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ح قصيدة )            السادس  ( للصف كريمةأخـــــــــالق  شر
  الفصل  - االبتدائ 

 إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                                            الثائ 
 

ُد :  لفكرة  العامةا   الّتعاُمِل مع اآلخرين ُيعدِّ
ًزا أثَرها ف  ِ

 طفولِتِه، ُمْبر
ُ
 عليها منذ

َ
 الت   نشأ

َ
 الَفاِضَلة

َ
ة الّشاِعُر الـَمَباِدَئ األخالِقيَّ  

ء:   3-1الرئيسية االفكار  فِح َعن الُمس  ِو والصَّ ر العفر
َ
ِدقاِء  :  7  -4.      أث اِعِر ألِبيِه  :    9-8.    ُمعاملِة الَجاِر واألصر ُح الشَّ َمدر  

 البيت
  المفردات 

والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معائ 
ح ونب   الخيالية    البيت شر

 معناها  الكلمة 

ُء فـال أعتُب أداري السفـــيَه -1  وال اغـضُب       ويــهذي المس 
 

 

 أداري 
 السفيه  
 يهذي  
 أعتُب 

 االطف 
 الجاهل 

 يقول كالما غبر مفهوم 

 الوم

شبه السفيه والضعيف الشخصية  
 بطفل صغبر يداريه ويالطفه  

  أال أعتب : 
 سلوب نف 

  هذه القصيدة يبير  لنا الشاعر بعض الصفات واألخالق  
ف 

ث نرى بأن الشاعر وهو صاحب األخالق الكريمة يالطف  الكريمة،حي
اإلنسان الجاهل الذي يتكلم بكالم ستر  وغبر معقول وعىل الرغم من  

 ذلك بأنه ال يلوم هذا اإلنسان  

  الْبيـِة ال يــــذنُب؟ -2
 وأصفــُح عــمنر أئ  مـــذنًبا       ومنر ف 

 

 أصفح 

 الْبية 

 

 عكسها اعاقب أسامح
 لقجمع برايا: الخ 

 

  الرية ال يذنب( 
أسلوب ومعت  )ومن ف 

  
 استفهام انكاري يدل عىل النف 

كذلك نرى اإلنسان صاحب األخالق الكريمة بأنه يسامح كل من  
  حقه، وال يرد الخطأ بخطأ ألنه إنسان صالح واإلنسان  

يخط  ف 
  حق اآلخرين، بل متسامح بطبعه ألنه يدرك أن  

الصالح ال يذنب ف 
  
 خطأ الناس البد أن يقعوا ف 

  قلِبه غيهُب -3
ٍء       ولو كـــــان ف   

 وألف  الحقوَد بــوجٍه مض 
 

 غيهب 

 الحقود: 
الوجه  
ء   

 المض 

 الشديد  الظالم 
 . المبغض عكسها المحب 

ق باالبتسامة    المبتسم المشر
 

-   
ء: شّبھ االبتسامة ف   

بوجھ مض 
وجھ المقابل والبشاشة عند التعامل  

 لضوء إشارة لصفاء القلبمع اآلخرین با 
شّبھ الحقد بالظالم لیشـبر إىل أن -

 صـاحبھ یتخبط  

ء يشع    
كذلك بأن يقابل الحسود والعدو بوجه مبتسم ومض 

  قلب ذلك اإلنسان المعادي ظالم من شدة  
باالبتسامة حت  لو كان ف 

ء وغيهب  
  كلمت   مض 

  الحقد والكراهية والحسد، ونرى التضاد ف 
 

ء و غیھ  
ب ھي التضاد العالقة بير  الحقود والوّد ھي  العالقة مض 

 التضاد 

ه حـــــادٌث مـــرعُب  -4  وأبسُط للجاِر ظَل االمــــــاِن       إذا هزَّ
 

 أبسط 
 هزه 

  أمد 
 حركه بقوة 

أبسط للجار ظل األمان: جعل لألمان  
ظـل كما لألشیاء المـادیة ظل إشـارة 
 الراحة النفسیة واإلحساس بالوحدة 

 

وإذا حّل بجاري ما یخیفھ أو یحزنھ من من حوادث الزمن وتقلب  
  أقف معھ وأساعده لیعلم أنھ لیس وحیدا فیشعر باألمان 

 الدھر فإئ 

ھزه حادث: شّبھ أثر الحوادث وتقلبات الزمن بالھزة لیشبر  
 لإلضطراب وعدم االستقرار النفس  

ــنر يحتذي       خطا الناجحير  وال -5 ـَ  يـــرسُب  وأغمُر بالـــوِد م
 

 أغمر 
 الود 
 يحتذي 

  خطا 

 امأل
 الحب

 يقتدي , يتبع 
 سبر 
 

 العالقة بير  الناجحير  و یرسب التضاد

 العالقة بير  الحقود والوّد ھي التضاد 
  أب : رسال ي

 سلوب نف 

  حیاتھ مقتد بالعظماء وأصحاب المنازل  
م كل مجتھد ف  وأحّب وأحب 

 العالیة والساع  بجد للوصول لما وصلوا لھ ال الكسول الفاشل
الوّد: شّبھ الحّب بالماء الذي یغمر ویغط  األشـیاء إشـارة وأغمر ب

ام الذي یظھره للناجحير  والمجتھدین   لشـدة الحّب ومدى االحب 
: شّبھ تجارب اآلخرین بالخطوات أو آثار االقدام    خطا الناجحير 

 لیشبر إىل أن طریق النجاح واضح 

  كــاذبًا        ولو ملَك الــدَر م -6
 ـــن يكذُب وأمقُت مـــنر جاءئ 

 أمقت  

 الدّر 

 اكره , أبغض
ؤلؤة العظيمة 

ّ
 الل

كلمة الحقود وبير  كلمة أمقت ھي  
ادف   الب 

  أكرھھ كرھا شدیدا وأنفر منھ حت  لو ملك الجواهر  
 أما الكاذب فإئ 

  النجوِم له مــأرُب -7
 وأصحُب كـــَل كريِم الطباِع        ومنر ف 

 
 مأرب   

 الطباِع         
 , مطلب   مقصد 
 ت  الصفا

تھ جمیلة   وأختار من األصحاب من تكون أخالقھ حسنة وسبر
ة    الحیاة كببر

 وطموحھ ف 

 لـــي مـــذهُب -8
َ
 األنام   خلقت محًبا لكــِل األنــــــاِم        وإن المحبــة

 مذهب 
 الَخلق أو البشر  

  الحياة طريقة أو 
 منهج ف 

األنام ھي  وكلمة  الْبیة  بير  كلمة  العالقة 
ادف  عالقة الب 

تربیت ونشأت عىل حّب جمیع الناس حت  صار ھذا الحّب عنوانا  فقد 
  الحیاة

  وأصبح منھجا ىل  ف 
 لكل ترصفائ 

 خــــالُل تعلمتها مــــن أْئ         فنعَم الخــــالُل ونـــعَم األُب -9

 خــــاللُ 
 نعم 

 صفات 
 فعل للمدح 

 نعم الخالل ونعم األب: أسلوب مدح

 
ة فإن والدي ھو من علمت   إیاھا فما وكل ما ذكرتھ من الصفات الحسن

 أعظمھا من صفات وما أعظمھ من أب
فقد تربیت ونشأت عىل حّب جمیع الناس حت  صار ھذا الحّب عنوانا 

  الحیاة
  وأصبح منھجا ىل  ف 

 لكل ترصفائ 



  

 

 


