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ح قصائد الصف  اإلعدادي كاملة األولشر  

  
   أ .باسم نارص رحال – الفصل الثان 

  قبل المنتصف بعد المنتصف

ة النهضة العربية  الشباب أمل الغد  القصيدة األيدي الماهرة األم  المسير

 كاملة كاملة

(1-7من )   

 المقطع ) أ ( 

(1-6من )   

 مقرر الحفظ 1- 7 1 - 5

 مقرر الدراسة  كاملة كاملة كاملة كاملة كاملة

 الكتاب  الوزراة الوزراة الوزراة روافد أدبية الوزراة

 



 

 
ي   –( األول اإلعدادي قصيدة ) األيدي الماهرة 

ح                                             7-1من   دراسة وحفظ بالكامل(       الفصل الدراسي الثان                         نارص رحال                 . باسمأ شر

  

 

المهرة، دور سواعد العمال  الفكرة العامة : 
ي تحقيق النعيم، 

ومنجزاتهم المختلفة ف 
ية    والرخاء، والرفاهية للبشر

ي المفردات
 معان 

ح البيت  المظاهر اللغوية  شر
 الصور الجمالية وااليحاءات  والبالغية

 المعن   الكلمة

هم
مل
ل ب
ما
الع
خر 
ف

 

 بأيدينا جعلنا األرض روضا  .1

 وألبسنا معالمها جماال
رنا  حدائق روض نحنننننننن  العمننننننننال حئلنننننننننا األرض    حنننننننندائق و ن نننننننن  

 معالمها جميلة . 
ي ) بأيدينا( تدل 

داللة نا الفاعلي   ف 
 عىل االجتماع

 ) ألبسنا معالمها جماال ( : 
واألرض بم   شبه الشاعر الجمال بالثئب ،     

 أماك  معالمها يلبس الثياب . رس جمالها : ابراز وتئض ح المعن  

ي الحياة بناة مجد .2
 وكنا ف 

 وقضينا معيشتنا نضاال

 مؤسسئن بناة

ي كفاح ونضال متئا لي   لبناء الحياة . 
نينننا معيشتنننننا نضاال : تدل  كنا وما زلنا ف  وقض 

 حياتنا معيشتنا شبه المجد بالبناء .  بناة مجد ()  عىل االستمرار ومئا لة العمل 

 كفاح نضاال

هم
ئد
جه
ار 
 آث
ل و
ما
الع
ل 
عم
  
ج م
ماذ
ن

 

 فمنا م  يقيم بها قصئرا .3

 تفئق رواسي األرض احتماال

 يصنع يقيم
ي 
ي تفننئق ف  ي الضننخمة الننن 

بعننا العمننال  شننيد المبننام 
 قئة تحملها الجبال. 

 عالقة االبيات بما سبقها : 
 تفصيل بعد اجمال

قئة قئرنت القصئر بالجبال للداللة عىل مدى 
 جبال رواسي  هذه القصئر ننن

 قئة احتمال

 وأرسينا عىل الماء الجئاري .4

 فسارت فئق لجته جباال

 أنزل أرس
ي  بعا العمال يعمل بصناعة السف  الضخمة الن 

 تسي  وسط األمئاج كأنها جبال . 

تشبيه السف  بالجبال: شبهت 
السف  بالجبال للداللة عىل مدى 

 السف  البة وقئة وتحمل هذه 

: شبه الشاعر السف   )فوق لجته جباال ( 
 السف  الجئاري بالجبال ، ل بي   قئتها . 

 أمئاج البحر لجته

 وأجرينا البخار عىل حديد .5

 في   الريننننح جريا وانتقاال

 جعلنا اجرينا

ي تسابق الرياح .   بعا العمال يصنع القطارات الن 
 داللة جعل القطار يفئق الريننننح: 

تطئر القطار، للداللة عىل مدى 
ة  وتمكنه م  الطئاف بأماك  كثي 

 ) بز الري    ح ( : 
 سبق بز    ئر القطار والريننننح بالمتسابقي   . 

 رسعة جريا

 وسخرنا الفضاء لسابحات .6

 تعا علئن عىل السحاب وقد 

 جعلنا سخر

ي ترتفع أكير م   بعا العمال يصنع الطائرات الن 
 الغ ئم . 

 علئن /تعا  بينهما : ترادف 
 قد هنا تفيد التأكيد والتحق ق

 

(  2( بالبيت )  6    3عالقة األبيات ) م  
فصل ف ها  يث عالقة: ) تفصيل بعد  جمال (: 

عىل لسان العمال م  أنهم  نعئا الشاعر ما ورد 
ي الكفاح والنضال، 

المجد وقضئا حياتهم ف 
ودالئل الكفاح واستعرض مظاهر بناء المجد 

 والجهاد. 

 طائرات سابحات

 ارتفع   علئن

 ارتفع تعا 

ي نعيم .7
 فعاش الناس منا ف 

 وكان مناله قبال محاال

 راحة نعيم
ي 
بسبب جهئد العمال و ناعاتهم ، عاش الناس ف 

 راحة وسعادة . 

المقصئد بعاش الناس ) منا ( : 
المقصئد هئ: عاش الناس م  آثار 

 أعمالنا

 بما سبقه :  7عالقة البيت 
 حصئل منال نتيجة لسبب ننن

 مستحيل محال



 
ي   –األول اإلعدادي   (  األمقصيدة )               

ح أ. باسم                                            5 -1حفظ من دراسة كاملة و الفصل الدراسي الثان   نارص رحال                                       شر

 

 البيت الفكرة
ي المفردات

 معان 
ح البيت  المعن   الكلمة الصور الجماليةو  وااليحاءات   والبالغية المظاهر اللغوية  شر

ية
ما
لح
 وا
ياة
لح
س ا

سا
م أ
األ

 

 يا أم ، يا ش الطفولة والصبا   .1

 يا ملجأ الالهي وحصن الالعب

 الطفولة الصبا
ي ووجودي ، أنت من تقدمي   

يا أمي يا أساس حيان 
 لي الحماية . 

يا أم .. يا ش .. يا  أسلوب نداء : 
 ملجأ

توحي بتفّرغ األم البنھا :  لجأ الالھي 
 المختلفة ا لرغباتھ تھا یوتلب

 جعل للطفولة والصبا ّش :  والصبا ّش الطفولة
 اكتمھیكما لإلنسان ّش 

ي  من ابنھا  قرب  ھا  شدة:  مدلولها
 ي   المرحلت ي   ھات ف 

( : شبه الشاعر  حصن الالعب \ ملجأ الالهي ) 
 األم بالحصن والملجأ داللة عىل الحماية . 

 حماية ملجأ

 مكان الحماية حصن

 أرجو رضاءك وهو فيض هللا .2

 أخشر عقابك ، يا أعز معاقب

 فضل فيض
ي ؛ ألنه نعمة من هللا ، وال أحب  اتمن  رضاك عن 

 إغضابك وعقابك . 

 يا أعز  أسلوب نداء : 
ي القصك

ة أسلوب النداء ف   دةیثر
 إشارة إل قرب ا ھیف

 ابنھا األم عن قلب ابیغ وعدم

لة األم عند اهللا وعند : اهللا  ضیف توحي بعظم مث  
 اخاف اخشر  اإلبن

 وألوذ بالكنف الرحيم إذا بدت .3

ي فورة التأديب سورة غاضب
 ف 

 أحتمي  ألوذ

وأحتمي بحضنك الرحيم إذا رأيت اآلخرين غاضبي   
ي .  ي ويرغبون بعقان 

 من ترصفان 
ط :    أسلوب شر

 إذا بدت

 وھو  میوصف الحضن بالرح :  الكنف الرحيم
  قلبا  متلكیجماد ال 
 بالرحمة اضیّ ف  جزء من األم منبع كل:   مدلولها

 الرعاية الكنف

 شدة فورة
 اعتداء سورة

ية 
س
نف
م ال
اال
لة 
حا

ىل 
 ع
فها
خو

د 
عن

ها 
نائ
 أب

ي  .4
 وإذا تأخر موعدي لم تهدن 

 قلق الفؤاد من السكون الصاخب
عج قلق ي قلق  مث  

ل ، تبقي   ف  ي الرجوع للمث  
عندما أتأخر ف 

 وخوف دون أن يشعر بك أحد . 

ط :    أسلوب شر
 إذا تأخر
ي : 

ي  أسلوب نف 
 لم تهدن 

حي بشدة االضطراب تو  :  لسكون الصاخبا
ي  الداخىلي والقلق النفشي  والھدوء الخارح 

 الضجيج الصاخب المتصنع

ي كل نافذة وقوفك ساعة .5
 ف 

قبي   بها رجوع الغائب  تث 
 طويال ساعة

ي 
قبي   عودن  ا تث   وتقفي   بالنافذة كثث 

 العالقات 
- 

قبي    عالقة بي   كلمة " أرجو " وكلمة "  تنتظرين تث 
 عالقة تضاد: أخشر " ھي 

الرابع والخامس  تیالب ي   بلعالقة ا
 ( جةیھي ) سبب ونت

الثامن  تیشطري الب ي   العالقة ب
 ( لیھي ) اجمال بعده تفص

 

هي 
تنت
ال 
ألم 

ل ا
ضا
أف

 

ت وأنت لي أصدق ناصح .6  حن  كث 

ي له سمغي ، وأكرم صاحب
 أصغ 

 موجه ناصح
ي 
 _  كنِت لي الناصح الصادق طوال حيان 

ي 
 استمع أصغ 

ي ألهفو والحوادث جّمة لجديد  .7
 إن ّ

 رأي من حنانك صائب

 أرغب أهفو
ي من  ي ما يصيبن 

دائما أنتظر رأيك الحنون الصحيح ف 
 مشاكل الحياة

ي ألھفو
توحي بشدة الشوق لمشورة األم حن  :  إن ّ

ي مراح
 العمر المتقدمة ، وعدم االستغناء عنھا  ف 

ة جمة  كثث 

 صحيح صائب

ي وأراك بعد   .8 ي كطفولن   كهولن 

 ش الحياة ، وصفوها المتعاقب

ي   عجزي كهولن 

ي 
ي كل مراحل حيان 

ي ، ف 
 أنت ِ أساس وش حيان 

ي ( :  ي كـــطفولت  شبه الشيخوخة بمرحلة ) كهولت 
 الطفولة

 صور األم بأنها أساس الحياة . ) ش الحياة ( : 
 صفائها صفوها

 متتابع متعاقب

 وصنتهولقد حفظت لك المقام  .9

 بعد اإلله ، مع الدعاء الراتب

لة المقام  المث  
أدعو هللا باستمرار أن أكون حافظا لجميلك 

صور  الشاعر مكانة االم بالشر  الغالي الثمي   الذي  قد : تفيد التحقيق والتاكيد وفضلك . 
 حفظته صنته تم حفظه 

 المتكرر الراتب



 
 

ة ( المقطع األول ) أ (    ي   –اإلعدادي  األول قصيدة ) الـمـسـير
ح أ. باسم ناص                    6 -1من  المقطع األول  دراسة كاملة و حفظ  الفصل الدراسي الثان    رحال                                      شر

ي نهضة الوطنالفكرة العامة للقصيدة : 
 رحلة الغوص شاقة امتاز الغواصون فيها بالبطولة و اإليثار وساهموا ف 

 الفكرة الرئيسة للمقطع األول ) أ ( : 
الغواصون رجال أبطال مكافحون من   

التحمل واإليثارأهم صفاتهم الصير و   .

   

ي المفردات
 معان 

ح البيت الصور الجمالية و األساليب  شر
 معناها الكلمة

ي البحر رفاق 1
. كان للوالد ف 

 وسفينة
 األب الوالد

  وأصحابه هو فيها يبحر سفينة لوالدي كان 
 أصحاب رفاق

. صنعوها باأليادي السمر 2
 شماء متينة

  السمر () األيادي  السمراء السمر
ة تعرض أجساد وأيدي  توحي بكثر
 البحارة ألشعة الشمس الحارقة . 

 بأيديهم العالية القوية سفينتهم صنعوا
 مرتفعة شماء .  الحارقة الشمس أشعة السمراء من

 قوية متينة

اع الحب ال 3 . رفعوا فيها شر

ع الضغينة  شر

اع قماش  شر
 السفينة

اع الحب ( اع  ) شر صور الحب بالشر
 الذي يقود السفينة
ع الضغينة ( صور الحقد  ) شر

ء الذي له قانون  ي  والكراهية بالشر

ي  وكانوا
 متفاهمي   متعاوني    البحرية رحلتهم ف 

ع بينهم معن   والتباغض للحقد يعرفون ال  قانون شر
 الحقد الضغينة

. فإذا األمواج ثارت ولها 4

 صارت رهينة

  صارت رهينة ()  غضبت ثارت
شبه السفينة بي   األمواج بالسجي   

 األسث  . 
ط ) إذا األمواج .... برز (  أسلوب شر

 له سجينة السفينة وتصبح البحر يهيج وعندما

 سجينة رهينة ...  فيها يتحكم

. برز اإليثار فيهم وبطوالت 5
 دفينة

  العالقة بما سبقه من أبيات :  حب االخرين اإليثار
 عالقة سبب ونتيجة 

البعض  الصادق لبعضهم حّبهم ... يظهر
 خفية دفينة بطوالتهم الحقيقية وتظهر

. قهروها بثبات و إرادات 6
 مكينة

 هزموها قهروها
استطاعوا  القوية واإلرادات الصث   وبفضل ــ

 قادرة مكينة .  األمواج التغلب عىل



 
 

 

 

 

 

 

ي ) ب (                          
ي   –األول اإلعدادي  قصيدة ) الـمـسـيـرة ( المقطع الثان 

ح                            الفصل الدراسي الثان   . باسم ناص رحال                                      أ شر
 وقت  الفكرة الرئيسة للمقطع  ) ب ( : 

ودعوة استعداد الغواصي   للرحلة 
الشاعر لألهل أن يودعوهم بالبسمة ال 

 الدموع

ي المفردات
 معان 

ح البيت الصور الجميلة واألساليب  شر
 معناها الكلمة

ي عرض 7
. كل صيف يبحر الوالد ف 

 الخليج
 يدخل البحر يبحر

ي كل صيف يذهب الوالد ـــ
ي وسط ورفاقه  ف 

لإلبحار ف 
 وسط عرض .  البحر 

ي الحي ضجيج. فإذا حان رحيل 8
 قام ف 

 جاء حان
ي الحي ضجيج عالقة 

بما قبلها نتيجة  قام ف 
 لسبب

ي 
 المودعي    الحي  وقت الرحيل للبحر ، تشاهد أهل وف 

 ارتفع قام للرفاق وقد أرتفع صوتهم . 

 أصوات متداخلة ضجيج

ي صفوف خالهم بعض 9
. من يراهم ف 

 الحجيج
 ) خالهم بعض الحجيج ( حسبهم خالهم

ي إبحارها بقوافل الحجاج . شبه 
 السفن ف 

ي  وتقف السفن
البعض ومن  بعضها وراء صفوف ف 

 الحجاج الحجيج .  الحرام هللا لبيت يشاهدهم يعتقدهم حجاج

. يحملون الزاد والماء وذكرى  10

 كاألريــــج
ي مادي يحمل  الطعام الزاد  صور الذكرى بشر

 عن الوطن الطيبة والذكريات والماء األكليحملون  توحي بحب الغواص ألهله ) ذكرى كاألريــــج (
 الرائحة الطيبة األريــــج

 . ودعوهم بابتسام ال بنوح أو نشيج11
 نوح ونشيج ( x) ابتسام  بكاء نوح

 عالقة تضاد
فعوا ؛باالبتسامة  عليكم أن تودعوهم   من لثر

 صوت البكاء نشيج بالبكاء وابتعدوا عن ، معنوياتهم

خالق الكون لهم عودا . واطلبوا من 12
 بهيج

 ـــ رجوع عودا
  بالسالمة لكم يعيدهم أن سبحانه هللا واطلبوا من اطلبوا : أسلوب أمر غرضه الطلب والدعاء 

 مفرح بهيج



 

 

ي   –األول اإلعدادي  قصيدة ) الـمـسـيـرة ( المقطع الثالث ) ج (                          
ح أ.               2018/2019الفصل الدراسي الثان            اسم ناص رحال                             بشر

الشاعر  الفكرة الرئيسة للمقطع  ) ج ( : 
يرسم صورة عن أحوال المودعي   و 
المرتحلي   عند بدء انطالق الرحلة  

   

ي المفردات
 معان 

ح البيت واألساليبالصور الجميلة   شر
 معناها الكلمة

13 ّ . ومض  المحمل فامتدت من الير

 األيادي
 السفينة مض  

 الرفاق لتوديع األهل أيدي وتنطلق السفينة وترتفع نتيجة لسببعالقة امتدت بما قبلها : 
 أشارت المحمل

. لوحت قالت : وداعا إنكم فخر 14

 البالد

 قبله : بما  14عالقة البيت  عز لوحت
 تفصيل  بعد إجمال

تلوح وكأنها تقول : وداعا الوطن فخور بك  األيدي
 المنشد فخر . وبعملكم 

. رفع النهام صوت العزم بالصير 15

 ينادي

شبه العزم باإلنسان صاحب  ) صوت العزم ( اإلرادة النهام
 الصوت القوي . 

ي  عند ذلك
ي  النّهام دور يأنر

هم تسليتهم ف   وتصبث 

 ينافس العزم الجميل بصوته عزائمهم وتقوية

. يتحدى عاصفات البحر والموج 16

 المعادي

 عواصف يتحدى

 لألمواج التحّدي روح فيهم يبّث  الذي الصوت هذا صور العاصفات بشخص يتحداه 

 المهاجم عاصفات .  والعواصف

ي  المعادي  مغن 

. منشدا : للرزق اسىع وعىل هللا 17
 اعتمادي

 اقصد منشد
وأنهم  ٬ الرزق لكسب يسعون بأنهم يذكرهم عالقة البيت بما قبله : إجمال بعد تفصيل 

 ألم اسىع  هللا يعتمدون عىل

يحي يا عيون األهل من 18 . فاسير
 شوك السهاد

جعل لألرق شوكا كما  ) شوك السهاد ( السهر واألرق شوك
 ما دام هللا يرعاهم وال يخافوا عليهم فليطمي   األهل  لبعض النباتات شوك

 السفينة السهاد
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 ودالالتها الصور الجمالية و  معناها الكلمة البيت  
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ي الخافق   ك اد دعداٍع إىل العهد الجدي. 1
ي ف 
 ي   عال ك فاستأنف 

ي مسلم يدعو العرب للتطور واألخذ بموجبات التقدم ،  مواطن عرب 
 فعودي وأكملي تاريخك المتقدم . 

 

 داع 
 العهد 
ي 
 استأنف 

 الخافقي   
 
 عالك

 

ناصح 
الزمن 
 تابعي 
ق  الشر
 والغرب
 رفعتك
 

ي هي  أمة العرب -2 ي يرجع صور الشاعر األمة أمنا:  -الت  ها كل العرب إلي  العربية باألم الت 
 العرب.  الوحدة والتقارب بي   كل ليدلل عل

ي الدهر:  -4
 ويحاسب أمام القضاء ليدلل بالخصيم الذي يحاكم صور الشاعر الدهر -نقاض 

ي كل عل قوة حجة العلم والفهم
 زمان ومكان .  لكسب كل قضية ف 

ء المملوك شبه الوفاء بالشخص الذي يمالك شيمتنا الوفاء (    -5 ي  متلك ، واألخالق بالشر
ف السابق لألمة صور الشاعر المجد   : انطوى من مجدنا-بالعلم ننش  ما  -7 العربية  والشر

ه بمعرفة ما فيه عيد فيحتاج إىل منب أغلقت دفتاه منذ زمن بالكتاب الذي بالعلم  ينشر
 والفهم واإلبداع. 

ي هي أ م-2  نميته ونماك.  ر الفخاأ ي    ا نيا أمة العرب الت 
ك كاألم الرحيمة ، ما هذا الفخر باالنتماء  يا أمة العرب يا من نعتب 

 للعروبة الذي صنعته فينا ونعب   به ؟

 الفخار

 نميته

الفخر 
 والزهو
 طورته

 اإليحاءات  ب الياألس

ي -
النصح غرضه  أمر  : أسلوب فاستأنف 
 واإلرشاد

 غرضه  نداء أسلوب   :  يا أمة العرب -
 التعظيم

   أسلوب  ؟ الفخار نميته ونماكأي  -
 التعجب والفخرغرضه : استفهام 

ي   أسلوب  :  ال بالصارم الفتاك -
غرضه نف 

 ستبعاداال 
إنا  -الم ( –) إن    فإنه لسعادة األقوام  - 

ي 
توكيد التوضيح أسلوب   -نقاض 

 والتشجيع
 
 

 من الشاعر يحدد فلم نكرة جاءت : داع

لتدل عل العموم ال  العربية األمة يدعو
 .الخصوص 

 والتقدم التطور وزمن عهد :الجديد العهد

 .والعلم والحداثة

 والتوسع باالنتشار يوحي   :لخافقي   ا

 والشمول
 
 
 
 
 

ي -3
ي الزما ن وتنقض 

ي القلو ب هوا ك     ثه أحدايمض 
وهوا ك منا ف 

وحبك يا أمة العرب يحتل القلوب  نكب  وتتبدل األيام واألحداث ، . 
 ال يتغب  

 حبك هواك

الي
ألس

ا
 ب

ية 
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الم
د ا
عي
ست
ي 
ت 
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ي نقا ا إن-4
ي أحسا الدهض 

 بالرأ ي ال بالصارم الفتا ك .    بنا ر ف 
بتبادل  تعودنا نحن العرب والمسلمي   أن نتفاهم ونحاسب أهلنا ،

 اآلراء والتفاهم وليس بالسيف والقتل . 
 

ي 
 نقاض 

 أحسابنا 
 رالده

الصارم 
 الفتاك

نحاسب 
أهلنا 
الزمن 
القاطع 
 القاتل

 االقوام خي  مالك  لسعادة   فإنه الوفاء انشيمت ك مال و-5
ي أخالقنا وتعاملنا ، وهذا 

يتحكم الوفاء واإلخالص لبعضنا البعض ف 
 من أفضل ما يسعدنا . 

 شيمتنا

 أشباحنا 

 الفداء

أخالقنا 
الروح بعد 
الموت 
 التضحية

 . ك فدا ء ءالفدا م يو  أشباحنا      حنا أروا ، اآالمن آمالنا-6
اء تمنياتنا ورغباتنا هي ما يؤلمنا عندما نسع لتحقيقها ، وأرواحنا فد

 لهذا الوطن

 يوم 

 ءالفدا 
 فداك

يوم 
 الحرب 
 من أجلك

 العالقات

 ."خب   األقوام لسعاد فإنه :العالقات

 سبق ما تعليل

ي  من وهواك"
 سبق لما نتيجة"القلوب ف 

 
 
 

 توضيح عالقة :  آمالنا .... آالمنا 
ي 
سبب عالقة  داع إىل العهد ... فاستأنف 

 ونتيجة
 توضيحعالقة   أرواحنا ... أشباحنا

 
 
 

العلم 
سبيل 
 المجد

  ذكراك مجدنا   وبه نزكي بالورى  من انطوى  ماننش    بالعلم -7
ي القديم بواسطة العلم و المتعلمي   ،  سنعيد تاريخنا ومجدنا العرب 

 انطوى وب  هذا العلم سيعرف الناس حقك وقوتك
نزكي 
 الورى

مض  
نمدح 
 الناس
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كار
ألف
الشباب رجال الفكرة العامة :  ا

المستقبل فیجب تشجیعھم 
لذلك وإعدادهم  

ي المفردات
 معان 

ح البيت وااليحاءات  الصور الجمالية و األساليب  شر
 معناها الكلمة

ب و
شبا

م ال
را ت
الح

وة 
دع
ال

 

هم
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د
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تق
س
لم
ء ا
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 . حي الشباب وقل سالما 1
وعماد  أمل فهم ، سالموال بالتحية الشباب على قبلا : حـّي الشباب / قـل سالما أسلوب أمر قدم التحية حي  إنـكـم أمـل الـغـد

 المستقبل . 

 . صحت عزائمكم عىل2
 دفع األثيم المعتدي

 إرادات عزائم
متفقة عىل الدفاع عن الوطن والوقوف ضد من  إرادة الشباب صور العزائم بشخص يصحو ويستيقظ

 المخط   األثيم يحاول االعتداء . 

 . وهللا مد لكم يدا3
 تعلو عىل أقوى يد

  ) هللا مد لكم يدا ( ساعد مد
  توحي بمساندة هللا للشباب الصالح . 

لكم يد سيمد  بل يخيّبكم لن فإنه هللا على وباعتمادكم
 ترتفع تعلو ى . القو أكبر على انتصر معه هللا كان ومنالمساعدة 

طن
لو
ل ا
 أم
هم

ب 
شبا

ال
 

ي أثرت لك الشباب4  . وطن 
 كأنه الزهر الندي

صورشباب  الوطن بالزهر  ) كأنه الزهر الندي ( قدمت لك بحب أثرت
 توحي بقوة الشباب وحيويته . المثمر . 

أضح أن استعداد على فأنا ، نفسي من أغلى عندي أنت وطني
ي الجميل القوي .   يّ  الطيب الصغت   الندي بشبان 

 . البد من ثمر له5
 يوما وإن لم يعقد

 بالتأكيد البد
ما شبه الشباب بالشجر و ( له ثمر من بدّ ) ال

 ر .ابالثم لوطنه إنجازاتمن يقدمه 
ي  الشباب فيهم الخت  الكثت  ، وسوف تثبت لك األيام يا وطن 

 يثمر يعقد أنهم يمتلكون قدرات ممتازة لخدمة الوطن . 

 . ريحانه العلم الصحيح 6
 وروحه الخلق الحسن

صور الشباب  ) ريحانه العلم الصحيح ( أساسه ريحانه
 بالشجر الذي يحمل ثمار العلم العطرة . 

ي حياته عىل شيئي   : 
 الشباب لدينا يرتكز ف 

 تكوينه روحه ) العلم ( و ) األخالق الحسنة (  

فداء 
الشاعر  
 لوطنه

ي ، وإن القلب يا7  . وطن 
ي بحبك مرتهن  شبه القلب بالسجي    ) إن القلب مرتهن ( مرتبط مرتهن وطن 

ي .  أسلوب نداء از : يا وطن  ي ال يستطيع ترك حب الوطن .  غرضه الفخر والعتر   قلن 

 . ال يطمي   فإن ظفرت8
ي  حصلت ظفرت بما يريد لك اطمأن

 : ال يطمي   .  أسلوب نف 
ي الهدوء والراحة إال إذا وصل الوطن  ال تستطيع نفسي وقلن 

 للتقدم ونال ما يرغب . 



 
 
 
 
 

 


