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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

ِة غِة العربي  ِة الل  َدْرُس في ماد  
اِني -الِقَراءة   الَفصل  الدَراس يُّ الثَّ

املَْدَرَسةُ 
ابع  االْبتَدائيُّ  الّصفُّ الرَّ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

ْهَداف  الدَّ 
َ
:ْرِس أ

ْفَكاِر الَواِرَدِة في الَقصيَد -1
َ
َهّمِ األ

َ
.ةِ َتْحِديد  أ

ا-2 .تحليل  أبَياِت الَقصيدِة تحليًلا دقيقا

أِي في أسلوِب الّشاِعِر بصياغٍة وتعليٍل َس -3 .ليَميِن إْبداء  الرَّ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ

ٍن،   َشرَْح األْبياِت ِبتمعُّ
 
ّم أْقَرأ ِجيث 

 
ٍة ب  عّم أ َ

:  ا َيِليِه ِمْن أْسئل

:  ة  الِفْكَرة  الَعامَّ 
يت هّمِ

َ
لِميِذ َوماْعِتداد  املَْدرَسِة ِبَنفِسها َوَتوِضيح  أ .  سَتقَبِلهها في ِبناِء َحياِة الّتِ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

معاني 
ْفَرَداِت  الـم 

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ

املَْعَنىبارة  الَكلمة  أْو العِ 
م  َتِمْل 

َ
َتصدُّ وَتْسأ

ال تخْف ال تفزعْ 
خوٍذ 

ْ
زِعَ َمأ ْنت  ِبقوةٍ ا 

ىاْسَتغِن  َتَخلَّ
املَكانة  الرِفيعة  امَلجِد 
ْمِن  البَركة  الي 
ي َساَحتيَحوش ِ
ونَك  مرِ يدان  ونَك في الع  قارب  ي 
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

األساليب  والّصَوَر  الشرح   مقاِطع  
القصيدةِ  امة  الِفكرة  العَ 

-  )ضمير  املتكلِم : أَنا -
 
(.املدرسة
- .أسلوب  أمرٍ : اْجعلني-

-  َتشِبيه ، َشبهْت املد: كأٍم -
 
رسة

.نفَسها باألّمِ 
. أسلوب  َنهي : ال تملْ -

- : كمأخوٍذ -أسلوب  نهي  : ال تفزعْ -
ميِذ تشبيه ، شّبهْت شعوَر الّتل

عو  ِر الخائِف ِمن املدرسِة مثل ش 
. الّذاهِب للّسجِن 

 تشبيه ، شّبهْت امل: َكأني ، وأنَت -
 
درسة

 
ّ
. ائرِ نفَسها بالّصياِد والّتلميَذ بالط

ه كًلمَ  ى ِلسان ِاملْدرسِة ، الِتي توجُّ
َ
ها للّتلميِذ وَتطلب  ِمنه تَتكلم  األْبيات  َعل

ها في مقاِم األِم له  ، ألهميِتها في َعمليِة التربيِة وا
َ
لتعليِم َكَما تفعل  أْن يجعل

هم  ها التي تحب 
َ
ربي أطفال م  وت   تعلَّ

َ
. األم  عْندما 1 َطمأنة  

املدرسِة 
بها وَترغي 
لًلْنضماِم 

.ِفيها

وه لًلْنَضماِم إلْيه  تخاطب  الّتلميَذ وتدع 
 
ا بكِل حٍب وَعدم َما زالْت املْدرسة

ريحٌة كالبيِت ولْيَسْت مرعبةا  هي م 
َ
 كمكاٍن غريٍب الّشعوِر بالخوِف ِمنها ،ف

. ِمثل الّسجِن 
2

 أهجم  َعليَك وأْنَت كالطا
َ
ئرِ  الّساكِن َعلى وال تَخْف ِمني َكأنني صياٌد َسوف

صِن الّشجرِة بسًلٍم  .غ  3

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

األساليب  والّصَوَر  الشرح   مقاِطع  
القصيدةِ  مة  الِفكرة  الَعا

.يِء أسلوب  أمرٍ الستبعاِد الش : استغِن -
سبٌب : عني تستغني —استغِن -

.ونتيجٌة 

 تنضم  إليَّ ، اليوَم أو في الّسنواِت القادم
َ
ِة ، فأنَت يا عاجًلا أْم آجًلا سوف

.تلميذ  ال مفرَّ ِمن دخولَك التعليم 
4 الّتلميِذ حاجة  
ِللمدرسِة وعدم  

. فتخليَك وابتعادَك عني ، كأّنَك تَتَخلى َعْن عقلَك وتفكيرَك .هااالستغناِء َعن
 للّتعليِم ألنَّ العقَل والتفكيَر يحتاجاِن إلى املدرسِة فهي مصدٌر  أساس يٌ 

كأّنَك استغنيَت وتنميِة وتطويِر املهاراِت املعرفّيِة ، وبدوِنها ستظلُّ جاهًلا و 
.عن عقلَك 

5

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

األساليب  والّصَوَر  الشرح   مقاِطع  
القصيدةِ  مة  الِفكرة  الَعا

- هْت تشبيه ، شب: املصباح  للفكِر 
 نفَسها مثل املصباِح 

 
الذي املدرسة

.يض يء  العقَل 
تشبيه ، شبهْت : املفتاح  للّذهِن -

 نفَسها مثل املفتاِح الذي
 
يفتح  املدرسة

.للعقِل الباَب للمعرفِة 
 : أنا الباب  

 
تشبيه ، شبهْت املدرسة
لميِذ نفَسها مثل الباِب الذي يقدم  للتّ 

 
َ
.العلّو والرفعة

.أسلوب  أمرٍ : تعاَل ، ادخْل -

 في هذِه األبياِت ضميَر 
 
ها مثل  للفخرِ واالعتزازِ ( أنا)تستخدم  املدرسة بأنَّ

ه م ا املصباِح الذي ينير   فكَر اإلنساِن فبدوِنها يظلُّ تفكير  ها مثل  . ظلما وأنَّ
لُّ العقل  املفتاِح الذي يفتح  للعقِل باَب العلِم واملعرفِة فبدوِنها يظ

ا  .مسجونا
6 تفاخر  املدرسِة 

بدوِرها في 
نهضِة الفكرِ 
.وبناِء املجِد 

هَي التي تفتح  للّتلمي
َ
 تعتدُّ بنفِسها ، ف

 
ِذ طريَق الّرفعِة ما زالْت املدرسة

.والعلّو 
الِب بالّدخوِل فيها على البركِة 

ّ
 دعوةا للط

 
.والخيرِ ثمَّ تقدم  املدرسة 7

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

األساليب  والّصَوَر  الشرح   مقاِطع  
القصيدةِ  امة  الِفكرة  العَ 

- .أسلوب  نفي : وال تشبع  
- .أسلوب  نفي : وَما أنَت 

- .شّبهت الرفاَق باإلخوةِ : إخواِن 
.شّبهت املدرسين باآلباِء : آباءِ -

 في هذِه األبياِت بتصويِر البيئِة التي سيعيش  
 
 املدرسة

 
 بها التلميذ  ، تبدأ

 
ّ
ي وقَته بالل ه سيقض ِ عِب في ساحِتها ، فهَو سيشعر  بالّسعادِة والّسرورِ  ألنَّ

عِب 
ّ
.ولْن يكتفَي أو يشبَع من الل 8 اْستقبال  

املدرسِة 
ها  وترحيب 

لميِذ  َمَع للّتِ
أقراِنه 

ه يلتِقي بأصحاٍب و 
 
 التلميَذ وتجعل

 
 تستقبل  املدرسة

َ
رفاٍق في مثِل وسوف

 عليهم  ويكون  مَعهم مثل األخ
 
ه يلعب  ويتعلم  معهم ويتعرف . وةِ سّنِ 9

حبونه مِ   بِمدرسين َعطوفين ي 
 
ه املدرسة

 
 تستقبل

َ
ا سوف ثلَما يحب  أيضا
.األب  ابَنه  10

 
َ
ف  ِش تَ ْك أ
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

ِجيب  عن األسئلة اآلتية في ضوِء فهِم النّصِ 
 
:  الّسابِق أ

ْفهَ 
َ
م  أ

ح  معَناه. 1 ّم أضع  الَكلمَة في جملٍة توّضِ
 
ا َيلي، ث ّلٍ ِممَّ

ر  مْعَنى ك  :ا أْذك 
ال َتفزعْ 
اْسَتغِن 
ْمِن  الي 

: أكتب  املطلوَب في الجدوِل اآلتي . 2
ضد  كلمِة املفتاِح 
مفرد  كلمِة آباٍء 

جمع  كلمِة غصٍن 
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ِجيب  عن األسئلة اآلتية في ضوِء فهِم النّصِ 
 
:  الّسابِق أ

ْفهَ 
َ
م  أ

ح  معَناه. 1 ّم أضع  الَكلمَة في جملٍة توّضِ
 
ا َيلي، ث ّلٍ ِممَّ

ر  مْعَنى ك  :ا أْذك 
ا ، اطمأْن وال تفإذاال تخْف ال َتفزعْ  ا مزعجا .زعْ رأيَت شيئا
.تتخلَّ عن حقَك ال تخَلىاْسَتغِن 
ْمِن  .مِن أعاَد هللا  العيَد َعليَنا بالي  البركة  الي 

: أكتب  املطلوَب في الجدوِل اآلتي . 2
القفلُ  ضد  كلمِة املفتاِح 

أبُ  مفرد  كلمِة آباٍء 
غصونُ /أغصانُ  جمع  كلمِة غصٍن 

قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ
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قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ

ْفهَ 
َ
م  أ

خَرى َقّربْت املدرسة  نفَسها للّتلميِذ بصوٍر عدٍة ِلتسَتِميَله، َكَما أبعدْت َعْن -3
 
ا أ .نفِسها صورا

ْذكر  
َ
:أ

؟ (يرة  األبيات  األخ)كيَف َستستقبل  املدرسة  تًلميَذها َكَما جاَء في وصِفها . 4

المدرسةُعنُنفسهاصورتينُأبعدتهما المدرسةُلهاصورتينُقربتهما
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قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ

ْفهَ 
َ
م  أ

خَرى َقّربْت املدرسة  نفَسها للّتلميِذ بصوٍر عدٍة ِلتسَتِميَله، َكَما أبعدْت َعْن -3
 
ا أ .نفِسها صورا

ْذكر  
َ
:أ

؟ (يرة  األبيات  األخ)كيَف َستستقبل  املدرسة  تًلميَذها َكَما جاَء في وصِفها . 4
وتجعل همُيلتقونُبأصحاٍبُورفاٍقُفيُمثِلُسن ِهم،ُي التالميذُ  ُالمدرسةُ  لعب ونُويتعلم ونُمعهمُسوَفُتستقبل 

ُابنَ ُبِمدرسينُعَطوفينُي حبونهمُِمثلَماُيحبُ و. ويتعرف ونُعليهمُُويكون ونُمعَهمُمثلُاألخوةُِ .ُاألب 

المدرسةُعنُنفسهاصورتينُأبعدتهما المدرسةُلهاصورتينُقربتهما
كمأخوذٍُ كألم ُِ

كالمصباحُِ
كوجِ ُصي ادٍُ كالمفتاحُِ

كبابُِالمجدُِ
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حلّ 
 
لأ

: حدد  الفكرَة العامَة ألبياِت القصيدِة . 1

( أَنا املصباح  لِلفكرِ . ) 2
ابقِة  شبيَه في العبارِة السَّ وّضح  التَّ

 
. أ
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حلّ 
 
لأ

قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ

: حدد  الفكرَة العامَة ألبياِت القصيدِة . 1
يتها في ِبناِء َح  هّمِ

َ
لِميِذ َومسَتقَبِلهاْعِتداد  املَْدرَسِة ِبَنفِسها َوَتوِضيح  أ .  ياِة الّتِ

( أَنا املصباح  لِلفكرِ . ) 2
ابقِة  شبيَه في العبارِة السَّ وّضح  التَّ

 
. أ

ض يء  الَعقَل  .َشّبهْت املَدرَسة  َنفَسها ِمثل املْصباِح الِذي ي 
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حلّ 
 
لأ

وبي الخاّصِ . 3 ر  البيَت الرابَع والخامَس ِمَن الَقصيَدِة بأْسل 
 
ْنث
َ
.أ

علل  . 4
 
:  أ

.  في البيت الّسادِس والّسابِع ( أنا)تكراَر الضميرِ . أ

(.في البيِت الخامِس )ال يستطيع  التلميذ  االستغناَء عن املدرسِة . ب
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حلّ 
 
لأ

وبي الخاّصِ . 3 ر  البيَت الرابَع والخامَس ِمَن الَقصيَدِة بأْسل 
 
ْنث
َ
.أ

ُِمنُدخ الُمفرَّ ُ،ُاليوَمُأوُفيُالس نواِتُالقادمِةُ،ُفأنَتُياُتلميذُ  إليَّ ُسوَفُتنضمُ  ُأْمُآجالا .ولَكُالتعليُمعاجالا
. فتخليَكُوابتعادَكُعنيُ،ُكأن َكُتتََخلىَُعْنُعقلَكُوتفكيرَكُ

ُللت عليِمُوتنميِةُوتطويِرُالمهارا ُُأساسي  ُالعقَلُوالتفكيَرُيحتاجاِنُإلىُالمدرسِةُفهيُمصدر  ِتُالمعرفي ِةُ،ُألنَّ
.وبدونِهاُستظلُُّجاهالاُوكأن َكُاستغنيَتُعنُعقلَكُ

علل  . 4
 
.  في البيت الّسادِس والّسابِع ( أنا)تكراَر الضميرِ . أ: أ

(.في البيِت الخامِس )ال يستطيع  التلميذ  االستغناَء عن املدرسِة . ب
وتطويِر املهاراِت املعرفّيِة ، ألنَّ العقَل والتفكيَر يحتاجاِن إلى املدرسِة فهي مصدٌر  أساس ٌي للّتعليِم وتنميِة 

.وبدوِنها ستظلُّ جاهًلا وكأّنَك استغنيَت عن عقلَك 

اللِة على الفخِر واالعتداِد واعتزاِز املدرسِة بدوِرها وأهميِتها في حياِة التلميِذ  .للدَّ

قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ
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الرأي

.  وألقاَك بإخواٍن -
.  وألقاَك بأصحاٍب -

ِيي.1
ْ
عّلل  َرأ

 
مَّ أ ْختار  التعبيَر األفضَل، ث 

َ
.  أ

الّصّفِ األوِل، ثمَّ أبّين  استرجع  ذكرياتي وأكتب  بعَض املشاهِد التي مّرْت بي في أوِل يوٍم باملدرسِة ب. 2
 عليها بعَد شهوٍر من حضوِري للمدرسِة 

َ
التغييَر الذي طرأ

بعد قبل
أنا معهم .صياح  بعِض التًلميذ ِو

.خوفي من مدرِس الفصِل 
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قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ

الرأي

.  وألقاَك بإخواٍن -
.  وألقاَك بأصحاٍب -

ِيي.1
ْ
عّلل  َرأ

 
مَّ أ ْختار  التعبيَر األفضَل، ث 

َ
.  أ

ن فيها مثل أفراِد األسرِة ، ألنَّ الّشاعَر  جعَل املدرسَة مثَل البيِت وكلَّ َم ( وألقاَك بإخواٍن )
هم شعور  املحّبِة واأللفِة  .التي يجمع 
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قّيم  ِإَجاَبِتي 
 
أ

الرأي

الّصّفِ األوِل، ثمَّ أبّين  استرجع  ذكرياتي وأكتب  بعَض املشاهِد التي مّرْت بي في أوِل يوٍم باملدرسِة ب. 2
 عليها بعَد شهوٍر من حضوِري للمدرسِة 

َ
التغييَر الذي طرأ

بعد قبل
.استمتاُع التالميِذ ببرامِج املدرسِة  أنا معهم .صياح  بعِض التًلميذ ِو

ِم  .تعلُق التالميِذ باملعل  .خوفي من مدرِس الفصِل 
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رُس  انتهى الد 
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