
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/6arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 36265635 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال     2017/2018  الاولالفصل  -  السادس( للصف نطلور اعلى صدم ساوشرح قصيدة )
 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 

  
 


