
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe الرابع         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lesson  تعلم ياصغيري نشيد                        

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 : يابطل من حفظك أكمل األبياتـ 1

 ............ فانهل               ياصغيري و................ من كتاب  

 خير ..............حين ..........          خير ...........  ..............

 كم من البلدان ..................            حين ...........العلم منها 

 عنها ..............تركته و......................                 فنأى 

 ..................ن للعلم اقرأ التاريخ ................                 إ

 أي .......... أي ............                 يرفع ........... لواء

  

 ؟  ......................................... ـ مااسم الشاعر2

 .......................؟ .................. ـ ماالفكرة الرئيسية لألبيات3

 

 : من األبيات السابقة استنتجـ 4

 ..........ـ كلمة تبدأ بهمزة وصل ..................              ـ أسلوب نداء .......... 

 ..................... أسلوب أمر.......................                         ـ  اسم مجرورـ 

 .........( ..... ضعفت.....                ـ مرادف ) ع ..............ـ كلمة تبدأ بهمزة قط

 ................: ....... تعبير مجازي( ......................             ـ  البلدـ جمع كلمة ) 

 

 ؟بماذا يأمرنا الشاعر في البيت األول ـ5

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

 ؟ ماسبب تأخر البالد وضعفها  ـ6

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

 ؟ ................................................. ضع عنوانُا آخر للنشيد ـ 7

 

 ( ؟ اقرأ التاريخ ينطقمانوع التعبير في قول الشاعر )  ـ8

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

 اكتب البيت الدال على : ـ9

 ـ العلم مهم في حياتنا كالماء :

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

 العلم يرفع راية الوطن ـ 

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

 تقدم البالد وتركه يؤدي إلى ضعفها وتراجعها ـ العلم سبب في 

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

 

 اختر بيتًا أعجبك واكتبه بخطك الرائع ، ثم بين سبب اختيارك لهذا البيت : ـ10

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

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



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe الرابع         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lesson  تعلم ياصغيري نشيد                        

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 : يابطل من حفظك أكمل األبياتـ 1

 تعلمفانهل               ياصغيري و العلم من كتاب  

 يتكلم  خل  خير                   تُسألحين  ردخير 

 العلم منها  ضاعحين             هانتكم من البلدان 

 عنها اإلشراقفنأى                  استهانتوتركته 

 بقاءن للعلم إ                 ينطقاقرأ التاريخ 

 لواء العلميرفع                  منطقأي  عقلأي 

  

 جابر البسيوني؟   ـ مااسم الشاعر2

 العلم والتعلم؟  ـ ماالفكرة الرئيسية لألبيات3

 : من األبيات السابقة استنتجـ 4

 ياصغيريـ أسلوب نداء               استهانت / اقرأـ كلمة تبدأ بهمزة وصل . 

   اقرأ التاريخ أسلوب أمرـ                         كتاب   اسم مجرورـ 

 هانت(  ضعفتـ مرادف )                 أي / إنع ـ كلمة تبدأ بهمزة قط

 نهلمن كتاب العلم فا:  تعبير مجازيـ              البلدان(  البلدـ جمع كلمة ) 

 

 ؟بماذا يأمرنا الشاعر في البيت األول ـ5

 العلم والتعلم ضرورة يأمرنا الشاعر في البيت األول ب

 ؟ ماسبب تأخر البالد وضعفها  ـ6

 ضياع العلم وانتشار الجهل 

 لتعلمالعلم وا/  العلم طريق الفوز/  علم يرفع لواء الوطنال؟  ضع عنوانُا آخر للنشيد ـ 7

 

 ( ؟ اقرأ التاريخ ينطقمانوع التعبير في قول الشاعر )  ـ8

  بير مجازيتع

 اكتب البيت الدال على : ـ9

 مهم في حياتنا كالماء :فهوالعلم الدعوة إلى ـ 

 من كتاب العلم فانهل              ياصغيري وتعلم.

 العلم يرفع راية الوطن ـ 

 أي عقل أي منطق           يرفع العلم لواء

 تقدم البالد وتركه يؤدي إلى ضعفها وتراجعها ـ العلم سبب في 

 كم من البلدان هانت                 حين ضاع العلم منها 

 

 بللطالترك ي     اختر بيتًا أعجبك واكتبه بخطك الرائع ، ثم بين سبب اختيارك لهذا البيت : ـ10

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

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



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe الرابع         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lesson  تعلم ياصغيري نشيد                        

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 


