
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/bh/5arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 شرح قصائد الصف الخامس الجديدة

2018– 2017للفصل الثاني    

الكلب والحمامة –على شواطئ البحرين  -بيئتنا حياتنا    

34392783 - 36265635شرح االستاذ : باسم ناصر رحال   



 

 عداد المعلم  : باسم ناصر رحال إ                                        2017/2018 الثاني الفصل  ( للصف الخامس االبتدائي بيئتنا حياتناقصيدة ) شرح 

 البيئة  الدعوة الى المحافظة على -9البيئة االمنة مأوى الطيور    8-4: أثر المطر في الطبيعة  ..  من  3-1 :الرئيسة االفكار 

 البيت
 معاني المفردات

 معناها الكلمة شرح ونثر البيت الصور الجمالية والفنية

 لديخيراً من ربّك يا و            انهمر المطر على بلدي-1

  
 انهمر
 

 مضاد انهمر :
 انحبس 

 
 نزل بغزارة

 
شببببل الرببباعر ابنبببل بكببببد  داللبببة 

 على حبل وتعلقل الرديد بل  
 

 نداء يا ولدي : اسلوب

 
مببن خببول قولببل يببا  بببدي ا  واهببل بلببد  يخاطببا الربباعر ولببد  

هبو مبن نعبم    المطبر نبزل بغبزارة علبى بلبد  وا  هبطا المطبر
 ي انعم بها على خلقل .الت

 
 تزهو بزفاف يا  بدي           و الدنيـا تبدو  عروس -2

 

  
 تبدو 
 تزهو 
 

-  

 تظهر 
 تتجمل , تتزين 

 
جميلببة  التببي اصبببح  شبببل الببدنيا

بعبببببروس  بمظاهرهبببببا الخوببببببة 
الثيبببباب  بأجمببببلجميلببببة تزينبببب  

 و أنها  ترتدي لباس الزفاف 
 

  عروس : الكاف حرف تربيل 

 
والببدنيا بعببد نببزول المطببر احياهببا واصبببح  با  منببا ر خوبببة 

 عروس تزين  يوم زفافها  و أنهاوتزين  بالعراب الخضراء 
سببعادة بسبببا وال ويرببير الربباعر الببى شببعور الطبيعببة بببالفرح

 نزول المطر 

 
 دو األرض بأثواب جد        و اخَضرَّ الرمل بأعراب  ِ-3

  

 
 اخَضرَّ 
 
 

 
اصبح شديد 
 الحضرة

 
 شبل الرمل بري  شديد الخضرة 

يرتدي  بإنسا وشبل االرض 
 اجمل الثياب

اخضر : داللة على شدة 
 االخضرار 

 ومن شدة المطر اصبح  الرمال خضراء بسبا نمبو االعرباب
ثرة بكبل مكبا  واالرض اصببح  جميلبة تكتسبي حلبة جميلبة بك

 بعد ا  ارتو  ماء بسبا المطر .
 اخضر الرمل : حقيقة     االرض باثواب جدد :  خيال 

 و ف الراعر حاسة البصر من خول استخدام اللو  اخضر

 دفي وطني  م طير َغرِ           مهوى األطيار مغانينـا -4

 مهوى 
 مغانيها 
 غرد

 بين الجبلين ما 
 منازلها 

 طرب وغنى 

شبل المكا  الطي تنزل بل الطيور 
ببي  تعيش فيل سعيدة فرحة 

 بالمطر
 

  م : للداللة على الكثرة

 خابيبين الراعر ا  الطيور ترجع  على  االقبال الى بلد  وات
 ويرير الى  ثرة الطيور المغردة في بيو  بين الجبال مأوى

 وطنل 
 لمة  السمع  من خول استخدام ف الراعر حاسة ولها   

 غرد 

 شتّى ال تحصى في عدد          و إليها هجـرة أسراب -5

 اسراب 
 
 

 شتى 
 تحصى 

المفرد سرب 
وهو جمع  من 

 الطيور
 مختلف
 تعد 

شبل الطيور المهاجرة الى وطنل 
هاجروا من مكا   بأشخاص

لمكا  بحثا عن الجمال والراحة 
 واالما  

الطيور بركل مجموعا  ضخمة ال تعد وال تحصى  الى  تهاجر
  مابلد الراعر النل بلد  مليئة بالخيرا  وانترار االمن واال

 والسوم .
 

 لم تفـد و لغيـر بودي               واحـا  الخير تعانقها ِ-6
 واحة
 
 

بقعة خضراء 
في الصحراء أو 
 في أرض قاحلة

الواجة الخضراء والطيور   شبل
 حبا ومودة يعانق انسا   بإنسا 

 

وحتى الواحا  التبي انتربر  بكبل مكبا  صبافح  هبط  الطيبور 
 مرحبة بها في الوطن الجميل الطي امتأل عربا وجماال ونقاء 

 من صفا  اهل بلد  المحبة لوخرين من خول تعانقها 



 

   تعانقها
 تفد 

 تصافحها 
 تاتي 

 منعقـد عهـد وداد في                و الحيوانـا  أحبَّتنـا -7

 
 عهـد
 وداد
 منعقد

 
 ميثاق

 ود وحا 
 ملتئم , مجتمع 

 
شببببل قبببوة العوقبببة ببببين االنسبببا  
والحيوا  بميثاق وعهد يربطهمبا 

 بعضهما ببعض 

وحتى الحيوانبا  احبب  البوطن واقامب  عهبدا وميثاقبا يربطهبا 
 بالناس 

 الصدق والوفاء من خول عهد وداد منعقدمن صفا  اهل بلد  

  عن صيد جبا  مضطهدا            حيا بسوم في منأى ت -8
 مناى 
 تحيا 

 مضطهد 

 بُعد 
 تعيش 

ُض  َمْن يُعَّرِ
 النَّاَس ِللظُّْلمِ 

وصبببف الرببباعر ا  مبببن يصبببيد الحيوانبببا  انبببل جببببا  النبببل  
 سيحرمها من العيش والحرية ييلد معروف باالمن واالما  

 الرأفة والرحمة من صفا  اهل بلد  

 وأِدم وبدك احفظها يا ولدي               وأِدم يسمتها لبيئت -9
 

شبببل الربباعر البيئببة بكببائن حببي  اجعلها دائمة 
 يبتسم 

 يطالا الرباعر ابنباء بلبد  ببا  يحبافظوا علبى البيئبة وا  تبقبى
 زاهية بجمالها وعدم العبث بمظاهر الطبيعة فيها 

 
 

 عداد المعلم  : باسم ناصر رحال إ                                        2017/2018ئي  الفصل الثاني  )قصيدة بيئتنا حياتنا( للصف الخامس االبتدا شرح 
 
 
 
 



 

 حال باسم ناصر ر :إعداد المعلم                   2017/2018 الثاني الفصل  - ( للصف الخامس الابتدائيالكلب والحمامةقصيدة )              
 

 البيت
المظاهر اللغوية  معاني المفردات

 معناها الكلمة شرح ونثر البيت والبالغية

 ومي النَ فقاً  الِرياِض غارِ بَينَ   يُقاُل كـاَن الَكلُب ذاَت يـوِم  -1

  
 الرياض

 غاِرقاً في النَوم

مفرد روضة 
 ومعناها البستان

 نوما طويال 

: داللةة للة   غاِرقاً في النَوم
 شعوره باالمن والسالم 

بةايةةةة هادلةةةة للق ةةةة  – ( 1للموقةةةال االول    وضةةةل البةايةةةة
كان الخيالية تشير ال   حالة الهةوء واالطمئنان الذي يسود الم

حيةةا ارةةترحاء الكلةةب فةةي االمةةاكن المليئةةة بالعشةةب وو ةةف  
 حالت  حيا نالما نوما لميقا 

 ــانُ طــ ُ الَشيـــــأَن  خـاً كَ ُمنتَفِ   الثُعباُن  فَجـــــاَء ِمـن َورالِــ ِ  -2
  ً  ُمنتَِفخـا
 

 ةةةةور فنيةةةةة : شةةةةب  حالةةةةةة  اُمْمتَلِئ  
 الثعبةةةةةان منتفخةةةةةا بشةةةةةيطان

 اهالج ضخما 

 انتقال من حالة الهةوؤ واالرةتقرار الة  حالةة رياق التحول :
الخوف والهلل حيا خرج للكلب وهونالم ثعبان  مخيةال اشةب  

 بشيطان بشكل  اذ ان  يظهر ب ورة لمالق منتفخ  

 ـنِ لِمسكـياُء لِ لَورقـافََرق ـِت  بِاألَمـيـِن ــِةَر َوَهــم  أَن يَـغـ  ِ-3

 يَـغـــِةَر 
 
  هم

 األمين 
 الورقاء

 رقت  

نقَض ي، يخون  
 لهَةه 
 أراد 

 الوفي  فة للكلب
 فة للحمامة  

 أشفقت

 :  فََرق ـتِ و   يَـغـــِةرَ 
 لالقة نتيجة لسبب  

 وة فنية : شب  الكاتب 
الكلب بشخص مسكين ال 

 حول ل  وال قوة 

 ثم اراد الكلب ان يغادر مكان   دون ان يةري ان ثعبةان ضةخما
ن شةةاهةت الحمامةةة الثعبةةان جةةاءه فجةةاة مةةن ورالةة    وبعةةة ا

 الضخم  رق قلبها وخنت لل  الكلب البالغها بخطورة الوضل 

 ةً فَـَهـبّـــــاــرَ ـ ُ نَـقَرتــقَـــُا الكَلبــا      َونَ َونََزلَــت تــــّواً تُغيـــ -4
 نزلت تًوا

 تغيا
 هب 

 وفوراحااًل 
                             تنقذ

  هرب وفزع خالفًا

 اُ ّواً تُغيـــــنََزلَــت تــــوَ 
: لالقة رببية أي الَكلبــا   

 نزلت لتغيا الكلب 

يشير الشالر ال  الموقال الشجاع للحمامة حيا رارلت 
اع بتنبي  الكلب من خطر الثعبان بان نقرت  تنبيها ل  وارتط

 الكلب النجاة من خطر الثعبان 

 ـاَمـ َحم ِلليـــلَ َجمَوَحِفـَظ ال    َللـ  الَسالمـ  ــ َ فََحَمـــَة الل -5
 

ت  وضل الختام : النتيجة ان الكلب حمة هللا كثيرا لل  رالم   ان المعروف َوَحِفـَظ الَجميـــلَ 
ا من خطر الثعبان وحفظ الجميل والعرفان للحمامة لل  موقفه

 البطولي 

 مر الزمان  و ادف الكلب(  2وضل البةاية للموقال الثاني     بينهما ترادف   أَتـ و  َمر    احب الملك المــالِـكُ  ـتـــانِ ـُك ِللبُسالِ مـــ  الثُـم  أَت  مـــا َمـر  ِمـَن الَزمـاِن إِذ َمر    ِ-6
 موقال مشاب  لموقف  من الثعبان والحمامة 

 ـــذََرهـا قَـة أَنـ كَ َطيرَ ِليُنِذَر ال لـَك الَشَجـَره فََسبََق الَكلـُب ِلتِــ -7
 فََسبََق الَكلـبُ  يحذر وينب  نذري

 ِليُنِذَر الَطيرَ 
 لالقة رببية

رةةياق التحةةول : دخةةول  ةةاحب البسةةتان الةة  بسةةتان  وكانةةت 
 الحمامة مستلقية بهةوء وامان لل  غ ن الشجرة 

 ةالحمامــ ُ يـثَــت َحةِهمَ فَفَ    لَـــ ُ َلالَمـ  ـَح َواِت َخـــذَ النَبـ -8
 َواِت َخـــذَ 

 بــحَ النَ 
 لالمة 

 َجعَلَ ُ، َ ي رهُ 
  وت الكلب 

 اشارة 

 بةةاألوللالقةةة الشةةطر الثةةاني 
 نتيجة لسبب

 ياباحا قوالموقال البطولي للكلب ورد الجميل تمثل بان  نبح ن
  كإشارة  للحمامة  هةف  انقاذ ها من بنةقية  احب البستان

 ـاِص ـ لرَ ـِر افََسِلَمت ِمن طالِ      ـاِل ِللَخـالِص حَوأَقلَعَت في ال
 أقلعت
 فََسِلَمت

 للخالص 

 طارت
 أمنت 

 للنجاة 

 الَر ــاِص و ِللَخـالِص 
 بينهما تضاد 

 ’وضل الختام : بعة  ان اطلق الكلب اشارة تنبي  للحمامة 
ايقنت انها في خطر فطارت لاليا هروبا من ر اص  احب 

 اتها من الموت البستان وبالتالي نح
 من الحكاية ل  العبرة والمغزىيشير ا: ارلوب نةةاء يَا أَهَل الِفَطن   لمل الخير المعروف ـن يُعَـنن يُعِ مَ  وَ ِس الناُس بِالنا ا أَهَل الِفَطن َهذا هَُو الَمعروُف يَ 



 

 َوَمن يُِعـن يُعَـن
 أَهَل الِفَطن  

 كما تُعاٍمل تُعاَمل
أ حاب العقل 

 والذكاء

: ارةةةلوب  َوَمةةةن يُِعةةةـن يُعَةةةـن
 شرط 

 كما تعاِمل تعاَمل                         
 اإلحسان ال يضيل

 
 ثعبان من البيت الثاني حت  السادس انقاذ الحمامة للكلب النالم من غةر ال الق ة األول  -1 تروي ق تين لن لمل الخير ورد المعروف ةالق ية

 من البيت السابل حت  البيت العاشر:  الق ة الثانية: من ر اص مالك البستان :انقاذ الكلب االمين للحمامة الغافلة-
نباح  -2لةغ الكلب لل  غفلة لمجيء الثعبان  -1: المشكلة  4: الزمان : ذات يوم   3المكان : الغابة   -2االشخاص : الحمامة + الكلب + الثعبان   -1ة : لنا ر القص

 الحل : انقاذ الحمامة للكلب والكلب للحمامة   رد المعروف بالمعروف (-5 طاد الحمامة     الكلب  لنةما جاء  احب البستان لي
 هو ان  االحسان ال يضيع المغزى من الق يةة

 ق ة الكلب مل الحمامة:

ما مفت  وإبعاده رها إلخانقضاض للي  بمنقاتةور أحةاث الق ة بين الكلب والحمامة، فالحمامة شجالة لنةما رأت ثغبان ضخم يقترب من الكلب في غفلة من  رارلت باال
 وف؟ جعل الكلب ينتب  ل  ويبتعة لن ، وقة حفظ هذا الكلب الجميل للحمامة فالكلب معروف لن  الوفاء دالًما أل ةقال ، فكيال بمن ي نل ب  معر

قذ الحمامة رد الةين وينلشجرة ليتاد، وما أن رآه الكلب حت  رارع إل  تلك اوفي احة األيام بعة مرور فترة من تلك الحادثة، جاء  احب البستان لي طاد الطيور كما هو مع
 كلب لها وفاء ال فظل ينبح لاليًا وهو ما فهمت  الحمامة، أن الكلب جاء محذًرا إياها، فطارت في الحال مبتعةة لن الشجرة، وارتطالت النجاة بنفسها بفضل

 الناُس بِالناِس َوَمن يُِعـن يُعَـن:

مسالةة أحة لن تحتاج لة موجهة من الشالر للجميل تحتوي لل  حكمة لظيمة وبالغة األهمية فالناس تعيش بالناس ال يمكن أبًةا أن تعيش وحةك وتةلي أنك لهي ررا
ير ود للي  بالخنفس  تعم خةمات لفنحن بني اإلنسان أول  بهذه ال فات من الحيوان، فاإلنسان وما يقةم من ألمال  الحة تخةم المجتمل والمحتاجين في الحقيقة يقة

 والثواب، فمن يقةم المعونة لغيره يأتي اليوم ويجة من يعين  لل  قضاء حاجت  فألمال اليوم هي ميراث الغة 

لمسلم؛ ال امسلم أخو ال»فاحرص لل  ارت الح يومك واغرس األلمال الطيبة ب ، حت  يأتي الغة وتح ة ما غررت  باألمس، كما قال ررول هللا  ل هللا للي  ورلم: 
ج هللا لن  كربة من كرب ج لن مسلم كربة من كرب الةنيا فَر  ر مسلماً رترة هللا يامة، ومن رتيوم الق يظلم ، وال يُْسِلم ، من كان في حاجة أخي  كان هللا في حاجت ، ومن فَر 

 «يوم القيامة
 



 

 اسم ناصر رحالبإعداد المعلم  :            2017/2018 الثاني الفصل  - الابتدائي  الخامس  ( للصف  على شواطئ البحرين قصيدة )          
  

 الفكرة العامة 
  على شاطئ البحرين  رحلة صيد  االسماك 

 االفكار الثانوية 

  مل وتقضي على المللممارسة الرياضة على شواطئ البحر تعطيه فوائد منها الصبر والتح  : 5   د حالة الفرح والسرور للشاعر وصديقه برحلة الصي: وصف  4 -1
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 البيت
والصور  البالغيةالمظاهر اللغوية و معاني المفردات

 شرح ونثر البيت الخيالية 
 معناها الكلمة

 بي وهيئ مكانك في جان         تعال الى البحر يا صاحبي   -1
 

 تعال : اسلوب امر يقصد به النداء  جّهز او حّضر  وهيئ
 : اسلوب امر غرضه التودد  وهيئ

 عهيخاطب الشاعر في البيت صديقه طالبا منه ان يقبل ويأتي م
 الى البحر وايضا طالبا بتجهيز مكانه للصيد 

 ك ونقذف بالشص او بالشب         تعال معي لنصيد السمك   -2
 ونقذف

 بالشص
 نرمي

 بالسنارة
مرات تدل على  3تكرار كلم تعال 

لحضور الشاعر  وتأكيداصرار 
 صديقه الى الصيد برفقته 

نارة يدددعو الشدداعر صددديقه للصدديد مسددتخدما ادوات الصدديد السدد
 لرميها بالبحر الصطياد االسماك الكبيرة والشبك  

 اونجمع صيدا شهيا عديد      هناك سنقضي نهارا سعيدا   ِ-3
 سنقضي

 شهيا
 عديدا

 نمضي
 لذيذا

 كثيرا متنوعا

صور الشاعر النهار باإلنسان 
 السعيد الفرح 

 

يصف الشاعر النهار الذي سيقصديه مدع صداحبه بانده سدعيد النده 
 يدا كثيرا  شهيا لالكل سوف يجمع ص

 اسم االشارة " هناك " قصد به الشاعر البحر 

 بكور الى الصيد في فرحة وانشراح  تعال معي في بكور الصباح . -4
 انشراح

 ما بين الفجر وطلوع الشَّمس
 سرور، ابتهاج

 بينمها ترادف  –فرحة وانشراح 
 

ا ما زال الشاعر يخاطب صديقه داعيا اياه الى الخروج مبكر
 للصيد لضمان صيد كثير من االسماك 

 لوتكسبنا الصبر مهما تط     فتلك الرياضة تنفي الملل  5. -5
 

 تنفي
 الملل

 وتكسبنا
 تطل

 تذهب او تزيل
 الكآبة

 تربحنا وتعطينا
 تطول وتمتد

 
 تلك : اسم اشارة للبعيد 

ه يشير الشاعر الى ان ممارسة الرياضة على شواطئ البحر تعطي
   -فوائد منها الصبر والتحمل وتقضي على الملل 

 اصطبار ار بعد انتظ ءبالشيوتظفر         فتفرح بالصيد بعد اصطبار -6
 وتظفر

 انتظار
 تفوز وتكسب

عالقة البيت بما سبق عالقة نتيجة 
 لسبب 

نجددداح والفدددوز الكبيدددر فدددي صددديد وانتظدددارك الطويدددل سددديتكلل بال
 االسماك بكثرة 

 نى الى البحر حتى تنال الم         سنلقي صغيرات اسماكنا -7
 نلقي 
 تنال

 المنى 

 نطرح 
 تكسب 

 الغايات والمال 

شددددخص الشدددداعر صددددغار السددددمك 
بأطفددددال صددددغار يحتدددداجون رعايددددة 

 واهتمام 

سليقي الشاعر وصديقه بصدغيرات السدمك للبحدر بعدد اصدطيادهم 
 ويدل ذلك على رأفة ورحمة الشاعر وصديقه باالسماك الصغيرة 

 ببحر جميل وشط ندي         سالما صغيراتنا واسعدي 8-
 سالما

 واسعدي  
 ندي      

 عليك ِ االمان 
 افرحي وابتهجي 

 كريم وسخي 

صور الشداعر شداطئ البحدر لدوفرة 
األسددددماك فيدددده بالشددددخص الكددددريم 

 السخي .

ها ى االسماك الصغيرة التي  يريد ارجاعيوجه الشاعر خطابه ال
 للبحر لتعيش فترة اطول لتكون في امان وسالم من الصيد 

 فعيشي به وال تحذري      ستبقين في الماء كي تكبري    9-
 كي : حرف نصب  ال تخافي  ال تحذري 

 عيشي : اسلوب امر 
 ال تحذري : اسلوب نهي 

ان  حرة في البحر الى يعد الشاعر االسماك الصغيرة انها ستبقى
 تكبر وال تخافي بعد اليوم من اصطيادك 

 اذا ما كبرت ِ : اسلوب شرط  اجتمعنا  التقينا    هنا  اذا ما كبرت التقينا       موعد بينا    وأنت ِ على  -10
 هنا : يقصد البحر 

ها ما زال الشاعر يعد االسماك     الصغيرة بعدم االقتراب من
 بعد ان تكبر   الشاطئود اليها على هذا وصيدها لكنه سيع

 واهال بما جاءنا بالشبك     وداعا وداعا صغار السمك -11
 وداعا 

 واهال بما جاءنا بالشبك
 تحية الوداع والفراق 

المقصود االسماك الكبيرة التي تم 
 اصطيادها 

 يا صغار السمك : اسلوب نداء 
 وداعا وداع : تكرار هدفه التأكيد 

عر االسماك التي صدادها يشبه الشا
 بالضيف المرحب به 

يلقي الشاعر تحية الوداع والفراق لألسماك الصغيرة ويرحب 
 بقرح وسوور بالصيد الذي صاده من األسماك الكبيرة 

 


