
 
 

 الصف:  التاريخ: اليوم:

 4-2+1-2 المعيار: الحياة علمتني :النشاط الحصة:

 المعيار: يتعرف الغرض  الرئيس  من النصوص  التي قرأها والمالئمة لفئته العمري ة. 

 الوالدين بر :  التربوية القيمة
  إال تعبدوا أال ربك :”وقضى تعالى قوله إلى وايستمع  اإلسالم بتحية  ينالمتعلم تحية  بعد
 السابقة. القرآنية اآلية إليه ترشدنا ما مالمتعل يبين ثم إحسانا” وبالوالدين إياه

 : التمهيد

   .األدب وعنوان العرب ديوان الشعر *
 بـ:  المقصود ما *

 األدب.  عنوان *      .العرب ديوان *
   القراءة:

 إلى أطلب ثم الكلمات، وأواخر البنية مضبوطة صحيحة جهرية  قراءة النص أقرأ
   ضبطه.  يلزم ما  وضبط الخطأ تصويب  مع إجادة، فاألقل بالمجيد ابدء   القراءة المتعلمين

 تكون:  أن وأتوقع   النص، في الصعبة الكلمات المتعلم يحدد
  أبقى :آثاًرا أحمد  ،وأْقطع أقوى حدًّا: أمضى ،كالعباءة  الثوب فوق يلبس ما رداء:
  الكف التعفف:  نصف، شطر:  وزاوج، اقرن فاشفع: ،ويتالشى يندثر يُطوى:  ذكًرا،

  ،حاجتي لوقت خرهأد   ما زخري:  ،به نيستعا ما عتادي:   يحل،  ال عما واالمتناع
  غياهب:  والخضوع، التوسل الضراعة:   ،عليه  غلب ساده:   الحد، يجاوز يطغى:
  يزيد يخصب:   والمعروف، واإلحسان الخير ر:الب   وثنايا، طيات تضاعيف:   ظلمات،

  تُنعى: وتضعف، وتفتر رتقص   تألها: ال   ،البخل الشح:  ورد ، ُكف   اردع:  فيه، باركويُ 
  . موتها خبر ويذاع تعاب

 . وتحل ى ات صف )تسربل(؟ كلمة مترادف ما •

   إنشائك. من جملة في ( تسربل  ) كلمة مترادف وظف •
   : التدريب
 القصيدة من  (4-1) من  األبيات  األول المقطع إلى المتعلم يستمتع األول: المقطع
 اآلتية:  األسئلة عن  يجيب ثم  جيد ا، استماعا
 فلماذا؟ واألفعال. األقوال بين الشاعر قارن -
 الرابع: البيت في الشاعر طلب ماذا -
 بأسلوبك.  صغه ثم  مكتملة، األربعة األبيات من الشاعر غرض بّين -

 الصادقة. باألفعال  تقترن لم  ما لها  قيمة ال األقوال أن بيان
 
 



 
 يأتي:  بما (8-5)  من األبيات الثاني المقطع  حول المتعلمين مع  أناقش الثاني: المقطع

 بها:  يفاخر التي ومناقبه صفاته الشاعر عّدد -
 صفات.  من الشاعر به  افتخر ما اذكر -أ
 به؟  االقتداء تود صفة أي في بالشاعر؟ االقتداء أتود -ب
 نفسه؟  عن الصفات هذه ذكر في الشاعر غرض ما -ج
 ولماذا؟  واليسر؟  العسر ألحوال تبعا خلقه الشاعر يغير  هل -د

 والعسر. اليسر حال في األخالق بمكارم  تسلحال إلى الدعوة
 على.  التأكيد ، إلى الدعوة ،  على الحث ، توضيح  ، بيان : الرئيس الغرض مفاتيح من
 

 4-2 المعيار:

 إنشائك. من جملة في الضد وّظف  (، الشح ) كلمة ضد ما •
 

   :  الممارسة
   ؟  (12-9) من ألبياتا في الشاعر يدعو  المإ -
 وضحه.   واإلحسان. البر  أعمال من  الغرض األخير البيت في الشاعر بّين -
 األخير.  المقطع ألبيات الرئيس الغرض بأسلوبك صغ -

 أعمال البر واإلحسان والجود تبقي أثر اإلنسان بعد موته 

 : 4-2المعيار 

• .)  وظف في جملة من إنشائك عن أهمية السخاء والجود ضد كلمة )الشح 

 :  إنشائك من مختلفين بمعنيين سياقين في (  زرع) كلمة وظف •
  ( ونّماه  أنبته) الزرع للا   زرع -          (بذر  ) الَحبّ  الفالح زرع -
 )غرسها(  األشجار البستاني زرع -            )هيجها( الفتنة  المنافق زرع -

 
 المتوسطة  سعد بنت  سهلة مدرسة: إعداد

 
 

 

 


