
 

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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 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                       قصيدة ) جدتي  ( للصف الخامس االبتدائي الفصل األول                                               رحش

 

الفكرة العامة : وصف الجدة انها حنونة 
 وتحاول إسعاد حفيدها والدفاع عنه 

: بيان غضب االب من تصرفات  5-4الحفيد والدفاع عنه .  د: وصف الجدة الحنونة والساعية دائما ال سعا 3-1االفكار الرئيسة : 
وهو صغير  هبيخ الجدة البنها االب ألنه كان شقيا كإبن: تو 10-8: الجدة هي الملجأ والحصن اآلمن الحفيد من غضب األب   7-الحفيد 

. 
 شرح ونثر البيت المظاهر اللغوية والبالغية معناها الكلمة

 ترأف   - لي جدة ترأف بي أحنى علّي من أبي  -1
 أحنى -

 تعطف وتحنو
 اكثر عطفا

  –أحنى   اسلوب تفضيل 
 ترأف وتحنو : ترادف

الحفيد بانه اكثرر عطفرا وحنانرا  يبين الشاعر ويصف تعامل الجدة مع
 من أبيه .. من صفات الجدة : العطف والحنان 

 وكل شيء سّرني تذهب فيه مقصدي -2
 سرني -

 مقصدي 
اسعدني  -

 وأفرحني
 مذهبي

الجرردة تلبرري كررل حلبررات حفيرردها فلرري ب ترررفس لرره حلبررا وهرري سرربب  
 سعادته وفرحته ومقصده باي شي يطلبه

 لم لم تغضب   إن غضب ابهل علّي كل -3
 إن غضب :  أسلوب شرح -  

 لم تغضب : أسلوب نفي  -
يبين الشاعر صفة اخرى من صفات الجدة وهي الحلم عند الغضب . 
حيررا انلررا ب تغضررب منرره كالررا يغررس ابخرررون وت ررتوعبه بعطفلررا 

 وحنانلا 

شية الالؤدب   -4 يقصد بلا ال ير  مشية  مشى أبي يوما إلّي م 
 نحوه لتأديبه 

الشررراعر الرررى ان ابب فررري حالرررة غضرررب مرررن خررر   مشررريته يشرررير  
 الالصطنعة والتي من شانلا ان تطالئن الحفيد من العقاب  

غضبان َ قد هّدد بالضرب وإن لم  -5
 يضرب  

وصررف حالررة اخرررى لرر ب وهررو فرري حالررة غضررب  حيررا هرردد ابنرره  لم يضرب : أسلوب نفي  
 بالضرب رغم ان نيته  بذلك التانيب والتوبيخ 

 فلم أجد منه غير جدتي من ملرب   -6
مكان اللروب  ملرب

 والالقصود الجدة
صورة فنية يصور الشاعر 
الجدة بانلا الالكان ابمن 
 الذي يحتالي به الحفيد

صررفة اخرررى مررن صررفات الجرردة انلررا للحفيررد مرر   أمررن وملجررأ وقرر  
 غضب ابب منه وعليه .

  فجعلتني خلفلا أنجو بلا وأختبي  -7
 اختبي  -

 
 تالي اح -

 
 انجو وأختبئ : ترادف  -

* اظلر الشاعر براعتره فري التصروير مرن خر   تصروير الجردة انلرا 
 الجدار الالتين الذي يختبئ وراءه الحفيد هروبا من عقاب والده

  وهي تقو  ألبي بللجة الالؤنّب    -8
 الالؤنّب

 
 الالوبّخ 

* ترررد الجرردة علررى تصرررف ابنلررا بللجررة شررديدة بعررس الشرريء علررى  
 ه تجاه حفيدها وتوبخه لطريقة تلديده لحفيدها تصرف

كلالة يراد بلا  ويح  ويح له ! للذا الولد الالعذب    -9
 والتلديد  الشفقة 

* مبالغة من الجدة في وصرف حفيردها حيرا وصرفته براببن الالعرذب  ويح : اسلوب تعجب 
 دبلة على ق وة ابيه بالتعامل معه ا ا ا نب 

 إ  كن  َ صبي  ألم تكن تصنع ما يصنع -10
*تذكر الجدة ابنلا ابب انه كان شقيا عندما كان صبيا وهذا نوع من  ألم : أسلوب استفلام  تفعل  - تصنع  -

 التخفيف على الحفيد من عقاب والده 


