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ح قصائد الصف    شر
كاملة  السادس االبتدائ   

  
  أ .باسم نارص رحال  – الفصل الثائ 
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ح قصيدة النخلة المعوجةقصيدة )            السادس ( للصف شر
  الفصل  - االبتدائ 

 إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                           الثائ 

الرئيسية االفكار   

َهِة ووصُف الحديَقةِ :  1-3  ّ الخروُج للن   

ةِ :  4-8
َ
حواٌر بي   الفتاِة وأبيَها حوَل تقويِم اعوجاِج الّنخل  

رٍة. :  9-10   سنٍّ مبكِّ
 تربيِة النشِء ف 

ُ
ة يَّ أهمِّ  

 

 

  

   :  العامة الفكرة 
ً
 تربيِة األبنَاِء تربَية

َ
ة يَّ ، وقد تناوَل فيها الّشاِعُر أهمِّ ِّ ِد الَقَصِص    صقِل  ُبِنيْت الَقصيدُة عىل الَّسَّ

ٍ ف   مرحلة الطفولة ، لما لها من أثر كبن 
ُ
 منذ

ً
سليمة

ةِ  اِتهم المستقبليَّ  شخصيَّ

  توجيه األبناء وتعديل سلوكهم ، فعىل الوالدين أن يأخذا أبناءهم بمبا:  المغزى من القصيدة
نا فيها  الشاعر أن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا ف  دئ اآلداب  يخنر

تطبعي   بها ، فالذي ال ينشأ عليها  اإلسالمية الفاضلة ليأنسوا بها وينشئوا عليها ويأخذوا منها ليسهل عليهم قبولها عند الكنر كنشأتهم عليها عند الصغر ألنهم سيكونون م 
ا ، وكما قيل سابقًا :    الكنر عسن 

  الصغر يكون تقبله لها ف 
  الحج-ف 

  الصغر كالنقش ف 
ر العلم ف   

/ الحل : رفض االب   القصة: المكان : بي   االشجار    /     الزمان : الزمن الحارص   /  الشخصيات : مها + االب  /  المشكلة : محاولة اصالح اعوجاج النخلةعنارص 
 لمطلب ابنته مها بإصالح االعوجاج لهدف ومغزى

 البيت 
  المفردات 

المظاهر اللغوية   معائ 
والصور   والبالغية
 لية الخيا 

ح وننر البيت   شر
 معناها  الكلمة

 وجماِل ألواِن الّزهـْر             بي   الحديقِة والنهْر  -1
 

 

حيث جمال   وصف للمكان الذي مشت فيه مها ووالدها   الورود  الّزهـْر 
 الطبيعة يننر بكل مكان الحديقة الجميلة زالزان الورود الزاهية  

ُ يشدو بالغناءِ   -2   شتر الصو        والطن 
  ْر العذِب ف 

 يشدو 
 العذِب 
 شتر 

 ينشد  –يعرد  
  األذن  

 حَسن الوقع ف 
 مختلف 

  شبَّ 
َ بإنساٍن ُيَغت ّ ن  اِعُر الطَّ ــعادة والفــــرح وتعــــزف اعـــذب االلحــــان بــــي    َه الشَّ ــور رشــــعر بالسـ والطيـ

االشـــــجار وعـــــىل اغصـــــانها بمختلـــــف الصـــــور واالشـــــكال المليئـــــة 
 بالفرح  

  اٍن أبْر مـع والـٍد حـ        سارت مها مَّسورًة   ِ-3
  أبْر 
 حـاٍن 

 طائع ومخلص الود 
 حنون وعطوف  

     والـٍد حـاٍن أبْر 
 اإلحساُن  و  صفات االب : العطف

ــا  اثنـــــاء يصـــــف الشـــــاعر حالـــــة  الفـــــرح والَّـســــور الـــــتر  رافقـــــت مهـــ
ها مع ابيها الحنون   بي   االشجار          سن 

4-   
ً
 بي   الشجْر       فرأْت هنالَك نخلة

ً
  مـعـوجة

ً
واثتناء سن  مها بي   االشجار شاهدت نخلة معوجة  الشكل   هناك : اسك اشارة للبعيد  غن  مستقيمة   مـعـوجة

ها من األشجار   غن  مستقيمة كعن 

  لْت يا أئر  هيا انتظْر        فتناولْت حباًل وقا  .  -5
 انتظر : أسلوب أمر غرضه الطلب   اخذت  فتناولْت 

وُب: :  يا أئر  
ُ
ْسل
ُ
 نداءٍ أ

وجة فاحتذت  ردة فعل مها  ان قلبها رق وحن عىل التخلة المع
حبال لتعديل االعوجاج مطالة اباها ان ينتظرها ريثما تنته   

 من تعديل اعوجاج النخلة  

ـقَ  -6
ُ
  النظْر. . لِ                 ـوَم ُعـودها حتر ن

ـقَ  ـَتـُكـوَن أجمَل ف 
ُ
ـومن  

 ُعـودها 

لهُ نه و نسّوي  َعدَّ
صنها 

ُ
 غ

  لتكون : سببية ناصبة  
 الالم ف 

 أجمل : أسلوب تفضيل  
 لح اعوجاج النخلة لتكون اجمل بالنظر اليها  ارادت مها ان تص

ْت -7 َ ُ  وطاَل بها العمْر            فأجاب األب: إنها َكـنر

ت   –داللة عىل تقدمها بالسن   وطاَل بها العمْر  صــــور الشــــاعر النخلــــة بإنســــان كــــنر  كنر
 وتقدم بالسن  

: اشـــــــــــــارة ا   وطــــــــــــاَل بهــــــــــــا العمــــــــــــرْ 
 صعوبة االصالح بعد فوات االوان

دة فعــــل االب انــــه رفــــض مطلــــب مهــــا  ســــ ب ســــياق التحــــول : ر 
تقـــدم الشـــجرة بالســـن وان اصـــالحها بهـــذا العمـــر ســـيكون صـــعبا 

ــأ عـــــــــىل وهـــــــــو يقصـــــــــد بكالمـــــــــه  مبـــــــــادئ اآلداب   : الـــــــــذي ال ينشـــــــ
ا   الكنر عسن 

  الصغر يكون تقبله لها ف 
 اإلسالمية  ف 

ِ َصالُحها  8-  فاَت األواُن وال مفْر            ومن العسن 

 ِ  العسن 
 َصالُحها 
 وانُ فاَت األ
 مفْر 

اً 
ّ
 َصْعبًا، َشاق

 تعديلها وارجاعها ا  سابق عهدها 
ّ الوقت أو الفرصة   

 مص 
 مهرب وملجأ 

نتيجــــة  7بالبيــــت  8عالقــــة البيــــت 
 لس ب  

: داللـــــة عـــــىل  فـــــاَت األواُن وال مفـــــرْ 
 انها وصلت لباب معلق

ة   رات االب لعد اصالح اعوجاج النخلة انها اصبحت كبن  منر
وبة االن ارجاع النخلة لوضعها  واغصانها ي ست ومن الصع

ت الطبيع   و إشتد  وال يمكن تقويمها بعد ان نمت و كنر
 و صالبتها .  عودها 

  عهِد الِصَغْر         قْد ينفع اإلصالُح والتهذ  9-
 التهذيُب   يُب ف 

 عهد  
 
ً
َها َسِليَمة

ُ
ْنِسيُقَها َوَجْعل

َ
 العناية    – ت

 زمان 
 قد : حرف رشكيك وتقليل  

  ترادف  بينهما :  اإلصالُح والتهذيُب 
 ينفع احيانا   التهذيب منذ الصغر احتمال   ان ا   االب  يشن  

ـَتـُه  -10
ْ
  الِكـَبـْر         والنشء ِإْن أْهـَمـل

َّ ف 
َ َعنر
َ
 ِطْفاًل ت

 النشء
 َّ
َ َعنر
َ
 ت

ـَتـهُ 
ْ
 أْهـَمـل

 الِجيُل الَجِديُد 
 تعرقل 

  لم تهتم به 

 
 الكنر والصغر : بينهما تضاد  

طإن أهملته : أسلو   ب شر

ة ودرسا وه    خاتمة القصة  ه  حكمة يطلقها االب لتكون عنر
ان اهمال الجيل الجديد وعدم تهذيبه واصالح نفسه  منذ  

 صغره فان النتيجة تكون التعنر والتعرقل  عند الكنر 



  

 

 



  

 

ح قصيدة )            السادس  ( للصف كريمةأخـــــــــالق  شر
  الفصل  - االبتدائ 

 إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                                            الثائ 
 

ُد :  لفكرة  العامةا   الّتعاُمِل مع اآلخرين ُيعدِّ
ًزا أثَرها ف  ِ

 طفولِتِه، ُمْبر
ُ
 عليها منذ

َ
 الت   نشأ

َ
 الَفاِضَلة

َ
ة الّشاِعُر الـَمَباِدَئ األخالِقيَّ  

ء:   3-1الرئيسية االفكار  فِح َعن الُمس  ِو والصَّ ر العفر
َ
ِدقاِء  :  7  -4.      أث اِعِر ألِبيِه  :    9-8.    ُمعاملِة الَجاِر واألصر ُح الشَّ َمدر  

 البيت
  المفردات 

والصور  المظاهر اللغوية والبالغية معائ 
ح ونب   الخيالية    البيت شر

 معناها  الكلمة 

ُء فـال أعتُب أداري السفـــيَه -1  وال اغـضُب       ويــهذي المس 
 

 

 أداري 
 السفيه  
 يهذي  
 أعتُب 

 االطف 
 الجاهل 

 يقول كالما غبر مفهوم 

 الوم

شبه السفيه والضعيف الشخصية  
 بطفل صغبر يداريه ويالطفه  

  أال أعتب : 
 سلوب نف 

  هذه القصيدة يبير  لنا الشاعر بعض الصفات واألخالق  
ف 

ث نرى بأن الشاعر وهو صاحب األخالق الكريمة يالطف  الكريمة،حي
اإلنسان الجاهل الذي يتكلم بكالم ستر  وغبر معقول وعىل الرغم من  

 ذلك بأنه ال يلوم هذا اإلنسان  

  الْبيـِة ال يــــذنُب؟ -2
 وأصفــُح عــمنر أئ  مـــذنًبا       ومنر ف 

 

 أصفح 

 الْبية 

 

 عكسها اعاقب أسامح
 لقجمع برايا: الخ 

 

  الرية ال يذنب( 
أسلوب ومعت  )ومن ف 

  
 استفهام انكاري يدل عىل النف 

كذلك نرى اإلنسان صاحب األخالق الكريمة بأنه يسامح كل من  
  حقه، وال يرد الخطأ بخطأ ألنه إنسان صالح واإلنسان  

يخط  ف 
  حق اآلخرين، بل متسامح بطبعه ألنه يدرك أن  

الصالح ال يذنب ف 
  
 خطأ الناس البد أن يقعوا ف 

  قلِبه غيهُب -3
ٍء       ولو كـــــان ف   

 وألف  الحقوَد بــوجٍه مض 
 

 غيهب 

 الحقود: 
الوجه  
ء   

 المض 

 الشديد  الظالم 
 . المبغض عكسها المحب 

ق باالبتسامة    المبتسم المشر
 

-   
ء: شّبھ االبتسامة ف   

بوجھ مض 
وجھ المقابل والبشاشة عند التعامل  

 لضوء إشارة لصفاء القلبمع اآلخرین با 
شّبھ الحقد بالظالم لیشـبر إىل أن -

 صـاحبھ یتخبط  

ء يشع    
كذلك بأن يقابل الحسود والعدو بوجه مبتسم ومض 

  قلب ذلك اإلنسان المعادي ظالم من شدة  
باالبتسامة حت  لو كان ف 

ء وغيهب  
  كلمت   مض 

  الحقد والكراهية والحسد، ونرى التضاد ف 
 

ء و غیھ  
ب ھي التضاد العالقة بير  الحقود والوّد ھي  العالقة مض 

 التضاد 

ه حـــــادٌث مـــرعُب  -4  وأبسُط للجاِر ظَل االمــــــاِن       إذا هزَّ
 

 أبسط 
 هزه 

  أمد 
 حركه بقوة 

أبسط للجار ظل األمان: جعل لألمان  
ظـل كما لألشیاء المـادیة ظل إشـارة 
 الراحة النفسیة واإلحساس بالوحدة 

 

وإذا حّل بجاري ما یخیفھ أو یحزنھ من من حوادث الزمن وتقلب  
  أقف معھ وأساعده لیعلم أنھ لیس وحیدا فیشعر باألمان 

 الدھر فإئ 

ھزه حادث: شّبھ أثر الحوادث وتقلبات الزمن بالھزة لیشبر  
 لإلضطراب وعدم االستقرار النفس  

ــنر يحتذي       خطا الناجحير  وال -5 ـَ  يـــرسُب  وأغمُر بالـــوِد م
 

 أغمر 
 الود 
 يحتذي 

  خطا 

 امأل
 الحب

 يقتدي , يتبع 
 سبر 
 

 العالقة بير  الناجحير  و یرسب التضاد

 العالقة بير  الحقود والوّد ھي التضاد 
  أب : رسال ي

 سلوب نف 

  حیاتھ مقتد بالعظماء وأصحاب المنازل  
م كل مجتھد ف  وأحّب وأحب 

 العالیة والساع  بجد للوصول لما وصلوا لھ ال الكسول الفاشل
الوّد: شّبھ الحّب بالماء الذي یغمر ویغط  األشـیاء إشـارة وأغمر ب

ام الذي یظھره للناجحير  والمجتھدین   لشـدة الحّب ومدى االحب 
: شّبھ تجارب اآلخرین بالخطوات أو آثار االقدام    خطا الناجحير 

 لیشبر إىل أن طریق النجاح واضح 

  كــاذبًا        ولو ملَك الــدَر م -6
 ـــن يكذُب وأمقُت مـــنر جاءئ 

 أمقت  

 الدّر 

 اكره , أبغض
ؤلؤة العظيمة 

ّ
 الل

كلمة الحقود وبير  كلمة أمقت ھي  
ادف   الب 

  أكرھھ كرھا شدیدا وأنفر منھ حت  لو ملك الجواهر  
 أما الكاذب فإئ 

  النجوِم له مــأرُب -7
 وأصحُب كـــَل كريِم الطباِع        ومنر ف 

 
 مأرب   

 الطباِع         
 , مطلب   مقصد 
 ت  الصفا

تھ جمیلة   وأختار من األصحاب من تكون أخالقھ حسنة وسبر
ة    الحیاة كببر

 وطموحھ ف 

 لـــي مـــذهُب -8
َ
 األنام   خلقت محًبا لكــِل األنــــــاِم        وإن المحبــة

 مذهب 
 الَخلق أو البشر  

  الحياة طريقة أو 
 منهج ف 

األنام ھي  وكلمة  الْبیة  بير  كلمة  العالقة 
ادف  عالقة الب 

تربیت ونشأت عىل حّب جمیع الناس حت  صار ھذا الحّب عنوانا  فقد 
  الحیاة

  وأصبح منھجا ىل  ف 
 لكل ترصفائ 

 خــــالُل تعلمتها مــــن أْئ         فنعَم الخــــالُل ونـــعَم األُب -9

 خــــاللُ 
 نعم 

 صفات 
 فعل للمدح 

 نعم الخالل ونعم األب: أسلوب مدح

 
ة فإن والدي ھو من علمت   إیاھا فما وكل ما ذكرتھ من الصفات الحسن

 أعظمھا من صفات وما أعظمھ من أب
فقد تربیت ونشأت عىل حّب جمیع الناس حت  صار ھذا الحّب عنوانا 

  الحیاة
  وأصبح منھجا ىل  ف 

 لكل ترصفائ 



  

 

 



 

 

ي  السادس ( للصف راعي الميثاق قصيدة )            
ي الفصل  - االبتدائ 

 إعداد المعلم  : باسم نارص رحال                                      الثائ 
 الفكرة العامة 

ي قاَم بهاُيَبي   ُ  َة الت   َ َجازات  الَكبي 
ْ
ه  اإلن يَدت  ص 

َ
ي ق
ُر ف  اع 

ُة    الشَّ َ ْ َحض 
ة  الملُك حمد بن عيىس

َ
ب  الَجالل كة    آل خليفة َصاح 

َ
ُك َمْمل مل 
ه   شأن  َشْعب  الب حَرين، وإْعالًء ل   ل 

ً
ْدمة ى خ 

 الَبْحَرين الـُمَفدَّ

  الرئيسية  االفكار 
 :  8-3 -المك حمد بن  عيىس   ذكر صفات :  2 -1

ُ
نجازات ك  حَمد، وإ  ي َعْهد  َجاللة  المل 

 الَبْحريِن ف 
ُ
  هُ نهَضة

ُ
يَمة  العظ 

لوب  أْهل  الَبْحَريِن :  9
ُ
ي ق
 َجاللة  الملك  حَمد ف 

ُ
ة
َ
ل  ْ  َمي 

 

 البيت 
ي المفردات 

والصور   المظاهر اللغوية والبالغية معان 
ح ونثر البيت  الخيالية   شر

 معناها  الكلمة

 رصحا قد أدهش رائيه          راعي الميثاق وبانيه -1
 

 الميثاق
 راعي الميثاق  

 

 أدهش 
  رصحا 

 العهد جمعها مواثيق 
حافظه ومتولي أمره والمقصود  

 عيىس ملك حمد بن ال
 أعجب

 جمعها رصوح وهي البناء  

ء  حتـــــــا  إل  ي ر الميثـــــــاق  ىســـــــ  صـــــــوث
رعا ــــــــــة وهــــــــــ ا  ــــــــــدل عــــــــــ  عظــــــــــم 

 المسئولية

الملك حمد بن عيىس  ة ب كرراعي الميثاقيبدأ الشاعر القصيد
بجماله  ال ي أدهش الجميع  من بت  ه ا الضحهو وأنه 

 وعظمته . 

ا منصـــورا                 بالعدل تح  والشورى  -2  للحق نصي 

 تح   
ا   نصي 
 منصورا 

 اتصف
 معي   للمظلوم جمعها انصار 

 محقق النض 

تعبـــي   :بالعـــدل تحـــ  والشـــورى-
ة الملـــــــك بأســـــــ    ـــــــدل عـــــــ  خـــــــي 

 الحكم

 .توكيدقد أدهش: أسلوب - .

 وهـــو رمـــي للوثيقـــة الوفنيـــة ،ووصـــف ملـــك البالـــد بالعـــدل وأخـــ  
 المشورة من الجميع وأنه نارص للحق . 

 

ي عهده    -3
 مجدا ينضاف إل مجده        والنهضة أضحت ف 

 النهضة 
 أضحت 
 مجدا 

 التقدم
 صارت  
فا   ش 

مجدا ينضاف إل مجده: تعبي   
ة اإالنجازا  ت دل ع  كير

ي عهد الملك حمد بن عيىس صار
 يبي   الشاعر أن ف 

ف ينضاف إل ي البالد، وه ا ش 
 التقدم واالزدهار ف 

   منجياته. 

 غا ة تعدل غايته  ال        فالعلم تقلد رايته 4.  -4
 تقلد 
 غا ة
 تعدل 

 تول 
 هدف  
 تساوي 

فالعلم تقلد رايته: صور الشاعر 
يد   ي عنقه لي  

العلم بعقد لبسه ف 
   يته للعلممن جماله ورعا

وهو تعبي     كر الشاعر أن الملك حمل را ة العلم واعتت  به
  دل ع  اهتمام الملك بالعلم والتعليم . 

 الغا ة تعدل غايته: تعبي   دل ع  أن العلم غا ة أساسية -

 دورا للعلم توفده        ده شادت سلمت  ده  5.  -5
 

 شادت
 تعدل

 را. دوَ  
 توفده

  بنت من البناء 
 تساوي 

 أماكن 
 تثبته 

 
 سلمت  ده: أسلوب دعاء

 

 حبث انه  الملك  لشاعر  ال انجازات  ا يشي  

ة للعلم      -المدارس والجامعات والمعاهد  -بت  أماكن كثي 

 وعال  االنسان بعيمته. .                رفع العمران بحكمته   -6
 عال 

 العمران
العزيمة    

 ارتق  وارتفع 
 البنيان والتمدن 

 االرصارجمعها العيائم ومعناها  

صور الشاعر الحكمة بآلة  رفع  
 قادرة ع  حمل اثقل االشياء 

ة  ي عهـــده منهـــا كـــير
ي حققهـــا الملـــك ف  يبــي   الشـــاعر اإلنجـــازات الـــت 
 البنيان والتمدن ورفع من شان االنسان عاليا  

 قد وفرها جمعا بوفن               عمل أمل أمن وسكن   -7
 أمن 
 وفرها

 الرخاء واالستقرار
 كير واتسع 

وفن: أســــلوب م كـــــد قــــد وفرهــــا بـــــ
 بقد. 

 جمعا: نكرة للشمول والعموم

عمـــــل عـــــ  تـــــوفي   :  الملـــــك انجـــــازات ويشـــــي  الشـــــاعر ا ضـــــا ال 
والسكن وانتشار األمن وي كد الشاعر بكلمـة قـد أن هـ ه   العمال

ي مملكة البحرين 
 جميع اإلنجازات جمعها ف 

ُسه         والصحة تاٌ  ألبسه  للناس 8-  الحمامة فنعم م سِّ

 تا  
 م فنع 

ُسه   م سِّ

 جمعها تيجان 
 فعل للمدح 

 منشئه وبانيه  

اِ  الـــ ي   بالتـــَّ
َ
ة حَّ ُر الصــِّ اع 

َه الشـــَّ بَّ شــَ
اِس     ُيوَضُع ع  ُرؤوِس النَّ
 مدح نعم م سسه: أسلوب

ي البالد  
ومن ضمن اإلنجازات انتشار القطاع الصحي ف 

ي بالموافن ب ي تعتت   ال (المستشفيات والمراكي الصحية) الت 
لتا  ال ي يتوجه  مقابل مادي ، شبه الشاعر هنا الصحة با

 الملك للعباد. 

ي الشعب محبته   9-
بت مثال وعزيمته            ملك ف   رص ُ

 عزيمته   
َمثل  ََ 

بت   رص ُ

 ارصاره وهمته
 مثال ُ حت ى به 

عطيت
ُ
 أ
  

ي الشــــــعب محبتــــــه: تعبــــــي   
ملــــــك ف 

  دل ع  حب الشعب. 
شـبه الشـاعر حـب الملـك بالمثـل  -

 الناس  ال ي جرى ع  لسان
 

، فالنتيجة هي حب الشعب ملك  ه ا البيت نتيجة لما سبق 
البالد لما قدمه من إنجازات سياسية وصحية وتعليمية ،  

 فصارت إنجازاته وعزيمته مثال للجميع



 

 

 


