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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                
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ةِ َغِة اّلَعربيّ ِة اللّ 
الِقَراَءة 

نُـَها  2الُقبـََّرُة َوابـْ

ةِ َغِة اّلَعربيّ ِة اللّ 
)الِقَراَءة 

نُـَها  2الُقبـََّرُة َوابـْ

الّراِبع االبتدائيّ 

ِة اللّ َدْرٌس يف َمادّ 
الِقَراَءة 

نُـَها  الُقبـََّرُة َوابـْ

ِة اللّ َدْرٌس يف َمادّ 
الِقَراَءة ( 

نُـَها  الُقبـََّرُة َوابـْ

الّراِبع االبتدائيّ  فّ الصّ 



أقرأُ القصيدة 
بَِتمعٍُّن، وُأجيُب 
أقرأُ القصيدة 

بَِتمعٍُّن، وُأجيُب 
عمَّا يليَها من 

أسئلةٍ أسئلةٍ 



َمَعاِني ُمْفَرَداِت الَقِصيَدةِ 
الَمْعنىَ 
  الَرباَعةُ الَرباَعةُ 

ُمبتَغاُه، ُحْلُمهُ 
َمتهََّل 
  ُمرتَاحٌ   ُمرتَاحٌ 

َخَسارَتُُه، ِفْقَدانُهُ 

َمَعاِني ُمْفَرَداِت الَقِصيَدةِ 
الكلمةُ 
الشَّطَّارةُ 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

الشَّطَّارةُ 
ُمَناهُ 
تَأىنَّ 

)ُمَهنَّأٌ (ُمَهنَّا  )ُمَهنَّأٌ (ُمَهنَّا 
فـَْوتُهُ 



الصَُّور الَجَمالِيَّةُ  َعاِقَبُة ُمَخاَلَفِة النَِّصيَحةِ 

َشبََّه : َخانَُه َجَناُحهُ  •
الجَناَح باإلنَساِن الذي 
َيُخوُن َصاِحَبُه ويتخّلى 

.عنُه وقَت الحاجةِ 

َرةِ ، اْنِتهاًء إلى العِ في هذا المْقَطِع تَتَصاَعُد األْحداُث نحَو المْشِكَلةِ  .بـْ
أراَد الطَّائُر الصَِّغيُر أْن َيْكِشَف عْن مهارتِه في الطَّيراِن ُمبكًِّرا، َفَخاَلَف أواِمَر أّمِه 

الضَّعيَف لم ُيَساِعْدُه  َهشَّ التْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه ال
َوَلو اتـََّبَع . ، َفَسَقَط أرًضا، واْنَكَسَرْت رُْكبَتاُه، وَلْم َيسَتِطْع َتحقيَق ُحلِمهِ 

َمُه في الطَّيراِن َلَسِلَم وتـََعلََّم، وَحقَّق ُحلْ َمُه في الطَّيراِن َلَسِلَم وتـََعلََّم، وَحقَّق ُحلْ 

وتنتهي القصيدُة بِعبَرٍة يـُؤَكُِّد فيها الشَّاِعُر على ُوجوِب طاعِة الوالديِن، واألخِذ 
. لتحقيِق النَّجاحِ 

َعاِقَبُة ُمَخاَلَفِة النَِّصيَحةِ 
الفكرة 
الرَّئيسة 
لألبياِت 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

لألبياِت 
في هذا المْقَطِع تَتَصاَعُد األْحداُث نحَو المْشِكَلةِ 

أراَد الطَّائُر الصَِّغيُر أْن َيْكِشَف عْن مهارتِه في الطَّيراِن ُمبكًِّرا، َفَخاَلَف أواِمَر أّمِه 
التْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه ال َوحاَولَ ِة ونصاِئَحَها، رَ الُقبـَّ 

، َفَسَقَط أرًضا، واْنَكَسَرْت رُْكبَتاُه، وَلْم َيسَتِطْع َتحقيَق ُحلِمهِ ذلكَ على 
َلَسِلَم وتـََعلََّم، وَحقَّق ُحلْ  ثِ التَّأنِّي والتَّريُّ لُه باالْبُن َنصاِئَح أُمِِّه  َلَسِلَم وتـََعلََّم، وَحقَّق ُحلْ  ثِ التَّأنِّي والتَّريُّ لُه باالْبُن َنصاِئَح أُمِِّه الّشرح
.واالْسِتْمَتاِع بحياتِهِ 

وتنتهي القصيدُة بِعبَرٍة يـُؤَكُِّد فيها الشَّاِعُر على ُوجوِب طاعِة الوالديِن، واألخِذ 
لتحقيِق النَّجاحِ  التَّسرُّعِ  بِنصاِئِحِهَما، داعًيا إلى التَّأنِّي واْجِتَنابِ 

الّشرح



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

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

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

)1(نشاط  ْفَ�ُم 
َ
أ

لِماَذا َخاَلَف االبُن توجيهاِت أمِِّه الُقبـََّرِة؟. 1
..............................................................................................................................................................................................................

َما َسَبُب َفَشِل االْبِن في الطَّيراِن؟. 2
.......................................................................................................

؟. 3 َما َعاِقَبُة التَّهوُِّر واالْسِتعَجاِل َكَما َوَرَدْت في النَّصِّ
......................................................................................................



:   َكِلَمٍة ممَّا يَأِتي

الََّة َعَلى كلِّ َمْعًنى مَن المعاني اآلتَِيةِ  :ة الِعَبارََة الدَّ
.ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ .ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ 

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

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

)1(نشاط 

 َكِلَمٍة ممَّا يَأِتيأسَتْخِرُج مَن الَقصيَدِة ُمَراِدَف كلِّ . 5
: ...........................ُمبتَغاهُ     

ْفَ�ُم 
َ
أ

: ...........................ُمبتَغاهُ     
: ............................َتمهَّلَ     
: .........................َخَسارَتُهُ     
الََّة َعَلى كلِّ َمْعًنى مَن المعاني اآلتَِيةِ يدصِ القَ  نَ مِ  َأكُتبُ . 6 ة الِعَبارََة الدَّ
ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ • ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ •

   .......................................................................................
ُد ُحْلِمِه بالطََّيرانِ • .إَصابَُة االْبِن، َوتـََبدُّ
  ........................................................................................



أقّيم�إجاب���

ًرا .َخاَلَفَها ألنَُّه أرَاَد َأْن يُْظِهَر َمَهارََتُه في الطََّيراِن ُمَبكًِّرا.َخاَلَفَها ألنَُّه أرَاَد َأْن يُْظِهَر َمَهارََتُه في الطََّيراِن ُمَبكِّ

.  سَبُب َفَشِل االْبِن في الطَّيراِن هو ُمَخاَلَفُتُه َتوجيَهاِت أمِّه، وعدُمَ َتَحمُِّل َجَناِحِه الَهشِّ ثَِقَل الَهَواءِ 

؟ َما َعاِقَبُة التَّهوُِّر واالْسِتعَجاِل َكَما َوَرَدْت في النَّصِّ

ْفَ�ُم 
َ
أ

لِماَذا َخاَلَف االبُن توجيهاِت أمِِّه الُقبـََّرِة؟. 1
َخاَلَفَها ألنَُّه أرَاَد َأْن يُْظِهَر َمَهارََتُه في الطََّيراِن ُمَبكًِّرا    َخاَلَفَها ألنَُّه أرَاَد َأْن يُْظِهَر َمَهارََتُه في الطََّيراِن ُمَبكًِّرا    

َما َسَبُب َفَشِل االْبِن في الطَّيراِن؟. 2
سَبُب َفَشِل االْبِن في الطَّيراِن هو ُمَخاَلَفُتُه َتوجيَهاِت أمِّه، وعدُمَ َتَحمُِّل َجَناِحِه الَهشِّ ثَِقَل الَهَواءِ     

؟. 3 َما َعاِقَبُة التَّهوُِّر واالْسِتعَجاِل َكَما َوَرَدْت في النَّصِّ
.الَخَسارَُة والنََّداَمةُ     



أقّيم�إجاب���

:   َكِلَمٍة ممَّا يَأِتي

الََّة َعَلى كلِّ َمْعًنى مَن المعاني اآلتَِيةِ  :ة الِعَبارََة الدَّ
.ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ 

لــــكــــنَّــــُه خـــالَــــَف اإلَشـــــارَْه      لمَّا َأرَاَد ُيْظِهُر الشَّطارهْ 
ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ 

لــــكــــنَّــــُه خـــالَــــَف اإلَشـــــارَْه      لمَّا َأرَاَد ُيْظِهُر الشَّطارهْ 

فَاْنَكَسَرْت في الحاِل رُْكَبَتاُه      َوَلْم يـََنْل مَن الُعال ُمناهْ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

 َكِلَمٍة ممَّا يَأِتيأسَتْخِرُج مَن الَقصيَدِة ُمَراِدَف كلِّ . 5
.ُمَناهُ : ُمبتَغاهُ     
.تَأَنَّى: َتمهَّلَ     

ُمَناهُ ُمبتَغاهُ 
.تَأَنَّى: َتمهَّلَ     
.فـَْوتُهُ : َخَسارَتُهُ     
الََّة َعَلى كلِّ َمْعًنى مَن المعاني اآلتَِيةِ يدصِ القَ  نَ مِ  َأكُتبُ . 6 ة الِعَبارََة الدَّ
ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ •
لــــكــــنَّــــُه خـــالَــــَف اإلَشـــــارَْه      لمَّا َأرَاَد ُيْظِهُر الشَّطارهْ   

ُمَخاَلَفُة االبِن َنصيَحَة أمِِّه، واْنِدفَاُعُه إلى الُمَغاَمرةِ 
لــــكــــنَّــــُه خـــالَــــَف اإلَشـــــارَْه      لمَّا َأرَاَد ُيْظِهُر الشَّطارهْ   
ُد ُحْلِمِه بالطََّيرانِ • .إَصابَُة االْبِن، َوتـََبدُّ
فَاْنَكَسَرْت في الحاِل رُْكَبَتاُه      َوَلْم يـََنْل مَن الُعال ُمناهْ   



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

، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟
...............................................................................................

َياِت السَّاِبَقةِ  :أَماَم األْفَكاِر الّتي َوَرَدْت في األبـْ

)2(َنَشاط 
ِبَم َشبََّه الشَّاِعُر الَجَناَح ِفي البَـْيِت السَّاِبِع؟. 1

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

ْفَ�ُم 
َ
أ

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

، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟)ِلُكلِّ َشْيٍء في الَحَياِة َوقْـُتهُ . (2
...............................................................................................

َياِت السَّاِبَقةِ ) (َأَضُع َعالَمَة . 3 أَماَم األْفَكاِر الّتي َوَرَدْت في األبـْ

.االْبِن تـَْوجيَهاِت األمِّ  ُمَخاَلَفةُ 
.التَّأنِّي السَّالَمةُ  في

.االبُن يَنَجُح في ُمَحاَوَلِة الطَّيَـَراِن َعالًيا



.أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ .أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ 
..................................................................................
..................................................................................

.أُبـَيُِّن َأَهمِّيََّة ذِلكَ . َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ 
..................................................................................

.أُبـَيُِّن َأَهمِّيََّة ذِلكَ . َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ 
..................................................................................
..................................................................................

)2(نشاط 

أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ . 4

ْفَ�ُم 
َ
أ

أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ . 4
..................................................................................
..................................................................................

َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ . 5
..................................................................................

َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ . 5
..................................................................................
..................................................................................



أقّيم�إجاب���

.َشبََّه الشَّاِعُر الجَناَح باإلنَساِن الذي َيُخوُن َصاِحَبُه ويتخّلى عنُه وقَت الحاَجةِ 
، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟

.َشبََّه الشَّاِعُر الجَناَح باإلنَساِن الذي َيُخوُن َصاِحَبُه ويتخّلى عنُه وقَت الحاَجةِ 
، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟

ِلُكلِّ شيٍء في الحياِة زمُنُه وأوانُُه، وعلينا اْجِتَناُب التَّسرُِّع في كلِّ أمورنِا حتى نتمكََّن ِمن تحقيِق 

َياِت السَّاِبَقةِ  :أَماَم األْفَكاِر الّتي َوَرَدْت في األبـْ

ْفَ�ُم 
َ
أ

ِبَم َشبََّه الشَّاِعُر الَجَناَح ِفي البَـْيِت السَّاِبِع؟. 1
َشبََّه الشَّاِعُر الجَناَح باإلنَساِن الذي َيُخوُن َصاِحَبُه ويتخّلى عنُه وقَت الحاَجةِ     
، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟)ِلُكلِّ َشْيٍء في الَحَياِة َوقْـُتهُ . (2

َشبََّه الشَّاِعُر الجَناَح باإلنَساِن الذي َيُخوُن َصاِحَبُه ويتخّلى عنُه وقَت الحاَجةِ     
، َما الَمْقُصْوُد ِمَن الِعَبارَِة السَّاِبَقِة؟)ِلُكلِّ َشْيٍء في الَحَياِة َوقْـُتهُ . (2

ِلُكلِّ شيٍء في الحياِة زمُنُه وأوانُُه، وعلينا اْجِتَناُب التَّسرُِّع في كلِّ أمورنِا حتى نتمكََّن ِمن تحقيِق      
.أحالِمَنا

َياِت السَّاِبَقةِ ) (َأَضُع َعالَمَة . 3 أَماَم األْفَكاِر الّتي َوَرَدْت في األبـْ
 ُاالْبِن تـَْوجيَهاِت األمِّ  ُمَخاَلَفة.  ُاالْبِن تـَْوجيَهاِت األمِّ  ُمَخاَلَفة.
التَّأنِّي السَّالَمةُ  في.

.االبُن يَنَجُح في ُمَحاَوَلِة الطَّيَـَراِن َعالًيا
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حاَوَل الطّائُر التَّْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه الهََّش الضَّعيَف لم ُيَساِعْدُه على ذلَك، َفَسَقَط أرًضا، حاَوَل الطّائُر التَّْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه الهََّش الضَّعيَف لم ُيَساِعْدُه على ذلَك، َفَسَقَط أرًضا، 

.أُبـَيُِّن َأَهمِّيََّة ذِلكَ . َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ 
.  إنْجاُز الَعَمِل ِبِدقٍَّة / اتَِّخاُذ الَقَراِر الُمَناِسِب في الَوْقِت الُمَناِسبِ 

أُبـَيُِّن َأَهمِّيََّة ذِلكَ َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ 
.  إنْجاُز الَعَمِل ِبِدقٍَّة / اتَِّخاُذ الَقَراِر الُمَناِسِب في الَوْقِت الُمَناِسبِ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

.أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ . 4
حاَوَل الطّائُر التَّْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه الهََّش الضَّعيَف لم ُيَساِعْدُه على ذلَك، َفَسَقَط أرًضا، 

أْشَرُح البَـْيَتيِن السَّاِبَع والثَّاِمَن بُِأْسُلوبي الخاصِّ 
حاَوَل الطّائُر التَّْحليَق عالًيا، إالَّ أنَّ َجناَحُه الهََّش الضَّعيَف لم ُيَساِعْدُه على ذلَك، َفَسَقَط أرًضا، 

.واْنَكَسَرْت رُْكبَتاُه، وَلْم َيسَتِطْع َتحقيَق ُحلِمهِ 

َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ . 5
اتَِّخاُذ الَقَراِر الُمَناِسِب في الَوْقِت الُمَناِسبِ / َعَدُم الُوُقوِع في الَخطَأِ  

َدَعا الّشاِعُر ِفي آِخِر الَقصيَدِة إلى اْجِتَناِب التَّسرُّعِ 
اتَِّخاُذ الَقَراِر الُمَناِسِب في الَوْقِت الُمَناِسبِ / َعَدُم الُوُقوِع في الَخطَأِ  



.أتـََوقَُّع َردََّة ِفْعِل األُمِّ بـَْعَد إَصابَِة االْبِن بِالَكْسرِ 
........................................................................................................................................................
............................................................................

.أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة 
............................................................................

أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة 
............................................................................
............................................................................

)3(نشاط  ُم  قّيِ
ُ
أ

أتـََوقَُّع َردََّة ِفْعِل األُمِّ بـَْعَد إَصابَِة االْبِن بِالَكْسرِ . 1
   ............................................................................   ............................................................................
     ............................................................................

أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة . 2
     ............................................................................

أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة 
     ............................................................................
     ............................................................................
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.أتـََوَقُع َردََّة ِفْعِل األمِّ بـَْعَد إَصابَِة االْبِن بِالَكْسرِ 

.أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة .أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة 

.

ُم  قّيِ
ُ
أ

أتـََوَقُع َردََّة ِفْعِل األمِّ بـَْعَد إَصابَِة االْبِن بِالَكْسرِ . 1
.الَخْوُف َعَلى اْبِنَها •
.ُمَعالجُتُه ورَِعايـَُتُه َحتى ُيْشَفى• .ُمَعالجُتُه ورَِعايـَُتُه َحتى ُيْشَفى•
.َلْوُمُه وُمَعاتَبُتُه َعلى ُسوِء التََّصِرفِ  •
ًدا بَعَد الشِّفاءِ  • .َتدريُبُه َعلى الطَّيراِن مجدَّ

أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة . 2
.طَاَعُة الواِلدْيِن َمنَجاٌة ِمَن المَشاِكلِ  
أُبـَيُِّن ِرَساَلَة الشَّاِعِر ِمْن ِخالِل أَبـَْياِت الَقصيَدِة . 2
.طَاَعُة الواِلدْيِن َمنَجاٌة ِمَن المَشاِكلِ  •
.َنصاِئُح الِكباِر تأتي ِمَن الِخبَرِة في الحياةِ •
.التأنِّي شرٌط من شروِط النََّجاِح في تْحقيِق األهدافِ •



انت���الدرسانت���الدرس


