
 

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 الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد فرحان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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باألسالي  
العالقات بين الكلمات 

 والتشبيهات
 الفكرة األفكار الرئيسية األبيات وشرحها معاني الكلمات

العامة   

المالطفة أسلوب 
 والمداراة للحاقد.

ى ال أغضب: صفة تدل عل
 الحلم.

 السفيه: األحمق
 وجمعها : سفهاء

ألومأعتب:   

عتبأفال  المسيءويهذي      اداري السفيه وال اغضب -1  

 

 الذين ال يحسنون التصرف فأكظم غيظي و الشخصأحاول جاهد مدارة  
 غضبي أما تصرفاته. كما أني ال ألوم أو أعاتب من أساء لي. 

مالطفة األحمق وعدم 
 الغضب من المسئ.
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 ومن في البرية ..
يد يف أسلوب استفهام

 النفي.

 
 وأصفح: صفة تدل على
 التسامح والحب للجميع

 مذنب: مخطئ 
 البرية: الخلق، األنام

 ومن كان في البرية ال يذنب        واصفح عمن اتى مذنبا -2
 

فالبشرية تخطئ  من شيمتي مسامحة من يخطئ أو يذنب أو يجهل علي،
  و ال يوجد بشر لم يخطئ أو يذنب.

الصفح عن المخطئ 
كان خطأه. مهما  

مالقاة الحاقد 
 باالبتسامة.

 تضاد:
 مضئ :  غيهب

 مضيء: منور
 غيهب: شديد سواد

 والقى الحقود بوجه مضي ولو كان في قلبه غيهب-3
 

مالقاة أنا ال ابادل الحقود بنفس فعله، بل أسامحه و ال أنفر منه أو أتجهم 
 .حتى و لو كان قلبه مليء بالحقد الدفين الحاقد بوجه مبتسم 

مالقاة  الحاقد بوجه 
لبه مبتسم حتى لو كان ق

 شديد الحقد.

مرعب: صفة تدل 
د.على الخوف الشيدي  

شبه الشاعر األمان مثل 
ى البساط يفرش وتدل عل

 حسن الخلق .

 وابسط للجار ظل االمان اذا هزه حادث مرعب-4 مرعب: مخيف
 

 ما يكون في أمس الحاجة لها.مساعدة الجار عند

مساعدة الجار في حال 
 حدوث الكوارث.

أغمر: صفة تدل على  
 الحب الشديد

 أغمر: أمأل
 يحتذي: يتبع

 يرسب وأغمر بالود من يحتذي .... خطا الناجحين وال -5
 

أقدم حبي وتقديري لك من يتبع طريق النجاح ويكون منهم وال يرسب 
 أبدأ.

 تقديم الحب للناجحين
 ودعمهم

أمقت: صفة تدل على  
 الكره الشديد.

 أمقت: أكره
 الدر: األحجار الكريمة

 وأمقت من جاءني كاذباً .... ولو ملك الدر من يكذب-6
 

 أكره الشخص الكاذب وحتى لو ملك من المال الكثير.

 الكره الشديد للشخص
الكاذب وإن كان كثير 

 المال.
 الطباع: الصفات  

 مأرب: مقصد
 النجوم لك مأربوأصحب كل كريم الطباع .... ومن في -7
 

 أخالط كرماء الخلق وكل شخص يسعى للحصول على الدرجات العالية.

 مصاحبة كريمي الطباع
 ومن يسعى للنجاح.

 األنام: الخلق  
 مذهب: طريق

 مذهب خلقت محبا لكل األنام ....وإن المحبة لي-8
 محبتي تشمل جميع الناس فهي عنوان حياتي

فطرني هللا على حب 
تي الناس فهي غاي

 وطريقي.
لنعم: أسلوب تفضي  خالل: صفات  

 نعم: حسن
 خالل تعلمتها من أبي .... فنعم الخالل ونعم األب-9
 

 تعلمت هذه الصفات الحميدة من أبي، فسلمت يا من لديه أحسن الصفات

 الصفات الكريمة التي
بي.تعلمتها كلها بفضل أ  

 

 الطيأخالق كريمة للشاعر علي الجمب شرح وتحليل قصيدة
 إعداد: أ. محمد فرحان االبتدائيللصف السادس 


