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ح  ي بيئتنا حياتناقصيدة ) شر
ي الفصل  ( للصف الخامس االبتدائ 

  إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                                          الثائ 

ي قصيدته مظاهر الث  يبي   الفكرة العامة : 
اء  الّشاعر ف 

ي  ي بالده داعًيا إىل المحافظة عىل البيئة البيئ 
 ف 

ي  3-1: االفكار الرئيسة     
مأوى  البيئة االمنة 8-4الطبيعة  ..  من  : أثر المطر ف 

 الدعوة اىل المحافظة عىل البيئة  -9الطيور   
ح الصور الجمالية   ونث  البيت االبيات  شر

 والفنية

ًا من رّبك يا ولدي            انهمر المطر عىل بلدي-1  خث 

 انهمر
  

 نزل بغزارة
  ها مضاد و  

 انحبس

داللبببة عبببىل ابنبببه بكابببده شببباه الشببباعر 
 به   حاه وتعلقه الشديد 
 يا ولدي : اسلوب نداء

 انو بلرده علر  بغرلار  نرل  المطرر ان قائال : ولده الشاعر يخاطب
 .  خلقه عل  بها انعم يالت هللا نعم من هو المطر هذا

يسبببببباوي الّشبببببباعر بببببببي   البيئببببببة :  )بيئتنببببببان حياتنببببببا( بببببببي    العالقببببببة
ي حياة أهل الالد. ة البيئة أهمي تأكيًدا عىل وذلك والحياةن

 ف 

 تزهو بزفاف يا كادي     و الدنيبا تادو كعروس -2

 

 تادو  
 تزهو 
 

 تظهر 
ين   تتجمل , تث  

ي امبببببباحت  ميلببببببة  شبببببباه الببببببدنيا  الببببببئ 
بعببببروس  ميلببببة  الخالبببببة  بمظاهرهببببا 
الثيببباب وهأنهبببا  ترتبببدي  بأ مبببلتزينبببت 

 لااس الزفاف 

ي شاه الّشاعر الد
ي مالها بالعرو  نيا ف  ي تث    ة. ن بأبىه حلس الئ 

ي 
ي هبببببب ه الصبببببورة ا ثببببببر  المعببببببئ  : أثرهبببببا ف 

وقبببببد وّلبببببب  الّشببببباعر ف 
كه المطر الطي ي ب ال ي يث 

 ا رض ف 

َّ الر   ِ-3  و ا رض بأثواب  دد        مل بأعشابو اخض ر

  

 َّ  اخض ر
 

 الرمل
 

 امب  شديد 
ة  الحض 
اب   الث 

ة  ي  شديد الخض   شاه الرمل بشر
دي ا مل رتي بإنسانوشاه االرض 

 الثياب
ار   اخض  : داللة عىل شدة االخض 

باء بسببب نمبو االعشباب  ومن شدة المطر اماحت الرمبال خض 
ة بكببل مكببان واالرض امبباحت  ميلبببكبب بب حلببة  ميلببة ث  ة تكتشي

 بعد ان ارتوت ماء بسبب المطر . 
  دد :  خيال  بأثواباخض  الرمل : حقيقة     االرض 

 استخدام اللون اخض   وظف الشاعر حاسة الاض من خالل

ِرد          مهوى ا طيار مغانينبا -4
ر
ي هم طث  غ ي وطئ 

 ف 

 مهوى 
 

 مغانيها 
 غرد

بي    اسم مكان
  الي   
 منازلها 
 ئ  طرب وغ

ل به الطيور  شاه المكان ال ي تث  
ببيت تعيش فيه سعيدة فرحة 

 بالمطر
ة  هم : للداللة عىل الكث 

يبي   الشاعر ان الطيور تشجعت عىل  االقاال اىل بلده واتخاذ 
ي  ال مأوىبيوت بي   الجا

ة الطيور المغردة ف  ويشث  اىل كث 
 وطنه 

 وظف الشاعر حاسة السمع  من خالل استخدام هلمة غرد   

ي عدد          و إليها هجبرة أشاب -5
 شئ ّ ال تحىص ف 

 اشاب 
 

 شئ  
 تحىص 

  مع  من الطيور
 فردها : شبم

 مختلف
 تعد 

شاه الطيور المها رة اىل وطنه 
ها روا من مكان لمكان  بأشخاص

 بحثا عن الجمال والراحة واالمان 

لطيور بشكل مجموعات لخمة ال تعد وال تحىص  اىل تها ر ا
ات وانتشار االمن واالمان  بلد الشاعر النه بلده مليئة بالخث 

 والسالم . 
 

 تفبد و لغيبر بالدي لم               هاواحبات الخث  تعانق ِ-6
 واحة
 تعانقها
 تفد 

 
ٌ
ة ِصيار ْرٌض خر

َ
 أ

 تصافحها 
ي 
 تائ 

اء والطيور  حالوا شاه ة الخض 
 حاا ومودة يعانق انسان  نسانبإ
 

بت بكببل مكببان مببافحت هبب ه الطيببور  ب ي انتلر وحببئ  الواحببات الببئ 
ي الوطن الجميل ال ي امتأل عشاا و ماال ونقاء 

 مرحاة بها ف 
 ن مفات اهل بلده المحاة لالخرين من خالل تعانقها م

تنبا -7 ي عهبد وداد م                و الحيوانبات أحبَّ
 نعقبدف 

 عهبد
 وداد
 منعقد

 ميثاق
 ود وحب 

 ملتئم , مجتمع 

شبببببببباه قببببببببوة العالقبببببببببة بببببببببي   االنسبببببببببان 
والحيبببببببوان بميثببببببباق وعهبببببببد يربطهمبببببببا 

 بعضهما باعض 

ت عهبببدا وميثاقبببا يربطهبببا وحببئ  الحيوانبببات احابببت البببوطن واقامبب
مببن مببفات اهببل بلببده الصببدق والوفبباء مببن خببالل عهببد و بالنبباس 

 وداد منعقد

ي منأى  -8
 عن ميد  اان مضطهدا             تحيا بسالم ف 

 مناى 
 تحيا 

 مضطهد 
 سالم 

 ُبعد 
 تعيش 

ه بقسوة  عامل غث 
 امن وطمأنينة

مها ومف الشاعر ان من يصيد الحيوانات انه  اان النه سيحر  
 من العيش والحرية ييلد معروف باالمن واالمان 

 من مفات اهل بلده الرأفة والرحمة 

 وأِدم دوأِدم يسمتها لالب بيئتك احفظها يا ولدي               -9
 

يطالبببب الشببباعر ابنببباء بلبببده ببببان يحبببافظوا عبببىل البيئبببة وان تبببا    شاه الشاعر البيئة بكائن حي يبتسم  ا علها دائمة 
 بجمالها وعدم العاث بمظاهر الطبيعة فيها زاهية 



 

 


