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ةغة العربيّ ة اللّ 
القراءة

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
.
)5-1للحفظ 

ةغة العربيّ ة اللّ 
القراءة

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
.
)5-1للحفظ 

الخامس االبتدائيّ 

ة اللّ درس يف مادّ 
القراءة

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
.

للحفظ (

ة اللّ درس يف مادّ 
القراءة

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
.

للحفظ (

الخامس االبتدائيّ  فّ الصّ 



أستمع إلى القصيدة بانتباه 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أستمع إلى القصيدة بانتباه 
)ابط اآلتيضغط على الرّ أ(



معاني مفردات القصيدة
المعنى
َأِعدَّهَأِعدَّه

الصَّنَّارَة
َلِذيًذا، ُحْلًوا

قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمسِ 
الصَّْرب، االْحِتَمالالصَّْرب، االْحِتَمال

نـَُفوُز، نـََنالُ 
ال َختَاِيف 

معاني مفردات القصيدة
الكلمة

َهيِّْئ َمَكاَنكَ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

َهيِّْئ َمَكاَنكَ 
الشَّصّ 
َشِهي�ا
ُبُكور

اْصِطَباراْصِطَبار
َنْظَفرُ 

ال َحتَْذرِي



َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
: ا يليه من أسئلة

َيدعو الشَّاِعُر صديَقُه إلى ُمرافـََقِتِه في نـُْزهٍة َبحرِيٍَّة ِلَصْيِد 

ُد الشَّاِعُر اإلطاَر الـَمَكاِنيَّ الذي َتُدوُر فيه أحداُث  ُد الشَّاِعُر اإلطاَر الـَمَكاِنيَّ الذي َتُدوُر فيه أحداُث ُيَحدِّ ُيَحدِّ

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
ا يليه من أسئلةأجيُب عمّ ثُّم أقرأُ شرح األبيات بتمعُّن، 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

َيدعو الشَّاِعُر صديَقُه إلى ُمرافـََقِتِه في نـُْزهٍة َبحرِيٍَّة ِلَصْيِد : ةالفكرة العامّ 
.  السََّمكِ 

ُد الشَّاِعُر اإلطاَر الـَمَكاِنيَّ الذي َتُدوُر فيه أحداُث : العنوانشرح  ُيَحدِّ ُد الشَّاِعُر اإلطاَر الـَمَكاِنيَّ الذي َتُدوُر فيه أحداُث : العنوانشرح  ُيَحدِّ
.النُّزهِة وهَو أحُد َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 



َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
الشرح

يَا (، والنَِّداَء )تـََعاَل، َهيِّئْ (ُيَكرُِّر الشَّاِعُر َدعَوَتُه إلى صاِحِبِه ُمْستخدًما األْمَر ُيَكرُِّر الشَّاِعُر َدعَوَتُه إلى صاِحِبِه ُمْستخدًما األْمَر 
.، لُِيراِفَقُه في نـُْزهٍة بحريٍَّة ِلَصْيِد السََّمكِ 

).في ُبُكوِر الصََّباحِ (وَزمانـََها ) 
، )َنِصيُد، نـَْقِذَف، نـَْقِضي، َنْجَمعُ (األعماَل التي َسَيقوُم بها رِفْـَقَة صاِحِبِه 

.ِممَّا يُدلُّ على أنَّ الرِحَلَة سَتكوُن حاِفَلًة بالَحرََكِة والنَّشاطِ .ِممَّا يُدلُّ على أنَّ الرِحَلَة سَتكوُن حاِفَلًة بالَحرََكِة والنَّشاطِ 
ِة ِصَفاٍت َدالٍَّة على َمَشاِعِر السَّعادِة الغاِمَرِة  سعيًدا، (اقْـتَـَرَن وْصُف النـُّْزَهِة بعدَّ

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
األفكار الرئيسة 

ُيَكرُِّر الشَّاِعُر َدعَوَتُه إلى صاِحِبِه ُمْستخدًما األْمَر 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ُيَكرُِّر الشَّاِعُر َدعَوَتُه إلى صاِحِبِه ُمْستخدًما األْمَر •
، لُِيراِفَقُه في نـُْزهٍة بحريٍَّة ِلَصْيِد السََّمكِ )صاِحِبي

َد • ) الَبْحر(َمَكاَن الرِحلِة َحدَّ
َد • األعماَل التي َسَيقوُم بها رِفْـَقَة صاِحِبِه َعدَّ

ِممَّا يُدلُّ على أنَّ الرِحَلَة سَتكوُن حاِفَلًة بالَحرََكِة والنَّشاطِ 

َدْعَوٌة إلى نـُْزَهِة 
َصْيدٍ 

ِممَّا يُدلُّ على أنَّ الرِحَلَة سَتكوُن حاِفَلًة بالَحرََكِة والنَّشاطِ )4-1األبيات (
ِة ِصَفاٍت َدالٍَّة على َمَشاِعِر السَّعادِة الغاِمَرِة  • اقْـتَـَرَن وْصُف النـُّْزَهِة بعدَّ

).فْرحٍة، اْنِشراحٍ 



َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 

الشرح

  تـَْنفي الرِّياضةُ  فتلكَ ( االسميَّةِ  بِالُجمَلةِ  متبوَعةً  التَّفسيرِ 
َها فذََكرَ  الصَّيِد؛ رياَضةِ   فواِئدِ   وتـََعلُّمَ  الَمَللِ  نفيَ  ِمنـْ

الَّةُ  الكلماتُ  الَّةُ  الكلماتُ   .)اْنِتظَار اْصِطَبار، الصَّبُر،( المعنى هذا على الدَّ   .)اْنِتظَار اْصِطَبار، الصَّبُر،( المعنى هذا على الدَّ
 نَفرُح،( الَوفيرِ  بالصَّْيدِ  عارمةً  الَفرحةُ  تكونُ  واالْنِتظَاِر،

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 

األفكار الرئيسة 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

التَّفسيرِ  فاءَ  الشَّاِعرُ  َوظَّفَ 
فواِئدِ  تـََعدُّدَ  لِيُـَوضِّحَ  ،)...الَمَلل

الكلماتُ  تـََعدََّدتْ  َوَقدْ  الصَّْبِر، فواِئُد الصَّْيِد 
الكلماتُ  تـََعدََّدتْ  َوَقدْ  الصَّْبِر،)6-5األبيات (

واالْنِتظَاِر، الصَّْبرِ  طولِ  َقْدرِ  وعلى
.)َنْظَفرُ 

)6-5األبيات (



َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
الشرح

ـــمِكيَِّة، مســـتخِدًما الفعـــَل  ـــاِعُر صـــاِحَبُه ِبُســـُبِل المحاَفظَـــِة علـــى الثَّـــروِة السَّ ـــمِكيَِّة، مســـتخِدًما الفعـــَل يُـــذَكُِّر الشَّ ـــاِعُر صـــاِحَبُه ِبُســـُبِل المحاَفظَـــِة علـــى الثَّـــروِة السَّ يُـــذَكُِّر الشَّ
ــيِن الــدَّالِّ علــى زمــِن الُمْســتَـْقَبِل  َقْينَ (المضــارَع المقَتــِرَن بحــرِف السِّ ، )َســنُـْلِقي، َســَتبـْ

وَأَشــاَر إلــى الِتَزاِمــِه وصــاِحَبُه بِإلقــاِء صــغيراِت األســماِك فــي الَبْحــِر؛ إلعطاِئَهــا فـُْرَصــًة 

تـََناَل الـُمَنى، اْسَعِدي (الصَّغيَرَة باإلنساِن في ِعباراٍت عديدٍة 
ــَمك ــاِعِر بهــا، )بَِبْحــٍر، ســالًما َصــِغيَراتَِنا، وَداًعــا ِصــغاَر السَّ ــا يــُدلُّ علــى رِْفــِق الشَّ ، ِممَّ

تـََناَل الـُمَنى، اْسَعِدي (الصَّغيَرَة باإلنساِن في ِعباراٍت عديدٍة 
ــَمك ــاِعِر بهــا، )بَِبْحــٍر، ســالًما َصــِغيَراتَِنا، وَداًعــا ِصــغاَر السَّ ــا يــُدلُّ علــى رِْفــِق الشَّ ، ِممَّ

ــغيَرِة  ــاِب َصــْيِد األســماِك الصَّ ــَمِكيَِّة، باْجِتَن ــْروِة السَّ ــِه ِبضــرورَِة الِحفــاِظ علــى الثـَّ َوَوْعِي
وأهـــًال ِبَمــــا َجاَءنَــــا فــــي (التـــي لــــْم يْكَتِمــــل نُـــــُموُّها، واالتِّصـــاِف بالَقَناَعــــِة فــــي قـَْولِــــِه 

َعَلى َشَواِطِئ الَبْحَرْينِ 
األفكار الرئيسة 

ـــمِكيَِّة، مســـتخِدًما الفعـــَل  ـــاِعُر صـــاِحَبُه ِبُســـُبِل المحاَفظَـــِة علـــى الثَّـــروِة السَّ يُـــذَكُِّر الشَّ

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ـــمِكيَِّة، مســـتخِدًما الفعـــَل  ـــاِعُر صـــاِحَبُه ِبُســـُبِل المحاَفظَـــِة علـــى الثَّـــروِة السَّ يُـــذَكُِّر الشَّ
ــيِن الــدَّالِّ علــى زمــِن الُمْســتَـْقَبِل  المضــارَع المقَتــِرَن بحــرِف السِّ

وَأَشــاَر إلــى الِتَزاِمــِه وصــاِحَبُه بِإلقــاِء صــغيراِت األســماِك فــي الَبْحــِر؛ إلعطاِئَهــا فـُْرَصــًة 
، والتَّكاثُرِ  .للنُّموِّ

الصَّغيَرَة باإلنساِن في ِعباراٍت عديدٍة الشاعر األسماَك َشبََّه  
ــَمك بَِبْحــٍر، ســالًما َصــِغيَراتَِنا، وَداًعــا ِصــغاَر السَّ

ُسُبُل الـُمَحاَفَظِة 
على الثـَّْرَوِة 
السََّمِكيَِّة 

الصَّغيَرَة باإلنساِن في ِعباراٍت عديدٍة الشاعر األسماَك َشبََّه  
ــَمك بَِبْحــٍر، ســالًما َصــِغيَراتَِنا، وَداًعــا ِصــغاَر السَّ

ــغيَرِة  ــاِب َصــْيِد األســماِك الصَّ ــَمِكيَِّة، باْجِتَن ــْروِة السَّ ــِه ِبضــرورَِة الِحفــاِظ علــى الثـَّ َوَوْعِي
التـــي لــــْم يْكَتِمــــل نُـــــُموُّها، واالتِّصـــاِف بالَقَناَعــــِة فــــي قـَْولِــــِه 

).الشََّبك

على الثـَّْرَوِة 
السََّمِكيَِّة 

)11-7األبيات (



إلى َمْن يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب في األبياِت األربَعِة األولى مَن القصيَدِة؟
............................................................................................

................................................................................... :
.................................................................................. :

ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة  .في البيِت الثَّاِلثِ ) هناكَ (ُأَحدِّ
.............................................................................................

إلى َمْن يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب في األبياِت األربَعِة األولى مَن القصيَدِة؟. 1
............................................................................................

ْفَ�ُم 
َ
أ

:َأْسَتْخِرُج ِمَن األْبياِت ما َيُدلُّ على. 2
: ...................................................................................َزَمِن النـُّْزَهةِ •
َمَكاِن النـُّْزَهةِ : ..................................................................................َمَكاِن النـُّْزَهةِ •

ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة . 3 ُأَحدِّ
.............................................................................................



:  أْسَتخِدُم كّل كلمة مما يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها
................................................................................. :

.................................................................................. :.................................................................................. :

ْفَ�ُم 
َ
أ

.َأذُْكُر ِمَن النَّصِّ فاِئَدتـَْيِن ِلهوايِة الصَّْيدِ . 4
•. ..................................... •. .....................................
•. .....................................

أْسَتخِدُم كّل كلمة مما يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها. 5
: .................................................................................ُبُكور    
: ..................................................................................َنْظَفرُ      : ..................................................................................َنْظَفرُ     



إلى َمْن يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب في األبياِت األربَعِة األولى مَن القصيَدِة؟
.يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب إلى صاِحِبِه طالًِبا منه مرافقته إلى البحرِ 

أقّيم�إجاب���

يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب إلى صاِحِبِه طالًِبا منه مرافقته إلى البحرِ 

ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة  .في البيِت الثَّاِلثِ ) هناكَ (ُأَحدِّ ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة  .في البيِت الثَّاِلثِ ) هناكَ (ُأَحدِّ

إلى َمْن يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب في األبياِت األربَعِة األولى مَن القصيَدِة؟. 1
يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب إلى صاِحِبِه طالًِبا منه مرافقته إلى البحرِ     

ْفَ�ُم 
َ
أ

يـََتوجَُّه الشَّاِعُر بالِخطَاِب إلى صاِحِبِه طالًِبا منه مرافقته إلى البحرِ 

:َأْسَتْخِرُج ِمَن األْبياِت ما َيُدلُّ على. 2
.في ُبُكوِر الصََّباحِ : َزَمِن النـُّْزَهةِ •
.الَبْحر: َمَكاِن النـُّْزَهةِ •

ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة . 3 ُأَحدِّ
الَبْحرَمَكاِن النـُّْزَهةِ 

ُد المكاَن الذي ُيشيُر إلْيِه الشَّاِعُر باسِم اإلشارِة . 3 ُأَحدِّ
.شاطُئ الَبحر     



أقّيم�إجاب���

:  أْسَتخِدُم كّل كلمة مـمَّا يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها
استيقَظ أحمُد مْن نوِمِه عنَد بكوِر الَصباحِ .  استيقَظ أحمُد مْن نوِمِه عنَد بكوِر الَصباحِ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

.َأذُْكُر ِمَن النَّصِّ فاِئَدتـَْيِن ِلهوايِة الصَّْيدِ . 4
.طرُد الـمللِ • .طرُد الـمللِ •
.تعّلُم الّصبرِ •

أْسَتخِدُم كّل كلمة مـمَّا يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها. 5
استيقَظ أحمُد مْن نوِمِه عنَد بكوِر الَصباحِ : ُبُكور    
.لْن نظفَر بالنجاِح إالَّ بالمثابرةِ : َنْظَفرُ     

استيقَظ أحمُد مْن نوِمِه عنَد بكوِر الَصباحِ ُبُكور
.لْن نظفَر بالنجاِح إالَّ بالمثابرةِ : َنْظَفرُ     



:َأِصل ُكلَّ ِعبارٍة مـمَّا يأتي باألسلوِب المناسِب لها
أسلوب نـَْهي

.ُأَعيِّن في النَّصِّ ما َيُدلُّ على ذلكَ . 
...............................................................................................

أسلوب نـَْهي
أسلوب ِنَداء
أسلوب أمر

ُأَعيِّن في النَّصِّ ما َيُدلُّ على ذلكَ 
...............................................................................................
...............................................................................................

َأِصل ُكلَّ ِعبارٍة مـمَّا يأتي باألسلوِب المناسِب لها1.

ُل  َحّلِ
ُ
أ

يا صاحبي

. بدا الشَّاِعُر سعيًدا أثناَء ُمـَمارسِة رياضِة الصَّْيدِ . 2
...............................................................................................

يا صاحبي
هيِّئ

ال َتْحَذري

بدا الشَّاِعُر سعيًدا أثناَء ُمـَمارسِة رياضِة الصَّْيدِ 
...............................................................................................
...............................................................................................



عالَم َيُدلُّ ذلَك؟. 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

. في ُمَخاطََبِتِه ِلصاِحِبهِ ) تـََعالَ (َكرََّر الشَّاعُر كلمَة . 3
................................................................................................

ُل  َحّلِ
ُ
أ

................................................................................................

................................................................................................

.أشَرُح البيَت الثَّاِمَن بُِأسلوبي الخاصّ . 4
................................................................................................
................................................................................................................................................................................................



:َأِصل ُكلَّ ِعبارٍة مـمَّا يأتي باألسلوِب المناسِب لها

أقّيم�إجاب���

أسلوب نـَْهي

.ُأَعيِّن في النَّصِّ ما َيُدلُّ على ذلكَ . 

أسلوب نـَْهي
أسلوب ِنَداء
أسلوب أمر

.ُأَعيِّن في النَّصِّ ما َيُدلُّ على ذلكَ . 
َوَنْجَمُع َصْيًدا َشِهي�ا َعِديَدا

َأِصل ُكلَّ ِعبارٍة مـمَّا يأتي باألسلوِب المناسِب لها1.

ُل  َحّلِ
ُ
أ

يا صاحبي

. بدا الشَّاِعُر سعيًدا أثناَء ُمـَمارسِة رياضِة الصَّْيدِ . 2

يا صاحبي
َهيِّئ

ال َتْحَذري

. بدا الشَّاِعُر سعيًدا أثناَء ُمـَمارسِة رياضِة الصَّْيدِ . 2
َوَنْجَمُع َصْيًدا َشِهي�ا َعِديَدا ُهناَك َسنَـْقِضي نَـَهارًا َسِعيَدا



عالَم َيُدلُّ ذلَك؟. 
ِحْرَصُه على دْعَوِة صديِقِه إلى ُمَصاَحَبِتِه؛ ألنَّ الُنزَهَة تكوُن                  

أقّيم�إجاب���

ِحْرَصُه على دْعَوِة صديِقِه إلى ُمَصاَحَبِتِه؛ ألنَّ الُنزَهَة تكوُن                  

، ويْدعوها )سالًما َصِغيَراتَِنا، اْسَعِدي بَِبْحرٍ (ُيخاِطُب الَشاِعُر األسماَك الصَّغيَرَة ُمَشبـًِّها إيَّاها باإلنساِن 
إلى االسِتْمَتاِع ِبحياٍة سعيدٍة هانَِئٍة خاليٍة من المخاِطِر، وهي ِعَبارٌة جميلٌة َتُدلُّ على رِْفِقِه بها، َوَوْعِيِه 

، ويْدعوها سالًما َصِغيَراتَِنا، اْسَعِدي بَِبْحرٍ ُيخاِطُب الَشاِعُر األسماَك الصَّغيَرَة ُمَشبـًِّها إيَّاها باإلنساِن 
إلى االسِتْمَتاِع ِبحياٍة سعيدٍة هانَِئٍة خاليٍة من المخاِطِر، وهي ِعَبارٌة جميلٌة َتُدلُّ على رِْفِقِه بها، َوَوْعِيِه 

. في ُمَخاطََبِتِه ِلصاِحِبهِ ) تـََعالَ (َكرََّر الشَّاعُر كلمَة . 3
ِحْرَصُه على دْعَوِة صديِقِه إلى ُمَصاَحَبِتِه؛ ألنَّ الُنزَهَة تكوُن                  ) تـََعالَ (َيْكِشَف َتكراُر الَشاِعِر كلمَة 

.أْمَتَع بالمرافـََقةِ 

ُل  َحّلِ
ُ
أ

ِحْرَصُه على دْعَوِة صديِقِه إلى ُمَصاَحَبِتِه؛ ألنَّ الُنزَهَة تكوُن                  ) تـََعالَ (َيْكِشَف َتكراُر الَشاِعِر كلمَة 
.أْمَتَع بالمرافـََقةِ 

.أشَرُح البيَت الثَّاِمَن بُِأسلوبي الخاصّ . 4
ُيخاِطُب الَشاِعُر األسماَك الصَّغيَرَة ُمَشبـًِّها إيَّاها باإلنساِن 

إلى االسِتْمَتاِع ِبحياٍة سعيدٍة هانَِئٍة خاليٍة من المخاِطِر، وهي ِعَبارٌة جميلٌة َتُدلُّ على رِْفِقِه بها، َوَوْعِيِه 
ُيخاِطُب الَشاِعُر األسماَك الصَّغيَرَة ُمَشبـًِّها إيَّاها باإلنساِن 

إلى االسِتْمَتاِع ِبحياٍة سعيدٍة هانَِئٍة خاليٍة من المخاِطِر، وهي ِعَبارٌة جميلٌة َتُدلُّ على رِْفِقِه بها، َوَوْعِيِه 
.ِبضرورَِة الِحفاِظ على الثـَّْروِة السََّمِكيَّةِ 



:تحدََّث الشَّاِعُر َعْن َصِغيراِت السََّمِك في البيتْيِن اآلتِيَـْينِ 
إلى الَبْحِر َحَتى تـََناَل الـُمَنى

...................................................................................

...................................................................................

نَـا ُهنَـا ِإَذا َمـا َكـبـْرِت اْلـتَــَقيـْ

...................................................................................
.   ُأعّلُل إجابتيو هذا السُّلوِك، في  أُبدي رأيي. َحَرَص الشَّاِعُر على إرجاِع األسماِك الصَّغيرِة إلى الَبْحرِ 

.......................................................................................

.......................................................................................

)3(نشاط 
تحدََّث الشَّاِعُر َعْن َصِغيراِت السََّمِك في البيتْيِن اآلتِيَـْينِ : 1

ُم  قّيِ
ُ
أ

إلى الَبْحِر َحَتى تـََناَل الـُمَنى َسُنلِقي َصغيَراِت َأْسَماِكَنا 

.أختاُر الّتعبير األجمل، وأعّلُل اختياري
   ...................................................................................
   ...................................................................................

نَـا ُهنَـا ِإَذا َمـا َكـبـْرِت اْلـتَــَقيـْ نَـَنا  َوأْنِت َعَلى َمْوِعٍد بـَيـْ

   ...................................................................................
َحَرَص الشَّاِعُر على إرجاِع األسماِك الصَّغيرِة إلى الَبْحرِ : 2

    .......................................................................................
    .......................................................................................



:تحدََّث الشَّاِعُر َعْن َصِغيراِت السََّمِك في البيتْيِن اآلتِيَـْينِ 

أقّيم�إجاب���

ألنَّ الَشاعَر شبََّه األسماَك الَصغيَرَة التي سُتلَقى في البحِر بالَفَتياِت الّالئي يْطَمْحَن إلى 

.ألنَُّه ُيَشبُِّه السََّمَكَة الصَّغيَرَة باإلنساِن العزيِز الذي يتمنَّى لقاَءُه يوًما ما.ألنَُّه ُيَشبُِّه السََّمَكَة الصَّغيَرَة باإلنساِن العزيِز الذي يتمنَّى لقاَءُه يوًما ما
.   ُأعّلُل إجابتيو هذا السُّلوِك، في  أُبدي رأيي. َحَرَص الشَّاِعُر على إرجاِع األسماِك الصَّغيرِة إلى الَبْحرِ 

اَفَظِة ُمحهذا سلوٌك صحيح، ألنَُّه بتجنُِّب صيِد األسماِك الَصغيرِة، وإعطاِئَها فرصًة للنُّموِّ والَتكاثُِر، يـَُعبـُِّر عن التزاِمِه بالـ

)3(نشاط 
تحدََّث الشَّاِعُر َعْن َصِغيراِت السََّمِك في البيتْيِن اآلتِيَـْينِ : 1

ُم  قّيِ
ُ
أ

إلى الَبْحِر َحَتى تـََناَل الـُمَنى َسُنلِقي َصغيَراِت َأْسَماِكَنا 
نَـا ُهنَـا ِإَذا َمـا َكـبـْرِت الْـتَــَقيـْ نَـَنا  َوأْنِت َعَلى َمْوِعٍد بـَيـْ

.  أختاُر الّتعبير األجمل، وأعّلُل اختياري
:إجابتان محتملتان

ألنَّ الَشاعَر شبََّه األسماَك الَصغيَرَة التي سُتلَقى في البحِر بالَفَتياِت الّالئي يْطَمْحَن إلى : التَّعليل. أَُفضُِّل البيَت األوَّلَ  -
.تحقيِق أمانيِهنَّ في الحياةِ 

ألنَُّه ُيَشبُِّه السََّمَكَة الصَّغيَرَة باإلنساِن العزيِز الذي يتمنَّى لقاَءُه يوًما ما: التَّعليل. أَُفضُِّل البيَت الثاني-

نَـا ُهنَـا ِإَذا َمـا َكـبـْرِت الْـتَــَقيـْ نَـَنا  َوأْنِت َعَلى َمْوِعٍد بـَيـْ

ألنَُّه ُيَشبُِّه السََّمَكَة الصَّغيَرَة باإلنساِن العزيِز الذي يتمنَّى لقاَءُه يوًما ما: التَّعليل. أَُفضُِّل البيَت الثاني-
َحَرَص الشَّاِعُر على إرجاِع األسماِك الصَّغيرِة إلى الَبْحرِ : 2

هذا سلوٌك صحيح، ألنَُّه بتجنُِّب صيِد األسماِك الَصغيرِة، وإعطاِئَها فرصًة للنُّموِّ والَتكاثُِر، يـَُعبـُِّر عن التزاِمِه بالـ
.على الَثروِة الَسمكيَّةِ 



انت���الدرسانت���الدرس


