
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/4arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مذكرة         2019-2020
 

 اللغة العربية الشاملة

 
 

 

 

            
 الفصل االول - االبتدائي لصف الرابعا

2019-2020 
    

 شرح مبسط  لدروس لقواعد النحوية  واالمالئية
 أنشطة وتدريبات مكثفة لدروس القواعد النحوية واالمالئية

 عن االجابات اجابات نموذجية لجميع االنشطة بصفحات منفصلة
 شرح قصائد الفصل االول كاملة

 نماذج امتحانات منتصف ونهائي واجاباتها النموذجية
  

 36265635أ.  باسم ناصر رحال 
 مالحظة مهمة : يمنع طبعها بالمكتبات اال بعد الرجوع لألستاذ باسم رحال 

 
 
 
 
 

الصف 
 الرابع
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 ……………………………………………………………الغالف 

 …………………………………………………موضوعاتفهرس ال

 ...............................…………………………………….الكالم المفيد 

 …………………………….............أقسام الكالم: االسم , الفعل، الحرف 

 ………………………………………مؤنث      تقسيم االسم إلى مذكر و

 ...………………………………………….  تقسيم االسم إلى مفرد وجمع

 ...............……………………………………………………المثنى 

 ………………………………………الجملة االسمية  و الجملة الفعلية   

 ..............………………………………………………ر المبتدأ والخب

 .................……………………………………………. الفعل والفاعل

 ..…………………………………….تقسيم الفعل لماضي ومضارع        

 …………………………………………………………فعل االمر 

 ………………………………………….التاء المربوطة والتاء المفتوحة 
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 ………………………………………………………التنوين بالفتح 

 …………………………المختومة بألف مقصورة ءالتنوين بالفتح في األسما

 …………التنوين بالفتح في الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة قبلها ساكن

 .....…………………………………..للفصل االول –نماذج امتحان نهائي 

 ……………………................……………االجابات النموذجية للمذكرة 

 ....………………………………….االجابات النموذجية لنموذج االمتحان 

 ...........................شرح قصيدة وطني ....................................................

 ..........................شرح قصيدة بدمي أفدي الوفية ........................................

 .................................شرح قصيدة النخيل .............................................

 ..........................شرح قصيدة الغواص ..................................................

 .........................شرح قصيدة العيد الوطني المجيد .....................................
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 الكالم المفيد -1       

 

 
 
 
 
 

 الجملة التي تمثل الكالم المفيد: تحت خطا أضع  -1س
 

 ينام . -1
 البرتقال مفيد . -2

 على الشجرة . -3

 صوت البلبل جميل . -4

 قالت أمي . -5

 
 أرتُب الكلمات التالية لتحصل على جملة مفيدة : -2س

 
  الشركة –يعمل  – امهندس –في  –أبي 

 دائًما –األكل  –أغسل  –قبل  –يدي      
------------------------------------------------------------------------ 

 الجمعة –جدتي  –يوم  –زرُت  –بيت 
------------------------------------------------------------------------ 

 أتي جملة مفيدة:أجعُل كل جملة مما ي -3س
 . -----------------أذهب في الصباح إلى  -1
 . ------------------غرفة الصف  -2

 . -----------------أشرقت  -3

 . -----------------وقف العصفور على  -4

 . ----------------أحب أكل  -5

   
 أكتُب ثالث جمل مفيدة : -4س

1- ---------------------------------------------------------------------- 
2- ---------------------------------------------------------------------- 
3- ---------------------------------------------------------------------- 

 هو الذي يعطي معنى مكتمالً . مثال : المسلم المخلص محبوب . الكالم المفيد

هو الذي لم يتم معناه , سواء اقتصر على ركنه األول، أو اكتمل  الكالم غير المفيد
السم يتم به المعنى.   يتم بهما المعنى لحاجة مثل هذه الجمل ركناه األساسيان ولم

 مثال : المسلم المخلص
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 أختاُر من بين القوسين الكلمة المناسبة ألكون جملة مفيدة: -5س

 ازج (ـط –ذ ـذيـل –ة ـلـيـمـ) ج             طعم السمك.....          -1
 الـحـلـيـب ( –األزهـار  –يشرب أخي الصغير....            ) الـبـرتـقـال  -2

 شـوال ( –رمـضـان  –يصوم المسلمون شهر...          ) رجـب  -3

 الملعب ( – الصف –نجح محمد في ...                    ) االمـتحان  -4
 

 مدرسة  –أخي  –الهاتف  –الملعب    التالية في جمٍل مفيدة :أضُع الكلمات  -6س
1- ---------------------------------------------------------------------------------- . 
2- ---------------------------------------------------------------------------------- . 
3- ---------------------------------------------------------------------------------- . 
4- ---------------------------------------------------------------------------------- . 

 ميز الجملة المفيدة من )غير المفيدة( في الجدول االتي :  -7س

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير مفيدة مفيدة الجملة

    الحديقة جميلة .   -

    اصدر مدير الحديقة النشيط.   -

    البستاني محافظ عل تنسيق الزهور   -

    مساحة الحديقة الخضراء.   -

    الزائرون المحبون لزيارة الحديقة.  -

    تغرد الطيور في خفة وسرور  -
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                     ، الحرفالفعل, االسم أقسام الكالم:  -2                             

  

 

 

 

 كيف أفرق  بين االسم والفعل والحرف  
 الحرف الفعل االسم

 من تاء الفاعل: مثل كتبتُ يدخل عليه  ال ينون التنوين: مثل رجل  يدخل عليه 
الـ التعريف: مثل يدخل عليه 

 الكتاب
 الى تاء التأنيث: مثل كتبت  يدخل عليه  ال يعرف بأل

داء: مثل يا حرف النيدخل عليه 
 محمد

ال يدحل عليه حرف 
 نداء

 في نون التوكيد: مثل اكتبن  تدخل عليه 

حرف الجر: مثل يدخل عليه 
 على الشجرة  

ال يدحل عليه حرف 
 جر

 ان ياء المخاطبة: مثل تكتبينتدخل عليه 

 
 أصنُف الكلمات التالية في الجدول : -1س

 قلم –تسلق  –ثم  –البيت  –لى إ –عن  –قرأ  –مريم  –لعب  –يرسم  –في  –كتاب 

 حرف فعل اسم

   

   

   

   

 

 : أكوُن ثالث جمل مفيدة تحتوي على اسم و فعل و حرف  -2س
 
1- --------------------------------------------------------------------------------. 
1- --------------------------------------------------------------------------------. 
2- --------------------------------------------------------------------------------. 

 

هو كل ما يدل على انسان او حيوان او نبات او جماد او مكان او زمان او صفة او معنى  :االسم
 مجرد من الزمان

 هو ما يدل على حدوث شيء في زمان خاص مثل: َكتََب يلعبُ  : الفعل

ويربط بين اجزاء الكالم ومنه  عن الى مثل في هو كل كلمة ليس لها معنى اال مع غيرها:الحرف 
 حروف الجر والنصب والعطف
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 أحدد نوع الكلمات التي تحتها خط : -3س
  ( ----------------ملُك الغابة . ) األسدُ  -1

 ( ----------------المديرةُ الهدايا على المتفوقين . ) توزعُ  -2

 ( ----------------في عمله . )  مخلص  المعلُم  -3

 ( ----------------األطفاُل في البحر . )  يسبح -4

 : دائرة حول الحرف في الجمل التاليةأضُع  -4س
 
 .يحافُظ المسلُم على صالة  الجماعة   -1

 .أذهُب إلى المدرسة  صباًحا -2

 . يطيُر العصفوُر في السماء   -3

 . المعجون   أغسُل أسناني بـالفرشاة  و -4

 دخَل محمد  و علي  الفصل .  -5

 
 منها مايلي: أقرأ الفقرة السابقة و استخرجُ  -5س     

فري  و يتجولرون   رجال الشررطة يسراعدون الضرعيف، و يعطفرون علرى الصرغير، و يجيبرون المسرتغيث،
 الشوارع و المدن و القرى لحفظ النظام و استقرار األمن.

 . --------------،  --------------،  --------------ثالثة أسماء:  -أ

 . --------------،  --------------،  --------------ثالثة أفعال:   -ب

 . --------------،  --------------،  -------------ثالثة حروف:  -ت

 أضُع فعالً مناسبًا في المكان المناسب : -6س
 مع أبي إلى السوق. ------------ -1
 الرسالة في صندوق البريد. ------------ -2
 فاطمة لوحة جميلة  ------------3
 . عن وطنه ------------الجندي  -5
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 تقسيم االسم إلى مذكر و مؤنث      -3

                
. 
 
 
 
 
 
 
 

 أصنُف األسماء التالية في الجدول : -1س
 حذاء –بة حقي –أحمد  –هدى  –كرسي  –طاولة  –وردة  –كتاب  –قطار  –باخرة       

 اسم مؤنث اسم مذكر

  

  

  

  

  

 
 : أحوُل الجمل التالية إلى المؤنث   -2س

 . ------------------------------------------------------------------هذا ولد  مؤدب  .  -1
 . -------------------------------------------------حصَل التلميذُ المتفوُق على جائزةٍ.  -2
 ----------------------------------------------------------العامُل مخلص  في عمله.  -3

 : أكوُن ثالث جمل تحتوي على اسم مذكر واسم مؤنث، و أضع خًطا تحت كل اسم   -3س
1- ---------------------------------------------------------------------------------- . 
2- ---------------------------------------------------------------------------------- . 

    3  - ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ساعدني 
يا 

 صديقي

 : وهو كل ما دل على ذكر ، مثل : )الطفل ـ محمد ـ القلم ( . المذكراالسم ـ  1
 : وهو كل ما دل على أنثى ، مثل : )كوثر ـ فاطمة ـ الدجاجة ـ البقرة ( . المؤنثاالسم ـ 2

 : هناك ثالث عالمات لتأنيث االسم ، وهي 
 ـ تاء التأنيث المربوطة : وهي تاء متحركة كما في : ) فاطمة ـ الدجاجة ـ البقرة ( . 1
 ـ ألف التأنيث المقصورة : وهي ألف زائدة تلحق آخر األسماء ، كما في ) بشرى ـ دنيا ـ2

 كبرى ـ( . 
 ـ ألف التأنيث الممدودة : وهي ألف بعدها همزة زائدة ، كما في ) نجالء ـ لمياء (3
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ذهبببأ أحمببد إلببى الحديقببة و شبباهد فراشببة تطيببر مببن  -4س
هببرة إلببى زهببرة، و كببان هنبباك طفببل يجببري وراءهببا يريببد ز

 اصطيادها و وضعها في صندوق.
 

 أقرأُ الفقرة السابقة و أستخرُج منها ما يلي: -

 
 

 
 

 أحوُل االسم من المؤنث إلى المذكر : -5س
ا ، فشكرتهلشارعفاطمةٌ فتاةٌ مؤدبةٌ يحبها الجميع، ذات مرٍة ساعدت فاطمة امرأةً عجوًزا في عبور ا 

 ثيًرا و دعْت لها بالتوفيق، ففرحْت و أخبرْت أمها بالقصة.ك

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  : أكمُل كل جملة مما يلي باسم مناسب و أذكر نوعه   -6س
 
 ( --------------)  .الصغيرة بالدمية --------------تلعُب  -1

 ( --------------)     .أحمر اللون --------------اشتريُت  -2

 ( --------------)  .واسعٍ و كبير --------------أسكُن في  -3

 ( --------------في فصل  الربيع .  )  --------------تتفتُح  -4

 
 
 
 

 اسم مؤنث اسم مذكر
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 أدخل هذا وهذه على األسماء ثم صنفها إلى مذكر ومؤنث : - 7س
 

 مؤنث مذكر إدخال هذا أو هذه الكلمة

  √ هذا مفتاح صغير مفتاح

    بيت

    ورقة

    خروف

    سفينة

    إبريق

 
 : حّول األسماء من مذكر إلى مؤنث : -8س
 

 هذا فالح نشيط :...............................................    -    

 

 هذا هّر أبيض :................................................  -    

 

 ........................هذا رجل مهذب :..................  -    

 

 هذا ديك جميل :...............................................  -    
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  تقسيم االسم إلى مفرد وجمع -4                  

 
 
  
 

 اكتب مفرد ما هو جمع  وجمع ما هو مفرد من الكلمات التالية :-1س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ء ألسمامام ارد والحرف ) ج ( أـالتي تدل على مفء ماـع أمام األسـي المربـرف ) م ( فـع الحـأض-2س
 التي تدل على الجمع :

 

 خيول    بقر    جيوش   كتاب

            

    

 خيمة    باب    أقالم   طائرة

            

    

 فراشات    فيل    طاولة   العبون

            

        

 مسلم    دفاتر    مكتبة   ءنسا

            

    

 رجل    بيوت    عنب   بنات
             

 

 المفرد الجمع  الجمع  المفرد 

  أصداف  نجمة

  مكاتب  باب

  سيارات  سمكة

  حقائب  طالبة

  أبطال  مدرسة

 , قلم  سمكة, باب  , نجمةاو واحدة مثل :  ما دَل  على واحد المفرداالسم 

 المجدات.  المعلمون . الضيوف .ما دل على أَكثر من اثنين والجمع



 36265635 أ.  باسم ناصر رحال                        مذكرة مراجعة للصف الرابع االبتدائي في مادة اللغة العربية الفصل االول 
 

 

11 

 

 
             

                       التالي :ذ
 

تدلّ على المفرد ء سماأ
 تدلّ على الجمعء أسما

 

 

 : ملة: أحوّل االسم الذي تحته خط في الجملة التالية إلى جمع مذكر وجمع مؤنث وأكمل الج-4س

 

 ) نجح الطالب في امتحان اللغة العربية بامتياز (
 

 جمع مذكر : .........................................................
 

 مؤنث :.........................................................جمع 
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 المثنى -5                                             
           

 
         

 
 
 

          
 : ضع دائرة حول االسم المثنى فيما يلي : 1س           

   
 اتان اعتين  ،  كلبان  ،  أوالد  ،  قلمين  ،  جدران  ،  فتووردتان  ، قميص  ،  س     

 
 :  : صل كل اسم مفرد في العمود األول بما يناسبه من مثنى في العمود الثاني2س  
 

 سرير            لوحتان
   

 لوحة             سريران
 

 ورقة             جمالن
 

 جمل             ورقتان
 

 د إلى المثنى : حول االسم المفر :3س
 .........................ولــــد : .......................................... -
 مكتبة : ................................................................... -
 رجــل : ................................................................... -
 رة : ...................................................................شج -

 
 :   لجدول: أكتب االسم الدال على المثنى في الجمل التالية في مكانها المناسب من ا4س 
 إلى قصتين جميلتين .                              تاستمع -1 
 الجمالن صبوران على العطش . -2 
 الراكبتان حزام األمان . ربطت - 3 

هو كل اسم يدل على اثنين أو اثنتين وأن آخر كل اسم )ان ( أو )ين( وتكون زيادة  : المثنى
  على المفرد

الطفالن    . الشجرتان عاليتان   المعلمتان نشيطتان     التلميذان ناجحان  - أمثلة
  مهذبان
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 : حول الجملة التالية من الجمع إلى المثنى :  5س
 

 أكل األوالد التفاحات -
 
   ..................................................................................................................................................... 

 

 التي تحتها خط ، وأحولها إلى المثنى :    ة: أالحظ األسماء المفرد6س         
 

 ................................................................................................................................................................... : بيضةً باضت النعامة  -1 
 

 ...................................................................................................................................................................للخيول :   سباقجرى  -2 
 

 ...................................................................................................................................................... على المتفوقة : لمعلمةأثنت ا-3 
 
 
 

 : أمأل الفراغ فيما يلي بمثنى مناسب :  7س          
 

 في الحقل ..........................................................  غـــــرس الـــــفــــالح    -1  
 

 ساحليتان . ........  .................................................الـــمـــحرق و المنامة  -2  
 

  . للشحن.........................................................  وصلت مطار البـحرين  -3
 

 : حول الجمل التالية من المفرد إلى المثنى والجمع وغير ما يلزم : 8س
 
 

 هذا الطالب مجتهدٌ في صفه . -
   

 ........................................................................................................................................................................................مثنى : هذان    
 

 ........................................................................................................................................................................................جمع :هؤالء    
 
 

 حضر الجار الطيب وزار جاره المريض .  -
 

 .....................................................................................................................................................................................................مثنى :    

 .........................................................................................................................................................................................................جمع :   
 

 

 مثنى مذكر
 

 

 مثنى مؤنث
 

 
 
 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

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

 

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

 
........................................................ 
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 الجملة االسمية  و الجملة الفعلية   -6                           

  
 
 

     
 اكتب أمام كل جملة نوعها كما في المثال األول: -1س      
 
 فعلية    فاز صفنا في مسابقة اللغة العربية. -
 اسمية        البحرين جميلة. -
 ........    أطيع أمي وأبي ألنهما تعبا تربيتي. -
 ........     الشمس مشرقة في الصباح. -
 ........  يذهب التالميذ إلى المكتبة لقراءة الكتب المفيدة. -
 ........      العلم نور والجهل ظلمات. -
 

 حول الجمل االسمية إلى فعلية والجمل الفعلية إلى اسمية فيما: -2س   
 رياضة تفيد الجسم والعقل.ال 

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

 .انتصر المسلمون على الكافرين في غزوة أحد 

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

 .الالعبان سجال هدفين 

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

 .تربي األم أبناءها على الصدق 

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

 اكتب جملة اسمية ثم حولها إلى جملة فعلية:  -3س
                 يشكر المؤمن ربه دائما                المؤمن يشكر ربه دائما  -1
2- .......................................................... 
3- .......................................................... 
 

 رتّب الكلمات التالية لتصبح مّرة جملة اسمية ومرةً جملة فعلية: -4س
 قطف   -العنب     -الفالح     -الصيف    -في    -أ          

 ..........................................................فعلية:  جملة

 ..........................................................جملة اسمية: 

 .الفالح نشيط  الجملة االسمية : هي الجملة التي تبدأ باسم ، مثل

 .يعطف األب على أبنائه : الجملة الفعلية : هي التي تبدأ بفعل ، مثل 
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 الرسول    -هاجر       -المدينة      -إلى     -ب        

 ..........................................................جملة اسمية : 

 ..........................................................جملة فعلية : 

 اعط مثاال من عندك لجملة اسمية وأخرى فعلية -5س
 ..........................................................جملة اسمية : 

 ..........................................................جملة فعلية : 

 اقرأ النص التالي ثّم اجب عن المطلوب :  -6س

بون بمائهإلى البح عُضهمبَ أَوت  العصافيُر إلى الّظّل  وفي لُهاث ها احتراق  ُمضٍن ، وهمدت حرَكةُ النّاس  ، ولجأَ      ر  يرّط 

 يم البارد.اآلخرون إلى الجبال العالية في َطلَب  الهواء البليل ، والنس أأجسامهم. ولج

 .والبركةَ  الخير الّصيف فصل الحّر  ، وهو أيًضا فصُل الثّمار اليانعة  ، والّسنابل  الذهبيّة  التي تحملُ     

 

 استخرج من النص: ثالث جمل  فعلية وثالث  جمل اسمية -7س

 جملة اسمية جملة  فعلية
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 رالمبتدأ والخب-7                                        
 

 

 

 

 

 

ضع خطا تحت المبتدأ ودائرة حول الخبر في ما يلي-1س  

ت عان                          ال حاسوُب ُمعَط ل   تابان  ُمم  ال ك   

ش                   دات             ال هواُء ُمن ع  تَه  ضاُت ُمج  الُمَمّر   

الُب أذكياء  ط  الال فالحوَن نشيطوَن                        

 أضع خطا تحت الخبر في الجمل التالية :-2س

 المجاهدون صابرون. ذة .ــاك لذيـمـاألس

انــــان مفيدتــالمكتبت . ةـــصافيء اـالسم 
 

 على الحاالت التي تطابق فيها المبتدأ والخبر في الجمل التالية : √ ): أضع عالمة ) 3س

 اتمجتهدالطالبات  ونمجتهدالطالب  تانمجتهدالطالبتان  انمجتهدالطالبان  ٌةمجتهدالطالبة  مجتهد الطالب

ê التذكير ê التذكير ê التذكير ê التذكير ê التذكير ê التذكير 

ê التأنيث ê التأنيث ê التأنيث ê التأنيث ê التأنيث ê التأنيث 

ê اإلفراد ê اإلفراد ê اإلفراد ê اإلفراد ê اإلفراد ê اإلفراد 

ê التثنية ê التثنية ê التثنية ê التثنية ê التثنية ê التثنية 

ê الجمع ê الجمع ê الجمع ê الجمع ê الجمع ê الجمع 

 

 

هما المبتدأ والخبر االسمية تتكون من ركنين أساسيين ةأن: الجملتذكر   

 

: هو الذي يخبر عن المبتدأ ويتم به الخبر       هو االسم الذي تبدأ به الجملة  المبتدأ:
  معنى الجملة.

 يكتُب الطالُب . -1   نور .                                     العلمُ -1
 الرجلُ حضَر  -2     مجاهدون .                           نحنُ  -2
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  وظف االسماء التالية بجملة من انشائك  بحيث تكون مبتدأ   : -3س

 العيد الوطني ....................       البحرين .......................... 

سان             ......................... الّساعةُ      ........................الحار 

 

 وظف االسماء التالية بجملة من انشائك  بحيث تكون خبرا مناسبا     : -3س

      ةُمضيئ ............                     .............نظيفة  

حوَن           .............                       ..............قوي  ناج 

 اقرأ النص التالي ثّم أجب عن األسئلة التالية :-4س
 
نظمون, الب مذهب طالب الصف الرابع بحافلة المدرسة إلى الحديقة المائية ، فالسائق مسرور ، والط 

 الجو  جميل ، والشمس طالعة" .                     

 استخرج من الفقرة الّسابقة المبتدأ والخبر: -1
                                                                                                              

 الخبر المبتدأ

  
  

  
  

 

 يط .أغيّر ما تحته خط في المثال اآلتي كما هو مطلوب وأكمل الجمل : مثال : العامل نش-5س
 

 ..............العاملة ......                      
 

 العامالن .................. 
 

 العاملتان .................. 
 

 العاملون .................. 
 

 العامالت ................. 
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 الفعل والفاعل-8                                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 اقرأ الجمل التالية ثّم اجب عن المطلوب: -1س
ُب  في ال - سمَكةً.                            باصطادَ الّصيادُ  -أ  ملعب.يرُكُض الالع 

 يأكُل العشَب الغَنَُم. -تطيُر في الجّو  الفراشاُت.                      ث -ت

 لى حقله .لفالُح إًحا اخَرَج في أحد األيام صبا -تمتص  الرحيَق النحلةُ .                          د -ج

 ..................................؟ ........................................................الجمل أعاله ما نوع -1

دأت في الجمل. -2  حّوِّط بدائرة األفعال التي ورأ
 اجب إجابةً قصيرة:) حسب الجمل أعاله ( -3
 من الذي اصطادَ؟ ........................................ -أ

 الذي يركُض؟ ...................................... من -ب

 من التي تطيُر؟ ......................................... -ت

 من الذي يأكل؟ ......................................... -ث

؟ ......................................... -ج  من التي تمتص 

 ..................................من الذي خرَج؟ ....... -ح

 ......................................... ؟3ما نوع الكلمات التي كتبتها في السؤال رقم  -4

 .....( .......................هذه األسماء التي قامت بعمل الفعل نسميها )في القواعد -5

 ......................................... كم فاعال لكل فعل من األفعال في الجمل أعاله؟-6

 هو: كلمة تدل على حدث وزمن الفعل

فالفعل هنا كلمة ذهب وهي تدل على حدث وهو المدرسة.   مثال : ذهب أحمد إلى

 بالزمن الماضي الذهاب وتدل أيضا على أن أحمد قام بالعمل

 : اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل، وهو مسبوق بفعل.الفاعل

الحظ أن الذي قام بالفعل في ن م ثوبا جديدتلبس ري    ..مثال: احتفل زياد بعيد ميالده  

 لك يكون زياد الفاعل وكذلك ريموبذ المثالين هما زياد وريم
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 ارسم دائرة حول الجملة الصحيحة  مم يلي:-7
 الفاعل يأتي قبل الفعل. -أ

 الفاعل يأتي مباشرةً بعد الفعل إذا كان اسًما ظاهًرا. -ب

 الفاعل يأتي بعد الفعل. -ت

 .الفاعل ال يأتي مع األفعال بتاتًا -ث

 ل التالية:عين الفعل والفاعل في الجم -8 

 الفاعل ......... الفعل ....... الجملة

   غَرَس الفالُح الشجرةَ 

   ارتفعت درجاُت الحراَرة  

   ركَب المساف ُر الحماَر.

   أكَل  الجائُع الطعاَم 

   اقتتَل الجيشان يومين كاملي ن
 

 ضع دائرة حول األفعال في الجمل التالية.-9
 قام سمير من النوم  -1
 عن سمير سأل أحمد -2

 يقوم سامي من النوم مبكرا . -3

 اذهب يا أحمد الى الحقل وأحضر لنا تفاحاً. -4

 نام سامي مبكراً واستيقظ مبكراً  -5
 

               اجعل كل اسم من األسماء التالية فاعال ً في جملة مفيدة .                   -10   
 

 ....................الالعب  :........................................... -6
 المسافر :............................................................... -7
 ...المعلّم  : ............................................................. -8

 

     
 اقرأ النص التالي ثّم أجب عن األسئلة التالية : -11  
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 محتال :لثعلب الجاب ا"    شّم الذّئُب رائحةَ الّسمك اللذيذ في بيت الثعلب فقاَل: افتح لي الباب. أ
  ، فأعطيكنافذةمنعني األسد أن افتح الباب ألحٍد، إذا ُكــنَت ترغب في السمك، فمدّ رأسك من ال

 سمكة تأكلها.
                    ع " .   ن الوج. صرَخ الذّئب مأدخَل الذّئب رأسه من النافذة . سكب الثعلب الماء على رأسه 

 

 استخرج من الفقرة الّسابقة الفعل والفاعل : -2
 

                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفاعل الفعل
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 تقسيم الفعل لماضي ومضارع         -9                         
                

 
 
 
 
 
 

 .صنف األفعال التالية إلى أفعال مضارعة وأفعال غير مضارعة-1س
َضَر، تلعب يسرق، باَرَز،  ل س، فَتََح، قَتلنا، أح   .َرقتطَ ينام، درس، أَل عَب، نَج 

 
 فعل ليس مضارع فعل مضارع

  
  
  
  
  

 ضع دائرة حول الفعل المضارع في الجمل التالية        -2س
   

 يرفُع المؤذن صوته بالتكبير .  .1

 تتدفُق جموع المصلين على أبواب المسجد .  .2

 يُلبي الجميع نداء اإلله .  .3

 أنتبهُ مع المعلم أثناء الشرح .      .4

 .سوف أنتبه مع المعلم في الحصة القادمة.  .5

  العلمنحن الطالب نحبُ   .6

 

 

 

 ضع دائرة حول الفعل الماضي في الجمل التالية-3س

َب    َجلََس    َطَرَق    أفتَح    ال عَب  تُب    َشر  َع    سَ      اَم  ن  دََرَس    اسَمع    يَك    َرَق     طاَر   سَ  م 
س    َهَمَس    اد فَع   ارمي  يَطير   َزاَر     تَل عَب    دَفََع    يَهم 

 تذكر أن :الفعل بحسب زمن وقوعه ينقسم إلى قسمين:
 : وهو الفعل الذي يدل على حدث انتهى.  مثال : كتب الولد الردرس   جلرس  الفعل الماضي
 جلس هما أفعال وقد حصال في الزمن الماضينالحظ أن كتب وكرسي. محمد على ال

 : وهو الفعل الذي يدل عل ى حدث يقع في الزمن الحاضر أو المستقبلالفعل المضارع
 يُصاغُ الفعُل المضارعُ من الفعل  الماضي بزيادة  أحد الحروف األربعة  التالية  في أوله:

 ) ن ، أ ، ت ، ي ( وتُسمى أحرف الُمضارعة    
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 أفعال ليست ماضية ماضية أفعال 

  

  

  

  

  

  

سأب المثال-4س دول حأ    أكمل الجأ
 هو يَكتب          هي تَكتب            أنا أكتب          نحن نَكتب

 هَُو يَل عَب        ــــــ        ـــــ         ــــــ

 هَُو يَسَمع        ــــــ        ـــــ         ــــــ

ر      هَُو يَ  س   ــــــ        ـــــ         ــــــ  ك 

 هَُو يَنام         ــــــ        ـــــ         ــــــ 

 ــــــ        ـــــ         ــــــ  هَُو يَش َرح         
 ــــــ        ـــــ         ــــــ  هَُو يَُصلّي         
ُجد        ــــــ            ــــــ  ـــــ        هَُو  يَس 
  

 ليه:يلذي ااقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها كل فعل ثم ضعه في مكانه المناسب من الجدول -5س
 

 ر إلى أنه اضط)في إحدى القرة النائية , عاش صبي صغير لم يتمكن من الذهاب إلى المدرسة , ألن     
يرسم  فولتهطم عليه بموهبة الرسم , فصار منذ يعمل ليكسب رزقه ورزق أمه األرملة , ولكن هللا أنع

 ن هذه، وأصبح الناس يشترو تبقطعة من الفحم على الصخور كل ما يراه حوله من أشجار وحيوانا
 الصخور بمبالغ كبيرة لما فيها من روعة فنية.(

 
 

 األفعال المضارعة األفعال الماضية
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.......................   ..................... 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعل األمر-10
 

 

 
 أكتب  فعل أمر مناسب في الفراغ.-1س

 ............... الى المدرسة. -1
 . الدرس يا محمد............... -2

 ............... جيداً على الكرسي يا تامر . -3

 أْدُرس، اْجلِّس، أْكتُبتدلُّ على طلبِّ عمل في المستقبلِّ       هو: ُكلُّ كلمٍة فعل األمر 
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 ............... هذا الكتاب فهو جيد. -4

 ............... الصفحة الخامسة في الكتاب -5

 أكمل الجدول التالي :  -2س  
 

 فعل أمر فعل مضارع فعل ماض
   لََمسَ 
 ارَحل  
َهر    يَظ 
ل س    يَج 
بَع    اط 
رَ     فج 
   َرزَ با

 

 

 

 

 

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة -1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 المربوطةأوالً ( قواعد كتابة التاء 
  (زهرة  –تكتب التاء مقفلة )  مربوطة ( في كل اسم علم مؤنث  مثال )فاطمة   -1  
 مطرقة ( –في آخر أسماء اآللة مثل ) مبراة  -2

 سامية ( –جميلة  –صفة مثل ) سمينة  الدال على االسمفي  -3
 كلمة (. –زاوية  –تكتب التاء مربوطة في كلمات أخرى مثل: ) صالة -4     

 التشكيل في حالة تاءفي حالة السكون أو الوقوف وتنطق  هاءتنطق  المربوطة: التاء  مالحظة
. 

 المبسوطة  :أو  المفتوحة )ثانياً ( قواعد كتابة التاء
 بنت ( :مبسوطة في كل اسم يتكون من ثالثة أحرف في وسطه سكون مثل  تكتب التاء-1

 تكتب تاء مفتوحة في آخر الفعل الماضي مثل : لعبت / سكت / نامت .-2
 تكتب تاء مفتوحة في آخر جمع المؤنث مثل العبات / معلمات / درجات-3   

 حوت .  –ليت   -أنت   -تكتب تاء مبسوطة في  :  بيوت -4     
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 : أكل الكلمات في الجدول التالي بحرف التاء المناسب )ت/ــة/ة( -1س

 المفرد
 

 الجمع

 سيارات سيارة

 دّراجا........ دّراجـ........

 مجال........ مجلّـ.........

 مكتبا....... مكتبــ.......

 سمكا....... .......سمكــ

 

ةِّ المؤنثة فيما يأتي: -2س  أْكتُُب التّاءأ المربوطة أو المفتوحة آخر الكألِّمأ

ُل َجماَل الطب ل  ا ............يعَـ.خرجـ.......... زينَـ......... إ لى الَحديقَــ.........تَتَأَم  . خَ لفي فَص  ريف 

أَ....., َظَهَرت  ّغي َمــ............َرم ي ــ.... َكبيَر............ ففج  َرَعت  يَ بَدأَ الَمَطُر ضاء  وَ ي الفَ اد  ُل. أَس  ط  ه 

ها, وَ  م  فَــ.............نَو  .....َرأَت  النّاف ذَ..... فَت  إلىَوقَ زينَــ............... إلى بَي ت ها. دََخلَت  غُر 

َت َورَ  تَبَأَت تَح  فوَر.....َصغيَر.... .......... اخ   َء.ف راَشَجَر.....صَ  قَـ....ُعص 

 

 , وأبين نوع الكلمة: ة: استخرج الكلمات المنتهية بالتاء المفتوحة أو المربوط 3س

 قرأت كتاباً ولخصت منه فصالً. -2رجعت حنان إلى بيت فاطمة.                   -4

 امألت الفلوات بالنبات. -4هل اجتهدت على دروسك.                       -3

 حفظت من القصيدة عشرة أبيات. -6ي القضاء يحكم القضاة على الجناة.          ف -5

 
 نوع الكلمة التاء المربوطة  نوع الكلمة التاء المفتوحة 

 اسم فاطمة  فعل رجعت مثال
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 أصنف الكلمات اآلتية بحسب الجدول الذي أمامي.. -4س

رآه  –جائزة  –إليه  –زهرات  –سيارة  –زيت  –درست  –صوت  –فتاة  –معلمات  –مجتهدة  –ذكية 
 سجادة. –كراسات  –طاولة  –لعبت  –

  
 ت ــة -ة 

  

  

 

 :  أجمع الكلمات اآلتية-5س

 ب.......... ني.........  زشجرة ...........  بناية...........  عالية...........  شريفة............مريم....
   

 : المربوطة في مكانها المناسب ءأو التاأكمل الكلمات اآلتية بوضع التاء المفتوحة -6-س

 

                          ... سكرا -4       طائر... -3...                  طالب -2  انتشر...        -1
 ......جاء -8فتيا...            -7                  ورد... -6      طبيب...    -5

 
 ـــة(:-أكتب ثالث كلمات تنتهي بتاء مفتوحة, وثالث أخرى تنتهي بتاء مربوطة )ة

1- .                   1-                     . 
2- .                    2-                    . 

3- .                    3-                    . 
 

 
 لمؤنث السالمجمع ا المفتوحة في آخرء التا

 

 التي تدل على جمع مؤنث سالم :ء أمام األسما√): أضع عالمة )  1س
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 عيون    سماوات    قمم    أزهار

             

    

 ثالجات    جامعات    أمهات    بقر

             

    

 أغنام    غرف    نجمات    آالت

             

    

 محطات    حمام    تمر    خطوات

             

 

ي فردة فمء ة ألسماـالمجموعء اـالم واألسمـث سـع مؤنـردة لجمـالمفء اـ:أحوّل األسم -2س
 : الجدول التالي

 

   

 دمعة

 

 حاجة

 

 سيارة

 
 

     المفرد 
           

 بنات  كرات  بسمات   جمع المؤنث السالم 
 

         
 

 

 
 
 

 التنوين بالفتح -8                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نأت الكلمةُ بتنوينِّ فتحٍ, أي كانت في حالةِّ النصبِّ ؛ فإنَّ القاعدةأ :  قاعدةال إذا نُّوِّ
 فيها ما يأتي :

 

فوَق  –وهو فتَحتان  – إذا كانت الهمزةُ مكتوبةً على األلف  يضاُف تنويَن الفتح   -1
 مبتدأً  –خطأً  –من غير  أّي  تغييٍر, كما في نبأً  الهمزة  

رفةُ مكتوبةً على الواو  فإن  تنويَن الفتح  " النصب " يضاُف إذا كانت الهمزةُ المتط -2
ها مكتوباً على األلف, كما تباطؤ  تصبُح بعد تنوين   –تكافؤ  –بؤبؤ  في : إلى آخر 

  تباطؤاً  –تكافؤاً  –الفتح  هكذا :بؤبؤاً 
ه –النبرة  –إذا كانت الهمزةُ المتطرفةُ مكتوبةً على الياء    -3 ا تنويُن يُضاُف إلى آخر 

, ويوَصُل بالياء ,كما في األمثلة : ً   تصبح  شاطئالفتح  مكتوب  على األلف     شاطئا
 هادئاً.  تصبح و هادئ

–الفتحتين  –إذا كانت الهمزةُ المتطرفةُ على السطر  وقبلَها ألف, فإن  تنويَن الفتح -4
 ابتداء –عالء  –بناء  –سماء  كما في : من دون تغيير  يكتُب فوقها

      يكتُب فوَق ألٍف  –الفتحتين  –وأما إذا لم يُكن قبلَها ألف  فإن  تنويَن الفتح     -5     
-, كما في : بعد الهمزة  الكلمة     تضاُف إلى آخر  

 بدءاً       بدء      ,        جزءاً     جزء   
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 ير األلف غالهمزة المسبوقة بحرف ساكن ة بة المنتهيي المرب ع أم ام الكلمف √)ع عالم ة ) أض-1س

 

 دافئ    نساء    مفاجئ    ءضو

             

    

 تباطؤ    صدأ    استهزاء    ملجأ

             

    

 لواء    جريء    شاطئ    جزء

             

    

 طئشا    وراء    لؤلؤ    هادئ

             

 

 

 أكمل الجدول التالي بكتابة الكلمات في بقية الحاالت الموجودة :-2س
 

        
 

 وضوء     صفاء     التنوين بالرفع
 

        
 

 

 

      
 

 ءٍ مل            سرالتنوين بالك
 

        
 

 

 

         
 

  ابدءً          يئابط        التنوين بالنصب
 

        
 

 

 
 
 أستخرج األسماء المنونة بالفتح ، وأكتبها في المستطيل-3س
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ما  زرت مركزاً للتجارب الزراعية بالبديع فشاهدُت بيوتاً زجاجيةً مكيفةً ، فسالُت مهندساً زراعياً :

هذه البيوت ؟ فأجابني : إن فائدتها كبيرةٌ ، فإذا أردَت أن تزرَع نباتاً وتجني ثمارهُ في غير  فائدةُ 
. موسمها ، فإن هذه البيوت توفر لها حماية كافية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المختومة بألف مقصورةء التنوين بالفتح في األسما

 

 المختومة بألف مقصورة :ء ماأمام األس√) ضع عالمة )أ
 

 رؤى    لىإ    مسعى    على

             

    

 سعى    مرعى    نهى    حلوى

             

    

 مصلى    روى    تىم    ضىام

             

    

 بنى    مأوى    شكوى    تقوى
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 نح في الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة قبلها ساكالتنوين بالفت
 
ي واس فصويب الكلمات المنونة بالفتح و التي رُسمت رسمًا إمالئيًا خاطئًا بين األقأ

 الجمل التالية في الجدول..

 
      

 صوابها الكلمة الخاطئة في الجملة 

      

    

    ا ( مفيدًا ألخي .ءً وصف الطبيب ) دوا -۱

    

    

    .ده جتهايكافئ المعلم التلميذ المجد ) جزا ئًا ( ال -۲
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    ن ( لإلجابة .ءيدعو المؤمن ربه ) رجا -۳

    

    

    ا ( .ـذهبنا إلى المزرعة وأعددنا ) شوائً -٤

    

    

    األمور .ء ا ( مع أولياءً عقدت مدرستنا ) لقا-٥

    

    

    ن( لإلنسان .ءً انات ) وفاالكلب أكثر الحيو -٦

      

      

 
 
 
 
 
 

 

 للفصل االول –نماذج امتحان نهائي 

 القراءة
 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

 عودة أخي من السفر

أتم  ، وقدوصلتنا رسالة تنبئنا عن عودة أخي هاني من فرنسا بعد غياب ست سنوات كأنها الدهر كله

، وقد ستقبالهعا العلم الهندسة ) الميكانيكية( ليفيد بالده بخبرته وعلمه. عندها تهيأنا جمي تخصصه في

ل بة المنزاه عتقدموطئت هاجت قلوبنا شوقا إليه. فزينا الدار، ونثرنا على جدرانها األزهار، وما إن 

نا ، ثم طبعفرحوع الحتى تعالت أصواتنا، وارتفعت هتافاتنا بالعائد الحبيب، وقد اغرورقت أعيننا بدم

 والحنان.الحب  قبالت  على وجنتيه الورديتين 

 أين كان هاني يدرس؟ .1
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....................................................................................................... 
 لماذا اختار هاني هذا دراسة علم الهندسة؟ .2

....................................................................................................... 
 كيف استقبلت األسرة  ابنها هاني؟ .3

....................................................................................................... 
 استخرج من النص فكرة جزئية. .4

....................................................................................................... 
 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما يلي: .5

  وطئتمعنى كلمة: 

 سارت جلست داست

  الحبمضاد كلمة: 

 العطف الكره الود

  عتبةجمع كلمة: 

 عتبات عتوب عواتب

 :مفرد كلمة قبالت 

 قبلة قبل قابالت

 
 النصوص

 
 

 -اقرأ األبيات التالية من قصيدة النخيل ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
 

قـــاٌت في الـــهواءِّ  -1 بَّــاُت المعأــــــــالي                               باسِّ  نأحُن رأ
 ـاءِّ راسيــــــــــات كالجبــــال                               صاعدات للسًّمـــــــ - 2
3-  ً ـــــــا اٌت في المصــــــيف                               ُرطُبأـــــاً منًّا جنيًـّ مأ  ُمْطعِّ
4-   ً ى ثمراً شهيـــــــا رأ  ذاخراٌت في الخريــــــــف                               لِّلْوأ
 

 : من المتكلم في األبيات السابقة؟1س
 

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

 البيت الثاني؟ في ة: بماذا شبه الشاعر النخل2س
 

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

 : اكتب معاني الكلمات التالية:3س
 ................................................:باسقــات -
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-  ً  .................................................:جنيـــــــأ

 ..................................................:حسبنــــا -

 .................................................:الــــورى -

 
 : اكتب من األبيات السابقة البيت الذي يتضمن المعنى التالي:4س

 
النخلة ثمراً يدخره  تعطي  -

الناس  لوقت الحاجة.
 

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

 
 : اكتب مما تحفظ من األبيات الدالة على المعاني اآلتية:5س

 
 تتميز النخلة بالكرم. -
 

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

 
 يكثر النخيل في األرض التي عاش فيها الرسول.        -
 

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

 

 لقواعد النحويةا
 

 صنف الكلمات التالية حسب الجدول المبين أدناه: .1

 )  إلى    ،     صام    ،    شرطي    ،     من    ،    كتاب    ،    يفرح   (
 

 

 
 
 
 
 
 
 حول الجمل التالية كما هو مبين في المثال: .2
 

 الحرف الفعل االسم
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 الجملة الفعلية الجملة االسمية 
 يراقب علي أسراب الحمام يراقب أسراب الحمامعلي  المثال

 يطوف المسلم بالكعبة الشريفة  

  الجو يبرد شتاء

 يتصدق الكريم على الفقراء 

 
 
 عين نوع الجمل التالية، ثم حدد ركنيها: .3
 

 الفاعل الفعل الخبر المبتدأ نوعها الجملة

      االشمس ساطعة في السماء

     فعلية يكتب خالد الدرس

      بعمل العمال بجد ونشاط

 
 
 
 
 
 

 اإلمالء

 
 
 أكمل الكلمات التالية بوضع تاء مفتوحة أو تاء مربوطة  في نهاياته : .1

 عنكبو ........ .1
 سلحفا ........ .2
 مسايقا ....... .3
 بــيـو .......... .4
 مراجعـ ......... .5
 نون بالفتح الكلمات التالية: .2
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 ضبطها بالتنوين بالفتح الكلمة

  مجموعة

  قارب

  سماء

  أجزاء

  جزء

- 
 
 
 
 
 
 

 االستماع
 

 بعد أن استمعت إلى النص ، أجب عن األسئلة التالية :
 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : -1
 أنسب عنوان للنص هو :  -أ
 الصياد الماكر . -1
 الحمامة والنملة . -2
 شاطئ األمان . -3
 

 لنملة من الغرق وذلك :استطاعت الحمامة إنقاذ ا -ب
 كسرت غصنا صغيرا بمنقارها وتعلقت به النملة . -1
 قطعت ريشة من جناحها ورمتها في الجدول فتعلقت النملة بها وجدفت إلى الشاطئ. -2
 نزلت إلى الجدول والتقطت النملة بيديها وحملتها إلى الخارج . -3
 
 ما الذي أطاح بالنملة في الجدول ؟ -

............................................................................................ 
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 ما الحيلة التي لجأت إليها النملة إلنقاذ الحمامة ؟ -3

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

 
 رتب األفكار التالية حسب ورودها في النص : -4
 

 )   ( الصياد ينصب شركه لصيد الحمامة .
 )   ( وصول النملة إلى الجدول طلبا لشرب الماء .

 )   ( النملة تمزق الشرك وتساعد صديقتها الحمامة .
 تنقذ النملة من الغرق . )   ( الحمامة

 
 ما الذي أعجبك في القصة ؟ ولماذا ؟ -5

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

 التعبير 

 
 

 حول الحوار التالي إلى فقرة على شكل جمل مترابطة مراعيًا عالمات الترقيم :
 الحب  الذي بين يديَك ؟ العصفورة  : وما هذا

 الفخ  : إنّه طعامي الذي أسد  به رمقي , ولكنّي أتصد ق ببعضه على المساكين .

 العصفورة  : وأمامك إناء  به قطرات من الماء , أظنّه الشراَب الذي تروي به عطشك .

: أجل , أجل , إنّه الشراب الذي أروي به عطشي وعطَش عابري السبيل .  الفخ 

ُمني من َحبّ َك وتَسقيني من مائك ؟العص ع   فورة  : أنا عابرةُ سبيٍل , فهل  تُط 

: تَقد مي , فُكلي واشربي , واتركي قليالً لغيرك .  الفخ 

 تقد مت  العصفورة من الفّخ  , فأطبََق على ُعنًق ها .

ها المظهُر الجميُل , وخدََعها الكالُم الَحسُن .  مسكينة لقد  غر 

 
 اغ بما يناسبه لتكوين فقرة عن الحوارأكمل الفر
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ضه على بعب ....ويتصد قأنه............. الذي بين الفخ , أخبرها سألَت  العصفُورةُ َعن  .........لما 

ًرا لفخ ذلك ُمخبا د......, فأكّ ................ , وظنّت العصفورة ............... الذي أمام الفخ...........

بيل , عابرة س نهاألب منه و.................. فطلبت العصفورة منه أن............. إيّاها أنه يشر

ها , على عنق لفخ  العصفورة , أطبق ا فوافق الفخ وطلب منها أن................ , ولما...........

ها المظهُر الجميُل , وخدََعها الكالُم الَحسُن .  مسكينة لقد  غر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماعنص االست
ت من قتربجدّت النملة في السير ألنها لم تعد تتحمل العطش ، حتى وصلت إلى الجدول . فا
تغيث لة تسالماء . وبينما هي تشرب ، هبت نسمة فأطاحت بالنملة في الجدول . بدأت النم

 والماء يكاد يغرقها ، حتى أنقذتها الحمامة .
 علقتة المشرفة على الغرق ، فتكسرت الحمامة بمنقارها غصنا صغيرا ورمته إلى النمل

 النملة به وجدفت إلى شاطئ األمان .
مة لحمامرت األيام وصادف أن شاهدت النملة صيادا ينصب شركه لصيد الحمامة ، ثم رأت ا
 تدور تطير مقتربة من موقع الصياد وشركه الخفي . خافت النملة على الحمامة وراحت

حو نسرعت الها حل ، فتحت فكيها الرقيقين وأفي المكان حائرة في ما تفعله . خطر في ب
 الصياد وقرصته في قدم رجله العاري .

 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح   -
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  اد المعلم  : باسم ناصر رحالإعد                                                      الاولالفصل  -الابتدائي   الرابعالعيد الوطني المجيد( للصف  قصيدة  )شرح       

 الفكرة  العامة
بالعيد الوطني لمملكة البحرين االحتفالمظاهر   

  دوم العيد الوطنيتفاعل مظاهر الطبيعية وفرحتها بق 8-3ال أهل البحرين للعيد الوطني بكل اشتياق. استقب:   2-1االفكار الرئيسة 
 التهنئة بقدوم العيد الوطني   12 -9 -5

 البيت
المظاهر اللغوية  معاني المفردات

 الجماليةلصور وا تالبي شرح  والبالغية
 معناها الكلمة

 د إذ زارتسما البحرين قد نارت بشمس العي-1
  نارت

  
  أضاءت وأشرقت

 

 ء سماء البحريناضا الوطني المجيد هو الذي انار و العيد-1 
 ، حيث شبه الشاعر الشمس بزائر يأتي لسماء البحرين  بشمس العيد إذ زارت:

 وهبت أنفس ظمأى لنبع العيد بل طارت-2    
 هبت
 ظمأى
 نبع

 قفزت وتحركت 
  عطشى

 عين الماء

 مؤنث  عطشى
 ها عطشانمذكر

لسعادة لفرح واطني بااستقبل اهل البحرين قدوم العيد الو ثالمناسبة. حيوتفرح النفوس ابتهاًجا لهذه -2
 واالبتهاج 
 شبه الشاعر  اليوم الوطني بعين ماء يشرب منها العطشى نبع العيد:

 ؟تناجى الورد في همس أهذا العيد قد عادا! -3
 

 تناجى 
 همس

  العيد الوطنيموعد قدوم ببهجة الفرحة وشعرت بالالورد في  وحتى -3  تكلم وتحدث صوت منخفض
 الذي يتحدث بصوت منخفض باإلنسانشبه الشاعر الورد :  تناجى الورد في همس

 من الزينات أضدادا!! تالورد آياليكسو  -4
 يكسو 
 أضداد

 يغطي 
 مختلفة ومتنوعة

جمع  مفردها :  أضداد
 ضد

 في مساحات واسعة على أرض الوطن األلوانمختلفة  واألزهارحيث تنتشر الورود -4

 وغنى البحر مسرورا بموج صار ألحانا. -5       
 سعيًدا مسروًرا 

  
 ةباليوم الوطني يغني البحر في سعادة ويصدر الموج ألحانا عذب االحتفالبمناسبة  -5 حزينا وضدها مسروًرا 

 يغني لقدوم العيد. شبه الشاعر البحر بالمغني الذي: غنى البحر مسرورا

 أرى في درتي سعدا وعيدا سحره بانا-6     

 

 درتي
 سعدا 
 بانا

  اللؤلؤة الكبيرة
 فرحا
  ظهر

 مفرد درتي
 جمعها : درر

 : ضدها اختفى بانا 

 السعادة مملكة البحرين حيث يغطيها الجمال والسحر تمأل -6
 

 ومالت نخلة تشدو تهز الساحل الشادي.-7     
 مالت

  تشدو 
 الشادي

 تراقصت 
 تغني

 المغني

 مذكر  الشادي
 مؤنثها : الشادية

 ميل ، والساحل يهتز طرباً لقدوم هذا اليوم الجواالحتفالفالنخيل يشاركها الفرحة  - 7
 شبه الشاعر النخلة بالفتاة التي ترقص طربًا. : مالت نخلة تشدو

 رها يعدو لنور مبهج باد.يفألفت ط -8

 فألفت
 يعدو  

 باد
 مبهج

 وجدت
 يحلق 

 ظاهر 
 فرح 

ومسرورا   سعدا: 
 عالقة ترادف

 : مضادها محزن مبهج

  أما الطيور تنطلق في السماء محلقة في سعادة وفرح وسرور -  8
   يدشبه الشاعر الطير وهي محلق بالفضاء باالنسان الفرح السعيد بقدوم عيد الوطن المج

 حيانا.انادانا وحيا العيد،  فضاء الكون -9

 
عر  به الشاش:  اناالكون ناد ءالوطني. فضاباليوم  االحتفاليقدم الكون تحية إعجاب وتهنئة بمناسبة -9  ألقى التحية حيا

 يلقي التحية والتهنئة لشعب البحرينلكي الكون بالمنادي الذي ينادي 
 هنيئا عيدكم حلم يفوق الحلم أحيانا. -10

 
 هنيئا
 يفوق 

 نهنئ ونبارك عيدكم
 ىيتجاوز . يتعد

 في منامنا  لم الذيم الحيقدم لنا الشاعر التهاني والتبريكات بهذا العيد المجيد الذي تجاوزت فرحته حل-10 

 دا وآباء وأحفادا.والأفقولوا اليوم  -11

 
تخروا يدها ويفأن يتغنوا بالوطن في عاوالد واباء واجدادا ويطلب الشاعر من أبناء الوطن - 12-11 : اسلوب أمر فقولوا  

 تاريخه وحضارته العريقة منذ القدمب
 

 مجدها  يعيش العيد ما عاشت نفوس مجدها سادا.-12
 سادا 

 التاريخ المشرف
 قاد وانتشر 

: اسلوب  ما عاشت
 نفي



  

 رحالر إعداد المعلم  : باسم ناص                                     الاولالفصل  - الابتدائي  الرابع( للصف  وطنيشرح قصيدة )

 الفكرة  العامة
 وحمايتهالوطن غالي علينا 

واجب وطني  عنه  الدفاعو
 لتحقيق العز والكرامة

 االفكار الفرعية
واجب حب الوطن وفدائه بالعين والقلب والروح-1  
الوطن جنة المواطن ولذة العيش به بعز وكرامة هو اجمل : 2-5

 احساس
لرفعته بين : سعي االنسان بكل جوانحه هو الهدف االسمى  6-7

 االوطان

لعبر والدروس المستفادة :ا  
 الصغر منذ نفوسأبنائهم في الوطن بّـح يزرعوا أن لـاأله على يجب . 

 وطنه نع للمتغرب فاليمكن رامتهـوك زّتهـع انـلإلنس يحفظ الذي وـه الوطن 
  بهما يشعر أن

 مهيقد يماف يفكر أن قبل هوللوطن يقدمه فيما دائما يفكر أن اإلنسان على يجب 
 . له الوطن

 ما كلب له وطنه والتضحية عن للدفاع دائما مستعدا يكون أن اإلنسان على 
 الدول بين لرفعته والسعي يملك

 البيت
 معاني المفردات

 المظاهر اللغوية والبالغية
 

 تونثر البيشرح  الجماليةلصور ا
 معناها الكلمة

 سواُد العيِن يا وطني فداكا
 الكاوقلبي ال يَودُّ سوى عُ 

 فداكا

 يوّد

  عالكا

 لك ءفدا     
 يحب
 رفعتك

 ءندا اسلوب:  وطني يا
 . نفي أسلوب:  يود ال

  ءاستثنا اسلوب سوى

شبه سواد العين بانسان 
  وطنه يضحي من اجل 

 أرى الذي نظري وهو عندي ما بأغلى وطني يا أفديك
الن  وعالك رفعتك غير رغبة وال مطلب لي وليس به

 ب الشاعر الوطن غالي على قل

 ُُ ًّ  نشأُت على هواَك فتى وفيا
 وما َعودتَني إاِل وفاكا

 نشأت

 هواك

  وفيّا

 تربيت

 حبّك

 مخلصا
 

  نفي أسلوب:  وما َعودتَني

 ءاستثنا اسلوبك  إاِل وفاكا
 فصرت ءالوفا معنى علمتنى الذي وأنت إليك ءوالوفا حبّك على وكبرت تربيت وقد

 الخيانة اعرف ال عليه معتادا

 

 ً  رِضعُت مع الحليب هواَك صرفا
فني هواكا  فعززني وشرَّ

 يشرّفن عزّزن
 هواكي

 جعلني عزيزا

 جعلني شريفا

 حبك

 الذي بالحليب الوطن حبّ شبّه:  هواك الحليب مع رضعت
 دورو انـلإلنس نـالوط بّـح أهمية ليبين الطفل عليه يتغذى
  الصغر منذ ابنها في الحب هذا زرع في األم

 صغير طفل وانا الحليب مع حبك أمي يأرضعتن وقد
 وشرفا عزة وزادني ءالغذا مع دمي في حبك فجرى

 

 فما لي في ِسواك حمى منيع  
 وهل يَحمي بنيك سوى حماكا

 حمًى

 منيع

 

 به مكانا احتمي

 ءاألعدا ممتنع عن
 

 . نفي أسلوب: فما لي

  وهل يَحمي
شبه  الوطن بالمكان القوي 

 ت الشدةالذي يحتمي  به وق
 هب ألوذ ءاألعدا عن ممتنعا حصنا وطني يا أجد فأين
 ؟ الوطن غير هءأبنا يحمي ومن  غيرك

 ألَنَت حديقتي ونعيُم روحي
 وحسبي نعمةً أني أراكا

 نعيم
 

 حسبي

السعادة وكثرة 
 النعم
 يكفيني

 هـبّح أنّ نـليبي ةـبالحديق نـالوط شبّه:  ديقتيـح تـألن
 تلئةالمم الحديقة مثل جميال هفي ما كل رىـي هـجعل نـللوط

 . مكان كل في المنتشرة والخضرة الجميلة بالورود

 يف البهجة يبعث الذي الجميل بستاني وطني يا وأنت
 النعم أكبر هي عندي فرؤيتك وروحي نفسي

 

 سأنشُر في الورى ذكراك حتى
 يفوَح بكل ناحيٍة شذاكا

 الورى

 يفوح

  شذاك

 الناس والخلق

 ينتشر

  ,الرائحة الطيبة  ,العطر

 الطيبة ةـبالرائح نـالحس رـالذك شبّه:  شذاكا ناحية بكل يفوح
  طيبةبالسمعةال العالم بين مشهورة البحرين وطنه أن ليبين

 ذكرك يصبح حتى البلدان بين مكانتك لرفعة سأسعى
 الحسن

 عليك وقفُت يا وطني حياتي
 وما أشهى المنيةَ في رضاكا

 وقفت
 اشهى 
 المنية

 خصصت وحصرت
 ألذ وأطيب
 الموت

 ءندا اسلوب: :  يا وطني
 : اسلوب تعجب وما أشهى

  



  

 : باسم ناصر رحال   إعداد المعلم                                        الاولالفصل  -الابتدائي   الرابع( للصف النخيل )شرح قصيدة        
 الفكرة  العامة

ئد عظيمة و النخلة شجرة محبوبة وذات فوا
 كثيرة 

 االفكار الفرعية
 ون ان يفسدجثمر النخلة ثمر شهي طعمه لذيذ قابل للتخزين  4-3فخر النخلة بعمق جذورها باالرض وعلو قممها بالسماء    :   1-2
         ص فخر النخلة بمجاورة رسول هللا -8  اجزاء النخلة جميعها مفيدة ال يمكن االستغناء نها اضافة الى ظلها الكبير   5-7

المظاهر اللغوية  معاني المفردات البيت
 والبالغية

 
 معناها الكلمة تونثر البيشرح  الجماليةلصور ا

  نحن ربات المعالي باسقات في هواء-1

 

 

 

 .ربات المعالي

 باسقات 

 صاعدات للسماء 

صاحبات سمو و علو و 
  اتفعترم

 طويالت و عاليات 
  متجهات للسماء

ين كلمة العالقة ب
"راسيات 

وصاعدات" هي 
 عالقة تضاد

ربات المعالي : شبّه النخيل بكبار 
ة يرسيدات المجتمع ليبين لنا المكانة الكب
التي تتمتع بها النخلة في مجتمعاتنا 
 حيث تلقى الحبّ والتقدير من الجميع

تفتخر النخلة بأنها صاحبة سمو و 
علو ورفعة ، وقد اكتسبت ذلك من 

  هها عاليا في الهواءارتفاعها و اتجا

  راسيات كالجبال صاعدات للسماء-2
 

 راسيات
 

                            ثابتات 
كالجبال : أسلوب 

 تشبيه
 

الجبل في ثباتها و بتشبه النخلة 
ل ـدة تحمّـليبين لنا شصعودها للسماء 

النخلة وامتداد جذورها في االرض 
 ءوعلو ارتفاعها في السما

ذورنا ثابتة بقوة في ونحن كالجبال ج
 أعماق األرض وأعالينا مرتفعة

  وصلت عنان السماء
 

 جنيا  عمات في المصيف رطبا منا جنياطم-3
 المصيف

 ً  شهياً و لذيذا
 الصيف

 من فوائد النخلة العديدة الرطب الحلو الشهي الذي نحصل عليه في فصل الصيف

 ذاخرات في الخريف للورى ثمراً شهيا-4
 ذاخرات

  
 الورى 

 حفظ الشْي لوقت الحاجة 
 
 الناس 

ة ـين كلمـة بـالعالق
اس" ـورى والنـ"ال

 هي عالقة ترادف

صيف ، ال يستطيع األنسان أن يدخر ثمر النخلة ليستفد منه في فصول أخرى غير
 كالرطب المثلج و التمر

     إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال

ال غنى : أسلوب  ال استغناء ال غنى  ما فينا مفيد ال غنى للناس عنا كل-5
 نفي . 

  ال يستطيع األنسان اإلستغناء عن النخلة ألن كل ما فيها مفيد له

  نحن بالخير نجود ما بخلنا أو مننا-6

 
 نجود
 مننا

 
 نعطي بكثرة و كرم
استكثار العطاء و 

 األحسان

ما بخلنا : أسلوب 
 نفي

ة ـين كلمـة بـالعالق
ا " ــلنـود و بخـ"نج

 دهي عالقة تضا

شبّه النخلة باإلنسان الذي يجود ويبخل 
وعدم ء ويمنّ ليبيّن لنا كثرة العطا

انقطاعه وتوفره في كل زمان لكل الناس 
 . 

تتصف النخلة بالكرم و العطاء فهي 
 تعطي دئماً دون أن تنخل أو تمن

 ال ، مما يوفر الظل الذي يعد أحد فوائد النخلةيمتد ظل النخلة على الرم ينتشر و يمتد  يسري   ظلنا في الصيف يسري و على الرمل يطول-7

 حسبنا في كل فخر حبنا أرض الرسول-8
نزلة منا شبّه النخلة باإلنسان حيث جعلها تفتخر وتحبّ ليبين ل يكفينا حسبنا  

 النخلة بجعلها الشجرة التي اختارها اهللا لتكون مجاورة
 لرسوله الكريم

تفتخر النخلة بحبها و انتمائها ألرض 
ول )ص( ، إذ تكثر في المدينة الرس

 المنورة موطن نبينا محمد )ص

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 : باسم ناصر رحال   إعداد المعلم                                        الاولالفصل  -الابتدائي   الرابع( للصف الغواص )شرح قصيدة        

 الفكرة  العامة
 للبحث عن اللؤلؤ األجدادالغوص مهنة 

 :  ةالرئيسكار االف
 وصف الشاعر لنفسه في وسط البحر بحثا عن اللؤلؤ  -1-3
 :المخاطر التي يواجهها البحار في البحر 2-6
 يده ص: حالة الفرح والسعادة التي يعيشها البحار في رحلة  7-12

 العبر والدروس المستفادة :
 الصيد مهنة االجداد نتعلم منها الصبر والتحمل والشجاعة-1
 ل الشاق ال بد ان يثمر بالنهاية العم -2
 السعادة والفرح نتيجة حتمية لكل مثابر في عمله  -3

 تونثر البيشرح  الجماليةلصور ا             المظاهر اللغوية والبالغية معناها الكلمة البيت

انا الغواص في البحر  حليف الجد -1
 والصبر

 حليف
 الجد

 الغواص
 الصبر

 مالزم ورفيق
 اِْجتِهاد 

 البحار الشديُد الغَوص
 قوة التحمل

تشبيه جميل، حيث شبه الجد  اللهو واللعب حليف  : ضدها 
والصبر كأنهما أصدقاء للغواص 

له في عمله، وفيه  مالزمين
 تشخيص واستحضار للصورة

 أنا الغواص1 -يفتخر الشاعر بنفسه ذاكرا صفاته 
في أعماق البحر دائما مجتهدا وصابرا في عملي 

 األعماقالتقاط اللؤلؤ الثمين من من أجل 

 رانا ابن الموج واالنواء والظلمة والفج-2
 االنواء

 
 الظلمة

الرياح واالمطار 
 مفردها نوء 
 سواد اليل 

العالقة بين الظلمة والفجر 
 عالفة تضاد 
 هو نفسهالشاعر ابن الموج " 

شبه الغواص نفسه بأنه ابن البحر، 
دليال على حبه للبحر والغوص منذ 

 صغره

يصف الشاعر نفسه انه قوي وشجاع من خالل 
، حيث األمواجأنا الغواص الذي ولدت وسط  قوله

 أغطس في الظالم، وأمارس عملي حتى الفجر

 انا من صارع الريح وغنى اول الدهر-3
 صارع
 غنى
 الدهر

 , احارب َعاَركَ  . قاتل
 أنشد واطرب

 الزمن

" ثالث مرات  -تكرار " أنا
ته في ليؤكد قوته وشجاع

 البحر 

شبه الشاعر الريح بالرجل  الذي 
يعاركه طمعا في كسب معركة البحر 

 والخروج بالصيد الثمين 

 أنا من يواجه الرياح يستمر الشاعر بوصف نفسه 
 منذ القدم. باألغانيالشديدة، وأنشد 

 توحي  بشجاعته  انا من صارع الريح "عبارة "  

 يارى الحيتان قي اغوارها سبّاحة تجر-4
 اغوارها

 
 منها تعبير جميل يدل على شجاعته وعدم خوفهتجري : ارى الحيتان  اعماقها مفردها غور

 وهي بجواره تسبح
 ينتقل الشاعر الى وصف اعماق البحار حيث 

والحيتان بجواري تسبح في مياه  األسماكأشاهد 
 ةاروهذ من  المخاطر التي يتعرض لها البح البحار.

 الرهبة والذعرفال ينتابني شئ من -5
 ينتابني
 الرهبة
 الذعر

 يصيبني , يتملكني 
  الخوف الشديد

 الخوف و القزعة

ط أسلوب نفي يدل على شجاعة الغواص حين يسبح وس ينتابني: ال
 والذعر عالفة ترادف ةالعالقة  بين الرهب الحيتان.

اق أشعر بالخوف أو الرهبة عندما أكون في أعم ال 
 المشهد.البحر، فقد اعتدت 

ي واص فالتي يلقاها الغ المشقةدليل على :  تسير سفينتي في الليل   رتسير سفينتي في الليل بين الموج والبح-6
 رحلته من أجل التقاط اللؤلؤ من قاع البحر

 والصخور األمواجتبحر سفينتي في الليل ما بين 
 دون خوف

 أسلوب نفي:  ال تدري اتتجاوزات ومبالغ عاتيات تسير كأنها عن عاتيات الريح ال تدري-7
  : اسلوب تشبيه كأنه

 وفيه تصوير للسفينة كأنها: ال تدري
 األمورويجهل   شخص يعرف

دون اهتمام للعواصف  األمواجتسير سفينتي وسط 
 والريح الشديد.

 وقلبي هانئ يخفق باآلمال في صدري-8
 هانئ
 يخفق
 باآلمال

 سعيد
 يدق

 التطلعات 

صدري فرحا ويمتلئ  يأشعر بالسعادة ويدق قلب الفرح السعيد باإلنسانشبه القلب  
 ل على اللؤلؤوالطموحات رغبة في الحصو لباآلما

كأني مع ) سليمان (وفوق بساطه -9
 السحري

 بساط.
السحري 
 سليمان

 أبسطة وبسط 
 لخياليا

 نبي هللا 

  : اسلوب تشبيهكأني
 

شبه الشاعر نفسه وكانه يركب 
عره بساطا سحريا في البحر وهذا يش
 بالسعادة الدائمة رغم المخاطر 

ي وأنا على سفينتي أشعر كأنني فوق البساط السحر
 أطير من شدة فرحتي

  

 قعراصيد اللؤلؤ النادر في الدنيا من  ال-10
 النادر
 القعر

 قليل الوجود,  ال يتكّرر
 القاع

 أقوم بصيد اللؤلؤ الثمين الغالي من قاع البحر. ضدها القمة القعر

 بالنشيد الحلو في الليل وفي الفجر واهزج-11
 وأنا سعيد بصيد اللؤلؤ األوقاتالحلوة في كل  باألناشيدوأغني  عالقة الليل و الفجر عالقة تضاد  أغني واهزج



  

 م ناصر رحال سإعداد المعلم  : با                               الاولالفصل  -الابتدائي   الرابع( للصف بدمي افدي الوفية )شرح قصيدة 

 الفكرة  العامة
دور االم العظيم في حياة االبناء ومنزلتها 

 الكبيرة لديهم 

 االفكار الفرعية
المكانة العظيمة لالم عند ابنائها واستحقاقها لكل انواع واشكال التضحية والوفاء  :   1-2  

خير  يكانة االم الغالية حيث انها اغلى انسان بالوجود وهم  6-5معاناة االم  وكفاحها من اجل تربية االبناء تربية سليمة      3-4  
   من يحتمي بها وقت الشدة  

 البيت
المظاهر اللغوية  معاني المفردات

 والبالغية
 

 تونثر البيشرح  الجماليةلصور ا
 معناها الكلمة

 
 

 ة   من رعت كل عهوديـدي الوفيـي أفـبدم -1

 ديوــرّ وجـــا ســـي   إنهـي وقلبـا روحــإنه-2

 بدمي افدي الوفية

 

 أفدي 
 الوفيه  

 رعت
 عهودي 

بذل نفسه في سبيله 
 ) اضحي( المخلصه 

 اهتمت 
مفردها عهد وتعني 
أزماني أو كل مراحل 

 عمري

ي ـا روحــإنه
تاكيد : ي   ـوقلب

ان االم تعتبر 
اغلى شي بحياة 

 االنسان 

وقلبي : شبّه األم روحي 
 بالروح والقلب

مية األم ليبين لنا أه
 ءومنزلتها لدى األبنا

مه ي بديقول الشاعر في هذا البيت بأنه يضح:  البيت االول
كل بوهو أغلي ما عنده من أجل أمه المخلصه التى أهتمت 

  . مراحل عمره

كن : يقول الشاعر : بأن أمه غاليه ال يمالبيت الثاني
ي م هاالستغناء عنها أو الحياة من دون روحه وقلبه فاأل

 .. ياةسبب الح

  و اضطرابا ءحملت مني عذاباً وشقا-3

 فذوى منها شباباً وسواد الشعر شابا -4
 بدمي افدي الوفية

 شقاء 
 اضطرابا  
 ذوى 
 أشواق  
  

 العناء والتعب 
 غبر مستقر 
 ذبل وضعف 

 الحنين الى األم

عذاباً عالقة 
ء عالقة  وشقا
 ترادف

حملت مني عذاباً وشقا و 
: صور الشاعر  اضطرابا

ما تتحمله االم من مشقة 
وتعب بالشئ الثقيل الذي 

 اتعبها وارهقها 

ر لكثياها : يقول الشاعر أن األم تحملت من ابن البيت الثالث
ير غمن العذاب والتعب لتربيته وتعلبمه فأصبحت حياتها 

 مستقره

ه عيف: يقول الشاعر: ان أمه تعبت وأصبحت ضالبيت الرابع
 ا أبيض من كثرة التعب حتى أصبح شعره

 أشواق الفؤاد هي درعي وعمادي هي -5

 هي رمز للصفاء هي أحلى من أنادي-6

 بدمي افدي الوفية

 الفؤاد
 درعي  
 

 عمادي
 
 الصفاء 

 القلب 
لباس يلبسه المحارب 

 من حديد لحمايته
سندي ويستخدم في  

 سند األشياء
 النقاء 

درعي عالقة 
 وعمادي

 عالقة ترادف 
من  أحلىهي 

ب انادي : أسلو
 تفضيل

درعي وعمادي : شبّه األم 
بالدرع الذي يحتمي به 
المحارب من ضربات 

كما شبهها بالعماد ء األعدا
وهو ما يعتمد عليه 

اإلنسان ويستعين به في 
أموره ليبين دور األم في 

حماية أبنائها ومدى 
ء اعتمادهم عليها في قضا

 أمورهم وحوائجهم

ل ك  ات بأنهيصف الشاعر األم في هذا البي:  البيت الخامس
ها مشاعر الشوق واللهفه وانها الدرع الذي يحمي أبناء

هة من الخطر زمن كل شر وهي العماد الذي يسندهم لمواج
 الحياة

: يواصل الشاعر وصف امه فيقول : هى البيت السادس
 ديهزمز للطهاره والنقاء , وهي أحلى شيء ينطق به وينا

 .دائما
 

 يالوفية من رعت كل عهود يفدبدمي ا

 أنها روحي وقلبي انه سر وجودي
  ن اجل االممللتاكيد على التضحية   بدمي افدي الوفيةاعر المقطع األول ـرر الشـرار : كـالتكالشرح في اول بيتين             

     إعداد المعلم  : باسم ناصر رحال    
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