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 :) ِ )اْلُعْرُس اْلِفَلْسطيِنيُّ  َنْسَتِمُع ِلَنص 

ْيِف َحّتى َوَجَدْت َنْفَسها في َربيٍع آَخَر، َتْكَتسي فيِه َألواَن اْلَفَرِح،  َلْم َتَكِد اْلَقْرَيُة َتْخطو ُخْطَوَتْيِن في َفْصِل الصَّ
 َوَتْلَبُس الثِّياَب اْلَجميَلَة، اْسِتْعدادًا ِلْْلَْعراِس.

ْبَكِة اْلِفَلْسطيِنيَّ  ِهْم ِضياٍء، َفَيَتَدرَّبوَن َجيِّدًا َعلى َأداِء الدَّ روَن ِلُعْرِس َعمِّ لثَّْوَب ِة، َوَيْلَبسوَن اُمعاٌذ َوَأْصِدقاُؤُه ُيَحضِّ
َنَة، َواأَلْعالَم اْلِفَلْسطيِنيََّة.اْلِفَلْسطيِنيَّ اْلُمَميََّز اْلخاصَّ ِبها، فيما ُيَعلُِّق َشباُب اْلَقْرَيِة الّزيَنَة في ساَحِة اْلَبْيِت: اأَلْضواَء اْلمُ   َلوَّ

 َسَأَل ُمعاٌذ واِلَدُه: ِلماذا ُكلُّ هِذِه اْلِخراِف يا َأبي؟

، َوِمْن عاداِتنا اأَلصيَلِة ِإْكرا اْلواِلُد: ِمنْ  َم الطَّعاَم ِلْلَمْدُعّويَن، َوُهَو َتْقليٌد ِفَلْسطيِنيٌّ ُم اْلَمْدُعّويَن في اأَلْفراِح. عاَدِة اْلَقْرَيِة َأْن ُتَقدِّ
 اْلَعريِس َفْرَحَتُه.َيْحُضُر اْلَمْدُعّووَن ِإلى َبْيِت اْلَعريِس؛ ِلَيتناَولوا َطعاَمُهْم، َكُجْزٍء ِمْن ُمشاَرَكِة 

باُب في س اَحِة اْلَبْيِت؛ َبْعَد َتناُوِل الطَّعاِم، َيْذَهُب اْلَعريُس َوأَْهُلُه َواْلَمْدُعّووَن إِلْحضاِر اْلَعروِس، فيما َيْنَتِظُر الشَّ
عاَدِة؛ ِلَتْبَدَأ َزفَُّة اْلَعريِس.ِلَيُزّفوا اْلَعريَس، َحْيُث َيْحِملوَنُه َعلى َأْكتاِفِهْم، في َمْشَهٍد ِمَن اْلَمَحبَِّة وَ   السَّ
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ْمِسيَُّة(: ِ )الط اَقُة الشَّ  َنْسَتِمُع ِلَنص 

ْمُس ِبالٌدقاِحَلٌة، ِإذا ما قوِرَنْت ِباْلِبالِد الَّتي َتْكُثرُ ُكّنا َنُظنُّ ِإلى َوْقٍت   َلْيَس ِباْلَبعيِد َأنَّ اْلِبالَد الَّتي َتْسَطُع فيها الشَّ
ْمَس الّساِطَعَة َكْنٌز ِمَن اْلُكنوزِ  َر اْلِعْلِميَّ َدلَّ َعلى َأنَّ الشَّ  .فيها اأَلْمطاُر َواألَْنهاُر، َولِكنَّ التََّطوُّ

ْمِسيَِّة، َوَأْصَبْحنا ُنشاِهُد َأْيضًا طاِئر ا  اٍت َوسّياراٍت َتَتَحرَُّك ْلَيْوَم َأْصَبْحنا ُنشاِهُد َخاليا َتْوليِد اْلَكْهَرباِء ِمَن الّطاَقِة الشَّ
ْمِسيَّ  ْمِسيَِّة، َوَنرى اْلَخّزاناِت الشَّ ْمِسيَِّة، َوَمصابيَح ُتضاُء ِبالّطاَقِة الشَّ ْمِس َتْمَْلُ ُسطوَح ِبالّطاَقِة الشَّ ُن اْلماَء ِمَن الشَّ َة الَّتي ُتَسخِّ

ْمِسيَُّة؛ ِلَتْوفيِر اْلَجوِّ الدّ  راِعيََّة الَّتي ُتْسَتَغلُّ فيها الّطاَقُة الشَّ فيئاِت الزِّ  اِفِئ اْلُمناِسِب ِلُنُموِّ اْلَمحاصيِل.اْلَمناِزِل، َوُنشاِهُد الدَّ

ْمِسيَِّة َوَنْحُن َنرى هِذِه األَّيامَ    َفْوَق ُسطوِح َبْعِض َمداِرِسنا َوَمناِزِلنا َخاليا َتْعَمُل َعلى َتْوليِد اْلَكْهَرباِء ِمَن الّطاَقِة الشَّ
 َوَتْخزيِنها، َوالَّتي ُتَعدُّ طاَقًة َنظيَفًة َصديَقًة ِلْلبيَئِة.
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ِ )في اْلَعَمِل َحياٌة(:  َنْسَتِمُع ِلَنص 

نا َمْشَهُد الّناِس َوُهْم َيْنَطِلقوَن ُمْسِرعيَن ِإلى أَْعماِلِهْم َوَسطَ  واِرِع َصباحًا َيُشدُّ الزِّحاِم؛ ِلَيِصلوا  ِعْنَدما َنْنُظُر ِإلى الشَّ
 ِإَلْيها ُمَبكِّريَن.
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ِرِه ما ْعَتِمُد َعلى َنْفِسِه، َوال َيْعَتِمُد َعلى َغْيِرِه في َتْحصيِل ِرْزِقِه؛ َفال َيْقَبُل َأَبدًا َأْن َيعيَش ِمْن َكْسِبَغيْ اإِلْنساُن اْلُحرُّ يَ 
 داَم قاِدرًا َعلى اْلَكْسِب.

َيْنُظَر ِإلى اْلعاِمليَن اْلُمِجّديَن، َفَيْقَتِدَي ِبِهْم، َوال اْلَحياُة َعطاٌء َوَأْخٌذ، َواْلعاِمُل َيْنَبغي َأْن ُيْعِطَي َأْكَثَر ِمّما َيْأُخُذ، َوَأْن 
 .َيْنَشِغَل ِبالنََّظِر ِإلى اْلعاِطليَن َعِن اْلَعَمِل، َواْلَحياُة َتْزَدِهُر ِباْلعاِمليَن، َوَلْيَس ِباْلُكسالى اْلخاِملينَ 

دَ  ٌة، َوَتَعلُُّمها َمْيسوٌر، َوَبْعُضها َيْحتاُج ِإلى َدْوَرٍة َبسيَطٍة، ُثمَّ ُيْصِبُح اْلَيْوَم، َمجاالُت اْلَعَمِل َكثيَرٌة، َواْلِمَهُن ُمَتَعدِّ
ُيْعِجُبني، َفَأقوُل: َهْل َلُه اْلُمَتَدرُِّب ِمْن َأْصحاِب اْلِحَرِف. َجميٌل َقْوُل ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب، َرِضَي هللُا َعْنُه: "ِإّني أَلرى الرَُّجَل، فَ 

 ِإْن قالوا: ال. َسَقَط ِمْن َعْيني".ِحْرَفٌة؟ فَ 
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ِ )اإليثاُرُخُلُقُهْم(:  َنْسَتِمُع ِلَنص 

ِبُغإالٍم ُيْعطيإِه كيسإًا ِمإْن َلْحإٍم، َفقإاَل َأبإو ُمإراٍد: أَْعِطهإا  َبْيَنما كاَن َأبو ُمراٍد َيْجِلُس َمَع َزْوَجِتِه َوَأْوالِدِه ُقِرَع اْلباُب، َفإِإذا 
بي راِشٍد؛ َفُهَو َأْحَوُج ِإَلْيها ِلجاِرنا َأبي َسميٍح؛ َفُهَو َأْحَوُج ِإَلْيها ِمّنا، َفَذَهَب اْلُغالُم ِإلى َبْيِت َأبي َسميٍح، َفقاَل: أَْعِطها ِلجاِرنا أَ 

 َأبي راِشٍد، َفقاَل: أَْعِطها ِلجاِرنا َأبي ُمراٍد؛ َفُهَو َأْحَوُج ِإَلْيها ِمّنا.  ِمّنا، َفَذَهَب ِإلى َبْيتِ 

ِل َبْيٍت، ِإلى َبْيِت َأبي ُمراٍد، َفقاَل َأبو ُمإراٍد: ِنْعإَم اْلجيإراُن جيراُننإا، ُكَرمإاُء َأْصإ  ِفياء! ُكإلٌّ ِمإْنُهْم عاَد ِبها اْلُغالُم ِإلى َأوَّ
 َنْفِسِه، َوَلْو كاَن ِبِه حاَجٌة.ُيْؤِثُر َأخاُه َعلى 

َثُه ِبما َوَقَع ِمَن اْلجيراِن، َفَأْعطاُه كيَسْيِن ِمَن اللَّْحِم، َوقاَل: أَْعِطهِ   ما ِلجاَري َأبي ُمراٍد؛ ِعْنَدما عاَد اْلُغالُم ِإلى َأبيِه َحدَّ
لؤؤَ َْْنُفِسؤؤِهْم : -َعإإزَّ َوَجإلَّ -ا، َوَيْصإإُدُق َعَلْيِهمإا َقإْوُل هللِا َفُهمإاَفقيراِن َيْسإَتِحّقاِن اْلَمعوَنإَة، َولِكإإنَّ اإليثإاَر ُخُلُقُ ُهمإ ََ  ََ ِِرو ْْ "َوُيؤ

ََ ِبِهْم َخصاَصٌة"  (.9اْلَحْشر: ) َوَلْو كا
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ِ )َلْوال اأَلَملُ   (:َنْسَتِمُع ِلَنص 

َكْهٍف ُمْظِلٍم، َفِباأَلَمِل ِمْن َأْجَمِل اأَلْشياِء في اْلَحياِة َأْن َتكوَن النُّفوُس َمليَئًة ِباأَلَمِل؛ َفَلْوال اأَلَمُل َلكاَنِت اْلَحياُة ِمْثَل 
ْنيا َجميَلًة، َوَنَتَغلَُّب َعلى اْلَمصاِعِب، َوال ُنِحسُّ ِباْلُهموِم، َوُنْقِبُل َعلى  اْلَحياِة ِبِهمٍَّة َوَنشاٍط. َنرى الدُّ

َل: اْنُظْر ِإلى َواْلُمتفاِئُل ِإذا َرأى اللَّْيَل ُمْظِلمًا قاَل: اْنُظْر ِإلى َجماِل النُّجوِم فيِه، َوِإذا َرأى َنْبَتًة ذاَت َأْشواٍك، قا
فاِت اْلَجميَلِة فيِه، َوِإذا َجماِل َأْزهاِرها، َوِإذا قيَل َلُه َعْن َشْيٍء: هذا َقبيٌح، قاَل: ِإنَّني َأْسَتطي ُع َأْن  َأُدلَُّكْم َعلى ِمَئٍة ِمَن الصِّ

 قيَل َلُه: َحياُتنا قاِسَيٌة، قاَل: اأَلّياُم اْلَجميَلُة َلّما َتْأِت َبْعُد.
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عاَب، َوعِ  داِئِد، َوَنَتَحّدى الصِّ ْنَدِئٍذ ُيْصِبُح ُكلُّ َأْمٍر َيسيرًا، َوَنْصَنَع ِمَن الثََّمِر َعَلْينا َأْن َنْسَتْقِبَل اْلَحياَة ِبَأَمٍل، َفَنْضَحَك ِعْنَد الشَّ
 اْلُمرِّ َشرابًا ُحْلوًا َلذيذاً 
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ِ )اْلُمكاَفَأُة(:        َنْسَتِمُع ِلَنص 

عيِد أَلْهِلِه، َوفي َطريِق َعْوَدِتِه َلِقَي َعجوزًا شاَرَف َعلى اْلَمْوِت، َحَمَلُه ِإلى داِرِه، َوَأْوصى اْشَترى صاِلٌح َخروَف الْ 
 ُغالمًا َمرَّ ِبالطَّريِق َأْن ُيْرِسَل اْلَخروَف ِإلى َزْوَجِتِه َوَأْوالِدِه.
 هِذِه اأُلْضِحَيُة َلُكْم. َفَفِرحوا ِبها َكثيرًا.  يِر، َوقاَل:َأْخَطَأ اْلُغالُم، َوَأَخَذ اأُلْضِحَيَة ِإلى َبْيِت جاِرِه اْلَفق

ْضِحَيُة؟! َفقاَل َوفي اْلَمساِء، عاَد صاِلٌح ِإلى َمْنِزِلِه ُمْتَعبًا، َلْم َيَكْد صاِلٌح َيْسَتريُح َحّتى َسَأَلْتُه َزْوَجُتُه: َأْيَن األُ 
 َسَتْأتي.  َلها:

، َفَخَرَج ِإلى جاِرِه اْلَفقيِر ُيْخِبُرُه ِبما َحَدَث، َوما ِإْن َوَصَل َبْيَت جاِرِه َحّتى عاَنَقُه اْلجاُر، َأْدَرَك صاِلٌح َخَطَأ اْلُغالمِ 
َم صاِلٌح، َوقاَل: .  َوَأْخَبَرُه ِبَهِديَِّة اْلعيِد، َفَتَبسَّ  ِإنَّ هللَا كريٌم، َوْأَنَت َتْسَتِحقُّ
َكْيَف واِلُدَك  ِه هللِا، َوَظلَّ َيْمشي َحّتى َوَصَل َبْيَت اْلَعجوِز، َفَوَجَد َوَلَدُه. َفقاَل َلُه:َخَرَج صاِلٌح، َوَتَرَك اْلَخروَف ِلَوجْ 

 اآلَن؟
ُم َلَك ُمكاَفَأًة َعلى َصنيِعَك.  االْبُن: ْل، َفَأبي في اْنِتظاِرَك، َوَسُيَقدِّ  َأْنَت َمْن َأْنَقَذ َأبي ِإَذْن؟ َتَفضَّ

 لى صاِلٍح َأْن َيْقَبَل ُمكاَفَأَتُه الَّتي كاَنْت ِعْجاًل َسمينًا.َأْقَسَم اْلَعجوُز عَ  
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لَ َسْطِح اْلَقَمِر(: ََ ُل ُهبوٍط  ِ )َْوَّ  َنْسَتِمُع ِلَنص 

ِل ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد َفكََّر اإِلْنسانُ   في َغْزِو اْلَفضاِء، َوَقْد َتَمكََّن عاَم َأْلٍف َوِتْسِعِمَئٍة َوَثماِنَيٍة َوَخْمسيَن ِمْن ِإْطالِق َأوَّ
اأَلْرِض الَّتي  َقَمٍر ِصناِعيٍّ َيدوُر َحْوَل اأَلْرِض؛ ِلُيساِهَم في َتْطويِر ِقطاِع االتِّصاالِت، َوِلَيْكَتِشَف َمْعلوماٍت ُمِهمًَّة َعنِ 

 عيُش َعَلْيها، َوَعِن اْلَفضاِء ِبَشْكٍل عامٍّ.يَ 

ها َأْن َيِصَل حاَوَل اإِلْنساُن َأْن َيِصَل ِإلى اْلَقَمِر، َوقاَم ِبَتجاِرَب َعديَدًة، َوَصمََّم َمْرَكباٍت َكثيَرًة اْسَتطاَع ِمْن ِخاللِ  
ًا في اْلُوصوِل ِإلى َسْطِح اْلَقَمِر، كاَن ذِلَك في اْلِعْشريَن ِمْن َشْهِر َتّموَز ِبَمْركباٍت خاِلَيٍة ِمَن اْلَبَشِر ِإلى اْلَقَمِر، َوَنَجَح َأخير 

 ِمْن عاِم َأْلٍف َوِتْسِعِمَئٍة َوِتْسَعٍة َوِسّتيَن ِمَن اْلميالِد، ِعْنَدما َحطَّْت َقَدُم آْرِمْستروْنَج َعلى َسْطِحِه.
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شاَهَدُه في ذِلَك اْلَوْقِت ُرْبُع ُسّكاِن اأَلْرِض، َوَفَتَح هذا اإِلْنجاُز آفاَق اْلُعَلماِء كاَن هذا اْلَحَدُث الِفتًا َأْدَهَش الّناَس، وَ  
َكثيٍر ِمَن اْلَقَمِر؛ ِلإِلجاَبِة الْكِتشاِف َمزيٍد ِمْن َأْسراِر اْلَكْوِن، َفَأْرَسلوا اْلَمْرَكباِت اْلَفضاِئيََّة ِلْلُوصوِل ِإلى َكواِكَب ُأخرى َأْبَعَد بِ 

 َعْن َأْسِئَلٍة َكثيَرٍة، َلَعلَّ أََهمَّها: َهْل توَجُد َحياٌة َعلى َكْوَكٍب آَخَر َغْيِر اأَلْرِض؟

ِ )اْبَتِسْم(:  َنْسَتِمُع ِلَنص 

 ّني؟ َسَأَل َرُجٌل َمْهموٌم َحكيمًا، َفقاَل: َأيُّها اْلَحكيُم، َلَقْد َأَتْيُتَك َوبي َهمٌّ َكبيٌر، َفَكْيَف ُأزيُل اْلُهموَم عَ 

 َفقاَل اْلَحكيُم: َسَأْسَأُلَك ُسؤاَلْيِن، َوُأريُد ِإجاَبَتُهما. 

 الرَُّجُل: اْسَأْل. 

ْنيا، َوَمَعَك ِتْلَك اْلَمشاِكُل؟  اْلَحكيُم: َأِجْئَت ِإلى هِذِه الدُّ

 الرَُّجُل: ال.

 اْلَحكيُم: َهْل َسَتْتُرُك الّدْنيا، َوَتْأُخُذ َمَعَك اْلَمشاِكَل؟

 ُل: ال. الرَّجُ 

ْنيا، َوْلَيُكْن َنَظُرَك ِإلى اْلَحكيُم: َأْمٌر َلْم َتْأِت ِبِه، َوَلْن َيْذَهَب َمَعَك، َأْجَدُر َأاّل َيْأُخَذ ِمْنَك هذا اْلَهمَّ، َفُكْن َصبورًا َعلى  َأْمِر الدُّ
ماِء َأْطَوَل ِمْن َنَظِرَك ِإلى اأَلْرِض، ِيُكْن َلَك ما َأَرْدَت.   السَّ

نيا ال َتْسَتِحقُّ اْلُهموَم؛ أَلنَّها َبْيَن َيَدي اْلَحيِّ اْبتَ    اْلَقّيوِم.  ِسْم؛ َفِرْزُقَك َمْقسوٌم، َوَقَدُرَك َمْحسوٌم، َوَأْحواُل الدُّ
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ِ )الثَّوْ  ُز(: َنْسَتِمُع ِلَنص   ُب اْلِفَلْسطيِنيُّ اْلُمَطرَّ

؛ ِلَيْنَسِجَم َمَع عاداِتنا في  ْزَنُه ِبَأْيديِهنَّ َزًة ِباْلَحريِر، َطرَّ اللِّباِس اْلُمْحَتِشِم ِمْن ِجَهٍة، َلِبَسْت َجّداُتنا َوُأمَّهاُتنا َأْثوابًا ُمَطرَّ
  ُتراِثناِمْن ِجَهٍة ُأْخرى.َوُيَمثَِّل ِبَجماِليَِّتِه ُعْنُصرًا َأصياًل ِمْن َعناِصرِ 

في ِدقَِّة َتْفصيِلِه، َوفي  َوالثَّْوُب اْلِفَلْسطيِنيُّ ُمَتَنوٌِّع، َوُكلُّ َمْنِطَقٍة َلها َثْوُبها، َوُكلُّ َثْوٍب َلُه َجماُلُه، َوَيْكُمُن َجماُلهُ  
َدِة األَْلواِن.َتناُسِق َأْلواِنِه، َوفي َأْشكاِلِه الّراِئَعِة الَّتي ُرِسَمْت فيِه بِ   ُخيوٍط ُمَتَعدِّ

، َيَتَزيَّنَّ ِبِه في اْلُمناَسباِت االجْ   ِتماِعيَِّة َواْلَوَطِنيَِّة! َوما ما َأْجَمَل َأْن َنرى النِّساَء َواْلَفَتياِت َيْلَبْسَن الثَّْوَب اْلِفَلْسطيِنيَّ
غيراِت َيْلَبْسَن هذا الثَّْوَب، َوهُ  ْعِبيَِّة!َأْجَمَل َأْن َنرى الصَّ ْبَكِة الشَّ  نَّ َيْنَتِظْمَن في الدَّ
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 ُس ِسْحَر ُتراِثنا َوَجماَلُه. هذا الثَّْوُب ُيَذكُِّرنا ِبماضينا اْلَعريِق، َوُتراِث َأْجداِدنا الّراِئِع، َوَعَلْينا َأْن ُنحاِفَظ َعَلْيِه؛ َفُهَو َيْعكِ  
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

ُر َوساِئِل النَّْقِل(:  ِ )َتَطوُّ  َنْسَتِمُع ِلَنص 
َنْقِل حاجاِتِهْم كاَنْت َوساِئُل النَّْقِل َقديمًا َبطيَئًة ِجّدًا، َفَقْد كاَن الّناُس ُيساِفروَن َمْشيًا َعلى اأَلْقداِم، َوَيْعَتِمدوَن في 

ِجِل؛ ِلَنْقِل ُرؤوِسِهْم، ُثمَّ اْسَتْعَمَل الّناُس اْلَحَيواناِت اْلُمْخَتِلَفَة، َكاْلِجماِل، َواْلِبغاِل، َواْلَحميِر، َواْلَحماِم الّزا َعلى ُظهوِرِهْم َأوْ 
 حاجاِتِهْم، َوَرساِئِلِهْم. 

ٍة ِمَن الزََّمِن، َصَنَع اإِلْنساُن َعَرباِت َنْقٍل َصغيَرًة، َلها َعجَ  َرْت فيما َبْعُد ِإلى َأْرَبِع َعَجالٍت، َوَبْعَد ُمدَّ َلٌة واِحَدٌة، َتَطوَّ
راِعيَُّة الَّتي َتسيُر َعلى اْلماءِ   .َتسيُر ِمْن دوِن ُمَحرٍِّك، ُثمَّ ُصِنَعْت َبْعَد ذِلَك اْلَمراِكُب الشِّ

يّ  ُفِن، َوالّطاِئراِت، َوَغْيِرها.َوَحديثًا، َصَنَع اإِلْنساُن َمْرَكباٍت َتْعَمُل ِباْلُمَحرِّكاِت، ِمْثَل: السَّ  اراِت، َواْلِقطاراِت، َوالسُّ
ُل ِمْن َبَلٍد ِإلى َبَلٍد، َوِمْن َقارَّ  ٍة ِإلى قارٍَّة، َيْخَتِصُر اْلَوْقَت ُكلُّ هِذِه اْلَوساِئِل َجَعَلِت اْلعاَلَم َقْرَيًة َصغيَرًة؛ َفاإِلْنساُن َيَتَنقَّ

يَِّة َتَتساَبُق فيما َبْيَنها في َتْطويِر َوساِئِل ُمواَصالِتها، ِمنْ َواْلُجْهَد، َوصاَرْت َشِركاُت  يَِّة َواْلَبْحِريَِّة َواْلَجوِّ َحْيُث  اْلُمواَصالِت اْلَبرِّ
ْرَعُة، َواْلَحداَثُة، َوالرَّفاِهيَُّة، َواْلَجماُل.  اْلُقوَُّة، َوالسُّ
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ِ )َمتَ اْسَتْعَبْدُتُم الن اَس؟!(:   َنْسَتِمُع ِلَنص 
،  -َرِضَي هللُا َعْنهُ  -كاَن َعْمرو ْبُن اْلعاصِ       باِق ِمْصِريٌّ باِق، َفناَزَعُه ِللسِّ واِليًا َعلى ِمْصَر، َوكاَن اْبُنُه ُيْجري اْلَخْيَل ِللسِّ
، َوُهَو َيقوُل: َأَتْسِبُق اْبَن ا َواْخَتَلفا  أَلْكَرميَن؟! َبْيَنُهما ِلَمْن َيكوُن اْلَفَرُس الّسابُق، َوَغِضَب اْبُن اْلوالي، َوَضَرَب اْلِمْصِريَّ

، َفَرَفَع َشْكوى ِإلى َأميِر اْلُمْؤِمنيَن ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب َرِضَي هللُا َعْنُه، َفاسْ      َتْدعى ُعَمُر اْلواِلَي َواْبَنُه، َغِضَب اْلِمْصِريُّ
، َوَجَمَع الّناَس، َوَأَمَر اْلِمْصِريَّ َأْن َيْضِرَب َخْصَمُه قاِئاًل َلُه: اْضِرِب اْبَن اأَلْكَرميَن، ُثمَّ َأَمَرُه َأْن َيْضِرَب  َونادى اْلِمْصِريَّ

ُسْلطاِنِه، َوصاَح ِبَعْمٍرو: "َمتى اْسَتْعَبْدُتُم الّناَس، َوَقْد َوَلَدْتُهْم ُأمَّهاُتُهْم اْلوالَي َأْيضًا؛ أَلنَّ اْبَنُه َتَجرََّأ َعلى َضْرِب الّناِس بِ 
 َأْحرارًا؟!"

َم َوَعِن اْبِنِه، َبْعَدما َعلَّ  -َرِضَي هللُا َعْنهُ  -َلّما َرأى اْلِمْصِريُّ َعداَلَة ُعَمَر، َرِضَي هللُا َعْنُه، َعفا َعْن َعْمِرو ْبِن اْلعاصِ      
 الّناَس َأاّل َيْسُكتوا َعلى الظُّْلِم.
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 :) ِ )اْلَكْلُب اْلَوِفيُّ  َنْسَتِمُع ِلَنص 
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َوكاَن ُكلَّ َيْوٍمَيْذَهُب ِلَجْمِع اْلَحَطِب، تاِركًا ،َكْلُبهُ ُيْحكى َأنَّ َحّطابًا كاَن َيْسُكُن كوخًا َصغيرًا، َوَيعيُش َمَعُه ِطْفُلُه وَ 
ْفَل في ِرعاَيِة هللِا َمَع اْلَكْلِب؛ أَلنَُّه كاَن َيِثُق ِبَكْلِبِه ِثَقًة َكبيَرًة.    الطِّ

، َسِمَع ُنباَح اْلَكْلِب ِمْن َبعيدٍ  ، َعلى َغْيِر عاَدِتِه،َفَأْسَرَع ِإلى كوِخِه، َوَبْيَنما كاَن اْلَحّطاُب عاِئدًا ِمْن َعَمِل َيْوٍم شاقٍّ
ماِء، َفاْنَتَزَع اْلَحّطاُب َفْأَسُه، َوَضَرَب ِبها اْلَكْلَب َضْرَبًة ُمميَتةً ِلما  َفُصِعَق اْلَحّطابُ  ،َوَدَخَل َرآُه؛ كاَن َفُم اْلَكْلِب ُمَلطَّخًا ِبالدِّ

ِبُمَجرَِّد ُدخوِلِه اْلكوَخ، َجَلَس َعلى ُرْكَبَتْيِه، َفاْمَتَْلْت َعْيناُه ِبالدُّموِع، ِعْنَدما َرأى ِطْفَلُه كوَخُه ُمْسِرعًا؛ ِلَيرى ِطْفَلُه اْلَمْأكوَل، وَ 
ماِء، َوَقْد َلِقَيْت َحْتَفها َبْعَدَمْعَرَكٍة َكبيَرٍة. َبٌة ِبالدِّ  َيْلَعُب، َوِباْلُقْرِب ِمْنُه َحيٌَّة َضْخَمٌة ُمَخضَّ

ِطْفَلُه ِمَن اْلَحيَِّة؛  َأَشدَّ اْلُحْزِن َعلى َكْلِبِه الَّذي اْفَتداُه َمَع ِطْفِلِه ِبَحياِتِه؛ َفَقْد كاَن َيْنَبُح َفَرحًا ِبَأنَُّه َأْنَقَذ َحِزَن اْلَحّطابُ 
 .ِلَيْنَتِظَر ُشْكرًا ِمْن صاِحِبِه الَّذي َقَتَلُه ِبال َتْفكيرٍ 
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ِ )اأَلْصواُت ِمْن َحْوِلنا(:  َنْسَتِمُع ِلَنص 
ْوُت ِإْحدى َوساِئِل االتِّصاِل َوالتَّواُصِل اْلُمِهمَِّة َبْيَن اْلَبَشِر، َوَيْعَتِمُد َعَلْيِه اإِلْنساُن في اْلُمحاَدَثِة، َوِإْبداِء  ُيَعدُّ الصَّ

 ِي، َوالتَّْعبيِر َعِن الّذاِت. الرَّأْ 

ْمِع ِعْنَد اإِلْنساِن ُقْدَرًة َعلى َخْلِق صوَرٍة ِذْهِنيٍَّة واِضَحٍة، َوِإْن َلْم ُيشاِهْد ِتْلَك الّصوَرَة ِباْلَعيْ َوَيْمَتِلُك ِجهاُز  ِن السَّ
ْوِت َرْسَم مَ  َدِة، َفإنَُّهَيْسَتطيُع ِمْن ِخالِل َتَلّقي الصَّ  الِمِح الّصوَرِة في ُمَخيَِّلِتِه.اْلُمَجرَّ

ُد َشْكَلها، وَ  ّياراِت، َوالّطاِئراِت، َفُنَحدِّ َنْوَعها، َوَنْسَمُع َوَكثيرًا ما َنْسَمُع َأْصواتًا ِمْن َحْوِلنا، َفَقْد َنْسَمُع َأْصواَت السَّ
ُد َأنَّ هذا َصْوُت َحديَث اإِلْنساِن، َفَنْرُسُم في ُمَخيَِّلِتنا اْسَمَه، َوَشْكَلُه، َوَنْسمَ  ُع َأْصواَت الطُّيوِر َواْلَحَيواناِت اْلُمْخَتِلَفِة، َفُنَحدِّ

َكذِلَك َأْصواَت اآلالِت  ُعْصفوٍر ِمْن ِخالِل َزْقَزَقِتِه، َأْو َصْوُت بوٍم ِمْن ِخالِل َنعيِقِه، َأْو َصْوُت َأَسٍد ِمْن ِخالِل َزئيِرِه، َوَنْسَمعُ 
ُد َأنَّ هذا عوٌد، َأْو ناٌي، َأْو قيثاَرٌة. ،ْخَتِلَفةِ اْلموسيِقيَِّة اْلمُ   َفُنَحدِّ

ّصوَرُة في الّذاِكَرِة، اأَلْصواُت ِمْن َحْوِلنا َكثيَرٌة ُمَتَنوَِّعٌة، َتْسَمُعها اأُلُذُن، َوُيَحلُِّل َمالِمَحها ِدماُغ اإِلْنساِن، َفُتْطَبُع ال
 ًة َأماَم أَْعُيِننا، َيراها اْلَجميُع.  َوَنْسَتطيُع َأْن َنْرُسَمها صوَرًة َحيَّ 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ْدُق َمْنجاٌة(: ِ )الصِ   َنْسَتِمُع ِلَنص 
، َفَهَرَب ِإلى اْلغاَبِة َخْوفًا ِمْنُهْم،َفَوَجَد َرجُ  اًل َيْجَمُع اْلَحَطَب، َفَطَلَب ِمْنُه َأْن ُيَخبَِّئُه َأراَد َمْجموَعٌة ِمَن اللُّصوِص َسِرَقَة شابٍّ

 ِمْنُهْم،َفَأشاَر َعَلْيِه ِباالْخِتباِء في َكْوَمِة اْلَحَطِب الَّتي كاَن َقْد َجَمَعها. 
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َفَأْخَبَرُهْم َأنَّ الّشابَّ َيْخَتِبُئ في  َأتى اللُّصوُص ُمْسِرعيَن، َوَسَألوا اْلَحّطاَب ِإْن كاَن َقْد َرأى َأَحدًا َيْجري ِمْن ُهنا ُمْنُذ َقليٍل،
قوُه، َوَسِخروا ِمْنُه، َواْنَفَجروا ضاِحكيَن، َوقاَل َبْعُضُهْم ِلَبعْ  َرُكْم َعْن َكْوَمِة اْلَحَطِب هِذِه، ِإاّل َأنَُّهْم َلْم ُيَصدِّ ٍض: ِإنَُّه ُيريُد َأْن ُيَؤخِّ

، َوِباْلِفْعِل اْنَصرَ  ابِّ  فوا ِبُسْرَعٍة، َبْحثًا َعْنُه. ُمالَحَقِة الشَّ
ابُّ غاِضبًا ِمْن َتَصرُِّف اْلَحّطاِب، َوقاَل َلُه: ِلماذا َأْخَبْرَتُهْم ِبَمكاني؟ َفقاَل اْلَحّطاُب: اْعَلْم ي ْدَق َخَرَج الشَّ ، َأنَّ الصِّ ا ُبَنيَّ

 َمْنجاٌة.
 

ِ )جاَرَك ُِمَّ جاَرَك(:  َنْسَتِمُع ِلَنص 

جاَءِت  ْقَرُب الّناِس ِإَلْيِه َبْعَد أَْهِل َبْيِتِه، َيْعِرُف َمْدَخَلُه َوَمْخَرَجُه، َوَيْعِرُف َكثيرًا ِمْن َأْسراِرِه، َوِلهذاجاُر اإِلْنساِن أَ 
الُم، َوال َأَحَد َلْم َيْسَمعْ  ماِويَِّة، َوَعلى ِلساِن الرُُّسِل َعَلْيِهُم السَّ ِبَقْوِلِه َصّلى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "ما  اْلَوِصيَُّة ِباْلجاِر في اْلُكُتِب السَّ

ُثُه". )  متفق َليه(زاَل ِجْبريُل يوصيني ِباْلجاِر َحّتى َظَنْنُت َأنَُّه َسُيَورِّ

ُرها ِإاّل َمِن اْفَتَقَدها، َوِإنَّ جاَر الّسوِء ِمَن اْلَمصاِئِب اْلكَ  بيَرِة، َوَقْد قالوا: ِإنَّ اْلجاَر الطَّيَِّب ِنْعَمٌة َعظيَمٌة، ال ُيَقدِّ
اِر سوٍء، ُيْفِسُد َعَلْيِهْم "اْبَحْث َعِن اْلجاِر َقْبَل الّداِر"، َوُهناَك ُأناٌس َكثيروَن باعوا ُبيوَتُهْم ِبَأْرَخِص األَْثماِن؛ ِلَيَتَخلَّصوا ِمْن ج

 َحياَتُهْم.

َيُه في َأْحزاِنِه، اْلجاُر َلُه ُحقوٌق َكثيَرٌة َعلى جاِرِه، ِمْنها: َأْن ُيعيَنُه ِإذ ا اْحتاَج ِإلى اْلَعْوِن، َوَأْن ُيَهنَِّئُه في َأْفراِحِه، َوُيَعزِّ
اٍن، َوَأاّل َسبََّب َلُه ِبَأيِّ َأذى، ِبَيٍد َأْو ِلسَوَأْن َيْحَفَظ ِسرَُّه، َوَأاّل ُيْزِعَجُه، َوَأاّل َيْسَتطيَل َعَلْيِه ِباْلِبناِء، َفَيْحُجَب َعْنُه الّريَح، َوَأاّل َيتَ 

 ُيْؤِذَيُه ِبراِئَحِة َطعاٍم، َحّتى ُيْهِدَي َلُه ِمْنُه. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 نصوص اإلمالء:
ْرُس الث اِلُث: ُكْن َكالطُّيورِ   الدَّ

 َنْكُتُب ِإْمالًء اْخِتباِري ًا:

ِلِه، َفَرأى َأْطفااًل َيُجّروَن َكْلبًا َصغيرًا؛ ِلُيْلقوُه في ماِء اْلِبْرَكِة، َفَأْشَفَق َعَلْيِه، َوَحَمَلُه ِإلى كاَن اأَلُب عاِئدًا ِمْن َعمَ 
َرٍة ِمْن ِإْحدى ال َسلََّل ِلصٌّ ِإلى َمْخَزِن لَّيالي، تَ اْلَمْنِزِل. َفِرَحِت اأُلْسَرُة ِباْلَكْلِب، َوَأَخَذْت َتْعَتني ِبِه َحّتى َكُبَر، َوفي ساَعٍة ُمَتَأخِّ
، َوَسلَّمَ  ْوِت، َفَقَبَضْت َعلى اللِّّصِ ْرَطِة.اْلَبْيِت، َفَهَجَم َعَلْيِه اْلَكْلُب ناِبحًا، َفَأْسَرَعِت اأُلْسَرُة َنْحَو الصَّ  ْتُه ِإلى الشُّ
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ْفُء اْلَحقيِقيُّ  ْرُس الر اِبُع: الدِ   الدَّ

َلْينا: –3 ََ  َنْكُتُب ما ُيْملَ 
 َتوى، اْنَتَفَض، اْرَتَفَعْت، اْجَتَهَد، اْسَتَمرَّْت، الّراَحُة، اْشَترى، اْلَعطاُء، اْنَتَقَلْت، اْفَتَرَس.اسْ 

 

 

 َِ اِدُس: َجزاُء اإِلْحسا ْرُس الس   الدَّ

 َنْكُتُب ِإْمالًء اْخِتباِري ًا: 

نوعّيِة المحاصيِل الّزراعّيِة، َوانتقَل المزارعوَن إلى  ازدهَرِت الّزراعُة في بالِدنا بفضِل اهتماِم َوزارِة الّزراعِة، ِبتحسينِ 
استخداِم اآلالِت الّزراعّيِة الحديثِة؛ للعنايِة بأرضهِم، واستغلوا مياَه اآلباِر في ِريِّ المزروعاِت، واستفادوا من خبراِت 

 المهندسيَن الّزراعييَن؛ إلنتاِج أفضِل أنواِع المزروعاِت. 

 

اِبُع: ْرُس الس   ُحْلٌم َجميلٌ  الدَّ

َلْينا:  –3 ََ  َنْكُتُب ما ُيْملَ 

 َأْلوان، إيمان، َأماَنة، ًأصاَب، ًأْوَقَد، ُأساِفُر، َأْوَدَع، ُأَسْيد، ِإْسالم، أَعاَد.

ْرُس الت اِسُع: اْلكوِفيَّةُ   الدَّ

 َنْكُتُب ِإْمالًء اْخِتباِري ًا: 

َتها أشرقتِ  األَلواِن،  حقوِل، وقِد اْكتَسِت األرُض ُحلًَّة زاهيةَ الذَّهبيَة إلى ال الّشمُس، وأرسلْت أشعَّ
نبتِة  بأشواكِ  تغّرُد، والفراشاُت تنتقُل من زهرٍة إلى زهرٍة، فعلقْتفراشٌة جميلةٌ  األطيارُ  بيَن الّرياِض، وانطلَقتِ  األزهارُ  وتناثَرتِ 

تتعاوُن  وأخَذْت  اثٍة، فاجتمَعْت حوَلها فراشاُت الحقِل،العّناِب، وحاولِت اإلفالَت منها فلْم تستطْع، عندئٍذ أرسلْت نداَء استغ
 إنقاِذها، حّتى استطاَعْت تخليَصها ِمَن األشواِك. على
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ي اَرُة األولَ ْرُس اْلعاِشُر: السَّ  الدَّ
َلْينا:  -3 ََ  َنْكُتُب ما ُيْملَ 

فيَنة،  َأْرَسَلْت، اأَلْرَنب، اْلَتَقَط، اْفَتَرَق. اْبَتَدَأْت، َأْقَرب، َأْخالق، اْنَطَلَقْت، َأماَم، اْنَتَقَلْت، السَّ

 

 

َشَر: ال َتَتَسرَّعْ  ََ ْرُس الث اني   الدَّ

 َنْكُتُب ِإْمالًء اْخِتباِري ًا: 

ْوليَّ الذي أقيَم في  جلسْت أسيُل تقرُأ باهتماٍم قّصًة كاَنْت قِد اشتَرْتها عندما زاَرْت َمَع أبيها َمْعِرَض الكتاِب الدَّ
ا، وبعَد أِن انتَهْت ِمَن القراءِة أحّسْت بمتعٍة كبيرٍة، فطلَبْت من والِدها أن يشترَي لها مجموعًة من الِقصِص مدينِة َحْيف

ها، المفيدِة. ُسرَّ األُب إلقباِل أسيَل على القراءِة، فاصطحَبها إلى المكتبِة المجاورِة؛ لتختاَر ما ُتِحبُّ ِمَن الِقصِص؛ كْي تقرأَ 
 تبِة المنزِل؛ ليستفيَد ِمْنها إخواُنها وأصدقاؤها.وتحتفَظ بها في مك

 

اِر                                 َشَر: اْلجاُر َقْبَل الد  ََ ْرُس اْلخاِمَس   الدَّ

 َشكا َرُجٌل ِإلى َطبيٍب َوَجعًا في َبْطِنِه،  َفقاَل: ماذا َأَكْلَت؟

 قاَل: َأَكْلُت َرغيفًا ُمْحَتِرقًا.

 ا َأْجَهَلَك! قاَل الطَّبيُب: م

َل اْلَمريَض، َفقاَل اْلَمريُض: ِإنَّما َأْشَتكي َوَجعًا في َبْطني ال في َعْيني!   َأْحَضَر الطَّبيُب ُكْحاًل؛ ِلُيَكحِّ

ُلَك؛ ِلُتْبِصَر اْلُمْحَتِرَق، َفال َتْأُكُلُه.   قاَل الطَّبيُب:  َقْد َعَرْفُت،َولِكْن ُأَكحِّ
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 "تنا َرسفي قري "الدرس األول

 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 األعراس العرس أقبح أجمل أحلي / أروع أجمل

 القري القرية القبيحة الجميلة الهادئة المطمئنة الوادعة

 الساحات الساحة المضطربة الوادعة نتعاون نشترك

 ليالي ليلة الخاصة العامة ننظم نقيم

 أخوات أخت غيرةالص الكبيرة الفناء الساحة

 سهرات سهرة سيئا   جيدا   في أحد األيام ذات

 المدعوون المدعو توديع استقبال جهز / حضر أعد

 المسارح المسرح الظلمة اإلنارة ترحيب استقبال

 األكتاف الكتف خرج دخل الزائرين المدعوين

 الحاضرون الحاضر يزول يدوم اإلضاءة اإلنارة

 المواويل الموال عيخل يلبس مرفوعا   محمول  

 الشباب الشاب بداية نهاية األغاني األهازيج

 األقمار القمر ذهبنا رجعنا ظهوره مطلعه

 النجوم النجمة تعساء/ حزين مسرورين التف تحلق

 أزيان زين   بدأوا أخذوا

 أهازيج أهزوجة   يكررون/ يقولون يرددون

 محمولون محمول   مثل شبه

 فرق فرقة   اسم قبيلة عبس

 أعضاء عضو   أغاني شعبية المواويل

 ألوان لون   يبقي يدوم

 أهالي أهل   جميل / أفضل زين

 مسرورين مسرور   أجمل / أروع أبدع

     ليته / للتمني ريته

     فارس عربي شجاع عنتر

     مالبس تراثية فلسطينية القمباز والكوفية

     ما ورثه األبناء عن األجداد التراث
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  تحلق حول    -   َلَمحموالً    -استقبل بؤ     - إلَصحب   -  َْدلؤ   –في  : نقيماللغويةالتراكيب 
 .الهادئةالقرية بالفتاة الجميلة الجميلة الوادَة: شبه  : قريتناالجمالمواطن 

 َريسنا َنتر َبس: شبه العريس بالفارس الشجاع.                
                                  بالنجوم.شبه القمر بين النجوم: شبه الحاضرين         شبه القمر في مطلعه: شبه العريس بالقمر في جماله.

                                قد َْد جيدًا  )  توكيد (             ما ْجمل األَراس في قريتنا   ) تعجب (                   اللغوية: األساليب 
 شبه القمر في مطلعه ) تشبيه (                           تعجب(  )  ْبدَه!َريسنا ما         قد صحبنا ْبي ذات ليلة ) توكيد (

 (  يريته يدوم  )  دَاء وتمن 
  تليها:ْجب َن األسئلة التي  التالية ِماقْر الفقرة 

بي ذات ليلٍة ْجمَل األَراَس في قريِتنا الجميلِة الوادَِة! ففي العرِس نشترُك جميعًا، نقيُم العرَس في الساحِة العامِة الكبيرة، وقد َصِحبنا ْ ما
دَّ جيداً  َِ َُ قد ُْ ََ المكا   الستقباِل الَمدَوين: المسرُح، والكراسي، ومكبراُت الصوِت واإلنارة.ْنا ْوختي تاال إلَ سهرِة َريٍس، كا

 .العرستتحدث الفقرة السابقة َن  .1
 .جميلةكيف تكوَ األَراس في قريتنا الوادَة؟  .2
 في الساحة العامة الكبيرة . ي الفقرة؟ْين يقيم ْهل القرية َْراسهم كما ورد ف .3
 ْفراد القرية . جميع القرية؟من يشترك في إقامة العرس في  .4
 إلي سهرة َريس . وابنته؟ْين اصطحب األب ابنه  .5
 الستقبال العريس لماذا َْد المكاَ جيدًا؟  .6
 المسرح والكراسي ومكبرات الصوت واإلنارة .المدَوين؟ كيف استعد ْهل العرس الستقبال  .7
 ذلك. َلَل هات من الفقرة ما يد البعض.تعاوَ ْبناء القرية مع بعضهم  َلَفي الفقرة ما يدل  .8

 ففي العرس نشترك جميعًا .
 الهادئة ، المطمئنة ، الجميلة ؟  )الوادَة(ما المقصود بكلمة  الوادَة(الجميلة  )قريتنا .9

المشاركة  ،  السابق؟ ]ففي العرِس نشترُك جميعًا، نقيُم العرَس في الساحِة العامِة الكبيرة[ بم يوحي التعبير  .10
 ن ْفراد القرية .المساَدة  ،  المحبة والتعاوَ بي

 َْد المكاَ الستقبال المدَوين .)َْد جيدًا( استخدم الفعل )َْد( بمعني آخر في جملة.   .11
 ْماكن مكاَ( )جمع    الخاصةالعامة( )مضاد   جهز كلمة )َْد(مرادف  .12
 [نهي ،تعجب استفهام، ]نفي،                       األسلوب؟نوع  قريتنا.ما ْجمل األَراس في  .13

     أشكال ألوان

     سلم صافح

     عدنا رجعنا

     آلت موسيقية الشبابة، اليرغول

     ألحان أنغام

     سعداء مسرورين
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 [شرط نفي، ،توكيد ،]شك       األسلوب؟نوع  المدَوين.مكاَ قد َْد جيدا الستقبال كاَ ال .14
 [تضاد    -ترادف    -نتيجة    -  تعليل ] ( َالقة الجملة الثانية باألولي )قد َْد جيدًا الستقبال المدَوين .15
 [  كل ما ذكرمشاركة  ،   التعاوَ  ،  المساَدة   ،  ال] َلي        تعبير يدل  جميعًا(العرس نشترك  )ففي .16
 -خط: فرق في المعنَ بين ما تحته  .17
 (نسكن )     غزة.في مدينة نقيم نحن      (ننظم )  العامة.العرس في الساحة  نقيم
 (َْتبرصديقي من المتفوقين )َْد            (جهز)  المكاَ للمدَويين   َْد 

 جهة (الشمال َند َبور الشارع )ذات يمين و ال ذاتْنظر          (صاحبة)ْخالق حميدة ذات منار   
 نحن نقيم الحفل في ساحة المدرسة .جملة مفيدة  ( فيفي نقيم)اللغوي  وظف التركيب .18
 السابقة.وضح الجمال في العبارة  الوادَة(ريتنا الجميلة ْجمل األَراس في ق )ما .19

 شبه الشاَر العرس في القرية بالفتاة  الجميلة الهادئة .          
 

 -اللغوي: النمط  حاك .20
 ما ْجمل الحديقة في مدرستنا   /   ما ْجمل النظافة في منطقتنا   ما ْجمل األَراس في قريتنا الجميلة!   -ْ

 .وقد ذهبنا في رحلة الي شاطئ البحر   .قد صحبنا ْبي ذات ليلة إلَ سهرة َريسو  -ب
 اتب القرية بالفتاة الجميلة الهادئة .شبه الكالجمال في العبارة السابقة  الوادَة[ وضحالجميلة  ]قريتنا  .21

ََ حول  ََ بالغناِء والمواويل واألهازيج الشعبية، تحلَّق الحاضرو دخل العريُس محمواًل َلَ األكتاِف، اسَتْقَبَله الحاضرو
ََريسنا َنتر َبِس، َنتر َبِس َريسنا،  ََريسنا زين الشباب، زين الشباب َريسنا،  العريس، ْوخذوا يرددوَ: 

 ا ما ْبدَُه، شبه القمر في مطلِعُه، َريسنا ريتُه يدوم، شبه القمر بين النجوم.َريسن
 دخل العريس السهرة محمواًل َلي األكتاف . السهرة؟.كيف دخل العريس 1
 بالغناء والمواويل واألهازيج الشعبية. استقبل الحاضروَ العريس  العريس؟. كيف استقبل الحاضروَ 2
الم يدل  ْكتافهم؟يس َلي . من الذين حملوا العر 3  ْهل القرية، فرحتهم وحبهم له  ذلك؟َو
 زين الشباب   ،    شبه القمر ْذكر هذه الصفات  الصفات.. وصفت األغنية الشعبية العريس بأجمل 4
 َريسنا ريته يدوم ) ْي يطول َمره ( األغاني؟. ماذا تمني الحاضروَ للعريس وهم يرددوَ 5
 النجوم   -القمر   األغنية؟التي ذكرت في . ْذكر مظاهر خلق هللا 6
 اً عيمج كر تشن سر علا يفف .بعضهم. هات من الفقرة ما يدل َلَ َْ ْهل القرية متعاونوَ ويحبوَ 7 

 نقف إلي جانبهم َْ نساندهم ونعاونهم و  َْراسهم؟. ما واجبك نحو اآلخرين في 8
 األهزوجة هازيجمفرد األ  ْزياَجمع زين  ينتهي /يفني / يزول مضاد يدوم    األغاني مرادف األهازيج  .9

 تعبيرك.. ضع التراكيب التالية في جملة من 10
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 استقبل الحاضروَ العريس بالتصفيق ." استقبل ب " 
 األكتاف.كاَ الشهيد محمواًل َلي "  َلَ" محمواًل 

 التالية:وضح الجمال في العبارات . 11
 شبه العريس بالفارس الشجاع .َريسنا َنتر َبس  -ْ

 بالنجوم.شبه العريس في جماله بالقمر والحاضرين شبه القمر بين النجوم -ب
 بالحلقة.شبه الحاضروَ تحلق الحاضروَ حول العريس  -ج
 بالفرح والسعادة  السابق؟بم يوحي التعبير  .ةوالمواويل واألهازيج الشعبي الحاضروَ بالغناء هاستقبل . 21
 . اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 31
َ   -  العريس]   َلَ  استقبله( يعود) في كلمةير الضم الحاضروَ.استقبله  .1  [    ْهل العريس - الحاضرو
 [محمواًل َلَ األكتاف -ًا َلَ حصاَ راكب -]ماشيًا     استقبل الحاضروَ العريس .....................        .2
                                                                               للعريسحبهم   َلَ ْكتافهم يدل  َلَحمل الناس للعريس  .3

 [خاصةَْ العريس ذوي احتياجات   - للعريسحبهم   -الحقد والكراهية  –للعريس  ]كرههم
 مول   [   -ْموال      -مال        - موال]...................               . مفرد كلمة " مواويل " ....4
 نفي[   - تعجب  -توكيد    - ]استفهام        نوع األسلوب السابق ................    ْبدَه( )ما. 5
 تعليل[  -نتيجة   -تضاد    - ترادف]..... دع[ َالقة ............ما ْب  -. العالقة بين ]ما ْجمل 6
 [، ابتعد   تشتت   ،  شكل حلقة  ،   تفرق  ]                                               تحلق مرادف -7
 [   ذهب    ،    ودع  ،    غادر   ،    رحب  ]                                               استقبل مضاد . 8

وترفع الصوت َبر مكبرات الصوت إلَ وقت متأخر من  الشارع،ما ْريك في َائلة تقيم حفل زفاف ابنها في  . 14
ْذي اآلخرين .ولماذا؟  الليل؟  ال يعجبني  ،   ألنه ي

  خط:. فرق في المعني بين ما تحته 51
 ( بدْ)         المدَووَ يرددوَ  ْخذ           (شكل حلقة)    الحاضروَ حول العريس  تحلق -
 ( ْمسك)    تيسير الكتاب من زميله  ْخذ                 (تطير)العصافير مسرورة في الجو   تحلق -
 (حصل)      الرجل حقه من اللص  ْخذ               ( تقصعر طفلتها             )األم شتحلق  -
      التالية:. ما نوع األساليب 61
 دَاء وتمني ريته يدوم        تشبيه شبه القمر في مطلعه          تعجبَريسنا ما ْبدَه  -
 المشاركة والتعاوَ      إيجابية.استخرج من الفقرة قيمة . 71

 ْخذ الولد القلم من زميله      الفقرةبحيث تكوَ بمعنَ مغاير لما في  جملة مفيدةفي  ْخذوظف كلمة  -18  
 حينا ما ْجمله    دَه!ما ْب : َريسناالتاليحاك النمط اللغوي  . 19



 

14 
0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الرابع –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة   

 
 فرقة الدبكة  العرس؟.من شارك في 1
 القمباَز والكوفيةِ الدبكة؟ ل َضو في فرقة اذا يلبس كم. 2
 الدبكة.بالتراث الشعبي ْولواَ  العرس؟الدبكة الشعبية في  شاركت فرقة. كيف 3
 الشبابة واليرغول .بكة؟ . ما اآلالت الموسيقية التي تستخدمها فرقة الد4
 فرحين ومسرورين  العرس؟. صف شعور الحاضرين في 5
 مهنئين.صافحنا العريس ْوهله ماذا فعل الحاضرين في نهاية السهرة؟ . 6
 مسرورين  بيتهم؟ إلَكيف َادت تاال ْوبوها . 7
 .فرحتهمألنهم شاركوا في العرس ْوهله . لماذا رجع الحاضرين إلَ بيوتهم مسرورين؟ 8
 طعام الغذاء / الزفة / استقبال المدَوين . اذكر بعض العادات الحسنة في األَراس؟ 9

َ مفرد ْلواَ       الكوفيات جمع الكوفية      ذهبنا مضاد رجعنا       بنطال الدبكة ف القمباز. مراد10  لو
 الجيراَ في تنظيف الشارع  شارك /ة شارك تيسير في اإلذاَة المدرسي. ضع التركيب " شارك في " في جملة من تعبيرك. 11

 . فرق في المعنَ بين ما تحته خط:21
 (اسم بنؤؤؤت )      طالبة محبوبة     ْنغام                  (َنصر)               في الفرقة. َضوكل  
 (ْلحاَ)سيقي  المو ْنغام رفضت فرقة الدبكة َلي                   (حؤؤؤاسة)  السمع في ْجسامنا.  َضواألذَ  

 (ْقالم زينةزاهية   ) بألواَرسم الفناَ اللوحة          (         ْنواَاً )      من العذاب ْلوانًا السجين شاهد
  شبه الدبكة بشئ مادي له ْلواَوضح الجمال في َبارة ) ْلواَ الدبكة (                -13

 . اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:41
 ال شيء مما سبق  [  -  الشبابة واليرغول  -اليرغول    -]  الشبابة   وسيقية التي استخدمتها الفرقةآلالت الم. من ا1
 شعر     [     -موسيقي          -    ْلحاَ]  نغام "                         مرادف كلمة " ْ. 2
  . من السلوكيات السلبية التي قد تحدث في بعض األَراس3

 طعام الغذاء[ -إطالق العيارات النارية -استقبال المدَوين-]الزفة                                                  
 يعود َلي    )صافحنا(في كلمة  النا(. " صافحنا العريس ْوهله " .  الضمير )4

 تاال ْوخيها ْوبيها[ – المدَوين –األصدقاء  –]  فرقة الدبكة                                                  
 العقال  [  -الثوب الفلسطيني     -   الكوفية  -] القمباز                 . تمثل نضال الشعب الفلسطيني  5

 هم)شا شاركت فرقُة الدبكِة الشعبيِة من قريِتنا في العرس، كاَ كلُّ َضوٍ  في الفرقِة يْلَبُس القمباَز والكوفيِة، فاستمتَع الناُس و 
ََ الدبكِة، َلي ْنغام الشبابة واليرغول . في نهاية السهرة، صافحنا العريس        لوا ََ تراِنا الشعبي ْو  ْوهله مهنئين ورجعنا إلَ بيتنا يشاهدو

 مسرورين .       
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 الجملة بما قبلها    " َالقة. " فاستمتع الناس وهم يشاهدوَ تراِنا الشعبي 6
 تعليل   [    -ترادف      -نتيجة     -]  تضاد                                                    

 [، نغمة ، نغمات ، ْنغم  نغم ]                  ْنغام(  ) مفرد كلمة.    7
 [، القميص ، القمباز ، السروال  غطاء الْرس ]               الكوفية(  )كلمة مرادف   . 8
 [، اليرغولين  اليرغل  ،  اليرغوالت  ،  يل اليراغ ]                ( اليرغول) كلمة جمع   . 9

 اللغوية:التدريبات 
 -الصحيحة: اختر اإلجابة  -1 
ة األسماء الموصولة فيما يلي  .ْ   - هي:مجمَو

الء         ج. كيف متَ من             د.       ْنت ْنتما ْنتمْ. ]     [الذي اللذاَ الذينب. هذا هذاَ ه
 التي[   -    َااللذ   -اللذين      -]الذي       بمهارة.لعبا  ...........ن ب. شجعُت الالَبي

 ليس مما ذكر[   -   الذين  -الذي   -]اللذاَ            المذكر.ج. اسم موصول يستخدم للجمع 
 
 
 المثال:ْكمل بحسب  -2

 ن صمموا البناءحضر المهندسوَ الذي حضر المهندساَ اللذاَ صمما البناء حضر المهندس الذي صمم البناء

 نهض الطالب الذين جلسوا     نهض الطالبات اللذاَ جلسا        نهض الطالب الذي جلس          
 فاز الطالب الذين شاركوا بالمسابقة     فاز الطالباَ اللذاَ شاركا بالمسابقة         فاز الطالب الذي شارك بالمسابقة       

 هنأ الطالب زمالءهم الذين نجحوا    هنأ الطالباَ زميلهما اللذاَ نجحا          نجح  هنأ الطالب زميله الذي        
  المناسب:في الفراغ  الذين( اللذاَ، الذي،)ضع  -3

 َالج المرض. الذيهذا الطبيب  .ْ
 َملكما.تخلصاَ في اللذاَ ْنتما   .ب
 تربيتي.ْحسن الذي ْحب ْبي  .ج
 .الوطنيدافعوَ َن  الذين المجاهدين نحترم  .د

 الجيش.درب  الذي جاء القائد  .ه
 اللعب.التزموا بقوانين  الذين فاز الالَبوَ  .و

 المطلوب:ْكمل بحسب -4
 هذا الجندي الذي دافع َن وطنه               

 هذاَ الجندياَ اللذاَ دافعا َن وطنهما مذكر: مثنَ 
الء الجنود الذين دافعوا َن وطنهم .مذكر: جمع   ه

 -اإلمالء: 
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 ة الصحيحة:اختر اإلجاب .1
 بكت   [  -توت   - كبيرة  -]بنت                             َدا:  ما يلي كلمات تنتهي بتاء مفتوحة ما  .ْ

 ْبدَه[  - كرة  -له   -]مياه                    َدا:  ب. ما يلي كلمات تنتهي بهاء مغلقة ما 
 صديقه[  -بيته     -ْهله     -سهرة هي: ] ج. الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة من بين الكلمات التالية

 المطلوب:ْكمل الفراغ بحسب  .2
 مربوطة(تنتهي بتاء  )كلمة                   ألمه.هدية قدم الطفل  .ْ

 مغلقة(تنتهي بهاء  )كلمة   استعماله.بعد  المياهصنبور  قْغل .ب
 مفتوحة(تنتهي بتاء  )كلمة                           التوتْحب فاكهة  .ج
 .ه(ؤ ؤة ؤ ة ؤ ؤه ؤ  )تْكمل بالحرف الناقص  .3
 ؤؤؤؤهؤسلم إبراهيم َلَ صديقؤب.            ةالحديثؤ ت من وسائل المواصال ة الطائر .ْ

 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةؤؤفيها معالم ِْريؤ  ؤؤؤؤةؤجميل ؤؤةؤمدين   ة غز .ج
 الصالة.تهدي إلَ  تاؤؤؤؤآي تْرؤؤؤؤقد.

 . ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهيتمسك الفلسطيني بأرضؤ ه.
 ْسطر. 3-2: َبر َن الصورة بفقرة من التعبير

 اً فيظنو  الً يمج َقبي َتح ، يحلا فيظنت يف األوالد َ واعي

 
 

 النصوص نغني   "من تراِنا"

 الجمع ردالمف المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أحباب / أحبة حبيب أعدائي أحبائي أقبل / تعال هيا

 قصص قصة كره حب أعزائي أحبائي

 شتيت شتي متشابهة شتي نروي نحكي

 األراضي األرض تسأم تسلي مختلفة / متنوعة شتي

 شعوب شعب متعكر صافي تمتع تسلي

 بيادر بيدر نصمت نحكي عشق حب

 لقمات / لقم لقمة ذلة / ذلم عزة ثبات / قوة / عراقة أصالة

 طباع / أطباع طبع يأس أمل تسقي تروي
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 يا أحبائي  ) نداء (       كونوا أمالً   ) أمر (      نحكي قصصاً شتي لتسلينا  ) تعليل (               اللغوية:األساليب 
 يا أحفادي ) نداء (                             تعليل(  )لنحقق كل أمانينا     

 للحياة.الماضي بإنسان ميت يراد إرجاعه  ماضينا: شبه الجمال: يحييمواطن 

 قصصًا شتؤؤؤؤي لتسلينا                هيا يا ْحبابي نحكي         
 ْوصالة شعب تروينا                  ضقصصًا تروي حب األر                           
 وتعاوننا طبع فينا                  قمح لقمتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا من بيدر                         

 نجني تينؤؤؤًا نجني َنباً              ا زيٍت صاٍف      ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفي قريتن                         
 ات.. ْكمل مما تحفظ من األبي1
 [محمد العمري  -َباس الديلمي    -   مهند ذويب  -]  َبد العزيز السعدوني         .قائل األبيات الشاَر   2
 [سبقجميع ما   -التين   -العنب   -]الزيتوَ              . من الثمار التي وردت في األبيات السابقة 3
َ   -الكراهية   -]الحسد    صفة . الصفة الحسنة التي وردت في األبيات السابقة 4  والكراهية[الحسد     - التعاو
 نداء   [  -نفي     -   ْمر  -]  توكيد                   . " هيا يا ْحبابي" نوع األسلوب السابق  5
 [   تعليل    -نتيجة      -تضاد     -   ]ترادف باألولي لتسلينا " َالقة الجملة الثانية  –. " قصصًا شتي 6
 تعليل   [   -نتيجة      -تضاد       -   ترادف ]                تروي   "    العالقة بينهما      -تحكي " . 7
 طوابع  [  -طبعات    -طبائع    - طباع ]               . " وتعاوننا طبع فينا " جمع كلمة " طبع "  8

 الكوفيات الكوفية الماضي المستقبل حقل بيدر

 الثياب / األثواب الثوب يميت يحيي قطعة خبز لقمة

 أحفاد حفيد الحاضر الماضي صفة / سمة طبع

 أجيال جيل   نقي صافي

 آمال أمل   نقطف نجني

 أماني يةأمن   حكايات قصصا  

 أجيال جيل   غطاء الرأس الكوفية

     كرامة / فخر عزة

     دافعا   /حلما   أمال  

 ننجز نحقق

 أحالم أماني

 أبناء أجيال

 يخلد يحيي
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 ب+ج معا  [   -  نزرع    -نجمع       -]  نحصد                                  . مضاد كلمة " نجني "  9
 َْ يكوا قصصًا لتسليهم .َالم يدَو الشاَر ْحبابه؟ . 10
 من بيدر القمح . من ْين يحصل الفلسطيني َلَ لقمة العيش؟ 11
 حب األرض ْوصالة الشعب . ما نوع القصص التي يريدها الشاَر؟ 12

 صفة التعاوَ ؟ الثالثبيت . ما الصفة الحسنة التي وردت في ال31
 لتسلينا  لألبناء؟لماذا تروي القصص . 41
 قصة مفرد قصص زيوت    جمع زيت  تظمأنا   مضاد تروينا  نسرد  مرادف نحكي. 51
 العبارة:. وضح الجمال في 61

 شبه األصالة باإلنساَ الذي يروي غيره .    تروينا[شعب  ]ْصالة
 ْخذنا والدي إلي األرض لنجني ِمار الزيتوَ .توضح معناها  ضع الكلمة السابقة في جملة )نجني(. 71
 التعاوَ وحب األرض .  النص؟ْذكر قيمة تعلمتها من . 81
 خط:. فرق في المعني بين ما تحته 91

 تسقينا                    تروينا ْصالة الشعب                              تحكيحب الوطن تروي قصصًا 
  فروع                شعب  تنقسم الكلية لعدة             جماَة من الناس وكريم  فلسطين ْصيل شعب

 
 
 

 فلسطيناتراث هذه الكوفية َزتنا                   والثوب 
 كل ْمانينا لنحقق          ْماًل        كونوا يا ْحفادي                               

 ْنتم من يحيي ماضينا        تم ْجيال المستقبل         ْن                              
 األبيات..ْكمل مما تحفظ من 1
 بالكوفية والثوب الفلسطيني  الشاَر؟. بم يفتخر 2
 َْ يكونوا ْماًل ليحققوا كل األماني . األحفاد؟. ماذا يطلب الشاَر من 3
 قبل ( األحفاد ) ْجيال المست لألبيات؟. من سيحيي الماضي حسب فهمك 4
 الكوفية / الثوب الفلسطيني   األبيات؟فهمت من  الفلسطيني كماْذكر اِنين من مظاهر تراِنا . 5
 بالدفاع َن الوطن  الفلسطيني؟. كيف تتحقق آمال الشعب 6
 المشاركة  /  التعاوَ . ْذكر بعض القيم الواردة في النشيد؟ 7
 جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمفرد ْجيال  ِْؤؤؤؤواب  /  ِيؤؤؤؤاب   جمع ِوب  ؤؤؤؤؤأس   يؤؤؤؤمضاد ْمل        كؤؤؤؤرامتنا نا . مرادف َزت8
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 تعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل َالقة الجملة الثانية باألولي  ْمانينا(لنحقق كل  –ْماًل  . )كونوا9
 للحياة شبه الماضي بإنساَ ميت يراد ارجاَه     ماضينا(من يحيي  )ْنتم العبارةوضح الجمال في . 10

 التالية:. بين نوع األساليب 11
 ْسلوب ْمركونوا ْماًل                   ْسلوب نداء        يا ْحفادي 

 . فرق في المعني بين ما تحته خط:21
 ( تصبح حقيقة )        ْمانينا  نحققطلب جدي َْ            (يجعله حياً ) ماضينا     يحييْنتم من  -
 (نستفسر )  الكتب في سرقة لنحقق اجتمعنا           ( اسم َلؤؤؤؤم)     طالب مجتهد    يحيي -

 المأكل   -حق الملكية          األبيات.. الحق اإلنساني الوارد في 13
  النص؟ذلك من  َلَْكتب البيت الدال  األمل()األطفال هم  -14

 ماضينا ْنتم من يحيي  ْنتم ْجيال المستقبل                             
 يعجبني  ما ْريك في إنساَ يهتم بأرضه؟  -51 
 
 
 
 
 
 
 

  الدرس الثاني / هذه الشمس

 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أحجام حجم تختفي تبدو تظهر تبدو

 كرات كرة ينقص يزيد الغريب / المدهش العجيب

 أقطار قطر أقل أكثر شأنها أمرها

 أرغفة رغيف اءالضي الظالم يزيد علي يفوق

 أمور أمر الموت الحياة تستوي تنضج

 أميال ميل كبيرة صغيرة نشاهدها نراها

 الشموس الشمس عجز استطاع نكرر / نعيد / نقول نردد

 أوراق ورقة البرد الدفء أساس عماد
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 تأتي ب     -استطاع َْ  –يأكل من  –غرق في  –البعد َن  –العجيب في  –يزيد َن  :اللغويةالتراكيب    

 فلوال الشمس لغرقنا في الظالم ) شرط (          )نفي(  ال يزيد قطرها  :اللغويةاألساليب 

 ) استدراك ( لكن العجيب في ْمرها     إنها تغذي ْوراق النبات ) توكيد (   كأنها رغيف خبز   ) تشبيه (   تبدو 

 لما استطعنا َْ نحسب الزماَ ) نفي (  ما ْفعل   )  تعجب (   ما َاش اإلنساَ )نفي(    إنها الشمس ) توكيد (  

 الزماَ.لوال الشمس لما استطعنا َْ نحسب    الشمس ما َاش اإلنساَ           : لوالاللغويةاألنماط 

 ليها: اقْر الفقرة التالية ِم ْجب َن األسئلة التي ت

" تبدو بحجِم كرٍة ال يزيُد قطُرها َن ربِع متر، وتبدو كأنها رغيًف خبٍز، ولكن العجيَب في ْمِرها َْ حجَمها يفوُق حجَم 
َِ مرًة، ولكن بعَدها َنا بأكثِر من تسعين مليوَ ميل يجعلنا نراها صغيرة، إنها الشمس". األرِض بأكثِر من   مليو

 خبٍز.و بحجِم كرٍة ال يزيُد قطُرها َن ربِع متر، وتبدو كأنها رغيًف تبد" الشمس؟ حجم كيف تبدو -1
 األرِض. العجيَب في ْمِرها َْ حجَمها يفوُق حجمَ  الشمس؟ما العجيب في ْمر -2
َِ بأكثِر األرض؟ بكم مرة يفوق حجم الشمس حجم  -3  مرًة. من مليو
 ميل.َنا بأكثِر من تسعين مليوَ  دتبعألنها للفقرة؟ ما الذي يجعلنا نرى الشمس صغيرة حسب فهمك  -4
 ْرغفة رغيف:جمع                يقل يفوق:مضاد                تظهر: تبدو مرادف:  -5
 يزيد الفيل بحجمه َن الغزال .          في جملة مفيدة من تعبيرك  يزيد َن"استخدم التركيب "  -6
 .يقل قطرها َن ربع متر     مع الحفاظ َلَ المعني. الجملة مثبتة ل]ال يزيد قطرها َن ربع متر[ اجع -7

 األزمنة الزمان انصهرت لنت العيش الحياة

 األيام اليوم مجهول محدد مقياس ميل

 الشهور الشهر   / قدر تمكن استطاع

 مصادر مصدر   نعد /نحصي  نحسب

 الطاقات الطاقة   الوقت الزمان

 األعوام العام   السنة العام

     منبع / أساس / سبب مصدر

     تنتجها تولدها

     كمية / مقدار قدر

     كثير / تضاعف زاد

     تصلبت تجمدت

     معلوم محدد
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 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -8
 الكوكب   [    -    الشمس   -النجم        -]  القمر       الفقرة السابقة تتحدث َن                 .1
 ْمتار[ِالِة   - مترربع   -متر   -متر  ]نصف   تبدو الشمس بحجم كرة ال يزيد قطرها َن  .2
 من يفوق حجم الشمس حجم األرض بأكثر  .3

 مرة[َشرة آالف   -مرة نصف مليوَ   - مرةمليوَ   -مرة ْلف  ]مئة                   
 [جميع ما سبق    -الدفئ    -الطاقة    -]  النور                                 الشمس مصدر  .4
 المستحيل    [    -     الغريب   -]  المألوف                            العجيب(  )مرادف كلمة  .5
 استفهام    [   -نداء      -   نفي   -]   توكيد         ْسلوب     متر(يزيد قطرها َن ربع  )ال .6
 نفي    [   -   توكيد  -استفهام       -]   نداء                            الشمس( ْسلوب )إنها .7
 تعليل    [   -نتيجة      -تضاد     - ترادف ]       َالقة          ويفوق( زيد)يالعالقة بين  .8

 -خط: بين ما تحته فرق في المعنَ  -9
 (خط منتصف  )                        .    الشمس صغيراً  قطريبدو  -1
 (ناحية)   فلسطين. من  قطريحارب الشعب في كل  -2
 (دولة َربية)                                          .قطرسافر ْبي إلَ  -3

 شبه الكاتب الشمس برغيف الخبز وهذا يدل َلي صغر حجمها ." كأنها رغيف خبز" ":العبارةالجمال في وضح  -10
 ترادف   العالقة بين يزيد ويفوق َالقة   -11
 -التالية: نوع األساليب  بين -12

 توكيدَْ حجمها                    توكيد إنها الشمس                     تشبيه  كأنها رغيف خبز  -
 . تفضيلْكثر من مليوَ               استدراكلكن العجيب في ْمرها   -

، وال  ٌَ ، وال حيوا ٌَ " نحُن نردُد كثيرًا: الماُء َماُد الحياة، فلوال الشمُس لغِرقنا في الظالم، ولوال الشمُس ما َاَش إنسا
َُ ".نباٌت، إنَّها ُتغذ َُ والحيوا  ي ْوراَق النبات، وتجعُل ِماَرها َتْنَضُج، فيأكُل منها اإلنسا

 الماء َماد الحياة  ْلسننا؟ َلَماذا نردد دائمًا -1
 تغذي ْوراق النبات وتجعل ِمارها تنضج . الفقرة؟ما ْهمية الشمس للنباتات كما فهمت من  -2
 نغرق في الظالم ويموت االنساَ والحيواَ والنبات . يلة؟طو ماذا يحدث لو غابت الشمس َن األرض فترات  -3
 تدل َلي ْهمية الشمس للحياة .      " الشمس َماد الحياة "َالم تدل العبارة السابقة. -4
 ظلمات : جمع ظالم          يبقي نيئاً  ينضج  : مضاد     نقول / نعيد / نتحدث نردد : مرادف  -5
  العامل النشيط يأكل من تعب جبينه .             جملة من تعبيركفي  من( يأكل)ضع التركيب   -6
ألَ الشمس تغذي ْوراق النبات وتجعل ِمارها تنضج  نبات.َاش إنساَ وال حيواَ وال  الوال الشمس لم َلل: -7

 فيأكل منها اإلنساَ والحيواَ.



 

22 
0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الرابع –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة   

 مات إنسؤؤؤؤؤؤؤاَ            . المعني َلَالنفي ْوكتب الجملة صحيحة محافظًا  إنساَ[ احذفَاش  ]ما -8
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -9

 ِْمار     [    -ِمرتاَ      -ِمرات     -   ِمرة]           مفرد كلمة " ِمار "   .1
 آخر     [    -ِانوي         -    ْساس ]            مرادف كلمة " َماد " .2
 يعيش    [   -ْحيا         -   مات ]     مضاد كلمة " َاش "       .3
 [    نور   -سواد         -]   َتمة       مضاد كلمة " ظالم "       .4

 الجمال في العبارة السابقة  وضح -10
 شبه الظالم بالبحر الذي يغرق فيه .             " لغرقنا في الظالم".

 ْبناءها . شبه الشمس باألم التي تغذي      " إنها تغذي ْوراق النبات "
 -: بين ما تحته خط  المعنَفي  فرق  -11

 (اسؤؤؤؤؤم ولؤؤؤد يحب معلمه ويحترمه   )َماد  -     (ْسؤؤؤؤؤاس ) الحياة    َمادالماء  -
 -التالي:  النمط اللغوي حاك  -21
 ما َاش اإلنساَ  لوال الشمس         الظالم.لوال الشمس لغرقنا في  -
 تقؤؤدم البشؤؤؤؤؤؤؤؤرما العلم لوال              ؤ جهلفي الغرقنا لالعلم  لوال  
 نفي ما َاش إنساَ        توكيدلظالم : لوال الشمس لغرقنا في اما نوع األساليب التالية -31

 توكيدإنها تغذي ْوراق النبات        
 ما نوع )ما( في العبارات التالية: -41
 ( موصولة)           قلت   ما سمعنا  -(       نافيةَاش إنساَ   )  مالوال الشمس -

، وال َْ نحدَد اليوَم، والشهَر، والعاَم. والشمُس مصدُر الطاقِة والدفِء، والطاقُة  ََ التي ُتَولِ ُدها " لوال الشمُس، لما استَطعنا َْ نحسَب الزما
ََ هللا الذي َخَلَق كل شيٍء بقدٍر! تأتينا بقدٍر محدٍد، لو زاَد الحترقِت األرُض، ولو َنَقَص لتجمََّدِت المياه، فس  بحا

لوال الشمس ماَاش إنساَ وال حيواَ وال نبات َلي وجه األرض ولوال الشمس وضح ذلك  الحياة..الشمس َماد 1
 لما استطعنا َْ نحسب الزمن ونحدد اليوم والشهر والعام وهي مصدر الطاقة والدفء .

 د َن طريقها الزمن واليوم والشهر والعام .نحدوالوقت؟ ما فوائد الشمس من حيث الزمن  -2
 وضح ذلك. لهلكنا.من حكمة هللا ورحمته بنا ْنه جعل طاقة الشمس التي تصلنا بقدر محدد ولو حدث العكس  -3

 لو زادت الطاقة الحترقت األرض ولو نقصت لتجمدت المياه .
 هللا ، َْ نحمده ونشكره َلي نعمه .   النعمة؟وما واجبنا نحوه ونحو هذه  النعمة؟من الذي وهبنا هذه  -4
 لماذا؟ الشمسية؟يعتبر الشعب الفلسطيني َامة وقطاع غزة خاصة ْكثر الناس حاجة لالستفادة من الطاقة  -5

 ذلك؟وكيف يتم 
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 بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، ويجب َمل خاليا شمسية 
 طاقة نظيفة وموفرة ومتجددة ال تنقطع     الشمس؟ بماذا تتميز الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها َن طريق -6
الطاقُة التي ُتَولِ ُدها تأتينا بقدٍر محدٍد، لو زاَد  ذلك . َلَذكر الفقرة الدالة ْ محدد.تأتينا الطاقة من الشمس بقدر  -7

 . الحترقِت األرُض، ولو َنَقَص لتجمََّدِت المياه
  /   نقص  زاد  متضادتين؟ من الفقرة كلمتين  استخرج -8
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -9

 [ معين    -  قليل  -  ضئيل   -] كبير                                         مرادف كلمة " محدد "     -1
 نتيجة[  -تشابه   - تضاد  -]ترادف                                    َالقة بينهما  نقص(   -)زاد  -2
 تعليل[   - نتيجة  -تضاد   -]ترادف     باألولي َالقة الجملة الثانية  الحياة(لتجمدت    - نقص )لو -3
 الزموَ   [    -الزماناَ       -الزمن      -   األزمنة ]                 جمع كلمة " الزماَ "         -4
 تعجب[   -استفهام     - شرط   -]نفي        ْسلوب  الزماَ()لوال الشمس لما استطعنا َْ نحسب  -5

  -التالي: حاك النمط  -10
 َؤؤؤؤؤؤؤؤاش اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ سعؤؤؤؤيؤؤؤداً لما األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لوال          الزماَ.لوال الشمس لما استطعنا َْ نحسب  -

 لو نقصت حرارة الشمس لتجمدت المياه 
 . نلت األجر والثواب من هللا َز وجللصليت في المسجد لو 
 -خط: بين ما تحته  المعنَ فرق في -11

 (بمقدار )       .بقدرخلق هللا كل شيء  -1
ْمن  -2 ْمن بالم  (بالقضاء)             .القدري
 (مكانة)     ْبنائه.كبير بين  قدرلألب  -3

 كلما شكرت هللا تأتي النعم بغزارة .التركيب " تأتي بؤ " في جملة مفيدة من تعبيرك.استخدم  -12
  -: التالية  األساليبنوع  بين -31
 نفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اليوم ال َْ نحدد  -3      شؤؤؤؤؤؤؤؤؤرط       األرض.لو زاد الحترقت  -1
 تعؤؤجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب    بقدر!سبحاَ هللا الذي خلق كل شيء  -4                    نفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلما استطعنا  -2

اء ( " بمعني آخر في جملة من َندك  قدر مة "استخدم كل -14  وضعت ْمي القدر َلي النار   )  الَو
 المعني  َلَاحذف النفي ْوكتب الجملة صحيحة محافظا  الزماَ(الشمس ما استطعنا َْ نحسب  )لوال -15

 .لوال  الشمس لعجزنا َْ نحسب الزماَ        
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 -اللغوية: التدريبات 
 -: المثالْكمل كما في  -1

 احترمت المعلمات اللواتي َلمنني ن َلمتاني اللتين المعلمتياحترمت  ن َلمتاني اللتين المعلمتياحترمت 
تؤؤؤؤها  تهما نمت النبتة التي زَر تها  نمت النبتتاَ اللتاَ زَر  نمت النباتات اللواتي زَر

كرمت الدولة األم التي ضحت من 
 ْجل ْبنائها

 

ضحتا  كرمت الدولة األمتاَ اللتاَ
 من ْجل ْبنائهما 

كرمت الدولة األمهات اللواتي ضحين من 
 ْبنائهن.ْجل 

 
 -األقواس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين -2
 .اللواتي( –اللتاَ  –الذي  – يالت)                 قْرتها.استمتعت بالقصص ................. -1
 ؤه (. - ت –ؤة  -) ة               العربي.شاركؤ.......الطالبات في تحدي القراءة  -2
 ة (. –ه  –ت  - ؤة )                        الحرارة.احترقت الغاب..... بفعل اشتداد  -3
 (. لتاَلا –اللواتي  –الذين  –) التي       بإخالص.كرمت المديرة المعلمات ...............َملن  -4
 .اللواتي( – ناللتي –التي  – )اللذاَ         المسابقة.في  ن ..................فازتاالطالبتيْريت  -5

 كتب ما يملَ َليك " تختار المعلمة كلمات تحتوي مهارة التاء المربوطة والهاء المغلقة والتاء المبسوطة"ْ - اإلمالء:
    ....................   ............ ..............    .....................           .................... 

 
 

 موقع الميار التعليمي
 

 الدرس الثالث / كن كالطيور

لكلمةا      المرادف الكلمة دد       المضا  د لمفر ا         Hhhhg         الجمع 
 آباء أب             يعجز                     يقوي                          قرر أراد

 حرف حرفة جاع شبع أخذت              تحصل  

 ضباع           ال ا                الضبع راحة          را تعب ذات يوم               ذات مرة 

 مرات            مرة                  تقلع              تزرع               يستطيع / يقدر يقوي

 اجاتح           اجةح            ح خاطئ              يحصح               هجم عليها وأكلها   اله فترسا 

 الغابات             الغابة         الغا المساء      الصباح                عناء مشقة /م       تعب

 الفهود                الفهد          ال تغيب / تختفي تظهر                 من الحيوانات المفترسة الفهد ـ الضبع

 فرائس ريسةف              كسل جد               صنعة / مهنة حرفة



 

25 
0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الرابع –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة   

 –تجلس في  –ْكوَ مثل  –يزيد َن  – إلَزحف  –ْكل من  – َلَهجم  – َلَيقوي  –ْراد َْ  :اللغويةالتراكيب  
 باحثة َن.  –تنطلق في 
 كن كالطيور )ْمر(       -بني انظر يا       توكيد (     ال يقوي َلي الصيد  ) نفي ( )  قيل إَ ْباً  :اللغويةاألساليب 

 لكن يا ْبت  ) استدراك (لضباع )تشبيه(         تكوَ مثل ااستفهام(     هل تريد َْ تعيش كالفهود؟  )
 هل تري الطيور تجلس في َْشاشها ؟  ) استفهام (حيح يا بني ) نداء (  هذا ص      الفهود )تشبيه(  ْكوَ مثل 

  )استفهام( اح؟الصبْال تري ْنها ما إَ تظهر تباشر 
 دالالت العبارات: 

 ال يقوي َلي الصيد: يدل َلَ الضعف الشديد.
 النشاط والقوة وحب العمل. َلَتحصل رزقها بأيديها: يدل 

     رزقي يأتيني: شبه الرزق بإنساَ يأتي إلنساَ آخر.   الجمال:مواطن 
 
  

 اقْر الفقرة التالية ِم ْجب األسئلة الي تليها:
ْ ََّ بًا ْراَد اَ يعلِ م ابنُه حرفًة، فقاَل االبُن: ال يا ْبِت، فقد شاهدُت ذاَت مرٍة في الغابِة ضبعًا ال َيْقوى َلَ ))قيل: إ

الصيِد، وْريت فهدًا هجم َلَ فريسٍة، فافترسها، ْوكل منها حتَ شبَع، وترَك الباقي، فزحَف إليها الضبُع، فأكَل، 
ُل َلَ رزِقها ْورى، يا ْبت، َْ رزقي يأتيني من غير تع ٍب فقال األب: انظر يا بني، هل تريُد اَ تعيَش كالفهوِد ُتحصِ 

ََ مثَل هذه الضباِع التي تأكُل ما يزيُد َن حاجِة الفهود ؟!((.  بأيديها، ْم تريُد َْ تكو
 حوار األب مع ابنه حول العمل. ضع َنوانا مناسباً  للفقرة     -1
 حؤؤؤؤؤؤرفؤؤؤة . ألب َْ يعلم ابنهْراد ا  ابنه؟ماذا ْراد األب َْ يعلم  -2

 أرزاق رزق تقف               تجلس               رأيت              شاهدت

 أبناء ابن                 أنقض                هجم

 أطعمة                 طعام   يا أبي                ا أبتي

 عشاشأ              أ عش               أصبح كونأ

 اتجاهات اتجاه   اجتهد            جد

     أوله  /  بدايته               تباشير الصباح                  

     ناحية            اتجاه

     تفتش             باحثة

     تبدو           تظهر

 نال وفاز           وجد

 تخرج مسرعة         تنطلق

 تحصد       تزرع
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ألنه شاهد ضبعًا ال يقوي َلي الصيد وفهدًا هجم َلي فريسته فافترسها ْوكل  حرفة؟لماذا ال يريد االبن َْ يتعلم  -3
 .منها حتي شبع ) حصل َلي طعامه من غير تعب ( 

 ْكؤؤؤؤل منها حتي شبع وتؤؤؤؤؤؤؤؤؤرك الباقي . بفريسته؟ماذا فعل الفهد  -4
 زحؤؤؤؤف إليها ْوكؤؤؤؤلها . الفريسة؟عل الضبع بباقي ماذا ف -5
 الفهود ألنها تحصل َلي رزقها بجهدها . ْكثر؟الفهود والضباع ْيهما يعجبك  -6
 ألنها من الحيوانات البرية المفترسة . الغابة؟لماذا يعيش الضبع والفهد في  -7
 الكؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل . َلَتعبير يدل  فأكل(إليها الضبع  )فزحف -8
                        يغؤؤؤؤؤادر /  أتيؤؤؤمضاد ي               مهنؤؤؤؤؤؤة /ة ؤؤف حرفمراد -9

 الضبؤؤؤؤع  /مفرد الضباع                األبنؤؤؤؤؤاء  /جمع االبن     
    [  جميع ما سبق -يتمكن  -يستطيع    -يقدر    ]    يقوى  مرادف"   الصيدال يقوى َلَ "  -10
 [ َناء    -جهد      -  راحة    -إرهاق     ]    تعبمضاد ( تعب( من غير ))يأتيني  -11
 فراسات   [   -فرساَ     -  فرائس    -]  فرس                     " فريسة "   جمع كلمة -12
 ْكل   [   -  جاع   -]  اكتفي                   مضاد كلمة " شبع "     -13
 استفهام   [  -نهي    -توكيد    - نداء ] ع األسلوب السابق          " يا ْبت " نو  -14
 قابلت   [  -مررت      -   ْريت]  هدت "                  مرادف كلمة " شا -15
 َْ يعلم ابنه حؤؤؤؤرفة .إَ ْبؤًا ْراد  ذلكمستقبل ابنه هات من الفقرة ما يدل َلَ  األب حريص َلَ -16
 ما نوع األساليب التالية  -17

 ْمؤؤؤؤؤؤؤرانظر يا ْبي        نفؤؤؤؤؤي يقوي َلي الصيد ال        توكيدفقد شاهدت 
 -تعبيرك: في جملة من  التراكيب اللغويةضع  -18

 .ال يقوي المريض َلي المشؤؤؤؤي :  َلَيقوي                   
 : هجم الصقر َلي فريسته بشراسة . َلَهجم                  

 إلي مواقع العدو . : زحؤؤؤف المجاهؤؤؤد إلَزحف                  
 دو هفلا ةجاح نَ َقبت امم لكأيو  لوسكو  فيعض هنأل  يعجبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي،ال   ولماذا؟   الضبع؟ما ْريك في موقف  -19

 .يعمل الو 
 لعاش َلي ما يأخذه من يد الناس والتسول.      بالضبع؟ى ماذا يحدث لو َْ االبن لم يعمل واقتد -20
 مؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤؤؤة  الجملة؟في  )ما(ما نوع  الفهود(ما يزيد َن حاجة  )تأكل  -21
 .شبه الرزق بإنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ يأتي إلَ غيؤؤؤؤؤره  تعب(رزقي يأتيني من غير  )إَ العبارة:وضح الجمال في  -22
  التالية:ما داللة التعبيرات  -23
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 : يدل َلي الضعف الشديد ) غير قادر َلي العمل (العمل  َلَال يقوي  -
 : يدل َلي النشاط والقوة وحب العمل .تحصل رزقها بأيديها -
 فريسته ، فافترسها ( حؤؤؤؤؤؤاك النؤؤمؤؤؤط ) ْريت فهدًا هجم َلي  -24

 . سؤؤؤؤاَؤؤؤدتؤؤؤهف رجاًل َجوزًا يحمل ْكياسؤؤؤؤاً ْريؤؤؤت         
َِ َْ تزرَع وتحصَد؟             -ب  ََ مثل الفهوِد، ولكْن يا ْبِت، ْال ترى الطيَر، تأخُذ طعاَمها من دو                                    ))قال االبن: بل ْريُد َْ ْكو
 قال األب: هذا صحيٌح يا بني، ولكن، هل ترى الطيوَر تجلس في َْشاشها فيأتيها رزقها؟ قال: ال. قال األب: ْال ترى ْنَّها            

، اَمْل، فمْن جدَّ وجَد ومن زرعَ   حصد(( ما إَ تظهُر تباشيُر الصباِح حتَ تنطلُق في كلِ  اتجاٍه باحثًة َن رزِقَها يا ُبَنيَّ

 َْ يكوَ مثل الفهود. االبن؟ما القرار الذي اتخذه  -1
 َْ يكوَ مثل الفهود ْو يكوَ مثل الضباع . اذكرهما؟ ْمرين.خير الرجل ابنه بين  -2
 في الصباح الباكر رزقها؟متي تبحث الطيور َن  -3
 فمْن جدَّ وجَد ومن زرَع حصد؟ لالبنما الحكمة التي ذكرها األب  -4
 ال يعجبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  تعب؟رزقه دوَ َمل ْو  َلَ ما ْريك في إنساَ يحصل -5
 الجد واالجتهاد وحب العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  والضبع؟قصة الفهد ماذا نتعلم من  -6
 اتجاهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  /جمع اتجاه          تختفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  /مضاد تظهر           تندفؤؤؤؤؤؤع  /مرادف تنطلق  -7
 تنطلق المسيرات في الشوارع رفضًا لجرائم االحتالل .جملة من تعبيرك.  ضع التركيب السابق في (في تنطلق) -8
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -9

 (الطيور       -الضباع        -)  الفهود        األب ْراد البنه َْ يكوَ كؤ             -1
 الطيور  (  -الضباع     - الفهود )               اختار االبن حياة              -2
 نهي  (   -  استفهام  -شرظ      -)  نداء                 ترى الطير( ْسلوب      )ْال  -3
 طعمة  (   -طعامات     -   ْطعمة   -)  طعم                          طعام(  )جمع كلمة  -4
 (  اتكال    -كسل      -    اجتهاد )           مرادف كلمة " جد "               -5
 العتمة   (   -  المساء   -)    النهار                     مضاد كلمة " الصباح "    -6
 َْشش   (   -َشاش      -   َشها)               مفرد كلمة " َْشاشها "      -7

  الحزَ(شدة   - النشاطشدة   -الفرح شدة   -)شدة الكسل   ي  يدل َل رزقها( تعبير)حتَ تنطلق في كل اتجاٍه باحثة َن  -10
 شبه الرزق بإنساَ يأتي ." يأتيها رزقها " ؟  وضح الجمال في -11
 ْول / بدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  بتباشير؟المقصود  الصباح( ماإَ تظهر تباشير  )ما  -12
 النمط السابق.حاك  تنطلق(ترى ْنها ما إَ تظهر تباشير الصباح  )ْال -13

ْذَ حتي تذهب للصال        ة .ْال تري ْنها ما تسمع الم
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 يعجبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ما ْريك في إنساَ يعتمد َلَ نفسه في توفير احتياجاته؟  -14
  التالية:ما نوع األساليب  -15

 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرط من جد وجد                ْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   اَمل       نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداءيا بني      تشبيه مثل الفهود      
 ة:التاليفي الجمل  )من(ما نوع -61

 (حرف جرتعب )غير  منرزقي يأتيني         (موصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤؤؤة  وجَد )جدَّ مْن  -
 -اللغوية: ت التدريبا                                          

 - مناسب:ْكمل الفراغ باسم موصول  -1
َ الؤؤؤؤؤؤؤؤذيؤؤن يستوي  تعالَ: )هلقال  -1  يعلموَ( . ال الؤؤؤؤؤؤؤؤذيؤؤن و يعلمو
 . ْحسن(هي الؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤي بؤ )ادفع تعالَ:قال  -2
الء هن الطبيبات  -3  المرضَ.َالجن الالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ه
 دروسي.في  اجتهدت الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي ْنا  -4
 الحفل.في  شاركااللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذاَ حضر الطالباَ  -5
 المصنع مخلصاَ.في  اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذاَالعامالَ  -6

 - الموصول:االسم  ضع خطا تحت -2    
 الطالب الذي فاز في المسابقة.  ذلك -1
 المحتاج.تساَد  التيالسيدة  هيهذه  -2
 المحتل.قاوموا  الذينْولئك الجنود  -3
الء األمهات  -4  سهرَ َلَ راحة ْبنائهن. اللواتيه
  -الصحيحة: اختر اإلجابة  -3
ْجل َمل الي -----المجتهد هو  -1  الذين (  -اللذاَ  -الذي  -)  التي                       إلَ الغدوم ال ي
 هزموا (    -   هزما    -هزم    )               العدو                      ----- هما اللذاَالقائداَ  -2
 (اللتاَ   -  التي   -) الذي           وقفت بجانب الرسول   ---------خديجة بنت خويلد هي -3
 الذي (  –اللواتي  - اللتاَ  -) التي                                     قْرتهما مفيدتاَ  -----القصتاَ  -4

 
 

  المثال:ْكمل حسب  -4
ْدب       الجائزة       نال       الذي      الطالب                            م
ْدباَ       الجائزة        ناال    اللذاَ     الطالباَ                            م
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َ        الجائزة      الذيؤؤؤن    نالؤؤوا     الطالب                           ْدبو  م
 

 للمعركة      يستعد     الذي      القائد       هو     هذا                           
 للمعركة    اللذاَ      يستعداَالقائداَ       هما   هذاَ                            

الء                            َ     القادة       هم  ه  للمعركة   الؤذيؤن      يستعدو
 
 

 -اإلمالء: 
 .ت (  -ؤه        -ه     -ؤة     -ْكمل الفراغ بالحرف الناقص ) ة     -ْ

 ؤؤؤؤؤؤه.وطنؤ ؤؤؤؤؤةؤلخدمؤ ؤؤؤؤؤةؤالرائؤعؤؤؤه ودؤؤؤهؤؤؤلج العالم ؤؤؤةؤؤدولؤؤؤؤال ترمؤؤؤؤؤؤك -1
 . التميز ة ؤؤؤؤؤزجائ الطالبؤؤؤؤؤؤؤةؤؤؤت ؤاستلم -2
 .ؤؤؤؤة المدرس في ؤؤؤؤؤهؤابنحضر األب حفل تكريم  -3

 - الجدول:صنف الكلمات التالية حسب  -ب
 الحياة   -مياه  -طاقة     -تجمدت      -هذه      -ساحات    -ْهله  -زيت   -وادَة 

 هاء مغلقة تاء مبسوطة تاء مربوطة
 مياه   -  هذه –ْهله  تجمدت - ساحات –زيت   حيؤؤؤؤاةال – طاقة –وادَة 

  -الصحيحة: اختر اإلجابة  -ج
 فريست   (  -فريسه    -   )   فريسة             الكلمة الصحيحة إمالئيًا     -1
  احترقت(   -هللا         -   الحرارة )            مربوطة  الكلمة التي بها تاء -2
  تاء مبسوطة  -هاء مغلقة   -) تاء مربوطة                       بها   شاهدتكلمة   -3

 
 

 
 
 
 

 من نص " كرست وقتي " المحفوظات:
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 الجمع المفرد المضاد كلمةال المرادف الكلمة
 ْوقات وقت الكسل العمل خصصت كرست
 قلوب قلب ْطفأت ْضأت ْنرت ْضأت
َ  جفن ملل / ْلم لذة رفعت حملت  ْجفاَ / جفو
 الليالي الليلة خفاف ِقال ِْقال ْحمال
 لذات لذة صغري  كبري  يطاق يحتمل
 َْمال َمل نمت سهرت يبقي / يستمر يزل
 ْحمال حمل قدرة َجز َظمي كبري 

 َْالم َلم متعة / ارتياح ملل ْحسست شعرت
 الروابي الرابية اليأس األمل متعة لذة

َ  افراغ ملء تم اكتمل  ْلواَ لو
 مروج مرج نقص اكتمل َدم القدرة َجز
الجراح /  الجرح تحت فوق  سأم ملل

 الجروح
 آفاق ْفق ِابتا / هادئا خافقا الراية العلم

 رموز رمز اإلهمال التفاني المناطق المرتفعة الروابي
ا / مرفرفا خافقا  ْشطر شطر األبيض األسود مرفَو

 ضمائر ضمير   األرض الواسعة المنبسطة البطاح
 الشعوب الشعب   النبات ْرض واسعة كثيرة المروج
 البطاح البطحاء   اآلالم الجراح
     وجهه ْفقه
     َالمة رمز

     الجد واإلخالص / التضحية التفاني
     الجهاد / المقاومة / النضال الكفاح
     ناحيته / شقه /جانبه شطره
     َطر ذو رائحة جميلة مسك
     انتشر فاح

 شعرت بؤ     -ْضأت بؤ     -لؤ   ت: كرساللغويةالتراكيب 
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 لم يزل  )  نفي   (             إذا َملي اكتمل  )  شرط  (                     نفي(  )ال يحتمل  األساليب اللغوية:
 مواطن الجمال: 

 ْضأت قلبي باألمل: شبه األمل بالمصباح المنير وشبه القلب بالبيت الذي يضاء بالمصباح.
 شطره األسود مسك: شبه اللوَ األسود في العلم بالمسك.       اللذة بشئ مادي يلمسه اإلنساَ. شعرت بلذة: شبه

 المسك.شبه الشعب بالوردة التي يفوح منها  فاح:من ضمير الشعب 
 دالالت العبارات: 

 حملت ِْقاال بعضها ال يحتمل: تعبير يدل َلَ شدة التعب.
 عبير يدل َلَ االجتهاد في العمل.الناس ملء جفونهم ناموا وجفني لم يزل: ت

 باألملقؤؤؤلؤؤؤبؤؤؤي ْوضأت             كرست وقتي للعمل                               
 يحتمؤؤؤؤؤؤؤؤلبعضها ال                   ْحماالً  ِقاالً وحملت                          

 ل يزلم وجفني        ناموا       جفونهم الناس ملء                        
 مؤؤؤؤؤؤلؤؤلدوَ َجٍز ْو  من الليالي            سؤؤهؤؤؤرت ولكم                         

 اكتؤؤؤمؤؤؤؤلإذا َملي                  بلؤؤؤؤؤذٍة كبري ولكم شعرت                       
 الناقصة.ْكمل األبيات بالكلمات  -1
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل العؤؤؤؤؤمؤؤؤيتحدث النص َن  -2
 ال ْحد مما سبق  [  -محمود درويش     -مهند ذويب    -  َبد العزيز السعدوني]            قائل النص   -3
 الليل[سهر  –تناول طعامًا لذيذا   – اكتمل َمله –نومًا َميقًا  ]نام    يشعر اإلنساَ بمتعة كبيرة إذا -4
 [    سأم   -تعب        -اضطراب       -قلق   مرادف كلمة " ملل "               ]  -5
 كبيروَ    [   -   كبريات    -كبائر       -]  كبار   كلمة " كبري "                 جمع-6
 .ؤؤاألمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤبْوضاء قلبه النشاط وهذا يدل َلَ لعمل كرس الشاَر معظم وقته لؤ -7
 تحفظه.البيت الدال َلَ ذلك مما  كتبْملل. و يسهر الشاَر الليالي في َمله دوَ تعب ْ -8

 يحتمؤؤؤؤؤؤؤؤلبعضها ال                   ْحماالً  ِقاالً وحملت                          
 . اكتمل َمله إذاالكبرى؟ متَ يشعر العامل ْو الشاَر بالفرحة  -9

 َْ يتقن َمله .َمله؟ ما واجب كل شخص اتجاه  -10
 لذات  / (لذة)جمع        ْطفأت  /( ضأتْ)مضاد     / خصصت ت(كرس)هات مرادف  -11

 جفنؤؤؤؤؤاَ /     (جفن)مثنَ            حمؤؤؤؤؤؤؤؤل/  (ْحماالً )مفرد        
 االستفهام[   - الكثرة    -]العدد               ْفادت )كم( في العبارة:  (.)ولكم سهرت من الليالي -12
 شبه اللذة بشئ مادي يلمسه االنساَ ويشعر به .شعرت بلذة "  : "قولهوضح الجمال في  -13
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 شبه الشاَر الفالح بالبيت الذي يضاء وشبه األمل بالنور الذي يضاء المكاَ." ْوضأت قلبي باألمل " 
  يعجبنؤؤؤؤؤي    نومه؟ما ْريك في طالب ينهي جميع واجباته قبل  -14
  الشرط(ْسلوب  ْكمل)         ْشعر بلذة كؤؤؤبؤؤؤري إذا َملي اكتمل -15
 الجد واالجتهاد والنشاط والعمل     نتعلم من األبيات -16
 .كرس ْخي جزءًا من وقته للجلوس َلي جهاز الحاسوب   تعبيرك." في جملة من  كرس لؤوظف التركيب " -17
 خط:فرق في المعني بين ما تحته  -18

        ؤؤب ضعؤؤف  /  تعؤ   في العمل  بعجزال يشعر العامل  -
 آخؤؤؤؤؤؤؤره   البيت الشعري  َجز قْر الطالب  -

                       الشاَر يحب مهنته. ْكتب البيت الدال َلَ ذلك مما تحفظه.  -19
 مؤؤؤؤؤؤلؤؤلدوَ َجٍز ْو  من الليالي            سؤؤهؤؤؤرت ولكم                  

 دال َلَ ذلك الشاَر يتعب في حياته. ْذكر البيت ال-20
 يحتمؤؤؤؤؤؤؤؤلبعضها ال                   ْحماالً  ِقاالً وحملت                 

 ْكتب البيت الدال َلي المعنَ التالي " تكتمل فرحة االنساَ َند انجاز َمله. -21
 اكتؤؤؤمؤؤؤؤلإذا َملي               بلؤؤؤؤؤذٍة كبري ولكم شعرت                

 -التعبير: 
 .العملْهمية تب ِالِة ْسطر حول اك

مما ال شك فيه َْ العمل مهم في حياة اإلنسؤؤؤؤؤاَ ، فالعمل يعتبر َبادة حث َليها اإلسالم حيث قال تعالي " وقل 
 اَملوا فسيري هللا َملكم " فالعمل يرفع من شأَ وقدر اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ ، لذلك يجب َْ نتقنه .
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(فُء الد ِ ) الرابع:الدرس   الَحقيِقيُّ
 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 صغار صغير البرد الدفء يرتجف ينتفض

 معاطف معطف المزيف الحقيقي حس رق 
 األجواء الجو الصيف الشتاء شاهد الحظ
 األجراس الجرس الحار القارس دق قرع

 قلوب قلب تبيع تشتري  محددا / مخبرا معلنا
 المدارس المدرسة مساء احصب يحميه يقيه

 بيوت بيت خلع لبس اقتربت / كادت ْوشكت
 ْطفال طفل ْبطأ ْسرع شديد البرودة القارس
 منازل منزل بداية نهاية يحس يشعر

 ْفكار فكرة قلة شدة رافقت اصطحبت
 الفقراء الفقير قسا رق  سترة / لبس ِقيل معطف
 معاني معني ْدبر ْقبل القادم التالي
 حقوق  حق كبير صغير ذاهبا  متجها
 آراء ْري الحر البرد جاء ْقبل

   الصيف الشتاء صباح صبيحة
   السابق التالي اتجه توجه
   نبيع نشتري  لبس ارتدي
   َْطي ْخذ َلم ْخبر
   واجب حق مثل يشبه
   الغني الفقير مثل سعادة
   ْقلعه ْلبسه رجع َاد
َ  سعادة عادةس فرحة    تعاسة / حز
   قديما حديثا  
   ذهب َاد  
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   المزيف الحقيقي  
   جهل َرف  

ب يشعر   -إلي َاد  -َْ ْوشك   -رق لؤ     -إلي توجه   -إلي ذهب   -يقي من   -: تشتري لؤ التراكيب اللغوية
 ْلبس لؤ  -ؤ   ؤْخبربؤ  -

 الذي يحميه.مواطن الجمال: يقيه من البرد: شبه البرد بالعدو وشبه المعطف بالجندي 
 ما ْريك َْ نشتري له معطفًا     ) استفهام  (    فقد َرف معني الدفء الحقيقي    )   توكيد   ( األساليب اللغوية:

 -اقْر الفقرة ِم ْجب األسئلة التي تليها: 
ى سميٌر معطفًا " ْقبَل الشتاُء، فاصطحبْت ْمُّ سميٍر صغيرها؛ كي تشترَي لُه معطفًا، يقيِه مْن برِد الشتاء. اشتر 

ََ يشعُر بدفٍء  ِمَن الصوف. وفي صبيحِة اليوِم الت الي، ارتدى سميٌر ِمعطفُه الجديد، وذهَب به إلَ المدرسِة، كا
 كبيٍر َلَ الرغِم ِمَن الجوِ  القارس".

 إلي السوق ، لتشتري له معطفا يقيه من برد الشتاء .؟ ْين اصطحبت األم ابنها؟ ولماذا .1
 ليقيه من برد الشتاء.لسمير؟ مُّ شراَء الِمعطِف لماذا ْرادِت األ .2
 بدفء كبيؤؤؤؤؤر الِمعطف؟ِبَم شعَر سميٌر َندما لبَس  .3
 سمير يلبس معطفه الجديد . للفقرة؟ضع َنوانًا مناسبًا  .4
5.   ََ    (:  )الجو  جمع القارس(.     الجوِ  َلَ الرغِم ِمَن  كبيٍر،يشعُر بدفٍء  )كا

 الجواد    [    -الجوار         -   األجواء   -]  الجواء                                           
 َالقة الجملة الثانية باألولي           معطفًا(كي تشتري له  –)اصطحبت ْم سمير ابنها  .6

 تضاد  [ – تعليل –نتيجة  –] ترادف                                         
تاءُ  )ْقبلَ  .7  شبه الشتاء بالضيف الذي يقبل ..      ورَة الجماليَة السابقة الص وضح (.الشِ 
َِ بينهما َالقُة تضاٍد هما . .8 د  في الفقرِة السابقِة كلمتا ر   بؤؤؤؤؤؤرد   ،  دفءو 
 يعجبني  ، ألنها تخاف َلي ابنؤؤؤؤؤها ولماذا؟  ابنها؟ما ْرُيك في تصرِف ْمِ  سميٍر مَع  .9

10.  َِ  سيشعر بالبرد ويمرض .ف؟ ِمعطماذا يحدُث لو تركْتُه بدو
 شدة البؤؤؤؤؤرد  تدل كلمة القارس َلَ    البؤؤؤرد  (لدفء)مضاد ا يحميه  ( مرادف )يقيههات  -10
 تعبيرك.في جملة من التالية كيب اضع التر  -11

 . تشتري األم ألبنائها المالبس: " تشتري لؤ " 
 الحرص يقي االنساَ من الوقوع في الخطأ.: " يقي من " 

 . يشعر المريض بألم شديد: يشعر بؤ " " 
 .بؤؤالعدو وشبه المعطف بالجندي الذي يحميؤؤؤؤؤه ) يقيه من البرد ( شبه البرد  -12
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ََ سميٌر متَّجهًا إلَ  َْ ُتمطر، وبينما كا َه سميٌر إلَ بيته، ْووشكِت السماُء ْ واِم، فتوجَّ ُقِرَع الجرُس ُمعلنًا نهايَة الدَّ
ِة البرِد، رقَّ قلُب سميٍر لُه، ْوسرَع إلَ منزله. بيتِه، الحَظ طفالً   صغيرًا ينتفُض ِمْن شدَّ

 إلَ بيؤؤتؤؤؤؤؤؤه المدرسي؟ْين توجه سمير بعد انتهاء الدوام  .1
ِة البردِ المدرسة؟ ماذا الحَظ سميٌر ِْناَء َودته ِمَن  .2  الحَظ طفاًل صغيرًا ينتفُض ِمْن شدَّ
 له قلُب سميرٍ رقَّ الطفل؟ ِبَم شعَر سميٌر تجاَه  .3
 التركيب السابق في جملة من تعبيرك  ضع .4

 . ْوشؤؤؤؤؤؤك الطفل َْ يغرق في البحؤؤؤؤر: )ْوشك َْ( 
 . توجؤؤؤؤؤه األب  إلؤؤؤؤؤؤي َؤؤؤمؤؤؤؤؤلؤؤؤؤه: َْ( )توجه 

ق في المعنَ بيَن ما تحتُه خٍط فيما  .5   يلي:فرِ 
ََ الطِ فُل ينتفُض  - ََ ينتفُض ِمَن  الذي َمنْ   -  (  حرف جر)    البرد. ِمنَ كا   (  اسم استفهام)    البرِد؟كا
                     ( )ْنؤؤعؤؤمَ          كثيرة.هللُا َلينا بنعٍم  َمنَّ  -( الذي / اسم موصول)البرد.ينتفُض ِمَن  َمنْ ْرى سميٌر  -
 العدل(   -  الشفقة   -صدق ال  -)األمانة                       َلَ: تعبيٌر يدُل  لُه(قلُب سميٍر  )رقَّ  .6
 تعليل( – نتيجة –ترادف  – )تضاد   َالقة الجملة الثانية باألولي  بيته(فتوجه سمير إلي  الجرس، )قرع .7
واِمالجرُس ُمعلنًا نهايَة  )ُقِرعَ  .8 ُح معناها  )ُقِرَع(ضع مرادف كلمة  (.الدَّ  دق ْبي باب البيت .في جملٍة توضِ 
هَ   .9  ولماذا؟ ْجمل؟ْيُّ التعبيريِن  (.بيتهسميٌر إلَ  )َادَ  (.بيتهسميٌر إلَ  )فتوجَّ

 توجه إلي بيته يدل َلي شعوره بالراحة ْو ْنه متحمس للعودة.         
ََ سميٌر متَّجهًا إلَ  حاِك النمَط اللغويَّ التالي. )بينما .10 ِة  بيتِه،كا  (.البردِ الحَظ طفاًل صغيرًا ينتفُض ِمْن شدَّ

 علم يشرح الدرس الحظ تلميذاً  يضرب زميلؤؤؤه.كاَ المبينما        
َْ نشترَي له ِمعطفًا ُيشبُه ِمعطفي؟ َُْجبِت األمُّ بفكرِة ابنها، وقالْت لُه:  ْخبَر سميٌر ْمَُّه بما ْرى، وقاَل لها: ما ْريِك ْ

فِء مثَلنا. اشترِت األمُّ الِمعطَف، ِمَّ  َْ يشعَر بالدِ  غيِر، ِمْن حقِ  هذا الطفِل الفقيِر ْ ْخذُه سميٌر، ْولَبَسُه للطفِل الصَّ
غيِر كبيرًة وهَو يلبُس ِمعطفًا جديدًا.   وكانْت سعادُة الصَّ

 َْ يشتروا معطفًا للطفل مثل الذي اشتراه .ما االقتراح الذي اقترحه سمير؟  .1
الفقير َْ يشعر َْجبت األم بفكرة ابنها وقالت له: من حق هذا الطفل سمير؟ ما موقُف األمِ  ِمَن اقتراِح  .2

 بالدفء مثلنا.
 جديدًا.ألنه لبس معطفًا  سعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد،ولماذا؟  الفقير،ما شعور الطفل  .3
رِس  .4  ألنه َطوف وحنوَ . سمؤؤؤيؤؤؤؤر،ولماذا؟  َْجبتك؟ْيُّ شخصي اُت الدَّ
َْ نشترَي له  )ما ْرى(سميٌر ْمَُّه بما  )ْخبرَ   .5  (.ِمعطفاً ْريِك ْ

 األولي اسم موصول / الثانية اسم استفهام.السابَقْين؟ في الموضَعْيِن  ما()ما الفرُق بين          
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 . َْجب المعلم بإجابؤؤؤؤؤؤة الطؤؤؤالؤؤؤب           بؤؤ ( في جملٍة مفيدة  )َُْجبَ ضِع التركيَب  .6
 َْ نعطف َليهم ونقف إلي جانبهم ونساَدهم ونعتني بهم.ما واجبنا نحو الفقراء؟  .7
 المعطف ر( الضمير المتصل )ؤه( يعود َلَ )ْلبسه للطفل الصغي .8
َْ نشترَي له ِمعطفًا ُيشبُه ِمعطفي؟ .9  حاك النمط اللغوي التالي: ما ْريك ْ

 ما ْريك َْ نتعاوَ في تنظيف البيئة ؟
  الفقراء جمع الفقير          مؤؤؤؤثؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مرادف سعادة  .10
 خط. ما تحتهوضح الفرق في المعني بين  .11

 بؤؤؤدْ     المطر ينهمر بغزارة ٍ  ْخذ                 تناول     ْولبسه للطفل الصغيرسمير المعطف ْخذ 
   . فِء الحقيقيِ   َاَد سميٌر إلَ البيت، وهَو يشعُر بالسعادِة؛ فقْد َرَف معنَ الدِ 

فءِ ما معنَ  .1 ( )الدِ   والدفء( السعادة )اسعاد اآلخرين الذين يحتاجوَ للمساَدة ؟ سميركما فهمُه  الحقيقيِ 
فُة التي تميََّز بها  .2   َانحلاو  فطعلاسمير؟ ما الصِ 
ًَ بفي جملٍة ْخرى  )َاَد(ضْع كلمَة  .3  ْخي جارنا في المستشفَ ) زار(َؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  مغايرمعن
َ  /  مضاد سعادة        يحس /مرادف يشعر .4  البيؤؤؤؤوت  /  جمع البيت           تعاسة / حز
 َْ نعطف َلي الفقراء ونساَدهم ونعطيهم كل ما يحتاجوَ .ماذا نتعلم من الدرس  .5
فِء  )فقدْ  .6 (َرَف معنَ الدِ   ْمر     [     -   توكيد   -استفهام       -   ]نفي   ْسلوب ............... الحقيقيِ 
 جاء   [    -رجع      -   ذهب   -   ]ْقبل           .    َاد(   .......................) مضاد كلمة .7
 الفقير ) الطفل (  َلَيعود  )هو(المتصل  بالسعادة( الضميريشعر  )وهو .8
  ضير ملا هقيدص يبْ داَ /  ةَاد تيسير من المدرس  بحيث تعطي معني مغايرًا. جملة،في  َاد()استخدم الفعل  .9

  جؤؤؤؤؤؤزاء اإلحؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤاَالعطف واإلحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ / ضع َنوانًا مناسبًا للدرس       .10
 

 -اللغوية: التدريبات 
 -المثال: سب حْكمل  -1
 زارع.فالفالح                         القمح.زرع الفالح  -
 كاتؤؤؤب فالشاَر            كتب الشاَر القصيدة         -
 مؤؤرتؤؤب لطالب فا                       كتبه.الطالب  تبر  -

 الَؤؤؤؤؤب  فالولد                        بالكرة.لعب الولد  -        
 شؤؤؤؤارب فالطفل                    الحليب.شرب الطفل  -        

 -ْسطر: َبر َن الموقف التالي بثالث    -: التعبير
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ب الحائط تنظر يظهر َليها الشحوب والضعف تجلس بجان فتالحظ طالبة االستراحة،طالبة تتناول وجبتها ِْناء   
 البنت.فتساَدها  بحزَ،لزميالتها 

ندما كنا نأكل الحظت إحدي الطالبات يظهر َليها  كنت ْجلس َلي االستراحة مع صديقاتي نتناول وجبة اإلفطار َو
وبقيت ْجلب لها كل يوم الحزَ والشحوب فذهبت لها فعرفت ْنها تشعر بالجوع الشديد وال يوجد ما تأكله فساَدتها 

 تش معي وساَدتها ْنا وزميالتي .ساندوي
 

 بأملنا(َشنا ) الخامس:الدرس 
 الجمع  المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة 
ْكد محقق   حفر حفرة محتمل محقق / ْكيد م

 ضفادع ضفدع الدخول الخروج  سري / جري /سيطر دب
 مسكينات مسكينة حياة موت قطع الرجاء اليأس

 مرات مرة توقف دب  ة النهاية / الخاتم المصير 
 حزينات حزينة نقصت / قلت ازدادت  جلست رقدت 

 زوايا زاوية التفاؤل / األمل اليأس  الغامض المجهول 
 مصائر مصير المعروف / المعلوم  المجهول  الفاشلين المحبطين 

 كالم كلمة المتفائل الناجح َْادت كررت 
َ المح المحبط انتهت بدْت التجربة المحاولة   بطو
 المحاوالت المحاولة قديمة جديدة  تضاَفت ازدادت 
 قوي  قوة مريضة / مصابة سالمة جمعت استجمعت

 سالمات سالمة سطحية َميقة قوتها / طاقتها قواها
 آمال ْمل نهض رقد ْنجز / ْحرز  تحقق 
 الناجيات الناجية سعيد حزين  َزيمة وإرادة  إصراراً 

 جاهدات جاهدة فرقت تاستجمع ْحبت  تمنت، ْرادت 
 حقائق حقيقة المشجعين  المحبطين  التفاؤل األمل

 ْخوات ْخت اليأس األمل  السالمة الناجية
َ  متعجب الهالكة الناجية نجحت / توقفت تكللت  متعجبو

   كسولة جاهدة الفوز النجاح 
 َ َ  المحبطو    الفشل النجاح الفاشلو
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   انتهت بدْت  مستغرب متعجب
   متنا َشنا اقع ْكيد و  حقيقة
   خيال / حلم / سراب حقيقة منح / َْلي / قدم  ْسلم 

   تتوجت تكللت  الموت  الهالك 
   االتجاه  الناحية  
 –خرجت من  -تحقق لؤ   –تستمع إلي  –رقدت في  –دب في   -الخروج من    -وقعت في    :  اللغويةالتراكيب 
 تكلل بؤ –َاش مع  –َاد إلي 

 وقد حاولت الخروج ) توكيد (هما وقعتا  ) استدراك (     ال يستطعن الخروج منها  ) نفي (  ولكن اللغوية:اليب األس
 ال تعجبوا  )  نهي  (  كلما وقعت ازدادت إصرارًا  ) شرط (    (   )نفيلم تستمع إلي كالم المحبطين 

 ، ْسلم نفسه للهالك ) شرط (من َاش مع اليأس                  )استفهام(    تفعل؟لم ال 
         َندما ْرت الضفدَتاَ ........َاد إليهما األمل   )  شرط  ( 

 مواطن الجمال: 
 دب اليأس فيهما : شبه اليأس بالدم الذي يجري في الجسم .

 تنتظراَ المصير المجهول : شبه المصير بإنساَ مجهول ، وشبه المصير بإنساَ ينتظر .
 شبيه القوة بشئ مادي .يستجمع قواها : ت

 تكللت محاوالت كل منهما بالنجاح : شبه المحاوالت بأشخاص يلبسوَ األكاليل .
 َاش مع اليأس : شبه اليأس بإنساَ يعيش مع غيره .    َاد إليهما األمل : شبه األمل بشئ ْو إنساَ يعود .

في َحفرة، ال يستطعَن الخروَج منها، وموتهنَّ  ِالُث ضفادَع في حفرٍة َميقٍة، فقال الناُس: مسكيناٌت، وقعنَ  وقعت
محقٌق، وقد حاولت اِنتاَ الخروج مرًة واحدًة، وكنهما وقعتا، فدَب فيهما اليأُس، فرقدتا حزينتيِن في زاوية من زوايا الحفرِة 

َِ المصير المجهول، ْما الثالثة فلم تستمْع إلَ كالِم المحبطيَن، وكررت المحاولة مرًة بعد مرٍة، وكانت كلما وقعت  تنتظرا
 ازدادْت إصرارًا، فاستجمعت قواها، وبدْت محاولًة جديدًة، إلَ َْ تحقق لها ما ْرادْت، وخرجْت من الحفرِة سالمًة ".

 اقْر الفقرة ِم ْجب األسئلة التي تليها: 
 في حفرة َميقة .ْين وقعت الضفادع الثالث؟ -1
  محقق سكيناٌت، وقعَن في َحفرة، ال يستطعَن الخروَج منها، وموتهنَّ مولماذا؟ الضفادع؟ ماذا قال الناس َن  -2
َِ المصير المجهول باليأس؟.ماذا فعلت الضفدَتاَ بعد َْ شعرتا 3  رقدتا حزينتيِن في زاوية من زوايا الحفرِة تنتظرا
 .لم تستمْع إلَ كالِم المحبطينَ الثالثة من كالم المحبطين؟ ة الضفدَ صيرما م -4
ْكد / ْكيدمحقق: ادف: ما مر -5  الخاتمة    -النهاية   المصير:          سؤؤؤيؤؤطؤؤردب:        م
َ يستطعن: ما مضاد: -6  المعروف / المعلوم   المجهول   محتمل     محقق:           يعجز
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 يعجزَ الخروج  /  يفشلن -المعني:  َلَ)ال يستطعن الخروج( احذف النفي مع الحفاظ  -7
 لمعني:فرق في ا -8
 (حصلا تمناه  )تحقق للطالب م                   (سقطت)   ِالث ضفادع في حفرة. وقعت -1
 (تأكدالشرطي من هوية اللص ) تحقق      (دارتوالصليبيين. )معركة حطين بين المسلمين  وقعت -2
 -ما نوع االساليب التالية  -9

 استدراك وقعتا: لكنها       توكيد حاولت: قد   نفي    ال يستطعن:      نفي  لم تستمع 
  قد تؤؤحؤؤؤؤؤؤؤاول    )قد حاولت( حول الجملة من التوكيد الي الشك. -10

 يوحؤؤؤي بصعوبة الموقف .)موتهن محقق( بم يوحي التعبير السابق؟  
  نتيجة    باألولي؟ما َالقة الجملة الثانية  اليأس(فيهما  وقعتا، فدب )لكنهما -11
 -العبارات: ال في الجموضح  -12

 شبه المصير بإنساَ مجهول تنتظره الضفادع.المجهول: تنتظراَ المصير 
 مادي. ءشبه القوة بشيقواها: استجمعت 

 تحقق ْمي لي ْمنيتي في اللعب .   َندك.( في جملة من )تحقق لؤوظف التركيب  -31
 -التالي:  حاِك النمط -41

   درست بجد ازداد تفوقؤؤؤؤك .كلما           إصرارًا.ازدادت  الضفدَة،كلما وقعت 
 َؤؤؤؤؤدم اليؤؤؤؤؤأس والؤؤؤؤمؤؤحؤؤؤاولؤؤؤؤؤة .( المحاولة مرة بعد مرة )كررت التعبير:َالم يدل  -51

ْدي معني مغايرًا .-16  وقعت الفلوس من محفظة ْمي ) سقطت ( استخدم الفعل )وقعت( في جملة بحيث ت
 . إنساَ مجهول تنتظره الضفادعبؤه المصير )تنتظراَ المصير المجهول( شب-17
 المحبطين[  - الضفدَة الثالثة  -)فاستجمعت قواها( الضمير المتصل )ها( يعود َلَ       ]الضفادع  -18

َِ ما فعلت ْخُتُهما الناجيُة َاَد إليِهَما األمُل، فقالتا: ولم ال نفعُل كما فعلْت ْخُتنا؟ فبدْت كٌل  ندما ْرِت الضفدَتا َو
ََ ُمتعجبيَن، فُقْلنَّ لهم: ال  منهما تعم جاهدًة َلَ الخروج، إلَ َْ تكللت محاوالت كل ِمنُهما بالنجاِح. وقف المحبطو

ْشَنا بأمِلَنا، فأصبَح حقيقًة، ومن َاَش مع اليأِس ْسلَم نفَسُه للهالِك. َِ  َتْعَجبوا؛ نحُن 
 ما فعلت ْختهما الناجية .َندما ْرت الضفدَتاَ . متي َاد األمل إلَ الضفدَتين؟ 1
 خلقت َندهما الدافع للمحاولة . ْختيها؟ َلَ.ما ِْر نجاة الضفدَة الثالثة 2
 اإلصرار والتقييم . َلَيدل التعبير  جاهدة(،كل منهما تعمل  )بدْت. 3
 ليل .شبه المحاوالت بأشخاص يلبسوَ األكا (.وضح الصورة البيانية في )تكللت محاوالت كل منهما بالنجاح. 4
 الهؤؤؤؤؤالك .. ما مصير من يعيش مع اليأس؟ 5
 تعليلية .. )ال تعجبوا، نحن َشنا بأملنا( العالقة بين الجملتين َالقة 6
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  الفوز /النجاح       خيال /حلم/سراب مضاد حقيقة       ناجية هالك       توقفت / نجحتت لل. مرادف تك7
 ولماذا؟  ْفضل؟التعبيرين ْي  يائسًا(َاش  )من اليأس(. )من َاش مع 8

 التعبير األول ْفضل ألنه يدل َلي َْ اليأس مالزم له دائمًا وتوحي بشدة اليأس .
 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرط من َاش مع اليأس ْسلم نفسه للهالك:   - األسلوب:نوع  ما .9 
 ي نؤؤؤؤهؤؤؤؤؤؤؤؤ   ال تعجبوا          اسؤؤؤؤتؤؤفؤؤهؤؤام ْختنا؟ لم النفعل كما فعلت   

 َاش الطفل مع والديه في منزٍل جميل .مفيدة: في جملة " َاش مع" وظف التركيب  .10
 فرق في المعني: -11

 (دخل في اإلسؤؤؤؤالم  َلي بن ْبي طالب وهو صبي صغير. )ْسلم       (دفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  )   نفسه للهالك. ْسلم
 ( زار  )              يسير صديقه المريض        ت َاد      (     رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ) ْبي إلي البيت مبكرا َاد 
  َالم يدل التعبير: -12

 َلي االستغراب والمحاولة ْختنا؟ فعل كما فعلت تلم ال  
  المحاولة والجد واالجتهادالخروج: تعمل جاهدة َلي  

 -العبارات: الجمال في وضح  -13
 شبه اليأس بإنساَ يعيش مع غيره .اليأس: َاش مع 

 شبه الهالك بالسجن ْو الشرطي الذي يسلم نفسه له.للهالك: فسه ْسلم ن
 شبه األمل بشئ مادي مفقود يعود إلي صاحبه. األمل:َاد إليهما 

 ؟ولماذاْي التعبيرين ْجمل  -41
 ............................................هلك( ........................ للهالك،)ْسلم نفسه   
 ولماذا؟ من:ي موقف كل ما ْريك ف -51

 يعجبني ألنها حاولت ولم تيأس.الثالثة: الضفدَة 
 ال يعجبني ألنهم لم يشجعوا الضفادع.المحبطوَ: 

 يعجبني ألنهما حاولتا مثل ْختهما.الضفدَتاَ: 
 بالحكمة  تتصرف؟لو وقعت في مشكلة كيف -16

 المفعول( )اسمالتدريبات اللغوية 
 ْكمل كما في المثال:-1

 الزبيب مأكول                 الزبيب.حمد ْكل م
 مشروب الدواء           الدواء.شرب المريض 

 مقتولالشاب            الشاب.قتل االحتالل 
 مزروع الحقل         .زرع ْبي الحقل        

 ْكمل الفراغات بكلمة مناسبة مما يلي:-2
 موضوع( -مطلوب -محفوظ  –ممدوح  -)مشهور

 من هللا ومن الناس.  دوحمم الصادق -1
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ْمنين. محفوظالقرآَ -2  في صدور الم
 للعدالة. مطلوبالقاتل - 3
 في الحقيبة موضوع  الكتاب -4
 باألمانة. مشهورالطبيب -5

 -ضع خطًا تحت الكلمات التي تبدْ بهمزة وصل: -1: اإلمالء
 ج.استخر  –اسم  -ْرسل –ْسواق   -آمن  – ازدهار –المدينة  –ْحياء  – انتشر

 -التالي: نعبر بثالِة ْسطر َن الموقف  :      رالتعبي       
 شاب ْصيب فبترت قدمه ولكن يحب الرياضة كثيرًا ويحلم بأَ يصبح رياضيًا مشهورًا.     

ة ْحمد شاب في العشرينات ،ْصيبت قدمه في الحرب وبترت ،لكنه لم ييأس ولم يستسلم وشارك في نادي رياضي ْوخذ يتدرب َلي رياض
 معينة حتي نجح ْوصبح اسمه المعًا.

 (اإلحساَ )جزاء الدرس السادس
 الجمع  المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 القري  القرية فقير غني الحت خطرت
 ْغنياء غني  المساء الصباح كيس صغير صرة

 الفقراء الفقير يختفي يغيب غريبة َجيبة
 رجال رجل رفع وضع يظهر يطلع

 شباب شاب شروق  غروب مغيب غروب
 ْحجار / حجارة حجر خلف ْمام  ِري / فقير غني

 الطرق  الطريق فارغة مليئة المال النقود 
 صرر صرة يقرب يبعد  جائزة مكافأة
َ  يالحظ يراقب َ  بسخطو  مكافآت مكافأة يرضو

 َ َ  يسخطو َ  َائد صغير كبير يغضبو  َائدو
 نوافذ نافذة فوقه تحته مغيب غروب

 شباب شاب مألوفة جيبةَ سار مر
َ  َائد بعد قبل راجع َائد  َائدو
 مارة مار شروق  غروب يبدو يظهر
 جوانب جانب َجوز شاب المشقة التعب

 المفاجآت المفاجأة ذاهب َائد سامح غفر هللا
 ْرزاق رزق  يختفي يظهر الظالم العتمة
 حظوظ حظ منع ساق آتية قادمة

   الراحة التعب يضرب يصطدم
   َاقب غفر هللا  ائرس مار
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   الضياء النور األذىيصيبه  يتأذى
   ْضاع وجد ْراد هم 
   ْغنياء فقراء زاوية جانب
   رفعه وضعه نفي وجد
   كثير قليل ْرسل / بعث ساق
َ  فرح نصيب / جزء حظ    حز

   اإلساءة اإلحساَ الخير / المعروف  اإلحساَ
   يعجز يستطيع  
   الضوء العتمة  
   َقاب جزاء  

 
 اللغوية:التراكيب 

  -يظهر َلي   –َائد من  -يفعلوَ بؤ    -يراقب من    -يبعد َن     -كتب َلي    -مليئة بؤ     -خطرت لؤ  
 ْجعل من   -وجد تحت    -وضع َلي     -هم َْ      -يصطدم بؤ     -غفر لؤ    -نظر إلي  
  اللغوية:األساليب 

 فقد قام  )  توكيد  (                 غفر هللا لمن وضعه   )  دَاء (         يئًا )نفي(  شوال يفعلوَ بالحجر 
 سبحاَ هللا ) تعجب (         وقد يصطدم ) تشكيك(        إال اإلحساَ ) استثناء (   لم يستطع ) نفي (        

 إلحساَ إال اإلحساَ   )  استفهام  ( هل جزاء ا                      توكيد(  )سأجعل منه حظًا للفقراء 
 مواطن الجمال : 

                                                     تظهر َليه َالمات التعب: شبه التعب بشئ مادي له َالمات تظهر.
 قادمة: شبه العتمة بإنساَ قادم. العتمة

 .   إال اإلحساَهل جزاء اإلحساَ                        يحركه فلم يستطع     :         هم الرجل  األنماط اللغوية
 لكنه استجمع قوته ) استدراك (                         

 -اقْر الفقرة ِم ْجب األسئلة التي تليها: 
ُد الُفقراَء، وذاَت مرٍة، َخَطرْت لُه فكرٌة َجيبٌة؛ فقد قاَم قبَل ْ َِ ََ رجٌل غنيٌّ ُيسا َ يطلَع الصبُح "في ِإحدى الُقرى كا

بوضِع حجٍر كبيٍر وسَط الطريَق ْماَم منزَلُه، ووضَع تحَتُه ُصرًَّة مليئًة بالنقوِد، وكتَب َليها: مكافأٌة ِلَمْن ُيبعُد هذا 
ِن الطَّريِق ". ََ  الَحَجَر 

 في احدي القري، يساَد الفقراء يفعل؟ ْين كاَ يعيش الرجل الغني وماذا كاَ  -1
 صرة مليئة بالنقود، لمكافأة من يبعد الحجر َن الطريق.ذلك؟ ولم فعل  الحجر؟تحت  ماذا وضع الرجل -2
 يعجبني ، النه يريد َْ يشجع الناس َلي الخير .ولماذا؟  الرجل؟ما ْريك في تصرف  -3
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 صرر (صرة)ع جم                   الحت )خطرت(مرادف  :هات -4
 شبه الصبح بانساَ يطلع من مكانه .لصبح"" وقبل َْ يطلع ا وضحي الجمال في العبارة -5
 المسلم يبعد األذي َن طريق الناس . " في جملة من تعبيرك يبعد َناستخدمي التركيب "  -6
 ابتعد َن خطر األلعاب النارية .بمعنَ مغاير لما ورد في الدرس . خطر"استخدمي كلمة " -7
ِن  )مكافأةٌ  -8 ََ  العبارة: في  (الطَّريِق( )منِلَمْن ُيبعُد هذا الَحَجَر 

 سبق[ال شيء مما   -حرف جر      -استفهامية      -   موصولة]                                      
 فرق في المعني بين ما تحته خط: -9

 (االقؤؤتؤؤؤراب المواد المتفجرة ) خطر(     يجب الحذر من ورد / الح للطالب حل المسألة )خطر 
ْكد َلَ ذلك.قال رسول هللا صلي هللا َلي -10  ه وسلم " رفع األذى َن الطريق صدقة ". هات من الفقرة ما ي

 مكافأة لمن يبعد هذا الحجر َن الطريق .
جة   [   -مألوفة     - غريبة ]    مرادف كلمة " َجيبة "           -11  مَز
 مخزنة   [  -ممتلئة     -  فارغة   -]  مكسوة    مضاد كلمة " مليئة "              -12
 كتبت  [  -ْشارت    -  وردت]        ادف كلمة " خطرت "       مر  -13

ََ بالحجِر شيئًا وقبَل غروِب ذلَك اليوِم  ََ فيسخطوَ، وال يفعلو ََ الناُس يمرو "جلَس الرجُل يراقُب من نافذِة بيِتِه، فكا
غفَر هللُا لمْن وضَعُه، العتمُة قادمٌة،  بقليِل مرَّ شاٌب َائٌد من َمِلِه وَيْظَهُر َليِه التعُب فنظَر َلَ الحجِر، وقال:

َكُه ولكنُه استْجَمَع قوَتُه فقلبُه ووضعُه َلَ جانِب الطَّريِق".  وقد يصطدُم بِه ماٌر َفَيَتَأذى وهمَّ بأَ ُيَحرِ 
 إقدام الشاب َلي رفع الحجر .   السابقة العنواَ المناسب للفقرة  -1
 -القوسين: اختر االجابة المناسبة مما بين  -2
َ مرادف  -ْ َ   -يبكوَ  -) يفرحوَ                                        يسخطو  .( يغضبو

 .رفعوه ( – يسخطوَ وال يفعلوَ شيئاً  –) لم يروه              رد الناس َلَ وجود الحجر في الطريق    -ب
 .( كاستدرا –توكيد  –) نفي                       " ْسلوب      لكنه استجمع قوته" -ج
 استفهامية( – موصولة – )تعجبية         السابقة وضعه " من في العبارة  من"غفر هللا ل -د

 قاطف( – مقطوف – )قطاف           نقول كاتب   مكتوب    قاطف .........     -ه
 ينظر    (    -ينكر     -   يشاهد بانتباه)          مرادف كلمة " يراقب "                           -و
ْال َنه   -الدَاء َليه   - الدَاء له)        منها يقصد  " َبارة"غفر هللا لمن وضعه  -ي  إهماله(   -الس

 تضاد   (   -ترادف    -تعليل    -نتيجة   باألولي )َالقة الجملة الثانية  فيتأذى()وقد يصطدم به مار  -ْْ
 ادم .به العتمة بإنساَ قؤؤؤؤؤؤشالعتمة قادمة "  قوله "وضح الجمال في  -3
 كاد سائق الشاحنة َْ يصطدم بالسيارة .( في جملة مفيدة  ؤوظفي التركيب )يصطدم ب -4
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 -خط: مرادف ما تحته   وضح -5
         (اسم َلممسرورا )من االمتحاَ  َائدرجع        (قام)  والنجاح.َلَ الدراسة التلميذ  همَّ  -ْ

َ ) ابنه.َلَ فراق  همٌّ ْصاب الرجل   -ب           (         راجؤؤؤؤؤع)     من َمله   ئدَامر شاب        (حؤؤؤز
َكهُ   المعنَ: ِْبتي الجملة السابقة مع المحافظة َلَ  (يستطعلم ف يحركه،وهم بأَ ) -6  ، فؤَؤَعجؤؤؤزوهمَّ بأَ ُيَحرِ 
دم اهتمامهم . يفعلوَ بالحجر شيئا ( تعبير يدل َلي )ال-7  يدل َلي تجاهل الناس َو
 األولي الَ السخط يدل َلي شدة الغضب  ولماذا؟التعبيرين ْجمل  يغضبوَ( ْياس الن  -يسخطوَ ) الناس -8

 ال يعؤؤجؤؤبؤؤنؤؤؤي .: طفل يضع المسامير في طريق السيارات ؟  ماذا تقول في -9
 السابقة:الفقرة  استخرج من -10

 العؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤة تاء مربوطة       يؤؤؤظؤؤؤؤهؤؤؤرفعل مضارع       الؤؤؤرجؤؤؤل الم شمسية       جلس / مر  فعاًل ماضياً  
 

 هللُا إلي، " كانت المفاجأُة َْ وجَد الشاُب تحَت الحجِر ُصرََّة النقوِد، قرَْ ما ُكِتَب َليها، ففرَح ِبها، وقاَل في نفسَه: هذا رزٌق ساَقهُ 
ََ هللا! ْخَذ الم َِ إال وسأجعُل منُه حظًا للفقراِء. رآُه الرجُل الغنُي، فتبسَم وقال، سبحا كافأَة مضن يستَحُقَها، و)هل جزاُء اإلحسا

.) َِ  اإلحسا
 قؤؤؤؤؤؤْر ما كتب َليها فوجدها من حقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه .النقود؟ ما سبب فرحة الشاب َندما وجد صرة  -1
الم يدل ذلك؟ الحجر؟هل كاَ الشاب يعلم بوجود صرة النقود قبل رفع  -2  َو

 ْخؤؤؤؤؤؤؤؤؤالقؤؤؤؤؤؤؤؤه . ال ، يؤؤؤؤدل َلي حبه لعمل الخير وحسن
 تبسم وقال سبحاَ هللا ! ْخذ المكافأة من يستحقها . الموقف؟ما شعور الغني َندما شاهد -3
 يعجبني ألنؤؤؤؤؤؤه يحب َمل الخير ومحسن . الرجل الغني ولماذا؟: من؟ ما ْريك في كل   -4

  يعجبني ، ألنؤؤؤؤه بادر بإزالة الحجر من طريق الناس . الشاب    
 اشرح اآلية في ضوء فهمك للدرس. اإلحساَ(جزاء اإلحساَ إال  )وهل -5

 ْي من يفعؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الخير مع اآلخرين يكرمه هللا  بالخير من َنده .   
 -المطلوب: ْكمل بحسب  -6

 فقير  مفرد فقراء مكافآت  جمع مكافأة  اإلساءة والبخل مضاد اإلحساَ   نصيبًا مرادف حظًا 
 -خط: معنَ بين ما تحته في ال فرق -7
 (ْرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل)       هللا إلي هذه المكافأة    ساقَ  -1
ْلمه.َب الال ساقُ  -2  (رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل)               ت
َ  ساقَ  -3  (حثها َلَ السير)   الراَي ْغنامه إلَ المَر
 قؤؤطؤؤؤؤع اليؤؤؤؤؤؤد إال َؤؤقؤؤؤوبة السؤؤؤؤير ل ه     هل جزاء اإلحساَ إال اإلحساَ "حاك النمط التالي "  - 8
 . ةقدص قير طلا نَ األذى ةطامإ / ءار قفلا ةدَاسم  /  اً ر يخ يقالي اً ر يخ لمعي نم : سر دلا نم ملعتن -9
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 -: التدريبات اللغوية
 -المثال: ْكمل كما في 

 ملعوب الَب لعب
 مؤسؤمؤوع           سامع           سمع           
 مكتوب           كؤؤاتؤؤب          كؤؤتؤؤؤب         

 ؤؤؤرفؤؤؤؤؤوعم          رافؤؤؤؤؤؤؤع          رفع          
 -ْسطر: َن الموقف التالي بثالِة  التعبير: َبر

َِ يُ  )ولدٌ   الشارع(في قطع  اً َجوز  رجالً  دُ سا
َؤجؤوزًا يحمؤؤؤؤل ْكيؤؤاسؤؤؤؤؤًا ِقيلة ويريد َبور الشارع ، فحمل ْحمد كاَ ْحمد َائدًا من مدرسته ، َندما قابل رجؤؤؤؤاًل 

 اَد الرجل َلي العبور .األكياس ْوشار للسيارات كي تتوقف ، وس
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 ((:))الكوفيةالدرس السابع 
 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة 
 الكوفيات الكوفية الصيف الشتاء غطاء الْرس  الكوفية
 الثلوج الثلج الحارة الباردة تنزل تتساقط
 سطوح سطح خلع ارتدي  َْلي المنازل سطوح
 خيماتالم المخيم َْماق سطوح مشعل موقد
 ْسباب سبب رجع ذهب حدِنا  خبرنا
 الحجاج الحاج خلع لبس لبس ارتدي
 ْحفاد  حفيد  الكبار الصغار َالمة / شعار  رمز

 مواقد موقد الشباب / األطفال الشيوخ كفاح / جهاد  نضال 
 ْجداد / جدود جد الماضي المستقبل ارتدي  لبس 
 رموز رمز متقطع  دائم  توضح  تفسر 

 القادة / القواد القائد  الجبن الرجولة  المتوفي  حل الرا
 الراحلوَ / الرحل  الراحل  يأس ْمل مستمر / متواصل  دائم 

 ْشكال  شكل  نخلعها  نرتديها  الجمال / الحسن  األناقة 
 ْجداد جد   َريق / ِابت  ْصيل 
 الشيوخ الشيخ   تجمل  تزين 

 الشباب شابال   ِبات / َراقة / تميز  ْصالة 
 الصغار الصغير   قسم  جزء 
 المناسبات المناسبة   متواصل  دائم 
 ْبناء بني   تظهر / تبدي / تشكل  تمثل 
 ْجزاء جزء   حلم / طموح  ْمل 

 التواريخ التاريخ   نلبسها  نرتديها 
 آمال ْمل     

ن  –جلس مع  –اد إلي َ –الصالة في  -ذهب لؤ    -تتساقط َلي  :     التراكيب اللغوية  نظر إلي  –ْخبَر
 سوف نرتديها  ) توكيد ((  ) نداء  -يا بني  –يا سلمي  -ياجدي  خبرنا يا جدي ) ْمر (  :    األساليب اللغوية

 مثلك يا جدي )تشبيه(     ألنها رمز الرجولة واألناقة ) تعليل (                      
 باب بالكوفية؟   )استفهام(كيف تفسر يا جدي تزين الشيوخ والش 
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 : تمثل ْصالة التاريخ   :  شبه التاريخ باإلنساَ األصيل   مواطن الجمال
 التالية ِم ْجب َن األسئلة التي تليها:  اقْر الفقرة

، وذهَب " في يوٍم من ْياِم الشتاِء الباردِة، والثلوُج تتساقُط َلَ سطوِح منازِل المخيِم، ارتدى الحاُج إبراهيَم كوفيَتهُ 
: سلمَ: َخبِ رَنا يا  ََ للصالِة في مسجِد المخيِم، َِم َاَد إلَ بيِته، جلَس مع ْحفاِدِه حوَل موقِد الناِر، ْوخذوا يتحدِو

 جدي َن سبِب ارتداِئَك للكوفَية."
 فصل الشتاء. القصة؟في ْي فصل حدِت -1
 ي سطوح منازل المخيم.الجو بارد، والثلوج تتساقط َلالمخيم؟ كيف كانت حالة الجو في -2
 الكوفؤؤؤية، وذهب للصالة في مسجد المخيم.  ماذا ارتدي الحاج إبراهيم؟ وإلَ ْين ذهب؟ -3
 جلس مع ْحفاده حول موقد النؤؤؤؤار. المسجد؟ ماذا فعل الحاج بعد َودته من  -4
 َْ يخبرهم َن سبب ارتدائه الكوفية.جدها؟ ماذا طلبت سلمَ من  -5
  ةدابعلا يف قحلاهو؟ حق من حقوق اإلنساَ ما  ورد في الفقرة -6
 -القوسين: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -7
 في الشرفة   [   -في الحديقة     -  حول موقد النار]                    جلس الحاج مع ْحفاده-ْ

 َلي القرية  [  -سطوح منازل المدينة    -  سطوح منازل المخيم]            كانت الثلوج تتساقط َلي      -ب
 [ْمسك  –ْرى  –لبس  –خلع  ]                      ارتدى مرادف كلمة-ج 
 [ ميقاد – مواقد –مواقيد  –موقدات ]                  جمع كلمة موقد         -د

 [  المخيم –األحفاد  – براهيمإ الحاج]           يعود َلَ  كوفيتهالضمير في  -ه
 سبق[كل ما   -ْلف تكتب وال تلفظ   - ْلف الفارقة  -المثني  ]ْلف        ْخذوا( ما نوع األلف في كلمة ) -و
 [تزين     -  خلع  -لبس    -تلفح    ]               مضاد كلمة " ارتدي "    -ز
 خبرنا / ْمر        يا جدي / نداء  وضحهما.عبارة ْسلوباَ في ال للكوفية.ي َن سبب ارتدائك دَّ خبرنا يا جَ  -8
 األول ألنها تعني نزول الثلوج بكثرة .ولماذا؟ ْي التعبيرين ْجمل؟  تسقط(الثلوج  –)الثلوج تتساقط  -9

 -خط: في المعنَ بين ما تحته  فرق  -10
 (تنؤؤؤؤؤؤاولوظف راتبه من المسْول. )المْخذ                   ( بؤؤؤؤؤؤؤدْالولد يكتب واجبه .      ) ْخذ 

     ( اصطحبابنه في الرحلة     )  ْخذالمعلم 
 َالم تدل العبارات التالية:-11

 شدة الثلوج واألمطار بكثرة .سطوح المنازل  َليالثلوج تتساقط -ْ
 حفاده.ْوبرودة الجو والدفء المنبعث من الجد بين الجد جلس الحاج مع ْحفاده حول النار يتحدِوَ -ب
 جملة من تعبيرك التالية في كيباضع التر -21
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 تتساقط األمطار َلَ فلسطين في فصل الشتاء.( َ)تتساقط َل
 ذهب ْخَ مع ْبَ للصالة في المسجد  /  ذهب ْخي للمدرسة في الصباح الباكر .)ذهب لؤ ( 

 
 .  كوفيته / ْكد الجملة السابقة مرة )بإَ( ومرة ب )قد( ىالحاج إبراهيم ارتد-13
 ارتدى الحاج إبراهيم كوفيته قد                           الحاج إبراهيم ارتدى كوفيته إَ 
 ْكمل حسب المثال:-14

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوردر     ؤؤص          نؤسؤؤؤؤؤؤورر ؤؤؤؤؤسؤن          صؤؤقؤؤؤؤورر   ؤؤقؤؤص      وح     ؤؤطؤؤح   سؤؤطؤؤس
طنٌي لنضاِل الشعِب الفلسطيني، لبَسها القائُد ْبو َمار بشكٍل دائٍم، َكَما لبَسها " الجد: الكوفيُة يا سلمَ رمٌز و 

ي َتَزيُّن الشيوِخ والشباِب والصغاِر بالكوفيِة في  ُر يا َجدِ  ْجداُدَنا؛ ألنَّها رمُز الرجولِة واألناقِة. مجد: كيَف ُتَفسِ 
: ألنَّها يا ُبنَي، جزٌء  يٌل من تراَِِنا؛ فهَي ُتَمثَُّل ْصالَة التاريِخ، ْومُل المستقبِل. نظَر مجٌد ْصالمناسباِت الوطنيِة؟ الجدُّ

 وسلمَ إلَ الكوفيِة، وقاال: سوَف نرت ديها ِمْثَلَك يا جدي."
  الفلسطيني.وصف الجد الكوفية رمٌز وطنٌي لنضاِل الشعِب الكوفية؟ بم وصف الجد  -1
 القائُد ْبو َمار   ماً ؟ ما اسم القائد الذي كاَ يلبس الكوفية دائ -2
 ألنَّها رمُز الرجولِة واألناقةِ     المناسبات؟ لماذا يلبس الشيوخ والشباب والصغار الكوفية في  -3
 المستقبِل.ُتَمثَُّل ْصالَة التاريِخ، ْومُل   ماذا تمثل الكوفية للشعب الفلسطيني؟  -4
 يوم االستقالل / يوم األرض كوفية َدد بعض المناسبات الوطنية التي يلبس فيها الناس ال-5
 لألجيال.نعتز به ونحافظ َليه وننقله تراِنا؟ ما واجبنا اتجاه -6
 الكوفؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤة والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤراث سم بعض األشياء األصيلة من التراث الفلسطيني التي نعتز بها -7
 السين = مستقبل قريب سوف =مستقبل بعيد       سنرتديها(   -نرتديها    )سوفما الفرق بين -8
 ولماذا؟ْيهما ْقوي    في المعني ؟  نرتديها مثلك يا جدي ( ) سوف نلبسها مثلك يا جدي (  )سوف-9

 بشكل دائم.يدل َلي لبس الكوفية  األول ألنهالتعبير 
  المطلوب:ْكمل حسب  -10

                    الجمال ( األناقة)           َالمة  رمز()مرادف  هات: -ْ
 الكبار (الصغار)               متقطع ( دائم)مضاد   -ب
 الؤمناسبة (المناسبات)                    الشاب (الشباب)              الشيخ  مفرد )الشيوخ( -ج
 نضاالت  )نضال(                       رموز  (رمز)                  القادة (القائد)جمع  -د

 الشيوخ / الشباب نية كلمتاَ متضادتاَ، اذكرهما؟ ورد في الفقرة الثا -11
 تضاد   (   -تعليل    -نتيجة  -) ترادف  َالقة الجملة الثانية باألولَ  الرجولة(ألنها تمثل  –ْجدادنا  )لبسها-12
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 شبه التاريخ باإلنساَ األصيل ."تمثل ْصالة التاريخ " وضح الجمال في العبارة  -13
 نظر الشيخ إلي الشجرة باستغراب في جملة من تعبيرك  (ر إلَنظ)استخدم التركيب  -14
 ْمؤؤؤؤؤل طؤؤالؤؤبؤؤؤة مؤجؤؤتؤؤهؤؤؤدة " بمعنَ غير الوارد في الدرس ْمل استخدم كلمة "-15
 الكوفية   نرتديها ( الضمير المتصل ) ها ( يعود َلي  )سوف-16
 لكفاح واالَتزاز بالتراث .الحق في النضال وااذكره  اإلنساَ.في النص حقا من حقوق -17
  خط:فرق في المعني بين ما تحته -18

 (الجهاد والمقاومة الشعب الفلسطيني )نضال (   الكوفية رمز وطني لاسم َلم ) في االمتحاَ  نضالنجح  -
 (القَ )             القلم يا منارجد ي (   والد ْبَ )ن       كبير بالس   جدي -

 ِمين [ –جميل  – َريق –] كبير   ..............      ..مرادف كلمة " ْصيل"   -19
 حزَ [ –يأس  –سرور   -مضاد كلمة " ْمؤؤل "  ................         ] تفاؤل   -20
 شرط [ –توكيد  – نداء –يا بني الكوفية ْمل المستقبل . األسلوب السابق ] نفَ  -21

 
 

 -اللغوية: ات تدريبال
  -يلي: يما ضع خطًا تحت الفعل ف -1
 حقوقهالشعب َن دافع  -د  األسماك في البحر   تعيش -ج زميلهالولد بجانب يجلس  -ب  فراشهالطفل في  نام -ْ

 - المطلوب:ْكمل الفراغ بحسب  -2
 .ماض( )فعل  واجباتها.البنت كتبت  -ْ

 .مضارع( )فعل معلميه.الطالب يطيع  -ب
 ماض(. راءة. )فعلالقالطالب المجتهد في مسابقة تحدي شارك  -ج
 .مضارع( )فعل المتفوقين.المدرسة الطالب تكرم  -د
 
 

 -معنَ: رتب العبارات ترتيبًا صحيحًا لتكوَ قصة ذات  - التعبير:
 ( ْسرع بالل ْومسك الرجل بيده .   2)      -ْ

 ذات يوم ْرى بالل رجاًل َْمَ يريد َبور الشارع . (  1)     -ب
 ر حتَ ْوصله المكاَ الذي يريده .( وسار معه بحذ  3)     -ج
 بعض النقود وشكره الرجل قائاًل : جزاك هللا خيرًا. ( َْطاه باللٌ   5)     -د
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 كا له الرجل األَمَ ْلم الفقر . ( فش   4)  -ؤ ه
 
 
 
 
 
 

 فلسطين( )َلمُ من نص  -ونحفظ: نغني 
 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 َْالم َلم تحت فوق  الراية العلم

 الروابي الرابية ِابتا / هادئا خافقا المناطق المرتفعة الروابي
ًا / مرفرفاً  خافقاً  َ  اإلهمال التفاني مرفَو  ْلواَ لو

 مروج مرج األبيض األسود األرض الواسعة المنبسطة البطاح
الجراح / الجروح /  الجرح كره حب ْرض واسعة كثيرة النبات المروج

 الجراحات
 آفاق ْفق خذي ْرجعي اآلالم حالجرا

 رموز رمز ْقصي ْدني وجهه ْفقه
 ْشطر / شطور شطر   َالمة / َنواَ رمز

 ضمائر ضمير   الجد واإلخالص / التضحية التفاني
 الشعوب الشعب   الجهاد / المقاومة / النضال الكفاح
نصف /ناحيته / شقه / جانبه  شطره

 الشئ
 البطاح البطحاء  

 الضحايا الضحية   رائحة جميلة َطر ذو مسك
 ْرجاء رجا   انتشر فاح
 شهداء شهيد   ْقرب ْدني
 ْرواح  روح   ْنحاء ْطراف ْرجاء
 ْوردة  وريد   سمعة صيتاً 
 األمجاد المجد    
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 األساليب اللغوية : 
 قي روح الضحايا  ) ْمر (يا فلسطين    ) نداء  (    استعيدي   ) ْمر (      ارجعي صيتًا   )  ْمر  (      َان

 إَ حب الشهداء  ) توكيد (   خلدي ذكر الشهيد )ْمر(      
 مواطن الجمال: 

 شطره األسود مسك: شبه اللوَ األسود في العلم بالمسك.
 من ضمير الشعب فاح: شبه الشعب بالوردة التي يفوح منها المسك.  

 ْطلب منه استعادة ْمجاده.يا فلسطين استعيدي: شبه فلسطين بإنساَ َزيز ْناديه و 
 صيتًا حميدًا طاف الوجود: شبه شهرة فلسطين بإنساَ طاف ْرجاء الوجود.

 َانقي روح الضحايا: شبه روح الشهداء بإنساَ يعانق فلسطين.
 دالالت التعبير :  

 الغالية.شدة الحب لفلسطين  َلَيدل  الوريد:إَ حب الشعب ْدني من حبل 
 الواسعة.شهرة فلسطين  ََليدل  الوجود:طاف ْرجاء 

 البطاحخافقًا فوق  َلمي فوق الروابي                           
 الجؤؤؤؤراح !وبه لوَ                مروجي فيه ْلواَ              

 الكؤؤؤفؤؤؤؤاح و  للتفانيبيض رمز               األْفقه              
 من ضمير الشعب فاح              شطره األسود مسك            

 
 ْكمل الفراغ مما تحفظ. -1
 َن العلم الفلسطيني. النشيد؟َم  يتحدث  -2
 األحمر ، األخضر ، األبيض ، األسود  الفلسطيني؟َدد ْلواَ العلم  -3
 بالمسك الذي يفوح من ضمير الشعب.العلم؟ بم شبه الشطر األسود في -4
 فوق الروابي وفوق البطاح . األول؟فهمت من البيت  بالدي كماْين يرفرف َلم -5
 للتفاني والكفاح . فلسطين؟إالم يرمز اللوَ األبيض في َلم -6
 الروابي / البطاح / المروج ورد في األبيات السابقة بعضا من مظاهر الطبيعة في بالدنا حددها -7
 اإلهمال (التفاني)مضاد   الجهاد / المقاومة / النضال  (كفاحال)ف مراد   الرابي  (الروابي)مفرد  هات -8

  ْلواَ جمع )لوَ(      
 الروابي  /  البطاح     ورد في األبيات السابقة كلمات متضادة حددها-9

 شبه الشعب بالوردة التي يفوح منها المسك .فاح( ضمير الشعب  )منوضح الجمال في قول الشاَرة -10
 ؤزَ.األلؤؤؤؤم والحؤؤؤؤ َلَيدل  الجراح( تعبيرلوَ  )به -11
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الكفاح والدفاع َن الوطن/ رفع العلم ما هو؟  بيات السابقة حقا من حقوق اإلنساَ الفلسطينيورد في األ -12
 الفلسطيني 

 تعليل (. – تضاد –ترادف  –العالقة بين الروابي والبطحاء َالقة     ) جمع  -13
 - العبارات:الجمال في  وضح -14

 في العلم بالمسك .شبه اللوَ األسود شطره األسود مسك  -1
 شبه الشعب بالوردة التي يفوح منها المسك .من ضمير الشعب فاح  -2

 العلم الفلسطيني  َلَْفقه األبيض رمز    / الضمير المتصل يعود  -15
 األحمرولوَ الجراح هو اللوَ  األخضرلوَ المروج هو اللوَ  ْكمل:-16
 َالياً .نحافظ َليه / نرفعه  فلسطين؟ما واجبك نحو َلم -17
 العلم الفلسطيني . الشاَر؟به  يتغنَالذي  الشيءما هو  -18

        
 التليدالمجديا فلسطين استعيدي         غابر 

 طاف ْرجاء الوجود        حميداً رجعي صيتًا ْ
 الشهيدذكر خلدي         روح الضحاياَانقي                                    

 الوريدْدني       لك من حبل الشعب إَ حب                                    
 

  وطنه فلسطين     السابقة؟من يخاطب الشاَر في األبيات -1
  َْ تستعيد مجدها العظيماألبيات؟ اذا يطلب الشاَر من فلسطين في م -2
 .سيطرة االحتالل َليها وطرد ْهلها منها فلسطين؟ ما سبب الهم والحزَ الذي سيطر َلَ -3
  ةناكملاو  ةعمسلا (الصيت)           األصيل / العريق   (التليد)             ماضي      .(غابر)مرادف  هات-4
 ْقصَ   (ْدنَ)         لبقتسم   (غابر)مضاد  -ب
 ْرواح    (روح)                     األمجاد   (المجد)                         ْوردة  وريد()جمع  -ج
 -العبارات: في  وضح الجمال -5
 شبه فلسطين بالشخص الذي ينادي َليه . يا فلسطين استعيدي -ا

 شبه الصيت واألخالق الحسنة بالزائر الذي يزور جميع األماكن .صيتا حميدا طاف ْرجاء الوجود -ب
 شبه روح الضحايا بإنساَ يعانق فلسطين .َانقي روح الضحايا -ج
 تعبيرك: .في جملة مفيدة من  (صيتاً )استخدمي كلمة  -6

 إَ الشاَر هاروَ الرشيد له صيتًا فاق جميع الشعراء .
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 -التعبيرات: داللة  وضح -7
 دليل َلي االنتشار الواسع لذكر فلسطين .الوجود طاف ْرجاء  -ا

 يدل َلي شدة حب الشعب الفلسطيني .ل الوريد حب الشعب ْدنَ من حب-ب
 الضحية    )الضحايا(مفرد    ْمجاد      )مجد(جمع    نداء     يا فلسطين ْسلوب -8
  خط:فرق في المعني بين ما تحته -9

 مجتهد في دراسته  مجدْخي طالب   اسم مذكر  يطيع والديه  مجد    َزة  فلسطين يصنعه ْبناؤها  مجد
 وندَو لهم َْ نخلد ذكرهم     الطاهر؟ِري هذا الوطن  َلَما واجبنا نحو الشهداء الذين يسقطوَ -10
 العالم .ْكتب من األبيات ما يدل َلي شهرة فلسطين الواسعة في ْرجاء -11

 طاف ْرجاء الوجود        حميداً رجعي صيتًا ْ                     
 الشعب الفلسطيني محبا لوطنه. ما دليلك َلي ذلك كما فهمت من األبيات. -12

 الوريدلك من حبل ْدني       الشعب إَ حب                     
 
 

 (السيارة األولَ)الدرس الثامن 
 الجمع  المفرد المضاد  الكلمة المرادف  الكلمة 
 ْحجام / حجوم  حجم ْقل  ْكثر  / اكتشاف  ابتكار اختراع
 سيارات سيارة  ِابتة / ساكنة  متحركة البترول النفط
 ْحداث حدث مريحة متعبة ْجراً  حدِاً 
 َْوام  َام  متشابهة متعددة  ًا/ ال مثيل له متميزًا /نادر  فريداً 
َ  المهندس متقاربة / متشابهة  متفاوتة حصل / حدث  وقع   المهندسو

ة  شاقة متعبة   َجالت  َجلة  بطء  سَر
 آالت آلة بعد قبل نتصور نتخيل
 تجارب تجربة آخر ْول  ازدهرت / تقدمت  تطورت

ة / مختلفة  متعددة   صناَات صناَة ضعفها  قوتها  متنَو
 األنواع  النوع  َجز استطاع  قدرتها  قوتها 
 شركات شركة  األخيرة األولي  محاوالت تجارب

 العلماء العالم آخر ْول  تمكن  استطاع 
 البحوث البحث مألوفاً  فريداً  تتسابق تتنافس
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 تجارات  تجارة تأخرت تطورت  صناَة إنتاج
   قديمة جديدة  حديثة جديدة

   قبح ْناقة جمال ةْناق
   تعب راحة تلفت األنظار جاذبية
   خطرًا / خوفاً  ْماناً  سالماً  ْماناً 

   القريب البعيد  شاقة صعبة
   تأخر تقدم  َمل  إجراء
   يقين ريب تقدم تطوير
   صعبت سهلت يعتقد / يتخيل  يتوقع

   ْبعدت قربت تتقدم / تتطور  تزدهر 
   يسيره سهلة شك  ريب 

   السهل  الصعب  يسرت  سهلت 
   َسرت  يسرت  الصعب  العسير 

   اليسير  العسير   
يتوقع َْ   -َن يتوقفوَ   -في تتنافس  – َلَيركب  –استطاع َْ  – َلَوقع   -َلَ  : تعملاللغويةالتراكيب 

 سهلت َلي  –ال ريب َْ  –
 كانت حياتنا صعبة  لوالها اللغوية:األنماط 
َ  / ْكثر من وِالِين َامًا   سيارة / : ْولاللغوية األساليب  ) تفضيل (ْكثر ْناقة       تكو

 كيف كانت السيارة األولي وكيف تطورت صناَة السيارات ؟  )استفهام (  َجالت )توكيد(  فقد استطاع َْ يركب   
 (    )استفهامهل كاَ ) دملر ( يتوقع َْ تزدهر صناَة السيارات ؟  

 /  ال ريب اَ السيارات سهلت َلينا حياتنا   ) نفي ( ال يتوقفوَ  
 لوالها لكانت حياتنا صعبة ) شرط (               (  السيارات )تعليللتطوير 
 شبه التجارب بأشخاص متعبة  : تجارب متعبة:الجمالمواطن 

 السيارة.العناء والمشقة في اختراع  َلَيدل  معينة: تجارب العبارات:داللة 
 قرة التالية ِم ْجب َن األسئلة التي تليها: اقْر الف

الِيَن َامًا َلَ يِد   المهندِس  ََ اختراُع ْوَل سيارٍة تعمُل َلَ النفِط حدًِا فريدًا، وقَع هذا قبَل ْكثِر من مئٍة ِو " كا
نتخيل كيف كانت األلماني الشاب ) دملر( ، فقد استطاع َْ ُيركِ ب َجالت َلَ آلة متحركة بعد تجارب متعبة. ولنا َْ 

السيارة األولَ، وكيف تطورت صناَة السيارة، فأصبحت في ْيامنا متعددة االنواع، متفاوتة في قوتها، وفي ْحجامها، 
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تها".   وفي سَر

 اختراع ْول سيارة تعمل َلي النفط ما الحدث الفريد الذي يتحدث َنه الكاتب؟  -1
 م َلي يد المهندس دملر . 7188َام ؟  اختراع ْول سيارة تعمل َلَ النفطمتَ تم  -2
 قام بتركيب َجالت َلي آلة متحركة .النفط؟ كيف استطاع الشاب األلماني دملر َْ يخترع سيارة تعمل َلَ  -3
نعم حدث تطور ، ْصبحت متعددة األنواع ذلك؟ هل حدث تطور َلَ صناَة السيارات بعد )دملر(. وضح  -4

تها .  متفاوتة في قوتها وفي ْحجامها وفي سَر
 مرادف ما تحته خط:هات  -5
 (  حصل / وقع)   حدث اتفاق صلح بين المتخاصمين               (حصؤؤؤؤؤؤل )  فترة طويلة.   الحدث منذ وقع -ْ

 (     جرى يْسفني ما حدث في فلسطين من حصار )                (سقط)َن الدرج.          وقع الطفل  -ب
 (حكَ / تكلم )       حدث الجد ْحفاده َن الكوفية          (  صار / ْصبحاللص في يد الشرطة     ) وقع   -ت
اية ْمي.)تعمل َلي( وظف التركيب السابق في جملة من تعبيرك  -6  تعمل ْختي َلي طاَة وَر
 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -7

 تبرع   [   -اجراء     -  اكتشاف ]     مرادف ) اختراع (     -
 [   ى نر    -نشاهد     -  نتأمل]      مرادف ) نتخيل  (    -
 َجول   [  -َجلتاَ      -َجل     -  َجلة]           (  َجالت)مفرد  -

 كؤؤؤيؤؤؤف(    ْداته استفهامكيف تطورت صناَة السيارات. ْسلوب ) -8
 قؤؤؤؤؤد يؤؤؤسؤؤؤتؤطؤيؤؤع   قد استطاع َْ يركب َجالت.  حول ْسلوب التوكيد السابق إلَ شك.  -9

 استطاع ْبَ َْ يساَد الفقير .     .جمل من َندك ( فيَْ استطاع)كيب ضع التر -10
 شبه التجارب بأشخاص متعبة .   ( وضح الجمال في العبارة السابقة.متعبة تجارب)-11
 نتيجة    لثانية باألولَ الجملة ا األنواع "َالقة" تطورت صناَة السيارة، فأصبحت في ْيامنا متعددة -12
تها " يعود  الضمير المتصل-13  السيارة. َلَفي كلمة " سَر

 اإلصؤؤؤؤؤؤؤرار َلَالتعبير السابق يدل  متعبة(َْ ُيركِ ب َجالت َلَ آلة متحركة بعد تجارب  )استطاع -14
" في كل َام تتنافس شركات صناَة السيارات في إنتاج ْنواع جديدة من السيارات، تكوَ ْكثر اناقة، وجاذبية، 

، هل كاَ ) دملر ( يتوقع َْ السيارات. ُترى ء ال يتوقفوَ َن إجراء البحوث والتجارب؛ لتطوير وراحة، ْومانًا، والعلما
رت  تزدهر صناَة السيارات وتجارتها، كما هي َليه اآلَ؟ ال ريب َْ السيارات سهلت َلينا حياتنا، فقربت البعيد، ويسَّ

 العسير، ولوالها لكانت حياتنا صعبة."
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 تتنافس في إنتاج ْنواع جديدة من السيارات السيارات؟ فيم تتنافس شركات صناَة  -1
 جوانب األناقة والجاذبية والراحة واألماَ .السيارات؟ ما الجوانب التي يسعَ العلماء إلَ تطويرها في  -2
 متعبة   سيارات؟ ماذا تتوقع َْ تكوَ حياتنا بدوَ  -3
 بت البعيد ويسرت العسير .سهلت َلينا حياتنا فقر   َلينا؟ما ْهم فوائد السيارات التي تعود  -4
 صناَات  جمع صناَة     العالم   مفرد العلماء       تتأخر مضاد تزدهر       تتسابق  مرادف تتنافس -5
6-  َ  يستمروَ في   َن إجراء البحوث.  احذف النفي مع المحافظة َلَ المعنَ. ال يتوقفو
 بات في حفظ سورة البقرة .تتنافس الطال    في جملة مفيدة. (في تتنافس)كيب وظف التر  -7
 ْهمية وفوائد صناَة السيارات .   لوالها لكانت الحياة صعبة.  التعبير السابق يدل َلَ -8
 السيارات  :(كلمة )لوالهاَلَ من يعود الضمير في  -9
 عليل ت  الجملة الثانية باألولَ ". َالقة"والعلماء ال يتوقفوَ َن إجراء البحوث والتجارب؛ لتطوير السيارات -10
    ديكو تلل ةقلح نم مالولوالها لكانت حياتنا صعبة.   ما نوع الالم في كلمة لكانت؟  -11
   ىموصولة بمعنَ الذ  (ما)هي َليه اآلَ. نوع  ماك -12

  صعبة(لكانت حياتنا  السيارات، : )لوالالتاليحاك النمط اللغوي -13
 .ساءت حالة المرضَ لؤاألطبؤؤؤؤؤؤاء  لوال      
 تضؤؤؤؤؤؤؤاد الكلمتين  العسير ( العالقة بين – )اليسير-14

 -اللغوية: التدريبات 
 حول الجملة االسمية إلَ فعلية والعكس:

 الشركات تتنافس    تتنافس الشركات  -1
 الخير يفيض        يفيض الخير  -2
 توقفت السيارة      السيارة توقفت  -3
 هبت الرياح         الريح هبت  -4
 -اختر اإلجابة الصحيحة:-  1-: إلمالءا

 استغفر (. -اِناَ  - إحساَ -) ابنة                جميع ما يلي همزة وصل ما َدا   -1
 إسعْف ( - ْسعفَ   -)اسعَف                     المريض.............الطبيب  -2
 المدرسة( -استقبل  -ْقبلت  -استخدم  -انتقل  - )ْماَ          -:الكلمات التالية حسب الجدول صنف -2

 همزة القطع       همزة الوصل       
 المدرسة   -انتقل  

 استقبل   -استخدم  
 ْمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاَ      
 ْقؤؤبؤؤؤلؤؤؤت      
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 -يأتي: نعيد ترتيب الكلمات؛ لتكوين جمل فيما   -: التعبير    
 . خرج األب مع ابنه في نزهةٍ                     األب، نزهة، ابنه، مع، في، خرج -1
 َندما نجلس في الحافلة نحافظ َلَ مقاَدها .  مقاَد، نجلس، في، نحافظ، َندما، الحافلة، َلَ -2
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 موسيقا الطبيعة التاسع:الدرس 
 الجمع  المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة 
 ْردية  رداء  الذابل / الجاف  األخضر  َزف / لحن  موسيقا

 نوافذ نافذة  يح القب الجميل  طلعت / ظهرت  ْشرقت 
 جدود / ْجداد  جد  غابت / غربت  ْشرقت  تجملت  تزينت 
د  تشوهت / قبحت  تزينت  قالت / صرخت  صاحت   مواَيد  مَو

 األنهار  النهر  كبيرتي  صغيرتي  جاء حاَ 
د  نا  ذهابنا  وقت  مَو  صغيرات  صغيرة  رجَو
 صافير الع العصفور  نامت  استيقظت  لباس / ِوب  رداء 
 النفوس  النفس  تفرغ تمأل نعم  ْجل 
 لحي  لحية  يسكن  يحرك  اتجه / ذهب  توجه 
 ْصابع  إصبع  َبس  ابتسم  القرية  الريف 

جة  الوادَة  اللطيفة / الهادئة  الوادَة   ْمكنة مكاَ  الصاخبة / المَز
 األصوات  الصوت  المتوقفة  المنسابة  صوت الماء خرير الماء

 آذاَ  ْذَ   نسأم / نمل نستمتع الجارية بهدوء  منسابة ال
   الناَمة الخشنة صوت العصافير  زقزقة

   تتنافر تتداخل  صوت األشجار  حفيف األشجار
   الكسل  الحيوية  ينشط  يحرك 

     النشاط  الحيوية 
     تغني  تعزف 
     جميلة  َذبة 
     حرك / فرك  حك 

     اسية الق  الخشنة 
     متواجدة / متوفرة  موجودة
     تختلط / تتشابك  تتداخل 
     تراقصت  تمايلت 

     انسجمت  طربت
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لؤ قالت  –يحرك في   -إلي توجه  –يعد ب  –ذهابنا إلي  –التفتت من  –استيقظت من  –تزينت ب  :اللغويةالتراكيب 
 لؤ طربت  -في تتداخل   -ب نستمع  –موجودة في   -

 جدي  ) نداء (           -جدي       استفهام(  )ماذا تريدين ؟       الطبيعة )توكيد(قد تزينت  :اللغويةاألساليب 
 هل سمعت يا جدي ؟  )استفهام(     يا صغيرتي ) نداء (    لقد ْشرقت الشمس  ) توكيد (              

 ا جدي  ) نداء (ي                   (  )استفهام  بذلك؟ْلم تعدني 
  الجمال:مواطن 

 شبه الطبيعة بفتاة جميلة تلبس رداًء ْخضرًا. األخضر:وقد تزينت الطبيعة بردائها 
 الطبيعة الريفية الوادَة: شبه الطبيعة بالفتاة الوادَة.

 الطبيعة تعزف موسيقا َذبة: شبه الطبيعة بالعازف.
 الحيوية بشئ مادي يتحرك. حفيف األشجار يحرك في النفوس الحيوية: شبه النفس 

 الت العبارات:دال
 الطبيعة.شدة جمال  َلَوقد تزينت الطبيعة بردائها األخضر: العبارة تدل 

 سمعا زقزقة العصافير تمأل المكاَ: تدل َلَ الكثرة.
 الطبيعة تعزف موسيقا َذبة: تدل َلي جمال الطبيعة.

  اقْر الفقرة التالية ِم ْجب َن األسئلة التي تليها:
ْمُس وَقْد َتَزيَّنِت الطَِّبيَعُة بِرَداِئَها اأَلْخَضِر الَجِميِل، اْسَتْيَقَظْت َمَها ِمْن َنْوِمَها، والْ  َتَفَتْت ِمْن َناِفَذِة ُغْرَفِتَها، "َْْشَرَقِت الشَّ

ي! َنَعْم َيا َصِغيَرِتي، َماَذا ُتِريِديَن؟ َلَقْد َْْشَرَقِت ا ي .... َجدِ  ُد َذَهاِبَنا إَلَ النَّْهِر، ََْلْم وَصاَحْت: َجدِ  َِ ََ َمْو ْمُس، وَحا لشَّ
 َتِعْدِني ِبَذِلَك؟ ََْجْل. "

 َتَزيَّنِت الطَِّبيَعُة بِرَداِئَها اأَلْخَضِر الَجِميلِ  الطبيعة؟بم تزينت  -1
 َْ تذهب إلي النهر . جدها؟ماذا ْرادت مها من  -2
 في الصباح   نومها؟متَ استيقظت مها من  -3
 فتاة جميلة تلبس رداًء ْخضر .شبه الطبيعة ب ينت الطبيعة بردائها األخضر الجميل "" وقد تز  -4
 شدة جمال الطبيعة ما المقصود ب " ردائها األخضر الجميل " ؟  -5
  الحب والحناَ ؤتوحي ب صغيرتي:"  صغيرتي" نعم يا  -6
 تزينت الفتاة بوشاح جميل .ضع التركيب " تزينت ب " في جملة من تعبيرك  -7
 نداء     " ْسلوب...جدي  " جدي -8
 خط:فرق في المعني بين ما تحته  -9

د االختبار)ال ْجل  (نعمبالدي )إني ْحبك يا ْجل   قدر/ وقت / وفاة ()معين ْجل لكل إنساَ     (ْخرمعلم مَو
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 القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  -10
 [    َلي جدها    -تها     َلي اخ    -] َلي ْمها                      َلي من نادت مها      -1
 الشمس    [   -الثلج       -    ردائها األخضر]                 تزينت الطبيعة ب    -2
 َْ يشتري لها الحلوي   [ -َْ تذهب إلي المدرسة   – َْ تذهب إلي النهر]     طلبت مها من جدها   -3
 سنت   [ح  -ذابت    - ملت جت]                   مرادف تزينت       -4
د   -5  سهل   [   -صعب     -   وقت ]                       مرادف مَو

ُة، َسِمَعا َخِريَر ِمَياِه النَّهرِ  ََ يِفيَُّة الَواِد ه الَجدُّ وَحِفيَدُتُه إَلَ النَّهِر، َحْيُث الطَِّبيَعُة الرِ   الُمْنَساَبِة، وَزْقَزَقَة الَعَصاِفيِر " َتَوجَّ
 ََ ي؟ الطبيعُة تَ َتْمأَلُ الَمَكا َها: َهْل َسِمْعَت َيا َجدِ  ُك ِفي النَّْفِس الَحَيِويََّة. َقاَلْت َمَها ِلَجدِ  ْعِزُف ، وَحِفيُف اأَلْشَجاِر ُيحرِ 

ْذَبًة! " ََ  ُموِسيَقا 
ه الَجدُّ وَحِفيَدُتُه إَلَ النَّهرِ  حفيدته؟إلَ ْين توجه الجد مع  -1  َتَوجَّ
 تمأل المكاَ . َسِمَعا َخِريَر ِمَياِه النَّهِر الُمْنَساَبِة، وَزْقَزَقَة الَعَصاِفيرِ  نهر؟ماذا سمع الجد وحفيدته َند ال -2
 صوت العصافيرزقزقة      صوت المياهخرير  س الدر انسب األصوات إلَ مصادرها كما فهمت من  -3

   األشجار  حفيف  
 النشاط : الحيوية()         الهادئة –اللطيفة : )الوداَة( الجارية بهدوء  :  (منسابة)مرادف  -4
 شبه الطبيعة بالرجل العازف الذي يعزف موسيقا َذبة . ؟ َذبة(تعزف موسيقي  )الطبيعةوضح الجمال في  -5
 كالهما   [    -ال شيء      -   ْنهار   -   ] نهار.........................              نهر:جمع  -6
 نداء   [    -   استفهام  -نفي      -]  توكيد      ْسلوب                   جدي(سمعت يا  )هل -7
جة    -القبيحة      -الهادئة     -]  الجميلة                                  الوادَة:  مضاد  -8  [ المَز
 توجه ْخي تيسير مع والدي إلي السجن في جملة من تعبيرك . إلي( )توجهضع التركيب  -9

 ألداء مناسك الحج . توجه والدي إلي الديار الحجازية                                     
ال بل األصوات الموجودة في الطبيعة الجميلة تسبه ْصوات وضح ذلك  َذبة؟هل تعزف الطبيعة موسيقي  -10

 الموسيقي .
 خط:فرق في المعني بين ما تحته  -11

 ( جميلة )    َذبة(     الطبيعة تعزف موسيقي حلوة ، طيبة )     َذبة مياه األنهار 
لْيَنا إالَّ  ََ ٍَ وما  َْ َنْسَتْمِتَع " ابتسَم الجدُّ وَحكَّ ِلْحَيَتُه ِبأَصاِبِعِه الَخِشنِة، َوَقاَل: الُموِسيَقا َمْوُجودٌة ِفي ُكلِ  َمَكا َْ 

َها. َكاَنتِ  َِ   َبَدَْْت ُتَغنِ ي "األْصَواُت َتَتَداَخُل ِفي ُُْذَنْيَها، َفَطِرَبْت َلَها، وتَماَيَلْت، ُِمَّ  ِبَسَما
 ألنه كبير السن ْصابع الجد " بالخشنة " ؟  تفَ ِص لماذا وُ  -1
 شعرت بالطرب والسرور . الطبيعة؟بماذا شعرت مها وهي تستمع إلَ ْصوات  -2
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 الرضي والسرور السابق؟بم يوحي التعبير  الَخِشنِة(ِلْحَيَتُه ِبأَصاِبِعِه  )وَحكَّ  -3
 فرحت (:طربت)          نفرح: نستمتع(دف )مرا -4
َ × مضاد ابتسم        الصوت األصوات:    ْصبعه ْصابعه:مفرد  -5                حز
 االستمتاع بما سمعت " فطربت لها وتمايلت " تدل َلَ  -6
 نداء( -قصر –)ْمر         ْسلوب ...............  " وما َلينا إال َْ نستمتع بسماَها " -6
 
 لقوسين:ااختر اإلجابة الصحيحة مما بين -7

 الكسل[  -الضعف   -النشاط ]      الحيوية مرادف  -1
 المجعدة[  -الناَمة   -]الصعبة       مضاد الخشنة  -2
 نداء  [  - قصر   -]  ْمر       بسماَها ْسلوب" وما َلينا إال َْ نستمع  -3

 :التدريبات اللغوية
 َساِمْح( –اَِطْف  –استغِفْر  –)شاِرْك -مناسب: ْكمل بفعل ْمر  -1

 َلَ الفقراء والمساكين.اَطف                 لذنوبك.      هللا تغفر اس
 من ْساء إليك. سؤؤؤؤامح       ك في تزيين الفصل.زمالء شؤؤؤارك          

 -يلي: استخدم فعل األمر لتحث زميلك َلَ ما  -2
 ول اصدق في القالصدق في القول:             ْكتب الواجب  الواجب: كتابة            
 تفائل بالخير التفاؤل بالخير:              احترم الكبير :الكبيراحترام            

 -اآلتي: ْكمل الجدول  -3
 فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

 ادرس يدرس درَس 
 اجلس يجلُس  جلس
 اجمعْ  يجمع جمع

ْنث      "حاِفْظ َلَ َنَظاَفِة مدرسِتَك" -4 ل الجملة للم  افظي َلي نظافة مدرستك ح المفرد:حو 
 الصحيح:ضع َالمة الترقيم المناسبة في المكاَ    -: اإلمالء
 ." من غشنا فليس منا  :وسلم( لَ هللا َليه قال رسول هللا )ص -1
 !ما ْرق قلب األم  -2
  ؟ األسبوعكم كتابًا قْرت في َطلة نهاية  -3
اَ:األدب  -4  ونثر.  ، شعر      نَو
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ليه  ْقتدي برسولي محمد صلَ هللا -5  وسلم.َو
 المكتبة( –الزي   –المدرسة  – : )القرطاسيةمترابطةالكلمات اآلتية في إنشاء ْربع جمٍل  استخدم     - التعبير:

 ي ز لاب ةسر دملا َلإ باهذلا بجي امك ، ءايشألا هذه َلإ جاتحت ةسر دملاف ، ةسار دلاو  ةباتكلا يف ةيساطر قلا مدختست
 . ةيسر دملا ةبتكملا رو ز ن ةسر دملا يفو  ، المدرسي
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 " موسيقا األرض " -ونحفظ: نغني 
 الجمع  المفرد  المضاد  الكلمة   المرادف الكلمة 
 األراضي  األرض الكراهية  الحب   نغم / لحن موسيقا

تداَبني / تالَبني /  تناغيني 
 تطربني 

 ْفراح  فرح  ْخذ َْطي 

 الينابيع  النبع  يظمأ يسقيني  ْمنح  َْطي 
 مياه  ماء   جافة / ذابلة يانعة  يغرد / صوت العصافير  يزقزق 
 ْشجار  شجرة  كرهي  حبي  ةسعاد فرح 
 يانعات  يانعة  ْكرهها  َْشقها  َين ماء  النبع

 األوراق  الورقة  ذليلة / منخفضة شامخة  يرويني  يسقيني 
 جبال  جبل  السهل  الجبل  نضرة / خضراء مورقة  يانعة 
 بالد  بلد    ْلحاَ / نشيد  غناء 
 شامخات شامخة    ْوطاني  بالدي 

 الحقول  الحقل    ْحبها بشدة  َْشقها 
 البيادر  البيدر    راسخة /َالية جدًا / مرتفعة  شامخة 

 آباء  ْب    نبات ذو رائحة َطرة  الرياحين 
 َطور  َطر    ْرض منبسطة  السهل 
 رياحين  ريحاَ    ْرض مرتفعة لها قمة  الجبل 
 السهول  السهل    الحقل  البيدر

     النشأة  الوجود / التكوين 
     اشتياق  حنين 

          : خذني للحقل    / خذني للسهل والجبل     ) ْمر (األساليب اللغوية                  : يزقزق في التراكيب اللغوية
 مواطن الجمال: 

 موسيقا األرض تناغيني: شبه موسيقي األرض بإنساَ يداَب.
 نساَ يناديه.خرير الماء يناديني: شبه خرير الماء بإ

 جبال بالدي َْشقها: شبه الجبال بإنساَ َزيز نحبه ونعشقه.
 للبيدر حبي وحنيني: شبه البيدر بإنساَ نقدم له الحب واالشتياق.

 دالالت العبارات:
 جبال بالدي شامخة منذ التكوين: يدل َلَ القوة واألصالة.
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 للبيدر حبي وحنيني: تدل َلَ شدة الحب والحنين لبالده 
 َقا األرض تناغيني              َْطيها الحب وتعطينموسي

 َمياهًا يسقينوالنبع        والطير يزقزق في فرح                                    
 زيتوني لوزي مع تيني                  ْشجارى حولَ يانعةٌ                            
 يناديني وخريُر الماءِ                  ِغناءٌ ق األوراوحفيُف                            

 ْكمل األبيات السابقة. -1
 موسيقا األرض األبيات السابقة من نص  -2
 الطيور التي ترفرف ونبع المياه واألشجار اليانعة النص؟ ما ْلواَ الجمال التي ذكرت في  -3

 لمياه واألشجار اليانعة الطيور تزقزق ونبع اْذكر بعضًا من ْصوات الطبيعة الموسيقية الواردة؟ -4
 يعجبني  ما ْريك في الموسيقا الصادرة َن الطبيعة؟-5
طاء " ْكتب البيت الدال َلي المعني السابق  -6  العالقة بين موسيقا األرض والشاَر َالقة حب َو

 وتعطينيموسيقا األرض تناغيني              َْطيها الحب             
 حزَ  (فرح)مضاد           نضرة ، خضراء (يانعةمرادف )هات  -7
 - العبارة:الجمال في  وضح -8

 شبه الجبال بإنساَ َزيز نحبه ونعشقه جبال بالدي َْشقها  -ْ
 شبه خرير الماء بإنساَ يناديه .خرير الماء يناديني . -ب

 خذني لزيارة القدس في جملة من تعبيرك استخدم التركيب "خذني لؤ"  -9
 معي[تجلس    -تشقيني    -تالَبني   -]تطاردني     ي( )تناغين" موسيقا األرض تناغيني " مرادف  -10
 متفتحة   [   -خضراء ناضجة     -مورقة     -  ذابلة ]    يانعة "    " مضاد "ْشجاري حولي يانعة  -11
 النوابع   [    -النبوع      -الينابيع    -   ]المنابع     )النبع( " والنبع مياهًا يسقيني " جمع  -12
 الزيتوَ   [   - الماءصوت    -األوراق     -]الطيور   َلي )يناديني(تصل في كلمة يعود الضمير الم -13
 َلَ " ْشجاري حولي يانعة " يدل التعبير  -14

 [األشجارشدة جمال   -األشجار كثرة   -األشجار اتساع مساحة   -األشجار  ]طول       
  خط:فرق في المعني بين ما تحته  -15

 (رو ذبلا / رامثلابمنقاره ) الحبيلتقط الطائر   (   دو لالفلسطين   ) الحبْقدم 
  اللوز والتينورد في االبيات السابقة ْنواع من المحاصيل الزراَية التي تشتهر بها فلسطين. اذكرها  -16
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 وجبال بالدي َْشقها                شامخة منذ التكوين
 لنشم َطور رياحين                خذني للحقل يا ْبتَ                            

 للبيدر حبي وحنيني   خذني للسهل والجبل             
 ْكمل األبيات السابقة. -1
 جبال بالدي ، منذ التكوين ْي تكوَ الوجود ماذا يعشق الشاَر؟ ومتي؟  -2
 .األبيات)فلسطين تمتاز بالقوة واألصالة(. ما دليلك َلَ ذلك من  -3

 وجبال بالدي َْشقها                شامخة منذ التكوين                                 
 ْين ْخذه للحقل ليشم َطور الرياحين ماذا طلب الطفل من والده؟  -4
  السهل والجبل   ْذكر مظاهر الطبيعة في بالدنا فلسطين  -5
 لريحاَ امفرد الرياحين  بعؤؤد وقسوة     مضاد حنين  ْحؤؤؤؤب مرادف َْشق  -6
 تعليل   َالقة الجملة الثانية باألولي  رياحين.لنشم َطور   -خذني للحقل  -7
 تعليل     [    -نداء       -   ْمر   -   ]استفهام   ......ْسلوب ........ ".خذني للسهل نوع األسلوب " -8
 تضاد   [  -ل  تباد  -تناسق    -] ترادف  َالقة ..........الجبل "  –العالقة بين كلمتي " السهل  -9

 متوسطة   [ -منخفضة  -شاهقة  -ها شامخة " مضاد كلمة " شامخة " ]  مرتفعة" وجبال بالدي َْشق -10
  ولماذا؟ ْجمل؟ْي التعبيرين  َْشقها(جبال بالدي   -بالدي ْحبها  )جبال -11

 ، ألَ العشق يعنَ شدة التعب التعبير الثاني 
 ل الطفل ألبيه خذنَ للسوق ألرى التجار .قافي جملة من تعبيرك  إلي( )خذنيضع التركيب  -12
 الحق في الملكية والتنقل في البالد والدفاع َن األرض .الحق اإلنساني الوارد في األبيات  -13
 شبه البيدر بانساَ يحبه ويحن َليه .وضح الجمال في العبارة )للبيدر حبي وحنيني(  -14
 والدم . ندافع َنها ، نحميها ونفديها بالروحما واجبك نحو فلسطين؟  -15
 حب األرض والمحافظة َليها واالَتناء بها .نتعلم من األبيات  -16
 فرق في المعني بين ما تحته خط:  -17

ْنث طالبة تهوي المطالعة )حنين   (الشوق لبالدي فلسطين ) الحنين(      ْشعر بالحب و اسم م
 السابق.المعني  َلَْكتب البيت الدال  الوجود.الشاَر يعشق بالده منذ تكوين  -18
 وجبال بالدي َْشقها                شامخة منذ التكوين                    
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 (كن صادقاً ) العاشر:درس لا
 الجمع  المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 ْمهات  ْم  ْخذت منه  َْطت  مات  توفي 
َ  صادق  َاش  توفي  منحت / قدمت  َْطت   صادقو
 دنانير دينار اشترت  باَت  بعثته  ْرسلته 
 قوافل قافلة كاذب  صادق  َاهدني  َدني 

 ْموال مال  يجهل  يتعلم  األحوال  الظروف 
 الظروف  الظرف ْمسكوه  تركوه  اندفعت / سارت  انطلقت 
 الطرق  الطريق دفاع  هجوم  ْصيبت  تعرضت 
 اللصوص اللص ْفلت  ْمسك  ْفلتوه  تركوه 

األشياء  المسروقات 
 المسروقة 

 الصغار  الصغير  الكبير ير الصغ

 المسروقات  المسروقة  توقفت  انطلقت  صبي  غالم 
 غلماَ  غالم  بكوا  ضحكوا  ْحالم  ْجملك 
   ذهب  حضر  تقر تعترف 
دت     صغير  كبير  َاهدت  َو
   فني  بقي  ْرجع  َْيد 

   ْقبحك ْجملك  ْسلب  ْسرق 
   األمانة  السرقة   
   / ْسترد  ْبقي َْيد   
   تنكر  تعترف   

د بؤ   –ْرسلت مع  التراكيب اللغوية:   -ائتوني ب     -جاؤوا ب  –ضحكوا منه   -ْمسكوا بؤؤ    -تعرضت لؤ    -َو
د َْ   -تعترف ب    -َْطي ل    َو

 األساليب اللغوية: 
 ت ) استدراك ( هل معك مال ؟  ) استفهام (لكنها قال كن صادقًا)   ْمر (  تعليل(ْرسلته مع قافلة كي يتعلم التجارة )

دت ْمي ) توكيد (   َ تكوَ صادقًا ) ْمر(   َدني ْ  هل بقي مع القافلة شيء ) استفهام (         لقد َو
 ْوال ْسرق ْبدا  ) نفي (    ما ْجملك ْونت تعترف بما معك من نقود !   ) تعجب (   ائتوني به ) ْمر (            

 ْين هي ؟  )  استفهام  (    ل  ) شرط (    فلما حضر قا
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 : فضحكوا منه: يدل َلَ السخريةالعباراتدالالت 
 اقْر الفقرة التالية ِم ْجب َن األسئلة التي تليها: 

" توفَي والد يزيٍد فباَت ْمه جميَع ما تمُلُك بأربعيَن دينارًا ذهبيًا، ْوَطتُه إياها، ْورسلتُه مع قافلٍة؛ كي يتعلََّم 
دها بذلَك   وانطلقِت القافلُة ".ا ََ صادقًا مهما كانِت الظروفُ . فَو  لتجارة، لكنها قالْت: َدني َْ تكو

  هتوفَي والديزيد؟ ماذا حصل لوالد  -1
 .باَت جميَع ما تمُلُك بأربعيَن دينارًا ذهبياً زوجها؟ ماذا فعلت ْم يزيد بعد وفاة  -2
 ا ليزيد ْورسلته مع قافلة كي يتعلم التجارة .َْطتهدينارًا؟ ماذا فعلت ْم يزيد باألربعين  -3
ََ صادقًا مهما كانِت الظروفيَْ ابنها؟ بم ْوصت ْم يزيد  -4  .كو
 -اختر اإلجابة الصحيحة: -5      

 دفعته ( -بعثته                   د-ْخذته              ج-ب         منحته -مرادف َْطته: )  ْ -1
 ( ناجحاً  -د                 سارقاً  -ج           كاذباً  -ب             ْميناً  -)   ْ   مضاد صادقاً  -2
 تضاد   [   -نتيجة   -  تعليل   -باألولي: ]ترادف كي يتعلم التجارة( َالقة الجملة الثانية  –)ْرسلته مع قافلة  -3
 [قفالَ     -قوافل       -ْقفال     -قفال    جمع قافلة: ................       ] -4
 يعمل ْبَ في التجارة    كلمة )التجارة( في جملة من تعبيرك. ضع -5
 -بين ما تحته خط:  فرق في المعنَ  -6

 (يكثر)المال بالتجارة:  يزيد  -ب              (اسم مذكر ): يزيدتوفي والد  -ْ
د ب  -7 ْمن بالجنة     ( في جملة مفيدة من تعبيرك.ؤ ضع التركيب )َو د هللا الم  َو
 ْمؤؤؤؤؤؤؤؤر   ادقا ْسلوب َدني َْ تكوَ ص -8 
 مهما كانت الظروف( حاك النمط السابق: )َدني َْ تكوَ صادقاً  -9 

 كنت مخطئًا . مهماَْ تقول الصدق َدني      
 ْنها ْم مثالية تعلم ابنها الصدق   السابقة؟ م في الفقرة بم تصف األ-10

دها بذلك (  َالم يعود اسم اإلشارة ذلك -11   ) يزيد (َْ تكوَ صادقاً )فَو
)وفي الطريق تعرضت القافلة لهجوِم اللصوص فأخذوا كل ما في القافلة، ْومسكوا بالصغير، وقالوا: هل معك مالٌ ؟ 
ََ دينارًا ذهبيًا، فضحكوا منُه، وتركوهُ ، وجاؤوا بالمسروقاِت إلَ كبيِر اللُّصوِص، فقال لهم: هل  قاَل: نعْم، معي ْربعو

 .(اً لوا: لم يبَق إال غالٌم صغيٌر، قال لنا: معي ْربعوَ دينارًا ذهبيًا . ْال ْسرق ْبدبقَي مع القافلِة شيٌء؟ قا
 لهجوم اللصوص ما الذي تعرضت له القافلة في الطريق؟  -1
 هل معك ماٌل ؟ َم سأل اللصوص الطفل الصغير؟  -2
 ألنهم لم يصدقوا َْ معه ْربعوَ دينارًا ألنه صغير لماذا ضحك اللصوص من الطفل؟  -3
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 طلب كبير اللصوص جميع المسروقات .ذا طلب كبير اللصوص منهم؟ ما -4
 ألَ امه ْوصته َْ يكوَ صادقًا.لماذا اَترف الطفل باألربعين دينارًا الذهبية؟  -5
د كبير اللصوص الطفل؟  -6 ده بأَ يعيد له مسروقاته ْوال يسرق ْبداً بم َو  َو
 مسروقةرد: مسروقات مف  لصوص جمع: لص   تنكرمضاد: تعترف  ْقبحك مرادف: ْجملك  -7
 -فرق في المعني بين ما تحته خط:  -8
 (انحنَ  / اتجه / حاد  الرجل إلَ طريق الخير ) مال        (نقود كثير ) مالمعي        
 تعبيرك.جملة من في التالية كيب اضع التر  -9

 تعرضت غزة لحرب كبيرة )تعرضت لؤ ( .
 تعترف البنت بحبها ألمها )تعترف بؤ (  

 نداء     [   -    قصر     -توكيد        -]   نفي    ْسلوب:    غالم صغير لم يبق إال -10
 نفي  [  -توكيد     - تعجب    -]استفهام   نقود! ْسلوبما ْجملك ْونت تعترف بما معك من  -11
دت ْمي َْ ْكوَ صادقا تعبير يدل َلى -12 د .لقد َو  إخالصه ألمه والوفاء بالَو
 -حاك النمط السابق: لم يبق إال غالم صغير: ْخذ اللصوص كل ما في القافلة و  -13

 الكرامة والعزة  يبق إالولم اليهود كل فلسطين ْخذ.             
 قول الصدق ، احترام األم وتقديرها .اذكر قيمتين تعلمتهما من الدرس:  -14     

 -التدريبات اللغوية: 
 -اختر اإلجابة الصحيحة:  

ْال المناسب لإلجابة     " ذهبياً  ديناراً  " باَت ْمه جميع ما تملك بأربعين -1   السابقة؟الس
 تملك؟ باَت ْم يزيد ما  متَج.                تملك؟ ْين باَت ْم يزيد ما  -ْ

  تملك؟بكم باَت ْم يزيد ما  -د        تملك؟          لماذا باَت ْم يزيد ما -ب        
  -السابقة: تملك: ما في العبارة  ما جميع -2

 تعجبية -نافية                   د-استفهامية             ج-ب          ة  موصول  -ْ
 -ْكمل الجدول التالي:  -3

 اسمع سمعي سمع
 بع يبيع  باع
 تعلم  يتعلم تعلم

 -اآلتية: حاك الجمل          -4
           ْنَت تعترف بالحقيقة.      

 تعترفاَ بالحقيقة ْنتما:               تعترفين بالحقيقة                     ْنِت        
 تعترفن بالحقيقة ْنتن          تعترفوَ بالحقيقة                         ْنتم        

 ْنا َْدك َْ َْيد كل ما سرقناه.       
   نعدك َْ نعيد كل ما سرقناه .نحن           
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ْاالً  -5 د   -لإلجابة التالية:  ضع س دت ْمي َْ ْكوَ صادقًا.   ْمك ؟  تبماذا َو  لقد َو
 
 
 

  (الجار قبل الدار) َشر:الدرس الحادي 
 الجمع المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 ظروف ظرف سعيد حزين تعيس حزين
 بيوت بيت الشراء البيع يقدم يعرض

 التجار التاجر سهلة قاهرة ْحوال المعيشة الظروف
 َقود َقد ت له / سنحتسمح ْجبرته قاسية / صعبة جداً  قاهرة

 ِْماَ ِمن االبتدائي النهائي اضطرته / ْرغمته ْجبرته
 األسعار السعر البائع المشتري  يفاصل / يقايض يساوم
 جيراَ جار اختلف اتفق الثمن السعر
 حقوق  حق ينقص يزيد يضاعف يزيد

 الدور / الديار الدار مذموم محمود ِبت / انتهي استقر
 سيئات سيئة يستلم يدفع ةاتفاق / وِيق َقد
 حسنات حسنة البائع المشتري  وافق اتفق

   يجهل يعرف تغنيه تقصده
   حسنة سيئة استغرب / اندهش َجب
   سترها ْفشاها ْلقي ْجد
   ْبطأ ْسرع شاهد ْري

   ترخص تغلو سوء سيئة
   بعد قبل سترها غطاها
   ْفقد ْخذ طيبة حسنة
   تواجبا حقوق  نشرها ْفشاها
     فهم ْدرك
     َْطاه منحه
     سأظل سأبقي
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     بجانبك بجوارك
  اللغوية:التراكيب 

استقر َلي    -يزيد في     -يساوم َلي    -اتفق َلي    -ْراد َْ    -َرض ل    -َلي ْجبرت   -يعرض ل 
ْسمع ب     -ْبقي ب      -ي  ْسرع إل   -ْدرك ما     -ترخص ب      -تغلو ب    -ْهم من    -َلمت َْ    -
 ْسمع ب   -ْبقي ب    -ْسرع إلي    -ْدرك ما    -ترخص ب    -تغلو ب     -ْهم من   –َلمت َْ  -

  اللغوية:األساليب 
 لقد اتفقنا َلي ِمن الدار  )   توكيد (                ذلك )استدراك(  لكن ظروفًا قاهرة ْجبرته َلي 

 ولم نتفق َلي ِمن الجوار ) نفي ( ر ) شرط (               فع ِمن الدالما ْراد المشتري َْ يد
 ما إَ َرضه للبيع حتي جاء التجار  ) شرط (                  

 جاء التجار   حتَإَ َرضه للبيع  : مااللغويةاألنماط 
 بر شبه الظروف الصعبة بإنساَ قوي يج ذلك: َلَظروفًا قاهرة ْجبرته  : لكنالجمالمواطن 

 إني ْري سيئة غطاها : شبه الشيئة بالطعام الذي يغطي .
 إَ ْري حسنة ْفشاها: شبه الحسنة بالخبر الذي ننشره.

 محمود.تعبير يدل َلي صعوبة وقسوة الظروف التي مر بها ْبو  ذلك:لكن ظروفًا قاهرة ْجبرته َلي -:العباراتدالالت 
 جاره والتمسك به .سأبقي بجوارك: تدل َلي حب الجار ل   -        

 اقْر الفقرة التالية ِم ْجب َن األسئلة التي تليها: 
َْ َرَضُه للبيع حتَ جاَء  ذلَك.ولكنَّ ظروفًا قاهرةً  ْجبرْتُه َلَ  للبيِع،كاَ ْبو محموٍد حزينًا وهو يعرُض بيَتُه  ما إ

عِر، ْخَذ كلٌّ منهُم يزيُد في الثمِن إل عُر النِ هائيُّ َلَ ِمَئِة ْلف التُّجاُر ُيساوموَنُه َلَ السِ   ديناٍر.َ َْ استقرَّ السِ 
 ألنه َرض بيته للبيع . محمود؟ ما الذي كاَ ُيحزَ ْبا -1
 ألَ ظروفًا قاهرة ْجبرته َلي ذلك . بيته؟لماذا اضطر ْبو محمود لبيع  -2
 مائة ْلف دينار البيت؟ما هو السعر الذي استقر َليه بيع  -3
 يفاصلونه  /  يقايضونه  يساومونه(؟)ما المقصود ب  عر،الس َلَجاء التجار يساومونه  -4
  اآلتية:ما نوع األسلوب في العبارات  -5
 لكن ْداته:                      استدراك ْسلوب  قاهرًة(ظروفًا  )لكن •
 مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاْداته      شرطْسلوب  التجار(إَ َرضه للبيع حتَ جاء  )ما •

 سببية[ –تفسيرية  –نتيجة  – تعليليةباألولَ: ]َالقة الجملة الثانية  التجار(إَ َرضه للبيع حتَ جاء  )ما -6
 الجار[  -التجار   - محمودْبي   -]البيت           َلَ: يعود  )يساومونه(الضمير في  -7
  التعاوَ[    -الرحمة    -الحناَ   -القسوة ]     َلَيدل التعبير  ْجبرته،لكن ظروفًا قاهرة  -8
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  اآلتي:حاك النمط  -9
 إَ َرضه للبيع حتَ جاء التجار(  ا)م
 فرح الجميع حتَ إَ دخل والدي البيت ما   
 ما إَ ظهرت النتائج حتي انطلق الطالب لالطمئناَ َلي النتائج .  

 تعبيرك:وظف التراكيب اآلتية في جمل من  -10
 ْريه.استقر المعلم َلي  َلَ(: )استقر •
 ْسأل هللا َْ يزيد في َمر والدي  .:  (َف )يزيد •
 االنسحاب. َلَالمقاوم العدو  ْجبر(: َلَ )ْجبر •

  خط:فرق في المعنَ بين ما تحته  -11
 إظهار للبيع.بيته  َعْرضِ اضطر ْبو محمود ل •
ْرُض  •  مقياسسنتيمترات  ةهذا المستطيل ْربع ََ
 هدْ     البحر بعد هيجانه . استقرَّ  •
 توقف دينار.سعر البيت َلَ مائة ْلف  استقرَّ  •
 بدْ   السعر.نه َلَ التجار يساومو ْخذ  •
 استلم     كاماًل.األجير حقه ْخذ  •
 َاقب       بأَمالهم.هللا الكفار ْخذ  •

  سبق؟وضح الصورة الجمالية فيما  ْجبرته(ظروفًا قاهرة  )ولكن -12
 شبه الظروف بإنساَ يجبر غيره َلَ شيء معين.

 دارك؟هل ستبيع  صعبة،لو كنت مكاَ ْبي محمود ومررت بظروف  -13
 دينًا من شخص ألحل المشكلة .ال بل ْطلب 

اِر، وهو مئُة ْلِف دينا ٍر، " لما ْراَد المشتري َْ يدفَع الثمَن، ويكتَب َقَد البيِع، قاَل ْبو محموٍد: " لقِد اتفقنا َلَ ِمِن الدَّ
ْلٍف ِمُن ِجواِر ْبي  الُمشتري: وما ِمُن الجواِر الذي تقصُدُه ؟! قال ْبو محموٍد: ِمئةُ  ولم نتفْق َلَ ِمِن الِجواِر، فقالَ 

ومن ْيَن ْجُد مثَل جارَي ْبي سعيٍد، يعرُف  َجَب الُمشتري، وقاَل: لْم ْسمْع بمثِل هذا مْن قبُل! قال ْبو محموٍد: سعيٍد.
ِف مئَة ْل إَ ْرى سيئًة غطاها ، وإَ ْرى حسنة ْفشاها ؟ ْدرَك ْبو سعيٍد ما قاَل جاُرُه، فأسرع  إليِه، ومنحهُ حقوَق الجاِر، 

 ديناٍر، وقال له: " ال تبْع داَرْك، وَسأبقَ ِبجوارَك ".
 
 ِمن جوار ْبي سعيد  محمود؟ما ِمن الجوار الذي كاَ يقصده ْبو  -1
  ذلك؟من ْين فهمت  المشتري؟هل كاَ طلب ْبي محمود مقبواًل لدى  -2
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 ال ألنه قال لم ْسمع بمثل هذا من قبل 
 و سعيد كاَ رجالً  محترماً ألَ ْب لجواره؟لماذا طلب ْبو محمود ِمنًا 

 ال يقدر بثمن  محمود؟بم يقدر ِمن الجوار الذي طلبه ْبو  -3
 يعجبني النه جار يستحق االحترام والتقدير فقد ساَده الجيراَ .القصة؟ ما ْريك في موقف ْبي سعيد في نهاية  -4
 كر محاسنه .ويحفظ اسراره ويذيحافظ َلي الجار  محمود؟ما هي صفا ت ْبي سعيد التي ذكرها ْبو  -5
اِر،المعنَ؟ من الفقرة جملة تحمل نفس  " هات" إَ البيوت بسكانها وليس ببنيانها  -6  قفتن ملو  اتفقنا َلَ ِمِن الدَّ

 . راو جلا نمِ َلَ
 َْطاه  منحه:        سترهاغطاها :      اتفاق / وِيقة َقد: :مرادفما  -ْ -7

 فهم  ْدرك:                     استغرب َجب:          تعنيه      تقصده:              
 سيئةحسنة :               سترها        ْفشاها:            البائع المشتري: مضاد  -ب  

 ْبطأ ْسرع:                        جهل ْدرك:               اختلفنا اتفقنا:              
 ْخذه منحه:                         تشتري  تبع:      ْذهب / ْزول   ْبقَ:              

 حق: حقوق: مفرد -د           دنانير دينار:  المشترين المشتري: :جمع  -ج  
 - خط:فرق في المعنَ بين ما تحته  -8
ْقدَ )ْراد المشتري َْ يكتب  •  كتاب ْو اتفاق  ( البيعََ
 سنسال  ( جميلِعْقدٍ ب)زينت الفتاة َنقها  •
 مدة من الزمن سنوات  ( َشرالِعْقد) •
  ( طو بر ملا طيخلا ) طيخلا يف طابر  وْ ةدقَ"  )الُعَقد( النفاِات في"  تعالَ:قال  •
 فهم  جاره.ْبو سعيد كالم  (ْدرك) •
 وصل إليه  اللص.الشرطي  (ْدرك) •
 ُِموَ    [      -    ِْماَ   -ِمناء        -]  ِمين                                        -: ِمن()جمع  -9

قود   [   -    َقود    -َقد      -قيد   ]  َ                                 -: َقد()جمع  -10  َْقاد َو
 تفسير    [  -مقابلة     -ترادف    -  تضاد ]             العالقة بين ) تغلو ، ترخص ( هي : -11
 شرط  [   - تفضيل    -نفي    -]  توكيد         :   الدار(ْهم من  )الجارنوع األسلوب في  -12
 [  الدار    -الدوار      -الديرة    -]  الديار                                    مفرد " الدور "  -14
  َلَ:يعود  )اتفقنا(الضمير في -15

 البائع والمشتري  -2 ْبي سعيد ْوبي محمود   -1
 ْبي محمود والبيت  -4 ْبي محمود والتاجر   -3
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  اآلتية:ما نوع األساليب -16
 لماْداته: شرط  ْسلوب:  (".قال ْبو محمود الثمن،المشتري َْ يدفع  لما ْراد) •
 لم ْداته: نفي ْسلوب: الجوار( لم نتفق َلَ ِمن ) •
 ما ْداته: استفهام  ْسلوب  (  وما ِمن الجوار الذي تقصده ؟!) •
 لم   ْداته: نفَ   هذا( ْسلوب:لم ْسمع بمثل ) •
 استفهام  ْسلوب: ( سعيد؟من ْين ْجد مثل جاري ْبي ) •
 إَ  ْداته: شرط  ْسلوب:  (إَ ْرى سيئة غطاها .) •
 ال   ْداته: نهي      ْسلوب: (دارك.التبع ) •
 حاك النمط اللغوي السابق: (  ْبو سعيد ما قال جاره ، فأسرع إليه )ْدرك-17

 .حل المسألة فؤؤ الولد الحل ْدرك          
 موصولة  جاره(قال  )مافي  )ما(نوع  •
 ْبو محمود  َلَ:يعود  )إليه(الضمير في  •

اختلفنا َلي ِمن اجعل الجملة السابقة مثبتة مع المحافظة َلَ المعنَ ؟ َلَ ِمن الدار ( نتفق  )لم -18
 الجوار

 قد نتفق َلي ِمن الجوار  ( اجعل العبارة تفيد الشك الدار) لقد اتفقنا َلَ ِمن -19
 تعبيرك:ضع التراكيب اآلتية في جمل من -20

 ْراد األب َْ يعلم ابنه . ْراد َْ (     ) •
 اتفق األوالد َلَ تنظيف الصف . َلَ( )اتفق •
 َلم المعلم َْ الطالب غائب  (  َلم َْ    )  •
  رع المسعف إلسعاف المريضسْ إلَ( )ْسرع •

  اآلتية:ما داللة العبارات -21
 حب ْبو سعيد لجاره ْبو محمود. بجوارك.ال تبع دارك وسأبقَ  •
 ْهمية الجيراَ بجيرانها.َْ الدور تغلو وترخص  •

 شبه الحسنة بالخبر الذي ينشره." .غطاءهاإَ ْرى سيئة "  قوله:ال في ما الجم-22
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 اللغويةالتدريبات 
 -يلي: اختر اإلجابة الصحيحة مما  -1

 التالية:الفعل المضارع بين األفعال  -1
 شرب -د     تسلق  - ج    َمَّر -ب يدرس -ْ

 الجمل:الجملة االسمية من بين  -2
 حضر محمد مبكراً  -د زميله ضرب َمر  -ج  تفوق محمد -ب محمٌد متفوقٌ  -ْ

ة التي تحتوي َلَ الكلمة  -3  الشاذة:المجمَو
 الذين(التي ؤ اللتاَ ؤ  -)اللذاَ -ب ؤ اللواتي ؤ هن  ؤ اللتاَ( الذي) -ْ

 جالس(ؤ قارئ ؤ مسموع ؤ  )سامع -د     يعيش(                                           )يشرب ؤ يدرس ؤ يقْر ؤ   -ج     
  هو: )َرف(اَل من الفعل اسم الف -4
 د ؤ َارف  َريف  -ج  ؤ معروفب  جاهل  -ْ

  المربع:َالمات الترقيم المناسبة لملء  ْين ْجد مثل وطني  قال محمد  -5
 ( ) : ؤ ؟ -د  ج ؤ ) ! ؤ ؟ ( ب ؤ ) : ؤ ، (  ْؤ ) ، ؤ  . (           

  هي:الكلمة التي احتوت َلَ همزة الوصل  -6
 ْ ؤ ج ( )  –د   ؤ الشمسج  ب ؤ ْمهات  ع ْؤ ارتفا         

  هي:الجملة المحتوية َلَ فعل األمر  -7
ت السيارات إلَ  للصالة.ُقْم  -ْ  المكاَ.ب ؤ ْسَر

 معطفًا.د ؤ اشترى منصور  بقدمه.ج ؤ يركل محمد الكرة           
  هي:الكلمة التي احتوت َلَ ْلف تكتب وتلفظ  -8

 د ؤ ) ْ ، ب (  ج ؤ اَتذر  ماليو ب ؤ  ْ ؤ َْمرَ            
  هو:اسم المفعول المناسب لملء الفراغ  صوته ..............الحق  -9

 د ؤ حزين  ج ؤ سامع  ب ؤ مسموع  ْ ؤ قادم             
ة التي احتوت َلَ فعل واسم وحرف َلَ الترتيب  -10   هي:المجمَو

 الدرس.ب ؤ محمد يحفظ  درسه.ْ ؤ محمد حافٌظ        
 َليه.د ؤ اللص مقبوض  ج ؤ يقْر زيد الدرس األول من الكتاب       
  يصبح:َند تحويل الفعل المضارع إلَ ماٍض  الصباح،يذاكر محمد في  -11

 ب ؤ ذاكر محمد في الصباح   الصباح.ْ ؤ يدرس محمد في          
 الصباح.د ؤ يراجع محمد في  ج ؤ محمد دارس في الصباح         
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  التالي: ْكمل الجدول -2
 

 حضر الطالب الذين تميزوا حضر الطالباَ اللذاَ تميزا  حضر الطالب الذي تمي ز

 سار الرجال في الصحراء سار الرجالَ في الصحراء سار الرجل في الصحراء

 خططت المهندسات للمشروع  خططت المهندستاَ للمشروع  خططت المهندسة للمشروع

اَ حبات القمح غرس المز  غرس المزارع حبات القمح  وَ حبات القمح اَر  غرس المزاَر

 فرح المعلموَ الذين تم تكريمهم  فرحت المعلمتاَ اللتاَ تم تكريمهما  فرح المعلم الذي تم تكريمه 

 
 ْكمل الجدول التالي :  -3

ْمن ربه ْمن شاكر شكر الم  الم
 معتٌز دارس درس معتٌز لالمتحاَ 

  سعيٌد ناجح نزح سعيٌد من مكاَ القصف 
 زيٌد قابض قبض زيٌد َلَ العصفور 
 اللص هارب هرب اللص من الشرطي 

 
 -يلي:ْكمل الفراغ باسم موصول مناسب فيما  -4
 لبيتنا.في البيت المقابل يسكن  الذيزرت جارنا  •
 الجزاء.آمنوا بأَمالهم ْحسن  الذينيجزي هللا  •
 يتشاجراَ.كانا  اللذ ين فصلُت بين الطالبين  •
 ْحبهم. الذين بصوت القراء سمعُت القرآَ  •
 العام.تفوقوا نهاية  الذين كرم المدير الطالب  •
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  يلي:ْكمل الجمل التالية باسم مفعول مناسب مما  -4
 مذكور  مختبئ محفوظ منصور  مقسوم منشور  محمود 

 
o  الناس.طبعه بين محمود سميٌح 
 مقسوم الرزق  •
ْمن  •  هللا.َلَ َْدائه بإذَ  منصورالم
 القراءة.في كتاب  مذكورهذا النص  •
 الصندوق.في  محفوظالمال  •
  الصحيفة.في  منشورالخبر  •

 يلي:فيما  فعلية( )اسمية،حدد نوع الجمل  -5
 فعلية جملة                       سعيدَا.رفيق  َاش •
 اسميةجملة                                 منتصٌر.لحق ا •
 فعليةجملة     يسكن منصور في بيت جميل.  •
 اسميةجملة                     درسه.افٌظ حمحمٌد  •
  يلي:فيما  ةضع في المربع الفارغ َالمة الترقيم المناسب -6
 ؟ ما هذا يا سعيد  •
 .اقْر يا محمد درسك جيدًا  : قالت سمية  •
 . وحرف  ، وفعل   ،اسم  :ْقسام الكالم  •
 !يا إلهي ما ْجمل السماء  •
  ؟ْين تقع القدس  •
 0الجو بارد جدًا  •

  التالي:الجدول ْكمل   -7
 فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

 اشعر يشعر َشَعرَ 
 ُصمْ  يصوم  صامَ 

 سامح   يسامح سامح
 انس ينسي    َنِسي
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 - :التعبير
  ْسطر. بحدود ِالِةَب ر َن الصورة المقابلة بفقرة  -1

كانت ْمل تسير في الشارع ، فْرت سيدة َجوزتريد َبور الشارع ، 
 من يدها وساَدتها َلي ذلك ، فشكرتها العجوز .فأمسكتها 

 
 لها:نهاية محتملة  التالية، وضعاقْر القصة  -2

 المدرسة فيخرج في يوم من األيام مع فريق من  ومعلميه،" سعيد طالب متفوق جدًا ومحبوب لدى زمالئه 
كيف ْصيب هذا "  نفسه:سأل  جريحًا،وبينما كاَ يتمشَ مع زمالئه ْرى َصفورًا  الحقول،رحلة بين 

 العصفور؟!
الجه ووضعه في قفص جميل ذهبي اللوَ ، ْوخذ يقدم له الطعام والشراب  ْخذ سعيد العصفور إلي بيته ، َو

حتي شفي من جراحه لكن سعيد الحظ َْ العصفور حزين لعدم حصوله َلي الحرية فأطلق سراحه ففرح 
 العصفور .

  الفقرة:ْوَد ترتيب  الزائدة،احذف الجملة  -3
 ( بعد فتحها ، تعرضت للغزو الصليبي .   3 ) 

 تعد من ْشهر قرى فلسطين (   ×)   
ربية .   1)    ( القدس مدينة َريقة َو
 ( فتحها الخليفة َمر بن الخطاب .   2)  
 .( خلصها من الصليبيين القائد صالح الدين األيوبي    4)  

 

 

 كاملةً تابعوا موقع الميار التعليمي ستجدوَ إجابة الكراسة 


