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 االستامع

ملا توفَِيت أمُّ إياِس بِن معاويَة َبكى، فقيَل َلُه: ما ُيبكيَك؟ قال: كاَن يل باباِن مفتوحاِن إىل اجلنِّة، فأغلَق    

أَحُدُُها. َوقيَل لرجٍل كثرِي الرِب بأّمه: إنَك أّبُر النّاِس بأمَك، َولسنا َنراَك تأُكُل َمَعها؟ َفردَّ َعليهم: أخاُف 

َتسبَِق َيدي إىل ما َسَبقت إليِه َعينَها؛ فأكوَن َقد َعققُتها. َوُسِئَل آخُر عن َوَلِدِه َفقيَل َلُه: َكيَف كانت أن 

 ُمعاملَتُه َمَعك؟ فقال: ما َمشى َمعي َقطُّ يف َليٍل إال كاَن أمامي، وال َمشى َمعي يف هناٍر إال كاَن َورائي.

 َة؟ما الذي َأْبَكى إِياَس ْبَن ُمعاِويَ  .1

 إغالُق أحِد البابنِي امَلفتوحني له.      

 ما الباباِن امَلْفُتوحاِن يف َقْوِل إِياس بِن ُمعاِوَيَة؟ .2

 والِداُه.        

ُجُل الّصالُِح خيشاُه؟ .3  ما الذي كاَن الرَّ

 كاَن ََيشى َأْن َتْسبَِق َيده إىِل ما َسَبَقْت إَِلْيِه َعْينُها.  

؟ َكْيَف ُيْمكُِن لاِلْبنِ  .4 َب َمَع والِِدِه َوْقَت املَْْشِ  َأْن َيتأدَّ

 بِأْن َيْمشى َأماَمُه يف الليِل، وَوراَءُه يف النَّهاِر.        

ْح َذلَِك.أ .5  يُّ امَلواِقِف الّسابَِقِة َأْعَجَبَك؟ َوضِّ

 املوقف األخري حلرص الولد عىل أبيه وخوفه عليه
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الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 ان  ذْ إِ طلب  ستأذنها

 ىلوْ أَ  أحّق 

 مفرد كبرية وهي اإلثم العظيم املنهي عنه الكبائر

 اسم علم مذكر األمانة جهاد  حيفظ 

 قتال   يف َسبيِل اهللِ ِجهاد  بِرُّ الوالَِدْيِن 

 َعىل َقْيِد احلَياةِ  والِداَك؟  َحي  أَ 

 ِمنَْطَقة  َسَكنِيَّة   ََجيلٍ  َحي  َيْسُكُن َأخي يف 

 

 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

 َبْعَد ِقراَءتَِك احَلديَث األَّوَل َأِجْب َعام َيْأيت: -1

 أن يلعن الرجل والديهما َأْكََبُ الَكبائِِر؟    -أ

ُجُل والَِدْيِه؟ -ب هُ  َكْيَف َيْلَعُن الرَّ ُجِل اآلخر، َفَيُسبُّ َأباُه، َوَيُسبُّ ُأمَّ ُجُل َأبا الرَّ  .بَِأْن َيُسبَّ الرَّ

َن هذا املعنى. -2  رعايتك والديك والعنايُة هبام أوىل من اجلهاد يف سبيل اهللِ، أِِش إىل احلديث الذي تضمَّ

 احلديث الثاين.

سوُل  -3   ْولِِه: َففيِهام َفجاِهْد؟قَ  يف ––ما اجِلهاُد الذي َقَصَدُه الرُّ

ُها والقيام عىل خدمتِهام وكسِب رضاُها.   بذل اجلهد يف برِّ
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مرُي اهلاُء يف:  -4 سوُل   ؟"فاْستأَذَنُه يف اجِلهادِ "َعالَم َيعوُد الضَّ  .َعىل الرُّ

ــَك واْرِضـها       َفُعقوُقـها إِْحـَدى الكَِبــر:  َيقوُل الشافِعيُّ  -5      واْخـَضـْع أِلُمِّ

ِة الّسابَِقِة ُيتواَفُق َمَعُه َمْض   :موُن َبْيِت الّشافِعيِّ هاِت َحديًثا ِمَن األَحاديِث النََّبِويِّ

 احلديث األول والثالث 

 اْذُكْر صوًرا ُأْخَرى ِمْن صوِر اجِلهاِد يف َسبيِل اهللِ؟ -6

 ، اجلهاد يف بر الوالدين.، واجلهاد بالنفساجلَهاُد باملاِل، واجِلهاُد بِاللساِن، واجلهاد بالقلم 

ْحَبة َكام َورَ  -7 .  َد يف احَلديِث األَخرِي؟َمْن َأَحقُّ الناِس بُِحْسِن الصُّ  األُمُّ

ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ   الَّتَّ

راِِسِّ األَّولِ   ُمراَجَعة  لِلَفْصِل الدِّ

، عاِل  1 ام  ، َرسَّ ٍر ساملًِا:  ُُمْلِص  َع ُمَذكَّ ِع الَكلاِمِت اآلتيَة َْجْ  ـ َثنِّ ُثّم اْْجَ

 اجَلْمعُ  امُلَثنّى امُلْفَردُ 

ص  
 ُُمْلِنونَ  لِنانِ ُُمْ  ُُمْلِ

ام    َرّسامونَ  َرّسامانِ  َرسَّ

 عاملِونَ  عاملِانِ  عاِل  

2: َية  طِيَّة، ُمَربِّ ، ُِشْ َع ُمَؤنٍَّث ساملًِا: شاِعَرة  ِع الَكلاِمِت اآلتيَة َْجْ  ـ َثنِّ ُثّم اْْجَ

 اجَلْمعُ         امُلَثنّى   امُلْفَردُ 

 رات  شاعِ          شاِعَرتانِ      شاِعَرة  

طية طِيَّتانِ     ُُشْ طِيَّات         ُُشْ  ُُشْ

َية   َيتاِن               ُمَربِّ َيات         ُمَربِّ  ُمَربِّ
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3: ، ضابِط  ، َصديق  َع َتْكِسرٍي: قائد  ِع الَكلاِمِت اآلتيَة َْجْ  ـ اْْجَ

ُع التَّْكسريِ            امُلْفَرُد                     َْجْ

 قاَدة                 قائد  

 َأْصِدقاءُ             َصديق  

 ُضّباط              ضابِط  

ُن ِمْن ََخَْسِة ُحقوٍل؛ لُِتَصنَِّف فيِه الَكلاِمِت اآلتيَة إىَِل ُمْفَرٍد َوُمَثنًّى َوْْجَِع 4 ْم َجْدَوالً َيَتَكوَّ ٍر ساِلٍ ُمَذكَّ ـ َصمِّ

ِع َتْكِسريٍ  ِع ُمَؤنٍَّث ساِلٍ َوَْجْ ، ِرياِضيِّوَن.َوْْجَ ، َنبات  ، ُمقاتُِلوَن، رايات  ، َعَلامِن، ُقْبنان  ، ِحصان   : َأْصصان 

ٍر ساِلٍ  ُمَثنَّى ُمْفَرد  َْجْع َتْكِسريٍ  ْْجَع ُمَؤنٍَّث ساِلٍ  ْْجَع ُمَذكَّ

 ِحنان  

 ُقْبطان  

 ُمقاتُِلونَ  َعَلامنِ 

 رياضيون

 رايات  

 معلامت

 َأْغنان  

 

 

 ُمفيَدٍة ِمْن إِْنشائَِك َعََل ُكل  ِِمّا َيْأيت: ـ َمثِّل بُِجْمَلةٍ 5

يفنيِ سلَّمُت عىل ـ ُمَثنًّى ََمْرور  :     .الضَّ

  : ٍر ساِل  َمْرفوع  ُع ُمَذكَّ عوننّظف ـ َْجْ  .احليَّ  املتطوِّ

 : ُع ُمَؤنٍَّث ساِل  َمنْصوب   .املعلامِت كافأُت املديرُة ـ َْجْ

 .البستاينُّ األشجارَ  قلَّمَ ـ فِْعل  ُمَتَعد  : 

حيَحَة ِِمّا َبْْيَ الَقْوَسْْيِ يف ُكل  ِِمّا َيْأيت:6  ـ اْخََّتِ الَكلَِمَة الصَّ

 (. القاِدمنيَ ) القاِدموَن، أـ  اْنَتَظْرُت َصديقي يف قاَعِة   

 زاَت، الفاِئزاُت(.، الفائِ الفاِئزاِت )َأْسامَء ، امُلَعلِّامِت( امُلَعلِّامُت )امُلَعلِّامَت، ب ـ َأْعَلنَِت 
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    .الَبضاِئُع( الَبضاِئَع،)الَبضاِئِع، ج ـ باَع التاِجُر 

َتُه َخط  َضْبًنا َسلياًم:7   ـ اْضبِْط ما ََتْ

َنِة ََلا. األَماكِنِ يف  الُقامَمةَ َوَضْعُت أـ       امُلَخنَّ

َة. اللَّْوحاِت امَلْكَتَبِة  َصديقاُت رّتَبْت ب ـ      اإِلْرشاِديَّ

راِِسِّ األَّولِ : تاَبةُ اْلكِ   ُمراَجَعة  لِلَفْصِل الدِّ

قيِم امُلناِسَبَة ِِمّا َبْْيَ الَقْوَسْْيِ يف ما َيْأيت:1 ْ  ـ اْخََّتْ َعالَمَة الَّتَّ

 ( ،) ؟  !   :                         !أـ ما َأَْجََل التَّعاُونَ     

 ؛  ؟ (  ،  .)              ؟ ب ـ َكْيَف َتْقِِض َوْقَت َفراِغَك    

اِئُح يف الُفنُْدِق     .( َكْي َيْسََتيَح  .؛ ؟   ،) ؛ج ـ َنَزَل السَّ

ِع الَكلاِمِت اآلتيَة، ُمَتنَبًِّها إىَِل كِتاَبِة اهَلْمزِة امُلَتَوِسَنِة بِصوَرٍة َسليَمٍة:2  ـ اْْجَ

.  ُسؤال   .  ُفؤاد/ َأْسِئَلة   ./ َمساِئُل َمْسَأَلة/ َأْفِئَدة 

 ـ َأْعِط ُمْفرَد الَكلاِمِت اآلتيِة، ُمَتنَبًِّها إىَِل كِتاَبِة اهَلْمَزِة بِصوَرٍة َسليَمٍة:3

.  َأْدعية    .َشواطِئ: َمْلَجأ .  َمالِجئ: ُدعاء   : شاِطئ 

 :ـ هاِت ماِِضَ األَْفعاِل اآلتيِة، ُمَتنَبًِّها إىَِل كِتاَبِة األَلِِف الليِّنَِة بِصوَرٍة َسليَمةٍ 4

 : ََحى.ََيْمي: اْسَتْلقى.  َيْسَتْلقي: َشكا.  َيْشكو: َرمى.  َيْرمي: َدعا.  َيْدعو   

 اإلمالء

؛ َفهَي ُتتيُح للقاِرئني أن حُيللوا ما يقرؤون. ت ساءلُت يف  القراَءُة الواِعَيُة من أكَثِر أنواِع الِقراءاِت فاِئَدة 

 اجلََسِد، َعلينا أال َننسى ِغذاَء الروِح،َنفيس: ِلَ ال ُنخنُص َوقتا  للقراءِة؟ فكام 
ِ
 أننا ال َنستغني عن غذاء

 .امُلستقبلِ  ُبناةُ  هم اليومَ  فقارئو  
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 [اجيابيًّ إا موقف ألحد الوالدين ترك يف نفسك أثرً ] الّتعبري

 

 ديفقام وال ،ا يف حق هذه الزميلُمطئ   ني كنُت نَّ أ وعلمُت  ،ا مع أحد زمالئي يف املدرسةيوم   تشاجرُت 

ا ثر  وهذا املوقف ترك يف نفيس أ، خطأ نا عىلأبجواري و ول يقف، عتذر لزمييلأوجعلني ، بمعاقبتي

 و سيغضبأ ،عكس عاطفتي ن كان هذاإو  حتىكون بجانب احلق دائام  أن ا بأمني درس  وعلَّ  ،اإجيابي  

 هذا عند ةلبيهذه النفات الس زُ فأنت تعزِّ عندما تدعم الباطل  كنّ أل ؛شخاص األقرباء منياأل

 ِمّ  ؛الشخص الذي حتبه
ٍ
فهو  ،ا يب عندما أطعته واعتذرتكان أيب فخور   ،فيام بعد ا جيعله يف حال أسوء

 .ني ويريد يل كل خريحيبُّ 
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 ]ذكاء إِياس[ االستامع

؛ ثمَّ ساَفَر إىل بلٍد جماوٍر، و   مّلا عاَد إىلأراَد رجل  أن ُيسافَر فأودَع كيسا  من الّذهِب عنَد تاجٍر أمانة 

جُل إىل القايض إياٍس وشكا إليه التاجَر. فسألُه  التاجِر وطلَب أمانتُه منُه فأنكرها وجحدها. ذهَب الرَّ

ُه قد أخرَب أحدا  بذلك، فأجابُه الّرجُل بالنفي. حينئٍذ  إياس  إن كاَن خنُمُه قد َعلَِم بأمِر جميئِه إليِه، أو أنَّ

ويعوَد إليه بعَد غٍد. ثم دعا إياس  التاجَر وأخربُه أّنُه قد صاَر عندُه أموال   طلَب إياس  منه أن يكتم األمرَ 

كثرية  وأّنه سمَع بأمانة التاجر ورأى أن يودع األمواَل أمانة  عندُه، وطلَب إليه أن يذهَب وهييىء َلا 

منه وديعتك  موضعا  حنينا . ثم دعا إياس  صاحَب الوديعِة إليِه وقال له: امِض إىل خنمَك واطلب

جُل إىل خنمه دفَع  فإن جحدها فقل له: امض معي إىل القايض إياٍس حتى يفِنَل بيننا. فلام جاَء الرَّ

 إليِه وديعتُه دوَن نقاٍش.

 أودَع الرجُل عند التاجِر كيسا  من الّذهِب. ماذا أودَع الرجُل عنَد التاجِر؟ .1

 أنكرها وجحدها. أمانته؟ما موقف التاجر من الرجل صاحِب األمانِة عندما طلب  .2

 والفطنِة واحلكمِة والعدِل. بم تصُف القاِض إياسًا؟ .3
ِ
 أصفه بالذكاء

 ما اخلنة التي نّفذها القاِض مع التاجر؟  .4

دعا إياس  التاجَر وأخربُه أّنُه قد صاَر عندُه أموال  كثرية  وأّنه سمَع بأمانة التاجر ورأى أن يودع 

َلا موضعا  حنينا ، وملا طلب الرجل من  وهييئيه أن يذهَب األمواَل أمانة  عندُه، وطلَب إل

التاجر أن يردَّ إليه وديعته ل ينكرها خوفا  من أن يشكو الرجل التاجر إىل القايض إياس، فيشكَّ 

  يف أمانته، وَيرس وديعة القايض. 
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 رّد احلقوِق إىل أصحاهبا، األمانة، الوديعة. اقَّتح عنوانًا آخر للقّصة؟ .5

ِة؟ما العَب .6   ُة التي تستفيدها من القصَّ

 أن أكون أمينا ، وال أخوُن األمانة، وأن أردَّ األمانة إىل أصحاهبا.

الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 سن التّرفحُي  الذي ال األَحق

 ُيرى عند اشتداد احلّر وسط النهار كأنه ماء ما الرّساب

 أواين كبرية للطبخ قدور

 طالَب  أوىص

 َأقامَ  َمكَث 

 وقت العشاء ِعَشاء  

 وجبة العشاء َعَشاء  

ة ِعنان        َسرْيُ اللِّجام الذي ُُتَسُك به الدابَّ

 ناحية َعنان  

ا. َفَأْدَرَكهُ   فَلِحَقهُ  َوَقْد َدَخَل بيت ا َفِقري 

 َعَرَف  القايض احلقيقَة. أدركَ 

غاُر  ْبيُة النِّ  حميطني هبا .العجوز العمياء حولالتفَّ النِّ

 ُقْدَرة َلا. حوَل قّدم أبو بكر املساعدة لعجوز ال 
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 ضّدها الكلمة

 العاقل األَحق

 الكريم البخيل

 ُأحّب  َأْكَره

 

 ثّم هاِت ْجاًل من إنشائَك عَل نمنها: اقرأ اجلمل اآلتية 

ك. إّياك ومصادقَة األمحِق   -  فإّنه يريُد أْن ينفَعك فيُُضَّ

 فإّنه ُيكسبَك عداوة اآلخرين. البذيء جمالسةَ إّياك و       

 اجعل نفسك ميزاًنا ما بينك وبْي صريك. -

ا لك يف القول والعمل.         اجعل الندق شعار 

 واهللِ، َلَقْد َأْتَعْبَت َمْن َبْعَدَك. -

قك. واهلل،         لقد أهْبْجَت َمْن يعرُفَك بتفوُّ

 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

 لتي ساعدها أبو بكٍر الّصديُق رِض اهلل عنه؟ِصْف حاَل امَلرأِة ا .1

    وحوََلا ِصبية  ِصغار   َعجوز  َعمياءُ        

 ؟"َمْن َبْعَدَك يا َأبا َبْكرٍ  واهللِ َلَقْد َأْتَعْبَت "ماذا َقَصَد ُعَمُر بُن اخلّناِب بقوله:  .2

 .لهيفعل مثن األمر الذي يدفع من بعده إىل أ أي أن أبا بكر أتعب نفسه بتحّري فعل اخلري

 ما اّلذي أْبكى ُعَمَر؟ برأيك .3

 قيام اخلليفة أيب بكر هبذا العمل بنفسه، وأنه سبقه إىل فعله.   
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 من مصادقِة البخيِل؟ _رِض اهلل عنه  _لَ حّذر عيلُّ بن أيب طالٍب  .4

 ألّنه يتخىل عنك عندما تكون بأشد احلاجة إليه.          

 كل  من:ستخرج من النّص ما يقارب معنى ا   .5

بُّ لنِْفِسهِ  "قال صَّل اهلل عليه وسّلم:  -
                                 "ْيهِ ُمّتَفق  َعلَ "  "ال يؤمُن أحُدُكم حّتى َُيِبَّ ألخيِه ما َيِ

 واكره له ما تكره َلا( )فأحبب لغريك ما حتّب لنفسك

 عدو  عاقل  خري  من صديٍق جاهٍل. -

 فإّنه يريد أن ينفعك فيرّضك( )إّياك ومنادقة األَحق

 ال هترف بام ال تعرف. -

 وإْن قّل ما تعلم( ل ما ال تعلم)ال تق

 .اقَّتح عنوانًا آخر مناسًبا للنّص .6

 ......صحابة رسول اهلل أو أخالق النحابة أو

الب البنه متثلت يف قوله تعاىل )وال تقف ما ليس لك به يب طأهات وصية من وصايا عيل بن  .7

  (والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالسمع والبرص ، إن العلم

 وإن قّل ما تعلم ،وال تقل ما ال تعلم

ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  [إنَّ وأخواهتا] الَّتَّ

 َلَعلَّ ( ،لْيَت  ،لكنَّ  ،كأنَّ  ،أنَّ  ،إنَّ وأخواهتا ) إنَّ 

  ب املبتدأ ويسمى اسمها، وترفع تنن .سميةف ناسخة تدخل عىل اجلملة اإلحروإنَّ وأخواهتا

 اخلرب ويسمى خربها )أي أن عملها عكس عمل كان وأخواهتا(.
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  معاين إنَّ وأخواهتا 

 تفيد التوكيد أنَّ  ،إنَّ 

 تفيد التشبيه كأنَّ 

 تفيد االستدراك لكنَّ 

 تفيد التمنّي لْيَت 

 تفيد الَّتّجي َلَعلَّ 

 ونامذج إعراب أمثلة: 

 املنُر صزير  

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  املنُر :

 الظاهرة عىل آخره

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة صزير  : 

 الظاهرة عىل آخره

 إنَّ املنـَر صزيـر  

 حرف نص ب يفيد التوكيدإنَّ : 

سم إنَّ منصوب وعالمة نصبه ااملنـَر : 

 الفتحة الظاهرة عَل آخره

: خَب إنَّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة صزيـر  

 هرة عَل آخرهالظا

 الوردتاِن ذابلتانِ 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف الوردتاِن : 

 ألنه مثنى

خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ذابلتاِن : 

 مثنى

 الورَدتْْيِ ذابلتانِ  َكَأنّ 

 : حرف نصب يفيد التشبيه َكَأنّ 

 : أنَّ منصوب وعالمة نصبه سم كَ االورَدتْْيِ

 الياء ألنه مثنى

: خَب كأنَّ مرفوع وعالمة رفعه نِ ذابلتا

 األلف ألنه مثنى 
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 املسلمون منترصون

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو  املسلمون :

 ألنه َجع مذكر سال

خرب  وعالمة رفعه الواو ألنه َجع منترصون : 

 مذكر سال

 لعلَّ املسلمَْي منترصون 

 : حرف نصب يفيد التمنّيَلَعلَّ 

 وب وعالمة ننبهاسم ليت منن املسلمَْي:

 الياء ألنه َجع مذكر سال

خرب ليت مرفوع وعالمة رفعه : ونمنترص

 الواو ألنه َجع مذكر سال

 الَنالباُت نشينات  

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :النالباُت 

 ألنه َجع مؤنث سال

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :نشينات  

 ألنه َجع مؤنث سال

 ات  لكنًّ النالباِت نشين

 حرف ننب يفيد االستدراكلكنَّ : 

اسم لكنَّ مننوب وعالمة ننبه  النالباِت:

 الكرسة ألنه َجع مؤنث سال

خرب لكنَّ مرفوع وعالمة رفعه  :نشينات  

 .تنوين الضم ألنه َجع مؤنث سال

 

  جِر التغيري املناسباوأدخل إّن أو أحد أخواهتا عَل اجلمل التالية:  

 اجلوُّ َجيل   -1

 وَن مبدعونَ املسلم -2

 املهندساُت بارعات   -3

 النديقاِن ُملنانِ  -4
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 احذف إّن وأخواهتا من اجلمل التالية وصرّي ما يلزم: 

 إنَّ املهندسني بارعون 

 لكنَّ الولَد رسيع  

 لعّل الطالباِِت فائزات  

ُجَلنْيِ ناجيانِ   ليَت الرَّ

 أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية ِما بْي القوسْي: 

 طويٍل ( ،طويال   ،....... ) طويل  ......إنَّ الليَل  -1

 املطِر ( ،املطرَ  ،........... غزيُر ) املطرُ .ليَت  -2

 املسلمنَي ( ،........... منتروَن ) املسلمونَ .لعل   -3

 بارعنْيِ ( ،............ ) بارعانِ .لكنَّ الفريقنْيِ  -4

 املواصالِت ( ،......... متوفرُة ) املواصالُت .كأَنً  -5

 العلِم (  ،العلمَ  ،.. نور  ) العلمُ ....... -6

 أعرب  اجلمل التالية:  

 ليَت السعادَة دائمة   -1

 ليَت: 

 السعادَة :

 دائمة  :

 إنَّ املؤمنَْي فائزونَ  -2

 إنَّ :
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 املؤمننَي :

 فائزوَن :

 كأنَّ السارياِت خفاقاُت  -3

 كأنَّ :

 السارياِت :

 خفاقات  

 لكنَّ العاَمْْيِ طويالنِ  -4

 لكنَّ :

 :العاَمنْيِ 

 طويالِن :

 األمُر َسهل   -5

 األمرُ 

 َسْهل  :

 إنًّ املؤمنوَن إخوة   -6

 إنَّ :

 املؤمنوَن :

 إخوة  :
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 وخنْي َتت خَبها يف ما يأيت : ،ضع خنا َتت اسم ) إنَّ ( أو أحد أخواهتا -1

 عظيم ( ً ََشءالساعِة زلزلَة  قال تعاىل ) يأهيا الناُس اتقوا ربكم إنَّ  -أ

 شائَِقة   َأْحداَثهاكنَّ ول ،َقَرْأت  قّنة  طويلة   -ب

 .صغرية  بفضل تكنولوجيا االتناالت واملواصالت َقْرَية   العالَ َكَأنَّ  -ت

 :اآلتية اجلملِ  عَل أخواهِتا إحدى  دخْل إّن أوأ -2

. -أ  (مغرد   الطائرَ  لعلَّ )                      الطائُر مغرد 

. -ب  (ملّونة   األزهارَ  أنّ  علمُت )               األزهاُر ملّونة 

. -ج  (ُملص   الّنديَق  إنّ )               النديُق ُملص 

 أكمْل الفراَغ يف ما يأيت بواحدٍة ِمن )إّن أو إحدى أخواهِتا(، مع ضبِط أواخِر الكلامت: -3

 .نشيط   الفالَح  إنَّ  -أ

 .قريب   الفرَج  علَّ ل -ب

 .شاِئقة   أحداثها لكنَّ  القنُة طويلة   -ج

 .مة  دائ الّسعادةَ  ليَت  -د

 .مقلَِعة   الطائرةَ  أنّ  هـ. علمُت 

 أكمِل الفراَغ يف اجلمِل اآلتيِة بام يناِسُبها ِمّا بَْي القوسِْي: -4

يَن  -أ  (املعاملةَ  املعاملُة، املعاملِة،)                              . املعاملةُ إّن الدِّ

. الّشجرةَ ليت  -ب  (الّشجرةَ  جرُة،الّش  الشجرِة،)                         مثمرة 

. اجلوَّ يف الّسامء غيوم لكّن  -ج ،)            دافئ  ، اجلوِّ   (اجلوَّ  اجلوُّ

،)                    .متفّوقة  علمُت أّن فاطمَة  -د ، متفّوقة  قة   (متفّوقةٍ  متفوِّ
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 احذْف إّن أو إحدى أخواهِتا ِمّا يأيت، وصرّيْ ما يلزم: -5

.  -أ (                                   لعّل الطريَق معبد   )النريُق معبد 

.  -ب (                                  ليت املحّبَة دائمة   )املحّبُة دائمة 

.  -ج (                 الثوب َجيل، لكّن الثمَن مرتفع   )الثمُن مرتفع 

. -د ()احَّتاُم الن                           إنَّ احَتام الناِس واجب   اِس واجب 

 [(سم املعّرف ب )الالالم عَل اال دخول حرف اجلرّ ] اْلكِتاَبةُ 

 حُتَْذف ُهزة أل التعريف من الكلمة إذا َدَخَل عليها حرف اجلّر ) الالم (: القاعدة

 

 : دخول حرف اجلّر الالم عليهاسبب حذف ُهزة أل التعريف: البيت              للبيت                   مثال

 : دخول حرف اجلّر الالم عليهاسبب حذف ُهزة أل التعريفالنّاس              للنّاس                            

 بّْي سبب حذف مهزة أل التعريف يف الكلامت اآلتية: 

 ) حذفت ُهزة أل التعريف لدخول حرف اجلر الالم عليها (، للوطن للمدرسة، للقلب

  أعرب ما َتته خط 

  حقوَقُهم  ِاسللنّ َأِعْد  -1

  الالم : حرف جرّ : للناس

  اسم جمرور وعالمة جّره الكرسة الظاهرة عىل آخره: الناس

 أجرًا كبرياً  للمؤمناِت و للمؤمنْيَ أعدَّ اهللُ  -2

 الالم : حرف جرّ : للمؤمنْيَ 

 اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه َجع مذكر سال: املؤمنْيَ 
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 الالم حرف جر: للمؤمنات

 اسم جمرور وعالمة جّره الكرسة ألنه َجع مؤنث سال :املؤمنات

 للرجلْْيِ سّلْمُت احلقيبَة  -3

 الالم : حرف جر: للرجلْي

  اسم َمرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى: الرجلْي

 أدخْل حرَف اجلّر الالم عَل الكلامت اآلتيِة:                 -1

فن، لّتواضعا ميل، اإلحساُن. ، السُّ  الزَّ

فنِ  ،للّتواضعِ  ميِل، لإلحساِن. ،للسُّ  للزَّ

 ةِ هبا الفراَغ يف اجلمِل اآلتي ثم امأل أدِخْل حرف اجلّر الالم عَل الكلامت املكتوبة بْي القوسْي -2

ًحا إجابتك )مع التعليل(:  موضِّ

 .)القلُم(: حذفت ُهزة ال التعريف؛ لدخول حرف اجلر)الالم( عليها أ. اشَّتى النالب مَباة للقلِم.

 .)املجُد( حذفت ُهزة ال التعريف؛ لدخول حرف اجلر)الالم( عليها ت فيك للمجِد سبياًل.ب. وجد

(. اجللوُس( حذفت ُهزة ال التعريف؛ لدخول  ج. للجلوِس النويل أمام احلاسوب أرضار  كبرية 

 .حرف اجلر)الالم( عليها

 د. علينا أْن نتقّيد بالشواخص املرورّية للّتقليِل من حوادث الّسري.

 ) التَّقليُل( حذفت ُهزة ال التعريف؛ لدخول حرف اجلر)الالم( عليها 

 .حذفت ُهزة ال التعريف؛ لدخول حرف اجلر)الالم( عليها هـ. للّصَِب فوائُد كثرية.)الّصَُب(
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 عليها: "الالم  "بعد إدخاِل حرف اجلرِّ  بالكلمِة املناسبِة ِمّا يأيت . امأل الفراغَ 3

مس ياضة ،السّيدة ،) الشَّ  األزهار( ،الرِّ

ياضةِ أ. إّن  ا يف إحساس اإلنسان بالنّشاط. للرِّ  دور 

 رائحة  عطرة ُتأل املكان. لألزهارِ ب. 

 يرضُّ بالعني. للّشمسج. النظر املباُش 

 خدجيَة دور  يف دعم الرسول صىل اهلل عليه وسلَّم.  للسّيدةِ د. كان 

 اآلتيةبّْي سبب حذف مهزة أل التعريف يف الكلامت . 4

 للعقل  ،للحكمة ،للعلمِ 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

  أعرب ما َتته خط 

 وفه التبجيال للمعلِّمِ قف -1

 : لمعلمل

 سّلَم الوزيُر اجلائزَة للمعلمَْي وللمعلامِت -2

 : للمعلمْي

 : للمعلامت

 جفون  َتميها للعينْْيِ -3

 :  للعْينَْْيِ
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 اإلمالء

عطى رجل  ولَدُه خاتَم ذهٍب، وطلَب إليِه أن يثّمنُه، فذهَب الولُد إىل سوٍق للخرضاوات أ

نوُه بخمسنَي درُها ، ثمَّ إىل سوِق  نوُه بخمسٍة وعرشيَن ِدرُها ، ثم ذهَب إىل سوٍق للمالبِس، فثمَّ فثمَّ

نوُه بمئِة درهم. فقاَل الوالُد للولِد: أنَت كهذا اخلاَتِم، إن وضعَت نفسَك بنَي َمن ال يعرفَك  الذهِب، فثمَّ

 .قّللت قيمتَك 

 [التكافل االجتامعي] الّتعبري

 مثلك وتعاطفهم، وتراَحهم توادهم يف املؤمنني مثل“ :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ما زلت أذكر كيف ُتثلت   ،”باحلمى والسهر اجلسد سائر له تداعى عضو، منه اشتكى إذا الواحد اجلسد

لنا أجهز عىل كل  عندما وقع حريق يف منزل جارٍ  حلديث الرشيف يف احلي الذي أسكنه هذا امعاين

 أودت بكل ما يملك يف ا ال يدري كيف سيعوض هذه اخلسارة التي، حينها وقف جارنا حزين  حمتوياته

 ، فقدن يتضامنوا مع جارنا املسكنيأ،  وكان الفرج حينام اجتمع أهل احلي وقرروا غضون ساعات

ألثاث والتجهيزات الالزمة ، وتم ُشاء ال أهل احلي و ما تأخر أحد عن ذلكَجعت التربعات من ك

تى عاد ح، هان البيت واآلخر بَتكيب األبواب، وقام البعض من أصحاب املهن يف املنطقة بدللمنزل

ح عرب فيه فر، كان بكاء بطعم اليف عينه فرحة أرغمته عىل البكاء، كم رأيت بيت جارنا كام كان وأفضل

علمت حينها كيف أن التكافل االجتامعي يزيد روابط املحبة  ،عن شكره ألهله الذين وقفوا بجانبه

د حث ديننا ، وقال يضعف  وقت النعوبات وال هيتز واأللفة بني أفراد املجتمع ما جيعله جمتمعا قويا

ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن  ُينِْفُقونَ  َماَذا وَنَك َيْسَألُ  ) :احلنيف عىل التكافل بجميع صوره فقد قال سبحانه وتعاىل

بِيِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ  يم   اهللَََّخرْيٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ
 (  بِِه َعلِ
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 املحفوظات ]ُولِد اهُلدى[

 التعريف بالشاعر:  

ب بأمري الشعراء وتويف عام  1161شاعر مري ولد يف القاهرة عام  أمحد شوقي  م  1332م  ُلقِّ

 معاين املفردات

 املعنى الكلمة

َعت ت رائحتها َتَضوَّ  انترَشَ

 األرض الغرباء

 يفتخر َيتيهُ 

 أخالق شامئل

 حقد ِضْغن

 األرض الواسعة امُلْقِفَرة الَفال

 النّاقة التي فقدت ولدها َوجناء

 

 األسئلة: 

ٍد صَّل اهللُ عليِه وسّلَم؟ .1 سوِل ُُمَمَّ فاِت اخُلُلقّيِة للرَّ عرّي ثالًثا ِمَن الصِّ  استخرْج ِمَن النّصِّ الشِّ

 الغضب هلل  الّسخاءُ  لّرَحةا

 وّضْح ذلك؟ لَرسولهِ أشاَر الّشاِعُر إىل تكريِم اهللِ تعاىل  .2

مان ومكان، أما معجزات األنبياء كّرمه بالقرآن الكريم، وهي معجزة خالدة صاحلة لكل ز

 اآلخرين فتنتهي بنهايتهم.
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 اِشح البيَت األّوَل. .3

وصار كل ما  هادي البرشّية وبميالده أضاء الكون وازدان -اهلل عليه وسّلمَ صىّل  –ولد حممد 

 ويلهج بالثناء عليه. دة والبهجةفيه يبعث عىل السعا

عرّي الذي يتَِّفُق ُمْضمو .4 ِد البيَت الشِّ  "وإّنك َلعَل ُخُلٍق َعظيمٍ "ُنُه وقوَلُه تعاىل: حدِّ

 البيت الرابع       

اِعُر بقولِِه: .5  ماذا َقَصَد الشَّ

)عندما ولد حممد زّفت البرشى بني أهل السامء، بأنه سيكون رسوال هلل تعاىل،  أـ  بك بَّشَّ اهلل السامء.    

 ومبلغ رسالته( 

 ن الكريم()القرآ ب ـ الِذكر آيُة رّبك الكَبى.    

 ِشح قصيدة ولد اهلدى للشاعر أمحد شوقي: 

 ولد اَلدى فالكائنات ضياُء  وفم الزمان تبسم وثناءُ  :ح البيت األولِش

 املقنود الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم  :اهلدى

 هادي البرشّية، وبميالده أضاء الكون وازدان، وصار كل ما -صىّل اهلل عليه وسّلمَ  –: ولد حممد الَّشح

 فيه يبعث عىل السعادة والبهجة، ويلهج بالثناء عليه.

 

 بك برش اهلل السامء فزينت وتضوعت مسكا بك الغرباء  :ِشح البيت الثاين

 األرض  :ءالغَباانترشت رائحتها الطيبة           تضوعت مسكًا:

 هو احتفاء كل الدنيا واملخلوقات بميالد الرسول ومن ذلك السموات واالرض :الَّشح
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 وضاء  )حممد(ـيوم يتيه عىل الزمان صباحه  ومساؤه ب :ح البيت الثالثِش

 .: شديد االضاءة والنوروّضاء                 يفتخر  يتيه :

 ،يمح ذلك اليوم هبذا امليالد العظيفتخر صبا ،إن اليوم الذي شهد ميالد املنطفى عليه السالم :الَّشح

  دومساؤه مرشق وضاء منري بفعل هذا امليال

 

 زانتك يف اخللق العظيم شامئل  يغرى هبن ويولع الكرماء  :  ِشح البيت الرابع

 : يتعلق هبنيغرىأخالق            شامئل:           : زينتك وَجلتكزانتك 

  : أفاضل الناسلكرماءا                     :يعشق يولع 

، وهذا اخللق الذي َجع أروع تزينك وجتملك لقد كنت يا رسول اهلل عىل خل ق عظيم، :الَّشح

 .وأُشفهم الناس أفاضل ُتناه وهوى وتعلق حب موضع النفات كان 

 

 : فإذا سخوت بلغت باجلود املدى      وفعلت ماال تفعل األنواء ِشح البيت اخلامس

 املطر عىل نزول ةالنجوم الدال :األنواءالذروة        املدى:: الكرم         اجلودجدت             سخوت:

إن  الرسول عليه السالم ذروة الكرم واجلود فإذا جاد كان سخيا كريام بلغ جوده أقىص  الَّشح:

 الدرجات وبلغ وأعىل املراتب فال ينل إىل سخائه أحد.

 

 وإذا رَحت فأنت أم أو أب هذان يف الدنيا ُها الرَحاء :ِشح البيت السادس

 : الرب والعطوفلرمحاءا

األم  فكأنك ،غاية يف اإلنسانية ومنتهى العطف لية السالم : بأن رَحتكَياطب الرسول ع :الَّشح

 .واألب فهام أكثر الناس رَحة وعطف
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 : الذكر آية رّبك الكربى التي                فيا لباغي املعجزات َغناء ِشح البيت السابع

 يةكفا صناء :: ملن يطلبها            لباصي املعجزات: معجزة ربك           آية ربكالقرآن الكريم        :الذكر

إن القران الكريم معجزة اهلل الكربى وهي املعجزة التي تلبي فضول كل من يطلب املعجزات  :الَّشح

 والرباهني ، فالقرآن أعظم وأجل املعجزات.

 

 صىل عليك اهلل ما صحب الدجى  حاد وحنت بالفال وجناء :ِشح  البيت الثامن

 : أظهرت احلنني والعطف حنتاملغني                    حاد :              : الظالم       الدجى

 : النّاقة التي فقدت ولدهاوجناء بالنحراء                            بالفال:

أدعو لك يا رسول اهلل بان يديم اهلل عليك الرَحة والثناء ما دام  هناك حاد يغرد يف جوف الليل  :الَّشح

 .جناء مغردة تشدو بأحلاهنا يف النحراء  الرحيبةومادامت هنا و
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 ]ديناُر أشعب[ االستامع

قال أشعُب: جاءتني جارية  بديناٍر وقالت: هذه وديعة  عندَك، فجعلُتُه حتت الِفراش، فجاءت بعَد    

كِت ِدرُها ، فَتَ أّياٍم تسأُل عن الديناِر، فقلُت: ارفعي الِفراَش وُخذي ولدُه. وكنُت قد تركُت إىل جانبِه 

الّديناَر وأخَذِت الّدرهم، وعادت بعَد أّياٍم، فوجدت َمَعُه ِدرُها  آخَر، فأخذتُه، وعادت يف الثالثة 

كذلك، فلاّم جاءت يف الرابعِة تباكت، فقالت: ما ُيبكيَك؟ قلُت: ماَت الديناُر يف النِّفاِس، فقالت: 

؟ فقلُت: يا َحقا قنَي بالنِّفاِس. وكيَف يكوُن للّديناِر نِفاس  قنَي بالوالدِة، وال ُتندِّ    ُء، ُتندِّ

 ما الوديعُة التي تركتها اجلاريُة عند أشعَب؟ .1

 تركت ِعندُه دينار. 

  أيَن وضَع أشعُب الوديعَة؟  .2

 وضعها حتَت الِفراِش.

  ماذا وضَع أشعُب بجانِب الوديعة؟ .3

 وضع بجانِب الوديعِة درُها .

  ملاذا تباكى أشعب؟  .4

 ألنه ادَّعى أّن الّديناَر مات بالنّفاسِ  أْشَعُب ؛تباكى 

  ملاذا وصَف أْشَعُب اجلاريَة باحُلْمِق؟ .5

 ألهّنا صّدَقْت بالوالدة، ول تنّدق بالنفاس.
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الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 ابتعَد عنه انتقَل عنه

 َنشأ وتَعّوَد عليها ُطبَِع عليها

 خائفنَي منه هائبنَي له

 أي أصبح سمعي ضعيفا ُقَلت ُأذنايثَ 

 َقَفَزت األسود عىل فرائسها تواَثَبت

َلَبُة يَتَحَدثوَن َحّتى   ارتاح بعضهم إىل بعض ِهْم.إىِل َبْعِض  َأنِسواما زاَل الطَّ

 َيروي َعَلْيِهام ِقَنَنُه. َيقصُّ ما زاَل 

 َيْقَطع الُقامَش  َيُقصُّ ما زاَل التَّاِجُر 

 طلبا منه  .أْن َيْقِِض َبينَُهام َسَأالهُ القايِض وَ  َسلَّام َعىل

تِِه. َسَأالهُ َسلََّم ُمراد  َوخالِد  َعىل امُلَعلِِّم و  اْسَتْفرَسا َعْن ِصحَّ

 ضّدها الكلمة

 َحرَضَ  غاَب 

 الشباب الكرَِبُ 

 الطالح الّنالُِح 

با  ابتعدا اْقََتِ
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 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

 َبنى الّطاِئُر َبْيَتُه يف َأْصِل َشَجَرٍة. ائُِر َبْيَتُه ؟َأين َبنى النّ  .1

ألّن بيت الطائر خاٍل من أهله وأّن الّطائر غاَب َعْن بيته فَتة  ِلَ َسَكَن األَْرَنُب يف َبْيِت الّنائِِر؟ .2

 طويلة.

 ِب أن يَتَك بيتُه وينتقل عنُْه.طلب من األْرنَ  ماذا َفَعَل الّنائُِر حيناَم وَجَد األَْرَنَب ََيَْتلُّ َمْسَكَنُه؟ .3

 اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ ما ُيقاِرُب يف َمْضمونِِه َقْوَل َأيب ُنواٍس: .4

نيا اْمَتَحنَ  إذا      َفْت  َلبيب   الدُّ  َصديق ثِياِب  يف َعُدو   َعنْ  َلهُ              َتَكشَّ

م النّنَح لألرنب والّطائر َحّتى َأنِسا  با ِمنُْه، َفوَثَب َعَلْيهِ ما زاَل القايض يقدِّ ام إَِلْيِه، َوَأْقَبال َعَلْيِه، واْقََتَ

َسُهام.  واْفََتَ

ا، ونفسه توسوس له بأكل حلمهام. َكْيَف اْسَتْقَبَل اهِلرُّ الّنائَِر واألْرَنَب؟ .5  اْنَتَنَب واِقف 

ِة:  .6  طوياًل عَل ما زال ُيقّدم النصح هلام حتى تواثبت يف داخله ما صالب نفسه"جاء يف القصَّ

 ."اخلالص منه

 إالَم يعوُد الضمرُي يف كّل من: هلام، داخله. -أ

 : اَلّر.داخلهاألرنب والطائر، هلام: 

 ما األمر الذي ل يستنع اهلّر اخلالص منه؟ -ب

 .اللحوم أكل حّبهِ  من عليها ُطبعَ  التي نوازعه 

ُد الّنائَِر واألَْرَنَب يف ما َأْقَدما َعَلْيهِ  .7 ؟ َعلِّْل إجاَبَتَك. هْل ُتؤيِّ  ِمَن الَتقاِِض ِعنَْد اهِلرِّ

 تَتك اإلجابة للطالب.

1. .  تَتك اإلجابة للطالب. اقَّتْح ُعنواًنا آَخَر للنَّصِّ
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ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  ]كان وأخواهتا[ الَّتَّ

 ليس َ،  ،باَت  ،َظلَّ  ،َأمسى ،صارَ  ،اصبَح  ،كان وأخواهتا ) كانَ 

 ما فتىَء ( ،دامَ  ما ،زاَل  ما ،ما انفكَّ  ،ما برَح 

  ترفع املبتدأ ويسمى اسمها،  .سميةاجلملة االأفعال ناسخة ناقنة تدخل عىل كان وأخواهتا

 وتننب اخلرب ويسمى خربها )أي أن عملها عكس عمل إنَّ وأخواهتا(.

  إعراب كان وأخواهتا: فعل ماِض ناقص مبني عَل الفتح الظاهر عَل آخره 

  ونامذج إعرابأمثلة 

 املنُر صزير  

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املنُر : 

 عىل آخره

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة صزير  : 

 عىل آخره

 كاَن املنـُر صزيـراً 

كاَن :  فعل ماِض ناقص مبني عَل الفتح الظاهر 

 عَل آخره

ة سم كان  مرفوع وعالمة رفعه الضما:  املنـرُ 

 الظاهرة عَل آخره

: خَب كان منصوب وعالمة نصبه تنوين  اصزيـرً 

 الفتح الظاهر عَل آخره

 الوردتاِن ذابلتانِ 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه الوردتاِن : 

 مثنى

خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ذابلتاِن : 

 مثنى

 أصبَحت الورَدتاِن ذابَلَتْْي 

 ناقص مبني عَل :  فعل ماِضأصبَح : أصبحت

الفتح الظاهر عَل آخره  والتاء تاء التأنيث 

 الساكنة ال ُمل هلا من اإلعراب
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مرفوع وعالمة رفعه  سم أصبح ا: الوردتانِ  

 األلف ألنه مثنى

: خَب أصبح منصوب وعالمة نصبه الياء ذابلتانِ 

 ألنه مثنى 

 املسلمون منترصون

ه ألنمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو  املسلمون :

 َجع مذكر سال

خرب  وعالمة رفعه الواو ألنه َجع منترصون : 

 مذكر سال

 أمسى املسلموَن منترصينَ 

أمسى :  فعل ماِض ناقص مبني عَل الفتح 

 الظاهر عَل آخره

اسم  أمسى مرفوع وعالمة رفعه  املسلموَن:

 الواو ألنه َجع مذكر سال

خرب أمسى مننوب وعالمة ننبه منترصين : 

 نه َجع مذكر سالالياء أل

 الَنالباُت نشينات  

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه النالباُت :

 َجع مؤنث سال

خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه نشينات  :

 َجع مؤنث سال

 صاَرت النالباُت نشيناٍت 

فعل ماِض ناقص مبني عَل  صاَر : صاَرْت : 

يث الفتح الظاهر عَل آخره والتاء تاء التأن

 الساكنة ال ُمل هلا من اإلعراب

النالباُت : اسم صار مرفوع وعالمة رفعه 

 .الضمة ألنه ْجع مؤنث سال

خَب صاَر منصوب وعالمة نصبه  نشيناٍت :

 .تنوين الكرس ألنه ْجع مؤنث سال
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  أدخل كان أو أحد أخواهتا عَل اجلمل التالية وأجِر التغيري املناسب 

 اجلوُّ َجيل   -1

 مبدعونَ  املسلمونَ  -2

 املهندساُت بارعات   -3

 النديقاِن ُملنانِ  -4

 احذف كان وأخواهتا من اجلمل التالية  وصرّي ما يلزم 

 كان املهندسون بارعني 

 أصبح الولُد رسيعا  

 باَتْت الطالباُِت فائزاٍت 

 ظلَّ الرجالِن ثابتنْي 

 أكمل الفراغ يف اجلمل اآلتية ِما بْي القوسْي 

 طويٍل ( ،طويال   ،طويل  ............ ) .كان الليُل  -1

 املطِر ( ،املطرَ  ،........... غزيرا  ) املطرُ .أصبح -2

 املسلمنَي ( ،........... منترين ) املسلمونَ .َظلَّ  -3

 متكافئنْي( ،............ ) متكافئان.ليس الفريقنْيِ  -4

 حائراٍت ( ،باَتْت الفتياُت.......... ) حائرات    -5

 العلِم (  ،العلمَ  ،......... نور  ) العلمُ  -6
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  أعرب  اجلمل التالية 

 َأصبَح التمُر موجوداً  -1

 أصبَح: 

 التمُر :

 موجودا  :

 أمسى املؤمنون فائزينَ  -2

 أمسى :

 املؤمنون :

 فائزين :

 ظلَّْت السارياُت خفاقاٍت  -3

 َظلَّْت :

 السارياُت :

 خفاقاٍت 

 كاَن العاَماِن طويلْْيِ  -4

 كاَن :

 العاَماِن :

 طويلنْي :

 دُة املحتاِج واجبة  مساع -5

 مساعدة :
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 املحتاج :

 واجبة  :

 أصبح املسلمون أقوياءً  -6

 أصبح :

 املسلمون :

 أقوياء  :

 ]ألف تنوين النصب[: اْلكِتاَبةُ 

 كتابة كلمة  منونة بتنوين الفتح تضاف ألف تنوين الننب اليها ويكتب التنوين عىل احلرف  عند

 الذي يسبق األلف 

امثال : قلم : قلام         طالب : طالب ا         َسْيل : َسْيال           َبْأس : َبْأس 

  ال تضاف ألف تنوين الننب إىل الكلمة املنونة بتنوين الفتح   يف حاالت ثالث 

 الكلمة املنتهية بتاء مربوطة   ) ويكتب التنوين عىل التاء املربوطة ( ) مدرسة : مدرسة   (  -أ

 ) ويكتب التنوين عىل اَلمزة ( ) سامء : سامء  (  فالكلمة املنتهية هبمزة مسبوقة بأل -ب

 سم املقنور املنتهي بألف مقنورة ى ) ويكتب التنوين عىل احلرف الذي يسبق األلف (اال -جـ

 ) فتى : فت ى ( 

 

ِن الَكلاِمِت التي َبْْيَ َقْوَسْْيِ َتنويَن َنْصٍب، ُثمَّ اْمأل هِبا الَفراَغ يف اجُلَمِل اآلتَِيِة: .1  نوِّ

 (ِمْحاة َقَلم،)    .ِمحاةً و قلاًم  َأَخَذ الّطالُِب َمَعهُ  -أ

ةً  وَجْدُت فيَك  -ب  (.ِصْدق ِرّقة،)      .ِصْدًقاو ِرقَّ
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َنَة بَتنْويِن النَّْصِب َتنْوينًا َسلياًم  .2 ها ُثمَّ اْكُتبْ  ،اْخََّتْ ِمْن َبْْيِ الَكلاِمِت املَْكتوَبِة َبْْيَ الَقْوَسْْيِ الَكلاِمِت امُلنوَّ

 يف الَفراِغ يف ُكل  ِِمّا يأيت:

ْمسِ  -أ ، ُمْرَتِفَعت ا(       .ُمْرَتِفَعةً  صارت َحراَرُة الشَّ  )ُمْرَتِفَعة 

،. )َأْبناِئِهمْ  ِرْزِق  وراءَ  َسْعًيا َيكِدُّ اآلباُء ويْتَعبونَ  -ب  (َسْعي ا َسْعي 

ةَ  -ج لَّ ،فاكِ )                 فاكَِهًة. َمأل الَفاّلُح السَّ  (فاكَِهت ا َهة 

عّيةَ  -د ا،)            .َمساءً  كاَن ُعَمُر بُن اخلَّطاِب َريض اهللُ َعنُْه يَتَفّقُد الرَّ  (َمساء   َمساء 

 ضع تنوين النصب يف موضعه من األسامء التي َتتها خط يف ما يأيت:. 3

 .قنة.شاهَد ليُث 2                                  .مساء.سافر حممُد 1

 .كتاب. قرأ الطالُب 4                        .مبكر . ذهبُت إىل املدرسةِ 3

 خرية يف كل ْجلة وضع تنوين الّنصب: ثم أكمل الكلمة األ انظر إىل الصور اآلتية، .4

 .-------- .                                                    ب. رأيُت يف احلديقةِ ---------أ. رسَم الولُد 

َب الطفُل ---------ج. اصطاَد النياُد   .---------.                                             د. َُشِ
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 :امْلُناِسَب  التَّْغيريَ  َعَلْيها َوُأْجِريَ  الّتالَِيةِ  اْلَكلاِمِت  عَل اْلَفْتِح  َتنْوينَ  ُأْدِخُل  .5

ُة  يَِّبةُ             _______  ُمْتَِعة        _______   ِقَنص            ______    ِقنَّ  ______  الطَّ

_______     َبْردُ         ______   َغزاَرة_______  ُهدوء                  ________         َحرِّ    

 _____    َكثري                     ________     َمْلَجأ            ______   َفتى______      َملِك    

 ________ ُمَعلَِّمة       ________     ُحب                ______  َسامء

 ______   َمْرَفأ                ________     ِحذاء           ______  ُعْمر

 نون الكلامت التالية تنوين نصب وصري ما يلزم :. 6

 .....................مبتدأ: –................                .مكان : -

 جزء :...................... –قنة :..................                 -

 ضياء :...................... –كتاب :................                 -

 ....................صالة :  -عنا  :..................                -

 عبء :...................... –         صوت :.................        -

 صدأ  :..................... –رداء  :.................                 -

 أدخل تنوين الفتح عَل الكلامت التالية مع تغيري ما يلزم :  .7

 التنوين الكلمة التنوين الكلمة

  ِخَيار  ُتوت

  ُتْفاَحة  َمْوز

  َدَجاَجة  لـَْحم

https://cutt.us/talakheesjo
https://cutt.us/talakheesjo


 
 

36  https://cutt.us/talakheesjo 
 

–  

  َباب  ُزَجاج

  كَِساء  ِوَعاء

  ِحْزب  ُجْزء

  ِرَياَضة  َفاطَِمة

  َعَشاء  ُكَرة

  ُثوم  َبَنل

  َفْنل  َمْدَرَسة

  َقَلم  َفـتـَى

  َمْكَتَبة  َحاُسوب

د   َعاِدل  ُمـَحـمَّ

ة  َحاِزم   ُأمَّ

  َأْرَنب  َأْحاَلم

  ِقَراَءة  كَِتاَبة

 

 اإلمالء

،  احلَكُم امُلستنُر     ، وُنيال  وُتقى  وُهدى   بني أمّيَة يف األندلِس، وأشهرهم علام  وذكاء 
ِ
هو أحُد خلفاء

كاَن جُمدا ، حُمّبا  ألهِل العلِم، ُمتأدبا  بآداِب الّدين العظيمِة. أسس مكتبة  ضخمة  فيها أكثر من أربعامئِة 

 .رِ ألِف جُملٍد، وقد بذَل ُجهدا  كبريا  يف َجعها ِمن ُُمتلف األقطا
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 [هناية تاجٍر طاّمع يف بيعه] الّتعبري

وهم أو عىل الناس يستوفون، وإذا كالذا اكتالوا إ ، الذينويل للمطففني) :قال اهلل سبحانه وتعاىل

 (وزنوهم َيرسون

 فاستغلوا حاجة الناس ،الطمع سلوك يسء يتنف به بعض الباعة الذين غابت عنهم القناعة

، وهذا تة ترض بتجارهتم أكثر ما تنفعهاا مؤق، أرباح  ا أكثرون أرباح  فريفعون سعره ليجن ،ملنتج معني

جة الناس اليه استغل حاف ،سيظهر يف قنة تاجر جلأ اىل بيع احلليب بسعر أعىل لقلة وجوده يف السوق

ى ا من الزبائن حت، فأصبح دكانه خالي  وقّرروا مقاطعة هذا التاجر جلشعه، فاجتمع الناس ورفع سعره

ارة فكسدت بضاعته وتلفت وخرس خس، لِق أحد له باال  باحلليب عىل الناس بسعر أقل فلم يُ  أنه نادى

 .عظيمة تعّلم فيها أن الطمع رضَّ وما نفع
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 االستامع ]إبداعات أردنية شاّبة[

 ستوينيامل ىلع أنفسهم يثبتوا أن استطاعوا الذينَ  الطموِح  وشبابهِ  شاباته بإبداعاِت  األردنُّ  يزخرُ   

رّي لجدول الدول متكاملٍ  حاسويبّ  برنامٍج  اخَتاعِ  من حننيُ  الطالبةُ  ُتكنِت  فقد والعاملّي، الوطني

ِة معلومٍة عن كلِّ عنٍر برسعٍة فائقٍة.  للعنارِص الكيميائية، من شأنه تقديُم أيَّ

 والفضاء لطريانا إدارة أطلقت إذ مرموقا ، علميا   إنجازا   الدينِ  صالُح  الطالُب  حقَق  كام    

اِب حال  دقيقا  الحتس يوجد أن استطاعَ  إذ حديثا ؛ املكتشفةِ  الكواكب أحد عىل اسمه( ناسا) األمريكية

.  مساحِة شكٍل هنديس  وحجمه وأبعاده، َبعَد أن ُوِصَف ذلك الشكُل أنُه مسألة  حسابّية  غري قابلٍة للحلِّ

 عن وذلك ل،العا يف تأثريا   األكثرِ  شابا   والعرشينَ  اخلمسةِ  بنيِ  من ُصنَّف  فقد الرَحنِ  عبدُ  الطالُب  أّما   

زا  لنظاِم الّرّي حلامية املزروعاِت من النقيِع؛ إذ يعمل بمجّساٍت خاّصٍة جها – وشقيقه هو – اخَتاعه

 ّي الرّ  أنابيَب  اجلهازُ  يفتُح  كثريا   احلرارةِ  درجاُت  تنخفض وحينام رهّيا، املنوي األرايض عىل توّزُع 

 .بالتنقيطِ 

 ما اإلنجاز الذي حققتُه النالبُة حنُْي، وما فائدته؟ .1

 ُتكنِت الطالبُة حننُي من اخَتاِع برنامٍج حاسويّب متكامٍل للجدول الدورّي للعنارِص الكيميائية.

  أيَن أطلَق اسُم النالِب صالح الديِن، وملاذا؟ .2

 .حديثا   تشفةِ املك الكواكب أحد عىل أطلَق اسُم الطالِب صالح الدينِ 
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اخَتَع عبُد الرَحِن جهازا  لنظاِم  ما اجلهاز الذي اخَّتعُه الناُب عبد الرمحِن، وما مبدأ عمله؟ .3

 هّيا،ر املنوي األرايض عىل توّزُع  الّرّي حلامية املزروعاِت من النقيِع؛ إذ يعمل بمجّساٍت خاّصةٍ 

 .بالتنقيطِ  الّرّي  بيَب أنا اجلهازُ  يفتُح  كثريا   احلرارةِ  درجاُت  تنخفض وحينام

تعمل االخَتاعات العلمّية عىل تيسري حياة  ما أثر االخَّتاعات العلمية يف احلياة البَّشية؟  .4

 الناس.

الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 مستحقني جديرين

حبة  الواسعة الرَّ

 غري مهتم وال مبال عديم االكَتاث

 ُيَقّوي ويعني َيْعُضد

 داية إىل احلقيقةاَل التنوير

 حجم مقدار و  يِة. َهِذِه امَلْسؤول َقْدرِ َفَأْنُتْم ُمطاَلُبوَن بَِأْن َتكوُنوا َعىَل 

يت الطَّعاَم يف     ِوعاء  كبري   َكبرية:  ِقْدرٍ َطَبَخْت َجدَّ

 ضّدها الكلمة

 خاص عام

 اإلجيابية السلبية

 ُُمرجاهتا ُمدخالهتا
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  لِة امَللِِك:جاَء يف ِرَسالِة َجالـ 4

 . ال  َوداِئام  َْنلحِة الَوَطِن أوَّ
 َوْلَتْجَعُلوا إْعالَمنا َعنْيَ األُْرُدنيِّنَي َعىَل احلَقيَقِة َوُسْلَطَة الُسؤال ملِ

 (ما َمْعنَى َكلَِمة )َعْْي( ُهنا، ُثمَّ اْبَحْث يف امُلْعَجِم َعْن َمعايِنَ ُأْخَرى لَِكلَِمِة )َعْْي   

 .ي يرون هبا، ويقند تبنريهم بحقيقة ما جيريالعني الت    

: الّسيِّد   : الدينار. والَعنْيُ ،  والعني: اجلاسوس. .والَعنْيُ
ِ
: َنْبُع املاء  والَعنْيُ

 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

باُب. .1 ياِت التي ُيواِجُهها الشَّ ِح التََّحدِّ  َوضِّ

ُم الِقطاُع األَْوَسُع يف امُلجْ  ْم َمْن َسيْجنِي َعواِئَد من التحديات: َأهنَّ َتَمِع فمسؤوليتهم كبرية، َوَأهنَّ

تي ُيُمرُّ هِبا اأْلُْرُدنُّ الَيْوَم؛ لذا فهم سيتحملون نتائج التنمية. ِة الَّ  الَعَمليِة التَّنَْمِويَّ

2. . ِ األُموَر التي ُيريُدها َجاللُة امَللِِك من َشباِب األُرُدنِّ  َبْيِّ

 ْدِر امَلْسؤوليِة، َوَجديريَن بحملها، لبناء مستقبل األردن الزاهر.بَِأْن َيكوُنوا َعىَل قَ 

؟ .3 باَب ُمْستْقَبَل األُْرُدنِّ أِلَنَّ ُمْسَتْقَبَل األُْرُدنِّ َأماَنة  يف َأْعناِقِهم؛  ملِاذا َيْستوِدُع َجاللُة امَللِِك الشَّ

ْحَبُة، وهم قادة امل ُْم َغُد الَوَطِن وآفاُقُه الرَّ  ستقبل.وأِلهَنَّ

باِب يف: اجلاِمعاِت واإِلْعالِم؟ .4 َأْن َيكونوا يف  ما اآلماُل التي َينَْتْظُرها َجاللُة امَللِِك ِمَن الشَّ

ِع وَقُبوِل اآلَخِر وَرْفِض االْنِغالِق.  اجلامعاِت: َمناراِت ِعْلٍم وحاِضناِت َوْعٍي واْحَِتاٍم للتَّنَوُّ

َعُلوا إْعالَمن ال ويف اإلعالِم: َأْن جَيْ ا َعنْيَ األُْردنيِّنَي َعىَل احلَقيَقِة َوُسْلَطِة الُسؤال مَلْنَلَحِة الَوَطِن َأوَّ

.  َوداِئام 

 ما امَلْسؤوليُة التي ُيِشرُي إِلْيها َجاللُتُه يف الِفْقَرِة األَخرَيِة؟ .5

 .مسؤولية بناء ُمْسَتْقبَل مرشق للَوَطِن واحلرص عىل تطوره وهنوضه
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اكيُب َواأْلَ  ةُ الَّتَّ َغِويَّ  و ]كان وأخواهتا[ [إنَّ وأخواهتا] ساليُب اللُّ

ا ما َيْلَزُم:أ .1 ً ، ُمَغريِّ
 ْدِخْل َعََل اجُلَمِل اآلتيِة ما َبْْيَ الَقْوِسْْيِ

ميِع َأْبنائِِه. )صار( -أ  الَوَطُن ُمْلك  جَلَ

ا جَلَميِع َأْبناِئِه.  صار الَوَطُن ُمْلك 

( -ب  الناُس ُمتحابوَن. )لعلَّ

 الناَس متحابون. َلَعلَّ 

. )أمسى( -ج  امَلَّْشوُع ناِجح 

ا.  أمسى امَلرْشوُع ناِجح 

( -د  اإلذاعة نجم يف سامء الوطن. )َكَأنَّ

 َكَأنَّ اإلذاعَة َنْجم  يف سامء الوطن.

( َلكِنَّ  الشارُع َعريض   -هـ . ) َلكِنَّ ياراِت َكثرَِية   السَّ

 ا  َوَأْجِر التغيري الالزَم:ثم إحدى كان وأخواهت  ،أدخل إحدى إن وأخواهتا .2

.ناضج الثامرُ  -أ  ة 

 الثامُر ناضجة   أصبحتالثامَر ناضجة                              إنَّ 

 .ُمَتعاونونَ  املواطنون -ب

 املواطنوَن متعاوننيَ  باَت  املواطننَي متعاونوَن                             إنَّ  

3. : َتُه َخط   اْضبْط أواخَر ما ََتْ

َْبَ ِمْفتاُح  إِنَّ  -أ  .الَفَرِج  الصَّ

 امَلدينَُة ُمْزَدمِحًَة. َكاَنِت  -ب
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 مراجعة حذف ألف ما االستفهامية[] اْلكِتاَبةُ 

، َكام يف  .1 اْجَعْل ُكلَّ إِجاَبٍة ِِما َيْأيت ُسؤاال َمْبدوًءا بِـ)ما( االْستِْفهاميِة التي َدَخَل َعَلْيها َحْرُف َجر 

 املِثاِل:

: أُ  رُ  بِمَ                 .َفّكُر بَِحلِّ الُسؤالِمثال   ؟ُتَفكِّ

ُن الكِتاُب ِمْن َثالَثِة ُفصوٍل؟ -أ  َيتكوَّ

ُن الكِتاُب؟  ِممَّ َيتكوَّ

 ذَهَب َأخي إىَِل امُلْسَتْشَفى لِِزياَرِة امَلريِض. -ب

 امُلْسَتْشَفى؟ إىِل ِلَ ذَهَب َأخي

ْعِر.َسَأْلُت َصديقَي َعْن َموِعِد ُمَسابَ  -ج   َقِة الشِّ

 َعمَّ َسَأْلَت َصديَقك؟

2. : َلَتْْيِ اْستِْفهاميتْْيِ  هاِت ِمْن إِْنشائَِك ُْجْ

 َتْبَدُأ األوىَل بِـ )فيَم(. -أ

 فيَم ستضُع األلواَن اخلشبيَة؟

 َتْبَدُأ الثانَِيُة بـِ )بَِم(. -ب

 بَِم سافرَت إىل اخلليِج؟

الالم، عن، الباء( َعََل )ما( االْستِْفهامية، ُثمَّ َضْعها يف الَفراِغ َأْدِخْل َأَحَد حروف اجَلرِّ )ِمْن، يف،  .3

 امُلناِسِب ِِما َيْأيت، ُمراِعًيا الّتنويَع:

َ  -أ  الُعطاِس؟ ِعنْدَ  امَلنديلِ  بِاْستْعاملِ  األَطِّباءُ  َينَْنُح  ِل

 الَكريِم؟ الُقرآنِ  ِقراَءةِ  ِعندَ  َتْبَدأُ  بِمَ  -ب
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 ؟ الَفراغِ  َوْقَت  َتْقِِض  فيمَ  -ج

نُ  ِممَّ  -د  اَلَْضمّي؟ اجِلهازُ  َيَتَكوَّ

 َأخي؟ يا َتْبَحُث  عمَّ  -هـ

 اإلمالء

ثوَن  ُث الطالُب يف اإلذاعِة املدرسّيِة؟ أجاَبُه ََحَزُة: سيتحدَّ سأَل حممود  َصديَقُه ََحَزَة: َعمَّ َسَيَتحدَّ

 عن أُهيَِّة الوقِت.

؟ سُتشاركُ  بِمَ  حمموُد، يا وأنَت  الفراِغ؟ وقَت  تقِض فيمَ : نبِعنوا َموضوع   لديَّ  وانا َحَسنا ،   

 فأجاَب: أنا سأشارُك بموضوٍع ُعنوانُه: ِلَ ُتوُت السمكُة إذا خرجت من املاء؟

 [أثر النوادي الرياضية والثقافية يف تنمية قدرات الشباب] الّتعبري

ا يفيد نشغل أوقاتنا يف ميف كل عطلة صيفية أجتمع أنا وأصدقائي لنسجل يف نادي ريايض ل

ها ففي النادي نشاطات رياضية عديدة من ،يامرس كل واحد فينا هوايته التي يفضلها ،أجسامنا وعقولنا

لقدرة وفنون القتال التي تنقل الشخنية وتعطيك ا ،السباحة التي تقوي العضالت وحتسن التنفس

ة اىل دروس وجل باإلضاف فيه كتاب اهلل عز ومنا من يسجل يف نادي ثقايف حيفظ ،عىل الدفاع عن نفسك

فيجدد كل واحد فينا نشاطه دون احساس بملل أو ضياع للوقت دونام  ،تقوية يف اللغة االنجليزية

اقَتح وجود نوادي ثقافية ورياضية الزامية تابعة لوزارة الَتبية والتعليم تنقل هوايات الطلبة  ،فائدة

 .املجتمع وقته فيام يفيدالذاتية فنننع جيال مسؤوال يستغل يف العطل النيفية وتنمي قدراهتم 

 قصيدة نحن الشباب: قائل القصيدة: بشارة اخلوري )األخنل الصغري(
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 ُمتارات من لغتنا اجلميلة )حكم وأمثال(

 : الدنيا ال يدوم حاَلا وتتقلب أيامها بني احلزن والرسوريوم لك ويوم عليك

 ع اخلرب كرؤيته بالعني: ليس سامليس اخلَب كاملعاينة

 : الظال سيلقى يف النهاية نتائج ظلمهعَل الباصي تدور الدوائر

 .رّسه يف صدره وال يطلع عليه أحد : عىل اإلنسان أن يكتمصدرك أوسع لرّسك

 : صاحب احلق سينال حقه طاملا هو يطالب فيهال يضيع حق وراءه منالب

  .حب الناس له فَتات متقطعة تزيد : زيارة املرء لغريه عىلُزْر صّبا تزدد حّبا
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 [االستامع ]التلوث البيئي

حتتضُن البيئة البرَش فيؤدون فيها ُمتلَف أنشطة حياهتم، كام تعيُش فيها الكائناُت احليَُّة األخرى 

 من حيواناٍت ونباتاٍت، يفيُد منها اإلنساُن يف مأكلِه ومرشبِه وملبسِه.

 إدارهتم، حتى غدا تلوث البيئِة اِس النالن من بعض   أفسدَ  وقد   
ِ
ظام البيئي بُمخلفاِت منانعهم، وسوء

 خطريا  هُيدُد اجلنَس البرشيَّ بالزواِل بل هُيدُد حياَة كِل الكائناِت احلّية والنباتاِت.

 حتى تفاقمتف لإلنساِن؛ واحلضاري والّنناعي التكنولوجي التقّدم نتيجة البيئة تلوث مشكلة برزت   

ها، وأفسدت لت ُكال  َشمِ   من الربِّ والبحِر واجلّو، وأصبحت بيئتنا ُتعاين التغرّيات امُلناخية التي هُتدد جوَّ

 ، وهّدَد حيواناهتا.القطُع اجلائُر لألشجاِر غاباهتااملبيدات أرضها، ولثت مياهها، كام أفنى 

1. . ِ الِفْكَرَة الّرئيَسَة يف النّصِّ  بْيِّ

ُث  أصبح  واحَلضارّي  ناعّي والّن  الّتكنولوجّي  الّتَقُدم َنتيَجةَ  املجتمعات منها تعاين كَلة  ُمْش  يُّ البيئِ  الّتلوُّ

 .لإلنسان

 ما ُمكوناُت النّظاِم البيئّي؟ .2

يتكون النّظاُم البيئيُّ من الكائناِت احلَّيِة ِمْن حيوانات وَنباتات، يفيُد منْها اإلنساُن يف َمأَكله 

به وَملَبسه، أِضْف إىل ذلك ا  ملاَء واَلواَء وكّل ما حتويه الطبيعُة بنَي طيَّاهِتا ِمْن موجوداٍت.وَمرْشَ

 ما الّسبُب الّرئيُس اّلذي أّدى إىل َتفاُقِم ُمشكَلِة الّتلوِث البيئّي؟ .3

الّسبُب الّرئيُس اّلذي أّدى إىل َتفاُقِم ُمشكَلِة الّتلوِث البيئّي هو الّتَقُدم الّتكنولوجّي والّنناعّي 

 ْنسان.واحلَضارّي لإل
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 اْذُكْر َثالَثًة ِمْن َمظاِهِر َتلّوِث البيَئة. .4

، والَبحرِ  الرَبّ  ِمنَ  ُكال   َشَمَل الّتلوُث البيئيُّ   التي امُلناخّية الّتغرّيات ُتعاين بيَئُتنا وأصَبَحْت  واجلوِّ

ّددُ  ا، جلائُر لألْشجار غاباهتالَقطُع ا أْفنى َكام مياَهها، ولّوَثْت  أْرَضها، امُلبيداُت  وأْفَسَدِت  جّوها، هُتَ

 وَهّدَد حيواناهِتا.

؟ .5  ما َمْفهوُم البيَئِة اّلذي َتفَهُمُه ِمَن النَّصِّ

البْيَئُة: هي املكاُن الذي حْيتِضُن الَبرَشَ َفُيَؤُدون فيَه ُُمَْتَلَف َأْنشَطة حياهتم، َكام َتعيُش فيه الكائناُت 

به وَملَبسه احلَّيُة األخرى ِمْن حيوانات وَنباتات، يفيدُ   منْها اإلنساُن يف َمأَكله وَمرْشَ

الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 تذليل تسخري

 حُتّركُ  ُتديرُ 

 البعيدةُ  النّائيةُ 

 عقبات   ُمعّوقات  

 وِحْفظِها إىل وقِت احلاَجِة إليها ََتْزين
ِ
ميِع األشياء  جَتْ

 َتْقطريِ 
 وتنفيُتُه مّا َقدْ 

ِ
موادَّ  يْعَلُق به من تنقيُة املاء

ةٍ   غريبٍة ضارَّ

 حتتاُج  تفتقرُ 

 العديدة كلمة بمعنى الكثرية
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  بّطارياِت  َشْحنِ  ُتسَتخدُم يف
ِ
 تزويدها بالطاقة الَكْهُرباء

 نقلها اخلاِرِج  إىل البِضاَعةِ  بَِشْحنِ  قاَم أيب      

  امَلناِزلِ  لَِتزويدِ 
ِ
اِخنِ  باملاء  البيوُت  السَّ

ُن  ْقُم يَتَكوَّ  خانات َمناِزَل  ِمْن َثالِث  111الرَّ

 ضّدها الكلمة

 إيقاف تشغيل

 تغتني تفتقر

 ُمتخلفة  ُمتطورة

 َضعف   ِشّدة          

 

 :ا الكلمتِْي اآلتيتِْي يف ُْجلًتِْي ِمن إنَشائَِك  وظِّْف َشفويًّ

 :  َغَزِت الّتكنولوجيا جَماالِت احلياِة.الّتكنولوجيا -أ

ْهِر القاِدِم.:  ُصُضونِ  -ب  َسينَْتهي امَلرْشوِع يف ُغُضوِن الشَّ

 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

 ماذا يْعني َهذا القوُل؟ أصَبحْت الّشمُس َمْصَدًرا ُمِهامًّ للّناَقِة النَّظيَفِة، .1

ا ُمِهام  لتوليد الّطاَقِة التي ال ُتسبِّب التَّلوِث.  أي أّن الّشمُس أصَبحْت َمْنَدر 

 َلتِْي ُيعانِيهام نِظاُم الّناَقِة الّشمسّيِة.بّْي ُمْشكِ  .2

اَقِة، والتَّوُقف َعن الَعَملِ  ، و ََتْزين الطَّ
ِ
ياَنِة امُلستَ يف الليِل وأّياِم الّشتاء ِة.حاَجِة األْجِهَزِة إىل النِّ  مرَّ
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3. . ئيَسَة ِمَن الِفقَرِة الّثانيِة يف النّصِّ  اْسَتْخِرْج الِفْكَرَة الرَّ

مسيَِّة يف جماالِت احلياِة امُلْخَتلَِفِة.االستخداماُت  َدُة للّطاَقِة الشَّ  امُلتعدِّ

ُع عَل استِخداَم نِظاِم النّ  .4  ؟اَقِة الّشمِسّيِة يف األُرُدنَّ ما الذي ُيّشجِّ

ٍة َشمسّيٍة َتزيُد َعن تلك التي َتسُقُط عىل أوروبا بمعدِل  مراٍت، بحيث جتعله  5 - 3وجوُد ِشدَّ

ا الستِخداِم نِظاِم الّطاَقِة الّشمِسّيِة.مكان ا مناسب ا   ومشجع 

ْح َهِذِه الِعباَرَة بِلَغتَِك. .5  ُتستخدُم الّناَقُة الّشمسّيُة يف األُرُدنِّ ألْصراٍض ُمَتنوَعٍة، اِْشَ

اَقِة الّشمسيّ   ِمْن ِة يف األُرُدنِّ بَِشكٍل واسعٍ َتَتنََوُع استِْخداماُت الطَّ
ِ
الَِلا ِخ ، منها: َتوليُد الكهُرباء

َبَكِة الكْهُربائيِة، وَتْشغيِل األَْجِهَزِة الكهُربائيِة  لَتقديِم اخلََدماِت لأَلماِكِن النائيِة التي َتْفَتِقُر إىل الشَّ

اِخِن، ويف َتدفَِئِة امَلناِزِل وامَلَزاِرِع   السَّ
ِ
واحلواسيِب واآلالِت وَغرِيها. لَتزويِد امَلناِزِل باملاء

 رِي ذلك.وامَلَنانِع، وغَ 

 .الّناَقةِ  ِمنْ  ِالنَّوع َهذا لِتوليدِ  ُأخرى َمصاِدرَ  اذُكرْ  النّظيَفِة،الّشمُس ِمْن َمصاِدِر توليِد الّناَقِة  .6

 .ياِح  طاَقُة الرِّ

 .طاَقُة املياِه الّسطحّية 

 .طاَقُة املياِه اجلوفيَّة 
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ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  [ل املعتلالفعل الصحيح والفع] الَّتَّ

 الفعل املعتل الفعل الصحيح 

ألصلية من حروف العّلة) ا، كل فعل بعض أحرفه ا كل فعل أحرفه األصلية صحيحة مفهومه

 ، ي (و ،ى

: َتلو حروفه  فعل صحيح سال -2 أنواعه

األصلية من حروف العلة ومن اَلمزة 

 والتضعيف

 مثال : َتعمل : َعِمَل / حيرُث : َحَرَث 

: أحد حروفه األصلية  فعل معتل مثال -1

 حرف عّلة واحد ويأيت يف أوله

مثال : َيِنُل : َوَصَل / َيْيَأس : َيَئَس / جَيُِد : 

 َوَجدَ 

َتلو حروفه فعل صحيح مهموز :  -3 

األصلية من حروف العلة وأحد حروفه 

 األصلية يتضمن حرف اَلمزة

 مثال : يبدأ : َبَدَأ / يسأل : َسَأَل 

روفه األصلية أحد ح فعل معتل أجوف :  -2

 حرف عّلة واحد ويأيت يف وسطه

 مثال : يقول : قاَل / َيبيُع : باعَ 

َتلو حروفه  فعل صحيح مضّعف : -3 

األصلية من حروف العلة ويتضمن أحد 

  حروفه األصلية حرف مضّعف

َذ  ْذ : َنفَّ  مثال : َيُعدُّ : َعدَّ / َنفِّ

أحد حروفه األصلية حرف  فعل معتل ناقص :-3

 د ويأيت يف آخرهعّلة واح

 مثال : ينجو : َنجا / يميش : مشى 

هو ما اجتمع يف حروفه فعل معتل لفيف : -4  

 األصلية حريف عّلة وهو نوعان

يف حروفه األصلية حريف علة لفيف مقرون : -أ

 متتاليان

 مثال : يشوي : شوى / ينوي : نوى 
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 عراب الفعل املضارع املعتل اآلخرإ 

بفتحة  ويننب .ءالفعل املضارع املعتل اآلخر يرفع بضمة مقدرة عىل األلف والواو واليا: القاعدة

 .حرف العّلة ، وجيزم بحذفمقدرة عىل األلف، وظاهرة عىل الواو والياء

  نامذج إعراب 

 : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة عىل آخرهيعلو     احلقُّ                                يعلو   

 : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة عىل آخره يمْشالولُد إىل املدرسة              يمْش  

 وع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة عىل آخرهفعل مضارع مرف: خيفى عىل اهلل يشء                  خيفىال   

 : فعل مضارع مننوب وعالمة ننبه الفتحة املقّدرة عىل آخره َييا البخيُل سعيدا               َييالن   

 : فعل مضارع مننوب وعالمة ننبه الفتحة الظاهرة عىل آخره يعلوَ        الباطُل                   يعلوَ لن   

: فعل مضارع مننوب وعالمة ننبه   متَْش  بعرقك خري لك من سؤال الناس       ميال متَْش َأْن   

 الفتحة الظاهرة عىل آخره

 : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة ينمُ الزرع                                            ينمُ ل 

 : فعل أمر مبني عىل حذف حرف العّلة عَ اْس يف مناكبها                                    اْسعَ 

يف حروفه األصلية حريف لفيف مفروق :   -ب

 علة غري متتاليان

 : َيْش : َوشى / َيعي : َوعى / يويص : َوّّص مثال 
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 : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة تنْهَ ثله                        عن خلق وتأت بم تنْهَ ال 

 : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة متشِ يف األرض مرحا (                        متشِ ) ال 

 صحيح والفعل املعتل فيام يأيت  مع بيان نوع كل منهام:صنف كاَل من الفعل ال 

  -نوى  أخذَ  -وعى  –َيمدُّ  –يدنو   -ِقْف  –وهَب  –ينام   –يسأُل  –انظر  –ُصْم  –ينُل  –) اكتْب 

ْت   -يدرُس   يأمرون –أْرسْلنا  –فهام  -تُعدُّ  -شدْدنَ  -تسأُل   -هيّزون –شعْرنا   -قرْأُت:  -يفتحان مدَّ

ون تْأنس –ساَمَح  –يُقصُّ  –أِمَن  –ظلَمُه  –فّروا  –قرأِت   -بدْأَن يرشبان  -سمعوا -نَطَق:  - كتَبْت  –

 –َوىف  –دنا  –ماَل  –وعْدُتُه  –تطيُب   -أْخَفْتهُ  -إِْطوِ  -يقولون –هَوْت  –وصلوا  –أْكرْمناُه  –هّدوا  –

 (َوشى –ساَلْت –طغوا  –ينْوي َوهى  -ْت روَ  –حاَد  –هيدي  –نأى  –كفاُه  –تعي  –دعْوُتُه  –جيفو 

 نوعه الفعل املعتل نوعه الفعل الصحيح
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 : امأل الفراغ التايل بام هو منلوب يف األقواس 

 عل صحيح مهموز (.................................... حممد القنَة.    ) ف.-1

 ) فعل معتل أجوف (  ..................................... التلميذ رمضان.-2

 ) فعل معتل ناقص (     ..................................... الغني ماله.-3

 ) فعل صحيح سال (   ............................. الطالب الدرس.-4

  أعرب اجلمل اآلتية 

 سمو املسلم بأخالقه                                ي -1

 روى جّدي قنة َجيلة                     -2

 يمِس احلليم حريانا                    -3

 لن حييا البخيُل سعيدا                     -4

 لن يعلَو الباطُل                            -5

 س       َأْن ُتيَش ميال بعرقك خري لك من سؤال النا  -6

 ل يأِت الّرجل                                          -7

 امِش هبدوء                                    -1

                              لِق النفايات يف الشارعتُ ال  -3

  يمثل ما ييل اكتب فعاًل  

 ل معتل ناقصفع  -6              فعل صحيح سال                                -1

 فعل معتل لفيف مفروق -7فعل صحيح مهموز                                        -2

 فعل معتل لفيف مقرون  -1فعل صحيح مضّعف                                        -3    
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 فعل معتل أجوف -3            فعل معتل مثال-4

 كلمة مئة[] اْلكِتاَبةُ 

 كلمة مئة عىل نربة بدون ألف سواء كانت مفردة أو مضافة إىل عدد : تكتبالقاعدة 

 تسعمئة  ،ثامنمئة ،سبعمئة ،ستمئة ،َخسمئة ،ثالثمئة أربعمئة ،مئتان ،مئة

مئتْي ) حيث َتذف نون املثنى عند اإلضافة ( ،مالحظة : مراعاة قواعد املثنى عند كتابة كلمة مئتان  

َقِم ) اْمأل الَفراَغ يف ما يأيت .1  ( كِتاَبًة: 111بالرَّ

 .َشَجَرةٍ  ِمَئةُ  احلَْقلِ  يف –أ 

نَِت  –ب  حيَفةُ  َتَضمَّ  .إْعالنٍ  ِمَئةَ  النَّ

 .بِضاَعتِهِ  َثَمنَ  دينارٍ  ِمَئةَ  الّتاِجرُ  َقَبَض  –ج 

َك. ،َضْع َكلَِمَة )ِمَئة( يف َثالِث ُْجٍَل ِمْن تْعبرِيكَ  .2  و اْكُتْبها يف َدْفََّتِ

 كان يف احلفل مئة من املدعوين   -كان القعقاع يف املعركة بمئة رجل    -ة دينار      اّدخر خالد مئ -

 حّوِل األْرقاَم اآلتيَة إىل ُحروٍف: .3

اِعرِ  ديوانِ  يف  وَجْدُت  -أ  .ِمَئةَ  .َقنيَدةٍ ( 111) الشَّ

 .تِْسَعِمَئةِ  .( دينارٍ 311َر والدي يف امَلرشوِع )اْستثمَ  –ب 

 .ِمَئتي .األُرُدنِّ  آثارِ  َعنْ  فنّّيةٍ  لوَحةٍ ( 211) ِمنْ  أْكَثرُ   ْعِرضِ املَ  يف –ج          

 اإلمالء

َوَرَد يف دراسٍة إحنائيٍة أجريت لتعّرف مدى ُحبِّ الطلبة ملدارسهم أعّدها فريق  من املتطّوعني   

، فوجدوا أن بلَغ عددهم مئة طالٍب من طلبِة اجلامعاِت، شملت مئة مدرسٍة، وستمئِة طالٍب وطالبةٍ 
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 وجودهم يف املدرسِة، يف حني أنَّ مئَة طالٍب ل 
ِ
أربعمئِة طالٍب وطالبٍة يستمتعوَن بوقتهم أكثَر يف أثناء

 .يعربوا عن رأهيم بذلك

 التعبري ]أشعة الشمس[

ا يؤثر ذيقِض كثري من الناس وقتا طويال داخل بيوهتم حتت األضواء واألشعة االصطناعية وه

ة ب، وقد دّلت الدراسات عىل أن هذا الوضع يسهم يف ارتفاع حوادث اإلصانفسيتهمسلبا يف ميوَلم و

رارة ، فأشعة الشمس ُتدنا باحلكام يؤثر يف مستوى انجازهم للعمل، بالزكام ورضبات الشمس القاتلة

ر حتمله ، ويزيد مقدااعد يف حتسن نشاط اجلسم بوجه عام، والتعرض َلا باعتدال يسوالشعور بالدفء

 .اليومية وتدخل البهجة إىل نفوسناوط للضغ
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 [طرفةاالستامع ]

 الباردِة عىل أن حيملوُه عىل إعداِد طعاٍم َلم، فذهبوا إليِه 
ِ
اتفق جرياُن جحا يف يوٍم من أّيام الشتاء

: أنا اوقالوا: إنَّ الرَبَد يف قريتنا شديد  وال يوجُد رجل  قوي  صبور  حيتمله ليال  خارج منزله. فقال جح

 أستطيُع احتامله.

 عىل وسنعمُل  الليِل، طوال بنارٍ  تتدفأ أال ُشيطة   طعاما   لَك  أعددنا استطعَت  إن: فقالوا    

 .لنا طعاما   أنَت  ُتعدَّ  أن فعليَك  تستطع ل وإن مراقبتك،

فقال:  ؟تَك ليل كانت كيف: وقالوا جرياُنُه، َحرَضَ  أصبَح  ومّلا القريِة، ساحةِ  يف ليلتهُ  ُجحا أقامَ     

، وقد شاهدُت ناَر قنديلٍ  ؛ خللَت بالرشِط وتدفأَت بناِر القنديلِ أعىل مسافِة ميلني. فقالوا: لقد  جّيدة 

 لذا فقد خرسَت، وعليَك إعداُد الطعاِم.

 احلديقِة، إىل وراءهُ  خرجوا االنتظارِ  من ساعاٍت  وبعد جرياُنُه، ودعا حلام   واشَتى ُجحا ذهَب     

م بنابِه فوجدوُه قد عّلَق الطعام عىل الشجرِة ووضَع حتتُه قنديال  صغريا . فقالوا: عّضه قد اجلوعُ  وكان

عيتم أنني  أبلَغ بَك االستهزاُء بِنا أن تطبَخ طعامنا عىل ناِر قنديٍل؟ فأجاهبم: بلَغ يب كام َبلَغ بكم حينام ادَّ

 تدفأُت عىل نارِه.

َفَق جرياُن ُجحا؟ .1  َعالَم اتَّ

َفَق ِجريَ  .اتَّ  اْلَباِرَدِة َعىَل َأْن حْيِمُلوُه َعىَل َأْن ُيِعدَّ ََلُْم ولِيَمة 
ِ
َتاء اِم الشِّ  اُن ُجَحا يِف َيوٍم ِمْن َأيَّ

؟ .2 َد خاِرَج َمْنِزلِِه لياًل، كام يف النَّصِّ ُجِل الَّذي َْيَتِمُل الََبْ  َقوي  َصُبور   ما ِصَفتا الرَّ

ُط اّلذي وَضَعُه اجلرياُن؟ .3 ْ  َأْن اَل يَتَدْفَأ بِنَاِر َطَواَل اْلَليِل. ما الَّشَّ
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ِط؟ .4 ْ  جرياُن جحا. َمْن فاَز بالَّشَّ

 َأِجْب بِنََعْم أو ال: .5

. -أ  (نعم)                       شاَهَد ُجحا َضْوَء ِقنْديٍل َعىل ُبْعِد ميَلنْيِ

ا. -ب ا َلذيذ   (ال)                                َأَعدَّ ُجحا جِلريانِِه َطعام 

 ()نعم                      اْسَتطاَع ُجحا َأْن َيُردَّ َعىل جريانِِه باملِْثِل. -ج

 

 اسم القصيدة: ]ابتسم[

 مايض : إيليا أبو اسم الشاعر

 هاجر إىل أمريكا وشارك يف تأسيس الرابطة القلمّية ،: شاعر لبناين من شعراء املهجر التعريف بالشاعر

 واخلامئل  ( ،اجلداول ،)  تذكار املاِضمن دواوينه  ،وميخائيل نعيمةمع جربان خليل جربان 

  ِشح األبيات 

يتذمر النديق املتخيل للشاعر من كآبة السامء و يتحدث بوجه عابس، فيننحه الشاعر  : ولبيت األال

 بأن ال يعبس مثلها

ألن  الشاعر بأن يبتسميتحرس صديق الشاعر عىل شبابه الذي ذهب و أنتهى فيننحه  : البيت الثاين

 .احلرس لن تعيد الشباب

 بيات هي أن الندم عىل أيام النبا التي ولت لن يعيدها مرة أخرىالفكرة من األ

تأمني ل و االنفاق ليتذمر النديق املتخيل للشاعر من املناسبات التي تتطلب البذ  :البيت الثالث

 لعاباملالبس و األ

 .نفاق عىل أهل بيتهمن ضيق احلال وعدم قدرته عىل اإل يشكو صديق الشاعر : البيت الرابع
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 كذلكو احلياة قيد عىل الزال ألنه وذلك  يننح الشاعر صديقه املتخيل باالبتسام : البيت اخلامس

 .أحباؤه

لرغم ابنكده فيننحه الشاعر باالبتسام  يشكو صديق الشاعر املتخيل من مر العيش و : البيت السادس

 .من ذلك

يرجو الشاعر من صديقه أن يكون متفائال طرب ا رغم نكد العيش حتى يقتدي االخرين   :بعالبيت السا

  به

 ل و عدم الشكوى من ضيق احلال و مر العيشؤالتفا -بيات :الفكرة من األ

يتساءل الشاعر عن إمكانية أن جيلب التذمر و الشكوى أي مكاسب أو إمكانية خسارة : البيت الثامن

 كأي غنائم عند الضح

يقدم الشاعر ننيحة لنديقه بأن حيافظ عىل االبتسام كونه ال يؤذي شفتيه وال حيطم  : البيت التاسع

 -:.وجهه

شهب و النجوم التي حيبها الناس يعود الشاعر ويننح صديقه بالضحك مشريا اىل ال :البيت العاِش

 .الوجه تزين فاالبتسامة  هنا تزين السامء املظلمة،أل

 .الضحك يزيل اَلم و َيفف الضيق ويزين الوجه : بياتاألالفكرة من 
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الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

م  عبوس الوجه التَجهُّ

 الذي ذهب وانتهى املتّرم

 أوقات املناسبات املواسم

 سقتني جّرعتني

 املرّ  العلقم

م  الضجر وامللل التربُّ

ق تتثلَّم  تتَشقَّ

 ذهب وىّل 

 .ما يظهر عىل الوجه من لطف ورسور بب الناس فيكالوجه حت بشاشة

 ُظلمة  الليل نحب النجوم دجىيف 

ا واملوُج  ا اشديد   متالطاًم كان البحُر مائج   وهائج 

اًم ما أَجل الطفل  نِّ  ا بفرحمرّدد   بكلامت القنيدة ُمََّتَ

َبا ! َقاَل: النِّ  ذَهَب  َوىلَّ

 أسنَد إليه األمر ميلعلا النادي زيادة الطلبةِ  أحد املعلم َوىّل 

 تركو أْبَعدَ  وَتَرنَّام جانِب ا الكآبةَ  َطَرَح 

ا َخْنَمه امُلَناِرعُ  َطَرَح  ا َأْرض   رماه أرض 
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 ضّدها الكلمة

 السعادة والفرح الكآبة

 َترس تغنم

 ُُمرَيَّ  ُمرَغم

 احلياة الّردى

م  البشاشة التََّجهُّ

 

 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

 بيات اّلتي تتضّمن األفكار اآلتية:أِش إىل األ .1

بتك احلياة املرّ  -أ  .حافظ عَل ابتسامتك حّتى وإن ِشَّ

َعْتنِي َعْلَقاَم  لَيايِل َجرَّ  الَعْلَقاَم  َجَرْعَت  وَلِئنْ  اْبَتِسْم،: ُقْلُت      َقاَل: الَّ

 .تبسمك يف وجوه اآلخرين يدخل الدفء إىل قلوهبم -ب

َك إْن َرآكَ  اَم  َفَلَعلَّ َغرْيَ اَم  َجانَِبا   الَكآَبةَ  َطَرَح      ُمّرنَّ  وَتَرنَّ

 ال تأسفنَّ عَل ما فاتك؛ ألنَّه لن يعود. -ج

! َفُقْلُت َلُه: اْبَتــِسمْ  َبا َوىلَّ َبا األََسُف  ُيْرِجعَ  َلنْ     َقاَل: النِّ َما النِّ  امُلَتَرِّ

.ما األسباب التي تدعو إىل األمل والتفاؤل ونبذ اليأس والت  .2 عريِّ  شاؤم كام يظهر من النّص الشِّ

لن ُيرجع األسف النبا املترما، يكفيك أنك ل تزل حيا  ولست من األحبة معدما، ال خطر عىل 

 شفتيك أن تتثلام والوجه أن يتحطام.
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هُب تضحُك يف الواقِع؟ .3         ال. جاء يف البيت األخري: إن الشهب تضحك. هل الشُّ

 القصيدة؟ وملاذا؟ما أكثر َشء أحببته يف  .4

 ) يَتك التعبري عن الرأي للطالب(.

اعر يف نظرته إىل احلياِة؟ وملاذا؟  .5  هل تؤّيد الشَّ

ألّن ما فات ال سلطان لنا عليه، وما هو آت بيد اهلل. والتفاؤل يدعو للعمل والسعادة والنجاح  نعم

 والتشاؤم يدعو للقنوط والفشل.

 عَّب عن فهمك للنّص الشعرّي بلغتك.  .6

 دعو الشاعر يف النص إىل التفاؤل ونبذ التشاؤم ي

ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  الفعل الصحيح والفعل املعتل[مراجعة ] الَّتَّ

 ارجع إىل درس القراءة واستخرج منه األفعال الصحيحة، واألفعال املعتّلة. .1

م، اْبَتِسْم، يرِجع، تعّرَضت، ُتلك، جّرع األفعال الصحيحة: هَّ ، تني، َطَرح، ترنَّم، تغنم، َترس)جَتَ

 تتثّلم، يتحّطم، اضحك(.

 )قال، يكفي، وىّل، بدت، تزل، رآك(. األفعال املعتّلة:

 استخرج األفعال ِما يأيت، ثّم صنّفها إىل صحيحة ومعتّلة، واكتبها يف دفَّتك. .2

 )وصف: معتل(وصف الطالب الرحلة.  -أ

 )نظرت: صحيح(نظرت األم إىل طفلها بحنان.  -ب

 )صام: معتل(  صام املسلمون رمضان. -ج

، تأيت: )قال  قال املتنبي: عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم وتأيت عىل قدر الكرام املكارم -د

 أفعال معتلة(

https://cutt.us/talakheesjo
https://cutt.us/talakheesjo


 
 

61  https://cutt.us/talakheesjo 
 

–  

 )يقوم: معتل(يقوم الطلبة احَتاما  للمعّلم.  -هـ

 )رفع: صحيح(رفع النبيُّ النّظيُف الورقة عن األرض.  -و

 )سعى: معتل(النفا واملروة.  سعى احلجاج بني -ز

 : حّدد نوع كّل من األفعال اآلتية من حيث الصحة واالعتالل .3

، ُشب، وضع، طوى، أكل، سار، زأر، نال، رمى، سقط، فتئ.   ألقى، شدَّ

، ُشب، أكل، زأر، سقط، فتئ(.فعل صحيح)  : شدَّ

 (.رمى نال، سار، طوى، وضع، ألقى،  فعل معتل:)

 آلتية بفعل صحيح أو معتل مناسب:امأل الفراغ يف اجلمل ا .4

 الرجل رزقه باحلالل. كسب -أ 

 الفارس جواده. ركب -ب

 العدوُّ من ساحة املعركة. فرّ  -ج

 الالعب الكرة نحو الّسلَّة. رمى -دـ

 .سامر دراسته اجلامعيةأكمل  -هـ

 [هام وعالمة االستف ،والنقنتان الرأسيتان ،من عالمات الَّتقيم : النقنة] اْلكِتاَبةُ 

 ( النقنة. )  وقف تام مع ُتام املعنى واكتاملهتأيت يف هناية اجلملة لتدل عىل. 

 .قال: السامء كئيبة وجتهام: مثال

  النقنتان الرأسيتان(:) 

  ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده (: صَل اهلل عليه وسلم  قال رسول اهللبعد القول :  -1 

 .ويوم عليك ،يوم لك : ر يومانالدهبعد تفصيل الْشء  :  -2
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                         ....،االثنني ،األحد :أيام األسبوع سبعة                          

 الفاصلة )،( : 

   .وهي اوىل القبلتني ،القدس عاصمة فلسطني بْي اجلمل املَّتابنة :  -1

  ،يا بني بعد املنادى : -2

 .واحلج ،النوم ،الزكاة ،النالة ،س : الشهادتني: أركان اإلسالم مخ عند التعداد -3

 بعد السؤال  : )؟( عالمة االستفهام                

 . ضْع عالمة الَّتقيم املناسبة يف الفراغ:1

 إذا الريح مالت مال حيث ُتيل ال خري يف وّد امرىء متلّون  :أ. قال الشاعر

 . باحلوار اَلادف ننل إىل غاياتناب. 

  ؟ت متفائل يف حياتكج. هل أن

 .قلبه ولسانه :د. إّنام املرُء بأصغريه

 .       ) للطالب(. وظِّف عالمات الَّتقيم التي درستها يف ْجل من إنشائك2

 أجب عام يأيت إجابة تامة، ثم اكتبها يف دفَّتك، واضًعا عالمة الَّتقيم املناسبة يف أثناء إجابتك: .3

 .ومضعف ،مهموز ،أقسام الفعل النحيح : سال -أ

وحج البيت ملن ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام النالة، الشهادتان :أركان اإلسالم -ب

 .استطاع إليه سبيال

 ؟ أين تسكنُ   -ت
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 اإلمالء

َك  َعىل ِخناٍل إْن َأَخْذَت هِبا َصَلَحْت َأْحواُلَك؟ قاَل: َنَعْم، وَأكوُن َلَك  قاَل ُلْقامُن الْبنِِه: َهْل َأُدلُّ

الّشاكِريَن، قاَل: ُخْذ َعنّي ثاميَن ِخناٍل: اْحَفْظ لِساَنَك، واْحَفْظ َقْلَبَك، واْحَفْظ ُخُلَقَك، واْحَفْظ  ِمنَ 

: إِْحساَنَك لِْْلَخريَن، وإِساَءَة اآلَخريَن َلَك. : اخلالَِق وامَلْوَت، وال َتْذُكْر َشْيَئنْيِ  َعْينَْك، واْذُكْر َشْيَئنْيِ

 [متحانات املدرسية بْي النمأنينة والقلقاستقبال االالتعبري ]

مع اقَتاب فَتة االمتحانات يستقبل بعض الطلبة االمتحانات املدرسية باطمئنان وهدوء يف 

، وهذا يعود ملدى استعداد الطالب َلذه االمتحانات ومدى يستقبلها البعض اآلخر بقلق وخوف حني

ا الطالب يشعر باالرتياح عن بدء االمتحانات ألهنفالدراسة الَتاكمية جتعل  ،قدرته عىل تنظيم وقته

وهنا ال ننسى دور األرسة  واملدرسة يف هتيئة الظرف املناسب  ،سوف تكون له فَتة مراجعة ليس أكثر

 ،ا عن الضغوطات وحماولة زرع قيم التفاؤل فيه ملساعدته يف اجتياز هذه املرحلةالبنها للدراسة بعيد  

 عداد املسبق يغنيك عن القلق وجيعلك جتتاز االمتحانات بكل بساطةفالتحضري املستمر واالست

 [تفاؤل وأملاملحفوظات ]

 بو القاسم الشايّب أ :اسم الشاعر

 أغاين احلياة (، من دواوينه الشعرية )يف بلدة الّشاّبّية 1313ولد سنة شاعر تونيس  :التعريف بالشاعر

 معاين القصيدة

 املعنى الكلمة

 كامنة نظر نظرةأ رمقأ

 العواصف نواءاأل

 َصغاُر احلجارة احلنباء

          اْسَتَمَع  ُأصيُخ 
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 ةاملرتفع الشامء

 نظر وأتأملأ رنو أ

 احلفرة اَلوة

 اساخر   اهازئ  

 ا هادئ   احامل  

 ا صوته بالغناءرافع   اغرد  م

 ستمعأ صغيأ

 مظاهر اجلامل يف الكون موسيقى احلياة

 شعري نشائيإ

 لنوت وترددهرجوع ا صداءاأل

 شديدة النالبة  النخرة النامء

 بيات:ِشح األ

 ول:*البيت األ

عداء به ولكن بالرغم من ذلك فهو ل يستسلم للمرض حاطة األإيفنح الشاعر عن معاناته ويشكو 

 والعدو بل هو سيتغلب عىل ذلك وسيحلق كالنرس فوق القمة املرتفعة.

 *البيت الثاين:

ر هكذا حال االستعامو عىل منهاأن الغيوم واألمطار والعواصف فهو ا هيزأ مي  نه حملق عالأيقول الشايب 

 ىل يوم القيامة.إمل املوجود والشمس هي األ
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 *البيت الثالث:

 ألحزان.سفل حيث احلياة الكئيبة واملليئة باىل األإا فليس من الواجب عليه أال ينظر نه حيلق عالي  أوبام 

 *البيت الرابع:

 وقنائده التي يكتبها. هة ووحيها ويذيب روح الكون يف شعرجلامل احليايستمع الشاعر  

 البيت اخلامس:

 .طامع البرش الذين حولهأي الذي يزيد من فرحه ويبعده عن َلىل النوت اإلإيستمع الشاعر 

 البيت السادس:

كون ن فؤاده سيم فؤاده وهذا ليس بمقدور القدر ألللقدر فقد طلب منه هد ين الشاعر كمتحدأب

 عامل القدر فهو مؤمن ورايض بقضاء اهلل.أكالنخرة النامء وهو لن هيمه 

 البيت السابع:

 وأنم ن يمأل طريقه باملخاوف والظالأأس الشايب للقدر فقد بقي متحديه فتحداه يف هذا البيت ل يي

 يامن كبري باهلل.إ هسيتغلب عىل هذه العقبات فهو لدي فهويزرع له الشوك واحلجارة فيها 

 البيت الثامن:

 شعاره.أ اا رغم كل املآيس التي مر هبا وسيظل يميش كشاعر مردد  نه سيبقى صامد  أيقول الشايب للقدر 

 البيت التاسع:

 .اف من خوض الطرق النعبة املظلمةيامن يف قلبه فلامذا سوف َييقول الشاعر طاملا أن نور اإل

 البيت العاِش:

 .ا كالناي الذي ال تنتهي أنغامهسيبقى يعمل ويعطي ما دام حي  بأنه وحه يعرب الشاعر عن تفاؤله وطم
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 عد إىل املعجم واستخرج معاين املفردات التي َتتها خّط يف النًّص. .1

 : َصغاُر احلجارة.احَلْصباءِ          : اْسَتَمَع ُأِصيُخ             : أنظرأرمُق        : العواصف.األَنواءِ 

 ع القصيدة؟بَم شبه الشاعر نفسه يف منل   .2

 شبه الشاعر نفسه يف مطلع القنيدة بالنرس.

 اذكر بعًضا من مظاهر تفاؤل الشاعر. .3

 قرار ال يرى ما يف ال يرمق الظل الكئيب يرنو للشمس املضيئة هيزأ بالسحب واألمطار واألنوار

 ..الخ..ور يف قلبهالن ا قيثارتهيسري عازف   اَلوة السوداء ينغي للنوت اإلَلي

ا قْد ُتَسبُِّب الَكآَبَة للنَّْفِس؟ما األَْشي .4 اِعُر َأهنَّ  اُء الَّتي يَرى الشَّ

 مكائد األعداء - الدجى – املخاوف – األعداء – الداء

 لَ ال خيشى الشاعُر الظَّالَم؟ .5

 ألّن النّور يف قلبه.

 ما األفكار الرئيسة التي تضمنتها القصيدة؟ .6

 والنّظر دائام للجانب املرشق. لشموخ رغم وجود املكائد واألعداءالتفاؤل وا -

 اإليامن باهلل يبعث القّوة يف النّفس. -

 حتّدي األعداء بتفاؤله وإيامنه وقوته ما دام حّيا. -

 أّي أبيات القصيدة أعجبك؟ وملاذا؟ .7

 ) يَتك للطالب(    

ا؟  ما دام يف األحياء أنغامه أنا الناي الذي ال تنتهي قال الشاعر: .1 وماذا فهل الشاعر ناي  حقَّ

 ولكن داللة عىل كونه مندر فرح وسعادة لنفسه ولْلخرين ،ال          قصد بذلك؟
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 االستامع ]أدب النالب مع ُمعلمه[

 اتيَح مف عليهِ  تتقنُ  ُمعلمٍ  من ُبدَّ  ال بل الُكتِب  من العلم طلب بداية يف يؤَخذُ  ال العلمَ  أنَّ  بام

الِح والتحنيِل والتوفيِق، فليكن والف النَّجاِح  عنوانُ  لكذ فإنَّ  والزلِل، العثارِ  من لتأَمنَ  الطلِب،

ِث  ُمعلمَك حملَّ إجالٍل منَك وإكراٍم وتقديٍر وتلطٍف، فخذ بمجامِع اآلداِب يف جلوسَك َمَعُه، والتحدُّ

سرٍي أو م إليِه، وُحسِن األدِب يف تنّفِح الكتاِب امامُه، وترِك امُلجادلِة ِعندُه، وعدِم التقّدِم عليه بكالٍم أو

 إكثاِر كالٍم عندُه، أو إحلاٍح عليِه يف جواٍب؛ ألنُه يورثك الغروَر وجيلُب لُه امللَل.

؟ .1 ئِيَسُة يف النَّصِّ  ما الِفْكَرُة الرَّ

 من آداِب الطالِِب َمْع ُمَعلِِّمِه.

بِيالِن الّلذاِن ُيْؤَخُذ َعنُْهام الِعْلُم؟  .2  ما السَّ

 الكتب، واملعّلم.

 صِّ َعَدد  ِمْن ََماِمِع اآلداِب، اْذكْر ََمَْمَعْْيِ ِمنُْهام؟َوَرَد يف النَّ   .3

ؤاِل، َواالْستاِمِع َلُه.  ُحْسِن السُّ

ِمِه يف اجَلواِب؟  .4 تَُّب َعََل إحِْلاِح الّنالِِب َعََل ُمَعلِّ  ماذا َيََّتَ

ِم امَلَلَل.  ُيوِرُث طالَِب الِعْلِم الُغروَر َوجَيْلُِب لِْلُمَعلِّ

ٍم بِدايَة الِعْلِم؟ملِاذا يُ   .5 ُل َأْن ُيْؤَخَذ الِعْلُم َعْن ُمَعلِّ  َفضَّ

َلِل.  .وَأْمنِ  الطََّلِب  َمفاتيح إلْتقانِ  الَعثاِر والزَّ
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الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 حيفظ وينون ويرعى. حيوط

 .ينريوا أماجد ويرتفع شأهنم َيمجدوا وينجدوا

 يه.الكثري الذي ال خري ف الغّث 

 ُتسبُب َلم امللَل.  ُُتلهم

. الّرديءُ 
ٍ
 الفاسُد من كلِّ يشء

ِهمْ   اْرِو َلم.   َأْشَوَقهُ  احْلَديِث  ِمنَ  َروِّ

، امُلَسافِروَن َعْطَشى ِهْم. يا ُبنَيَّ  اْسِقِهْم. َفَروِّ

 يتعهّده بالَتبية الولد ملرّب صالح ُيِسّلم عليه أن

 ينافح ويلقي التحّية يع املرء عىل اجلم يسّلمما أَجل أن 

 فضائل وحماسن مكارم

 أصحاب قرناء

 مربوطة معقودة

 

  استخرج من النص كلمتْي متضادتْي 

 : الباطل احلق       
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 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

قيَقِة التي جَيُِب َعََل الوالِِد َأْن ََيُوَط هبا َوَلَد  .1  ُه.اْذُكْر َثالَثًة ِمْن َأْوُجِه الِعناَيِة الدَّ

.
ِ
 الّسْوء

ِ
 الرعاية والَتبية احلسنة، وتعليمه َمَكاَِرم األَْخالِق َوحَماِسَن اْلعاداِت، وِحْفُظه ِمْن ُقَرناء

ْدمُها: .2  َبيَّنَِت الِفْقرُة األوىَل ِصنَْفْْيِ ِمَن امُلَعلِّمَْي، َحدِّ

ُل: نُْف األَوَّ َفُظ َعَلْيِه َأْخالَقُه، وَ  الصِّ ، حَيْ ُن آداَبُه.ُمَعلِّم  ناِصح   حُيَسِّ

نُْف الّثاين منِي.الصِّ  : ُمَعلِّم  ال ُيَميِّز احْلَقَّ ِمْن اْلباطِل وَالَغثَّ ِمن السَّ

 هاِت ِمَن النَّصِّ ُْجَاًل ُتفيُد امَلعايِنَ اآلتيَة: .3

َم:  -أ  ."َأْخالًقا إنَّ ِمْن خياِرُكم َأحاِسنَُكمْ "َقْوَلُه َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 لُِّمهم َمَكاَِرم األَْخالِق َوحَماِسَن اْلعاداِت.ُيع

ُم ُقْدَوة  لَِنَلَبتِِه يف ُسُلوكِِه: -ب  امُلَعلِّ

 َفإِنَّ ُعُيوهَبُْم َمْعقوَدة  بَِعْيبَِك، احْلََسُن ِعنَْدُهْم ما َصنَْعَت واْلَقبِيُح ِعنَْدُهْم ما اْسَتْقَبْحَت.

 مُلَعلَِّم يف َوصيَّتِِه؟بَِم َشبََّه َعْمُرو ْبُن ُعْتَبَة ا  .4

.
ِ
 َحتَّى َيْعَلَم َمْوِضَع الداء

ِ
واء ُل بِالدَّ بِيِب الَّذي ال ُيَعجِّ  بِالطَّ

ْوِء؟  .5 نِيَب اْبنِِه َأْهَل السَّ ِب ََتْ  ِلَ َطَلَب َعْبُد امْلَلِِك ْبُن َمْرواَن ِمَن امُلَؤدِّ

ا، َوُهمْ أِلَ  ُهْم َأَدب  ُْم َأْسَوُأ الناِس وأَقلُّ . هنَّ  ََلُْم َمْفَسَدة 

ْ َسَبَب اْختياِرَك؟  .6  َأيُّ الَوِصيَّتْْيِ َوَجْدهَتا َأْقَرَب إىَِل َنْفِسَك، َبْيِّ

 تَتك اإلجابة للطالب.
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ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  []املجرد واملزيد من األسامء واألفعال الَّتَّ

 ه األصلية حرف زائد أو أكثر : ما دخل عىل حروفاملزيد        َجيع حروفه أصلية  :املجّرد

ها تاء التأنيث َجيع ،الضامئر املتنلة ،ال التعريف ،ي ( ،ت ،أ ،أحرف املضارعة ) ن -1 :مالحظة هامة

)سألتمونيها  : أحرف الزيادة -3ملعرفة الفعل جمّرد أم مزيد نرّده إىل املايض (  -2ليست احرف زيادة  

 + التضعيف (

 سم املجّرد أمثلة عَل الفعل واال 

 حيفظ  ) جمّرد ( : حروفه األصلية حفظ وياء املضارعة ليست من احرف الزيادة 

 احلسن ) جمّرد ( : حروفه األصلية حسن وال التعريف ليست من أحرف الزيادة 

 َصنعت ) جمّرد ( : حرفه األصلية صنع وتاء التأنيث ليست من أحرف الزيادة

 والضمري املتنل هم ليس من أحرف الزيادة ةرعة ترك وتاء املضاتَتكهم : ) جمّرد ( : حروفه األصلي

هيجروه ) جمّرد ( : حرفه األصلية هجر وياء املضارعة والضامئر املتنلة يف آخره ليست من أحرف 

 الزيادة

 يعلم ) جمّرد ( : حروفه األصلية علم وياء املضارعة ليست من أحرف الزيادة 

 .ية لد والضمري املتنل اَلاء يف آخره ليس من أحرف الزيادةَوَلَدُه ) جمّرد ( : حرفه األصل

  أمثلة عَل الفعل واالسم املزيد 

 ُيَعلِّمه ) مزيد ( : حروفه األصلية علم حرف الالم املضعف يف وسطه حرف زائد 

 مكارم ) مزيد ( : حروفه األصلية كرم واأللف يف وسطه حرف زائد

 واأللف يف وسطه حرف زائدحماسن ) مزيد ( : حروفه األصلية حسن 

 .الوالد ) مزيد ( : حروفه األصلية ولد واأللف يف وسطه حرف زائد
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َد ِمَن الِفْعِل امَلِزيدِ  .1 َتُه َخط  ِِمّا َيْأيت: َميِِّز الِفْعَل امُلَجرَّ  يف ما ََتْ

ْثُلُكْم ُيوَحٰى إيَِلَّ ق -أ اَم َأَنا َبرَش  مِّ ه  َواِحد  ال اهلل سبحانه وتعاىل )ُقْل إِنَّ ُُكْم إَِلٰ اَم إََِلٰ  َيْرُجو َكانَ  َفَمن ۖ  َأنَّ

هِ  لَِقاءَ  كْ َعَمال  َصاحِل ا َواَل  َفْلَيْعَمْل  َربِّ ا ( ُيَّْشِ ِه َأَحد   ) َمّرد ( بِِعَباَدِة َربِّ

)  ( .ىوالغن ،والعفاف ،والتقى ،اَلدى أسألكقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) اللهم إين   -ب

 د (َمرّ 

.  َيْكُثرُ  -ت
ِ
ياُح يف َمدينَِة الَبَْتاء  ) َمّرد (السُّ

ياَدِة: .2 ِد الَكلاِمِت اآلتيَة ِمَن الزِّ )َجَلَس(، ََمالِس)َصِحَب(، ُيصاِحُب )َدَرَس(، ُدروس َجرِّ

 )َمِرَض(. مَتْريض)َسَمَح(، َتسامَح 

َدًة َوُأْخرَ   .3 ٍل ََتْوي َكلاِمٍت َُمَرَّ  ى َمِزيَدًة.َأْنِشْئ َثالَث ُْجَ

 

 

 

 

ُر يف ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن الَكلاِمِت اآلتيِة: .4 َت احلروِف التي َتَتَكرَّ  َضْع َخنًّا ََتْ

، َعالمات، اْستِْعالمات،) عاِل     ، ُعَلامء، ، ُمَعلِّم  ، َيْعَلموَن (عَ  َمْعُلومات   ليم 

          م  ،ل ،احلروف املتكررة: ع       

 

 

 

َدةُ  امُلسافُِر. َرجعَ  الثمُر. نضج الطائرُة. هبنِت   امُلَجرَّ

 مكارماحلياء من 

 األخالق

َم  املعلُم َفهَّ

 الطالَب 

أَحد عىل  حافظ

 النظافة

 امَلزيَدةُ 
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ياَدِة  .5 ًدا ُحروَف الزِّ َدًة َوُأْخَرى َمِزيَدًة، ُُمَدِّ  :اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ اآليت َكلاِمٍت َُمَرَّ

َذا اْلَبَلِد )قال تعاىل )  -أ َذا اْلَبَلدِ  (1ال ُأْقِسُم هِبَٰ َلَقْد َخَلْقنَا   )3 (َوَوالٍِد َوَما َوَلدَ   )2 (َوَأنَت ِحل  هِبَٰ

نَساَن يِف كَبدٍ  ن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحد   (4 (اإْلِ  (( 5)  َأحَيَْسُب َأن لَّ

التي ُتنُح  ،يرضُب مثال يف اإلنسانية النقّيةما أَجل عال الطفولة ! إّنه يتميز بالّنفاء والرباءة و -ب

لّقى تعليمُه يف وأن يت ،تمّتُع بام َتَتطلُبُه الطفولة من لعب ومرحوي ،الطفل حّقه يف أن يعيش حياة هانئة

 .وال ُيَزجَّ يف سوق العمل ،بيئٍة مالئمة

 حفَظ طارق سورة لقامن  -جـ 

ياَدةِ  دُ  امَلزيُد  ُحروُف الزِّ  النص امُلَجرَّ

خلقنا  ،، أقسمقال حيسُب أ األلف

 ، يقدرتعاىل

َوَأنَت  (1ا اْلَبَلِد )قال تعاىل ) ال ُأْقِسُم هِبَٰذَ  -أ

َذا اْلَبَلدِ  َلَقْد   )3 (َوَوالٍِد َوَما َوَلدَ   )2 (ِحل  هِبَٰ

نَساَن يِف كَبدٍ  ن  (4 (َخَلْقنَا اإْلِ َأحَيَْسُب َأن لَّ

 ( 5)  َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحد  

 يتمّيز التضعيف 

 

 تطّلب

 ، ُتنحيرضب

 يتمّتعُ  ،يعيش

 ُيَزجَّ  ،يتلّقى

فاء ز بالّن ما أَجل عال الطفولة ! إّنه يتميّ -ب

 ،يرضُب مثال يف اإلنسانية النقّيةوالرباءة و

التي ُتنُح الطفل حّقه يف أن يعيش حياة 

ويتمّتُع بام َتَتطلُبُه الطفولة من لعب  ،هانئة

وال  ،وأن يتلّقى تعليمُه يف بيئٍة مالئمة ،ومرح

 .ُيَزجَّ يف سوق العمل

 حفَظ طارق سورة لقامن  -جـ  حفظ  
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 [ لف التثنية بعد اهلمزة املتنرفةأ] اْلكِتاَبةُ 

أحد حروف سبقت ب عىل السطر إذاثنية اسم منتهي هبمزة متطرفة  تكتب اَلمزة منفردة عند ت: القاعدة

 .وما عدا ذلك فتكتب عىل نربة ،) زر ذا ود ( : نفنالاال

  .ضوء : ضوءان ،جزء : جزءان  ،: لواء : لواءان مثال 

 عبء : عبئان  ،ُكفء : ُكفئان ،يشء : شيئان ،بريء : بريئان

 

 : اآلتيةِ  ةِ لَ مْ ط  يف اجلُ َخ  هُ تَ ا ََتْ ـ َثنِّ م1

 امَلْرءان َُمْبوءاِن..            انِهِ َس يِّ لِ َت طَ حَتْ   وء  بُ امَلْرُء َُمْ  ــ أ         

 الّشاطِئاِن َنظيفاِن.                               .يف  ظِ نَ  ئُ الشاطِ ــ  ب        

 :ط  َخ  هُ تَ ما ََتْ  ةِ يَ نِ ثْ تَ بِ  راغَ الفَ  لِ مِ كْ ـ  أَ 2

 َجريئانِ ذيعاِن مُ  ذانِ .             هَ ريء  َج ذا ُمذيع  أـ هَ       

 َبطيئانِ  ذاِن الِقطارانِ .        هَ ء  ينِ بَ  الِقطاُر  ذاب ـ هَ       

 .يعانِ رَس  قاِرئانِ ا ُُه              .يع  رَس  ئ  قارِ  َت نْ ج ـ أَ       

 انِ يِّ وَ قَ  َضْوءانِ  ِت يْ يف البَ     ي         وَ قَ  َضْوء   ِت يْ د. يف البَ       

حيَحَة ِِما يف الَقْوَسْْيِ يف ما َيْأيت:3  ـ اْخََّتِ الَكلَِمَة الصَّ

.         ) َمُْلوَءانِ  َِمُْلوَءانِ أــ  الِوعاَءاِن        َمُْلوَئاِن ( ،َعَسال 

 () مِضءاِن، مضيئانِ              مضيئاِن ب ــ املنباحاِن      
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 اإلمالء

، َينَْبِعُث يف َقْلبَِك َضْوءاِن، ُُها والِداَك، َفال ُتْطِفْئُهام،ا ي ِهام َبري ُبنىَّ اُم ِمّا ُتْذنُِب يف َحقِّ ئاِن، َفإهنَّ

ُ واْح  ُِها؛ أِلهَنَّ اّلنَِك ِمْن َحرِّ َجَهنَّمَ ِرْص عىل بِرِّ
 .ام َسامءاِن ُتظِ

 [موحك يف املستقبلطبري ]التع

بدأ طموحي يكرب شيئا فشيئا يف اللحظة التي قرأت فيه كتابا عن القوانني والترشيعات فأخذين 

املحاماة  ، قررت أن أدرسإىل حتقيق العدالة ونرة املظلومالفضول بعيدا يف أن أكون واحدا من يسعون 

 بد يل أن أصله  ووضعت هدفا أمامي ال

 مل يرمن في سوف أجتازها باجلّد واملثابرة وأعلم أن طريقي هذا سوف تعَتضه النعوبات والت

 يعش أبد الدهر بني احلفر بالصعود اجل
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 [دينة أرَياماالستامع ]

أرحيا مدينة  فلسطينية  ُتطلُّ عىل البحر املّيِت، وهَي من أقدِم ُمُدِن التاريخ، يعوُد تارَيها إىل عرشة     

 آالف عاٍم مضت، ُعرفت باسم مدينة القمر.

قوافل التجاريِة والغزواِت احلربيِة، كام ُتعدُّ البوابة لل القدم منذ مهمةٍ  عبورٍ  نقطة أرحيا مدينة ُتعدُّ     

ة لفلسطني، ويمر هبا امُلسافُر من عاّمَن إىل القدس، وُتتاُز بتنّوِع ثامرها وأشجارها؛ مثل النخيل الرشقي

 واملوز وقنب السكر واحلمضيات.

 : تل عني السمثل والتارَيية والدينية األثرية املواقع من كثريا   أرحيا مدينة حتتضنُ     
ٍ
لطان )نبُع ماء

اخلليفة األمويُّ هشاُم بن عبد امللك، ودير القّديس يوحنا املعمدان  قديم  جدا ( وقر هشاٍم الذي بناهُ 

 م.1367)وهو النبي حييى عليه السالم( ومسجد أرحيا القديم، احتلتها إرسائيل عام 

 يف فِْلسطنَي. َأْيَن َتَقُع َمدينَُة َأرَيا؟ .1

  َمدينَُة الَقَمرِ  ُم اآلَخُر الذي ُعِرَفْت بِِه َمدينَُة َأرَيا؟ما االْس  .2

 َسمِّ َبْعَض امَلْزروعاِت التي َتْشَتِهُر هِبا َمدينَُة َأرَيا. .3

ِر. كَّ  النَّخيُل َوامَلْوُز َوَقَنُب السُّ

ا يف َمديَنِة َأرَيا. .4  اْذُكْر َمْوِقًعا َأَثريًّ

ْلطاِن.  السُّ
 َتلُّ َعنْيِ

َت االْحتاِلِل  َمَتى  .5  ؟الصهيوينَوَقَعْت َأرَيا ََتْ

 م.1367عام 
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 القصيدة: ]محى فلسنْي[سم ا

  عبدالرحيم حمموداسم الشاعر :  -

شاعر فلسطيني ولد يف طول كرم اشتهر بقنائده الوطنية واستشهد يف معركة التعريف بالشاعر :  -

 .الشجرة يف فلسطني

 : الدفاع عن الوطن حتى حتقيق النر أو نيل الشهادة  للقصيدةالفكرة الرئيسية  -

الَلةُ املْ   ْعَجُم َوالدَّ

 املعنى الكلمة

 اَلالك الّردى

 الناحية، ويقند الشاعر اَليبة اجلناب

 مُلراد، واملطلوبا املبتغى

 طلَب  رامَ 

 مشقة األذى والظلم. سوم األذى

 .باطن الَكّف  راَحتي َعىَل  روحي َسَأَْحُِل 

 االسَتاحة والطمأنينة اآلَخرينَ  ُمَساَعَدةَ  يف راَحتي َأِجدُ 

 مفرد وجه )جزء من جسم اإلنسان(. الُعداةِ  ُوُجوهَ  بَِقْلبِي َسَأْرمي

 كِباُر الَقْوِم. النِّزاعَ  الَقْومِ  ُوُجوهُ   َحلَّ 

عي  َمْقَتيل/ هِناَيتي. َمْرَ

ليب  .ُغتنب الذي انتزع قهراامل السَّ
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بَُّص ُفْرَصَة اإِليقاِع بِاآلخرين. احلَقود  الذي ُيْضِمُر الَعداَوَة َويََتَ

 النّار. َلظى
ِ
 اسم  ِمْن َأْسامء

ْيُف القاطُِع. احلُسامِ   السَّ

 

َة( يف الَبْيِت الثايِن. .3 ِد الَكلاِمِت امُلَتقابَِلَة )امُلَتضادَّ  َحدِّ

. :َحياة      َمات 

  َيِغيُظ. :َترُسُّ 

 الِعَدى )األعداء(. :ديقالصَّ 

4.  :  هاِت ُمْفَرَد ُكل  ِمَن الَكلَِمتِْي اآلتيَتْْيِ

 امَلنِيَُّة. :امَلنايا

. :امُلنى  ُمنْية 

  
 اْلَفْهُم َوااِلْستيعاُب 

ديِق؟ .1 ًة لِلصَّ  يف َضْوِء الَبْيِت الثايِن، َكْيَف َتكوُن احَلياُة سارَّ

ة َُشيفة.  بَِأْن حَيْيا حياة ُحر 

يِف؟  .2  ما الغاَيتاِن الّلتاِن َتْصُبو إَِلْيِهام َنْفُس الَّشَّ

هاَدُة(.  ُوروُد امَلنايا َوَنْيُل امُلنَى )النَّْرُ أوالشَّ

ليِب "ماذا َقَصَد الشاِعُر بَِقْولِِه:   .3  يف الَبْيِت اخَلاِمِس؟ "َحقِّي السَّ

 (.فلسطني) امُلْغَتَنَبةُ  َأْرَضهُ  قند 
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ريِر فِلِْسنَِْي َومِحاَيتِها يف َنَظِر الّشاِعِر؟ ما النَّريُق إىَِل  .4  ََتْ

 َِحاَيِة احِلياِض بَِحدِّ احلَُساِم.

ُث الّشاِعُر يف الَبْيِت الرابِِع َعِن الَعْيِش الَكريِم، َفام الَعْيُش الَكريُم؟  .5  َيَتَحدَّ

ُجُل يف َوَطنِِه َمهيَب اجلانِِب  .العْيُش الَكريُم يف َأْن َيكوَن الرَّ  َوَتكوُن ُحدوُد َوَطنِِه حَمِْميَّة 

ابِِع؟  .6  بالكاِئِد احلَقوِد. بَِم َوَصَف الّشاِعُر العدو امُلْحَتلَّ يف الَبْيِت السَّ

ُن امَلْعنَى اآليت:  .7  َأيُّ َبْيٍت ِشْعري  َيَتَضمَّ

: النَّرْصِ َأِو ا هاَدِة.َسُأدافُِع َعْن َوَطني َحتَّى ُأَحّقَق إِْحَدى احُلْسنََيْْيِ  لشَّ

يِف ََلا غاَيتانِ   نَىاملُ  َوَنْيُل  امَلنايا ُورودُ           َوَنْفُس الرشَّ

ةُ  َغِويَّ اكيُب َواأْلَساليُب اللُّ  [راجعة عامةم] الَّتَّ

َتُه َخط  يف 1 حيَح ِمَن امُلْعَتلِّ يف ما ََتْ  ما يأيتـ َميِِّز الِفْعَل الصَّ

 تّل من احلّق (  مع يستحيقال تعاىل ) واهلل ال  -أ

وخالق  ،هاالسيئة احلسنة ُتحُ  وأتبع ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) اّتِق اهلل حيثام كنت -ب

 الناس بخلق حسن ( صحيح

.) دى َسَأَْحُِل  :)صحيح(.   أْلقي :)ُمْعَتل     جـ - َسَأمْحُِل  روحي َعىَل راَحتي        وأْلقي هِبا يف َمهاوي الرَّ

 يَت، ُثمَّ َأِجْب َعاّم َيليِه :ـ اْقَرأ النَّصَّ اآل 2

ا بِِرْأِيَك، َفَتْعَتِقَد َأنََّك      ، إِياَك َأْن َتكوَن َمْغرور  َك إِْن َخاَلَفَك، َعىَل باطٍِل، َبْل ُمصيب  يا ُبنَيَّ ، وأنَّ َغرْيَ

َتِمُل اخلَطأ، َورأَي َغرْي  ْع َصْدَرَك، واْجَعْل ِشعاَرَك: إِنَّ رأِيي َصواب  حَيْ واَب.  يا َوسِّ َتِمُل النَّ ي َخطأ حَيْ

، َأْعِمْل َعْقَلَك َوراِع ُحقوَق اآلَخريَن، واْحِرْص َعىل راَحتِهْم.   ُبنَيَّ

 َأَْحَُد َأمني، إىِل َوَلدي.                                              
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  ا َلُه؟أـ  ما الِعباَرُة التي َأْوَّص األَُب اْبنَُه َأْن يِتَِّخَذها ِشعارً 

واَب. َتِمُل النَّ َتِمُل اخلَطأ، َورأَي َغرْيي َخطأ حَيْ  إِنَّ رأِيي َصواب  حَيْ

ع، اجعل، حيتمل،  :َصحيح :ب ــ اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ فِْعاًل َصحيًحا وآَخَر ُمْعَتالًّ  تعتقد، خالفك، وسِّ

 .اْحِرْص أعمل، 

 ، راِع.َتكون: ُمْعَتل  

َتهُ   .ُمنيب   :َخط  يف النَّصِّ َضْبًنا َسلياًم  ج ــ اْضبْط ما ََتْ

ياَدةِ  ْد َكلَِمَة ) ُحقوٍق( ِمَن الزِّ  : َحَقَق )ح،ق،ق( الواو حرف زائد.د ـــ َجرِّ

ليَم آِل 3 ْبَط السَّ َتُه َخط  يف ما َيْأيت:خر ـ اْخََّتِ ِِما َبْْيَ َقْوَسْْيِ الضَّ  ما ََتْ

ةً لُِّم ـ َأْصَبَحْت َمناِدُر التَّعَ         َ ة    .ُمَتَيرسِّ ة   ،) ُمَتَيرسِّ ٍة(                    ،ُمَتَيرسِّ  ُمَتَيرسِّ

، النَّْرُ  النَّرْصَ ـ َلَعلَّ        .                ) النَّْرَ ( ،َقريب   النَّْرِ

، ما ِهَي؟4 َدة   ـ  واِحَدة  ِمَن الَكلاِمِت اآلتيِة َُمَرَّ

، َمْرجِ          ، ُمراِجع  ، َمراِجُع.َرَجعَ ع  جاع  ، اْسَِتْ  ، ُرُجوع 

5: َت الِفْعِل امُلْعَتلِّ حيِح َوَخنَّْْيِ ََتْ َت الِفْعِل الصَّ  ـ َضْع َخنًّا ََتْ

 .َأَكَل ، َشَكرَ ، صامَ ، َسِمعَ ، َوَصَف ، َسَعى        

 [ راجعة عامةم] اْلكِتاَبةُ 

، ُثمَّ َأِجْب عَ   اّم َيليِه:اْقَرأ النَّصَّ اآليَتَ

 الُعْصفوُر والُبنُْدقيُة                        

يَرِة، قاَل ُعْنفور  َصِغري  لِلَعنافريِ     ياِد اّلذي َيْنطاُد الَعنافرَي بُِبنِْدقيِّتِِه الرشِّ َة النَّ  :َقرأِت الَعنافرُي ِقنَّ

؟ واَفَقِت العَ  ُل َوَرَقة  َبْيضاَء َوَرسَم َنْحُن اآلَن بَِأّماٍن، ِلَ ال َنْرُسُم ما ُنِحبُّ نافرُي، فاْختاَر الُعْنفوُر األَوَّ

https://cutt.us/talakheesjo
https://cutt.us/talakheesjo


 
 

81  https://cutt.us/talakheesjo 
 

–  

، َوَرسَم الثالُِث َدجاَجة   ا ََجيَلة  َقة  َوُزُهور  ا ُمرْشِ ا، َوَرَسَم الّثايِن َشْمس  ا ُمنرِي  ِمُل  َفْوَقها َسامء  صافية  َوَقَمر  حَتْ

جاَجِة، أما ُلُم، َفْجَأة   َحبََّة َقْمٍح َذَهبِيٍِّة َتْبَتِسُم لِلدَّ الُعْنفوُر الرابُِع فاْسَتْلَقى َعىَل ُغْنِن َشَجَرٍة َوراَح حَيْ

َعٍة َأَخَذ ِمْن َجناِحِه ريَشة  َوَرَسَم َقَفن   ا، َوبرُِسْ ، فاْسَتْيَقَظ َمْذعور  ا حَيِْمُل ُبنُْدقية  ا رأى يف ُحُلِمِه َصّياد 

  . ِه ُبنُْدقيَّة 
 َوبِداِخلِ

 .حَيِْمُل ُبنُْدقيةٍ  َنّيادٍ بِ  ُعْصفوُر الّرابُِع؟بَِم َحلَم الـ  أ

ا لُِكل  ِمْن:   ب ـ هاِت ِمْن إِْنشائَِك ِمثااًل ُمشاهِبً

 ) مهزة منفردةأ ـ     
ٍ
   .: مسألة ( َفْجَأةٍ  ) مهزة متوسنة ،: بناء( َسامء

َ ) ما االستفهامية قبلها حرف جرب ـ     ؟ ِل  ( نتعاوُن عىل الرب والتقوى؟ال لَ ) ( ال َنْرُسُم ما ُنِحبُّ

 (: َنْحُن اآلَن بَِأماٍن.لِلَعصافريِ قاَل ُعْنفور  َصِغري   ) دخول حرف اجلر عَل اسم معّرف ج ـ   

 ( : أنتم ُملنونللمعلمْيقال املدير ) 

ِد ا2   هْنا بَِتنْويِن النَّْصِب:ـ َجرِّ َتها َخط  يف ما َيْأيت ِمْن ) َأْل( التَّْعريِف، ُثّم َنوِّ  ألَْسامَء التي ََتْ

َة الَقنرَيَة يف الَبْيِت.        ةً قرأُت          أـ َقرأُت الِقنَّ  َقنرية   ِقصَّ

ُجَل الَفقريَ       ا اًل َرُج .                 َساَعْدُت ب  ـ َساَعْدُت الرَّ  َفقري 

 َأْكِمْل َكام يف املِثاِل: -3

َساء  ََجيل               ـ َهذاِن كَِساَءاِن ََجيالنِ          
: َهذا كِ  .ِمثال 

 ِوعاءاِن َكبريانِ َهذا ِوعاء  َكبرِي                        ـ َهذاِن          

كَ ـ  َأْعِط ُمْفرَد الَكلاِمِت اآلتيِة، واْكتُ 4  :ْبها يف َدْفََّتِ

ء  َأْشياء         .: ُجْزء  َأْجزاء، : ِعْبء  َأْعباءٍ ، : يَشْ
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 ـ َأْكِمِل الَفراَغ بِـ) ما( االْستِْفهاميِة، َوَأْجِر التَّْغيرَي امُلناِسَب:5

ُيوُر؟ مَ بـِـ 1     َتَتَكاَثُر الطُّ

 َيْشكو امَلريُض؟ مَّ مِ ـ 2   

 :  سبة بْي القوسْي يف ما يأيتضع عالمة الَّتقيم املنا -6

( :، قال )ول اهللسر( بىل يا :( قلنا )؟رب الكبائر )أكأال أنبئكم ب) (:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) قال

 .(اإلُشاك باهلل وعقوق الوالدين

 اإلمالء

أطلَق سائد  نداء  عاجال  ألهِل اخلري؛ للتكاُتِف ومدِّ يِد العوِن ومؤازرِة امللهوفني، وتقديِم املساعدِة 

  بلدِ  يف فنحنُ  ؟ال ل    للمحتاجنَي، فلّبى َجع  غفري  نداءُه.
ِ
 .والتكافلِ  العطاء

 [ب الوطنحبري ]التع

وعىل تراهبا ، تلك األرض التي فيها ولدت قاها وأصدقها حب الوطنللحب صور عديدة أن

ا وينّدق هذا احلب واجبات جتاهه جيب علينا أن نؤدهيا فنحفظ ، أحبه شعور  ليها أنتميإترعرعت و

، ونعمل عىل رفعته بالعلم النافع واإلخالص يف العمل ونراعي متلكاته من أي عبث ،ترابه من أي اعتداء

ال  اواقع   بذلك يكون االنتامء عمال   ،ليه واضعني منلحة الوطن فوق كل اعتبارإامؤنا إال وال يكون انت

  بدون أفعالقوال  

 ]يافا اجلميلة[ ملحفوظاتا

هري: حممد مهدي اجلوااسم الشاعر  

بمناسبة  1345ألقى هذه القنيدة بيافا يف عام  1133شاعر عراقي ولد عام  :التعريف بالشاعر

تكريمه
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 املفردات

 املعنى الكلمة

 َحلتني أقّلتني

 بغداد وتعني األرض الواسعة الزوراء

 انترش َطبََّق 

 اقََتَب  ُحمَّ 

 ل ُأطِق ضقُت ذرعا

 

 : ِشح األبيات

الطائرة التي أقلته من العراق اىل يافا كانت حتلق برسعة الريح شوقا  يتنور الشاعر أن :البيت األول

  للوصول إىل يافا

ب من َتفا وكأهنا تدفع جناح الطائر لتقينور الشاعر فرحته و شوقه للوصول إىل يا: البيت الثاين

 النجوم 

مفتوح  ها الرائحة الطيبة وكأهنا باب: ينف الشاعر وصوله إىل مدينة يافا وقد انترشت منالبيت الثالث

 من اجلنة 

  ايتحدث الشاعر عن شدة فرحه للوصول إىل يافا وقد امتألت عيونه بالدموع فرح  : لبيت الرابعا

 ال يدري الشاعر عندما رأى يافا من يلوم ويعاتب بسبب حال الدول العربية: البيت اخلامس
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  ؟كيف تفنل احلدود بني الدول العربية وهي أرض واحدةيستغرب الشاعر ويتساءل : البيت السادس

 يتحدث الشاعر عن أن اَلرب يشَتكون يف اللغة ويف الدين فكيف َيتلفون باحلدود ؟  :البيت السابع

 ك ا لذلنه أصبح حزين  وأته يافا بأنه ل يطق مغادرهتا ينف الشاعر حلظة مغادر البيت الثامن :

فهو جاء من العراق التي فيها العراق وفلسطني أهل و أرض واحدة ر أن يعترب الشاع: البيت التاسع

 . يافا التي فيها أيضا أهله ووطنه وطنه وأهله إىل

 

 ملاذا ؟  ،يتصور الشاعر أن النائرة التي أقّلته كانت َتّلق برسعة كالريح -1

 بسبب حبه وشوقه للوصول إىل يافا

 وازن بْي شعور الشاعر يف حالة : -2

 : كان حزينا ول يطق وداعها  مغادرته يافا -ب: كان فرحا مرسورا               ومه إىل يافاقد -أ

  ؟استنتج مقومات َتقيق القومية العربية كام يراها الشاعر ؟ وما رأيك يف ذلك -3

 .واألرض اللغة والدين

 بكل ِما يأيت:إالم رمز الشاعر  -4

 .الشموخ والعلو والقوة: ُعقاب -

 : اللغة العربية الفنحىضاد الفصيحال -

 : القرآن الكريم.الكتاب -

 ؟الشاعر حرف النفي ) ال ( ثالث مرات يف البيت السابع  ركرّ ملاذا  -5

 للتأكيد عىل العوامل التي جتمع وتوحد العرب 
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 استخلص العاطفة التي سينرت عَل الشاعر يف البيتْي األخريين ؟ -6

 ءنتامعاطفة احلب والوالء واال

 من لغتنا اجلميلة ]اإلنسانية سبيلنا[تارات ُم

 عروف الرصايفم: اسم الشاعر

 املفردات

 املعنى الكلمة

 ، الباطلالفسوق الُبهتان

 دفع هبم َطحا هبم

 وناجلن املّس 

 وتَشتُّتضياع  َتْيهاء
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