
 

الصبر في )أصوغ جملةً تامةً من إنشائي معبرةً عن  بر الوالدين نشاط تأصيل القيم :
 (. التعامل مع الوالدين عند الكبر

  

 التمهيد:   -1
-  

                                                                              
 .عنها بجملة   أمعبرً ن ما توحى به كل صورة من الصورتين السابقتين بي   -

 الصف: :التاريخ :اليوم

 عنوان الدرس: الكناية  2-4-2المعيار:  : الحصة

 .شرح كيفية تأثير اختيار اللغة واألسلوب على المعاني الضمنية والصريحة  : المعيار

   التدريب:  -2
 
 : كل تعبير مما يأتي ةدالل  نأبي  

                      )الغيظ(          ماذا أفاد التعبير من حال الحاسد؟ -         .عض الحاسد أنامله -

 ) الخجل(      ماذا كشف التعبير من صفات الفتاة؟ -             .وجه الفتاة  حمر  ا -

 ) كثرة العدد (ن التعبير من صفة الجيش؟    ماذا بي   -  حاربوا بجيش ال آخر له. -

د ؟ ما -د  ال يعرف النوم.     المج   -  ( المثابرة واالجتهاد)ذا أوضح التعبير من صفة المج 

المتعلم المعلم  يستمع  قراءة  ثم  التاليةللفقرة    إلى  المتعلم،  جهرية    الفقرةالمجيد    يقرأ  قراءة 
األقل واضحة   المتعثري   )مع   إجادة  ثم  على  معبًرا    نالتركيز  المعنى(  يجيب   ،عن  عن    ثم 

  األسئلة التى تليها:
الَة    ةَكاَن اْبُن بطوط حَّ ن الرَّ يَن    م    اْلقَُرى   َكأُم    اْلعََرب يَّة    ن  اْلُمد   ، فَقَْد َزاَر ُمْعَظمَ   ب اْلبَنَان    إليهميَُشار  اْلعََرب  الَّذ 

ينَة   ينَ   الرافدين  َوب ََلد  ،    هللاُ َعلَيه  َوَسلَّم   ى َّللاَّ  َصلَّ   َرُسول    َوَمد  ْندَ   ، َكَما َزار الص   يق يا ، َوَكان شغوفًا    َواْله  َوإْفر 

غعلى  ه  برحَلت   ا قَاب   م  الرَّ مَّ ْن أَْحَداث     له  م  َمْسقَط   ًما َعاَد إلَى  د ثَََلث ين عا، َوبَعرأس الغَلم  لََها    شيبُ يف يَها م 

ه ب  َوتُُوف  َرأْس  ين    اَل يُعَدُّ َواَل يُْحَصى ي ُهنَاك َوتََرَك َما  ف ي اْلَمْغر  ْن أَْربَع  و أَْربَع  ا يَْقُرُب م  ْن اْلَمْعلُوَمات  َعمَّ م 

تَاب ه  ) تُْحفَةُ  ه و أَْوَرَدَها ف ي أَثْنَاء رحَلت   في  َدْولَة َزاَرَها    األسفار  (. َوَعَجائ ب   َصار  ف ي َغَرائ ب  اأْلَمْ  النظار    ك 

 

 : من التعبير كلهوالمعنى المقصود   ي لما تحته خط،أحدد المعنى المعجم-
  

 ) كناية عن (   تعبيرال المقصود من المعنى المعجمى   التعبير  م

 الشهرة  أطراف األصابع  ب اْلبَنَان يَُشار لَُهم   1

 مكة المكرمة  والدة   اْلقَُرى  أُم  كَ  2

 العراق نهران   الرافدين َوب ََلد  3

 الرعب والفزع  الشعر  بيض  ي لََها رأس الغَلم  يشيبُ  4

 الكثرة   يعد  يُْحَصى اَل يُعَدُّ َواَل  5
  

 أنشطة الدرس



 لما سبق:  يالفراغ بكلمة مناسبة من خالل فهمأمأل 
 
 
  

 
 كثر داللة على الندم ؟ ولماذا ؟ أالتعبيرين التاليين  يأ

   يشعر الظالم بالندم بعد فوات اآلوان   -الظالم على يديه .                 عضُّ يَ  -
   
 من المجموعة ) ب( :  بالكنايةما تحته خط من المجموعة )أ(  أصل -1

 المجموعة )ب(  الرقم  المجموعة ) أ(  م

ه  فَأَْصَبَح  قال تعالى : ) 1 يَط ب ثََمر  َعلَٰى َما أَنفََق   يُقَل  ُب َكفَّْيه  َوأُح 
 .  (ف يَها 

 النفط 

 العبوس   . لغة الضادنحن أبناء  2

 حسرة  ال  من باطن األرض .  الذهب األسوداستخرج العمال  3

 اللغة العربية   

 : ا  داللته وأبين الكناية فيما يليأحدد  -2
 عن النزاهة والطهارةة كناي  نقي الثوب                .       نقي الثوب  المؤمن -أ
   كرمكناية عن ال كثير الرماد                      : كثير الرماد خالد -ب
 غصن الزيتون كناية عن السَلم           . الجندى بغصن الزيتون حَ و  لَ  -ج
 بشوش الوجه كناية عن السرور واالنبساط                       جاء بشوش الوجه . -د
 ا كناية عن الشموخ والعزةأعلى الناس كعًب                   اأعلى الناس كعًب العالم  -هـ
ب  اْلُحوت  فَاْصب ْر ل ُحْكم  َرب  َك َواَل تَُكن  قال تعالي :) -و   يونس عليه السَلم 48القلم  سورة (َكَصاح 
 

 

 الممارسة:  -3
 عبرعن المعاني اآلتية بالكنايات المناسبة:  -أ
 رجل كريم وآخر بخيل.  -
 توقف فَلن عن السفر.  -
 تقدم العمر بفَلن.  -

 استخدم الكنايات اآلتية في تعبيرات من إنشائك:   -ب
 نقي الثوب.  -
 ناعمة الكفين.  -
 ذراع. رحب ال -

 ة إعداد مدرسة أم سلمة المتوسط
 
 

 

، .......الحقيقي ...ه المعنى بيقصد  هي تعبير ال..........الكناية ........
 للمعنى الحقيقي . ...مَلزممعنى  ...وإن ما يراد به 

 



 


