
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 روابط مجموعات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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         2شرح قصيدة }شباب قومي {لغتي مدخل الوحدة الخامسة ف

االبيات بشكل عام تدور حول فكره واحده وهي الدعوه الى العلم والتمسك 

القويم وسنة نبيه محمد عليه السالم في زمن كثرت فيه الفتنه  بشرع هللا

 والفرقه

 

 : بالنسبه لشرح االبيات اما

 

  الدجى قبس شباب قومي وأنتم في

  للقانطين.. أجيبوا دعوة الداعي

 

الشاعر خطابه ودعوته للشباب وخص الشباب هنا النهم  هنا يوجه

عليه) وشبههم بالقبس الذي يضيئ في  مستقبل االمه وعمادها الذي يعتمد

  ,.. الداعي للعلم الليالي المضلمة( ويامرهم ان يستجيبوا لدعوة

 

  لإليمان في وطن للعلِم للنورِ 

  د فيه الشعب والراعيالدين وح ِ 

 

دعوة الداعي للعلم والنور وااليمان في بالده  يامر الشباب باستجابة

بالديانة االسالميه التي ال تفرق بين  ووطنه .. ثم يصف وطنه بانه يدين

  اال بالتقوى راعي وملك فالشعب كلهم سواسيه ال فرق بينهم

 

  دعوا تقاليد أهل الغرب والتمسوا

 للمسلم الواعي ا  في دينكم بلسم

 

بلده بان يتركوا  في هذين البيتين دعوه صادقة من الشاعر وامر لشباب

الثقافات  عادات وتقاليد اهل الغرب التي دخلت على بالدة نتيجة الختالط

االجنبيه ويامرهم بان يسلكوا طريق الدين االسالمي الذي هو شفاء لكل 

 ,.. واعي يبحث عن السعادة االبدية مسلم
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  فجركم أمال   شباُب قومي أرى في

  هيهات يفنى بأمراض وأطماع

 

هذين البيتين توجيه من الشاعر وبث روح االمل في شباب قومه  في

في مستقبلهم اياما تحمل في طياتها االمل  فيقول لهم انه يرى ويتطلع

الدين االسالمي بعيده عن  الموعود بمستقبل باهر وحياة رائعه في ضل

 ,.. من امراض الغرب وافكارهم الدنيئة كل ما يشوبها

 

  الدرع أنتم ألقوام يشتتهم

  تخطيطهم أبدا  في غير إجماع

 

دروع  يصف شباب قومه بانهم كالدروع الحصينه التي تحمي البالد فهم

 الولئك الذين تضللهم افكارهم الهدامه وتشتتهم مخططاتهم الفاشله التي لن

  يجتمعوا عليها ابدا

 

 

  فرقتهم قدوة في ليلكونوا لهم 

  وحققوا الحلَم في الدنيا بإبداع

 

يكونوا قدوة صالحة ونافعه الؤلئك االقوام الذين  يامر الشاعر الشباب بان

لهم حققوا احالمكم بدقة واتقان  تفرقوا وتخبطوا في افكارهم ويقول

 ,.. الحسنه وانشروا العلم وااليمان في اقوامكم بالحكمة والموعضة
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