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درس يف ماّدة الّلغة العربّية

النَّْخَلُة الـُمْعَوجَّةُ 

درس يف ماّدة الّلغة العربّية
القراءة

النَّْخَلُة الـُمْعَوجَّةُ 
الّصّف الّسادس االبتدائيّ 

درس يف ماّدة الّلغة العربّية

النَّْخَلُة الـُمْعَوجَّةُ 

درس يف ماّدة الّلغة العربّية
القراءة

النَّْخَلُة الـُمْعَوجَّةُ 
الّصّف الّسادس االبتدائيّ 



أْسِتِمُع إلى الَقِصيَدِة بانِْتباهٍ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أْسِتِمُع إلى الَقِصيَدِة بانِْتباهٍ 



معاني الـمفرداتِ 
المعنى
يـُْنِشدُ 

ُمْخَتِلفٌ ُمْخَتِلفٌ 
ُمحسن 

.تـَُعدِّل وُتَصوِّب
َمْهَربٌ َمْهَربٌ 

َناءِ  ِصَغاُر األَبـْ
زَمنٌ 

معاني الـمفرداتِ 
الكلمة
َيْشُدو
َشتَّى

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

َشتَّى
أَبـَرُّ 
تـَُقوِّم
َمَفرٌّ َمَفرٌّ 

النَّْشءُ 
َعْهدٌ 



، وقد تناوَل فيها الّشاِعُر أهمِّيََّة تربيِة األبنَاِء تربَيًة   ، وقد تناوَل فيها الّشاِعُر أهمِّيََّة تربيِة األبنَاِء تربَيًة  بُِنيْت الَقصيدُة على السَّرِد الَقَصِصيِّ بُِنيْت الَقصيدُة على السَّرِد الَقَصِصيِّ
.سليمًة منُذ مرحلة الطفولة ، لما لها من أثر كبيٍر في صقِل شخصيَّاتِهم المستقبليَّةِ 

ُيشيُر ُعْنواُن الَقِصيدِة إلى نخلة ُمْعَوجَّة الِجْذِع، مّما يدلُّ على افِتَقارِها للِعنايَِة الكاِفَيِة ُيشيُر ُعْنواُن الَقِصيدِة إلى نخلة ُمْعَوجَّة الِجْذِع، مّما يدلُّ على افِتَقارِها للِعنايَِة الكاِفَيِة 
.وهي ُصورٌَة ُمَشوَِّقٌة تُثيُر ُفُضولََنا لتَـَعرُِّف قّصِة هذه النَّْخَلةِ 

: ةُ الِفْكَرُة الَعامَّ 
، وقد تناوَل فيها الّشاِعُر أهمِّيََّة تربيِة األبنَاِء تربَيًة   بُِنيْت الَقصيدُة على السَّرِد الَقَصِصيِّ

أكَ�ِشُف 

الِفْكَرُة الَعامَّ 
، وقد تناوَل فيها الّشاِعُر أهمِّيََّة تربيِة األبنَاِء تربَيًة   بُِنيْت الَقصيدُة على السَّرِد الَقَصِصيِّ

سليمًة منُذ مرحلة الطفولة ، لما لها من أثر كبيٍر في صقِل شخصيَّاتِهم المستقبليَّةِ 

:الُعْنوانِ  حُ رْ شَ 
ُيشيُر ُعْنواُن الَقِصيدِة إلى نخلة ُمْعَوجَّة الِجْذِع، مّما يدلُّ على افِتَقارِها للِعنايَِة الكاِفَيِة  ُيشيُر ُعْنواُن الَقِصيدِة إلى نخلة ُمْعَوجَّة الِجْذِع، مّما يدلُّ على افِتَقارِها للِعنايَِة الكاِفَيِة  

وهي ُصورٌَة ُمَشوَِّقٌة تُثيُر ُفُضولََنا لتَـَعرُِّف قّصِة هذه النَّْخَلةِ . َزَمَن نْشأتَِها



:  ا يليه ِمْن أْسئَلةٍ ُأجيُب عمّ 

الخروُج للّنزَهِة ووصُف الحديَقةِ 
)3-1األبياُت (
 بمظاهرِ  واستمتاُعها للّنزَهِة، أبيَها ُصحَبةَ 
 وأزهارٍ  جاريٍة، مياهٍ  من فيها وما الحديقِة،

 الفرحَ  الّنفسِ  في يبعثُ  مما شاديٍة،

الخروُج للّنزَهِة ووصُف الحديَقةِ 
)3-1األبياُت (

 الفرحَ  الّنفسِ  في يبعثُ  مما شاديٍة،

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ُأجيُب عمّ ثُّم أقْـَرأُ َشْرَح األبْياِت بِتمعُّن، 

الخروُج للّنزَهِة ووصُف الحديَقةِ األْفكاُر الرئيَسُة 

الّشرح

ُصحَبةَ  مها خروجُ 
الحديقِة، جمالِ 
شاديٍة، وطيورٍ  زاهيٍة،

الخروُج للّنزَهِة ووصُف الحديَقةِ 

شاديٍة، وطيورٍ  زاهيٍة،الّشرح
.والسَّعادةَ 



:  ا يليه ِمْن أْسئَلةٍ ُأجيُب عمّ 

حواٌر بين الفتاِة وأبيَها حوَل تقويِم اعوجاِج 
الّنخَلةِ 

 وبين بيَنها دار ,النَّخلةِ  ِجْذعِ  اْعِوَجاجَ  
 ذلك تقويمِ  في يساعَدها كيْ   أبَاَها فدَعتْ 
 موِقَفهُ   ُمعلًِّال  ذلك رَفضَ  األبَ  أنَّ 

حواٌر بين الفتاِة وأبيَها حوَل تقويِم اعوجاِج 
الّنخَلةِ 

)8-4األبْياُت (

 ذلك تقويمِ  في يساعَدها كيْ   أبَاَها فدَعتْ 
 موِقَفهُ   ُمعلًِّال  ذلك رَفضَ  األبَ  أنَّ 

 بها وتقّدمت كُبرت  أن بعدَ  الّنخَلةِ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ُأجيُب عمّ ثُّم أقْـَرأُ َشْرَح األبْياِت بِتمعُّن، 

حواٌر بين الفتاِة وأبيَها حوَل تقويِم اعوجاِج األْفكاُر الرئيَسُة 

الّشرح

 َمَها الحظتْ  لّما
فدَعتْ  حواٌر، أبيها

أنَّ  إّال  االعِوَجاِج،

حواٌر بين الفتاِة وأبيَها حوَل تقويِم اعوجاِج 

)

الّشرح
فدَعتْ  حواٌر، أبيها

أنَّ  إّال  االعِوَجاِج،
الّنخَلةِ  تقويمِ  باسِتحاَلةِ 

   .السنُّ 



:  ا يليه ِمْن أْسئَلةٍ ُأجيُب عمّ 

.أهمِّيَُّة تربيِة النشِء في سنٍّ مبكِّرةٍ 
)10- 9البيتان (

 بالّتربَيةِ  األبناءِ  تعهُّدِ  أهّميَّةَ  الشَّاِعرُ 
 سوءِ  من ُمَحذِّرًا مبكَِّرٍة، سنٍّ  في

 الطِّفلَ  أنَّ  ذلكَ  الصَِّغِر؛ في إهمالهم
يُواِجهُ السليمةِ بالّتنِشَئةِ 

.أهمِّيَُّة تربيِة النشِء في سنٍّ مبكِّرةٍ 
)10- 9البيتان (

 الطِّفلَ  أنَّ  ذلكَ  الصَِّغِر؛ في إهمالهم
 يُواِجهُ  قد السليمةِ  بالّتنِشَئةِ  يحَظى
.ِكَبرِهِ   في كثيرةً 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ُأجيُب عمّ ثُّم أقْـَرأُ َشْرَح األبْياِت بِتمعُّن، 

أهمِّيَُّة تربيِة النشِء في سنٍّ مبكِّرةٍ األْفكاُر الرئيَسُة 

الّشرح
الشَّاِعرُ  يؤكِّدُ 

في الّسليمةِ 
إهمالهم عاِقَبةِ 

أهمِّيَُّة تربيِة النشِء في سنٍّ مبكِّرةٍ 

إهمالهم عاِقَبةِ 
يحَظى ال الذي

كثيرةً   مصاِعبَ 



      .أَحّدُد المكاَن الذي دارت فيه أحداُث هذه القّصة
..............................................................................

.ِخالَل الّنزهِة مع أبيها، وأستخرُج من النَّّص ما يدلُّ على ذلك
.............................................................................
.............................................................................

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

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

أَحّدُد المكاَن الذي دارت فيه أحداُث هذه القّصة. 1
..............................................................................

ْفَ�ُم 
َ
أ

ِخالَل الّنزهِة مع أبيها، وأستخرُج من النَّّص ما يدلُّ على ذلك) مها(أِصُف مَشاعَر الطّفلِة . 2
.............................................................................
.............................................................................

ما الذي شّد انتباَه مها في الّنخَلِة؟. 3 ما الذي شّد انتباَه مها في الّنخَلِة؟. 3
..............................................................................
..............................................................................

  



:  كِلَمٍة مّما يأتي

..............................................................................................
.   وأْشَرُحها.   وأْشَرُحها

..............................................................................
...................................................................................... :

كِلَمٍة مّما يأتي  أستخرُج من القِصيدِة ُمراِدَف كلّ . 4
: ...........................يُنِشدُ     
: ...........................َسِعيَدةٌ    

ْفَ�ُم 
َ
أ

: ...........................يُنِشدُ 
: ...........................َسِعيَدةٌ    
: .........................الصَّْعبُ     
.أذكُر صفتين لألب وردتا في القصيدة. 5

..............................................................................................
وأْشَرُحها. ُأحّدُد في البيِت الثَّاني ُصورًَة خيالّيةً . 6 وأْشَرُحها. ُأحّدُد في البيِت الثَّاني ُصورًَة خيالّيةً . 6

:الّصورُة الخيالّيةُ 
..............................................................................

: ......................................................................................شرُحها



    .أَحّدُد المكاَن الذي دارْت فيه أحداُث هذِه القصَّةِ 

ُم�إَجاَب�� أقّيِ

.ِخالَل الّنزهِة مع أبيها، وأستخرُج من النَّّص ما يدلُّ على ذلك

َسارْت َمها َمْسرورًة         َمَع والٍد َحاٍن أبـَرْ 

أَحّدُد المكاَن الذي دارْت فيه أحداُث هذِه القصَّةِ . 1
.الحديقة: المكان الذي دارت فيه األحداث هو  

ْفَ�ُم 
َ
أ

.الحديقة: المكان الذي دارت فيه األحداث هو  
ِخالَل الّنزهِة مع أبيها، وأستخرُج من النَّّص ما يدلُّ على ذلك) مها(أِصُف مَشاعَر الطّفلِة . 2

.كانْت َتشُعُر بالسَّعادِة والسُّروِر 
َسارْت َمها َمْسرورًة         َمَع والٍد َحاٍن أبـَرْ : الدليلُ 

ما الذي شّد انتباَه مها في الّنخَلِة؟. 3 ما الذي شّد انتباَه مها في الّنخَلِة؟. 3
.اْعِوَجاُج ِجذِعها 
  



:  كِلَمٍة مّما يأتي
ُم�إَجاَب�� أقّيِ

.   وأْشَرُحها

كِلَمٍة مّما يأتي  أستخرُج من القِصيدِة ُمراِدَف كلّ : 4
.يشدو: يُنِشدُ     
.مسرورةً : َسِعيَدةٌ    

ْفَ�ُم 
َ
أ

.مسرورةً : َسِعيَدةٌ    
.العسيرُ : الصَّْعبُ     
.أذكُر صفتين لألب وردتا في القصيدة. 5
.الحنانُ -   

.  اإلحسانُ -
ُد في البيِت الثَّاني ُصورًَة خيالّيةً  أحدِّ

.  اإلحسانُ -
ُد في البيِت الثَّاني ُصورًَة خيالّيةً . 6 وأْشَرُحها. أحدِّ

.والطيُر يشدو بالغناءِ : الصورُة الخيالّيةُ 
.شبََّه الشَّاِعُر الطَّيَر بإنساٍن يـَُغّني: شرحها



......................... :
........................ :
......................... :
........................ :

َنِتِه تْقويَم اْعوَجاِج النَّْخلِة، َكما  أْشَرُح أْسباَب رَْفِض واِلِد مها طََلَب ابـْ

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

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

:أكِمُل الفراَغ فيما يأتي بما يُناِسبُ .  1
: .........................ُأْسُلوبُ ) يا أبي(•
: ........................ُأْسُلوبُ ) ال مَفرَّ (•

ُل  حّلِ
ُ
أ

: .........................ُأْسُلوبُ ) يا أبي(
: ........................ُأْسُلوبُ ) ال مَفرَّ (•

َنِتِه تْقويَم اْعوَجاِج النَّْخلِة، َكما . 2 أْشَرُح أْسباَب رَْفِض واِلِد مها طََلَب ابـْ
.أْفهُمها من البيتين السَّاِبع والثَّامن

.........................................................................
.أْفهُمها من البيتين السَّاِبع والثَّامن

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

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



.أُبيُِّن ذلك من الّنصّ 
..............................................................................................................................................................
...............................................................................

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

أُبيُِّن ذلك من الّنصّ . وردت القصيدُة في شكل ِقّصةٍ . 3
...............................................................................

ُل  حّلِ
ُ
أ

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

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

. أشرُح البيَت األخيَر بأسلوبي الخاصِّ . 4
...............................................................................

أشرُح البيَت األخيَر بأسلوبي الخاصِّ 
...............................................................................
...............................................................................



ُم�إَجاَب�� أقّيِ

َنِتِه تْقويَم اْعوَجاِج النَّْخلِة، َكما  أْشَرُح أْسباَب رَْفِض واِلِد مها طََلَب ابـْ

.ُصُعوبُة تَقويِمها في هذا العمِر المتَقّدمِ 

:ُأكِمُل الفراَغ فيما يأتي بما يُناِسبُ . 1
.نداءٍ : ُأْسُلوبُ ) يا أبي(•

ُل  حّلِ
ُ
أ

.نداءٍ : ُأْسُلوبُ ) يا أبي(•
.نفيٍّ : ُأْسُلوبُ ) ال مَفرَّ (•

َنِتِه تْقويَم اْعوَجاِج النَّْخلِة، َكما . 2 أْشَرُح أْسباَب رَْفِض واِلِد مها طََلَب ابـْ
.أْفهُمها من البيتين الَساِبع والثَّامن

ُم النَّْخَلِة في الُعمر -  .َتقدُّ
.أْفهُمها من البيتين الَساِبع والثَّامن

ُم النَّْخَلِة في الُعمر -  .َتقدُّ
ُصُعوبُة تَقويِمها في هذا العمِر المتَقّدمِ  - 



.أُبيُِّن ذلك من الّنصّ 
مّما يدلُّ على أنَّ القصيدَة قّصٌة احتواُؤها على العناصِر الُمكّونِة للقّصة مثل الّزمان، 

ُم�إَجاَب�� أقّيِ

مّما يدلُّ على أنَّ القصيدَة قّصٌة احتواُؤها على العناصِر الُمكّونِة للقّصة مثل الّزمان، 
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األطفالِ  إهمال عاِقَبةِ  سوءِ  من الّشاِعرُ  ُيحذِّرُ 
كثيرةً   مصاِعبَ  يُواِجهُ  قد الّسليمةِ  بالّتنِشَئةِ  يحَظى
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