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 درس في ماّدة الّلغة العربّية
 

شرح قصيدة
 

أاليدي الــــماهــــــــرة
الّصّف أالّول اإلعدادّي الّصّف أالّول اإلعدادّي 

درس في ماّدة الّلغة العربّية

شرح قصيدة

أاليدي الــــماهــــــــرة
 الّصّف أالّول اإلعدادّي الّصّف أالّول اإلعدادّي 



أبیاتى لإأستمُع 
القصیدة ثم أُعیُد  القصیدة ثم أُعیُد  

قراءتھا  



المعنى

 :ٔاتعّرف معاني الكلمات الّصعبة من خالل الجدول آالتي

البستان / الخضراءمفردھا روضة، وھي األرض 
الحسنالحسن

وھي الجبالراسیة، مفردھا 

مفردھا جاریة، وھي السفن

موج البحر یصطخب ویترّددموج البحر یصطخب ویترّدد

تفوق علیھ/ سبق

الكلمة

َروض

ٔاتعّرف معاني الكلمات الّصعبة من خالل الجدول آالتي

مفردھا روضة، وھي األرض  َروض

رواسي

الَجواري

لُّجةلُّجة

َبـــــزَّ 



شرح أالبياتشرح أالبيات



 رَ �
َ
 ل�سنا�َم وًضا���������وأ

َ
ماالـــ�ا�َج عاملـ

ا��رداء�لوا��رض�؛�فقد�حــــوّ إنجازا��مب�ع���لسان�العّمال
.وجماال�احسنالبارزة�إ���ر�اٍض�خضراء،�وكسوا�معامل�ا� .وجماال�احسنالبارزة�إ���ر�اٍض�خضراء،�وكسوا�معامل�ا�

وقّضـيــنا�مع�شتــــنا�نضاال� ا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد��������

ذلك��قواولم�يحّق  صنـــــــــع�املجد�ألوطا��م، ذلك��قواولم�يحّق  صنـــــــــع�املجد�ألوطا��م،
.ضال����حيا��م

�علنا��رَض بأيدينا�َج  -1

ع���لسان�العّمال،�الشاعر تغّ��ي
إ���ر�اٍض�خضراء،�وكسوا�معامل�ا�إ���ر�اٍض�خضراء،�وكسوا�معامل�ا�

ا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد��������وكنّ  -2

صنـــــــــع�املجد�ألوطا��م،م�ا��ليلة����ــــر�بج�ود�ـو�فتخ
إال�بالكفاح�والنّ 

صنـــــــــع�املجد�ألوطا��م،م�ا��ليلة����ــــر�بج�ود�ـو�فتخ
ضال����حيا��مإال�بالكفاح�والنّ 



تفوُق�روا��َ���رِض�احِتماال��� ا�من�يقيم�بـ�ا�قصوًرا���������������������

من��شيدون��البناء�و��شاءات�بالفخر�م��زا�ما
وصالب��ا�وتحّم 

من��شيدون��البناء�و��شاءات�بالفخر�م��زا�ما
.ل�ا�ا��بال�الثابتةوصالب��ا�وتحّم 

ھ�ِجَبـاالت�َّ ُ� �ـــوَق ت�فَ سارَ اري��������������������������������فَ 

�مواج�فوق�ة��س���ثابتًة�صناعــــة�السفن�القو�ّ  �مواج�فوق�ة��س���ثابتًة�صناعــــة�السفن�القو�ّ 

ا�من�يقيم�بـ�ا�قصوًرا���������������������فمنّ  -3

البناء�و��شاءات�بالفخر�م��زا�ماعّمال� الشاعر�خّص ي
وصالب��ا�وتحّم ���قوّ أب�ية�وقصور�تفوق 

البناء�و��شاءات�بالفخر�م��زا�ماعّمال� الشاعر�خّص ي
وصالب��ا�وتحّم ���ا���قوّ  أب�ية�وقصور�تفوق 

اري��������������������������������فَ وَ املاء�ا�َ� ���عَ ��ناأرَس وَ  -4   

صناعــــة�السفن�القو�ّ ر�بدور�العّمال����ــــــو�فخ صناعــــة�السفن�القو�ّ ر�بدور�العّمال����ــــــو�فخ
.�ا��بال�الثابتة�����رض



ــــرً�ــا�وانِتقاالَج ��ــَح �الرّ بـزَّ ـــــديٍد���������������������������������������فَ 

ال���يقوم���ا�العّمال�وم��ا�العظيمة�
��حال����س���ع���سكك�ا��ديد�وال����سابق�الرّ  ��حال����س���ع���سكك�ا��ديد�وال����سابق�الرّ 

�عا�َ د��َ قَ �اِب�وَ ��ال�َّ َ� عَ �َن وْ لَ لسابحاٍت���������������������������������عَ 

���تحّلق�عاليا�صناعــــُة�الطائــرات�ال����ر ـــــالشاع ���تحّلق�عاليا�صناعــــُة�الطائــرات�ال����ر ـــــالشاع

 وَ �-5
َ
ـــــديٍد���������������������������������������فَ ع���َح �خارَ البُ ��ناجرَ أ

العظيمة�اعر�مفتِخًرا�باألعمال�الّش ��ستمرّ و 
ال����س���ع���سكك�ا��ديد�وال����سابق�الرّ �الّسر�عةصناعة�القطارات� ال����س���ع���سكك�ا��ديد�وال����سابق�الرّ �الّسر�عةصناعة�القطارات�

.���سرع��ا

لسابحاٍت���������������������������������عَ �رنا�الفضاءَ ��َّ وَ  - 6     

الشاعال���يفتخر���ا��من�أعمال�مو  الشاعال���يفتخر���ا��من�أعمال�مو 
.ال��ب�حّ���تجاوزتالفضاء�



حـاالْبـــًال�ُم قَ �ـھُ منالُ ��اَن عيم������������������������������������وَ 

يصــــــّور� ون�يجــــــة�ل�ــــــّل�مــــــا�ســــــبق�مــــــن�أعمــــــال�وج�ــــــود�جليلــــــة�للعّمــــــال، يصــــــّور� ون�يجــــــة�ل�ــــــّل�مــــــا�ســــــبق�مــــــن�أعمــــــال�وج�ــــــود�جليلــــــة�للعّمــــــال،
ّ�ـ�ة�وأمـن،�و حسن�حـال�وراحـة�بـال،�

.اسابقغ���ممكن�

عيم������������������������������������وَ ا�����َ منَّ �الناُس �عاَش فَ  -7

ون�يجــــــة�ل�ــــــّل�مــــــا�ســــــبق�مــــــن�أعمــــــال�وج�ــــــود�جليلــــــة�للعّمــــــال،ون�يجــــــة�ل�ــــــّل�مــــــا�ســــــبق�مــــــن�أعمــــــال�وج�ــــــود�جليلــــــة�للعّمــــــال،
حسن�حـال�وراحـة�بـال،�الّشاعر�ما��ع�شھ�الّناس�من�

غ���ممكن� تحقيق�ذلك�ب�نما��ان



.أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

ال�وإنجازاِ��م�املختلفِة����تحقيِق�الرخاِء�لل�شر�ِة  .يتغّ���الشاعُر�بج�ود�العمَّ

أستخلُص�الفكرة�العاّمة�للقصيدة

ال�وإنجازاِ��م�املختلفِة����تحقيِق�الرخاِء�لل�شر�ِة  يتغّ���الشاعُر�بج�ود�العمَّ



.افتخار العّمال بدورهم وكـفاحهم في الحياة

ال .  أالعمال المختلفة الشاّقة التي ينجزها العم�

ال في تسهيل حياة الناس .ٔاثُر جهوِد العم�

الّرئيسة لٔالبيات  رةٔاستخلُص الفك

افتخار العّمال بدورهم وكـفاحهم في الحياة 2و 1البيتان 

الوصف  أالعمال المختلفة الشاّقة التي ينجزها العم� 6-  3أالبيات 

ال في تسهيل حياة الناس7البيت  ٔاثُر جهوِد العم�



ة خياليّ ور الالصّ  الصّ 



 
َ
 ل�سنا�َم وًضا������������������������������وأ

َ
ماالــ�ا�َج عاملـ  

َ
 ل�سنا�َم وًضا������������������������������وأ

َ
ماالــ�ا�َج عاملـ

شّبھ�الّشاعـر��رض�ا��ضــــــراء�باإل�سان�الذي�يل�س�

وضّ  :ة في البيت آالتييّ خيالال ورةُح الصّ ا�

 رَ �علنا��رَض بأيدينا�َج 
َ
وًضا������������������������������وأ  رَ �علنا��رَض بأيدينا�َج 
َ
وًضا������������������������������وأ

شّبھ�الّشاعـر��رض�ا��ضــــــراء�باإل�سان�الذي�يل�س�): أل�سنا�معامل�ا( 
.أجمل��الثياب



وقّضـْيــنا�مع�شَتــــنا�ِنضاال� وكّنا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد����������������������� وقّضـْيــنا�مع�شَتــــنا�ِنضاال� وكّنا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد�����������������������

.�رض  و�رتفع�ع��ھ�الشاعر�املجد�بالبناء�الذي�ُيب���

وكّنا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد�����������������������

وضّ  :ة في البيت آالتييّ خيالال ورةُح الصّ ا�

وكّنا����ا��ياِة�بناَة�مجـٍد�����������������������

ھ�الشاعر�املجد�بالبناء�الذي�ُيب���شبّ ): ُبناَة�َمْجد(



رً�ــا�وانتقـــاالَج ��الر�َح بـزَّ فَ ����������

.الّر�حشّبھ�الشاعر�القطار�باإل�سان�الذي��سابق�

 ر�البخار�الذي�يخرج�من�القطار�ــــــــــــــــــــــــــ�عب���مجازي�ذك

.الّر�حشّبھ�الشاعر�القطار�باإل�سان�الذي��سابق�

 وَ 
َ
����������ديٍد ـــع���َح �خارَ البُ ��ناجرَ أ

وضّ  :ة في البيت آالتييّ خيالال ورةُح الصّ ا�

شّبھ�الشاعر�القطار�باإل�سان�الذي��سابق�: ) ف�ّ��الر�ح(•

�عب���مجازي�ذك) : البخارأجر�نا�(•
.وقصد�القطار�

شّبھ�الشاعر�القطار�باإل�سان�الذي��سابق�: ) ف�ّ��الر�ح(•



اإليحـــــاءاتاإليحـــــاءات



)وقّضـيــنا�مع�شتــــنا�نضاال�

.���حيا��م�تو���بالكفاح�و�ج��اد�والعمل�املتواصل�الشاّق 

)وقّضـيــنا�مع�شتــــنا�نضاال�

 :  بَم يوحي قول الّشاعر في البيت الّثاني

وقّضـيــنا�مع�شتــــنا�نضاال�( •

تو���بالكفاح�و�ج��اد�والعمل�املتواصل�الشاّق 

وقّضـيــنا�مع�شتــــنا�نضاال�( •



)تفوُق�روا��َ���رِض�احتماال�تفوُق�روا��َ���رِض�احتماال� تفوُق�روا��َ���رِض�احتماال�( •

 :  بَم يوحي قول الّشاعر في البيت الّثالث

تفوُق�روا��َ���رِض�احتماال�( •

.  ة�البناء�ورسوخھ�وثباتھبقوّ تو���



.وثبا��ا����وجھ��مواج�العالية

)ھ�جبــــاال�ت�َّ ُ� �ـــوَق ت�فَ َفسارَ ( •

 :  بَم يوحي قول الّشاعر في البيت الّثالث

)ھ�جبــــاال�ت�َّ ُ� �ـــوَق ت�فَ َفسارَ ( •

وثبا��ا����وجھ��مواج�العالية���اتو���بجودة�صناعة�السفن�وقوّ 



:أي�جعلنا�ا�،"جعلنا��رض�روضا
.لریاضةأماكن ل. ج.    مدارس لألطفال الصغار. ب.   ذات خضرة وجمال

:���الب�ت�الرا�ع��ع��) 

:���الب�ت�الثالث��ع���

.الودیان. ج.            الھضاب. الجبال                ب

:���الب�ت�الرا�ع��ع��) 

.الّسیارات. ج.           الّسفن. الّطائرات                ب

ٔاسئلة للّتقييم 
الّذاتي

جعلنا��رض�روضا" : 1س
ذات خضرة وجمال . أ

) ا��واري (: 3س

�)الّروا���(: 2س

الجبال                ب . أ

) ا��واري (: 3س

الّطائرات                ب. أ



.رف�والعّزة�وا��ضارةالّش : أستخرُج�من�الب�ت�الّثا�ي�العبارة�الّدالة�ع��

ُبناَة�مجٍد 

.خاء�ورغد�الع�شالرّ : أستخرُج�من�الب�ت�الّسا�ع�ال�لمة�الّدالة�ع��

ُبناَة�مجٍد 

عيم النَّ

أستخرُج�من�الب�ت�الّثا�ي�العبارة�الّدالة�ع�� -4

ُبناَة�مجٍد 

أستخرُج�من�الب�ت�الّسا�ع�ال�لمة�الّدالة�ع�� -5

ُبناَة�مجٍد 

عيم النَّ



:ت�ن�ت��

.م��هللا�عليھ�وسلّ 

ل َذلَّ

.م��هللا�عليھ�وسلّ 

اس��زأ

َر�وَ�ِ�َر����ا��مل -6 �ت�نأبّ�ن�الفرق�ب�ن�مع���َ��َّ

ر�هللا�الشمس�لت���ء�ال�ون  ر�هللا�الشمس�لت���ء�ال�ون .َ��َّ َّ��َ.

��هللا�عليھ�وسلّ صّ� �َ�ِ�َر�املشر�ون�من�دعوة�الن��ّ 

أ� ل/ َ�يَّ َذلَّ

��هللا�عليھ�وسلّ صّ� �َ�ِ�َر�املشر�ون�من�دعوة�الن��ّ 

اس��زأ



:من األبیات ھي عالقةسبقھ 

نتیجة. تفسیر                     ج. ب

.ذكر ثالثة منھاأذكر الّشاعر بعض إنجازات العّمال إلعمار األرض، 
زراعة األرض باألشجار الخضراء

صناعة السفن صناعة السفن 

صناعة القطارات والسكك الحدیدیة

أسئلة 

سبقھ عالقة البیت األخیر بما 

ب    تفصیل بعد إجمال. أ

ذكر الّشاعر بعض إنجازات العّمال إلعمار األرض، 
1 -

2 -

أسئلة 
للّتقییم 
زراعة األرض باألشجار الخضراءالّذاتي

صناعة السفن  2 -

3 -

صناعة السفن 

صناعة القطارات والسكك الحدیدیة



).ا�غ���ك�وخف�عقيمھ( حرًفا،�وقد�جمعت����قولھ�
.حرًفا،�و���بقية�ا��روف

).ًدامشّد (يكون�

:م�القمر�ة����ال�لمات��تيةوالّال 

).ًدامشّد (يكون�

ال�واء الصدقالشمال ال�واء الصدقالشمال

دقّصِ الواء�َ المال

:تذّكر أنّ 
حرًفا،�وقد�جمعت����قولھ��14ا��روف�القمرّ�ة�-
حرًفا،�و���بقية�ا��روف�14ا��روف�الشمسّية�-
يكون��مسّيةا��رف�الواقع��عد�الالم�الّش -

الشمسّية والقمرّية) ال(ضبط الحرف الواقع بعد 

والّال �مسّيةم�الّش ضبط�ا��رف�الواقع��عد�الّال أ

البحر�ن

يكون��مسّيةا��رف�الواقع��عد�الالم�الّش -

الشمال النخيل الشمالالبحر�ن النخيل

مالشَّ الخيلنَّ الحر�نبَ ال



انتهى الّدرُس انتهى الّدرُس 


