
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/6arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 36265635 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال     2017/2018  الاولالفصل  -  السادس( للصف أوال مهد العلا شرح قصيدة )
 الفكرة العامة 

تهنئ الشيخ خليفة بمناسبة  المحرق
 ةعلى الدكتوراه الفخري حصوله

لفخر واالعتزاز بحضارة ا.:6-4من  .حيث كانت مهدا للحضارات القديمةتتمتع مملكة البحرين بإرث حضاري وتاريخي هام  .3 -1 من :  االفكار الرئيسة
البحرين بلداً :  8 «انيالبحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال التخطيط الحضاري والعمر:  7  من  . اوال عبر االزمنة بانها مهد الفكر والثقافات 

  للتعايش والتسامح ونبذ العنف،

 البيت
 معاني المفردات

  تالبي شرح ةالجماليلصور وا مظاهر اللغوية والبالغيةال
 معناها الكلمة

ر غنى بها الده ال أرض الحضارات أوال مهد الع-1
 في فجر الفتوحات 

 أوال 
 مهد

 الدهر
 العال

 الفتوحات

 اسم البحرين قديما 
 موطن، منشأ

 الزمن
 السمو والرقي

   والبطوالت المعارك 

يغني فخرا  شبه الشاعر الزمن بإنسان
 واعتزازا بحضارة البحرين 

يدل على تقدير العالم  غنى بها الدهر
 المتحضر لدور اوال 

يفتخر الشاعر بالبحرين بانها موطن ومنشأ 
يخ الحضارات العربية القديمة والتي غنى لها التار
 منذ االزمنة السابقة ايام الفتوحات االسالمية 

 بعزها في     أرض يشهد لها التاريخ مفتخرا  -2
 أساطير البطوالت 

 أساطير
 بعزها

ََحاِديث العجيبة التاريخ بإنسان يفتخر بمجد  شبه الشاعر اْلأ
 حضارة البحرين وبطوالتها على مر الزمان 

 والتاريخ يشهد  مفتخرا زاهيا  بارض البحرين 

هل ترى      لو ينطق الصخر يوما عن مآثرها-3
 الحبر يكفي للكتابات

 ينطق 
 مآثرها

 يتكلم 
 فضائلها ومفردها مأثر 

 : اسلوب تمن  لو ينطق الصخر
 : اسلوب استفهام غرضه التعجب  هل ترى

صورة خيالية : شبه الشاعر الصخر بإنسان 
 يتمنى ان يتحدث عن فضائل حضارة البحرين 

لو أتيح للصخر ان يتكلم عن فضائل حضارة اوال 
 عبر التاريخ لجف الحبر عن كتابة وذكر فضائلها

 التي ال تحصى وال تعد 

ابر سل المن      مآثر بالتقى والفكر شامخة     -4
 عنها والمنارات

 التقى
 مآثر

 شامخة 
   سل 

 المنابر 
 المنارات

 الثقافة 
 مفردها مأثرة فضائل

 عالية , مرتفعة
 اسأل 
 مفردها منبر  منّصة

 مفردها منارةبناٌء مرتفع 

 
 التقى والفكر عالقة ترادف 

 : اسلوب امر  سل
 

 محطة رها وثقافتها واوال هذه الفضائل راقية بفك
واسال  هامة عبر العصور واْلزمنة لشعوب البشرية

عنها كل الصروح والمنابر تجدها ترقى بالشعوب 
 وتزدهر فيها االوطان 

 بفجره فهي      معاهد شع منها الدين مؤتلقا -5
 من اولى الدعامات 

 معاهد 
 شع

 مؤتلقا
 ماتالدعا

 محضر الناس 
 انتشر 

 مضيئا والمعا 
 الركائز ومفردها دعامة

 : جمع تكسر معاهد
 : جمع مؤنث سالم  الدعامات

 

كر لفوا ةتفتخر اوال انها تحوي معاهدا للعلم والثقاف
اضاءت التاريخ بفضلها وهي ركيزة اساسية من 

 ركائز تاريخ االمم السابقة 

زمانها في أ    وسايرت كل ركب بالحضارة  -6
 فهي مصباح الهدايات

 وسايرت
 ركب

 الهدايات

 تانسجم ت , تكيفت معهجار
   قافِلَة  

  طريق الصواب

شبه الشاعر حضارة اوال بمصباح اضاء 
 الطريق الصحيح لكل االمم والشعوب 

 

وقد جارت اوال عبر االزمنة  كل حضارات االمم 
  والشعوب بفكرها وعلمها واصبحت نورا يستظل به

 من الرقي     وم تشرق بالعمران فامتألت الي -7
 بها كل المسافات

 اليوم
 الرقي

 العصر الحديث 
 التطور والتقدم

 المشرقة سشبه الشاعر حضارة اوال بالشم
 عالقة "فامتألت من الرقي بها كل المسافات

 نتيجة لسبب  اليوم تشرق بالعمران" ب 

 فقد اصبحت يصف الشاعر حضارة اوال حديثا 
في مصاف الدول المتقدمة في مجال البحرين 

  المتطور والحديث    والعمراني التخطيط الحضاري

ن مهذي أوال أعز هللا عاهلها  قد صانها هللا  -8
 أهل العداوات 

 أعز
 عاهلها  
 صانها

  جعله عزيًزا
 ملكها 
  حفظها

 : اسلوب توكيد  قد صانها
 ان يدعو الشاعر لمملكة البحرين ومليكها الملك حمد

يبقى عزيزا قويا وهو الذي حمى البحرين وشعبها 
 من الفتن والبغضاء والعداوات 

 تركوا كل مالهي الدنيا



  
 ذهابهم

 المكان المنخفض)ضدها التالل(
 المساحات الواسعة )الصحراء(

 تغطيهم
 الذنوب )مفردها الزلة(

 الناسالخلق و
 خضوع
 كفِّر 

  
 


