
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/5arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سيد هاشم الحالي اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 شرح قصٌدة ) جدَّتً (

 البٌت والشرح المفردات الصعبة
 

تعاملنً بالرحمة ترأف:  
 

 أحنى: أكثر حنانًا 
 

 لً جدة ترأف بً أحنى علً من أبً
 

.حنانًا من أبًعندي جدة حنونة جدًا أكثر الشرح:   

 
 سّرنً: أسعدنً.

 
تذهب فٌه مذهبً: 

 تقصده وتلبٌه.
 

 وكل شًء سرنً تذهب فٌه مذهبً

 

.كل شًء ٌعجبنً تلبٌه لًالشرح:   

 
 َغِضب: سخطوا علٌه.

 
 
 

 

ًّ كلهم لم تغضب  إن غضب األهل عل
 

ًّ ، جدتً ال تغضب منً.الشرح:  حتى لو غضب جمٌع أهلً عل  

 
 مشٌة المؤدب: ٌرٌد أن

 ٌؤدبنً وٌعاقبنً.
 
 

 

 مشى أبً ٌوًما إلً مشٌة المؤدب

 

أبً ذات ٌوم لٌؤدبنً على شقاوتً. لحق بًالشرح:   

 
هدد بالضرب: ٌحاول أن 

 ٌضربنً.
 
 

 

 غضبان قد هدد بالضرب وإن لم ٌضرب

 

كان أبً غاضبًا جدًا وكان ٌرٌد ضربً وهو ٌلحق بً.الشرح:   

 
 مهرب: ملجأ ، منجى.

 
 
 

 

منه غٌر جدتً من مهربفلم جد لً   

 

.كان ٌرٌد ضربًفهربت لجدتً لتنقذنً من أبً الذي الشرح:   

 
 جعلتنً: خبأتنً.

 
 أختبً: أستتر وأحتجب.
 

نجو بها وأختبًأفجعلتنً خلفها   

 

خبأتنً جدّتً خلفها لتحمٌنً من أبً الغاضب.الشرح:   

 
بلهجة المؤنب: كالم 
 شدٌد الحدة والعنف.

 

 

بلهجة المؤنبوهً تقول ألبً   

 

وقامت بتأنٌب أبً على محاولته لضربً.الشرح:   

 مملكة البحرٌن
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 المعهد الدٌنً الجعفري
 للشاعر أحمد شوقً

42صفحة   



 
وٌح له : تفٌد إظهار 

.الشفقة ، بمعنى وٌل له  
 
 

 

 وٌٌح له وٌٌح لهذا الولد المعذّب

 

مسكٌن هذا الولد الذي تعذبه بضربك وصراخك وتخوٌفك له.الشرح:   

تعمل.تصنع:   
 

لبالغ.غٌر اصبً: طفل ،  
 

 

؟إذ كنت صبًألم تكن تصنع ما ٌصنع   

 

وتواصل كالمها:أنت أٌها األب أًٌضا كنت شقًٌا حٌنما كنت صغًٌرا الشرح: 
ولدك ولكنً لم أكن أضربك مثلما تفعل أنت.قمت بنفس فعل و  

جدتً حنونة جدًا ، تحاول إسعادي دائًما ، و تدافع عنً إذا رأتنً فً مأزق.الفكرة العامة:   

 
أقسى  -----  مضاد كلمة أحنى  

أحزننً  -----كلمة سّرنً  مضاد  
فرح  -----غضب  مضاد كلمة  

 
  أسلوب استفهام: ألم تكن تصنع ما ٌصنع إذ كنت صبً؟ 

 

 

 

 إعداد 
 سٌد هاشم الحالّي


