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  تليها:اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي 

وعليك أن  الكسل،إذا أردت تحقيق أمانيك فال بد من الجد والتعب وترك  التلميذ:" أيها 

تحاسب نفسك وأن تباعد بينها وبين رذائل األخالق ومذموم الصفات كالغضب والكبر والحقد 

 الطريق. علىفإنها من العقبات 

واجعل هدفك التحلي  الجهد،وابذل غاية  والكد،المشقة  علىواصبر  العلم،وثابر في تحصيل 

فإن أحب  هللا،ونفع إخوانك وأهل وطنك وسائر عباد  وجل،والتقرب إلي هللا عز  بالفضيلة،

 ".إلي هللا أنفعهم لعباده الناس 

  األسئلة:

  القطعة؟كيف تحقق أمانيك كما تفهم من  -1

.......................................................................................................... 

 " رذائل األخالق " "  -2

 أ. رذال                ب. رذيل                 ج. أرذل                د. رذيلة 

 أسلوب:أحب الناس إلي هللا أنفعهم لعباده "   في العبارة السابقة  " إن -3

 أ. توكيد               ب. نداء                   ج. شرط              د. نفي 

  ":كلمة " سائر  " مرادف" ونفع إخوانك وأهل وطنك وسائر عباد هللا  -4

 واقف              د. بعض أ. ماشي              ب. جميع                 ج. 

 السابقة.الجمال في العبارة  " وضح" وأن تباعد بينها وبين رذائل األخالق  -5

.......................................................................................................... 

 .عندكضع التركيب السابق في جملة من  بـــ( )التحلي -6

......................................................................................................... 

 السابقة.أكتب حقيقة وردت في القطعة  -7

........................................................................................................ 

 ةبإلجاا

 الكسل.تحقق أمانيك من خالل الجد والتعب وترك  -1

 جميع  -4أ           -3د               -2

 منه.المادي الذي يتم االبتعاد  ءبالشيشبه الكاتب رذائل األخالق  -5

 يجب علينا التحلي بالصفات الحميدة  -6

  فإن أحب الناس إلي هللا أنفعهم لعباده " حقيقة دينية -7
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

" لقد أسهمت وسائل المواصالت واالتصاالت الحديثة في تيسير االتصال بين الناس، حيث 

مكنتهم من قطع المسافات الشاسعة دون عناٍء أو جهٍد، كما ساعدتهم على الوصول إلى 

 .بغيتهم ومرادهم في زمن ٍ قليٍل دون مشقٍة أو تعٍب "

 األسئلة: 

 ...........................................................أذكر بعض وسائل االتصاالت الحديثة. -1

 كيف أسهمت وسائل المواصالت الحديثة في تيسير االتصال بين الناس؟ -2

.......................................................................................................... 

 )تيسير(:كلمة تعمل وسائل المواصالت علي تيسير حركة االتصال بين الناس.  مرادف  -3

 ر ـيـمـعـد. ت          ل         ـح                   ج. تسهيـوضيـريب             ب. تــأ. تق

 " حيث مكنتهم من قطع المسافات الشاسعة دون عناٍء " . مضاد كلمة )عناء(: . 4

 أ. راحــة              ب. سهــولة                    ج. هــدوء                   د. صعوبـــة 

 وب:وسائل المواصالت في تيسير اتصال الناس " أسلــــــــ" لقد أسهمت  -5

 د. تـوكـيــــــــد        أ. نـهـــــي           ب. أمــــــر                     ج. نــــــداء         

 " وسـائـل المواصـالت توفر الوقت والجهد "   العبارة السابقة: -6

 د. قــيـــمـــة       أ. رأي              ب. حـقـيـقـــة                   ج. مـبـــــــدأ          

 .............................................وظف التركيب )مكنتهم من( في جملة من تعبيرك. -7

 فرق في المعني بين ما تحته خط: -8

 طالب مجتهد.          ) ....................... ( رادم  أ. 

 كل فلسطيني ).........................( رادم  ب. الحرية 

 مـا رأيــك في جلوس اإلنـســــــان طويالً للبحث في شبكة اإلنترنت؟ ولماذا؟ -9

......................................................................................................... 

 والتلفزيون.التليفون واالنترنت والمذياع  -1 :اإلجابة

 قطع المسافات الشاسعة دون عناٍء أو جهد ٍ.مكنتهم من ن -2          

 .  ب       6. د       5. أ      4. ج    3

 الناس مكنتهم وسائل المواصالت من قطع المسافات دون عناء  -7

  يريده( طالب( )ما)اسم  -8

 غير سليم، ألنه يتعب العين والجسم ويضيع الوقت ويلهي عن أداء الواجبات. -9
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

" يشهد هذا العصر تطوراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، فقد توفرت االختراعات الحديثة 

لتصبح مشاعاً لإلنسانية، وتحقق راحة ورفاهية اإلنسان، وتعمل على تذليل الصعوبات التي 

من مكان آلخر، ومعرفة األخبار واألحداث التي تواجهه، فأصبح من اليسير علي البشر التنقل 

 تجري في أي مكاٍن في العالم دون جهد ٍ أو تعب ٍ " 

 العصر؟أذكر اثنين من االختراعات الحديثة التي يشهدها هذا  -1

.......................................................................................................... 

 الحديثة:من فوائد وسائل االتصال  -2

1................................... .....                2..........................................  . 

 )جهــد وتعــب( العالقة بينهما:ار دون جهد ٍ أو تعب ٍ " ــبــرفة األخــ" مع -3

 د. تــقـــــابــــل    أ. تضـــاد          ب. مـقــابــلــة            ج. تــــــــرادف          

 واألحــــداث " مفرد كلمة األحــــداث:  ارــبــرفة األخــمع"  -4

 أ. الحديث         ب.  الحدث                ج. األحــدث                د. الحـــادث 

 ــهــد أو تــعــب ". جمع كلمة )جـــهـــد(:" دون ج -5

 أ. مجهودات     ب. جهود                  ج. مجاهدون               د. جاهدون 

 فقد أصبح من اليسير التنقل من مكان آلخـــر.  أسـلـوب ................ -6

 د. تــوكـــيــد     أ. نفي           ب. نهي                    ج. شــــرط            

 " تعمل على تذليل الصعوبات ".  التعبير السابق يدل على .................... -7

 أ. تسهيل الحياة    ب. تحقيق األمـــن    ج. توفير المال            د. تحسين المواصالت 

 أكتب حقيقة وردت في الفقرة السابقة. -8

...................................................................................................... 

 وظف التركيب " تعمل على " في جملة من تعبيرك. -9

....................................................................................................... 

 ة:فرق في المعني بين الكلمات المحدد -10

 ).........................(   في العالم.أ. نعرف األخبار التي تجري في أي مكان 

 ...........(  .)..............                          اإلبداع.  جائزة العالم ب. تسلم 

 معرفة األخبار واألحداث   توفير الوقت والجهد     التنقل من مكان آلخر  -2الحاسوب والمدفأة             -1 ةاإلجاب

 توفرت االختراعات الحديثة    -8أ       -7د             -6ب            -5ب                  -4أ         -3          

 الكرة األرضية               الخبير  -10نا س                                تعمل الطبيبة على معالجة ال -9         



 

                                موقع الميار التعليمي                       موقع الميار التعليمي                        موقع الميار التعليمي
5           

 

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

 ،المدرسة في الصباح الباكر فرأى في الطريق شيخاً ضعيفاً يجر عربة ً إلى" كان عمر ذاهباً 

أساعده، ال بد أن  نفسه:ى الشيخ وقال في أشفق عمر عل عرقه.وقــد ظهر عليه التعب وسال 

حيــا عمر الشيخ وأخذ يدفع العربة من الوراء بكل قوته حتى وصلت إلى المكان الذي  ة

قال عمر  وشكره،لى عمر إعند ذلك رفع الشيخ رأسه ومسح عرقه والتفت  الشيخ،يقصده 

مسرعاً إلى مدرسته وهو أحب مساعدة الناس، ألن المساعدة واجبةٌ وتابع سيره أنا  للشيخ:

 مسرور ".

 ماذا رأى عمر في طريقه للمدرسة؟ -1

.......................................................................................................... 

 كيف ساعد عمر الرجل؟ -2

.......................................................................................................... 

 أحب عمر مساعدة الناس؟  لماذا -3

.......................................................................................................... 

 ماذا ستفعل لو قابلت رجالً كفيفاً يمشي وحيداً؟  -4

.......................................................................................................... 

 يريد الكاتب أن يقول لنا من خالل القطعة: ........................... -5

 اذهبوا إلى المدارس(. أكتب الصحيح.   -ساعدوا الضعفاء      -)حافظوا على النظافة   

 يعود على ...................... )أساعده(الضمير الهاء في  ه(أساعدبد أن  )ال -6

 أ.  الشيخ              ب. عــمــر             ج. العــــربــة              د. النـــاس 

 أسلوب .................. التعب(ظهر عليه  )قد -7

 .......... )شيخ(:..........   جمع  )ضعيف(:...........  مضاد  )أشفق(:مرادف  -8

 في جملة من تعبيرك وظف التركيب " وصل إلى "  -9

.......................................................................................................... 

 نفسه.ضع مكان ما تحته خط كلمة تؤدي المعنى  أساعده.ال بد أن    -10

.......................................................................................................... 

 جملة:( بعد كل )خطأأو  )صحيح(أكتب  -11

 ..المدرسة شبحاً مخيفاً.  ...................... إلى. رأي عمر في الطريق 1

 .........................   الباكر.الحديقة في الصباح  إلى. كان عمر ذاهباً 2

 ..........................     الناس.. عمر طالب مؤدب ألنه يحب مساعدة 3
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 ةاإلجاب

 شيخاً ضعيفاً يجر عربته           -1     

  الشيخ.المكان الذي يقصده  إلىوصلت  حتىأخذ يدفع العربة من الوراء بكل قوته  -2    

 واجب.لمساعدته للشيخ الضعيف ألن المساعدة  -3   

 والمساعدة.أساعده وأقدم له يد العون  -4   

 توكيد  -7أ              -6ساعدوا الضعفاء           -5   

 حــــــــزن           قـــــــــــوي               شـيــــــوخ   -8   

 مبكراً.وصل الولد إلى المدرسة  -9   

 يجب أن أساعده  -10   

 . صحيح 3. خطأ             2. خطأ         1 -11   
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

 أشرب،أماه أنا ظمآن أريد أن  صرخ:البيت حتى  إلىوما إن وصل  المدرسة.انصرف وليد من 

آكل. أما أنك ظمآن فيمكنك أن تشرب، وأما أنك جوعان فانتظر حتى تصل وأنا جوعان أريد أن 

آمنة من مدرستها، وحتى يعود أبوك من عمله، هكذا تقضى العادات والتقاليد. اجتمعت 

العائلة، وجلس الجميع إلى طاولة الطعام. إنها مآكل شهية يا أماه: من اآلداب العامة، يا بني، 

لمن يحدثك. آمنت يا أمي ة ً وأن تكون آذاناٌ صاغي ،ال نأكل بسرعة ٍ، وأن تمضغ الطعام جيداً أ

 بأن آراءك مفيدة وسأعمل بها.

 .....لماذا صرخ وليد؟ ............................................................................. -1

 من اآلداب العامة في أثناء األكل:  -2

 ................................................. و .....................................................

 مفرد )مــآكــل( ........................... –معنى )شهية( ............................       -3

 هات معنى الكلمة التي تحتها خط في كل جملة:  -4

 والتقاليد ...........................العادات  يتقضأ. هكذا 

 شاطئ البحر .................... علىوقتاً ممتعاً  تقضيب. األسرة 

 وضح الجمال في العبارة السابقة   غالية.األم جوهرة  -5

.......................................................................................................... 

 حوط رمز اإلجابة الصحيحة:

 الفكرة الرئيسة للقطعة السابقة: -6

 قاء أ. األم تقدم البنها درساً في تنظيم الوقت         ج. األم تقدم البنها درساً في احترام األصد

 ب. األم تقدم البنها درساً في آداب الطعام       د. األم تقدم البنها درساً في طهي الطعام 

 أماه أنا ظمآن أريد أن أشرب. العالقة بين " ظمآن " و " أشرب ": -7

 أ. إكمال             ب. ترادف                ج. نتيجة                   د. تضاد 

8-  ً  صاغية ً.  ما تحته خط يعني: وأن تكون آذانا

 أ. محترماً          ب. منتبهاً                  ج. جالساً                  د. مصلياً 

 ةاإلجـــاب

 ألنه ظمآن يريد الماء وجوعان يريد األكل. -1

 لذيذة       مأكل  -3أال نأكل بسرعة    وأن نمضغ الطعام جيداً                 -2

 شبه األم بالجوهرة الجميلة الثمينة الغالية. -5تمضي          تحث    -4

 ب  - 8ج                                  -7ب                        -6
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

من تجرأ اإلنسان على الغابة فقطع أشجارها وأحرق مساحاٍت منها، ليزرعها وليستفيد 

أخشابها بإسراٍف بالغٍ، ونسي أن األشجار تحافظ على العالم كله بامتصاصها ثاني أكسيد 

الكربون وإخراج األكسجين، ويعد قطع األشجار أخطر من عوادم السيارات وأدخنة المصانع 

 على البيئة، فاألشجار رئة العالم ولها الدور األكبر في الحفاظ على هوائه.

 أنسب عنوان للقطعة  -1

 أ. أهمية األشجار         ب. صناعة األخشاب          ج. فوائد األخشاب      د. قطع الغابات 

 ماذا تتوقع أن يحصل لو قطع الناس كل األشجار؟  -2

.......................................................................................................... 

 د قطع األشجار أخطر من عوادم السيارات؟لماذا يع -3

.......................................................................................................... 

 ما مضاد "إسراف" ...............         وما مفرد " عوادم " .................. -4

 ي جملة من تعبيرك " ف ىأدخل التركيب " تجر أعل -5

......................................................................................................... 

 ما الجمال في " األشجار رئة العالم "؟ -6

.......................................................................................................... 

 

 ة اإلجاب

 أ -1

 تشويه البيئة، زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وقلة األكسجين. -2

 ألن األشجار له دور كبير في المحافظة على الهواء. -3

 توفير     عادم  -4

 أي تركيب صحيح  -5

 شبه العالم بإنسان له رئة يتنفس منها. -6
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

وذات يوم ٍ مررت أمام مدرستي القديمة فرأيت  الغصون.كانت في مدرستي شجرة ٌ عالية 

وقفت متجمداً في مكاني  بالفأس،وقد قطعوا جذعها العريض الحبيب  بالشجرة،عماالً يحيطون 

ي تميل وتسقط، وتساءلت: هل يمكن أن أنين الشجرة المؤلم وهوسمعت  بقوة،وقلبي يخفق 

يسقط هذا الصرح الهائل من ذكريات الطفولة فجأة هكذا؟ أيمكن إلنساٍن مهما بلغ من القسوة 

 أن يقضي عليه؟ وما زلت إلى اآلن بعد شهور من الحادث أحزن كلما تذكرت كيف قتلوها! 

 أنسب عنوان للقطعة: -1

شاب            ج. قسوة اإلنسان              د. قسوة أ. قسوة الفأس           ب. صناعة األخ

 الشجرة 

  بالشجرة؟لماذا كان العمال يحيطون  -2

.......................................................................................................... 

 والشجرة.صف العالقة بين الطالب  -3

.......................................................................................................... 

 مضاد " القسوة " ...................         مفرد " الذكريات " ........................... -4

 تعبيرك.وظف التركيب " يحيط بــ " في جملة من  -5

.......................................................................................................... 

  "؟ما الجمال في " سمعت أنين الشجرة  -6

.......................................................................................................... 

 اإلجابات

 ج  -1

 كان العمال يحيطون بالشجرة لقطعها. -2

 عالقة جميلة حسنة، فيها الكثير من الذكريات. -3

 اللين، الرفق                الذكرى  -4

 أي تركيب مناسب  -5

 شبه الشجرة بإنسان مريض يتألم.    -6
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

أصاب قائد الجيش حزٌن ويأٌس بعد هزيمته في الحرب، وبينما كان على هذه الحال، رأى نملة ً 

إلى مكاٍن مرتفع، فوقعت الحبة منها، فعادت وحملتها،  تجر حبة شعيٍر تحاول أن تصعد بها

فأفلتت منها ثانية ً، فعادت وحملتها مرة ً ثالثة، وهكذا إلى المرة الثمانين، حتى نجحت أخيرا ً 

في الصعود بالحبة إلى حيث تريد، فأثر هذا المنظر في القائد، وتبدد الحزن واليأس من قلبه 

 ائه كاألسد، وانتصر عليهم انتصارا ً عظيما ً.فنهض، وجمع جنده، وهجم على أعد

 .بعد هزيمته في الحرب لم شعر القائد بالحزن واألسى؟  -1

....................................................................................................... 

  النملة:تعلم القائد من  -2

 ب. اليأس من النصر                         أ. الحزن على ما فات        

 د. تخـزيـن الشـعيــر                                العزيمة واإلصرارج. 

 بأنــــه:يمكن أن نصف القائد من خالل القطعة  -3

 ب. ضعيف            ج. جبان            د. ظالم           حـكـيـم أ. 

 )ها( في كلمة )حملتها( يعود على:)فعادت وحملتها( الضمير  -4

 د. العدو          حبة الشعيرأ. القائد            ب. النملة               ج. 

 معنى الفعل )تبدد( في قوله )وتبدد الحزن واليأس من قلبه(: -5

 ب. باَت                 ج. عاَد                د. زال َ              زاد   أ.

 ( في قوله )أصاب قائد الجيش حزٌن ويأٌس(:مضاد )يأس -6

 د. القوة           الضعف أ. الفرح         ب. األمــل               ج. 

 األسد )وهجم القائد علي أعدائه كاألســــــــد( شبه الكاتب القائد بــ -7

  أفلت الحيوان القطعة من يده  تعبيرك.استخدم التركيب )أفلت من( في جملة من  -8

.......................................................................................................... 
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

عندما شعر أحد اآلباء بدنو أجله، نادى ولده لينصحه، فقال له: لن أترك لك ماالً أو قصراً، 

لكنى أتركك وفي يدك صنعة ٌ، وفى بدنك صحة ٌ، وفى نفسك أمانة ٌ. بالمال الوافر تستطيع أن 

يعجز أن يقدم لك الصحة واإلخالص واألمانة، فالعمل شرف تشتري كل شيء، ولكن المال 

وثروة ٌ يجعلك بعيدا ً عن ذل السؤال والحاجة، عليك أن تعمل يا بنى حتى تحقق لنفسك 

 النجاح، وتفوز برضا هللا، وتعمل على تقدم المجتمع ورقيه.

 األسئلة:

 ..............................................................................بم أوصى األب ابنه؟  -1

 "؟ما المقصود بــ " في يدك صنعة  -2

.......................................................................................................... 

 ................... )قصر(....   جمع ........ )ثروة(...............   مضاد  )الوافر(مرادف  -3

 معناها:استبدل الكلمة التي تحتها خط كلمة تؤدي  -4

 بني.أن تعمل يا  يجب عليك أن تعمل يا بني "            -

 ........................." المال يعجز أن يقدم لك الصحة ". وضح الجمال في العبارة السابقة. -5

 شبه الماء بالصحة 

 الصحيحة:حوط رمز اإلجابة -

 الفكرة الرئيسة للقطعة السابقة: -6

 أ. العمل يغني عن ذل السؤال                    ب. بالعمل يتقدم المجتمع 

  د. األب ينصح ابنه بالعملوالمجتمع              ج. أثر العمل على الفرد 

 تقدم المجتمع ورقيه. العالقة بين تقدم ورقي:  -7

 د. تضاد          ج. مقابلة                    ترادف .أ. تقابل              ب

 الضمير )الهاء( في لينصحه يعود على: هنادى ولده لينصح -8

 د. النجاح      ج. العمل                          األب .أ. االبن             ب

 عالقة الجملة المخطوطة بما قبلها: حتى تحقق لنفسك النجاحعليك أن تعمل يا بني،  -9

 د. تفصيل                تعليل أ. نتيجة            ب. شرطية              ج.
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

" يحكي أن شابا ً في السابعة عشرة من عمره يعيش في إحدى القرى وكان يتردد كثيراً على 

فأعجب به أساتذته س العلماء في كل قرية وقد حفظ القرآن الكريم ودرس اللغة والتاريخ مجال

وذاع صيته وأصبح يشارك في حلقات دراسية عدة وفى أحد األيام سمع بالخسائر التي لحقت 

بالجيش في معاركه مع العدو فتوجه على الفور إلى الحدود ودخل على األمير وطلب منه 

فأذن له ودارت بين الجيوش معارك عدة فأعجب األمير بحكمته في القتال  المشاركة في القتال

وشجاعته وجعله قائداً ألحد الجيوش فحقق انتصارات باهرة على األعداء ، وتسامع الناس في 

 قريته بذلك فخرجوا فرحين الستقباله عند عودته لوطنه " .

ماذا طلب الشاب من األمير؟  -1

................................................................................................. 

 أسلوب: " قد حفظ القرآن الكريم "  -2

 أ. شرط             ب. نهي             ج. استدراك               د. توكيد 

 ":جمع كلمة " شــاب  -3

 معاً  ج(+  )بد.         ج. شبان                      أ.  شابات          ب. شباب

 ":مفرد كلمة " خســــائر  -4

 د. خاصرة          أ. خاسرة          ب. خسارة           ج. خاسر         

 على الفور إلى الحدود " التعبير السابق يدل علي:" فتوجه  -5

 ج. استعداده للتضحية    د. كل ما سبق صحيح أ. حب الشاب لوطنه    ب. استيائه مما سمعه    

 عالقة جملة )وجعله قائداً ألحد الجيوش( بما قبلها: -6

أ. سبب                      ب. نتيجة                           ج. مقابلة                           

 د. ترادف 

 فرق في المعني بين ما تحته خط: -7

 على المجالس العلماء ......................... كثيراً يتردد أ. وكان 

 القاضي في إصدار القرار    .........................يتردد ب. ال 

 ضع التركيب " يشارك في " في جملة من تعبيرك  -8

.......................................................................................................... 

ما رأيك فيما فعله األمير مع الشاب؟  -9

.......................................................................................................... 

 ..............................................................ما القيمة التي تعلمتها من القصة؟  -10
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

" ال توجد مضغة في الجسم كالقلب، فهو يزخر بألوان من المشاعر، وهو موطن السعادة، قد 

يسيطر على األلباب، فيشعر االنسان أنه يحيا بين الروابي، يعزف على أوتار القلوب، التي ال 

يتوقف نبضها ليل نهار، وان حدث ذلك وتوقف فسيسود السكون لألبد، فاجعل أخي عقالً 

 األلوان ". يسمك تهنأ في عيشك، وتحقق غاياتك، وترسم حياتك، وتلونها بأزهسيدا ً على ج

 الفكرة الرئيسة للقطعة السابقة: -1

 أ. سيطرة القلب على األلباب                    ب. القلب هو الطريق للسعادة 

 ج. القلب موطن المشاعر واإلحساس          د. القلب جزء مهم في جسم اإلنسان.

 )أنـــه يـحيـــي بيـن الروابـــي( أسـلــوب: -2

 أ.  شرط           ب. نهي             ج. نداء             د. توكيد 

  )األلباب(:مفرد كلمة  -3

 لبابة              ج. اللب          د. لبوة أ. اللبيب          ب. 

 جمع كلمة )موطن(:  -4

 نون         ج. مواطن                     د. ال شئ مما ذكر أ. أوطان                 ب. مواط

 )وإن حدث ذلك وتوقف فسيسود السكون لألبــد( التعبير السابق يدل على: -5

 أ. الحياة والنشاط        ب. الموت            ج. الموافقة والخضوع        د. العيش بسعادة 

 فرق في المعني بين ما تحته خط:  -6

 و يزخر بألوان من المشاعر     ....................أ. فه

 ب. لون الرسام اللوحة بألوان جميلة ....................

)يعزف على أوتار القلوب( ما الجمال في التعبير؟  -7

.......................................................................................................... 

 أكتب حديثاً شريفاً أو بيتاً شعرياً مما تحفظ عن فكرة القطعة. -8

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 )القلب أهم جزء في جسم كل منا( عين الجملة التي تحمل هذا المعني في القطعة. -9

.......................................................................................................... 

 تك.ما رأيك في سيطرة القلوب علي العقول؟ وضح إجاب -10

.......................................................................................................... 
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

وذكرك دائماً يعطر لساني نشأت علي  فؤادي،فاسمك محفور في  عندي،أنت أغلي شيء " 

وبعثت شمسك في بدني الدفء والحياة غذيت من خيراتك وسقيت  سماؤك،وأظلتني  أرضك،

واألصدقاء لهذا أحبك وأفخر  األهل،وملتقي  الصبا،فيك مالعب  هواءك،وتنسمت  بمائك،

وألبي النداء حينما يتجرأ األعداء  أجلك،يا وطني لست وحدي  انتصاراتك،وتسعدني  بمجدك،

 ألنك أنت الحياة وال حياة إال بك "  لك،بل هناك من ضحوا بالحياة فداء  عليك،

 السابقة:الفكرة العامة للقطعة  -1

 أ. حب الوطن واالنتماء إليه                      ب. الوطن هو الحياة 

 ج. فضل الوطن                                   د. التضحية من أجل الوطن 

 ........................................................حدد من القطعة ما يدل على فداء الوطن  -2

 كيف يخدم كل واحد من الشخصيات التالية وطنه: -3

 المعلم: .........................................................................

 ........الجندي: ...............................................................

 الطالب: .......................................................................

 )اسمك موجود في فؤادي( أي التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟  –)اسمك محفور في فؤادي(  -4

.......................................................................................................... 

المعنى  علىاجعل الجملة مثبتة محافظة  أجلك(وطني لست وحدي  )يا -5

.......................................................................................................... 

 ............................................................... الوطن؟ما هو نداء  النداء.وألبي  -6

 توكيد [ –نهي  –قصر  –] نفي     " وال حياة إال بك " أسلوب         -7

 فوائد [ –فؤدات  –فؤاد  –" اسمك محفور في قلبي " جمع فؤاد ] أفئدة  -8

 لعبة [ –ملعب  –لعب  –] العب     مالعب  الصبا مفردمنك مالعب  -9

 ............................................. وضحها.ة جمالية " ذكرك يعطر لساني " صور -10

 ............................................................................. لوطنك؟ماذا تتمني  -11

 ......................................................... السابقة؟أذكر قيمة وردت في القطعة  -12

 ضع التركيب " ضحي بــ" في جملة من تعبيرك ............................................. -13

 فرق في المعنى لما تحته خط: -14

 ......................               الصبا أ. هبت رياح 

 ......................      الصبا ب. في الوطن مالعب
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  

" العمل ضرورة إنسانية إلعمار األرض وتحقيق رسالة اإلنسان عليها، ولم يأت ذكر اإليمان 

في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إال مقرونا بالعمل، لذا حث اإلسالم على العمل، وقد 

القيامة، ولم يكن ذلك إال لحرصه على جعل األمة اإلسالمية وعد العاملين بالثواب العظيم يوم 

 أمة عاملة، قال تعالي " وقل اعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ".

 لماذا يعتبر العمل ضرورة إنسانية؟ ............................................................ -1

 لكريم والسنة النبوية الشريفة؟ ...............................بم قرن ذكر اإليمان في القرآن ا -2

)العمل ضرورة إنسانية إلعمار األرض وتحقيق رسالة اإلنسان عليها( الضمير في عليها  -3

 على: يعود 

 أ. ضرورة             ب. األرض               ج. رسالة             د. ليس مما سبق 

 لثواب العظيم. األسلوب السابق: قد وعد العاملين با -4

 ج. توكيد             د. استفهام                     هيأ. نفي                 ب. ن

 مرادف كلمة " حث " في عبارة )حث اإلسالم على العمل(  -5

 أ. أرسل              ب. وعد                     ج. أكرم             د. شجع 

 )اعمار( في عبارة )العمل ضرورة إنسانية إلعمار األرض(مضاد كلمة  -6

 أ. تقسيم              ب. تدمير                    ج. تشويه           د. توزيع 

 مفرد كلمة )العاملين(  -7

 أ. العمل             ب. العامل                   ج. المعمل           د. المعمول 

 جمع كلمة )أمة(: -8

 أ. أمـم              ب. أمهات                   ج. إمــاء            د. أميــون

 " وقل اعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله والمؤمنون " اآلية السابقة تحث علي:  -9

 أ. كثرة العمل     ب. تنويع العمل             ج. إتقان العمل      د. إنهاء العمل 

 مان في القرآن الكريم إال مقروناً بالعمل. حاك النمط السابق.لم يأت ذكر اإلي -10

....................................................................................................... 
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

تتعدد الهوايات بتعدد المواهب فيقبل كل إنسان على ممارسة ما يحبه ويهواه فمن يهوي " 

الرياضة يتابع أخبار الالعبين واألندية التي يشجعها ويلتحق بأحد األندية ومن يهوي المطالعة 

ئد والمجالت ومن يهوي الرسم يعبر عن أحاسيسه يكثر من قراءة القصص والحكايات والجرا

وأفكاره من خالل لوحاته فالرسم بمثابة عالج اإلنسان منذ القدم وهو وسيلة من وسائل تخزين 

 الثقافة والكتابة ولقد أصبح بالتدريج نوعا من أنواع اإلبداع " 

 العنوان المناسب للقطعة هو: -1

 أ. هواية الرياضة           ب. هواية الرسم          ج. هواية المطالعة         د. تعدد الهوايات 

 مفرد األندية في عبارة )يلتحق بأحد األندية(  -2

 أ. الندي                    ب. النداء                   ج. النادي                   د. األندى

  اإلبداع(نوعا من أنواع  )أصبحمعني اإلبداع في   -3

 أ. االبتكار                ب. التطوير                 ج . اإلنجاز                د. االكتشاف 

  الثقافة(:تخزين  )وسيلةفي جملة  )تخزين(مضاد كلمة  -4

 د. تضييع  أ. انهار                 ب. تجميع                    ج. تفريغ                  

 يحب( عالقة:  –العالقة بين كلمتي )يهوي  -5

 أ. تضاد               ب. تعليل                      ج. تقابل                   د. ترادف 

 لماذا تتعدد الهوايات؟ ............................................................................ -6

 ابة عالج اإلنسان. أكد الجملة السابقة بمؤكد مناسب ................................الرسم بمث -7

 من حقوق اإلنسان التي تضمنتها القطعة؟ ....................................................... -8

 ...........وظف التركيب )يقبل على( في جملة من تعبيرك .................................. -9

 ما هوايتك المفضلة، وماذا تفعل لتنميتها؟ ....................................................  -10
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 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

ويلعب القطاع الزراعي  فلسطين،" تعتبر زراعة األشجار الحمضية من الزراعات القديمة في 

دورا رئيسيا في الحياة االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني ويعد المورد األساسي لعدد 

كبيرمن األسر حيث يسهم بجزء ال يستهان به في التجارة الخارجية ولثمار الحمضيات أهمية 

هي غنية بالموارد المعدنية الرئيسة لإلنسان ولقد كان لالحتالل آثاراً سلبية علي هذه كبري ف

 ".الزراعة وتصديرها فقد قام المحتل بعدة ممارسات أثرت سلبا علي اقتصادنا الفلسطيني 

 كبيرمن األسر(؟ ...................................... ما المقصود بـ )المورد األساسي لعدد -1

 .................................. الفلسطيني؟ما الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في حياة  -2

 من أنواع الحمضيات التي تزرع في فلسطين ................................................. -3

 وضح ذلك  الوطني.انعكس ما فعله المحتل سلباً على فلسطين واقتصادها  -4

......................................................................................................... 

 مفرد كلمة " آثار "  سلبية(كان لالحتالل آثاراً  )ولقد -5

 أثر                ب. مآثر                ج. تأثير                 د. أثيرأ. 

 في جملة )تعد المورد األساسي( :مرادف كلمة )المورد(  -6

 أ. السبيل           ب. المصدر             ج. الثمر                د. األساس

 به( أسلوب:يستهان  )ال -7

 أ. نفي             ب. توكيد                ج. استفهام             د. نهي 

  (:مضاد كلمة )سلبية -8

 أ. ضارة         ب. إيجابية               ج. متعددة             د. كثيرة 

  (:جمع كلمة )القطاع -9

 أ. القطاعات     ب. األقطاع             ج. المقطوع          د. القطاعات 

 الضمير في كلمة تاريخها: –. يعود تاريخها للقرون السابقة 10

 ج. مخاطب          د. ليس مما ذكر           أ. متكلم         ب. غائب      

 . حاك النمط اللغوي: لقد كان لالحتالل آثارا سلبية على هذه الزراعة 11

                            ...................................................... 

الحياة "  . وضح الجمال في العبارة " يلعب القطاع الزراعي دورا رئيسا في12

.......................................................................................................... 

 .ضع التركيب " أثرت في " في جملة من تعبيرك ..............................................13

 فرق في المعني بين ما تحته خط:. 14
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 القطاع الزراعي دوراً رئيساً في الحياة االقتصادية  يلعب. 1

 الطفل بالكرة مع زمالئه  يلعب. 2

 األســر . تعد الحمضيات المورد األساسي لعدد كبير من 3

 بعد أن قضي محكوميته. األسـر. خرج السجين من 4

 هذه الزراعة هامة.تعد . 5

 البنت األرقام بسهولة  تعد. 6

 كراً.األم الطعام مب تعد .7

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

" طار غراب جائع عن الطعام، فشاهد ثعباناً قد التف حول نفسه في دفء الشمس، فانقض 

، وطار به إلى مكان يأكله فيه، لم يستسلم الثعبان لمصيره، بل أخذ عليه، وأمسكه بين مخالبه

يتلوى بين مخالب الغراب حتى تمكن من رفع رأسه، وعض الغراب عضة سامة قاتلة. قال 

ما أسوأ حظي! لقد فزت بغنيمة طيبة، لكن حياتي  –الغراب: وقد أحس بالموت يقترب منه 

 كانت ثمناً لهذا الفوز ".

 ..........للقطعة ............................................................... أنسب عنوان -1

 عم كان الغراب يبحث؟ .................................................................... -2

 .........كيف كانت نهاية الغراب؟ ........................................................ -3

 قتل( –قابل  –مرادف أنقض: )هجم  -4

 أحسن ( –أقبح  –مضاد أسوأ:  ) أجمل  -5

 خالب ( –مخلب  –مفرد مخالب:   ) مخلوب  -6

 الغربان ( –الغريب  –جمع غراب :    ) الغرابين  -7

 نفي( –نداء  –لم يستسلم الثعبان لمصيره أسلوب )توكيد  -8

في جملة من تعبيرك  )فزت بـ( ضع التركيب اللغوي -9

.................................................................................................... 

 حاك النمط اللغوي التالي: -10

 ما أسوأ حظي! 

................................................................................................. 

 الدرس الذي نتعلمه من القصة السابقة: ................................................ -11
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 النصوص الخارجية:

 اقرأ األبيات التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

 وقاك هللا يا وطنـي          من اآلفــات والــمـحـن 

 ولست أمـن بالثـمـــن           فداؤك مهجتـي أبداً 

 أحــبك سيــدا حــراً         عظيم الشـأن يا وطني 

 ففيك أواصر القــربى       وطيب األنـس والســكن 

 ن ـزمـد الـرها يـوفـيك روائــع الذكرى      تسط

 .......................................األخيرين؟ لماذا يدعو الشاعر لوطنه كما تفهم من البيتين  -1

 ففيك أواصر القــربى        مرادف " أواصـــر" : -2

 أ. روابط          ب. صفات             ج. طباع                 د. عوامل 

 أسلـــوب: بالثـمـــن.ولست أمـن  -3

 د. نفي     أ. نداء           ب. توكيد               ج. شرط            

 .السابقة؟ ............................................ما داللة العبارة  أبداً(مهجتـي  )فداؤك -4

 ضع كلمة ) وقاك ( في جملة مفيدة من تعبيرك . ........................................... -5

 وضح الجمال في العبارة السابقة ..................................... الزمن(يد  )تسطرها -6

  ولماذا؟ وطنه؟ما رأيك فيمن يقصر في الدفاع عن  -7

...................................................................................................... 

 اإلجابة:

 ربي وطيب الذكريات والراحة والطمأنينة . ألن الوطن فيه أواصر الق1

 . د3. أ                                  2

 . تدل العبارة على شدة حب الوطن واالستعداد للتضحية من أجله.4

 . وفاك هللا من كل سوٍء.5

 . سبه الشاعر الزمن باإلنسان الذي له يد تسطر وتكتب.6

 نه بسبب ما قدم لنا من خيرات.ن الوطن يستحق الدفاع ع. ال يعجبني، أل7

 نسان ال يستحق أن يعيش في هذا الوطن.إلهذا ا                  
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 يقول الشاعر في وصف القدس:

 نبني لها خير البناء              نعلو بها إلى السماء

 ندين فيها بالوفاء                 والقدس أولى بالفداء

 ........................................................................لماذا يهتم الناس بالقدس؟  -1

 ما واجبنا تجاه القدس؟ ........................................................................... -2

 :(الفداء)والقدس أولى بالفداء.  معني كلمة  -3

 ج. الحب                 د. العمل      أ. العطاء         ب. التضحية         

 . ندين فيها بالوفاء.  مضاد كلمة )الوفاء(: 4

 ا. الغدر         ب. الكذب                  ج. النفاق                د. السخرية    

 ........)هي الحمى وهي الحرم( التعبير السابق يدل على: ..................................... -5

 ......)نعلو بها إلى السماء( وضح الجمال في التعبير السابق ................................... -6

 ......)نبني لـ( ضع التركيب السابق في جملة من عندك ........................................ -7

 ..................................................................ما القيمة المستفادة من األبيات؟   -8

 اإلجابة:

 وسلم.يهتم الناس بالقدس ألن فيها المسجد األقصى وهي مسرى الرسول صلي هللا عليه  -1

 أن نعمل على تحريرها ونقدم للغالي والرخيص فداء لها. -2

 أ -4ب                  -3

 تهاقدسيتها وعلى أهمي -5

يمكن حمله وشبه الشعب الفلسطيني بطير يحمل مدينة القدس ويعلو  ءشبه مدينة القدس بشي -6

 السماء. يبها ف

 نبني للقدس خير البناء. -7

 حب مدينة القدس والتضحية من أجلها. -8
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 إن المعارف للمعالي سلم         وأولو المعارف يجهدون لينعموا 

 دم ـــعـوالعلم زينة أهله بين الورى     سيان فيه أخو الغنى والم

 دم ــــقــتـا تـالد بـأهـلهـــبـــأنت من بالدها      إن ال فأخدم بالداً 

 الثالث؟الد حسب فهمك للبيت بمن تتقدم الب -1

.......................................................................................................... 

  بالدك؟كيف يمكن أن تخدم  -2

.......................................................................................................... 

 المعارف:مرادف    .سلمإن المعارف للمعالي  -3

 أ. المعروف            ب. المعرفة             ج. المعرف               د. العارف 

  )تتقدم(مضاد   تـتـقدم.إن البــالد بـأهـلها  -4

 أ. ترجع               ب. تزول                ج. تتأخر                  د. تبعد 

 بينهما:العالقة  والمعدم( )الغني -5

 مقابلة أ. ترادف             ب. تضاد               ج. تقابل                   د. 

 فأخدم بالدا أنت من بالدها؟  أسلوب: -6

 شرط                 ج. أمر                   د. توكيد  أ. نهى              ب.

 وظف " تتقدم " في جملة من تعبيرك  -7

.......................................................................................................... 

 ما واجبنا نحو العلماء؟  -8

.......................................................................................................... 

 اإلجابة

 تتقدم البالد بأهلها  -1

 ندافع عنها  -2

 أمر  -6تضاد     -5                                   -4المعرفة                       -3

 بة في دراستها تتقدم الطال -7

 أن نقدرهم. -8
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 ديــــع ــما أجمــــل الربيـــع        وجوه الب

 تغـــــرد الطيــور          وترقــــص الطيور

 ويفرح الجميع            

 ما أجمل السماء           يحلو به الغناء 

 ويفرح األطفال           بالزهر والجمال 

 ما أجمل الربيع              

 الربيع؟لماذا تغرد الطيور وترقص الزهور في فصل  -1

.......................................................................................................... 

 القوسين:حوط الصحيح مما بين  -2

 الخريف(  -الشتاء   -)الربيع ...........      فصل يأتي فصل الربيع بعد  

 تعبيرك.حاك األسلوب السابق بجملة من   السماء!ما أجمل  -3

.......................................................................................................... 

 ....................ما الجمال في قوله )ترقص الزهور( ....................................... -4

 عبر عن سر جمال الربيع بجملة من تعبيرك غير ما ورد في النص السابق  -5

.......................................................................................................... 

 ضع دائرة حول الكلمة الشاذة وبين السبب: -6

 تفرح( السبب: ..............................................  -تحزن   -ترقص     -)تغرد 

 معني )البديع( .............................  مضاد )الجمال( : ..................... -7

 مفرد )األطفال( : .............................  جمع )جـــــــو( : ......................

 اإلجابة

1-  

 الشتاء  -2

 ما أسرع القطار! -3

 شبه الزهور بالطفلة التي ترقص  -4

 أتاك الربيع والفرح والسعادة  -5

 ألن باقي الكلمات تدل على الفرح   -تحزن  -6

 الجميل / اللطيف                      القبيح  -7

 الطفل                                  أجواء     
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 في صباحي، في مسائي       أنت مرآة لنفسي      

 يا أخي أنت أليفي          أنت في عيني ضيائي 

 وان صفائي ــلم تلد أمي أليفي            وهو عن

 في حياتي فهو عوني      وسروري وهنائي 

 ..............بيات عن  تتحدث األ -1

 د. األم أ. المرآة            ب. الصديق             ج. األخ              

 أمي أليفي " هي جملة:جملة " لم تلد  -2

 أ. نهي             ب. نهي                 ج. نداء              د. شرط 

 العالقة بين كلمتي " سروري " و" هنائي" عالقة ................. -3

 ....................مضاد )صباحي( ................          مرادف )عوني(  -4

 وضح الجمال في العبارة التالية: )أنت مرآة لنفسي(  -5

.......................................................................................................... 

 اإلجابة

 الصديق  -1

2-  

 ترادف -3

 مسائي            صديقي / مساعدتي  -4

 شبه األخ بالمرآة التي تعكس صفاتنا  -5
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 خلقت محبا لكل األنام          وإن المحبة لي مذهب 

 يذنب؟أصفح عمن أتي مذنباً          ومن في البرية ال 

 وأبسط للجار ظل األمان      إذا هزه حادث مرعب 

 ومن في النجوم له مأرب       أصحب كل كريم الطباع

 خالل تعلمتها من أبي         فنعم الخالل ونعم األب 

  األول؟بم وصف الشاعر نفسه في البيت  -1

........................................................................................................ 

  أبيه؟ماذا تعلم الشاعر من  -2

.......................................................................................................... 

 لألبيات:العنوان المناسب  -3

 أ. حب اآلخرين        ب. األخالق الكريمة         ج. حب األب         د. اإلحسان إلي الجار 

  علي:" أصفح عمن أتي مذنباً " تعبير يدل  -4

 أ. المساواة            ب. التعاون                    ج. العفو              د. االعتذار 

 مضاد كلمة " كريم " في قول الشاعر ....." كريم الطباع " : -5

 د. ندل         أ. قليل               ب. لئيم                         ج. قاسي     

 ومن في البرية ال يذنب؟  يقصد من االستفهام أن: -6

 أ. كل الناس يذنبون                            ب.  بعض الناس يذنبون    

 ج. ال أحد من الناس يذنب                    د.    هللا يغفر ذنوب الناس 

 اإلجابة

 باإلنسان المحب لكل الناس  -1

 جار، الصفح عن المذنب، مصاحبة كريم الطباع احترام ال -2

 ب -3

 ج -4

 ب -5

 أ -6
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 يا قدس يا محراب يا منبر         يا نور يا إيمان يا عنبر

 أقدام من داست رحاب الهدى     ووجه من في ساحها أعبر

 ى أحمد تفخر؟من لوث الصخرة تلك التي       كانت بمسر

 وأمطر القدس بأحفاده             فاحترق اليابس واألخضر 

 والبغي مهما طال عدوانه        فاهلل من عدوانه أكبر 

 من الذين داست أقدامهم رحاب المسجد األقصى؟  -1

......................................................................................................... 

 بم وصف الشاعر القدس في األبيات؟ ......................................................... -2

 العنوان المناسب لألبيات: -3

 أ. أنين القدس        ب. محراب القدس         ج. ساحات القدس        د. الصخرة المشرفة 

 وأمطر القدس بأحفاده.   تعبير يدل علي:  -4

 أ. غياب الحقد      ب. رفض الحقد             ج . نزول الحقد         د. كثرة الحقد 

 ما مضاد كلمة " طال " في قول الشاعر " والبغي مهما طال عدوانه "  -5

 أ. صغر            ب. استمر                   ج. قصر                د. اشتد 

 ت بمسرى أحمد تفخر؟ يقصد من االستفهام؟من لوث الصخرة تلك التي   كان  -6

 أ. استبعاد قيام المحتل بتلويث الصخرة                ج. توضيح ما قام به المحتل من تلويث الصخرة 

 ب. رفض ما قام به المحتل من تلويث للصخرة       د. الموافقة على ما قام به المحتل من تلويث للصخرة 

 

 اإلجابة

 المحتلون -1

 بالنور، بالعنبر، باإليمان  -2

 أ -3

 د -4

 ج -5

 ب  -6
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 يا كتابي أنت أوفى األصدقاء          أنت بين الصحب عنوان الوفاء 

 كل ما فيه جميل مبهج                 أنت كالروضة طيباً ورواء 

 أعلن الرحمن في آياته                 إنما يخشى اإلله العلماء 

 بيات عن:األ تتحدث -1

 أ. أثر العلم على الفرد والمجتمع                ب. مكانة العلماء

 د. حسن اختيار األصدقاء                           أهمية الكتاب وأثرهج. 

 أنت أوفى األصدقاء. ما تحته خط أسلوب: يا كتابي -2

 د. شرط               نداءأ. نهي             ب. نفي              ج. 

  صاحب وعنوان الوفاءيعد الكتاب أوفى األصدقاء ألنه  -3

 مرادف )يخشى( .....................        مضاد )الوفاء( ................. -4

 وضح الجمال في )أنت كالروضة طيباً ورواء(. -5

.......................................................................................................... 

 أنا إنسان أنا إنسان        أحلم أن أحيا بأمان 

 في وطن يزهو بالحب    زهو عصافير البستان 

 زاهية     كالورد بأحلى األلوان  شعبيوكرامة 

 ً  دل     وتصان حقوق اإلنسان حين يسود الع حقا

 لألبيات:العنوان المناسب  -1

 د. عصافير البستان         حقوق اإلنسانأ. جمال الطبيعة      ب. الورد الزاهي       ج. 

 (:)حقاً حين يسود العدلفي قوله  )يسود(مرادف  -2

 يزول أ. يظهر              ب. ينتشر                ج. يجتمع                د. 

 بأمان بم يحلم الشاعر كما تفهم من البيت األول؟ -3

......................................................................................................... 

 لورد بأحلى األلوان.وكرامة شعبي زاهية كا -4

 الزاهية شبه الشاعر كرامة شعبه في البيت السابق بـــ

 لألطفال أحالم متعددة. فما هو حلمك الذي ترجو أن يتحقق؟ -5

.......................................................................................................... 

 الشجاعة ومضاد كلمة )العدل(        البساتين  جمع كلمة )البستان( -6
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 التعـبيــــــــر

 والتضحية.ويحشد في قلوبنا كل معاني الوفاء  بقوة،إن حب الوطن يخفق في صدورنا 

 نحوه.عن حبنا للوطن وواجباتنا  أكتب ستة أسطر تتحدث فيها

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

يعمل ليالً ونهاراً ليحافظ على سالمتك ويؤمن لك  رسمي،شرطي المرور رجل في زي 

 حولك.لتسير مطمئناً على حياتك وحياة من  الطريق،

 نحوه. النظام، وواجبكا الموضوع موضحاً دور شرطي المرور في الحفاظ على أكتب في هذ

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

في هذا الموضوع  األشجار، أكتبالربيع فصل الجمال والبهجة فيه تتفتح األزهار وتورق 

 خمسة أسطر.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 أرضهم.ينيون في فيها عن األم ودورها في دعم صمود الفلسط ثأسطر تتحد* أكتب ستة 

يا لها من امرأة قوية بكل الصفات تدفع بابتسامة وتشقى من المهد إلى اللحد وتنوب عن األب 

بوابة سجن  في غيابهما وتقدم الفداء تلو الفداء من المعاناة شربت وهي إما أن تكون عليواألخ 

أو علي باب محكمة ترفع شعار الحرية قدمت الشهداء فداًء للوطن وقدمت االسري والجرحى 

فكانت عنوانا لصمود الفلسطينيين في أرضهم ولم تبخل يوماً علي الوطن بالنفس والمال والولد 

 وتقدير.فلها منا كل تحية 
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أكتب في هذا الموضوع  واألبطال.هداء * األم الفلسطينية رمز العطاء صانعة األجيال أم الش

 الحصار.موضحا معاناة األم الفلسطينية في ظل 

* أكتب موضوعا إنشائيا حول " فصل الشتاء مستفيدا من العناصر اآلتية وموظفا عالمات 

 الترقيم المناسبة:

 واجبنا نحو المحتاجين في هذا الفصل  –حال الناس في هذا الفصل  –وبركة  رفصل الشتاء خي–فصول السنة  

أكتب في هذا الموضوع مبينا  عنه.* الوطن ملجأ اإلنسان ومالذه وال يفرط فيه وال يتنازل 

 نحوه.أهمية الوطن وواجبك 

ضروريتها، تحدث عن  فيها.* النظافة ضرورية للفرد والمجتمع والذين يدعون إليها ويرغب 

 النظافة.ي نشر وواجب الفرد للمساهمة ف وفوائدها

 والمجتمع.* اإلسالم حث على التعاون لما له من أثر على الفرد 

أكتب حول ذلك في ظل الواقع  الحقوق،* الصمود والثبات على المبدأ هما طريق النصر ونيل 

 الفلسطيني.يعيشه الشعب  الذي

كفر إلى النور * محمد رسولنا العظيم صلي هللا عليه وسلم أرشد البشرية وأخرجها من ظلمات ال

أكتب موضحا واجب كل  السنين.يضئ درب المسلمين المخلصين على مر  الذياس ر هو النب

 وسلم.مسلم تجاه الرسول العظيم محمد صلي هللا عليه 

صفات تميزه عن غيره من الطالب وتجعله واثقا من له  الجميع.يحبه  الذي المثالي* الطالب 

يصبو إليه. أكتب موضحا الطالب المثالي وكيف تكون  نفسه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ما

 مثله.

أكتب خمسة أسطر تتحدث  وأدبه.العالمين في أخالقه  –صلي هللا عليه وسلم  –* فاق الرسول 

 الكريم، وواجبنا نحوه.فيها عن أخالق الرسول 

ذا الموضوع * بعث هللا رسوله الكريم هداية ورحمة بعباده، لينير لهم دروب حياتهم. أكتب في ه

  ما ال يقل عن خمسة أسطر.

*  أكتب رسالة تهنئة لصديق لك بمناسبة تفوقه في دراسته وحصوله على أعلي الدرجات مع 

 المناسبة  مراعاة توظيف عالمات الترقيم

 فلسطين.فيها من ضياع حقوق أطفال  تشتكي* أكتب رسالة إلى رئيس هيئة حقوق الطفل 

مسئول منظمة الصليب األحمر الدولية لتوفير الحماية  إلىسري باسم أهالي األ شكوى* أكتب 

 لألسري.

 المدارس.لرئيس البلدية تشكو من ازدياد أعداد الباعة الجائلين أمام بوابات  شكوى* أكتب 

  خليل( )اسمهدرجة الماجستير  على* أكتب بطاقة تهنئة ألخيك العائد من السفر والحاصل 
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  فيها على شفائه من مرض أصابه مستوفيا عناصر الرسالة.* أكتب رسالة لصديقك تهنئه 

 

أكتب شكوى إلي مدير مستشفى الشفاء تشكو فيها من عدم توفر الدواء الالزم لوالدك المريض، وذلك من خالل  •

 إكمال الفراغ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيد / مدير مستشفى الشفاء    المحترم.

 ..................................................................................... /الموضوع 

 تحية طيبة وبعد،             

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 المشتكي / تيسير منير                                                                                 

شكوى إلي رئيس البلدية تشكو فيها من تراكم القمامة على األرصفة في شارعكم، وذلك من خالل إكمال أكتب  •

 الفراغ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 م20/5/2018غزة في 

 السيد / رئيس البلدية           المحترم

 الموضوع / ....................................................

 ،تحية طيبة وبعد

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 ن شارع الوحدةالمشتكي / سكا

 

أكتب شكوى الي مدير قسم الكهرباء في شركة الكهرباء، تشكو فيها من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي 

 تسكن فيها وتأثير ذلك على سكان الحي خاصة مع قدوم فترة االمتحانات، من خالل إكمال الفراغ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 20/5/2018سكان حي السعادة في 

 المحترم.    قسم الكهرباء السيد / مدير 

 استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.الموضوع / 

 تحية طيبة وبعد،             

نحن سكان حي السعادة، نتقدم لسيادتكم بشكوي حول استمرار انقطاع التيار الكهربائي في منطقتنا، مما يؤثر علي 

كبيراً، وخاصة أننا علي مشارف امتحانات نهاية العام الدراسي، لذا نرجو التكرم بحل هذه المشكلة السكان تأثيراً سلبياً 

 مما ترونه مناسباً .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام                                         

  سكان حي السعادة المشتكي /                                                                                 
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مما  الصحيتشكو فيها من وجود بركة تتجمع فيها مياه الصرف  النصر( حي )أهاليأكتب شكوى إلي رئيس البلدية باسم 

 المواطنين.يؤثر على صحة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                        

 أهالي حي النصر

 في ...................

....................... 

....................... 

....................... 

 تحية طيبة وبعد،                                

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 المشتكى / أهالي حي النصر                                                                                              

 

 العالمية.( بمناسبة فوزه في المسابقة )تيسيرأكتب بطاقة تهنئة لصديقك 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                        

 تيسير  صديقي

 وبعد،تحية طيبة 

التهاني والتبريكات بمناسبة فوزك بالمرتبة األولي في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، متمنياً لك دوام أقدم لك أجمل 

 التقدم والنجاح.

 التوقيع: صديقك خليل                                                                                        

 

 أكتب شكوى إلى مدير مركز الشرطة تشكو فيها من إزعاج الباعة المتجولين في منطقتكم، وذلك من خالل إكمال الفراغ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                  

 م20/5/2018غزة في                                                   

 السيد / مدير مركز شرطة الشاطئ            المحترم.

 الموضوع / إزعاج الباعة المتجولين.

 تحية طيبة وبعد،                         

منطقتنا، فهذا يؤدى الي ازعاج راحة المواطن، لذا نحن الموقعين أدناه نشكو لسيادتكم من ازعاج الباعة المتجولين في 

 نرجو من سيادتكم العمل على حل هذه المشكلة.

 ودمتم ذخراً للوطن.                                                      

 يسير منير المشتكى / المواطن ت                                                                           

 

 


