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בחייך! כיצד זה נחשים פולשים אלינו ואנו ]עדיין[ מקיימים את ברית ההגנה ]ד'מה[ אשר מכבדת
התחייבויות
)ערבית – מדעי הלשון ,כתה י"ב ) (2006עמ' (67

הנביא ]מוחמד[ נשאל" :איזו מכל הפעולות היא הטובה ביותר?" אמר" :האמונה באללה ובשליחו ".אמרו
לו" :ומה לאחר מכן?" אמר" :ג'יהאד למען אללה"...
)חינוך אסלאמי ,כתה ט' ,חלק א' ) (2003עמ' (62

.דרגת השהיד היא מעל לכל דרגה
) (146עמ' 2004ערבית – מדעי הלשון ,כתה י' )(

הו מולדתי ,לא אבכה בחגיגת החתונה הזאת
שכן ערביותנו מסרבת ]לכך[ שנבכה על השהידים

)ערבית – מדעי הלשון ,כתה י"ב ) (2006עמ'  13וגם בערבית – מדעי הלשון ,כתה ח' ,חלק ב' )(2002
עמ' (105

פלסטין היא האדמה המבורכת ...עפרה רווה את דמי השהידים הגיבורים אשר מתו בקרבות ]למען[
.שחרורה וההגנה עליה מאז ]ימי[ חברי הנביא הנכבדים ועד ימינו אלה
) (113עמ' 2006חינוך אסלאמי ,כתה י"ב )(

ינעם לאוזני משמע השקשוק ]של כלי הנשק[
ותשמח את נפשי זרימת הדם
]וכן[ גופה המוטלת על-פני המישור
ושעליה רבים טורפי המדבר
)שפתנו היפה ,כתה ז' ,חלק א' ) (2001עמ' (97

בוקר טוב ,מולדתי...
בוקר של תהילה וחירות אדומה שדם השהידים מרווה אותה
)קריאה וטקסטים ,כתה ט' ,חלק א' ) (2003ע"ע (20-21

...בוקר של תהילה וחירות אדומה שדם השהידים מרווה אותה
–
התקווה לשחרור פלסטין
) (24עמ' 2003קריאה וטקסטים ,כתה ט' ,חלק א' )(

------

אחי ,המדכאים עברו כל גבול ולכן הג'יהאד וההקרבה נחוצים
הנניח להם לגזול מהערביות את תהילת האבות והאצילות –
בעודם משיבים על ]כל[ קול שלנו רק בשקשוק חרבות?
אחי ,יש לנו בירושלים אחות שהשוחטים הכינו עבורה את הסכינים
אחי ,קום אל מוקד התפילה של מזרח ומערב ,הבה נגן על הכנסיה והמסגד
אחי ,קום אליה ונבקיע דרך הסכנות בדם-שני ולהבה מעוררת רעד
אחי ,אם יזרום דמי בעפרה ואקפוץ יד על אבניה
נשק-נא שהיד על אדמתה אשר קרא בשמה לאל ונפל חלל
)"פלסטין" ,קריאה וטקסטים ,כתה ח' ,חלק א' ) (2002עמ' (77

...

…

פדאי ,פדאי ,פדאי
פדאי ,פדאי ,פדאי

הו אדמתי ,הו אדמת האבות
הו עמי ,הו עם הנצח
...
אחיה כפדאי ואמשיך כפדאי ואמות כפדאי עד אשר היא תשוב
למורה :המורה יחזור עם התלמידים על ההמנון הלאומי מספר פעמים
) (58עמ' 2000ההמנון הלאומי" ,חינוך לאומי ,כתה א' ,חלק ב' )"(

