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 36265635 حالإعداد المعلم  : باسم ناصر ر                2017/2018  الاولالفصل  - الابتدائي  السادس( للصف أبي  قصيدة  شرح)       
األبناءحد أعند مرض  األبحال وصف   5-4. اعتراف االبن بأفضال والده عليه  3-1:   االفكار الرئيسة           على األبناء و واجبهم نحوهالكرة العامة :بيان افضال االب     

  لى رد الجميل لوالده عند الكبر.عاالبن  دتعاه -9      اعتراف الشاعر بـأفضال والده الكثيرة -8   سعي األب المتواصل لبناء مستقبل أبنائه -7   حرص اآلباء على توفير العلم النافع ألبنائهم   -5-6

 البيت
 معاني المفردات

 الجماليةلصور وا تالبي شرح  وية والبالغيةالمظاهر اللغ
 معناها الكلمة

 !!عندي وكم لك من أثر لك من يد  أبيكم يا ـ  1
 

 يٍد 
 أثر  

 فضل ، وجمعها أيادي
 عالمة ، وجمعها آثار 

 ـ كم : خبرية تفيد الكثرة والتعدد .
 ـ يا أبي : أسلوب نداء للتعظيم 

ه هذن لعليه ويقول إ يعدد الشاعر أفضال والده الكثيرة-1
   األفضال آثار عظيمة عنده 

 منذ الصغر و رعيتني     ي ـذي ربيتنـال ـ أنت2
 

 ربيتني
 رعيتني 
 غذوتني 

 ,قمت بتربيتي اعتنيت بي أطعمتني
 وفرت لي الغذاء       

د ضاـ  ) الصغر ــ الكبر ( بينهما عالقة ت
 يوضح المعنى .

ته نشئتربية صالحة و ت يعترف االبن بفضل والده في تربيته
 منذ الصغر .

 ووقيتني شر الغير   غذوتني وكسوتني وـ   3 
 

 كسوتني 
 وقيتني

 شر الغير 

 ألبستني
 حميتني      
حوادث الدهر و مصائبه ومفرد  

 الغير : الغيرة

تكرار ياء المتكلم : تفيد االعتزاز 
 والفخر بدور األب في حياة االبن .

 

نت نك أبأفضال والده عليه و يقول إ يواصل الشاعر اعترافه 
ن متي الذي وفرت لي الغذاء والكساء وتعمل دائما على حماي

 حوادث الدهر و مصائبه.

 بك و السهر األسىحل    لم بي الضنى أ ـ فإذا4
 

 ألم  
 الضنى  
  األسى  

 أصاب   , حّل 
 المرض الشديد       
 الحزن 

ـ حل األسى بك والسهر: شبه الشاعر 
 .زن باإلنسان الذي يقيم في مكان ما الح

ا إذ يصف االبن حال والده عندما يحل به المرض فيقول انه
 حّل بي المرض أصابك الحزن والسهر  .

 رحتى يجاوزني الخط    تدعو الطبيب وال تنيـ  5
 

 ال تني 
 يجاوزني  
  

 ال تتأخر        
 يبتعد عني ، يتخطاني 

حتى يجاوزني الخطر: شبه الشاعر 
 المرض بالشيء الذي يمكن تجاوزه .

 ـ ال تني : أسلوب نفي

ارع يس يبين االبن حال والده عندما يصيبه المرض فيقول انه
به جانفي طلب الطبيب وال يتأخر في ذلك خوفاً عليه ويضل ب

 حتى يتعافى و يتجاوزه الخطر . 

  خرمالي المد زهو كن     وأفدتني العلم الذي ـ  6
 

 أفدتني
 المدخر 

 جلبت لي الفائدة و النفع   
 المحفوظ

 العلم هو كنز مالي المدخر: شبه الشاعر
العلم بالكنز المحفوظ ليدلل على قيمة 

 العلم .

نا ه هيحرص األب على توفير العلم النافع ألبنائه و اعتبر
 بمثابة الكنز المحفوظ ألنه ينتفع به في المستقبل .

 لحاضري و المنتظر  ل تكدح في الحياة ظتوـ  7
 تظل 

 تكدح 
 المنتظر 

 فعل يدل على االستمرار     
 العمل بتعب و مشقة       

 المستقبل    

تظل ، تكدح : أفعال مضارعة تفيد 
 االستمرار

 يبين الشاعر استمرار األب في عمل بمشقة و تعب طوال
 .هم مستقبلحياته من أجل أن يوفر متطلبات أبنائه و بناء 

 الغرر أيديكوتلك        عوارفك الحسان يهذـ  8
 عوارفك 

 
 الغرر

 فضلك  ومفردها : عارفة ,  إحسانك
 
 الكريمة ، ومفردها : غرة 

وتلك أيديك الغرر: شبه الشاعر أفضال 
ة يماألب الكثيرة على أبنائه باأليدي الكر

 التي تعطي اآلخرين .

 ضال والده الكثيرةيشير الشاعر في هذا البيت إلى أف
 ة ووصفها بالعوارف الحسان ثم يصف أيدي والده بالكريم

هي يا أبي دين علي: شبه الشاعر   ديونما يجب أدؤاه ، وجمعها  دين كبرأرده عند ال ـي         هي يا أبي دين علـ  9
أفضال والده الكثيرة عليه بالدين الذي 

ل والده الكثيرة عند وصول األب الى يتعهد الشاعر برد أفضا



  

 

مرحلة الشيخوخة وهذا اعتراف بالجميل من جانب االبن  يجب عليه سداده .  
 اتجاه والده

 
 



  

 36265635 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال      2017/2018  الاولالفصل  - الابتدائي  السادس( للصف شرح قصيدة بنت الخليج)       
 الفكرة العامة 

دعوة الشاعرة الرجوع إلى أمجاد  
العرب وبطوالت  

لجميل والعودة إليه وتْرك ماضيهم ا شاعرة قوَمها لتذّكرَ دعوة ال:  5-2 افتخار الشاعرة بنسبها وعزتها وكرامته  -1:   االفكار الرئيسة
ديهم عة األجداد وتحاالفتخار بشجا بيان النشأة الطيبة ألهل الخليج والخصال الكريمة  التي يتصفون بها.:  7-6الخالف فيما بينهم 

الخالف الذي وعرة قومها من القطيعة تحذير الشا -9 دعوة الشاعرة قوَمها إلى المحافظة على تراث الماضي -8للصعاب دون خوف .
 في توحيد األمة اإلسالميأثر العروبة والدين  -10 يدّمر مستقبلهم

 البيت
 المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات

 الجماليةلصور وا
  تالبي شرح

 معناها الكلمة

 ليةوصاحبة الهامة العا  أنا بنت يعرب بنت الخليج     .1

 

يعرب بن 
 انقحط

الهامة 
 العالية

 أول ناطق باللغة العربية 
 

 الرأس المرفوع عزة
 وكرامة 

 تفتخر الشاعرة بعروبتها وانتمائها للخليج العربي وعزتها ومكانتها الرفيعة

 افيةليالينا الحلوة الص   . أناشد قومي : أال يذكرون   2

 

 أناشد 
 الصافية

 أطلب
 النقية الخالية من الشوائب

الليالي السعيدة  شبهت الشاعرة
صورة - بالشيء الحلو المذاق

 ذوقية 
 : اسلوب استفهام   أال يذكرون   

يث ،ح حنين الشاعرة أليام الماضي الجميل ولياليه الطيبة
 ّدرهيك تطلب إلى قومها أن يتذكروا ماضيهم الجميل الذي ال

 شيء

 ة هانيةيجمعنا أسر    ــواقد وسامرنا العذب حول المــ. 3    

 مرنا سا
 هانية  

 الحديث بالليل
 سعيدة 

شبهت الشاعرة الحديث الطيب 
الذي يدور ليال )السامر( بالماء 

 العذب .
وشبهت الذين يجلسون متحابين 

 مترابطين باألسرة السعيدة.

ا تصف الشاعرة قومها في الماضي و مجالسهم التي كانو
 هناء بيتحدثون فيها ليال، مجتمعين حول مواقد النار شتاء  

 وسعادة

 ةعافي. تدور األحاديث فيها ثناء        وتنبض بالخير وال4

 
 ثناء

 تنبض
 مدح
 تدق

شبهت الشاعرة األحاديث الطيبة 
 التي تعطي اإلنسان السعادة بالقلب
 الذي ينبض ويعطي اإلنسان الحياة 

 من تصف الشاعرة أحاديثهم الطيبة  في الماضي وما فيها
 مدح وخير

 افيةالج . أعيدوا لنا ذكر تلك الليالي      وكفوا عن اللهجة5

 

وكفوا  
 الجافية 

 
 اللهجة  

 اتركوا وتوقفوا 
الكالم الجاف الخشن الذي 
يدعو للخصام و التنازع 
 المقصود بها هنا الكالم.

 : اسلوب طلبي  أعيدوا

يل تطلب الشاعرة من قومها أن يعيدوا ذلك الماضي الجم
بب يس كالم الجاف الخشن ويتوقفوا عنه ألنهوأن يتركوا ال

 الخالف والبغض .

 ةباديه ال. فنحن رضعنا لبان الخليــــــــــــج وعشنا على هذ6

 
شبهت الشاعرة الخليج باألم  حليب, لبن  لبان 

المرضع البنها وهو يعيش في 
 كنفها .

م عيشهج وتبيّن الشاعرة النشأة العربية الواحدة ألهل الخلي
 بادية واكتسابهم الصفات العربية األصيلةفي ال

 لعاتيةاوساروا على الموجة  .وأجدادنا من أقاموا الشراع    7

 العاتية
 الشراع
    وساروا

 الجبّارة
 السفينة
 مشوا 

شبهت الشاعرة موجة البحر 
 العالية القوية باإلنسان المتجبّر

 المتعالي .

 طروا مخاتفتخر الشاعرة باألجداد األقوياء الذين واجه
ة البحر. يشير البيت السابع إلى مهنة قديمة وهي مهن

الغوص واستخراج اللؤلؤ ومن مخاطر البحر) اسماك 
 متوحشة والصخور الكبيرة واألمواج



  

 يةلماض. فال تجعلوا في مهب الريـــــــاح صحائف أمجادنا ا8

 

شبهت الشاعرة الماضي الجميل   أمجادنا
ي الذي يفتخر به بالصحائف الت

 تحوي ما يفيد .

خ اريتتنهى الشاعرة قومها عن إضاعة ما بناه األجداد من 
 ومجد وحضارة  

. 

 يةلغالمة ا. وال تقطعوا الرحم المرتجى            لمستقبل األ9

 

لرحم ا
 المرتجى 

 القرابة
شبهت الشاعرة أهل الخليج   المأمول 

 باألقارب .

ن تربطهم ألتنهى الشاعرة قومها عن قطع الِصالة التي 
ذلك يؤدي إلى تفككهم وضعفهم وعدم نهضتهم في 

 المستقبل

 ؟!هاديةة ال. أما وحدتنا دماء العروبة           والملة السمح10

 

الدين والشريعة والمقصود  الملة
 بالملة السمحة الدين اإلسالمي

:اسلوب استفهام غرضه  أما
 التعجب 

دين الالعربي و تتساءل الشاعرة متعجبة وتقول : أليس الدم
 اإلسالمي هما من وّحدنا؟ فكيف نتفرق إذا  ؟

 انتماء أبناء الخليج إلى أصول عربية واحدة

 
 



  

 26563536 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال      2017/2018  الاولالفصل  - الابتدائي  السادس( للصف بلد الشراعشرح قصيدة )       
 الفكرة العامة 

 حياة األمجاد في بلد الشراع)البحرين(

` من  ةذات الحضارة القديمة المنطلق
 سواعد ابنائها 

 : االفكار الرئيسة
افحون في اقسى من شبابها المكحضارة البحرين قامت وبنيت  6-4قديمة وتقدمها وتخريجها ربابنة عظماء   حضارة البحرين ال 3-1

 تشجيع بطولي للبحارة لبعضهم البعض  9-8قلب البحار معلق بالبحرين مهما ابتعد   -7واشد الظروف   

 هم البحارة بالصعاب دليل قوتهم وشجاعتاستهتار واستهانة  -12جمال السفن في عمق البخار وهي سائرة فيه    10-11 

 البيت
 معاني المفردات

 الجماليةلصور وا المظاهر اللغوية والبالغية
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 خفربلد الشراع على الخليج األخضر   لك في المعالي ذمة لم ت -1
هذا  بقوله إنها بلد السفن على نيصف الشاعر البحري:  تالبي شرح
و أنقض يليج ويخاطبها بأنها لها في األمجاد عهد وأمان وضمان لم الخ

  ينتقص.
 

 الشراع
 األخضر
 المعالي 

  تخفر

 السفينة
             الجمع خضر              

 الرفعة والسيادة 
 تنقض 

 الخليج 
 ذمة
 

لسان الماء بين 
 اليابستين

 نعهد وضمان وأما

 هكلمثه الشاعر ويأسلوب خطاب تخيل البحرين إنساناً يحاد
 لم تخفر: توحي بالوفاء بالعهد

 الشراع جمعها :أشرعة ان  ...جمعها بالد وبلد بلد
 جمعها ذمم   ... ذمة الخليج جمعها الخلجان 

 ذا يدب  وهلماذا حذفت أداة النداء ؟ حذفت ألن النداء للقري  
 على أن البحرين قريبة جدا من قلب الشاعر

 ضردهراً وأول موطن متح  العال  سادوا مهد الربابنة األلي  -2
كان لمدة طويلة من الزمن وهم أصحاب أول م دسادة للمج:  تالبي شرح

 متحضر.
 بأي شيء وصف الشاعر البحرين ؟ 

 وصفها بصفتين بلد الشراع  ومهد الربابنة

  ةالربابنمهد 
 األلى
 ساد 

 فراش الطفل 
                          قائد السفينة           

 الذين 
 صار سيداً  

 العال
 دهرا

 موطن
 متحضر

 المجد والعظمة
                           زمنا طويال             

 مكان
  متقدم 

 )مهد الربابنة(شبه البحرين بأم تربي القادة
 )سادوا العال(صور أهل البحرين بسادة للعال.

 ) متحضر( توحي بالتقدم والحضارة
             الجمع مهود        مهد      ....جمع مفرده ربان    

 تفضیلب سلوأموطن: أول 
 
 

 تفجرتروي الفخار بلحنها الماللؤلؤية لم تزل     الشواطئذي ه -3
حوي تيقول الشاعر إن البحرين تتميز بشواطئ غالية : تالبي شرح 

 ي قصصواألصداف والتي تستمر تحك ئالآلل لالغالية مثوتضم األشياء 
 والعزة والفخرالمجد 

 هذي
 لم تزل  

                                 تروي
 

                              هذه                    
 تفيد االستمرار 

 حكي       ت

 الفخار
 لحن 
 متفجر 

 الفخر 
                                      نجمعها: ألحا

 يخرج باندفاع

 الشواطئ باللؤلؤ. الشواطئ اللؤلؤية( شبه
 )لم تزل( توحي باالستمرار.

 )تروي الفخار( شبه الشواطئ بشخص يتكلم ويحكي.
 )لحن متفجر(شبه الموج وأصواته بلحن.

 دةبإنسان يتحدث ويحكي قصة األمجاد الخال ئالشواطصور 

 رلمبحوتقول مجدي في سواعد فتيٍة   عرفوا الحياة على الشراع ا -4
 أبنائي يأتيني من قوة يوعزوتمجدي  نوتقول: إالبحرين : تالبي شرح

 سابحةة الالذين عرفوا الحياة على هذا الخليج وهذه السفن وتلك األشرع
 أي من قديم الزمانعلى الماء 

 مجدي
 فتية 

 سواعد 
 

         الرفعة والعظمة         
    جمع مفرده: فتى

مفردها ساعد وهو 
 أعلى الذراع

  واعرف
 الحياة
 المبحر

 وامقابلها جهل 
          الموت          مقابلها 
 السابح 

 تقول( تخيل البحرين إنساناً يتكلم.
 )مجدي في سواعد فتية( توحي بحقيقة وهي أن األمم ال

 تنهض إال برجالها.
 )فتية( توحي بالشباب والقوة.

 )الشطر الثاني( يدل على حرفة الصيد
 

 يقهر مساعد الجد الذي ل عن    ساروا مع الفجر الوضئ وشمروا -5
يصف الشاعر شباب البالد بالنشاط حيث يستيقظون منذ :  تالبي شرح

طلوع الفجر وأنهم يعملون بجد ونشاط منذ طلوع الفجر وهم في همة ال 

 سار
 

 الوضيء

 امشى ومقابله
 توقف

          المنير                 

  واشمر
 الجد
 يقهر

                                         رفعوا وا . استعد
 مقابله المزاح

 يغلب 

 نيرالصباح الباكر الم    * ما المقصود بالفجر الوضيء؟
 ) ساروا مع الفجر(صورة توضح النشاط والعمل الجاد.

 .)شمروا( تعبير يوحي باالستعداد
 )لم يقهر( تدل على النصر المستمر.



  

 ينفب سلوألم يقهر:    تعرف االنهزام وال التكاسل وال الهزل بل هم دائما في جد

 كبرأومشوا إلى تحقيق حلم   مال كل حقيقة       نالوا من اآل -6
مع  أنهم فتية صدق أعدوا أنفسهم لرحلة المجد فساروا تالبي شرح

قون بعزم صادق ، و إرادة قوية يحق الفجر ، و اقتحموا كل الصعاب
 عهم إلى تحقيق حقيق حلم أكبرأحالمهم ، و األمل يدف

 نالوا 
 اآلمال   

 حصلوا
 األمنيات

  
 ادف لتراي هلمنى اكلمة ل وماآلعالقة بین كلمة ا

 تفضیلب سلوأكبر: أحلم 

 الخضراأبدا على شط الحليج      أنا في البحار النائيات وخاطري -7
قلوبهم  أنال إلعمل اعلى ل قباوإم فیه من جد همع كل ما و تالبي شرح

ا لكن نهنا ل: أحالهم يقون لسان كأولكل مافیه ولوطن رض امتشوقة أل
 لوطناقلبي في 

النائيات      
 خاطري    

 البعيدات 
 فكري

   
 مادي. ءنالوا من اآلمال( شبة اآلمال بشي

 )حلم أكبر( توحي بالتطلع للمزيد من األحالم
 

 سهريم لم تبتسم يوما لمن ل      ىفالمنهيا إلى صيد الاللي ، --8

هم بعضن لعمل فهم يدعواال يثنیهم عن ق لشوا اذهلكن  تالبي شرح
ن يسهر ال لمإال تتحقق ت جبهم فاألمنیاأداء وافي  لتثاقلم البعض لعدا
  يتعبو

 الآللى
  

 اللؤلؤ
  

 

ما يتمناه  –األمل  المنى
 اإلنسان

  ؟* ماهي المهنة التي ذكرها الشاعر في البيت الثامن 

 ؤصيد و استخراج اللؤل
ح فالمنى لم تبتسم : تشخيص حيث شبه المنى بإنسان يفر

 ويبتسم

 رم نبحلهدرا اذا قبل ألسنا        سيضيع حلم المجد من أجفاننا  -9
قبل ر الإلبحرع لم نساإذا لمجد اسیضیع حلمنا في تحقیق و تالبي شرح
 رلنهاء اضور نتشاوالشمس وق اشر

 يضيع
 السنا

 ينتهي -يفقد 

 ضوء الصباح

 

مفرد جفن وهو  ن  أجفا
 غطاء العين

  ”   رــح  ـبـم ن  ـنا لـسـال ل  ـبـق” عالم يدل قول الشاعر 
 . ع في العمل قبل فوات األوان اسر* األ

ج صيد و استخراهي  المهنة التي ذكرها الشاعر في البيت
 اللؤلؤ

 رجٍ ـم وق  ـف ة  ـراشـفـالـو كـه حـابـس راع  ـيا شرؤ  ـالـك ُ  رف  ــوي -10
 ضرـأخ

ئي الرليخیل اء لهوافي ف عها يرفراشرولسفن افتسیر بنا  تالبي شرح
 اءسعة خضرأرض واعلى ن لمكان شة تنتقل من مكاافر حكأنه جنا

 يرف
 الرؤيا

 يتمايل
 الحلم

 األرض الخضراء المرج

 
 شبه شراع السفينة وهو يتطاير في وسط البحر

 .مثل الفراشة التي تطير في األرض الخضراء
 دلتضااي هكلمة تحت و قبین كلمة فو

ل   وفوقه، ـبحار  ال ـرض  في ع ـخـتال  ي-11   ـمـرأس واعـد  ـسلا ـفـتـول  م من كـ 
 يتهايستمر الشاعر في وصف السفينة في البحر فيشبه مش تالبي شرح

 وياءبأنها االنسان الي يمشي بتمايل وهي تحمل على ظهرها رجال اق

 يختال
 عرض

 

 يتمايل
 سطو

السواعد 
 مفتول

 

 
 قوي العضالت

 

 من كل مفتول السواعد ” يدل قول الشاعر
 الغواصون الذين يتصوفون بصفة الشجاعة والقوةعلى 

 وقد تغيير لونهم إلى اللون األسمر من الشمس
 رـرصـص حٍ ـير ل  ـكـب ان  ـهـاست   تىـح ه  ـموح  ـتحت ط   األمواج   د سخر  ـق -12

م بأنه بحارفي الصيد واإل يمدح الشاعر أجدادنا الذين عملوا تالبي شرح
 قوة .وعزم أستطاعوا أن يسيطروا على السفينة ويواجهوا الرياح القوية ب

  
 
 
 
 

 سخر
 يرف
 الرؤيا

 طموحه

 سهل , ذلل
 يتمايل
 الحلم
 غايته -هدفه 

 المرج
 حٍ ـري
 رـرصـص

 األرض الخضراء
الرياح الباردة 

 والقوية
 شبه شراع السفينة وهو يتطاير في وسط البحر

 الفراشة التي تطير في األرض الخضراءمثل 
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 الفكرة العامة 

اظهار االهمية الدينية والقدسية   
 لجبل عرفات وحجاجه  

اج الن يغفر هللا شوق ولهفة الحج:  6-4للمشاق والتعب  وصف هيئة الحجيج المغبرين المتعبين وتحملهم  3 -1:   االفكار الرئيسة
 اج وغفر ذنوبهمدعوة الشاعر  الى قبول اعمال الحج -7تاركين كل ملذات الحياة وراءهم   10ذنوبهم ويرزقهم من خيراته الواسعة 

 البيت
 معاني المفردات

  تالبي شرح الجماليةلصور وا المظاهر اللغوية والبالغية
 اهامعن الكلمة

    فعوا األكف وأرسلوا الدعوات   ر-1
 اتجردوا هلل في عرفـوت

 تجردوا 

 األكف   

  

 تركوا كل شئ
 كف ها مفرد 
  

تركوا كل  حرام , وبس اإلوقد خلعوا مالبسهم  المعتادة وارتدوا مال’الحجاج يوم عرفة يكثرون من الدعاء إلى هللا 
 مالهي الدنيا و أقبلوا على هللا .

 ـة ا تجللهم سحائب  رحمثشع -2
 تاالنور في القسم غبرا يفيض

 
 

 شعثا  
 تجللهم

القسمات  يفیض 
 غبًرا

)مفردها   متفرق ومنتش
 أشعث(
  تغطیهم
  يمتلئ

 مالمح الوجه 
 مغبري الشعر )شعثًا(

 يوه -بالسحابة   -وهي شيء معنوي -شبه الشاعر رحمة هللا
 التي تظلل الناس  - شيء مادي ملموس

 ه :الغيمة تحمي من الحر و رحمة هللا تحمي منوجه الشب
  العذاب .

وير تص يفيض النور في القسمات تعبير حيالي سحائب  رحمـة 
 وجوه الحجيج بالمصابيح

الحجاج عادة ما تكون شعورهم شعثا أي جافة 
متفرقة بسبب أشعة الشمس ومع ذلك رحمة 
تشملهم وتحيطهم من كل جانب  ، ووجوههم 

 الغبار ومع هذا تالحظ مالمح عادة ما تعلوها
 اإليمان

   هذي ضيوفك يا إلهي تبتغي -3
 عفواً و ترجو سابغ البركاِت 

 

    تبتغي
 سابغ

 البركات 

 تتمنى وتطلب 
 كثير

الطيبات والخيرات مفردها 
 البركة

 لنف هللاوا ،مـمهاكرإ بوـبوجايحاء   فوـبالضی جاـلحجا بّهـش
 لكثیراربالخی دسیعو بل ادبأ خائبا يرجع لنو بیته يقصد يخیبمن

 ضيوفك اي حجاج البيت يطلبون الرحمة الواسعة
 تالذنب و يطلبون الطيبات و الخيرا و الغفر عن

 عالقة ترادف        –ترجو  –تبتغي 

غصت بهم في حلهم ورحيلهم   -4
 لواتـع الفواسرحب الوهاد و

 
 

 غصت
 حلهم  

 الرحب
 داهو

 اتفلو

 فرغتضدها  ازدحمت
مكان إقامتهم)ضدها رحيلهم( 

 الواسع)ضدها الضيق(
 منخفضةأراض  
 مفردها فلوة  ريصحا 

 دلتضااي هحیلهم ركلمة ولعالقة بین كلمة حلهم ا
 ادفلتراي هسع واكلمة وحب رلعالقة بین كلمة ا
 
 
 

ء ثناتزدحم األماكن الواسعة والمرتفعة بالحجاج أ
 إقامتهم ورحيلهم لكثرة عددهم .

 

اء ظهورهم دنيا الورى تركوا ور-5 
 وأتوك في شوق وفي إخباِت 

 
 

  إخبات

  ضراعة
   الورىالزالت  

 

 خضوع 
 وتذلل توسل  

 الخطايا    
 البشر   

 نیادم رهظهوا وراء تركو

 نإلنساايتحكم ي لذالصغیر ء اتها بالشياكل ملذولدنیا اشبّه 
هللا ار عنها بذك نشغالهج والحاالدنیا عند امیة م أهلعدرة شاإ
 تهدباعو
 

 وحجاج بيت هللا الحرام تركوا مغريات الدنيا 
  ملذاتها وجاؤوا إلى هللا بشوق وخشوع

 ضادلتاي ك هتوأكلمة ا ولعالقة بین كلمة تركوا

وفدوا الى أبواب جودك خشعاً و -6
 تزاحموا في مهبط الرحماِت 

 

 إخبات
 مهبط

 
 تزاحموا 

 خشوع وتواضع
مكان الهبوط والمقصود جبل 

 عرفة
  عوا وتدافعواتجم  

 ط فیه يهبن لمكاج يحتاالذي لرحمة باألمراشبّه ت لرحماامهبط 
 وابله أب تصوير الجود بالبناء خشعا وفدوا إلى أبواب جودك

ها هم الحجاج قد أقبلوا عليك وعلى كرمك  
خاشعين وخاضعين لك وحدك فهم يتزاحمون في 

 تلك الصحراء حيث مهبط الرحمة اإللهية .
 

   العرش كل ضراعة فأقبل إله -7
 ـوب وكفر الزالتو أمح الذنـ 
 

 ضراعة
 الزالت
 وكفر

 تذلل
 الخطايا

  غفره له، محاه

الت والز ـوبالذنـوبين   ادفلتراي هر ّكفومح العالقة بین ا
 تضاد

 اسلوب امر طلبي يفيد الدعاء وكفر + أمح+ فأقبل 

ه يدعو الحجاج هللا بتواضع وخشوع  ويطلبون من
 أن يمحو ذنوبهم

 تركوا كل مالهي الدنيا



  
 ذهابهم

 المكان المنخفض)ضدها التالل(
 المساحات الواسعة )الصحراء(

 تغطيهم
 الذنوب )مفردها الزلة(

 الخلق والناس
 خضوع
 كفِّر 
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 الفكرة العامة 

 تهنئ الشيخ خليفة بمناسبة حصوله المحرق
 ةعلى الدكتوراه الفخري

 رةلدكتوا دةشها مولسا صاحب بنيل لبحرينا لأھ فخر.:9-5. ارةلدكتوا دةشها علىحصوله لشيخا لسموا صاحب تهنئة.4 -1:   االفكار الرئيسة
ليفة لشعبه حب االمير خ – 12 . لسموا صاحب علىحب لبحرينا لأھ عجتماوا قلمحرا ءال.و:11 – 10  من  . حكمتهو عقله جاحةور هجهد بفضل

 دون تفرقة ازال االضغان واالحقاد من نفوسهم 

 البيت
 معاني المفردات

  تالبي شرح الجماليةلصور وا وية والبالغيةالمظاهر اللغ
 معناها الكلمة

 الساعــدُوأيها الباعُ  ويا    ـُد هنيئِا لكم أيها القائ-1
 
 

 علباا

 
 لساعدا

 عند لكفینا بین لمسافةا
 لیدينا فتح

 لكتفوا لمرفقا بین لیدا

 اسلوب نداء : ويا أيها الباعُ    +أيها القائـُد 
 م لكروالتخطیط ر واألمواير لى تقداللة عع دلباا

 لرئاسةة والقوااللة على دلساعد .ا٢
 من صفات صاحب السمو : الكرم والرئاسة

 

ما مناسبة التهنئة المقدمة لسمو  1س
 آل خليفة ؟  األمير خليفة بن سلمان

لشیخ خلیفة لحصولھ السمو اتهنئة صاحب  
 ارهلدكتودة اعلى شها

 

 دُـاجملا يهاأ تعانقكمُّ ل      لنخیا يذوه رُ لبحاا يفهذ.٢
 

 تعانكم
 لماجدا
 

 تحضنكم
 ألصلاكريم 

 ) فهذي البحار وهذي النخيل تعانقكم ( هل الصورة 3س
و  حارحقيقة أم خيالية ؟ ولماذا؟ الصورة خيالية  ألن الب

 النخيل ال تعانق
حار شبھ النخيل والب: ءلوالوالحب اعلى ل خیالیة تدر صو 

 بانسان يعانق ويصافح انسان 

 ربحا من لبحرينا في ءشي كلف
 . لسموا صاحب تهنئو نخیلتحضنو

 ـاردُا ب        مرقرقةً ماؤهوتسري لكم خافقاُت النسيمِ -3
 
 

 يتسر
 تخافقا

 لنسیما
 مرقرقة

 تسیر،  تأتي

 تياالروا مألعالا - مضربة

 للطیفا اءلهوا

 دةمنقا،لینة،ائعةط

رد با اؤهمرقرقة ما، لنسیم ت الكم خافقاي خیالیة تسرر صو
 ، ، 
 

 تأتي تياالروا مباألعال سلناا عجمو هفهذ
 ىعل ردلباا ءلماا مثل نلتكو لسموكم دةمنقا
 . قلبكم

 هــدُ اش وتهفو إليكم على حبِهـا          قلوٌب تزاحمها-4
 تهفو
 دهشا

 قتشتا

 الن القلب ال يزاحم  حمهااتزب قلو،  : خیالیةر صو لیلد
 

 ماو ملك مشتاقة تحبكم لبحرينا بقلو كلو
 ملك ءلوالوا  لحبا على لیلد الإ حمالتزا اذه
. 

 داسد الحساُم على صدِرنا     فال ضيران يحسأتاك الو-5
 

 ملوساا
 ضیر

 رلصداتعلق على ة مكافأ
 ال شك 

ق ستحقااعلى ل خیالیة تدرة نا صورعلى صدم لوساك اتاأ
 دة لسمو للشهااصاحب 
ن ال ن ؟طى صدر كل مواعلتكريم االمير وسام شرف غلماذا 

 ھ االمير هو من صنع مجد البحرين وعمل على رقيھ وتقدم

ا تقديرءت فخر لنا جادة لشهاه اذوه
 لحاسد بحسداكم فال يضركم دلجهو

          اعدٌ صال وساِم  وفوَق متوِن الععلى منكِب الفخِر هذا ال-6
 منكب

 نمتوُُ 
 لكتفوالعضد رأس ا

 من تفعار ماو لظهرا
 رضألا

 ضدها تحت  وفوقَ 
 ضدها نازل او هابط اعٌد   ص
 

 ااهريلتي العالیة دة الشهاه اننا نفتخرُ بهذأ
 ضحة مرتفعةوالجمیع ا

 اصدٌ حوفي جوفِها زارعٌ لألرِض نبراسُهـا       ألنك -7
 اسنبر
 فجو

 حلمصباا

 بطن،  خلدا
 لالمور معرفتھوتھ دقیامن صفات صاحب السمو 
 هجهدوعملھ  من صفات صاحب السمو

 اعر سو االمير بالنبراس ؟  لم شبھ الش
 ليبين أهمية سمو الشيخ خليفة للبحرين

 رعتز حلمصباا مثل ضحةوا دكفجهو
  . كجهد دحصا اذوه دلبالا تنميو



  

 
 دٌ ــــتالـ فبعزٍم لھ طار   علوتم خليفةَ فوَق الحجا  -8
 

علوتم 
 لحجاا
 رفاط

 تالد
 عزم

 ارتقيتم . ارتفعتم , سموتم 
 لعقلا

 لحاضروا لحديثا

 لماضيوا لقديما
 بقوة وارادة 

لى عتدل علوتم خليفةَ فوَق الحجا   من صفات صاحب السمو
  عبقريتھوكائھ ذ

  القوة واالرادة فبعزٍم لھ طارمن صفات صاحب السمو 
 دعالقة تضا تالدو  رفاطعالقة 

 عنھ للعقوا تعجز تدبیركمو تفكیركمإن 
 لحاضروا لماضيا في تكمإراد ةقو عن نابع

. 

 

 دٌ ــــوالعاقـ ويا أيها العقدٌ يها البحٌر والساحـٌل     أ فيا-9
ا  لعقدَُ
 

 فیھ ينضم خیطبكسر العين 
 وجمعھ عقود لثمینا زلخرا

 سنوات  10وبفتح العين 
 شبھ الشاعر سمو االمير بالبحر في عطائھ 

 اسلوب نداء:  ويا أيها العقدٌ + يها البحرٌ فيا أ

وعطاؤك كبير كالبحر النك انت من صنع 
 جد البحرين واستحققت التكريمم

ـادٌر وذا حبُها صــ أتتك المحرٌق في عرِسها        -10
 واردٌ

أتتك 
 درصا
 وارد
 
 

 جاءتك  
 خارج 
 داخل 

: صور حب اهل البحرين در وارد حبها صاخیالیة ر صو
  باشياء تخرج وتدخل قلوبهم 

شبھ المحرق  بعروس تحتفل أتتك المحرٌق في عرِسها 
 بفرحها 

  : اسم اشارة وذا....  عالقة تضاد واردو  درصاقة عال

المحرق بأبنائها تحتفل وتفرح لكم وتعبر 
 لكم عن حبها وفرحها  

 ليقرأها جمعنا ترسُم تاريخنا صفحةً         ف -11
 الحاشــــدُ 

 

 لحاشدا
 

 المجتمع والكثير

 
 سبب لبما قبلها نتيجة  ليقرأها جمعنا الحاشــــدُ عالقة 

 عالقة ترادف   الحاشــــدُ و معنا جعالقة 
 : عملھ ومجده فترسُم تاريخنا من صفات صاحب السمو

من ت صفحاس لناوايخ رللتام لت تقدزما و
 لمجدا

 د فيرتحل الحقد والحاق   للرجااتعانق بالحب كل  -12
 

يرتحل 
 تعانق

 يذهب 
 تحضن وتصافح

 

جهود سمو شبھ  ل .لرجااتعانق بالحب كل خیالیة ر صو
 جد ( بشخص يصافح االخرين حبا بھمير ) صفحة الماال
على  للداللة على اجماع الناس   للرجااتعانق بالحب كل  

 رأي واحد
 

 ونتيجة جهودكم العظيمة فلقد اجتمع الناس
على حبكم وازيلت االحقاد والكراهية من 

 نفوسهم 

 تركوا كل مالهي الدنيا
 ذهابهم
 المنخفض)ضدها التالل(المكان 

 المساحات الواسعة )الصحراء(
 تغطيهم

 الذنوب )مفردها الزلة(
 الخلق والناس

 خضوع
 كف ِر 

  
 



  

 36265635 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال     2017/2018  الاولالفصل  -  السادس( للصف أوال مهد العلا شرح قصيدة )
 الفكرة العامة 

تهنئ الشيخ خليفة بمناسبة  المحرق
 ةعلى الدكتوراه الفخري حصوله

لفخر واالعتزاز بحضارة ا.:6-4من  .حيث كانت مهدا للحضارات القديمةتتمتع مملكة البحرين بإرث حضاري وتاريخي هام  .3 -1 من :  االفكار الرئيسة
البحرين بلداً :  8 «انيالبحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال التخطيط الحضاري والعمر:  7  من  . اوال عبر االزمنة بانها مهد الفكر والثقافات 

  للتعايش والتسامح ونبذ العنف،

 البيت
 معاني المفردات

  تالبي شرح ةالجماليلصور وا مظاهر اللغوية والبالغيةال
 معناها الكلمة

ر غنى بها الده ال أرض الحضارات أوال مهد الع-1
 في فجر الفتوحات 

 أوال 
 مهد

 الدهر
 العال

 الفتوحات

 اسم البحرين قديما 
 موطن، منشأ

 الزمن
 السمو والرقي

   والبطوالت المعارك 

يغني فخرا  شبه الشاعر الزمن بإنسان
 واعتزازا بحضارة البحرين 

يدل على تقدير العالم  غنى بها الدهر
 المتحضر لدور اوال 

يفتخر الشاعر بالبحرين بانها موطن ومنشأ 
يخ الحضارات العربية القديمة والتي غنى لها التار
 منذ االزمنة السابقة ايام الفتوحات االسالمية 

 بعزها في     أرض يشهد لها التاريخ مفتخرا  -2
 أساطير البطوالت 

 أساطير
 بعزها

ََحاِديث العجيبة التاريخ بإنسان يفتخر بمجد  شبه الشاعر اْلأ
 حضارة البحرين وبطوالتها على مر الزمان 

 والتاريخ يشهد  مفتخرا زاهيا  بارض البحرين 

هل ترى      لو ينطق الصخر يوما عن مآثرها-3
 الحبر يكفي للكتابات

 ينطق 
 مآثرها

 يتكلم 
 فضائلها ومفردها مأثر 

 : اسلوب تمن  لو ينطق الصخر
 : اسلوب استفهام غرضه التعجب  هل ترى

صورة خيالية : شبه الشاعر الصخر بإنسان 
 يتمنى ان يتحدث عن فضائل حضارة البحرين 

لو أتيح للصخر ان يتكلم عن فضائل حضارة اوال 
 عبر التاريخ لجف الحبر عن كتابة وذكر فضائلها

 التي ال تحصى وال تعد 

ابر سل المن      مآثر بالتقى والفكر شامخة     -4
 عنها والمنارات

 التقى
 مآثر

 شامخة 
   سل 

 المنابر 
 المنارات

 الثقافة 
 مفردها مأثرة فضائل

 عالية , مرتفعة
 اسأل 
 مفردها منبر  منّصة

 مفردها منارةبناٌء مرتفع 

 
 التقى والفكر عالقة ترادف 

 : اسلوب امر  سل
 

 محطة رها وثقافتها واوال هذه الفضائل راقية بفك
واسال  هامة عبر العصور واْلزمنة لشعوب البشرية

عنها كل الصروح والمنابر تجدها ترقى بالشعوب 
 وتزدهر فيها االوطان 

 بفجره فهي      معاهد شع منها الدين مؤتلقا -5
 من اولى الدعامات 

 معاهد 
 شع

 مؤتلقا
 ماتالدعا

 محضر الناس 
 انتشر 

 مضيئا والمعا 
 الركائز ومفردها دعامة

 : جمع تكسر معاهد
 : جمع مؤنث سالم  الدعامات

 

كر لفوا ةتفتخر اوال انها تحوي معاهدا للعلم والثقاف
اضاءت التاريخ بفضلها وهي ركيزة اساسية من 

 ركائز تاريخ االمم السابقة 

زمانها في أ    وسايرت كل ركب بالحضارة  -6
 فهي مصباح الهدايات

 وسايرت
 ركب

 الهدايات

 تانسجم ت , تكيفت معهجار
   قافِلَة  

  طريق الصواب

شبه الشاعر حضارة اوال بمصباح اضاء 
 الطريق الصحيح لكل االمم والشعوب 

 

وقد جارت اوال عبر االزمنة  كل حضارات االمم 
  والشعوب بفكرها وعلمها واصبحت نورا يستظل به

 من الرقي     وم تشرق بالعمران فامتألت الي -7
 بها كل المسافات

 اليوم
 الرقي

 العصر الحديث 
 التطور والتقدم

 المشرقة سشبه الشاعر حضارة اوال بالشم
 عالقة "فامتألت من الرقي بها كل المسافات

 نتيجة لسبب  اليوم تشرق بالعمران" ب 

 فقد اصبحت يصف الشاعر حضارة اوال حديثا 
في مصاف الدول المتقدمة في مجال البحرين 

  المتطور والحديث    والعمراني التخطيط الحضاري

ن مهذي أوال أعز هللا عاهلها  قد صانها هللا  -8
 أهل العداوات 

 أعز
 عاهلها  
 صانها

  جعله عزيًزا
 ملكها 
  حفظها

 : اسلوب توكيد  قد صانها
 ان يدعو الشاعر لمملكة البحرين ومليكها الملك حمد

يبقى عزيزا قويا وهو الذي حمى البحرين وشعبها 
 من الفتن والبغضاء والعداوات 

 تركوا كل مالهي الدنيا



  
 ذهابهم

 المكان المنخفض)ضدها التالل(
 المساحات الواسعة )الصحراء(

 تغطيهم
 الذنوب )مفردها الزلة(

 الناسالخلق و
 خضوع
 كفِّر 

  
 


