
 52 من 22 صفحة                                                                          2018-2017/  2/ف 4/ صلغة عربيةمل/أوراق ع   

 

 

 

 الدرس السادس ) جزاء اإلحسان (

(  1نشاط رقم: ) :فهم المقروء 

ْيُث الشَّْكُل ؤَالمضمونُ : الهدفُ   .التَّعبيُر عْن الفَْٔهم  التَّْفصيل يِّ ل لف ْقرَٔة  م ْن حَٔ
 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة:(:1) قمر  تدريب

في إحدى القرى، كان رجل غنّي يساعد الفقراء، وذات مرة خطرت له فكرة عجيبة؛ فقد قام قبل أن يطلع الصبح "  
بوضع حجر كبير وسط الطريق أمام منزله، ووضع تحته صرة مليئة بالنقود، وكتب عليها: مكافأة لمن يبعد الحجر 

 ". عن الطريق
 .................................................... ؟لماذا وضع الغني صرة تحت الحجر -1
 ما رأيك في فكرة الرجل؟ ولماذا؟ .........................................................  -2
 .........ما واجبنا نحو الفقراء؟ ........................................................ -3
 بم نصف الرجل الغني؟ ................................................................ -4

 ......................... :مضاد " مليئة"  جمع " غني" : .............................. - 5
 ...................وظيف التركيب )كتب على( في جملة من تعبيرك.  ....................... - 6 
 ......................................... . أسلوب :فقد قام بوضع حجر كبير  -7
 ؟ .........................................................................أتعلم من الفقرةماذا  -8

 

 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة::  (2تدريب )
المفاجأة أن وجد الشاب تحت الحجر صرة النقود، قرأ ما كتب عليها، ففرح بها، وقال في نفسه: هذا رزق " كانت 

للفقراء. رآه الرجل الغني فتبسم، وقال: سبحان اهلل! أخذ المكافأة من يستحقها، :  ساقه اهلل إلّى، وسأجعل منه حظاً 
 وهل جزاء اإلحسان إل اإلحسان" .

 وجد الصرة؟ .............................................ماذا قال الشاب عندما  -1
 لماذا تبسم الرجل الغني؟ ......................................................  -2
 ........................... :الفقراء مفرد جمع مفاجأة : .............................. -3
 تعبيرك .......................................... وظف التركيب ) فرح بـ ( في جملة من -4
 " قرأ ما كتب عليها، ففرح بها " حاك النمط. -5

 ............................ فـ  .................................
 ؟بم نصف كال من الرجل الغني ................ الشاب ..................... -6
 .....................................................ما نتعلم من الفقرة؟ ...  -7

  (1) ورقة عمل  (6) عمل و رقة   
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( 2نشاط رقم)- :التدريبات اللغوية 
 أكمل بحسب المثال (1تدريب رقم)

 كتب الطالب الدرس              الدرس مكتوب
 ................        قرأ المعلم الدرس 

 ..............  عرف الناس الخبر 
 ...............  طلب أحمد المساعدة
 ...............  سمع الناس المؤذن
 ...............  حفظ المسلم العهد

 منقول( -مأكول –مغمور  –مكسور  –نكمل الفراغ بالكلمة المناسبة ) محمود  (:2تدريب رقم)
 جناح الطائر .............  . -خ
 الحقل ............... بالماء. -د
 الطعام ................ -ذ
 من الصحيفة. ...........الخبر  -ر
 المؤدب ............. الخصال.  -ز

 أكمل بحسب المثال (:3تدريب رقم )
 مشروب  شارب   شرب  
 .......  ......  علم 
 .......  ......   كتب
 .......  ......   زرع
 .......  ......   رفع
 .......  .......  غلب

 رافع ( -مغلوب -مرفوع –) غالب كمل الجمل بالكلمة المناسبة ( :أ4تدريب رقم)
 علم بالدي ............ -أ
 الجندي ........... علم بالده. -ب
 الحق ........... والباطل .........  -ت
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 نضع خطا تحت فعل األمر فيما يلي :( 5) تدريب رقم
 

م  –ساِمح  –اطلب  –أعمل  –اكتب   جاهد –يساعد  –خاصَٔ
 

 مر المناسب نكمل الفراغ بفعل األ( :6تدريب رقم)
 

 ادرس ( –احترم  –ساعد  –اطلب  –) احرص 
 .................. العون من اهلل . -أ
 .................. الفقراء. -ب
 ................ على قول الحق.  -ت
 ................ لكي تنجح. -ث
 ................ والديك. -ج

 
 على كون خمس جمل من إنشائك في كل منها فعل أمر يحث( :7تدريب رقم)

 
 احترام كبير السن  .............................................. –أ 
 الهتمام  بالنظافة  ............................................. -ب
 تعل م القرآن ..................................................... -ث
 .................مساعدة المحتاج .............................. -ج
 الصبر عند الشدائد ............................................  -ح
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 اإلمــالء:( :3نشاط رقم )  
 

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في الجدول حسب نوع الهمزة::( 1تدريب رقم)

 (ل ــ أسئلة ــ الحبوباستمع ــ أغلق ــ امرأة ــ اثنان ــ أم ــ أعشاش ــ انتهاء ــ أو)

 

 همزة الوصل همزة القطع

  

  

  

  

  

 
 أكمل بحسب المثال -( :2تدريب رقم)

 انطلق     انطالق    
 اجتمع     ...........
 انقطع     ...........
 اجتهد    ............
 اختلف   .............
 احتفل  ..............

 
 
 
 
 
 


