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كاملة الرابعشرح قصائد الصف   

2019 -2018الفصل الثاني   

الزهرة والمطر – ضاد العرب   - القبرة وابنها   – المدرسة  

3626563الستاذ : باسم ناصر رحال شرح ا   



  

 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال            2017/2018 الثاني الفصل  - الابتدائي  الرابع للصف  (المدرسةقصيدة شرح )                
 الفكرة  العامة

  التعلم والعلم هي طرق المجد والرفعة والسمو

  الرئيسةاالفكار 
حتمية االلتحاق بالمدرسة ودخوله النها باب لتوسيع    7-4وال يجب ان يخافوا من امهم  متعلم اطفالها وتحنو عليه بيان اهمية المدرسة للطفل وهي بمثابة االم التي:  3 – 1

البيئة المدرسية بيئة محببة وسرعان ما بتأقلم الطالب عليها   10-8االدراك  وسبب الفطنة والذكاء    

 البيت
 معاني المفردات

 معناها الكلمة تونثر البيشرح   لجمالية اوالصور  المظاهر اللغوية والبالغية

 انا المدرسة اجعلني     كأم ال تمل عني 
 
 

  ِ  ِ 

 
 

 تمل

 
 

 تعرض بوجهك عني 
  

صور الشاعر المدرسة بانها ام تعاتب ابنها  
  حيث يعرض وجهه عنها

 : اسلوب تشبيه كأم
  اجعلني  :اسلوب امر
 ال تمل : اسلوب نهي 

 لطفل حيث انه يصد ويبعد وجههالمدرسة ا وتخاطب  تعاتب
ن ان مكوالطفل ال ي عنها وتطالبه بان ال يصيبه  الملل من ذلك

 يعرض بوجهه عن امه الحنونة 

 وال تفزع كمأخوذ   من البيت الى السجن -2
 

 
 

 تفزع

 
 

 تخاف خوفا شديدا

صور الشاعر المدرسة بالسجن والطالب 
بالسجين وذلك لشدة خوف الطالب عندما يلتحق 

 مرة ألولالمدرسة ب
 وال تفزع : اسلوب نهي

 : اسلوب تشبيهكمأخوذ   
 السجن: عالقة تضاد  –البيت 

جنا سمن خالل مخاطبته بانها ليست  الطفلتخفف المدرسة على 
 ولن تؤذي احدا ولن تقيد احدا وتقيد حريته

 كأني وجه صياد   وانت الطير في الغصن  -3
 

 
 

 الغصن 

 
 
 غصان فرع الشجرة وجمعها ا 

صور الشاعر الطفل بالطير الصغير الذي يخشى 
ان يصطاد ووصور المدرسة بالصياد وهذا يدل 

 على تغير البيئة المفاجئة للطفل
 : اسلوب تشبيهكأني وجه صياد   

وتصور المدرسة نفسها وتقول انها  ليست  بصياد يريد  
 اصطياد عصفورا عن غصن الشجرة   

 وال بد فغدا مني   الاووال بد لك اليوم     -4
 غدا 

ن الضروري   او ال  حتًما أو م 
 ذهب 

 وحتى لو تخلفت ورفضت االلتحاق والدخول للمدرسة فحتما : اسلوب نفي  وال بد
  ستدخلها عندما تكبر 

 او استغن عن العقل    اذن عني تستغني  -5
 

 
 

 استغن

 
 

  تخلى 

صور الشاعر من يتخلف عن االلتحاق بالمدرسة 
فقد عقله واصبح مجنونا وذلك اشارة  كإنسان

 الى اهمية دخول المدرسة والخطر الوشيك الذي
 يهدد من ال يلتحق بالمدرسة

 وال يكبر اال اذا دخلت المدرسة  
 :اسلوب امر استغن

سوف تصبح كالمجنون الذي فقدى عقله اذا لم تلتحق بي 
 وتدخل المدرسة  الن العقل ال ينمو

 انا المفتاح للذهن  انا المصباح للفكر   -6
 

 للذهن
 

 ا
 واالدراك  لفطنة والذكاء

صور الشاعر المدرسة بمصباح ينير الظلمة 
وصورها ايضا بمفتاح سحري يفتح العقول 
 ء ليدخل فيها الفهم واالدراك والموهبة والذكا

سن يح تفتخر المدرسة انها من تنير  العقل  المظلم  الذي ال
 تعقول الستيعاب المعلوماالتفكير وانها تفتح الذهن وال

 انا الباب الى المجد   تعال ادخل على اليمن  -7
 

 
 المجد   
 اليمن

 
 الرفعة والسمو

 البركات والخير الكثير

صوووور الشووواعر  المدرسوووة ببووواب كبيووور يوصوووول 
 رفعة والسمو والرقي وكذلك صورها بباب فيهالب

 الخير الوفير والمقصود العلم 
 ادخل / تعال :اسلوب امر

لمجد ل لواصل المدرسة االفتخار بنفسها قائلة انها باب للوصوت
 ب والرقي والسمو وبدونها لن تستطيع ان تصل لهذه المرات

 غدا تلعب في حوشي    وال تشبع من صحني  -8
 

 حوشي    
 صحني 

 
 ساحة او فناء البيت 

 ساحة البيت 

صوووور الشووواعر سووواحة المدرسوووة بصوووخن طعوووام 
 نه شهي لن يشبع من ياكل م
 وال تشبع : اسلوب نفي 

 : عالقة ترادف صحني -حوشي    

ستعتاد اللعب في ساحتي بعد دخولك المدرسة وسوف يزول 
 عنك الخوف والرهبة 

  والقاك بإخوان   يدانونك بالسن  -9
 يدانونك

 
 يقاربوك بالسن 

صووور الشوواعر رفوواق المدرسووة بوواةخوان نتيجووة 
 العالقة الطيبة التي تجمعهم 

 لعبلتحاقك بالمدرسة ستجد اطفاال يقاربوك بالسن فستبعد ا
 معهم وتصبحون كاألخوة  

 وآباء احبوك  وما انت لهم بابن  -10
الووذين يرعووون ابنوواءهم  باآلبوواءصووور المعلمووين   

 ويحنون اليهم 
 : اسلوب نفي وما انت

كل  مونوايضا ستجد بالمدرسة معلمين بمنزلة االباء الذين يقد
 الب شي في خدمة الط



  

  



 

 الشرح أ. باسم ناصر رح   2018 /2017شرح وتحليل قصيدة ) القبرة وابنها ( للصف الرابع الابتدائي / الفصل الدراسي الثاني
 

 معناها الكلمة شرح ونثر البيت المظاهر اللغوية والبالغية معاني المفردات البيت

ها ابنَ  رُ تَُطي ِ  ---رأيُت في بعِض الرياِض قُـبََّرْة 
 الشجرةبأَعلى 

 على دْ ال تعتَمِ  ---وْهَي تقوُل: يا جماَل العـُش ِ 
 الَجناح الَهش ِ 

 فعلُ وافعل كما أَ  ---وقِْف على عوٍد بجنِب عوِد 
عودِ   في الصُّ

  ٍقلةن وجعلْت لكل ِ  ---فانتقَلت من فَنٍن إلى َفنَْن 
 زمنْ 

قََل ثِ لُّ مَ يَ فال  ---كْي يَْستريَح الفْرُخ في األَثناِء 
 الهواءِ 

ا أَراد يُظ --- اإلشارةلكنَّه قد خالف  هُر لمَّ
 الشطارة

ه فخانه َجناحُ  ---وطار في الفضاِء حتى ارتفعا 
 فوقعـا

 منَ  لْ ولم يَنَ  ---فانَكَسَرْت في الحاِل ُركبتاه ُ
 العاُل ُمناهُ 

 مِرهِ وعاَش طوَل عُ  --- ما تمنَّـى ولو تأنى نالَ 
ا  ُمَهنَـّ

وغايةُ   ---لكل ِ شيٍء في الحياة وقتـهُ 
 المستعجلين فـوته

طائر القبرة أو الترغة و البعض  القبرة
يسميه الزرعي و البعض يسميه 
 قويعة و البعض يسميه السمن

هذه جميع المسميات تطلق على 
هذا الطائر الذي يعتبر من الطيور 

 .ردةالمغ

يااا جمااال العااش . تعبياار جمياال يصااور 
 ابنها بأنه يجمل العش بوجوده .

 
 
 

فخانااه جناحااه . تعبياار يصااور جناحااه 
 بخائن له حيث لم يتحمل المشقة .

 
 
 

لو تاأنى ناال ماا تمناى . أ الو  شارط 
يوضااح امتناااو حاادون األماااني بساابب 

 التسرو واال تعجال.
 
 
 

تعبيار جميال  غاية المستعجلين فوته .
يوضااح عاقبااة اال ااتعجال فااي األمااور 

 الذي يؤدي إلى الخسارة والندم.

شاااهدت فااي إحاادا البساااتين قباارة تاادر  ابنهااا  -1
 على الطيرن.

تقول له يا من يجمل العش ال تعتمد على جناحك  -2
 اآلن فهو ضعيف

وقف على مسافات قريبة في الطياران كماا أفعال  -3
 أمامك

من غصن إلى غصن قريب و جعلت وقتا  انتقلت -4
 لنيل قسط من الراحة.

كي يستريح ابنها بين كل نقلة فال يتعب ويساقط  -5
 وبذلك يتدر  على الطيران.

فأراد ابنها إثبات مهارتاه العالياة فخاالف إشاارة  -6
 أمه.

وطار مسافة كبيرة حتى ارتفع ارتفاعاً كبيرا فلم  -7
 يتحمل جناحه فسقط على األرض.

 تاه و تبدد حلمه في الطيران.فانكسرت ركب -8

و لو  مع نصيحة أمه لتعلم الطياران وا اتطاو  -9
مااع الوقاات الصااعود والطيااران لمسااافات عاليااة 

 ببراعة.

لكاال شاايء فااي هااذه الحياااة أوانااة وماان يتعجاال  -10
 يخسر وال يصل إلى مبتغاه.

إن المغزا الخلقي لحكاية القبرة وابنها واضح , وهو أن 
إلى النصيحة , وأن يحذر من يتعود الطفل على أن يستمع 

أمه  وال  يما إذا كانت , الخطأ , وأال يكابر أو يغتر بنفسه
أو والده قد حاذره مان الوقاوو فاي فاك المكاابرة والغارور 
وهكااذا رأينااا اباان القباارة وهااو يهااوي إلااى القاااو مكسااوراً 
جناحه , ألنه لم يحذر، ولم يحترس من خطر الوقوو على 

أماااه أثنااااء التااادريب علاااى . ولاام يساااتجيب لنصاااح األرض
 الطيران

 البساتين الرياض

 الضعيف الهش

 غصن فنن

 يشق عليه ويرهقه يمل

 البراعة الشطارة

 مبتغاه مناه

 مرتاح مهنا

 خسارته فوته

 
 
 



 

 إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال            2017/2018الفصل الثاني   -الابتدائي   الرابع )شرح أنشودة ضاد العرب( للصف             
 الفكرة  العامة

وحبه لها  العربية باللغةالشاعر افتخار   

 االفكار الفرعية 
نا اللغة العربية. لالذي تركته  واألدبيبالتراث العلمي  اإلشادة  6-5األوائل  جمال اللغة العربية ودورها في رفعة وتقدم العرب :  4 – 1  
الدعوة للتمسك باللغة العربية وجعلها وسيلة لنشر قيم العرب:    8- 7  

 البيت
 معاني المفردات

 معناها الكلمة تونثر البيشرح   المظاهر اللغوية والبالغية والصور الخيالية

 حــرفــــا بعـــز زادنــــــا مـــا أجـمـلك يــا ضــادنــا -1
 ضادنا
 عز 

 زادنــــــا

 اللغة العربيةيقصد 
 فخر 

 ثروتنا ويقصد اللغة العربية 

ا يا ضادنا" ينادي اللغة تشبيها لهفي قوله : 
 الذي يسمع النداء باإلنسان

 :اسلوب تعجب  مـــا أجـمـلك

طبها يخاويبدأ الشاعر القصيدة متعجبا من جمال اللغة العربية، 
  اماوجالال وتقديرا واحتر بقوله: ّإنك قد زدت العرب عّزة

 قــد بــرزت أمجـــادنـــا أشـرقَت شمســا في العـال -2
 

 العال
 زتبر
مجادنا ا
 

 الرفعة والشرف
 أظهرت  

 والرفعةجمع مجد وهو الشرف 

أشـرقت شمســا في العـال" شبّه علو منزلة 
بالشمس  األمماللغة العربية واشتهارها بين 

 العالية التي يصل ضياؤها لكل البشر

وك تميزت بين اللغات بعلو منزلتك، فأعجب الناس بك وتعلم
 ومن خاللك عرفوا تاريخ آبائنا المجيد

 عـدال وفضــال مــن قــَدم األممسـادوا  األلىضـاد  -3
 

 األلى
 سادوا
 عدال 

 وفضــال

 الذين 
 حكموا 

 يحكمون بالحق 
 اصحاب فضل 

 صور الشاعر اللغة العربية بإنسان كريم جواد
 لآلخرين 

م ي قديف األممقوية التي سيطرت على بقية  لغة  ةلغتنا العربي 
 وفيرةال الزمان فنشرت بينهم العدالة ولم تبخل عليهم بخيراتها

 النعــــم كأطياب دمــت       كــم أســعـــدت أجـدادنا! -4
 

دمت  ُ 
 أطياب

النعم ُّ  ُ 
 كم 

  

 استمريت وبقيت 
 أي المستحسن جمع طيّب 
وهي الخيرات  جمع نعمة 

 الوفيرة 
 تفيد الكثرة والتعّدد

ي شبه الشاعر اللغة العربية بالشيء الطيب الذ
  يقدم لآلخرين الخير الوفير

دة مبعث سعا العربية اللغة  تبقى أن  يرجو ويأمل الشاعر 
ت خيرابكما تمتعوا  أدبياتهابجمالها ، وطالما متعتهم بروعة 

 العرب الكثيرة

 شعــرا ونثرا مــن ذهـب بــالضــــاد فنــــــان كتــب -5
 

 ألجدادوا اآلباء خلدها  التي  األدبية اآلثارشبّه  ادبا  نثرا
 لىباللغة العربية بالمصوغات الذهبية، ليشير إ

 اآلثارالقيمة الكبيرة والثمينة لهذه 

 بهذه بيرةآثارا أدبية من شعر ونثر ذو قيمة ك التاريخ خلد لنا 
 اللغة الجميلة.

 عـلمـــــا وفنــــا قــادنـــا عاش العرب عاش العرب -6
 قاد
 

  ترأس
:  عاش العرب عاش العرب

 أسلوب دعاء
 التكرار يدل على تأكيد المعنى 

اللغة -شبّه حرف الضاد بقوله " قادنا "  
 بالقائد والموّجه للعرب نحو العلم -العربية
 صلليبين فضل اللغة العربية في كل ما و واألدب

 إليه العرب من تقّدم ورقي

اة مة بحيمتنعان تبقى  يدعو  الشاعر االمة العربية ويرجو لها 
 لة.لجمياسعيدة علمية وأدبية كان الفضل فيها وال زال للغتهم 

 

إن   يــا أخــوتي قولــوا معــي -7  قـلنـــا خـــيرا نسَمــع ُ 
 

نسَمع  نطاع ُ   يا اخوتي : اسلوب نداء ُ 
 : أسلوب أمر قولــوا معــي

وا رّدد ويقول مخاطبا اياهم العرب  هأخوتيستمر الشاعر بنداء 
لتفت ن يمما أقول؛ فإن القول إذا كان خيرا فال بّد أن يجد له 

 لدنيال اقيمنا لك إليصالإليه ويطيعه، فلنستخدم لغتنا الجميلة 

 كانــت وتبقــى ضـــادنــا الضــــاد حــــرف ألمعـــي -8
الذكي، النشيط، خفيف الروح  ألمعي

 والحركة
 

ا شبّه اللغةة العربيةة بالشةخل أللمعةي ليبةين أنهة
لغة ظريفة خفيفة نشطة تصةل  لكةل العلةوم وكةل 

 .اآلداب

سهل نة يلغة خفيفة مر يفتخر الشاعر بلعة الضاد ويصفها بانها 
ى ستبق، وهي لغتنا منذ  خلقنا والمجاالتاستخدامها في جميع 

 لالبد لغتنا 

 
 



  

 36265635إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال         2017/2018 الصف الرابع ابتدائي الفصل الثاني (شرح قصيدة الزهرة والمطر )       
 الفكرة  العامة

هدافهألأن يتعب ويبدل الجهد والتضحية للوصول  لالنسان ينبغي   

 الدروس المستفادة
رينال يجوز لإلنسان أن يذكر فضله ويمنّ على اآلخ-1  
ال تأتي النعم إال بالجهد والتعب ال بالتمني-2   

 األفكار الرئيسة 
 الزهرة(  ٦ ٥-) بقطراته .  ويغيثها الزهرة دعوة يلبي المطر(  ٤ ۳-)  يرويها عمن تبحث عطشى الزهرة(  ۲ ۱-)  

 الوصول يدتر التي الوردة من يستغرب المطر(  ۸ ۷-)  . أوراقها يبلل ألنه السقي في المطر طريقة على تعترض
  الجهد بذل دون لمبتغاها

 البيت
 معاني المفردات

 معناها الكلمة البيتشرح ونثر  ية الجمالوالصور  المظاهر اللغوية والبالغية

 ؟يـيينــويح يــذنــوينق نيـيروّي نـفم تـظمئ-1
 
 
 

  ظمئت
 ينقذني

 يـيينــيح
 

 شديدا عطشا عطشت
 وينجيني يخلصني

بير تع –يعيدني للحياة  
مجازي غرضه 

 االسترحام

 ترادفالعالقة هي  : يرويني و يسقيني 
" نيـيروّي نـفم تـظمئالصورة الجمالية " 

صور الشاعر الزهرة بانسان عطشان يبحث 
 عمن يسقيه ويرويه 

 د: العالقة بينهما هي التضايرويني  ظمئت 
 استفهام أسلوب؟ :  يروّيني فمن

لصني وينجيني لقد عطشت عطشا شديدا فهل أجد من يخ
 ؟ ويعيد لي الحياة 

 يـــقينـيس هـمن اباــسح يـــل ثــيبع هـالل لّـلع -2
 

  لعل
  يبعث 
 يـــقينـيس 

 الترجي يفيد حرف
 يرسل 
 يرويني  

 اهللا أن يرسل سحابا فيسقط المطر فأشرب وارتوي عسى  لعل هللا : اسلوب ترج او رجاء 

 يـــمنّ يــربـواش اـفهيّ لـعج يــف كـإلي أتيت -3
 

   عجل
  هيّا

 ك ـإلي 

  ءالبط ضد وهي السرعة
 الفعل أسرع  بمعني اسم

 حرف جرواسم مجرور 

 . أمر أسلوب:  فهيّا
 .  أمر أسلوب:  اشربي 
 
 

  منّي فأسرعيواشربي عجل على إليك جئت لقد

 نّــــــم وال نـــثم الــب وراــموف ءاــالم كـإلي -4
 

 إليك
  موفور 
  منّ 
  
 

خذ  األمر فعل بمعنى اسم
 بكثرة  موجود

 به  فخر
 

  أمر أسلوب:  إليك
 . نفي أسلوب:  ثمن بال
 نفي أسلوب:  منّ وال 

: شبّه " وال منّ الصورة الجمالية  في " 
 الالمطر باإلنسان فاإلنسان هو الذي يمنّ أو 

 يمنّ ليبين لنا أن استفادتنا من المطر ال
 يتبعها فخر منه أو منّة

 إياها منحي أعدّ وال ثمنا عليها أطلب ال لكلل متوافرة قطراتي
 بها عليهم افخر وال فضال لآلخرين

 يـــــأوراق تـــبلل دــفق رــــالمط اـــأيه لــتمهّ -5
 

   تمهّل
 تـــبلل
  

 تستعجل وال تباطأ
 -اصبحت مليئة بالماء 

 ندى

 : العالقة بينهما هي التضادتمهّل  هيّا 
 . أمر أسلوب:  تمهّل
 .  ءندا أسلوب:  المطر أيها

 راقيل أوال أن تتبلًّء توقف أيها المطر فأنا أريد أن اشرب ما
  .وأغرق 

 ؟ الساقي اــأيه كــبمائ يـــرقنــفتغ يــأتروين -6

 . استفهام أسلوب؟ :  أترويني الراوي الذي يروي الماء الساقي
 . ءندا أسلوب:  الساقي أيها 

ر لمط: شبّه ا " فتغرقنيالصورة الجمالية " 
ليبين لنا ء بالبحر الذي تغرق فيه األحيا

  كثرة المطر

 تكوأنت بهذه الطريقة من التقاطر تبللني وتغرقني بقطرا

 ! بـالعج أعجب ذاـوه انئةـــه شــالعي أردت -7
 
 

 ءكيف تريدين أن ترتوي بما؛ عجيب أمرك أيتها الزهرة  تفضيل أسلوب:  العجب أعجب وطيبة سعيدة وميسرة هانئة
 .لمطر دون أن تتبللي ا

 بــتع وال دــجه الـــب يــتأت ةـنعم نــم اـفم -8
  نفي أسلوب:  نعمة من ما ومشقة تعب   جهد

 . نفي أسلوب:  جهد بال 
 نفي أسلوب:  تعب وال

 العالقة بين جهد وتعب : ترادف 

 نا منلّّ لتعلمي أن ما نريده ال يأتي بمجرد التمني وإنما ال بد
 التعب والتضحية للحصول عليه



  

 وقفة تقويمية لنص الزهرة

 من نص )الزهرة والمطر( أجب عن األسئلة التالية

 اكتب تحت  كل معنى مما يأتي البيت المناسب له: -1س

 ثمن . المطر يلبي حاجة الزهرة ويقدم لها الماء الكثير بغير

 ّنــــــم وال نـــمث الــب راوــفمو ءاــالم كـإلي

 تعجب المطر من الزهرة ألنها تريد حاجتها بدون تعب .

 ! بـالعج بأعج اذـوه ئةناـــه شــالعي أردت

 ال يمكن الحصول على ما تريد بدون جهد و ال عمل. 

 بــعت وال دــهج الـــب يــتأت ةـعمن نــم اـفم

 ت من يسقيها و يروي عطشها.عطشت الزهرة فتساءل

 ؟يـيينــحيو يــذنــنقيو نيـيوّير نـفم تـمئظ

 الزهرة تغضب من كثرة الماء .

 ؟ الساقي اــهيأ كــئماب يـــقنرــفتغ يــنيوترأ

 بم شبه الشاعر المطر في البيت الرابع؟ -2س

 نّةم أو نهم رفخ تبعهاي ال طرالم من ناتتفادسا أن لنا نليبي ّنمي ال أو ّنمي يذال وه ساننفاإل سانناإلب طرالم بّهش

 



  

 صل بين كل كلمة وضدها فيما يأتي:أ -2س

 التعب     ارتويت 

 ظمئت    في عجل

 في مهل      نشاط

  الكسل     الراحة
 

 أصل بين الكلمة ومعناها :  - 3س

 ندى .    -ظمئ  :                       

 لراحة وسعادة  .ا  -يروي  :                      

 عطش .  -موفور  :                     

 يسقي .  -بلل     :                      

 التام من كل شيء .  -هانئة     :                    

 اختر اإلجابة المناسبة من بين القوسين فيما يأتي وضع تحتها خطا: -4س

 عالم تدل العبارات التالية

 اإلشارة ( –الفرح  – االستفهام)         قنـي                بمـائــك أيهــا الساقـي ؟أتـروينـي فتغــر

 الفرح( – التعجب –)االستفهام            أردت العيش هانئة                    وهذا أعجب العجب

ى:  مناد  -هـ           نــم حرف جر:  -جـ         لــتمهّفعل أمر  –ب       ذاـوهاسم إشارة :  –:أ  استخرج من األبيات ما يلي -5س
 الساقي



  

 
 : استخرج من األبيات تضاد : 6س

          ((------------     /--------------                                                      ))                                     
 استخرج من األبيات ترادف : -7س

          ((------------     /--------------  )) 
 : ضع الكلمات اآلتية في جملة توضح معناها :8س

 . ظميء  الرجل ظمئا شديداظميء  
 .   أعيش مع عائلتي حياة هانئةهانئة   
 . ماء المطر موفور بكل بقاع االرض: موفور  

 : ما البيت الذي أعجبك في النص ؟ ولماذا ؟ 9س
------------------------------------------------------- 

 ما الذي شكته الزهرة  في البيت األول والبيت السادس ؟   : 10س
 ؟يخلصني وينجيني ويعيد لي الحياة من  البيت األول :.
 .تبللني وتغرقني بقطراتكالبيت السادس 

                                                                                          : في البيت الثاني )  تمهل أيها المطر     فقد بللت أوراقي (    11س

 مم غضبت الزهرة ؟ 
 الزهرة تغضب من كثرة الماء .

 كيف تصف كال من ؟ - 
 . التكبر  -الزهرة : أ

 .      التواضع -: أ  المطر
 : بين الصورة الجميلة في العبارة اآلتية : 12س
 ئت فمن يرويني ( ) ظم  

 صور الشاعر الزهرة بانسان عطشان يبحث عمن يسقيه ويرويه
 : ما الحكمة المستفادة من األبيات   ؟ 13س
 ال يجوز لإلنسان أن يذكر فضله ويمنّ على اآلخرين-1

 ال تأتي النعم إال بالجهد والتعب ال بالتمني-2 


