
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4                   

      4/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا *

            

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 سم ناصر رحالشرح أ. با                      -الابتدائي / الفصل الدراسي الثاني  رابعف ال( للص القبرة وابنهاقصيدة ) شرح وتحليل 
 

، َوَما يَ الفكرة العامة :  يةُ َطاَعةِّ نََصائحِّ األُم ِّ ْن ْن ُمخالَفَ رُّ عَ نْجَ أََهم ِّ تَِّها مِّ
يَمة    َعواقَِّب وخِّ

والصور  اللغوية والبالغيةاهر المظ معاني المفردات
 معناها الكلمة بيتشرح ونثر ال الجمالية 

 القبرة  رةالشج بأَعلى تَُطي ُِّر ابنَها   رأيُت في بعضِّ الرياضِّ قُـبََّرْة -1
 

 الرياض

طائر من الطيور 
  .المغردة
 البساتين

أسلوب نداء يددل :يا جمال العش -1
  يثمالطفة االم البنها في الحد على 

م ِّ ذيَر األنهي، يبي ُِّن تحال تعتمد :  -2
 البنِّها .

 ْصددحَ عَددْ:: أَْمددُر، يُفِّيددُد النُّ قدد: : فْ  -3
 . واإلرشادَ 

"َكَمدددا أفعَدددُ:" فدددي : : داللدددة الفعددد-
. ا َراتُهمُجاويُد األم ِّ تَقل : البَْيتِّ الث الِّثِّ
 في الحَرَكةِّ 

ددددُح َسددددبَ  -5 ، يَُوب ِّ َب َكددددْي: للتَّْعلِّيدددد:ِّ
 الطَّيَرانِّ  التَّأن ِّي في

خال: االشدارة : تددل علدى خطدأ  -6
 وتسرع الفرخ 

 
تعبيدددر يصدددور  : ندددن جنا دددن فخا-7

جنا ددن بخددائن لددن  يددث لدد  يتحمدد: 
 المشقة .

 
أسددلوب : لددو تددأنى نددال مددا تمنددى -9

شرط يوبح امتناع  ددو  األمداني 
 بسبب التسرع واالستعجال.

 
غاية المستعجلين فوتن . تعبيدر -10

السدتعجال فدي جمي: يوبح عاقبدة ا
األمددور الدددذي يدد دي سلدددى الخسدددارة 

 م.والند
ددرِّ القَصديَدةِّ  ُر فِّدي ِخِّ  سلددى َدَعدا الش دداعِّ

عِّ. أُبَي ُِّن أَ   ذلَِّك. يَّةَ َهمِّ  اْجتِّنَابِّ التَّسرُّ

 اذُ َعدددَدُم الُوقُدددوعِّ فددددي الَخَطدددأِّ  اتِّ َخدددد 
دددددددبِّ فدددددددي الَوْقدددددددتِّ  القَدددددددَرارِّ الُمنَاسِّ

قَّ  بِّ  سنْجاُز العََم:ِّ بِّدِّ   .ة  الُمنَاسِّ

ى البساتين قبرة تدرب ابنهدا شاهدت في س د -1
 على الطيرن.

تقددول لددن يددا مددن يجمدد: العددش ال تعتمددد علددى  -2
 جنا ك اآلن فهو بعي:

وقد: علدى مسدافات قريبدة فدي الطيدران كمددا  -3
 أفع: أمامك

انتقلت من غصن سلى غصدن قريدب و جعلدت  -4
 وقتا لني: قسط من الرا ة.

 كددي يسددتريح ابنهددا بددين كدد: نقلددة فددال يتعددب -5
 على الطيران. ويسقط وبذلك يتدرب

فددأراد ابنهدددا سمبددات مهارتدددن العاليددة فخدددال:  -6
 سشارة أمن.

وطار مسافة كبيرة  تى ارتفع ارتفاعاً كبيرا  -7
 فل  يتحم: جنا ن فسقط على األرض.

 فانكسرت ركبتاه و تبدد  لمن في الطيران. -8

و لددددو سددددمع نصدددديحة أمددددن لددددتعل  الطيددددران  -9
واسدددتطاع مدددع الوقددددت الصدددعود والطيددددران 

 ببراعة. لمسافات عالية

لك: شيء في هذه الحيداة أواندة ومدن يتعجد:  -10
 يخسر وال يص: سلى مبتغاه.

 
, وهو  سن المغزى الخلقي لحكاية القبرة وابنها وابح

أن يتعددود الطفدد: علددى أن يسددتمع سلددى النصدديحة , وأن 
ا وال سيم , لخطأ , وأال يكابر أو يغتر بنفسنيحذر من ا

 ددذره مددن الوقددوع فددي فدد  سذا كانددت أمددن أو والددده قددد 
المكابرة والغرور وهكذا رأينا ابن القبدرة وهدو يهدوي 
 سلى القاع مكسوراً جنا ن , ألنن ل  يحذر، ول  يحترس

. ولدد  يسددتجيب لنصددح مددن خطددر الوقددوع علددى األرض
 انأمن أمناء التدريب على الطير

ْد على      وْهَي تقوُل: يا جماَل العـُش ِّ -2  لَهش ِّ الَجناح ا ال تعتَمِّ
 العش 
 الهش

 بيت الطائر
 الضعي:

   الصُّعودِّ  وافع: كما أَفعُ: في       وقِّْ: على عود  بجنبِّ عودِّ -3

 فنن  نقلة   زمنْ وجعلْت لك: ِّ              فانتقَلت من فَنن  سلى فََنْن -4
 نقلة 

 غصن
 قفزة

 اءِّ هومِّقََ: ال فال يََم:ُّ        كْي يَْستريَح الفْرُخ في األَمناءِّ -5
 الفرخ
 يم:

 صغبر الطير 
 يشق علين ويرهقن

ا أَراد يُ                 اإلشارةلكنَّن قد خال: -6  الشطارةظهُر لمَّ

 
 خال:

 الشطارة
 عصا   اخطأ 

 البراعة

 افخانن َجناُ ن فوقعـ       وطار في الفضاءِّ  تى ارتفعا-7
 خانن

 
 غدر بن

 

 ناهُ َن الُعال مُ ول  َينَْ: م         فانَكَسَرْت في الحالِّ ُركبتاه ُ-8

 
 ل  ين: 
 العال 
 مناه

 ل  يحص: 
 المجد 
   لمن    مبتغاه

ى -9 اوعاَش طوَل ُعم             ولو تأنى ناَل ما تمنَـّ هِّ ُمَهنَـّ  رِّ
 تأنى 
 مهنا 

 

 ه: تم
 مرتاح 

 

 ن فـوتنوغاية ُ المستعجلي      لك: ِّ شيء  في الحياة وقتـُن -10
 
 

 اية غ
 فوتن

 

 هدف
 خسارتن

 

 


