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ةغة العربيّ ة اللّ 

َحَياتـَُنا...
)6-1للحفظ 

ةغة العربيّ ة اللّ 
القراءة

َحَياتـَُنا
)6-1للحفظ 

الخامس االبتدائيّ 

ة اللّ درس يف مادّ 

...بِيئتُـَنا
للحفظ (

ة اللّ درس يف مادّ 
القراءة

بِيئتُـَنا
للحفظ (

الخامس االبتدائيّ  فّ الصّ 



أستمع إلى القصيدة بانتباه أستمع إلى القصيدة بانتباه 
)ابط اآلتي

أستمع إلى القصيدة بانتباه 

حياتنا.. بيئتنا   
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أستمع إلى القصيدة بانتباه 
ابط اآلتيضغط على الرّ أ(



حياتنا.. 

اسم مكان من َهَوى 
ة خبريا�امجع مغىن، وهي األرض الغنيّ 

طائر َغرٌد أي مغّرٌد ، عذب الغناء
مجع ِسْرب، ا�موعة من الّطري أو احليوانمجع ِسْرب، ا�موعة من الّطري أو احليوان

بَقْسوةٍ  هاسُم فاعل مْن اضَطَهَد، أْي عامل غري 

.. بيئتنا 
معاني مفردات القصيدة

المعنى الكلمة

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

المعنى الكلمة
اسم مكان من َهَوى  مهوى
مجع مغىن، وهي األرض الغنيّ  مغانينا

طائر َغرٌد أي مغّرٌد ، عذب الغناء غرد
مجع ِسْرب، ا�موعة من الّطري أو احليوان مجع ِسْرب، ا�موعة من الّطري أو احليوانأسراب أسراب

بـُْعد منأى
اسُم فاعل مْن اضَطَهَد، أْي عامل غري  مضطهد



حياتنا.. بيئتنا 

يف بالده داعًيا  راء البيئيّ  الّشاعر يف قصيدته مظاهر الثّ 
:  ا يليه من أسئلةأجيُب عمّ 

يف بالده داعًيا  راء البيئيّ  الّشاعر يف قصيدته مظاهر الثّ 

بني البيئة واحلياة " بيئتنا حياتنا"لقد ساوى الّشاعر يف العنوان 
ليمة ة احلفاظ على البيئة ودورها يف ضمان شروط احلياة السّ 

بني البيئة واحلياة " بيئتنا حياتنا"لقد ساوى الّشاعر يف العنوان 
ليمة ة احلفاظ على البيئة ودورها يف ضمان شروط احلياة السّ 

 الّشاعر يف قصيدته مظاهر الثّ يبّني : ةالفكرة العامّ 
أجيُب عمّ ثُّم أقرأُ شرح األبيات بتمعُّن، 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

 الّشاعر يف قصيدته مظاهر الثّ يبّني : ةالفكرة العامّ 
.إىل احملافظة على البيئة

لقد ساوى الّشاعر يف العنوان : العنوانشرح 
ة احلفاظ على البيئة ودورها يف ضمان شروط احلياة السّ يّ تأكيًدا على أمهّ 

لقد ساوى الّشاعر يف العنوان : العنوانشرح 
ة احلفاظ على البيئة ودورها يف ضمان شروط احلياة السّ يّ تأكيًدا على أمهّ 

.لإلنسان



حياتنا
الدعوة إلى المحافظة على 

)9البيت (البيئة
البيئة اآلمنة مأوى األطيار 

)9البيت (البيئة)8-4األبيات (والحيوانات  )8-4األبيات (والحيوانات 
وّظف الّشاعر في نهاية قصيدته 

لمعنى ) َأِدمْ / احفظ(األمر  فعل
الحّث داعًيا إلى الحفاظ على 

ليمة البيئة السّ  ُمَشبّـًهاالبيئة 
.الّسعيد دائم البسمةباإلنسان 

 لألطيار آمًنا مأًوى الّشاعر أرض
 )كم( األداة استعمل وقد والحيوانات،
  ةعدّ  وّظفَ  كما  الكثرة، عن
  مثل والتنوّع الجمع على ةدالّ 

.الّسعيد دائم البسمةباإلنسان  ال /شّتى /الحيوانات /أسراب  ال /شّتى /الحيوانات /أسراب

حرص أهل بالده على حماية 
هذه الكائنات وصونها من االعتداء 

يـُْقدُم على  نْ مَ  كلّ َواصًفا  يد الجائر 
.صيد الحيوانات البّرية بالجبان

حياتنا.. بيئتنا 
البيئة اآلمنة مأوى األطيار 

والحيوانات 
أثر المطر في الطّبيعة

)3-1األبيات (
األفكار 
الرئيسة 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

والحيوانات  )3-1األبيات ( الرئيسة 
أرض لتمثّ 

والحيوانات،
عن عبيرللتّ 

دالّ  كلمات
أسراب /األطيار(

.)ُتحصى

يخاطب الّشاعر ولده مستخدًما 
معتبًرا ) يا كبدي/ يا ولدي(النداء 

هطول المطر على أرض بالده من 
.تي حبا اهللا بها الوطنعمة الّ مظاهر النّ 

األرض،  فيافع وقد بّين أثر الغيث النّ 
ن بأبهى تي تتزيّ هها بالعروس الّ فشبّ  أسراب /األطيار(الّشرح

.)ُتحصى
حرص أهل بالده على حماية بـَّيَن كما 

هذه الكائنات وصونها من االعتداء 
يد الجائر والصّ 

صيد الحيوانات البّرية بالجبان

األرض،  فيافع وقد بّين أثر الغيث النّ 
ن بأبهى تي تتزيّ هها بالعروس الّ فشبّ 

.الحلل
د العتبارها مأًوى وهو بذلك يمهّ 

.لألطيار والحيوانات

الّشرح



      .، أوضُِّح العالقة بينهما)بيئتنا، حياتنا(يتكّون عنوان القصيدة من كلمتين 
............................................................................................................................................................

ذي انهمر عليه المطر؟ 
..............................................................................

كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  
..............................................................................

)1(نشاط 
يتكّون عنوان القصيدة من كلمتين : 1

..............................................................................

ْفَ�ُم 
َ
أ

..............................................................................

ذي انهمر عليه المطر؟ مكان الّ ـأذكُر ال: 2
..............................................................................

كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  : 3 كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  : 3
..............................................................................



: كلمة مما يأتي

على هذا  تدّالن عبارتين من القصيدة بدا وطن الّشاعر مقصًدا لألطيار، َأكُتبُ 

................................................................................................................................................................

................................................................................
كيف تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر؟

................................................................................

)1(نشاط 
كلمة مما يأتي  أستخرُج من القصيدة مرادف كلّ : 4

......................: تَتزيَّن    
: .....................لم تَأتِ     

ْفَ�ُم 
َ
أ

تَتزيَّن
: .....................لم تَأتِ     
.......................: ُحبّ     
بدا وطن الّشاعر مقصًدا لألطيار، َأكُتبُ : 5

.المعنى
................................................................................................................................................................
................................................................................

كيف تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر؟: 6
   ................................................................................



)1إجابات النشاط 

     .، أوضُِّح العالقة بينهما)بيئتنا، حياتنا(يتكّون عنوان القصيدة من كلمتين 

ة البيئة في حياة يساوي الّشاعر بين البيئة والحياة، تأكيًدا على أهميّ 

أقّيم�إجاب���

ة البيئة في حياة يساوي الّشاعر بين البيئة والحياة، تأكيًدا على أهميّ 

أذكُر المكان الذي انهمر عليه المطر؟

كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  
َبَدت األرُض إثر نزول المطر شبيهة بالعروس التي تتزين بأبهى 

إجابات النشاط (

يتكّون عنوان القصيدة من كلمتين : 1
يساوي الّشاعر بين البيئة والحياة، تأكيًدا على أهميّ  

ْفَ�ُم 
َ
أ

يساوي الّشاعر بين البيئة والحياة، تأكيًدا على أهميّ  
.أهل البلد

أذكُر المكان الذي انهمر عليه المطر؟: 2
.الّشاعربلد  .الّشاعربلد 

كيف َبَدت األرض إثر نزول المطر؟  : 3
َبَدت األرُض إثر نزول المطر شبيهة بالعروس التي تتزين بأبهى 

.الُحَللِ 



)1إجابات النشاط 
:  ا يأتيكلمة ممّ 

أقّيم�إجاب���

.على هذا المعنى تدّالن عبارتين من القصيدة َأكُتبُ 

كيف تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر؟
.تهديد تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر بأماٍن وسالٍم بعيًدا عن أيّ 

إجابات النشاط (
كلمة ممّ   أستخرُج من القصيدة مرادف كلّ : 4

تزهو: تَتزيَّن    
لم تِفد: لم تَأتِ     

ْفَ�ُم 
َ
أ

لم تِفد: لم تَأتِ     
وداد: ُحبّ     
َأكُتبُ  ،بدا وطن الّشاعر مقصًدا لألطيار: 5
مهوى األطيار مغانينا  -    
وإليها هجرة أسراب  -     وإليها هجرة أسراب  -    
كيف تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر؟: 6

تحيا الحيوانات في وطن الّشاعر بأماٍن وسالٍم بعيًدا عن أيّ     



:ُأكمُل العبارات اآلتية بما يناسبها
....................................

........................
اني؟ وما أثر ذلك في المعنى؟نيا في البيت الثّ 

.................................................................................

..................................................................................................................................................................
.الثأميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ 

...............................................................................

...............................................................................

)2(نشاط 
ُأكمُل العبارات اآلتية بما يناسبها:  1
..................: أسلوب) يا ولدي، يا كبدي(

احفظها، أِدمْ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

..................: أسلوب) يا ولدي، يا كبدي(
........................: أسلوب) احفظها، أِدمْ (
نيا في البيت الثّ ِبَم شبه الّشاعر الدّ : 2

.................................................................................

..................................................................................................................................................................
أميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ : 3

...............................................................................

...............................................................................



.ابعالث والرّ مع، أبّيُن ذلك من البيتين الثّ وّظف الّشاعر حاستي البصر والسّ 
................................................................. :
................................................................................................................................

.ابعفي البيت الرّ 
..................................................................................

ذلك؟ وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ  ذلك؟ وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ 
..................................................................................
..................................................................................

)2(نشاط 
وّظف الّشاعر حاستي البصر والسّ : 4
: .................................................................ة البصرحاسّ - 
................................................................: ة الّسمعحاسّ - 

ْفَ�ُم 
َ
أ

حاسّ 
................................................................: ة الّسمعحاسّ - 

في البيت الرّ " كم"ذي أفادته أبّيُن المعنى الّ : 5
..................................................................................

وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ : 6 وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ : 6
..................................................................................
..................................................................................



.على فرح الطّبيعة بنزول المطر
..................................................................................

ة ذلك؟يّ دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ  ة ذلك؟يّ دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ 
..................................................................................

:ُأرّتُب األفكار اآلتية بحسب تسلسلها في القصيدة

)2(نشاط 
على فرح الطّبيعة بنزول المطر َأستخِرُج من القصيدة ما يدلّ : 7

..................................................................................
دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ : 8

ْفَ�ُم 
َ
أ

دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ : 8
..................................................................................

ُأرّتُب األفكار اآلتية بحسب تسلسلها في القصيدة: 9

.البيئة اآلمنة مأوى األطيار والحيوانات.البيئة اآلمنة مأوى األطيار والحيوانات
.عوة إلى المحافظة على البيئةالدّ 

.أثر المطر في الطّبيعة



2(
:

أقّيم�إجاب���

اني؟ وما أثر ذلك في المعنى؟نيا في البيت الثّ 
.ةن بأبهى حلّ نيا في جمالها بالعروس التي تتزيّ 

.األرض فيب الذي يتركه المطر وقد وّضح الّشاعر في هذه الصورة األثر الطيّ 
.الثأميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ 

وقد وّضح الّشاعر في هذه الصورة األثر الطيّ 
.الثأميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ 

2إجابات النشاط ( 
:ُل العبارات اآلتية بما يناسبهامِ ُأكْ :  1
نداء: أسلوب) يا ولدي، يا كبدي(
أمر: أسلوب) احفظها، أِدمْ (

ْفَ�ُم 
َ
أ

أمر: أسلوب) احفظها، أِدمْ (
نيا في البيت الثّ ه الّشاعر الدّ ِبَم شبّ : 2
نيا في جمالها بالعروس التي تتزيّ شبه الّشاعر الدّ   

وقد وّضح الّشاعر في هذه الصورة األثر الطيّ 
أميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ : 3

وقد وّضح الّشاعر في هذه الصورة األثر الطيّ 
أميّـُز الحقيقة من الخيال في البيت الثّ : 3
.حقيقة: بأْعشابٍ  ملاخضّر الرّ  
.خيال: األرض بأثواب جدد 



)2إجابات النشاط 
.ابعلث والرّ مع، أبّيُن ذلك من البيتين الثاّ 

أقّيم�إجاب���

.ابع

ذلك؟ وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ  ذلك؟ وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ 
ي ر البيئة المالئمة للحياة، ووفرة الخيرات على األرض، وحماية األهالي لها وعدم التعدّ 

إجابات النشاط (
مع، أبّيُن ذلك من البيتين الثاّ وّظف الّشاعر حاستي البصر والسّ : 4
مل باألعشاب اخضرار الرّ : ة البصرحاسّ - 

ْفَ�ُم 
َ
أ

مل باألعشاب اخضرار الرّ : ة البصرحاسّ - 
يورتغريد الطّ : حاسة الّسمع- 
ابعفي البيت الرّ " كم"ذي أفادته أبّيُن المعنى الّ : 5

.د والكثرةعدّ أفادت التّ 
وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ : 6 وجدت األطيار والحيوانات في وطن الّشاعر مالًذا آمًنا، عالم يدلّ : 6

ر البيئة المالئمة للحياة، ووفرة الخيرات على األرض، وحماية األهالي لها وعدم التعدّ على توفّ  يدلّ 
.يد الجائرعليها بالصّ 



)2إجابات النشاط 
.على فرح الطّبيعة بنزول المطر

أقّيم�إجاب���

ة ذلك؟يّ دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ 
.ة الموجودة فيهابيعية والحيوانيّ 

:ُأرّتُب األفكار اآلتية بحسب تسلسلها في القصيدة

إجابات النشاط (
على فرح الطّبيعة بنزول المطر َأستخِرُج من القصيدة ما يدلّ : 7
. األرض بأثواب جدد - 
.تبدو كعروس - 

ْفَ�ُم 
َ
أ

.تبدو كعروس - 
دعا الّشاعر في آخر القصيدة إلى المحافظة على البيئة، ما أهمّ : 8

بيعية والحيوانيّ روة الطّ والثّ  ع البيئيّ للحفاظ على التنوّ 
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