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 ورقة عمل عن نشيد)زمن الطفولة( 

 

 

 

 

 

 

 

 -فظنا:هيا بنا نكمل النشيد كما ح(1

              

 ذاجة و ...................إنا لفي ............... الطفولة والس              

 

 والزهور  ....و ..............البالبل كما تحيا ... ...........             

 

 ................  سوى مرح السروريام لم نعرف من أ              

 

 وبناء .............. الطفولة تحت أعشاش ..................              

 

 .............. فتهدمها الرياح فال ................ وال نثور               

 

 ...و ......... .................. وللزنابق ك للـــونعود نضح              

 

 ونظل نركض خلف أسراب ................ المستطير               

 

 كالبالبل للحياة وللـــ ................نشدو و ...............                

 

 ونظل نقفز أو ................ أو نغني أو ................                

 

 ........... اللهو الجميل وليس............. الفتور..ال ..                
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 (من قائل هذه األبيات؟2

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

 

 -ابحث في النشيد عن:(3

 

 ....... ،  ...........................    (كلمتان بينهما ترادف: ..............، .................   أ

 

 ب(كلمتان بينهما تضاد: .................. ، ................

 

 -كل من: مرادفت (

 )الضيق والملل( :...................... )البراءة(: .....................      

 

 .......)نتحدث كثيًرا(: ..............        : .....................)جماعات(

 

 -ث(جمع كل من:

 

 : .................          *طائر: .................البلبل*    عش: .....................*

 

 -:هذا المعنى ىالبيت الدال عل نستنتج (هيا 4

 

  زمن الطفولة براءة وبساطةفي أ( 

 

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

 

 الفراشات الطائرةوراء ب(نجري 

 

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

 

 الضيق ت(ال نمل من اللعب الجميل واليدركنا

 

.................................................................................................... 
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 نموذج اإلجابة                                            

 

 

 

 

 

 

 

 -فظنا:هيا بنا نكمل النشيد كما ح(1

              

 الطهورذاجة و الطفولة والس زمنإنا لفي               

 

 والزهور  لجداولاو البالبل كما تحيا  نحيا             

 

 سوى مرح السرور نياالدأيام لم نعرف من               

 

 الطيورالطفولة تحت أعشاش  أكواخوبناء               

 

 وال نثور نضجفتهدمها الرياح فال نبني                

 

 الغديروللزنابق و  مروجك للـــونعود نضح              

 

 المستطير الفراشف أسراب ونظل نركض خل               

 

 حبوركالبالبل للحياة وللـــنرقص نشدو و                 

 

 ندورأو نغني أو  نثرثرونظل نقفز أو                 

 

 الفتور يدركننا اللهو الجميل وليسنسأم ال                 
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 (من قائل هذه األبيات؟2

 الشاعر أبو القاسم الشابي

 

 -يد عن:ابحث في النش(3

 

 نثور،   نضج       سرور، مرح(كلمتان بينهما ترادف: أ

 

 تهدم،  نبنيب(كلمتان بينهما تضاد: 

 

 -كل من: مرادفت (

 الفتور)الضيق والملل( :      السذاجة)البراءة(: 

 

 نثرثر)نتحدث كثيًرا(:        أسراب: )جماعات(

 

 -ث(جمع كل من:

 

 الطيور*طائر:          البالبل: البلبل*    أعشاشعش: *

 

 -:هذا المعنى ىالبيت الدال عل نستنتج (هيا 4

 

  زمن الطفولة براءة وبساطةفي أ( 

 

 إنا لفي زمن الطفولة والسذاجة والطهور

 

 الفراشات الطائرةوراء ب(نجري 

 

 ونظل نركض خلف أسراب الفراش المستطير

 

 الضيق ت(ال نمل من اللعب الجميل واليدركنا

 

 الجميل و ليس يدركننا الفتورالنسأم اللهو 


