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النواتجالحصصالدروس واملوضوعات  م

الدرس االستهاليل: قرآن كريم/

آيات من سورة البقرة 

)إضاءات لغوية( الكشف يف 

املعجم 

2

1

-يتبني املعنى اإلجاميل لآليات . 

-يفّس املفردات .

-يستخلص األفكار . 

-يتذوق جامل األسلوب .

-يتعرف طريقة الكشف عن معاين الكلامت يف املعجم / يتعرف 

الجذر األصيل للكلمة.  

القراءة األدبية

الدرس 1:شعر/ إرشاقة وطن 

- بالغة / التشبيه تام األركان

 )إضاءات لغوية( 

-الفعل الصحيح والفعل املعتل

3

1

1

-يُبنّيُ املعنى اإلجاميلَّ للنَّّص الّشعرّي . 

-يُفّس املفردات مستخدًما املعجم .

-يستنتج الدالالت التعبريية : اإليحائيّة واملجازيَّة .

-يحفظ مثانية أبيات . 

ا يف جمل من إنشائه. -يتعرّف التَّشبيه التّام. ينتج تشبيًها تامًّ

-يتعرف الفعل الصحيح .

-يتعرف الفعل املعتل .

الدرس 2: قصة حسون الحواي 

 

-  يُحلّل قّصًة قصريَة إىل عنارِصها الفنيَّة.3

- يُحّدُد عالقات التّضاِد والّتادِف بني الكلامِت.

َة، وينرشُها.  - يلّخُص القصَّ

-يتعرف أنواع الفعل املعتل 

القراءة املعلوماتية

الدرس 3: برج خليفة

)إضاءات لغوية (

الفعل املبني للمعلوم 

والفعل املبني للمجهول

3

1

ُد الِفَكَر الرّئيسَة يف  النَّصِّ . -يحدِّ

ُ ُمْصطَلحاٍت ِعلِْميًَّة تَتَداَخُل أَْحيانًا َمَع َمجاالِت الُعلوِم  -يفسِّ

اإلِنْسانِيَِّة.

بٍَة يف ِخريطٍَة َمفاِهيِميٍَّة. -يفّرُغ ما قََرأَُه مْن َمْعلوماٍت ُمتََشعِّ

َدٍة ِمَن األَِدلَِّة الَّتي تَْدَعُم تَْحليلَُه، مثَل: -يَْستَْشِهُد ِبَصاِدَر ُمتََعدِّ

) اإلِحصاءاِت واألَرقاِم واملَواِقِف(.

-يتعرف الفعل املبني للمعلوم واملبني للمجهول ونائب الفاعل 

ويعربهام ويوظفهام توظيًفا صحيًحا.

االستامع و

 التحدث
يُحلُّل املادَة املسموعَة ) مقااًل وطنيًّا تُراثيًّا ...(2الدرس 4:  قرص الحصن 

يُظهُر فهاًم للموضوِع  مستخدًما الُّلغة الَعربيَّة الفصيحَة املُؤيَّدَة 

بالُجمِل الَّتي تناسُب املَوقَْف الخاصَّ الَّذي يَحتويِه الَعرُْض

الكتابة
الدرس 5: كتابة قصة قصرية

)إضاءات لغوية (

اإلمالء : األلف اللينة يف نهاية 

األسامء الثالثية 

3

1

-يَْختاُر ِبنيًَّة َمْنَهجيَّةًّ تَْنظيِميًَّة ُمتَوازِنًَة لَِعرِض أَفْكارِِه.

ِة الَفَنيَِّة. ًة قَصريًَة، تَْشتَمُل َعىل َعنارِصِ الِقصَّ -يَْكتُُب ِقصَّ

ُحِف املَْدرَِسيَِّة .  - يَْنرُشُ ما كَتَبَُه ِمْن ِخالِل املََجاّلِت والصُّ

-يكتب األلف اللينة يف نهاية األسامء الثالثية كتابة صحيحة. 

حصة درسية 21
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حصة درسية 21

فهرس الوحدة التعليمية األولى - انتماء وعطاء
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رُس االستهالليُّ   الدَّ
آياٌت مْن سورِة البقرِة )128-126( 

 

الدرس

๏  .ُر َشَفِويًّا َعّما ُتْوِحي بِه الّصوَرُة أَُعبِّ

๏   . ًقا أَْحكاَم التِّالَوِة أَْسَتِمُع إِلى اآلياِت الكَريَمِة، ُثمَّ أَْتلوها ُمَطبِّ

قال تعالى : ﴿ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

حبخب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    البقرة : 126 - 128

الُم - ربَُّه يف َمطْلَعِ اآلياِت ؟ 1- ِبَم َدعا إِبْراهيُم - َعلَيِْه السَّ
...............................................................................................................................

ý  .يَْستَْوِعُب املَْعنى اإلِْجاميِلَّ لآِلياِت الُقرْآنِيَِة

ý .املُْفرَداِت ُ يَُفسِّ

ý .يَْستَْخلُِص األَفْكاَر

ý .يَتََعرَُّف املُتعلُِّم طريقَة الَكشِف عن َمعاين الكلامِت يف املُعجِم

النَّواتُِج :

 الَكْعَبُة الُمَشرََّفُة

نَْحَو النَّصِّ 

: النَّصِّ

ا : أفهُم النَّصَّ فهًما عامًّ

﴿
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 3- َمْن شاَركَه يف البناِء؟

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

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

 4- ما الّديُن الذي ارتضاُه إبراهيُم لَنفِسِه؟

 5-  ماذا تَعني كَلَِمُة )مناسِكنا(؟

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

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

 6-  أُسّجُل ما أَعرُِف من مناِسِك اإلسالِم.

๏  ْكُتْب َرْمَز الُمراِدِف ِمَن الَعموِد الّثاني أَماَم كُلِّ ُمْفَرَدٍة ُتناِسُبها ِمَن اْلَعموِد ، اُ بِاْلَعْوَدِة إِلى النَّصِّ
ِل.   األَوَّ

 العمود  األّولالرَّمُز املُناِسُب

 املُْفرداُت

 العمود الثّاين

 املُراِدفاُت

 أ. يُطَهِّرُُهْم1- أَْضطَّرُُّه

ب. أُْضحياتنا2- َمناِسكنا 

ج. أََذل3َّ- يُزكّيهم  

د. أْدفُعُه4- ِملَّة 

هـ . َشعائِرنا5- َسِفَه

و. أُحِوُجُه

ز. دين

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

2- عن أّي بيٍت يتَحّدُث؟

  أُنَّمي ُمْعَجمي.

الدرس
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2-} َوَمن يَْرَغُب َعن ملَِّة إِبْرَاِهيَم إاِلَّ َمن َسِفَه نَْفَسُه { . 

 
الُجْملَُة :.....................................................................................................................

๏  :أَْختاُر ِمَن الَمعاني اآلتَِيِة التَّْفسيَر الُمناِسَب لِكَلَِمِة ) الَعزيز ( في اآليََتَيِن اآلتَيَتيِن  

ُّ { . سورة يوسف، اآلية 88 . َنا َوأَْهلََنا الضُّ 1-قاَل تَعاىل : } فَلاَمَّ َدَخلُوا َعلَيِْه قَالُوا يَا أَيَُّها الَْعِزيُز َمسَّ

 

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

2-قاَل تَعاىل :

ْنُهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم {  } َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسوالً مِّ

 

 

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

๏   :أَْسَتْنِتُج  ِمَن اآلياِت َدليالً َعلى ما يأتي  

1-األَْمُن َمطْلٌب أساِسٌّ للعيِش واالستقراِر والبناِء. 

 

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

2-ال يَُفرِّّق اللُه بنَي مؤمٍن وكافٍر يف الّرزِق. 

 

 

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

ة  الغالُِب الَّذي ال يُْقَهُر   ة والُقوَّ دَّ املَلُِك َوحاِكُم البالِداملَُتناهي يف الشِّ

๏ .ُف اْلكَلَِماِت اْلُمَلوَّنََة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة أَُوظِّ

1-} ثُمَّ أَْضطَرُُّه إىَِل َعَذاِب النَّاِر َوِبئَْس الَْمِصرُي {. 

الُجْملَُة :.....................................................................................................................

ُق َفْهمي أَُعمِّ
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ُّ { . سورة يوسف، اآلية 88 . َنا َوأَْهلََنا الضُّ 1-قاَل تَعاىل : } فَلاَمَّ َدَخلُوا َعلَيِْه قَالُوا يَا أَيَُّها الَْعِزيُز َمسَّ

 

 
2-قاَل تَعاىل :

ْنُهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم {  } َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسوالً مِّ

 

 

๏    : أُعلُِّل    

ــنا ( يف اآليات: َر النِّداِء ) َربَـّ 1- تكرُّ

 

 

 

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

يَِّتِه أن يُرسَل الله لهم رسوالً منهم وليس من غريهم: 2-َدَعوَة إبراهيَم عليِه الّسالم لُِذرَّ

 
.

ْنُهْم {: 3-وروَد كَلِمِة ) رسوالً( نَِكرًة يف قولِِه تعاىل:} َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسوالً مِّ

 

 

 

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

1-أبحث عن أَْسامء الْبَيِْت الَْحراِم كام وردت يف القرآِن الكريِم، ثم أَكْتبها وأكتُب اآلياِت التّي ذَكرَتها. 

 

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

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

ريِّة واستمرارِها يف طريِق الهدايِة واالرتقاِء. 3-الحرُص عىل تربيِة الذُّ

 

 

 

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

أَبَْعُد ِمَن النَّصِّ

الدرس
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2-أخربَنا اللُه عن بناِء إبراهيَم للبيِت الحراِم، أكتُب دليالً ماّديّاً عىل ذلك،  من خالل مشاهديت ما حول البيت 

 . باِحيِّ ثُمَّ أُِعدُّ ِبطاقًَة تَْعريِفيًَّة ِبِه ُمْستَعيًنا ِبِجهاِز الْحاسوِب لِطباَعِتِها، َوأَقَْرُؤها َعىل زَُماليئ  يف الطّابوِر الصَّ
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ý  يَتَعرّف طريقة الكشِف عن معاين الكلامت يف املعجم / يتعرف الجذر األصيل

للكلمة. 

النَّواتُِج :

الكشُف في الُمعَجم
 الوجيزِ / األلكتروني 

إضاءات
 لغوية

๏ املعجم/ تصفح/ تعريف

كتُب تعريفاً للمعجِم : أ

 1- كيَف أكشُف عن َمعنى أيِّ كلمٍة يف املعجِم الوجيِز / األلكتويّن؟

 نقوُل : قراءًة: قرأ ، كتابًة : .............. ، نارَص: ............. ، دراسًة: ........... ، مصافحًة:  .............

ماذا حدث لكّل كلمة من الكلامت الّسابقة...........................................................

وملاذا فعلنا ذلك؟

أستنتج :

للكشف عن معنى كلمة يف املعجم الورقي أو اإللكتوين 

أُجرُد الكلمة من األحرف الزائدة ثمَّ أَتتبُع حروفَها يف املعجم مراعياً تسلسَل الحروِف الهجائيِة.

أَْسَتْكِشُف

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

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

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

....................................................................................
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الكلمُة أصُلها

قاَل َقَوَل

اقرْأ

ثْق وثَق

أَبحُث عن معاني المفردات  موظفا الُمْعَجم الوجيز أو األلكتروني:

 

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

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

     - االزِدحاُم:

- يُزكّيهم:

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

     - ابَْعْث:

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

     - الَقواِعُد :

فائدٌة نحويٌة :

األحرُف األصليُّة: هي األحرُف التي ال ميكُن االستغناُء عن أحِدها يف املايض.

أًَطّبُق:

ُد أصَل الكلامِت التاليِة: 2- أحدِّ

....................................................................................
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1الدرس     إِْشراَقُة َوَطٍن  

ý . ْعِريِّ يُبنّيُ املَْعنى اإلِْجاميِلَّ للنَّصِّ الشِّ

ý .املُْفرَداِت ُمْستَْخِدًما الُْمْعَجَم ُ يَُفسِّ

ý  .يَْستَْنِتُج الّدالالِت التَّْعبرييََّة : اإِليحائِيََّة َواملَجاِزيََّة

ý .يَْحَفُظ ِستََّة أَبْياٍت

النَّواتُِج :

يِْخ زاِيَد – رَِحَمُه اللُه –ثُمَّ أرَْشَُحها؟   ِس الشَّ أَقْرأُ َمقولََة الْباين املَُؤسِّ

ــغانيناِإْشــــــراَقُة اخَلْيــــــــِر َهـــــــلَّْت فــي َروابينا1- ــِر َتســري فــي َمـــــ ــَمُة الَفْجــ َوَنْس

ذاَك الــِوداُد ِضــــياًء فــي َدياجــيـــــــنا  َنْسمو ِبَوحَدِتنا الــــــــــُكْبرى، َوَيْجَمــــــُعنا2-

ـــــــــَدنا3- ــيناالّديــُن َجّمـــــــــَعنا، والـــــــُحبُّ َوحَّ ــِه ِعــــْشناها َأمانــــ ــَن الل َفيــْــًضا ِمـــ

ـــــاُد َعلــى األَّيــــــاِم ُمْعـــــــــــــِجَزٌة4- ــاليناَواالتِّ ــدى لَيـــــ َرْت َأْنــــــــ ــوَّ ــرَحٌة َن َوَفـــــــ

ْنيــا َرياحينــا  ِإّنــا َأَتْيـــــــنا َمــَع األَّيــــــــــــــاِم َنْكُتُبهــا5- َمـــــْجًدا َيــــــفوُح َعلــى الدُّ

ــــَة الـــــَمْجِد ِإنَّ األَْرَض َقْد َنَســَجْت6- ُخيوَطهــا، َواْرَتــــَوْت ِمــــــْسًكا َأياديــــــــنايا ِقصَّ

َوَجْيُشــها ِمــْن لَيالــي الـــــــَغْدِر َيْحمــــــيناَهذي املَسيـــــــَرُة باْســــــِم اللِه َمْبـــــــَدُؤها7-

مُّ الَّذيـــــن َسَموا8- ــــــــها القــــاَدُة الشُّ ا َتسامــــــينا  يا َأيُّ ا، وزاَد ِبـــــــُكْم ِعــــــّزً ِعــّزً

َجــــْيـــًشا ِمــَن القــاَدِة األْنــاِد ُيْذكينــا  بـُــــــــوِرْكُتُم يــا ُحصــوَن املَْجـــــــِد، إنَّ لَنــا9-

ــَدِتنا10- ُق َمْدحـــــوًرا ِبَوْحــــــ ــاَولّـــــــــى التَّفــرُّ ــي َروابين ــي ف ــْهُر األَمانــ ــاَل َنـــ َوســـــ

ِة اخَلْضـــــراِء يا َبلَدي11- فَّ ــينا  سيري َعلـــــــى الدَّ ــِه، َوُيْحيـــ ــبَّ ُنـــْحييـــــ ــِعلي اْلُ َوَأْش

راياُتـــــــنا، َواألَمـــــــاني فــــــي َمآقينــاِإّنا اْعَتْصـــــــمنا ِبَحـــــــــْبِل اللِه، َواْرَتَفَعْت12-

القراءة األدبية : شعر

األرُض طواعيٌة للرُجال الذين ميلكون األمَل ويقدرون عىل تحّدي املستقبل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

نَْحَو النَّصِّ 
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ما ِقّصُة املجِد التّي تَتَحّدُث عنها الّشاِعرُة؟

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

ما إرشاقَُة الخريِ التّي تَتَحّدُث عنها الّشاِعرُة؟ 

ما الّرواِبُط األساسيُّة التّي جمعت أبناَء الّدولِة؟

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

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

: ِه ِبِن خاِدِم النَُّعيِْميِّ يَْخُة َعزَُّة ِبْنُت َعبِْد اللَـّ الّشاِعرَُة اإلِماراتِيَُّة الشَّ

يَْخُة َعزُّة ِبْنُت َعبِْد اللِه بِن خادِم النَُّعيِْمّي ُعرِفَِت الشَّ

ًة ِمْن شاِعراِت األََدِب الَْعَرِبِّ، َوقَْد  يف األَْوساِط األََدِبيَِّة شاعرًة فذَّ

ْعِر الَعَربِّ.   ينيَّ َوالَوطَنيَّ وَغرْيَ َذلَِك ِمْن أَْغراِض الشِّ ْعَر الدِّ  نَظََمِت الشِّ

ْعِريَِّة.  أَْستَثِْمُر َمصاِدَر التََّعلُِّم، َوأَْجَمُع َمْعلوماٍت للتَّْعريِف ِبالّشاِعرَِة َوأَْشَهِر َدواويِنها الشِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُمْبِدُع النَّصِّ : 
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ْويِتَّ، َولَُغَة الَْجَسِد.  1-  أَْستَِمُع إِىل ِقراَءِة ُمَعلّمي، ثُمَّ أُحاكيها معرّباً َعْن َمشاِعِر الَفْخِر َواالْعِتزاِز، و ُمراعيًا التَّلْويَن الصَّ

2-  أَتدرُّب عىل ِحفِظ مجموعٍة من أبياِت الّنّص استعداداً لتسميعهاِ يف الِحّصِة القاِدمِة.

1الدرس

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريًة معبِّرًة

๏  :أفّسُر ما تَْحَتُه َخطٌّ وفقا للِِسياِق الذي وردت فيه فيما يَأْتي

1- إِْشـــــــــــــــــــــــراقَُة الَخيْـــــــــــــــــِر َهــــــــــــــلَّْت.       

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

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

 2- ذاَك الِوداُد ِضــياًء يف َدياجـــــــــــيـــنا.     

3- َوىّل التَّفرُُّق َمْدحــــــــــــــــــــوًرا ِبَوْحــــــــــــــــــــَدتِنا:

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

مُّ الَّذيــــــــــن َسَموا 4- يا أَيُّــــــــــــــــــــــــــــــها القــــــــــــــاَدُة الشُّ

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

๏  :ُفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي ْكُتُب ُمْفَرَد اْلُجموِع اْلُمَلوَّنََة ، ُثمَّ أَُوظِّ َ أ

ــغانيناِإْشــــــراَقُة اخَلْيــــــــِر َهـــــــلَّْت فــي َروابينا ــِر َتســري فــي َمـــــ ــَمُة الَفْجــ َوَنْس

َروابينا ُمْفرَُدها : ...................................................................................................

الُجْملَُة: ..................................................................................................................

  أُنَّمي ُمْعَجمي.

ARABIC-G07-SE-P1.indd   22 8/20/17   9:00 AM



23

๏  . موِخ َوالِْعزَِّة أَْستَْخِرُج ِمْن النَّصِّ كَلِامٍت تَُدلُّ َعىل الشُّ

راياُتـــــــنا، َواألَمـــــــاني فــــــي َمآقينــاِإّنا اْعَتْصـــــــمنا ِبَحـــــــــْبِل اللِه، َواْرَتَفَعْت

األَمـــــاني ُمْفرَُدها : ...................................................................................................

الُجْملَُة: ..................................................................................................................

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

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

๏  :أَكُْتُب َرْقَم الَبْيِت الّدالِّ َعىل كُلِّ ِفكْرٍَة ِمَن األَْفكاِر اآلتَِيِة

َرَقُم الَْبْيِت  الِْفْكَرُة 

بَِّة.     َ اِد الَّذي َجَمَع َأْبناَء اإِلماراِت َعلى اْلَ  ااِلْعِتزاُز ِباالتِّ

مي الَْوَطَن.   ُحّكاُم اإِلماراِت َوَجْيُشها الَْعظيُم  ُدروٌع َعِصيٌَّة َتْ

ْيَر َوامْلُْسَتْقَبَل امْلُْشِرَق ِبَوْحَدِتها.   َمِت اخْلَ  ِوهاُد اإِلماراِت َوُربوُعها َتَنسَّ

ُق َفْهمي أَُعمِّ

ARABIC-G07-SE-P1.indd   23 8/20/17   9:00 AM



24

1الدرس
๏  :ُن َوَزميلي َمزِيَِّتْيِن اْثَنَتْيِن لِكُلِّ ِمْن ، أَُدوِّ استناداً إلى النَّصِّ

1- تُبدي الّشاعرُة انتامًء مميّزاً لدولَتها وقادتها.

 2- احتاَم الّشاعرَة للَقادِة واعتزازَها بهم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُح وأدّلُل:  أُوضِّ
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الثّالِِث ُجْملَتنَْيِ ُمتَوازِنَتنَْيِ إِيقاِعيًّا: 
.................................................... - .............................................

الثّاِمِن كَلَِمتنَْيِ ُمتَشاِبَهتنَْيِ يف الُْحروِف:
.................................................... - .............................................

๏  :أْسَتْخرُِج من الَبْيِت

ْعُر الَوطَِنيُّ ِشْعٌر ِوْجدايِنٌّ يَْستَْنِهُض الهمَم َويَُحرُِّك الَْمشاِعَر بألفاٍظ َعْذبٍَة وُصَوٍر ُمْستَْوحاٍة ِمَن  » الشِّ

ُد البُطوالِت، ويَُخلُِّد القاَدَة الُعظاَمَء، َويَْقَدُح زِناَد الَعَمِل َويَسرُي ِبالَوطَِن  الطَّبيَعِة يف بَْعِض األَْحياِن، َومُيَجِّ

نَْحَو املُْستَْقبَِل املرُْشِِق...«  
..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

๏ . ْعرِ الَوَطِنيِّ الَّتي تَْنَطِبُق َعلى اْلَقصيَدِة َة، ُثمَّ أدّون َخصائَِص الشِّ  أَْقَرأُ الفائَِدَة األَِدبِيَّ

ٌة:  فائَِدةٌ باَلِغيَّ

أتََذوُُّق بالغة النص:
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๏  : َّأَقَْرأُ الَْفائَِدَة الْباَلِغيََّة، ثُم

1الدرس

نََة يف الْقاِئَِة ) أ ( ِبِداللِِتها اإليحائيّة يف الْقاِئَِة )ب( : اكيَب الَْمجاِزيََّة املُملَوَّ 1- أَْرِبُط الَْكلِامِت َوالتَّ

بأ

الَعراقَُة والَعظََمُة إِْشـراقَُة الَخيْـِر َهـــلَّْت  يف َروابـــينا     َونَْسَمُة الَفْجـِر تَسي يف َمغانينا  

َة الـَمْجِد إِنَّ األَرَْض قَْد نََسَجْت     ُخيوطَها، َوارْتَــَوْت ِمـْسًكا أَياديـنا الِعزَُّة واألنفة يا ِقصَّ

مُّ الَّذيـــن َسَموا       ِعزًّا، وزاَد ِبـُكْم ِعــزًّا تَسامــــينا    ها القــاَدُة الشُّ عبق األرض الطيِّبة. يا أَيُـّ

ُة َواملََنَعُة .بـُــــورِكْتُُم يا ُحصوَن املَْجــِد، إنَّ لَنا      َجـيْـــًشا ِمَن القاَدِة األنْجاِد يُْذكينا   الُقوَّ

االسِتبْشاُر َواألََمُل.  

2- أَْختاُر تَرْكيبًا َمجازيًا ِمامَّ َسبََق، َوأََضُعُه يف ِسياٍق َجديٍد ُمناِسٍب. 

ْكيُب الَْمجاِزيُّ : ....................................................................................................................... التَّ

ْكيِب: .............................................................................................................. ياُق الَْجديُد لِلتَّ السِّ

الَْفائَِدَة الَْبالِغيََّة

بيعِ  : تُْستَْخَدُم فيِه األَلْفاُظ يف َمعانيها الَْحقيقيَِّة ِبال َخياٍل، ِمثَْل : أَب كَريٌم - يف الرَّ التَّْعبريُ الَْحقيِقيُّ

امُء. تاِء ُتِْطُر السَّ تَتََفتَُّح األَزْهاُر، َويف الشِّ

: تُْستَْخَدُم فيِه األَلْفاُظ يف َغرْيِ َمعانيها الَْحقيِقيَِّة لَِعالقَِة الُْمشابََهِة أَِو التَّالزُِم أَْو  التَّْعبريُ املَجاِزيُّ

امُء. تاِء تَبْيك السَّ بيعِ تَبْتَِسُم األَزْهاُر، َويف الشِّ َغرْيِها، ِمثَْل: أَب بابُُه َمْفتوٌح لِلُْفَقراِء ، يف الرَّ

؛ إِلبْراِز عاِطَفِتِهْم َوتَْوضيِح أَفْكارِِهْم،  : يَْستَْخِدُم األَُدباُء التَّْعبرَي الَْمجاِزيَّ َوظيَفُة التَّْعبريِ املَجاِزيِّ

اِمعنَي أَِو الْقارِئنَي . َولِلتَّأْثريِ ِباإلِْمتاِع َواإلِقْناِع يف نُفوِس السَّ
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اِعرُِة :   قالت الشَّ
َوَجيُْشها ِمْن لَيايل الـــَغْدِر يَْحمــــينا َهذي املَسيـــرَُة باْســـِم اللِه َمبْـــَدُؤها 
ِعزًّا، وزاَد ِبـــــــُكْم ِعـــزًّا تَسامـــينا مُّ الَّذيــــن َسَموا  ـــها القــاَدُة الشُّ يا أَيُـّ
َجــيْــــًشا ِمَن القاَدِة األنْجاِد يُْذكينا  بـُـــورِكْتُُم يا ُحصوَن املَْجـــــِد، إنَّ لَنا

๏    .ِّأَنُْثُ األَبْياِت الّساِبَقَة نَْثًا أََدِبيَّا، ُمبَيًِّنا َمْفهوَم املُواطََنِة اإِليجاِبيَِّة، ُمْستَعيًنا بالرّاِفِد اإلِثْرايِئ

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

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

ــُب  ــاَن نائِ ــَد آِل نَْهي ــُن زاِي ــيُْف ب ــيِْخ َس ــُموُّ الشَّ ــُق ُس ــَد الَْفري أَكَّ

ــِة  ــِة – َرعــاُه اللــُه -  يف الِْقمَّ ــِس الــُوَزراِء َوزيــُر الّداِخلِيَّ رَئيــِس َمْجلِ

ــُة يف َرأِْي  ــِة ، فَالُْمواطََن ــِة اإِليجابَيَّ ــىل املُواطََن ــِة َع ــِة الثّالِثّ الُْحكوِميَّ

ــِة،  ــاألَْوراِق الثُّبوتِيَّ ــُه ِب ــمُّ إِثْبات ــامٍء يَِت ــرَِّد انِْت ــْن ُمَج ــَثُ ِم ِه » أَكْ ــُموِّ ُس

ــا ِهــَي  ــَوالِء َواالنِْتــامِء الَْقــْويِلِّ فََقــط، َوإِنَّ ــَي ِبالْ َوِهــَي لَيَْســْت التََّغنِّ

ــٍو  ــىل نَْح ــا َع ــِه الُْعلْي ــِن َوَمصالِِح ــاُء ِبالَْوطَ ــَوالِء، َواالْعِتن ــُة ال ُمامرََس

ـروِف َواألَْوقــاِت ، َويف ارْتِبــاٍط  َوثيــٍق َوُمْســتَِمرٍّ يف ُمْختَلَــِف الظُـّ

ــاَم« .  ــُل االنِْفص ــرييٍّ ال يَْقبَ َمص

๏  بََكِة الَْعْنَكبوتِيَِّة أَْو يف أَيِّ َمْصَدٍر آَخَر ِمن َمصاِدِر التََّعلُِّم َعْن قَصيَدٍة َوطَِنيٍَّة أَبَحُث يف الشَّ

 . باِحيِّ لِشاِعٍر إِماَرايِتٍّ ، ثُمَّ أَقَْرُؤها َعىل زَُماليئ يف الطّابوِر الصَّ

أُبِْدُع:

أَبَْعُد ِمَن النَّصِّ

أَبَْحُث : 
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ý . يَتََعرَُّف التَّْشبيَه التّامَّ

ý .ا يف ُجَمٍل ِمْن إِنْشائِِه يُْنِتُج تَْشبيًها تامًّ

النَّواتُِج :

َمفاهيُم
 ُلغويٌَّة

الَبالَغُة 
الَتْشبيُه تّامُّ األركاِن

๏   .أَُحلّل أَْركاَن التَّْشبيِه في الجمل الّسابقة، َوْفَق اْلَجْدَوِل

بَِهأَداُة التَّْشبيِهاملَُشبَُّه ِبِهاملَُشبَُّه َوظيَفُة التَّْشبيِهَوْجُه الشَّ

التَّْوضيُح َوالتَّأكيُد الَحناُن / الُحُنوُّكـَ األمُّاإلِماراُت 

                  

๏   :أَقرأُ الُجمَل اآلتِيََة، ثُمَّ أُجيُب عّما يليها

اإلِماراُت كَاألُمِّ في َحنانِها 

َوُحُنوِّها 

الوالُد َخليَفُة ِمثُْل البَْحِر في 

جوِدِه وَكَرَِمِه.
ُدبُّ تُضاِرُع اللْؤلَُؤَة ملَعانًا 

َوبَريًقا 

الُجْنِديُّ يُْشِبُه الِحْصَن 

ًة َمَنَعًة َوقُوَّ

1234

๏  أَُسّمي التَّْشبيَه الَّذي اْستَْوفى َعناِصرَُه كاملًة ) الُمَشبََّه َوالُمَشبََّه ِبِه َوأداَة التَّْشبيِه َوَوْجَه

بَِه ( تامَّ األركاِن. الشَّ

๏ .َوظيَفُة التَّْشبيِه ِهَي إِيضاُح الَمْعنى َوتَأْكيُدُه 

أَْسَتْكِشُف

أْسَتْنِتُج :    
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๏   .بَِه أَُميُِّز التَّْشبيَه تامَّ األَْركاِن ِمْن ِسواُه ، واِضًعا دائِرًَة َحْوَل األَداِة َوَخطًّا تَْحَت َوْجِه الشَّ

1-األمُّ ِمثُل النَّبْعِ يف ................................. َويف ...................  

2-أَْجداُدنا كَالنَّْخلَِة يف ....................... َويف ............................. 

ُد يُحايك قَلَْعًة يف .................... َويف ...............  3-بَيْتُنا املُتََوحِّ

بـاْح   1-كَأَنَّ أَْخـالقََك يف لُطِْفهـا        َورِقٍّة فيهـا نَسـيُم الصَّ

َغِر كالنَّْقِش يف الَحَجِر . 2-الِْعلُْم يف الصِّ

َل الِعُب ُمْنتََخِبنا الَوطَِنيِّ َهَدفًا خاِطًفا كالرَْبِْق.  3-َسجَّ

عوِب.  غريَِة يف ُسَْعِة التَّواُصِل بنَْيَ األَفْراِد َوالشُّ 4-أَْصبََح العالَُم كالَقْريَِة الصَّ

๏ .ثُمَّ أَْمألُ ِبِهام الَفراَغ ، أَْختاُر َوْجَهْي ّشبٍَه ُمناِسبَنْيِ

๏  .أُعرّبُ َعِن املَعاين اآلتِيَِة ِبتَْشبيٍه تامِّ األَْركاِن

1-ُحبُّ الوطَِن . ........................................................................................................................................

2-ُسُموُّ األَْخالِق : ......................................................................................................................................

3-تَْنظيُم الَوقِْت : ..................................................................................................................................... 

  

أًَطّبُق:

๏ .َة األَْركاِن ًفا تَْشبيهاٍت تامَّ وَرَة ، ُثمَّ أَِصُف تَفاصيَلها – بُِحدوِد ثاَلثَِة أَْسُطرٍ - موظِّ ُل الصُّ أَتَأَمَّ

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

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

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

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

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

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

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

فاِء ياِءالصَّ الَعطاِءالضِّ

هاَمِة التَّحديالرُّسوِخالشَّ

البُْعِدالثّباِتالرُّسوِخ 
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๏   :  أقرأُ قولَه تعاىل ، ثُّم أتعاوُن، وزمييل عىل تنفيِذ األنشطِة التاليِة 

﴿ قَاَل َوَمن كََفَر فَأَُمتُِّعُه قَلِيالً  ﴾ البقرة : 126  .  

- أالحُظ  عَدَد حروِف الكلمتني)قال، كفر(.

- أحّول كالًّ ِمَن الِفْعلنَي )قال، كفر(من صيغِة املايض إىل صيغِة املُضارِع.

- أبني الفعَل الذي طرأ عىل أحِد حروفه تغيري.

- أُحاوُل معرِفََة سبَِب هذا التّغيريِ.

1- األْحرَُف األصليُّة: هي األحرُف التي ال ميكُن االستغناُء عن أحِدها يف املايض ،وهي نوعان: 

َصحيحٌة َوُمْعتَلٌَّة.

2- حروُف الِعلَِّة الَّتي يَطَْرأُ عليها تَْغيرُي هي : ا – و – ي 

حيُح هو ما كانت أحرفُه األصليَُّة خاليًة من ُحروِف الِعلَِّة، وال يَطَْرأُ عليها تَْغيرُي ،أو  3- الِفْعُل الصَّ

َحْذٌف، 

4- الِفْعُل املعتل هو ما كان أحد أحرفه األصلية حرف علة.

- ماذا نُسّمي الِفْعَل الَّذي طرأ عىل أحد حروفه تغيري؟

- ماذا نُسّمي الِفْعَل الَّذي مل يطرأ عىل أحد حروفه تغيري؟ 

أَْسَتْكِشُف

أْسَتْنِتُج أَنَّ  :    

َمفاهيُم
 ُلغويٌَّة

الفعُل الّصحيُح والفعُل المعتلُّ
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مالحظاتي :    
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  التغييُر     فعُل األمِر  الفعُل املضارُع        الفعُل املاضي

   لم يطرأ أيُّ تغيير   اشُكْر َيْشُكُرَشَكَر

َح َنَ

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

  ُقِلبِت األلُف ياًء في صيغِة املُضاِرِع، وُحذَف  ِبْع  َيبيُعباَع

حرُف الِعلَِّة في صيغِة األَْمِر 

ذاَع

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

ُحِذَف حرف الِعلِِّة في صيَغِة األَْمِر ُصْمَيصوُمصاَم

قاَم

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

๏  .ما طََرأَ ِمْن تَغيريٍ َعىل َهِذِه األَفْعاِل ُ أَُحوُِّل الِفْعَل املايض إىل املُضارِع ، واألَْمِر فيام يأيت َوفَْق النََّمِط، ثُمَّ أُبنَيِّ

1الدرس

أًَطّبُق:
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๏    :ُن أفعاالً َصحيَحًة َوَر التَاليََة ثُمَّ أكتُب ثاَلَث جمٍل تَتَضمَّ ُل الصُّ أَتأمَّ

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

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

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

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

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

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