
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/7arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   
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 درس في ماّدة اللغة العربّية درس في ماّدة اللغة العربّية
شرح�قصيدة

 الـمسيَرة
الّصّف��ّول��عدادّي الّصّف��ّول��عدادّي 

درس في ماّدة اللغة العربّيةدرس في ماّدة اللغة العربّية
شرح�قصيدة

الـمسيَرة
الّصّف��ّول��عدادّي الّصّف��ّول��عدادّي 



كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة
ــاَء�مت�نة ْمـــِر�َشمَّ َصَنعـــو�ا�باأليـــــــــــــــادي�السُّ
غينة رفــعوا�ف��ا�ِشراَع�ا�ُ�ّب�ال�َشْرَع�الضَّ
فإذا��مـــــــــــــــــــواُج�ثارْت�ول�ا�صــــــــارْت�ر�يـــنة
َبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنة
قَ�ــــــــــــــــــــــــــرو�ا�ب�بـــــــــــــــاٍت�وإراداٍت�َمكيــــــــــــــــــــــــــــَنــة

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  �صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج ُ�لَّ ُ�لَّ
فـــــــإذا�حـــــــــاَن�رحـــــــــــــيٌل�قـــــاَم����الـــَ�ّ��َ��ــــــــــيـــْج 
َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج 
اَد�واملــــــــــاَء�وذْكـــــــــــــرى�كـاألر�ــــــــْج  يْحِمــــــــلوَن�الــزَّ
ـــْوٍح�أو�َ�شيـــــــــْج 

َ
وّدعــــــــــــــوُ�م�باْب�ســــــــــــــــــاٍم�ال�ِبنــ

واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج 

ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــاديوَمضــى�املَْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ وَمضــى�املَْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ
َحـــــــْت�قـــــــالْت  ُكم�فخــــــــــــُر�البــــــــــــــــــــالِد : َلوَّ وداعــًا�إنَّ

ـــــ�ِ��ُينــــــــــــــادي ـــــــــْزِم�بالصَّ
َ
رفــــــَع�الّ��ــــــاُم�َصـــــْوَت�العـ

ى�عاصفـــــــــــاِت�البحــــِر�واملـــــــــوَج�املعادي يَتحــــــدَّ
للــّرزِق�أْســــ���وع���هللا�اْعتمــــــــــــادي
�اِد    فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ

كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة -1
ــاَء�مت�نة -2 ْمـــِر�َشمَّ َصَنعـــو�ا�باأليـــــــــــــــادي�السُّ
غينة -3 رفــعوا�ف��ا�ِشراَع�ا�ُ�ّب�ال�َشْرَع�الضَّ
فإذا��مـــــــــــــــــــواُج�ثارْت�ول�ا�صــــــــارْت�ر�يـــنة -4
َبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنة -5
قَ�ــــــــــــــــــــــــــرو�ا�ب�بـــــــــــــــاٍت�وإراداٍت�َمكيــــــــــــــــــــــــــــَنــة -6

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  -7 ُ�لَّ

ِقراءة�الَقصيدة: أوالً 

أبيات�القصيدة���إأستمُع�
عيُد�قراء��ا���

ُ
ثم�أ

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  -7 ُ�لَّ
فـــــــإذا�حـــــــــاَن�رحـــــــــــــيٌل�قـــــاَم����الـــَ�ّ��َ��ــــــــــيـــْج  -8
َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج  -9

اَد�واملــــــــــاَء�وذْكـــــــــــــرى�كـاألر�ــــــــْج  -10 يْحِمــــــــلوَن�الــزَّ
ـــْوٍح�أو�َ�شيـــــــــْج  -11

َ
وّدعــــــــــــــوُ�م�باْب�ســــــــــــــــــاٍم�ال�ِبنــ

واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج  -12

ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي -13 وَمضــى�املَْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي -13 وَمضــى�املَْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ
َحـــــــْت�قـــــــالْت  -14 َلوَّ
ـــــ�ِ��ُينــــــــــــــادي -15 ـــــــــْزِم�بالصَّ

َ
رفــــــَع�الّ��ــــــاُم�َصـــــْوَت�العـ

ى�عاصفـــــــــــاِت�البحــــِر�واملـــــــــوَج�املعادي -16 يَتحــــــدَّ
للــّرزِق�أْســــ���وع���هللا�اْعتمــــــــــــادي: ُم�ِشــــــــًدا -17
�اِد  -18 فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ



حدوده

:  تنقسم�القصيدة�إ���ثالثة�مقاطع�ع���الّنحو���ي

حدوده

ادس من�الب�ت��ّول�إ���الب�ت�السَّ

ا�ي�عشر من�الب�ت�الّسا�ع�إ���الثَّ

امن�عشر الث�عشر�إ���الثَّ امن�عشرمن�الب�ت�الثَّ الث�عشر�إ���الثَّ من�الب�ت�الثَّ

املقطع

تنقسم�القصيدة�إ���ثالثة�مقاطع�ع���الّنحو���ي

املقطع

ادس من�الب�ت��ّول�إ���الب�ت�السَّ �ّول 

ا�ي�عشر من�الب�ت�الّسا�ع�إ���الثَّ الّثا�ي

امن�عشر الث�عشر�إ���الثَّ من�الب�ت�الثَّ الث الثَّ

مقاطع�
القصيدة

امن�عشر الث�عشر�إ���الثَّ من�الب�ت�الثَّ الث الثَّ



.أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

ة الفكرة�العامَّ

.أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

.وأعمال�موصف�رحلة�الغواّص�ن�الّشاقة�و�شادة�بصفا��م�

أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

ة: ثانًيا الفكرة�العامَّ

أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

وصف�رحلة�الغواّص�ن�الّشاقة�و�شادة�بصفا��م�



)أ(

كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة

) أ(تحليل�أبيات�املقطع�

كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة
ــاَء�مت�نة ْمـــِر�َشمَّ َصَنعـــو�ا�باأليـــــــــــــــادي�السُّ
غينة رفــعوا�ف��ا�ِشراَع�ا�ُ�ّب�ال�َشْرَع�الضَّ
فإذا��مـــــــــــــــــــواُج�ثارْت�ول�ا�صــــــــارْت�ر�يـــنة
َبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنةَبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنة
قَ�ــــــــــــــــــــــــــرو�ا�ب�بـــــــــــــــاٍت�وإراداٍت�َمكيــــــــــــــــــــــــــــَنــة

كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة

تحليل�أبيات�املقطع�: ثالًثا

كـاَن�للــــــــــــــوالِد����البحـــِر�رفـــــــــــــــــاٌق�وسفيـــنة - 1
ــاَء�مت�نة -2 ْمـــِر�َشمَّ َصَنعـــو�ا�باأليـــــــــــــــادي�السُّ
غينة -3 رفــعوا�ف��ا�ِشراَع�ا�ُ�ّب�ال�َشْرَع�الضَّ
فإذا��مـــــــــــــــــــواُج�ثارْت�ول�ا�صــــــــارْت�ر�يـــنة -4
َبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنة -5 َبَرز��يثــــــــــــــــاُر�فيـــ�م�وُ�طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٌت�دفيـــنة -5
قَ�ــــــــــــــــــــــــــرو�ا�ب�بـــــــــــــــاٍت�وإراداٍت�َمكيــــــــــــــــــــــــــــَنــة -6



املع��

:من�خالل�ا��دول���ي) أ(أ�عّرُف�معا�ي�ال�لمات�ألبيات�املَقطع�

ُمرتفعة/ عالية�

الُبْغض/ ا��ْقد�
مْحبوسة/ أس��ة�

تْفضيل��خر�ن�ع���الّنفس

قانون / ُحكم�

تْفضيل��خر�ن�ع���الّنفس
�زمو�ا/ غلبو�ا�

الكلمة
ــاء َشمَّ

أ�عّرُف�معا�ي�ال�لمات�ألبيات�املَقطع�

معا�ي
ــاءُمفردات َشمَّ

َشْرع�
الّضغينة

ر�ينة
�يثار

معا�ي
ُمفردات�

)أ(املقطع�

�يثار
ق�رو�ا



�أْصدقائھ،�مع�الغوِص �ِرْحلة����والده

�تبا���ال �التـي�القوّ�ة�بأيد��م�مرتفعةً �شامخةً  �تبا���ال �التـي�القوّ�ة�بأيد��م�مرتفعةً �شامخةً 

�مشاعر �رحل��م�أثناء��� تبادلوا وقد

�الّسفينة�وتصبح�البحرُ ���يُج �وعندما�

�غيـر�م،�أجل�من�وت��يا��م�بطوال��م �غيـر�م،�أجل�من�وت��يا��م�بطوال��م

   .القوّ�ة�وإرادا��م�بص���م

اعر �يتحّدث والده�قّصة�عن�الشَّ

شامخةً �َسفينةً �َصَنعوا�فقْد 
شرح

شامخةً �َسفينةً �َصَنعوا�فقْد أبيات�

وقد�.املُحرقة�الّشمس�بحرارة

�.والكرا�ّية�ا��قد�ال �املحّبة

بطوال��م�َتظ�رُ �لألْمواج�أس��ةً 

أبيات�
)أ(املقطع�

بطوال��م�َتظ�رُ �لألْمواج�أس��ةً 

بص���م��مواج�تلك�أمام�و�ْثُ�تون 



الّرئ�سة�ألبيات�املقطع�أستخلُص�الفك ).أ(الّرئ�سة�ألبيات�املقطع��رةأستخلُص�الفك

.�عاون�الغّواص�ن����مجا��ة�مخاطر�رحلة�الغوص

الفكرة
أستخلُص�الفك

الفكرة
ئ�سة�� الرَّ

ألبيات�
)أ(املقطع�

أستخلُص�الفك

�عاون�الغّواص�ن����مجا��ة�مخاطر�رحلة�الغوص



:ة����الب�ت���ي

غينةال�ِشراَع�ا�ُ�ّب� َشْرَع�الضَّ غينةال�ِشراَع�ا�ُ�ّب� َشْرَع�الضَّ

.   شّبھ�الّشاعـر�ا��ّب�بالّسفينة�وجعل�لھ�شراعا

.شّبھ�الّشاعـر�الّضغينة�بالقانون�الذي�يحكم.شّبھ�الّشاعـر�الّضغينة�بالقانون�الذي�يحكم

وّ� 
ُ
ة����الب�ت���ييّ �يالا��ورةُ��الصّ أ

ِشراَع�ا�ُ�ّب�رفــعوا�ف��ا� - 3
ور� الصُّ

ِشراَع�ا�ُ�ّب�رفــعوا�ف��ا� - 3ا��يالية�

شّبھ�الّشاعـر�ا��ّب�بالّسفينة�وجعل�لھ�شراعا) : ِشراَع�ا�ُ�ّب (

شّبھ�الّشاعـر�الّضغينة�بالقانون�الذي�يحكم) : َشْرَع�الّضغينة(

ور� الصُّ
ا��يالية�

ألبيات�
)أ(املقطع�

شّبھ�الّشاعـر�الّضغينة�بالقانون�الذي�يحكم) : َشْرَع�الّضغينة(



:ة����الب�ت���ي

فإذا��مـــواُج�ثارْت�ول�ا�صارْت�ر�يـــنةفإذا��مـــواُج�ثارْت�ول�ا�صارْت�ر�يـــنة

.ھ�الّشاعر�الّسفينة�باإل�سان��س��

وّ� 
ُ
ة����الب�ت���ييّ �يالا��ورةُ��الصّ أ

فإذا��مـــواُج�ثارْت�ول�ا�صارْت�ر�يـــنة - 4
ور� الصُّ

فإذا��مـــواُج�ثارْت�ول�ا�صارْت�ر�يـــنة - 4ا��يالية�

ھ�الّشاعر�الّسفينة�باإل�سان��س��شبّ ): صارْت�ر�ينة(

ور� الصُّ
ا��يالية�

ألبيات�
)أ(املقطع�



ا�ي :  بَم�ُيو���قول�الّشاعر����الب�ت�الثَّ

ْمـــر )السُّ

ون  مس�املحرقة�ح���أصبحت�أيد��م��سمراء�اللَّ .ُيو���بالعمل�الّشاق�تحت�أشعة�الشَّ

الث اعِر����الب�ت�الثَّ :  بَم�ُيو���قوُل�الشَّ

يبة�معھ�أينما�رحل . ُيو����شّدة�حّب�الغّواص�أل�لھ�ف�و�يحمل�ذكرا�م�الطَّ

ا�ي بَم�ُيو���قول�الّشاعر����الب�ت�الثَّ

 ) ْمـــرصنعوھا باألیادي السُّ
إيحاءات

ون  مس�املحرقة�ح���أصبحت�أيد��م��سمراء�اللَّ ُيو���بالعمل�الّشاق�تحت�أشعة�الشَّ
إيحاءات

)أ(املقطع�

الث اعِر����الب�ت�الثَّ بَم�ُيو���قوُل�الشَّ
وذكرى��األر�ج  )وذكرى��األر�ج(

يبة�معھ�أينما�رحل ُيو����شّدة�حّب�الغّواص�أل�لھ�ف�و�يحمل�ذكرا�م�الطَّ



)ب(
�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  ُ�لَّ

) ب(تحليل�أبيات�املقطع�

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  ُ�لَّ
فـــــــإذا�حـــــــــاَن�رحـــــــــــــيٌل�قـــــاَم����الـــَ�ّ��َ��ــــــــــيـــْج 
َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج 
اَد�واملــــــــــاَء�وذْكـــــــــــــرى�كـاألر�ــــــــْج  يْحِمــــــــلوَن�الــزَّ
ـــْوٍح�أو�َ�شيـــــــــْج 

َ
وّدعــــــــــــــوُ�م�باْب�ســــــــــــــــــاٍم�ال�ِبنــ

واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج 

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  - 7 ُ�لَّ

تحليل�أبيات�املقطع�: را�ًعا

�صيٍف�ُيبحــــــُر�الـــــــــوالُد����ُعـــْرِض�ا��ـــــليْج  - 7 ُ�لَّ
فـــــــإذا�حـــــــــاَن�رحـــــــــــــيٌل�قـــــاَم����الـــَ�ّ��َ��ــــــــــيـــْج  - 8
َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج  - 9

اَد�واملــــــــــاَء�وذْكـــــــــــــرى�كـاألر�ــــــــْج  - 10 يْحِمــــــــلوَن�الــزَّ
ـــْوٍح�أو�َ�شيـــــــــْج  - 11

َ
وّدعــــــــــــــوُ�م�باْب�ســــــــــــــــــاٍم�ال�ِبنــ

واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج  - 12 واْطُلبوا�ِمْن�خاِلِق�الَكـــوِن�ل�م�َعْوًدا���يـْج  - 12



المعنى

:من�خالل�ا��دول���ي) ب

وسطوسط

طعام�الَسَفر
الرائحة�الطّيبة

الب�اء

ظّ�َ�م/ حِسَ��م�

الب�اء
الب�اء�بال�صوت/ الصوت�امل��دد����الصدر�

ال�لمة

ُعْرض

ب(أ�عّرف�معا�ي�ال�لمات�ألبيات�املقطع�

معا�ي
ُعْرضُمفردات�

خاَل�ْم 
الزَّاد
�ر�ج
ـــْوح

َ
نــ

معا�ي
ُمفردات�

)ب(املقطع�

ـــْوح
َ
نــ

َ�شيـــج



��ل�الغّواصون �اْعتاد�فقد�الغوص،����والده

���ا���يتجّمع�بيو��م�من�خروج�م�يح�ن ���ا���يتجّمع�بيو��م�من�خروج�م�يح�ن

�أثناء�ا��ّ�اج�كمش�ِد �مش�د�م�و�بدو �

.ا��ميلة�والّذكر�ات�والّشراب�الّطعام�يحملون 

�الطّيبة؛�والدعوات�باالب�سامات�الغّواص�ن �الطّيبة؛�والدعوات�باالب�سامات�الغّواص�ن

والده�رحلِة �وصِف ����الّشاعر ��ستمرُّ 

يح�ن�وعندما�البحر،�دخول �صيٍف 
شرح

يح�ن�وعندما�البحر،�دخول �صيٍف أبيات�

��ْصوات،�َفَتْختلط�لتود�ع�م

يحملون �و�م�ا��ّ�،�لرحلة�خروج�م

الغّواص�ن�تود�ع���ا���الّشاعر �و�دعو 

أبيات�
)ب(املقطع�

الغّواص�ن�تود�ع���ا���الّشاعر �و�دعو 

.معنوّ�ا��م�وترفع�لُتقوّ��م



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

).ب(الّرئ�سة�ألبيات�املقطع��رةأستخلُص�الفك

.استعدادات�الغواّص�ن�لرحلة�الغوص�وتود�ع���ا���ل�م

الفكرةالفكرة
ئ�سة�� الرَّ

ألبيات�
)ب(املقطع�

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

أستخلُص�الفك

استعدادات�الغواّص�ن�لرحلة�الغوص�وتود�ع���ا���ل�م����



:ة����الب�ت���ييّ 

َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج 

شّبھ�الّشاعر�الغواّص�ن�أثناء�خروج�م) : 

.الغوص�با��ّ�اج�الذي�يخرجون�ألداء�فر�ضة�ا��ّ� .الغوص�با��ّ�اج�الذي�يخرجون�ألداء�فر�ضة�ا��ّ� 

وّ� 
ُ
يّ �يالا��ورةُ��الصّ أ ور� الصُّ

َمْن�َيــراُ�م����ُصفوٍف�خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج  - 9ا��يالية�

) : خاَل�ْم�َ�عَض�ا�َ��يْج (

الغوص�با��ّ�اج�الذي�يخرجون�ألداء�فر�ضة�ا��ّ�  إ���رحلة�

ور� الصُّ
ا��يالية�

ألبيات�
)أ(املقطع�

الغوص�با��ّ�اج�الذي�يخرجون�ألداء�فر�ضة�ا��ّ�  إ���رحلة�



)ج(
ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي وَمضــى�اَملْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ

) ج(تحليل�أبيات�املقطع�

ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي وَمضــى�اَملْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ
ُكم�فخــــــــــــُر�البــــــــــــــــــــالِد  ا�إنَّ

ً
وداعــ

ـــــ�ِ��ُينــــــــــــــادي ـــــــــْزِم�بالصَّ
َ
رفــــــَع�الّ��ــــــاُم�َصـــــْوَت�العـ

ى�عاصفـــــــــــاِت�البحــــِر�واملـــــــــوَج�املعادي يَتحــــــدَّ
للــّرزِق�أْســــ���وع���هللا�اْعتمــــــــــــادي
�اِد  �اِد   فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ   فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ

ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي - 13 وَمضــى�اَملْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ

تحليل�أبيات�املقطع�: خامًسا

ْت�ِمَن�الَبــّر��يـــــادي - 13 وَمضــى�اَملْحـــــــــــــَمُل�فاْمَتدَّ
َحـــــــْت�قـــــــالْت  - 14 ُكم�فخــــــــــــُر�البــــــــــــــــــــالِد : َلوَّ ا�إنَّ

ً
وداعــ

ـــــ�ِ��ُينــــــــــــــادي - 15 ـــــــــْزِم�بالصَّ
َ
رفــــــَع�الّ��ــــــاُم�َصـــــْوَت�العـ

ى�عاصفـــــــــــاِت�البحــــِر�واملـــــــــوَج�املعادي - 16 يَتحــــــدَّ
للــّرزِق�أْســــ���وع���هللا�اْعتمــــــــــــادي: ُم�ِشــــــــًدا - 17
�اِد  - 18 فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ �اِد  - 18 فاْس��ي���يا�ُعيون��ْ�ــِل�ِمْن�َشْوِك�السُّ



املع��

:من�خالل�ا��دول���ي) ج(أ�عّرف�معا�ي�ال�لمات�الّصعبة�ألبيات�املقطع�

ُسفن�الغوصُسفن�الغوص

عبية����البحر اّلذي�ُيرّدد��غا�ي�و��از�ج�الشَّ
قّلة�الّنوم/ �َرق�

أشارْت�بيد�ا�من��عيد

ال�لمة
املَْحـــَمل

أ�عّرف�معا�ي�ال�لمات�الّصعبة�ألبيات�املقطع�

معا�ي
املَْحـــَملُمفردات�

َحــْت  لوَّ
الّ��امُ 

�اد السُّ

معا�ي
ُمفردات�

)ج(املقطع�



���ل�أيادي�ترتفع�إذْ �البحر؛����الّسفن 

�الّ��ام�يبدأ�البحر �دخول�م�وعند�.��م�مفتخرةً  �الّ��ام�يبدأ�البحر �دخول�م�وعند�.��م�مفتخرةً 

�ف��م�و��ّث �عزائم�م�لُيقّوي �الشعبّية؛�و��از�ج

���ا���بتْطم�ن� الشاعر�و�ختم�.الّرزق�كسب

����هللا�ع����عتمدون ��ألّ��م�؛البّحارة�ع�� ����هللا�ع����عتمدون ��ألّ��م�؛البّحارة�ع��

.وِرعايتھ

 انطالق�مش�د�الّشاعر �يصف��

مفتخرةً �و���لتود�ع�م�البـرّ �من
شرح

مفتخرةً �و���لتود�ع�م�البـرّ �منأبيات�

و��از�ج�باألغا�ي�صوتھ�برفع

كسب�ع���والّص�� �التحّدي�روح

ع���ا��وف�عدم�إ���إّيا�م�داعيا

أبيات�
)ج(املقطع�

ع���ا��وف�عدم�إ���إّيا�م�داعيا

وِرعايتھ�حفظھ����ف�م�.رحل��م



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

).ج(الّرئ�سة�ألبيات�املقطع��رةأستخلُص�الفك

.وصف�مش�د�انطالق�رحلة�الغوص

الفكرةالفكرة
ئ�سة�� الرَّ

ألبيات�
)ج(املقطع�

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

أستخلُص�الفك

وصف�مش�د�انطالق�رحلة�الغوص



ا�ع�عشر : اعر�����الب�ت�السَّ

).وعلى هللا اْعتمــادي

.يو���باعتماد�الغّواص�ع���هللا����رحلتھ�الّشاقة�لكسب�الّرزق

ا�ع�عشربَم�ُيو���قول�الّش  اعر�����الب�ت�السَّ
إيحاءات

)وعلى هللا اْعتمــادي

يو���باعتماد�الغّواص�ع���هللا����رحلتھ�الّشاقة�لكسب�الّرزق

إيحاءات
)أ(املقطع�



ا�ي ا�يالتقييم�الذَّ التقييم�الذَّ ا�ي: سادًسا التقييم�الذَّ ا�ي: سادًسا التقييم�الذَّ



":یبحر الوالد ورفاقھ
.لطلب الّرزق. ج.    لممارسة ھوایة الغوص. ب.   

ا یأتي :اختر اإلجابة الصحیحة ممَّ

:صارت الّسفینة رھینة في عرض البحر

:الّذي یغّني لرّكاب الّسفینة یسّمى
اص. ج.            الّنوخذة. ب                 .الغوَّ

.لطلب الّرزق. ج.    لممارسة ھوایة الغوص. ب.   

:صارت الّسفینة رھینة في عرض البحر

.للبّحارة. ج.           لألمواج. ب                

أسئلة 
یبحر الوالد ورفاقھ" : 1س

.   للنزھة والترفیھ . أ

ا یأتي اختر اإلجابة الصحیحة ممَّ

أسئلة 
للّتقییم 
الّذاتي

صارت الّسفینة رھینة في عرض البحر: 3س

الّذي یغّني لرّكاب الّسفینة یسّمى: 2س
                .الّنھام . أ

.   للنزھة والترفیھ . أ

صارت الّسفینة رھینة في عرض البحر: 3س

                لألعداء. أ



:عالقة البیت الخامس بالبیت الّرابع
.تفصیل بعد إجمال. ج         .    تفسیر. ب            

ا الّصحیحة :یأتي ممَّ

"بَِنْوٍح أو َنشیجْ وّدعوُھم باْبتساٍم ال 

:عالقة ما تحتھ خّط بما قبلھ                     
.سبب ونتیجة. ج           .تضادّ . ب                

ـبِر ُینـاديرفـَع الّنھاُم َصـْوَت العـَــْزِم  "بالصَّ ـبِر ُینـاديرفـَع الّنھاُم َصـْوَت العـَــْزِم  "بالصَّ
:عالقة ما تحتھ خّط بما قبلھ

.توضیح. ج.        تضادّ . ب       .إجمال بعد تفصیل

أسئلة 

عالقة البیت الخامس بالبیت الّرابع: 4س
           .  نتیجة . أ

الّصحیحة اإلجابة اختر

أسئلة 
للّتقییم 
الّذاتي

وّدعوُھم باْبتساٍم ال  ": 5س

                    
                .تطاُبق. أ

رفـَع الّنھاُم َصـْوَت العـَــْزِم ": 6س رفـَع الّنھاُم َصـْوَت العـَــْزِم ": 6س

إجمال بعد تفصیل. أ



:من القصیدة ثمَّ أجیُب عّما یأتي

ُز بھا ِرفاُق الّسفینة .أذكُر ثالَث صفاٍت یتمیَّ

                         1-  

                         2 -  

                         3-  

.ُحّب اآلخـــرین

.اإلیثـــــــــــــار

.الّصبر والّثبات

)أ(أقترُح عنوانا مناسًبا ألبیات المقطع 

صفات الغواّصین

أسئلة 

من القصیدة ثمَّ أجیُب عّما یأتي) أ(اقرأ أبیات المقطع 

ُز بھا ِرفاُق الّسفینة أذكُر ثالَث صفاٍت یتمیَّ
أسئلة 
للّتقییم 
الّذاتي

                         

                         

                         

أقترُح عنوانا مناسًبا ألبیات المقطع 



:أحّدد رقم البیت الّذي ُیعّبُر عن معنى ُكلّ ِمنْ ) 

.إذا دنا الخروُج إلى البحر كثرت الحركة وَعلَِت الّضْوضاء

فإذا حــــاَن رحـــیلٌ قـــاَم في الَحّي َضجیـــجْ 
البیت الثامن

.عن الُبكاءِ َیُكفَّ الُموّدعون ُھناَك رجاٌء أْن 

البیت الحادي عشر
وّدعــوُھم باْبتســـاٍم ال بِنـــــْوٍح أو َنشیـــجْ 

أسئلة 

) ب(من خالل أبیات المقطع 

إذا دنا الخروُج إلى البحر كثرت الحركة وَعلَِت الّضْوضاء
أسئلة 
للّتقییم 
الّذاتي

فإذا حــــاَن رحـــیلٌ قـــاَم في الَحّي َضجیـــجْ 

ُھناَك رجاٌء أْن 

وّدعــوُھم باْبتســـاٍم ال بِنـــــْوٍح أو َنشیـــجْ  



ما مكانة الغواّصین في نفوس الُموّدعین؟

:من القصیدة ثمَّ أجیُب عّما یأتي) 

 األھل ِمن الُموّدعین نفوس في عالیة مكانة
 واالفتخار لتودیعھم الشاطئ إلى معھم خرجوا فقد

ھادِ : (ماذا قصد الشاعر بقولھ ؟) فاْستریحي یا ُعیون األْھــِل ِمْن َشْوِك السُّ

یطل���ب الّش���اعر م���ن أھ���الي الغواّص���ین أن تس���تریح أعی���نھم م���ن 
؛ ألّنھ���م األرق، وأن ین���اموا مطمئن���ین واثق���ین بع���ودة الغواّص���ین

.یعتمدون على هللا في ذھابھم وعودتھم

أسئلة 
ما مكانة الغواّصین في نفوس الُموّدعین؟: 1س

) ج(أقرأ أبیات المقطع 

أسئلة 
للّتقییم 
الّذاتي

مكانة للغواّصین
فقد واألصدقاء؛

.بھم

ماذا قصد الشاعر بقولھ: 2س

یطل���ب الّش���اعر م���ن أھ���الي الغواّص���ین أن تس���تریح أعی���نھم م���ن 
األرق، وأن ین���اموا مطمئن���ین واثق���ین بع���ودة الغواّص���ین

یعتمدون على هللا في ذھابھم وعودتھم



انتهى الّدرسانتهى الّدرس


