
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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أ.باسم ناصر رحال/    للصف الرابع الفصل الدراسي  األول حول قصيدة " بدمي أفدي الوفية أسئلة متنوعة  
 

 6 من 1 صفحة

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة متنوعة
حول قصيدة " بدمي أفدي الوفية "    

 للصف الرابع االبتدائي
 الفصل الدراسي  األول

2018/2019  

 

 أ.باسم ناصر رحال                           



أ.باسم ناصر رحال/    للصف الرابع الفصل الدراسي  األول حول قصيدة " بدمي أفدي الوفية أسئلة متنوعة  
 

 6 من 2 صفحة

 
 

  :النصوص األدبية
 

 درجات ( 8التالية :                                   ) أقرأ األبيات ثم أجب عن األسئلة 
 ـ    وأمي حيــن تلقــاني            وتدفئني بأحضــــان 1      
 وتدني صدرها الحاني          أودَع كَل أحزانـــــي    -2      
 لها حبَي وإحســــــاني         لها روحي وتحنــاني     -3      

 
 ) درجة (              -------------------- -(  أ ـ  ما  معنى كلمة ) تدني (  : 1س

                                            
 -------------------- -ما  ضد كلمة) أفراحي (  : -ب          

 
 يف يشعر االبن وهو في حضن أمه  ؟                                 ) درجة (  ( ك 2س

----------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------                                                 

 ( ما البيت الذي أعجبك في القصيدة ؟ ولماذا ؟                          ) درجة (  3س
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------  
 ( ما الفكرة الرئيسية التي يتضمنها النص ؟                             ) درجة ( 4س

-----------------------------------------------------------------------------  
 

 درجات ( 3( اكتب ما حفظت األبيات التي تدَل على المعاني التالية :          )  5س
 
 االبن لألم بالنعيم على الدوام : دعاء   -أ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 تشبيه الشاعر عطاء األم بالمنهل العذب مورد الماء  :  -ب 
-----------------------------------------------------------------------------  

 
 سامة األم مصدر سعادة أبنائها وسبب زوال همهم : ابت  -ج 

-----------------------------------------------------------------------------  
 قال الشاعر ) رشيد سليم الخوري ( :                                          ) درجة (  

 ولو أني رزئت بفقد مالي        وأصحابي وأشعاري الغوالي
 أغلى      من  التاج المرصع  باآللي  –وقاه هللا  –فلي كنٌز 

 أال وهو الحنان بصدر أمي                        
 المعاني المشتركة التي عبر عنها الشاعران في أبيات القصيدتين ؟( ما  6س 



أ.باسم ناصر رحال/    للصف الرابع الفصل الدراسي  األول حول قصيدة " بدمي أفدي الوفية أسئلة متنوعة  
 

 6 من 3 صفحة

 
 
 
 
 

  :النصوص األدبيةاالحابات النموذجية : 
 

 درجات ( 8عن األسئلة التالية :                                   ) أقرأ األبيات ثم أجب 
 ـ    وأمي حيــن تلقــاني            وتدفئني بأحضــــان 1      
 وتدني صدرها الحاني          أودَع كَل أحزانـــــي    -2      
 لها حبَي وإحســــــاني         لها روحي وتحنــاني     -3      

 
 ) درجة (                                    تقرب -(  أ ـ  ما  معنى كلمة ) تدني (  : 1س

                                            
 أحزاني -ما  ضد كلمة) أفراحي (  : -ب          

 
 ( كيف يشعر االبن وهو في حضن أمه  ؟                                 ) درجة (   2س
يشعر االبن وهو في حضن أمه بالدفء و الحنان والسرور حيث يفارق كل أحزانه و مخاوفه     

 عند قربه منها .                                            
 يدة ؟ ولماذا ؟                          ) درجة ( ( ما البيت الذي أعجبك في القص 3س

 يكتب الطالب البيت الذي أعجبه و يذكر السبب 
 ( ما الفكرة الرئيسية التي يتضمنها النص ؟                             ) درجة ( 4س

 الفكرة الرئيسية التي يتضمنها النص فضل األم على الشاعر و مشاعره نحوها .
 درجات ( 3ا حفظت األبيات التي تدَل على المعاني التالية :          ) ( اكتب م 5س
 
 دعاء االبن لألم بالنعيم على الدوام :   -أ 

 لك التقدير يا أمي       لك اتلنعمى على الدوم              
 تشبيه الشاعر عطاء األم بالمنهل العذب مورد الماء  :  -ب 

 وهبت المنهل العذب         يفيض بنور قرآن             
 

 ابتسامة األم مصدر سعادة أبنائها وسبب زوال همهم :   -ج 
 ببسمتك اكتسى يومي      بسعد ، وانجلى همي             

 قال الشاعر ) رشيد سليم الخوري ( :                                          ) درجة (  
 ي رزئت بفقد مالي        وأصحابي وأشعاري الغواليولو أن

 أغلى      من  التاج المرصع  باآللي  –وقاه هللا  –فلي كنٌز 
 أال وهو الحنان بصدر أمي                        

 ( ما المعاني المشتركة التي عبر عنها الشاعران في أبيات القصيدتين ؟ 6س 



أ.باسم ناصر رحال/    للصف الرابع الفصل الدراسي  األول حول قصيدة " بدمي أفدي الوفية أسئلة متنوعة  
 

 6 من 4 صفحة

الشاعران في أبيات القصيدتين هي أن األم هي مصدر الحب و  المعاني المشتركة التي عبر عنها 
 الحنان . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثمان درجات)                     : النصوص األدبية :
 
 
 (: اقرأ األبيات التالية جيداً، ثم أجب عن األسئلة التي بعدها: بدمي أفدي الوفية من قصيدة )  
    

 بدمي أفدي   الوفية             من رعت كل عهودي       
 إنها روحي  و قلبي            إنها سـر وجــودي

 بدمي أفدي الوفية 
 

 درجة ( 2)       وضح معاني المفردات اآلتية :                                          (1

 .  ---------------.                     عهودي : ---------------------رعـت :
 .  ----------------الوفية :                      . ---------------سر وجودي :

  
 درجة ( ( لماذا عبر الشاعر عن أمه بــ ) روحي وقلبي ( ؟                             )2
 

--------------------------------------------------------- 
 ( اكتب األبيات الدالة على المعاني التالية مما حفظت من القصيدة :3

 درجة ( 1.5أ ـ تحّمل األم متاعب الولد حتى الشيب .                                          )    
--------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------     
   

 درجة ( 1.5ب ـ شوق االبن ألمه ، ألنها درعه ، ورمز الصفاء .                           ) 
---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
 
 درجة ( 1(  شبه الشاعر األم بالدرع والعماد ، ما السبب ؟                               ) 4
 

------------------------------------------------------------- 
 درجة ( 1)                                                   ( ما واجبك نحو أمك ؟ ولماذا ؟5
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 6 من 5 صفحة

------------------------------------------ 
 

 

 

 

 
 

 

 درجات (7)                                              النصوص الشعرية:   
 من قصيدة " بدمي أفدي الوفية" أجب عن األسئلة التالية:

 

 بدمي أفدي الوفيّة       من رعت كّل عهودي
 وقلبي        إنّها ســـــّر وجوديإنها روحي 
 بدمي أفدي الوفيّة               

 ( 2)                            هات من البيتين السابقين ما يلي:     -1
 ---------------------مضاد ) عكس ( الخائنة:  -أ

 ---------------(  :  أضحي) معنى(مرادف  ) -ب
 ---------------------مفرد  ) أرواحي ( : -جـ

                    -----------------------جمع ) عهدي (   : -د           

 ( 2)                       اشرح البيتين السابقين بأسلوبك الخاص. -2
------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 
 ( 1)                                 ما الفكرة العامة للبيتين السابقين؟ -3

-------------------------------------------------- 
 ( 2)        اكتب األبيات الدالة على الفكرتين التاليتين مما حفظت. -4
 تحمل األم العذاب والشقاء حتى المشيب. -أ

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
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 6 من 6 صفحة

 .له أشواق االبن لدرعه وعماده، رمز الصفاء -ب

--------------------------------------------------------------------- 
 


