
 

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/4arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/bh/4arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   
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ةِ الَعَربِيَّ  َغةِ ِة اللُّ 

نُـَها   1الُقبـََّرُة َوابـْ

ةِ الَعَربِيَّ  َغةِ ِة اللُّ 
)الِقَراَءةُ 

نُـَها   1الُقبـََّرُة َوابـْ
الّرابع االبتدائيّ 

ِة اللُّ َدْرٌس يف مادّ 

نُـَها  الُقبـََّرُة َوابـْ

ِة اللُّ َدْرٌس يف مادّ 
الِقَراَءةُ (

نُـَها  الُقبـََّرُة َوابـْ
الّرابع االبتدائيّ  فّ الصّ 



أقرأُ أقرأُ 
القصيدَة  

بَِتَمعُّنٍ بَِتَمعُّنٍ 



الفكرة العاّمة للقصيدة

َأَهمِّيُة طَاَعِة َنَصائِح األُمِّ، َوَما يـَْنَجرُّ َعْن 
.ُمخاَلَفِتَها ِمْن َعواِقَب وِخيَمةٍ 

الفكرة العاّمة للقصيدة
 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

َأَهمِّيُة طَاَعِة َنَصائِح األُمِّ، َوَما يـَْنَجرُّ َعْن 
ُمخاَلَفِتَها ِمْن َعواِقَب وِخيَمةٍ 



معاني مفردات القِصيَدةِ 

المعنىالمعنى
الَخْضراءُ  الَبَساتِينُ 

َنوٌع ِمَن الطُّيوِر المَغرَِّدةِ 
الضَِّعيفُ 
ُغْصنٌ ُغْصنٌ 
قـَْفَزةٌ 

معاني مفردات القِصيَدةِ 

الكلمةُ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

الكلمةُ 
الرِّيَاضُ 
الُقبـََّرةُ 
الَهشُّ 
فـََننٌ فـََننٌ 
نـَْقَلةٌ 



اَألَسالِيبُ  نَـَها الطَّيَرانَ  األمُّ تـَُعلُِّم ابـْ

ِنداء، يُدلُّ على  ِنداء، يُدلُّ على : يَا جَمَالَ •يْستِخدُم الشَّاعُر أسلوَب السَّرِد الَقَصِصيِّ للتَّأكيِد على أهمِّيَِّة 
ُمَالَطَفِة األمِّ البِنها في 

.الحديثِ 
نهي، يبيُِّن تحذيَر : َال َتعتِمْد •

.األمِّ البِنها 
َعلْ • َأْمٌر، يُِفيُد : ِقْف، افـْ

يَِّة  يْستِخدُم الشَّاعُر أسلوَب السَّرِد الَقَصِصيِّ للتَّأكيِد على أهمِّ
طَاَعِة َنصائِح األمِّ، وأنَّ تجاُهَل تلك النَّصائِح يُؤدِّي إلى َعواِقَب 

تدوُر األحداُث فوَق َشَجرٍة في أحِد الرِّيَاِض، حيُث تـَتَـَولَّى الُقبَّرُة 
َمًة لُه  األمُّ َتْدرِيَب اْبِنها الصَّغيِر على الطَّيراِن، فُتَخاِطُبُه ُمقدِّ

النَّصائَح واإلْرشاَداِت، َوَدَعْتُه إلى تقليِد َحرََكاِتَها، والتَّأَنِّي في 
.األمِّ البِنها 

َعلْ • َأْمٌر، يُِفيُد : ِقْف، افـْ
.النُّْصَح واإلرشادَ 

للتـَّْعِليِل، يـَُوضُِّح َسَبَب : َكيْ •
.التَّأنِّي في الطَّيَرانِ 

َمًة لُه  األمُّ َتْدرِيَب اْبِنها الصَّغيِر على الطَّيراِن، فُتَخاِطُبُه ُمقدِّ
النَّصائَح واإلْرشاَداِت، َوَدَعْتُه إلى تقليِد َحرََكاِتَها، والتَّأَنِّي في 

َعَب جَناُحُه الضَِّعيُف  االْنِتقاِل بـَْيَن األْغَصاِن المتَـَقارِبَِة؛ حتَّى َال يتـْ
.ِمْن ثَِقِل الهواِء، فَـَيتعلََّم الطَّيراَن ِبِشْكٍل َصِحيحٍ 

نَـَها الطَّيَرانَ  األمُّ تـَُعلُِّم ابـْ
الفكرة الرئيسة 

لألبيات 

يْستِخدُم الشَّاعُر أسلوَب السَّرِد الَقَصِصيِّ للتَّأكيِد على أهمِّيَِّة 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

يْستِخدُم الشَّاعُر أسلوَب السَّرِد الَقَصِصيِّ للتَّأكيِد على أهمِّيَِّة •
طَاَعِة َنصائِح األمِّ، وأنَّ تجاُهَل تلك النَّصائِح يُؤدِّي إلى َعواِقَب 

.َوِخيَمةٍ 
تدوُر األحداُث فوَق َشَجرٍة في أحِد الرِّيَاِض، حيُث تـَتَـَولَّى الُقبَّرُة •

َمًة لُه  األمُّ َتْدرِيَب اْبِنها الصَّغيِر على الطَّيراِن، فُتَخاِطُبُه ُمقدِّ
النَّصائَح واإلْرشاَداِت، َوَدَعْتُه إلى تقليِد َحرََكاِتَها، والتَّأَنِّي في 

َمًة لُه الّشرح األمُّ َتْدرِيَب اْبِنها الصَّغيِر على الطَّيراِن، فُتَخاِطُبُه ُمقدِّ
النَّصائَح واإلْرشاَداِت، َوَدَعْتُه إلى تقليِد َحرََكاِتَها، والتَّأَنِّي في 

َعَب جَناُحُه الضَِّعيُف  االْنِتقاِل بـَْيَن األْغَصاِن المتَـَقارِبَِة؛ حتَّى َال يتـْ
ِمْن ثَِقِل الهواِء، فَـَيتعلََّم الطَّيراَن ِبِشْكٍل َصِحيحٍ 

الّشرح



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

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

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

)1(نشاط  ْفَ�ُم 
َ
أ

َياِت َما يَْأِتي. 1 ُد في األَبـْ :ُأَحدِّ

َمكاَن اَألْحَداثِ  : َمكاَن اَألْحَداثِ . أ
.................................................................................

:الشَّخِصيَّاتِ .ب
.................................................................

:النََّصاِئَح التي َقدَّمْتها الُقبّـَرُة البِنها. ج :النََّصاِئَح التي َقدَّمْتها الُقبّـَرُة البِنها. ج
..................................................................

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



:   َكِلَمٍة ممَّا يأتي

الََّة َعلى َهذا المْعنى َياِت الِعَبارََة الدَّ .األَبـْ

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

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

)1(نشاط 
َياِت ُمراِدَف ُكلِّ . 2  َكِلَمٍة ممَّا يأتيأستْخِرُج من األَبـْ

: .......................الضَِّعيفُ     

ْفَ�ُم 
َ
أ

: .......................الضَِّعيفُ     
: .....................ُغْصنٌ     
: .........................قـَْفَزةٌ      
الََّة َعلى َهذا المْعنى نَ مِ  َأكُتبُ . 3 َياِت الِعَبارََة الدَّ األَبـْ
.  الُقبـََّرُة تْنتِقُل بـَْيَن الُغُصوِن الـُمتَـَقارِبَةِ  • .  الُقبـََّرُة تْنتِقُل بـَْيَن الُغُصوِن الـُمتَـَقارِبَةِ  •

......................................................................................................
.ثَِقُل الَهواِء يـُْتِعُب َحرََكَة الطَّاِئِر الصَِّغيرِ •

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



أقّيم�إجاب���

.عدُم االعتماِد على جناِحه الهشِّ في الطَّيرانِ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

:ُأَحدُِّد في األَبـَْياِت َما يَْأِتي. 1
:  َمكاَن اَألْحَداثِ . أ :  َمكاَن اَألْحَداثِ . أ

أعلى الشََّجَرةِ - الرِّياض

:الشَّخِصيَّاتِ .ب
االْبنُ –الُقبـََّرُة  االْبنُ –الُقبـََّرُة 

:النََّصاِئَح التي َقدَّمْتها الُقبّـَرُة البِنها. ج
.  الطيراُن لمسافاٍت قصيرٍة متقاربةٍ  -     
عدُم االعتماِد على جناِحه الهشِّ في الطَّيرانِ  -     



أقّيم�إجاب���

:   َكِلَمٍة ممَّا يأتي

الََّة َعلى َهذا المْعنى َياِت الِعَبارََة الدَّ .األَبـْ

ْفَ�ُم 
َ
أ

َياِت ُمراِدَف ُكلِّ . 2  َكِلَمٍة ممَّا يأتيأستْخِرُج من األَبـْ
الهشُّ : الضَِّعيفُ      الهشُّ : الضَِّعيفُ     
فـََننٌ : ُغْصنٌ     
نـَْقَلةٌ : قـَْفَزةٌ      
الََّة َعلى َهذا المْعنى نَ مِ  َأكُتبُ . 3 َياِت الِعَبارََة الدَّ األَبـْ
.  الُقبـََّرُة تْنتِقُل بـَْيَن الُغُصوِن الـُمتَـَقارِبَةِ  •

.فانتقلْت من فنٍن إلى فننٍ 
.  الُقبـََّرُة تْنتِقُل بـَْيَن الُغُصوِن الـُمتَـَقارِبَةِ  
.فانتقلْت من فنٍن إلى فننٍ      
.ثَِقُل الَهواِء يـُْتِعُب َحرََكَة الطَّاِئِر الصَِّغيرِ •

.فال يملُّ ثَِقَل الهواءِ     



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

.........................................................................................
، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في نداِئها الْبِنها؟، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في نداِئها الْبِنها؟

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

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

)2(نشاط 
:ُأكِمُل العباراِت اآلتَيَة بما يناِسُبها.  1
..................: ، أْسلوبُ )يا جماَل الُعشّ (
: ، أْسلوبُ )ِقفْ (

ْفَ�ُم 
َ
أ

: ، أْسلوبُ )يا جماَل الُعشّ (
............................: ، أْسلوبُ )ِقفْ (
َنها الطَّيرانَ . 2 ُد ِصَفتَـْيِن لألمِّ وهي تعلُِّم ابـْ .ُأَحدِّ
• ......................................................................................................
• .........................................................................................
، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في نداِئها الْبِنها؟)يا جماَل الُعشّ . (3 ، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في نداِئها الْبِنها؟)يا جماَل الُعشّ . (3

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

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



.في البَـْيِت الثّاِلثِ .في البَـْيِت الثّاِلثِ 
..................................................................................

َما الِفْكَرُة الرَّئِيَسُة الّتي َداَرْت َحْولَها األبَياُت السَّاِبقُة؟
....................................................................................................................................................................

)2(نشاط 

في البَـْيِت الثّاِلثِ " َكَما أفَعلُ "ذي أفَاَدْتُه أبـَّيُن المْعنَى الّ . 4

ْفَ�ُم 
َ
أ

في البَـْيِت الثّاِلثِ " َكَما أفَعلُ "ذي أفَاَدْتُه أبـَّيُن المْعنَى الّ . 4
..................................................................................

َما الِفْكَرُة الرَّئِيَسُة الّتي َداَرْت َحْولَها األبَياُت السَّاِبقُة؟. 5
....................................................................................................................................................................



أقّيم�إجاب���

ُد ِصَفتَـْيِن لألمِّ وهي تعلُِّم ابـَْنها الطَّيرانَ  .ُأَحدِّ

، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في ندائِها البِْنها؟
.استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر لمالطفِة ابِنها في الَحِديِث والتقرُِّب إليِه بالحبِّ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

:ُأكِمُل العباراِت اآلتَيَة بما يناِسُبها.  1
.نداءٍ : ، أْسلوبُ )يا جماَل الُعشّ (

ِقفْ 
.نداءٍ : ، أْسلوبُ )يا جماَل الُعشّ (
.أمرٍ : ، أْسلوبُ )ِقفْ (
ُد ِصَفتَـْيِن لألمِّ وهي تعلُِّم ابـَْنها الطَّيرانَ . 2 ُأَحدِّ
.الِحْرُص عَلى سالَمِة ابِنَها •
.الحـُبُّ والَحنانُ • .الحـُبُّ والَحنانُ •
، لماذا استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر في ندائِها البِْنها؟)يا جماَل الُعشّ . (3

استخدَمْت األمُّ هذا التعبيَر لمالطفِة ابِنها في الَحِديِث والتقرُِّب إليِه بالحبِّ     



أقّيم�إجاب���

.في البَـْيِت الثّاِلثِ " َكَما أفَعلُ  .في البَـْيِت الثّاِلثِ " َكَما أفَعلُ 
 .

َما الِفْكَرُة الرَّئِيَسُة الّتي َداَرْت َحْولَها األبَياُت السَّاِبقُة؟

ْفَ�ُم 
َ
أ

َكَما أفَعلُ "ذي أفَاَدْتُه أبـَّيُن المْعنَى الّ . 4
َتقليُد األمِّ ومُجارَاتُها في الحرََكةِ 

َكَما أفَعلُ "ذي أفَاَدْتُه أبـَّيُن المْعنَى الّ . 4
. َتقليُد األمِّ ومُجارَاتُها في الحرََكةِ     

َما الِفْكَرُة الرَّئِيَسُة الّتي َداَرْت َحْولَها األبَياُت السَّاِبقُة؟. 5
.األمُّ تعلُِّم ابَنها الطَّيرانَ     



نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن  نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ

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

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

)3(نشاط  ُم  قّيِ
ُ
أ

نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن  نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ
األْغَصاِن المتَـَقارِبَِة؟ ْ 

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

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



أقّيم�إجاب���

نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن  نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ

َيتعلََّم  َعَب جَناُحُه الضَِّعيُف ِمْن ثَِقِل الهواِء، فـَ َدَعْتُه ِإَلى ذِلَك َكْي َال يتـْ

ُم  قّيِ
ُ
أ

نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن  نَـَها إلى تـَْقِليِد َحرََكاتَِها، والتَّأَنِّي في االنِْتقاِل بـَْيَن ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ ِلَماَذا َدَعْت اُألمُّ ابـْ
األْغَصاِن المتَـَقارِبَِة؟ ْ 

َيتعلََّم   َعَب جَناُحُه الضَِّعيُف ِمْن ثَِقِل الهواِء، فـَ َدَعْتُه ِإَلى ذِلَك َكْي َال يتـْ
.الطَّيراَن ِبِشْكٍل َصِحيحٍ .الطَّيراَن ِبِشْكٍل َصِحيحٍ 
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