 
 أصل بي   الكلمة ومعناها :   - 3س

 ندى .     -ظمئ  :                       

 راحة وسعادة  . ال  -يروي  :                      

 عطش .   -موفور  :                     

ي .   -بلل     :                      
 يسق 

ء .   -هانئة     :                     ي
 التام من كل ش 

ي وضع تحتها خطا:  -4س
 اخث  اإلجابة المناسبة من بي   القوسي   فيما يأئ 

 عالم تدل العبارات التالية

 اإلشارة (  –الفرح  – االستفهام)         نـي                بمـائــك أيهــا الساقـي ؟أتـروينـي فتغــرق

 الفرح(  – التعجب  –)االستفهام            أردت العيش هانئة                    وهذا أعجب العجب



  

 

 
 استخرج من األبيات ما يىلي  -5س
ي منادى:    -ـه           مــن حرف جر:  -جـ         تمّهــلفعل أمر   –ب       وهـذااسم إشارة :  –:أ  

 الساف 
 
 : استخرج من األبيات تضاد :  6س

          ((------------     /--------------                                                                                           )) 

 استخرج من األبيات ترادف :  -7س
          ((------------     /--------------   )) 

ي جملة توضح معناها : 8س
 : ضع الكلمات اآلتية ف 

ء   ء  الرجل ظمئا شديداظمي  .  ظمي
ي حياة هانئةهانئة     .    أعيش مع عائلن 
 .  ماء المطر موفور بكل بقاع االرض: موفور  

ي النص ؟ ولماذا ؟ 9س
 : ما البيت الذي أعجبك ف 

------------------------------------------------------- 
ي البيت األول والبيت السادس ؟    :  10س

 ما الذي شكته الزهرة  ف 
ي ويعيد لي الحياة ؟البيت األول :.  ي وينجين   من يخلصن 

ي بقطراتكالبيت السادس   ي وتغرقن   . تبللن 

ي (   11س
ي )  تمهل أيها المطر     فقد بللت أوراف 

ي البيت الثائ 
                                                                                           : ف 

 مم غضبت الزهرة ؟  
ة الماء .   الزهرة تغضب من كث 

 كيف تصف كال من ؟  - 
 .  التكث    -الزهرة : أ
 .      التواضع -: أ  المطر
ي العبارة اآلتية :  12س

 : بي   الصورة الجميلة ف 
ي ( ) ظ    مئت فمن يروينى



  

 

 صور الشاعر الزهرة بانسان عطشان يبحث عمن يسقيه ويرويه

 : ما الحكمة المستفادة من األبيات   ؟ 13س
ي -2                  ال يجوز لإلنسان أن يذكر فضله ويمّن عىل اآلخرين-1 ي النعم إال بالجهد والتعب ال بالتمن 

 ال تأئ 



  
 إعداد املعلم  : باسم ناصر رحال                              الثاني الفصل  -  االبتدائي   الرابع للصف  ( أنشودة ضاد العربشرح  )                  

 الفكرة  العامة 

وحبه لها  العربية  باللغةالشاعر افتخار   

 االفكار الفرعية 
الذي تركته لنا اللغة العربية.  واألدبيبالتراث العلمي  اإلشادة  6-5  األوائلجمال اللغة العربية ودورها في رفعة وتقدم العرب :  4 – 1  

الدعوة للتمسك باللغة العربية وجعلها وسيلة لنشر قيم العرب:    8- 7  

 معاني املفردات 
 ت ونثر البيشرح  والصور الخيالية   املظاهر اللغوية والبالغية

 معناها  الكلمة

 ز زادنــــــا ـــحــرفــــا بع     ك يــا ضــادنــا مـــا أجـمـل -1

 

 

 ضادنا 
 عز 

 زادنــــــا 

 يقصد اللغة العربية
 فخر 

 ثروتنا ويقصد اللغة العربية  

يا ضادنا" ينادي اللغة تشبيها لها  في قوله : 
 الذي يسمع النداء  باإلنسان 

 تعجب   سلوبأ :  أجـمـلك: مـــا 

اللغة العربية، ويخاطبها   يبدأ الشاعر القصيدة متعجبا من جمال
 وجالال وتقديرا واحتراما   بقوله: ّإنك قد زدت العرب عّزة

 رزت أمجـــادنـــاقــد بــ قَت شمســا في العـال أشـر  -2
 

 العال
 زتبر 
   مجادناا

 الرفعة والشرف 
 أظهرت  

 هي الرفعة  جمع مجد و 

أشـرقت شمســا في العـال" شّبه علو منزلة 
بالشمس   األممية واشتهارها بين اللغة العرب

 العالية التي يصل ضياؤها لكل البشر

تميزت بين اللغات بعلو منزلتك، فأعجب الناس بك وتعلموك ومن 
 خاللك عرفوا تاريخ آبائنا املجيد 

دم    األممسـادوا  األلىضـاد  -3
َ
 عـدال وفضــال مــن قــ

 

 األلى
 سادوا
 عدال 

 وفضــال 

 الذين 
 حكموا  

 الحق يحكمون ب 
 اصحاب فضل  

كريم    بإنسان صور الشاعر اللغة العربية 
  لآلخرينجواد 

في قديم  األممقوية التي سيطرت على بقية  لغة  ةلغتنا العربي 
 الوفيرة  الزمان فنشرت بينهم العدالة ولم تبخل عليهم بخيراتها

 النعــــم  كأطياب دمــت       كــم أســعـــدت أجـدادنا! -4
 

دمت  ُ
 

 أطياب 
 النعم

  كم

 استمريت وبقيت  
 أي املستحسن جمع طّيب 
 وهي الخيرات  جمع نعمة 

 تفيد الكثرة والتعّدد 

شبه الشاعر اللغة العربية بالش يء الطيب  

  الخير الوفير لآلخرينالذي يقدم 

بجمالها  مبعث سعادة  العربية اللغة  تبقى أن  يرجو ويأمل الشاعر 
 كما تمتعوا بخيرات العرب الكثيرة  بياتهادأ، وطاملا متعتهم بروعة 

 شعــرا ونثرا مــن ذهـب   بــالضــــاد فنــــــان كتــب -5
 

  اآلباء خلدها  التي  األدبية اآلثار شّبه  ادبا   نثرا 
باللغة العربية باملصوغات   واألجداد

 ثار لآلالذهبية، ليشير إلى القيمة الكبيرة 

التاريخ آثارا أدبية من شعر ونثر ذو قيمة كبيرة بهذه اللغة  خلد لنا 
 الجميلة. 

 عـلمـــــا وفنــــا قــادنـــا  عاش العرب عاش العرب  -6
 قاد

 عاش العرب

  ترأس
 أسلوب دعاء

 التكرار يدل على تأكيد املعنى  

اللغة -شّبه حرف الضاد بقوله " قادنا "  
 بالقائد واملوّجه للعرب نحو العلم  -العربية

متنعمة بحياة  ان تبقى  ويرجو لها الشاعر االمة العربية  يدعو 
 سعيدة علمية وأدبية كان الفضل فيها وال زال للغتهم الجميلة.

 

 إْن قـلنـــا خـــيرا نسَمــع ــي يــا أخــوتي قولــوا مع -7
 

نسَمع نطاع   ُ   يا اخوتي : اسلوب نداء  ُ 
 : أسلوب أمر  قولــوا معــي

رّددوا ما  ويقول مخاطبا اياهم  العرب  هأخوتيستمر الشاعر بنداء 
أقول؛ فإن القول إذا كان خيرا فال بّد أن يجد له من يلتفت إليه 

 قيمنا لكل الدنيا  إليصالويطيعه، فلنستخدم لغتنا الجميلة  

 كانــت وتبقــى ضـــادنــا  الضــــاد حــــرف أملعـــي  -8
الذكي، النشيط، خفيف   أملعي 

 الروح والحركة 
 

بالشخص   العربية  اللغة  ليبين  شّبه  أللمعي 
لكل  تصلح  نشطة  خفيفة  ظريفة  لغة  أنها 

 . اآلدابالعلوم وكل 

مرنة يسهل  لغة خفيفة يفتخر الشاعر بلعة الضاد ويصفها بانها 
، وهي لغتنا منذ  خلقنا وستبقى لغتنا  املجاالتاستخدامها في جميع 

 لالبد  



  

 



  
 إعداد املعلم  : باسم ناصر رحال                               10-6دراسة كاملة وحفظ من  –الثاني الفصل  - االبتدائي   الرابع للصف  املدرسةقصيدة شرح       

 الفكرة  العامة 

يتها   هم ِ
َ
اْعِتداُد املَْدرَسِة ِبَنفِسها َوَتوِضيُح أ

لِميِذ َومسَتقَبِله ِ
. في ِبناِء َحياِة الت   

   الرئيسةاالفكار 

لميِذ ِللمدرسِة وعدُم االستغناِء َعنها.  حاجةُ :   5-4                                 ِفيها. َطمأنُة املدرسِة وَترغُيبها لالْنضماِم :  3 – 1          الت 
لميِذ َمَع أقراِنه  :  10-8               تفاخُر املدرسِة بدوِرها في نهضِة الفكِر وبناِء املجِد.:  6-7   ِ

 اْستقباُل املدرسِة وترحيُبها للت 

 ت ونثر البيشرح    الجمالية   والصور  املظاهر اللغوية والبالغية معناها  الكلمة 

 كأم ال تمل عني           انا املدرسة اجعلني    -1

 

 
 تمل 

 
مُ 

َ
 َتصدُّ وَتْسأ

  

   صور الشاعر املدرسة بانها ام تعاتب ابنها حيث يعرض وجهه عنها 

 ال تمل : اسلوب نهي         اجعلني  :اسلوب امر       : اسلوب تشبيه كأم

الطفل حيث انه يصد ويبعد وجهه   املدرسة وتخاطب  تعاتب
والطفل ال يمكن ان   عنها وتطالبه بان ال يصيبه  امللل من ذلك

 يعرض بوجهه عن امه الحنونة  

 من البيت الى السجن        وال تفزع كمأخوذ  -2

 
 تفزع

خوذ  
ْ
  َمأ

 
 تخاف خوفا شديدا

خوذ  
ْ
 َمأ

صور الشاعر املدرسة بالسجن والطالب بالسجين وذلك لشدة خوف  
 مرة ألول باملدرسة  الطالب عندما يلتحق
 : اسلوب تشبيهكمأخوذ                وال تفزع : اسلوب نهي 

 السجن: عالقة تضاد   –البيت 

من خالل مخاطبته بانها ليست   الطفلتخفف املدرسة على 
 سجنا ولن تؤذي احدا ولن تقيد احدا وتقيد حريته 

 وانت الطير في الغصن         كأني وجه صياد    -3
 

 
 الغصن 

 
فرع الشجرة  

 اغصان   وجمعها

صور الشاعر الطفل بالطير الصغير الذي يخش ى ان يصطاد ووصور  
 املدرسة بالصياد وهذا يدل على تغير البيئة املفاجئة للطفل 

 : اسلوب تشبيهكأني وجه صياد    

وتصور املدرسة نفسها وتقول انها  ليست  بصياد يريد اصطياد   
 عصفورا عن غصن الشجرة   

 فغدا مني   ال او                 وال بد لك اليوم    -4
 وال بد 

 
حتًما أو ِمن 

  الضروري  
وحتى لو تخلفت ورفضت االلتحاق والدخول للمدرسة فحتما   : اسلوب نفي   وال بد

   ستدخلها عندما تكبر 

 او استغن عن العقل    اذن عني تستغني   -5
 

 
 استغن

 
  تخلى 

صور الشاعر من يتخلف عن االلتحاق باملدرسة كإنسان فقد عقله واصبح 
مجنونا وذلك اشارة الى اهمية دخول املدرسة والخطر الوشيك الذي يهدد 

 :اسلوب امر  استغن      من ال يلتحق باملدرس

سوف تصبح كاملجنون الذي فقدى عقله اذا لم تلتحق بي 
 درسة  الن العقل ال ينمووتدخل امل

 انا املفتاح للذهن             انا املصباح للفكر   -6
 

 للذهن
 

 
  لفطنة والذكاءا

صور الشاعر املدرسة بمصباح ينير الظلمة وصورها ايضا بمفتاح سحري 
 يفتح العقول ليدخل فيها الفهم واالدراك واملوهبة والذكاء 

ظلم  الذي ال يحسن تفتخر املدرسة انها من تنير  العقل  امل
 التفكير وانها تفتح الذهن والعقول الستيعاب املعلومات 

 تعال ادخل على اليمن     انا الباب الى املجد    -7
 

 املجد   
 اليمن

 الرفعة والسمو
 البركات والخير الكثير 

رفعووووة والسوووومو والر ووووي وكووووذلك الصووووور الشوووواعر  املدرسووووة ببوووواب كبيوووور يوصوووول ب
 ادخل / تعال :اسلوب امر.  الوفير واملقصود العلم صورها بباب فيه الخير 

تواصل املدرسة االفتخار بنفسها قائلة انها باب للوصول للمجد  
 والر ي والسمو وبدونها لن تستطيع ان تصل لهذه املراتب  

 غدا تلعب في حوش ي    وال تشبع من صحني   -8
 حوش ي     

 صحني  
 ساحة او فناء البيت 

 ساحة البيت 
 عر ساحة املدرسة بصخن طعام شهي لن يشبع من ياكل منه صور الشا

 : عالقة ترادف  صحني  -حوش ي          وال تشبع : اسلوب نفي 
ستعتاد اللعب في ساحتي بعد دخولك املدرسة وسوف يزول  

 عنك الخوف والرهبة 

 يدانونك بالسن               والقاك بإخوان   -9
 

 يدانونك 
 

 يقاربوك بالسن  
بعد التحاقك باملدرسة ستجد اطفاال يقاربوك بالسن فستلعب   اإلخوان نتيجة العالقة الطيبة التي تجمعهم صور الشاعر رفاق املدرسة ب

 معهم وتصبحون كاألخوة   

   نك .يحبو ين بمنزلة االباء وايضا ستجد باملدرسة معلم الذين يرعون ابناءهم ويحنون اليهم  باآلباءصور املعلمين     ما انت لهم بابن   و             وآباء احبوك  -10



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


