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 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال                                      –الثاني الفصل  - الابتدائي  الرابع للصف  المدرسةقصيدة شرح       
 الفكرة  العامة

  التعلم والعلم هي طرق المجد والرفعة والسمو

  الرئيسةاالفكار 
حتمية االلتحاق بالمدرسة ودخوله النها باب لتوسيع    7-4وال يجب ان يخافوا من امهم  متي تعلم اطفالها وتحنو عليهال بيان اهمية المدرسة للطفل وهي بمثابة االم:  3 – 1

البيئة المدرسية بيئة محببة وسرعان ما بتأقلم الطالب عليها   10-8االدراك  وسبب الفطنة والذكاء    

 البيت
 معاني المفردات

 معناها الكلمة تونثر البيشرح   الجمالية  صوروال المظاهر اللغوية والبالغية

 انا المدرسة اجعلني     كأم ال تمل عني 
 
 

  ِ  ِ 

 
 

 تمل

 
 

 تعرض بوجهك عني 
  

صور الشاعر المدرسة بانها ام تعاتب ابنها  
  حيث يعرض وجهه عنها

 : اسلوب تشبيه كأم
  اجعلني  :اسلوب امر
 ال تمل : اسلوب نهي 

 الطفل حيث انه يصد ويبعد وجهه رسةالمد وتخاطب  تعاتب
ن ان مكوالطفل ال ي عنها وتطالبه بان ال يصيبه  الملل من ذلك

 يعرض بوجهه عن امه الحنونة 

 وال تفزع كمأخوذ   من البيت الى السجن -2
 

 
 

 تفزع

 
 

 تخاف خوفا شديدا

صور الشاعر المدرسة بالسجن والطالب 
 تحقبالسجين وذلك لشدة خوف الطالب عندما يل

 مرة ألولبالمدرسة 
 وال تفزع : اسلوب نهي

 : اسلوب تشبيهكمأخوذ   
 السجن: عالقة تضاد  –البيت 

جنا سمن خالل مخاطبته بانها ليست  الطفلتخفف المدرسة على 
 ولن تؤذي احدا ولن تقيد احدا وتقيد حريته

 كأني وجه صياد   وانت الطير في الغصن  -3
 

 
 

 الغصن 

 
 
 اغصان  عهافرع الشجرة وجم 

صور الشاعر الطفل بالطير الصغير الذي يخشى 
ان يصطاد ووصور المدرسة بالصياد وهذا يدل 

 على تغير البيئة المفاجئة للطفل
 : اسلوب تشبيهكأني وجه صياد   

وتصور المدرسة نفسها وتقول انها  ليست  بصياد يريد  
 اصطياد عصفورا عن غصن الشجرة   

 وال بد فغدا مني  ال او وال بد لك اليوم    -4
 غدا 

ن الضروري   او ال  حتًما أو م 
 ذهب 

 وحتى لو تخلفت ورفضت االلتحاق والدخول للمدرسة فحتما : اسلوب نفي  وال بد
  ستدخلها عندما تكبر 

 او استغن عن العقل    اذن عني تستغني  -5
 

 
 

 استغن

 
 

  تخلى 

صور الشاعر من يتخلف عن االلتحاق بالمدرسة 
كإنسان فقد عقله واصبح مجنونا وذلك اشارة 

 همية دخول المدرسة والخطر الوشيك الذيالى ا
 يهدد من ال يلتحق بالمدرسة

 وال يكبر اال اذا دخلت المدرسة  
 :اسلوب امر استغن

سوف تصبح كالمجنون الذي فقدى عقله اذا لم تلتحق بي 
 درسة  الن العقل ال ينمووتدخل الم

 انا المصباح للفكر   انا المفتاح للذهن  -6
 

 للذهن
 

 ا
 واالدراك  لفطنة والذكاء

صور الشاعر المدرسة بمصباح ينير الظلمة 
وصورها ايضا بمفتاح سحري يفتح العقول 
 ء ليدخل فيها الفهم واالدراك والموهبة والذكا

سن يح مظلم  الذي التفتخر المدرسة انها من تنير  العقل  ال
 تالتفكير وانها تفتح الذهن والعقول الستيعاب المعلوما

 انا الباب الى المجد   تعال ادخل على اليمن  -7
 

 
 المجد   
 اليمن

 
 الرفعة والسمو

 البركات والخير الكثير

صوووور الشووواعر  المدرسوووة ببووواب كبيووور يوصوووول 
 رفعة والسمو والرقي وكذلك صورها بباب فيهالب

 الوفير والمقصود العلم الخير 
 ادخل / تعال :اسلوب امر

لمجد ل لتواصل المدرسة االفتخار بنفسها قائلة انها باب للوصو
 ب والرقي والسمو وبدونها لن تستطيع ان تصل لهذه المرات

 غدا تلعب في حوشي    وال تشبع من صحني  -8
 

 حوشي    
 صحني 

 
 ساحة او فناء البيت 

 ساحة البيت 

عر سووواحة المدرسوووة بصوووخن طعوووام صوووور الشوووا
 شهي لن يشبع من ياكل منه 

 وال تشبع : اسلوب نفي 
 : عالقة ترادف صحني -حوشي    

ستعتاد اللعب في ساحتي بعد دخولك المدرسة وسوف يزول 
 عنك الخوف والرهبة 

  والقاك بإخوان   يدانونك بالسن  -9
 يدانونك

 
 يقاربوك بالسن 

اإلخوان نتيجووة صووور الشوواعر رفوواق المدرسووة بوو
 العالقة الطيبة التي تجمعهم 

 لعببعد التحاقك بالمدرسة ستجد اطفاال يقاربوك بالسن فست
 معهم وتصبحون كاألخوة  

 وآباء احبوك  وما انت لهم بابن  -10
الووذين يرعووون ابنوواءهم  باآلبوواءصووور المعلمووين   

 ويحنون اليهم 
 : اسلوب نفي وما انت

كل  مونين بمنزلة االباء الذين يقدوايضا ستجد بالمدرسة معلم
 شي في خدمة الطالب 



  

 


