
 

0 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 
 
 

 الدرس األول: نص االستماع )لن نرحل(
" وقفت عصفورتان علي غصن شجرةٍ ، تتحدثان عن الطعام، وعن مهاجمة نسٍر لهما بين الحين واآلخر. مر بالشجرة هواٌء 
عليٌل، هز أغصانها، وألقي التحية على العصفورتين، وقال: عصفورتان جميلتان تسكنان في أرٍض نائيٍة. قالت إحداهما: 

كما قالت الثانية: إلي أين؟ قالت: إلي غاباٍت كثيفة األشجار، طيبة الثمار. ردت هذه أرضنا. قالت الريح: هيا اركبا، أسافر ب
 األولي: أتريدي أن نرحل؟ صاحت الثانية: يا ريح، أنت ال وطن لك، أما نحن فهذا وطننا، ولن نغادره، ولن نرحل عنه ".

 الدرس الثاني: نص االستماع )الكلمة الطيبة(
" مر أحد الملوك على رجٍل حكيٍم كبيٍر السن يزرع شجرة زيتوٍن، فقال له الملك: لماذا تغرس هذه الشجرة، وهي تحتاج إلى 
سنواتٍ  لتثمر؟ قال الحكيم: غرس أجدادنا، فأكلنا، ونغرس فيأكل أحفادنا. أمر الملك بإعطائه مكافأًة على كالمه الطيب. 

ل له الملك: لماذا تبتسم؟ قال الحكيم: شجرة الزيتون تثمر بعد عشر سنين وشجرتي أثمرت أخذ الحكيم المكافأة، وابتسم، فقا
اآلن. فقال الملك: أعطوه جائزةً  أخري. ثم ابتسم الحكيم مرًة أخري، وقال شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة، وشجرتي أثمرت 

ست معه للصباح، فإن خزائن األموال ستنتهي، وكلمات الحكيم مرتين، كافأه الملك مرًة ثالثًة، ثم غادر بسرعٍة قائاًل: لو جل
 ال تنتهي ".   

 الدرس الثالث: نص االستماع )الصدق خلقي(
" ركل ناجٌح الكرة بقدمه، فخرجت الكرة من الملعب، واتجهت نحو سيارٍة أبي مروان، وكسرت شباكها، توقف اللعب، وصمت 

من المكان.  موسي: ال لن نهرب، الهروب ليس حاًل. شاهٌر: نخبر الرجل، أننا األوالد، ثم راحوا يتحاورون. سميٌح نهرب 
لم نكسر الشباك، بل وجدناه مكسورًا. سليٌم: تذكروا يا أصدقائي، قول الرسول صلي هللا عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإن 

ي كسرت الزجاج. مشى األوالد حتى الصدق يهدي إلى البر "، فالكذب ليس من أخالقنا.  ناجح: سأعترف للرجل، أنا الذ
وصلوا بيت أبي مروان، رن سليٌم جرس الباب وعندما فتح الرجل الباب، استغرب من تجمع األوالد أمامه. أبو مروان: 

 تفضلوا ...تفضلوا ...
تهم، سليٌم: كنا نلعب، فارتطمت الكرة بسيارتك فكسرت شباكها ا، سامحنا يا عمي. سامحهم أبو مروان لصدقهم وشجاع

 وعادوا فرحين إلي الملعب " .
 نص اإلمالء االختباري:

فازت مدرسة طالئع األمل للبنات في مدينة نابلس بجائزة أفضل مدرسٍة في مسابقة تحدي القراءة التي شارك فيها عدٌد كبيٌر 
جائزة أفضل  من المدارس في الوطن وخارجه، وكانت قد حصلت قد حصلت في وقٍت سابقٍ  المعلمة حنان الحروب على

 معلمٍة في العالم.
 الدرس الرابع: نص االستماع )مهنة أبي(
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كان خالد يلعب مع أصدقائه في ساحة المدرسة، طلب حساٌم أن يلعب معهم، فقال خالد: ال تلعب معنا، فوالدك عامل 
ه: لماذا تركت اللعب يا نظافٍة. غضب حسام من زميله خالد فترك اللعب، وجلس حزينًا. تقدم إليه معلم الرياضة، وقال ل

 حسام؟  حسام: لقد سخر خالٌد من عمل والدي.
 جمع المعلم الطالب وسألهم: ما أفضل األعمال والمهن؟ فأجاب كل طالبٍ  أن مهنة أبيه هي األفضل.

دمًة قال المعلم: كل األعمال والمهن تؤدي خدمة للمجتمع، وال فرق بين عمٍل وآخر، ثم سألهم: هل من مهنة ال تؤدي خ
للمجتمع؟ سكت الطالب جميعًا، وعرف خالد أنه أخطأ بحق زميله حساٍم، فاعتذر منه، وقال: لوال عمل والدك، النتشرت 

 األوساخ واألمراض.
 الدرس الخامس: نص االستماع )الرسام العجوز(

نت غنٌي، فلماذا ال تساعد الفقراء؟ كان رساٌم عجوٌز يرسم لوحاٍت جملٍة ويبيعها، وفي يوٍم من األيام وقف فقيٌر ببابه وقال: أ
 انظر كيف يوزع جارك الجزار اللحم على الفقراء، رد عليه الرسام العجوز: أنا ال أملك مااًل ألساعد به أحدًا.

انزعج الفقير من رد الرسام، وأشاع بين الناس بأن الرسام ثرٌي لكنه بخيٌل، فنقموا عليه. مرض الرسام ولم يهتم به أحٌد، 
وحيدًا. بعد موته لم يعد الجزار يرسل للفقراء لحمًا مجانيًا، وعندما سألوه عن السبب: قال: إن الرسام العجوز كان ومات 

يعطيه كل شهٍر مبلغًا من المال، ليرسل لحمًا للفقراء، واآلن قد مات توقف توزيع اللحم المجاني. لما علم الناس الحقيقة، 
 هم معه.حزنوا علي الرسام، وندموا على تقصير 

 الدرس السادس: نص االستماع )رحلٌة بال صيٍد(
استعد سمير وأصدقاؤه لرحلة صيٍد جديدٍة منذ الصباح الباكر، جهزوا قاربهم وشباكهم، وانطلقوا في يوٍم مشمسٍ  يبعث 

ودي سامي ا التفاؤل والخير واألمل. سار القارب يشق الماء بقوٍة والصيادون يهرجون: هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتن
لألرض اللي ربتنا ألقي الصيادون شباكهم في عرض البحر، وانتظروا صيدًا وفيرًا، لكن انتظارهم لم يطل، فقد هاجمهم ودي 

زورق االحتالل، وبدأ يطلق رصاصاته علي قارب الصيادين كالمطر المنهمر. أجبر الصيادون على العودة. كان أطفالهم 
 ب وال أثر للسمك فيه، ساد الصمت وخيم شعوٌر بخيبة األمل على وجوه األطفال.في انتظارهم، وعندما وصل القار 

 نص اإلمالء االختباري 
سميٌر تلميٌذ فلسطينًي زار مدينة جنين في شمال فلسطين، وتجول في البساتين الجميلة، والسهول الخضراء، ثم زار عددًا 

 من اآلثار القديمة فيها 
 الٌن في الغابة(الدرس السابع: نص االستماع )إع

في صبيحة أحد أيا الصيف الحارة، خرجت كل طيور الغابة تبحث عن الظل والماء، وتحت ظل شجرٍة تيٍن كبيرٍة احتمت 
الطيور من أشعة الشمس الحارة. قرأ الغراب إعالنًا ملصقًا على جذع الشجرة:" ثعلب الغابة يحيي جميع الطيور، ويدعوها 

 جمل غنائي أيتها الطيور!لسماع أغانيه الجميلة، ما أ
قال الببغاء: لم أسمع ثعلبًا يجيد الغناء. قالت الدجاجة: لنذهب ونستمع غناء الثعلب. لكن الحمامة قالت: هذه حيلة من 
الثعلب، وكيف نصدقه وهو عدونا، وقد أكل كثيرًا من الطيور؟!  لم تستمع الطيور إلى كالم الحمامة، فذهبت إلى حفلة 

ديٌك مغروٌر. قال الديك: لقد جئنا لنستمع إلى أغانيك الجميلة بشرط أال تعتدي علينا. وافق الثعلب على ذلك،  الثعلب يتقدمها



 

3 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

وطلب من الديك أن يصافحه. فمشي الديك متباهيًا ليعانق الثعلب. فانقض عليه الثعلب وافترسه، فهربت الطيور نادمًة على 
 تصديق عدوها الماكر.
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 االستماع )المخترع الصغير(الدرس الثامن: نص 
كان ولٌد صغيٌر يجلس مع جدته، فسمع صوتًا عاليًا كالصفير يأتي من المطبخ، فسأل جدته: ماذا في المطبخ يا جدتي؟ 

 قالت إبريق ماٍء على الموقد. قال: إن الماء ال يصفر. قالت: إنه البخار الذي يخرج من اإلبريق عندما يغلي. 
هو يندفع من اإلبريق بقوٍة، فيرفع غطاء اإلبريق إلي أعلي، ويكون سحابًة صغيرًة، ثم تختفي، فكر نظر الولد إلي البخار و 

الولد وقال: عجيب أمر هذا البخار، كيف يستطيع أن يرفع غطاء اإلبريق ثم تساءل: إذا كان البخار يستطيع أن يحرك 
لم ينس أبدًا ذلك البخار الذي رفع غطاء اإلبريق، وظل  غطاء اإلبريق فهل يستطيع أن يحرك شيئًا أكبر؟ كبر الولد، ولكنه

يفكر إلى أن نجح أخيرًا في اختراع اآللة البخارية التي تحرك السفن والقطارات وكان اسم هذا المخترع الصغير )جيمس 
 واط(.

 الدرس التاسع: نص االستماع )عاقبة الخيانة(
، وتركه عند صديٍق له، حتى يرجع من سفره، وأخبره أن به ألف ديناٍر. جمع رجٌل أمواله ووضعا في كيسٍ ، ثم أغلقه بإحكامٍ 

وسوس الشيطان للصديق، ففتح الكيس، وأخذ الدنانير الذهبية، ووضعها مكانها دراهم فضيًة، ثم أغلقه. وبعد مدٍة طويلٍة عاد 
. ذهب الرجل إلي القاضي وشكا إليه، الرجل، وطالب صديقه برد األمانة، فأحضر الكيس فلما فتحه، لم يجد دنانيره الذهبية

فطلب القاضي الخصم، فلما جاء سأله: متي ترك الرجل الكيس معك؟ قال الرجل: منذ خمس سنواٍت. ففتح القاضي الكيس، 
وقرأ المكتوب على الدنانير، فوجدها قد صنعت منذ سنتين، فأمره القاضي أن يعيد الدنانير إلى صاحبها، وعاقبه على خيانة 

 نة.  األما
 نص اإلمالء االختباري 

شاركت أميرة في مسابقٍة ثقافيٍة، فكتبت قصٍة قصيرٍة نالت إعجاب الجميع، ونشرت في إحدى الصحف اليومية. فازت أميرة 
 بجائزٍة قيمٍة، وحصلت على اشتراكٍ  مجانٍي في إحدى مجالت األطفال.

 الدرس العاشر: نص االستماع )وطني األجمل(
شاهدة البرامج الثقافية على التلفاز أو على اإلنترنت، وذات مساٍء شاهدت برنامجًا ثقافيًا عن الحيوانات سلوى فتاٌة تحب م

 وقد أعجبت بجمال الطيور الملونة والغزالن السريعة والتماسيح الضخمة.
، هل نستطيع أن في الصباح، وعلى مائدة اإلفطار حدثت والدها عما شاهدته على شاشة التلفاز، وقالت له: يا والدي  

 نشاهد مثل هذه الحيوانات في وكننا فلسطين؟ 
 الوالد: نعم يا سلوى، في بالدنا توجد حديقٌة كبيرٌة للحيوانات المتنوعة.

 سلوى متلهفًة: أين؟ أين؟  الوالد: في مدينة قلقيلية التي تشتهر بالجوافا وبيارات البرتقال والليمون.
 ، فأنا متشوقة لرؤية الحيوانات عن قرٍب.سلوى: متي ستأخذني إليها يا والدي

 الوالد: يوم الجمعة سنذهب جميعًا إلى الحديقة، جهزي آلة التصوير حتى تبقي هذه الرحلة ذكري جميلًة في قلوبنا.
 الدرس الحادي عشر: نص االستماع )من حكايات الجدة(

أن يطير الندي، نحمل المناجل، والماء والزاد، وعندما  قالت الجدة: يا هند، كنا نمضي مبكرين إلى الحقول رجااًل ونساًء قبل
نصل الحقول، نقف جنبًا إلى جنبٍ . أمام السنابل الذهبية، نحصد بمناجلنا الحادة بسرعةٍ  مندهشٍة، وكأننا في سباقٍ .   

 هند: إنه عملٌ  شاٌق يا جدة!
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ومع هذا كنا نستمتع بالعمل الذي يسوده التعاون  الجدة: نعم، ولكننا تعودنا عليه، وخصوصًا عندما تشتد حرارة الشمس،
 واإلخالص.

هند: وما المتعة فيه؟  الجدة كنا نقطع العمل باألهازيج الشعبية، والحكايات والنوادر ونشعر أننا نجمع خير األرض وبركتها، 
 فنغني: 

 شد زنودك يا فالح                   بكرة عالغلة ترتاح
 ازرع قمح ازرع فول               صل عل طه الرسول 

 يا فالح شد ذراعك                تا ملي صاعي وصاعك 
 الدرس الثاني عشر: نص االستماع )البستاني والثعلب( 

، واشتهي كان بستانٌي يعتني بأشجاره كل يوٍم، يسقيها ويقلمها، وذات مساٍء مر بالبستان ثعلٌب جائٌع، فرأي الثمار الناضجة
أن يأكل منها، فكر كيف سيدخل البستان. دار الثعلب حول السور، وجد فتحًة في أسفله، فدخل منها بصعوبٍة، وبدأ يأكل 

 الفواكه حتى انتفخ بطنه، ولما أراد الخروج لم يستطع.
 قال في نفسه: أتظاهر بالموت، وعندما يجدني البستاني هكذا سيرميني خارج السور، فأهرب وأنجو.

رأي البستاني بعض األغصان مكسرًة، عرف أن أحدًا تسلل إلى البستان، فبحث حتى وجد ثعلبًا ممددًا على األرض، بطنه 
 منفوٌخ وعيناه جاحظتان. فقال البستاني: نلت جزاءك أيها الماكر، سأحضر فأسًا، وأحفر لك حفرًة ألدفنك فيها.

منها، ثم التفت إلى البستان، وقال: ثمارك لذيذٌة، ولكني لم أستفد منك  اختبأ الثعلب، وعند الفجر خرج من الفتحة التي دخل
 شيئًا دخلت إليك جائعًا، وكدت أدفن حيًا.

 الدرس الثالث عشر: نص االستماع )رسالة إلى صديقتي( 
 كتبت روان رسالًة إلى إحدى صديقاتها في الجزائر تدعي وفاء، تحدثها فيها عن مدينتها الخليل.

ء، تحيًة طيبًة وبعد، مدينتي عريقٌة أسسها الكنعانيون قبل آالف السنين، وسميت بهذا االسم نسبة إلي نبي هللا عزيزتي وفا
إبراهيم الخليل عليه السالم. يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمٍة تقريبًا، فيها عدد من المباني التاريخية كالحرم اإلبراهيمي، 

 رها.وبركة السلطان، وكنيسة المسكوبية وغي
تحتوي البلدة القديمة عددًا من األحياء مثل: حي القزازين، وحي القلعة، وحي بني دار وغيرها، وتشتهر بأكلتها المشهورة 

 )القدرة(.
 تشتهر الخليل بعدٍد من الصناعات كصناعة األحذية والجلود والزجاج، ويزرع العنب فيها بكثرةٍ  بأنواعه المختلفة.

لبي لزيارة فلسطين، لتتعرفي على مزيٍد من المدن واألماكن الجميلة التي يحتضنها هذا الوطن عزيزتي وفاء، أدعوك من ق
 الجميل. 

 صديقتك المخلصة " روان الخليل "
 الدرس الرابع عشر: نص االستماع )الحمار والثور( 

الحمار: تمارض أيها الثور،  مستريٌح يا صديقي، وأنا أحرث في الحقل كل يوٍم. أجاب –دائمًا  –قال الثور للحمار: أنت 
 وامتنع عن األكل والعمل، فتستريح.

 في الصباح الباكر، نظر الحراث إلى ثوره فوجده مريضًا، فأبقاه في الحظيرة، وساق الحمار إلى الحقل بداًل منه.
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الثور، فاستراح، بعد عملٍ  شاٍق، عاد الحمار متعبًا فشكره الثور المستريح على نصيحته. قال الحمار في نفسه: نصحت 
بينما أضررت بنفسي، ما أتعسني! ثم قال للثور: سمعت الحراث يقول: إن بقي الثور مريضًا فسأبيعه للجزار ليذبحه، وأنا 

 خائٌف عليك.
 قال الثور: غدًا سأخرج للعمل، وفي تلك الليلة أكل الثور علفه، حتى لم يبق شيئًا معه في المذود.

  االستماع )عمر واألطفال الجياع(الدرس الخامس عشر: نص 
خرج الخليفة عمر بن الخطاب، ليتفقد أحوال المسلمين، فوجد امرأًة معها صبيٌة يبكون، وقدرًا على النار فقال عمر: السالم 

 عليكم. 
 قالت المرأة: وعليكم السالم.    قال: ما بالكم؟ لماذا يبكي الصبية؟   قالت: من الجوع.

 النار؟  قالت: ماٌء أشغلهم به فيظنونه طعامًا وينامون.قال: وأي شيءٍ  على 
فبكي عمر، ورجع مسرعًا إلي بيت المال، فحمل كيسًا من الدقيق، وجرة سمٍن حتى وصل إلي بيت الصبية، ثم وضع الدقيق 

فة فرٌح بهم، والسمن في القدر على النار، وجعل ينفخ تحته، حتى نضج الطعام، فأطعم الصبية حتى شبعوا، وناموا والخلي
 ثم أمر لهم بنفقٍة.

 نص اإلمالء االختباري 
 أين يعيش الدب القطبي؟ •
 ما أبعد القمر! •
 متي يأتي عيد الفطر؟ •
 ما أسوأ الكذب! •
 كم دورًة لألرض؟  •
 بم تشتهر مدينة سلفيت؟  •

================================================================== 
 
 
 
 

 التعليمي تجدون إجابه الكراسة بالكاملتابعوا موقع الميار 
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 الدرس األول: حيفا والنورس

 
 
 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 بنـات بنتـان بنـت بعـد قـرب الـتـنـك الصفيـح
 صفيح / صفائح صفيحتـان صفيحـة تكـره تحـب يأخذهـا يصحبهـا

 البحـار البحـران البحـر يتركهـا يصحبهـا ركـب صعـد
 أذرع ذراعـان ذراع وقفـت جلسـت أمسكهـا أخذهـا
 أيــدي يــدان يــد قريبـا   بعيـدا   أخبـرك أحدثـك

 طيـور طائـران طائـر نـزل صعــد أبعـد دفـع
 الشواطـئ الشاطئـان الشاطـئ أمـام خلـف ودعني تركنـي
 األجـداد الجـدان الجــد سحـب دفـع اختفاء/غياب غـروب

 قـوارب قاربـان قـارب الضعيفـة القويـة وراء خلـف
 شبـاك شبكتـان شبكـة تضحـك تبكـي رجـوع عـودة
 المـرات المرتـان المـرة مسرورة، سعيدة   حزينـة ظلـت بقيـت
 رمـل / رمـال رملتـان رملـة مـات ُوِلــد   بجانـب قـرب

 مـدن مدينتـان مدينـة شـروق  غـروب يـــديـه ذراعيه
 بيـوت بيتـان بيـت ذهـاب عـودة مركب قارب  

 جميالت جميلتان جميلة  قبيحة جميلة يتوجه يتجه    
 عادات عادتان عادة يترك يحمل شاهدته رأته    
 النوارس النورسان النورس ترجع تذهب اتجاه نحو   
 األيام  اليومان اليوم أذهب أعود عاصمة دولة لبنان بيروت   
    قامت جلست كما تعودت، طبع عادات 

    بكي ضحك تفكر، تتصور تحلم
    لحقت به سبقته ذهبت قبله  سبقته  

    قليال    كثيرا   قعدت جلست
    رفعها  أنزلها  أسافر عبر البحر أبحر
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 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

تعيش في بيتٍ  من الصفيح قرب البحر في بيروت، تحب البحر، وتحب جدها، الذي يصحبها بقاربه " حيفا بنٌت 
 الصغير، وكان يقول لها دائما : حيفا جميلٌة.

 ....................................................أين تعيش حيفا؟ ....................................... -1
 ......................................................................................ماذا تحب حيفا؟ ..... -2
 .................................لماذا تعيش حيفا في بيت من الصفيح في بيروت؟ ......................... -3
 أكتب حسب المطلوب:  -4

 يصحبها: .............  : .............              أ. مرادف: تعيش ...........                الصفيح
 ب. مضاد: تعيش ...........               تحب: ...............    

 بنت: ..................          قارب: ..............                  ج. جمع: بيت ...............     
 د. مثني: البحر .............

 .....................................................في جملة من تعبيرك.  تعيش في(ضع التركيب اللغوي )   -5
  فرق في المعني بين ما تحته خط:-6

 تعيش في بيروت.                                 ) ........................... ( حيفا .أ
 ) ........................... (                توجد علي ساحل البحر المتوسط.   حيفا .ب

 :استخرج من الفقرة السابقة-7
 كلمة بها الم قمرية ..................   كلمة بها الم شمسية ................                       

 .................كلمة بها تنوين فتح      كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ..........                      
 كلمة بها مد باأللف ................                          كلمة بها مد بالواو ..................

رأته ذات يوم يحمل شباك الّصيد، ويتجه نحو القراب. سبقته وجلست فيه كعادتها، لكنه أخذ بين ذراعيه، وأنزلها 
 هذا اليوم.   جدا فا، ألنني سأبحر بعيدا  لن تذهبي معي هذه المرة يا حي قائال :

 .....................................ماذا فعلت حيفا حين رأت جدها يتجه نحو القارب؟ ................... -1
 ..................................لماذا لم يصطحب الجد حيفا في المرة األخيرة؟ .......................... -2
 أكتب حسب المطلوب:  -3

 جمع: اليوم...............                         ذراع: ..................
 مرادف: نحو ..............                      جلست: ................
 مضاد: يحمل .............                      سبقته: .................

 .....................................................( في جملة من تعبيرك.ست فيجلضع التركيب اللغوي ) -4
 استخرج من الفقرة السابقة: -5
 ............   ...كلمة بها الم قمرية .......        كلمة بها الم شمسية ................     
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 تنوين فتح ......................كلمة بها    كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ...............      
صعد إلى القارب، وقال: هناك حيفا ثانيٌة تنتظرني خلف البحر جميلٌة مثلك، وحين أعود سأحدثك عنها كثيرا ، دفع 

 القارب بيديه القويتين، وأبحر بعيدا ، أما حيفا، فجلست على الرمل تنتظر عودة جدها وهي تبكي.
 .................................................................................من هي حيفا الثانية؟  -1
 ..................................لماذا جلست حيفا على الرمل تبكي؟ ................................ -2
 ..................................ما واجبنا نحو مدننا وقرآنا الفلسطينية؟ .............................. -3
 ................................( على ماذا يدل التعبير السابق؟ ............دفع القارب بيديه القويتين) -4
 أكتب: -5

 سأحدثك: ..................  مرادف صعد: ..............          
 ..................مضاد خلف: ...............            تبكي: 

 الرمل: ...................           جمع القارب: .............           
 هات مرادف ما تحته خط: -6

 القارب بيديه القويتين                           )..............................( دفع .أ
 ..............................()  الطالب رسومه الجامعية                       دفع .ب
 )..............................(       تقع علي ساحل البحر المتوسط          حيفا .ت
 )..............................(          انتظرت جدها حتي غروب الشمس    حيفا .ث

 ...................................................( في جملة من تعبيرك صعد إليضع التركيب اللغوي ) -7
 :استخرج من الفقرة السابقة -8

 ................كلمة تنتهي بتاء مربوطة .............                كلمة بها تنوين ضم ...........
 ......كلمة بها الم قمرية ......................          كلمة بها تنوين فتح .....................   
 ................كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ......           كلمة بها الم شمسية ..................    

اسمها حيفا، وقد تركني،  سمعها طائر النورس، فقال لها: لماذا أنت حزينٌة هكذا؟ قالت حيفا، جدي يحب بنتا  
بنتا ، إنها مدينته التي ولد فيها. بقيت حيفا على الشاطئ وذهب إليها. ضحك النور، وقال: حيفا األخرى ليست 

 حتى غروب الشمس تحلم بحيفا الثانية.
 ..............................................ماذا سأل طائر النورس حيفا؟ ............................ -1
 ................................................لماذا كانت حيفا حزينة؟ ................................ -2
 ...........................................ما المقصود بحيفا األخرى؟ .................................. -3
 مرادف: بقيت .........            المطلوب: أكتب حسب  -4

 تركني: ...............              ولد: .................     مضاد: حزينة ............    
 اسم: .................               مدينة: ............... جمع: طائر ..............        
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 ..................................................... ( في جملة من تعبيركذهب إليضع التركيب اللغوي ) -5
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -6

 طائر النورس (  -الحمام    -) البلبل                    . سمع ...............بكاء ليلي                    ا
 المتوسط(  –األحمر  –)الميت      . حيفا مدينة تقع علي ساحل البحر....................بفلسطين.ب

 السابقة:استخرج من الفقرة  -7
 كلمة بها تنوين ضم ........................            كلمة بها تنوين فتح ......................
 كلمة تنتهي بتاء مربوطة .................               كلمة بها مد باأللف ......................

 كلمة بها الم شمسية ....................        كلمة بها تاء مبسوطة ......................     
 التدريبات اللغوية

 

 متي: نسأل بها عن الزمان      ،      أدوات االستفهام أين، متي        أين: نسأل بها عن المكان   
 )أ( أكتب سؤاال  تكون إجابته ما تحته خط:  
 .............................             في عام الفيل..ولد سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم 1
 ..............................                       في فصل الخريف. نقطف ثمار الزيتون 2
 .............................      .                           بجوار المسجد. تقع مدرستنا 3
 ..............................                                  صباحا   . نذهب إلى المدرسة 4
 ..............................            ساحل البحر األبيض المتوسط. تقع مدينة رفح علي 5
 ..............................                           األول من مايو. يصادف يوم العمال 6

 جمل اآلتية باختيار الكلمة المناسبة )أين * متي(: )ب( أكمل ال
 . ............. يصوم المسلم؟3.............. يعيش األسد؟                                    .1
 .  ..............تقع قبة الصخرة؟   4                       ..............تذبح األضاحي؟           .2

 االستفهام المناسب مما بين القوسين:)ج( اختر اسم 
 ماذا(   -متي      -)أين    ...........ينزل المطر.                             .1
 ماذا(   -أين       -) ما         ........... يسعي الحاج.                        .2
 من  (      -متي     -)  أين               ..........يوجد الحرم اإلبراهيمي         .3
 ما  (   -أين    -)  متي             ..........وقعت معركة بدر                  .4

                             
 

 صنف الكلمات اآلتية بحسب الجدول:  (أ)
 وجيه[ –يده   -هرة   -لعبت   -بنات   -الصخرة  -شفاه  -كتبه   -سارت   -]مساحة                    

 كلمات تنتهي بهاء مغلقة  كلمات تنتهي بتاء مبسوطة  كلمات تنتهي بتاء مربوطة 

 اإلمالء
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 أكمل الكلمات اآلتية بوضع بـ )ه، ـه، ـة، ة، ت(: (ب)
 الكر.......              القصـ....                البيـ........               قابلـ.....               شفا.....   

 أعد ترتيب الجمل اآلتية لتكون فقرة::      التعبير
 )     (  فوجد مبلغًا كبيرًا ، اشتري به هدية لطيفة .

 ( وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس فتح الصالة .   )  
 )     ( وكان يضع فيها كل يوم نصف قرش من مصروفه .

 )     ( وفي يوم األم قدم تيسير الهدية ألمه في حفل المدرسة .
 )     ( سرت األم بالهدية وشكرت ابنها علي هذا االعتراف الجميل .

  فر فيها ما تبقي معه من النقود .)     ( اشتري عادل حصالة ليو 
 النشيـــــد: )جنـة الـدنيــا(

 جنة الدنيا .............               حبها ...........فؤادي                             
 ...........في كل وادي              ............للعين بادي
 في ...........والسهول              في البوادي و.........

 ....في صباحٍ  او أصيل                حسنها للعين ......
 في ...........الماء يجري             بين أعشابٍ وزهر                             

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 جنـات جنتـان جنـة اآلخـرة الدنيـا امتأل مـْلء

 أفئـدة فـؤادان فـؤاد فـارغ  مـلء أرض قليلة العشب  البـوادي
 ُعيون / أ ْعُين عينـان عيـن ُقْبـح ُحْسـن جمال ُحْسـنُ 

 السهـول السهـالن السهـل مسـاء صبـاح  ظاهر وواضح بـاد
 الحقـول الحقـالن الحقـل كـره حـب األرض المرتفعة الروابـي
 بـالد بلـدان بلـد شـر خيـر  قلبـي فـؤادي
 وْديـان واديـان وادي مختفـي بـاد وقت غروب الشمس أصيـل

 الروابـي الرابيتـان الرابيـة  يتوقـف يجـري  جريـان انسيـاب
 البـوادي الباديتـان الباديـة  الغدو أصيل  يركض / يسيل يجـري 
 األعشاب/العشب العشبتـان العشبـة    الرائحـة الطيبـة  الشـذا

 أزهار      زهران زهر   البساتين الحقول
 الدني        الدنيا    ينتشر يسري 
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 حسنها ............. باد     في الشذا العطري ........                                  
 

 أكمل النشيد السابق. -1
 يتحدث النشيد السابق عن ..................... -2
 ت النشيد هي .........................وصفت بالدها بـ........................الشاعرة التي كتب -3
 .............................................ما المقصود بجنة الدنيا؟ ............................ -4
 ......................ما واجبنا نحو وطننا فلسطين؟ .............................................. -5
 .........................و...............و........ها الشاعر في بالده .........من المظاهر الطبيعية التي ذكر  -6
 ..........................................أين يري الطفل خيرات بالده؟ .................................. -7
 .....................................ى " رائحة بالد الشاعر فواحة وجميلة ".......أكتب البيت الذي يدل عل -8
 ......................................أكتب البيت الذي يدل على أن " تضاريس فلسطين متنوعة " ......... -9

 ...........................)خيرها في كل وادي( تدل هذه العبارة على ............................. -10
 أكتب حسب المطلوب:  -11

مرادف: أصيل ..................                         فؤاد: ....................                   -أ
 جنة: ......................                مثني: عين ....................          

 البوادي: .................                        مفرد: الروابي ..................  -ب
 مضاد: حسنها ..................                         حبها: ..................... -ت

 .............................................................. " في جملة من تعبيرك شذا وظف كلمة "-12
 : استخرج من النشيد-13

 كلمتان متضادتان .............، ...............              مفرد )أفئدة( ......................
 كلمة بها مد بالياء ................          كلمة بها الم شمسية ..........................      

 مع كلمة " عشب " .............ج   كلمة بها تنوين كسر ..........................             
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 الدرس الثاني: يوم الشجرة

 لفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: اقرأ ا
 األسئلة:  (أ)

 ..................................................................أين ذهب سليم وأخته عبير؟ .......... -1
 ..........................................والديهما إلى المشتل؟ ..........متي ذهب سليم وعبير بصحبة  -2
 .....................................ما المناسبة التي نحتفل بها في الخامس عشر من كانون الثاني؟ .... -3

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 أخـوات أختـان أخـت البارحة/أمس غـدا   مكان تزرع فيه النباتات المشتل

 اآلبـاء األبـوان األب يخلع/يقلع يـزرع نبتة جديدة شتلة
 األشجـار الشجرتان الشجرة أهمـل اعتنـى غرس زرع

 ورود وردتـان وردة صُغـرت كبـرت اهتمت اعتنت
 الحقـول الحقـالن الحقـل ذبلـت أزهـرت وقت جني الثمار موسم القطاف

 مواسـم موسمـان موسـم قسـوة/عنف لطـف يفتش / يتفحص      يقلب
 حبات/ حب حبتـان حبـة أبطـأ أسـرع بمرافقته بصحبته

 المشاتـل المشتـالن المشتـل عاد/رجع ذهب   بعض بضع
 شهـور شهـران شهـر الزرع القطاف البيدر الحقل

 شتـالت شتلتـان شتلـة الكبيرة الصغيرة الجني القطاف
 زيتـون  زيتونتـان زيتونـة   ينتقي يختار

 حدائـق حديقتـان حديقـة   أطلب أريد
 أغصـان غصنـان غصـن   نمت كبرت

 منازل منزالن منزل   نورت أزهرت
 أيام يومان  يوم          بهدوء بلطف

      أخرجت ثمار أثمرت 
      صرخ،صاح بصوت عالي صاح 

الثاني يوم ذهب سليٌم وأخته عبير بصحبة والديهما إلى المشتل، فقال األب: غدا  الخامس عشر من شهر كانون 
 الشجرة، وأريد من كلِّ منكما أن يختار شتلة   يزرعها، اختار سليم شتلة زيتونٍ ، أما عبير فقالت سأختار ورودا .
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 ......................................................ماذا طلب األب من أبنائه؟ ....................... -4
 ...................................ماذا اختار سليم وعبير من المشتل؟ .................................. -5
 ...................................ما رأيك في أب يجبر ابنه على اختيار شيء ال يحبه؟ ................ -6

 ين القوسين:)ب( اختر اإلجابة الصحيحة مما ب  
 المشتل[  -المزرعة   -]البستان                 ذهب سليم وأخته بصحبة والديهما الي            .1
 [  15/12  -  15/11  -  15/10 ]         يوم الشجرة في تاريخ ..... من كل عام                 .2
 برتقال  [  -زيتون    -] تفاح     اختار سليم شتلة                                              .3
 فواكه  [  -خضار    -اختارت عبير شتلة                                              ] ورود   .4

 )ج( أكتب حسب المطلوب: 
 .............يزرع .....  ............  مضاد: غداً  ..............  مرادف: بصحبة ............  المشتل .......    
 مثني: الشجرة .........جمع: شتلة ................. المشتل ..................  مفرد: وروداً .................       
 )د( ضع التراكيب اللغوية في جملة من تعبيرك:    

 .................................................................)ذهب إلي(: .................. -
 .................................................................)أريد من(: .................... -

 )هـ( استخرج من الفقرة السابقة ما يلي: 
 كلمة بها تنوين فتح .................                          كلمة تنتهي بتاء مربوطة ................... -
  ..الم قمرية ...................                         كلمة بها الم شمسية ......................كلمة بها  -

زرع سليٌم الزيتونة في الحقل، وزرعت عبير الورود في حديقة المنزل. اعتنت عبير بالورود فكبرت وأزهرت، 
يتونته، وبينما كان يقلب أغصانها الصغيرة واعتني سليٌم بشتلة الزيتون، وفي موسم القطاف أسرع سليٌم إلى ز 

 بلطفٍ ، صاح: أمي، أبي، عبير، انظروا زيتونتي أثمرت، وعليها بضع حباتٍ !
 )أ( األسئلة:      
 ........................................ماذا زرع سليم؟ وماذا زرعت عبير؟ .............................. -1
 ....................................................... وأين زرعت عبير ورودها؟أين زرع سليم الزيتونة؟  -2
 ...................................................هل اعتني سليم وعبير بما زرعوا؟ .................... -3
 ...........................................لماذا أسرع سليم إلي الزيتونة في موسم القطاف؟ .............. -4
 ..............................................ماذا وجد سليم علي أغصان زيتونته؟ ...................... -5
 ............................................كيف سأعتني بأرضي وأحافظ عليها؟ ........................ -6
 ار؟ ولماذا؟لو كنت مكان سليم ماذا تخت -7

............................................................................................................. 
  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:)ب(
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 البيت[ –الحقل  –]  المدرسة     زرع سليم الزيتونة في ..........                .أ
 زهرت [ –ذبلت  –كبرت شتلة عبير و.............                 ]  أثمرت  .ب
 أوراق [-أغصان     -]   ثمار    قلب سليم ............الزيتون                  .ت

  أكتب حسب المطلوب:)ج(     
 أسرع ......................   مضاد: اعتني ..........مرادف: اعتنت ...............     القطاف ..............     

 مثني: حديقة ................مع: الحقل ................    حديقة ................   ج     
   ضع التركيب اللغوي )زرع في( في جملة من تعبيرك)د(    

..................................................................................................................... 
 :فرق في المعني بين ما تحته خط)هـ(    

 ....  ...............   شتلة زيتون سليم زرع  .أ
 ...................     سليما  رد أحمد رداً  .ب
 ...................  .سليما  غادر محمود المستشفى  .ت

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:  )و(   
 كلمة بها الم قمرية ................  كلمة بها الم شمسية ............                       -
 كلمة بها تنوين ضم ............                        كلمة بها تنوين كسر ............... -
 ..................كلمة بها مد بالياء   كلمة تنتهي بتاء مربوطة ......                        -

 التدريبات اللغوية
 

 أدوات االستفهام )كيف، كم، لماذا(  
 لماذا: لالستفسار عن السبب   –كم: لالستفسار عن العدد  –كيف: لالستفسار عن الحال 

  أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة )كيف، كم، لماذا(:)أ(  
 . ......... اشتري الوالد هدية؟3                                  ..........وقف الطالب؟  .1
 . .......... كانت المسرحية؟4                                   .........قصة قرأ تيسير؟ .2
 . ...........عدد سور القرآن الكريم؟ 6........خرجت األم من المنزل؟                              .5
 سؤاال  تكون إجابته ما تحته خط فيما يأتي:  أكتب)ب( 

 ......................؟............................     ليشتري الخضار والفواكه..ذهب تيسير إلي السوق 1
 ..............؟....................................                                   ممتعا .. كان الدرس 2
 ..................... ؟............................              .             عشرين صفحة.  قرأ خليل 3
 
 

 اإلمالء
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 صنف الكلمات اآلتية بحسب الجدول:  (أ)
 أثمرت[ -أغصانه   -زيتونة  –شتلة  –بصحبة  -حبات  -]أخته               

 كلمات تنتهي بهاء     كلمات تنتهي بتاء مبسوطة  كلمات تنتهي بتاء مربوطة 
   

 
 التعبير

 رتب الجمل اآلتية لنكون فقرة: (أ)
 )   ( حضر مدير المنطقة وبعض الزوار .

 )   ( عزف فريق الموسيقي السالم الوطني .
 )   ( أقامت المدرسة احتفاالً  لتكريم الفائزين .

 )   ( بدأ الحفل بالقرآن الكريم .
 ( غني الطالب األناشيد الجميلة . )  

 : رتب الجمل التالية لتكون فقرة مترابطة المعني) ب ( 
 ]   [ وقع علي األرض بدراجته .

 ]   [ شكر األب الرجل علي مساعدته .
 ]   [ كان محمد يلعب بالدراجة في الشارع .

 ]   [ مر رجل فوجد محمد مصاباً  ، فاتصل باإلسعاف .
 [ حضرت سيارة اإلسعاف بسرعة ، وأوصلته إلي المستشفى . ]  

 الدرس الثالث: الّراعي والذئب

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 األزمـان الزمنـان الزمان مـات عـاش االستهـزاء السخريـة
 الُرعـاة الراعيـان الراعـي حديـث قديـم الحقـل المرعـى
 األيـام اليومـان اليـوم االحتـرام السخريـة يصـرخ يصيـح
 الذئـاب الذئبـان الذئـب الصـدق الكـذب المساعـدة النجـدة

 القـرى  القريتـان القريـة دخـل خـرج انطلقوا/أسرعـوا هبـوا
 أصـوات صوتـان صـوت منخفـض عــال لمساعدتـه لنجدتـه
 بيــوت بيتـان بيـت يبكـي يضحـك عـادوا رجعـوا

 فــؤوس فأسـان فـأس صـادق كـاذب أعـاد كـرر
 كاذبـون  كاذبـان كـاذب ذهبـوا رجعـوا يطلب النجـدة يستنجـد

 حكمـاء حكيمان حكيـم يكذبـوه يصدقـوه الرجل العاقل حكيـم
 أغنام غنمتان غنمة سعيـدا /فرحا /مسرورا   حزينـا   نتائج/نهايات عواقبه
 عواقب عاقبتان عاقبة مطمئنـا   خائفـا   سيء وضار/ كبيـرة وخيمـة
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"عاش في قديم الزمان أحد الرعاة، وقد اشتهر بالسخرية والكذب، ففي أحد األيام خرج مع غنمه إلى المرعي، 

وأخذ يصيح بصوتٍ  عالٍ : النجدة! النجدة! لقد هاجم الذئب أغنامي. سمعه أهل القرية، فهبوا بعصيهم وفؤوسهم 
، ووجدوا الراعي يضحك بصوٍت عالٍ ، فعرفوا أنه لنجدته، لكنهم عندما وصلوا إلى مكان الراعي، لم يجدوا الذئب

 بيوتهم ". إلىكاذب، ورجعوا 
 :األسئلة (أ)
 ...................................................................بم اشتهر الراعي؟ ................... .1
 ............................................لماذا أخذ الراعي يصيح بصوت مرتفع؟ ..................... .2
 .............................................ماذا كان يقول الراعي عند صراخه؟ ........................ .3
 ...........................................ماذا فعل أهل القرية بعد سماع نداء الراعي؟ .................. .4
 ..........................................تفاجؤوا أهل القرية عندما وصلوا عند الراعي؟ ............. بماذا .5
 ...................................................هل كرر الراعي سخريته وكذبه؟ ....................... .6
 ما رأيك في تصرف الراعي عندما طلب النجدة؟ ولماذا؟ .7

............................................................................................................. 
اذكر حديثًا شريفًا يحث على الصدق؟  .8

............................................................................................................. 
 :أكمل الفراغ( )ب
 ...................خرج الراعي إلي المرعي مع ........ -1
 .....أغنام الراعي...هاجم ........... -2
 اشتهر الراعي بـ......................و.................... -3
 عرف أهل القرية أن الراعي ....................فرجعوا إلى بيوتهم. -4

 :أكتب حسب المطلوب)ج(   
 مرادف: السخرية ...............           النجدة ............                اشتهر ................ -
 ...........               كاذب ......................           عال .......مضاد: الكذب ........ -
 ..             أغنامي .............الرعاة ............. مفرد: بعصيهم ................            -
 ...........ي ................           مثني : صوت .......المرع..................             جمع: الذئب -

 أماكن مكانان مكان صغيـرة وخيمـة عرف اشتهر
 عصي  عصا غادروا  وصلوا اإلغاثة، طلب المساعدة  النجدة 
 األعمال   العمل بدايات عواقب استهزاء سخرية
    غادروا وصلوا  جزع مضطرب خائف

      حذار، تحذير إياك
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 :  ضع التراكيب اللغوية في جملة من تعبيرك)د(   
 .........................................................................عاش في: ...................... -
 ...........................................................................اشتهر بـ: ..................... -

 : فرق في المعني بين ما تحته خط)هـ( 
 ..........(الغرب.   )........هة الهواء من ج هب.  2  ة لنجدة الراعي.    ).................(  أهل القريهب  .1
 بعصيهم وفؤوسهم لنجدته  : فهبواالتاليحاك النمط اللغوي )و( 
 فهبوا ...........................لـ............................      
 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)ز( 

 كلمة بها مد بالياء ................   كلمة تنتهي بتاء مربوطة ............                        -
 كلمة بها الم شمسية ............... ...                      كلمة بها الم قمرية .................. -
 كلمة بها همزة قطع ...................                        كلمة بها تنوين كسر ............... -

ل مرة  أخري، وفي المرة الثالثة هاجم الذئب غنم الراعي، وأخذ يصيح ويستنجد بأهل القرية، كرر الراعي هذا العم
 لكنهم لم يصدقوه، فأكل الذئب إحدى أغنامه.

 :األسئلة     
 .........................................ماذا فعل الراعي عندما هجم الذئب على غنمه؟ .................. .1
 .........................................أهل القرية الراعي؟ .............................. لماذا لم يصدق .2
 ثالث مرات(      -مرتان        -كذب الراعي علي أهل القرية ....................         )مرة     .3
 الثالثة(       -الثانية       -)األولي مرة ................           هجم الذئب على الغنم في ال .4
 : أكتب حسب المطلوب .5

 مثني: المرة ........................                           جمع القرية: ................
 مضاد: يصدقوه ..................                             مرادف كرر: ................

 فرق في المعني بين ما تحته خط: .6
 الراعي يصيح.      )....................( أخذ. 2الطالب الدفتر. ).....................(     خذ أ .1

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي .7
 كلمة بها الم شمسية ..............                         حرف جر .................. -
  كلمة تنتهي بتاء مربوطة ....................                       كلمة بها الم قمرية ................. -

رجع الراعي الي القرية خائفا  حزينا ، وندم على سخريته من الناس، فقال له حكيم القرية: يا بني: إياك والكذب، 
 فالكذب عواقبه وخيمٌة.

 األسئلة:
 ............................................................................كيف رجع الراعي إلي القرية؟  .1
 ..................................................مم حذر حكيم القرية الراعي؟ ........................... .2
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 ما رأيك فيما فعله الراعي؟  وبم تنصحه؟ .3
............................................................................................................. 

من القصة؟  يدهافنستما العبرة التي  .4
............................................................................................................. 

 ...................................................التركيب اللغوي )ندم علي( في جملة من تعبيرك...... ضع .5
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: .6

 مبسوط[ –خائف حزين  –]خائف .............                رجع الراعي الي قريته ... .1
 النميمة[  –الغيبة   –..             ]الكذب نصح الحكيم قائال له إياك و........... .2

 أكتب حسب المطلوب:  .7
 مرادف: وخيمة ..................                              مثني: حكيم ................

 جمع: القرية ..................                            مضاد: خائفاً  .................
 الفقرة السابقة ما يلي:استخرج من  .8

 كلمة بها الم شمسية ............                   كلمة بها الم قمرية ................ -
 حرف جر ...............  كلمة بها تنوين ضم ..............                 -
 

 التدريبات اللغوية       
 

 مراجعة أدوات االستفهام )أين، متي، كيف، كم، لماذا(                 
 )أ( أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة )أين، متي، كيف، كم، لماذا(:  

 . ............... تغيبت عن مدرستك باألمس؟ 3........... عمرك اآلن              .1
 ستسافر إلى مصر؟. ......... 4 ..... تسكن اآلن يا تيسير؟    .... .2
 .......... أنجبت القطة صغارها؟5

 )ب(ضع سؤاال   تكون إجابته ما تحته خط:
 .                       ..................................................؟تسع سنوات. عمري اآلن 1
 ...............................................؟..           ..لينمو ويكبر. نضع النبات في الشمس 2
 ...................................................؟              في شهر رمضان. يصوم المسلمون 3
 ..........................................؟..........                    بوجه باسم ٌ . أستقبل ضيفي 4
 ..................................................؟ .                         في البحرمك . يعيش الس5
 

    
 التعبير               
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 :  عبر عن الصورة بجملة مفيدة    

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

 
 

 النشيـــــد: )مـن أغـانـي الـرُّعـــــاة(
 
 

 األفق ....................................جميال                  يمأل 
 وهلمي يا ..................................               فأفيقي يا .....

 واتبعيني يا شياهي                        بين ...................الطيور
 واملئي .............ثغاء                     ومراحا  وسرور                      

 و...........همس السواقي             وانشقي عطر ...............
 . أكمل النشيد السابق.1
 .............................................................. ماذا طلب الراعي من خرافه؟ ....................2
 ..................................................................... ما الذي يمأل األفق؟ .....................3
 .................................... ينادي الراعي علي .................4
 .................... يسمي صوت الخراف والشياه .......................5
 ......       يا شياهي أسلوب .................... مرادف: أفيقي ...........           مضاد سرور: ..........6
 ................................................. ماذا طلب الشاعر من الشياه أن تفعل في البوادي؟ .............7
 ........................................................( في جملة من تعبيرك .................)األفق.ضع كلمة 8

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 اآلفـاق األفقـان األفـق المسـاء الصبـح جـاء أقبـل

ا  جميـلا  الرؤية/الفضـاء األفـق  خـراف خروفـان خـروف قبيحـا

 شيـاه شتـان شـاه نامـي أفيقـي جماله /ضيـاءه بَهـاه

 أسـراب سربـان سـرب اسبقينـي اتبعينـي استيقظـي أفيقـي

 الوديان/األودية الواديـان الـوادي حــزن ســرور تعالي/هيّا / أقبلي هلّمـي

 السواقـي الساقيتان الساقيـة حزن      مراح       أغنـام شيـاه

 عطـور عطـران عطـر يفرغ      يمأل  الحقي بي اتبعينـي

 الرعاة الراعيان الراعي  قبحه بهاه الغنـمصـوت  ثغـاء

ا   أغاني أغنيتان أغنية   مرح وسرور مراحـا

 الزهور  الزهر   صوت منخفض همـس

 الطيور الطائران الطائر   استنشقي/ تنفسي انشقـي

      مجموعـات أسـراب

      فرحة        سرور
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 . استدل من النشيد ما يدل على " الشاعر يطلب من الشياه أن تخرج صوتها الجميل وتمأل الوادي بالفرح ".9
..................................................................................................................... 

 .استخرج من النشيد ما يلي:10
 كلمة بها همزة قطع ...................     الم شمسية .................   هاء مغلقة ............. -
 تنوين فتح .................                 مد بالياء ...............    الم قمرية ................. -
 
 

  الدرس الرابع: أحب أن أكون                                       

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 األسـر األسرتـان األسـرة وقفـت جلسـت قعـدت جلسـت

 صديقـات صديقتـان صديقـة ماضيهم مستقبلهـم تشـرب تحتسـي
 األبناء االبنـان االبـن ممـال   ممتعـا   بدأ/ أخــذ راح

 هوايـات هوايتـان هوايـة حزنـت ابتسمـت يتكلمـون  يتحدثـون 
 مرشـدات مرشدتـان مرشــدة أكـره أحـب تصليـح صيانـة
 أحـالم حلمـان حلــم ُأهمـل ُأحافـظ مسليا  / مشوقـا   ممتعـا  

 قصـص قصتـان قصـة فوضـى نظـام نشاطي المفضل هوايتـي
 ِفكر/ فكرات فكرتـان فكـرة ضـارة نافعـة ابتكـار إبـداع

 ممرضـات ممرضتان ممرضـة يكـره يحـب تحدثـت معه وجهـت
 شاعـرات شاعرتـان شاعـرة عطل صيانة  موجهة / دليـل مرشـدة

 آالم ألمـان ألـم أنام مبكرا أسهر جميلـة رائعـة
 حدائق حديقتان حديقة مرض سالمة تظهر/ توضح تعّبـر
 منازل منزالن منزل   أوجـاع آالم

 سيارات سيارتان سيارة   أغراضـهم ممتلكاتهـم
 أعمال عمالن عمل   وظائـف مهـن
 األمهات  األم   يحسنـه/يجيد العمل  يتقنـه
 أحالم حلمان  حلم   مفيـدة نافعـة
 مهن مهنتان مهنة   أتعلم أدرس
      أهتم وأعتني أحافظ
      ترتيب نظام 

      األحداث الماضية تاريخ 
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 
جلست األسرة في حديقة المنزل، تحتسي الشاي، وراح األبناء يتحدثون عن مستقبلهم. فارٌس: سأعمل في صيانة 

فارٌس: هذا العمل هوايتي، وفيه إبداٌع وجهت سعاد الكالم إلى  السيارات. مسعوٌد: سيكون عملك ممتعا  يا فارس.
 والدها: أما أنا سأدرس التاريخ واآلثار، كي أعمل مرشدة سياحية وأحكي للناس قصة فلسطين وتاريخها.

 األسئلة: (أ)
 ......................................................................أين جلست األسرة؟ ............... .1
 .....................................................ماذا كانت تفعل األسرة في حديقة المنزل؟ .......... .2
 .......................................................................عم تحدث األبناء؟ .............. .3
 ..........................................................ما المهنة التي أرادها فارٌس؟ .................. .4
 .رأيك؟ .......................................................لماذا أرادت سعاد دراسة التاريخ واآلثار؟ وما  .5
 .........................................د األسرة مع بعضهم؟ ..................على ماذا يدل جلوس أفرا .6
 ..............................................ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟ ولماذا؟ .................. .7

 أكتب حسب المطلوب:)ب(  
 اآلثار .......................... مفرد:مرادف: جلست ..............   تحتسي ...............    .1
 السيارات .......................... مفرد:مستقبلهم ..............   مضاد: ممتعاً  ................  .2
 مرشدة ................جمع: حديقة .................   .3

 ....................................................( في جملة من تعبيرك يعمل في)ج( ضع التركيب اللغوي )   
 استخرج من الفقرة السابقة:)د(    
                     كلمة بها مد باأللف .............     حرف جر ..............            كلمة بها تنوين ضم .............                         -   
 ........كلمة بها تنوين فتح ........ كلمة بها الم شمسية ............   تهي بتاء مربوطة ............   كلمة تن -   

ابتسمت األم وقالت: فكرة رائعٌة يا سعاد، أما فاطمة، فستكون ممرضٍة. صاحت فاطمة: ال ...ال يا أمي، أنا أحب 
الشعر، وسأكون شاعرة ، تعبر عن آالم الناس وأحالمهم. األب: وأنت يا مسعود، ماذا تحب أن تكون؟ مسعوٌد: 

سالمة الناس وممتلكاتهم.  األب: كلها مهن نافعٌة يا شرطي مرورٍ ، أحافظ على نظافة السير، وأسهر علي 
 أبنائي، المهم أن يحب الفرد عمله ويتقنه.

 :األسئلة (أ)
 ماذا تحب فاطمة؟ وماذا يحب مسعود؟ .1

............................................................................................................. 
فاطمة الشعر؟ لماذا تحب  .2

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

      صرخت صاحت 
      أقول أحكي 
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لماذا يحب مسعود أن يكون شرطي مرور؟  .3
............................................................................................................. 

ما هو الشيء المهم بالنسبة ألي مهنة؟  .4
............................................................................................................. 

ما رأيك في عامل ال يتقن عمله؟  .5
............................................................................................................. 

ما واجبنا تجاه أصحاب المهن المختلفة؟  .6
............................................................................................................. 

أذكر أسماء بعض المهن الموجودة في المجتمع؟  .7
............................................................................................................. 

 ...........................................................اذكر حديثا شريفاً  يحثنا على إتقان العمل......... .8
 : أكتب حسب المطلوب)ب(  
 صاحت ...................        مثني: نظام ...................مرادف: يتقنه ................          -
 مفرد: المهن ...................                                   ظ .....................        أحافعة .................        مضاد: ناف -
 مفرد: أحالمهم .....................        ضة ..........ممر       جمع: فكرة ...................    -

 .........................................................( في جملة من تعبيرك تعبر عن)ج( ضع التركيب اللغوي )
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)د(  

 كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ...............       كلمة تنتهي بتاء مربوطة ..............           
 ................... (مملة)مضاد....        .................. (أمنياتهم)مرادف 

 هؤالء(المهارات اللغوية                أسماء اإلشارة                           )هذا، هذه، 
 هؤالء(: –هذه  –اختر اسم اإلشارة المناسب )هذا  (أ)
 . ................. مهندسات ماهرات.4............ مزارعة نشيطة    .                  .1
 . .................  فالح يحرث أرضه.5   يذاكر دروسه.             ............. تلميذ  .2
 . .................  هدية رائعة.6     معلمين مخلصين في عملهم.     ........... .3
 أكمل حسب المثال: (ب)

 هؤالء معلمات هذه معلمة هؤالء معلمون  هذا معلم
 هذا سائق

 
 هذه مهندسة

 

 هذا مجتهد
 

 هذه مذيعة
 

 هؤالء كاتبة هؤالء هذا مسافر
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 اإلمالء
 أكمل حسب المثال: 

 قصة        قصةٍ             قصةٌ         قصة   
 عمل  

 
    

       سماء   
      بنت   

 
 التعبير  

 
 :عبر عن الصورة بجملتين مفيدتين

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

 
 الدرس الخامس: من أخالقنا

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 الحافـالت الحافلتـان الحافلـة نزلـت صعـدت تعـب جهـد
 الـّرفـوف الـّرفـان الـّرف صغيـر كبيـر تظهـر تبـدو

 عالمات عالمتـان عالمـة الخفيفـة الثقيلـة فتشـت بحثـت
 الركـاب الراكبـان الراكـب القريـة المدينـة كرسـي مقعـد
 أمثالـك ـــــــ مثلـك جلـس وقـف أسـرع بـادر

 أماكـن مكانـان مكـان القـاع القمة ضمتـه احتضنتـه
 مقاعـد مقعـدان مقعـد سارت توقفت أشباهـك أمثالـك
 مـرات مـرتان مـرة تقف تجلس الباص الحافلة
 أبناء  بني شاب عجوز مدحت/ أثنت شكرت

 عجائز عجوزان عجوز جلس وقف المعاونة المساعدة
 وجوه وجهان وجه أجهلني علمني الموقف المحطة
 معلمون  معلمان معلم الراحة التعب امرأة كبيرة السن العجوز
 المحطات المحطتان المحطة صعد/ركب نزل ركبت صعدت
 الحقائب الحقيبتان الحقيبة ذمت شكرت اعتاد بالممارسة عودني
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 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
ووضعت حقيبتها على الرف بعد جهدٍ كبيرٍ ، وعالمات "توقفت الحافلة في المحطة، صعدت عجوٌز إلى الحافلة 

، وقال: تفضلي يا جدتي، وجلست  التعب تبدو على وجهها. بحثت عن مقعدٍ  لتجلس فيه، لكنها لم تجد، وقف على  
 مكانه، وقالت له: شكرا  لك يا بني"

 األسئلة: (أ)
 ..........................................................أين توقفت الحافلة؟ ...................... .1
 .....................................................من صعد إلى الحافلة؟ ........................ .2
 .....................................................أين وضعت العجوز حقيبتها؟ .................. .3
 .......................................................................صف حال العجوز؟ ......... .4
 ..........................................هل وجدت العجوز مقعدًا؟ ومن ساعدها؟ .................. .5
 ....................................." على ماذا يدل التعبير السابق؟ ............. تفضلي يا جدتي"  .6
 .......................................................ما واجبك نحو كبار الّسن؟ .................. .7
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين (ب)
 السفينة  [  -الطائرة    -دارت أحداث القصة في                              ] الحافلة   .1
 المقعد    [  -الرف    -]  الشباك      وضعت العجوز حقيبتها علي                      .2
 التعب    [  -الحزن    -]  الفرح           كان يبدو علي وجه العجوز عالمات          .3
 عالء       [  -سمير    -جلست العجوز مكان                                 ]  علي    .4
 )ج( فرق في المعني بين ما تحته خط: 
 ..........(مرتفعة. )...عالمات . حصل تيسير على  2.........().... التعب علي وجه العجوز.عالمات . بدت 1
 )د( ضع التراكيب التالية في جملة من تعبيرك  2
 ........................................................................... بحث عن: ...................1
 ........................................................................... صعد إلي: ...................2

  عن مقعد لتجلس فيه : بحثتحاك النمط اللغوي التالي)هـ( 
 ..................................لـ.......................بحثت ......     
 : أكتب حسب المطلوب)و( 

 ........المحطة ......... ...........لحافلة ................   تبدو ................  جمع: مكان ......مرادف: ا
 .....................  مقاعد ..........مضاد: جلست .................  الجهد ................  مفرد: عالمات 

 بيوت بيتان بيت   معاونة مساعدة 
      أعطي أقدم
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وصلت الحافلة إلى المدينة، ونزل الركاب منها، حاولت العجوز أن تحمل حقيبتها الثقيلة، فبادر علٌى إلى 
مساعدتها، فحمل الحقيبة، وأوصلها إلى بيتها. شكرت العجوز عليا  مرة  أخرى، فقال لها: يا جدتي، عودني والدي، 

 أقدم المساعدة لمن يحتاج احتضنته، وقالت: بارك هللا فيك يا بني، وكثر من أمثالك. وعلمني معلمي أن
 :األسئلة (أ)
 .......................................................إلى أين وصلت الحافلة؟ ........................ .1
 ...............................................................ماذا فعل على للعجوز؟ ................. .2
 .................................................ماذا فعلت الجدة بعدما ساعدها علي؟ .................. .3
 ...................................................................كم مرة ساعد على العجوز؟ ......... .4
 ............................................................ ذلك؟ماذا علم كال من معلمه ووالده؟ وعالم يدل  .5
 .................................................هل تحب ان تساعد المحتاجين والفقراء؟ ولماذا؟ ............ .6
 ...................................................................... ما واجبك نحو من يقدم لك المساعدة؟ .7

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين) ب( 
 الحي   [  -المدينة      -وصلت الحافلة إلي                                     ] القرية      .1
 الخفيفة  [  -الثقيلة    -] المتوسطة               حاولت العجوز أن تحمل حقيبتها             .2
 الحقيبة[  -المساعدة   -]الهدية                 عودني والدي وعلمني معلمي أن أقدم      .3

 ............................................( في جملة من تعبيرك .وصلت إلي)ج( ضع التركيب اللغوي )    
 :المطلوبأكتب حسب )د(     
 مرادف: شكرت ..............        بادر.................              مفرد: الركاب ..................        
    الثقيلة ...............            جمع : الحافلة ...................               ل ...................      مضاد: نز     
 الحقيبة ....................... جمع :    
 :استخرج من الفقرة ما يلي)هـ(      

 .......         لمة بها مد بالياء ...........ك......    ...شمسية ................    كلمة بها الم قمرية ....... كلمة بها الم
 ..حرف جر ........................كلمة بها تنوين فتح ..............    .........     كلمة بها تنوين ضم ........

 
 

 المهارات اللغوية     
 هــؤالء(  –هــذه   –أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة )هــذا   

 .........ولد خلوق.        .......... معلمة مخلصة.       .......... معلمون نشيطون .. 
 ......جندي يحمي الوطن.......  تالميذ مجتهدون.   .....    ......... ممرضة رحيمة. 

 .........  معلمات نشيطات... ناشطات جريئات.    ......
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 :عبر عن الصورة بجملتين مفيدتين التعبير: 

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

 
 
 
 

 نغني ونحفظ )أنا لكل الناس

 يا ليتني غيمة                        تطير بي نسمة
 إلى ............الناس

 يا ليتني .............               أضيء في العتمة
 على ...........الناس

 يا ليتني بسمة                       ترن كالنغمة
 على ............الناس

 يا ليتني نعمة                       بالحب و............
 تصيب كل الناس

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حقـول حقـالن حقـل أطفـئ / أظلم أضيـئ هواء خفيف/ الهواء الرقيق  نسمـة
 غيـوم غيمتـان غيمـة الضـوء العتمـة الظـالم العتمـة

 نسمـات نسمتـان نسمـة نقمـة نعمـة إرادة وعزم / نشـاط همـة
 نجمـات نجمتـان نجمـة الكـره الحـب الرقـي / فخرو عظمة المجـد
 بيـوت بيتـان بيـت القسـوة الرحمـة الُعـال/الرفعة القمـة
 شفـاه شفتـان شفـة تهبط تطير تنـادي تدعـو

 قمـم قمتـان قمـة   أتمنى يا ليتني
 همـم همتـان همـة   العطف الرحمة
 نغمات نغمتان نغمة   سحابة غيمة

 الناس  اإلنسان    
 بيوت بيتان بيت    
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 يا ليتني .............              للمجد و..............
 تدعو جميع الناس

 أكمل األبيات السابقة. .1
 قائل األبيات الشاعر ............................... .2
 ...............................................ماذا يتمني الشاعر أن يكون؟ ولماذا؟  ................... .3
 .............................................................ما رأيك بالطفل؟ ولماذا؟ .................. .4
 ........................................................ماذا يتمني الشاعر لو أنه نجمة؟ ............... .5
 ...............................................ماذا سينتج لو أصبح الشاعر همة؟ ...................... .6
 .........................................................ما أثر البسمة في قلوب الناس؟ ................ .7
 ...............................................ماذا يحتاج االنسان ليرتقي في الحياة؟ ................... .8
 ...........................................ر؟ ..............ما فائدة النعمة على الناس كما وضح الشاع .9

 ...............................................بم صور أو شبه الشاعر البسمة؟ ...................... .10
 ...........................................................من خلق هللا في السماء ......................11
 . يحتاج الفالح للمطر ليحصد محصول وفير. أكتب البيت الدال على ذلك.12

................................................................................................................. 
 الدال على ذلك أن يكون إرادة وعزم للفخر والعال لكل الناس. أكتب البيتالشعر يتمني . 13

................................................................................................................. 
 نجمة: ................... ...مفرد: الحقول ...  .......مضاد: العتمة .....  بسمة ............ . مرادف: 14
 . فرق في المعني بين ما تحته خط:15
 هواء.................. نسمة. لعبت 3............. كالنسمة.. مر الوقت 2طالبة مؤدبة. .............  نسمة. 1

 :استخرج من النشيد ما يلي. 15
 ........    كلمة بها مد بالياء ...............كلمة بها الم قمرية ........ كلمة بها الم شمسية .............   

 ...........       نتهي بتاء مبسوطة............  كلمة بها همزة قطع ..........    كلمة تكلمة تنتهي بتاء مربوطة ......
 الدرس السادس: في ميناء غزة

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 صيـادون  صيـادان صيـاد البطيئـة/الكسالنة النشطـة تنقـل /ذهب في نزهة تجـول
 شبكـات شبكتـان شبكـة يفـّرق  يجمـع استغـرب دهـش
 المراكـب المركبـان المركـب بدايـة نهايـة يعّمـر يصلـح

 المغامـرات المغامرتان المغامـرة أقبـح أجمـل الواقفـة في الماء الراسيـة
 أنـواع نوعـان نـوع غادر وصل فسحـة/رحلة نزهـة

 البحـار البحـران البحـر يوسخ ينظف يتمايل ببطء يتهـادى
 نزلـوا نـزال نـزل برية بحرية أقاما نزال
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ضيفين علي أبي خليلٍ  أشهر صيادٍ  في غزة. تجول سميٌر ووالده " وصل سميٌر ووالده ميناء غزة، ونزال 

في ميناء الصيادين، ُدهش سميٌر وهو يري حركة الصيادين النشطة في الميناء، فهذا يصلح شباكه، وهذا 
يجرب قاربه، وآخر ينظف المكان الذي يجمع فيه السمك، وحول المراكب الراسية كانت مجموعٌة من 

 مك ".الصيادين تشوي الس
 :األسئلة (أ)
 ..............................................................أين وصل سمير ووالده؟ .................. .1
 ...................................................ما اسم الصياد الذي استضاف سمير ووالده؟ ......... .2
 ........................................................................لماذا دهش سمير؟ ............. .3
 ..................................ماذا كان يفعل الصيادون المتواجدون حول المراكب الراسية؟ .......... .4
 ........................................................ما رأيك في عمل الصياد؟ ..................... .5

 
 أكتب حسب المطلوب:  (ب)

 ..........مفرد : الصيادين .................  مرادف: نزال ...........  دهش .............    الراسية ...
 ......... مفرد : المراكب ................مضاد: وصل ............   يصلح ................  النشطة.....

 ........  مثني : سمكة     ..............مكان .......جمع: مجموعة ...........   ميناء ...............  
 .ضع التراكيب التالية في جملة من تعبيرك)ج(    

 ....................................................................تجول في: .....................      
 .....................................................................يجمع في: ....................      

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:)د(   
 كلمة بها مد بالياء ...............              كلمة تدل على المفرد ..........وجمعها .........  

 ضيـوف ضيفيـن ضيـف سكون  حركة يشاهد يري 
 موانئ  ميناء مل استمتع أعرف أشهر
 األسماك  السمك البر البحر يحاول يجرب
 البحارة  البحار توقف تابع يجمل ينظف

 الغزيين  الغزي  يعطل يصلح القارب المركب
 األماكن  المكان نزل صعد  نشيد ذو لحن غناء
 القوارب القاربان القارب   استمر تابع 

 نهايات  نهاية    
 الرحالت الرحلتان الرحلة    
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 كلمة بها الم شمسية ..............................               كسر .كلمة بها تنوين 
 كلمة بها تنوين كسر ........................              كلمة بها همزة وصل .......

 صعد سميٌر ووالده مركب أبي خليٍل في نزهٍة بحريٍة، استمتع سميٌر والقارب يتهادى في البحر، كما استمتع بغناء
الصيادين للبحر والبحارة وبالحديث عن بعض المغامرات التي حدثت معه أثناء الصيد، وبحديثه عن أنواع السمك 
الغزي، مثل: السردين، والسلطان إبراهيم، والدنيس وغيرها. في نهاية الرحلة، قال والد سميرٍ : ما أجمل البحر! وتابع 

 أبو خليلٍ : وما أجمل أن تكون صيادا ! 
 :األسئلة (أ)
 ...................................................................أين صعد سمير ووالده؟ .............. .1
 .................................................................بماذا استمتع سمير؟ ................... .2
 ..............................................................................لماذا كان يغني الصيادين؟  .3
 ..................................................ما هي أنواع السمك التي وردت في الفقرة؟ ............. .4
 ...................................ما رأيك في إجراءات االحتالل اإلسرائيلي ضد الصيادين في غزة؟ ..... .5
 أكتب حسب المطلوب: (ب)
 ......     الرحلة ..... .............جمع: البحر ...  مرادف: يتهادى ..............  نزهة .................    
 .............الصيادين مضاد: صعد ...............   استمتع ...............  مفرد: المغامرات ............     
 مثني: القارب ................             البحر .................    
 ضع التركيب اللغوي )استمتع بـ( في جملة من تعبيرك.)ج(     
 ......................................................................استمتع بـ: .......................     

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)د(    
     ، ........          كلمتين مترادفتين ....... كلمة تنتهي بتاء مبسوطة .............    كلمة تنتهي بهاء مغلقة .................. 

 بها الم قمرية ..................حرف جر ....................              كلمة تدل على الجمع .................  كلمة 
 التدريبات اللغوية

 اختر اسم االشارة المناسب وضعه في الفراغ: )هذا، هذه، هؤالء(  (أ)
 ( .............. قوارب الصيادين ترسو في الميناء.1  
 ( .............. طبيبات مخلصات.2  
 ( ............. السمك طعمه لذيذ. 3  
 ( .............. صيادون ماهرون في الصيد.4  
 ( .............. األرض كنز ثمين.5  
 ( .............. األشجار عالية.6  
 ( .............. ميناء غزة.7  

 وظف الكلمات اآلتية في جمل مفيدة:   (ب)
 ...........................................................هذا: .............................. -1
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 ...................................................................هذه: ...................... -2
 ...................................................................هؤالء: .....................-3

 التعبير            
 

 : عبر عن المواقف التالية بجملة مفيدة (أ)
 أصر صيادو السمك الّصيد في البحر رغم األمواج العاتية.  (1

 ............................................................................................................. 
 للشاطئ القريب.قام سليم وأصحابه بحملة تنظيف  (2

............................................................................................................. 
 إلقاء مخلفات المصانع في البحار. (3

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

 :رتب مكونا قصة (ب)
 ]   [ وفي إحدى الليالي اقتحم العدو الموقع الذي يعمل فيه .

 ]   [ قاتل تيسير وزمالؤه بشجاعة حتي أجبروا العدو علي الفرار .
 بالده حباً  شديداً . ]   [ ويحب

 ]   [ تيسير شاب شجاع يعمل في جيش بالده .
 ]   [ فانطلق يحمل سالحه ، وأطلق الرصاص علي العدو .

 :  عبر عن الصورة بجملة مفيدة) ج( 
................................................................. 

..................................................................  
 
 النشيـــــد: )أرض الـكـرمـــاء(

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 بـالد بلـدان بلـد أرفـع أزيـل أحلـف قسما  

 كرمـاء كريمـان كريـم البخـل الكـرم أستغنـي/أفدي/أبذل أضحي
 غربـاء غريبـان غريـب نقمة نعمة أسقـى أروي 

 دمائي  دمي الهزيمة النصـر فلسطيـن أرض الكرماء
 مهود  مهد البخالء الكرماء المحتل / العـدو الغاصـب

 الغاصبين  الغاصب الغروب الفجر  أقضي / أزيـل أبيـد
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 النشيـــــد: )أرض الـكـرمـــاء(
 

 ألروي ............ الكرماءقسما  سأضحي ............         ***   
 ***    وأبيد فلول ................. وأزيل ..............من بلدي         

 ***     يا مهد النخوة و.............  يا بلد ........... والحرم            
 ***       و.......... يطل من الظلم    صبرا  .......... فالنصر لنا      

 النشيد السابق.أكمل  .1
 محمد الظاهر[ –حيدر محمود  –كاتب النشيد الشاعر ]فدوي طوقان  .2
 ..........................................أن يضحي بدمه؟ .................... لماذا يريد الشاعر .3
 ............................................يقسم الشاعر بـ........................ .4
 ..............................المقصود بأرض الكرماء هي أرض .................. .5
 ..............................................ماذا يقصد الشاعر بفلول الغرباء؟ ............................. .6
 ..............................................................من هو الغاصب؟ ............................. .7
 .............ما هي عاصمة فلسطين؟ .............. .8
 مرادف أزيل: ...................     مضاد الظلم: .................     جمع الغاصب: ................... .9

 الشاعر سيطرد المحتل والغرباء من بالده. أكتب البيت الدال على ذلك  .10
.......................................................................................................... 

 يطالبنا الشاعر بالصبر، فالنصر لنا. أكتب من النشيد ما يدل على ذلك. .11

 أراضي  أرض العدل الظلم اعتزاز وأصالة / الشهامـة النخـوة
    استعجال صبرا أول النهار المقصود)الحرية( الفجـر
 العتمة المقصود )االحتالل( الظلـم

 الفـوز النصـر
 يخرج / يظهر  ُيطـلُّ 

 أطرد         أزيل 
 أصل         مهد 

 الجود         الكرم 
 احتمال         صبر 
 عجول        فلول



 

33 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

.......................................................................................................... 
 استخرج من النشيد ما يلي: .12

...                            .....كلمة بها الم شمسية: ..............  كلمة بها مد باأللف: ........
 ..........تنوين فتح .........  .....كلمة بها الم قمرية: ........   حرف جر..................       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابع: الغراب والثعلب الدرس

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 مناقيـر منقـاران منقـار قبيـح جميـل سكـن عـاش

 غربـان غرابـان غـراب منخفضـة عاليـة صاحب ذو

 غابـات غابتـان غابـة سميـن نحيـل كثيرة متشابكة كثيفـة

 قطـع قطعتـان قطعـة الشبـع الجـوع واسعـة فسيحـة

 أفـواه فّمـان فـم عـدّوي صديقـي عبر / مشـى مـرّ 

 ثعالـب ثعلبـان ثعلـب أقفل /أغلـق فتـح ضعيـف نحيـل

ا  مخـادع ماكـر ا  فرحـا  ِحيل / حيلت حيلتـان حيلـة حزنـا

 أصدقـاء صديقـان صديـق ضيقـة فسيحـة حـسّ  شعـر

 أصوات صوتان صوت أبيض أسود يركب / يصعـد  يتسلـق

 أشجار شجرتان شجرة وفي ماكر فكرة وخدعة حيلـة

ا  ا  سويا  أراضي  أرض ينزل يتسلق معـا

 األجسام الجسمان الجسم أفلت التقط أمسـك بها التقطهـا

    جلس وقف يقدر يستطيع 

      بغته فجأة  

      وقعت سقطت  

      صاحب صديق 

      ينقض يهجم  

      بالسعادةنشعر  نستمتع 
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

ٌة خْضراء .ذات   ثيفٌة، وأ ْرُضها ف سيح  ميلٍة، أْشجاُرها ك  ميٌل ذو ِمْنقاٍر أ ْصف ر  في غاب ٍة ج  ُد ج  يوٍم  عاش  ُغراٌب أْسو 
 وقف الُغراب على شجرٍة عاليٍة، وفي ِمْنقارِِه ِقْطعُة ُجْبٍن، وفي تلك  األثناء، مّر به ثعلٌب  ماكٌر نحيُل الِجسم.

 :األسئلة (أ)
 ................................................ما هي صفات الغراب المذكورة في الفقرة؟ ................ .1
 ..............................................................................أين عاش الغراب؟ ........ .2
 ............................................................بم تتصف بيئة الغابات؟ .................... .3
 .....................................................................ماذا يوجد في فم الغراب؟ .......... .4
 ........................................أكتب من الفقرة ما يدل على أن الثعلب لم يأكل منذ فترة طويلة.... .5
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين (ب)
 عصفور [  -غراب    -] صقر       عاش ..........في غابة                      .1
 مدرسة  [   -بناية     -] شجرة            وقف الغراب على ........               .2
 كالهما  [  -كثيفة    -] كثيرة           أشجار الغابة ...............              .3
 جبنة  [  -خبز    -] لحمة                كان مع الغراب قطعة .......         .4
 سمين  [  -قوي    -] ضعيف                .الجسم         كان الثعلب ......... .5
 شجاع  [  -طيب    -] مكار           صفة الثعلب ..............                .6

 :أكتب حسب المطلوب)ج(    
 جمع: شجرة ................          مرادف: كثيفة .............   ماكر...............    مفرد: أشجار .............       
 الجسم ....................... مضاد: جميل .............   نحيل ..............    مثني: الغراب .............       
 .....................................................( في جملة من تعبيرك.عاش في)د( ضع التركيب اللغوي )     
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)هـ(   
 ..........كلمة بها الم قمرية ..............   ......  كلمة منونة بتنوين كسر ............كلمة تنتهي بهاء مغلقة ..  
 م ..............                  كلمة منونة بتنوين ضبتاء مربوطة ...........    كلمة بها مد بالياء .................    كلمة تنتهي  

شعر الثعلب بالجوع، وتمني لو أنه يستطيع أن يتسلق الشجرة العالية، ويهجم على الغراب، ليحصل على قطعة 
قال للغراب: صوتك جميٌل  يا صديقي، هيا غن لنا لنستمتع  الجبن. فكر في حيلةٍ للحصول على ما يريد، وفجأة  

 سويا  بغنائك الجميل. فتح الغراب فمه ليغني، فسقطت قطعة الجبن من منقاره فالتقطها الثعلب وجرى فرحا  بها.

 األسئلة: (أ)

      مسروراا  فرحا ا   

      خلل األثناء  

      أراد، ابتغي تمني   



 

35 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 .................................................................بم شعر الثعلب؟ ....................... .1
 ......................................الثعلب لو أنه يستطيع تسلق الشجرة؟ ....................لماذا تمني  .2
 ......................................................ما الحيلة التي فكر فيها الثعلب؟ ................... .3
 ..........................................................هل صدق الغراب كالم الثعلب؟ ................ .4
 ...................................................ماذا تفعل لو كنت مكان الثعلب؟  .................... .5
 ......................................................................... والغراب؟بم تصف كال من الثعلب  .6
 ...........................................................صوت الغراب جميل؟ .....................هل  .7
 :أكتب حسب المطلوب (ب)

 حيلة .................................  ........ جمع: قطعة ....فالتقطها ........  مرادف: حيلة .........
 ...............مثني: قطعة ...............  شجرة ................ .العالية .......  مضاد: جميل ........

 ..................................................( في جملة من تعبيرك.يحصل علي)ج( ضع التركيب اللغوي )    
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)د(     
 ....لمة تنتهي بتاء مربوطة .......ك.......  كلمة منونة بتنوين الفتح ............   كلمة منونة بتنوين الضم .....    
            .......                           الم شمسية     .............  كلمة بها الم قمرية ..................  كلمة بها مد باأللف     ....كلمة بها    

 التدريبات اللغوية
 :أكمل باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين (أ)
 على   (   -من      -)  في     شجرة عالية                   وقف غراب ..........    (1
 ؟    (    -!        -)  ،        شعر الثعلب بالجوع.. وتمنى لو أنه تسلق الشجرة    (2
 متى   (   -أين      -)ماذا   ون؟                           المسلم.......... يصوم  (3
 هؤالء   (   -هذا      -)   هذه                                 .......... غراب أسود    (4
 :  التي( –أكمل بالكلمة المناسبة )الذي  (ب)

 قرأت القصة ................... أعجبتني. (1
 ....... علمني.قابلت معلمي ............ (2
 الطالب ................... يذاكر دروسه ينجح في االمتحان. (3
 المعلمة ................... تخلص في عملها محبوبة. (4
 اللوحة .................. رسمها تيسير جميلة  (5
 حضر المعلم ........... يعلمنا. (6

 اإلمالء
 ( :  0   -()   ،   ضع عالمة الترقيم المناسبة في )     

 ذهب إلى المدرسة كل يوم ...... (1
 توقفت الحافلة ..... ثم صعد الركاب ...... (2
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 إذا كان الكالم من فضة ..... فالسكوت من ذهب. (3
 انتهت ندى من حل األسئلة ...... (4
 يصلي الفجر )  ( ويتناول فطوره )   ( ويذهب إلي المدرسة نشيطاً  )   (. يستيقظ تيسير مبكرًا )  ( (5
ذهبت في رحلة إلي مدينة المالهي )  ( ولعبت األلعاب المسلية مع زمالئي )  ( وفي المساء عدت إلي البيت  (6

 مسروراً  )   ( 
 

 التعبير
 نعبر عن كل موقف من المواقف اآلتية بجملة مفيدة:    

 .............................................................يأخذ طعام زميله غصبًا............خليل تلميذ  .1
 .............................................سلمان يقطف أزهار الحديقة ويقدمها لصديقه المريض .......... .2
 ..........................................................يتعاون الطالب في تنظيف الفصل ................ .3
 ................................................................منار تطعم القطة وتسقيها .................. .4
 ...................................................طالب يسخر من زميله المعاق ........................... .5

 
 

 الدرس الثامن: المبدعة الصغيرة

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 واجبـات واجبـان واجـب إيجابـا   سلبـا   الممتعة / المسليـة الترفيهية
 أيـام يومـان يـوم عـام خـاص عزمت / أصـرت صممـت

 أوقـات وقتـان وقـت كسولـة مجتهـدة تتألق / تبـدع تتميـز
 حواسيـب حاسوبـان حاسـوب تكـره تحـب أظهـرت أبـدت
 مواقـع موقعـان موقـع متأخـرة متقدمـة عاليـة فائقـة

 برامـج برنامجان برنامـج سألـت أجابـت بنـاء إنشـاء
 الـدورات الدورتـان الـدورة بـدأت أنهـت العمل المحقق الكامل اإلنجـاز
 ِفكر / فكرات فكرتـان فكـرة حزنـت ُسـّرت تمضـي تقضـي
 مجتهدات مجتهدتان مجتهدة ثبطتها شجعتها   فرحـت ُسـّرت
 برامج برنامجان برنامج المملة الترفيهية شجعت / كافأت كرمـت

 المدربون  المدربان المدرب كبيرة وجيزة مجدة مجتهدة
 فترات فترتان فترة عارض وافق أرغب أريد

 البرمجيات  البرمجية الكبيرة الصغيرة مبتكرة ومخترعة المبدعة
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 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
تتابع واجباتها المدرسية كل يومٍ ، ثم تقضي وقتا  مع الحاسوب، تزور المواقع التعليمية  مجتهدٌة.عرين طالبٌة 

 والترفيهية. عرين تحب الحاسوب، وصممت أن تتميز في مجاله.
 األسئلة: (أ)
 ..................................................ما هي صفات عرين؟ .............................. .1
 ..............................................عرين؟ ......................................ماذا تحب  .2
 .........................................كيف تقضي عرين وقتها؟ ................................... .3
 ..................................عرين طالبة مجتهدة. من أين تفهم ذلك؟ ............................ .4
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: (ب)
 بريئة[  -كسولة   -عرين طالبة .............                                  ]مجتهدة  .1
 للتعليم [  -للعب   -] للمراسلة               تقضي عرين وقتها مع الحاسوب               .2

 )ج( أكتب حسب المطلوب: 
 صممت ..............     مفرد: المواقع ..............  مرادف: مجتهدة .............    

 الترفيهية .............  جمع: الحاسوب .............    طالبة .................مضاد: تحب ..............   
 )د( استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:  

 كلمة بها تنوين ضم ...............  هاء مربوطة ................ كلمة تنتهي ب
 كلمة بها الم قمرية ................          حرف جر .............           

طلبت عرين من والدها أن يلحقها بدورةٍ متقدمٍة في الحاسوب، وافق الوالد على أال يؤثر سلبا  على دراستها، 
ي الدورة أبدت عرين مهارة  فائقة  في برامج اإلنترنت، سألها المدرب: لم تتعلمين الحاسوب يا عرين؟ أجابت وف

 عرين: أريد أن أتميز في مجال البرمجيات، وأكون مبدعة .
 :األسئلة (أ)

 ....................................................ماذا طلبت عرين من والدها؟ ....................... .1
 ...........................................ما الشرط الذي وضعه الوالد ليلحق عرين بدورة الحاسوب؟ .... .2
 .........................................................ماذا سأل المدرب عرين؟ ...................... .3
 ........................................لماذا تريد عرين أن تتعلم الحاسوب؟ ............................ .4
 ............................................ماذا يستفيد الطالب من الحاسوب؟ .......................... .5

 الطالبات الطالبتان الطالبة   مواظبة تتابع
      تتصفح تزور

      وقت قصير فترة 
      قليلة وجيزة 
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 ..................................................لو كنت مكان عرين. ما الذي تختاره لتبدع فيه؟ ....... .6
 :)ب(اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين      
 دورة متقدمة[  -الحاسوب   -]التلفاز               بـ .....................طلبت عرين من والدها أن يلحقها  .1
 متقنة[   -متميزة   -]عادية برمجيات    ......في مجال الأرادت المبدعة الصغيرة أن تكون ........ .2

 
 :أكتب حسب المطلوب)ج(        
 جمع: المدرب ............  الحاسوب .................مرادف: فائقة ..............  يلحقها ................   
 ........مضاد: وافق ..............   طلبت ................ مثني: دورة .......... ....  مهارة ..............  
 مفرد: البرمجيات ..............  
 .......................................( في جملة من تعبيرك ............وافق علي)د( ضع التركيب اللغوي )      
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)هـ(   

 كلمة بها تنوين فتح ..............  كلمة بها مد بالواو .................                                           ر .................    كلمة بها تنوين كس
 .......شمسية .................    كلمة بها الم قمرية ..............   كلمة بها مد بالياء ......... كلمة بها الم

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ............ي بتاء مبسوطة ...........     كلمة تنته
جعتها المعلمة، أنهت عرين الدورة، وعرضت على معلمة الحاسوب فكرة إنشاء موقعٍ تعليمي خاص بالمدرسة، ش

وبعد فترةٍ  وجيزةٍ  تم إطالق موقع المدرسة التعليمي. سرت الطالبات بالموقع، إذ ساعدهن في تعلم الدروس، 
 وأطلقت الطالبات على عرين لقب )المبدعة الصغيرة( وكرمت المدرسة عرين على هذا اإلنجاز. 

 األسئلة: (أ)
 الطالبات؟هل أطلق موقع المدرسة التعليمي؟ وما هو شعور  .1

............................................................................................................. 
ما الفكرة التي عرضتها عرين على معلمة الحاسوب؟  .2

............................................................................................................. 
 ...............................................................ماذا أطلقت الطالبات على عرين؟ ............ .3
 ..........................................................................بم تصف عرين؟ .................. .4
 .............................................للفقرة ....................ضع عنوانًا مناسبًا  .5

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب(
 مكتبة[  -موقع     -]مختبر ...............            . عرضت عرين على المدرسة إنشاء ..1
 رفضت[  -شجعت   -]أيدت                  . .............معلمة عرين باقتراحها.           2
 ال شيء[  -قصيرة   -. تم إطالق موقع المدرسة التعليمي بعد فترة.                      ]طويلة 3
 المبدعة[ –الرسامة  –. أطلقت الطالبات على عرين لقب .........الصغيرة               ]الفنانة 4

 :أكتب حسب المطلوب)ج( 
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 مفرد: الطالبات ............ة ..............  مثني: فكرة ...............  وجيز مرادف: كرمت .............    
 فكرة ................ضاد: أنهت ................  شجعتها .............  جمع: موقع ..............  م
 ....................................................في جملة من تعبيرك. بـ(سرت )د( ضع التركيب اللغوي ) 
 
 
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)هـ(  

 كلمة بها الم شمسية ............            بها مد باأللف ..............  كلمة بها مد بالياء ............    كلمة 
 كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ..........   تنوين كسر ............م قمرية .............    كلمة بها كلمة بها ال

 التدريبات اللغوية
 اللتان( –)أ(أكمل الكلمة المناسبة وأكتبها في الفراغ )اللذان  
 هذان المدربان ............... يدربان الحاسوب. (1
 حضرت الطالبتان ............فازتا في المسابقة. (2
 ......................ناال الجائزة مؤدبان.الطالبان  (3
 هاتان البنتان ................. شاركتا في المعرض. (4
 :أكمل حسب المطلوب وغير ما يلزم (ب)
 هذا الطالب الذي نال الجائزة. -
 هذه ......................................................... -
 .......................................................هذان  -
 هاتان ...................................................... -
 أ( نعبر عن الموقف اآلتي بأربع جمل مفيدة:: )التعبير

الخياطة، وتجرب خياطة مالبس للعرائس، ميار طالبة مجتهدة، تحب التصميم وحياكة المالبس للعرائس، تدخر مصروفها لتشتري أدوات 
 بينما أخوها تيسير يحب الرسم والتخطيط حسب قواعد الخط العربي، تجده دائما   يقرأ اللوحات ويحاول التقليد.

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

 )ب(عبر عن الصورة بجملتين من عندك 
.................................................................... 

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

 النشيـــــد: )عـدنــا أجـمـــل(

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 أطفـال طفـالن طفـل العابـس/البكاء البّسـام جـاء أقبـل

 أنغـام نغمـان نغـم نمـوت نحيـا الضاحـك البّسـام
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 أقبل .................البسام         أحلي يومٍ  في ..............               

 ..............أطفاٌل بسرور                        بنشيدٍ  عذب ..............
************** 

 بالعلم نسير مع ...........                         وبه نحيي .............ونحيا
 و................لنا خير إمام  وإلي غدنا األجمل .......                       

************** 
 بالعلم نسير إلى ..........                        نرسم ..............للمستقبل

                                                                                        نبني مجد الوطن ........                                                                                              
 ..................كاألعالمو                                               .

 أكمل النشيد السابق. .1
 محمد الظاهر[ –سليم عبد القادر  –كاتب النشيد هو          ]حيدر محمود  .2
 .......................يتحدث النشيد عن . .3
 ....................................كيف كان األطفال يغنون؟ ................................. .4
 ...............................كيف نرسم طريق المستقبل؟ ..................................... .5
 ...............................................كيف نبني مجد وطننا؟ .......................... .6
 .................................كيف نستطيع أن نحيا ونعمر األرض؟ ......................... .7

 أراضـي أرضـان أرض أمـس غـدا   سعادة / فـرح سـرور
ـلـم شــر خيــر حلـو عـذب ـلمـان ع   أعـالم ع 
 علـوم ِعـلمـان ِعـلـم األســوأ األفضـل نعيـش نحيـا
 أيام يومان يوم الماضـي المستقبـل  قائد / مرشـد      إمـام
 أئمة  إمام نهـدم نبنـي طريقـا   دربـا  
 أناشيد نشيدان نشيد أقبح أجمل ننشئ/ُنشّيد نبني

 األوطان  الوطن اآلخرة الدنيا  مستقبلنا غدنا 
    الغروب الفجر  األلحان  األنعام 

    حزن  سرور  أفضل  خير 
    الجهل العلم نمشي نسير 

    نجمله نزينه األحسن األفضل 
      نجمله نزينه 

      الرفعة           مجد
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 ........................................ما هو أحلي يوم عند الطفل؟ ........................... .8
 ......................................................................كيف يخدم اإلنسان وطنه؟  .9

 ..........................................لكل فرد في الحياة حق وعليه واجب. ما هو واجب الطالب؟ .......10
 ...............................................تحدث الشاعر عن أهمية العلم. أذكر البيت الدال على ذلك....11
 ................................................وظف كلمة " العلم " في جملة من تعبيرك...................12
 .......: األرض ....جمع: األعالم ..............  مفردغد ............    مضاد:: خير ...........  مرادف. 13
 . استخرج من النشيد ما يلي: 14

 كلمة بها مد بالياء ..............         كلمة بها تنوين كسر ...............              
 .كلمة بها تنوين ضم ............        كلمة بها الم شمسية ................     

 
 
 
 
 
 

 الدرس التاسع: )ذكــاء القـــاضي إيـــاس(

 الجمع المثنى المفرد المضاد     الكلمة    المرادف      الكلمة   
 دكاكين ُدكانـان ُدكـان غبـاء ذكـاء الذي يبيع الفطير الفطائريّ 
 ُقضاة قاضيـان قاضي فـارغ مـليء ُمجاورة تماما   ُمالصقة  

 محالت محـالن محـل ُمشتـري  بـائـع وجـد عـثـر
ـفّ  اشتـد النـزاع الخالف  باعة/ بائعون  بائعـان بائع خ 

 األسـواق السوقـان السوق  االتفـاق/الوفاق الخـالف المتخالفان/المتنازعان المتخاصمان
 أكيـاس كيسـان كيس المتفقـان  المتخاصمان زعم / افتـرى  اّدعـى
 متخاصمون  متخاصمان متخاصـم بـارد ساخـن إنـاء وعـاء
 أوعيـة وعاءان وعـاء قــاع سطـح  رمــى ألـقـي
 الحضور الحاضران الحاضـر غـرقـت طـفـت لحظة / وقت قصير بـرهـة
ـل ـت / عامت  طـفـت  أسطح سطحان سطح أقبـل   انصـرف ع 

 ُبقـع بقعتان ُبقعة رافضـا /ساخطا   راضيـا   الـزيـوت الـدهـن
 آثـــار أثـران أثـر كـافــأ عاقـب معالم / بـقايـا آثـار

 أيــدي يــدان يـــده فقد عثر غـادر انصـرف
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
دكان الفطائري مالصقة  لمحل بائع القماش، وذات يومٍ  عثر رجٌل في السوق على كيسٍ  ملئٍ  بالنقود. " كانت 

 قال الفطائري: إنه كيسي، وقال بائع القماش: إنه مالي. واشتد الخالف بينهما ".
 :األسئلة (أ)
 .............................................ماذا وجد الرجل في السوق؟ ........................... .1
 ..............................ما سبب الخالف بين الفطائري وبائع القماش؟ ......................... .2
 .......................................................ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة ..................... .3
 ....................................من تعبيرك........... ( في جملةعثر عليضع التركيب اللغوي ) (ب)

 :أكتب حسب المطلوب)ج(    
 .....دف: مالصقة ..........  مضاد: ملئ .............  جمع: القماش .............  مثني: كيسي .........مرا    

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:)د(   
 .....  كلمة تنتهي بتاء مربوطة ..............................   كلمة بها الم شمسية ...........م قمرية كلمة بها ال

 كلمة تنتهي بتاء مبسوطة .........               مد باأللف ................... كلمة بها بالواو .................    كلمة بها مد 
 حرف جر .................. ..  كلمة منونة بتنوين الكسر ...........

 "ذهب الرجل والمتخاصمان إلي القاضي إياٍس، وهناك ادعي الفطائري أن الكيس له، وكذلك فعل بائع القماش ".
 .............................................إلى أين ذهب المتخاصمان؟ ............................... -1
 ...............................................................................بماذا ادعى الفطائري؟ ... -2
 هات من الفقرة ما يلي: -3
 ......             مرادف )كّذب(: .......... مضاد)جاء(: .........  مثنى )متخاصم(: ............ مفرد)القضاة(: ...... -
 ضع التراكيب اللغوية في جملة من تعبيرك. -4

 ...................................................................ذهب إلي: .........................
 .......................................................................ادعي أن: .....................

بعد برهةٍ  من الزمن، الحظ الحضور أن سطح الماء " أمر القاضي بوعاء فيه ماٌءساخٌن وألقي النقود فيه، و 
قد تغير لونه، إذ طفت عليه بقٌع من الدهن. قال القاضي للفطائري: النقود لك، لما زالت محتفظة  بآثار 

 الدهن من يديك. فأخذها وانصرف راضيا  ،  وعاقب القاضي بائع القماش ".
 األسئلة: (أ)
 ....................................................................................ماذا الحظ الحضور؟  .1

 الفطائر الفطيرتان الفطيرة أخذ ألقي الموجودين الحضور 
 أيام يومان يوم الغائبين الحضور محل دكان

 األزمان  الزمن   أقام الحد عاقب 
 رجال رجالن رجل    متمسكة  محتفظة
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 .................................................................بم حكم القاضي؟ ......................  .2
 ......................................................كيف عرف القاضي أن النقود للفطائري؟ ............ .3
 .........................................................لماذا عاقب القاضي تاجر القماش؟ .............. .4
 .............................................................ما رأيك في تصرف القاضي؟ ............... .5

 :سب المطلوبأكتب ح)ب(        
 القاضي .....................   ..مرادف: ألقي .............   آثار ...............   جمع: سطح ......  
 الحضور..............اد: ألقي ..............  الحضور ............  مفرد: البرمجيات .........     مض  
 برهة ................         مثني: القاضي .............    
 .......................................في جملة من تعبيرك ............... ألقي في()ج( ضع التركيب اللغوي ) 
 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)د(  

 كلمة بها تنوين كسر .............        م قمرية ...............  كلمة بها ال  ...   ....الم شمسية ......... كلمة بها
 حرف جر ...............     كلمة بها تنوين ضم ..............  ....كلمة تنتهي بتاء مربوطة .......

 المهارات اللغوية:
 (  التي    -اللتان        –اللذان        –)  الذي     اختار الكلمة المناسبة مما يأتي    

 ................... يعلما بإخالص محبوبان.المعلمان  (أ
 الدين اإلسالمي هو ................... يعلمنا أصول األخالق الحميدة. (ب
 التين والزيتون الفاكهتان ................... ذكرتا في القرآن. (ت
 القصة ................... قرأتها أعجبتني  (ث
 البناء نشيطان.العامالن ................... يعمال في  (ج

 : عبر عن الصورة بجملتين مفيدتين: التعبير
1- ....................................................................... 
2- ....................................................................... 

 
 الدرس العاشر: في حديقة الحيوان

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حدائـق حديقتـان حديقـة رجعـت  ذهبـت نُـزهة رحلــة

 تلميـذات تلميذتـان تلميـذة أصغـر أضخـم الموجه الُمرشـد الدلـيـل

 الصفـوف الصفـان الصـف ضعيـف قـوي استغربت/أُعجبـت ُدهشـت

 رحـلت رحلتـان رحلـة يكـره يُحـب أكبـر أضخـم

 األّدلـة الدليـلن الدليـل كسـولة نشيطـة صرخت/ نادت صاحـت

 معلمـات معلمتـان معلمـة غبيـة ذكيـة اللعــب المـرح 

 الفيلـة الفيـلن الفيـل خـلف أمـام رئيـس ملـك

 أقفـاص قفصـان قفـص مألـوف غـريب استقبل رحب
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
ذهبت تلميذات الصف الثالث في رحلٍة إلى حديقة الحيوانات. رحب الدليل بالمعلمات والتلميذات، دهشت 

 ". التلميذات عندما شاهدن الفيل في قفصه
 :األسئلة (أ)
 ...........................................أين ذهبت تلميذات الصف الثالث؟ ............................ .1
 ............................................من رحب بالمعلمات والتلميذات؟ ............................. .2
 ...................................................................لماذا دهشت التلميذات؟ ............... .3

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: (ب)

 المنزل[ –الحيوانات  –]المشفى في رحلة إلى حديقة             ذهبت تلميذات الصف الثالث  .1
 الدليل  [  -المهندس    -المعلم   ]          رحب ..............بالمعلمات والتلميذات            .2
 الفيل  [ –الغزال  –] القرد ...                     دهشت التلميذات عندما شاهدن ...... .3

 : أكتب حسب المطلوب)ج(     
 جمع: حديقة ............أ. مرادف: رحب ...........   الدليل ...............     مفرد تلميذات ............       
 ب. مضاد: ذهبت ...........       مثني: الدليل ..............                      
 .......................................في جملة من تعبيرك ............... (ذهبت فيضع التركيب اللغوي )   د()  
 )هـ( استخرج من الفقرة السابقة:  

كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ...................          الم قمرية ................  كلمة بها ا الم شمسية .............. كلمة به
 حرف جر ...............

قال أزهار: ما أضخم الفيل!، قال الدليل: الفيل حيواٌن قوٌي يحب المرح. صاحت مريم: انظرن ... انظرن إلى 
 لقرود نشيطٌة جدا ، وذكيٌة أيضا  وتقلد اإلنسان ها هي تأكل الفستق والموز ".القرود!  الدليل: ا

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: (أ)
 ضعيف  [  -صغير     -] ضخم  ..                     الفيل حيوان ........................ .1

 حيوانـات حيوانـان حيـوان بكـت ضحكت تحاكي /تماثل  تقلد

 القـرود القـردان القرد أتجهْلنَه أتعرْفنَه رأين شاهدن

 الكناغـر الكنغـران الكنغـر يجهـل يعـرف يجهل ال يعرف

 صغـار صغيـران صغيـر أضعـف أقـوى الشاشة المسرح

الحزن  المرح  

 واالكتئاب

 بطـون بطنـان بطـن

 ملـوك ملكـان ملـك يترك يحمل  

 كياس كيسان كيس عبد ملك  

 األسود األسدان  األسد    

 الناس  اإلنسان     

 الغابات  الغابتان الغابة     
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 الموز والفستق [ –ورق الشجر  -الموز -] الفستق ....                    تأكل القرود ....................... .2
 القرد[ –الكنغر  –الحيوان الذي يقلد اإلنسان ويأكل الفستق والموز ]الفيل  .3
 :أكتب حسب المطلوب (ب)

 مفرد: القرود .............        مضاد: قوي ................  أضخم: ..................  
 جمع: الفيل ..............ضخم .............  المرح ....................   مرادف: أ

 .......................................................  ( في جملة من تعبيرك الحيوانات)ج( ضع كلمة ) 
 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:)د( 
 كلمة بها مد باأللف ...........        كلمة بها الم شمسية .............   
 حرف جر ............                كلمة بها تنوين ضم .............   

 :األسئلة (أ)
 ..................................................ما الحيوان الذي لفت انتباه المعلمة والطالبات؟ .......... .1
 ....................................................كيف يحمل الكنغر صغاره؟ ........................... .2
 ...................................................لماذا ضحكت التلميذات؟ .............................. .3
 ...........................................................كيف يمشي الكنغر؟ ........................... .4
 ......................................................من هو أقوي حيوان في الغابة؟ ...................... .5
 ......................................................ماذا قالت الطالبات عن األسد؟ ...................... .6
 ................................................ماذا يستفيد اإلنسان من الرحالت؟ ......................... .7
 ....................................................................ما واجبنا نحو الحيوانات؟ .............. .8
 هات حديثًا شريفًا يدل على الرفق بالحيوان. .9

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

 :القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما بين)ب(     
 في كيس لحمي علي بطنه [  -علي ظهره    -]في حضنه  ...............  الكنغر يحمل صغاره ......... .1
 جرياً   [  -قفزاً      -]  هوناً     ..........................  يمشي الكنغر    .. .2
 أضعف[   -أقوي     -]أشجع ........... الحيوانات.       األسد يعيش في الغابة وهو من ... .3
 تحت  [  -خلف    -]  بجانب   .............                 مضاد كلمة أمام ................. .4
 بقوة[   -برفق     -]بقسوة   .........           نعامل الحيوانات معاملة .................... .5

المعلمة )تشير إلى الكنغر(: انتبهن، نحن أمام حيوانٍ  غريبٍ . الدليل: إنه الكنغر، حيواٌن محبٌب إلى النفس، 
ا ، ويحمل صغاره في كيسٍ  لحميّ ٍ على بطنه. ضحكت التلميذات، وهبة تقلد الكنغر في قفزه. نظر الدليل يمشي قفز 

 إلي األسد، وقال: أتعرفنه؟ صاحت التلميذات: ومن ال يعرف األسد؟ إنه ملك الغابة، وأقوي الحيوانات.
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 ملك   [     -صديق    -]  كبير                                  األسد .............الغابة           .6
    

 :أكتب حسب المطلوب)ج( 
 مثني: الغابة ...............   المعلمة ............... ال يعرف .............  ......  مرادف: تقلد ......

 ............... المعلمة ...............جمع: حيوان غريب ................  مضاد: ضحكت .............    
 

 :ضع التركيب التالية في جملة من تعبيرك)د(          
 .............................................: ..........................................نظر إلي         
 ................................................: .......................................محبب إلي        

 
 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)هـ(        

 كلمة تنتهي بهاء مغلقة .............       ........   .......  كلمة بها الم قمرية .......كلمة بها الم شمسية .......      
 ......نوين ضم ..............   كلمة تنتهي بهاء مغلقة ........كلمة بها تها تنوين كسر ................ كلمة ب     

 
 
 
 
 

 إلي(:  -أكمل باختيار حرف الجر المناسب )من 
 ذهب تيسير ........... المدرسة. .1
 يصنع النجار األثاث ..........الخشب. .2
 في الصيف.يذهب الناس ..........البحر  .3
 نستفيد .........قراءة الكتب والمجالت. .4
 نشتري الخضار والفواكه .......السوق. .5
 ذهب الطالب في زيارة ......قبور الشهداء. .6
 انطلقت المسيرة ...... جباليا ......غزة. .7

 اإلمالء: عالمات الترقيم ) ؟  ،  !  (   
 اختر عالمة الترقيم المناسبة وضعها في الفراغ )؟،!(: 

 □. ما أعظم قدرة هللا 4                 □ما أجمل البحر  .1
 □. ما اسم بلدك 5                       □كم عمرك  .2
             □. أين تقع حيفا 6           □متي يبدأ فصل الربيع  .3

 إلي( –التدريبات اللغوية   حرف الجر )من 
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 التعبير
 :عبر عن الموقف اآلتي بجمل مفيدة ومترابطة (أ)

 دجاجات في حديقة منزلها.منار تلميذة في الصف الثالث، تربي ثالثة 
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 .مفيدتين عبر عن الصورة بجملتين (ب)
.............................................................. 

.............................................................. 
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 الدرس الحادي عشر: قمح بالدي

 
  

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حقـول حقـالن حقـل ك ـرِه  أحــبّ  ر ِغــب   أحــبّ 
 عمليـات عمليتـان عمليـة سـيء جيـد ُيصاحـب ُيرافـق
 مواسـم موسمـان موسـم ضئيل/ قليل وفيـر كثيـر وفيـر

 أعـوام عامـان عـام الشــر الخيـر رغبة/اشتياق شــوق 
 ليالـي ليلتـان ليلـة يعجـز يستطـع مشاهــدة رؤيـــة
 الحّصادات الحّصادتان الحّصـادة المسـاء الصبـاح حـّضـر جـّهـز

 أوقـات وقتـان وقـت دخـل خـرج تفـرز تفصـل
 آالت آلتــان آلــة أجـاب سـأل مجموعــات ِحــز م

 سنـابـل ُسنبلتـان ُسنبلـة طويـل قصيـر ُمرتبــة ُمنتظمـة
 سيقـان ساقـان سـاق انتهـت بـدأت ف ــِرح ُســـر  

 حبـوب حّبـان حـبّ  الطريـة الجافـة حولته طحينا   طحـنـت
 ُحـز م حزمتـان حزمـة تفـرق  تجمـع جـّهـزت أعــّدت

 جـّرارات جـّراران جـّرار عشوائيـة ُمنتظمـة الـلذيـذ الشهـي
 الجـدات الجـدتـان الجـدة حـزن  ُســرّ  شكـروا حمـدوا
 المحاصيل المحصوالن المحصول القليلـة الكثيـرة تقطـع تقـص
 الِنـع ـم النعمتـان النعمـة النقـمـة النعـمـة صرخ صاح 
 ُأمـم ُأّمتـان ُأّمــة تحصـد تـزرع سرت فرحت

 القش القشتان القشة  عامـة خاصـة الجني الحصاد 
 البيوت البيتان البيت الطرية الجافة يقدر يستطيع

 أكياس كيسان كيس حزين سعيد نترقب ننتظر
 الجرارات الجراران الجرار االستيقاظ النوم مشاهدة رؤية

 النعم النعمتان النعمة ذموا حمدوا  
    المتأخر الباكر  
    غادرت وصلت  
    حزنت فرحت  
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 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
.  لم والخير وفيرٌ " أحب  سعيٌد أن يرافق أباُه إلى حقول القمح، ليشاهد عملي ة الحصاد، فالموسم جي ٌد هذا العام، 

باح الباكر، وخرج مع أبيِه إلى  ز ن ْفسه منذ الص  ه  يستطع سعيد الن وم تلك الل يلة، فهو في شوٍق لرؤيِة الحصاد. ج 
. الحقل، سأل والده: ماذا ننتظر يا ة ، يا ُبن ي  اد   والدي؟   أجاب  الوالد: الحص 

 : األسئلة)أ(    
 ............................................... إلى أين أحب سعيد أن يرافق أباه؟ .........................1
 ........................................   لماذا أراد سعيد مرافقة والده إلى الحقول؟ ........................2
 .................................................لماذا لم يستطع سعيد النوم؟ ..............................3
 ..................................................... متي خرج سعيد وأبوه للحقل؟ .........................4

 ............................................ لو كنت مكان سعيد ماذا تفعل؟ ...........................5        
 ...............................................ما واجبنا نحو الفالح؟ ولماذا؟ ..............................6
 .........................................................................  ماذا كان ينتظر الواِلد؟ .........7
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:)ب( 

 حقول  [   -مخابز    -] مصانع            . أحب سعيد أن يرافق أباه إلي .......القمح          1   
 الرسم[  -الحصاد  –]الزراعة                     . يريد سعيد أن يشاهد عملية ............. 2   
 الصباح[  -الظهر   -. جهز سعيد نفسه في .............                            ]المساء 3   
 أخته   [  -أمه      -] أبيه       . خرج سعيد مع .........إلي الحقل                        4   
 مبادر[  -ضعيف     -]كسول  ...........                                . نصف سعيدا بأنه .5  

 : أكمل حسب المطلوب)ج( 
 ............  الموسم ......................   الحصاد ..............  جمع: الحقل ...مرادف: يرافق ........ .1
 الحقل .................ضاد: وفير.................  صباحًا................  مثني: الليلة ...............  م .2

 : استخرج من الفقرةد( 
مد بالياء .............، هاء مغلقة ...........، حرف جر .......... الم قمرّية ..........، تاء مربوطة ............   
 ..........تنوين ضم . ، 

 ..................................................................( في جملة من تعبيرك. الحصادهـ( وّظف كلمة )
ق في المعنى:و(    فرِّ
 ................... (السِابُح على َسْطِح المِاء.  )  عام  .  2......... (    .......   ) ......العامالموسم َجيٌَّد هذا  .1

 .......................................................................... ز( أكتب األفكار الجزئّية لهذه الفقرة
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ناِبل   ُة، وعندما شاهدها سعيٌد صاح: ما أضخم هذه اآللة! وبدأت الحّصادة ت ُقّص الس  ّصاد  لت الح  ص  بعد وقتٍ قصيٍر، و 
 قانها الجاّفة، وتفصُل حبوب  القمح الذهبّية في أكياٍس خاّصٍة، وتجمع القّش في ُحز ٍم منتظمٍة. عن سي

 :األسئلة (أ)
 ..........................................ماذا قال سعيد عندما رأي الحصادة؟ ........................... .1
 ..............................................................................ماذا تفعل الحصادة بالقش؟  .2
 كلمة تدل على الجمع ..........  هي بتاء مبسوطة ............ كلمة تنت: استخرج من الفقرة السابقة ما يلي .3

 ................ما نوعه؟          تنوين .......................           مد بالياء ....
 :فرق في المعني بين ما تحته خط .4

 الحصادة السنابل .................... تقص .1
 علينا جدتي حكايات ................. تقص .2

 :أكتب حسب المطلوب .5
 ....مضاد: أضخم .............. مفرد: سيقان ............... جمع: آلة ....... .....مرادف: صاح .........

 : اغ بالكلمة المناسبةامأل الفر  .6
 المحراث[  -الحصادة   -]المنجل ....                      ما أضخم هذه اآللة! )اآللة( هي ........ .1
 السنابل[ -القش  -بدأت الحّصادة تقّص ......... عن سيقانها الجاّفة.                ]الحبوب  .2
 حدائق[ -أحواض –]أكياس       تفصل الحّصادة حبوب القمح الذهبّية في ............خاّصة.  .3
 ........................................................... ( في جملة من تعبيرك.األكياسوّظف كلمة )  .7

ة بجمع المحصول، فطحنت قليال    ُسر  سعيٌد برؤية األكياس الكثيرة التي نقلها األب بالجّرار إلى البيت. ف ِرحت الجد 
هّي. أكلوا، وحمدوا هللا على هذه الّنعمة، ابتسم األب وقال: ال خير  في أم ٍة تأكل مّما ال  ت الخبز الش  من القمح وأعد 

 تزرع.
 حيحة:أ( اختر اإلجابة الّص 

 ]الجّرار  –عربة الحصان –]الّسّيارة        ..................          نقل األب األكياس بـ .1
 ]القمح  –الشعير  –الذرة               [أعّدت الجّدة من القمح المطحون .......... .2
 ]تصنع  –تشرب  –]تأكل     ال خير في أّمة ................. مّما ال تزرع.      .3
 توفير الوقت والجهد[ –تحتاج األيدي العاملة   -اآلالت الحديثة ...........................             ]متعبة  .4

 )ب( أكمل بحسب المطلوب: 
 إلى البيت ..................          )جمع ما تحته خط( الجّرارنقلها األب ب .1
 )مرادف ما تحته خط(       سعيد برؤية األكياس الكثيرة .................  ُسرَّ  .2
 )مثّنى ما تحته خط(   ..................          الّنعمةحمدوا هللا على هذه  .3
 : استخرج من الفقرة (ج)

 .........................   تنوين كسر ............... مد باأللف تنوين فتح ..الم شمسّية ...........   
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 ..........................................( في جملة مفيدة. ..........................القمحد( وّظف كلمة )
 :فّرق في المعنىهـ( 

 ........... () .............        طالب مجتهد.             سعيد .1
 ................ () ........        بعالماته الممتازة.    سعيدأحمد  .2
 ..................()........                   سعيد.أتمنى لك عام  .3

 .........................................................و( ما الفكرة الجزئية لهذه الفقرة؟ ......................
 .......................................................ز( ماذا تعّلمت في هذا الدرس؟ .........................

 عن( –على  –التدريبات اللغوية   حروف الجر )في          
 عن( –على  –أكمل باختيار حرف الجر المناسب )في  (أ)

 نصوم ............. شهر رمضان. .1
 يدافع الجنود المخلصون ............. الوطن. .2
 ............. الطَّاولة.َوَضعت أختي الكتاب  .3
 يوجد الحرم اإلبراهيمي .......... الخليل. .4
 أبتعد ....... المخاطر التي تسبب األذى. .5
 وقف العصفور ..........غصن الشجرة. .6

ف الكلمات في جمل مفيدة:  ب( وظِّ
 ...............................ن : ........................................       ع: .......................في

 على: ...............................................................
 التعبير

 رتب الجمل اآلتية لتكون قصة لها معني:
 ]   [ صعد خليل علي الشجرة وأخذ الفراخ .

 ]   [ ندم خليل وقال : ليتني ما أخذت الفراخ .
 [ كتبت العصفورة علي فراخها .  ]  

 ]   [ كانت عصفورة صغيرة تعيش مسرورة مع صغارها .
 ]   [ ووضعها في قفصٍ  فامتنعت عن الطعام وماتت .
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 نغني ونحفظ: سنابل القمح
 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الحقـول الحقـالن الحقـل النـّيـة  الناضجـة المستويـة الناضجـة
 السنـابـل الُسنبلتـان الُسنبلـة ُمعـّلـبـة طازجـة جديدة طازجـة

 أعـواد عــودان عــود ُمستقيمـة ُمتمايلـة سيقانهـا أعوادهـا
 ِظـالل ظـالن ظـل خفيفـة ُمتثاقلـة مائلـة ُمتمايلـة
 أسيـاج سيـاجـان سيـاج كبيـرا   صغيـرا   ثقيلـة ُمتثاقلـة
ْت   خيـرات خيـران خيـر ُكـره ُحـب ب ن ـت شـاد 
ْت  سـورا   سياجـا    أرزاق رزقـان ِرزق  هدمـت شـاد 

 حبوب  حب قليـل وفيـر جـاء حـان
    أخـذ وهــب كثيـر وفيـر
      أعطـى وهــب

      تشاهد تري 
 هذه الحقول ................                   فيها السنابل ................

 ...................... متمايلة                   بظاللها .....................
 في كلِّ ................. ترى                    ............. صغيرًا أصفراً 

مس من ..............لها                شادت سياجًا .............  والشَّ
 ...............فها هنا                   ..................مع رزقناحان ....                     

 قمٌح وفيٌر ....................                      سبحان ربي ما .............  
 : األسئلة)أ( 
     أكمل الّنشيد السابق. (1
 تتحدث األبيات السابقة عن ......................................   (2
 تتكون السنابل في موسم الحصاد ......................... و ............................... (3
 شبه الّشاعر القمح الكثير بـــ .......................................      (4
 .  ........................................................ماذا ترى في كّل سنبلة؟ ............. (5
 : سنبلة .................مثنيشادت ..............  ...........    مرادف: الّناضجة (6

 : ظالل .................مفردصغيراً ..............      مضاد:: حب ..............     مضاد 
 ..................................في جملة مفيدة. .............................. سنبلة(ضع كلمة ) (7
 ..........................................ما واجبك تجاه هللا الخالق؟ .............................. (8
 .............................................ماذا تتعّلم من الّنشيد؟ ................................ (9



 

53 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 ...........................أرضك وأعطاك هللا محصوالً  وفيرًا؟ .......................ماذا تفعل لو زرعت  (10
 :أكتب من النشيد ما يدل على ذلك (11
 ............................................الشمس تحب سنابل القمح. ............................... .1
 .......................................................................وقت الحصاد فيه الرزق والخير  .2
 ......................................حبات القمح بقدرة هللا وعطائه كالذهب الجميل ................... .3
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين (ب)
 سليم عبد القادر [  -فدوي طوقان    -إبراهيم العلي  ]         النشيد السابق للكاتب                .1
 أصفر  [  -أخضر    -]  بني    لون حبات القمح                          .2
 الصيف  [  -الربيع    -] الخريف           يحصد الفالح القمح في فصل      .3
 [  كثير  -قليل    -محصول القمح                             ]  وفير   .4
 المنجل  [  -الحصادة    -] المحراث   آلة الحصد تسمي                          .5
 طرية  [  -مستوية    -] جافة   مرادف " طازجة "                          .6
 سنبالت  [   -سنابل    -]  سنبلتان  "                              مثني " سنبلة .7

 يلي:)ج( استخرج من النشيد ما 
 كلمة بها مد باأللف ..............                                      كلمة تنتهي بتاء مربوطة ..............

 كلمة بها تنوين فتح ..............                                      كلمة بها تنوين ضم ....................
 كلمة بها الم قمرية .....................                                     كلمة بها الم شمسية .............

 ................................................................)د( وظف كلمة " سنبلة " في جملة من تعبيرك 
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 الثاني عشر: طبيب األسدالدرس                                                

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 الغابات الغابتـان الغابـة الكبـار  الصغـار تنفس بصوت عالٍ  تنّهــد
 أطبـاء طبيبـان طبيـب نظهـر نختبئ اقترب / أوشـك كـــاد

 األســود األسـدان األسـد وقـف جلـس ُيميتنـي يقتلنـي
ـِلـم   قالت بصوت منخفض همسـت  أبنـاء ابنـان ابـن جهـل ع 
 الحميـر الحماران الحمـار شفي صحة م ـِرض   بيوتنـا جحورنـا

 األرانـب األرنبـان األرنـب كثيرة دائمة نادرة نهابـه نخافـه
 جحـور جحـران جحـر حضـر غـاب بيتـه عرينـه

ـِلـم   ـِرف   ع   عرائـن عرينـان عريـن ذهـب عـاد ع 
 القـرود القـردان القـرد يخلـع يلبـس وقـت جيـد ُفرصـة

 ُفــرص فرصتان ُفرصـة أسـود أبيـض وقـت ُمــّدة
 معاطـف معطفـان معطفـا   معافـى مريـض يرتـدي يلبــس
 رقـاب رقبتـان رقبـة خـرج دخـل رداء ِمعطفـا  

 سماعـات سّماعتـان سّماعـة منخفضـة مرتفعـة فـرح ُســر
 أفمام أفواه فـّمـان فــم أغلـق افتـح شفاء / مداواة معالجـة
 المشكالت المشكلتان الُمشكلـة حييت عشت مــت عاليـة مرتفعـة
 أسنـان سـّنـان ســن بطيئـا   سريعـا   ُأشخص / أكشف أفحـص

 أمـراض مـرضـان مــرض نتعـب نستريـح يجـب ال ُبـدّ 
 أسبـاب سبـبان سبـب أمرض عالج قلعهـا خلعهـا
 ملوك ملكان ملك برودتك حرارتك تشفـى تتعافـى

 الثيران الثوران الثور يحييني يقتلني نرتـاح نستريـح
 الفيلة الفيالن الفيل رجع ذهب ُيكـرر يـردد
 الصغار الصغيران الصغير اغلق افتح رجع عاد

      فرحت هربت
      يصيح ينادي
      شفاه عالجه

      قليلة نادرة
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كانت حيوانات الغابة تشكو من األسد، قال الثور: أكل األسد أبنائي الصغار، تنهد الحمار الوحشي، وقال: كاد 

 يقتلني لوال أنني هربت منه.   همست األرانب: نحن نخافه ونختبئ في جحورنا. 
 األسئلة:)أ( 

 ممن كانت تشكو حيوانات الغابة؟ ولماذا؟ .1
....................................................................................................... 

 ...............................................بماذا همست األرانب؟ .................................. .2
 .............................................................................أين كانت األرانب تختبئ؟  .3

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب(
 األسد[ –الثعلب  –]النمر        كانت حيوانات الغابة تشكو من ................          .1
 ]الحمار الوحشي ، الثور ، األرنب [           أكل األسد أبناء .................... الصغار         .2
 ]الجحور، الحقول، الماء[      تختبئ األرانب في ................... خوفًا من األسد      .3

 :أكتب حسب المطلوب)ج(
          .............مرادف: تشكو ..........  تنهد ..............   همست ............   جمع: األسد ..........    الغابة: 

 مثني: األسد ............نختبئ .............   نخاف .............    مضاد: يقتلني ...........
 مفرد: حيوانات ..........           األرانب ..................        أبنائي ................

 
 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)د(  

 .....................  همزة قطع: ..................  حرف جر: ................ الم قمرية: .........وطة: .تاء مبس
 ....................................................................)هـ( وظف كلمة )همست( في جملة من تعبيرك.  

 :األسئلة)أ( 
 ............................................. من هو ملك الغابة؟ وماذا نسمي بيته؟ ............................1
 .......................................... لماذا اعتبر القرد مرض األسد فرصة له؟ ............................2
 ........................................ كيف نجا الحمار الوحشي من األسد؟ .................................3
 .................................................. لماذا غاب القرد عن القرية؟ ................................4
 ............................................................ ماذا لبس القرد؟ ولماذا؟ ..........................5
 ...........بينما من صفات األسد ......................... .........................صفات القرد ........ من 6

 :)ب(اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين      

القرد بمرض األسد، فقال في نفسه: هذه فرصٌة نادرٌة وغاب مدة  عن وذات يوٍم مرض األسد وجلس في عرينه. علم 
 الغابة، ثم عاد إليها وهو يلبس معطفا  أبيض، وفي رقبته سماعة طبيٍب، وأخذ ينادي: طبيب، طبيب!  .



 

56 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 قفصه[  -عرينه   -مرض األسد وجلس في ................                      ]حديقته  .1
 الفيل[ –الثور  –]القرد               علم ...........بمرض األسد وتقلد دور الطبيب  .2
 الحمار الوحشي[  -القرد   -لبس .............................لباس الطبيب               ]األسد  .3
 معطفاً [  -بنطلوناً    -عاد القرد وهو يلبس .........................                ]قميصاً   .4

 :أكتب حسب المطلوب)ج(  
 القرد ....................نادي ................  مثني: األسد .................  يدف: يلبس ............   مرا    
 ............مضاد: مرض .............  نادرة .................  جمع: يوم ...................   األسد .......    

 :فرق في المعني بين ما تحته خط)د(  
 محمد القلم من زميله .............. أخذ.   2      .....................      القرد ينادي    أخذ.  1     

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)هـ( 
 ...........تنوين ضم: ............ الم قمرية: .......  تاء مربوطة ......... .....  حرف جر: ..تنوين كسر: ......

 .............................................في جملة من تعبيرك.  ....................... الغابة(( وظف كلمة ))و 
سمعه الفيل، وقال: أيها الطبيب، إن األسد مريٌض، اذهب وعالجه. سر القرد لذلك، وذهب لمعالجة األسد، ودخل 

 هيا افتح فمك ألفحص أسنانك.إلى عرينه، وقال: حرارتك مرتفعٌة يا ملك الغابة، 
 : األسئلة)أ(

 ...................................................كم عدد الحيوانات المذكورة في الفقرة؟ ................. .1
 .......................................ماذا طلب الفيل من القرد الطبيب؟ ................................ .2
 عرين[ –عش  –بيت األسد ................                 ]قفص يسمي  .3

 :استخرج من الفقرة ما يلي)ب(
 ...حرف جر .............  مد بالياء ............ كلمة بها الم شمسية ..........  كلمة تنتهي بهاء مغلقة ....       
 :أكتب حسب المطلوب)ج( 
 مثني: الطبيب ...........     جمع: قرد.............           ادف: سر .............       مر   
 ................................................( في جملة من تعبيرك ..........ذهب لـ)د( وظف التركيب التالي ) 

فتح األسد فمه، فقال القرد: المشكلة في أسنانك، ومرضك بسببها، فال بد من خلعها جميعها حتى تتعافي، وإال مت 
 سريعا  . فقال األسد: هيا اخلعها. خلع القرد أسنان األسد، وهو يردد: اآلن نستريح، وتستريح منك الغابة.

 األسئلة:)أ(    
 ...............................................................بماذا نصح الطبيب األسد؟ ............. .1
 ....................................هل وافق األسد علي عالج الطبيب؟ ............................... .2

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب( 
 أكله[ –أسنانه  –]حرارته مرتفعة ...                            مرض األسد بسبب ................. .1
 وافق  [   –تردد      –]رفض   ه                            ..................األسد علي خلع أسنان .2
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 خائف[   –ذكي       -]كذاب            صفة القرد ............................                     .3
 

 :أكتب حسب المطلوب)ج(   
 .................        مفرد: أسنانك .............مرادف: خلع ................       مضاد: تستريح .........   
 ..................................................................)د( وظف كلمة" أسنان " في جملة من تعبيرك.   

 من الفقرة السابقة ما يلي: )هـ( استخرج
 .....جر ............  كلمة بها تنوين فتح ............  جمع سن ........حرف كلمة بها الم قمرية ..............    

 التدريبات اللغوية     : حروف الجر )من، إلي، عن، علي، في(
 الفراغ: نصحح الخطأ في الجمل اآلتية كما وردت في الدرس ونكتبها في)أ( 
 .........................................................   . لبس الثور معطفًا أسودًا            1
 ..........................................................     . كانت الطيور تشكو من األسد    2
 .......................................................... .مرض الفيل وجلي في عربته          3
 .........................................................   . علم الثعلب بمرض األسد           4

 علي( –من  –إلى  –عن  –اختر الكلمة المناسبة )في )ب(
......الرمال، وبعد العصر سبح .......البحر، ذهب تيسير مع أسرته ..... البحر، وهناك لعب ......البحر وبني بيتاً  

 وعاد مسروراً  .........رحلته مع أسرته.  
 في(: –على  –عن  –إلى  –اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين )من )ج(

 . ..........فصل الصيف يذهب الناس ......البحر.1
 . تحتوي مدينة القدس ..... آثار تتحدث .......تاريخها.  2
 . يبحث جحا ......دراهمه ......الصحراء.3
 . نأخذ العسل .......النحل.          4

 :رتب الجمل التالية لتكوين قصة لها معني:  )أ( التعبير  
 ]   [ وصل محمد ووالده إلي قفص األسود .

 ]   [ لوال أن والده دفعه وأخرج يده من القفص .
 قة الحيوان .]   [ ذهب محمد ووالده في زيارة إلي حدي

 ]   [ كاد األسد أن يمسك يد محمد .
 ]   [ مد محمد يده داخل القفص ليصافح األسد .

 :أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة فيما يأتي)ب(
 نشاطات(  -واجباتي   -أحب   -اللعب   -احترام  -)نصائحه 

ومؤدياً  .................، ومعاماًل زمالئي بحبٍ   أنا ......... معلمي، وأستمع إلى ............، مجتهداً  في دروسي،
 و......... وفي المدرسة أستمع بـ..............، وأشارك في ..............المدرسة.
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 قوت يومنا ( –أنت تعمل  –ال تتعب نفسك  –النهوض  –هذا واجبي  –) لم يستطع 
أراد رجل كبير السن ................من سريره والذهاب إلي عمله، لكنه ................رآه ابنه فقال له: ...............يا 
والدي، لقد تعبت في زمانك كثيراً  و.................لتؤمن لنا .....................وحان الوقت لتستريح، أعمل أنا وأوفر 

 .............لك ما تحتاجه و......
 الدرس الثالث عشر: زيارة إلى مدينة العنب

 

جامعة الخليل. سماح طالبٌة تدرس في كلية الزراعة في جامعة النجاح الوطنية، تلقت دعوة لزيارة مهرجان العنب في 
التقت هناك بصديقتها خلود التي يملك والدها كروما  من العنب، ُأعجبت سماح بأنواع العنب الكثيرة وألوانه الجميلة، 

 .وقد زاد إعجابها عندما تذوقت بعض األنواع، فوجدتها حلوة  كالعسل
 :األسئلة)أ(
 ..................................................... أين تدرس سماح؟ ......................................1
 .................................................. لماذا تلقت سماح الدعوة؟ ..................................2
 ...........................................  بماذا تشتهر الخليل؟ .............................................3
 ..................................... بمن التقت سماح في المهرجان؟ .........................................4
 ................................................... بم أعجبت سماح؟ ........................................5

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 طالبـات طالبتـان طالبـة الفشـل  النجـاح نُزهة/ رحلة زيـارة

ة الدوليـة الوطنيـة تتعلـم تـدرس تـان ُكلّـيَـّ ات ُكلـيَـّ  ُكلّـيَـّ

 جامعـات جامعتـان جامعـة عدوتهـا صديقتهـا احتفـال مهرجـان

 دعـوات دعوتـان دعـوة القليلـة الكثيـرة مدينة فلسطينية الخليـل

 زيـارات زيادتـان زيـادة القبيحـة الجميلـة تقابلـت التقـت

ا   أصنـاف صنفـان صنـف ُمـرة حلـوة حقول، بساتيـن كرومـا

 أنـواع نوعـان نـوع يُقلـع يـزرع بُهـرت أُعجبـت

 ُمـــدن مدينتـان مدينـة قصيـراا  طويـلا  أنـواع أصنـاف

 الشعـراء الشاعـران الشاعـر تمـوت تعيـش تعيـش تُعّمـر

 زيارات زيارتان زيارة أقـل أكثـر تركـت غـادرت

 ألوان لونان لون لمرارتـه لحلوتـه ميـراث إرث

 كروم كرمان كرم وصلـت غـادرت العسـل الشهـد

 أعوام عامان عام نقص زاد أعطت تلقت

 مهرجانات مهرجانان مهرجان    لذيذة حلوة   

      أكلت تذوقت  

      لديه يملك   

      ما يقارب حوالي   

      األصناف األنواع   
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 -: الصحيحة مما بين القوسيناختر اإلجابة )ب( 
 القدس[  -الخليل   -]النجاح  كانت سماح تدرس في جامعة ....................                     -1
 الزراعة[ –التجارة  -]اآلداب  ..                    سماح طالبة تدرس في كلية .................... -2 
 جارتها[ -صديقتها   -]أختها .                    .........................التقت سماح في المهرجان -3
 كرومًا  [  -مزرعة   -]مصنعًا                          كان يملك والد خلود .................... للعنب -4
 جميع ما سبق[  -ألوان   -ع ]أنوا                         أعجبت سماح بــــ...................... العنب    -5
 بيرزيت[ –الخليل  –]النجاح الوطنية ...                       يقام مهرجان العنب في جامعة ................-6
 الحمضيات[  -الورود   -]العنب ...                       تشتهر مدينة الخليل بزراعة ...................-7
 الدواء[  -الليمون   -]العسل                          ...................         طعم العنب كـ .....-8

  - استخرج من الفقرة السابقة:)ج(
 مبسوطة........ كلمة بها مد بالياء ..........  حرف جر ......... كلمة تنتهي بتاء مربوطة ......... كلمة تنتهي بتاء

....    كلمة بها تنوين فتح ...................               ......كلمة بها الم قمرية ......     كلمة بها الم شمسية ...........
 كلمة بها تنوين ضم ......................

 :ضع التراكيب التالية في جملة من تعبيرك)د( 
 ...........................................................: ...................................التقت بـ

 ..................................................: ..........................................تدرس في
  -: أكمل بحسب المطلوب)هـ(  

 أعجبت ............   : تلقت ............    مرادف    كلية .................جامعة ...............    جمع:
 : الكثيرة ............       حلوة ...............مضاد    أصناف .............رومًا ..............     : كمفرد

 :فرق في المعني بين ما تحته خط)و(   
 جارنا طعمه طيب    ...............  زاد .2إعجابها عندما تذوقته    ...............           زاد .1  
 
   

" يزرع في الخليل حوالي خمسة عشر صنفا  منها: الدابوقي والجند لي والزيني والحلواني وغيرها. سماح: هل تعمر 
شجرة العنب طويال ؟ خلود: بعض األنواع تعيش قرابة مئةٍ  وخمسين عاما  كالجندلي وبعضها ال يعيش أكثر من ستين 

نع من العنب الدبس والزبيب والمربى والملبن وغيرها. غادرت سماح مدينة العنب محملة  بإرثٍ فلسطيني   عاما  ونص
 .بالشهد، لحالوتهتغني به الشعراء ووصفوه 

 :األسئلة)أ(
 .........................................................ماذا نصنع من العنب؟ .......................... -1
 ...............................................كم عدد أصناف العنب في الخليل؟ ........................ -2
 ........................................................كيف غادرت سماح مدينة العنب؟ ................. -3
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 ....................... و .................. و .......................من أنواع العنب التي تزرع في الخليل -4
 .............................................كيف نشجع صناعاتنا الوطنية؟ ...............................-5
 ........................................لماذا تكثر زراعة العنب في مدينة الخليل؟ ......................... -6

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب(
 [16  - 15  - 14]       . يزرع في الخليل ..........صنفا من العنب      1
 جميع ما سبق[ –الدبس  –المربي  -]الملبن    . نصنع من العنب .............                     2
 [150  -   500  -    600]    .........عام                  . يعمر العنب حوالي 3
 الشهد[  -العسل   -]السكر        . وصف الشعراء العنب بـ ............لحالوته    4
 كلتاهما[  -موسمية   -]معمرة       . شجرة العنب شجرة .............                 5
 العنبر[  -الشهد    -]العسل       . وصف الشاعر العنب بـ.........                 6

  -: أكمل بحسب المطلوب)ج( 
 مثني: صنفاً  ..............       ادف: أصناف ...............     تعمر ..................       مر  -1
 .........: األنواع ............... الشعراء .......مفرد..........  درت ................  طوياًل........مضاد: غا -2
 صنفًا .....................: شجرة ................      جمع -3
 ..............................................)د( وظف التركيب اللغوي )نصنع من( في جملة من تعبيرك........  
  -: الفقرة ما يلياستخرج من )هـ(  

 ..همزة قطع:  .......................................    تنوين فتح: قة: .......................   هاء مغل     
 ........     مد بالواو: ....................... .حرف جر:  ..........: ......................     الم قمرية    
   

 
 اللغويةالتدريبات 

  -: أكمل بحسب المثال)أ( 
 كاتب        دارٌس                        كتب                 درس                       

 ........    جلس                       ...........                     لعب              
 سمع                 ........            .........                      صانٌع           

 عبد                        ...........                     ......                 ناجح 
 قاطٌف                       ......                 عامل  .........                    

 ....... صعد                                 ..........                   صادٌق      
 خسر                      ...........                      .......                ظالم 
 صدق                     ...........                       شرب               ........

 سائل ........                                 .......   ....   صام                   
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 رسم              .........   سارد                               ........                  
     
 
 

 اإلمالء       
 )؟   :  .  ،  (    -: أكمل بوضع عالمة الترقيم المناسبة

 .........قالت سماح ........ كم عدد أصناف العنب  .1
 تغنى به الشعراء ....... ووصفوه بالشهد لحالوته ...... .2
 قال سليم .......متي نقطف ثمار الزيتون ........... .3
 رد األب ....... في فصل الخريف ........يا بني ....... .4
 ماذا تحب أن تكون في المستقبل ........ .5

 
 التعبير         

 

 بما يناسبها من إنشائك:)أ(أكمل الفراغ في القصة اآلتية 
كان لرجل حديقة ............عليها بستاني، وذات يومٍ  دخل الرجل .............فشاهد ............مقطوعة فعاتب 
البستاني، وسمعه ابنه فجاء ..............وقال: أنا الذي ..........الشجرة، فأعجب ...........بابنه وقال له: إن 

 عندي من .............الحديقة كلها. واعتذر األب ...........................خير 
 

 )ب(أكمل باختيار الكلمة المناسبة لكتابة موضوع عن شجرة العنب:
 أشكال[ –مئة وخمسين  –الحلواني  –فوائد  –معمرة –القرآن  –الزيتي  –لخليل ا –الجندلي  –خمسة عشر  –]الزبيب 

ذكرها بـ...................الكريم، وهي شجرة............. تعيش طوياًل، وللعنب  شجرة العنب شجرة مباركة فقد ورد
............كثيرة و................جميلة.تشتهر مدينة ................بزراعة العنب، ويوجد 

صنع من العنب ........و..............و.............ونحوالي.................صنفًامن العنب منها .........
 ..........وبعض أنواع العنب تعيش قرابة ...................عاماً .........

 
 )ج(أكمل الفقرة مكونا  قصة: 

 سالما [ –الصيادين  –يقرض  –صاح  –عرينه  –اتركني  –كبر  –الفأر  –]ساخرا  
..............األسد غاضبًا، وأمسك الفأر وأراد في أحد األيام كان أسٌد نائمًا في ...............فمشي فأر على وجهه فـ.

أن يقتله، فقال له الفأر ..............وسأساعدك، فضحك األسد وقال ............فأر صغير يساعد أسد ................. 
وفي أحد األيام وقع األسد في شباك أحد ..............فجاء الفأر، وأخذ .............الشبكة حتى خرج 

 ..............شكر األسد ...............وقال لن أسخر بمن أضعف مني..
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 نغني ونحفظ: الشهد في عنب الخليل
 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 عيـون عينـان عيـن قبل بعـد العسـل الشهـد

 أجيـال جيـلن جيـل قصيـر طويـل مدينة فلسطينية الخليـل

الماء الذي يخرج من  عيـون

 األرض

 ِجنـان َجنتـان َجنـة البخـلء الكـرام

 أماكن/أمكنة مكانـان مكـان الحـرب السـلم ميـراث إرث

 بساتيـن بستانـان بستـان فاسد سلسبيل أُّمـــة جيـل

 قلـوب قلبـان قلـب الحنظل العلقم، الشهد نِضـال ِكفـاح

 الكـروم الكرمـان الكـرم   جنة األرض الخضراء ِجنـان

 الكرام الكريمان الكريم   الُمحتـل الدخيـل

 المياه  الماء   أغصانهـا أفنانهـا

 وديان  وادي   األمـــان السـلم

 أهالي  أهل    

 الشهد في ......... الخليل                       وعيون ................ سلسبيل
 جيل              وكفاح ................. طوليهي ................. جيلٍ  بعد 

 جناٌن جنان بعمر ............
 وما ............. بها من مكان

 سلم على وديانها                     والطير في ...................
 و........... في بستانها                و.................. في صوانها

 .............. ديار الكرام وأهل
 لها من ............ بنيها السالم

 الشهد في عنب ..........             وعيون ............. سلسبيل
 هي إرث جيلٍ  بعد ......             و............... تاريخ طويل

 أكمل النشيد السابق. .1
 اسم النشيد ....................................... .2
 فدوي طوقان[ –ناهض الريس   -]أبو القاسم الشابي ..................           السابق للشاعر..النشيد  .3
 أين يوجد الشهد؟ ....................................................................... .4
 .....................................ماذا يقصد الشاعر بالدخيل؟ وكيف نطرده؟ ........................ .5
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 ........................................ماذا يوجد في عنب الخليل كما وصفه الشاعر؟ ................. .6
 ........................................................ما هو ميراث األجيال؟ ......................... .7
 .............................................................. تعبيركوظف كلمة " الكرام " في جملة من  .8
 :استخرج من النشيد ما يلي .9

 ..............  الم قمرية........... همزة قطع ............  مفرد عيون .......... جمع جيل ....... تنوين كسر
 : الشهد ...........    مرادفحرف جر ............   تنوين ضم ................      الم شمسية ...........   

 . كفاح الشعب الفلسطيني طويل. أكتب البيت الدال على ذلك.10    
..................................................................................................................... 

 الدرس الرابع عشر: الصديق وقت الضيق

 
ٌة. ف ْجأ ٌة  ي واناٌت ُمْفت ِرس  ُجٌل ي سيُر م ع أ ْصِدقاِئِه ُقْرب  غاب ٍة فيها ح  ُدُهْم: اْبقوا م عا ، " كان  ر  بيٌر. قال  أ ح  ر  ل ُهْم ُدٌب ك  ظ ه 

ل قوها و   ر ٍة عاِلي ٍة، ت س  ج  ك ضوا ن ْحو  ش  ، لِكن  األ ْصِدقاء  ر  ل ْيِه ُمْجت ِمعين  حيدا ."ن ْحُن ن ْست طيُع أ ْن ن ْنت ِصر  ع  كوُه و   ت ر 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حيوانـات حيوانـان حيـوان أعدائـه  أصدقائـه يمشـي يسيـر

 دببـة دبّـان دب بُعــد قـرب أصحابـه أصدقائـه

 غابـات غابتـان غابـة أليفـة مفترسـة مكان كثيف األشجار غابـة

 أصدقـاء صديقـان صديـق اختفـى ظهـر آكلـة اللحوم مفترسـة

 شجرات/أشجار شجرتـان شجـرة صغيـر كبيـر بدي/خـرج/جـاء ظهـر

 أوقـات وقتـان وقـت نعجـز نستطيـع نقـدر نستطيـع

 رجال رجلن رجل نُهـزم ننتصـر يفوز / نغلبـه ننتصـر عليه

 األراضي األرضان األرض متفرقيـن مجتمعين متحديـن ُمجتمعيـن

 حركات حركتان حركة منخفضـة عاليـة انطلقوا جرياا  ركضـوا

 أنفاس نفسان نفس يجهـل يعـرف اتجـاه نحـو

ا  ميتـاا  مرتفعـة عاليـة     طيبـا

    ذَهـب عــاد ركبوها، صعدوها تسلقوهـا

    َصـِعـدَ  نـزل يعـلـم يعـرف

    أجابـوه سألــوه َحبـَسَ  كـتـم

    سـأل أجــاب تمدد، نــام استلقـى

    العـدو الصديـق شك، اعتقـد ظنـه

الفرج  الضيـق رجـع عـــاد

 الرخـاء

   

    أخذوه تركوه شاهدنـا رأينـا

    تيقن ظن الشـدة الضيـق

    صغير كبير بجانب قرب

    نزلوا تسلقوا تردد احتار

    غادر وصل يقول بصوت خافت يهمس

    سكون حركة   

    تنفس كتم أنفاسه  
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 : ألسئلة)أ( ا
 .......................................................................... أين كان يسير الرجل مع أصدقائه؟-1
 ..............................................ماذا رأى األصدقاء فجأة؟ .................................... -2
 ................................................ماذا فعل األصدقاء عندما شاهدوا الدب؟ .....................-3
 .......................................لماذا ركض األصدقاء حول الشجرة؟ ..................................-4
 .................................لو كنت مكان الرجل ماذا كنت ستفعل؟ .....................................-5

 :اإلجابة الصحيحة مما بين القوسيناختر )ب(
 غابة[  -بحر   -]حديقة            . كان الرجل يسير مع أصدقائه قرب .......... 1
 أسد[  -دب     -]نمر          . فجأة ظهر لرجل وأصدقائه ...................    2
 صغيرة[ -أليفة   -]مفترسة      . يوجد في الغابة حيوانات ...............            3

 :أكمل حسب المطلوب)ج( 
 : األصدقاء ............مفردالصديق ................           : رجل ..............     جمع

 : غابة ...............         مثني: ننتصر ............        مرادف: مفترسة ..........      مضاد
 ....................................................)د( وظف التركيب اللغوي )يسير مع( في جملة من تعبيرك .    

 :استخرج من الفقرة السابقة)هـ(  
 كلمة تدل على المفرد ...........                             لواو ....................    الم قمرية ...................         مد با

 هاء مغلقة ...................         تنوين كسر ................ ر ..................         حرف ج
ك ٍة،  ر  ْيِر ح  لى األ رِض ِمْن غ  ل ْم ي ْعِرْف ماذا يفعل ثم اْست ْلقى ع  ُجُل، و  ل  ِإلْيِه الدب وأخذ " اْحتار  الر  ص  ُه. و  ت م  أ ْنفاس  ك  و 

ُهْم:  ديق  سأ لوا ص  ر ِة، و  ج  ل  األ ْصِدقاُء ع ِن الش  ك ُه و عاد  ِإلى الغاب ِة. ن ز  ْيتا ، ُثم  ت ر  ب  ي ْهِمُس في ي ُشمُُّه، ُوظ ن ُه م  رأ ْينا الدُّ
ْد قال   ُجُل: ل ق  ؟أ جاب الر  ، ف ماذا قال  ل ك  ْقت  الّضيِق." ُأُذِنك  ديُق و   لي: الص 

  األسئلة:)أ( 
 .................................... ماذا فعل الرجل عندما رأي الدب؟ ........................................1
 ........................................ ماذا فعل الدب عندما تظاهر الرجل بالموت؟ ..........................2
 ............................................................. بم تصف الرجل؟ ...............................3
 ...................................................... ما الحكمة التي قالها الرجل؟ ...........................4
 ............................................تتصرف؟ .............................. لو كنت مكان الرجل كيف 5

 -: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب( 
ُب أنَّ الرجل ....................            )حيًا     -1  مريضًا( -ميتًا     -َظنَّ الُّدُّ
ديق وقت .................           -2  الّضيق( -البهجة  -)الفرج    في المثل الصَّ
 الحنان( –الذَّكاء  -)الخوف    َنِصُف الرَّجل بـ........................             -3
 البخل(-الجبن   -َنِصُف اأَلْصدقاُء بـ ...................               )الحب -4
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 بـ )نعم( أو )ال(:أجب )ج(
 . ]     [ بقي األصدقاء مجتمعين لمواجهة الرجل .1
 . ]     [ تظاهر الرجل بالموت ليحمي نفسه من الدب .2
 . ]     [ هجم الدب علي الرجل وافترسه .3
 . ]     [ يتصف الرجل بالذكاء .4
 . ]     [ الصديق وقت الضيق .5
 : فرق في المعني)د(  

 الطالب القلم من زميله   .............. أخذ.   3                 ............يشمه ..الدب خذ أ .1
 األب ابنه إلى المسجد      ..............أخذ  .2
 : أكمل حسب المطلوب)هـ( 

 أنفاس ................س ..............   مفرد: األصدقاء .............    يهمادف: استلقي ............   مر  
 الغابة ..................   الصديق .............  جمع: األرض ...............   ......مضاد: وصل ........

 :استخرج من  الفقرة السابقة ما يلي)و(  
 الم شمسية ...............            تاء مربوطة ................                  هاء مغلقة ..............

 مد باأللف ..............تاء مبسوطة ................                 ر ..............             كستنوين 
 التدريبات اللغوية

 
 أين(   -لماذا  –كيف  –متى  –)كم   :  الفراغاختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وضعها في )أ(  
 )عدد األعوام(          رية؟        ............... عامًا استمرت الدعوة السِّ -1
 )مكان الوالدة(           ..............ُوِلَد الرَّسول صلى هللا عليه وسلم؟     -2
 )زمان الوقوع(ة؟                             ..............وقعت معركة ُمؤت-3
 )حال الوصول(                               وصل المعلم؟                  -4
 ذهب األوالد إلى البحر؟                                       )سبب الذهاب(-5
 (هذا –هؤالء  –هذه   ) :أكمل باسم اإلشارة المناسب مما بين القوسين)ب(  
 ......... عمارة شاهقة.................قصة ممتعة.                                  ....-1
 ..............أطباء مشهورون.                              ............. عمال مهرة.-2
 ............مسجد قديم.                                      ............. صديق مخلص.-3
 .............عصافير جميلة. ............صديقات المكتبة.                                -4
 

 التعبير         
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 ا( عبر عن الصورة بجملتين من تعبيرك) 
  

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

............................................................... 
 )ب( نكمل القصة اآلتية:  

عائدا   من المدرسة في فصل الشتاء، فرأي طفال   فقيرا   ثيابه ممزقة وهو يرتجف من البرد فذهب إلى والده كان تيسير 
 ..................................................................................................... ليخبره بما رأي

 الدرس الخامس عشر: أول فدائي في اإلسالم                                       
 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 فدائيـون فدائيـان فدائـي الُجبـن  الشجاعـة بطل / مناضل فـدائي 

 األبطـال البطـلن البطـل الجبـان المقـدام اإلقدام / الجرأة الشجاعـة

 المقدامـون المقدامـان المقـدام آخـر أول العقـل الذهـن

 الفرسـان الفارسـان الفـارس يُعصـي يُنفـذ الشجـاع المقـدام

 الّصبية/الّصبيان الّصبيـان الّصبـي دخـل خـرج هزمهـم صرعهـم

 غـزوات غزوتـان غـزوة حـرب بسـلم دخل في اإلسلم أسلـم

 أوامـر أمـران أمـر تفرقـوا تجمعـوا معاركـه غزواتـه

 ليالـي ليلتـان ليلـة يعجـز يستطيـع يُطيـع يُنفـذ

ا  مشتاقـة متعطشـة ا  نائمـا  الُمـدن المدينتـان المدينـة يقظـا

 السيـوف السيفـان السيـف الجبان البطل بأمـان بسـلم

 البيـوت البيتـان البيـت المسلمين الكفار  ُمختلفـة شتـى

 ضربـات ضربتـان ضربـة كفر أسلم  ليتفـرق ليتـوزع

يطمئن ،  يخاف ينهوا / يقتلوا يقضـوا

 يأمن

 رجـال رجـلن رجـل

 قبائـل قبيلتـان قبيلـة بقي ، أحيا صرع  قويـة حاسمـة

ثابت  يخشـى يخـاف

 القلب

 اللحظـات اللحظـة اللحظـة جبان

 ألقـاب لقبـان لقـب جبان جرئ حصـل نــال

 القلوب القلبان القلب مروية  متعطشة بدون منـازع بجــدارة

 فرش، أفرشة  فراش   ساهم شارك

 دماء  دم    قاتل بارز

ثابت 

 القلب

 األنبياء  النبي   شجاع

 كفار كافران كافر   المهرة في ركوب الخيل الفرسان

 شجعان شجاعان شجاع   بقي ظل

      لقوا وجدوا

      معاركه غزواته 

      يطمئن، يأمن ال يخاف 
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ِليُّ ْبُن أ بي طاِلٍب حين   جاعُة يقِفُز إلى الذ هِن اْلب ط ُل اْلِمْقداُم ع  ُر الش  ُه –ُتذك  ْجه  م  هللُا و  ،  –ك ر  ز  اْلُفْرسان  ال ذي بار 
واِتِه. كا ك  الن ِبي  )صلى هللا عليه وسلم( في غ ز  شار  بياِن، و  ل  م ْن أ ْسل م  ِمن  الصِّ ِليُّ أ و  لُّيُّ ُشجاعا  فصرعهم. كان ع  ن ع 

ريئا ، وُهو  ُين فُِّذ أ ْمر  ال نِبيِّ )صلى هللا عليه وسلم( فيناُم في فراِشِه ل ْيلة  اْلِهْجر ِة ِمْن م ك ة إلى اْلمدي ْول  وج  يوُف ح  ن ِة، والسُّ
ماِء." ٌة للدِّ ش   اْلب ْيِت ُمت ع طِّ

 : األسئلة)أ(      
 .......................................................................من هو رمز الشجاعة في اإلسالم؟  .1
 ....................................من أول من آمن من الصبيان؟ ...................................... .2
 من الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة؟ ولماذا؟  .3

............................................................................................................. 
 لماذا نام سيدنا علي كرم هللا وجهه في فراش الرسول صلي هللا عليه وسلم؟ .4

............................................................................................................. 
 ..............................................صفات علي بن أبي طالب التي وردت في الفقرة؟ ........... ما .5
 اذكر موقف يدل على شجاعة على بن أبي طالب مع الرسول؟ .6

............................................................................................................. 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:)ب(  
 علي بن أبي طالب[ –عمر بن الخطاب  –........               ]عثمان بن عفان تتحدث الفقرة السابقة عن ....... 1
 وام[الزبير بن الع –علي بن أبي طالب  –]أبوبكر الصديق  آمن من الصبيان هو.....................     . أول من2
 المولد النبوي[  -القدر   -]الهجرة ..... . نام علي بن أبي طالب في فراش النبي ليلة .......3
 الشجاعة والجرأة  [  -الكرم    -] الشجاعة  .............    . اتصف علي بن أبي طالب بـ .........4
 المسجد الحرام  [  -مكة     -القدس   ]جر النبي عليه السالم من ...............إلي المدينة  . ها3

 :أكمل حسب المطلوب)ج( 
 النبي ............... مثني:  ..........        : الشجاعة ..............    ينام ........مضاد  
 .........   ....قبيلة .....شجاعًا.................    جمع:الذهن ................   ......   ..: بارز .......مرادف 
 ........................................................( في جملة من تعبيرك .ينام في)د( ضع التركيب اللغوي ) 
 : فرق في المعني بين ما تحته خط)هـ(  

 )................................(    علي الفرسان فصرعهم      بارز
 )................................(       بارزصعد الخطيب إلى مكان 

 : استخرج من الفقرة السابقة ما يلي)و( 
 حرف جر .................    ة ...............        الم قمري............          الم شمسية ....

 ة ...............تاء مربوط.............           تنوين فتح ...................            همزة قطع
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ْربة   ل  ب ْيِتِه؛ ِلي ْضِريوُه ض  م عوا حو  ْيِن اْلُكّفاِر ال ذين ت ج  الٍم ِمْن ب  ر ج  الن ِبيُّ )صلى هللا عليه وسلم( ِبس  ُجٍل واِحٍد، خ   ر 
باِئِل، و ال ي ْست طيُع ب نو هاِشٍم أ   لى اْلق  ُمُه ع  ز ع  د  ّتى؛ ِلي ت و  لى و ُهْم ِمْن ق باِئل  ش  ِبِذِلك  ي ْقضون  ع  ِمِه، و  ْن ُيطاِلبوا ِبد 

ِتِه. كان تِ  ْعو  لّيا  ناِئما  في  د  دوا ع  ج  ل  هُؤالِء اْلُكفاُر ب ْيت  ال نبيِّ )صلى هللا عليه وسلم( ف و  خ  ما د  الل ْحظ ة حاِسم ة  ِعْند 
ِل ِفدائيٍّ في ْاإلْسالِم. ب  أ و  دار ٍة ل ق  ق ْد نال  ِبج  ْلِب، ال ي خاُف، و  ِلي  ثاِبت  اْلق   ِفراِشِه، ظ ل  ع 

 : األسئلة)أ(  
 ..........................................خرج النبي صلي هللا عليه وسلم من بين الكفار؟ ............ كيف .1
 .....................................لماذا تجمع الكفار حول بيت النبي؟ .................................. .2
 ......................................................لماذا كان الكفار من قبائل شتي؟ .................... .3
 .................................ماذا نتعلم من علي بن أبي طالب رضي هللا عنه؟ ........................ .4
 .....................................بماذا لقب علب بن أبي طالب؟ ولماذا؟ .............................. .5
 ........................................ضع عنوان مناسب للفقرة السابقة؟ ................................ .6

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين)ب(  
 عمر بن الخطاب [ –أبا بكر  –ي طالب ] علي بن أب نائمًا في فراش النبي       ........... وجد الكفار ........1
 قبائل شتي[ –قبيلة بني نضير  -]قبيلة بني هاشم فار حول بيت النبي من .................      .  تجمع الك2
 رابع  [   -ثالث      -]  ثاني   . علي بن أبي طالب هو ................الخلفاء الراشدين  3
 خط: فرق في المعني بين ما تحته)ج(  

 ) .......................... (  اإلجازة سعداء     يقضون الطالب 
 بين الناس           ) ........................... ( يقضون العقالء 

 ..................................................في جملة من تعبيرك . يقضي علي()د( ضع التركيب اللغوي )
 :المطلوبأكمل حسب )هـ(  

 مضاد: بسالم ................... ...........        حاسمة .......مرادف: شتى .................   
 .......النبي: ..................      جمع: فدائي ........مفرد: قبائل ..............    كفار ...............   

 تاء مربوطة: ..............  م قمرية: ..................  ال........  شمسية: ...... الم: استخرج من الفقرة)و(  
 حرف مشدد: ..............     ألف لينة: ................... ......  تنوين كسر: .......                          

 اللتان[ –اللذان  –التي  –مراجعة األسماء الموصولة ]الذي     التدريبات اللغوية     :
 اللتان(  -اللذان  –التي   -)الذي          اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وضعها في الفراغ: 

 تربي أوالدها على حب الوطن. ...............احترم األم  .1
 الخيل. اشتركا في سباق ................جاء الالعبان  .2
 قرأتا القصة. ....................إيمان وسارة هما الطفلتان  .3
 الطالب .........نال الجائزة مؤدب. .4
 الفراشتان .............على األزهار جميلتان. .5



 

69 
 0599905080/0567115080الفصل الدراسي الثاني    تطلب من مكتبة جودة جوال  – الصف الثالث –اللغة العربية سلسلة كراسة الميار في مادة 

 

 علي بن أبي طالب هو ..........نام في فراش النبي. .6
 شاهدت الفتاة ............تلعب بالكرة. .7
 ...........غردا في الصباح.هذان البلبالن  .8

 علي[ –في  –عن  –إلى  –التدريبات اللغوية     :      مراجعة حروف الجر ]من 
 علي( –في  –عن  –إلي  –)من                أكتب حرف الجر المناسب وأكتبه في الفراغ

 نام علي بن أبي طالب .......فراش النبي. .1
 لموت.استلقي الرجل ........األرض وتظاهر با .2
 تلقت ميار دعوة ..........صديقتها لحضور حفل زفافها. .3
 ذهبت التلميذات في رحلة ..........حديقة الحيوانات. .4
 سأل المعلم ..........عاصمة فلسطين. .5
 ألعب الكرة ............... النادي. .6
 أذهب ..........المدرسة صباحاً . .7
 أسلم .............صديقي. .8
 .........الزيتون.نأخذ الزيت  .9

 التعبير     

 :أكتب موضوعا  قصيرا ال يزيد عن أربعة أسطر عن )علي بن أبي طالب( مستعينا  بما يلي
 عمره عندما أسلم. .1
 مواقفه الشجاعة. .2
 ألقابه. .3
 أبنائه. .4
 غزواته التي شارك بها. .5

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

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

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

 
 أكتب فقرة من ثالثة أسطر عن حب الوطن والدفاع عنه.

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

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

 رتب الجمل التالية لتكون فقرة:
 ]    [ وجد علي المحفظة التي فيها نقود.
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 ]    [ وعندما دخل المعلم إلى الصف.
 ك هللا فيك على أمانتك.]    [ بار 

 ]    [ نظر إلى الذي وجد المحفظة وقال له.
 ]    [ فسلما إلى مدير المدرسة الذي شكره أمام المعلمين والطلبة.

 
 
 

  نغني ونحفظ ) هيا نلعب (

 فيه لقاٌء ....................       هذا وقت ................. أقبل             

 هيا نركض نحو .........      هيا نلعب هيا ..................                                        

 العطلة ............... كالضيف     ما أحلى ............... الصيف              

 والوقت عليهم   كالسيف     فيها يجتمع ....................                                          

 ............أحلي األلحان         و................ربوعك يا وطني                                      

 لنردد أحلي األلحان                  أصحابي           يا  هيا   هيا                            

 : األسئلة)أ(  

 أكمل النشيد السابق. -1

 يتحدث النشيد عن .................... -2

 ................................................................الفكرة العامة للنشيد هي........................................ -3

 ......................................في أي فصل من الفصول السنة تأتي اإلجازة المدرسية؟ .................................. -4

 .....................................كيف نستقبل ونستفيد من وقت الفراغ؟ ..................................................... -5

 ....................................لماذا شبه الشاعر وقت العطلة بالضيف؟ .................................................. -6

 .....................................لماذا يدعو الطفل أصحابه؟ .............................................................. -7

 ...................................كيف نستفيد من وقت الفراغ؟ ............................................................... -8

 ..........................................................)شبه الشاعر الوقت كالسيف( أكتب من النشيد البيت الدال على ذلك. -9

 ...........ألعب في العطلة مع .......... -10     

 :أجب حسب المطلوب)ب( 

 : الضيف ............مثنىاألصحاب ...........  مضاد:: األلحان............. مفرد: أقبل ............   مرادف
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 : استخرج من النشيد)ج( 

                  أل قمرية ...........................               تنوين ضم ....................          همزة قطع ......................... 
 ...................                حرف مشدد .................            أل شمسية ......................اسم اشارة ......

 ..........................................   ............................ضع كلمة )العطلة( في جملة من تعبيرك)د( 

 

 

 

   

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أصحــاب صاحبـان صاحـب نعمـل  نلعـب نمـرح نلعــب

 العطــالت العطلتـان العطلـة ُفـراق لقـاء اإلجـازة العطلـة

 أيــام يومـان يـوم أقبـح أحلـى اجتمـاع لقـاء

 األوقــات الوقتـان الوقـت الشتـاء الّصيـف أجمـل أحلـى 

 السيــوف السيفـان السيـف األعـداء األصحـاب جـاءت حلـت

 أوطنــان وطنـان وطـن يفتـرق  يجتمـع األصدقـاء األصحـاب

 ألحــان لحنـان لحـن   أرجائك/أنحائك ربوعـك

      نحضـن نعانـق

      أجمـل أبهـى

      نغّنـي نـردد

      األناشيد/األغاني األلحـان
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