
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/5arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الفصل االول - كاملة الخامسشرح قصائد الصف   

الحضارة رمز - تتكلم البحرين – االخاء الى دعوة  –  على شواطئ البحرين  

                   2017 -2018 

36265635شرح االستاذ : باسم ناصر رحال   

 



 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                  2017/2018 الفصل الأول          ( للصف الخامس الابتدائي دعوة الى الاخاءقصيدة )         

 الفكرة العامة: 
الدعوة الى التعاون والمحبة لبناء مجتمع صالح بعيد عن 

 البغضاء والكراهية 

 االفكار الرئيسة :
لنفسه مذهبا في الحياة ويدعو الناس ان تؤمن به وتعمل بموجبه، مذهب الشاعر هو الحب ،الخير وااليمان بالبناء  الشاعر يتخذ: 1-2

 والتعاون والعطاء والتسامح ،فالحب هو ينبوع الحياة الذي يفجر كنوز الخير في االنسان.

 ولت هذه االرض الى مدافن ومقابر س البشرية تحبسبب وجود الطوائف والنزاعات وتفشي الكراهية والبغض والحسد في النفو: 3-6

 والهدم   صالح متقدم بعيد كل البعد عن الكراهية  يحمل الشاعر رسالة انسانيه يدعو فيها الناس الى التعاون لبناء مجتمع 7-8

 البيت
المظاهر اللغوية  معاني المفردات

والصور  والبالغية
 الجمالية

 شرح ونثر البيت
 معناها الكلمة

 أنَت إنساٌن وإنساٌن أنا فلماذا نحُن خصماِن هُنا -1
  

 خصمانِ 
 

 متجادالن
فلماذا نحُن خصماِن 

تفهام : اساااااااا هُنااااااااا
 انكاري

يخاطب الشاعر المتلقاي ويوجاه لاه ساؤاال ويقاو  انات انساان وأناا انساان ..اذن 
 نحن متشابهان ومتساويان ،فلماذا نعيش في خصام وفي عداوة؟

 لنا أزهاَرها ثمَّ ال نُْنبتُها إال قَنـا تُنبُت األرُض  -2
 
 قَنـا 

 نُْنبتُها

 
 رمح 

 تخرج ثمارها

 
:  ال نُْنبتُهااااا إال قَنااااـا

 اسلوب حصر

يكماال الشاااعر ويقااو  :ان االرض تنباات لنااا االزهااار وتعطينااا الخياارات وتماادنا 
 بالحياة ،فلماذا ال نزرعها إال رماحا ودمارا ؟ وزراعة االرض بالرماح كناية عن

 الحرب والدمار

 أرُضنا إْن شئَت تَغدو مسكنًا وإْن شئَت استحالت مدفَنا  ِ-3
 :  تَغدو

  استحالت
 مدفَنا

ذهب مبكرا 
 تحولتتصبح /

 مقبرة

 
: إْن شاااااائَت تَغاااااادو 

 اسلوب شرط

يكمل الشاعر ويقو : ان شائت وان رببات فستصابح هاذه االرض مساكنا ،ارض 
تعج بالحياة .وان رببت سوف تدمر هذه االرض وتجعلها مدفنا ومقبارة .ييوجاد 

 طباق في هذه البيت يكلمة وعكسها يمسكنا ،مدفنا((.

 ايها السائل عني من أنا  انا ذوب الحب طيب وجنى  -4
 ذوب الحب

 وجنى
 العسل 

قطف من ما ي
 الثمر

 ايها السائل
 :اسلوب  نداء

يتحدث الشاعر عن نفسه ويقو  لمن يسأ  عنه ،انه انسان يتحلى بالحب والخير 
 والعطاء،فهو انسان رحيم يشفق على القبح ويهوى الجما .ييوج

 سأناديك ولو ضاع الصدى وأدق الباب حتى تأذنا  -5
 ِِ  

 مذهبِي
 تأذنا
 صدى 

 مقصدي
 تسمح لي 

 الصوت  تََردَّدَ 

 
:  ولو ضاع

 اسلوب تمن 

ساستمر في دعواتك لتكون اخوة ولو كان ندائي مجرد صوت صدى , ساستمر 
بالدعوة وابقي قي باب الصداقة مفتوحا حتى تسمح لي بالدخو  لعالمك وتقبل 

 اخوتي وصداقتي 

 لن تراني حاقدا مضطغنا  كن كما شئت وخالف فكرتي  -6
 

 :  مضطغنا
 

 شديد الحقد
 
:  تراني حاقدا لن

 اسلوب نفي 

يتحادث الشاااعر عاان موقفااه تجاااه االنساان المخااالف لااه بااالرأي ،فهااو 
  سوف يتقبله ولن يكون حاقدا وكارها له

 فاجعِل اإلنساَن ِمثلي َمْوطنا َموِطني اإلنساُن ال لوَن لهُ  -7
 

  
 

 
: اسااااالوب  فاجعااااالِ  

 امر 

،فهو ال يمياز باين انساان يتحدث الشاعر عن موطنه ،فهو موطنه االنسان نفسه 
وانسان حسب لونه ودينه واصله ،ويطلب الشاعر هنا من االنسان االخر ان يتبع 

 موطنه ،فال يميز بين الناس حسب الوانهم وأصلهم ودياناتهم

 إْن برْسنا الحبَّ يُزهْر حولَنا   إْن زرْعنا البُغَض يأكلْنا مًع  -8
 البُغضَ 
 يُزهرْ 

 الكره
 ينبت ازهارا

: اسلوب   زرْعناإْن 
 شرط

يخاطاب الشاااعر االنسااان االخاار ويقااو  ان زرعناا الاابغض والكراهيااة فااي قلوبنااا 
فانها سوف تدمرنا معا وتؤثر علينا بشكل سلبي ،اما اذا برسنا ونشرنا المحباه 

 فإنها سوف تزهر حولنا ونعيش بمحبة وسالم
 



 36265635إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال     2017/2018 الفصل الأول  ( للصف الخامس الابتدائي رمز الحضارةقصيدة )  شرح       

 الفكرة العامة: 
 األزمانالبحرين بلد للحضارات عبر 

 

 االفكار الرئيسة :
: البحرين طبيعة جذابة وأبناء شجعان أبطال ة الثانيةالوحد: البحرين عريقة في حضارتها مواكبة للتطور الحديث. األولىالوحدة 

البحرين في  رجاالت: الوحدة الرابعة : أهل البحرين أهل نجدة وحسن خلق وإرادة قوية وتضحية.الوحدة الثالثةمثقفون متحابون. 

 العصر الحاضر وبناة نهضتها.

 البيت
 معاني المفردات

 والصور الجمالية  شرح ونثر البيت  المظاهر اللغوية والبالغية
 معناها الكلمة

 يـا أصــل كل فضيـــلـة لــم تمتهــن بحريـن يـا رمـز الحضـارة والسنن

أنت الحـداثـة فـي مقـاييـس الزمـن  مـن قــدم واألصالةأنـت العــراقة 
 تــولتــك المحــن بالدي ال عيشــي 

 

 زرم
 السنن
 فضيلة
 تمتهن
 العراقة  
 تولتك

 محنال
 

 مةعال
 مثالالطريقة والنهج وال 
 .وجمعها فضائل  درجة رفيعة 
 تحتقر، تبتذل. 
 ألصالةا
 زمتك. ال , استولت عليك 

 والشد ة. البالءجمع محنة وهي 

تــولتـــــك  بـــالدي ال عيشـــــي 
: اســــــلو  دعــــــاء  المحــــــــن

للبحرين ان يبعد عنهـا الـبالء 
 والفتن

عالقــــة  واألصــــالةالعـــــراقة  
 ترادف
 القة تضاداثة عالحدو قــدم
: اسلو   تــولتــك المحــن ال 

 دعاء غرضه النفي 
 لم يمتهن: أسلو  نفي

: بحريـــن يـــا رمـــز الحضـــارة
 اسلو  نداء

يا بلدي البحرين أنت مثال للتطور والرقي والتعايش بين 
ــذاه   ــانالم ــتواألدي ــل فضــيلة  ، وأن ــاأصــل لك  ال تقربه

قديمـة ألـن  رذيلة، وأنت بمقاييس الـزمن قديمـة حديثـة،
تواكبين التطور والتقدم  ألنك حضاراتك عريقة، وحديثة 
 والمحن. البالء... فليحفظك ا... بعيدة عن 

 الصور الجمالية
" و "أنت الحداثة" لم يقـل أنـت واألصالة"أنت العراقة 

 عريقة وأصيلة للمبالغة في هذه الصفات.
العريق الذي  ءشبه الشاعر حضارة البحرين بالشي

 لى نفسه منذ القدم يحافظ ع

يرات كالس  أ أنـت البيــارق فــوق أطــراف القنـا  ــنـانـت المشـــاعـــل نـ 

 والهنـــا بالديأنـت المحب ــــة يــا  أنـت الحــدائق مزهــرات ســوسنـا

 تــولتــك المحــن العيشــي بـالدي 

  البيارق
  المشاعل
 السنا
 سوسن
 القنا

 ني رات
 مزهرات
 الهنا

 مع بيرق وهو العلم الكبيرج
 جمع مشعل وهو إناء به شعلة. 

 لضوء الساطعا
نبتة زهرية عطرة الرائحة  

 الرمح 
 مضيئات.

 زهوره طالعة. 
 السعادة والفرح 

ــــــيرات كالس   عالقـــــــة  ــنــــــــانـ 
 ترادف
 : اسلو  تشبيه ــنـاكالس  

: اسلو  امـر  عيشــي بـالدي
 غرضه الدعاء

 
 المحن : مفردها محنة 

ــــــــــــارقالبي ــــــــــــراف.  ـ ,  أطـ
:  الحـــــــدائق,  المشـــاعــــــــل
 جموع تكسير 

والشجاعة والقوة فرايتك مرتفعة  البطوالتوأنت أرض 
، وأنت أرض العلم والعلمـاء، األبطالعلى رماح جنودك 

، وأنـت بالـد البسـاتين اآلخـرونوبنور علمـك يستضـيء 
ود البيضـــاء العطـــرة، وأهلـــك متحـــابين المطـــرزة بـــالور

فليحفظــك ا... بعيــدة عــن   يعيشــون حيــاة هانئــة ســعيدة
 والمحن البالء

 لبطــــوالتأنـــتل البيـــارق فـــوق أطـــراف القنـــا" إشـــارة 
 وشجاعة أهلها

 أنت المشاعل نيرات كالسنا" إشارة لعلم وثقافة أهلها.

"أنت الحـدائق مزهـرات سوسـنا" إشـارة لجمـال طبيعـة 
 البحرين.

"أنت المحب ة يا بالـدي والهنـا" إشـارة للعالقـة الحميمـة 
 بين أبناء البحرين

 ـكارم والفضـائـل والشـيممبلــد ال      بحـريـن يـا بلـد المـــروءة والشمـم

 والعــلم بالدينفــدي ترابـــك يـا  والضيـاغم والهمـم األشاوسبلـد 
 تــولتــك المحــن بالدي ال عيشــي 

   ّ 

 ةالمروء
 

 الشمم

 الشيم
 األشاوس

 مالضياغ

  االنسانالتي تزي ن  اآلدا 
 

 الرفعة والعلو الخلق،
 وجمعها طبائع  الطبع 

 الشجعان.. األبطال
 مفردها : ضيغم األسود

 :بحـريـن يـا بلـد المـــروءة
 اسلو  نداء

 

ن أصـحا  خلــق عاليـة وأفعــال وأبنـاكك يــا بلـدي البحــري
كريمــة ونفــوس فاضــلة، وهــم أبطــال شــجعان، يحمــون 
أرضك ويضحون بأنفسهم فداء لترابك ويحـافظون علـى 
ــركوس ... فليحفظــك ا...  ــا فــوق ال علمــك مرفوعــا خفاق

 والمحن البالءبعيدة عن 
بلد المروءة والشمم" إشارة لنخوة أبناء البحرين وعلو 



 
 الهمم
 نفــدي
 ترابـــك

 
 القوي ة اإلرادات 

 تضحي 
 ارضك

 لضعيف والمحتاج.قدرهم وإسراعهم في نجدة ا

  

ــاء  ــال أبن ــرم أفع ــارم والفضــائل .." إشــارة لك ــد المك "بل
ــد  والضــياغم"  األشــاوسالبحــرين وحســن خلقهــم. "بل

 ليبين أنه شجعان أقوياء باألسودشب ه أبناء البحرين 

 شــاده عيسـى ودق  لــه الوتــدقـد  ـديـدانيـه أح ال ريـن مجـدك بحـ
ــدهّ    ردـذا خـليفــة فــي جهـــاد مطـوكـ ا حمــدوالنهضــة الكــبرى تعه 

 تــول تــك المحــن ال  بالديعيشــي 

 هيداني

 دمج

 شاده
  الوتد

دها تعه   ّ  

  مطرد
 النهضة

 هيقتر  من
 العزة والرفعة والشرف

 بناه. 
 كل ما تثبت به الخيمة

اعتنى بها، حافظ عليها دائم ،  
  مستمر.

 التطور  والتقدم 

الوتد"  شاده عيسى ودق  له
شب ه النهضة التي تشهدها 
البالد بالبناء وشب ه الجهود 

التي تبدل للمحافظة على هذه 
النهضة بالوتد الذي يسند 
 البناء ويحفظه عن السقوط

ة والرفعة والتقدم الذي تشهدينه يا بلدي كل ه  إن العز 
بفضل جهود أميرك السابق عيسى بن سلمان فهو الذي 

ركانها وساعده على ذلك أخوه بدأ بناء الدولة وثب ت أ
خليفة بن سلمان، ولما استلم الملك حمد المهمة نهض 
بالبالد نهضة كبيرة، وال زال محافظا على هذه النهضة 

 البالء يرعاها ويهتم بها ... فليحفظك ا... بعيدة عن 
 والمحن.
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 معناها الكلمة شرح ونثر البيت المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات البيت

 أنا البحرين سْل عن ِّي الليالي  -1
رُّ بهِّ المعالي                           ْبَك بما تُسِّ  تُجِّ

 سلْ  -
رُّ  -  تُسِّ
 المعالي -
 

 اسأل -
 تُفرحُ  -
الرفعةةةةةش فال ةةةةةر   -

 فمفردها ) َمْعالة (

به ال اعر الليةالي باننسةاا الة   ش -
 يُسأل فيجيب .

 
 عالقش تضاد بين ) سْل + تُجبك ( . -

* تتحةة ا البحةةرين بلةةنا مفةةفن الفزةةر فااعتةةنا  عةةن الم انةةش 
التةي اانةع علي ةا  يةو ت:ةنل   ردا أندت أا تعةر  مةن ت ةنا 
البحةةةرين ـ ففةةةفتنسه بالسةةةألال رلةةةل ا يةةةاا السةةةالفش فالليةةةالي 

يك رسابش تفر َك فتُ خل علل قلبَك المسرات ؛ الماضيش ـ فستأت
 ل نن ا صا بش نفعش فشر   .

 بَي البترفُل في ال ضبات سان    -2
 ففي بحر  الثميُن من الآللي                      

 ال ضبات -
 
 الآللي -

سبال منبسطش علل  -
 سطح ا نض .

سمةةةؤ لأللةةةألة فهةةةي  -
 ال ُّن .

 تضاد من  يو الم اا بين   -
 بحر  ) ماء( [  –ال ضبات )يابسش(] 

ا ننيةةش بةةالنفي ـ امةةا أا فةةي  * البحةةرين اانةةع فا  الةةع أنضةةا
 بحرها الغالي فالثمين فالنادن من اللأللأل . 

 فنزلي في ال ناطئ االع انى  -3
 يُففغففنفي لفلفسَّعففادة فالفجفمفالِّ                      

الفففففتففيفات الفغفيفر  - الع انى -
 فنفسفاتمفت

* اما اانع البحر  تمتا  ب ثرة نزيل ا  يو اانع تسمل )بل   شبه ال اعر النزيل بالفتيات   -
المليةةنا نزلةةةش( فهةةة   النزيةةةل الجميلةةش ت ةةةبه الفتيةةةات الغيةةةر 

 المتنفسات التي تغني فر ش ل  ة سمال شناطئ البحرين . 

 فمن سحر الطبيعش في س نلي  -4
 ناثرت النهنن علل الرمالِّ ت                         

 سحر -
 س نلي -
 تناثرت -

 سمال فنفعش -
 ا ناضي المنبسطش -
 انت رت -

) تنةةاثرت النهةةنن (   شةةبه النهةةنن  -
المتنةةاثرة علةةل الرمةةال بحبةةات اللأللةةأل 

 التي تنثر علل نأس العرفس .

* فمةةةن مرةةةاهر سمةةةال الطبيعةةةش فةةةي البحةةةرين اثةةةرة النهةةةنن 
 بسطش  .فانت انها في أناضي ا المن

 فأشرعتي تبانت في الطنامي  -5
 تسير من الجننب رلل ال مالِّ                       

 أشرعتي -
 تبانت -
 الطَّنامي -

 سفني -
 تساب:ع

الففمففيفا  الفغفنيفرة  -
 المرتفعش

شبه ال اعر البحر بسا ش سباق  -
 فتنافس بين السفن .

 عالقش تضاد في المعنل بين   -
 ) الجننب + ال مال (.

* فتةةرى السةةفن فةةنق البحةةر تسةةير بمحةةاداة بعضةة ا الةةبع  
فاأن ةةةا تتنةةةافس فتتسةةةابا مةةةؤ بعضةةة ا فةةةنق أمةةةنا  البحةةةر 
المرتفعش ب ءاا مةن س ةش الجنةنب فانت ةاءا بج ةش ال ةمال بحثةا 

 عن اللأللأل .

 تسيُر علل الزليج ب ل ِّ أفا    -6
 ئم بالتتالياففأسفنفحفش الفحما                      

 أفا -
 
 
 
 الحمائم -

اتففجففا  فنففا فيفش  -
) فا فففا هن الزي 
الفاصل بين السماء 

 فا نض (. 
 طائر الحماا -

) اأسنحش الحمةائم (   شةبه ال ةاعر  -
أشةةرعش السةةفن البيضةةاء فةةنق سةةطح 
البحر بأسنحةش الحمةاا فهةي تطيةر فةي 

 السماء .

 ا البيضةاء فةي * تلك السفن تسير علةل سةطح البحةر بأشةرعت
 ال اتجا  فنا يش مثل الحمامات التي تطير في السماء .

 أنا ق  اْنُع في الماضي مناناا   -7
لُّ من الزليج رلل ا عالي                      يُطِّ

ا  -  منانا
 الجالل -

 منضؤ الننن -
) مئ نش ينضؤ فنق ا 

 سرا  (
 الرفعش فالعرمش .

) انةةةُع فةةةي الماضةةةي منةةةاناا ( شةةةبه  -
ال ةةاعر البحةةرين بالمئ نةةش التةةي تطةةل 

 علل الزليج .

* تعتةةن البحةةرين بتانيز ةةا فماضةةي ا المجيةة  ف العريةةا ـ ف:ةة  
ا للننن فعالمش فاضحش يسترش  ب ا اآلخرفا اما  اانع منضعا

 يسترش  البحانة بالمئ نش ..

 فها أنا  اضٌر  ا   سعي ٌ  -8
   ِّيسيُر من ال مال رلل ال مال                    

  ا    -
 
 ال مال -

سميل ف سن  -
 المنرر .

الجامؤ للصفات  -
 الحسنش .

* تتحة ا البحةةرين عةن  اضةةرها فت:ةةنل   بأنةه  اضةةٌر سةةعيٌ   ها  ر  تنبيه
فأاَّ مسةةت:بل ا م ةةرٌق يمضةةي مةةن ت:ةة ا رلةةل ت:ةة ا  خةةر نحةةن 

 ال مال فاا دهان .
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 الفكرة العامة 
  على شاطئ البحرين  رحلة صيد  االسماك 

 والمغزى هو المحافظة على الثروات البحرية 

  الرئيسة االفكار 

  مل وتقضي على المللممارسة الرياضة على شواطئ البحر تعطيه فوائد منها الصبر والتح  : 5   لة الفرح والسرور للشاعر وصديقه برحلة الصيد حا: وصف  4 -1
 نئنا: خطاب الشاعر لألسماك الصغيرة ووعده اياها باألمن واالطم  11-7الصبر مفتاح الفرج  واالنتظار نتيجته الفوز والكسب الوفير   :  6

 البيت
والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات

 شرح ونثر البيت الخيالية 
 معناها الكلمة

 بي وهيئ مكانك في جان         تعال الى البحر يا صاحبي   -1
 

 تعال : اسلوب امر يقصد به النداء  جّهز او حّضر  وهيئ
 : اسلوب امر غرضه التودد  وهيئ

ه في البيت صديقه طالبا منه ان يقبل ويأتي مع يخاطب الشاعر
 الى البحر وايضا طالبا بتجهيز مكانه للصيد 

 ك ونقذف بالشص او بالشب         تعال معي لنصيد السمك   -2
 ونقذف

 بالشص
 نرمي

 بالسنارة
مرات تدل على  3تكرار كلم تعال 

لحضور الشاعر  وتأكيداصرار 
 صديقه الى الصيد برفقته 

لشدداعر صددديقه للصدديد مسددتخدما ادوات الصدديد السددنارة يدددعو ا
 لرميها بالبحر الصطياد االسماك الكبيرة والشبك  

 اونجمع صيدا شهيا عديد      هناك سنقضي نهارا سعيدا   ِ-3
 سنقضي

 شهيا
 عديدا

 نمضي
 لذيذا

 كثيرا متنوعا

صور الشاعر النهار باإلنسان 
 السعيد الفرح 

 

سيقصديه مدع صداحبه بانده سدعيد النده يصف الشاعر النهار الذي 
 سوف يجمع صيدا كثيرا  شهيا لالكل 

 اسم االشارة " هناك " قصد به الشاعر البحر 

 بكور الى الصيد في فرحة وانشراح  تعال معي في بكور الصباح . -4
 انشراح

 ما بين الفجر وطلوع الشَّمس
 سرور، ابتهاج

 بينمها ترادف  –فرحة وانشراح 
 

عر يخاطب صديقه داعيا اياه الى الخروج مبكرا ما زال الشا
 للصيد لضمان صيد كثير من االسماك 

 لوتكسبنا الصبر مهما تط     فتلك الرياضة تنفي الملل  5. -5
 

 تنفي
 الملل

 وتكسبنا
 تطل

 تذهب او تزيل
 الكآبة

 تربحنا وتعطينا
 تطول وتمتد

 
 تلك : اسم اشارة للبعيد 

ه يشير الشاعر الى ان ممارسة الرياضة على شواطئ البحر تعطي
   -فوائد منها الصبر والتحمل وتقضي على الملل 

 اصطبار ار بعد انتظ ءبالشيوتظفر         فتفرح بالصيد بعد اصطبار -6
 وتظفر

 انتظار
 تفوز وتكسب

عالقة البيت بما سبق عالقة نتيجة 
 لسبب 

نجددداح والفدددوز الكبيدددر فدددي صددديد وانتظدددارك الطويدددل سددديتكلل بال
 االسماك بكثرة 

 نى الى البحر حتى تنال الم         سنلقي صغيرات اسماكنا -7
 نلقي 
 تنال

 المنى 

 نطرح 
 تكسب 

 الغايات والمال 

شددددخص الشدددداعر صددددغار السددددمك 
بأطفددددال صددددغار يحتدددداجون رعايددددة 

 واهتمام 

سليقي الشاعر وصديقه بصدغيرات السدمك للبحدر بعدد اصدطيادهم 
 ويدل ذلك على رأفة ورحمة الشاعر وصديقه باالسماك الصغيرة 

 ببحر جميل وشط ندي         سالما صغيراتنا واسعدي 8-
 سالما

 واسعدي  
 ندي      

 عليك ِ االمان 
 افرحي وابتهجي 

 كريم وسخي 

صور الشداعر شداطئ البحدر لدوفرة 
األسددددماك فيدددده بالشددددخص الكددددريم 

 السخي .

ها ى االسماك الصغيرة التي  يريد ارجاعيوجه الشاعر خطابه ال
 للبحر لتعيش فترة اطول لتكون في امان وسالم من الصيد 

 فعيشي به وال تحذري      ستبقين في الماء كي تكبري    9-
 كي : حرف نصب  ال تخافي  ال تحذري 

 عيشي : اسلوب امر 
 ال تحذري : اسلوب نهي 

ان  حرة في البحر الى يعد الشاعر االسماك الصغيرة انها ستبقى
 تكبر وال تخافي بعد اليوم من اصطيادك 

 اذا ما كبرت ِ : اسلوب شرط  اجتمعنا  التقينا    هنا  اذا ما كبرت التقينا       موعد بينا    وأنت ِ على  -10
 هنا : يقصد البحر 

ها ما زال الشاعر يعد االسماك     الصغيرة بعدم االقتراب من
 بعد ان تكبر   الشاطئود اليها على هذا وصيدها لكنه سيع

 واهال بما جاءنا بالشبك     وداعا وداعا صغار السمك -11
 وداعا 

 واهال بما جاءنا بالشبك
 تحية الوداع والفراق 

المقصود االسماك الكبيرة التي تم 
 اصطيادها 

 يا صغار السمك : اسلوب نداء 
 وداعا وداع : تكرار هدفه التأكيد 

عر االسماك التي صدادها يشبه الشا
 بالضيف المرحب به 

يلقي الشاعر تحية الوداع والفراق لألسماك الصغيرة ويرحب 
 بقرح وسوور بالصيد الذي صاده من األسماك الكبيرة 

 


