
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

  

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 عـــمــان
ُ
أهـــل

:النـــص الشــــعري

85كتاب مهاراتي يف القراءة صفحة 
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أهــداف الــــدرس

أن يُعرف الطالب صاحب النص أن يبين الطالب األفكار الرئيسية من النص
الشعري

أن يقرأ الطالب النص األدبي قراءة 
جهرية معبرة

الجديدةالمفرداتالطالبيوضحأن
almيالشعرالنصفيالواردة
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(2000-1922)عبداهلل بن علي اخلليلي 

شاعر عماني ولد يف أسرة شهد هلا بالعلم واإلفتاء واألدب، 
نشأ يف والية مسائل وتلقى العلم على يد عمه اإلمام حممد 

.بن عبداهلل اخلليلي
على ركاب "و " وحي العبقرية"شعرية مثل داووينله

".اجلمهورية

aصــــاحب النـــــص
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عزيزي الطالب قم مبتابعة املقطع 
املرفق يف منصة الدرس
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حتليل النص الشعري
:املقطع األول

ـشرف لعمان عرب العصور
ُ
.يتحدث الشاعر يف املقطع األول عن التاريخ امل :الفكرة الرئيسية من املقطع األول

عميق: ثاقب :الثروات اللغوية
شهرة ال, الذكر احلسن املنتشر بني الناس:صيتا 

الشكر واحلمد: ثنا 
.معرتف بالفضل: مدين 
الظاهر ومضادها املبهم , الواضح : املبني 
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:املقطع الثاني

يتحدث الشاعر يف اجلزء الثاني عن العمانيني وتلبيتهم لدعوة النبي 
.ودخوهلم لإلسالم طوعا

:الفكرة الرئيسية من املقطع الثاني

ال يضعف: ال يلني :الثروات اللغوية
قدمنا : وفدنا 

almاملدرك العاقل املهتدي: األرشدين 
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:املقطع الثالث

يتحدث الشاعر يف اجلزء الثالث عن صدق العمانيني والتزامهم بالعهد 
.حىت بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم

:الفكرة الرئيسية من املقطع الثالث

نتمهل أو نتأخر: نرتيث :الثروات اللغوية
تويف الرسول: قبض املختار

حافظنا ومضادها نقضنا: التزما
القوي: املتني  

امليثاق و اجلمع العهود: العهد 
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ظهرت يف األبيات جمموعة من الشخصيات عينها مع التوضيح: نشاط

املقـــــــصودالشــــخــــصــيــــــة

املختار
مازن الطائي

عمرو
ابنا اجللندى

almخليف املصطفى
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الواجب المنزلي

_____ _____

ية اقتبس الشاعر ألفاظا قرآنية يف املقطع الثالث، أشري إىل اللفظ القرآني ثم استخرج اآل
.القرآنية من املصحف الشريف
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