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  تحلیل منهاج اللغة العربیة الجدید

  

  للصف الثامن

  م ٢٠١٨-  ٢٠١٧
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  ) ٣٩ ٣٠الدرس األول : ( آیات من سورة فصلت 

  أوًال : من حیث المضمون 

 الفكرة العامة  -

  

  .یلة عماد االستقامة و األمن واألمان في الدنیا واآلخرةالقیم اإلیمانیة النب -

  األفكار الرئیسة

 اهللا سبیل االستقامة و الفوز بالجنة. اإلیمان بوحدانیة -

 اهللا ولي الذین آمنوا ونصیرهم في الدنیا واآلخرة. -

 الخلق الطیب و المعاملة الحسنة سبب المحبة بین الناس. -

 من الشیطان الرجیم. باهللا ستعاذةاال -

 آیات قدرة اهللا عظیمة في الكون الفسیح. -

  

  القیم و االتجاهات

 التحلي باألخالق الحمیدة. -

 الثقة باهللا سبیل النجاة و ثوابها عظیم. -

 الحرص على السلوك القویم و العمل الصالح. -

 التفكر في خلق اهللا. -

 

  

  المفاهیم

  .السآمة(وهم ال یسأمون) –االستكبار (ثم استكبروا)  –االستقامة (ثم استقاموا) 

  ثانیًا : من حیث الشكل 

  

  المفردات 
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  .خاشعة  –استكبروا  –آیاته  –تستوي  –تشتهي 

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب)

  

  التراكیب 

اسجدوا  -یسبحون لـ  –تتنزل على  - استعذ بـ  -ادفع بـ  –دعا إلى  -ینزع من  -أبشربـ 

  لـ.

  

  

  األسالیب اللغویة 

  

  أمرأبشروا بالجنة                                           أسلوب  -

 إن الذین قالوا ربنا اهللا.                                  أسلوب توكید -

 ال تستوى الحسنة و ال السیئة .                         أسلوب نفي -

 ادفع بالتي هي أحسن .                                  أسلوب أمر -

 كأنه ولي حمیم.         أسلوب شرط  عداوةفإذا الذي بینك و بینه  -

 ما یلقاها إال الذین صبروا .                              أسلوب قصر -

 ومن أحسن قوًال ممن دعا إلى اهللا                       أسلوب إستفهام -

 كأنه ولي حمید                                            أسلوب تشبیه (تشبیه مرسل) -

ما -  ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باهللا             أسلوب شرط وإ

  

  دالالت األلفاظ والعبارات

 .تتنزل علیهم المالئكة -

 ولي حمیم. -

 اهتزت و ربت. -

 أال تخافوا و ال تحزنوا. -

 ادفع بالتي هي أحسن. -
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 وهم ال یسأمون. -

 

 الصور الجمالیة -

الماء اهتزت و ربت إن الذي أحیاها " و من آیاته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها  -

 لمحي الموتى إنه على كل شيء قدیر".

 -اللیل ( –) اآلخرة- الدنیا( –السیئة) -الحسنة( –) ولي حمیم –الطباق : (عداوة -

 ).النهار

  ثالثا : التكامل مع فروع اللغة

  قواعد اللغة

 هو. –هم  –هي  –نحن  –الذي  –التي  –األسماء المبنیة : الذین  -

 المسلمین ...) –األسماء المعربة : اآلیات ملیئة باألسماء المعربة منها:(المالئكة  -

 استقاموا.–عمل  –دعا  –قال الماضیة : -األفعال المبنیة :  -

  ادفع. -استعذ  –أفعال األمر: أبشروا  -                    

  اإلمالء: 

 ن.یسأمو  –السیئة  –أولیاؤكم  –الهمزة المتوسطة : المالئكة  -

 استكبروا. –اسجدوا  –اهتزت  –همزة الوصل : ادفع  -

 أحیاها. –أنزلنا  –أال  –أولیاؤكم  –همزة القطع : أبشروا  -

  التعبیر:

 أكتب فقرة قصیرة عن صفات المؤمنین األبرار من خالل فهمك لآلیات. -

  توظیف المكتبة:
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تفسیر االستعانة بكتب التفسیر الموجودة في مكتبة المدرسة وكتابة بحث حول  -

  اآلیات.

  

  

  

  الدرس الثاني ( زیت ) قصة قصیرة محمود شقیر

  أوًال: من حیث المضمون:

  

  الفكرة العامة 

  الفلسطیني مرتبط بأرضه ومتشبث بحقوقه ودور األم الفلسطینیة في تعزیز هذا االرتباط.

  

  الوقائع واألحداث:

 .البیتالخوف و القلق یسیطران على الرجل وزوجته في طریق عودتها إلى 

 حلم مزعج و مثیر.تفاصیل  -

 من عذابات الفلسطیني تحت االحتالل.ألوان 

 حنان الزوج وموقفه الشهم من زوجته المذعورة.

 .مشاركة األم الفلسطینیة زوجها في تأمین مؤونة البیت

  .حواجز االحتالل تعیق حركة المواطنین

  مضایقات الجنود تزید األم األوالد قوة.

 

  االتجاهاتالقیم و 

 التضحیة من أجل لقمة العیش .

 الصمود رغم المعاناة.

 االنتماء لألرض و حب الوطن.

 االعتزاز بشجرة الزیتون.
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  .اإلیمان بمقاومة االحتالل

  المعاملة الحسنة بین الزوجین والجیران.

 

  الشخصیات 

  .األوالد –الجنود  –الزوج  –السائق  –األم 

  

  المفاهیم 

  مستبد. –الصلف  –المریع 

  المواقف

 : قلقة ومذعورة. موقف المرأة من الحلم -

 موقف الرجل من زوجته: تهدئتها ومحاولة طمأنتها. -

 موقف السائق من الزوجین: التقدیر واالحترام وتقدیم المساعدة والمشاركة. -

 موقف المرأة من الجنود: التصدي وعدم الخضوع. -

  ثانیا: من حیث الشكل

  

  ر في الكتاب):(باإلضافة لما فسالمفردات 

ینعفون  –تفیق  –ذعر  –تكاثر  –بائعا  –یندلق  –فوهات  –مرعوبة  –صفائح  -حلمها 

  حجر. –مرمى  –مستبد  –البركة  –مؤونة  –یروي  –

  

  التراكیب

 –استكانت من  –ینعفون على  –تفیق من  -تسد بـ  –یندلق من  -یتأمل بـ  -یؤمر بـ 

أحدث  -یصدع بـ  - رأت في  - تتصدى لـ  -یختلط بـ  –یرمقها في  -  ارتاح لـ –ینمو في 

  یروي لـ. –في 

  

  والعبارات: دالالت األلفاظ
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 تجلسان متالصقین.

 تقف بعیدًا دون حراك.

 یتأملها الجنود بصلف و ازدراء.

 تضرب الجنود بقبضة یدها.

 یختلط الطحین بالدم و الزیت.

  هما اآلن على مرمى حجر.

  یده على قلبه من حلمها. 

  تذكر اسم اهللا في صوت مسموع.

  یتضاعف المحصول.

  یتدفق في حشمة واعتدال.

  األسالیب اللغویة 

  أسلوب توكید                            أنَّ الجنود اعترضوا الشاحنة .    

  اهدئي یا بنت الحالل.                                            أسلوب أمر

  أسلوب استفهام                                       كیف أهدأ وأنا أراهم.    

  أسلوب تشبیه            .حبات الزیتون الخضراء التي تشبه حدقات العیون

  إنها نوارة الدار.                                                   أسلوب توكید 

  أسلوب توكید             إنها كنز ثمین.                                        

  األنماط اللغویة:

 والرجل ظل یروي لها الحكایات المسلیة حتى استكانت ونامت. -

  ........ ظل ............................... حتى ................... . -

  ثالثا: التكامل مع فروع اللغة
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 هذه. –التي  –هي  –كیف  –أین  –الذي  - قواعد اللغة:  من األسماء المبنیة : هما -

  ظل. –اهدأي  –اعترضوا  –األفعال المبنیة : رأت                

  ثم. –أن  –في  –من  –الحروف المبنیة : على              

 –اهدئي –الوسائد  –الصفائح  –رأت  –المرأة  –اإلمالء: الهمزة المتوسطة: للسائق  -

 یطمئن. –یتأملها 

 أحداثها حول بطولة شعبنا في التصدي للمحتل.التعبیر: أكتب قصة قصیرة تدور  -

عداد تقریر عن الكاتب محمود شقیر.توظیف المكتبة: الرجوع  -   إلى المكتبة المدرسیة وإ

             

  درس ( الرملة عائدون إلیك یا قصبة فلسطین)

  أوال: من حیث المضمون

  الفكرة العامة

  .عراقة و أصالة مدینة الرملة بین الماضي و الحاضر

  األفكار الرئیسة

 جمال مدینة الرملة بین المدن. .١

 نشأة و بناء مدینة الرملة . .٢

 تسمیة الرملة بهذا االسم. أصل .٣

 مظاهر الجمال و البهجة في مدینة الرملة . .٤

 التي تصدح بها مدینة الرملة. والمعالم الحضاریة  المواقع األثریة .٥

 صمود و تحدي مدینة الرملة في الماضي والحاضر . .٦

 مدینة الرملة ألبناء شعبها . مناجاة .٧

 

  الحقائق
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 م.١٩٤٨الرملة مدینة عربیة إسالمیة احتلها الصهاینة عام  -

 م.٧١٥الخلیفة األموي سلیمان بن عبد الملك بنى مدینة الرملة عام  -

  مقام النبي صالح. –قصر سلیمان  –في الرملة مواقع أثریة عدیدة: الجامع الكبیر  -

  المفاهیم

  األثار. -الهندسة المعماریة  –الصهاینة –النحیت  –اإلمارة  –األمویون  –الرملة  –اللؤلؤ 

  القیم و االتجاهات 

  االعتزاز و االفتخار بالمدن الفلسطینیة . -

 المحافظة على المواقع األثریة و المقدسات اإلسالمیة. -

 االقتداء بالخلفاء و المجاهدین.  -

 المحافظة على خیرات الوطن. -

 ترام العلماء و األیدي العاملة.اح -

 الدفاع عن الوطن و التصدي للمحتل. -

  ثانیا: من حیث الشكل:

  : (باإلضافة لما ُفسِّر في الكتاب)المفردات 

 –عراقتها  – عزّ  – تستعصي –تعاند  -تناجي –بدیعة  –الحافل  –بیارات  –تتعانق  –زفته 

  .تجاذبات –صارخا –البغیض  –عبق  –یبثها  –مجازیة  –ُیّممي  –تعاند  –مشبعة  –ویالت 

  التراكیب 

 -تستعمل لـ  –كشفت عن  –مشتقة من  –یتقاطع في  -تتربع بـ  -حافل بـ  –یربط من    

تطل  -یصدح بـ  -مبنیة بـ  –بنیت على  –أثرت في  –شاهد على  -ناطق بـ  –تحتوي على 

  تستعصي على . –تسمع في  - ترسل لـ  - معقل لـ  –طردوا من  -ینطق بـ  -تزخر بـ  - على 

  األسالیب اللغویة 
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أسلوب                                                 .     وما تتجاوزكانت د لكنها -

 استدراك

 أسلوب شرط                          إذا السحاب زفته الریح مرتفعا .                    -

        / إنها لوحة بدیعة  نت أبرز مصادر ثروة المدینة/ أنها كاقد بنیت على أرض رملیة -

 أسلوب توكید 

 كما تنتظم حبة اللؤلؤ واسطة العقد تنتظم الرملة وسط مدن                أسلوب تشبیه -

لم تسلم من ویالت ال یمحي على كرم تلك المدینة المضیافة  / ال ننسى بركة العنزیة / -

                                                      أسلوب نفي              الطبیعة

  والعبارات: دالالت األلفاظ

 تنتظم الرملة  ( قصبة فلسطین ). -

 حافل بالحب و الحزن و العطاء. -

 تتربع الرملة معتزة بعراقتها -

 ازدهار المدینة واضح أیضا في الهندسة المعماریة. -

 یصدح برتقالها بتراتیل الشوق ألصحابه. -

 النقوش الهندسیة على البیوت البیضاء. -

 الرملة مدینة الماضي و الحاضر. -

 تعاند مغتصبیها الذین استوطنوها و رحلوا أهلها األصلین. -

 تمثل الوجه الفلسطیني العربي األصیل. -

 في سمائها رائحة عطریة حزینة. -

 خطفها الصهاینة. -

  

  الصور الجمالیة 
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الرملة البیضاء من بلد كما تنظم حبة اللؤلؤ واسطة إذا السحاب زفته الریح مرتفعا فال عدا  -

 العقد.

 تتربع الرملة معتزة بعراقتها -

 تتعانق سهول الحبوب و البقولیات و الخضروات -

 سمائها رائحة عطریة حزینة.في  -

 یصدح برتقالها بتراتیل الشوق ألصحابه. -

 لوحة بدیعة لعناق الفراشات فوق فلسطین. -

التي خطفها  صوتا صارخا ینطق بعروبة هذه اللؤلؤكل هذه اآلثار و غیرها تبقى  -

 .الصهاینة

 عانت في تاریخها من صراعات. -

 جي أبناءها  و ترسل لهم همسات مشبعة بالحنین.تقف الرملة تنا -

 سهول یافا الجمیلة وهي تروي حكایات األجداد. -

 لم تسلم من ویالت الطبیعة. -

  ثالثا: التكامل مع فروع اللغة

 الجملة الفعلیة (الفعل والفاعل)قواعد اللغة:  -

تعانق                    – منحها إیاها األمویون –عز اللقاء  –طال الفراق  –زفته الریح               

  یربطهن مدار.  –سهول الحبوب 

  تلك. –هذا  –الذي  –الذین  –التي  –هذه  –األسماء المبنیة: هي                 

 –أبناَءها  –اللؤلؤة  –مائیًا  –مئذنة  –رائحة  –المتوسطة : بناؤها الهمزة  -اإلمالء:  -

 الجئین. –رئیسان  –الكنائس 

  استوطنوها.–ازدهار  –اكتشفوا  –االحتالل  –االسم  –همزة الوصل: اشتق           

  تبقى. –األلف اللینة في نهایة الفعل: ننسى            

  تناجي) - تستعصي –تروي  –الماضي (تحتوي  وفي                              

 : أكتب فقرة قصیرة تتحدث عن حقوقنا المسلوبة والسبیل األمثل الستعادتهاالتعبیر -
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توظیف المكتبة: الرجوع للمكتبة المدرسیة واالستعانة بالموسوعة الفلسطینیة وكتابة  -

  تقریر عن البلدة األصلیة للطالب وتحدید موقعها على خارطة فلسطین.

  

  

  الثالثالدرس 

  )یتونةعلى جذع ز (

  من حیث المضمون:اوًال: 

  الفكرة العامة :

  الوطن یستحق منا كل تضحیة وفداء.

  األفكار الجزئیة:

 الشاعر المقاوم عرضة للمالحقة من قوات االحتالل. -١

 وفاء الشاعر لكل معالم الوطن. -٢

 احتالل الوطن یدمي قلب الشاعر. -٣

 ینسى.الوطن خالد في الذاكرة ولن  -٤

  الحقائق :

(حقیقة  فلسطین وطن للفلسطینیین احتله الیهود وأقاموا علیه وطنا مزعوما -

  )تاریخیة

(  تعرض أهلها لمذبحة من العصابات الصهیونیةدیر یاسین قریة فلسطینیة  -

  ) تاریخیةحقیقة 
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  ) تاریخیة( حقیقة  توفیق زیاد من شعراء المقاومة. -

  المفاهیم :

   القبة . –الحبة  –النكبة  –دوسیهات  –كلبشة  –قسیمة  –التوقیف 

  المبادئ:

  الدفاع عن األوطان واجب مقدس.

  المواقف:

 موقف الشاعر من مضایقات المحتل وجرائمه. -

 . هوطنالشاعر من احتالل موقف  -

  

  واالتجاهات: القیم

  الصبر والصمود. –اإلصرار على التمسك بالوطن .  -حب الوطن .  -

صرار) العاطفة :   وطنیة صادقة (ألم ومعانة وعزیمة وإ

  نسان :حقوق اإل 

  الحق في الحیاة الكریمة  – العیش في وطن آمنالحق في 

  (باإلضافة إلى ما ُفسِّر في الكتاب) -:من حیث الشكلثانیا: 

  القبة. –المأساة  –شّدت  –سحقت  –سلبت  –عرضة  -المفردات:

   - التراكیب:

  أحفر على. –عاجز أن  –تشرش في  –ُصبَّت على  –ُشدَّت على  -عرضة لـ 
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  األسالیب اللغویة :

  قد وصلنا قمة المأساة                             أسلوب توكید

  أسلوب نفي                                 أحیك الصوف.ال 

  لست أنساها                                       أسلوب نفي

  والعبارات :دالالت األلفاظ 

أحفر  –ال أحیك الصوف  -سأحفر رقم كل قسیمة  –بیتي عرضة لزیارة البولیس 

دیر یاسین تشرش  –كل شتیمة صبت على رأسي  –كل أسراري على زیتونة الدار 

   . التي اقتلعت الكتنا ولكناها –وصلنا قمة المأساة  –في ذكراها 

  ألوان الجمال :

 أحفر كل أسراري على زیتونة -

 جمیع فصول مأساتي أحفر -

 وصلنا قمة المأساة الكتنا ولكناها -

 كل شتیمة صبت على رأسي -

  القبة) -(الحبة  –لكنا)  -(الكتنا  –راسي)  -في (حّراسي  الجناس:

  ذكراها -أنساها  التضاد:

  ثالثا: التكامل مع فروع اللغة:

   : اللغة قواعد

  والفعل الالزم والفعل المتعدي.یتطرق المعلم إلى اإلعراب والبناء والجملة الفعلیة 
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  التعبیر :

  یكتب الطالب فقرة حول الوطن وواجبنا نحوه. -

  : الخط

یقدم المعلم نموذجا للطالب یشتمل على حروف متراكبة كما في النموذج  -

  السابق للدرس .

 یكتب نصًا بخط جمیل وواضح مراعیًا النظافة والترتیب -

  -اإلمالء:

واردة في النص  تكون المعلم على المهارة اإلمالئیة بحسب الخطة على أن یركز

  باإلضافة لإلمالء الیومي الهادف .

عداد تقریر عن الشاعر أمین زیاد. توظیف المكتبة:   الرجوع إلى مكتبة المدرسة وإ

  

  رابعالدرس ال

  )الذكاء(

  من حیث المضمون:أوًال: 

  الفكرة العامة :

  الفشل، دون خسران األمل.النجاح یعني تجاوز  -

  .یمتلك اإلنسان طاقات خّالقة تحتاج إلى من یكشف عنها الستار -

  األفكار الجزئیة:
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 أم عظیمة وذكیة تصنع من ابنها إنسانا عبقریا. -١

 حلم بالتفوق یصحبه القلق والتعلیمات الزائدة.  -٢

 وقع فشل األبناء قاس على األسرة  -٣

 ابنها اإلبداعیة.والدة أدیسون أم عظیمة آمنت بقدرات  -٤

 من وسط المحنة یبزغ الفجر . -٥

  عبرة وموعظة. -٦

  الحقائق :

 في كل طفل طاقات إبداعیة كامنة. -

  أدیسون مخترع المصباح الكهربائي. -

  المفاهیم :

  إبداع  –طاقة  –التفوق  –الفشل  –عبقري 

  الفشل فرصة وتجربة وهزیمة مؤقتة تقودك إلى فرص النجاح.اآلراء: 

  المبادئ:

  .اإلصرار  –الثقة 

  المواقف:

 . األم من رسالة المدرسةموقف  -

 موقف أدیسون من تصرف والدته. -

  موقف الوالدین من تعلیم األبناء. -

  واالتجاهات: القیم
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 اإلیمان بالقدرة على تحقیق النجاح. -

 عدم االستسالم للفشل. -

 التمسك باألمل. -

 االهتمام بتربیة األبناء وصقل مواهبهم. -

 والمخترعین.تقدیر العلماء  -

 العزیمة والمثابرة.  -

    غرس الثقة في نفوس األبناء. -

  ثانیًا: من حیث الشكل:

 المفردات: (باإلضافة إلى ما ُفّسر في الكتاب) -

ًا  –الحثیثة  –الكارثة  –طموحاتهم  –األولویات  –بریق  –غمرت   –َمِحجَّ

–َیُعدُّ  –امح الج –المحنة  –تبدت  –فذه  –التبلد  –ة نائح –مواهبه  –تتضافر 

  ترغم. –كامنة  –تلمس 

 التراكیب: -

 –یترتب على  –تكثر من  –یبحث في  –تحول إلى  –علیك أن  –عاد إلى 

ًا لـ  -یصاب بـ  –ُیَرحِّل إلى  –شدت على  تعمى  -تبوء بـ  -النهوض بـ  -َمِحجَّ

االنسحاب  –ترغم إلى  –حاجة إلى  -تهتم بـ  –ینسى أن  –یطرد من  –عن 

  من.

 األسالیب اللغویة: -

 أسلوب تفضیل     أعظم مخترع في التاریخ البشري                 •

 ما على الطالب سوى االجتهاد                         أسلوب قصر •

 یجابیة األخرى   أسلوب استفهامت اإلكیف لهما أن یستنهضا الطاقا •
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 ستفهامكیف لهما أن یعززا مبادرات الخلق واإلبداع        أسلوب ا •

 لم تبك نائحة علیه                                      أسلوب نفي •

 بل شدت على یدیه                                     أسلوب إضراب •

 لعل كل والدة تلمس                                    أسلوب ترجٍّ  •

 أسلوب توكیدلتدرك أن هناك طاقات إبداعیة                         •

 دالالت األلفاظ والعبارات: -

 المدرسة صغیرة على قدراته •

 یعد النجاح والتفوق من األولویات •

 خیبة األمل •

 تبدأ المحاوالت الحقیقیة لحشو دماغ هذا المسكین •

 یصبح البیت محجا للمدرسین تتضافر جهود الوالدین •

 جنة أبویة •

 عبقریة فذة •

 العقل الجامح •

 تحب عزائها في قصة أدیسون •

 مواطن الجمال: -

 لم یدركوا قربهم من النجاح عندما قرروا االنسحاب •

 ُیرَّحل اهتماماته كلها وهوایاته إلى فصل الصیف •

 یعلمان أن فلذة كبدهما فاشل •

 لحشو دماغ هذا المسكین بالمعلومات •

 یصبح البیت محجا للمدرسین •

 یطرد الولد من جنة أبویه ،ویحرم ثمار عطفهما •

 مواهبهتعمى األبصار عن  •
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 یعمل العقل الجامح على تمزیق المعاییر القائمة •

 النجاح قد ینتظره في محطات أخرى •

  ثالثًا: التكامل في فروع اللغة:

 -عد اللغة: (الفاعل والمفعول به) الفعل الالزم والمتعدي:قوا -

 –تعمى األبصار عن مواهبه  –مرت السنوات  –غمرت بریق عینیها الدموع 

  المصباح.یتصدرها اختراع 

  اإلمالء:

 –نائحة  –یتساء ال  –العائلة  –تتأخر  –قائمة  –الهمزة المتوسطة : الرائعة  -

 إعطائه. –عزائه  –عزائها  –مؤقتة 

 تعمیم. –األلف اللینة في نهایة األفعال: ینسى  -

 اختراع.  –اختالفهما  –االنسحاب  –همزة الوصل: ابنك  -

  مع الحیاة) التعبیر: أكتب فقرة قصیرة حول (ال یأس

  توظیف المكتبة : الرجوع إلى مكتبة المدرسة وكتابة نبذة عن حیاة أدیسون.

الرجوع إلى مكتبة المدرسة وكتابة نبذة عن مخترعین آخرین                     

 ساهموا في تقدم البشریة.

  

 

  درس ( اكتشاف األسبرین و فوائده)

  أوًال: من حیث المضمون:
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  الفكرة العامة

  قار دوائي نعمة و سالح ذو حدینن عاألسبری اكتشاف

  األفكار الرئیسة

 قصة اكتشاف األسبرین و سبب تسمیته. -

 استخدامات األسبرین قدیمًا. -

 تطور استخدام األسبرین في العصر الحدیث. -

 صفات مادة األسبرین و فوائده الدوائیة -

 مخاطر األسبرین و أعراضه الجانبیة. -

 حیة.مصادر السبرین في الكائنات ال -

  

  المفاهیم

  الصفائح الدمویة . –الروماتیزم  –الهنود الحمر  –اإلغریق  –الصفصاف –األسبرین 

  الحقائق

  لحاء شجرة الصفصاف یحتوي على حامض السلسلیك . -

  تخفیف آالم الروماتیزم.األسبرین یعمل على  -

  یوصى أطباء القلب بضرورة وجود أقراص األسبرین دائما في متناول  الكبار . -

 خلق كل شيء بقدر اهللا -

  القیم واالتجاهات:

 البحث والتحري والتجربة والبرهان -

 تقدیر العلم والعلماء -

 المثابرة للوصول إلى المراتب المرجوة -
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 تسبیح اهللا وتنزیهه -

 عدم استخدام الدواء دون استشارة الطبیب -

 ترشید استهالك الدواء -

 الحفاظ على الطبیعة نقیة وجمیلة. -

  التشكیل:ثانیًا: من حیث 

  (باإلضافة إلى ما ُفسِّر في الكتاب)المفردات 

مطلق  –تسكین  –الصداع  –منقوعا  –اللین  –عبقري  –العقار  –جزافا  –اجتاحت  –أرجاء  

  . أودع -عقباها  –الفائدة 

  التراكیب 

تدخل  –أعطي إلى  –ظهر في  –تنمو في  –یحضر في  –اشتقت من   –یحتوي على     

ینطبق على  -توافر لـ  –یؤكد أن  –یوصي بـ   –یحول دون  –یكمن في   -لـ تستخدم  –في 

  تقتات على . –تدعم في   –

  األسالیب اللغویة 

 لكنه واقع علمي تؤكده التجربة .                                         أسلوب استدراك -

 أسلوب شرط        حینما التقط بعضهم قطرات من لحائها المتساقط.                 -

 

  أنَّ لحاء شجرة الصفصاف یحتوي على حامض السلسلیك.              أسلوب توكید -

  أنَّ مكتشف األسبرین عبقري            -

  أنَّ البشر استخدموه منُذ آالف السنین .  -  
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لیس لها أیة رائحة ممیزة .                        أسلوب نفي                                                        -لم تأت جزافا     -

 إنما اشتقت من كلمة سبیرایا  .                                         أسلوب قصر -

 أسلوب تعجب                                        سبحان من خلق كل شيء بقدر -

  والعبارات: دالالت األلفاظ

  لیفجر ثورة طبیة عالجیة  -

 بات حدیث الساعة بین الناس. -

 ال تحمد عقباها -

  مواجهة اعتداء الطبیعة علیها -

  مواطن الجمال:

  لیفجر ثورة طبیة عالجیة. -

  یكمن سر األسبرین في قدرته على مقاومة التصاق الصفائح الدمویة. -

 مناعتها في مواجهة اعتداء الطبیعة علیهالتدعم  -

  ثالثًا: التكامل في فروع اللغة:

 قواعد اللغة :      -

التقط بعضهم  –یدعمه البرهان  –الجملة الفعلیة: یبدو األمر طریفًا  •

 قطرات...

 استخدموه. –اجتاحت  –بناء الفعل الماضي: التقط  •

 ُتحَمد. –ُتسَتخدم  –ُأعطَي  –الفعل المبني للمجهول: ُوزَِّع  •

– المأخوذة –الرئویة  –لحاِئها  –بدأت  –فوائده  –اإلمالء: الهمزة المتوسطة: تؤكده  -

 الحشائش. –الفائدة  –دائمًا  –الصفائح  –رائحة  –التأثیر 

  اعتداء. –استخدموه  –ارتفاع  –اجتاحت  –التقط  –همزة الوصل: اكتشاف           

 لدواء سالح ذو حدین)التعبیر: أكتب فقرة حول (ا -

  أو(الصحة تاج على رؤوس األصحاء)                           
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 -توظیف المكتبة : بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یعد تقریر عن: -

  قصة اكتشاف أو اختراع حدیث. •

  

 درس التربیة و األمهات

  الفكرة العامة

  األم هي الركیزة األولى في تربیة األبناء و تنشئتهم على الخلق القویم 

  األفكار الرئیسة

  األخالق كالنبات تحتاج إلى رعایة و اهتمام.

  األم هي الركیزة األولى و األساسیة في تربیة األبناء.

  العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة 

  دور اإلسالم في الحث على تعلیم البنات .

  المفاهیم

  الغزاة . -أوانس   –العالمات –الجاهالت  –الولید  –الخالئق  –األخالق 

  القیم و االتجاهات 

  المكرمات. بماء سقیت إذا كالنبات تنبت األخالق هي -

 مثمرات. الفضیلة ساق على المربي تعهدها إذا تقوم -

 تسامت مدرسة األم فحضن -

  الوالـــــــدات اءوأخالق الولید تقاس حقــــــــا  بأخالق النس -

  فرٌض  اإلسالمِ  في اْلعلمُ  ألیَس   -

  ألم نر في الحسان الغید قبل .  -
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  قد كانت نساء القوم قدما  -

  

  المفردات 

 –الغید  –أَجلَّ  –حضن  –نشؤوا  –تقاس  –تسامت  –الخالئق  –الفضیلة   -المكرمات 

  یرحن.  –ُقْبل  -أوانس  

  التراكیب 

فرضا على  -نشؤوا بـ   -تقاس بـ  - تسامت بـ  - یهذب كـ  –على تقوم  - سقیت بـ  -تنبت كـ  

  یرحن مع . –یحن إلى  –نرى في  - تحلُّ لـ  –

  األسالیب اللغویة 

  المكرمات بماء سقیت إذا -

  مثمرات الفضیلة ساق على المربي تعهدها إذا تقوم -

  محل من للخالئق أر ولم -

  فرٌض  اإلسالمِ  في اْلعلمُ  ألیَس  -

  في الحسان الغید قبل . ألم نر -

  قد كانت نساء القوم قدما -

  دالالت األلفاظ

   كالنبات تنبت األخالق هي

  مثمرات الفضیلة ساق على المربي تعهدها إذا تقوم
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  األمهات كحضن یهذبها

  تسامت مدرسة األم فحضن

  البناِت  على أْبنائهِ  على فرٌض  اإلسالمِ  في اْلعلمُ  ألیَس 

  اْلمشكالت لسائَلها َتحلُ  بحرٌ  العلم في أمنا وكانت

  العالمات أجل من فكانت م عل أجل النبي َوعلَّمها

  إلى أسالفنا بعض إلتفـــــــات  فماذا الیوم ضر لو التفتنـــــــا

  الصور الجمالیة 

  المكرمات بماء سقیت إذا كالنبات تنبت األخالق هي

  مثمرات الفضیلة ساق على المربي تعهدها إذا تقوم

  األمهات كحضن یهذبها

  تسامت مدرسة األم فحضن

  اْلمشكالت لسائَلها َتحلُ  بحرٌ  العلم في أمنا وكانت

  العالمات أجل من فكانت م عل أجل النبي َوعلَّمها

  

  

  

  

  سسادالدرس ال
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  (رسالة من طفلة فلسطینیة إلى أطفال العالم في ذكرى إعالن وثیقة االستقالل)

  من حیث المضمون:أوًال: 

  العامة :الفكرة 

  االحتالل عبء ثقیل على كل مناحي الحیاة. غطرسة

  :رئیسةاألفكار ال -

 وأخرى وردیة.أحالم ضائعة  -١

 .اعتزاز بالهویة الفلسطینیة -٢

 طفولة بریئة عانت من ألوان ظلم االحتالل وجبروته. -٣

 أمل في مستقبل آمن -٤

  الحقائق : -

مزعوما (حقیقة ه الیهود وأقاموا علیه وطنا فلسطین وطن للفلسطینیین احتلّ  -

  تاریخیة)

  (رأي).القدس مدینة عربیة فلسطینیة -

  المفاهیم : -

  . الحریة  –الطفولة  –السیاسة 

  المبادئ: -

  .عشق الوطن والدفاع عنه 

  المواقف: -

 . الطفلة من أطفال العالمموقف  -

 موقف الطفلة من احتالل فلسطین. -



٢٧ 
 

 موقف الطفلة من المحتلین. -

  موقف الطفلة من المستقبل. -

  واالتجاهات: القیم -

األمل بغد أجمل  –التفاؤل  – االعتزاز بالوطن واالنتماء له - حب الوطن  -

  .   وأفضل

  نسان :حقوق اإل  -

الحق في الدفاع عن  –الحق في الحیاة الكریمة  –الحق في العیش في وطن آمن 

  النفس.

  (باإلضافة إلى ما فسر الكتاب) :-من حیث الشكل ثانیًا: 

 –أزقتنا  –الیأس  –تعانقون  –تعدون – الدروب –مستباحة  –اغتالوا  -المفردات:

  . تئن -تناثرت  –ركام 

   - التراكیب:

 –أخاف أن  –أحلم في  –تناثرت في  –انتزعت مع  -سرى بـ .   -تعدون في 

  .ُیَلوِّح بـ -یمسك بـ  –أحلم أن  –یقتلع من  –خبأتها في 

  األسالیب اللغویة :

 الشمس ونثروا العتمة وسدوا الدروب؟استفهام : لماذا أحجبوا  -

 .أعرف في السیاسة شیئاالنفي : ال  -

  : ال قتل فیه وال دمار، وال حزن فیه وال بكاء. النفي -

  أظافر ال لحم علیها.

  األنماط اللغویة:
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  دمار.  وفي وعیي استقر حلم بغد ال قتل فیه وال

  وفي.......................ال......فیه وال......... .

   دالالت األلفاظ والعبارات :

في شراییني سرى األمل  -وتعانقون الجبال  تسابقون الفراش -رایات بالدكم خفاقة 

أظافر ال لحم فیها  –الورد في الحقول ذبحوا  –اغتالوا طفولتي  –بالدولة الفلسطینیة 

تحمل كراسة األخرى  –یجلل السواد األشیاء كلها  – تشرق شمس تحمل الحب –

  .  وقلماً 

  ألوان الجمال :

في  –ال لجمتسابقون الفراش وتعانقون ا -القدس عاصمة الحلم الفلسطیني  -

حفر الحزن  –قنبلة اغتالت لعبته  –اغتالوا طفولتي  –شراییني سرى األمل 

 –ُیقتًلع الحزن من القلوب  -أحالم العصافیر - في وجنتیها أخادید الیأس

اغتالوا الورد  –ذبحوا طفولتي  –اني القلب یستجیب القلم ألم –تشرق الوجوه 

لماذا حجبوا الشمس ونثروا  –یحمل الحب ألطفال الدنیا  –في الحقول 

  .العتمة

  : مع فروع اللغة التكاملثالثًا: 

  القواعد : 

  یتطرق المعلم إلى

 اإلعراب والبناء والجملة الفعلیة والفعل الالزم والفعل المتعدي.  -

 والفعل للمجهول.الفعل المبني للمعلوم  -

 صور الفاعل . -
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  المفعول به -

  التعبیر :

 یحلل فقرة من الدرس إلى عناصرها . -

  .معاناة أطفال غزةیكتب الطالب رسالة إلى صدیق حول  -

  : الخط

  .٤٩تكتب فوق السطر ص یقدم المعلم نموذجا للطالب یشتمل على حروف  -

 . یكتب نصًا بخط جمیل وواضح مراعیًا النظافة والترتیب -

  اإلمالء : 

یتطرق المعلم إلى كلمات اشتملت على همزات متوسطة وأخرى متطرفة  -

  وردت في الدرس ویعلل سبب كتابتها على الهیئة التي كتبت علیها.

  توظیف المكتبة:

بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یبحث عن (رسالة من المنفى)للشاعر محمود درویش 

  ویلقیها على زمالئه.

  

  سابعالدرس ال

  س     نزار قبانيیا قد

  من حیث المضمون:أوًال: 

  الفكرة العامة :
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  . تخیم علیها رایات البؤس القدس مدینة الحب والسالم ومهبط الدیانات السماویة

  األفكار الرئیسة:

 القدس مدینة األنبیاء . -١

 .حزن یلف مدینة القدس -٢

 .أمنیات بعودة مدینة القدس ودحر االحتالل -٣

  الحقائق :

  (حقیقة تاریخیة) القدس مدینة فلسطینیة عریقة  -

  .القدس تعاني من بطش االحتالل الصهیوني لها -

  المفاهیم :

    -البتول  –الشرائع  –الركوع 

  

  المبادئ:

  اإلسالمیة.  هویتهااإلیمان بعراقة القدس و 

  المواقف:

 . الشاعر من مدینة القدسموقف  -

 .الشاعر من الدیانات السماویةموقف  -

 .الشاعر من األمل في المستقبلموقف  -

  واالتجاهات: القیم
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 –التسامح بین الدیانات  –اإلیمان بالدیانات السماویة  -  التضحیة والفداء

  .   االهتمام بالطبیعة –األمل بغد مشرق 

  حقوق اإلنسان :

  الحق في الحیاة الكریمة –الحق في العیش في وطن آمن 

  واألمل والتفاؤل) قومیة صادقة (الحزن واأللم العاطفة:

  -من حیث الشكل :ثانیًا: 

  (باإلضافة إلى ما فسر الكتاب)  -المفردات:

 –ُرباك  –ینقذ  –تجول  –یقرع  –منارة  –َملَّني  -اآلحاد  –واحة  –البتول  –تفوح 

  .األجفان -الزاهرة 

   - التراكیب:

  . ترجع إلى –تجول في  -مرَّ بـ  -تلتف بـ – یلتقي على –تجول في  -تلتف بـ 

  األسالیب اللغویة :

 النداء : (راجع النص )  -

 االستفهام ( راجع النص ) -

  بكیت حتى انتهت الدموع.األنماط اللغویة: 

  ........حتى................ .                 

   دالالت األلفاظ والعبارات :
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یا منارة  -مدینة تفوح أنبیاء –صلیت حتى ذابت الشموع  –بكیت حتى انتهت الدموع 

 – تضحك العیون -غدا سیزهر اللیمون  –یا طفلة محروقة األصابع   -الشرائع 

  .یلتقي اآلباء والبنون –رباك الزاهرة  –تلتف بالسواد  –واحة ظلیلة 

  ألوان الجمال :

زینة حجارة الشوارع  –القدس طفلة جمیلة  – مدینة تفوح أنبیاء -ملني الركوع  -

تفرح  –غدا سیزهر اللیمون  –القدس لؤلؤة األدیان  –حزینة مآذن الجوامع  –

 تضحك العیون. –السنابل الخضراء والغصون 

 الجناس:  -

  الزاهرة) -(الطاهرة -الشموع) -(الدموع 

 

  :مع فروع اللغةالتكامل  -

  : اللغةقواعد 

  یتطرق المعلم إلى

 اإلعراب والبناء .  -

 الجملة الفعلیة والفعل الالزم والفعل المتعدي. -

 الفعل المبني للمعلوم والفعل للمجهول. -

 صور الفاعل . -

  .المفعول به -

  التعبیر :

 یستخدم جملة مفتاحیة ویضیف إلیها جمال داعمة وختامیة مناسبة لبناء  -
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  .٧٨ص  .فقرة حول مكانة مدینة القدس 

  : الخط

  .٧٧الراء ص ف نموذجا للطالب یشتمل على حر معلم یقدم ال -

 یكتب نصًا بخط جمیل وواضح مراعیًا النظافة والترتیب.  -

  اإلمالء : 

یتطرق المعلم إلى كلمات اشتملت على همزات متوسطة وأخرى متطرفة  -

  وردت في الدرس ویعلل سبب كتابتها على الهیئة التي كتبت علیها.

المدرسة یعد تقریرًا حول الشاعر نزار  بالرجوع إلى مكتبة توظیف المكتبة: -

  قباني أو القدس قدیمًا وحدیثًا.
  

  درس لماذا؟

  أوًال: من حیث المضمون:

  الفكرة العامة

تمزق البالد العربیة واحدة الدم و اللغة و الدین و وحدة الهند متشظیة الشعوب و اللغات و 

  األعراق .

  األفكار الرئیسة

 العرب یعیشون أتون الفرقة.  -

 جواز السفر وسیلة تنقل ال تمزق. -

 لغاتها و أعراقها . وحدة  شعوب الهند رغم اختالف -

 .رغم مقومات الوحدة بینها تشرذم األمة العربیة  -

 .في وحدة العربالتخطیط و العمل طریق لصنع األمل  -
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 الشعور بالمشكلة جزء من حلها. -

  الشعور بالمشكلة یكشف الطریق لحلها. -

  المفاهیم

–بردى  –األرخبیل  –األرج  –الروافد  –الغوطة  –الجواز   –النفط  –الالهب  –الالهث 

  الجبل.

  القیم و االتجاهات 

 الدعوة إلى التمسك و عدم التشتت. -

 االستفادة من خیرات الدول العربیة . -

 صون و حفظ الدم العربي. -

 التخطیط والعمل -

 نبذ الفرقة واالختالف والجدل العقیم -

 حیث الشكل ثانیًا: من

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب)المفردات 

 –األرخبیل  –األرج  - النسق   –التشتت   -المهوى  –أتون  –ُأقبل  –نسائم  –مشبع –مجتاز  

 –أرواح  – صدح –تزخر  –المحاذي  –الحافل  –الجید –الزخرف  –یستشرف  - طیوف 

  . المتباینة -الروافد  –أوشكت  –خصام 

  التراكیب 

–یصحب في  –أتنقل من  –أقطع في  –انطلقوا من  –أزحف على  -تحیط بـ  -مشبعا بـ 

 –دعني من  –یزید على  – یرتفع في –یتطلع إلى  –ینحسر عن  –یختفي عن   -أذهب إلى 

  . انصرفوا إلى –امتنعوا عن 
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  األسالیب اللغویة 

  لتكن الكلمة الحالل..                        أسلوب أمر

  لماذا كان ذلك هناك ؟                      أسلوب استفهام

  أسلوب توكید  إنك لتسألني .                             

  أسلوب قصر   إنما هو الكالم .                          

  أسلوب نداء    أیها العائد إلى وطنك .                 

  أسلوب قصر(تقدیم ما حقه التأخیر)       لكل علم قصة                        

   األنماط اللغویة:

 حین نكتشف الجواب نكون قد اكتشفنا الطریق. -

  حین...................نكون قد................... .

 دعني من تطویالت القول فقد بدأت منذ زمن أذهب إلى. -

  . .دعنیمن.....................فقد............................

  والعبارات دالالت األلفاظ

  السؤال الالهث الالهب . -

  مشبعا بروائح النفط. -

  ممتلئ القلب بالرمال و الصحارى. -

  یظل العرب یعیشون في أتون الفرقة. -

  أبرز جوازي مرة في كل نصف ساعة . -
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  اجتزت أبعد المسافات. -

  في بالد العرب نسق لغوي  أصیل .

 ینبض بوجود واحد.ال یكون للعرب قلب واحد  -

 تختلط الدماء على طول الهند وعرضها. -

 علم واحد یطوي األعالم الصغیرة. -

  التضاد:

  (الوادي إلى الجبل)-)الساحل إلى الداخل(-(البحر إلى البر)-(الحضارة والبداوة) -

  الصور الجمالیة 

 السؤال الالهث الالهب. -

  مشبعا بروائح النفط. -

 ممتلئ القلب بالرمال و الصحارى. -

 لماذا تختلط الدماء على طول الهند و عرضها. -

 ال یكون للعرب قلب واحد ینبض بوجود واحد. -

  التكامل مع فروع اللغة:

 قواعد اللغة :  -

–اجتزت  –انطلقوا –بناء الفعل الماضي: استطعُت  •

 اكتشفنا. –صمتوا  –استطاع 

 بناء فعل األمر: دعني. •

 طریق العمل.الجملة الفعلیة(الفاعل والمفعول به).یأخذوا  •

 اإلمالء: -

 أتساءل. –لیؤلف  –یسألوني  –سؤال  –الهمزة المتوسطة: نسائم  •

 سماء. –إنشاء  –الهمزة المتطرفة: ممتلئ  •
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 الكبرى –األلف اللینة في األسماء: بردى  •

 التعبیر: یكتب رسالة إلى قادة العرب یدعوهم فیها إلى الوحدة العربیة وحمایة المقدسات. -

  بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یعد تقریرًا عن األدیب الدكتور شكري فیصل.توظیف المكتبة:  -

  قراءة/ حكایة اللَُّبَؤة واِإلْسَوار وابن آَوى -

  أوًال: ِمْن حیُث المضمون: -

  *الفكرة العامة: -

  .(الظلم ظلمات)- (الجزاء ِمْن جنس العمل) -

  :الوقائع واألحداث -

  اإلسوار یقتل شبَلِي اللبؤة. - ١ -

  على مقتل شبلیها. حزن اللبؤة - ٢ -

 نصیحة ابن آوى ِللَُّبَؤِة. - ٣ -

  اللبؤة تعمل بنصیحة ابن آوى وتمتنع عن ضر اآلخرین. - ٤ -

 كما تدین ُتدان. - ٥ -

 العبرة من القصة ماال ترضاه لنفسك ال تفعله لغیرك - ٦ -

  الشخصیات:

  ورشان. –ابن آوى  –اإلسوار  –اللبؤة 

  *الحقائق: -

  .في العدل رضا اهللا جل وعال - ١ -

  لكل عمل ثمرة من الثواب والعقاب. - ٢ -

 اللبؤة آكلة للحوم. - ٣ -

 الزرع إذا حضر الحصاد أعطى على حسب بذره. - ٤ -

 تعیش اللبؤة في أجمة- ٥ -

  حزن اإلنسان إذا فقد شیًئا یملكه. - ٦ -

  *اآلراء: -

 ما ال ترضاه لنفسك ال تصنعه لغیرك. -

 لم ینزل بك ما نزل إال لسوء نظرك في العواقب. -

  كهم إذا دخل علیهم في أرزاقهم.ما أسرع هال -
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  *المفاهیم: -

  .العدل - النسك –ج الضجی –الصبر  –احتقاب  –الصیاح  –الحزن  –القسوة  -

  *القیم واالتجاهات: -

  كما تدین ُتدان. - ١ -

  عاقبة الظلم وخیمة. - ٢ -

  اصبر على فعل غیرك كما صبر غیرك على فعلك.- ٣ -

  *المواقف: -

  والحنان.موقف اللبؤة من شبیلها: الحب  - ١ -

  .والحزن الشدید موقف اللبؤة من قتل شبیلها: الصیاح والضجر واالضطراب - ٢ -

  موقف اللبؤة من اإلسوار: الحقد والغل. - ٣ -

  موقف ابن آوى من اللبؤة: النُّْصح والتعقل. - ٤ -

  موقف اللبؤة من نصیحة ابن آوى: التفكیر والنظر في عواقب األمور. - ٥ -

-   

  ثانًیا: ِمْن حیُث الشَّْكل: -

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب) *المفردات الجدیدة: -

- الجور –الوْجد  – العواقب –السَّْلخ  –ضّج  –ابن آوى  –احتقب  –إسوار  –األجمة  -

  .تضجي

  *التراكیب: -

 –سمع من  - أتى ِبـ  –أتى إلى  –انصرف إلى  –حمل على  –خرج في  –زعم أّن  -

ضرب لـ  –معتاد على  - ویل لـ  –جئت على  –اصبري على  – عَرف أنّ  –انصرف عن 

  .أحق بـ –یعتاش من  –یعز علیه  –النظر في  –أقبل على  -

  :اللغویة *األسالیب -

  القصر: (لها شبالن)، (لم یأِت إلیك بشيء إّال وقد كنت تفعلین) - ١ -

  التوكید: (إنها رجعت)، (قد كنُت). - ٢ -

( أما كان لها (ما نزل بِك؟) (كم أتى لِك من العمر؟) االستفهام: (ما الذي تصنعین؟) - ٣ -

  آباء وأمهات)
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  اعلمي األمر: أفِصْح لي. - ٤ -

  ال تصنعه لغیرك النهي: ال تضجي. - ٥ -

 الشرط: لّما سمعت اللبؤة ذلك من كالم ابن آوى عرفت... - ٦ -

 التشبیه: كالزرع إذا حضر الحصاد. - ٧ -

 التعجب: ما أسرع هالكهم. - ٨ -

  (إنما ضربت لك المثل)( في العدل رضا اهللا)(لكل عمل ثمرة).القصر:  - ٩ -

  :والعبارات *داللة األلفاظ -

 –لكل عمل ثمرة من الثواب والعقاب  –اضطربت ظهًرا لبطٍن  –حل بهما األمر الفظیع  -

  ما أسرع  هالكهم. –ویل للشجر 

  *ألوان الجمال: -

 مرة كالزرع .لكل عمل ث –لكل عمل ثمرة من الثواب  –صاحت اللبؤة وضجت  -

 التضاد: (الكثرة والقلة)(أظن علمت) -

  ظلمًا)(النسك والعبادة) -بّین)(جورًا  - الترادف: (أفصح -

  *األنماط اللغویة: -

  انصرف بهما إلى منزله. - ١ -

  انصرف ِبـ ......... إلى .......... -

  (لّما سمع صیاحها قال لها) - ٢ -

  لّما ................ قال ................ -

  (فما بالي ال أرى وال أسمع ما بك من الضجر). - ٣ -

  فما .............. ال .............. وال ................ -

  (ما ال ترضاه لنفسك ال تصنعه لغیرك) - ٤ -

  ما ال .................... ال ................ -

  *التكامل مع فروع اللغة:ثالثًا: -

  قواعد اللغة: -١ -

  رأْت. –عرفُت  –الفعل الماضي: قال - -

  اعلمي. –أفصْح  –فعل األمر: أخبري - -
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  النعت: األمر الفظیع.- -

  هما. –لها  –ما  –التي  –هذا  –االسم المبني: ذلك - -

  رضا. –العدل  –إسوار  –بطٌن  –َظْهٌر  –االسم المعرب: صید - -

  تدان. –المبني للمجهول: قیل  -

  اإلمالء: -٢ -

  .تأكلینها - رأى  –أولئك  – شائشالح –تأكلین  –الهمزة المتوسطة: لبؤة - -

  سوء. –شيء  –الهمزة المتطرفة: العراء - -

  .رضا -أرى  –أتى  –آوى  – األلف اللینة: َعَال  - -

  الخط: -٣ -

  في العدل ِرضا اِهللا جّل وعال ورضا الناس. -

  التعبیر: -٤ -

 عن عاقبة الظلم. یكتب الطالب قصة قصیرة -

  توظیف المكتبة: -٥ -

عداد بحث عن ابن المقفع وكتاب كلیلة ودمنة.الرجوع إلى مكتبة  -  المدرسة وإ

  نصوص/ ِهللا َدرُّ َبِني َعْبسٍ  -

  أوًال: ِمْن حیُث المضمون: -

  *الفكرة العامة: -

  .(ویتوعد النعمان بن منذر)بفروسیته وشجاعته)و  بنسبه (عنترة یفتخر -

  *األفكار الرئیسة: -

 )٥-١حماهم(عنترة محب لقومه ویعتز باالنتماء إلیهم والزود عن  - ١ -

 )٨-٦عنترة یتوعد النعمان بن منذر( - ٢ -

  )١٣-٩الشاعر یفخر بشجاعته وفروسیته وثباته في المعارك( - ٣ -

  *الحقائق: -

 عنترة ذو بشرة سوداء. - ١ -

  الرمح والسیف من أدوات القتال قدیماً - ٢ -

  .من بني عباس فارسو عنترة شاعر  - ٣ -
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  األفاعي النت مالمسها - ٤ -

  *اآلراء: -

  عنترة شجاع. - ١ -

  بنو عبٍس موطن الكرماء. - ٢ -

  *المفاهیم: -

  السََّلب. –التخضیب  –النزال  –الدَّّر  –الفروسیة  –االفتخار  –الِحْلم  -

  *القیم واالتجاهات: -

  دفاع الفارس عن قومه یورث له محبتهم. - ١ -

  تقلب األیام. - ٢ -

  الغرور مذموم. - ٣ -

 عزة النفس وِحْلُمها من الصفات الحمیدة عند أسالفنا. - ٤ -

 الثبات في المعركة. - ٥ -

 أصحاب الرتب الرفیعة ال یحملون الحقد. - ٦ -

  عدم االنخدا بالمظاهر - ٧ -

  *المواقف: -

  موقف عنترة من قومه: حمایتهم. - ١ -

  موقف عنترة من سواده: یفتخر به فهو الُمهاب في المعركة. - ٢ -

  موقف عنترة من النعمان: التهدید والوعید. - ٣ -

  بهم والطعن فیهم.موقف عنترة من أعدائه: الفتك  - ٤ -

  العاطفة: ذاتیة صادقة (الفخر واالعتزاز وبنسبه وشجاعته وفروسیته)

  ثانًیا: ِمْن حیُث الشَّْكل: -

  (باإلضافة لما فسر في الكتاب) *المفردات الجدیدة: -

 –حماهم  –حفوه  –الرتب  – ینتهب –أكفكف  –السنان –العطب  –الجفاء –العتب  – -

  .ینثني -صارمة  -سل -غمار –النت –قصیرة عنك  –األكارم 

  :اللغویة *التراكیب -



٤٢ 
 

  الن عند. –شهد ل  –انَشّق ل  –نسل من   - عال ِبـ   -

  :اللغویة *األسالیب -

  النفي: (ال یحمل الحقد)، (ال ینال العال)، (ال یخالف). - ١ -

ن النت مالمسها) (إن األفاعيالتوكید: (لقد نسلوا) - ٢ -   .وإ

  القصر: (َلَي النفوُس).  - ٣ -

  المدح: (ِللَِّه َدرُّ بني عبٍس). - ٤ -

(یسترضي إذا عتبوا)، (لئن یعیبوا سوادي فهو لي (احمي حماهم كلما نكبوا)الشرط:  - ٥ -

  .(ومن یكن عبد قوم...)(إن سل صارمه سالت مضاربه)نسٌب)

 النداء: (یا نعمان). - ٦ -

  شرار النار یلتهب. التشبیه: الطعن مثل- ٧ -

  :والعبارات *داللة األلفاظ -

(نسلوا من (لَي النفوس) –(انشقت له الحجب)  –(األیام تنقلب)  –(ِللَِّه َدرُّ بني عبٍس)   -

األكارم)(یدي قصیرة)(غره العصب)(یخوض غمار الحرب مبتسمًا)(سنان الرمح 

  .مختضب)(سالت مضاربه)(أشرق الجو وانشقت الحجب)

  :*ألوان الجمال -

الخیل  –انشقت له الحجب  -غمار الحرب  –األیام تنقلب  -ینال العال–ال یحمل الحقد  -

ن  –فهو لي نسب(تشبیه بلیغ)  –الطعن مثل شرار النار یلتهب  –تشهد  إن األفاعي وإ

  .النت مالمسها في أسنانها العطب (حسن تقسیم في البیت األخیر)

  *األنماط اللغویة: -

  .علو به الرتبال یحمل الحقد َمْن ت -١ -

  ال ................ َمْن .....................   -

  َمْن یكْن عبد قوم ال یخالفهم. - ٢ -

  َمْن .............. ال ......................    -

  *التكامل مع فروع اللغة:ثالثًا: -

  قواعد اللغة: -١ -

  تركُت. –سلَّ  –فات  –نكبوا  –الفعل الماضي: جفا - -
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  یخوض. -یلقى  –أرعى  –ینال  الفعل المضارع:- -

  .ُنكبوا -  المبني للمجهول: ُیْنَتَهب- -

  الحال: مبتسًما. - -

  هو.–ما  –إذا  –ِلَي "الیاء"  –االسم المبني: َمْن - -

  العظام. –الخیل  –االسم المعرب: غضٌب - -

  اإلمالء: -٢ -

  انشق. –استرضى  –همزة الوصل: التقى - -

  .نیابهاأ -أكفكفها  –إن  – همزة القطع: أشرق- -

  .یلقى - أرعى  –متى – استرضى –انثنى  –جفا  –األلف اللینة: الُعال  - -

  الخط: -٣ -

  ال یحمل الحقد َمْن تعلو به الرتب   **    وال ینال الُعال من طبعه الغضب. -

  التعبیر: -٤ -

 یكتب الطالب موضوًعا تعبیری�ا عن الشجاعة عند مالقاة األعداء. -

  توظیف المكتبة: -٥ -

 إلى مكتبة المدرسة یعد تقریرًا من الشاعر عنترة بن شداد.بالرجوع  -

  قراءة/ َشْيٌء َخِطیٌر َسَیْحُدُث ِفي َهِذِه الَقْرَیةِ  -

  أوًال: ِمْن حیُث المضمون: -

  *الفكرة العامة: -

  (اإلشاعة تهدم أركان المجتمع َوُتِحیُلُه َخَراًبا) -

  :*الوقائع واألحداث -

  هواجس عجوز. - ١ -

  الُمِسنَّة في اللعب.خسارة ابن السیدة  - ٢ -

  هواجس أهل القریة وقلقهم. - ٣ -

  سیطرة اإلشاعة على أهل القریة. - ٤ -

  اإلشاعة ُتحیل حیاة القریة خوًفا وُذْعًرا. - ٥ -

 أهل القریة یخربون بیوتهم بأیدیهم بسبب اإلشاعة. - ٦ -

  أهل القریة –الجزار  - داماسو -العجوز الشخصیات:
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  *الحقائق: -

  السن.كانت السیدة كبیرة  - ١ -

  للسیدة المسنة ابنان. - ٢ -

  *اآلراء: -

  یحب األطفال اللعب. - ١ -

  یكثر طعام اإلنسان إذا خاف. - ٢ -

  شدة الحر ُتخیف الناس. - ٣ -

  *المفاهیم: -

  كارامبوال. –البیزو  –التوضیب  –تشل  –الهواجس  –الذعر  -

 *القیم واالتجاهات: -

  اإلشاعة داء یفت في عضد المجتمع- ١ -

  اإلشاعة تهدم أركان المجتمع. - ٢ -

  اإلشاعة مصدر ُذعر وخوف لمن صدها. - ٣ -

  تعاَمْل مع اإلشاعات ِبَتثَبٍُّت وروّیة وحسن تدبیر. - ٤ -

  *المواقف: -

  موقف االبنین من أمهما العجوز: وصفوا كالمها بالهواجس. - ١ -

  موقف أهل القریة من ابن المرأة المسنة: أنه أبله. - ٢ -

من اإلشاعة: تصدیقها والذعر والهلع منها ثم تخریب بیوتهم موقف أهل القریة  - ٣ -

  ومنازلهم.

  ثانًیا: ِمْن حیُث الشَّْكل: -

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب) *المفردات الجدیدة: -

وافر  –التوتر  –المقفرة  –موانًا  – مصیبة – تحط –تشل  –أبله  –حفیدة  – الخصم -

  .قنوط -النبوي  –رهیب  –األمتعة  –الرجولة 

  *التراكیب: -

هرب ِبـ  –یقول في  -یجتاز ِبـ  –خذ ِل  –كسب من  –قال عن  –ذهب ِل  –یعیش في  -

  .تجرأ على _ یسخر من _ األفضل أن -
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  *األسالیب: -

  القصر: (لدّي أبناٌء) - ١ -

  (إن شیئًا خطیرًا سوف یحدث)وجبة الفطور)التوكید: (إنها تقدم  - ٢ -

  .(هل الحظت شدة هذا الجر؟)االستفهام: (ما الذي حدث؟)، (لماذا هو أبله؟) - ٣ -

  األمر: (أعِطني)، (خذي رطلین). - ٤ -

  االستدراك: (لكنني ما زلت قلًقا)، (لكّن العصافیر تحط دوًما). - ٥ -

  النفي: (ال أدري)، (ال یفلُح). - ٦ -

  خْر).النهي: (ال تس - ٧ -

  :والعبارات *داللة األلفاظ -

سیدة حسنة – یهربون بذعر رهیب –اآلالت تحت الشمس تسقط مفككة  –شدیدة البساطة  -

  .القریة المقفرة –

  *ألوان الجمال: -

كما لو أنه هروب – القریة البائسة –اآلالت تحت الشمس تسقط مفككة  -تشل النشاطات  -

  من الحرب.

  *األنماط اللغویة: -

  لقریة سیدة مع ابنین اثنین.تعیش في ا - ١ -

  تعیش ............... مع ....................    -

  ال أدري، لكنني استیقظت بإحساس خطیر. - ٢ -

  ال ................، لكنني ........................    -

  یبدأ هجر القریة بكل معنى الكلمة. - ٣ -

  ..یبدأ .................. ِبـ ....................    -

  *التكامل مع فروع اللغة: -

  قواعد اللغة: -١ -

  .عزفوا -  الفعل الماضي: كسبتُ - -

  .یثبتون -تعطیني  –یقوالن  –یوشك  – الفعل المضارع: تمضي- -

  .خذي - أعطني –فعل األمر: تخیلوا - -
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  النعت: التوتر الشدید.- -

  لهم. –أثاثه  –هي  –االسم المبني: هذه - -

  صحیح. -االسم المعرب: صغیرة - -

-   

  اإلمالء: -٢ -

  .البائسة -بهائمه  –عندئذ  – نبوءة –فجأة  –مؤن  –تأتي  –الهمزة المتوسطة: یسأل - -

  .شيء - تجرأ –الهمزة المتطرفة: أجزاء - -

  .االنتشار - ابنة  –االبنان  – همزة الوصل: ابن - -

  . أثاثة - أراهنك  – همزة القطع: إحساس- -

  الخط: -٣ -

  .یُلُه َخَراًبااإلشاعة تهدم أركان المجتمع َوُتحِ  -

  التعبیر: -٤ -

 م.١٩٤٨یكتب الطالب موضوًعا تعبیری�ا عن أثر اإلشاعة على الشعب الفلسطیني عام  -

 توظیف المكتبة:  -٥ -

 بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یقوم بتلخیص قصة قصیرة ویبین أهم الدروس المستفادة. -

 قراءة/ النجاُح في الحیاةِ  -

  أوًال: ِمْن حیُث المضمون: -

 *الفكرة العامة: -

 (صالح أمرك لألخالق مرجعه) -

  (األخالق محور نجاح الفرد والمجتمع) -

  (باألخالق یتحقق نجاح الفرد والمجتمع) -

  *األفكار الرئیسة: -

  .في الحیاة النجاحَأَمُل ُكلِّ إنساٍن  - ١ -

  النجاح في الحیاة یعتمد على األخالق. - ٢ -

  الِعلم وحده غیر كاٍف في نجاح المسلم. - ٣ -

  صاحب األخالق في راحة ضمیٍر. - ٤ -



٤٧ 
 

  نهضة األمم ورقیها یعتمد على أخالقها. - ٥ -

  األخالق الفاضلة والذكاء الالمع خیریة الفرد والمجتمع. - ٦ -

  *الحقائق: -

ّي: الذي ال یقرأ وال یكتب. - ١ -   اُألمِّ

  *اآلراء: -

  حب النجاح في الحیاة. - ١ -

  باألخالق یرتقي الفرد. - ٢ -

  راحة الضمیر للمستقیم. - ٣ -

  نهضة األمة باألخالق الفاضلة. - ٤ -

  *المفاهیم: -

  .ضبط النفس – النهضة –الرقّي  –اُألمِّّي  –الالمع  –الباهر  –الَمِلق  -

  *القیم واالتجاهات: -

  النجاح في الحیاة یعتمد على األخالق. - ١ -

  في االستقامة راحة الضمیر. - ٢ -

  في الخیانة قلق الضمیر. - ٣ -

  *المواقف: -

  الفاضل من الحیاة: النفع والنجاح.موقف صاحب الخلق  - ١ -

  موقف صاحب الخلق الرديء من الحیاة: الضر والطمع. - ٢ -

  موقف الناس من صاحب الخلق الفاضل: المحبة واالحترام والتقدیر. - ٣ -

-   

  ثانًیا: ِمْن حیُث الشَّْكل: -

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب) *المفردات الجدیدة: -

ضبط  –استثناء  – َهْبهُ  –النزیه  –رذائلهم  –مرید  –غایته  –الفضائل  –الجهد  –عرضة  -

 قلمًا. –انتهاز الفرص  –ارتقت  –النفس 

  *التراكیب: -
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 –ترتكز على  – اكتسب ِمنْ  - نجح ِبـ  –دل على  –توافَر في  –یرسم ِل  –یأمل في  -

  .یتوقف على –المسؤول عن  –سعوا أن  -عرضه لـ 

  *األسالیب: -

  التوكید: (قد دلت) - ١ -

  األمر: (َهْبُه صحیًحا). - ٢ -

  االستدراك: (لكْن ال بد أن تحسب راحة الضمیر) - ٣ -

  النفي: (لیس المسؤول هو الجهل أو العلم) - ٤ -

)، (كلما نهضت األمة كان الشرط: (لو كان االبن في مثل أخالق أبیه لكتب له النجاح - ٥ -

  النجاح)(لو حسبت حساب هذا التردد كثیرًا)

  :والعبارات اللة األلفاظ*د -

 –أقفلت محالهم  –نجاًح باهرًا  –راحة الضمیر للمستقیم  –كل إنسان یأمل النجاح  -

  نهضت األمة وارتقت. –الذكاء االمع  – االعتدال في الحیاة

  *ألوان الجمال: -

 تحسب حساب راحة الضمیر. –دعَمْتها أخالق فاضلة  –اكتسبوا الرذائل  -

  التضاد: -

 شر الناس) –رذائلهم)(خیر الناس  - الغنى)(فضائلهم (الفقر بعد  -

  :المقابلة -

  (نجاح األولین وفشل اآلخرین) -

  *األنماط اللغویة: -

  یأمل النجاح في الحیاة. - ١ -

  یأمل ............... في ................   -

  قد دلت التجارب على أّن النجاح في الحیاة یعتمد على األخالق. - ٢ -

  .... على أّن .............................قد ...............   -

  كلما نهضت األمة وارتقت كان من مظاهرها نهضتها نجاُح أصحاب األخالق. - ٣ -

  كلما ................................ كان من ............................  -

  لو دعمتها أخالق فاضلة لتوجهت إلى خیر صاحبها. - ٤ -
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  ........ َل ........................................لو .................  -

  *التكامل مع فروع اللغة: -

  قواعد اللغة: -١ -

  اكتسبوا. –دعمتها  –كانت  –الفعل الماضي: نالوا - -

  ترتكز. –الفعل المضارع: یأمل - -

  فعل األمر: َهْبُه.- -

  النعت: العقلیة القویة.- -

  هي. –هذا  –لكنها  –االسم المبني: منهم - -

  القدرة. –أخالق  –االسم المعرب: صاحب - -

  ُرزقوا. –عوقبوا  –المبني للمجهول: ُأ قفلت  -

  اإلمالء: -٢ -

  فضائل. –مسؤولیة  –الخائن  –رذائل  –الهمزة المتوسطة: یأمل - -

  .الذكاء -  الهمزة المتطرفة: أغنیاء- -

  .استثناء -اجتماعیة  –ارتقت  –االعتماد  –االعتدال  – همزة الوصل: ابن - -

  .أخالق -إلى  –إّن  –أوالده  – همزة القطع: أخالق- -

  األلف اللینة: الِغَنى.- -

  الخط: -٣ -

ا یعتمد على الِعْلم. -   النجاح في الحیاة یعتمد على األخالق أكثر ِممَّ

  التعبیر: -٤ -

 یكتب الطالب موضوًعا تعبیری�ا عن أثر األخالق الفاضلة في حیاة الفرد والمجتمع. -

 توظیف المكتبة: -٥ -

 عن الكاتب المصري أحمد أمین بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یعد تقریراً  -

ْدُر َأِو  الَقْبُر  -  نصوص/ َلَنا الصَّ

  أوًال: ِمْن حیُث المضمون: -

  *الفكرة العامة: -

  (افتخار الشاعر بنفسه وبقومه، ومعاناته في سجنه) -
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  *األفكار الرئیسة: -

  )٤-١آالم وأشواق وصبر ( - ١ -

  )٨-٥األسر (وقوع الشاعر في  - ٢ -

  .)١١- ٩(من الشاعر البن عمه "سیف الدولة" عتاب خفي - ٣ -

  )١٤-١٢افتخار الشاعر بقومه ( - ٤ -

  *الحقائق: -

  أبو فراس الحْمداني شاعر عباسي. - ١ -

  وقوع الشاعر في أْسر الروم. - ٢ -

  كلُّ إنساٍن مّیٌت. - ٣ -

  *اآلراء: -

  اشتیاق الشاعر لمحبوبته. - ١ -

  وت.األسر أفضل من الفرار أو الم - ٢ -

  في اللیلة الظلماء یفتقد البدر. - ٣ -

  *المفاهیم: -

  .اَألْسر –الفرار  –الوغى  –الجوانح  –الخلیقة  –الصبابة  –اللوعة  –القسوة  -

  *القیم واالتجاهات: -

  مهما طال العمر فالموت نهایة األجل. - ١ -

  شوق األسیر ألهله في ازدیاد. - ٢ -

 عزة النفس خیر ما اكتنز المرء. - ٣ -

 قضاء اهللا وقدره.التسلیم ب - ٤ -

 التجلد والصبر والثبات وعدم الجزع - ٥ -

  التضحیة من أجل المعالي - ٦ -

  *المواقف: -

  موقف الشاعر من محبوبته: االشتیاق والحرقة. - ١ -

  موقف الشاعر من األسر: أخف علیه من الفرار أو الموت. - ٢ -

  موقف الشاعر من ابن عمه: العتاب لتراخیه في افتداء أبي فراٍس. - ٣ -
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  موقف الشاعر من قومه: االفتخار. - ٤ -

ظهار الصبر والتحمل واالعتزاز بالنفس واألهل) العاطفة: -   ذاتیة صادقة (الفخر وإ

  ثانًیا: ِمْن حیُث الشَّْكل: -

  (باإلضافة إلى ما فسر في الكتاب) *المفردات الجدیدة: -

جد –أصحابي  –بقیة  –الكبر  –أذللت دمعًا  –بسطت  –یذاع  –بلى  –الهوى  –اللوعة   -

  الفرار. –الحسناء  –الصدر  –جدهم 

  *التراكیب: -

  حسبك من. –حمَّ على  –تهون في  –تهون على  -

  :اللغویة *األسالیب -

  النفي: (ال توسط عندنا).  - ١ -

ي علیك وال أمر؟)، (الفرار أو االستفهام: (أراك عصي الدمع؟)، (أما للهوى نه - ٢ -

  الردى؟).

  االستدراك: لكنني أمضي.  - ٣ -

  الشرط: (إذا اللیل أضواني بسطت ید الهوى)، (إْن عشُت فالطعن). - ٤ -

 القصر: (للهوى نهي)، (لنا الصدر). - ٥ -

  التفضیل: وأعلى ذوي العال وأكرم من فوق التراب/ خیرهما األبر - ٦ -

  :والعبارات *داللة األلفاظ -

مَّر الشُّْقر  –أذكتها الصبابة والفكر  –مثلي ال ُیذاع له ِسّر  –لوعة  عندي - ال توسط  –الضُّ

بسطت  –اللیل أضوائي  –تكاد تضيء النار بین جوانحي  –لنا الصدر أو القبر  –عندنا 

  من فوق التراب –لما ال یعجبني  –ید الهوى 

  *ألوان الجمال: -

أذللت دمًعا من خالئقه الكبر  -ید الهوى   –ر أما للهوى نهي علیك وال أم –عصي الدمع  -

في اللیلة الظلماء یفتقد  –أذكتها الصبابة والِفْكر  –تكاد تضيء النار بین جوانحي   -

 البدر.

  اَألْسُر) - (َأْمُر  الجناس: -

  *األنماط اللغویة: -
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  أما للهوى نهي علیك وال أمر. - ١ -

  أما .................. وال ..............    -

  إذا حم القضاء على امرٍئ فلیس له بر یقیه وال بحر. - ٢ -

  إذا ..................... َفــ .................. وال .............    -

  إْن مت فاإلنسان ال بد میت. - ٣ -

  إْن ........... َفــ .............. ال بد ...................     -

  *التكامل مع فروع اللغة: -

  اللغة:قواعد  -١ -

  َجدَّ. –أذَكْت  –بسطُت  –أضوى  –الفعل الماضي: أرى - -

  تهون. –تضيء  –الفعل المضارع: تكاد - -

  ُیْفَتَقد. –المبني للمجهول: ُیذاع - -

مَّر - -   .الشُّْقرالنعت: الضُّ

  اسم المفعول: ُمشتاق.- -

  .هما -  َمنْ  –لنا  –هي  –االسم المبني: إذا - -

  َفْخٌر. –لتراب ا –لوعة  –االسم المعرب: الدمع - -

  اإلمالء: -٢ -

  القضاء. –امرئ  –الظلماء  –الهمزة المتطرفة: تضيء - -

  .الردى -الدنیا  – الَقَنا –الوغى  –َهَوى  –األلف اللینة: الُعال  - -

  الخط: -٣ -

  سیذكرني قومي إذا جد جدهم   **   وفي اللیلة الظلماء ُیفتقد البدر. -

  التعبیر: -٤ -

  تعبیری�ا عن معاناة األسرى في سجون االحتالل.یكتب الطالب موضوًعا  -

 توظیف المكتبة: -٥ -

 بالرجوع إلى مكتبة المدرسة یعد تقریرًا عن الشاعر أبي فراس الحمداني وقصائده الرومیات. -
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