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 )في قريتنا عرس( الدرس األول
 )فهم المقروء( : يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفويًا وكتابياً الهدف

 فهم المقروء(:1نشاط ) 
 .ثم يجيبون األسئلة بعدها المعلم: يقرأ الطالب الفقرة اآلتية قراءة جهرية سليمةعزيزي 

ميلَٔةِ  قَْٔرئَِتنا في ال َْٔعراسَٔ  ا َْٔجمَٔلَٔ  ما ميعًا، نَْٔشتَِٔركُ  اْلُعْرسِ  فَٔفي! عَٔةِ اْلوادِ  اْلجَٔ ةِ  في ُنقيُم اْلُعْرسَٔ  جَٔ  الّساحَٔ
قَٔدْ  اْلكَٔبيرَِٔة، العامَّةِ  ِحبَٔنا ؤَ ْخِتئَ  ا َٔنا لَْٔيلَٔة   ذاتَٔ  ا َٔبي صَٔ اُ  غيرَٔةَٔ  ؤَ لى سَْٔهرَٔةِ  تال الصَّ ، إِ  قَٔدْ  اْلمَٔكانُ  كانَٔ  عَٔريس 
ِعدَّ  يِّداً  اُ  ْدُعّوينَٔ  لْسِتْقبالِ  جَٔ ُمكَٔبِّراتُ  اْلمَْٔسرَُٔح،: اْلمَٔ ْوِت، ؤَاْلكَٔراسي، ؤَ نارَٔةُ  الصَّ لَٔ  .ؤَالِٕ  مَْٔحمولً  اْلعَٔريُس  دَٔخَٔ
لى  الدَّْبكَٔةِ  ِفْرقَٔةُ  شارَٔكَٔتْ  ؤَال َٔهازيِج الشَّْعِبيَِّة، ؤَاْلمَٔواويلِ  ِباْلِغناءِ  اْلحاِضرونَٔ  اْستَْٔقبَٔلَٔهُ  ال َْٔكتاِف، عَٔ

ؤَُهم  الّناُس  فَٔاْستَْٔمتَٔعَٔ  ؤَاْلكوِفيَّةَٔ، ئَْلبَُٔس اْلُقْمبازَٔ  اْلِفْرقَٔةِ  في ُعْضو   ُكل   اْلُعْرِس، في قَْٔرئَِتنا ِمنْ  الشَّْعِبيَّةِ 
، ُتراثَٔنا ُيشاِهدونَٔ  ، ؤَا َْٔهلَٔهُ  اْلعَٔريسَٔ  صافَْٔحنا الشَّْعِبيَّ ْعنا ُمهَٔنِّئينَٔ رَٔجَٔ لى ؤَ  .مَْٔسرورينَٔ  بَْٔيِتنا إِ

؟ قَْٔرئَة  الْ  في ال َْٔعراُس  ُتقامُ  ا َْٔينَٔ   -1  اْلف لَْٔسطين يَّة 
................................................................................................... 

لى ؤَا َٔخاها تال اْصطَٔحَٔبَٔ  الَّذي مَٔن   -2 ؟ سَْٔهرَٔة   إِ  ..............................................اْلعَٔريس 
؟ مَٔكان   تَْٔجهيزُ  تَٔمَّ  كَْٔيفَٔ  -3 ْفل   اْلحَٔ

................................................................................................... 
رونَٔ  اْستَْٔقبَٔلَٔ  كَْٔيفَٔ  -4 ؟ اْلحاض   اْلعَٔريسَٔ

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

فْ  -5  .................................................................الشَّْعب يَّة   الدَّْبكَٔة   ف ْرقَٔة   ل باسَٔ  ص 
عَٔة (ما  -6 دَّ )أُ  ، ..............: .................ُمرَٔاد ف )اْلواد   ؟ ................................( ع 
ميلَٔة  ا) ُمضاد ما -7  ؟ .............................( العامَّة  )،...... .(: ..........................ْلجَٔ
ْدُعّوينَٔ )ُمفرد  ما -8  ؟ ( ..........................ال َٔهازيج  ) ، ...............................(: اْلمَٔ
 ..............................................( في جملة من تعبيرك.استقبل بـوظف التركيب ) -9

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -10
 (المهذبة -    الرقيقة -     الجميلة )  : شبه الكاتب األعراس بالفتاة (ما أجمل األعراس) .أ

دَّ  )قَٔدْ  .ب ع  يِّدا   اُ  ( لْست ْقبال   جَٔ ْدُعّوينَٔ  ( استفهام -     نفي -   توكيد) أسلوب:  اْلمَٔ
 كل ما سبق(  -المشاركة  -ن أهم القيم الواردة في الفقرة:            ) التعاون  م .ت

(1ورقة عمل )  
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ة:العلوم اللغوي2نشاط   
  

 
 .يحل الطالب تدريبات متنوعة حول درس األسماء الموصولة: الهدف

  ( 1تدريب:)  ْثال   في كَٔما ،أْكم ل  اْلم 
بُ  نَٔهَٔضَٔ  قَٔعَٔ  الَّذي الّّلع  بُ  نَٔهَٔضَٔ  .ؤَ قَٔ  انلَّذلا انالّّلع  اعَٔ ؤَ بُ  نَٔهَٔضَٔ   قَٔ  نالَّذي ونالّّلع  عواؤَ  
رَٔ  الَّذي اْلُمْطر بُ  غَّٔنى    حَٔضَٔ
فَٔعا اللَّذان   اْلُمجاه دان   فَٔر حَٔ     .اْلعَٔلَٔمَٔ  رَٔ

قَٔفَٔ     ْدُعّوونَٔ  ؤَ  .ا َٔتَٔوا الَّذينَٔ  اْلمَٔ
  ما يأتيفي الكلمة المناسبة لملء الفراغاختر (: 2) تدريب: 

 . عملهما محبوبانأخلصا في ................... العامّلن -1
 نالذي -د اللذان -ج اللتان -ب التي -أ
 فازوا بالجائزة ......................... قابل المعلم  -2

 اللواتي -د اللذان -ج الذين -ب الذي -أ
 تسلق الجبال  ................... شاهدت المغامر   -3
 الذي -د اللذان -ج الّلتي -ب التي -أ
    
 اْلُمناِسبِ  اْلفَٔراغِ  في( الَّذينَٔ  اللَّذاِن، الَّذي،) عضَٔ    (:3) تدريب: 
ح ب    -1 دُ  الرجل ...................... اُ   .الفقراء ُيساع 
 ...............................المؤمنين جنات النَّعيم الّلهُ  ؤَعَٔدَٔ  -2
رَٔجَٔ  -3 ......................... خَٔ ْطل قَٔ  ال َٔسيران   .سَٔراُحُهما اُ 
.......................... فَٔر حَٔ  -4  كرَّمهما المدير. الطِّْفّلن 
 .فاز بالسباق الرياضي.................... شاهَْٔدتُ  -5
 ساعدت الفقراء ..................... طلبوا المساعدة. -6
 من تعبيرك: ملةاألسماء اآلتية في ج كل اسم موصول من وظف(: 4) تدريب 
 ..............................................الذي:........................... -1
 اللذان:........................................................................ -2
 الذين:....................................................................... -3
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: اإلمالء 3نشاط   .اْلمَْٔبسوطَُٔة  الّتاءو  اْلمَْٔربوطَٔةُ الّتاء بين  الطّلب قيفرِّ : الهدف    

 
 

 نَٔتذكر

 اْلمَْٔربوطَٔةُ  الّتاءُ 
ْندَٔ  ساك نَٔة   هاء   ُتْلفَٔظُ  الَّتي الّتاءُ  ه ئَ  ْقف   ع  لَْٔيها اْلؤَ ، عَٔ تُْقرَٔا ُ  ب الس كون   مَٔعَٔ  تاء   ؤَ

رَٔكات   ،: الثَّّلث   اْلحَٔ ة  مَّة ، اْلفَْٔتحَٔ ُتْكتَٔبُ  ؤَاْلكَْٔسرَٔة ، ؤَالضَّ  )ةــ ة،) هكَٔذا ؤَ

ُؤها الَّتي الّتاءُ  ه ئَ  اْلمَْٔبسوطَٔةُ  ّتاءُ ال رَٔكات   مَٔعَٔ  تاء   نَْٔقرَٔ ة ،: الثَّّلث   اْلحَٔ مَّة ، اْلفَْٔتحَٔ  ؤَاْلكَْٔسرَٔة ، ؤَالضَّ
تَْٔبقى لى ؤَ ذا حال ها عَٔ قَْٔفنا إََٔ لَْٔيها ؤَ ، عَٔ ُتْكتَٔبُ  ب الس كون   .ت() هكَٔذا ؤَ

ْندَٔ  هاء   ُتْلفَٔظُ  الَّتي ه ئَ   اْلهاءُ  قْ  ع  لَْٔيها ف  اْلؤَ ، عَٔ ْندَٔ  ب الس كون  رَٔكات   تَٔحريك ها ؤَع   ب اْلحَٔ
ة ،: الثَّّلث   مَّة ، اْلفَْٔتحَٔ ُتْكتَٔبُ  ؤَاْلكَْٔسرَٔة ، ؤَالضَّ  (.هــــ ه،) هكَٔذا ؤَ

 (:1) تدريب  
عُ  ْيثُ  اْلهاءَٔ، ا َٔوِ  اْلمَْٔبسوطَٔةَٔ، التّاءَٔ  ا َٔوِ  اْلمَٔربوطَٔةَٔ، التّاءَٔ  نَٔضَٔ ت فيما ئَْلزَٔمُ  حَٔ  ـــه( ه، ت، ـــة، )ة، :يئَاْ 

ْرئَمُ  زارت 1  .واألماكن المقدس...... ،......ّّل اْلمَٔح م نَٔ  كَٔثيرا  في مدينة القدس  مَٔ
سَٔنة.  ..............اْلعادا م نَٔ  الصدق 2  اْلحَٔ
رَٔعَٔ  4  .حقلـ........ اْلُمزار عُ  زَٔ
يا 5 رور يَّة  ...... األمطار م  يا ضَٔ  . .........ل ْلحَٔ

 اختر اإلجابة الصحيحة: (:2) تدريب 
 (سعادته -د     أخّلقه -ج     لعبة -ب    خرجت -أ: ) هي مربوطة بتاء تنتهي التي الكلمة
 (حديقته -د    كرته -ج     سيدة -ب    أعماله -أ ) :عدا ما مغلقة بهاء تنتهي الكلمات جميع

  تي ما نَْٔكُتبُ   (:3) تدريب  :ئَاْ 
 .مَْٔربوطَٔة   ب تاء   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  1
 ....................  .....................  ..................... 
 .مَْٔبسوطَٔة   ب تاء   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  2

....................  .....................  .................... 
 .ب اْلهاء   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  3

......................................  .....................  ... 
  اكتب ما يملى عليك:   :تقويم ختامي 

................................................................................................... 
................................................................................................... 
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(2ورقة عمل )   

 الدرس الثاني )هذه الشمس(
 )فهم المقروء( يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفويا  وكتابيا  : الهدف

 فهم المقروء (:1نشاط ) 
 ثم يجيبون األسئلة بعدها. ،المعلم: يقرأ الطالب الفقرة اآلتية قراءة جهرية سليمةعزيزي 

نَّها ياِة، ِعمادُ  اْلماءُ : كَٔثيراً  ُنرَٔدِّدُ  نَْٔحنُ  .الشَّْمُس  إِ نَٔقولُ  اْلحَٔ ياِة، ِعمادُ  الشَّْمُس : ؤَ  الشَّْمُس  فَٔلَْٔول اْلحَٔ
لَْٔول الظَّالِم، في لَٔغَِٔرْقنا ْنساٌن، عاشَٔ  ما الشَّْمُس  ؤَ ئَواٌن، ؤَل إِ  اْستَٔطَْٔعنا لَٔما الشَّْمُس، لَْٔول نَٔباٌت؛ ؤَل حَٔ

، نَْٔحِسبَٔ  ا َٔنْ  دِّدَٔ  ا َٔنْ  لؤَ  الزَّمانَٔ ، اْلئَْومَٔ، ُنحَٔ  ؤَالّطاقَٔةُ  ؤَالدِّْفِء، الّطاقَٔةِ  مَْٔصدَٔرُ  ؤَالشَّْمُس  .ؤَاْلعامَٔ  ؤَالشَّْهرَٔ
لُِّدها الَّتي تينا ُتؤَ ، ِبقَٔدَٔر   تَٔاْ  دَّد  لَٔوْ  ال َْٔرُض، لْحتَٔرَٔقَٔتِ  زادَٔ  لَٔوْ  ُمحَٔ مَّدَٔتِ  نَٔقَٔصَٔ  ؤَ  الّلهِ  فَُٔسْبحانَٔ  اْلِمياُه، لَٔتَٔجَٔ
لَٔقَٔ  يالَّذ  !بَٔقَٔدَٔر   شَْٔيء   ُكلَّ  خَٔ
يَّةُ  ما -1  .....................................................................؟ل لنَّباتات   الشَّْمس   ا َٔهَٔمِّ
مادُ  الشَّْمُس  -2 ياة   ع  حُ  .اْلحَٔ ضِّ   .ذل كَٔ  ُنؤَ

.................................................................................................. 
ُدنا كَْٔيفَٔ  -3 لى الشَّْمُس  ُتساع  ساب   عَٔ ؟ ح   الزَّمَٔن 

................................................................................................... 
ت نا لَٔمْ  لَٔوْ  ئَْحُدثُ  ماذا -4 ؟ رب قَٔدْ  الشَّْمس   طاقَٔةُ  تَٔاْ  دَّد   ُمحَٔ

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

لَٔقَٔ  الَّذي الّله   )فَُٔسْبحانَٔ  -5  األسلوب السابق أسلوب:............................... (!بَٔقَٔدَٔر   شَْٔيء   ُكلَّ  خَٔ
مادُ ) ؟ُمرَٔاد فما  -6  ................................( ب قَٔدَٔر  ) ............... ،: .................(ع 
 ..............................( الدِّْفء  و  ) ،... ...(: .........................الظَّّلم  ) ؟ُمضاد ما -7
 .....................( ..........الزَّمانَٔ ) ، ...............................(: مَْٔصدَٔرُ ) ؟جمع ما -8
 .( حاك النمط اللغويالظَّّلم   في لَٔغَٔر ْقنا الشَّْمُس  فَٔلَْٔول) -9

 ...................................في ...........................لــ ..............فلول
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -10
،(  .أ قَٔت  مَّدَٔت   اْحتَٔرَٔ  )استفهام -  تضاد -   ترادف: ) ينالكلمت بين العّلقة( لتَٔجَٔ

 ( استفهام -  نفي -  توكيد  )                   أسلوب:  (إنَّها الشمس) .ب
مادُ  )الشَّْمُس  -11 ياة ( اشرح الجمال في العبارة السابقة. ع   ...................................... اْلحَٔ
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العلوم اللغوية :2نشاط   
  

 
 توظيف األسماء الموصولة توظيفًا صحيحًا.: الهدف

  ( 1تدريب:)  ْثال   في كَٔما ،أْكم ل  اْلم 
.تفرحت الطالبة التي تفوق .تافرحت الطالبتان اللتان تفوق  .فرحت الطالبات اللواتي تفوقن   

ْسُتها الَّتي الزَّْهرَٔةُ  كَُٔبرَٔت      غَٔرَٔ
تان   ا َْٔثمَٔرَٔت    رَٔ رَْٔعُتهما اللَّتان   الشَّجَٔ   زَٔ

كْ  اللَّواتي الّطال باتُ  عادَٔت       الرِّحلة نَٔ فياْشتَٔرَٔ
  ما يأتيفي الكلمة المناسبة لملء الفراغاختر (: 2) تدريب: 

 :المسابقة في فازت ................. الطالبة هذه -1

 نالذي -د اللذان -ج اللتان -ب التي -أ
   : عدا ما للمؤنث موصولة أسماء يلي ما جميع -2
 اللواتي -د اللتان -ج الذين -ب التي -أ
  تحلق في السماء. ...................  لطائراتاشاهدت  -3
 الذي -د اللذان -ج اللَّواتي -ب التي -أ

 اْلُمناِسِب  اْلفَٔراغِ  في( اللَّواتي اللَّتاِن، الَّتي،)) ضَٔع   (:3) تدريب: 
قَٔدِّرُ  -1  الطّلب .ا   ُيعَٔلِّْمنَٔ  المعلمات............ اُ 
لَٔيّ  ا َْٔحسَٔنَٔتْ  الطَّالبُة............. شَٔكَْٔرتُ  -2  .الفقراءَٔ  إِ
ْعُتُهما ن.............قَٔصيدَٔتاال -3 ميلَٔتان   سَٔم   .جَٔ
قَّقَٔت   -4 ْمن يَّتان   تَٔحَٔ نَّْيُتُهما.............. الُ   .بالجدِّ والعمل تَٔمَٔ
ُص  -5 ُتها .................ال َْٔنب ياء   ق صَٔ  .ُمفيدَٔة   قَٔرَٔاْ 
 من تعبيرك: ةلماآلتية في ج الموصولة األسماءكل اسم من  وظف(: 4) تدريب 

 :.........................................................................الَّتي -1
 :........................................................................اللَّتان   -2
 ........................:...............................................اللَّواتي -3
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ء : اإلمال3نشاط   .والهاءاْلمَْٔبسوطَُٔة  اْلمَْٔربوطَُٔة والتّاءُ  بين الّتاءُ  الطالب يميِّز: الهدف    
 

ةَٔ  اْلكَِٔلمَٔةَٔ  ِصلْ  (:1) تدريب ِل بالتّاءِ  اْلعَٔمودِ  في الّناِقصَٔ و ال َٔوَّ  الثّاني. اْلعَٔمودِ  في الَّتي تناِسُبها اْلهاءِ  ا 
 

 ة اقترب
 ه المدرس

 ة ابكت
غير  ت صَٔ

 (:2) تدريب 
 اْلهاءَٔ  ودائرة حول اْلمَْٔبسوطَٔةَٔ، التّاءَٔ  وخطين تحت اْلمَٔربوطَٔةَٔ، التّاءَٔ ضع خّطًا تحت اقرأ القطعة ثمَّ 

 أعماق في ةالضارب الزيتون كشجرة وذراعاه ،األرض كتراب ملونة جبهته ،بّلدنا من فّلح صالح العم
 مطاردة على بجرأته اشتهر ،أرضه خيرات من الجميع طعمي كان ألنه ،القرية أهل أحبه ،األرض
 ".باهلل وثقة صبر بكل الحصار تتحدى وأنت! بّلدي فّلح يا أروعك ما ،ليّل   القرية تهاجم التي الوحوش

 
 اختر اإلجابة الصحيحة: (:3) تدريب 
 (قصة -د طالبات -ج    مؤسسة-ب   حجرة-أ : )مبسوطة بتاء تنتهي التي الكلمة-1
 (كراسات -د   مجّلت -ج   عمله-ب مدفأة-أ ) :مغلقة بتاء تنتهي التي الكلمة -2
  تي ما نَْٔكُتبُ   (:4) تدريب  :ئَاْ 
 .مَْٔربوطَٔة   ب تاء   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  1
 ....................  .....................  ..................... 
 .مَْٔبسوطَٔة   تاء  ب   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  2

....................  .....................  .................... 
 .ب اْلهاء   تَْٔنتَٔهي كَٔل مات   ثَّٔلثَٔ  3

....................  .....................  ..................... 
  اكتب ما يملى عليك:   :تقويم ختامي 

.................................................................................................. 
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 الدَّْرُس الثّالُث/ ُكْن كَٔالط يورِ 
 

ْيُث الشَّْكُل ؤَالمضموُن.: الهدفُ  :فَْٔهُم اْلمَْٔقروءِ (:1نشاط رقم )  التَّعبيُر عْن الفَْٔهِم التَّْفصيِليِّ ِللِفْقرَِٔة ِمْن حَٔ
 ب: اقرأ الفقرةَٔ اآلتيةَٔ، ثمَّ أجب  األسئلةَٔ التي تليها:زيزي الطالع: (1 )تدريب

: ِإنَّ أَٔبًا أرادَٔ أَْٔن ُيعَٔلِّمَٔ اْبنَُٔه ِحْرفًَٔة، فَٔقالَٔ الْبُن: ل يا أَٔبَِٔت، فَٔقَْٔد شاهَْٔدُت ذاتَٔ مَٔرَّة  في الغابةِ   ْبعًا، ل قيلَٔ  ضَٔ
لى فَٔريسَٔ  مَٔ عَٔ رَٔأَْٔيُت فَْٔهدًا هَٔجَٔ ْيِد، ؤَ لى الصَّ تَٔرَٔكَٔ اْلباقي، ئَْقوى عَٔ ّتى شَِٔبعَٔ، ؤَ ة ، فَٔاْفتَٔرَٔسَٔها، ؤَأَٔكَٔلَٔ ِمْنها حَٔ

. ْيِر تَٔعَٔب  ، ؤَأَٔرى، يا أَٔبَِٔت، أَٔنَّ ِرْزقي ئَْأتيني ِمْن غَٔ ْبُع، فَٔأَٔكَٔلَٔ  فَٔزَٔحَٔفَٔ ِإلَْٔيها الضَّ
 ....................ماذا أرادَٔ األُب أْن ُيعلِّمَٔ اْبنَُٔه؟ ............................................... -1
رفة ؟ -2 ه تَٔعَٔل مَٔ ح  ُه الْبُن ألبيه لرْفض  ُر اّلذي قَٔدَّمَٔ  ما المبرِّ
   ................................................................................................ 
 .......................................أكلَٔ الفهُد من الفريسة  حّتى شَٔب عَٔ وتركَٔ .................. -3
ْرفات -4 ْرفَٔة( ................... )ح  رَٔف -جمع كلمة )ح  رَٔف( -ُحروف -ح  ْرفات ؤَح   ح 
 ُقوَّة( -ُجْهد -عَٔمَٔل -مضاّد )تَٔعَٔب( .......................  )راحة -5
(. نَْٔوُع اأُلسلوب  .............. )أمر -6 بتَٔعَٔ -نداء -)يا أَٔبَٔت   استفهام( -ج 
ظِّف  التَّركيبَٔ الل غَٔو يَّ في جملة  ُمفيدة .  .......................................... -7 لى(. ؤَ مَٔ عَٔ  )هَٔجَٔ
 من القيم المستفادة من الفقرة السابقة:  ..........................................................-8

 (:2) تدريب
 أ الفقرةَٔ اآلتيةَٔ ثمَّ أجِب األسئلةَٔ التي تليها:عزيزي الطالب: اقر 

، تَْٔأُخُذ طَٔعامَٔها ِمْن دوِن أنْ   لِكْن يا أَٔبَِٔت، أَٔل تَٔرى الطَّْيرَٔ  قال الْبُن: بَْٔل ُأريُد أُن أَٔكونَٔ ِمْثلَٔ اْلُفهوِد، ؤَ
لِكْن، هَْٔل تَٔرَٔى ال ، ؤَ حيٌح يا ُبنَٔيَّ تَْٔحُصدَٔ؟ قالَٔ اأْلَُٔب: هذا صَٔ ط يورَٔ تَْٔجِلُس في أَْٔعشاِشها، فَٔئَْأتيها  تَْٔزرَٔعَٔ ؤَ

ّتى تَْٔنطَِٔلقَٔ في ُكلِّ اتِّجاه  با باِح حَٔ : ل. قالَٔ اأْلَُٔب: أَٔل تَٔرى أَٔنَّها ما ِإْن تَْٔظهَُٔر تَٔباشيُر الصَّ ِحثًَٔة ِرْزُقها؟ قالَٔ
دَٔ. رَٔعَٔ حَٔصَٔ مَْٔن زَٔ دَٔ، ؤَ جَٔ دَّ ؤَ ْل؛ فَٔمَْٔن جَٔ ، اْعمَٔ  عَْٔن ِرْزِقها. يا ُبنَٔيَّ

ْل: أرادَٔ الْبُن أْن يكونَٔ مثلَٔ ............................................................أَٔ  -1  ْكم 
 .كيف تحصُل الط يور على رزقها؟ ......................................................... -2

ْع ُعنوانا  ُمناسبا  للفقرة: ..................................... -3  ............................ضَٔ

دِّ ؤَالجتها هات -4  ُيحقُِّق اإلنساُن ما يريُد(. د  من الف ْقرة  ما يتَّفُق مَٔعَٔ المعنى اآلتي: )ب اْلج 

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

(3) ل  م  ع   ة  ق  ر  و    
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 استخرْج م نَٔ الف ْقرة : -5
ْمعَٔ )عُ  -أ : ................................ -ّش(: ..................... بجَٔ تَْٔين  ُمتَٔضادَّتَْٔين   كَٔل مَٔ

6- :  حاك  النَّمطَٔ الل غويَّ اآلتئَ
باح  ، حّتى تنطلقَٔ الط يوُر باحثة  عن رزق ها.     ما إْن تظهْر تباشيُر الصَّ
 ................ما إْن .......................، حّتى .............   
ح الفرقَٔ في المعنى بين ما تحته خطٌّ: -7  ؤَضِّ
د  يعمُل الفّّلح ب   -أ .  ).....................( ج  نشاط   ؤَ

دِّ زارَٔ التِّلميُذ بيتَٔ  -ب  ه .    ).....................(جَٔ
 تقوبم ختامي

.  اكتْب ثّلثَٔ جمل  تتحدَُّث فيها عن أهمِّيَّة  العمل 
............................................................... 

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

............................................................... 
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 الموصولُة. األسماءُ -الل غويَّةُ التَّدريباُت  (2نشاط رقم )
 .صحيحاً  اتوظيف األسماِء الموصولِة توظيفالهدُف: 

 اللَّواتي(.-الَّذين-اللَّتان-اللَّذان-الَّتي-تذكَّْر أنَّ األسماءَٔ الموصولةَٔ هي: )الَّذي 
ْقِم ) تدريب  (:1رَٔ

ّطًا تحتَٔ السِم الموصوِل في الجمِل اآلتيِة: ْع خَٔ  ضَٔ
بَْٔت في تربيتي. -1  أحب  أّمي اّلتي تَٔع 
 الَّذي يعلُِّمني الُعلومَٔ الّنافعة. المعلُِّم هو -2

3- .  الّطالبتان  اللَّتان فازتا في المسابقة  ُمبدعتان 

ْبُت ب الممرِّضينَٔ الَّذين ُيسعفونَٔ الجرحى. -4  ُأْعج 

5- . هنَّ نشيطات   الفّّلحاُت اللَّواتي ُيساعْدنَٔ أزواجَٔ

 :(2قِم )ر  تدريب
 اختر اإلجابةَٔ الصَّحيحةَٔ مّما بين القوسَْٔيِن:

 نحن(.-الّلواتي-هؤلء-سماء  الموصولة  ............... )أولئكمن األ -1
2-  : ُة ........... قرأُتها ممتعة .  السُم الموصوُل المناسُب إلكمال  الفراغ   القصَّ

 الّلواتي( - نالّلتا -اّلتي -)اّلذي    

.   ما تحته خطٌّ اسم  موصول  لـ  ................. الذيأنتَٔ  -3  ...... ساعْدتَٔ الفقيرَٔ

 المفرد المذكَّر( –المفرد المؤنَّث -الجمع المذكَّر-)المثّنى المذكَّر    

 )اللَّواتي(. اسم  مَٔوصول  لـ  ....................  -4

 مثنى المؤنث( -جمع المذكر -جمع المؤنث -)مفرد المؤنث

 :(3رقِم ) تدريب
:  أكمل الجملَٔ باسم  موصول  مناسب 

 ...... يعتمُد على غير ه في تحصيل  رزق ه.ل أحب  اإلنسانَٔ ...... -1
2- .  الطَّبيباُت .............. عالْجنَٔ المَْٔرضى ماهرات 

ْن ئَعوُلهم. -3  أساعُد الفقراءَٔ ............... ل يجدون مَٔ

تا. -4  الّّلعبتان  ................ شاركَٔتا في المسابقة  فازَٔ

 يدة .الكتُب ............... استعْرُتها من المكتبة  مف -5
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 :(4رقِم ) تدريب
 أكمل الفراغَٔ في الجمِل اآلتيِة بما يناسب المعنى:

 هذا  هو  الّطالب  اّلذي حصلَٔ على مكافأة .
 ... .... الّطالبان .... حصّل على مكافأة.

 على مكافأة. وا..... حصلهؤلء هم الّطّلب
 هاتان ... الّطالبتان اللتان ... على مكافأة.

 :(5رقم ) تدريب
 ْف كلَّ اسم  موصول  مّما يأتي في جملة  من تعبيِرك.وظِّ 

 اللذان: .................................... -1
 الذين: .................................... -2

 اللواتي: ................................... -3

 الذي: ..................................... -4

 ...................اللتان: ................. -5

 :تقويم ختامي 
 اقرأ الفقرةَٔ اآلتيةَٔ ثمَّ استخرج األسماءَٔ الموصولةَٔ.

مدرستي بيتي الثّاني، فيها معلِّمي اّلذي ُيعلُِّمني الُعلومَٔ الّنافعةَٔ، ومعلِّمتي الَّتي ترّبيني على األخالِق  
ياضّياِت اللَّذاِن يهتّمان بي كثيرًا، ُأحب هما كثيرًا، الكريمِة، وأصدقائي الَّذين أعتز  بهْم، ومعّلما الُعلوِم وا لرِّ

 رَٔبِّ احفْظ مَْٔدرستي ومَٔن فيها.
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ْمالءُ :3نشاط رقم   . التّاُء المربوطُة والتّاُء المَْٔبسوطُة والهاءُ  -اإلِْ
 تابًة.التَّمييُز بَْٔينَٔ الّتاِء المربوطِة والّتاِء المَٔبسوطِة والهاِء ُنْطقًا وكِ الهدُف: 

: الّتاءَٔ المربوطةَٔ:  هي التي ُتلفُظ هاء  ساكنة  عند الوقف عليها بالس كون، وتُقرُأ تاء  مع الحركات تَٔذَٔكَّْر أنَّ
مَّة، والكسرة، وتكتب هكذا )ة، ـة(.  الّثّلث: الفتحة، والضَّ

مَّة، والكسرة، وتبقى على هي الّتاء التي تقرؤها تاء  مع الحركات الّثّلث: الفتحة، وال التّاءَٔ المبسوطةَٔ: ضَّ
 كذا )ت(.هحالها إذا وقْفنا عليها بالسكون، وتكتب 

هي اّلتي ُتلفظ هاء  عند الوقف عليها بالسكون، وعند تحريكها بالحركات  الّثّلث: الفتحة،  الهاءَٔ:
مَّة، والكسرة، وُتكتَٔب هكذا )  ، ـه(.۵والضَّ

 :(1رقم ) تدريب
 ول:صنِّف الكلمات اآلتية حسب الجد -1
 ساعده - مؤدبة – بنت – فّلحات – حذاؤه – بيته  - معلمات – كرة – ساعته  – المدينة – القصة

 هاء تاء مبسوطة تاء مربوطة
   ...................... 
   ...................... 
   ...................... 
   ...................... 

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

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

 :(2) تدريب
 أكمل الجملَٔ اآلتيةَٔ حسبَٔ المطلوِب:

 .. طالبة  مؤدَّبة .      )كلمة تنتهي بتاء مربوطة(...............  -1
.      )كلمة تنتهي بتاء مبسوطة( -2  ............... أمَّهات رحيمات 

 البحُر .............. عالية .                )كلمة تنتهي بهاء( -3
 أخّلُق الّطالب ..............           )كلمة تنتهي بتاء مربوطة( -4
 على ............... المدرسة .    )كلمة تنتهي بتاء مربوطة(حافْظ  -5

 .............. فاكهة  لذيذة .         )كلمة تنتهي بتاء مبسوطة( -6
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 :(3رقم ) تدريب
 ضع الّتاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء في مكانها المناسب: 

 (۵-ت  -ـــــة -)ــــه                           
 اصمـ....... سوريا.دمشق ع -1
 أخذ ....... فاطمـ.... الكراسا.... لتؤدي واجبها. -2

 تولى معاويـ.... بن أبي سفيان الحكم في الدولـ.... األمويـ............. -3

 إن اللـ....... يحب إذا عمل أحدكم عمّل أْن يتقنَـٔ.... -4

 .-تعالى –الميا..... نعمة من اهلل  -5

 :(4رقم ) تدريب
 اكتْب ما يأتي:

 ث كلمات تنتهي بتاء مبسوطة:ثّل 
........................،.........................،........................ 

 :ثّلث كلمات تنتهي بتاء مربوطة 
........................،.........................،........................ 

 :ثّلث كلمات تنتهي بهاء 
........................،.........................،........................ 

 :(5رقم ) تدريب
 اقرأ القطعة اآلتية، ثمَّ استخرج منها كلمات تنتهي بتاء مربوطة، وكلمات تنتهي بتاء مبسوطة:

فيها العرباُت  يالمدينُة كبيرٌة، ُبيوُتها عاليٌة مبنيٌَّة بالحجارِة، وشوارُعها واسعٌة مرصوفٌة، تجر   
ناعِة أو  والسَّّياراُت، وفيها المدارُس ودوُر الحكومِة والمتاجُر والمستشفياُت، يعمُل أهُلها بالتِّجارِة والصِّ

 الوظائِف الحكوميَِّة، وتتميَُّز المدينُة بالحركِة والنَّشاِط.
 

 :تقويم ختامي 
( ثّلث كلمات تنتهي بهاء، وثّلث كلمات ت نتهي بتاء مبسوطة، وثّلث استخرْج من درس) ُكْن كَٔالط يور 

 كلمات تنتهي بتاء مربوطة.
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قيِقي     الدَّْرُس الّراِبُع/ الدِّْفُء اْلحَٔ
 

 :ءِ فَْٔهُم اْلمَْٔقرو  (:1نشاط رقم ) 
ْيُث الشَّْكُل ؤَالمضموُن.الهدُف:   التَّعبيُر عْن الفَْٔهِم التَّْفصيِليِّ ِللِفْقرَِٔة ِمْن حَٔ

 اقرأ الفقرة اآلتية، ثمَّ أجب األسئلة التي تليها:عزيزي الّطالب:   :(1 )تدريب  
ذَٔهَٔبَٔ ِبِه   ديدَٔ، ؤَ ِة اْلئَْوِم الّتالي، اْرتَٔدى سَٔميُر ِمْعطَٔفَُٔه اْلجَٔ بيحَٔ اْشتَٔرى سَٔميٌر ِمْعطفًا من الّصوف، وفي صَٔ

وِّ اْلقارِ  لى الرَّْغِم ِمنَٔ اْلجَٔ ، عَٔ  ِس.ِإلَٔى اْلمَْٔدرَٔسَِٔة، كانَٔ ئَْشُعُر ِبِدْفء  كَٔبير 
بَٔيْ   ، ؤَ هَٔ سَٔميٌر ِإلى بَْٔيِتِه، ؤَأَْٔوشَٔكَِٔت السَّماُء أَْٔن ُتْمِطرَٔ جَّ رَُٔس ُمْعِلنًا ِنهائَةَٔ الدَّواِم، فَٔتَٔؤَ نَٔما كانَٔ سَٔميٌر ُقِرعَٔ اْلجَٔ

قَّ قَْٔلُب سَٔمير  لَُٔه، غيرًا ئَْنتَِٔفُض ِمْن ِشدَِّة اْلبَْٔرِد، رَٔ ظَٔ ِطْفاًل صَٔ  ؤَأَْٔسرَٔعَٔ ِإلى بَْٔيِتِه. ُمتَِّجهًا ِإلى بَْٔيِتِه، لحَٔ
 الُعنواُن المناسُب للف قرة  ................................................................... -1
 كيفَٔ شعرَٔ سمير  عندما لبس معطفه الجديد؟ ............................................. -2

 ............................................ماذا لحظَٔ سمير  عندَٔ عودت ه م نَٔ المدرسة ؟ ... -3

ْفء   كانَٔ يشعرُ  -4 . مضاد  ما تحته خط .............. )حرّ  ب د   تعب( -خوف -برد -كبير 

 معنى )معطف(:  ............... ،   جمع )طفل(: ................... -5

ع  التَّركيبَٔ في جملة  مفيدة .  ................. -6  ..............................)شَٔعَٔرَٔ بـ (، ضَٔ

 لو كنتَٔ مكان سمير، كيف تتصرَّف مع الطفل الصغير؟ ................................. -7

 (:2رقم ) تدريب
 اقرأ القطعة اآلتية، ثمَّ أجب األسئلة التي تليها:

قالَٔ لَٔها: ما رَْٔأُيِك أَْٔن نَْٔشتَِٔرئَ لَٔ    ةِ ُه ِمْعطَٔفًا ُيْشِبُه ِمْعطَٔفي، ُأْعِجبَِٔت اأْلُم  ِبِفْكرَٔ أَْٔخبَٔرَٔ سَٔميٌر ُأمَُّه ِبما رَٔأى، ؤَ
قالَْٔت لَُٔه: ِمْن حَٔقِّ هذا الطِّْفِل اْلفَٔقيِر أَْٔن ئَْشُعرَٔ ِبالدِّْفِء ِمْثلَٔن  . ااْبِنها، ؤَ

كانَٔ   غيِر، ؤَ ذَُٔه سَٔميٌر، ؤَأَْٔلبَٔسَُٔه ِللطِّْفِل الصَّ ، ُثمَّ أَٔخَٔ غيِر كَٔبيرًَٔة ؤَهُ اْشتَٔرَِٔت اأْلُم  اْلِمْعطَٔفَٔ ئَْلبَُٔس  ؤَ ْت سَٔعادَُٔة الصَّ
ديدًا. اً ِمْعطَٔف  جَٔ

 . قيِقيِّ ْعنَٔى الدِّْفِء اْلحَٔ  عادَٔ سَٔميٌر ِإلَٔى اْلبَْٔيِت، ؤَُهؤَ ئَْشُعُر ِبالسَّعادَِٔة، فَٔقَْٔد عَٔرَٔفَٔ مَٔ
 ...........ما التَّصر ف الَّذي قام به سمير  وأعجبَٔ ُأمَّه؟ .................................  -1
غير وهو يلبَٔس الم عطفَٔ الجديد؟ ................................  -2 ْف ُشعورَٔ الطِّفل  الصَّ  ص 

 ............................................ .ما المقصوُد بالدِّْفء  الحقيقيِّ حسب فهمك للفقرة-3

 

 و

(4) ل  م  ع   ة  ق  ر  و    
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 استخرْج من الف قرة  ُأسلوبا ، وبَٔيِّْن نوعَٔه. -4
 سلوُب: .....................................    ، نوعه: ................................األ   
مير الهاء يعود على ................................ هسمير  وألبس هأخذ-5 غير. الضَّ  للّطفل الصَّ
 استخرْج من الف قرة:-6

 وق(: ..................................مضاّد )قديما (: .......................  ، مفرد )حق -أ
 وضِّح الفرقَٔ في المعنى بين ما تحته خطٌّ: -7
 سمير  إلى بيته مسرعا .  )        (عادَٔ -أ

 سمير  زميلَٔه في بيت ه.  )        ( عادَٔ -ب
 .....من الحقوق الواردة في الفقرة: .........................................................-8
 

 :تقويم ختامي
 فيه. شاقترْح طرقا  لمساعدة الفقراء والمحتاجين في الحيِّ الذي تعي

1- .......................................................................................... 
2- .......................................................................................... 
3- .......................................................................................... 
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 ِاْسُم اْلفاِعِل. -التَّدريباُت الل غويَّةُ (:2نشاط رقم )
، وتوظيُفه مْن خّلل  الُمحاكاة .الهدُف:   التَّعر ُف إلى اسم  الفاعل 

 أكمْل حسبَٔ المثاِل:(:1ب) تدري  
 كَٔتَٔبَٔ                  كات ب  

 سَٔم عَٔ               .............
عَٔ               .............  رَٔجَٔ
 أَٔكَٔلَٔ               .............
 رَٔسَٔمَٔ               .............
 شَٔرَٔحَٔ              .............

 (:2رقم )تدريب 
 في المثال:أكمْل كما 

.                        الّطال ُب فاه م .   المثال: *فَٔه مَٔ الّطال ُب الدَّْرسَٔ
.           المؤمُن ...................................         ُن آيات  القرآن  الكريم   *سَٔم عَٔ الُمْؤم 
ُب في السِّباق .                   الّّلع         ع   ُب ..................................*فازَٔ الّلَٔ
.                       الفّّلُح ....................................         دَٔ الفَّّٔلُح القَْٔمحَٔ  *حَٔصَٔ
.                      الصَّحف ي  .................................         بَٔرَٔ ف ي  الخَٔ  *نَٔشَٔرَٔ الصَّحَٔ
.                      القاضي ..................................         كَٔمَٔ القاضي ب العَْٔدل   *حَٔ

  
 (:3رقم ) تدريب

 صاِدق( في الفراغ المناسب: - آِكل – شاِرب – ناِجح – قاِدم – ضع الكلمات: )ساِجد
 المريُض ................... الدَّواء. -1
 قوال ه .المؤمُن .................... في أ -2

3- .  الُمصّلي ................... في صّلت ه 

 النَّْصُر .................... م ْن عند  اهلل . -4

 الطِّْفُل ................... الطَّعام المفيد. -5

6- .  ُمْصطَٔفى ............... في المتحان 
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 أكمْل حسبَٔ المثاِل:
 رفع            رافع 

 راسم      .......   
 .......         سارق
 .......         نادم
 .......         بائع
 .......        راجع

 (:4رقم ) تدريب
 وظِّف الكلمات اآلتية في جمل  من تعبيِرك:

 *جال س: ..........................................
 *راك ع: ...........................................

 ث ق: ...........................................*وا
 *صائ م: ..........................................
 *فار غ: ...........................................

 
 :تقويم ختامي     

:  أكمْل حسبَٔ المثال 
 نام            نائ م

 قرأ     ....................
 ...........وجد   .........

 صبر  ....................

 مأل    ....................
 
 
 

  
 
 



 52 من 17 صفحة                                                                          2018-2017/  2/ف 4/ صلغة عربيةمل/أوراق ع   

ْمالءُ ( :ا3نشاط)   ْصِل. -إلِْ  هَْٔمزَُٔة اْلؤَ
ِكتابًَٔة. ْصِل ُنْطقًا ؤَ  الهدُف: تَْٔمييُز هَْٔمزَِٔة اْلؤَ

 : تقُع في أوَّ تَٔذَٔكَّْر أَٔنَّ ُتْرسَُٔم هكذا )ا(، ؤَ  ل  الكلمة .همزةَٔ الوصل  ُتكتَُٔب ول ُتلفَُٔظ، ؤَ
 (:1رقم ) تدريب

: ْع خّطًا تحتَٔ الكلماِت الَّتي تشتمُل على همزِة وصل   ضَٔ
 انتشرَٔ الخبُر سريعا . -أ

. -ب ، وطالُب مال  ْلم  : طالُب ع   اثنان  ل يشبعان 
 استحقَّ المؤمُن الثَّوابَٔ العظيمَٔ. -ج
 ارتفعَٔ العَٔلَُٔم عاليا . -د
ه . -ه  اجتهدَٔ الّطالُب في دروس 

 (:2رقم ) تدريب
 مّما بين القوسين:إمالئيًا  الصَّحيحة لكلمة ااختر 

( -............... الرَّجُل ضيفَٔه بحفاوة  شديدة . )استقبلَٔ  -1  إستقبلَٔ
( -............... الجيُش في المعركة .        )إنتصرَٔ  -2  انتصرَٔ
.             )انتهى  -3  إنتهى( -............... وقُت المتحان 
ُمِّه .                 )ابتسمَٔ  -4  إبتسمَٔ( -.............. الطِّْفُل أل 
 التهمَٔ(-............. األسُد فريسة .                  )إلتهمَٔ  -5

 (:3رقم ) تدريب
:  أكمل الجملَٔ اآلتيةَٔ بكلمات  تبدُأ بهمزِة وصل 

1- .  ...................... البْرُد في فصل  الشِّتاء 
 ...................... األُب أقّلما  ثمينة  ألبنائ ه . -2
 ...................... الط ّّلُب قصصا  ممتعة  من المكتبة . -3
4- .  ...................... المعلُِّم إلجابات  الط ّّلب 
6- .  ...................... األبناُء من خبرات  اآلباء  واألجداد 
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 (:4رقم ) تدريب
 وظِّف الكلماِت اآلتيةَٔ في جمل  مفيدة :

 ........................................... *احترمَٔ:
:  .......................................... *انتفضَٔ

:  ........................................ *اصطحبَٔ
 .......................................... *اختفى:
 .......................................... *ارتقى:
 (:5رقم ) تدريب 

:  اقرأ الفقرةَٔ اآلتيةَٔ واستخرِج الكلماِت الَّتي تبدُأ بهمزِة وصل 
  ، ُقِل الصَّوابَٔ ِن الخطِأ، ؤَ ، يحترْمكَٔ الّناُس، اربْط لسانَٔكَٔ عَٔ ، احترْم نفسَٔكَٔ نصحَٔ رجٌل ابنَٔه قائاًل: يا ُبنَٔيَّ

، ؤَأَٔ  ، وحافْظ على ُحقوِق الجاِر، ؤَاْذكِر اهللَٔ داِئمًا، واسمْع كَٔالمَٔ  ِّدولو على نفِسكَٔ واجبَٔكَٔ باستمرار 
، تَُٔكْن ِمنَٔ الفائزينَٔ في الد ْنيا ؤَاآلِخرَِٔة. ِصْل رَِٔحمَٔكَٔ ، ؤَ  والدَْٔيكَٔ

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

 
 

 :تقويم ختامي
قيقي   .استخرْج من درس  )الدِّْفُء الحَٔ  ( الكلمات  الَّتي تبدُأ بهمزة  وصل 

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

...................................................................................................
................................................................................................... 
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 الدرس الخامس ) عشنا بأملنا (

 المقروء: فهم)!( نشاط رقم 

ْيُث الشَّْكُل ؤَالمضمونُ : الهدفُ   .التَّعبيُر عْن الفَْٔهِم التَّْفصيِليِّ ِللِفْقرَِٔة ِمْن حَٔ
 القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة: رأ(: اق1تدريب رقم ) 

وقعت ثالث ضفادع في حفرة عميقة، فقال الناس: مسكينات، وقعن في حفرة ل يستطعن الخروج منها، وموتهن 
فيهما اليأس، فرقدتا حزينتين في زاوية من زوايا  بَّ دَٔ محقق، وقد حاولت اثنتان الخروج مرة واحدة ولكنهما وقعتا، فَٔ 

  مصيرهما المجهول. الحفرة تتنظران
 ؟ماذا قال الناس عندما وقعت الثالث ضفادع في الحفرة -1

............................................................... 
 ........................... :حفرةجمع   محقق: ...................................مرادف  -2
 لة من تعبيرك.  ..........................................التركيب )دّب في( في جم وظف-3
 .......................................... . أسلوب :يستطعن الخروج منها  ل-4
  .. وضح الجمالفيهما اليأس دَٔبَّ -5

.................................................................................................. 
 ؟ .........................................................................أتعلم من الفقرةماذا  -6
 هات من الفقرة ما يدل على استسالم الضفادع. -7

................................................................................................... 
 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة::  (2تدريب )

" أما الثالثة فلم تستمع إلى كالم المحبطين وكررت المحاولة مرة بعد مرة، وكانت كلما وقعت ازدادت إصرارا، 
 فاستجمعت قواها، وبدأت محاولة جديدة ، إلى أن تحقق لها ما أرادت.

 ها؟ .............................................التحما الشيء الذي أرادته الضفدعة من م -1
 ........................... :المحبطين مفرد مضاد  جديدة: .............................. -2
 تستمع إلى( في جملة من تعبيرك ..........................................وظف التركيب ) -3
 ق لها ما أرادت" حاك النمط.، إلى أن تحقوبدأت محاولة جديدة " -4

 ............................ إلى أن ..................................
 ...................................الضفدعة لم تستمع إلى كالم المحبطين. وضح الجمال . -5
 ............على ذلك من الفقرة. ........................... . هات دليالً الضفدعة لم تيأس -6

  (1) ورقة عمل     (5ورقة عمل )   
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 ِاْسُم اْلفاِعِل. -التَّدريباُت الل غويَّةُ (:2نشاط رقم )
 

  : يحاكي صياغة اسم المفعول محاكاة صحيحة. الهدف
 أكمل بحسب المثال -1

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

 ..............  عرف الناس الخبر 
 ...............  ب أحمد المساعدةطل

 ...............  سمع الطالب الجرس
 ...............  حفظ المسلم العهد
 ...............  شكر الفقير الغني

 
 الهدف: يكمل الفراغ باسم مفعول مناسب.

 محفوظ( -منقول  -مأكول –مغمور  –مكسور  –أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة ) محمود  
 الطائر .............  .جناح  -أ
 الحقل ............... بالماء. -ب
 الطعام ................ -ت
 الخبر .........  من الصحيفة. -ث
 القرآن ............. من اهلل عز وجل.  -ج
 المؤدب ............. الخصال.  -ح
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ْمالءُ ( :ا3نشاط)  ْصِل. -إلِْ  هَْٔمزَُٔة اْلؤَ
 

 ع و الوصل الهدف: يفرق بين همزتي القط

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في الجدول حسب نوع الهمزة:

 (استمع ــ أغلق ــ امرأة ــ اثنان ــ أم ــ أعشاش ــ انتهاء ــ أول ــ أسئلة ــ الحبوب)

 

 همزة الوصل همزة القطع

  

  

  

  

  

 أكمل بحسب المثال -2
 انطلق     انطالق    

 اجتمع     ...........
 نقطع     ...........ا

 اجتهد    ............
 اختلف   .............

 ......احتفل  ........
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 الدرس السادس ) جزاء اإلحسان (

(  1نشاط رقم: ) :فهم المقروء 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 همزة الوصل همزة القطع

  

  

  

  

  

 
 أكمل بحسب المثال -( :2تدريب رقم)

 انطلق     انطالق    
 اجتمع     ...........
 انقطع     ...........
 اجتهد    ............
 اختلف   .............
 احتفل  ..............
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  (7ورقة عمل ) 

 لسابع )حلم جميل(الدرس ا
 :فهم المقروء  (1نشاط )
 معطى.النص اليعبر عن فهمه العام لمضمون الهدف: 

 ومن ثم الطلبة. ،يرجى قراءة الدرس كاماًل من قبلك ،قبل إجابة الطلبة لورقة العمل ،عزيزي المعلم
 ثّم أجب األسئلة ،اقرأ القطعة اآلتية (:1تدريب )

 ،ُأمَّه قَٔطَٔعِت الرِّحلةَٔ عندما جاءت؛ لتوِقظَٔه للذَّهاب إلى المدرسة ولكنَّ  ،" رحلُة فراس  كانت ستمتد  
كنُت أحلُم أّني في رحلة   ،وقال: سامحِك اهلُل يا أمي! لقد أيقظتني من ُحْلم  جميل ،فاستيقظَٔ حزيناً 

 وقالت: بالعزِم والمثابرة يتحّوُل الُحْلُم إلى حقيقة." ،فضائية إلى القمر. تبسَّمْت أمه
 كان يحُلُم فراٌس؟ ..................................................................... بمَٔ  -1
 لماذا استيقظَٔ فراٌس حزينًا؟ .............................................................. -2
 ............كيف يتحول الحلُم إلى حقيقة؟ .............................................. -3
 اختر اإلجابة الصحيحة: -4

 نشيطًا [ –سعيدًا  –ضاحكًا  –" فاستيقظ حزينًا" مضاد كلمة حزينًا:  ] باكيًا  -أ
 النشاط [ -التفوق –الجتهاد  –] الصبر              :مرادف كلمة )المثابرة( -ب
 تعجب [ –توكيد  –نهي  –أسلوب:            ] نفي  ،)لقد أيقظتني( -ت
 جميع ما سبق[ -المثابرة -الصبر –تي نتعلمها من الدرس: ] الجد من القيم ال -ث
 (:نضع كل تركيب مما يأتي في الفراغ المناسب.2) تدريب

 أحُلُم أّني ( –أيقظَٔ من  -) جاءت لــ 
 ... حساٌم أخاه سعيدًا ..... نومه...... -1
 قال محمٌد لمعلمه: ............ طبيٌب ماهٌر. -2
 زيارة جدَِّتها......... فاطمُة .....  -3

 نحاكي األساليب اآلتية. (:3) تدريب 
 لكنَّ ُأمَّه قطعت الرِّحلةَٔ  ،رحلُة فراس  كانت ستمتد   -1

 .......................................... لكنَّ ......................................
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 استيقظ حزينًا . ،عندما جاءت أم ه لتوقظه -2
 .........................   ........................................عندما ............

 التدريبات اللغوية (:2نشاط )  
 .الحرف ،الفعل ،الهدف : يميز أقسام الكالم: السم

 أكمل الفراغ. :(1تدريب ) 
 ........الكلمُة:  إّما أن تكونَٔ .................... أو .................. أو ............ -1
 السُم: ما دَٔلَّ على اسم ................ أو ....................  أو .................. -2
 الفعُل:  ما دلَّ على  ............. مقترن  بــــ ............. -3
 الحرُف: كلماٌت ل ئَِصح  ............... إل إذا ُوضعْت في ................... . -4
 وحرف. ،وفعل   ،ونصنف الكلمات إلى اسم   ،نقرأ الجمل اآلتية(: 2) تدريب 

 الحرف الفعل السم الجملة
    .استيقظ فراٌس  -1
    .كتب الطالب في الكراسة -2
    .طار العصفور في الجوّ  -3

 ( نأتي بأمثلة على ما يأتي.3) تدريب 
 ....................،........... .........،.................. ،اسم إنسان: .................. 
 ................... ،..................،.................. ،اسم حيوان: ..................
 ..................... ،...................  ،....................،اسم جماد: ..................

 .................... ،....................... ،...................... ،فعل: ....................
 ............ ،.................. ،..................... ،.................. ،حرف: ..............

 والحروف ،واألفعال ،ونستخرج منها األسماء ،( نقرأ القطعة اآلتية4) تدريب 
 ،وبعد دقائقَٔ خرجَٔ من نطاق  الجاذبية األرضية ،انطلقَٔ المك وُك بسرعة  مذهلة   ،" كانَٔ فراس  قائدَٔ الرحلة  

 ."وأخذَٔ يدوُر حول الكرة األرضية

 األسماء: ..........................................................................................

 ......................................................األفعال: ....................................

 الحروف: .......................................................................................



 52 من 28 صفحة                                                                          2018-2017/  2/ف 4/ صلغة عربيةمل/أوراق ع   

ها. : اقرأ الكلمات اآلتية, ثم أجب األسئلة التي تلي(1نشاط )  
 

   ( اإلمالء 3نشاط رقم )

 .الهدف: يميز همزة القطع

  

 

 ............................أين وقعت الهمزة؟ .................................  -1
 هل نطقتَٔ الهمزة ؟ ............................................................  -2
 كم حركة  للهمزة في أول الكلمة؟ ...............................................  -3

 قع في ........... الكّلم .ُنكمُل: همزة القطع همي الهمزة الي ............. و .............. وت

  نميز الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع في الجمل اآلتية.(: 2) تدريب 

 الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع الجملة
  أكرمَٔ إياٌد ضيوفَٔه . -1
  أَِٔطع أباك و ُأمَّك .  -2
  أَٔحُلُم أْن أصيرَٔ طيارًا . -3
  أسرعَٔ الطفل إلى أبيه . -4

 ملى علينا(: نكتُب ما يُ 3) تدريب 

 ُيملي المعلم كلمات تبدأ بهمزة قطع من درس ) ُحلم جميل (.

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

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

 

 

 

إمّلء –أحمد  –أيقظَْٔت  –إيمان  –أفادَٔ  –إلى  –ُأّمي  –أحُلُم  –أمر   
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  (8ورقة عمل ) 

 الدرس الثامن )من حكم اآلباء(
 فهم المقروء(:1نشاط )
 معطى.النص اليعبر عن فهمه العام لمضمون الهدف: 

 ومن ثم الطلبة. ،يرجى قراءة الدرس كاماًل من قبلك ،العمل قبل إجابة الطلبة لورقة ،عزيزي المعلم

 ثّم أجب األسئلة ،اقرأ القطعة اآلتية( :1تدريب ) 
سلكَٔ الثنان واديا  عميقا   ،" ُيحكى أنَّ أحدَٔ الُحكماء  خرجَٔ معَٔ ابنه في نزهة ؛ لُيعلمَٔه من تجار ب ه في الحياة

ْشيت ه ،ه ماوأثناءَٔ سير   ،ُتحيُط به الجباُل الشاهقةُ  : آه ،تَٔعَّٔثرَٔ الطفُل في م  فإذا به يسمُع  ،وصرخَٔ من األلم 
 ." من أقصى الوادي من ئَُرد  عليه: آه

 لماذا خرج الحكيُم مع ابنه؟ ................................................................. -1
 ...................................أين سار الثنان؟ ....................................... -2
 ماذا سمع الطفُل حين صرخ؟ ..............................................................  -3
 ما دوُر اآلباء ُتجاه أبنائهم؟.................................................................. -4
 ين.نختار اإلجابة الصحيحة مما بن القوس -5

( مرادف كلمة ُيحكَٔى:   ] ُيرؤَى  -أ  يبكي [ –يضحك  –ُيسمَُٔع  –)ُيحكى أنَّ
كَٔم  -ب  محكوم [ –حكيم  –حاكم  –مفرد كلمة ) ُحكماء( :           ] حَٔ
 المنخفضة [ –الكبيرة  –العالية  –مضاد كلمة )الشاهقة(:  ] المرتفعة  -ت
 معا  [ 2و1 –األوادي  –األودية  –جمع كلمة )الوادي(:     ] الوديان  -ث

( في جملة من تعبيرنا.2) تدريب    (: نضع التركيب ) ُيحكى أنَّ
....................................................................................... 

 رنا.ينوظُف الكلمات اآلتية في جمل من تعب (:3)تدريب  
 ...............................................الشاهقة: ................................. -1
 الوادي: ................................................................................. -2
 نزهة: ................................................................................... -3
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 ة الدرس بأسلوبنا ونكتبه في الفراغ.ختامي: ُنكمُل قص تقويم 
..................................................................................................................

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

  التدريبات اللغوية (:2نشاط )
 .الهدف: يتعرف الجملة السمية

 أكمل الفراغ.(:1تدريب )  
 

 الجملُة السمية: هي كل ................... تبدُأ بـــــــ .......................
.2) تدريب   (: ُنكمُل الفراغ في الجمِل السمية اآلتية باسم  مناسب 

 ........ مفيٌد.............. -1
 ...................... ُمخلٌص  -2
 .................... مشرقٌة. -3
 ...................... زرقاءُ  -4
 .................... واسعٌ  -5
 (: ُنكّوُن ثالثَٔ جمل  اسمية  من تعبيرنا.3) تدريب 
1-........................................................................ 
2- ....................................................................... 
3- ....................................................................... 
نَٔ جملًة اسميةً 4) تدريب   ونكتبها في الفراغ. ،(: نَِٔصُل كلَّ كلمتين متقابلتين؛ لُنكوِّ

 .....................................    الوادي                               حكيم                    

 ..................................... الطفُل                               سريع                    

 .....................................     الرجُل                              شاهقة                    

 .....................................     القطاُر                              ذكيٌّ                   

 .....................................    عميق                            الجباُل                     
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 اإلمالء (:3نشاط )

 الهدف: يمّيُز همزة القطع. 
 مزة قطع.(: نضع خطًا تحت الكلمات المبدوءة به1)تدريب  
 

 ابنه ( -أسد –ُأسامة  –إلى  –إنَّ  –أتى  -اسم -أبي -الكتاب -إسماعيل)
 

 (: نكتُب همزة القطع في بداية كل كلمة مما يأتي.2) تدريب 
 

 ...ْثناء ،...ْكمَٔلَٔ  ،...نتَٔ  ،...نسان  ،...ْحُلُم  ،...مَٔرَٔ  ،...ذا  ،...ّمي  ،ستاذ ...
 

 ونستخرُج الكلمات التي تبدأُ بهمزة قطع. ،ة من الدرس(: نقرأ القطعة اآلتي3) تدريب 
؟ انزعجَٔ  ،وشكَّ أَٔنَّ أحدًا يسخُر منه ،نسئَ الطفُل األلمَٔ "   ؟ فإذا الجواُب يأتيه: من أنتَٔ فسأله: من أنتَٔ

 فجاءه الرد : أنت جباٌن. ،فرّد عليه: أنتَٔ جبانٌ  ،الطفُل من هذا التحدي
 ................... ،................  ،.................  ،................. ،الكلمات: .......... 

 
.تقويم ختامي  :  نكتُب إمالًء غير منظور 

 وُتعطَٔى إمالًء غير منظور . ،ُيِعد  المعلُم الفقرة األخيرة من الدرس 
........................................................................................

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

........................................................................................
........................................................................................ 
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  الدرس التاسع )الكوفية(
:فهم المقروء  ( 1نشاط )   

 الهدف : قراءة النص النثري، وتوظيف مهارات فهم المقروء.
-اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :( :1تدريب )   

ّدي عَْٔن سَٔبَِٔب اْرِتداِئكَٔ اْلكوِفيَّةَٔ  بِّْرنا يا جَٔ ْلمى: خَٔ ّد: اْلكوِفيَُّة، يا ْبنَٔتي،الْ  سَٔ طَِٔنيٌّ ِلِنضاِل الشَّْعِب  جَٔ رَْٔمٌز ؤَ
، كَٔما لَِٔبسَٔها ا َْٔجداُدن ، لَِٔبسَٔها اْلقاِئُد الرّاِحُل ا َٔبو عَّٔمار  ِبشَْٔكل  داِئم    ا؛ ل َٔنَّها رَْٔمُز الر جولَِٔة ؤَال َٔناقَٔةِ اْلِفلَْٔسطيِنيِّ

ّد للكوفية ؟-1 ما سبب ارتداء الجَٔ  
......................................................................................  

من هو القائد الراحل الذي لبس الكوفية بشكل دائم؟  -2  
..................................................................................... 

اختر اإلجابة الصحيحة :  -3  
( أسلوب نوعه: ييا جد) -أ  

 أ استفهام   توكيدب.  ج. نداء  د. تعجب
 ب- ) لبسها القائد الراحل .. بشكل دائم ( ما تحته خط يدل على:

 أ. الكثرة  ب. القوة  ج. الجمال   د. الستمرار
فَّٔرق في المعنى بين ما تحته خط: -4  

ّدي عَْٔن سَٔبَٔب  اْرت دائ كَٔ اْلكوف يَّة ................................. بِّْرنا يا جَٔ  أ. خَٔ
  ب.من أسباب النجاح الِجد   واإلتقان . ......................................

( ..............الراحل( ...................  مرادف )رمزهات جمع ) -5  
ّبْرنَٔا عنوظف التركيب: ) -6 ........... ( في جملة من إنشائك:......................خَٔ  

اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: :(  2)  تدريب  
غاِر ِباْلكوفِ     ي نَٔ الش يوِخ ؤَالشَّباِب ؤَالصِّ ّدي تَٔزَٔ طَِٔنيَِّة؟ مَْٔجد: كَْٔيفَٔ ُتفَٔسُِّر يا جَٔ يَِّة في اْلُمناسَٔباِت اْلؤَ

، ُجْزٌء ا َٔصيٌل ِمنْ  ّد: ل َٔنَّها، يا ُبنَٔيَّ ثُِّل ا َٔصالَٔةَٔ التّاري اْلجَٔ . ِخ، ؤَا َٔمَٔلَٔ اْلُمْستَْٔقبَٔلِ ُتراِثنا؛ فَِٔهئَ ُتمَٔ  
.........بم فسر الجد تزيين الشيوخ والشباب والصغار بالكوفية؟ .......................-1  
...... ..... ،(............ الش يوخ  ؤَالشَّباب  هات مفرد الكلمات اآلتية على الترتيب: )-2  

**9رقم بطاقة **    
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..؟ ..................................م يمكن أن تصف الجد كما فهمت من الفقرةب-3  
، ُجْزٌء ا َٔصيٌل ِمْن ُتراِثنا  -4 ................ عالقة هذه الجملة بما قبلها : .. ل َٔنَّها، يا ُبنَٔيَّ  

التدريبات اللغوية  (2نشاط )  
 الهدف : يتعرف على الجملة الفعلية

: هي كل جملة تبدأ بفعل.ملة الفعليةتذكر أن : الج   
( : ضع الفعل المناسب من بين األقواس في الفراغ، لتكون جملة فعلية: 1)  تدريب    

افْظ ، اصطدمت ، عاون  ( )    يصوم ، عالجت ، تتمايل ، حَٔ

 ................. السيارة بالرصيف.      -1
 يع.................. األغصان فرحًة بقدوم الرب     -2
 ................. الطفل أمه في أعمال البيت.     -3
 .................. المسلمون في رمضان.     -4
 .................. الممرضة الجرحى في المشفى.     -5
 ................. على أداء صالتك باستمرار.     -6

 ( : ميز الجملة السمية من الجملة الفعلية فيما يأتي: 2)  تدريب
 تشرق الشمس صباحًا.                      ) جملة : .............  ( -1
 يستفيد النحل من رحيق األزهار.             ) جملة: ..............  (  -2
 المصانع مليئة بالعمال المخلصين.           ) جملة : .............  ( -3
 .............  ( عظمة الخالق تتجلى في مخلوقاته.          ) جملة :  -4
 استمدت األرض الحرارة من الشمس.         ) جملة:.............    ( -5

 ( : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :  3) تدريب 
 سعاد   (     –عن         –الفعل في الكلمات اآلتية هو:   ) غردت     -1
 إلى    (    - يستوعب   -الحرف في الكلمات اآلتية هو : ) سماًء     -2
 في ( -السماء  -تغني   -تغني الطيور في السماء . الفعل في الجملة: ) الطيور   -3
 شبه جملة (  -فعلية   -دافع عن حقوق وطنك. نوع الجملة :  ) اسمية   -4
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 .لوالدينجملة فعلية حول احترام ا ( : كَّٔون 4 تدريب
............................................................................. 

 ( اإلمالء 3نشاط )
 كتابة صحيحةهمزة القطع  وأهمزة الوصل الهدف : يكتب الكلمات التي تبدأ ب

 اقرأ الكلمات اآلتية مراعيا اللفظ الصحيح للهمزة في أول الكلمة  : ( 1)تدريب

ّمار    واستعداٌد   -صالَٔة أَٔ   - أثناء  –أَّٔن  -الوطن و  –ُأمٌّ  -اْصطَٔحَٔبَٔ  و -أبو عَٔ

 : اكتب جمع األسماء اآلتية بحسب المثال: (2) تدريب

 الجمع المفرد الجمع المفرد

 .......... أم أسماء اسم

 .......... وقت .......... ابن

د ............ أخ  ......... جَٔ

 أكمل ما يأتي بحسب المثال: تقويم ختامي :

 انتصار انتصر

 ............. اقتسم 

 .......... اندفع

 ............ استخرج 
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 الدرس العاشر )السيارة األولى(
:فهم المقروء  ( 1نشاط )   

 الهدف : قراءة النص النثري، وتوظيف مهارات فهم المقروء.
     :اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها (1تدريب )

ِل سَٔيّ    لى كانَٔ اْخِتراُع ا َٔوَّ ثَٔالثينَٔ عامًا عَٔ قَٔعَٔ هذا قَْٔبلَٔ ا َْٔكثَٔرَٔ ِمْن ِمئَٔة  ؤَ دَٔثًا فَٔريدًا، ؤَ لى النِّْفِط حَٔ ارَٔة  تَْٔعمَُٔل عَٔ
رِّكَٔة  بَٔ  لى ٓالَٔة  ُمتَٔحَٔ (، فَٔقَِٔد اْستَٔطاعَٔ ا َْٔن ُيرَٔكِّبَٔ عَٔجَٔالت  عَٔ ْعدَٔ تَٔجاِربَٔ ئَِد اْلُمهَْٔنِدِس ال َْٔلماِنيِّ الّشابِّ )ِدْملَٔرَٔ

 . ة  ُمْضِنئَ 

 متى اخترعت أول سيارة؟ ومن كان مخترعها؟ -1
............................................................................. 

 ( أول سيارة؟دملركيف اخترع ) -2
............................................................................ 

 ....وجمع ) آلة (.............. ( .......عجّلتهات مفرد ) -3
 .....................  فريداً هات معنى ما تحته خط :   كان اختراع أول سيارة حدثا   -

 من الطلبة النجباء .........................  فريدكان                               
. ) بعد تجارب مضنية ( تدلل كلمة مضنية على  :4  

الراحة ج.  د. التعب   أ. الفشل ب. النجاح 
( 2رقم ) تدريب    
ُتها، كَٔما هِ  كان  ُترى، هَْٔل     ِتجارَٔ قَُّع ا َْٔن تَْٔزدَِٔهرَٔ ِصناعَُٔة السَّّياراِت ؤَ لَْٔيهِ )ِدْملَُٔر( ئَتَٔؤَ ْيب ا َٔنَّ  ئَ عَٔ ؟ ل رَٔ آلنَٔ

ئَسَّرَٔ  بَْٔت اْلبَٔعيدَٔ، ؤَ ياتَٔنا، فَٔقَٔرَّ لَْٔينا حَٔ لَْٔولالسَّّياراِت سَٔهَّلَْٔت عَٔ ، ؤَ ياُتنا ل ُتطاقُ ِت اْلعَٔسيرَٔ .(ها لَٔكانَْٔت حَٔ   
اذكر أهمية السيارات في وقتنا الحالي . -1  

...................................................................................... 
ئَسَّرَٔت  اْلعَٔسيرَٔ  . ) 2 . .....................( ما العّلقة بين الكلمتين السابقتين ؟ ......ؤَ  
ياتَٔنا) -3 لَْٔينا حَٔ ْيبَٔ ا َٔنَّ السَّّيارات  سَٔهَّلَْٔت عَٔ : ( حاك النمط اللغوي السابق ل رَٔ  

 ل ريب .................................................................................. 
ياتُنا ل ُتطاقُ .(استبدل بالكلمة المخطوطة كلمة تؤدي معناها :......... لَْٔولها لَٔكانَْٔت حَٔ  4-)  ؤَ

**10بطاقة رقم **    
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اللغوية  ( التدريبات2نشاط رقم)  
.الهدف : تحويل الجملة السمية إلى فعلية، والجملة الفعلية إلى اسمية  

 عزيزي الطالب: تذكر أن الجملة الفعلية تبدأ بفعل، وأن الجملة السمية تبدأ باسم.
ية إلى فعلية، والجملة الفعلية إلى اسمية حول الجملة السم:(  1رقم ) تدريب   

الطالب فاز بالمسابقة.            ..........................................-1  
قرأ محمد القصة.                 ......................................... -2  
..................البتسامة تجلب التفاؤل.          .........................-3  
المطر يشتد .                     ..........................................-4  
تقلع السفينة.                     ............................................-5  
تزدان األرض بالورود في الربيع . ..........................................-6  
( اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 2)  دريبت  

عون ) تستخدم المصانع جلود الحيوانات في صناعة األحذية، والعمال يجمعون تلك الجلود ، ويض
د من وراء عليها الملح لحفظها ودباغتها حتى تصبح جلودًا صالحة للصناعة، تحقق المصانع فوائ

 ذلك ( 
تفادة من جلود الحيوانات؟ ........................................بماذا يمكن الس-1  
استخرج من الفقرة ما يأتي:-2  
ثالثة أسماء : ........................... ، ...................، ....................-  
............ثالثة أفعال :..............................، ...................، ........-  
ثالثة أحرف: ............................، ....................، ................... -  
سمية) تستخدم المصانع جلود الحيوانات في صناعة األحذية ( حول الجملة الفعلية إلى جملة ا-3  

.............................................................................................  
( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 3)  تدريب  

(راً اعمل خي –أبي يعمل بجد  -الجملة السمية في العبارات اآلتية هي: ) نستيقظ مبكرًا  -1  
(ضيوف عندي -الحسنة بعشر أمثالها –) كن قدوة حسنة الجملة الفعلية في العبارات اآلتية هي: -2  
حويل الجملة ) سافرت أمي إلى مصر ( إلى جملة اسمية فإننا نقول:عند ت-3  

أمي سافرت إلى مصر ( –سافرت إلى مصر أمي  –) إلى مصر سافرت أمي   
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( كاإلمّلء3نشاط رقم)  

 يميز بين همزة الوصل وهمزة القطع الهدف : 

 تقع أول الكلمة . مثل  أنها أن همزة الوصل ُتكتَٔب ول تلفظ وتكتب )ا( بال همزة )ء( كما : تذكر
وتذّكر أّن همزة القطع تقع أول الكلمة وُتْكتَُٔب )أَٔ( أو )أُ( أو )ِإ( وتلفظ  استخراج ( –استعمل  –اعمل )

ُد  –دائما ، مثل )أَْٔيقَٔظَٔ   إلى (  –أَْٔحمَٔ

 ::  صنف الكلمات التالية بحسب الجدول اآلتي (1)تدريب

نَٔ ، سأله  ارتداء ، أناقة ، أصيٌل ، المخيم ، )       (قرأ ، اسم ‘ أحفاد  ، تعاؤَ

 كلمة ل تبدأ بهمزة قطع أو وصل كلمة تبدأ بهمزة قطع كلمة تبدأ بهمزة وصل
   
   
   
 اقرأ الكلمات اآلتية مراعيا اللفظ الصحيح للهمزة في أول الكلمة ::  (2) تدريب

عاقة  )                    كرام  –وُأسامة  –وا   (واسُكْت  –وابن  -ِاستعانةو  -وأَٔسلَٔمَٔ  –وا 

 (: أكمل بحسب المثال: 3) تدريب

 ...........              قَٔرأ                   كتب               اكتبْ              

نع           ............                              ...........             رجَٔعصَٔ

 )يملي المعلم فقرة على الطلبة من سطرين تتضمن المهارة (  علمك: اكتب ما تسمعه من متقويم ختامي

...................................................................................................
................................................................................................. 
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 الدرس الحادي عشر )فساد كبير(
: فهم المقروء  ( 1نشاط )   

 الهدف : قراءة النص النثري، وتوظيف مهارات فهم المقروء.
  اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:(: 1تدريب ) 
لى ذَٔهَٔبَٔتْ  )  ، ِبا َٔمَٔل   اْلُمقابَٔلَٔةِ  إِ ْيرِها؛ ِمنْ  ّظاً حَٔ  ا َْٔوفَٔرَٔ  كانَٔتْ  فَٔقَٔدْ  كَٔبير  شَْٔخِصيَّة  ِقياِديَّة ،  ِمنْ  ِبهِ  تَٔتَٔمَٔيَّزُ  ِبما غَٔ

في اْلُمقابَٔلَِٔة، لَْٔم ُيْخِف الَّذينَٔ قابَٔلوها  ُمعَٔدَّل  ُمْرتَِٔفع  في التَّْحصيِل، ؤَ ْعجابَُٔهْم ِبُقُدراِتها ؤَ ْعِلنَٔ  .إِ ، اُ  بَْٔعدَٔ ا َّٔيام 
ظيفَِٔة، فَٔ  لَْٔم تَِٔتمَّ عَْٔن تَْٔعييِن صاِحبَِٔة اْلؤَ ْل دَٔلُل الَّتي رَٔسَٔبَْٔت في اْمِتحاِن التَّْوظيِف، ؤَ كانَْٔت )دَٔلل!(، ا َٔجَٔ

لَْٔيها عَٔ  بَٔدَْٔت عَٔ لَّٔما ُسِئلَْٔت عَْٔن ذِلكَٔ سَٔكَٔتَْٔت، ؤَ ظيفَِٔة، ؤَ ْوفِ ُمقابَٔلَُٔتها ِلْلؤَ  .(الماُت الْرِتباِك ؤَاْلخَٔ
 بدت على دلل عّلمات الخوف والرتباك، ألنها: -1

 د. رسبت في المتحان ج.تأخرت عن المتحان ب. تم تعيينها في الوظيفة حت في المتحانأ. نج
 (أكمل الفراغامتازت عائشة عن غيرها من الفتيات بأنها صاحبة:.........، و............) -2
 يمكن أن نصف ما حدث في المقابلة بأنه:  -3
 د. مقبول ج. أصيل  فساد كبير  .ب نزيه  .أ

 ................. مفرد ) قدراتها ( .................... هات مضاد ) أمل ( -4
 ما نوع األساليب اآلتية :  -5
 كانت أوفر حظا  من غيرها .           ............................ -
 لم يخف الذين قابلوها إعجابهم بقدراتها . ........................... -
 مقابلة (  –تضاد  –ن:      ) ترادف ) الرتباك والخوف ( العّلقة بين الكلمتي  -6
لَّٔما ُسئ لَْٔت عَْٔن ذل كَٔ سَٔكَٔتَٔتْ )  -7  ( حاك النمط اللغوي السابق :ؤَ

 ولما .........................................
 ؟ ............................................ما القيمة المستفادة من الدرس -8
 في جملة من إنشائك . ) بَٔدَٔت على ( ضع التركيب السابق  -9

............................................................................ 
ْعجابَُٔهْم ب ُقُدرات ها الَّذينَٔ قابَٔلوها  لَْٔم ُيْخفِ )  -10 ( احذف حرف النفي، واكتب الجملة مثبتة محافظا   إِ

 على المعنى. 
......................................................................... 

** 11بطاقة رقم **   
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( التدريبات اللغوية 2نشاط رقم)  
 الهدف : يتعرف على الفعل الماضي.

،مثل: عزيزي الطالب: تذكر أن الفعل الماضي هو الفعل الذي يدل على حدث  وقع في الزمن الماضي
 رأى ، قرأ ، نجح ، قالت .

، لتكون جملة فعلية تامة المعنى .( ضع األفعال الماضية اآلتية في الفراغ 1)  تدريب  
ر (  –انتصر  –باع  –راجعت  –استعان  –) أعلنت   قرَّ  
....................... الفتاة دروسها. -1  
...................... المسلمون في معركة بدر.-2  
...................... المدرسة عن موعد المسابقة الطالبية.-3  
. المزارع محصوله السنوي.....................-4  
..................... األب شراء بيت جديد. -5  
...................... الطالب بصديقه . -6  

( امأل الفراغ في الجمل اآلتية بالفعل الماضي المناسب. 2)  تدريب  
....................... أخي إلى األردن.-1  
فلسطين. ....................... الحتالل أرض -2  
....................... المعلمة الجوائز على المتفوقين. -3  
....................... األم طفلها. -4  
....................... المؤمن نداء ربه. -5  
....................... القاضي المذنب.-6  

( اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها : 3)  تدريب  
دها أخي قبل أبي الزوار المهنئين بعد عودته من الحج، وقدمت أمي واجب الضيافة ، حيث ساعاست

 الصغير في تناول األطباق، خرج الزوار من البيت مسرورين(
ماذا قدمت األم للضيوف ؟ .............................................................-1  
ماضية : ................، .............. ، ............... استخرج من الفقرة: ثالثة أفعال-2  

( هات الفعل الماضي من الكلمات اآلتية كما في المثال:  4)  تدريب  
استيالء:..........  \التردد :............... \اإلنجاز ................   \ابتسامة : ابتسمت      
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( اإلمالء3نشاط رقم )  

 ين همزة الوصل وهمزة القطع الهدف : يميز ب

  (: اختر الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل واكتبها في الفراغ1) تدريب

 ارتدى ، أعاد ( ،) لبس                       . ........... الحاج الكوفّية

 حفيده ، ابنه ، أبيه (     )               .خرج الحكيم مع ........ في نزهة 

 ) تضائَق ، انزعج ، أفاقَٔ (           .     هذا التحّدي......... الطفل من 

 ) ارتبكت ، خافت ، أجابت( .      .......... دلل حين سئلت عن الوظيفة

 ( :  أكمل بحسب المثال : 2) تدريب

 شخصية            الشخصية

 أمل               ............. 

 .............            مقابلة                                    

 تحصيل            .............                                 

 تحت الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع :  : ضع خطاً  تقويم ختامي

 أعلن  –السكوت  –أيام  –إلى  –الذين   -أصابها   -أوفر    -امتحان    

 م فقرة تتضمن كلمات بها همزة وصل وهمزة قطع(اكتب ما يملى عليك:) يختار المعل(: 4نشاط )

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

................................................................................................... 
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(12ورقة عمل )  
  

 ني عشر )ل تتسرع(الدرس الثا
 فهم المقروء (:1نشاط )

 .الهدف :توظيف مهارات فهم المقروء
    ( 1تدريب):عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب األسئلة 
ا  بَٔيْ    ْلوى الذي كَٔانَٔ مَٔوضوعَٔ ذَْٔت ق ْطعَٔة  م نَٔ كيس  الحَٔ ان ب هَٔا شَٔابة ، فَٔأَٔخَٔ لَٔسَْٔت ب جَٔ نَُٔهما، بَْٔينَٔما ه ئَ تَْٔقرَُٔأ جَٔ

ْلوى م نَٔ  ْنها فيما بَْٔعُد؛ ألَٔنَّ الشَّابَّةَٔ ظَٔلَّْت تَْٔأُكُل الحَٔ لكنَّها اْنزَٔعَٔجَٔت م  .تَٔجاهَٔلَْٔتها في ب دائَة  األَْٔمر، ؤَ  الكيس 
؟....................................................... -1 لَٔسَٔ ب جان ب  العَٔجوز   مَٔن جَٔ
ذَٔت الّشابَُّة؟ -2  ...........................................................ماذا أَٔخَٔ
 ما مَْٔوق ُف العَٔجوز م ن الّشابَّة ؟..................................................... -3
ْن تَْٔعبيرك. .................................. -4 لَٔسَٔ بـ( في ُجْملَٔة  م  ّظف التَّركيب )جَٔ  ؤَ
ْنها فيما بَْٔعُد( أسلوب:.....................)تَٔجاهَٔلَٔ  -5 لكنَّها اْنزَٔعَٔجَٔت م   ْتها في ب دائَة  األَْٔمر، ؤَ
 )اْنزَٔعَٔجَٔت(:.................جمع )ق ْطعَٔة (....................... مرادف -6

    (:2) تدريب 
 عزيزي الطالب: اْقرَٔأ اْلفْقرَٔةَٔ اآلتية ثُّم أَِٔجْب األَْٔسئَٔلَٔة:

ْلوى     دَٔت كيسَٔ الحَٔ قيبَٔتَٔها، فَٔؤَجَٔ قيبَٔة، فَٔتَٔحَٔت حَٔ لَٔى إ ْنهائ ه  في الحَٔ بَٔت عَٔ عَٔ ك تابَٔها الذي قارَٔ ؤَأَٔرادَٔت أَْٔن تَٔضَٔ
عَٔلَْٔتني ُأشار ُكه قَْٔد جَٔ ْلكا  ل لّشابَّة ، ؤَ ْلوى م  ْتُه مَٔوجودا  فْيها، فَٔقالَٔت: يا إ لهي! لَٔقَٔد كانَٔ كيُس الحَٔ ا فيه . الذي اْشتَٔرَٔ

لَْٔيهاحينَٔ   .ها أَْٔدرَٔكَٔت  العَٔجوُز أَٔنَّها تَٔسَٔرَّعَْٔت في اْلُحْكم  عَٔ
قيبَٔت ها؟....................................................... – 1 دَٔت العَٔجوُز في حَٔ  ماذا ؤَجَٔ
قيبَٔة ؟.................................. -2 ها اْلحَٔ ْندَٔ فَْٔتح  ت اْلعَٔجوُز ع   .............ماذا اْستَْٔنتَٔجَٔ
ْن تَْٔعبير ك...................................... -3 لَٔى( في ُجْملَٔة  م  بَٔت عَٔ ظِّف التَّْركيب )قارَٔ  ؤَ
ْلكا  ل لّشابَّة .( -4 ْلوى م   )لَٔقَٔد كانَٔ كيُس الحَٔ
بارَُٔة الّساب قَٔة ُأْسلوب:......................................................   ...........أ. اْلع 
 ب. اْستَْٔخر ج م ن اْلف ْقرَٔة  ُأْسلوبَٔا  ُمشاب ها :..................................................  
قيبَٔة(-5 مع )الحَٔ  :............................ُمضاد )فَٔتَٔحَٔت(:................جَٔ
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 ( التدريبات اللغوية 2نشاط )

 .ْعِل اْلُمضاِرعالهدف :ئَتَٔعَٔرَُّف مَْٔفهوم اْلفِ 
 تذكير: 

 ،بُ تُ كْ أَٔ  ب،تُ كْ تَٔ  ب،تُ كْ ئَ  ل:ثْ م   ر  حاض  الْ  ن  مَٔ ع في الزَّ قَٔ ئَ  ث  دَٔ لى حَٔ عَٔ  ل  دُ ل الذي ئَ عْ ف  الْ  ؤَ هُ  عَٔ ضار  المُ  لَٔ عْ الف  * 
 بُ تُ كْ نَٔ 

د  اْلحروف  اآلتية)ن،أ،ت،ي( مَْٔجموعَٔة في كَٔل مَٔة )نَْٔأتي(  * ئَْبدُأ الف عُل الُمضار ُع ب أَٔحَٔ
 (1)تدريب 

 عزيزي الّطالب: ُنْكم ل كَٔما في الم ثال:
 نلعبُ  ألعبُ  تلعبُ  يلعبُ  لعبَٔ 
     سَٔأَٔلَٔ 
     سار
     عَِٔشقَٔ 
     صّلى
     شَٔعَٔرَٔ 

 (2) تدريب
ُع ِفْعلَٔ اْلُمضاِرِع اْلُمناِسِب ِمْن بَٔين األَْٔقواِس في اْلفَٔراِغ:  نَٔضَٔ

ُب_ أَْٔصعد  _ ئَْجعَُٔل( )ئَْذهَُٔب _ تَْٔقرَُٔأ _نَْٔغضَٔ
شَٔبَٔ بابا . – 1 اُر اْلخَٔ  ..............الّنجَّ
2- .  .................السَّّلل مَٔ دونَٔ تَٔدافع 
لَْٔينا أّل...................ب ُسْرعَٔة. -3  عَٔ
ل ه  ُمبَٔكِّرا . -4 ُل إ لى عَٔمَٔ  .................اْلعام 
5-.  ..............ُهدى الدَّْرسَٔ ب إ ْتقان 
 (:3) دريبت    
عُه في ُجْملَٔة :  نَٔضَٔ  ُنحّوُل اْلِفْعلَٔ اْلماضئَ ِإلى ِفْعل  ُمضاِرع  ؤَ
ْنه:.....................اْلُجْملة:.........................................    )تسّرع( الُمضار ع م 
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 ( اإلمالء 3نشاط )

ْصِل ؤَهَْٔمزَِٔة اْلقَٔ  ّيز بَْٔينَٔ هَْٔمزَِٔة اْلؤَ  .ْطعالهدف: ُيمَٔ
   (:1)  تدريب 

ل حَٔسَٔب نَْٔوع اْلهَْٔمزة: ْدؤَ  صّنف اْلكَِٔلماِت اآلتئَة في جَٔ
ع  _  أَْٔعّلم _  )اْستَٔفهَٔم  أَْٔسئ لَٔة( _  اْمت حان _  كبَٔرأَٔ  _  ّ اْستَٔمَٔد  _ ابن  _ أَْٔرجَٔ

 
 
 
 
 
 
 
 (:2)  تقويم ختامي  

 نَْٔكتب إمالًء اْخِتباِرّيًا:
........................................................................................

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

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

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

 همزة القطع همزة الوصل
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(13ورقة عمل )  

 الدرس الثالث عشر )موسيقا الطبيعة(
 فهم المقروء (1نشاط  )

 ظيف مَٔهارات فَْٔهِم اْلمَْٔقروءالهدف : تَٔوْ 
 (1تدريب )   

 عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب:
ْن نَْٔوم ها، واْلتَٔفَٔتَٔ  ، اْستَْٔيقَٔظَْٔت مَٔها م  ر  الجميل  يَّنَٔت  الّطبيعَُٔة ب ر دائ ها األَْٔخضَٔ قَٔت  الشَّْمُس، وقَْٔد تَٔزَٔ ْن أَْٔشرَٔ ْت م 

ّدي. ْت:_ جَٔ غيرتي، ماذا ُتريدين؟ناف ذَٔة  ُغْرفَٔت ها، وصاحَٔ ّدي!           _ نَٔعَْٔم يا صَٔ  .. جَٔ
لْ  ؟          _ أَٔجَٔ دني بذل كَٔ ُد ذَٔهاب نا إلى النَّهر. أَٔلم تَٔع  قَٔت  الشَّْمُس، ؤَحانَٔ مَْٔوع   ._ لَٔقَْٔد أَْٔشرَٔ

ْن نَْٔوم ها؟ .................................................. -1  .............مَٔتَٔى اْستَْٔيقَٔظَٔت مَٔها م 
دِّها؟ ................................................................... -2 ْن جَٔ  ماذا طَٔلَٔبَٔت مَٔها م 
ّينت)مرادف  -3 قَٔت)...............مضاد  (تزَٔ  ........................ (أَْٔشرَٔ
د بـ (في جملة من تعبيرك................. -4 ع  الّتْركيب )ئَع   .....................................ضَٔ
قَٔت الّشْمُس( ُأْسلوب.............................. -5  )لَٔقَٔد أَْٔشرَٔ
 (:2)  تدريب  
 عَٔزيزي الّطاِلب: اْقرَٔأ الِفْقرة اآلِتئَة ُثّم أَِٔجب: 

يُث الطَّبيعَُٔة الّريفيَُّة     ، حَٔ فيدَُٔتُه إ لى النَّْهر  د  ؤَحَٔ هَٔ الجَٔ ياه  النَّْهر  الُمْنسابَٔة ، تَٔؤَجَّ ريرَٔ م  عَُٔة، سَٔم عا خَٔ الواد 
ّيةَٔ، فَٔقَٔالت  مَٔها ل جَٔ  ئَو  ُك في الّنْفس  اْلحَٔ رِّ فيفَٔ األَْٔشجار  ُيحَٔ ، ؤَحَٔ ُ المَٔكانَٔ قَٔةَٔ العَٔصافير  تَْٔمألَٔ ْقزَٔ سَٔم عا زَٔ دِّها: هَْٔل ؤَ

ْذبَٔة ! دِّي؟ الّطبيعَُٔة تَْٔعز ُف موسيقا عَٔ  سَٔم ْعتَٔ يا جَٔ
لَْٔينا إ ّل ابْ     ما عَٔ ، ؤَ قال: اْلموسيقا مَْٔوجودَٔة  في ُكلِّ مَٔكان  نَٔة ، ؤَ ش  ه  اْلخَٔ كَّ ل ْحئَتَُٔه ب أصاب ع  د ، ؤَحَٔ أَْٔن تَٔسَٔمَٔ الجَٔ

ها.  نَْٔستَْٔمت عَٔ ب سَٔماع 
ّد وحفيدته؟....................................................  ما األَْٔصواتُ  -1   التي سَٔم عَٔها الجَٔ
فيدَٔتَٔه؟......................................................................  -2 د حَٔ حَٔ الجَٔ  ب مَٔ نَٔصَٔ
ْن تَْٔعبير ك...........................................3  هَٔ إ لى( في ُجْملَٔة  م  ّظف الّتْركيب )تَٔؤَجَّ  _ ؤَ
دِّي؟ -4  .......................................... لوب :سْ أُ  هَْٔل سَٔم ْعتَٔ يا جَٔ
عَٔة(: ........................... فراد  مُ  -5  ........................... :ُمضاد)الُمْنسابَٔة (  )الواد 
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 التدريبات اللغوية  (2نشاط )

 .الهدف : ئَتَٔعَّٔرف مَْٔفهوِم ِفْعل األَْٔمر
دَٔث  األَْٔمر ُهؤَ الف ْعُل الذي ئَ  ل  عْ إّن ف  تذكير:  لى حَٔ : اْدُرْس، اْدُرسي ُدل  عَٔ ْثلَٔ   سَٔئَقَُٔع في الُمْستَْٔقبَٔل، م 
  (1)  تدريب   

ُع ِفْعلَٔ اأْلَٔمِر اْلُمناِسِب ِمْن بَٔين األَْٔقواِس في اْلفَٔراِغ:  نَٔضَٔ
 (احترمْك، اْحفَٔظ، اْبتَِٔسم، اْعِطْف، )اْسلُ 

ْيفَٔك.1  _ .................... ضَٔ
 فَٔظك._ .........اهلل يحْ 2
ْلم  يْرتَٔف ْع شَٔأُنك.3  _ ..........طَٔريقَٔ اْلع 
ُكْن ُمتَٔفائ ّلَٔ .4 ياة  ؤَ  _.............ل ْلحَٔ
5. غير  لى الصَّ ، و........... عَٔ  _............اْلكَٔبيرَٔ
  (2) تدريب  

لى: ُن ُجمَٔاًل ِمْن ِإْنشاِئنا، في ُكلٍّ ِمْنها ِفْعُل أَْٔمر  ئَُحُث عَٔ  ُنكَٔوِّ
 ْحسان ل ْلجار:....................................................._ اإْل  1
 _الْست ماع ل ُنْصح  اأُلم..................................................2
 _تَْٔنظيف اْلبيئَٔة.......................................................3
 ....................................._الْهت مام بالّدروس...............4

 (:3)  تدريب 
 *اْختَْٔر اإِلجابة الّصحيحةَٔ ِمْن بَْٔيِن اأْلَْٔقواِس:

ْح،   د. أَٔساءَٔ(1 د  م ن األَْٔفعال اآلتية ف ْعل أَْٔمر:)أ. أكل،  ب. ابتَٔسَٔمَٔ،  ج. سام   _ واح 
ب ل ْلُجْملَٔة  اآلت ية) ...............2  .. وقتَٔك( هو:_الف ْعُل اْلُمناس 

 )نظَّمَٔ،  ب. ُينَٔظُِّم،  ج. نَٔظِّمي،  د. ُأنَٔظُِّم(      
.....................النَّْوم اْلُمبَٔكِّر.................  ميلَٔك ب اآلتي: غَْٔسل  الئَدَٔين  قَْٔبلَٔ اأْلَْٔكل   *ُمْر زَٔ
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 (  اإلمالء 3نشاط رقم )
 .  :(  الهدف : ئَتَٔعَٔرَٔف عَٔالماِت الّتْرقيم)؟  ،  !

ُع في الّنِص اْلمَْٔكتوب؛  لَْٔيها، توضَٔ رموٌز ُمّتفٌَٔق عَٔ تَْٔذكير: عَٔالماُت الّتْرقيم: هي عَٔالماٌت ؤَ
فَْٔهِمه، ِمْنها: )؟  ،  !  .  :( تَْٔيسيِر ِقراءَِٔته ؤَ  ِبهَٔدَِٔف تَْٔنظيِمه، ؤَ

    (:1) تدريب 
 فَْٔهِمك ِلعَٔالماِت التَّْرقيِم: أَْٔكِمل اْلِعباراِت اآلتئَة ِممَّا بَْٔين اأْلَْٔقواِس حَٔسَٔبْ 

 (أَْٔقسام الّشيء،  ِنهائَة اْلُجْملَٔة،  ُجْملَٔة الّسؤال،  اْلقَْٔول،  الّدْهشَٔة ؤَالْسِتْغراب)  
ُة الْست ْفهام)؟( بَْٔعد.................................1 ُع عَّٔلمَٔ  _ توضَٔ
ّيتان):( بعد...........2 ُع الن ْقطَٔتان الّرأس   .............._توضَٔ
3.................... لُة)،( ؛ ل ل فَٔصل  بَْٔين أَْٔجزاء  اْلكَّٔلم، ؤَ ُع اْلفاص   _توضَٔ
لى...............4 ُة الّتعَٔج ب  )!( بَٔعد اْلكَّٔلم  الذي ئَُدّل عَٔ ُع عَّٔلمَٔ  _توضَٔ
ُع الن ْقطَُٔة ).( في.....................................5  _ توضَٔ
    ختامي تقويم 

ع عَٔالماِت التَّْرقيِم اآلِتئَة بَْٔيِن اأْلَْٔقواِس في مَٔكاِنها اْلُمناِسب:  نَٔضَٔ
 )؟  ،  !  .  :(                               

ْعبَٔة.........1 ياتُنا صَٔ  _ لَْٔول اْخت راع الّسّيارات ..........لَٔكانَٔت حَٔ
طَٔن......... -2  ما أَْٔجمَٔل اْلؤَ
ْنجاة ._قالَٔ اأْلَُٔب ل3  ْبن ه.....الّصْدُق مَٔ
ّطين.............4 كَُٔة ح  قَٔعَٔت مَْٔعرَٔ  _ مَٔتى ؤَ
 _ ما لَْٔوُن السَّماء.................5
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  (14ورقة عمل )  

 (كن صادقاً )الدرس الرابع عشر: 
 فهم المقروء (:1نشاط )

 الهدف : أن ُيعَٔبِّر عن فهمه للقطعة شفوًيا وكتابئَا .
 ومن ثم الطلبة. ،يرجى قراءة الدرس كاماًل من قبلك ،قبل إجابة الطلبة لورقة العمل ،عزيزي المعلم

 ثّم أجب األسئلة. ،اقرأ القطعة التالية ( :1تدريب ) 
؟ "تعرَّضِت القافلُة لهجوِم اللصوِص، فَٔأخذوا كلَّ ما في القافلِة، وأمسَٔكوا بالصغيِر، وقالوا هل مَٔعَٔكَٔ مَٔالٌ 

ِحكوا مْنُه، وتَٔرَٔكوه، وجاؤوا بالمَْٔسروقاقال: نعم، معي أربَٔ  ِت إلى كبيِر الل صوِص عونَٔ ديناًرا ذهبًيا، فضَٔ
: مَِٔعئَ أربعونَٔ دينارًا ، قَٔالَٔ لَٔنَٔا: لم ئَْبقَٔ إل غالٌم صغيرٌ ؟ قالوا: هل بَِٔقئَ مَٔعَٔ القافلِة شيءٌ فقال لهم

رَٔ قَٔالَٔ لَٔهُ   هَْٔل مَٔعَٔكَٔ شيٌء؟ قال: نَٔعَٔم مَٔعي أربعونَٔ ديناًرا." ذهَِٔبًيا. فقال اْئتوِني ِبِه، فلّما حَٔضَٔ
 ! ا أْجمَٔلَٔك وأنت تَْٔعتَِٔرُف ِبمَٔا مَٔعَٔكَٔ ِمن ُنقود  : هَٔا ِهئَ وأعطَٔاها لَُٔه. قال لَُٔه: مَٔ ؟ قَٔالَٔ  ".قال: أينَٔ ِهئَ

 ...؟ ....................................................................ماذا حدث للقافلة -1
 ؟ ...................................................................بم أوصت األم صغيرها-2
 ؟ .....................................................ما موقف كبير اللصوص من الصغير-3
 :أجب حسب المطلوب-4
             ( ...................           حضر) كلمة فمراد -ب مضاد كلمة )أجملك( ...................  -أ

 ....الدرس......... من نتعلمها التي القيم من -د .............أسلوب . ،أجملك( )ما -ج
 (:نضع كل تركيب مما يأتي في الفراغ المناسب.2) تدريب 

ِحكَٔ من ( -تَٔعَٔرَّضَٔ لــ   -بـ  )تَْٔعتَِٔرفَٔ   ضَٔ
 .. سعيٌد..... حادِث سير.......-1
 ........ الطالُب ............ حركاِت القرود.-2
طَِٔئكَٔ .-3  قال المعلُم للطالِب ِمِن الشجاعِة أْن ........ خَٔ

 نحاكي األساليب اآلتية. (:3) تدريب 
 صغير. غالمٌ  إل ئَْبقَٔ في القافلةِ  لم -3

 لم................ إل............. .
 



 52 من 48 صفحة                                                                          2018-2017/  2/ف 4/ صلغة عربيةمل/أوراق ع   

لَٔ  ما -4  !ن قود ِمنْ  مَٔعَٔكَٔ  ِبمَٔا تْعتَِٔرفُ  وأنتَٔ  كَٔ أَْٔجمَٔ
....................................! أَْٔجمَٔلَٔكَٔ  ما  وأنتَٔ

 ( التدريبات اللغوية 2نشاط رقم)
 الهدف: يميز بين األفعال الثالثة: الماضي، المضارع، األمر.

عال ومفاهيمها مستخدًما عزيزي المعلم قبل البدء في إجابة األنشطة ناقش مع الطلبة أنواع األف
 الخريطة المفاهيمية.

 (:أكمل كما في المثال.1) تدريب 
 

 اْكتُِبي تَْٔكُتبُ  كَٔتَٔبَٔتْ  اْكُتبْ  ئَْكُتبُ  كَٔتَٔبَٔ 
      عَِٔملَٔ  
      شَٔكَٔرَٔ     
لَٔسَٔ           جَٔ

 
 (: صنِّف األفعال التالية حسب نوعها وفق الجدول.2)تدريب 

ِبي  ِفظَٔ  –اْعلَْٔم  –قَٔرَٔأَْٔت  –ئَْجِلُس  –ُكرُ تَٔشْ  –مَٔنَٔحَٔ  –اْشرَٔ حَٔتْ -اْصعَْٔد  –ئَْشرَٔحُ  –تَْٔسُجُد  –اْركَِٔعي  –حَٔ  نَٔجَٔ
 األمر المضارع الماضي

 المؤنث المذكر المؤنث المذكر المؤنث المذكر
      
      

 
 ( أكمل الفراغ بفعل مناسب حسب المطلوب بين القوسين.3) تدريب

 جوٌز في المطاِر بانتظاِر رحلة  لها.           ) ماضي (............... ع -1
 ( ماضي) .                          ................ المسافُر إلى الطائرة-2
 ( أمر)  ............... كالمَٔ من ُهم أكبُر ِمْنِك ِسًنا.                     -3
 ( مضارع)                     ............... المريُض الحليبَٔ كلَٔ صباح.  -4
 ( مضارع) .                    ................ األم  اهللَٔ على نعمِه الكثيرة-5
 ( أمر)                       ................ صالًحا حتى تفوزَٔ بالجنَّة-6
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  ( اإلمالء 3) منشاط رق

 ا سليًما .الهدف: يوظف عالمات الترقيم عند الكتابة توظيفً   

 ( ضع عالمة الترقيم المناسبة في مكانها المناسب. 1)  تدريب  

 )         (   صالًة ُنصلِّي في اليوم مْ كَٔ  -1

 )         (  لِ بُ لْ البُ  صوتَٔ ما أْجمَٔلَٔ  -2

 )         (  جميلةً  ائزةً جَٔ  ذَٔ خَٔ أَٔ في المتحان )         ( و  الطالبُ  جَٔ حَٔ نَٔ  -3

  أميٌن )          ( ( هذا ولدٌ          ) لُ جُ الرَّ  قالَٔ  -4

اِئزة شاركِت الطالبُة المجتهدُة في المسابقةِ -5  .)        ( وحصلت على الجَٔ

 ، ومنها: حيفا )     ( ويافا)     ( وغزة.دِن الفلسطينيِة على ساحِل البحرتَٔقَُٔع كثيٌر من الم-6

 .غ المناسبضع عالمة الترقيم المناسبة في الفرا (:2) تدريب 

وزاروا األماكنَٔ  ----وشاهَٔدوا المَٔنَٔاظرَٔ الجميلةَٔ  ----ذهبَٔ الطالُب في رحلة  إلى مدينِة القدِس 
 ---نعم  ----قالوا  ----هل رأيتم مسجدَٔ قبِة الصخرِة  ----قالَٔ لَُٔهُم المعلُم   ----األثريةَٔ 

لَُٔه    ----مسرورين  وفي المساِء عادَٔ الطالُب ِمنَٔ الرِّحلةِ  ----مَٔا أْجمَٔ

 (: اكتُب ما ُيملى عليك3) تقويم ختامي  

 (.كن صادًقا درس ُيملي المعلُم قطعةَٔ إمالء  تشتمل على عالمات الترقيم )من

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

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

................................................................................................... 
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 الدرس الخامس عشر عشر )الجار قبل الدار(
 (1ورقة عمل )

 فهم المقروء (:1نشاط )

 .الهدف :توظيف مهارات فهم المقروء
    ( 1نشاط):         :عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب األسئلة 

للبيع حتى جاء  هن عرضإما  ،رة أجبرته على ذلكولكن ظروفًا قاه ،" كان أبو محمود حزينًا وهو يعرض بيته للبيع
 " على مئة ألف دينار. هم يزيد في الثمن حتى استقر السعر النهائينأخذ كٌل م ،التجار يساومونه على السعر

 ................................................................لم أراد أبو محمود أن يبيع داره؟ .1
 ....................................................ود وهو يعرض بيته للبيع؟محصف حال أبو م. 2

  .......................................................ما السعر النهائي الذي استقر عليه البيت؟. 3

 : ................. مرادف )قاهرة(: ............... مضاد )البيع(: ................. مفرد )التجار(4

 .................................................ما رأيك في قوله )الدور تغلو وترخص بجيرانها(؟. 5

 ( وظف التركيب في جملة من عندك..............................................استقر على. )6
    ( 2نشاط): 

 ة:لَٔ ئَٔ سْ األَٔ  بْ جِ أَٔ  مّ آلتية ثُ ا ةَٔ رَٔ فقْ أ الْ رَٔ عزيزي الطالب: اقْ 
 ،قال له أبو محمود: لقد اتفقنا على ثمن الدار ،ويكتب عقد البيع ،"لما أراد المشتري أن يدفع الثمن   

فقال المشتري: وما ثمن الجوار الذي تقصده؟! قال أبو  ،ولم نتفق على ثمن الجوار ،وهو مئة ألف دينار
 ."لف ثمن جوار أبي سعيدأمحمود: مئة 

 ما ثمن الجوار المقصود؟....................................................... – 1
 ما موقفك من كّلم أبي محمود؟.................................................. -2
ْن تَْٔعبير ك.................................. -3 ظِّف التَّْركيب )نتفق على( في ُجْملَٔة  م   ....ؤَ
بارَُٔة الّساب قَٔة -4  ُأْسلوب:........................................ )لقد اتفقنا على ثمن الدار(اْلع 
 :............................(اتفقنا)مضاد    (:................جمع )الثمن-5 
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 التدريبات اللغوية (:2نشاط )
 .ايستذكر الطالب بعض المهارات التي درسه الهدف :

 ( 1تدريب) 
 أكمل حسب الجدول :

 أمر مضارع ماض  
 .......... ............ حافَٔظَٔ 
 ............ ينظف نّظفَٔ 
 ........... .......... سلك
 ........... ........... وضع
 ........... ........... وجد
 ............ ........ قال
 ............ ............ صام
 ............ ............ نام

 (2)تدريب    
 لفعلية والعكس:إلى الجملة اسمية الجملة الحّول من 

 يطوف الحاج حول الكعبة ....................................... (1
 المسلم يصوم رمضان .......................................... (2
 ....................اهلل يغفر الذنوب........................... (3
 يصرخ الطفل من األلم ........................................ (4

 :(3) تدريب    
عُه في ُجْملَٔة   ُنحّولُ   نَٔضَٔ  :اْلِفْعلَٔ اْلماضئَ ِإلى ِفْعل  ُمضاِرع  ؤَ
ْنه عضار  المُ  (تقدَّم)    .............لة:............................مْ جُ ...........الْ ..........:م 
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 ( : اإلمالء3نشاط )
 .يستذكر بعض المهارات اإلمالئيةالهدف: 

   ( 1تدريب): 
 اختر اإلجابة الصحيحة :

 إعتدال( /  إزدادت  / إكرام /  (الكلمة الصحيحة إمالئيا هي ) إستخدم1

 كره( / نفسه / مدينة / ( الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة هي )شفاه2

 هي ) وجه/ جميلة/ قصة/ بنت( ء مغلقةبها تنتهي التي ( الكلمة3

 هي) مجلة/ معلمات/ مسطرة/ نفسه( مبسوطة بتاء تنتهي التي الكلمة (4

 ( الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل هي )البن/ أمجد/ ألعب/ أمي(5

 أمي/ ابن/اسم/ امرأة () هي قطع بهمزة تبدأ التي الكلمة (6

   ( 2تدريب): 
 -أكمل بعالمة ترقيم مناسبة :

  قال المعلم         أين خالد -1
                               والجهل ظالم العلم نور -2
 ما أجمل مخلوقات اهلل -3
   ما أسرع القطار   قالت أمي-4
 (3) تدريب     

 نَْٔكتب إمالًء اْخِتباِرّيًا: )يختار المعلم قطعة مناسبة(
........................................................................................

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


