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مقرر عرب 
 (102)





الدرسأهداف

.أن تحلل الطالبة النص من حيث المعنى والمبنى

أن تستنتج الطالبة القيم التربوية المستفادة من النص



:قال اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

خل فيَمن ِصيَغ ِمن طينِ ما أَحَسَن الجود في الُدنيا َوفي الديِن َوأَقبَح البُ " 
 في ُدنيا بنِي دينِ ما أَحَسَن الدين َوالُدنيا إِذا اِجتََمعا ال بارَك للَاُ 

َن ُكلُّ لَبيٍب ِمثل قارونِ لَو كاَن بِاللُِّب يَزداُد اللَبيُب ِغنًى لَكا
"ونِ لَبيَب َويُعطي ُكلَّ َمأفلَِكنَّما الِرزُق بِالميزاِن ِمن َحَكٍم يُعطي ال

تذكر مضمون الدرس التهيئة والتمهيد           





حّواء-خالد -فداه  البخيل –أعطاه 
الطبيب

حّواء-خامل-فّداه

: بعد استماعك للنص أجيبي 
في النص أطروحتان تتصارعان حدديهما ؟-1

"  ابحثي في النص عن مرادف الكلمات اآلتية -2
من يربي الحيات ويتعهُدها –ذو مقام وضيع –جعل نفسه فداء 

123

.دأأن تحلل الطالبة النص حسب  مستوياته البية 

البخل الشديد"  أطروحة األب -اإللحاح في شهوة  " أطروحة األهل  



. أن تحلل الطالبة النص من حيث المعنى والمبنى 

"إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفّداه واستبطأه "
.               اشرحي الصورة الفنية السابقة 

شبه الكاتب الدرهم باإلنسان والصديق الحميم الذي يخاطبه ويكلمه       
وسر جمال الصورة  التشخيصوهي تدل على شّدة تعلق البخيل بالدرهم   
.

تقييم ذاتي



:الربط مع التربية الدينية :  التواصل  

. وضحي المقصود باآلية القرآنية مع ربطها بمضمون النص 

ََاَن ََ َوٱلَِّذيَن إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم يُْسِرفُ : قال تعالى  ِلَك قََواًماواْ َولَْم يَْقتُُرواْ َو ْيَن ذََٰ
(67-الفرقان )

أن من صفات المؤمنين  أنهم ملتزمون فى إنفاقهم التوسط ، فال هم مسرفون : أى 
وال هم بخالء فى نفقتهم إلى درجة -تعالى -ومتجاوزون للحدود التى شرعها هللا 

التقتير والتضييق، يعرفون أن خيَر األموِر أوسُطها  وذلك مما يتفق مع دعوة 
.اإلصالح االجتماعّي نقد الظواهر االجتماعّية السلبّية الجاحظ  و



. جاء الحوار في المقطع األول باطنيا  فما وظيفته                     

َشف القيم النفسية  وَيان َخل األب الشديد  :        الجواب  

الغير ثالثي على وزن ( استخرج ) يصاغ اسم الفاعل من الفعل 

(استخراج -مستخرج-خارج       )     -1





حجاجي 

..................النمط الكتابي للنص 

سردي وصفي سردي 

:تخيري اإلجابة الصحيحة مما يلي (  2) نشاط 

.أن تحلل الطالبة النص من حيث المعنى والمبنى



للفخربهم 

لماذا سرد الجاحظ أخبار البخالء ؟

للعبرةللسخرية 



األب 

............... كلمة زعموا إشارةُ إلى صوتين سرديين األول غائب  والثاني هو

الراوي

.أن تحلل الطالبة النص من حيث المبنى والمعني: الهدف األول 



الديني

" أخرجه–ويدخل –كيس –الدرهم " تنتمي كلمات 
.................إلى معجم 

القتصاديا الثقافي



التقدير

.............. تقوم العالقة بين األب وأهله على 

الصراعالوفاق

.أن تحلل الطالبة النص  من حيث المبنى والمعنى : الهدف األول 



االبن –األب 

وصف الكاتب عنصرين  أساسيين  في القصة الولى هما 
 ..............

األب البخيل والدرهم األهل والدرهم 

.أن تحلل الطالبة النص  من حيث المبنى والمعنى : الهدف األول 



السرعة 

....... تفيد " فدافعهم  ما أمكن ذلك " الفاء في كلمة

ب الترتيب والتعقياالستعجال

.أن تحلل الطالبة النص  من حيث المبنى والمعنى : الهدف األول 



....... جميع الكلمات التالية صفات مشبهة "  ظمآن –أحور –البخيل "  

خطأصح

.أن تحلل الطالبة النص  من حيث المبنى والمعنى : الهدف األول 



من نوادر العرب الرمضانية 
ضاع ألحدهم حماٌر فنذر أن يصوَم ثالثة َ 

أيام  إن وجد الحمار 
وبعد فترةٍ من الزمن وجد حماره  فأوفى 
ام بنذِره وصام الثالثة أيام وما إن أكمَل الصي

.  حتى مات الحمار 
.ألختِصمنها من شهر رمضان : فقال 

البحث واالستقصاء                  



دالتفَير الناق:مهارة

هل يمكننا أن نعد هذا النص نًصا يتوخى إصالح شخصية اإلنسان؟ كيف؟

نعم وذلك من خالل  التلميحح الفني  وتقديم الصورة 
.البشعة للجشع والطمع  ومن يتحلى بهما  



لى هل كان النص  وفيًا لجنسه األدبي ؟ ولنمطه الكتابي ؟ أجيبي مستندة إ
المؤشرات الدالة ؟

البحث واالستقصاء



وقفة تقويمية                           
للهدف األول                              

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndU

bPaHEy020vxQ0e63HTh0dRSI0_LRNh9jzWCZhyNVUOV

dMMExIR1ZRQzVUVTBZVzhYRDhKREg1VyQlQCNjPT

Eu



َد الكريُم ُمنكِكراً فَ  :رد
لكمك أُكنك يوماً كانِزاً -1

ةٍ  ..ِلَذَهٍب أَو فِضد
ة َعيني في الَولَدك  قرد
أَناُم لَيلي شاِكًرا أَنكعُمُ 

َربي ال تُعَدك 
:وأنا أُمسي على بَيدنَةٍ -2

أُنفُق مالي في َغدٍ 
يخلُف ربّي بَعَد َغدك 
أبكغَضُ ...إِذكَهبك فَلَسَت بِصاحبي
.البُخَل لألبد 

:ِخراقاَل البَخيُل ُمتَفا
جمعُت ماالً ال يُعَدك -1

..وَذهباً وفَِضةً 
قُّرة َعيني لألبَدك 

- ً ٍسكا أَقضي نَهاري ُممك
 ً أَناُم لَيلي حاِلما

بٍَة  ..آُكلُهابَِوجك
ما أَرى فيها ِمنك أََحدك 

:أُمسي على َمعزوفٍَة -2
أنفُق مالي في َغدٍ 

بُح ُمحتاجاً بَعَد َغدك  .أَصك

راستراتيجية لعب األدوا



من أقوال الحكماء 



زِق َل يشقى الحريَص و** ال تحِرَصْن فالِحرُص ليَس َزائٍد  يتعبُ في الر ِ
الً  زُق ليـَس َحيلـٍة يُستجلَـبُ ** ويظلُّ ملهوفـاً يـروُم تحيـ  والـر ِ

بُ ** َم عاجٍز في الناِس يأتي رزقُـهُ  ََي ِـٌس ويُخيَـّ رَغـداً ويُحـَرُم 
"وأختم قولي موجزا "

غني َل من يقنع** فقير َل من يطمع 

قالوا عن البخل (2) الهدف 



: تخيري واحًدا مما يلي  
ما الدرس اإلنساني الذي يمكن أن -1

.نتعلمه من النص 
لو كنت أحد أفراد هذه األسرة -2

.تخيلي دواًء شافيًا لمرض األب  

ة قيمة االنتماء واملواطن

(3)  النشاط 



أن تستخلص الطالبة  أهم القيم والمبادئ المستفادة من النص :الهدف الثاني   :وقفة تقويمية 



https://wordwall.net/play/13991/402/515

نشاط ختامي          




