
(  مه عجائب صنع اهلل يف الكون)    األوىلالوحدة التعليمية  الثامهالصف    -املرحلة املتوسطة     -معجم الثروة اللغوية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(  مه عجائب صنع اهلل يف الكون)    األوىلالوحدة التعليمية  الثامهالصف    -املرحلة املتوسطة     -معجم الثروة اللغوية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مرادفَاالكلن٘ 

ُِ  اختارِ ّفطَّلُ اِصَطفا

. ىو إبراىيم عميو السالم اصطفاه اهلل برسالتو
ْٓٗ ّىفْذ ّسُشِلطاٌ   ٓطرٗق

ْل ِبِو َعَمْيُكْم ُسْمَطاًنا ۚ  َوََل َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزِّ   
. املتبخرتٗ املتنآل٘ املاَٜص٘ 

في ظلِّ الُغصوِن الماِئسِة الرُّبى تحمُم و
 (املطر  -السماء)  (اليبات  -األرض) املصتْر املدخر اخَلِبٛ 

 َأَلَّ َيْسُ ُ وا ِلمَِّو الَِّ   ُيْخِرُ  اْلَخْ َ  ِفي السََّماَواِا َواْاَْر ِ 
َّ٘ . الرقٔك٘ املؤثرٗ  الصَّٔج

ووَ                  َطَمَ  الَفْ ُر َ نِّ يا  ْمريَّةْ  باا اني الشَّ يَّة  واْطربي الرُّ
ُُ َّتبخرت يف شري رَُّٓجَِٓرُفل  ََٓل  َِذ

واْنُظِر الَكْوَن كيَف َيْرُفُل               يا َطْيُر بتمَك الَغالِئِل الَعْسَ  يَّة  
. شعبٔ٘ لألعراس األغاىٕ الأٍازٓج 

. حيث خر ا اا اني وااىازيج 
 

 املفرداجلنع 

ربْٗ  الرُّبٙ

 رؤٓا ، رؤُٓ٘رؤٚ 

ٜٔل   الغالل٘الَغال

 اجلنعاملفرد  

ٔحجاْج  ، ّ ُحَجْج احُلجَّ٘

ٌٗ الالصَّادٖ  ُشَدا

 ُشُبلال ّ ُشِبلالّ ِشبل٘األ ّ شبلاألالصَّبٔل 

 ُثُغْْرُثِغر 

 

(  َطَلَع) املعيٙ الصٔاقٕ 

لك الفم ال 
ف بدا ّظَر ّاىكض  الكنُر طَلع -1

 الطبيعةم ال 
 اَىَبَت ، َىَه اليََّباُت َطَلَع  -2

 الرياضيالم ال 
ُٔ َطَلَع -3 َّٔفٔ ُٔ   اِلَجَبَل  ُِ ، َصٔعَد ٔفٔ َعاَل

العسكر  الم ال 
و ٍَجه علُٔ وعلٙ الكْ طَلع   -4

 اَل تماعيالم ال 
ِٔ َطَلَع -5 ًِ ٔباَلٔد َِ  ٔم ٍَا ، َغاَدَر  اٍََجَر

 

 يلتزم املعلم األمساء يف التدريب على التصريف (  َعَبَد) التصرٓف  

 {الدٓين}( املْحد املطٔع)   .  ٓكجر مً الصالٗ العابد الرجل

 {اعٕاالجته} (اختاذ الياس عبّٔدا) . فاإلىصاٌ حْر االشتعبادعَد اىتَٙ 

 {الدٓين} (شعريٗ دٓئ٘) هلل  عبادٗعنل اإلىصاٌ بإخالص ٍْ 

 {التارخيٕ}(مكاٌ العبادٗ)  .   املعبدداخل  ألصياوا إبرأٍه حطه

 

 ضدٍـاالكلن٘ 

بسغ ، طلع ، ظَر ، بدا  َأَفل

. الغط٘ ، اليدٓ٘ الٔابص٘ 

 َّ٘  .اجلاف٘ ، الٔابص٘ اليَّد

 

 مرادفَاالكلن٘ 

ُِ   اِصَطفا

. ىو إبراىيم عميو السالم اصطفاه اهلل برسالتو
 ُشِلطاٌ 

ْل ِبِو َعَمْيُكْم ُسْمَطاًنا ۚ  َوََل َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتم ِبالمَِّو َما َلْم ُيَنزِّ   
 املاَٜص٘ 

في ظلِّ الُغصوِن الماِئسِة والرُّبى تحمُم 
 اخَلِبٛ 

 َأَلَّ َيْسُ ُ وا ِلمَِّو الَِّ   ُيْخِرُ  اْلَخْ َ  ِفي السََّماَواِا َواْاَْر ِ 
َّ٘   الصَّٔج

ووَ                  َطَمَ  الَفْ ُر َ نِّ يا  ْمريَّةْ  باا اني الشَّ يَّة  واْطربي الرُّ
 َِٓرُفل 

واْنُظِر الَكْوَن كيَف َيْرُفُل               يا َطْيُر بتمَك الَغالِئِل الَعْسَ  يَّة  
 أٍازٓج 

. حيث خر ا اا اني وااىازيج 
 

 املفرداجلنع 

  الرُّبٙ

 ُرؤٚ 

ٜٔل   الَغال

 اجلنعاملفرد  

  احُلجَّ٘

 الصَّادٖ 

 الصَّبٔل 

 ُثِغر 

 

(  َطَلَع) املعيٙ الصٔاقٕ 

لك الفم ال 
   الكنُر طَلع -1

 الطبيعةم ال 
  اليََّباُت َطَلَع  -2

 الرياضيالم ال 
ُٔ َطَلَع -3 َّٔفٔ    اِلَجَبَل 

العسكر  الم ال 
  وعلٙ الكْ طَلع   -4

 اَل تماعيالم ال 
ِٔ َطَلَع -5 ًِ ٔباَلٔد    ٔم

 

 يلتزم املعلم األمساء يف التدريب على التصريف (  َعَبَد) التصرٓف  

 {الدٓين}( املْحد املطٔع)   .  ٓكجر مً الصالٗ ................ الرجل

 {اعٕاالجته} (اختاذ الياس عبّٔدا) . فاإلىصاٌ حْر .............عَد اىتَٙ 

 {الدٓين} (شعريٗ دٓئ٘) هلل  ...............عنل اإلىصاٌ بإخالص ٍْ 

 {التارخيٕ}(مكاٌ العبادٗ)  .   ............داخل  ألصياوا إبرأٍه حطه

 

 ضدٍـاالكلن٘ 

  َأَفل

 الٔابص٘ 

 َّ٘  اليَّد
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