
لَُّمَهايّة َوأتَعَ أُِحبُّ العََربِ 

الثّامنالّصف 

(6كتاب )الثانيةالوحدة

«معرِض الفّنِ اإلسالِميّ في»





:يتوقع منك في نهاية الدرس

.االستماع إلى الحوار-1

.ارالتعرف على الفكرة الرئيسة في الحو-2

.التعرف على أهم المفردات في الحوار-3

4- ً .حل األنشطة والتدريبات حالً صحيحا



الِحَوار



لميذاِْفتَْح كتاب الت  

16صـ 



ُهَدى

ِمي  َض الفَن ِ اإِلسالَمْن َزاَر ِمْنُكنَّ َمْعرِ 

لَم العََربِي  الذي يُقاُم في َمْعَهِد العَا

بباريس؟

ادُسعَ 

.ا إِلَْيهِ ما ُزْرتُهُ أنَا، َهيَّا بِنَ 



 بباريس َمْعِهُد العَالَم العََربِي  



اءأَْسمَ 

.  إِلسالِمي  َهذا ُهَو َمْعِرُض الفَن ِ ا

.ليهالَحْمُد هلِل لقْد َعثُرنَا ع

لنََوا

َحاُم َشِديًدا َمكَّن ا ْكًرا هلل فَقد تَ شُ . َكاَن الز ِ

.من الدُُّخول



ُهـَدى

ٌر ِلبَْعِض اُْنُظِري يا ُسعاُد، هذِه صو

.ةِ في العالماآلثاِر اإلسالمي ِة الَمْشُهور

دُسعا

ة َدلُس َوُهَو آيهذا جاِمُع قُْرُطبَة في األنْ 

.َدِسي  في الفَن ِ َوالَجماِل الَهنْ 



ُهـَدى

ٌر ِلبَْعِض اُْنُظِري يا ُسعاُد، هذِه صو

.ةِ في العالماآلثاِر اإلسالمي ِة الَمْشُهور

دُسعا

ة َدلُس َوُهَو آيهذا جاِمُع قُْرُطبَة في األنْ 

.َدِسي  في الفَن ِ َوالَجماِل الَهنْ 



لنََوا

وٌب بِماِء َوهذا ُمْصَحٌف َكبيٌر مكتُ 

.الذََّهبِ 

اءأْسمَ 

الَخطُّ ورةَ الفَاتَِحةةِ فأَْستَِطيُع أَْن أَْقَرأَ سُ 

.كبيٌر وجميل



ُهَدى

ي   .يَمةة َوَذَهبِي ة قَدِ َوَهِذِه ُعْمالٌت فِض ِ

دُسعا

اٍم فهَي من ُعْمُرَها أْكثَُر من أَْلِف ع

لَمِلِك بن َمرَوانَعْهِد الَخِليفَِة َعْبِد ا



ُهَدى

ةٌ من ِكْسَوةِ أَْجَمُل ما َرأَْيُت، قِْطعَ 

فَةِ  ُد، نَّهُ قُماٌش أَْسوَ إ. الَكْعبَِة الُمَشرَّ

.وٍط من َذَهبٍ عليه آيةٌ َمْنُسوَجةٌ بُِخي

نَوال

ْعبَِة ْكُسوَن بَِها الكَ قَاَل ِلي َواِلِدي إنَُّهم يَ 

.الَحج  ُكلَّ عاٍم قَْبَل َمْوِسمِ 



ُهَدى

.قِ اِْقتََرَب َمْوِعُد اإِلْغال

دُسعا

ْيَر فَلَْم نُشاِهد غَ َهيَّا بِنَا إلى َجناحٍ آَخر،

.ُجْزٍء َصِغيٍر من المعِرض



اءأْسمَ 

.َوْقٍت َطويلٍ يَْحتَاُج ُكلُّ َجناحٍ إلى

دُسعا

بَتْنِي يدة، َولَقَْد أَْعجَ لَْقَد َكانَْت َجْولَةٌ ُمف

وانِي واألََدواُت اآلثَاُر اإِلْسالِميَّةُ، واألَ 

.موَن في َحياتِهِ التي اْستَْعَملَها الُمْسلمُ 



لنََوا

ِعيُش َحظاِت أَنَّنِي أَ َظنَْنُت لَْحَظةً من اللَّ 

ُل في األَوانِي معُهم في َمِدينَتِِهم، َوآكُ 

.التي كانوا يأُْكلوَن فيها

دُسعا

ى، إِْعالنًا َعْن قََرأُْت بِاألَْمِس، يا ُهدَ 

فَهل.  أَثَِريَّةَرْحلٍَة ِلِزياَرةِ َمدينَةٍ 

تَْشتَِركيَن فيها؟



ُهَدى

ا إِْن و أَْن نَْذَهَب َمعً َسأَْفعَُل َذِلَك َوأَْرجُ 

.شاَء هللا

دُسعا

.أَْرُجو َذِلكِ 



:المعلمة

 الفن  أَْيَن يُقاُم َمْعِرضَ •

؟ اإِلسالمي 

آلثاِر َماذَا َرأَْت ُسعاُد من ا•

اإلسالمي ة؟

َماذَا َرأَْت ُهَدى؟•

ُسعاد كل  َهْل َشاَهَدْت ُهَدى وَ •

ما يُوجد في الَمْعِرض؟



استمتعن

بالمقاطع

التالية



• معهد العالم العربي بباريس

• صور من جوجل-المعهد العربي بباريس 

• مسجد قرطبة باألندلس

• https://www.youtube.com/watch?v=uqGfHp3DULg

• https://www.youtube.com/watch?v=S9N-BT-J8hk

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.google.com/maps/@48.8494442,2.3568545,3a,75y,327.96h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPICT1Qd3aCKXHWmQeMgSaQ!2e0!6s//geo1.ggpht.com/cbk?panoid=PICT1Qd3aCKXHWmQeMgSaQ&output=thumbnail&cb_client=maps_sv.tactile.gps&thumb=2&w=203&h=100&yaw=167.01761&pitch=0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/place/Mosque-Cathedral+of+C%C3%B3rdoba/@37.87979,-4.7796128,3a,75y,349h,88t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-NQ5FTetGX_A/VnHRsy1JqQI/AAAAAAAAOKM/Qb6vYU6kse4!2e4!3e11!6s//lh3.googleusercontent.com/-NQ5FTetGX_A/VnHRsy1JqQI/AAAAAAAAOKM/Qb6vYU6kse4/w203-h101-n-k-no/!7i6656!8i3328!4m2!3m1!1s0xd6d2082ce1a16cf:0xefebc353f81bf636!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=uqGfHp3DULg
https://www.youtube.com/watch?v=S9N-BT-J8hk


ْل َعَمَل اليوِم إلى ا» «لغَدِ ال تُؤّجِ

”مصطفىنعيمة ”معلمتك 


