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 االستماع/ الدرس األول 

 (يجود علي بشيء فأبخل به ) عنوان النص  - أ

  عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص في الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتية: 

 ....................................................................بم كان يعرف عمر بن عبيد اهلل ؟ -1

 ...........................................................بجانب حائط البستان ؟لماذا جلس الرجل  -2

 ...................................................................ما الحيوان المذكور في القصة ؟ -3

 ...........................................................................كم رغيفًا كان مع الرجل ؟ -4

 ......................................................................ماذا فعل الرجل تجاه الكلب ؟ -5

 .................................................................لماذا تعجب عمر من فعل الرجل ؟ -6

 ............................................................افأه ؟أعجب عمر بفعل الرجل ، فبم ك -7

 ..............................................................في القصة موقفان يدالن على اإليثار ، أذكرهما ؟ -8

 (عظمة الخالق / )النص القرآني من سورة النحل  -ب

 سئلة التي تليها أقرأ اآليات اآلتية ثم أجب عن األ: 

وتحمل * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  " 

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة * أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 

 ".قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى اهلل * ويخلق ما ال تعلمون 

  أجب عن األسئلة اآلتية/ 

 ..............................................................ماهي الحيوانات التي ذكرت في اآلية الكريمة ؟ -1

 ....................................................................................ماهي فائدة األنعام لإلنسان ؟ -2

 ............................................................وضح ذلك . خلق األنعام دليل على قدرة اهلل تعالى  -3

 ..................................................................".وعلى اهلل قصد السبيل " اآلية التالية  اشرح -4

  ما معنى* / السؤال الثاني : 

 ................تسرحون   -................... قصد السبيل   -               ..................  األنعام  -

  .........................جائر    -                .................تريحون  -

    ؟ وما الفرق بينهما ؟( تريحون ) و ( تسرحون ) ما العالقة بين.......................................... 

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

 .................  الحمير   -.............. األنفس  -. ..................البغال  -................. أثقال   -: مفرد *   

 ......................... . دفء : مضاد ....................... سبيل : جمع *   
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 ..................................................................في جملة مفيدة ( تحمل إلى ) ضع التركيب اللغوي * 

 :وع األساليب اآلتية ما ن * 

 ..............................................................لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس  -1

 ................................................................إن ربكم لرؤوف رحيم  -2

 ......................الغرض  . .....................   نفس لم تكونوا بالغيه إال بشق األ -1/ ما نوع األسلوب  -

 ...................................................في اآلية مؤكدان حددهما " . إن ربكم لرؤوف رحيم "  -

 ............................................................" ويخلق ما ال تعلمون "  -:فسر قوله تعالى  -

 -:اقرأ اآليات اآلتية ثم أجب عن األسئلة اآلتية  * 

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل *  سيمون ت لكم منه شراب ومنه شجر فيههو الذي أنزل من السماء ماء " 

وم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنج* واألعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون 

ذلك آلية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في األرض مختلفًا ألوانه إن في * مسخرات بأمره إن في ذلك آليات لقوم يعقلون 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من * 

 " .فضله ولعلكم تشكرون 

 تية أجب عن األسئلة اآل:-  

 ....................................................................ما فائدة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ؟  -1

 ............................................................................ ؟( حلية ) ما المقصود بـ  -2

 ..................  الفلك  ................  تسيمون             ....... .........ذرأ : مرادف  -3

 ............. .مسخرات .................   مواخر فيه                

 ..................................................................................ما فائدة األمطار الشجر والنبات ؟ -4

 ......................................................................................ما فائدة ماء البحر لإلنسان  ؟  -5

 ...........................................................................أذكر أنواع النبات الذي ورد في اآلية ؟  -6

................. . وما الغرض منه " .................... إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون : " ب ما نوع األسلو -7

 ...................... .واستخرجي المؤكدان في اآلية 

 ....................أسلوب . ولعلكم تشكرون   -8

 ...... .......الزرع ............... السماء ................ ماء : جمع  -9

 ................آية ............... البحر.................  األرض           

 .................................................................في جملة من تعبيرك ( أنزل من ) وظف التركيب  -11

 ..................................................................في جملة من تعبيرك ( ترى فيه ) وظف التركيب  -11
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 ..............................................................وازن بين أهمية الماء المنزل من السماء وماء البحر  -12

 ..........................................ما عالقة الجملة الثانية باألولى؟ . وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه  -13

 أقسام الكلمة/ القواعد اللغوية 

 : أكمل الفراغات اآلتية  ( أ

 .....................و ...................... مثل المدرسة و .................... هي ( ال ) كل كلمة تبدأ  بـ  -1

 .....................و ......................... كتاٌب و  مثل...................... كل كلمة منونة بتنوين هي  -2

 .ال يجتمعان في كلمة واحدة .................. و ...................  -3

 ................ .أو............. أو ............... أو ............. االسم قد يكون اسم  -4

 :جماد ، نبات  ،صنف األسماء اآلتية إلى حيوان ( ب 

 (.البحر ، األنعام  الشمس ، القمر ، النجوم ، السبيل ، الخيل ، النخيل ، الحجر ، األرض ، البغال ،، الزيتون ) 

 جماد نبات حيوان

   

   

   

   

   

   

 

  صنف الكلمات اآلتية إلى كلمات تبدأ بالم شمسية وكلمات تبدأ بالم قمرية : 

ير ، العمل ، المدرسة ، الشارع ، الصوت ، التسبيح ، الجمل ، الرسول ، السالم ، الغيث ، الشمس ، البيت ، الط) 

 ( .الفصل 

 كلمات تبدأ بالم قمرية كلمات تبدأ بالم شمسية

  

  

  

  

  

  

  

 

 /أكتب ما يأتي بخط النسخ / الخط 

 "و األنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " 

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

........................................................................................................ 
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 االستماع/ الدرس الثاني 

 ( سر الغياب ) عنوان النص ( أ

 -:زي الطالب بعد قراءتك للنص في الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتية عزي

 ..................................................................................في القصة ؟ل ما اسم البط -1

 ........................................................................لماذا دخل القلق إلى قلب الزوجة ؟ -2

 ....................................................ماذا رد ثائر على زوجته حينما سألته ألم تعد تحبنا ؟ -3

 ........................................................برأيك بماذا تحدث ثائر والرجل الذي جاءه لياًل ؟ -4

 ................................................................ر لزوجته تأخره عن البيت ؟كيف برء ثائ -5

 ...........................................................................................كيف استشهد البطل ؟ -6

 ............................................................ِصف حال زهرة عندما وصلها خبر استشهاد زوجها ؟  -7

 (لألبطال  مرحى) عنوان النص ( ب

 ( نفتخر بهم و نتغنى بأمجادهم ـ ـ ـ  فصنعوا لألمة تاريخًا مجيدًا إنهم األبطال ) الفقرة األولى 

  أجب عن األسئلة اآلتية: 

 ...............................................................من هم الذين نفتخر بهم و نسمي أوالدنا بأسمائهم ؟ -1

 ..........................................................................لماذا يتمنى كل الناس أن يكونوا مثلهم ؟ -2

 / ما نوع األسلوب  -

 ........................................فقد زينوا صفحات التاريخ  -1

 ............................................... الحنظلأن شرب كأس  -2

 كيف صنع األبطال لألمة تاريخًا مجيدًا ؟...................................................................... 

  مجيدًا...................  رغيدة  ................. الحنظل : مرادف ......................... 

  شرب كأس الحنظل / ما مدلول العبارة........................................................ 

 / وضح الجمال  -

 ........................................................................  .................نعطر بذكرهم المجالس  -1

 ......................................................................   ..................ت التاريخ  زينوا صفحا -2

 .  ....................................................................................صنعوا لألمة تاريخًا مجيدًا   -3

  ما القيمة المستفادة من الفقرة ؟.................................................................................... 
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 [ .وصواًل إلى األندلس  - - -من منا ينسى خالد بن الوليد ] الفقرة الثانية 

 .......................................................................أذكر أسماء األبطال الوارد ذكرهم في الفقرة ؟ -1

 ........................................................................................برأيك متى يعد اإلنسان بطاًل ؟ -2

 .................................المضيئة  : مضاد ...................... ذكر يت: مرادف / استخرج من النص  -3

 .........................................................احذف النفي مع بقاء الجملة صحيحة المعنى ؟  -ال تغيب  -4

 ...............................................................أذكر بعض أسماء الدول الواردة ذكرها في الفقرة ؟  -5

 ..............................................................................من البطل الملقب بسيف اهلل المسلول ؟ -6

 . .........................................................................هذه األقمار ال تغيب  -/ وضح الجمال  -7

 ................................................... . .......................هؤالء جميعًا احتضنهم وطننا الكبير  -     

 ...................................................................في جملة من تعبيرك ( تضيء في )ضع التركيب  -8

 ......................  ليالي/ مفرد ..................... . تضيء / مضاد ..................... . الحالكة  / مرادف  -9

 . ..................................حديثًا و قديمًا / ما العالقة بين  -11

 ......................................من منا ينسى خالد بن الوليد ؟  -1/ ما نوع األسلوب  -11

 ........... .........................ال تغيب  -2                           

 .....................................................................................ما القيمة المستفادة من الفقرة ؟  -12

 

 .[ هؤالء األبطال تاج أمتهم ـ ـ ـ فمرحى لهم وأف للجبناء ] الفقرة الثالثة 

 ...................................................................................من هم تاج األمة و عنوان مجدها ؟  -1

 .........................................................................................لماذا ال ننسى هؤالء األبطال ؟ -2

 .......................................................................................برأيك ، متى يعد اإلنسان بطاًل ؟ -3

 ...........................................................................................أذكر ثالث صفات لألبطال ؟ -4

 ...................................................................................................كيف نمجد األبطال ؟  -5

 .....................................................................لو خلت األمة من األبطال ، كيف سيكون حالها ؟ -6

 :ما مدلول العبارات اآلتية  -7

 .............................................. .. ................................حملوا أرواحهم على راحاتهم  -     

 ..... ................................................................................ .األقمار التي ال تغيب     -     
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 .....................................استكانوا  ........................ خارت / ما مرادف الكلمات اآلتية  -8

 ...................................... مرحى ............................ مسكًا ..................... عقارًا      

. في جملة من تعبيرك ( استحقوا أن ) ضع التركيب  -9

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

  -:ما نوع األساليب اآلتية  -11

 . ..........................................ما خارت لهم عزيمة  -1   

 ............................................ما ضعفوا وما استكانوا  -2   

 ......................................... ..شخصية  لمآرب  لم تكن -3   

  -:وضح الجمال في العبارات اآلتية  -11

 ........................................................................................هؤالء األبطال تاج أمتهم  -1    

 ................................................................ ......................أن يظل ذكرهم مسكًا فواحًا  -2    

 . ............................................................................................ما خارت لهم عزيمة  -3    

 /صل بين كل عبارة في العمود األول و مدلولها في العمود الثاني  -12

 التضحية بالنفس           ت لهم عزيمة                                 ما خار 

 شرب كأس الحنظل                                         الصبر والصمود

 األبطال الخالدون    حملوا أرواحهم على راحاتهم                            

 الحياة القاسية                                           األقمار التي ال تغيب                       

 ..........................خير ................. خارت ................... أبطال ...................  مات / مضاد  -13

 .................. أبطال ........ ..........أوطان ................... مآرب .................. التضحيات / مفرد       

 .........................العهد ................... شهيد ..................... سبيل / جمع       

 -:فرق في المعنى في الجمل اآلتية  -14

 . ........................ .جاد  َمْنهم خير  –أ   

 ................ .. .......عمله مبكرًا  من رجع األب -ب 

 . .......................... .جاء إلى بيتنا ؟  َمْن -ج 

 . .......................... .التاجر دينه  قضى -د 

 . ........................... .الشهيد نحبه  قضى -ه 

 .............................. .الرجل مهام عمله  قضى -و 
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 ...............................................................................دة من الفقرة ؟ ما القيمة المستفا -15

 ............................................................أذكر حق من حقوق اإلنسان الواردة في الفقرة ؟ -16

 ..........................................................................................ما واجبك تجاه الوطن ؟ -17

 .للشاعر توفيق زياد [ أناديكم ] القصيدة الشعرية 

 أناديكم 

 ...أشد على أياديكم 

 نعالكم أبوس األرض تحت

 أفديكم : و أقول 

  يا عيني  ضوأهديكم 

 ودفء القلب أعطيكم 

 فمأساتي التي أحيا 

 ...سيكم مآنصيبي من 

 .................................................................................. .ما الفكرة الرئيسية للنص ؟ ( 1

 -:اختر اإلجابة الصحيحة ( 2

 [ .لبناني ، سوري ، فلسطيني ] الشاعر توفيق زياد شاعر  -أ  

 [ .ني ، العرب أعداءه ، الشعب الفلسطي: ] ينادي الشاعر في األبيات  -ب  

 [ . قويًا متحديًا ، حزينًا ضعيفًا ، خاضعًا منكسرًا : ] يبدد الشاعر في قصيدته  -ج  

 ......................................................................األشياء التي يهديها الشاعر ألبناء وطنه ؟ ما ( 3

 ...............................................................................على من ينادي الشاعر في األبيات ؟ ( 4

 ......................................................................................عن أي مأساة يتحدث الشاعر ؟( 5

 -: ما مدلول العبارات اآلتية ( 6

 ...................................................................... أشد على أياديكم  -      

 ........................................................................... دفء القلب  -      

 . ............................................................ .أبوس األرض تحت نعالكم  -      

 .......................مأساة / جمع ..................... دفء / مضاد ....................... مأساة / مرادف  (8

 .........................نعال / مرادف .................... أحيا / مضاد ....................... القلب / جمع      
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 ........................................................................... (ا عيني يضوأهديكم ) ما الجمال في العبارة ( 9

 ( ...........................................................................ودفء القلب اعطيكم)                             

 ............................................................................. . ...........ما القيمة المستفادة من النص ؟ ( 11

* * *                 * * * 

 أناديكم

 أشد على أياديكم 

 أنا ما هنت في وطني وال صغرت أكتافي 

 وقفت بوجه ظالمي 

 يتيمًا ، عاريًا ، حافيًا 

 حملت دمي على كفي 

 وما نكست أعالمي 

 عشب فوق قبور أسالفي و صنت ال

 .أشد على أياديكم ... أناديكم 

 ......................................................................................ما الفكرة الرئيسية للنص ؟ -1

 .........................................................................على من ينادي الشاعر في األبيات ؟  -2 

 .......................................................................حال الشاعر وهو يقف أمام عدوه  صف -3

 ...................................................؟ "و صنت العشب فوق قبور أسالفي : " ما المقصود بقول الشاعر  -4

 ....................................................................... ؟ " ما صغرت أكتافي : " الشاعر  ما داللة قول -5

 ......................أسالفي ...................... حنت ................. نكست ................... هنت / ما مرادف  -6

 .........................صغرت ..... ..................نكست / مضاد     

 ........................كف ...................... وطن........................ عشب .................... دم / جمع     

 .................... .....ظالم .................أسالف ........................ أيادي .................... أكتاف / مفرد     

 / ما نوع األسلوب  -7

 . ..................................... .وما نكست أعالمي  -أ  

 . ................................... .أنا ما هنت في وطني  -ب  

 . ...................................... .وال صغرت أكتافي  -ج  
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  -:رات اآلتية وضح الجمال في العبا -8

 . ............................................................................................حملت دمي على كفي   -أ   

 . ...................................................................................وصنت العشب فوق قبور أسالفي   -ب  

 /صل كل عبارة في العمود األول بمدلولها في العمود الثاني  -9

 الحب والحنان                            أشد على أياديكم                

 التضحية والفداء                         دفء القلب                                                  

الدعم والمساندة                           ما صغرت أكتافي             

 تحمل المسؤولية                               أبوس األرض تحت نعالكم                           

 االحترام والتقدير                                  حملت دمي على كفي       

 ..........................................................................ما واجبك تجاه الوطن الحبيب ؟ -11

 ..............................................................................ما القيمة المستفادة من النص ؟ -11

 [اسم العلم / ] القواعد اللغوية 

   أكمل الفراغ فيما يلي:-  

 .................أو مدينة مثل .............. أو بلد مثل ................. على أشخاص مثل  اسم العلم هو اسم يدل -1

 .................. .أو ............... أو .............. اسم العلم قد يكون معرف بـ  -2

 : أكمل الفراغات بما هو مطلوب بين األقواس * 

 ( .مذكر / اسم علم ) السباحة  في مسابقة.................. فاز  -1

 ( .دولة  / اسم علم . ) حيث زارت المسجد األقصى ................. سافرت إيمان إلى  -2

 ( .مدينة / اسم علم .   ) عاصمة دولة فلسطين ..................  -3

 ( . "ال "  اسم علم معرف بـ.................. ) أول ولد رزق به رسولنا محمد هو  -4

  اقرأ الفقرة اآلتية واستخرج منها أسماء األعالم:-  

عاد أحمد إلى بيته مسرورًا من رحلته إلى القدس الشريف ، قد زار السجد االقصى وصلى فيه ، وهناك التقط الصور 

سلم  لبشارة وعند باب العمود و كنيسة القيامة ، و زار أريحا و عكا و يافا و رام اهلل  و بيت لحم وشهد معالم كنيسة ا

 .على أهلها ، قرر أحمد أن يصحب أصدقائه محمد و علي و عمر في زيارته القادمة 
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  اإلمالء/ 

وصنفها إلى أسماء تبدأ بالم شمسية و أخرى تبدأ بالم ( ال ) اقرأ الفقرة اآلتية و استخرج األسماء المعرفة بـ   -1

 :قمرية 

نسمي أوالدنا بأسمائهم و نطلق أسماءهم على الشوارع والميادين  نفتخر بهم ونتغنى بأمجادهم و ندرس سيرهم و

والمعالم الحضارية ، نعطر بذكرهم المجالس ، فقد زينوا صفحات التاريخ وعلموا الناس أن شرب كأس الحنظل مع 

 . العز ألذ بكثير من حياة رغيدة يصاحبها ذل فصنعوا لألمة تاريخًا مجيدًا ، إنهم األبطال 

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

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

 ؟أكتب خمسة أسماء تبدأ بالم شمسية ، و خمسة أسماء تبدأ بالم قمرية  -2

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

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

 / النسخ 

 /أكتب ما يلي بخط النسخ 

 هؤالء األبطال تاج أمتهم وهم عنوان مجدها

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

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

 االستماع/ الدرس الثالث 

  ؟( أبائع أنت أم مشتٍر) عنوان النص 

 :عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص في الكتاب المدرسي ، أجب عن األسئلة اآلتية 

 ............................................................................من الصحابي الذي أرسل ابنه إلى السوق ؟ -1

 ...............................................................................لماذا أرسل الصحابي ابنه إلى السوق ؟ -2

 ..............................................................................................بكم اشترى االبن الفرس ؟ -3

 ....................................................................زاد الصحابي في سعر الفرس فإلى كم أوصله ؟  -4

 .......................................................................................ما عادة المشترين عند الشراء ؟ -5

 .............................................................اهلل عليه وسلم ؟عالم عاهد الصحابي رسول اهلل صلى  -6

 .........................................................................ماذا نتعلم من موقف الصحابي مع البائع ؟  -7
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  (كي ال تغرق السفينة  )عنوان النص 

  (وغرقها يهلك الجميع  - - -المجتمع يشبه السفينة ) الفقرة األولى . 

 ...................................................................................................بم شبه الكاتب المجتمع ؟ -1

 ...................................................................أذكرهما  .السفينة تحمل على متنها صنفين من الناس  -2

 ......................النجاة / مرادف ..................... الصالح / مضاد ..................  السفينة / جمع  -3

 ......................متنها / مرادف .... .................المجتمع / جمع .....................  النجاة / مضاد 

 .في جملة من تعبيرك ( يعمل على ) ضع التركيب 

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

  (فيها  ومن يتهاون - - -هناك فرق كبير ) الفقرة الثانية . 

 .............................................................................................أذكر ثالث من صور الفساد  -1

 .............................................................................................كيف يكون المسؤول فاسدًا ؟ -2

من يبني في مجتمعه ومن يهدم ؟ وضح إجابتك هل هناك فرق بين  -3

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

  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  -4

 :  الطبيب الصالح  - 1

 يجرب العالج حتى ينجح  -ب                  مرض ويصف العالج   يشخص ال -أ

 يكتفي بتشخيص المرض  -يصف العالج دون تشخيص                          د -ج

 : كثرة الخروقات في السفينة  -2

 تنجيها  -د                 تهدمها        -ج                        تغرقها     -ب              تصلحها            -أ 

 :  من صفات الموظف الصالح أن يكون  -3

 عبوسًا -د                 كسواًل         -ج                      نشيطًا       -ب                    الهيًا      -أ   

 :   المهندس الصالح  -4

 ال يهتم بالبناء  -رف على العمل بصدق        ديش -ج     يتهاون في البناء -ب   يتغاضى عن عيوب البناء   -أ  

 ........................................................................................كيف تربي األم أبناءها ؟ -5

 ............................................................ما األمور التي يقوم بها الجندي اليقظ ؟ -6

 ................اليقظ .......................  يتغاضى ....................  الكفء / مرادف  -7

 ..................تيسك......................... أبناء ..................  عيوب / مفرد      
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 ......................الحسن ... ..................ينام .....................  الفساد / مضاد     

 ..............................................................................................ما العالقة بين يهدم ويبني ؟ -8

 ......................................................................ضع التركيب في جملة من تعبيرك ( يذهب إلى )  -9

 أذكر قيمة مستفادة من النص ؟ -11

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

  (لنصل جميعًا إلى بر األمان .... على كل فرد منا ) الفقرة الثالثة . 

كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته : " بالحديث الشريف  ما المقصود -1

 ...............................................................................................................؟"

 .............................................................ما واجبك تجاه المجتمع ليتم حمايته من الفساد ؟  -2

 ..................................................................ما مصير األمم إذا خلت من المصلحين ؟ -3

 .................................................هل أنا ممن يخرقون السفينة ؟: ما نوع األسلوب  -4

 ......................................................بون المجتمع ؟كيف بمكننا الوقوف في وجه من يخر -5

 ...........................................................وظف العبارة في جملة من تعبيرك ( بر األمان )  -6

 ...........................  .الخلل ....................... الخروقات / مرادف  -7

 .......................... .يخرب / مضاد .......................... آمن / مضاد ......................... راٍع / جمع     

 .............................................................أذكر حقَا من حقوق اإلنسان الواردة في النص ؟  -8

 ............................................................................لنص ؟ما القيمة المستفادة من ا -9

 ...........................................................................اقترح طريقة لمكافحة الفساد ؟  -11

 /االسم المعنوي / القواعد اللغوية 

 .................... مثل ........................ على معنى أسماء المعاني هي أسماء تدل  -1

 ....................... .أو ( ..................... ال ) وتقبل ....................  و 

 [الوحدة  –القناعة  –الفشل  –الكرامة ] -: أكمل الفراغ بما يناسبها من أسماء المعاني التي بين القوسين  -2

 .سبيلنا إلى النصر ............... .. -1

 .................... .االلتزام بأداء الواجبات يجنبنا  -2

 .عن أسمى معاني اإلنسانية ....................... -3

 .والرضا من أسباب السعادة .......................  -5

6-  
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   اقرأ الفقرة اآلتية واستخرج منها أسماء المعاني: 

من حصار وقمع هاد والتضحية والنضال والكفاح أهم معاني الحياة ، خاصة لشعب يعاني ويالت االحتالل النداء والج

وهدم واعتقال من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة وتقرير المصير ، فهذا هو الشعب الفلسطيني الذي عبر عن أجمل 

 ..الوطن  صور االنتماء والصمود وأنجب أبطااًل يتسلحون باإليمان والعلم وحب

 

 

 

 /النسخ أكتب ما يلي بخط / الخط 

 الذي يسكت عن الفساد ويغش الناس يغرق السفينة

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

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

 

 (شاب في القطار(                )االستماع)الدرس الرابع 

 :عزيزي الطالب بعد قراءتك للدرس أجب عن األسئلة اآلتية 

 .......................................................................................؟أين جلس الشاب ووالده العجوز -1

 ......................................................................................................مم تعجب الشاب ؟ -2

 ................................................................................ماذا اقترح الرجل على األب العجوز؟ -3

 

  (استيقظُت وأنا فراشة ) عنوان النص . 

 ( .ورمى التفاحة أيضًا . . . وضعتني أمي على سطح إحدى الوريقات ) لفقرة األولى ا

 .............................كيف كانت الفراشة حينما وضعتها أمها على سطح إحدى الوريقات الخضراء ؟ -1

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

 ................................................................ماذا فعلت الوردة حينما كانت جائعة جدًا ؟ -2

 .........................................................................ما االهتزاز القوي الذي فاجأ الدودة ؟ -3

 : ...............صخرة ، : ................. ، شجرة : ................... ، قطرة  وريقة :نقول ورقة : أكمل التالي  -4

 ....... .. .............................................إذا بطفل ينظر إلي مرعوبًا : ما نوع األسلوب  -5

 ................، األخاديد ................ ، شهيًا ، : ................. ، انبثقت : ................. مرعوبًا : مرادف  -6



 
 

 2633659050..تطلب من مكتبة ومطبعة عيون املها بفروعها .. فصل أول ..لغة عربية ..الصف اخلامس .. كراسة املها  التدريبية 

 ترقبونا بكل جديد...ألكفاء مين ااإعداد نخبة من المع...  لتدريبة كراسة المها ا 15

 .................. .غصن : ، جمع : .................. ، حلوًا : .................... جائعة : مضاد    

 .في جملة من تعبيرك ( ى وصلت إل) ضع التركيب   

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

  ( .حتى أنهكني التعب . . . تدحرجت التفاحة ) الفقرة الثانية 

 .......................................................................لماذا هرولت الدودة مسرعة إلى كرمة العنب ؟ -1

 ................................................................ما شعور الدودة حينما رأت عنقود عنب أحمر اللون ؟ -2

 : ..............، بنهم : ................ لت ، هرو: ................ ، رشفُت : .................. تدحرجت : مرادف  -3

 : ....................، القضم : ................... ، الندي : .................. ، أنهكني : .............. تبتلعني   

 : ................ .، األبقار : ................. قطرات : مفرد   

 : ..................... .، عشب ......... : ............صخرة : جمع  

 : ................. .خرجت : .................. صغيرة : .................. ، التعب : .................. فرحتي : مضاد  

 ...........................................................في جملة من تعبيرك ( هرولت إلى ) ضع التركيب  -4

 .............................. ...........( . .................يا ليتني حين وجدت أمامي : ) ما نوع األسلوب  -5

  ( بألوان الربيع كلها . . . عندها لففت جسدي / ) الفقرة الثالثة 

 ...................................................................................بماذا لففت الدودة جسدها ؟ -1

 ....................................................................كيف خرجت الدودة بعدما فتحت الغطاء ؟ -2

 ..........................................................................ما األلوان التي تزينت بها الفراشة ؟  -3

 ..............................................................................ماذا قالت لها أمها حينما طارت ؟ -4

 : .......................  .مزينة : ................... لففُت : مرادف  -5

 .. .: ....................يكبر  : .......................ناعم : مضاد 

 ................................................................تتبع دورة حياة الفراشة كما وردت في النص  -6

 : .................... .أيام : ...................... ألوان : مفرد  -7

 .ألبي القاسم الشابي ( عهد الطفولة)قصيدة 

 ................................................................................ة ؟ما الموضع الرئيسي في القصيد -1

 .....................................................................بم شبه الشاعر أيام الطفولة في البيت الثاني؟ -2

 .......................................................ما األفعال التي كان يقوم بها األطفال كما ورد في النص؟ -3
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 ............................................................كيف يتصرف األطفال عندما تهدم الرياح أكوافهم ؟ -4

 ................ .أغاريد................  النضير:.................  عذبة : ...............  عهود : مرادف  -5

 ................الطيور...............  الزهور................  أغاريد................  عهود: مفرد     

 ..................أسلوب.  لم نعرف من الدنيا  -6

 .................أسلوب. فال نضج وال نثور  -7

 ...........................................................ما في البيت السادس وردت كلمة وضدها استخرجه -8

 ...............أسلوب. ال نسأم اللهو الجميل  -9

 .....................................................................ضع التركيب في جملة مفيدة ( أرق من) -11

 ............الفتور.................. منسأ...............  المسيطر:مرادف  -11

 ...............................................................في جملة من تعبيرك( الجميل)ضع مضاد كلمة -12

 ؟( لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور)ما داللة التعبير -13

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

 ما الحق الوارد في النص ؟ -14

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

 الضمائر المنفصلة/  القواعد اللغوية

 ................أو.....................أو.................. وهي إما.................. الضمائر المنفصلة جميعها -1

  ؟ رأ الفقرة اآلتية و استخرج منها الضمائر المنفصلة وصنفها إلى متكلم وغائب ومخاطبقا -2

 ، فيها المسجد األقصى وقبة الصخرة، ين وهي عاصمة فلسط، أسكن أنا وعائلتي في مدينة القدس ، اسمي مها 

وأحترم ، هو فخور بي فأنا مطيعة ومجتهدة ، أنت هدية هذه األسرة : لذلك يقول لي والدي دائمًا ، انا أكبر أخواتي 

 . األكبر مني

 : حسب المثال ما هو مطلوب : أكمل الفراغ -3

 (ضمير منفصل متكلم  .                      )فتاة مجتهدة  ...............  -1

 (صمير منفصل مخاطب.                     ) طالبان متفوقان............... -2

 (ضمير منفصل غائب.                     )ممرضة نشيطة...............-3

 (ضمير منفصل متكلم.                 )أبناء فلسطين األبية  .............. -4

 (ضمير منفصل مخاطب.                          )مة نشيطة معل............. -5
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 :استبدل األسماء التي تحتها خطوط ضمائر منفصلة مناسبة  -4

 ........................مصدر العطاء  األمهاتو، األمهات نبع الحنان  -1

 ..........................محبة للخير  مهامها فتاة مهذبة و -2

 ................................صديقتان  الفتاتانو، عاونتان الفتاتان مت-3

 / اإلمالء* 

 :استخرج الكلمات المنتهية بالتاء المربوطة والكلمات المنتهية بالتاء المفتوحة فيما يلي  -

 رشفة من قطرات الندى التي تجمعت على العشب وخوفا من ’ ثم رشفت، تمددت على العشب األخضر الندي 

 .هرولت مسرعة إلى كرمة عنب قريبة ، تلعني إحدى األبقار في الحقل وهي تتناول العشب أن تب

 الكلمات المختومة بالتاء المفتوحة الكلمات المختومة بالتاء المربوطة

  

  

  

  

  

 

  أكتب ما يلي بخط النسخ/ الخط/ 

 أنت فراشة جميلة بألوان الربيع كلها: قالت لي أمي 

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

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

 

 (أنتم ضيوفنا)نص /  االستماع/  الدرس الخامس

 

 ...........................................................................كيف ذهبت العائلة في رحلتها السياحية ؟ -1

 ......................................................................لماذا لم ينتبه أفراد العائلة إلى مرور الوقت ؟ -2

 ..................................................................ما الذي رأته العائلة من بعيد في طريق عودتها ؟ -3

 .....................................................................بم تفاجأ الضيوف بعد شروق شمس الصباح ؟ -4

 ......................................................................................ما القيمة المستفادة من النص ؟ -5
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  (قريتي  أحب)عنوان النص 

  [وأترابي وأصدقائي...........  قريتي ليست أجمل القرى : ] الفقرة األولى 

 لماذا تعد القرية أجمت شيء وأحب لإلنسان ؟ -1

 ..................خطوات : مفرد .................    أجمل : مضاد ..............        أترابي   : مرادف  -2

 ........................ليست أجمل القرى   قريتي: نوع األسلوب  ما -3

 

  (وهي تتراكض جدلي برشاقة وحبور.............. أحب بساطة أهلها وكرمهم )الفقرة الثانية 

 أذكري مظاهر حب الكاتب لقريته  -1

 ---------------------------------و  ---------------------------                

 --------------------------------و   ----------------------------               

 لماذا يحب الكاتب أهل قريته ؟ -2

 ............................................................ورد في الفقرة كلمات دالة على صوت استخرجهما ؟  -3
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 / فقرة اآلتية ثم أكمل الجدول اقرأ ال -1/اإلمالء 

دمة هذه الشبكة أصبحت معنا في الشارع والبيت والعمل وعندما نتزاور وهي خدمة قدمت لنا أروع التسهيالت في خو

حياتنا وجعلت العالم بين ايدينا نتابع أخباره ونطلع فيه على الجديد في العلم والثقافة ونتابع مدارسنا ومعاهدنا 

 .عملنا ونتواصل مع أحبابنا في كل أنحاء المعمورة وجامعاتنا وأماكن 

كلمات مختومة 
 بتاء مفتوحة

كلمات مختومة 
 بتاء مربوطة

كلمات مختومة 
 بالهاء

كلمات تبدأ بالم 
 شمسية

كلمات تبدأ بالم 
 قمرية

 حرف جر
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