الوحدة الثانٌة مادة اللغة العربٌة مهارات االتصال للصف الثامن
درس فالنتٌنا تٌرٌشكوفا – إعداد المعلمة دعاء وعل
معانً المفردات الصعبة :
العصر  :فترة زمنٌة
بلوغ  :الوصول إلى الهدف
اختراله  :دخوله
مهد لها السبٌل:هٌؤ لها الطرٌك
االتحاد السوفٌٌتً :أكبر دولة فً العالم امتدت مابٌن اسٌا و اوروبا
التحمت  :انتسبت
العناء  :التعب
تمرسها  :التدرب
الصارمة  :الشدٌد
دأب  :االستمرار بجد
معالجة األجهزة  :كٌفٌة التعامل معها
منشآتها  :مكان للعمل أو الصناعة ٌجمع اآلالت والعمال
تتمرن  :تتدرب
التك ٌّف:انسجام وتوافك مع الظروف
انعدام الوزن  :الحالة التً ٌخف بها االحساس بالوزن نظراً النعدام الجاذبٌة
رواد الفضاء  :مفردها رائد فضاء وهو من صعد للفضاء الخارجً
ساحة االنطالق  :المكان الذي ٌنطلك منه الصاروخ إلى الفضاء حامالً معه رواد الفضاء
ٌعهدٌ :كلف
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النبٌلة  :الشرٌفة
سجلت  :حممت
احتمالها  :لدرتها
أكسبت  :أضافت
ذاع  :انتشر
صٌتها  :شهرتها
األفكار الرئٌسٌة :
 – 1فالنتٌنا أول رائدة فضاء
 – 2بداٌتها والتحالها بالنادي الجوي
 – 3لبولها فً برنامج الفضاء الخارجً
 – 4االستعداد والتدرٌب لمهمة رٌادة الفضاء
 – 5لُبٌل االنطالق إلى الفضاء
 – 6فالنتٌنا فً الفضاء الخارجً
 – 7نتائج المغامرة على الصعٌد الحٌاتً من شهرة
الصور الفنٌة :
وستظل (فالنتٌنا) نجمة المعة تضًء
شبه فالنتٌنا بالنجمة التً تضًء الطرٌك للناس
خصائص األسلوب للكاتب :
 – 1سهولة األلفاظ والمعانً والتراكٌب
 – 2وجود بعض المصطلحات
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 – 3حسن العرض واالستنتاج
 – 4الخلو من العاطفة
 – 5للة الصور الفنٌة
تدرٌب  :اعرب ما ٌلً :
تدرس الطٌران
 – 1لم
ِ
 – 2سجلت رائدةُ
الفضاء
ِ
تدرٌب  :بالرجوع إلى درس فالنتٌنا تٌرٌشكوفا استخرج ما ٌلً من النص :

من الفمرة األولى والثانٌة :

فعل مضارع ....................فاعل........................اسم اشارة........................
جار ومجرور....................مضاف إلٌه ..................فعل ماضً.....................
حرف ٌفٌد التحمٌك والتوكٌد .........كلمة فٌها الم شمسٌة  ......كلمة فٌها همزة وصل......
حرف عطف ٌفٌد الترتٌب مع التراخً ............اسم موصول بمعنى الذي ..................
جمع تكسٌر  .............فعل ناسخ ............اسم معطوف مجرور...........................

من الفمرة الثالثة والرابعة :

اسم موصول................فعل ماضً................اسم معطوف.............................
فعل مضارع مجزوم ..................حرف جزم  ..........حرف ناسخ..............
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جار ومجرور ...................فعل مضارع مرفوع  ..............فعل ناسخ...............

من الفمرة الخامسة والسادسة والسابعة :

فعل ماضً .............مضاف إلٌه...............فعل معتل أجوف...........................
ضمٌر رفع منفصل..........فعل مضارع.........ضمٌر متصل فً محل جر بحرف الجر.......
اسم اشارة  .................جار ومجرور..................تمٌٌز منصوب......................
ضمٌر متصل فً محل جر باالضافة.......................حرف ناسخ ..........................
فعل متعدي......................
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