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 شرح وتحميل جسيع دروس الرف الثامن ما عجا الجرسين األول والثاني

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 لمرف الثامن (سشجيانة من فمدطين)القراءة درس

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

-امتز مغ جدسي الدػء أنو -قج امتشع عشو-شيجت الذيادتيغ أنياحدبيا -:تػكيج بقج مع الفعل الساضيقج لجغتياالتهكيج: 
 أني ألقيُت بعس مالمح شخريتيا.

 لعسخ وأنا أتعّجل لقاء ربي؟لمشفي.ما حاجتي بصػؿ ااالستفهام:

 يا حبيبي:لمتحبب والتقّخب.-:لمتحبب والتقخب والتعطيعيا ستيالشجاء: 

 .زيتػنة قجيسة كسا تحتزغ ولجا  تحتزغ جحع -قج لجغتيا كأّف أفعىانتفزت التذبيو:

: وإذا انتفزتليا:"هللا يخميظ يا ستي" إذا قمتُ -هللا:والفاء واقعة في جػاب الذخط فيي في ذكخفي صالة  فإف لع تكغالذرط: 
عغ أمخ:وجػاب الذخط مححوؼ مفيـػ مغ  إذا نيتولكشو كاف وّقافا  عشج أمو -مشو لع نأكلزيتػف أرضشا  فإذا ُعرخ-لمتخجيح

بي عارض مغ  إف ألعّ -: وجػاب الذخط مححوؼ مفيػـ مغ الدياؽ تقجيخه)كاف وّقافا (إذا غزب-الدياؽ تقجيخه)كاف وّقافا (
-السذاىج رأىالدشجياف متذابيا   ولسا كاف-السمح نثخت مغ الخقية فإذا فخغت-تفعل: وإْف لالحتساؿ والتذكيظ كانت مخض
 .(يػـ مغ الدياؽ تقجيخه)يتخّصفو الغداة إلى حيغ لحسشا: وجػاب الذخط مححوؼ مف وإف استباحػافو الغداة يتخص

 .لكشو كاف أكبخ مغ العبارة-كاف وّقافا  عشج أمو لكشو-الشفذ السصسئشة لكشيا االستجراك:

 .يا ستي هللا يخميظالجعاء:

 .بل ىي دعػة عميّ اإلضراب:

 لاللتساس:الفعل مجدوـ بححؼ حخؼ العمة.ال تجُع عمّي:الشهي:

 أكبخ.-أبعج-الشاس أحغّ  كانت مغالتفزيل: 
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فمع أسسعيا قّط -أف ترحب معيا مجمجات الفقو دوف -وال تعجال  لسػت-لع تكغ تقػؿ ذلظ تبخما  -لع تكغ في صالة :الشفي
القز السكخور في أف يخمق  ال يخفق-نسلّ أف دوف -ما كانت تفعل ذلظ بميجة األـ الستحكسة-لع تأكل مشو -تحكخ أحجا  بدػء

 فيشا عشرخ التػتخ.

 إنسا-قمبي:بالشفي واالستثشاء لمتػكيج والتخريز إال يدع تمظ الدشجيانة ليذجالدة عمى سجادة+ إال أذكخ ججتي ال: القرر
 أدعػ لظ.

 مجسهعة العالقات وقيستها -

 قز وحكاية.-تعيج ومكخور-ب نعػذ ب وندتذفع-عائل وفقيخ يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

 .يهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

فأسشج رأسي -فشعػذ بيا مغ غزبات الػالج-فيقف عشجه-فتقػؿ-فأقػؿ-فكشُت إذا لقت ليافي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
 بو.جيء فإذا ُعرخ زيتػف أرضشا و -(فيشترف السطمػـ-إلى ركبتيا

ألنيا تعتقج أنو -عشجه لحاجتشا ندتذفع بيا-سالـ دائع مع ربيا+فحلظ أبعج شيء عغ شخريتيا:الفاء سببيةيي في ف التعميل:-
 امتز مغ جدسي الدػء.

 استصاعت تقّخبا : بقجر استصاعتيا. ماما مرجرية: زادت عمى ذلظ مغ الشػافل -

 عشج أمو: لمسبالغة والكثخة. وّقافا  كاف  -

 األمخ.: الشيي عغ ذلظ ما كانت تفعل-

 كشا صغارا : لمساضي مغ الدماف. إذْ -

 كشُت أحب أف أستمقي عشجىا:كع خبخية لمكثخة، والالـ لمتػكيج. لكع-

 بعج:سػؼ لمسدتقبل البعيج+وما مػصػلة. فيسانخاىا  سػؼ-

 يػشظ أف يتخّصفو الغداة:يػشظ لقخب وقػع الخصف.-

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 فمدصيغ:شبو الججة بالدشجيانة، وتػحي باالعتداز بأبشائشا وأججادنا، وضخورة احتخاميع وتقجيخىع.سشجيانة مغ -
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ضػػة، وشػػبو انتفاضػػتيا بػػأفعى لػػجغتيا، انتفزػػت كػػأف أفعػػى قػػج لجغتيا:شػػبو اعتػػخاض الجػػجة عمػػى الػػجعػة بصػػػؿ عسخىػػا باالنتفا-
 وتػحي بخفزيا التاـ لمجعػة بصػؿ العسخ.

 ة التي استػفت ميستيا:شبو الشفذ بعسل مدتػف ى.ولكشيا الشفذ السصسئش-

 أصابت حطيا: شبو الشفذ بإنداف يشاؿ حطو في الجنيا.-

 دوف أف ترحب معيا مجمجات الفقو:شبو السجمجات بإنداف ترصحبو الججة معيا.-

 الدشجيانة السػرفة:شبو الججة بدشجيانة متجحرة ومستجة.-

 مادي يسدظ. أمدكت لدانيا عغ الخػض:شبو المداف بذيء-

 لع تأكل مشو حتى تخخج مشو حق العائل:تػحي بكـخ الججة الستػارث.-

 تدتطل بطميا:شبو الججة بذجخة سشجياف تدتطل األسخة بيا.-

 كاف احتخاـ أبشائيا ليا نيجا :شبو االحتخاـ بالشيج.-

 فيقف عشجه:داللة عمى احتخاـ األب لكالـ أمو الججة وبخه بيا.-

 الػالج:شبو الغزبات بإنداف نعػذ بو. نعػذ بيا مغ غزبات-

 تسدج شعخي الخذغ:تػحي بحشاف الججة عمى أحفادىا.-

 كانت ججتي مدتػدع الحكايات:شبو الججة بالسدتػدع، وتػحي بكثخة حكاياتيا.-

-.  نحىب مع الحكاية إلى تخػـ سحخية: شبو الخياؿ الداحخ في الحكاية بالحىاب إلى التخـػ

:شػػبو القمػػب بسكػػاف تتدػػع فيػػو الجػػجة، وشػػبو ججتػػو بالدػػشجيانة  ألنيػػا صػػابخة مثميػػا وشػػامخة، ة إال قمبيلػػيذ يدػػع تمػػظ الدػػشجيان-
 وتتجحر في األرض.

 تحتزغ إرثيا: شبو اإلرث بصفل ُيحتزغ.-

 تحتزغ جحع زيتػنة كسا تحتزغ ولجا :تذبيو تسثيمي، حيث شبو احتزاف الججة لجحع الديتػف كاحتزاف األـ لصفميا.-

 بيغ الكمسات:شبو الكمسات بصخؽ يسّخ بيا الغداة. الساروف -

 لكشو كاف أكبخ مغ العبارة:تػحي بذجة حدنو عمى ججتو وفخاقيا.-
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 :مجسهعة السفردات الججيجة-

:ضػػػػػجخ ومملتاسػػػػػتستاع -فخوة:غصػػػػػاء الغػػػػػشع-تشع:تعبخ+تشتذػػػػػخ الخائحػػػػػة-سػػػػػجادة: سػػػػػجادات    -سػػػػػكيشة:ىجوء-وتذػػػػػػيقتبـخ
-ألركػػػاف:ركغ-شػػػقاءتراحة-انتفزػػػت:ثارتتىجأت-أفعى:ثعبػػػاف ج:أفػػػاع  -مالمح:معػػػالع ؼ:ممسػػػح-يخيحتيتعػػػب-تعجػػػلتبطء
-حدػػػػبيا:كفاىا-متحكسة:مدػػػػيصخة-غزبترضػػػػا-فقيختغشػػػػي-أمدػػػػكت:امتشعتتأقبمت-اسػػػػتػفت:أتست وأكسمػػػػت-نػافل:نافمػػػػة

-عػػػارض:مكخوه-تسدج:تسدػػػح-أرممػػػة:أرامل-ف:نصمب الذػػػفاعةندتذػػػ-أحّج:أشػػػج-مػرفػػػة: مستػػػجة-سشجيانة:شػػػجخة مػػػغ األحػػػخاج
-تخػـ:حػػػػػػػػػػجود فاصػػػػػػػػػػمة-نمّح:نرػػػػػػػػػػخّ -تخقيشي:تعػػػػػػػػػػةوذني-فخغت:انتيػػػػػػػػػػت-ألّع:أصػػػػػػػػػػاب-تشجمي:تطيػػػػػػػػػػخ-يخفق:يفذػػػػػػػػػػلتيشجح

-يتخصفو:تدػػػػػػخقو-عطيسػػػػػػةتحقيخة-تحتزغ:تزػػػػػػع-غداة:غػػػػػػاز  -نبػػػػػػأ:خبخ عطػػػػػػيع-تذػػػػػػػيقتممل-مألػؼ:شػػػػػػائعتغخيب وشػػػػػػاذ
 مطمػـ:ج:مطمػمػف ومطاليع.-ج:عػارض عارض:أمخ+الدحاب+ما اعتخض الصخيق

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-جػيء ب-أحّغ عمى-الخػض في-أمدكت عغ-زادت عمى-ترحب مع-تجُع عمى-تشع عغ-مرشػعة مغ–جالدة عمى    
يحمػػ -أسػشج عمػى-ندتذػفع ب-نعػػذ ب-أبعػج عػغ-امتشػع عػغ-أمختو ب-ييع ب-نيتو عغ-تدتطل ب-تمتف حػؿ-تخخج مغ

 يػشظ أف.-استصعت أف-نمّح عمى-فخغت مغ-ألع ب-تخقيشي ب-ب

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 ديغ ودنيا. الجشاس: يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:-

 وإنسا أدعػ لِظ. ،: ال تجُع عميّ السقابمة تهضح السعشى وتبرز الفكرة-

ػـ السطم-ديشيا ودنياىا-يتو وأمختون-والسػتالحياة -حمػىا ومخىا-يخيح وشقاء:هضح السعشى ويبرز الفكرةالطباق اإليجابي:ي-
 نسّل وتذػيق.-والطالع

 السداواة)فيشترف السطمـػ مغ الطالع(.-حق الخعاية والعشايةحقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=wqi6KL0YJhU فيجيه عن الجرس:-
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 لمرف الثامن (كرامة الكرامة)القراءة درس

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

أنيا ميسة -تحدع خالؿ ساعات قميمة:تػكيج بالديغ لمسدتقبل القخيب لمتػكيج واإلصخارستكػف ندىة+سالحخب وأّف التهكيج: 
 يدسع. وكمّ أصبح العالع -حدشا :تػكيج بالسفعػؿ السصمق بالء  أبمػا -أف إرادة السقاتميغ راسخة -سيمة

 إرادة السقاتميغ راسخة رسػخ جباؿ الدمط. التذبيو:

 كانت ممحسة سّصخ فييا مقاتمػ الزفتيغ بصػالت. بل اإلضراب:

 القائج األردنّي مذيػر حجيثة رفزػا الصمب. لكغ :االستجراك

ال -لغ نشدى صػرة جشجي-لع تخصخ ليع عمى باؿ-فمع يدتصع العجو تحقيق أىجافو-لع تكغ السعخكة سيمة :لمتهكيج الشفي
 لغ يشداه.-يقيخ

 جثث وقتمى.-إبعاد وإنياء-ىديسة وخيبة-جثث وأشالء-شجاعة وبدالة يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

 .صباح ومداءيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

عجد قػات فبمغ -فأيقغ أف إرادة السقاتميغ راسخة-فػضعت حكػمة العجو أىجافا  في) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
 فكانت حخب عرابات(.-فرارت أجدادىع نيخانا  حارقة-فيػت خشاجخ الفجائييغ-فحاولػا إحخاؽ السشصقة-االحتالؿ

-حفاضا  عمى سالمتيع-لسا رأوه مغ شجاعة خارقة-لتحقيق أىجافيا-إلبعاد الخصخ عشيا-لتجعميا قاعجة انصالؽ التعميل:-
 الستخداد حقػقو.-ليشالػا شخؼ االلتحاؽ-لتكػف دمى يمعب بيا-ذية اليخبخ-لتكػف شعاما  لػحػش األرض-تسييجا  لمجالء

 رأوه مغ شجاعة خارقة:ما مػصػلة. لسايستمكػف مغ عشجيية ووحذية ماكخة+ مابكل -

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 الكخامة بمجة أردنية تتخبع:شبو الكخامة بإنداف يتخّبع.-

 تيا الفجائية:شبو الكخامة بالقاعجة.لتجعميا قاعجة انصالؽ لعسميا-
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 مأل الخعب قمػب الريايشة:شبو الخعب بساء، وشبو القمػب وعاء، وتػحي بذجة خػؼ الريايشة ورعبيا.-

 معاقبة األردف عمى احتزانو الفجائييغ:شبو الفجائييغ بصفل صغيخ ُيحتزغ، وشبو األردف بأـ تحتزغ أبشاءىا.-

 فعات الدمط بالحداـ.تحػيميا إلى حداـ أمشي:شبو مخت-

 زحفت قػات االحتالؿ:شبو القػات بدمحفاة تدحف.-

 الحخب ستكػف ندىة:شبو الحخب بالشدىة.-

بػػل كانػػت ممحسػػة سػػّصخ فييػػا مقػػاتمػ الزػػفتيغ بصػالت:شػػبو معخكػػة الكخامػػة بالسمحسػػة التػػي تدػػّصخ، وشػػبو البصػػػالت بػػأحخؼ -
 تدصخ.

 أىجافو التي حمع بيا:شبو األىجاؼ بالحمع.-

إرادة السقػػاتميغ راسػػخة رسػػػخ جبػػاؿ الدػػمط والقجس:شػػبو ثبػػات إرادة السقػػاتميغ وصػػسػدىع كثبػػات الجبػػاؿ، وتػػػحي بقػػػة إرادتيػػع -
 وعديستيع، ووحجة الجـ الفمدصيشي واألردني.

 تػزعػا أسػدا  عمى الجباؿ:شبو السقاتميغ باألسػد، وتػحي بذجاعتيع.-

 بالسصخ الغديخ. أمصخت العجو بػابل قحائفيا:شبو القحائف-

 الريايشة الحيغ جغ جشػنيع:شبو الريايشة بأشخاص قج جشت.-

 بكّل ما يستمكػف مغ عشجيية ووحذية ماكخة:شبو السسارسات الإلندانية لمريايشة بػحر ماكخ.-

 فيػت خشاجخ الفجائييغ عمى رقاب جشػد العجو:شبو الخشاجخ بذيء مادي ييػى.-

 جبابات:شبو أجداد السقاتميغ بالشيخاف.فرارت أجدادىع نيخانا  حارقة لم-

 ضخاوة مقاومتيع:تػحي بذجة السعخكة وشجاعة السقاوميغ.-

 تحت وابل كثيف مغ نيخاف الفجائييغ:شبو الشيخاف بالػابل.-

 لتكػف شعاما  لػحػش األرض وكػاسخ الدساء:شبو الجثث بالصعاـ.-

لػو ذيػل يجػّخه، وشػبو اليديسػة بالػحيل، وتػػحي بانتيػاء شػػكة االحػتالؿ انجحخت تجّخ أذياؿ اليديسة:شبو القػات الغازية بحيػاف -
 وىديستيع.
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 لتكػف دمى يمعب بيا األشفاؿ:شبو الجبابات بالجمى.-

 الكخامة العخبية التي ُىِجرت:شبو الكخامة العخبية بساء ُييَجر.-

 ليشالػا شخؼ االلتحاؽ بالثػرة:شبو االلتحاؽ بالذخؼ.-

 الجير الرييػني:شبو الجير الرييػني باألسصػرة. أسقصت الكخامة أسصػرة-

 لّقشت العجو درسا  لغ يشداه:شبو ىديسة الجير الرييػني بالجرس، وتػحي بسخارة اليديسة التي تكبجىا االحتالؿ.-

-رعب:شػػجة الخػؼتاشسئشػػاف-قػات:قػػػة-نيخ:أنيػػار وُنُيػػخ-تتخبع:تقػػع+تجمذ-محػػاذاة:مػازاة    :مجسهعةةة السفةةردات الججيةةجة-
-أسمحة:سػػػػالح-حداـ:أحدمػػػػة-مختفعات:جبػػػػاؿ-احشتزاف:ضػػػػع-أغػار:أمػػػػاكغ مشخفزػػػػة ؼ:َغػػػػْػر-الخصختاألمػػػػاف-بعػػػػاد:درءإ

-بصػالت:شػػػػػػجاعة ؼ:بصػلػػػػػػة-ممحسة:قرػػػػػػة ج:مالحػػػػػػع-ندىة:رحمػػػػػػة ج:ندىػػػػػػات-تحدػػػػػػع:تشتيي-سيمةتصػػػػػػعبة-وزيػػػػػػخ:وزراء
وحذية:شخاسػةترقة ولػيغ -ة:تكبختتػاضػععشجيي-الترػجي: مػاجيػة-أبمػا:أضيخوا شجاعة وبدػالة-خارقة:مخالفة لمعادةتعادية

-جثث:جثة-قحائف:قحيفة-لػاء:ألػية-أيقغتشظّ -بدالة:شجاعةتجبغ-الدالح األبيس:الدكاكيغ والخشاجخ-كتيبة:كتائب-ورفق
-أربػػػػػاع:ربع-رفػػػػػاؽ:رفيق-وحػػػػػػش:وحر-قتمى:قتيػػػػػل-كػاسػػػػػخ: شيػػػػػػر جارحػػػػػة ؼ:كاسػػػػػخ-أشػػػػػالء:أجداء وأعزػػػػػاء ؼ:ِشػػػػػمػ

-خذػػػية:خػؼ-سالسل:سمدػػػمة-قائػػػج:قػاد وقػػػادة-مكبل:مقيػػػج-ساحة:سػػػاحات-شات:شػػػاحشةشاح-اعتخاؼتأنكػػػخ-خشػػػاجخ:َخشجخ
-استخداد:اسػتخجاع واسػتعادة-أسصػرة:قرة حجثت في قجيع الدمػاف ج:أسػاشيخ-ىجرت:ضّيعت+أسيمت-ىخبتنجاة-دمى:دمية

 ىػت:سقصت+أحّبت.-لّقشت:عّمست

-سػّصخ فػي-خّيػل ؿ-اشػتبكػا مػع-تحػيل إلى-ة عمىمعاقب-تسثمت في-إبعاد عغ-تجسعت في   مجسهعة التراكيب المغهية:-
-اعتػخؼ ب-تسييػجا  ؿ-وابػل مػغ-حفاضػا  عمػىٓ-ىػت عمى-يستمظ مغ-تخصخ ؿ-إضافة  إلى-تػزعػا عمى-أيقغ أف-حمع ب
 يدسع عغ.-يمعب ب

 حق الكخامة والحخية.حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=ybNKEzEcecs فيجيه عن الجرس:-
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 نص )في ذكرى معركة الكرامة( لمرف الثامن

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 شرح األبيات:

( يتحجث الذاعخ عغ ذكخى معخكة الكخامة، ويقػؿ: ىشاؾ الكثيػخ مػغ القػخى التػي اختفػى ذكخىػا فػي الكػػف أجسػع، ولكػغ ٗ-ٔ)
في تاريخ السجج والذخؼ بالشار ال بالخصػب والكػالـ، وحيشسػا سػار الجسػع الكبيػخ مػغ  خامة ىي قخية خالجة حفخت اسسياقخية الك

جير الغداة إلى السشاشق السشخفزة في قخية الكخامة كانػا مجججيغ األسمحة ولكغ الذػعب العخبػي ذنػحاؾ كػاف نائسػا  فػي سػبات 
 عسيق كشػـ أىل الكيف ال يبالػف بسا يجخي في الكخامة مغ قتاؿ وعحاب.

( ولع يكغ ألية دولة عخبية ضسيخ حّي يقظ يػجافع فػي معػخة الكخامػة فػي مػاجيػة العػجو إال األردّف، فقػج وقفػػا صػامجيغ ٓٔ-ٗ)
ال ييػابػف السػػػت، وترػجى ليػػع األسػػػد الذػجعاف مػػغ الزػػفتيغ الفمدػصيشييغ واألردنيػػيغ، فقػج كػػانػا يػػجافعػف عػغ مجػػج اإلسػػالـ 

جعاف فػػي السعخكػة ال يخذػػف أحػجا  بػػجوف تفخيػق فػي ألقػػابيع الكخيسػة ورتػبيع العدػػكخية، والعػخب، لقػج كػانػا يقػػاتمػف كاألسػػد الذػ
ولقػج جعمػػػا الجشػػػد لقسػػة سػائغة لمسػػػت الػػحي كػػاف جائعػػا  متعصذػا  لػػجمائيع، حيػػث جػػاءت معخكػة الكخامػػة ردا  ليديسػػة العػػخب فػػي 

العػجـ أف الكخامػػة ندىػة أو كشػػد دفػيغ يدػػتصيعػف ـ التػػي خدػخ فييػػا العػخب خدػارة وىديسػػة كبيػخة، ولقػػج ضػّغ ٜٚٙٔحديػخاف عػاـ 
الحرػؿ عميو والديصخة عميو بكل سيػلة، ولكشيع ىخبػا مغ شجة ما رأوا، حيث إنيع قج تفاجؤوا بجشػد العجو الحي ال شاقة ليع 

 ضج الريايشة.بو، فيػ جشج مدتسيت في القتاؿ، يرشع الذيادة بشفدو ويختدسيا خصى لو، ولقج أبمػا بالء  حدشا  في العخب 

( ولقج عاد جشػد االحتالؿ ميدوميغ، فقج رجعػا بخفي حشيغ، أي لع يغشسػا شيئا ، ولقج تخكػا لشا أسمحتيع التالفة التػي ٘ٔ-ٔٔ)
كاف يتطاىخوف بقػتيع بيا، وىاىع أشفالشا قج اّتخحوا دباباتيع ألعاب  ليع، ووقفػا في بخجيا العالي لمعب فييا، فبػركت وتعطست 

ذذار، ففيظ حجثت تمظ السعخكة الحاسػسة التػي كانػت عمسػا  يخفػع فػي وجػو العػجو الغاصػب، ويعتبػخ مكافػأة ألمػو العػخب يا شيخ 
عسا كانت مغ تعب وىديسة في حخب حديخاف، ونحغ نقّجـ ألرضشا ىجية غالية مغ الذػيجاء الػحيغ سػقػا بػجمائيع الصػاىخة أرض 

 ب.الػشغ، فجماؤىع وأرواحيع الصاىخة أغمى مغ الحى

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

 قج رأوىا زيشة لمعب:تػكيج بقج مع الفعل الساضي.-قج زحفػا-قج سّصخت مججىاالتهكيج: 

 بػركت يا شيخ ذذار: لمجعاء.الشجاء: 

 كعربة الكيف.التذبيو:
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 لظ قخيتشا في الجىخ خالجة. االستجراك:

ال -لع تغب-لع تبخأ-ال أفّخؽ في األلقاب-ما فدعػا-لع ييب-لع تأبو لسغترب-الخصبال -بال ذكخ وال ندب :لمتهكيج الشفي
 ال الحىب.-ما صانػا مغ عصب-دونسا نفل-بال تعب-سياج لو

 التبكيخ. سػى عميشا  ما-أردفّ  غيخيكغ  لع :قرخ بالشفي واالستثشاءالقرر: 

 بخفي حشيغ.إال  عاد الغداة خفاقا   االستثشاء:

 مجسهعة العالقات وقيستها -

 روع وفدعػا.-وتعب نرب-وأشاوسلع ييب -سادت وخالجة-ميسمة وبادت يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

 ىخب ونافح.-نائسة ويقظ-خالجة وبادت-سادت وبادتيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

 .(فشافحتيعفي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-

 دوف جشج:إذ لمسفاجأة.فإْذ بيع -

 قػمية. العاطفة:

 كع مغ قخية: كع خبخية لمكثخة.-

 كاف مغ نرب: الحي. اعسّ يكافئ األـ -

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 قخية ميسمة بادت: شبو القخية بإنداف ميسل ولع يحكخ.-

 ػحي بقػة أىل القخية وشجة مقاومتيع لألعجاء.قج سصخت مجىا بالشار:شبو الشار بالقمع، وشبو السجج بكتاب ُيكتب فيو، وت-

 تػحي بكثخة عجد جير العجو.شبو الجحفل بدمحفاة تدحف، و بجحفل بالغػا في حذج لجب:زحفػا -

كانػػت جسيػػع العػػخب نائسػػة كعرػػبة الكيف:شػػبو بػػالد العػػخب بإندػػاف نػػائع كأصػػحاب الكيػػف، وتػػػحي بعػػجـ مبػػاالة العػػخب بسػػا -
 العخبية، وعجـ يقطة ضسائخىع. يحجث في أختيع قخية الكخامة

 الفجا يقطا :شبو األردف بإنداف يقظ. أردفّ -

 ثبت الفؤاد لع ييب:شبو األردف بإنداف لو قمب ثابت ال يخاؼ.-
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 فشافحتيع أسػد الزفتيغ:شبو السقاتميغ الفمدصيشييغ واألردنييغ باألسػد، وتػحي بالػحجة العخبية، وبدالتيع.-

 غة:شبو جشػد العجو بمقسة وشعاـ سائغ لمسػت، وشبو السػت بإنداف جائع، وتػحي بذجاعتيع.ػا بيع لقسة لمسػت سائزجّ -

 لع تبخأ ولع تغب:شبو جخاحات حخب حديخاف بذسذ ال تغيب، وتػحي بعسق الجخاح الحي خمفتو حخب حديخاف.-

 ضشػا الكخامة كشدا  ال سياج لو:شبو الكخامة بكشد ال سياج لو.-

 دة إبجاعا :شبو الذيادة بذيء مادي يرشع.مغ ىػايتو صشع الذيا-

 خفي حيغ: تػحي بيديستيع وخيبة أمميع.-

 أورثػنا سالحا :شبو الدالح بالسػروث.-

 رأوا زيشة لمعب:شبو الجبابات باأللعاب، وتػحي باالستيداء بيديسة العجو.-

 تخكت يا شيخ ذذار لشا عمسا  يكافئ األـ: شبو الشرخ بسكافأة لألـ.-

لألرض قّجمشا ىػجيتشا عقػجا  مػغ الذيجاء:شػبو الذػيجاء بالعقػج الفخيػج، وشػبو األرض بفتػاة ُيقػّجـ ليػا ىجيػة، وشػبو أرواحيػع فشحغ -
 ودماءىع بالحىب، وتػحي بكثخة الذيجاء، وعمػ درجة الذيجاء عشج هللا والػشغ.

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

-ميسمة:متخوكػػػػػةتمعتشى بيػػػػػا ومحػػػػػافظ عمييػػػػػا-كػػػػػػف أكػػػػػػاف-ثِشّيػػػػػةثشايا:داخػػػػػل وأعساؽ+األسػػػػػشاف األربػػػػػع ؼ:-قخيػػػػػة قػػػػػخى    
-دىخ:دىػػػػػػػػػػػر وأدىػػػػػػػػػػخ-ذكخ:سػػػػػػػػػػسعة وصػػػػػػػػػػيت+ذكخ هللا-ندب:أندػػػػػػػػػػاب-بادت:انقزتتسػػػػػػػػػػادت-سػػػػػػػػػػادت:حكست وخمػػػػػػػػػػجت

أغػار:مشصقػػػة مشخفزػػػة -غداة:غػػػاز  محػػػارب ومقاتػػػل-خصب:خصبػػػة-مجػػػج"أمجاد:عد وشػػػخؼ-سصخ:سػػػجمت-خالجة:باقيةتفانيػػػة
حذج:جسع -بالغ: أفاض وأفخطتاقتشع واكتفى-جحفل:جير  كبيخ ج:جحافل- لكثخة العجدزحف:مزى ومذى في ثقل-ؼ:َغْػر

عربة:عرػبات وُعَرػب:جساعة مػغ -كيف:كيػػؼ-نائسةتمدػتيقطة-َلجب:ارتفاع صػت األبصاؿ واختالشيا-كبيخ ج:حذػد
-وع:شػػػػجة الخػػػػػؼر -فؤاد:قمػػػػب ج:أفئػػػػجة-ثبػػػػت:مصسئغتمتخاجع ومتدعػػػػدع-مغترػػػػب:محتلّ -تأبػػػػو:تبالي وتيػػػػتع وتشتبػػػػو–الشػػػػاس 

زّجػا:دفعػػػا -أشاوس:شػػجعاف شػػجيجو السػػخاس ؼ: أشػػػس-نػػافح:دافع وكػػافح وخاصػػع-أسػد:أسػػج–ييب:يخػػاؼتيتجّخأ ويتذػػجع 
سياج:سػػر أو حػائط -كشػد كشػػز-جخاحػات:جخاح-تبخأ:تتعػافى-سغب:شػجة الجػػع-سائغة:سػيمة-رتب:مشػاوؿ-ىيجػاء:حخب-بيع

-تّب:ىمػظ-إبجاع:شػيء ججيػج-نفل:غشػائع-ىػايػة:ميل ورغبػة-:فخارتنجػاةىخب-تبكيخ:إسػخاعتتأخيخ-ج:ُسػج وأسِػجة وسياجات
-انترػػبػا:وقفػا-خّفاؽ:شػػجيج االضػػصخاب-عصػػب:خخاب-صػػانػا:حافطػا عميػػو-غخورتتػاضػػع-سػػمب:غشائع-تعب:نرػػبتراحة
 ُغّخ:أشخاؼ ؼ:أغخ.-عقج عقػد-بػركت:تعطست
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  مجسهعة التراكيب المغهية:-

صػانػا -يحسػل عمػى-التبكيػخ فػي-جػاءت ؿ-وزّجػػا ب-أفػّخؽ فػي-يػجافعػف عػغ-تأبػو ؿ-بػالغػا فػي-زحفػا عمػى-سّصخت ب   
 قّجمشا ؿ.-يكافئ عغ-انتربػا في-مغ

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 نرب وتعب.-فجا وفؤاد : يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:الشاقص الجشاس-

 إلندانية.الحخية والكخامة ا حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=TYeSOUfuvnI فيجيه عن الجرس:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 لمرف الثامن (زراعة الهرد في غزة)القراءة درس

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

قج ساعج عمى -فقج عخفت في غدة:تػكيج بقج مع الساضي-يطّل مغ السػارد أنو إال-اقترخت عمى الدراعة أنياإال التهكيج: 
نحب إنا -قج انعكذ أثخ ذلظ عمى زراعة الػرد-لقج شيجت زراعة الػرد نجاحا : تػكيج بالالـ وقج مع الساضي-زراعة الػرد

 لغ يتسكغ مغ خشق عبيخ ىحه الػرود. فإنو-الػرد

 كأنو ممظ تحّف بو َسخاة جشػده.التذبيو:

وجػابو  إذا لع تجج مغ يحتزشيا:-لػ تػقفت عغ ترجيخ الدىػر:وجػابو مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)ال يسكغ(الذرط: 
 مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)انقخض(. 

 لكغ الدشابل مشو أشيخ.-لكشا نحّب القسح أكثخ-لكشيا لع تجـ شػيال   االستجراك:

 أفزل.-أشيخ-قلّ أ-أكثخ-أقرى-أكثخ-أعمى الغرػف التفزيل: 

لع تجج مغ -ال تتجاوز أربعة مالييغ-لع تجـ شػيال   -يتسكغ مغ خشق عبيخ ىحه الػرود:الشفي لمسدتقبل لغ :لمتهكيج الشفي
 ال يسكغ آللة أف تقصع.-يحتزشيا

 أنو يطّل مغ السػارد.إال -أنيا اقترخت عمى الدراعةإال  :االستثشاء

 مجسهعة العالقات وقيستها -

-تخخيب وىجـ-بؤس ووجع-عقبات وصعػبات وتحجيات-ألفة ومحبة-نزارة وجساؿ يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
 يذجع ويجعع.-سفيخ ورسػؿ-حرار وتذجيج

 ذبمت وتدىخ.-ترجيخ ومدتػرد-تدرع وقصف-شساؿ وجشػبيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

ثع تشقل ىحه الذتالت إلى قصاع في: ) ثم: لمترتيب والتراخي(، وكسيةفتخاجعت ىحه الفي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
 .األمخ الحي كّبج مدارعي الػرد خدائخ-(غدة

 نتيجة سياسة االحتالؿ.-كي نحاؼ عمى نزارة الدىخة التعميل:-
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 قج ُعخفت: فاء الجداء بعج أما.فزراعة الػرد  أما-

 يحتزشيا:مػصػلة. مغيراحبيا مغ تجخيف+لع تجج ما -

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 الػرد لغة الحياة: شبو الػرد بالمغة، وشبو الحياة بالمغة.-

 ىػ سفيخ القمػب ورسػؿ البدسة:شبو الػرد بالدفيخ، وشبو البدسة بالخسػؿ.-

 تدىخ ألػاف الحياة: شبو األلػاف بالدىخة، وشبو الحياة بألػاف، وتػحي بجساؿ الػرد.-

لغرػػػػف كأنػػػو ممظ:شػػػبو الػػػػرد وىػػػػ متخبػػػع فػػػي أعمػػػى الغرػػػػف بالسمػػػظ الػػػحي تخعػػػاه القػػػادة وتحخسػػػو، وشػػػبو الػػػػرد فػػػي أعمػػػى ا-
 الغرػف بالقادة.

 الذتالت األـ:شبو الذتالت باألـ.-

 شيجت زراعة الػرد نجاحا  كبيخا :شبو الدراعة بإنداف يشجح.-

 ذبمت أماـ التحجيات: شبو التحجيات بجير ييـد السدروعات.-

 الدشابل مشو أشيخ:شبو الدشابل بساء شاىخ.-

 مػجات الرقيع:شبو الرقيع بالسػجات.-

 سخعاف ما ذبمت: شبو تخاجع زراعة الػرد بػردة تحبل.

 انقخاض زراعة الػرد:شبو الدراعة بحيػاف مشقخض.-

 تجج مغ يحتزشيا:شبو الػرد بصفل تحتزشو أمو.-

 .تذجيج االحتالؿ خشاقو:شبو االحتالؿ بالخشاؽ-

 خشق عبيخ ىحه الػرود:شبو العبيخ بإنداف ُيخشق مغ االحتالؿ.-

 رقة معانييا:شبو الػرود بسعشى رقيق، وشبو السعاني بإنداف رقيق.-

 يتعانق الػرد والحخب: شبو الػرد بإنداف يتعانق مع الحخب، وتػحي بارتباط الحخوب باقتالع األراضي.-

 الشدسة بدىخة ليا عبق، وشبو األلع بالخائحة. تشذخ في سسائيا عبقا  مذبعا  باأللع: شبو-
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 شخياف الػرد الستجفق:شبو الػرد بإنداف لو شخياف.-

تدرعو في رياض شيجائيا ونفػس شبابيا:شػبو الشفػػس بتخبػة ُيػدرع فيػو الػػرد، وشػبو الذػيجاء بالخيػاض، وتػػحي بإصػخار أىػل -
 ذعة.غدة عمى زراعة الػرد ميسا يعانػف مغ مسارسات االحتالؿ الب

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

-وجع:تعبتراحػػة-بؤس:شػػقاء-تدىختتػػحبل-سفيخ:رسػػػؿ سػػفخاء-تحػػّف:تحيط بػػو وتخعػػاه-صػػمة:ارتباط-ُألفػػة:اجتساع والتئػػاـ   
-أغخاض:أىػجاؼ-مذػخوع مذػاريع-دفيئات:دفيئػة-نخبة:جساعة مختارة ج:ُنخبات-َسخاة:أعمى الذيء ومعطسو والقائج ج:سخوات

-تحافظتتيسػػػػػػػػػػػل-دونع:دونسػػػػػػػػػػػات-حجدة ومخكػػػػػػػػػػػّدةمخررػػػػػػػػػػػة:م-محمػؿ:محاليػػػػػػػػػػػل-إحداس:شػػػػػػػػػػػعػر-بدسة:سعادةتتعاسػػػػػػػػػػػة
-يديع"يذػػارؾ-يتكبػػج:يعاني ويقاسػػي ويتحسػػل مذػػقة-باىطة:غاليةترخيرػػة-عحبةتمالحػػة-مدتػردتُمرػػّجر-نزػػارة:ماؿتقبح

-تجـ:تدػػػػػػػػػػتسخ-شيجت:حزػػػػػػػػػػخت+أّدى الذػػػػػػػػػػيادة-ُتعّقع:تصيػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػغ الجػػػػػػػػػػخاثيع-تكػػػػػػػػػػاليف:تكميف-أوبئػػػػػػػػػػة:أمخاض ؼ:وبػػػػػػػػػػاء
تقميز:تشقػػيز وانكسػػاش -انعكػػذ: أثػػخ فػػي-إجخاءات:تػػجبيخات وقائيػػة-ع أصػػشاؼصػػشف:نػ -تتجػػاوز:تتعى-تحجيات:صػػعػبات

-ىػػػػػػػجـتبشاء-يذػػػػػػػّغ:ييجعتيبشي-متعاقبة:متتاليػػػػػػػة-سشابل:سػػػػػػػشبمة-خدػػػػػػػائختأرباح-عالمػػػػػػػة عمى:إضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى-وتقميلتزيػػػػػػادة
-عبق:رائحػػػػػػة عصػػػػػػخة-عبيخ:رائحػػػػػػة عصػػػػػػخة-انقػػػػػػخاض:زواؿ-تحبحب:مزػػػػػػصخبة غيػػػػػػخ مدتقخةتمدػػػػػػتقخة-فادحة:مرػػػػػػيبة كبيػػػػػػخة

 يحتزغ:يزع.-بصر:أخح بالقػة-صقيع:بخد شجيج قارس-يجّعع:يؤكج-شخياف شخاييغ-أملتيأس-تذجيجتتخفيف-يمة:مشعذةعم

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-تحػافظ عمػى-مػدودة ب-تحفػظ فػي-تعّقػع ب-تشقل مغ إلػى-ساعج عمى-يتخكد في-وصمت إلى-اقترخت عمى-تحّف ب   
إضػافة -ىػجـ ؿ-تحػيػل إلػى-التػقػف عػغ-دفػع إلػى-عالمة عمى-نعكذ عمىا-يرجر إلى-يعسل في-بالخغع مغ-تعخضت ؿ

-تػقفت عغ-أمال  في-يسكغ أف-مذبعا  ب-تستع ب-حخماف مغ-يتسكغ مغ-خشاقو عمى-تحّحر مغ-إلحاؽ ب-أّدت إلى-إلى
 تدرع في.-يكفييا أف

 

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 ألع.أمل و   : يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:الشاقص الجشاس-

 كغيخىع مغ الفمدصيشييغ.الجسل االعتراضية:-

 حق الحياة)شيجاء(.-حق العير في بيئة صحية نطيفة ذمشةحقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=2dj8cQPbTIw فيجيه عن الجرس:-
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 لمرف الثامن (قرة ثم عاد)القراءة درس

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يباألسالمجسهعة -

فقج أعانيا -فقج ممكت مقجرة مداولة ىحه السيشة-قج تعمستيا:تػكيج بقج مع الساضي-عخفت أنو قج غادر البالد-قج غادرالتهكيج: 
سآتي بعج أسبػع:تػكيج بالديغ لمسدتقبل -تخبية: تػكيج بالشائب عغ السفعػؿ السصمقأحدغ تخبي أبشاءىا -عمى خػض مخحمتيا

 قج نأت عشو العافية.-سيعػد-واإلصخار القخيب لمتػكيج

لساذا يخيج العػدة؟ لمتعجب -لساذا؟ لمتعجب واالستشكار-معقػؿ سيعػد بعج ىحا العسخ؟ لمتعجب واالستشكاراالستفهام:
عمى أي أساس تقشعيع بػجػده؟إلضيار -ماذا تقػؿ لألوالد؟إلضيار الحيخة والجىذة-كيف تترخؼ؟ لمحيخة والجىذة-واالستشكار

 ىل تقبمو أـ تخفزو؟ ما رأيكع؟ لمتذػيق والتخييخ.-يخة والجىذةوالح

 عاد كالغخيب. التذبيو:

 لكغ هللا لع يشديا.-لكغ الفتخة شالت-لكشيا لع تقع بأية إجخاءات االستجراك:

 الدوج يكػف قج غادر.لعّل الترجي:

 أحدغ تخبية.-األحدغالتفزيل: 

-لغ يعػد إلى الػشغ أبجا  -دوف أف يصمق عمييا اسسا  -لع تقع بأية إجخاءات-رجعةغيخ -لع يقل شيئا  -دوف وداع :لمتهكيج الشفي
عجـ قبػؿ ما -لع يعج يدأؿ عشو-لع يشديا-لع يكغ الػضع سيال  -فمع يشججوىا-فمع تعثخ عمييا-فمع تججه-دوف أف ييجىجىا

 البج لو مغ خادمة.-ال أريج-أنا ال أعخفو-نحغ ال نخغب بسجيئو-يدسعػا

 فاشسة. سػى ىشاؾ  ليذفي واالستثشاء لمتهكيج والتخريص: بالشالقرر: 

 مجسهعة العالقات وقيستها -

-ىجخاف وتخؾ-ضشظ وعحاب-وداع ورحيل-ذىب وغادر-فتذت وتقز  -مبخرات وأعحار يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
حسجت —إلى تتغيخ وتشتقل مغ-دؤوب ومدتسخ-سيل ومخيح-خياشة وحياكة-أقارب ومعارؼ-استشججت ولجأت إلى

-مذمػؿ ومحسػؿ-عاد ورجع-عّقب وتابع-قّمت ونجرت-يدأؿ ويحكخ-سكتت ولجست-ذىمت ودىذة-نعسة وفزل-وشكخت
 ساىسة وواجسة.-مقشعة وكافية
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معقػؿ -غادر ويعػد-تقبمو وتخفزو-تمسيح وترخيح-رجاؿ ونداء-ىشا وىشاؾيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-
 ارتياح وعحاب.-ء وصباحمدا-وجػد وغياب-ومدتحيل

ثع استقّخ -ثع يعػد-ثع خخج إلى غيخ رجعةفي: ) ثم: لمترتيب والتراخي(، وفتيخبػا مشيافي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
 .التقّريالدؤاؿ و -لحلظ اشتخت ماكيشة-لحلظ قخرت أف تعسل-(ثع أضافت-حاليا

 لمعشاية بو.-لعجـ شيختيا-لتبخئتو-لياليجخانو -خذية انتذار الخبخ-لتربح اسسا   التعميل:-

 يدسعػا: ما مػصػلة. ماعجـ قبػؿ -

 : لمذسػؿ والتعسيع.جسيعا  قمب األوالد -

 

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 أخفت ىسيا:شبو اليع بذيء مادي ُيخفى.-

 تجاوز الغياب حّجه:شبو الغياب بسكاف يتع تجاوزه.-

 بذيء مدتحيل. بات الدكػت مدتحيال :شبو الدكػت

 واجيت عيشاىا الشػر:شبو الشػر بجير يػاجو، وتجؿ عمى عجـ معخفتيا ألبييا مشح الرغخ.-

ذرفت دمػعا  مالحة كسمػحة أياميا: شبو ممػحة دمػعيا بسمػحة أياميا الرعبة التي عانػت فييػا، وشػبو األيػاـ بالسمحػػ وتػػحي -
 بسخارة األياـ وصعػبتيا.

 بالحخقة.بكت بحخقة:شبو األلع -

:شبو اليسـػ بالخحمة.-  رحمة اليسـػ

 تكبخ معيع السدؤوليات:شبو السدؤوليات بإنداف يكبخ.-

 خػض مخحمتيا: شبو السخحمة بجير يقتحع.-

 لتربح اسسا :شبو فاشسة باالسع.-

 مذيخة نزاؿ:شبو الشزاؿ بصخيق ُيسذى.-
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 حخاب الدمغ:شبو الدمغ بآلة مغ حجيج.-

 نيا بسكاف يتخخج مشو.تخخجيع لمجنيا: شبو الج-

 لجست لدانيا الجىذُة:شبو الجىذة بالمجاـ، وتػحي بيػؿ السػقف وشجة االستغخاب.

 يتخّبط بتكمف الكالـ:شبو المداف بإنداف يتخّبط، وتػحي باضصخاب فاشسة مغ عػدة زوجيا بعج الغياب الصػيل.-

 عاد كالغخيب: شبو زوجيا بالغخيب.-

. نأت عشو العافية:شمو العافية-  بسكاف ناء 

 يشخخ الدػس عطامو:تػحي بذجة مخضو.-

 العمل تتػزع دماغو:شبو العمل بذيء مادي يتػّزع، وتػحي بكثخة األمخاض التي أصابتو.-

 حكست عميو الحياة بالعحاب: شبو الحياة بقاض  يحكع، وتػحي بسعاناة فاشسة.-

 عشاصر القرة:

 فاشسة. الذخرية الرئيدة السحهرية:

 األقارب واألصجقاء والسعارؼ.-ساعي البخيج-أوالد سميع انهية:الذخريات الث

 ذات يػـ)يػـ أف خخج دوف وداع(.الزمان:

 السشدؿ. السكان:-

 أفكار الجرس. األحجاث:-

 الدرد.-

 ىل ستقبل زوجيا السخيس السذمػؿ بعج شػؿ غياب؟  العقجة:-

 الحل كاف مفتػحا  لمقارئ. الحل:-

 تخفزو؟ لمتخييخ. أـ ىل تقبمو-

 :مجسهعة السفردات الججيجة-



18 
 

:ربط وجسػػػػع+حـد أمخه:قػػػػّخر-وداع:رحيلتلقػػػػاء وبقػػػػاء    -أخفػػػػتتأضيخت-سػػػػمبا تإيجابا  -خذػػػػية:خػؼ-تمسيحتترػػػػخيح-حػػػػـد
أعػحار:حجج -مختمقة:مختخعػة-مدػتحيال تمسكشا  ومعقػػال  -سػكػتتكالـ-غيابتحزػر-تجاوز:تعّجىتتػّقف-غادر:رحلتأبقى

:بحػث شػجيج واكتذػاؼ-نّيف:زيػادة-ضشظ:ضػيق العيرتسػعة العػير-ؾ حخكػة رقيقػةييجىج:يحخ -ؼ:عحر -أمتعػة متػاع-تقز 
-تعثخ:تجػػػػػػػػج-مبخرات:أعػػػػػػػحار وأسػػػػػػػػباب-فّتذػػػػػػػػت:بحثت-ُىجخاف:تخؾتلقػػػػػػػاء-حػػػػػػػػظ حطػػػػػػػػػ -حخقػػػػػػػػة:ألع شػػػػػػػجيج-ذرفت:سػػػػػػػالت

-داولة:مسارسػػةم-مخػػازف مخػػدف -معارؼ:الشػػاس الػػحيغ بيػػشيع مػػػدة ويعخفيع+معمػمػػات ؼ:معخفػػة-استشججت:اسػػتغاثت ولجػػأت
-صسست:أصػػػخت-جّسػػػة:كثيخة-جشػػػيغ: أِجّشػػػة-دؤوب:مدػػػتسختمشقصع-زبػػػائغ:زبػف -أتقشت:أجػػػادت-اسػػػتقّخ:ثبتتتدعدع وتحػػػّخؾ

فػّخج: خفػػف -كخبة:شػػجة الحػدف -عّػض:بػّجؿ-شػسل:أحاط-نعسة:فزػػل-حسػجتتذمت-راح:ذىب+بػػجأ يعسػل-تبخئػةتتجخيع واّتيػاـ
-يتخّبط:يتيوتييتػػػجي-لجست:أسػػػكتت-ُذىمت:دىذػػػت-مخفػػػػضمقبػؿت-حخاب:ذلػػػة مػػػغ حجيػػػج ؼ:حخبػػػة-وىّػفتصػػػعب وىػػػّػؿ

-أنذ:أشػػػػج-ىجخ:تخؾتوصػػػػل-شػػػػخود:ذىاب العقػػػػل-عّقب:تػػػػابع-يبغي:يخيػػػػج-تسػػػػتع:تكمع بكػػػػالـ غيػػػػخ مفيػػػػػـ-مبػػػػجيغ:مطيخيغ
-خػض:دخػػػػػػػؿ ومذػػػػػػي+خاض فػػػػػػي الحجيث:أسػػػػػػخع وأفاض+خػػػػػػاض الجير:اقػػػػػػتحع-مالمح:معػػػػػػالع ؼ:ممسػػػػػػح-عافية:صػػػػػػحة

 واجسة: ساكتة وعابدة مغ شجة الحدف.-ساىسة: ميسػمة-أدمغةدماغ -تقبلتتػّدعتد-عشايةتإىساؿ-عمل:أمخاض ؼ: عمة

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-يعػػد إلػى-متشقمػة بػيغ-يصمػق عمػى-باإلضػافة إلػى-أحبػخت ب-يشعكذ عمى-تقع ب-تشّبيت إلى-خخج إلى-في غفمة عغ   
اسػتشججت -عجدت عغ-بجأ ب-استقخ عمى-يتػزع بيغ-تعثخ عمى-فتذت عغ-ىجخانو ؿ-تتعخؼ عمى-حاولت أـ-بكت عمى

-شػسل ب-حسػج عمػى-تشتقػل مػغ وإلػى-فػيالدػيخ -صػسست عمػى-سػّيل ب-أعانيا عمى-قخرت أف-تيخبػا مغ-لجأت إلى-ب
-تقػشعيع ب-يقيػت عمػى-نخغػب ب-سػكتت عػغ-حكسػت عمػى-يدػأؿ عػغ-تخخج في-تػصميع إلى-استصاعت أـ-عّػض عغ
 العشاية ب.-البّج مغ-محسػال  عمى-نأت عغ-الحاجة إلى

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 ي مشو؟ماذا يبغي مشا؟ وماذا نبغ السقابمة تهضح السعشى وتبرز الفكرة:-

 حق الخعاية والعشاية.-التدامح حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=hEbYgqFyIPQ فيجيه عن الجرس:-
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 لمرف الثامن (في السشفى)نص 

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 شرح األبيات:

يشدػاىع، وأنػو مػا زاؿ مذػتاقا  ليػع يػصػل ألحبابػو فػي وششػو الحبيػب بأنػو لػع يتسشى الذػاعخ مػغ أي شػخز أف السقطع األول: 
ع في خيالو ليػ الصعػاـ الػحي يسػّجه بالحيػاة، ولػع نػشَذ أيػاـ صػحبتشا أيػاـ الرػبا والذػباب الجسيمػة، ويحبيع حبا  شجيجا ، وأف ذكخى

باغتخابشػا عػغ  وما زلشا في السشفى نذعخ بسخارة الغخبة فيي كالرحخاء القاحمة، فشحغ نذعخ في ىحه الغخبة بالطمع الػاقع حػاليشا
وشششا وأىمشا، وىا ىي الغخبة تسّج خيػط الطالـ في شخيقشا، وتسأل حياتشا باألحداف والحخمػاف والسعانػاة الذػجيجة، ومػا زلشػا نحػخؾ 

 تحّخؾ أسخارنا الجفيشة. اليجوء والصسأنيشة، حيث أحالمشا في خياالتشا وذكخياتشا الجسيمة التي مزت

نذػعخ بالحػب بػيغ أىمشػا ووشششػا،  حيػث مختفعػات قخيتشػا،أغاني الػشغ الجسيمة مع أصحابشا فػؽ ولقج كشا نخدد السقطع الثاني: 
وحبشا صامت بال كالـ، وحبشا ذو إحداس صػادؽ لػشششػا وأىمشػا، وحبشػا ىػػ الحمػع األخزػخ الجسيػل الػحي يبػث الخيػخ والبيجػة 

 ل شاعخنا وىػ في جػشح الميػل: متػى تشتيػي أحدانػظ وتعػػجواالرتياح في قمبشا، ويحزششا ويخعانا في غخبتشا الرعبة. ويدأؿ المي
 إلى وششظ، ولكغ سؤاؿ الميل يحدنشي  ألنشي ما زلت أعير حيا  في مخارة الغخبة والحخماف مغ رؤية أىمي ووششي.

والرست الجفيغ وما يعحبشي ويقمقشي تفكيخي سػى ذكخيات الساضي الجسيمة التي انقزت، فتتػّلج لجّي األحداف السقطع الثالث: 
والحيخة مغ بقائي في السشفى ُمعحبا ، إضافة  إلى أوقات الفخاغ القاتمة التي أقزي فييا جّل أيػامي البائدػة، كسػا أف الغخبػة تحصػع 
كّل أحالمي الجسيمة الخزػخاء وتػحبحيا كػالػحر السفتػخس، فػتسأل قمبػي وعػالسي بػالحدف واأللػع والحدػخة عمػى البعػج عػغ الػػشغ 

حا فإنشي أتسشى أف ُتصَػى صفحة الساضي، وأناـ قميال  وأصحػ وأنا عمى ربػات قخيتي الجسيمة، وأعػانق الذػػؽ إلػى واألحباب  ل
تخابيا الصاىخ، وحيشسا أعػد إلى وششػي سػأغخؽ فيػو وأشػتع عبيػخ أرضػي الػحي يدػكخني ويدػمب عقمػي وتفكيػخي دوف أف أشػخب 

 ة إلى الػشغ، فأالحظ فيو إندانيتشي، وأدفغ فيو كل أحداني.الخسخ، فأحيا حمسي الحي أىجؼ إلى تحقيقو في العػد

يػػا أحبائي(أنػػاـ وأصػػحػ وأجػػج نفدػػي بعيػجا  عػػغ وششػػي، فبيشػػي وبيشػػو حػػجود ومدػػافات فػػي الغخبػػة،حيث -ولكششػػيالسقطةةع األخيةةر:
بة مغ سصػة وحخمػاف، تشقس، فإف حبي لػششي ىػ ما يتعب قمبي، ولكغ بخيق األمل بات ضعيفا  ججا  بانتياء الغخبة  لسا لمغخ 

وجبخوت االحتالؿ وقدػتو، ولكششي مرّخ عمى العػدة في يػـ مػا، ففػي يػػـ مػا سػشجتسع بسػغ نحػب ونيػػى فػي وشششػا، ولػيعمع 
جسيع أحبابشا أنشا لع نشداىع بعُج، وأنشا ما زلشا نذتاؽ إلييع، وسشبحخ إلى سفيشتيع سفيشة الحػب، والػحي يػجفعشا لمقػاء األحبػة ىػػ 

 شا الذجيج ليع، ويكخر الذاعخ مغ سيخبخ أحبابشا في أرض الػشغ أنشا لع نشداىع.شػقشا وحب

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-
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 أنا لع ندؿ.-أني لع أزؿ حيا  -أني بّت مشفيا  -أنا ما سمػناىع-أنا نحغ في السشفى نعير-ما نديانيع أنا التهكيج:

 الذجغ؟ لمتسشي. متى تذفى مغ-؟لمشفي واالستبعادنديشاىعمغ يخبخ األحباب أنا ما االستفهام:

 أنا ما نديشاكع؟! التعجب:

 أحبائي أفيق.لكشي  االستجراك:

 عّمشي أصحػ عمى ربػاتشا: لمتسشي.الترجي:

لع ندؿ في مخكب -بال خسخة-لع أزؿ حيا  -ما زالت بيحي البيج في السشفى تخافقشا-ما سمػناكع-ما نديشاىع :لمتهكيج الشفي
 األسػاؽ.

 مجسهعة العالقات وقيستها -

-تقزع وأنحخ-يؤلسشي ويحدنشي-غخبة ومشفى ووحذة-صحبتشا وتخافقشا-سمػناكع ونديشاكع يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
 وجج وحب.-أفيق وأصحػ-أحداف وأشجاف-شػؽ وتحشاف-تفعع وتسأل

 أدفغ وحيا . -كالـ وصامت-ويثيخسكػف -أغفػ وأصحػيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

 .(فأشػي صفحة الساضي-فأجتّخ األسى والرستفي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-

 ألني كل ما أدريو أني بّت مشفيا .-فرحبتشا بفجخ العسخ ما زالت تؤاندشا:الفاء سببية التعميل:-

 نيػى: ما مػصػلة. سغأدريو أني بّت مشفيا +يجسعشا ب ماكل -

 عة الرهر الجسالية والجالالت:مجسه -

 نعير بداد ذكخاىع:شبو ذكخ األحباب في الػشغ بالصعاـ، وتػحي بذجة تعمق الذاعخ بأحبابو في الػشغ.-

 فجخ العسخ:شبو أياـ العسخ الجسيمة بالفجخ.-

 والسخارة في السشفى.ما زالت بيحي البيج في السشفى تخافقشا:شبو مخارة السشفى برحخاء قاحمة، وتػحي بذجة الحخماف -

ػر، وتػػحي بقدػػة الغخبػة - ر فػي زوايانػا عشاكػب ىػحه الغخبة:شػبو مػا فػي خفايػا القمػب بالدوايػا، وشػبو الغخبػة بعشاكػب تعذِّ تعذِّ
 ومخارتيا.

 اتع.تسّج خيػشيا الدػداء في ذفاقشا الغبخاء أحدانا :شبو الغخبة بخيػط سػداء، وشبو عقمو باألفق، وشبو اآلفاؽ بالغبار الق-
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 تيجىج جفششا األحالـ:شبو الجفغ بصفل صغيخ تحخؾ أمو ليشاـ، وشبو األحالـ باألـ.-

 تشقمشا عمى جشح مغ الحكخى:شبو الحكخى بصائخ لو جشاح.-

 الدكػف يثيخ نجػانا:شبو الدكػف بإنداف يثيخ الشجػى.-

 الذػؽ أغشية:شبو الذػؽ باألغشية التي يخددىا الذاعخ.-

 صامت الشبخة:شبو حبو لػششو بالكالـ، وشبو الكالـ بإنداف صامت.الحب في بمجي كالـ -

 حمع أخزخ يخوي سخ نذػتشا:شبو الذاعخ الحمع بمػف أخزخ، وشبو الحب بساء يسشحشا الخاحة والشذاط، وشبو الشذػة بالدخ.-

 يحزششا ويخعانا:شبو الحزغ بأـ تحزغ أبشاءىا وتخعاىا.-

 ميل بإنداف يسّخ ويدأؿ، وشبو الجفغ بإنداف يسّخ عغ الميل.يسّخ الميل عغ جفشي ويدألشي:شبو ال-

 متى تذفى مغ الذجغ؟:شبو الذجغ مغ الغخبة بسخض يذفى مشو الذاعخ.-

 سؤاؿ الميل يؤلسشي:شبو الميل بإنداف يدأؿ ويؤلع.-

 الحكخى تعّحبشي:شبو ذكخيات الػشغ بإنداف قاس  يعّحبو.-

 وتػحي بذجة حدف الذاعخ. فأجتّخ األسى:شبو األسى بصعاـ ُيجتّخ،-

 أقتات الفخاغ:شبو الفخاغ الخحب الػاسع بالصعاـ.-

 أنحخ فيو أيامي:شبو األياـ بكبر أو شاة ُتشَحخ، وتػحي بخفس الذاعخ لحياة الغخبة ومخارتيا.-

 تقزع عذب أحالمي:شبو األحالـ بالعذب، وشبو الغخبة بدكيغ تقزع.-

 (بحيػاف مفتخس، وشبو الػحذة بصعاـ مّخ، وتػحي بػحذة الغخبة وقدػتيا.نيػب الػحذة السخة:شبو الغخبة)الػحذة-

 تسأل خافقي بالحدف:شبو قمبو بالػعاء، وشبو الحدف بالدائل.-

 تفعع عالسي حدخة:شبو العالع بإناء، وشبو الحدخة بدائل في اإلناء.-

 أشػي صفحة الساضي:شبو الساضي برفحة ُتصَػى.-

 الذػؽ بإنداف ُيحتَزغ.أحزغ في ثخاىا الذػؽ:شبو -
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 ألسدو بتحشاف:شبو الذػؽ بذيء مادي ُيمَسذ.-

 يغخقشي عبيخ األرض يدكخني:شبو العبيخ بدفيشة ُتغِخؽ، وشبو األرض بدىخة ليا عبيخ، وتػحي بذػؽ الذاعخ لعبيخ أرضو.-

 أدفغ فيو أشجاني:شبو األشجاف بإنداف ُيجَفغ، وتػحي بذجة شػؽ الذاعخ لػششو.-

 البعُج: شبو البعج بحيػاف مفتخس يشير العسخ، وشبو العسخ بالفخيدة، وتػحي بسخارة الغخبة. يشير عسخه-

 يدقع قمبو الػجج: شبو الػجج بالسخض، وتػحي بذجة الحب والذػؽ لػششو.-

 يجاعبو سشا أمل: شبو األمل بالزػء الداشع، وشبو األمل بأـ تجاعب شفميا، وشبو الػجج بصفل ُيجاَعب.-

 التيار: شبو األياـ بالتيار. يسزي بشا-

 مخكب األشػاؽ:شبو األشػاؽ بالسخكب.-

 نبحخ صػب دنياىع:شبو الجنيا بسكاف نبحخ إليو.-

 يجفعشا جشػف الػجج يدبقشا لمقياىع: شبو الجشػف بإنداف يجفع ويدبق المقاء، وشبو الػجج بإنداف قج ُجّغ.-

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

-تيجىػػج:تحخؾ-غبخاء:عالىػػا الغبػػار+األرض الجػػجباء ج:ُغُبػػخ-تؤانذ:تالشػػف وتديػػل وحذػػتشا-سمػناىع:ندػػيشاىعتتحكخناىع   
البيج:الرحخاء -عسخ أعسار-تؤاندشا:-فجخ:نػر الربح+فدق-زاد:شعاـ ج:أزواد وأْزِودة-السشفى:الغخبة ج:مشاؼ  -أحباب:حبيب

-َجفغ:جفػػف -ذفاؽ:أفق-سػداءتبيزاء-خيػط:خيط-عشاكب:عشكبػت-ؼ:زاويةزوايا:نػاح  -تخافقشا:تراحبشا-القاحمة ؼ:بيجاء
-نجػى:الحػػػػػػػجيث بالدػػػػػػػخ-يثيخ:يحػػػػػػػّخؾ-سػػػػػػػكػف:ىجوءتحخكة-مزى:انتيى+سػػػػػػػار ومذػػػػػػػى-ُجشح:جشػػػػػػػاح+ضالـ-أحػػػػػػػالـ حمػػػػػػػع

-صػػػػػػػادؽتكاذب-نبخة:ليجػػػػػػػة-صامت:سػػػػػػػاكت-ربػات:مختفعػػػػػػػات عاليػػػػػػػة ؼ:ربػػػػػػػػة-أغشيػػػػػػػة أغػػػػػػػاف  -نذػػػػػػػػة:االرتياح واالبتيػػػػػػػاج
-وشػػػػجػف  شجغ:شػػػػجة الحػػػػدف ج:أشػػػػجاف-تذػػػفى:تبخأ-يخعى:يعتشػػػػيت ييسػػػػل-يحزػػػػغ:يعانق-خفاءتعمغسػػػػخ:-إحداس:شػػػعػر
أجتخ:إرجػاع الصعػاـ مػغ -األمذ:الساضػي-شيػؼ:شيف:خياالت-تحبشي:تيمكشيتتخيحشي-أجخي:أعمعتأجيل-يؤلع:يحدفتيفخح

-أنحػػػػػػخ:أذبح-رحب:واسعتضػػػػػػّيق-أقتات:أكػػػػػػل وأتغػػػػػػحى-حيخة:قمقتاشسئشػػػػػػاف-صػػػػػػستتكالـ-أسى:شػػػػػػجة الحدفتالفػػػػػػخح-الفػػػػػػع
-حدػخة:حدف وليفػة-خافق:قمػب-عػاَلع:َخمق ج:عػػالع-وحذة:غخبةتأنذ وألفػة-نيػب:ناب-عذب:أعذاب-تقزع:تقصع وتكدخ

-ثخى:تػخاب-أعػجو:أجخي وأركػس-أغفػ:أنػاـ قميال تأسػتيقظ-ماضي:ذاىب ومشرـخ ج:مػػاض  -أشػي:أخّبئ وُأخفى+مات+جاع
-تفعع:تسػػػػػػأل-أدفغ:أميػػػػػػت-ألسح:أبرػػػػػػخ بدػػػػػػخعة خاشفػػػػػػة-ةمشذػػػػػػػد:مصمػب بخغبػػػػػػة ُممحػػػػػػ-عبيخ:رائحػػػػػػة عصػػػػػػخة-شػػػػػػػؽ:حشيغ

-يػػػػػجاعب:يالعب-وجج:شػػػػػجة الحػػػػػب-يدػػػػػقع:يسخض-غخيب:قخيػػػػػب ج:غخبػػػػػاء-سػػػػػج:حاجد-أفيق:أصػػػػػحػ-أشػػػػػجاف:أحدافتأفخاح
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-أشػاؽ:شػػػؽ -مخكب:مخاكػػب-نيػى:نحػػّب بذػػجةتنكخه-تيار:حخكػػة ج:تيػػارات-واه :ضػػعيفتقػيّ -سػػشا:بخيق ولسعػػاف-أملتيػػأس
 يشير:يعّس ويقصع.-لقيا:لقاء-جاهصػب:ت-نبحخ:نخكب في سفيشة

 

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-أدفػغ فػي-السػح فػي-أحزػغ فػي-أنحػخ فػي-تذػفى عػغ-يسػّخ عػغ-نػخّدد عمػى-تسػّج فػي-تشقمشا عمى-تعذر في-نعير ب   
 يدبقشا ؿ.-يسزي ب

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 تفعع وتقزع.-صامت وصادؽ-إنداني وأشجاني-وأحالميأيامي  : يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:الشاقص الجشاس-

 وششية. العاطفة:

 حق العػدة. حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=S_s-A6Wn1vA فيجيه عن الجرس:-
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 لمرف الثامن (الحرب اإللكترونية)القراءة درس

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

ثسة سباقا  بيغ الجوؿ  إفّ -لقج بات بإمكاف الغػاصات رصج-التحكع اآللي واألشعة أسيست أفّ البج مغ اإلشارة إلى التهكيج: 
نخى أف معصيات التقشية -لجرجة أنشا صخنا نذاىج-لقج أسيست الحخب في تغييخ قػاعج: تػكيج بالالـ وقج مع الساضي-الغشية
 رجاؿ التكشػلػجيا: تػكيج بالزسيخ. ىعرجاؿ عرخنا ىحا -فقج قيل لكل زماف دولة-قج تكػف نقصة ضعففإنيا -سالح

مػاردىا: وجػاب الذخط مححوؼ  ميسا كانت-لسجاؿ: والفاء واقعة في جػاب الذخطفإف اكل مغ البخ مدخحا   إذا كافالذرط: 
 مفيػـ مغ الدياؽ تقجيخه)بإمكاف أي دولة شّغ حخب(.

 أبخز األدلة.-أكثخ فتكا  التفزيل: 

-لع يعج الحدع معتسجا  عمى التفػؽ -غيخ الحكػمية-ليدت ذمشة-لع تعج الحخوب تقترخ عمى استخجاـ األسمحة :لمتهكيج الشفي
 مغ اإلشارة إلى أف التحكع اآللي واألشعة أسيست. البج

 عمى مقجار ما يستمظ كل شخؼ. إنسا-إف ثسة سباقا +لكل زماف دولة ورجاؿ:قرخ بالتقجيع والتأخيخالقرر: 

 مجسهعة العالقات وقيستها -

إنحار -نطع وقػاعج-تتػارى وتشصػي -فزاء وجػ-نقصة ضعف وثغخة-مخاقبة وتشرت ورصج يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
 يتدمل ويتػارى.-سيصخة وتحكع-ججيجة ومدتحجثة-كبدة ونقخة-عالية الجقة ومتشاىية-وإبالغ

تعجيل -تقميجية وحجيثة أو ججيجة-بخ وبحخ-خيخىا وشخىا-ىجػمية ودفاعيةح السعشى ويبرز الفكرة:يهض:العالقة: تزاد-
 مشافع ونقصة ضعف وثغخة.-نػعي وعجدي-وتخخيب

لحلظ فيي -(ما يحتع عميشا التعامل بححر-فتدبح ساحات الجير عمى مخمى كبدة زرفي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
 .ليدت ذمشة

الختخاقو بيجؼ تدييل قرف -بيجؼ إبصاء عسميا-لتصػيخ بخمجيات-ألف معطع القػات العدكخية تختبط بذبكات التعميل:-
 سعخفة إمكانات العجو ىي التي تخجـ: والفاء سببية.ف-أىجاؼ صخبية



25 
 

 فّتاكة: صيغة مبالغة.-

 تتخكد في:الفاء فاء الجداء.فأما في مجاؿ االستخجاـ -

 شخؼ: ما مػصػلة.يستمظ كل  ما إنسا عمى مقجار-

 نقصة ضعف: قج لمتذكيظ واالحتساؿ. قج تكػف -

 تػشظ أف:تجؿ عمى اقتخاب االختفاء وراء الحخوب.-

 ربسا يكػف:لمقمة والتذكيظ.-

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 البخ والبحخ والجػ مدخح لمحخب:شبو البخ والبحخ بالسدخح.-

 األسمحة بذيء مادي يتػارى، وشبو الحخوب بذجخة ليا ضل.تػشظ ىحه أف تتػارى وراء ضل حخوب:شبو -

 ميجانيا الذبكة اإللكتخونية: شبو الذبكة بالسيجاف.-

 تشصػي عمى ىجسات:شبو اليجسات بذيء مادي ُيصَػى.-

 سخقة البيانات: شبو الحخوب بالمز، وشبو البيانات بذيء مادي ُيدخؽ.-

 ب.تخخيب األنطسة:شبو األنطسة بذيء مادي ُيخخّ -

-. :شبو االختخاؽ بإنداف معاد   اختخاؽ معاد 

 إشارات خّجاعة:شبو اإلشارات بإنداف يخجع.-

 حخب إلكتخونية: شبو اإللكتخونيات بالحخب.-

 سباؽ بيغ الجوؿ الغشية:شبو الجوؿ بأشخاص تتدابق.-

 عمى مخمى كبدة زر:تػحي بدخعة تأثيخ التقشية الحجيثة في الحخوب.-

 ت( الحي تدبب في إلحاؽ الزخر:شبو ستاكذ بالفيخوس السعجي.يعّج فيخوس)ستاكذ نِ -

 معصيات التقشية الحجيثة سالح:شبو التقشية بالدالح.-
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 قج تكػف نقصة ضعف وثغخة يتدمل مشيا العجو: شبو التقشية بثغخة يتدمل مشيا العجو، وبإنداف ضعيف.-

 عالع التكشػلػجيا:شبو التكشػلػجيا بالعالع الػاسع.-

 :السفردات الججيجةمجسهعة -

تشصػػػػػي -تتػػػػػارى:تختبئتتطيخ-مػػػػجرعات: سػػػػفيشة حخبيػػػػة ؼ:مجرعػػػػة-فّتاكة:قاتمػػػػة ومػػػػجمخة-تقميجيةتحجيثػػػػة-فزاء:أفزػػػػية   
-جػ:أجػػاء وِجػػاء-سػخيةتجيخية-سػيصخة:تحكع-قاعتسػصح-تخخيب:تػجميخت تعسيػخ-دوافع:أسباب ؼ:دافع-عمى:تذتسل عمى

-إربػػػػػػػػاؾ:إقالؽ-اختخاؽ:نفػػػػػػػػاذ-غػاصػػػػػػػػات:مخاكب تحػػػػػػػػت السػػػػػػػػاء-ُلغػػػػػػػػعألغاـ:صػػػػػػػػشجوؽ بػػػػػػػػو مػػػػػػػػػاد متفجػػػػػػػػخة ؼ:-رصػػػػػػػػج:مخاقبة
-تشرت:اسػػػػتساع بجقػػػػة-بخمجيات:بخمجيػػػػة-خّجاعةتذمشػػػػة-صػػػػيايشة صػػػػييػني-مشذآت:مشذػػػػأة-ذمشػػػػةتخصخة-معاديةتمرػػػػادقة
-متشاىيػػػة:كبيخة جػػػػجا  -يحتع:يدػػػتػجب-مباغتػػػة:مفاجأةتتػقع وإعػػػالـ وإنػػػحار-حدػػػع:إنياء-أسيست:شػػػاركت-حػاسػػػيب حاسػػػػب
خرػػع:عجو مشػػازع -فيخوس:فيخوسػػات مػػخض ُمعػػج  -مخخجات:نتػػائج-ححر:حكسػػة-يتدػػمل:يتخّفى-يات ؼ:ُمعَصػػىمعصيات:أساسػػ

.  ومقاتل ج:خرـػ

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-قػػادرة عمػػى-بػػات بإمكػػاف-تستػػج مػػغ-تدػػتخجـ فػػي-يسكشيػػا أـ-تشصػػػي عمػػى-تػشػػظ أف-تقترػػخ عمػػى-مدػػخح ؿ-أسػػيع فػػي    
إشػارة -معتسػجا  عمػى-ىجػػـ عمػى-أدلػة عمػى-إلحاؽ ب-تدبب في-سباؽ بيغ-عمى شغّ -إرباكيا ب-تشرت عمى-تتخكد عمى

 تحسمو مغ.-ندعى ؿ-التعامل ب-يحتع عمى-يتدمل مغ-تػفخ مغ-نخى أف-إلى

 حق التعميع.-حق الحياةحقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=qlaR_mNG7S4 فيجيه عن الجرس:-
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 لمرف الثامن (قهة العمم)نص

 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 شرح األبيات:

عػغ أىسيػة التقػػجـ العمسػي فيقػػؿ:إف قػػة األمػػع تكػػف بالتقػجـ العمسػي، وأف الحكػع فػػي ىػحا التقػجـ فػي جسيػػع (يعبػخ الذػاعخ ٖ-ٔ)
سػتسخ فػي شمػب العمػع  األزماف يخجع إلى القمع)العمع(، ومغ العجالة أف نشدب الفزل والذخؼ والتقػجـ لمقمػع والعمػع ال لمدػيف، فا

.  حتى تبمغ أعمى السخاتب في الفزل والعمع والعد والذخؼ والكـخ

(ولغ يقصف ثسار العمع ويحقق السخاتب العميا إال مغ كاف صادؽ العديسة واإلرادة، ومغ جج وجػج ومػغ سػار عمػى الػجرب ٘-ٗ)
 والجباؿ.وصل، ولػال تبادؿ األفكار بيغ العمساء لسا ضيخت خدائغ األرض بيغ الديػؿ 

(ويجعػنشا الذاعخ إلى اليقطة والدعي  مغ أجل شمب العمع ، فيػ سبيل تحقيق العجالة بيغ األمع في رقييا ورفعتيا، فقج ٚ-ٙ)
، ولسػو  يكػف شخز ما لو ثخوة كبيخة ولكشو جاىل محتقخ بيغ الشاس وال قيسة لو، أما اإلنداف الفقيخ صاحب العمع فيػػ محتػـخ

 .مكانة عطيسة بيغ الشاس

(ويجعػ الذاعخ أيزا  إلى بشاء السجارس  ألنيا الجحر الحي يشبت جيال  عطيسا  مشذؤه الفزػائل الكخيسػة  لػحا فػإف تػأثيخ ٔٔ-ٛ)
العمع عمى اإلنداف كالدىخة التي يفػح عصخىا، وتبعث الخوائح الصيبة في الشفػس والعقػؿ السيتة الخخبة، ومػغ أمثمػة األشػخاص 

العمع الخصباء الحي يعطػف الشاس، وييجئػف نفػس اآلخخيغ، واألشباء الحيغ يذفػف أمخاض الشاس، الحيغ ليع تأثيخ واضح في 
.  فالستعمسػف يتستعػف باألدب العالي الخفيع كآداب السمػؾ وأخالقيع، فيع دائسا  ذوو قجر وحياء عاؿ 

ػف العجؿ في األرض كسا يتع التفخيػق بػيغ (وترمح الجنيا بالستعمسيغ، فبعمسيع يختفع شأف األمة ويخقى الػشغ، ويحقق٘ٔ-ٕٔ)
الحئب)الحكاـ الطالسيغ(والغشع)الخعية(، وىشا يتداءؿ كيف يتحقق العجؿ في البالد بػجوف قياميػا عمػى أسػاس واضػح مبشػّي عمػى 

و  لػحا فعمػى العمع، ولػال األخالؽ الحسيجة بجانب العمع لع يختفع شأف اإلنداف عمػى مػجى الػجىػر، ولػع يبػّق ذكػخه خالػجا  بعػج مػتػ
 اإلنداف أف يشطخ إلى ما قّجمو في حياتو قبل فػات العسخ، فالعسخ البج أف يشقزي.

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

 فإف العسخ لع يجـ.التهكيج: 

 كيف يثبت ركغ العجؿ لع يشترب بيشيا لمعمع عمع؟ لمشفي واالستبعاد.االستفهام:
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 األوشاف:لمتشبيو.يا بشي الشجاء: 

 بل كع خصيب.اإلضراب:

 أثسخت أفشانو إف بدقت-ما ضيختاألفكار  لػال مجاولة-أسمهب طمب:تبمغعمى العمع  اعكف-كافالشاس  لػ أنرفالذرط: 
 .لػال الفزيمة لع يخمج-:وجػاب الذخط مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)ترمح(وإذا لمتخجيحإذا فدجتترمح الجنيا -غزا  

 اعكف+استيقطػا+انتربػا+شّيجوا+فميشطخ السخء:لمحث والشرح واإلرشاد.األمر:

 لع يجـ.-لع يشترب بيشيا لمعمع مغ عمع-ال بدفظ دـ-ما ضيخت-لع يخمج :لمتهكيج الشفي

 إندانية اجتساعية.العاطفة:

  :مجسهعة العالقات وقيستها-

 يثبت ويشترب.-رمع ومحتقخ-عبقت ونفحة-وفزلنعع -أنرف وأعجؿ-مػت ومعاد وعجـ يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-

-يجوـ ومػت-يخمج وعجـ-ذئب وغشع)تزاد بالسعشى(-ترمح وتفدج-سيل وَعَمعيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-
 شفى وَسَقع.

 اعكف عمى العمع تبمغ: جػاب الصمب نتيجة.الشتيجة:-

 العجؿ+فيي الغخس:الفاء سببية.الحكع في الجىخ مشدػب إلى القمع+فيػ مجار ف التعميل:-

 كع خصيب شفى نفدا +كع شبيب:كع خبخية لمكثخة.-

: ُرّب: لمقمة واالحتساؿ. ُربّ -  ذي ثخوة محتقخ وُرّب ذي َخمة بالعمع محتـخ

 ا قجمت يجه:ما مػصػلة.يسف-

 مغ الشعع:مغ لمتبعيس.-

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 أشػاؾ. شػكة األمع:شبو األمع بشبات لو-

 الحكع مشدػب إلى القمع:شبو القمع بالحاكع.-

 بقصخة مغ مجاد:شبو العمع بقصخة مغ مجاد، وتػحي بتأثيخ التقجـ العمسي عمى رفعة األمع.-
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 فميذ يجشي ثسار الفػز يانعة مغ جشة العمع إال صادؽ:شبو الفػز بالثسار، وشبو العمع بالجشة.-

 ب لو الستعمسػف.انتربػا لمعمع:شبو العمع بحاكع يشتر-

 مجار العجؿ: شبو العجؿ بكػكب لو مجار.-

 فيي الغخس إف بدقت أفشانو أثسخت غزا  مغ الشعع:شبو السجارس بالذجخة تعمػ أغرانيا، وشبو الشعع بثسخة غزة شخية.-

 يجشػف مغ كل عمع زىخة: شبو العمع بدىخة ليا رائحة.-

 وشبو الشفذ بإنداف َيذفى.كع خصيب شفى نفدا :شبو الخصيب بصبيب يذفي، -

 يفخؽ العجؿ بيغ الحئب والغشع:تذبيو تسثيمي حيث شبو الفخؽ بيغ الستعمع والجاىل كالفخؽ بيغ الحئب والغشع.-

 لع يشترب بيشيا لمعمع مغ عمع: شبو العمساء بجباؿ مشتربة.-

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

غس:شخي ونػاعع وأممػذ -اـ+مغ بجاية األسبػع إلى نيايتو ج:مجاراتمجار:مدار+محػر اىتس-َعَمع:جبل+عالمة وأثخ+لػاء   
-فزػػل:نعسة+الديادة-شػػػكة شػػػكات-دىػػخ دىػػػر وأدىػػخ: الػػدمغ الصػيػػل-مػػجاد:حبخ-أنرػػف:أعجؿتأضمع-قػة(صػػعف-ونزػػخ

(بخػػػػػػػل-عد:شػػػػػػػخؼتذؿ-محفػفة:محاشػػػػػػػة-شػػػػػػػأو:مشدلة ومكانػػػػػػػة وغايػػػػػػػة-اعكف:اسػػػػػػػتسخ-سػػػػػػػفظ:إراقة الػػػػػػػجـ-عمعتجيػػػػػػػل -كـخ
-ذي:صػػػػاحب-مجاولػػػػة:تبادؿ-ىسع:عػػػػدائع ؼ:عديسػػػػة-خدائغ:خديشػػػػة-يانعة:ناضػػػػجة-عمػػػػى العالع:يعتػػػػجييجشي يجشي:يقصػػػػف+
-شّيجوا:بشػا وعسخواتىجمػا-َخمة:حاجة وفقخ ج:ِخالؿ-محتقخ:ميافتمحتـخ-انتربػا:ثبتػا ووقفػا-أوشاف:وشغ-ثخوة:ماؿ كبيخ

-شفى:بخئتسػػػقع-نتذػػػخت رائحتيػػػاعبقت:ا-غزا :نزػػػخ وشػػػخي وأممػػػذ ونػػػاعع-أفشاف:أغرػػػاف ؼ:فػػػشغ-بدػػػقت:عمت وارتفػػػت
-خصيػب خصبػاء-رمع:عطاـ بالية ؼ:ِرمة-محتذع:خجػؿتوقح-عالي القجر:مكانة ومشدلةتوضيع-سقع:مخض مدمغ ج:أسقاـ
-فزيمة:صػػفات حسيػػجة ترذيمػػة-ترمحتتفدػػج-عػػجـ:مػت-يخمػػج:يبقىتيفشى ويسػػػت-شبيب:أشبػػاء-مػعطة:نرػػيحة ج:مػػػاعظ

 :يدتسخ.يجـ-معاد:مػعج السػت-ذئب:ذئاب-يفخؽ:يتزح

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

تمقػى -مؤدبػػف ب-شػفى ب-تبعػث فػي-عبقػت ب-انتربػا ؿ-يجشي مغ-محفػفة ب-اعكف عمى-فزل بيغ–مشدػب إلى   
 يشطخ في.-يشترب بيغ-يثبت في-يفخؽ بيغ-ترمح ب-ب

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 نعع ورمع.-محتقخ ومحتـخ-وَعَمعِعْمع  : يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:الشاقص الجشاس-
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.بالعمع  ذي َخمةوُرّب  ثخوة محتقخ ُرّب ذيالسقابمة تهضح السعشى وتبرز الفكرة:-  محتـخ

 حق التعميع.حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=EnfgPg0Ey3I فيجيه عن الجرس:-

https://www.youtube.com/watch?v=Pt-ukTYut9U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرف الثامن (الفداد معهل يهجم السجتسع)القراءة درس
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 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

ال يخفى عمى  -كسا أف سغ األنطسة-يزع نرب عيشيو أف بشاء الػشغ-إف هللا ال يحب السفدجيغ-اجسيعيلألمة التهكيج: 
 إف الفداد وـر خبيث.-كسا أف لعقج الشجوات أثخا  -تعديد أف كل ذي بريخة

 ال تشَذ نريبظ مغ الجنيا+ال تبِغ الفداد:لمحث والشرح واإلرشاد.الشهي:

 قػؿ رسػلشا:وجػاب الذصخ مححوؼ مفيـػ مغ الدياؽ تقجيخه)ال يدتقيساف(. إذا باتال يدتقيساف إال الذرط: 

 ابتِغ+أحدغ:لمحث والشرح واإلرشاد.األمر:

 لعل أشكالو الستعجدة في عالسشا سبب.الترجي:

 أوؿ.التفزيل: 

ال -غيخ قادرة-عمى كل ذي بريخة أف تعديد ال يخفى-عجـ وضع الخجل-ال يحب السفدجيغ -غيخ القانػني :لمتهكيج الشفي
 ال ألولئع الحيغ يشيبػف وييجمػف.-نتخؾ ليع مػشئ

 .إذا بات إال يدتقيساف البالشفي واالستثشاء: القرر: 

  :مجسهعة العالقات وقيستها-

األنبياء -مشتبييغ ومتيقطيغ-رادعة ووازع-األنطسة والتذخيعات والقػانيغ-يقطا  وفصشا   يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
.-ابتداز واستغالؿ-رشػة ومحدػبية-فقخ وحاجة-عادات وتقاليج-والخسل  تخبأ وتقاـو

-يدتقيساف وانحخاؼ-الجنيا واآلخخة-تزخب جحوره وتذسخ-الفداد والرالحيهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-
 تخاجع ونسػ.-فخد ومجتسع-عامة وذاتية-صالحة وسيئة-األفخاد والجساعات-شفافية ومحاباة ومحدػبية

 يتػجب عميشا أف نجافع.لحا -تحقيق أىجافيا يعيقيشخخ وجػدىا و الشتيجة:-

 .فالػشغ ألبشائو:الفاء سبيية التعميل:-

 ذتاؾ هللا:ما مػصػلة. يساابتِغ ف-
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 أحدغ هللا عميظ+بكل ما أوتيشا مغ قػة: ما مرجرية)كإحداف(. كساأحدغ -

 كثيخة:الفاء فاء الجداء.فأما مطاىخ الفداد -

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 الفداد معػؿ:شبو الفداد بسعػؿ ييجـ السجتسع، وتػحي بخصػرة الفداد عمى السجتسع.-

 يشخخ وجػدىا:شبو الفداد بحذخة تشخخ في الػجػد، وشبو الػجػد بالػرقة، وتػحي بأثخ الفداد الدمبي عمى السجتسع.-

 الذيػات األمارة بالدػء:شبو الذيػات بإنداف يأمخ بالدػء.-

 االنحخاؼ عغ جادة الرػاب:شبو الرػاب بصخيق يشحخفػف عشو.-

 الخقابة الحاتية:شبو الحات بإنداف يخاقب.-

 يزع نرب عيشيو أف بشاء الػشغ:شبو الػشغ بذيء مادي يػضع في األماـ.-

كمكع راع  شعار تزخب جحوره في أعساؽ الشفذ:شبو السدؤولية بالذعار، وشػبو الذػعار بذػجخة ليػا جػحور قػيػة، وشػبو الػشفذ -
 بالتخبة، وشبو الشفذ بحفخة عسيقة.

 وع بإنداف شامخ.تذسخ فخوعو:شبو الذعار بذجخة ليا فخوع، وشبو الفخ -

 سغ األنطسة:شبو األنطسة بدكيغ تدّغ.-

تدػػخي فػػي السجتسػػع سػػخياف الشػػار فػػي اليذيع:تذػػبيو تسثيمػػي حيػػث شػػبو انتذػػار ضػػاىخة الفدػػاد فػػي السجتسػػع بدػػخياف الشػػار فػػي -
 اليابذ.

 الشساذج الرالحة التي تخبأ بشفديا عغ الفداد:شبو الشساذج بإنداف يخبأ)يتخفع(عغ الجنايا.-

 ّلج االنتساء:شبو االنتساء بصفل يػلج.يػ -

يغػخس بػحور األمػل لسػػيالد مدتقبل:شػبو تعديػد الشسػاذج الرػػالحة بفػالح يغػخس، وشػبو األمػػل بالبػحور، وشػبو الثسػار بػػالسيالد، -
 وشبو السدتقبل بصفل يػلج، وشبو العصاء بالساء.

 إف الفداد وـر خبيث:شبو الفداد بػـر خبيث.-

 المحاؽ بخكب األمع:شبو الفداد بإنداف يسشع التقجـ.يقف حائال  دوف -
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 نسػىا السعخفي:شبو السعخفة بشبات يشسػ.-

 نزخب بأيج  مغ حجيج عمى الفداد:شبو الفداد بإنداف شخيخ ُيزخب.-

 ال تتخؾ ليع مػشئ قجـ بيششا:شبو وجػد الفداد بسػشئ قجـ، وتػحي بزخورة اجتثاث الفداد مغ جحوره.-

 ة"شبو الصبقات بإنداف يطيخ.ضيػر شبقات ثخي-

 انحدار ىحه الطاىخة:شبو ضاىخة الفداد بسياه تشحدخ.-

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

اسػتغالؿ:انتفاع -نقيس:ضػجتمثيل-سػشة:شخيقة ونيػج ج:سػشغ-إصالح:تعسيختإفداد-ىذيع:شجخة بالية واليابذ ؼ:ىذيسة   
شػيػات:ممحات -خزػػع:ميل-وازع:رادع ومانعتدافع-ضخرتنفع-سمصة:حكع-يعيق:يسشعتيدسح-بغيخ حق ألغخاض شخرية

-كػارث:مرػػػيبة كبيػػػخة ؼ:كارثػػػة-اب:حقتخصأصػػػػ -جػػػادة:شخيق-انحخاؼ:ميلتاعتػػػجاؿ-يقػد:يدػػػػؽ -أمارةتناىيػػػة-ؼ:شػػػيػة
رشػة:ماؿ أو ىبة لقزػاء -تزميل:تذػير-شفافية:وضػح وحياديةتمحاباة-تكاليف: مذقة ؼ:تكميف-حادة:فقخ-تحمق:تريب

-محدػبية:إسػػػشاد الػضػػػائف ومػػػشح التخقيػػػات عمػػػى أسػػػاس الشفػػػػذ ال الكفػػػاءة-مرػػػمحة أو باشػػػل يعاقػػػب بػػػو القػػػانػف ج:رشػػػػات
-مستمكػػػػات: مستمػػػػظ-محاباة:تسييدتشػػػػفافية ومدػػػػاواة -مؤىمة:مجربػػػػة-ت:مؤىالت وأىميػػػػة وقػػػػجرة ؼ:كفػػػػاءةكفػػػػاءا-إقرػػػػاء:إبعاد

رقابة:عشايػة -تغيب:فقػجاف-اسػتيالء:أحح بػالقػة-تياوف:تقريخ وتدػاىلتاىتساـ وججيػة-ابتداز:الحرػؿ عمى الساؿ تحت التيجيج
:ُرعػػاة-يدػػتقيساف:يعتجالف-نرػػب عيشيو:أمامػػو-ورعايػػة ومخاقبػػة تزػػخب:تتعسق+تستشع+يتحخؾ -شعار:شػػعارات-ية:شػػعبرع-راع 

-يقظ:متشبػػػػو-عشػػػػاف:نػاحي الدساء+الدػػػػحاب-فخوع:أغرػػػػاف-تذػػػػسخ:تعمػ وتختفػػػػعتتشخفس-جػػػػحور جػػػػحر-القمب+يخمط+يقتػػػػل
-مقجرات:مقجرة:إمكانيػػػػػة-أميغتخػػػػػائغ ج:أمشػػػػػاء-حارس:مخاقػػػػػب ج:ُحػػػػػّخاس-فصغ:حػػػػػاذؽ ومػػػػػاىخ وحكػػػػػيع وبعيػػػػػج الشطختغبػػػػػي

-إنداؿ:وضػػػػػػع-تذػػػػػػخيعات:قػانيغ ؼ:تذػػػػػػخيع-سّغ:تذػػػػػػخيع ووضػػػػػػع-محاباة:مقاتمػػػػػػة-رػػػػػػالحمرػػػػػػمحة م-تزػػػػػػافخ:تعاوفتتفخؽ 
 بصخ:إنكار.-كاىل:ما بيغ الكتف والعشق-تدخي:تشتذخ-سمبية(إيحابية-خصيخة:صعبةتسيمة-رادعة:مانعة-أقرى:أقدى

  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-تتسثل فػي-إضافة إلى-تمحق ب-تجة عغنا-انحخاؼ عغ-يقػد إلى-خزػع ؿ-أحدغ إلى-التدبب ب-يؤدي إلى-يبمغ عغ
-مدػػؤوؿ عػػغ-سػػمع عمػػى-صػػمى عمػػى-يحسػػل عمػػى-يشبغػي أف-وضػػع فػػي-اسػػتيالء عمػػى-تيػػاوف فػػي-االلتػػداـ ب-التزػميل ب
تخبػأ -يخفػى عمػى-تدػخي فػي-مشتبيػيغ ؿ-محاربػة ؿ-غيختيع عمػى-ٓمجركا  أف-حارسا  عمى-يجب أف-تذسخ إلى-تزخب في

يتػجػػب -قػػادرة عمػػى-تعبػػث ب-سػػبب فيػػب-المحػػاؽ ب-حػػائال  جػػػف -يػػأتي عمػػى-إيثػػار عمػػى-أثػػخ فػػي-يػػػفخ ؿ-حافػػل ب-عػػغ
 نتخؾ ؿ.-نزخب ب عمى-أوتيشا مغ-نجافع عغ-عمى
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 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 يديخوف ويبشػف ويشيبػف وييجمػف. السقابمة تهضح السعشى وتبرز الفكرة:-

 ملسو هيلع هللا ىلص:لمجعاء.الجسل االعتراضية:-

 حق السقاضاة القانػنية.-السداواة حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=IXKO_KJYtLk فيجيه عن الجرس:-

https://www.youtube.com/watch?v=Oyl3YdvTUh4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرف الثامن (خجمُت ورّب البيت)نص

https://www.youtube.com/watch?v=IXKO_KJYtLk
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 الجهجه إعجاد: د.ألفت

 شرح األبيات:

بػػخب البيػػت بأنػػو خجػػل مػػغ حػػاؿ وششػػو العخبػػي، فػػال الحػػخب أرضػػتو، وال الدػػمع أرضػػاه، وإنػػو لػػع يػػَخ فػػي (:يقدػػع الذػػاعخ ٗ-ٔ)
الحػػخب أو الدػػمع أيػػة نتيجػػة حاسػػسة، ووصػػف وجػػػه العػػخب بأنيػػا وجػػػه تسمؤىػػا الكآبػػة والحػػدف مػػغ وششػػي، ولػػع يػػَخ إال صػػخاعات 

خب أو عمى مدتػى الػشغ نفدػو، فيشػاؾ خالفػات وصػخاعات بػيغ اإلخػػة العػخب كالخالفػات التػي كانػت اإلخػة األشقاء مغ الع
قائسة بيغ قبيمتي عبذ وذبياف، ولع نَخ سػى شعارات كاذبة مغ قبل العخب، ونديشا أنشا في أرض اإلسخاء والسعخاج، فشديشا أف 

 قخيب إذا كانػا صامتيغ.نجافع عغ ديششا الحشيف، فشحغ لدشا بحاجة إلى بعيج أو إلى 

(:وكثيخا  ما نجج الطالع السدتبج يفعل مػا يذػاء وكيفسػا يخيػج وفقػا  لخغباتػو)االحتالؿ(، بيشسػا نجػج الكثيػخ مػغ األبخياء)شػعب ٚ-٘)
فمدصيغ(الحيغ يقاسػػف مػخارة التعػحيب خمػف قزػباف الحجيػج فػي سػجػف االحػتالؿ، وكثيػخا  مػا نػخى الشدػاء تدػتغيث بأبييػا وبسػغ 

يع مدانجتيا، ولسشيػا لػع تجػج أحػجا  تمػػذ إليػو مػغ الػحئاب والغخباء)الطػالسيغ السدػتبجيغ(، ولكػغ ال حيػاة لسػغ تشػادي، وإنشػي يدتص
ألرى العبػس والغزب في وجػه بعس األشخاص األبخياء الحيغ اعتجُت دوما  أف أراىػع باسػسيغ، وفػي السقابػل أرى وجػمػا  مػغ 

 بخياء.قبل العخب وتغافال  واضحا  تجاه األ

(:ولقج أثخ عمّي شعغ الرجيق )ضمع أخيو العخبي( لي بديسو القاتل، فأصبُت جخحيغ أحػجىسا فػي جدػجي واآلخػخ فػي ٖٔ-ٛ)
مذاعخي وقمبي، ويدتحث الذاعخ أخاه العخبي قائال  لو: ما الحي جخى لظ؟ لساذا تقف مكتػؼ األيجي وأنت تخى الطمع نرػب 

العخبيػػة فػػي ضػػل ىػػحا الجػػخاح الػػحي يثيػػخ قمبػػي، ويعتػػخي أمتػػي العخبيػػة، ولقػػج شػػاركتشي  عيشيػػظ؟ فسػػا عػػاد األمػػغ يذػػيع فػػي أمتشػػا
الخزػخاء أصػبحت أرضػا  جػجباء قاحمػة بعػج أف كانػت خزػخاء يانعػة، ويشػابيع  الخوابػي الصبيعة في حدني عمى وششي، فيا ىػي

لعخبػػػي ويدػػػتشكخ وقػفػػػو الدػػػمبي تجػػػاه السػػػاء الرػػػافية أصػػػبحت مميئػػػة بالخواسػػػب والذػػػػائب واألمػػػخاض، ويعاتػػػب الذػػػاعخ أخػػػاه ا
فمدػػصيغ وىجمػػو ألمجػػاد العخوبػػة بعػػج أف كػػاف مذػػاركا  فػػاعال  فػػي قػػػة األمػػة ورفعتيػػا وتقػػجميا وإعػػالء أمجادىػػا، فػىشػػا يتدػػاءؿ 
الذػػػاعخ عػػػغ سػػػبب العػػػجاء والقتػػػاؿ والتفػػػخؽ بػػػيغ العػػػخب، وعػػػجـ االتحػػػاد والسػػػيسا ونحػػػغ عمػػػى أبػػػػاب تحخيػػػخ الػػػػشغ مػػػغ دنػػػذ 

وإلػػى متػػى سػػشبقى نعػػير فػػي تػػأخخ جػػاثع عمػػى أنفاسػػشا وتػػابعيغ لمغػػخب ندػػيخ وراءىػػع متقاعدػػيغ عػػغ التقػػجـ والمحػػاؽ  االحػػتالؿ،
 بخكب الحزارة؟

(ويدتحث الذاعخ قػمو العخبي بأف يدخوا في الصخيق السدتقيع شخيق االتحاد ونبح الخالفات، شخيق الحخية والشرػخ ٘ٔ-ٗٔ)
يػػو خدػػارة وىديسػػة لألمػػة العخبيػػة جسعػػاء، فػػإذا فقػػجنا االنتسػػاء الرػػادؽ لمػػجيغ والػػػشغ السػػؤزر، وأف كػػل شخيػػق غيػػخه ىػػػ شخيػػق ف

 وفقجنا السذاعخ والخحسة والعصف بإخػانشا الفمدصيشييغ فقج فقجنا معشى اإلندانية.

 :السهارات المغهية



36 
 

 :      يبمجسهعة األسال-

 الساضي.لقج كشت تبشي صخح قػتشا:تػكيج بالالـ وقج مع الفعل التهكيج: 

عالـَ تعاديشا؟ وفيَع -فكيف غجوت اليـػ تيجـ؟لمتعجب واالستشكار والتػبيخ-ما دىا عيشيظ؟ لمتعجب واالستشكار االستفهام:
ـَ نبقى في صفػؼ أخيخة؟ لالستشكار واالستبصاء والمػـ والعتاب-خرامشا؟لمتعجب واالستشكار إلى أيغ قػمي؟لمحث -حتا

 واستشياض اليسع.

 -أخي:لمحث واستشياض اليسع وااللتساس-الستغاثةأباه: لالشجاء: 

 : والفاء واقعة في جػاب الذخط.فميذ بإندافاإلنداف صجؽ انتسائو  إذا فقجالذرط: 

 ورب البيت: لمتػكيج.القدم:

ا ما عاد فييس-لع تجج يجا  تحتسييا-فمدشا إلى قاص  ولدشا إلى داف  -فال الحخب أرضتشي وال الدمع أرضاني :لمتهكيج الشفي
 فميذ بإنداف.-بال قمب-صفاء

 إال أرى  لدت-صخاعات إخػاف إالأرى  لدتُ -وجػىا  كئيبة الأرى إ لدتبالشفي واالستثشاء لمتػكيج والتخريز: القرر: 
 خالفا .

  :مجسهعة العالقات وقيستها-

صػػخاعات -وشخيػػق درب-أدراف ورواسػػب-تجيػػع وكئيبػػة-خالفػػا  وفخقػػة-تعاديشػػا وخرػػامشا يهضةةح السعشةةى ويؤكةةجه: التةةرادف:-
 فقج وخدخاف.-وراء وأخيخة-وخالؼ

-صػػاؼ  ورواسػػب-قػػاص  وداف  -الدػػمع والحػػخب-تيػػجـ وتبشػػي-الباسػػسات وتجيػػعيهضةةح السعشةةى ويبةةرز الفكةةرة::العالقةةة: تزةةاد-
 بدسات وتجيع.

 فأنثشي(.في) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-

 أفزل مغ تحسييا: شمب الحساية بذكل أكبخ. تحتسييا-

 ضالع+كع مغ بخيء+كع حخة:كع خبخية لمكثخة.كع -

 بخيء: مغ حخؼ جخ زائج لمتػكيج. مغكع -

 إنداف: الباء حخب جخ زائج لمتػكيج يأتي مع خبخ ليذ.بفميذ  -
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 الذاعخ قػمية. العاطفة:

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

تػػػحي بكػػحب الذػػعارات العخبيػػة فػػي دفاعيػػا عػػغ ندػػيشا عمػػى عػػدؼ الذػػعارات ديششػػا: شػػبو الذػػعارات بآلػػة مػسػػيقية تعػػدؼ، و -
 الػشغ.

 ال الحخب أرضتشي وال الدمع أرضاني: شبو الحخب والدمع بذخريغ ال يخضياف الذاعخ.-

 أعجنا بيا أياـ عبذ وذبياف:شبو الخالفات بيغ العخب بالخالفات بيغ عبذ وذبياف.-

 بيغ اإلخػاف العخب. لدُت أرى إال صخاعات إخػاف:تػحي بكثخة الرخاعات والخالفات-

لع تجج يجا  تحتسييا مغ ذئاب وغخباف: شبو الطالسيغ العخب السدتبجيغ بالحئاب والغخباف، وتػػحي بمػؤميع والتذػاؤـ بػجػػدىع، -
 وبذاعة أفعاليع القبيحة.

 ويصعششي سيع الرجيق فأنثشي:شبو األخ العخبي بالرجيق الخائغ، وشبو الذاعخ نفدو بذيء مادي ُيشثشى.-

 يع األمغ في قمبي: شبو األمغ بذيء مادي يشتذخ في قمب الذاعخ.يذ-

 قمبي العاني: شبو القمب باألسيخ السعّحب.-

 أرى في الخوابي الخزخ ججبا  يسيتيا:شبو الخوابي بإنداف ميت، وتػحي بسذاركة الصبيعة لمذاعخ في حدنو عمى وششو.-

 صخح قػتشا:شبو القػة برخح ُيبشى.-

 أمجاد األمة العخبية ببشياف ُييجـ. تيجـ بشياني: شبو-

 عمى أبػاب تحخيخ أوشاف:شبو التحخيخ بالباب.-

ـَ نبقى في صفػؼ أخيخة؟شبو التأخخ العمسي بالجمػس في الرفػؼ األخيخة.-  وحتا

 وفي جدجي جخح: شبو ضمع العخبي بالجخح، وتػحي بذجة األلع الحي يمحق بالذاعخ مغ أخيو العخبي.-

 الػحجة بالصخيق الرحيح. فيحا شخيقشا: شبو-

 كل شخيق غيخه درب خدخاف:شبو الخالفات والتفخؽ بالصخيق، وشبو الخدخاف بالصخيق.-

 صجؽ انتسائو:شبو االنتساء بإنداف صادؽ.-
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 :مجسهعة السفردات الججيجة-

كئيبػػػػػػة: حديشػػػػػػػة -أرضاني:أعجبشيتأغزػػػػػػػبشي-أوشػػػػػػاف:وشغ-رب:صػػػػػػػاحب ج:أربػػػػػػاب وربػػػػػػػػب-خجمت:اسػػػػػػتحييتتوقحتُ    
-فخقػػػػػػػة:تفخؽ وتذػػػػػػػتتتاتحاد-خالؼ:نداعتوفػػػػػػػاؽ-صػػػػػػػخاعات:خالفات وتفػػػػػػػخؽ ؼ:صخاعتصػػػػػػػمح وسػػػػػػػالـ-كدخةتمدػػػػػػػخورةومش

)قخيب جػجا (-شعارات:عبارات ومخترػخة وعالمػات ؼ:شػعار-أعجنا:أرجعتشا إلى :بعيػج جػجا تداف  -حػاؿ:ضخوؼ ج:أحػػاؿ-قاص 
قزػػباف: -ع:عبػػػس وغزػبت سػػعادة وتبدػػعتجي-جػػائع:مالـز فػي مكانػػو-بخيءتضػػالع ومػتيع ج:أبخيػػاء-رغبػػة:ميل-ضالعتعػادؿ

-ذئبا:ذئػػب-تحتسي:تمػػػذ وتمجػػأ-حخة:شخيفةتذليمة+مزػػاد عبػػجة وأمة+خالرػػة وُمصَمقػػة ج:ُحػػّخات-سػػياج مػػغ حجيػػج ؼ: قزػػيب
أنثشي:أميػػػل -سػػػيع:أداة لمقتػػاؿ ج:سػػػياـ وأسػػيع وُسػػػيػـ-حيخاف:حيػػارى -بداماتتعابدػػػات-إغزػػػاء:إرخاء الجفػػغ-غخبػػاف:غخاب

-يذيع:يشتذػػخ-صػػفاءتتعسيخ-َدَىا:حػػجث وأصػػاب-وججاف:إحدػػاس-:شػػق فػػي البػػجف ج:جػػخاح وجػػخوحجخح-جدػػج أجدػػاد-وأرتػػجّ 
:مػػػػػػػػا ارتفػػػػػػػػع مػػػػػػػػغ األرض ؼ:رابيػػػػػػػػة-عاني:أسػػػػػػػػيخ معػػػػػػػػّحب وذليػػػػػػػػل ج:عػػػػػػػػانػف وُعشػػػػػػػػاةتمحخر -أمغتقمػػػػػػػػق وخػػػػػػػػػؼ -رواب 
: أدراف-رواسػػػب:بقايا وأتخبػػػة متخسػػػبة أوسػػػاخ ؼ: راسػػػب-نبػػػع:عيغ السػػػاء-يسيػػػتتيحيي-ُخزخ:خزػػػخاء-ججب:قحطتخرػػػب

تعاديشا:تخالفشػػػػا -بشياف:بشػػػػاء عػػػػاؿ  -غجوت:أصػػػػبحت-صػػػػخح: قرػػػػخ عػػػػاؿ  ج: صػػػػخوح-تبشيتتيػػػػجـ-أوسػػػػاخ وأمػػػػخاض ؼ: َدَرف 
-انتساء:انتدػػػػػاب-درب: شخيػػػػػق ج:دروب وِدراب-شخيػػػػػق شػػػػػخؽ -قػػػػػـػ أقػػػػػػاـ-خرػػػػػاـ:قتاؿ ونداعتوئػػػػػاـ-وتخاصسشاتترػػػػػالحشا

 ميجاف: ساحة ومجاؿ ج: مياديغ.-فقج:خدختربح

  هية:مجسهعة التراكيب المغ-

 نديخ وراء.-نقى في-خراـ في-تعادى عمى-يذيع في-أرى في-تحتسي مغ-يسذي إلى-أَعشَّا ب

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 .بخيء جائعوكع مغ  ضالع يسذيكع مغ  السقابمة تهضح السعشى وتبرز الفكرة:-

 الحخية والكخامة وحق العير بأماف. حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=PVgo9eCInSM فيجيه عن الجرس:-

 

 

 

 لمرف الثامن (مهاقف وطرائف)القراءة درس
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 إعجاد: د.ألفت الجهجه

 :السهارات المغهية

 :      يبمجسهعة األسال-

زعسػا -تخاضيا أف أوؿ مغ يصمع عمييسا-حكى أف أحسقيغ اصصحبا-إنو الفتى مغ يقػؿ ىاأنحا-إف أباه كخيع مزياؼالتهكيج: 
إنو -قج فارقت-قج قصعت-كاف إذا صار في يجه الجرىع خاشبو أنو-في البخل: وتػكيج بقج مع الفعل الساضي قج بمغرجال   أف

أكثخ البحؿ إنسا يكػف في  إفّ -استخاحػا أنيع قجوضشػا -مى نفدو أفعىقج أرسل ع-أف أىمو ألحػا عميو-لع يجخل في درىسا  
 قج أخسمت.-اإلداـ

ما ىحه -ما كاف إداـ أبي؟لالستفدار-أىحا مغ حق الرحبة وحخمة العذخة؟لمشفي واالستشكار-مغ أبػؾ؟ لالستفداراالستفهام:
 شيئا  تبحؿ فيو الشفذ؟لمشفي.أؤتمف -ماذا تخيج أف ترشع؟لمتعجب والتذػيق-الحفخة؟لالستفدار والتعجب

 صّب هللا دمي. الجعاء:

 فإذا فييا حد كالججوؿ.-صّب هللا دمي مثل ىحا العدلالتذبيو:

تعاؿ )أسمػب شمب:-لمػالي لسا انرخفا قمت-: والفاء واقعة في جػاب الذخط وإف لمتذكيظفدػؼ تعػديػما   إف ندلتالذرط: 
فمسا -كاف إذا صار في يجه الجرىع خاشبو-وؼ مفيػـ مغ الدياؽ تقجيخه)صّب(ٔحإف لع تكػنا أحسقيغ:وجػاب الذخط م-(نتسغَّ 

 .ما خخجتذلظ  لػ عمست-ابشو مات قجـ

تعاَؿ+اسكْغ عمى اسع هللا:إلضيار الحب الذجيج المتالؾ -ُكْغ ابغ َمْغ شئت+اكتدب أدبا :لمحّث والشرح واإلرشاداألمر:
 أرونييا: لاللتساس.-الجراىع

 وهللا ما ىحا إال مػعطة. :لمتهكيج القدم:

 : ويحظ!الزجر

 أكثخ.التفزيل: 

أال تخاؾ -الجبغ أال تعخى -لع تكػنا أحسقيغ-ال تتخؾ مشيا شيئا  -ليذ الفتى مغ يقػؿ-ال يشدؿ الجىخ قجره :لمتهكيج الشفي
 ما خخجت.-كاف ال يقصع-لع يجخل فيو درىسا  -ال تدعج مشو-ال تحؿ فيو-ال تياف-شسذ

يسدح عمى إنسا -يكػف في اإلداـ إنسا-مػعطة إالىحا  ما-شجاع إالأبػه ما بالشفي واالستثشاء لمتهكيج والتخريص: القرر: 
 ضيخه.
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  :مجسهعة العالقات وقيستها-

-تياف وتحؿّ -ساؿ وصبّ -صحبة وعذخة-كخيع ومزياؼ-شجاع ومقجاـ-دانت وأذعشت يهضح السعشى ويؤكجه: الترادف:-
 مػت وخالص.-رجع وردّ 

 يسدح ويحفخ.-بحؿ وبخل-مػت وحياة-تخاصسا وتخاضيا-ُقّياـ وقعػد يهضح السعشى ويبرز الفكرة::العالقة: تزاد-

فصمع عمييسا -فترايحا-فقاؿ أحجىسا-فأجاب-فداؿ الػالي أحجىسا-فجيء بخجميغفي) الشتيجة:الفاء لمترتيب والتعقيب-
-فقاؿ في نفدو-فأشيخ عمييسا-فيحفخ كسا تخى -ػلى عمى مالوفاست-فساشميع ما أمكغ-فيخخجو-فشػؿ بالدّقيغ-فحجثاه-رجل

ثع -ثع حسل درىسا  -ثع يمقيو في كيدو-ثع تخاضيا-ثع عفا عشيعفي: ) ثم: لمترتيب والتراخي(، وفكاف أىمو مشو-فخجع إلى أىمو
 (.قاؿ

 فإف أكثخ البحؿ إنسا يكػف في اإلداـ.-إف الصخيق تقصع بالحجيث: الفاء سبييةف التعميل:-

 سػؼ تعػد: سػؼ لمسدتقبل البعيج.-

 كع مغ أرض قج قصعت+كع مغ كيذ قج فارقت+كع مغ خامل رفعت+مغ رفيع قج أخسمت: كع خبخية لمكثخة.-

 فإذا فييا حد: إذا لمسفاجأة.-

 فّػاال .-حّجاما  -ِمقجاـ-صيغة السبالغة:ِمزياؼ-

 يقػؿ:مػصػلة. مسايصمع عمييسا يكػف+كاف  مغأوؿ  يقػؿ+أف مغيقػؿ+ليذ الفتى  مغدانت الخقاب+إف الفتى مغ أنا ابغ -

 كاف أبػه:الفاء فاء الجداء.فأما األوؿ -

 مجسهعة الرهر الجسالية والجالالت:-

 يشدؿ الجىخ: شبو الجىخ بإنداف يشدؿ.-

 دانت الخقاب لو:شبو الخقاب بإنداف يصيع.-

 فإذا فييا حد كالججوؿ:شبو كالججوؿ.-

 بذيء مادي ُيكتدب.اكتدب أدبا : شبو األدب -

 الصخيق تقصع بالحجيث: شبو الصخيق بذاة تقصع.-
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 صّب هللا دمي:شبو الجـ بساؿ ُيرّب، وشبو دمو بالعدل، وتػحي بتيقغ الخجل مغ حساقة الخجميغ.-

 بمغ في البخل غايتو: شبو البخل بسكاف نرل إليو، وتػحي بذجة بخمو.-

 كاف فيو إماما : شبو شجة بخمو باإلماـ.-

 شبو وناجاه:شبو الجرىع بإنداف يخاشبو البخيل ويشاجيو.خا-

 كيذ قج فارقت: شبو الجرىع بإنداف يفارؽ الكيذ.-

 لَظ عشجي أال تعخى: شبو الكاتب الجرىع بإنداف يعخى، وتػحي بذجة بخمو.-

 فيو الجرىع. اسكغ عمى اسع هللا في مكاف ال تياف:شبو الجرىع بإنداف يدكغ بجوف إىانة، وشبو الكيذ ببيت يدكغ-

 فأشيخ عمييا بالمقسة: يجؿ عمى شجة بخمو.-

 :مجسهعة السفردات الججيجة-

-كخيعتبخيػػل-مزياؼ:حدػػغ الزػػيافة-أفػاج:جساعػػات ؼ:فػػػج-دىػػخ:زمغ شػيػػل ج:دىػػػر وأدىػػخ-والي:حػػاكع-ليػػل ليػػاؿ     
-مخػدوـ وىاشع:أسػساء قبائػل-شاعةتمعرػية-أذعشت:خزػعت-رقاب:رقبػة-دانت:خزعت وأشاعتتعرت وتسخدت+اقتّز 

حّجاـ:مغ يػقع -عفا:سامحتحقج-ى العجومقجاـ:شجاع وجخيء وكثيخ اإلقجاـ عم-شجاعتجباف ج:ُشجعاف-دـ دماء-ماؿ أمػاؿ
فّػاؿ:بػػائع -انرػػخفا:ذىبا-يشدؿ:يخفستيخفػػع-فتى:فتيػػة-ندب:أندػػاب-محسػد:مذػػكػرتمحمػـ-بامترػػاص الػػجـ الدائػػج بػػالِسحجع

-شخيػق شػػخؽ -اصػصحبا:تخافقا-أحسػق:غبي وقميػل العقػػل فاسػج الػخأي ج:تذكػي ج:ُحْسػػق وَحسقػى-قعػػػد: قاعػج-قُّيػاـ: قػائع-فػػؿ
ويحظ:ويمػظ -غشع:غشسة-ذئاب:ذئب-صػؼ:شعخ يغصي جمج الزأف ج:أصػاؼ-لحػـ لحػـ-غ الغشع ج:قصعافقصيع:شائفة م

تخاصػػػػػػسا:تشازعا -ترايحا:صػػػػػػخختا بقػػػػػػػة-صػػػػػػحبةتعجاوة-ِعذػػػػػػخة:مخالصة ومرػػػػػػاحبة ومعايذػػػػػػة ومعاممػػػػػػة ومعايذػػػػػػة-لمدجػػػػػػخ
وعػػػاء مػػػغ الجمػػػج ج:أزقػػػاؽ  زؽ:-حكع:قػػػاض  ج:ُحكػػػاـ وَحَكسػػػة-أشػاؽ:شػػػيء مدػػػتجيخ يمػػػف بػػػالعشق ؼ:شػػػػؽ -وتقاتالتترػػػالحا

-درىع:دراىػػػع-إماـ:أئسػػة-بخػػل:تقتيختكـخ-غايتو:شػػجتو-حسػػػار: حسيػػخ وُحُسػػخ-صّب:سػػكب وأنػػدؿ-تخاب:أتخبػػة وتخبػػاف-وِزقػػاؽ
-قصعت:مذػػػيت وسػػػخت-فارقت:تخكػػػت وغادرتتأبقيػػػت-اسػػػتبصشو:أخفاهتأضيخه-فّجاه:خّمرػػػو وجعمػػػو فػػػجاءه-ناجاه:أسػػػّخ وأخفػػػى

ـ  -وُخُسل خامل:كدػؿ ال نباىة لو ج:خاممػف  كيذ:ضػخؼ ووعػاء لمػجراىع ج: -شػسذ شػسػس-أخسمت:أكدػمت-رفيع:شخيف وسا
-ماشميع:سػػػػػّػؼ وتباشأتأسػػػػػخع-ألّحػا:أصػػػػػّخوا وكػػػػػخروا-تدعج:تقمػػػػػق-تياف:تػػػػػحؿ وتحتقختتكػػػػػـخ-يمقيو:يخميػػػػػو-أكيػػػػػاس وِكَيدػػػػػة

-ةخالص:تنجػػػػػػػا-بالء:مرػػػػػػػاعب ومرػػػػػػػائب-مػعطة:نرػػػػػػػيحة ج:مػػػػػػػػاعظ-نفػػػػػػػذ نفػػػػػػػػس-تبػػػػػػػحؿ:ُتعصى-أفعى:ثعباف:أفػػػػػػػاع  
-ججوؿ:نيخ صغيخ ؼ:ججوؿ-حد:حج وفرل-إداـ:ما يؤكل مع الخبد)شعاـ( ج:أُدـ وإدامات-استػلى:سيصخ-استخاحػاتتعبػا

 شعاـ أشعسة.-حياة حيػات-حّػاء:جامع الحّيات-أىمكشي:أتعبشي-ضيخ:ضيػر-ُجبغ ج:أجباف وُجَبغ-حفخة حفخ-لقسة ُلقع
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  مجسهعة التراكيب المغهية:-

-نػدؿ ب-يصمػع عمػى-تساسػكا ب-تتػخؾ مػغ-أرسػميا عمػى-تقصػع ب-اصػصحبا فػي-يغشيظ عػغ-عفا عغ-قاؿ ؿ-جيء ب   
ضشػػا -خالص مغ-رّد إلى-رجع إلى-تبحؿ في-أكثخوا عمى-ألحػا عمى-يجخل في-تدعج مغ-اسكغ عمى-يمقيو في-زعسػا أف

 مى.أشيخ ع-تخيج أف-خخج مغ-يسدح عمى-يتأدـ ب-استػلى عمى-استخاحػا مغ-أف

 مجسهعة السحدشات البجيعية:-

 ترايحا وتخاصسا. : يعطي جرسًا مهسيقيًا مؤثرًا:الشاقص الجشاس-

 الكخامة)تياف(.-الحياة)مػت(-التدامح)عفا( حقهق اإلندان:-

 https://www.youtube.com/watch?v=zCmVjTcIK-U فيجيه عن الجرس:-

https://www.youtube.com/watch?v=R2mJ28dkpwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic53fH7U2EU 
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