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  ملة تتألف َل، واُلم الكالم املفيد يتألف من ُجم

والكلمة تنقسم يف اللغة العربية من كلامت، 

الفعل     -2   االسم -1هي:  إىل ثالثة أقسام

 احلرف -3

 هو لفظ يدل عىل معني يف نفسه وال يرتبط بزمن، مثل: اسم إنسان )أمحد(، أو حيوان : االسم

 )أسد( أو نبات )تفاح( أو مجاد )صخرة(

 : أي كيف نعرف أّن هذه الكلمة اسم؟عالمات االسم

 الكتاب ⇽االسم يقبل أل التعريف )الشمسية أو القمرية(، مثال: كتاب  -1

، سامءً  -2
ٍ
 االسم يقبل التنوين، مثال: سامًء، سامء

 االسم قد ينتهي بتاء مربوطة متصلة أو منفصلة، مثال: شجرة -3

 الفعل: لفظ يدل عىل حدث أو فعل مرتبط بالزمن 

 :أقسام الفعل

 فعل مايض: وهو لفظ يدل عىل حدث يف الزمن املايض، مثال: َأكَل، َكَتَب  -1

 فعل مايض مبني عىل الفتحونقول: 

، يْكتمبم ف -2 لم  عل مضارع: وهو لفظ يدل عىل حدث يف الزمن احلارض، مثال: َيْأكم

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة عىل آخرهونقول: 

أقسام الكلام

الحرف الفعل الاسم
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، وهذه احلروف يأخذها الطالب يف ه ال يكون مرفوًعافإن   مٍ أو جزْ  نصٍب  تنبيه: إال إذا سبقه حرفم 

ب عليهالصف الرابع عن طريق التدريبات  اكي نمط املثال ويتدر   بمحاكاة األنامط، أي َأن ه ُيم

َق مثال: َيْدرسم الطالبم َكْي   َيَتَفو 

ص  أكمل الفراغ عىل نمط املثال السابق: َيْزَرعم الفاّلحم البمذوَر كْي   عىل الثِّامر لح َيح

 ) مع يف كلمة )أنيتم ، أ: أحرف الفعل املضارع ُتم ، نكتبم ، يكتبم  كتبم تكتبم

ْل، امكتْب  -3  فعل أمر: وهو لفظ يدل عىل الطلب لتنفيذ فعل يف املستقبل، مثال: كم

 فعل أمر مبني عىل السكونونقول: 

  احلرف: لفظ يستخدم للربط بني األسامء واألفعال واجلمل )وتسمى حروف املعاين( تتكون من

 حرف أو حرفني أو ثالثة أحرف

 حروف البناء: ب ي ت ⇽أما حروف البناء فهي حروف الكلمة الواحدة، مثل: بيت 

 ِمن أنواع حروف املعاين:

 حروف اُلر، مثل: ِمن، إىل، َعن، عىل، الباء، الكاف، الالم -1

 اسم جمرور بحرف اُلر وعالمة جره الكرسةواالسم بعدها يأيت جمروًرا: نقول عنه: 

 (أدوات الربط)وحروف العطف تعّد من حروف العطف، مثل: و، ف، ثمم    -2

 حروف النداء، مثل: يا -3

ل يف اللغة العربية مح  أقسام اجل 

 :تمقسم اُلمل يف اللغة العربية إىل قسمني 

 ُجلة اسمية: وهي التي تبدأ باالسم: وتتكون من املبتدأ واخلرب -1

 نقول: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة
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 علية: وهي التي تبدأ بالفعل: وتتكون من فعل وفاعل وقد يأيت مفعول بهُجلة ف -2

 أمر –مضارع  –يتم إعراب الفعل حسب نوعه: مايض 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمةنقول عن الفاعل: 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحةونقول عن املفعول به: 

  بح فيص ،فتغري حركة املبتدأ أو اخلرب االسميةاجلملة تدخل كان وأخواهتا، إنَّ وأخواهتا عىل

 املبتدأ اسمها واخلرب خربها

( بحيث املبتدأ …وقد تناول الطالب يف الفصل األول مهارة: كان وأخواهتا: )كان، صار، 

يكون اسم كان )وهو مرفوع(، واخلرب يصبح خرب كان )وهو منصوب(، ويف هذا الفصل 

 اء اهلل تعاىلسيتناول مهارة )إّن وأخواهتا( إن ش

 خر  بتمييز مصللااهتا أو رريقة كتابتهاملهارات األا

 أل التعريف بنوعيها: أل القمرية وأل الشمسية -1

 )ا(، بينام القطعم تمكتب: َأ، أم، أِ  كتب مهزهتاالوصل ال تم ومهزة الوصل والقطع،  -2

 أسلوب التعجب )!( وأسلوب االستفهام )؟( -3

 هذان، هؤالءأسامء اإلشارة: هذا، هذه، هاتان،  -4

 األسامء املوصولة: التي، الذي، اللتان، اللذان، اللوايت، الذين -5

 الضامئر بأنواعها: ضامئر املتكلم: أنا، نحن -6

 ضامئر الغائب: هو، هي، مها، هم، هنّ 

 ضامئر املخاطبة: أنَت، أنِت، أنتام، أنتم، أنتنّ 
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ك، هؤالء، هذه، هذا، الكلامت التي فيها ألف تنطق وال تكتب: لكّن، اهلل، الرمحن، ذل -7

 هذان، أولئك

 التاء املربوطة واملبسوطة واهلاء والفرق بني كل منها إن جاءت آخر الكلمة -8

األلف اللينة يف آخر الفعل، حيث تمكتب ألًفا قائمة إذا كان أصلها واًوا )دعا = يدعو(،  -9

 وتمكتب ألًفا مقصورة إذا كان أصلها ياًء )سقى = يسقي(

 ملتطرفة وطريقة كتابتها باستخدام حماكاة النمط يف التدريباتاهلمزات املتوسطة وا -11

 ُجع التكسري )طماّلب(، وُجع املذكر السامل )معلِّمون(، وُجع املؤنث السامل )معلِّامت( -11

 

طالب باإلعراب رالب الصف الّرابع: تنبيه أو معرفة املصطلحات النّحوية واللغوّية؛ وذلك  ،غري مم

 وتقليد النمط يف التدريبات حماكاة :هويف هذا املستوى رس الّلغوي، واألصل تبسيًطا للدّ 

 من باب الفائدة فال إشكال. ولو َتَعل م اإلْعراَب 

أما أهّم املعرفة يف هذا املستو : أقسام الكلمة، أقسام اجلملة االسمية، أقسام الفعل ومتييز ذلك 

 باالستخراج من النصوص

ن   قصة لليفة يستمع   ويف هناية الدوسية دول عىل االستخراج من خالل ج إليها الّلالب ثم يقرؤها ويتمرَّ

 إن شاء اهلل تعاىل  حملوٍل فيه إرشادات ميّّسة
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ةٍ القراءة:   ِرْحلحة  ريشح

 

ئيِسيَّة  الْ  ة  الرَّ  ِفْكرح

 يستطيعم اإلْنسانم حتديَد مصرِيِه باختياراتِهِ 

عاين امل ْفرداِت  اكيِب مح  والَّتَّ

نح  دَ أحْيقح  : َتَأك 

نِْزع   زيلم يح  : يم

ليق   ناِسبم يح  : يم

 : عاِئَمة  رافِيحة  

ْرِعًباخيًفاـم    : مم

 : االْرتِفاعِ ليِق التَّْا 

ـْهبِط   طّ تح  : َتـحم

 ِضّد( للكلاِمِت التالية:الما الكلمة املمخالِفة ) س:

بوطِ ـالت ْحليِق: ال -  خيًفا: هادًئاـمم  - : َتْسََتيحم  -  هم  َتْتَعبم

لِّ جَمْموَعٍة، ثمم  اْكتمْب َمْعنى الَكِلَمِة يف  س: ام َخطٌّ يف كم َتهم  حَتْ
َتنْيِ ق يف امَلْعنى َبنْيَ الَكلَِمَتنْي الل  لَفراِغ اَفرِّ

 املمقابِِل:

ّيادم َينِْزعم الَريَش َعِن احلاَمَمةِ  َأَخذَ  - َع، َبَدأَ  ج:   الص   ََشَ

ِقي َة وَخَرَج إىل الغاَبةِ  َأَخذَ  - ّيادم البمنْدم  َتناَوَل  ج:   الص 
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  َغديرِ مَحََلِت الّريحم الّريَشَة إىل  -
ٍ
 هنر  َصغري   ج:    ماء

مم  - َؤن ث   ج:    َأُْجََل الل ْوحاِت بَِأْلواهِنا َغديرم َتْرسم  اسم  مم

 

 ثاَرْت وهاَجْت  ج:     الّريحم ِمْن َجديدٍ  َهب ِت  -

  َهب ِت  -
ِ
َق بِاملاء َعةً  ج:   األممُّ ملِمساَعَدِة طِْفلِها حنَي ََشِ رْسِ  هَنََضْت مم

ْهم  واالْستيعاب  ال  فح

؟ س:  َأْيَن كاَنِت الّريَشةم الَبْيضاءم

 كاَنْت يف َجناِح إِْحدى احلاَمماِت  ج:

 ماذا َسِمَعْت الّريَشةم َفْجَأًة؟ س:

ـخيًفا ج:  َفْجَأًة َسِمَعْت َصْوًتا مم

؟ س:  ملِاذا حاَرْت الّريَشةم

 حاَرْت وَتساَءَلْت َأْيَن َسَتْذَهبم َبْعَد َمْوِت احلاَمَمِة، وما املكانم الذي َيليقم ِِبا ج:

لٍّ ِِمّا َيْأيت: س: ْر َسَبَب كم  اْذكم

 اْستِياءم الّريَشِة حنَي َوَضَعها الّطاووسم َعىل َرْأِسهِ  -

ْصبَِح َأُْجََل  ج:  أِلَن  الّطاووَس امَلْغروَر بَِجاملِِه َوَضَعها َعىل َرْأِسِه َحّتى يم

ّسامِ  - ْرَب َأْلواِن الر  ْت قم  َفَرحم الّريَشِة حنَي اْسَتَقر 

ا َوَجَدْتهم َمكاًنا َيليقم ِِبا َحْيثم َسَتكونم َأداًة لَِرْسِم َأُْجَِل الل ْوحاِت  ج:  أِلهَن 

ْرِس؟ماذا تَ  س:  َعل ْمَت ِمَن الد 

لٌّ ِمنّا  ج: ةم يف َأنْ كم  الَغدِ ََيْتاَر ماذا َسَيكونم يف  َلهم احلمِري 
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 التَّْدريبات  

: س: َنَتنْيِ َتنَبًِّها إىِل َحَرَكِة آِخِر اْلَكلَِمَتنْيِ امْلمَلو   اْقَرأِ اُْلمَمَل اْْلتَِيَة مم

َفِر  (1 عيد   ث مَّ  عاِمر  عاَد ِمَن الس   سح

ْصح  ث مَّ  الظُّْهرح نمَصّّل  (2  اْلعح

 األحْزهارح  ث مَّ األحْشجارح َسَقْت عاِئَشةم  (3

ْوبحِك َذَهْبنا يف ِرْحَلٍة إىِل  (4 بحةِ  ث مَّ  الشَّ قح  اْلعح

: س: َنَتنْيِ َتنَبًِّها إىِل َحَرَكِة آِخِر اْلَكلَِمَتنْيِ امْلمَلو   اْقَرأِ اُْلمَمَل اْْلتَِيَة مم

ًة َرَسَمْت غاَدةم  (1 رح جح ْصفوًرا فح شح  َعَلْيهاع 

ِر َنَظْرتم إىل  (2 مح  النُّجومِ فح القح

ضور  َدَخَل إىل القاَعِة  (3  امل ااِض  فاحل 

لومِ فح الّرياِضيحاِت َبَدَأْت فاطَِمةم َحل  واِجِب  (4  الع 

َتنَبًِّها إىِل َحَرَكةِ  س: مم َمْعناها، مم َتمِّ ِل باِم يم لِّ  ِصِل اُْلمْمَلَة يف اْلَعموِد اأْلَو  َنَتنْيِ يف كم َْلٍة:آِخِر اْلَكلَِمَتنْيِ امْلمَلو    ُجم

د   (1 َم  ةح فح   ⇦    املِْرآةح َعل َق حمم      الّصورح

باِق  (2      أحريج  فح   ⇦  ملحيس  َوَصَل إىل هِناَيِة السِّ

ْدرانح َدَهَن العاِملم  (3     األحْبوابح ث مَّ   ⇦   اجل 

ْجِريِّ  (4
ِر اْلعاِم اهْلِ ْعبان  ِمْن َأْشهم ضان  فح   ⇦   شح مح  َبْعَدهم  رح

ّياِح بِـ (5 ْت حافَِلةم السُّ كِ َمر  رح ةِ  ث مَّ   ⇦  اْلكح  اللَّفيلح

بيِع  َيْأيت َفْصلم  (6 ْيِف افح   ⇦    الرَّ  لصَّ
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 قاعدة: حروف العلف واالسم املعلوف

ةِ دريبيف التَّ  ابِقح ْلِف ، ث مَّ  ،فـــعىل احلْرفحنِي:  ب  الِ اللّ  ف  رَّ عح تح : يح اِت السح روِف العح ا ِمْن ح   وُه 

ْلِف  الّلالِب   ي الِحظ   ِه  :تحْركيبح العح ةِ وهو تشاب  كح رح ْلِف  حح ْرِف العح ْبلح حح ْعِدهِ الكلمِة قح  وبح

 

ة    اْلكِتابح

لِّ ِمثاٍل: س:  َأْدِخْل َتنْويَن اْلَفْتِح َعىل اْلَكلاِمِت اْْلتَِيِة َعىل َنَمِط كم

ْوت   - ْوًتا ⇦ صح ْار   -   صح ْاًرا     ⇦ بح  بح

اًل  ⇦ َعَمل   - مح ا   ⇦َخرْي    -   عح رْيً             خح

ْسلِم   - ْسلِمً  ⇦ مم ْلو    -                     اـم  ْلًوا ⇦حم  ح 

 

ة   - ًة                        ⇦ رحريقح ة     - رحريقح رح ةً  ⇦ ك  رح  ك 

َنة    -        َلو  ةً  ⇦مم نح وَّ لح ة     -                        م  ةً  ⇦َجر  رَّ       جح

ةً  ⇦زاِوَية    -        أحةً  ⇦ِمْدَفَأة    -                        زاِويح    ِمْدفح

ْتح  قاعدة: كتابِة تنويِن الفح

ْتِح، فالّتنوين ي ْكتب عىل آخر االسمِ  ف  الّلالِب  عىل كيفّيِة كتابة تنويِن الفح رَّ تحعح مَّ ت ضاف  ألف  تنوين ث   ،يف التَّدريب: يح

ْكتحب  الّتنوين  وال، املختوِم بالتاء املربورةِ  مِ إاِلّ يف االْس الفْتِح،   ت ضاف  ألِف  تنويِن الفْتِح  ي 

 

 التَّْعبري  

فيَدًة: س: َْلًة مم َن ُجم  َرتِِّب اْلَكلاِمِت اْْلتَِيَة؛ لِتمَكوِّ

  –النِّرْسم 
ِ
َق  –يف  –عالًِيا  –الَفضاء  َحل 
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  ج:
ِ
 َحل َق النِّرْسم عالًِيا يف الَفضاء

ـْحِسنم   اهللم –َيْصنَعم  –إىل  –َمْن  –امَلْعروِف  –يم

 َمْن َيْصنَعم امْلَْعروَف  ْحِسنم اهللم إىِلـيم  ج:

ٍَل َأْعَجَبْتَك ِمْن َدْرِس )ِرْحَلِة ريَشٍة(اْكتمْب  س:  َثالَث ُجم

ك اإِلجابةم لَِتْقدير الّطالِِب واْختِياِرهِ  ج: َْتَ  تم

رُّ (1) تنبيه ِة والتَّعح ة  اللَّريِق لِتحْعليِم الّلالِِب عىل إِْنتاِج الكِتابح ٍة هو بِدايح لح ْ لامِت لِتحْشكيِل مج  ْرتيِب الكح ِف عىل فحنِّ : إعادة  تح

 التَّْعبريِ 

ٍة، والنَّشاِط؛  (: تم االْستِْغناء  يف هذه الدوسّيةِ 2تنبيه ) ْأثورح ِة، وأحْقواٍل مح ميلح تِنا اجلح ْتاراٍت ِمْن ل غح ْن ِذْكِر األحناشيِد، وُم  عح

اكيِب،  ِة من امل ْفرداِت والَّتَّ ِويَّ غح ِة الّلالِِب اللُّ ِة، وإِْغناء  حصيلح ة  الِقراءح ْتعح لِّ ذلكح م  ةح ِمْن ك  وال ي لالحب  ِِبا يف ألحنَّ الغايح

 كتابِّ الاالْختباِر 
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 القراءة: من شهداِء األ ْرد نِّ يف فِلحْسلنيح 

د احلنيطّي من  َم  ح عبيدات وحمم
ْفلِ  كاِيد مم

ِ
هداء نِّ الذين َح  شم  ْوا بََِشِف اُِلهاد يف فَِلْسطنيظَ األمْردم

اكيِب  الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

ابم : الثَّر                       الَتُّ

بح   هح               َأْعطى :وح

كِيَّة    يَِّبةم                  الزَّ  : الط 

زاة     امْلمْحَتّلونَ : اْلغ 

لِّمح   …: أمْسنَِدْت إىل س 

ىل لح عح صح                  : َحظَِي حح

ْق يف امْلَْعنى َبنْيَ فَ  س: لٍّ ِِمّا َيْأيت: ما حتَته خطٌّ رِّ  يف كم

هم َمعاِرَك  -    ةً خاَض احلنيطّي َوِرفاقم  َشِديَدة  َوَصْعَبة   ج:   ضاِريح

ْئبم ِمَن احْلَْيواناِت  - ةِ الذِّ َسة   ج:    الّضاِريح  املمْفََتِ

      

، َُجاَعة  ِمَن اُْلَْيشِ ِمنَْطَقة  َعْسكَ  ج:    َحْيفا  حاِميحةح قاَد احلنيطّي  -  ِرَية 

 َشِديَدةم احلَراَرةِ  ج:    ﴾حاِميحةً َتْصىل ناًرا ﴿قاَل َتعاىل:  -

و  -         هيدم  رح  قىَس  ج:   بِِدماِئِه تمراَب اْلَوَطنِ الش 

و  -          َحَكى، َقص   ج:    َجّدي ِحكاَيًة َُجيَلًة.   رح
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ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

ْنْجليزم َسْيَطَرهَتمْم َعىل َأْرِض  س: نِّيوَن حنَي َفَرَض اإْلِ ْجَرِة ماذا َفَعَل اأْلمْردم فَِلْسطنَي َوَفَتحوا باَب اهْلِ

ِة إَِلْيها؟  الَيهوِدي 

َف  حني َحَدَث ذلك، ج: روَبِة فَِلْسطنَي، َوناَل ََشَ ِسِهْم ِدفاًعا َعْن عم ْم َوَأْنفم
نِّيوَن بَِأْمواهِلِ جاَهَد اأْلمْردم

ْم َعَدد  َكبري  الش    هاَدِة ِمنْهم

يِنٍّ  س: لم َشهيٍد أمْردم  َعىل َأْرِض فَِلْسطنَي؟َمْن َأو 

يِنٍّ َعىل َأْرِض فَِلْسطنَي هو ا ج: لم َشهيٍد أمْردم ْفلِح عبيداتَأو   مْلمجاِهدم كاِيد مم

د مَحَد احلنيطّي  س: َم  ةم مِلَ أمْسنَِدْت إىل القاِئِد حمم ِهم   ؟حاِمَيِة َحْيفا ِقياَدةِ مم

ة بَِسَبِب ما ج: ٍة وَشجاَعةٍ  أمْسنَِدْت إَِلْيه تِْلَك املمِهم   َيَتَمت عم بِِه ِمْن ِخرْبَ

زاِة  س: ام يف َوْجِه اْلغم هم د احلنيطّي َوِرفاقم َم  ح عبيدات َوحمم
ْفلِ تي خاَضها كاِيد مم ماذا كاَنْت َنتاِئجم امْلَعاِرِك ال 

 امْلمْعَتديَن؟

ام َخ  عَ قَ وْ أَ  ج: هم د احلنيطّي َوِرفاقم َم  ح عبيدات َوحمم
ْفلِ م، هم نْا مِ دادً عْ لوا أَ تَ ، وقَ دينَ تَ عْ املم  زاةِ الغم بَ  رَ سائِ كاِيد مم

فْ  دَ هِ ْش تم واْس  د احلنيطّي كاِيد مم َم  ح عبيدات َوحمم
  لِ

الا ِمْن:  س: فْ بَِم َتِصفم كم د احلنيطّي كاِيد مم َم  ح عبيدات َوحمم
 ؟لِ

ْوا بَأْرواِحِهم يف َسبيِل  ج: نِّ الذيَن َضح   األمْردم
ِ
ساِت ِمثااًل أِلَْبناء فاِع عن احلمقوِق واملمَقد   الدِّ

رم فَِلْسطنَي ِمَن اْحتاِلِل اْلَيهوِد؟   س:  َكْيَف نمَحرِّ

رم  ج: ِِ يف الَعَملِ بِالَعْوَدِة الصحيحة إىل الّديِن والوحَدِة واإل هانمَحرِّ   ْخال
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 التَّْدريبات  

 َأِعْد كِتاَبَة اُْلمَمِل َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س:

 : ْت أ ّمي اأْلح ِمثال  عح ضح لو ِ وح ِة اجْل  ْرفح    ْزهارح يف غ 

ِت اأْلح        عح ضح لو ِ أ ّمي وح ِة اجْل  ْرفح  ْزهارح يف غ 

دِ َصِعَد امْلمسافِرم َعىل الّطائِ  (1   َرِة يف اْلَوْقِت امْلمَحد 

ىل الّلائِ  ِعدح عح دِ امْل سافِر  صح دَّ ْقِت امْل اح ِة يف اْلوح  رح

َم   (2 َح َيزورم حمم هيِد يف َعاّمنَ د  ََصْ  الش 

اّمنح   هيِد يف عح حح الشَّ ْ د  يحزور  َصح حمَّ  حم 

َب َأْسَعدم َعصرَي اْلف (3           اكَِهةِ ََشِ

صريح اْلفأح   بح عح ِ د  َشح ةِ ْسعح  اكِهح

ْنسانم ِِبمطوِل امْلََطرِ  َيْفَرحم  (4         اإْلِ

ح  ِِب لوِل امْلحلحرِ   ْفرح ْنسان  يح  اْْلِ

 الفعلية إىل مجلة اسميةقاعدة: تـاويل اجلملة 

ف  الّلالِب  عىل كيفّيِة حتويِل اجلملِة الفعلية إىل مجلٍة اسميٍة أو العكس، فاجلملة الفعلية تبدأ  بالفع رَّ تحعح ، ليف التَّدريب: يح

 واجلملة االسمية تبدأ  باالسم

)مايض  علف، كالُها مرفوع بالضمة، بينام اجلملة الفعلية تتكون من خربو مبتدأاجلملة االسمية تتكون من  :فائدة

وب منصمفعول به مرفوع بالضمة و فاعلمبنى عىل الفتح، مضارع مرفوع بالضمة، أمر مبنى عىل السكون( و

 يف اجلملة الفعليةمفعول به ، وقد ال يلزم وجود بالفتاة
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َْلةٍ امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ اْلقَ اْمََلِ اْلَفراَغ بِاْختِياِر اْلَكلَِمِة  س: لِّ ُجم  :ْوَسنْيِ َأماَم كم

(     يف احْلَديَقةِ  نحْجلِس  َنْحنم  (1 ، َيْرَكبم سم
، َنْجلِ جم   )ََتْرم

2)  ، مْ  تحْفدونح  َأْنتممْ يا َأْبطالم الِن، تمدافِعنَي(   اْلَوَطِن بَِأْرواِحكم  )َتْفدوَن، َتْبذم

ظ  َأْنَت   (3 فح ْ (   اْلَكريَم؛ َفَهنيًئا َلَك ْرآَن اْلقم  حتح َفظم ، حَتْ ، نمسافِرم  )َيْذَهبم

، َأْنتمام   (4 ْسِعدانِ يا َخدجَيةم َوَحنانم ام ت  بنَي(   َصديَقَتكم ْسِعداِن، َتَْشَ  )َيَتناَولوَن، تم

يرِ  أحنام  َأنا  (5 (      َعىل الرس  ثم ، َنَتَحد  رم
ذاكِ ، يم  )أنامم

، َأْنِت   (6 سنيح يا َأْسامءم ْدر  سنَي، يمامِرساِن(     بِِجدٍّ  تح  )َتْقَرأم، َتْدرم

 ضامئر املخارب واملتكلم قاعدة: 

 يف التَّدريب: 

ف  الّلالِب  عىل  رَّ تحعح ، أنِت، أنتام، أنت م، أنتنَّ  ،ضامئر املخاربيح  وهي: أنتح

ف  الّلالِب  عىل ضامئر املتكلم رَّ تحعح  وهي: أنا، نان، يح

 فائدة: 

 امل خارب( مثال: أنتح تحْدر   أنتح )للمفرد املذكر 

 أنِت )للمفرد املؤنث امل خارب( مثال: أنِت تحْدرسنيح 

سانِ   أنت ام )للمثنى املذكر واملؤنث امل خارب( مثال: أنت ام تحْدر 

 أنت م )للجمع املذكر امل خارب( مثال: أنت م تحدرسونح 

ْسنح  ْدر   أنتنَّ )للجمع املؤنث امل خارب( مثال: أنت نَّ تح

 للمفرد املتكلم( مثال: أحنا أحْدر    أنا )

ْدر      نحْان  )للجمع املتكلم( مثال: نحان  نح
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 اْقَرأِ اُْلمَمَل اْْلتَِيَة، َوالِحْظ َحَرَكَة آِخِر اْلَكلَِمِة َبْعَد ) ال(: س:

ْؤِمن  ال "ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل  (1 ِبُّ لِنَْفِسهِ ي  ب  أِلَخيِه ما ُيم
ِ
ْم َحّتى ُيم  "َأَحِدكم

لُّ  ال (2 مح ْنسانم ِمْن دم  يح  اخْلرَْيِ اإْلِ
ِ
 عاء

ِْمل  ال  (3  اْلواِجِب  ُي 
ِ
 امْلمِجدُّ يف َأداء

ب   ال (4 ْغضح  عاِقل  ِمْن َنصيَحةٍ  يح

 قاعدة: ال النافية 

ف  الّلالِب  عىل ال النّافيحة: التي تدخل عىل الفعل املضارع  رَّ تحعح غري حركته، ، لكن ال تتوتنفي حدوثهيف التَّدريب: يح

 وترتبط بالفاعل بصيغة الغائب

ها  صفاء  مثال: ال تحْدر     ها هيال تحْدر     ⇦دروسح  دروسح

 فائدة: 

فتتغري حركة  ،رلب ترك القيام بالفعلفرق  بني ال النافية وال الناهية، حيث ال الناهية تدخل عىل الفعل املضارع مع 

 بصيغة امل خارب وترتبط ال الناهية بالفاعلالفعل املضارع ويصبح جمزوًما، 

ر ح  ِمْل الدَّ ْ ر ح  ⇦ مثال: ال هت  ( الدَّ ِمْل )أنتح ْ  ال هت 

 مثال للتفريق:

ْكِذْب  ْكِذب    ⇦يا أ سامة ال تح  )ال النافية( ⇦)ال الناهية(            أ سامة  ال يح

 

ناِسبم اُْلمْمَلَة:  س:  باِم يم
تي َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ  اْمََلِ اْلَفراَغ َبْعَد َتْغيرِي اْلَكلَِمِة ال 

ْؤَيةِ  (1  )امَلنَْظِر(  اُْلَميَلةِ  املحناظِرِ  اْسَتْمَتَع الّزاِئرم بِرم

(   َكثرَية  ِمَن اْلفاكَِهةِ  أحْنواع  يف الّسوِق  (2  )َنْوع 

داء   (3 هح موَن ِعنَْد اهللِ الشُّ َكر  (    مم هيدم  )الش 
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َلَبةم   (4 َجَرِة( احْلََرِجي َة لَِصدِّ الّريِح  اأْلحْشجارح َغَرَس الط   )الش 

 قاعدة: مجع التكسري 

ف  الّلالِب  عىل مجع التكسري، وكيفية حتويل املفرد إىل مجع رَّ تحعح  يف التَّدريب: يح

 له قاعدة ثابتة كام يظهر من خالل التدريب السابق ويتعلَّم اللالب  أنَّ مجع التكسري ليس

 فائدة: 

 أنواع اجلموع: مجع التكسري )ر اّلب(، مجع املذكر السامل )معلِّمون(، مجع املؤنث السامل )معلِّامت(

ـ ب مجع التكسري ليس له قاعدة، بينام مجع املذكر السامل ينتهي بـ )ون( أو )ين( زائدتني، ومجع املؤنث السامل ينتهي

 )ات( زائدتني

 

 

ة    اْلكِتابح

قيِم امْلمناِسَبَة  س: ْ  :ثمم  اْقَرأ يف اْلَفراغِ  )! ؟ :(َضْع َعالَمَة الَت 

ِّبوهَنا ِمْثّل! ما َأُْجََل اأْلَْشجارَ : قاَل َأخي ، َوتمْعطينا الثِّامَر الل ذيَذَة. ؟َأال حتم َلطِّفم اُْلَو  ا تم  إهِن 

 )التعجب !، االستفهام ؟، النقلتان الرأسيتان :(القاعدة: عالمات الَّتقيم 

 عىل اللالب متييز عالمات الَّتقيم املختلفة ومراجعة ما تعلمه سابًقا

 اكتامل احلديث وأالنقلة ).( عند انتهاء الفقرة 

 ،( للفصل بني مجل الفقرة الواحدةالفاصلة )

 قبل التادث بالعبارة  وأالنقلتان الرأسيتان ):( تأيت بعد كلمة قال 

ب أو مشاعر   عالمة التعجب )!( تأيت يف هناية مجلة فيها أسلوب تعجُّ

 عالمة االستفهام )؟( تأيت هناية مجلة فيها سؤال أو استفهام عن أمر ما
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 اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة، ثمم  اْقَرْأ: س:
َه، َأَمَر، اْزَدَهَر( اْمََلِ َ َف، اُت   )َأل 

ر (1 هح  اْلِعْلمم يف َعْهِد امْلَْأمونِ  اْزدح

هح  (2 ح عاِئِه َنْحَو اْلِقْبلَ  اَّتَّ  ةِ امْلمْسلِمم يف دم

 نا كِتاَب اْلقانوِن يف الطِّبِّ اْبنم سي أحلَّفح  (3

رح  (4 نوَدهم بِالث باِت  أحمح  اْلقاِئدم جم

ْمَزِة اْلَوْصِل ) س:  اْلَفراَغ ِِبَ
َزِة اْلَقْطِع ) ااْمََلِ  (:أ( َأْو مَهْ

 اِر يف َمْعَرَكِة َعنْيِ جالوَت ْنَتََصَ امْلمْسلِموَن َعىل الت تا (1

ّوينَ تى إىِل احْلَْفِل اخْلرَْيِ أح  (2  يِّ َكثري  ِمَن امْلَْدعم

َس النُّْعامنم بْ أح  (3 ا َكبرًياس   نم امْلمنِْذِر َقَْصً

 ِه َيْسَتْأِذنمهم يف ِزياَرتِهِ ت َصَل َأمْحَدم بَِصديقِ ا (4

 ل والقلعُهزة الوصالقاعدة: 

كلتاُها تأتيان أول الكلمة، ُهزة القلع ت لفظ وت كتب، بينام ُهزة الوصل ت لفظ وال ت كتب، ُهزة القلع وُهزة الوصل، 

( إن مل يتغري املعنى ومل ننلق باهلمزة فهي ُهزة  دَّ اْستحعح ق بينهام بإضافة حرف علف كارف الواو قبل الكلمة )وح نفرِّ

 أي وصلت الكالم وصل

 التَّْعبري  

فيَدًة: س: َْلًة مم َن ُجم لِّ َسْطٍر؛ لِتمَكوِّ  َرتِّْب َكلاِمِت كم

َفِر  ْهًرا  –الس   ِمنَ  -عاَد  –َصديقي  –ظم

ديقي ْهًراالسَّ  ِمنح  عادح صح ِر ظ   فح

 األَْزهارَ  -الِعْطَر  –َنْسَتْخِرجم  –ِمَن 
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ْستحْخِرج   اْلِعْلرح   اأْلحْزهارِ  ِمنح  نح

قاِل  –يافا  تم ْ  بِِزراَعةِ  -َتْشَتِهرم  –الربم

قالِ  ت  ْ ِة اْلرب  ْشتحِهر  يافا بِِزراعح  تح

مم َمْعناها يف اْلَعموِد الّثاين َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س: َتمِّ ِل باِم يم  ِصِل اْلِعباَرَة يف اْلَعموِد اأْلَو 

ٍة َوَشجاَعةٍ  ملِا َيَتَمت عم  ⇦   أمْسنَِدِت اْلِقياَدةم إىِل احلنيطيِّ  (1                بِِه ِمْن ِخرْبَ

َم امْلمذيعم احْلَْفَل  (2                           هم ِمْن َمْوِهَبٍة ِخطابِي ةٍ ملِا َيْمَتلِكم  ⇦   َقد 

عانيِه ِمْن إِصاَبٍة بالَِغةٍ ملِا  ⇦  أمْعِفَي الاّلِعبم ِمَن اْلبمطوَلِة  (3   يم

َبْت ديَمةم َمنْقوَع اأْلَ  (4  َتويِه ِمْن فاِئَدٍة طِبِّي ةٍ ملِا َُيْ  ⇦ ْعشاِب ََشِ
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يْسٍ   القراءة: أ مُّ قح

 

ئيِسيَّة  الِفْكرة الرَّ

نِّ  ِة يف األمْردم ْعَترَبم َمدينَةم أممُّ َقْيٍس الّتارَيِي ِة من َأْشِهِر امَلعامِلِ احلَضاِري   تم

اكيب الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

ة    : اُْلَميَلةم اْلبحديعح

ْرجاء  
 : َأْنحاء  أح

ْخرِ ن ِاتح  ِفَر يف الص   : حم

ة  ـالّشامِ   : امْلمْرَتِفَعةم خح

بَّدِ  عح رْيِ الـم  ِد لِلس  َمهِّ  : الـمم

 : َأُْجََل أحْبـهى

ْقَعٍة( وَتْعني: ِمنَطَقة  ِمَن األَْرضِ بِقاعِ   : ُجعم )بم

ل  ِعباَرٍة ِِمّا َيْأيت َأْسَفَل  س: لُّ َعَلْيها:اْكتمْب كم تي َتدم   الّصوَرِة ال 

 

   

  

ة    ىل  جانِبحْيِه تحِقف  اأْلحْعِمدح عح ة  وح جح ا    الّشاُِمحة  امْل تحوَّ ْيِفساءِ أحْرِضّياهت  سح ة  بِاْلف  ْرصوفح    مح
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ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

؟ س: ةم  َأْيَن َتَقعم َمدينَةم أممِّ َقْيٍس اأْلََثِري 

نِّ يف َتَقعم  ج:  َشامِِلِّ اأْلمْردم

 ماذا كاَنْت تمَسّمى أممُّ َقْيٍس َقدياًم؟ س:

 َجداراكاَنْت تمَسّمى  ج:

جم اْلَغْرِِبُّ يف امْلَدينَِة؟ س:  َعالَم يمطِلُّ امْلمَدر 

ةَ يمطِلُّ  ج: ي  ِة َطرَبِ َحرْيَ  َعىل بم

 امْلَدينَِة؟ س:
ِ
 ماذا َيرى الّزاِئرم يف َأْرجاء

تي كاَنْت َأْرِضّياهتم َعَدًدا َيرى  ج: ِك ال   ِمَن احْلاَّمماِت َواْلرِبَ
ِ
َسْيِفساء  ا َمْرصوَفًة بِاْلفم

ِج اْلَكبرِي.     س: الا ِمْن: شاِرِع امْلَدينَِة، َوامْلمَدر   ِصْف كم

جاَرِة، َوَعىل جانَِبيِه َتِقفم اأْلَْعِمَدةم الّشاِِمَةم ا شاِرِع امْلَدينَِة: ج: َعّبد  بِاحْلِ َجةم مم  .مْلمَتو 

ِج اْلَكبري      نَِي اْلِقْسمم اْْلَخرم ِمْن َحَجِر  :ِامْلمَدر  ْخِر، َوبم  .ْسَوداأْلَ  اْلباِزْلِت نمِحَت ِقْسم  ِمْن َعَتباتِِه يف الص 

 . ردنِّ أخرى يف األم  ةٍ سياحي   أماكنٍ  ثالثةَ  مِّ َس  س:

 ، وقلعة عجلون البَتا، وجرش ج:

 التَّْدريبات  

: س: َنَتنْيِ (، َوالِحْظ َحَرَكَة آِخِر اْلَكلَِمَتنْيِ امْلمَلو   اْلَفراَغ بِـ ) إِن 
 اْمََلِ

فور   ن  إِ  (1 ة   إِن  (   2              اهللح غح جح تحوَّ ةح م   اأْلحْعِمدح

يل   إِن  ( 3 بيعح مجح  الظَّالمح حالِك   إِن  ( 4            الرَّ
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امَء، الَوفاَء( بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة، َوالِحْظ َحَرَكَة اْلَفْتَحِة َعىل آِخِرها:اْمََلِ اْلَفراَغ  س: عاَدَة، الس   )اُلَباَن، الس 

امءح َلْيَت  (1 ْطَِرة  َذَهًبا  السَّ  ِمم

بانح َلْيَت  (2  ِمْقدام   اجْلح

فاءح َلْيَت  (3 نَْتَِش    اْلوح  مم

ةح  َلْيَت  (4 عادح  داِئَمة   السَّ

( اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة، َوالِحْظ َحَرَكَة آِخِرها:اْمََلِ  س: ْقِمَرة  ، مم ، ناِضج  ، سارٌّ ْتَِعة   )ِمم

ْيَلَة   (1 ة  َلَعل  الل  ْقِمرح  م 

 سار  َلَعل  اخْلرََبَ   (2

ْ َلَعل  امْلمساَبَقَة   (3 ة  م    تِعح

 ناِضج  َلَعل  الث َمَر   (4

 إِنَّ وأحخواهِتاالقاعدة: 

ها )أْي نْ تح حروف ناسخة تدخل  عىل اجلملِة االسِميَِّة فح وهي  خ  نْ ت غريِّ سح ع  اخلرب  ها، وترفم  اْس  ح  بِ ْص وي   ب  املبتدأح ص  ها(، تح

(هاويصبح  خرب   ، لحعحلَّ ، لْيتح ، لكِنَّ أحنَّ ، كح ، أحنَّ  ، وهي مخسة حروف: )إِنَّ

  معانيها أو ماذا ت فيد:

: يفيد التوكيد،  /أحنَّ : يفيد الَّتجي أو التوقعإِنَّ : يفيد االستدراك، ليت: يفيد التمنّي، لحعحلَّ : يفيد التشبيه، لكِنَّ  كأحنَّ

  [نموذج إعرابفائدة ]

رح ناِضج    لحعحلَّ الثَّمح

: حرف ناسخ : خرب لعلَّ يفيد التوّقع لحعحلَّ : اسم لحعحلَّ منصوب وعالمة نصبه الفتاة الظاهرة عىل آخره، ناِضج  رح  ، الثَّمح

 مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم الظاهر عىل آخره
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 )َأُْجََل، َأْطَوَل، َأْقَرَب، َأْطَيَب( اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ َعىل َنَمِط امْلِثاِل: َأْكِمْل  س:

ْيسٍ ِمثال ة  ِمْن أحبْ  : أ مُّ قح نـواِحدح  هى امْل د 

ّمانم  (1  اْلَفواكِهِ  أحْريحِب  واِحد  ِمنْ الرُّ

َهَرِة واِحد  ِمْن  (2 ِب َكْوَكبم الزُّ  اْلَكواكِِب إىِل اأْلَْرضِ  أحْقرح

نِي ةم واِحَدة  ِمْن  (3 ْحراءم اأْلمْردم حاري أحمْجحلِ الص   الص 

 اسم التفضيلالقاعدة: 

 اآلخر فيهاسم التفضيل: اسم يدّل عىل أّن شيئني اشَّتكا يف صفة ما، وزاد أحدُها عىل 

ليا غر ، ع   وهو عىل وزن )أفعل( للمذكر مثل: أحصغر، أعىل، وعىل وزن )ف عىل( للمؤنث مثل: ص 

 

ة    اْلكِتابح

: س: تي َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ لٍّ ِِمّا َيْأيت بَِشْكِل اهْلَْمَزِة ال   اْمََلِ اْلَفراَغ يف كم

ـ       ات      ئــة            فِ َئـلم           َجريــأَ َيْس   اِزرم ؤيم

لٍّ ِِمّا َيْأيت: س: ْكِل امْلمناِسِب لِْلَهْمَزِة ) ؤ ، أ ، ئـ( يف كم  اْمََلِ اْلَفراَغ بِالش 

.ـأَ َحلُّ امْلَْس  (1  َلِة َسْهل 

 ِة واِجب  َوَطنِيٌّ ـَئـامْلمحاَفَظةم َعىل اْلبي (2

ِة َفوا (3  َكثرَية   دم ئِ يف ِزياَرِة امْلَعامِلِ احْلَضاِري 

عوَن إىِل مم باَدَر  (4 ل ةِ اؤامْلمَشجِّ َرِة الس   َزَرِة َفريِق كم

ل  َيْومٍ تم السُّ ـئاَيزورم مِ  (5  ّياِح وادَي رمٍّ كم
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لة  القاعدة:   اهلمزة  املتوسِّ

ْبلحها، وترتيب قوة احلركات كالتايل: الكّسة ِة وما قح ْمزح ِة اهلح كح رح ِة حح وَّ لحة  ِوْفًقا لحق  سِّ ْكتحب  اهلمزة  امل تحوح و ، تليها وهي األق ت 

كون التي ليست بِاركٍة أصاًل وهي األضعف مة تناس، الضمة، ث مَّ الفتاة، ث مَّ السُّ بها فالكّسة تناسبها النرْبة، والضَّ

 الواو، والفتاة تناسبها األلف

  َشح ]كتابة اهلمزة املتوسلة[فائدة: 

: اهلمزة مفتوحة وقبلها سكون، الفتاة أقو  فنكتبم  -  اهلمزة عىل ألف ْسأحلحة 

 فوائِد: اهلمزة مكسورة وقبلها سكون )حرف مد(، الكّسة أقو  فنكتب اهلمزة عىل نربة -

ة: اهلمزة مفتوحة وقبلها مضموم، الضمة أقو  فنكتب اهلمزة عىل واو - رح ؤازح  م 

 ِمئات: اهلمزة مفتوحة وقبلها مكسور، الكّسة أقو  فنكتب اهلمزة عىل نربة -

: اهلمزة - لة إن )سكون(،  مفتوحة وقبلها ياء مدية بيئحة   المفردة إت مح ِس ر   )ساكن( حرف مدجاء قبل اهلمزة املتوسِّ

 ]وهذه حالة استثنائية يف كتابة اهلمزة املتوسلة[ سم عىل نربةام بعدها فَّت  ل ما قبلها بِ صح إذا وح 

 كتابة اهلمزة املتوسطة يف املستوى اخلامسلقاعدة:  يدرس الطالبم التفصيَل 

 التَّْعبري  

َْلًة َعىل َنَمِط:  س:  اْكتمْب ُجم

ْيٍس وا ة  ِمْن أحِْبى امْلحعامِلِ أ مُّ قح  ِحدح

ِر امْلحعامِلِ اْلبحَّتا واحِ    ة  ِمْن أحْشهح  دح

ش      رح ِر امْلحعامِلِ  جح ة  ِمْن أحْشهح  واِحدح

:اْمََلِ اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ  س:   اْلَقْوَسنْيِ

اَبِة( جاِت، َبو  َجَة، اْلَتَقَطتا، املمَدر  َتو  َعب ِد، الـمم  )َقَضْينا، الـمم
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ةٍ . َدَخْلنا ِمْن َجَرَش َذَهْبنا يف ِرْحَلٍة إىِل َمدينَِة  ّوابح . شاَهْدنا  بح ئيسم واِسَعٍة؛ َحْيثم َمْدَخلم امْلَدينَِة الر 

ةح اأْلَْعِمَدَة  جح  امْلَدينَِة َُجيِعها. َجَلْسنا َعىل َعَتباِت َأَحدِ  امْل تحوَّ
ِ
جاِت  َتنَْتَِشم يف َأْنحاء رَّ ْثيِّلٍّ ملِمشاَهَدِة َعْرضٍ  امْل دح ََ  

ْرساِن الّروماِن. و ْينالِفم ضح رْيِ يف الّشاِرِع  قح  الس 
ِ
بَّدِ حَلَظاٍت َُجيَلًة يف َأْثناء ْلنااْلتح ّياِت ، َوِعنَْد َسبيِل احْلورِ امْل عح  قح

ِة.  َوِر الت ْذكاِري   َأُْجََل الصُّ

 ْافوظاتاملح 

https://cutt.us/talakheesjo
https://cutt.us/talakheesjo


 
 

26  https://cutt.us/talakheesjo 
 

–  

 

؟ ْتحصمونح  القراءة: فيمح َيح

 

ة  الرئيِسيَّة        الِفْكرح

م ما َلهم َوما َعَلْيهِ  لٌّ ِمنْهم َؤّدي كم مم َبنْيِ النّاس ِعنَْدما يم  َيِقلُّ الت خاصم

اكيِب      الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

تحِصمونح  ْ                         َيَتناَزعونَ : َيح

لُّ  :فيكح اْلقحضاءح أحكْ  الفاِت  َأحم  النِّزاعاِت َواخْلِ

ْوه  أ صيذا إِ  واسح ْوه  وح زَّ وهم  إِذا :بح عح َق بِِه سوء  َصرب 
 حَلِ

ساِعدوَن                                    أحْعوان    : مم

ة   قَّ شح عوَبة                                 مح  : صم

رح   : اْحتاَج                                اْفتحقح

دح  قَّ فح  : َسَأَل َعنتح

 :ما ِضدُّ الَكلاِمت اْلتية س:

مح    َفَق                اْختحصح فح           َحََضَ                : غابح           : ات  رح  َجِهَل                : عح

َنَتنْيِ يف ما َيْأيت:فَ  س: ْق يف امْلَْعنى َبنْيَ اْلَكلَِمَتنْيِ امْلمَلو   رِّ

ْم           هم     وهَزار ج:   عادوه  إِذا َمِرَض َأَحدم

َفِر  عادح               َرَجعَ  ج:   َصديقي ِمَن الس 
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ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

َبْيَدةَ  ريض اهلل عنه َبْكرٍ ماذا قاَل َأبو  س: َمَر َوَأِب عم الَفَة؟ ريض اهلل عنهام لِعم  حنَي َتَوىّل اخْلِ

 ال بمد  ِل ِمْن َأْعوانٍ : قاَل  ج:

َمرم قاِضًيا؟ س:  َكْم َسنًَة َعِمَل عم

 َسنًَة كاِمَلةً  قاِضًيا َعِمَل  ج:

 ملِاذا  س:
ِ
َمرم إِْعفاَءهم ِمَن اْلَقضاء  ؟َطَلَب عم

ْم َوواِجباهِتِْم  أِلَن  َأْهَل امْلَدينَةِ  ج: قوَقهم  َيْعِرفوَن حم

لٍّ  س: ؟ِمنَ ما واِجبمنا َنْحَو كم  : امْلَريِض، َواْلَفقرِي، َوال ذي طاَلْت َغْيَبتمهم

 امْلَريض: ِزيارته 

  اْلَفقرِي: إَعاَنتهم 

   دهال : تفقُّ  ذي طاَلْت َغْيَبتمهم

لمقم َأْهِل املَْ  س: ّديِق؟َكْيَف كاَن خم  دينَِة يف َزَمِن َأِب َبْكٍر الصِّ

ِ دوَن َتْقصريٍ  مْ باهِتِ واجِ  ونَ دّ ؤَ يم و مْ هَ ق   َح إاّل  بونَ لم طْ ال يَ كانوا  ج: ِ  خيهِ أِلَ  مْ هم نْ مِ  لُّ كم  بُّ ، ُيم   بُّ ما ُيم
، هِ ِس فْ نَ لِ

عينون الَفقري، ويمساِعدون  ْم، َوَيزورون امَلريض، ويم دون الغاِئَب َعنْهم واسون املمصَيَتَفق  اب، املمْحتاج، ويم

قم  لم   َعِن املمنَْكرِ  هم األَْمر بِامَلْعروِف والن ْهيخم

ْح َنصاِئَح لَِتْقليِل اخْلمصوماِت َبنْيَ النّاِس. س:  اْقََتِ

 َتَبادلم الّزياراِت  -

 مساعدة املمْحَتاجني -

 ِزَياَرة امَلِريضِ  -
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 التَّْدريبات  

لم َمْعناها ِمَن اْلَعموِد الّثاين:  س: َكمِّ ِل باِم يم  ِصِل اْلِعباَرَة يف اْلَعموِد اأْلَو 

الَفَة  (1 ْثامن  َتَوىّل اخْلِ ِِلُّ ثمم      ⇦             ع   ْبنم َأِب طالٍِب عح

ْرنا  (2 رح َمْسِجَد زم مح ةح ثمم      ⇦    ع  نيسح  الِقياَمةِ  كح

َسِت  (3 ة   َتَأس  نِي ةم         اجْلاِمعح موك  ثمم     ⇦ اأْلمْردم ْ  اْلريح

: س: ناِسَبٍة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ لٍّ ِِمّا َيْأيت بَِكِلَمٍة مم  اْلَفراَغ يف كم
  اْمََلِ

 ) ة  َتحاب  ، مم ، َقريب  َرة  َر  ْلَم، حمم ، الظُّ  )القايِضَ

ْدَس  َلَعل   (1 ة  اْلقم رح حرَّ  حم 

 زاِئل   الظُّْلمح إِن   (2

ريب   اْلَفَرَج  إِن   (3  قح

 عاِدل   اْلقايِضح إِن   (4

لوَب  (5 ة   َلْيَت اْلقم تحاابَّ  م 

 مراجعة قاعديت: حروف العلف واحلروف الناسخة )إن وأخواهتا(

لم َمْعناهم ِمَن اْلَعموِد امْلمقابِِل َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س: َكمِّ ل  َتْركيٍب باِم يم  ِصْل كم

ِة  قَّ شح : أحِمْن مح ؟ِمثال  ْعفاءح ْلل ب  اْْلِ  اْلقحضاِء تح

1)   
ِ
ْلِم اأْلَْصِدقاء رم النّاَس؟ ⇦ َأِمْن ظم  هَتْجم

ِة اأْلمََلِ       (2 تاجم إىِل اْلِعالِج؟ ⇦ َأِمْن ِشد   حَتْ

 َتْطلمبم امْلاَء؟   ⇦ َأِمْن َغَلَبِة اْلَعَطِش    (3

عوَبِة اْلَعَمِل    (4  تمريدم ِزياَدَة اأْلَْجِر؟         ⇦ َأِمْن صم
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 االستفهام باهلمزةقاعدة: 

ف اللالب عىل أسلوب االستفهام باستخدام اهلمزة )أح(يف  يقة ، وقد أحتحْت لالْستِْفهام عن حقالتَّدريب السابق يتحعرَّ

ْم أو ال. عينة، فاجلواب يكون بِنحعح  م 

وهلا الصدارة أي تأيت بداية ، أي هي أصل أدوات االستفهام فائدة: أداة االستفهام )اهلمزة(: هي أ مُّ باب االستفهام

 اجلملة االسمية أو الفعلية، وعند إعراِبا نقول: حرف مبني ال حمل له من اْلعراب

ناِسبمها ِمَن اْلَعموِد الّثاين: س: ِل باِم يم  َأْكِمِل اْلِعباَرَة يف اْلَعموِد اأْلَو 

ْم َأخاهم                 (1 لٌّ ِمنْهم  َيْظلِْمهم َفَلْم   ⇦ َأَحب  كم

نم ماَلهم ِمْن َحقٍّ        (2
 َفَلْم َيْطلمْب َأْكَثَر ِمنْهم   ⇦ َعَرَف امْلمواطِ

ْ يف َأداِئهِ   ⇦ َعَرَف امْلمَوظ فم ما َعَلْيِه ِمْن واِجٍب  (3 َقَصِّ  َفَلْم يم

نَ َسِمَع  (4 َر َعْن صالِة اُلاَمَعةِ َفَلْم   ⇦   أمساَمةم املمَؤذِّ  َيَتَأخ 

 اجلزم والفعل املضارعحروف قاعدة: 

ف اللالب عىل يف  حرف اجلزم )لحـْم( الذي يسبق الفعل املضارع فيجزمه، أْي يتاول الفعل التَّدريب السابق يتحعرَّ

 املضارع من حالِة الرفع إىل حالة اجلزم

 ]نموذج إعراب[: فائدة

ْر: فعل مضارع جمزوم بارف  تحأحخَّ ْر، لحـْم: حرف جزم، يح تحأحخَّ  اجلزم لحـْم، وعالمة جزمه السكونلحـْم يح

 

ة    اْلكِتابح

َْلٍة: س: لِّ ُجم لِّ َفراٍغ ِِمّا َيْأيت اْلَكلَِمَة امْلمناِسَبَة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ َأماَم كم  اْكتمْب يف كم

ا امْلَدينَتاِن  (1 َي َزْت َجَرشم َواْلَبَْتا بَِكْثَرِة الّزاِئريَن، َومهم تانِ ََ  تان(التي، اللّ ) ِهراِن بِاْْلثاِر اْلَقـديَمةِ َتْشتَ  اللَّ

ا  (2 ، َومهم
ِ
ْحسانَ َيْستَ  اللَّذانِ َيْتَعبم اْلوالِداِن يف َتْربَِيِة اأْلَْبناء  ()الّلذان، الذين ِحّقاِن اْلرِب  َواإْلِ
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ضاِت  (3 َسْيَبةم امْلاِزنِي ةم ِمَن امْلمَمرِّ عاَُلَِة اُْلَْرحَأْس  الّلوايتنم  ()الّلوايت، التي   ىَهْمَن يف مم

 األسامء املوصولةقاعدة: 

 ، اللتان)مفرد مذكر( ، الذي)مفرد مؤنث( : التيألسامء املوصولة مع دالالهتاااللالب  يستذكرالتَّدريب السابق يف 

 )مجع مؤنث( ، اللوايت)مجع مذكر( ، الذين)مثنى مذكر( ، اللذان)مثنى مؤنث(

 للتوضيح: ، بالتي بعدهاالسم املوصول يصل اجلملة التي قبله 

ح الّلالب  فازح بِامل سابقةِ  َضح  ]اجلملة غري صاياة[ ولذا نأيت باالسم املوصول لريبط بني الكالم فنقول:  حح

َضح اللالب   ةِ الذي حح قح  فازح بِامل سابح

 :فائدة

  : كيف نادد  نوعح االسم املوصول الذي سنستخدمه يف اجلملة؟

ه  عن  داللة ما قبل االسم املوصول وبالتايل يستليع حتديد نوعه؟ ج: يْسأحل  اللالب  نفسح

 مثال للتوضيح: 

ِت اللالبحة   قح وَّ فح يًِّدا   ……تح  تحْدر    جح

: مفرد مؤنث فيناسبها االسم املوصول: التي  اللالبة 

وح الدر    ه  امل علِّمون  ……هذا ه  حح  َشح

: مفرد مذكر، فيناسبه االسم املوصول: الذي  الدر  

َنَتنْيِ بَِتنْويِن اْلَفْتِح َكام يف امْلِثاِل: س: نَو   مم
 َأِعْد كِتاَبَة اْلَكِلَمَتنْيِ

 ماًء     ⇦  ماء  

امءً  ⇦ َسامء     بِناءً   ⇦  بِناء                 سح

تي َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ  س: َْلٍة بِإِعاَدِة كِتاَبِة اْلَكِلَمِة ال  لِّ ُجم َنًة بَِتنْويِن اْلَفْتِح:اْمََلِ اْلَفراَغ يف كم نَو   مم

َمرم ْبنم اخْلَّطاِب  (1        )قايض(        يف امْلَدينَةِ   قاضًيا  َعِمَل عم
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يًراساَعْدتم َفًتى  (2  )رضير(       َيْقَطعم الّشاِرعَ  ضح

ًرى  (3 ْرتم قم ةً زم ثريح  )كثري(      َفَأْعَجَبني َُجالم الّريِف  كح

ْعَقدم الن ْدَوةم يف الّساَعِة اخْلاِمَسِة  (4 ساءً تم   )مساء(       مح

ْتح  قاعدة: كتابِة تنويِن الفح

ْتِح، فالّتنوين ي ْكتب عىل آخر االسِم، ث مَّ ت ضاف  ألف  تنوين الّلالِب   ستذكريف التَّدريب: يح  كيفّيِة كتابة تنويِن الفح

ْكتحب  الّتنوين  وال ت ضاف  ألِف  تنويِن الفْتِح بالتاء املربورةِ إاِلّ يف االْسِم املختوِم الفْتِح،   ، ي 

ا ألف تنوين فال نضيف هل، تنوين الفتح للهمزة املتلرفة املرسومة عىل السلر وقبلها ألفوي ضاف يف هذا التدريب: 

 النصب.

 فائدة: َيفظ اللالب قاعدة: اهلمزة  املتلرفة ال تقع  بني ألفني

 

 التَّْعبري  

ل  َكلَِمٍة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ يف اْلَفراِغ امْلمناِسِب هَلا: س: َك، اُِلْزَيَة(  َضْع كم  )َبْيِت، َأْهِل، املمْؤِمننَي، ِكرَبِ

َمرم بَِشْيٍخ ِمْن  امْل ْؤِمننيح َمر  َأمريم           ِة َيْسَألم َعىل َأبْ  أحْهلِ عم م  َمرم الذِّ ما َأْنَصْفناَك؛ ":  واِب النّاِس، َفقاَل عم

ةح َأَخْذنا ِمنَْك  ْزيح م  َضي ْعناَك يف  اجْلِ كح يف َشبابَِك، ثم ِ  " امْلمْسلِمنيَ مالِ  ْيِت بح ؛ َفَلَك َعَلْينا َحقٌّ َأْن نمْعطَِيَك ِمْن كرِبح

امِت امْلمَبي نََة:  س:
ْسَتْخِدًما اْلَكلِ لِّ إِجاَبٍة ِِمّا َيْأيت مم ناِسًبا لِكم ؤااًل مم  اْكتمْب سم

ًة  (1 َلْيامنم ِقص  كِيِّ إِياسٍ َقَرَأ سم  َعِن اْلقايض الذ 

ْيامن   ماذا ج: لح أح س  رح  ؟قح

َعةِ  زاَر فمؤاد  َجَبَل  (2  اْلَقْلَعِة َيْوَم اُْلممم

ؤاد   َمتى ج: ةِ زارح ف  ْلعح بحلح اْلقح  ؟جح
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ِعَب بِالث ْلِج َنَعْم، َأَحب  اأْلَ  (3  ْوالدم الل 

بَّ اأْلحْوالد  اللَِّعبح بِالثَّْلِج َهْل  ج:  ؟أححح

ًباسافِرم إىِل َبْيتِِه َوَصَل امْلم  (4 ْتعح  م 

ْيتِهِ َكْيَف  ج: لح امْل سافِر  إىِل بح صح  ؟وح

ّوارَ  (5  َرَغدانَ هم يف َقَْصِ َيْسَتْقبِلم امْلَلِكم زم

ه  ْيَن أح  ج: ّوارح ْستحْقبِل  امْلحلِك  ز   ؟يح
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روِح القراءة  : ِضامدات  اجْل 

 

ئيِسيَّة   ة  الرَّ  الِفْكرح

ع إيِرْل ديْكسون ا ْعِب االْستِغناءم عنهاْخََتَ لِي   ِضامداِت اُلمروِح التي باَت من الص   ةِ يف اإِلْسعافاِت األَو 

داِت  عاين امْل ْفرح اكيِب مح الَّتَّ  وح

مات   دح ْلٍب دوَن َجْرٍح.كح َبِة ِجْسٍم صم ْلِد ناُِجَة  َعْن رَضْ  : آثار  يف اُْلِ

دوش   ِم.خ  ْلِد دوَن إِساَلِة الد   : آثار  يف اُْلِ

.ِضامدات   سورم ْرَبطم ِِبا اُْلمروحم َأِو اْلكم  : َلفاِئفم تم

دَّ  زَ : أحعح  َجه 

 اْبتِكار  : اْخَِّتاع  

داواة   عاَُلَ : م   ة  مم

نححح   َأْعطى: مح

: س: َتهم َخطٌّ ناِسبم َمْعنى ما حَتْ َْلٍة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ باِم يم لِّ ُجم  اْلَفراَغ َأماَم كم
 اْمََلِ

  ) ، َتْرِقَية  ، َتْطوير  م  َعق    )مم

نَِح اُْلمنِْديُّ  (1 ْتَبًة َأْعىلمم  َتْرِقَية   ج: لَِكفاَءتِِه  رم

امٍش  (2 َضةم اُْلمْرَح بِقم م  مم  ج:  خاٍل ِمَن اُْلَراثيمِ َرَبَطِت امْلمَمرِّ  َعق 

كاتم َعىل  (3 ِ  َتْطوير   ج: َمنْتوجاهِتا بِاْستِْمرارٍ  حَتْسنيِ َتْعَملم الَش 
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ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

 اْلَكَدماِت؟نا حنَي يمصابم بَِبْعِض اُْلمروِح َواخْلمدوِش َأِو دم َح ماذا يْفَعلم أَ  س:

 حنَي يمصابم أحدنا بَِبْعِض اُْلمروِح َواخْلمدوِش َأِو اْلَكَدماِت يْلَجأم إىِل اْستِْخداِم ِضامداِت اُْلمروِح. ج:

َر ديْكسون يف اْخَِتاِع ِضامداِت اُْلمروِح؟ س:  ملِاذا َفك 

ر  ج:   يف اْخَِتاِعهاَفك 
ِ
معاَُلَِة إِصاباِت َزْوَجتِِه يف َأْثناء

ِن َعَملِها يف َمْطَبِخ امْلَنِْزل؛ لَِتْسَتْغنَِي بِذلَِك عَ ملِ

غَ  تي تم امداِت اْلَكبرَيِة ال  هم الضِّ ل  ْضَو امْلمصاَب كم  ّطي اْلعم

؟ س: رْسٍ هوَلٍة َويم روِحها بِسم داواِة جم  َكْيَف ساَعَد ديْكسون َزْوَجَتهم َعىل مم

رْس  هاساَعدَ  ج: هوَلٍة َويم نَْتَصِف ََشيٍط حيثم َأْلَصَق  ،بِسم ِم يف مم امِش الن ظيِف امْلمَعق  ِقَطًعا َصغرَيًة ِمَن اْلقم

صاَبِة الطارئة ها لَِتكوَن جاِهَزةً د  عَ الِصٍق، وأَ   يف حاالِت اإْلِ

 بَِم َحظَِي ديْكسون بَِفْضِل اْخَِتاِعِه؟ س:

نَِح تَ  ج: َكتِِه، َومم  اْخَِتاِعهِ  ْرِقَيًة بَِفْضلِ َحظَِي ديْكسون بَِتْقديِر ََشِ

ْرسِ اْقََتِ  س: نْواًنا آَخَر لِلد   ْح عم

 اخَتاع ديكسون  ج:

 التَّْدريبات  

: س:  ا، اْستِْعداًدا(اًظا، ِرْفًقا، َطَلًبا، َتْروجيً )ِحف  اْمََلِ اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ

َكةم امْلَنْتوَج  (1 ِ َعِت الَش   هم لَ  تحْروجًياَعىل اْلِفَرِق اْلَكْشِفي ِة  َوز 

ًرا  (2 َبكِّ ْتَِعةٍ لِ  اْستِْعداًدااْسَتْيَقَظِت اْلعاِئَلةم مم هاِب يف ِرْحَلٍة ِمم  لذ 

نِّ  (3  ِِبِمْ  ِرْفًقا نمساِعدم كِباَر السِّ
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ًبا َنْأيت إىِل امْلَْدَرَسةِ  (4 لح  لِْلِعْلمِ  رح

 َعىل الن ظاَفةِ  ِحفاًظا ال َتْرِم اأْلَْوراَق َعىل اأْلَْرضِ  (5

ناِسبم َعىل  س:  اْلَفراَغ باِم يم
 امْلِثاِل:  َنَمطِ اْمََلِ

: َفَتَحِت اأْلممُّ النّافَِذَة  ديًداِمثال  ْ   َّتح
ِ
 لِْلَهواء

 هللِ شكًراَسَجْدتم  (1

 لَِعَلِم باِلدي احَّتاًماَأِقفم  (2

 َعىل اْلبيَئةِ  حفاًظا َنْزَرعم اأْلَْشجارَ  (3

نَظِّمم  (4 يُّ امْلمرورِ يم
طِ ْ رْيَ  َشم  لِْلَحواِدِث  منًعاالس 

ؤااًل َيْبَدأم بِـ ) س: ا سم لٍّ ِمَن اُْلمَمِل اْْلتَِيِة، َحَسَب امْلِثاِل:امذاـلِ اْسَأْل َزميَلَك َشَفِويا  ( َعىل كم

: َتْسَتْخِدمم           ْوفرًيا لِْلَوْقِت َواُْلمْهدِ امْلَصانِعم احْلاسوَب تَ  ِمثال 

؟                 ْستحْخِدم  امْلحصانِع  احْلاسوبح  ملِاذا تح

لم يف اْلباِلِد  (1 جم ْزِق  َطَلًباَسعى الر  لم يف اْلباِلِد؟ ملِاذا ج:  لِلرِّ جم  َسعى الر 

 ملِاذا عاَقَب اْلقايض امْلمْذنَِب؟ ج:  عاَقَب اْلقايض امْلمْذنَِب َتْأديًبا َلهم  (2

باا لِْلَوَطنِ َيَتعاَونم َأْبناءم  (3 نِّ حم ؟ ملِاذا ج:  اأْلمْردم نِّ     َيَتعاَونم َأْبناءم اأْلمْردم

 املفعول ألجلهقاعدة: 

ف  اللالب  عىل املفعول ألجله، : ات السابقةيف التَّدريب رَّ تحعح وًبا وهو الذي نسأل عنه يف اجلملة بـ )ملاذا؟( ويأيت منصيح

 .مثل املفعول به
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ة    اْلكِتابح

لٍّ ِمَن اْلَكلِامِت اْْلتَِيِة:  س:  اْكتمْب َكِلَمَتنْيِ َعىل َنَمِط كم

َع،  - عح اْخََتَ رح ،  اْستحمح ح َأَخَذ،               اْبتحكح سح
رح ، أح    أحمح

عح َأْلَصَق،  - مح ، أحْبدح مح اْسَتْعَمَل،                  أحْقسح     اْستحْمتحعح ، اْستحْخدح

ْ  اْكتمْب،  - مْ ، اْدر        اْرس 

لٍّ ِِمّا َيْأيت: س:  َضِع اهْلَْمَزَة امْلمناِسَبَة ) ا ، أ ( يف اْلَفراِغ يف كم

  َل َأمْحَدم َضْيَفهم بَِحفاَوةٍ ْسَتْقبَ ا (1

ّياراِت َتَبَه املْ نْ ا (2  ا ي إىِل َحَرَكِة الس 

ناأح  (3 نودم وِّ  ََسَ جم نوِد اْلَعدم  َكثرًيا ِمْن جم

 امْلَْكَتَبةِ اْلكِتاَب إىِل  ْرَجَع َعِّلٌّ أح  (4

ْعَتِدَلةً ْجلِْس َأماَم اا (5  حْلاسوِب ِجْلَسًة مم

 ُهزة الوصل والقلعقاعدة: 

 يستذكر  اللالب قاعدة كتابة ُهزة القلع والوصل: ات السابقةيف التَّدريب

 

 التَّْعبري  

فيَدةً  س: َْلًة مم َف ُجم  :َرتِِّب اْلَكلاِمِت اْْلتَِيَة؛ لِتمَؤلِّ

قنَي  –املمديرم  –َتْكرياًم  –اُلَواِئَز         َتَفوِّ عَ  -لِْلمم  َوز 

َع امْلمديرم اُْلَواِئَز َتكْ  ج: قنيَ َوز  َتَفوِّ  رياًم لِْلمم
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:  س: لٍّ ِمَن اُْلمْمَلَتنْيِ اْْلتَِيَتنْيِ َْلًة َعىل َنَمِط كم  اْكتمْب ُجم

 الطِّبِّ صاَر الّرازي واِحًدا  -
ِ
َلامء  ِمْن َأْبَرِز عم

 اْلَفَلِك اين واِحًدا مِ تّ البَ صاَر  ج:    
ِ
َلامء  ْن َأْبَرِز عم

امداتم ِمْن َأَهمِّ مَ  - ِِلِّ صاَرِت الضِّ ْسعاِف اأْلَو   وادِّ اإْلِ

 ِض ِمْن َأَهمِّ امْلَِهِن اْلنَ صاَرْت ِمْهنَةم الت ْمِري ج:    

] ظ  بنٍي ]أحْحفح ِبٍّ م  رح  بلِساٍن عح
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ة   قح ة  امل لحوَّ اممح  القراءة: احلح

 

ئيِسيَّة   ة  الرَّ  الِفْكرح

نِ  ِة ال بمد  من الت عاوم د   لَِتْحقيِق الن جاةِ  يف أوقاِت الشِّ

اكيِب  الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

لِْقنح  َبَكِة: َوَقعْ  عح َبَكةِ يف الش                      َن يف الش 

ثحرح  : َرمى  نح                   َعَلْيها احلَب  َعَلْيها احْلَب 

بحِت  ثح  ِت احلاَمماتم : َقَفزَ احْلاَمماتم  وح

كحكح  : أَصابَ  أحْدرح     َك الت َعبم

 :ما ِضدُّ الَكلاِمِت اْلتَِيةِ  س:

 َبَدَأ                                    ⇦َفَرَغ  َهَبَط               ⇦ َعالَظَهَر               ⇦ َكَمنَ 

:  س: َْلَتنْيِ َمَتقابَِلَتنْيِ لِّ ُجم ام َخطٌّ يف كم َتهم َتنْيِ حَتْ ْق يف امْلَْعنى َبنْيَ اْلَكلَِمَتنْيِ الل   َفرِّ

ّيادم نَ  - كم  ج:     َشَبَكَتهم َصَب الص  َ ْيِد، الَش   أَداة  لِلص 

ْوَلةم  - واَصالٍت َحديَثةً  َشَبَكةَ َأقاَمِت الد  ق ج:  مم  طمرم

 

َبَكةِ  َقْرضِ َأَخَذ اُْلمَرذم يف  -  َقْطعِ  ج:    الش 

َد َعِّلٌّ  -   َقْرَض َسد 
ِ
هم َمْبلَ  ج:  ال ذي اْسَتداَنهم اْلبِناء  غ  ِمْن املاِل جَيِبم َردُّ
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ااِلْستيعاب        ْهم  وح  اْلفح

ّياِد؟ س:  ماذا صاَدْت َشَبَكةم الص 

يّ  ج:  وصاحباهتا اد احلاََممة املطوقةصاَدْت َشَبَكةم الص 

َبَكَة؟  س:  َكْيَف َقَلَعِت احْلاَمماتم الش 

َبَكَة َوَثَبِت احْلَامماتم َوْثَبًة و ج:  اِحَدًة َفَقَلْعَن الش 

؟ س: ن  هم ّياَد َيْتَبعم َقةم بِاحْلاَمماِت حنَي َرَأِت الص  َهِت امْلمَطو  َ  َأْيَن اُت 

َقةم بِاحْلَامماِت  ج: َهِت امْلمَطو  َ حْ اُت  َرٍذ َبعيٍد كان هلا صديقً إىِل جم  اِر جم

َبَكِة؟ س:  َكْيَف َخَرَجِت احْلاَمماتم ِمَن الش 

َبَكَة  َخَرَجِت احْلاَمماتم  ج:  حني قرض اُْلمَرذم الش 

ْر َأْحداًثا ِمَن الن صِّ َتت ِفقم َمَع َمْدلوالِت اْلِعباراِت اْْلتَِيِة: س:  اْذكم

  ديقم َوْقَت الّضيِق  الص 

َرٍذ َبعيٍد كاَن هَلا َصديًقا لِ  ج: ْحِر جم َقِة بِاحْلَامِم إىِل جم  ةِ كَ بَ ش  ال نَ مِ  صِ لُّ خَ ها يف الت  دَ ساعِ يم اُتهت امْلمَطو 

 ين السالمةيف التأ 

َبَكِة؛ َفَعلِْقَن فيها. ج: ا َعِن الش  َقةم َوصاِحباهتم ِمَيِت امْلمَطو   عم

  قم  َيد  واِحَدة  ال تمَصفِّ

  دٍ واحِ  رٍ طائِ كَ  ةِ كَ بَ الش  بِ  ْت وطارَ  امماتم احلَ  ِت نَ عاوَ تَ  ج:
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 التَّْدريبات  

 َوَضْعها يف اْلَفراِغ يف اُْلمْمَلِة امْلمقابَِلِة هَلا: س:
جاَبَة امْلمناِسَبَة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ  اْخََتِ اإْلِ

الءِ  (1 َلامءم َمْشهورونَ  هؤ  ، هذا()      عم
ِ
الء                     هؤم

َمتانِ  هاتانِ  (2 نَظ   )هذاِن، هاتاِن(      َمْكَتَبتاِن مم

 )هِذه، هذا(        َبْيت  واِسع   هذا (3

(       َمْلَعباِن واِسعانِ  هذانِ  (4
ِ
الء  )هذاِن، هؤم

 )هاتاِن، هِذه(        َوْرَدة  َُجيَلة   هِذهِ  (5

لِّ  س: :اْمََلِ اْلَفراَغ َأْسَفَل كم ، هاتان، هذه، هذا( صوَرٍة بِاْلَكلَِمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ
ِ
الء  )هذاِن، هؤم

 
الءِ     نافَِذة   هِذهِ    نود   هؤ   مَحاَمتانِ  هاتانِ        جم

 َصّياد   هذا           َأَسدانِ  هذانِ 

 أسامء اْلشارةقاعدة: 

فح اللالب عىل أكثر    أسامء اْلشارة استعاماًل، وهي ختتلف حسب نوع وعدد االسم الذي تشري إليه:يف التدريب يتعرَّ

هذا )املفرد املذكر(، هذه )املفرد املؤنث(، هذان )املثنى املذكر(، هاتان )املثنى املؤنث( ، هؤالء )اجلمع املذكر  

 واملؤنث(
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مم َمْعناها َعىل َنَمط امْلِثاِل: س: َتمِّ  ِصِل اْلِعباَرَة باِم يم

َبَكةِ  (1 ا َعِن الش  َقةم َوصاِحباهتم  َعلِْقَن فيهافَ   ⇦  َعِمَيِت امْلمَطو 

لْ فَ   ⇦  شاَرَكِت الّطالِباتم يف َدْوَرٍة ِرياِضي ةٍ  (2 باراِة النِّهاِئي ةِ َتَأه   َن لِْلمم

هاتم بِاْستِْشهاِد َأْبناِئِهن   (3  َتعاىلَفاْحَتَسْبَن اأْلَْجَر َعىل اهللِ   ⇦  َعلَِمِت اأْلمم 

ْرَن إِْجراءَ   ⇦  اْجَتَمَعِت الط بيباتم َحْوَل امْلَريضِ  (4 راِحي ةِ  َفَقر   اْلَعَملِي ِة اُْلِ

ةقاعدة:   نون النُّْسوح

فح اللالب عىل نون النَّسوة التي تتصل بالفعل  ، اجلمع املؤنث وتدلُّ عىل ]املايض، املضارع، األمر[ يف التدريب يتعرَّ

 داالا عىل مجٍع من اْلناث.أي يكون الفاعل 

يف هذا التدريب اتصلت نون النسوة بالفعل املايض، فغريت من إعرابه حيث أصبات السكون آخر حركة عىل 

رَّ  [رْ حرفه ]قح  نح

 فائدة ]نموذج إعراب[

: فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره رح رح اللبيب  إجراءح العمليِة، قرَّ رَّ  قح

ْرنح  : فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بنون النسوةاللبيبات  قرَّ ْرنح  إجراءح العمليِة، قرَّ

 

ة    اْلكِتابح

َْلٍة: س: لِّ ُجم ْكِل امْلمناِسِب لِْلَهْمَزِة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ َأماَم كم  اْمََلِ اْلَفراَغ بِالش 

ْب ِمَن اأْلَْخطاِر َفتمـ (1      أ( ؤ ئـ)            ِذَي َنْفَسَك ؤْ ال َتْقََتِ

ّفاَحة  َعىل رَ  (2  ء( ؤ ) أ                                              ِس ْنيوتمنأَ َسَقَطْت تم

  ة  ـَئـيف اْلبمْستان بِْرَكة  َملي (3
ِ
 ؤ( ئـ ) أ                                           بِامْلاء
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ِحي ةَ ـئِ تاَبَع سا (4  ئـ( ء )أ                             بِاْهتاِممٍ  د  امْلَرْسَ

، ثمم  اْكتمِب اْلَكِلَمَة يف اْلَفراِغ يف اُْلم  س:
تي َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ  َلِة امْلمقابَِلِة:مْ اْكتمِب اهْلَْمَزَة امْلمناِسَبَة يف اْلَكلَِمِة ال 

ْزأحر   (1 ٍة حنَي َيْغَضبم اأْلَ  يح و  ( …)َيْز               َسدم بِقم                     رم

         ـًة(…) مـِ    َوََخْسنَي عاًما ِمـئحــةً  عاَش الّشاِعرم َلبيدم ْبنم َربيَعةَ  (2

ساَبَقِة  (3 جائِِب فاَزِت اْلَبَْتا بِمم ْنيا عح    ِب(…)َعجا      الدُّ

 كتابة اهلمزة املتوسلةقاعدة: 

 التدريبات مراجعة واستذكار لكيفية كتابة اهلمزة املتوسلة 

 :يف ما َيْأيت ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ   ةِ امْلمناِسبِ  َكِلَمةِ اْمََلِ اْلَفراَغ بِال س:

) لم ْج، َأْدخم ، جاَء، اْخرم لم جم  )االْستِئذاَن، َفَأِذَن، أِلََحِد، الر 

ل  ِمْن َبني عاِمٍر إىِل الن بِيِّ  جاءح  َو يف َبْيٍت، َفقاَل: أَ ملسو هيلع هللا ىلص َرجم ل  َوهم ِد ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َفقاَل الن بِيُّ أْدخ  أِلححح

 : ْج اُلالِسنَي ِعنَْدهم ؟ َفَسِمَعهم  االْستِْئذانح  إىِل هذا َفَعلِّْمهم  اْخر  لم ْم، َأَأْدخم المم َعَلْيكم ِل: الس  : قم ْل َلهم ج  َفقم َل الرَّ

؟  لم ْم، َأَأْدخم المم َعَلْيكم أحِذنح َفقاَل: الس   َفَدَخَل.ملسو هيلع هللا ىلص َلهم الن بِيُّ  فح

 ري  التَّْعب

َقِة َكام يف امْلِثاِل: س: ِة احْلاَمَمِة امْلمَطو   اْكتمْب َثالَثَة َأْحداٍث ِمْن ِقص 

َبَكةِ  ا يف الش  َقةم َوصاِحباهتم َقِت احْلاَمَمةم امْلمَطو 
: َعلِ  ِمثال 

  ََبك  َة َوَعَلْوَن ِِبا يف اُْلَوِّ َوَثَبِت احْلاَمماتم َوْثَبًة واِحَدًة َفَقَلْعَن الش 

  ََرٍذ َبعيٍد كاَن هل ْحِر جم َهْت بِاحْلاَمِم إىِل جم َ ؛ َفاُت  ن  هم ّياَد َيْتَبعم َقةم الص   ا َصديًقاَرَأِت امْلمَطو 

 ا َمَعها َقةم َواْنَطَلَقْت َوصاِحباهتم َبَكِة َحّتى َفَرَغ ِمنْها، َفَشَكَرْتهم امْلمَطو   َأَخَذ اُْلمَرذم يف َقْرِض الش 
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، َيْشفى( اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة:اْمََلِ  س:  )َيْرِجَع، َأْوالِدِك، َيْكرَبَ

: َمْن َأَحبُّ  ِئَلْت أممٌّ ْم َحّتى  أحْوالِدكِ سم هم ْم َحّتىيحْشفىإَِلْيِك؟ َفقاَلْت: َمريضم ْرِجعح  ، َوغاِئبمهم ْم ، َوَصغريم يح هم

ْكربح َحّتى   يح

 املحْافوظات  
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ة  القراءة: حّتى   ال تحضيعح امل روءح

 

ة  الرئيسيَّة   ْكرح  الفح

الِح  َتِمعم فيها معاين اخلرَْيِ والص   املروَءةم ِمْن َأْخالِق الَعَرِب التي َُتْ

اكيِب  الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

                                         يمساِعدم : ي غيث  

ْيظ   (: اْلقح                             احْلَرُّ

ْكت مح  ِفَي : تح ْ       َتم

ةً    : باِديح
ِ
ْحراء    اأْلَْرضم يف الص 

ياء   ه  احْلح حلَّكح    : متح
ِ
  َشَعَر بِاحْلَياء

نح ِمنْه   حكَّ  َلْيِه    : َقَدَر عَ متح

دا بِهِ   : َرَكَض به                           عح

قَّ لحه         : َعَطَف َعَلْيِه                                               رح

د س: لٍّ ِِمّا َيْأيت: َحدِّ  اْلَكلَِمِة امْلمخالَِفِة يف كم

- ( ، ، اْلَفَرسم صانم ، احْلِ زال  اُْلَوادم  (اْلغح

ذح ) -  (، َمنََح، َأْعطى، َوَهَب أحخح

ْد إىِل َدْرِس اْلِقراَءِة، َواْبَحْث يف  س: َتهم َخطٌّ يف اْلِعباَرِة:عم  اْلِفْقَرِة الّثالَِثِة َعْن َكلَِمٍة بَِمْعنى ما حَتْ

لم َأْن َيكوَن َسَبًبا يف َضياِع   جم  امْلمروَءة ج:   .حَماِسِن اأْلَْخالِق مَلْ َيْرَض الر 
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ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

َل حنَي َلِقَيهم يف  س: جم  َطريِقِه؟َكْيَف َأْكَرَم اْلفاِرسم الر 

كوِب نزل الفارس َعْن َجوادِ  ج:  ِه َوَدعا الرجل إىِل الرُّ

 ملِاذا َطَلَب اْلفاِرسم إىِل اللِّصِّ َأْن َيْكتمَم ما َحَدَث؟ س:

عيَف، َوال َيِرق  الّراكِبم ذلكَطَلَب  ج: غيَث اْلَقِويُّ الض   ي؛ ْلاملِ  ؛ َكْي ال َينَْتـَِشَ َبنْيَ َقباِئل اْلَعَرِب؛ َفال يم

 َفَتزوَل امْلمروَءةم 

 ماذا َفَعَل اللِّصُّ حنَي َسِمَع َكالَم اْلفاِرِس؟ س:

َكهم احْلَيا ج: َل  ََ ، َوَأعاَد اُْلَواَد إَِلْيهِ حنَي َسِمَع اللِّصُّ َكالَم اْلفاِرِس   ءم

؟ س: ، فامذا َسَتْفَعلم َق اللِّصُّ ِحصاَنهم نَْت َمكاَن اْلفاِرِس حنَي ََسَ  َلْو كم

ك تقديرم اإلجاَبِة للطالِب  ج: َْتَ  يم

روَءِة َبنْيَ النّاِس. س: ْر ِمثااًل لِْلمم  اْذكم

هم إىل َبيتِِه. ج: ودم يًرا فيمْمِسكم بَِيِدِه َوَُيِْملم َأْغَراَضهم َوَيقم اًل رَضِ  َشابٌّ جَيِدم َرجم

     

 التَّْدريبات  

، ثمم  اْقَرْأ: اْمََلِ اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا س:
ًعا، َغزيَرًة( َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ رْسِ ًرا، واِقَفًة، مم

نَْتظِ  )مم

ةً َنَزَلِت اأْلَْمطارم   (1 زيرح  غح

َثْت َأسيلم  (2 د  ةً حَتَ ِح  واِقفح  َعىل امْلَرْسَ

باِق   (3 ًعاَذَهَب الاّلِعبم إىِل السِّ ّْسِ  م 

نْتحظًِراَوَقَف َأمْحَدم َعىل الط ريِق  (4  احْلافَِلةَ  م 
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 تنوين الفتحقاعدة: 

 مراجعة واستذكار لكيفية كتابة تنوين الفتح عىل األسامءيف التدريب 

لم َمْعناها يف اْلَعموِد الّثاين: س: َكمِّ ِل باِم يم  ِصِل اْلِعباَرَة يف اْلَعموِد اأْلَو 

 
 اْمََلِ اْلَفراَغ َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س:

ةح  ْأت  اللُّْرفح رح : قح (   ضاِحًكاِمثال   .  )ضاِحك 

َب َسعيد  امْلاَء  (1 (     جالًِساََشِ  )جالِس 

اَحَرَث امْلمزاِرعم اأْلَْرَض  (2 ْستحْبِِشً (  بِنمزوِل امْلََطرِ  م  ْسَتْبَِش   )مم

َث اأْلَبم َأْبناَءهم  (3 (    هَلممْ  ناِصًااَحد   )ناِصح 

َجَل َبْيَتهم َدَخَل ال (4 اًم  رُّ لِّ سح (    عىل َأْهلِهِ  م  ْسلِم   )مم

 احلالقاعدة: 

فح اللالب  اتيف التدريب  عىل احلال، حيث احلال هو: اسم منصوب يبني حال صاحب احلال، ونحْسأل  عنْه بـ يتعرَّ

؟  كيفح

ا       وُّ خاِسً د  عح العح ؟  ج: خاًسا      ⇦للتوضيح: تحراجح وُّ د  ْيفح تراجعح العح   : كح

 تنوين الفتح الظاهر عىل آخرهفائدة ]اْلعراب[: خاًسا: حال منصوب وعالمة نصبه 
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فيَدًة: س: َْلًة مم َف ُجم  َرتِّب الَكلاِمِت يف ما يْأيت لِتمَؤلِّ

  –َعَملِِه  –َعىل 
ِ
َِ  –َأداء ْلًِصا  –َحَر  اْلعاِملم  –ِمم

ْلًِصا ج:  َعَملِِه ِمم
ِ
َِ اْلعاِملم َعىل َأداء  َحَر

 فوائد:

ْلًِصا كلمة:   السابقةهي احلال يف اجلملة الفعلية ُم 

 كيف نعرف ذلك ونميزها عن املفعول به الذي نسأل عنه بـ)ماذا( واملفعول ألجله الذي نسأل عنه بـ )ملاذا(؟

، وذلك كام يِل:   نسأل عنها بِكيفح

  : كيف حرص العاِمل  عىل أداِء عمله؟

لًصا  ج: حرص العاِمل  عىل أداِء عمله ُم 

ة    اْلكِتابح

 بَِكلَِمٍة َتنَْتهي بِاهْلَْمَزِة َعىل َنَمِط اْلَكلَِمِة امْلَْكتوَبِة:اْمََلِ اْلَفراَغ  س:

امء  َرجاء          ريء  جح َبريء    ج: دوء         سح ضوء  هم ْفء          و  ْزء  كم  ج 

َتنَبًِّها إىِل َرْسِم  اْمََلِ  س: ْطِر: اهْلَْمَزةِ اْلَفراَغ بِاْلَكِلَمِة امْلمناِسَبِة مم ، َعْلي َعىل الس 
ِ
، َبْدء ، َدواء 

ِ
، امَلريء  اَء()َمْقروء 

1)  
ٍ
لِّ داء واء  لِكم  دح

ْقروءٍ اْكتمْب بَِخطٍّ  (2    مح

ْلياءح َهَبَطِت الّطاِئَرةم يف َمطاِر امْلَلَِكِة  (3  عح

ْدءِ َأّدى الاّلِعبم َبْعَض الت ْمريناِت َقْبَل  (4  امْلمباراةِ  بح

 امْلحريءِ َيِصلم الط عامم إىِل امْلَِعَدِة َعْن َطريِق  (5
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 هلمزة املتلرفةاكتابة قاعدة: 

تبت عىل السلر منفردة وقد سبقها حرف ساكن )واملد  يف التدريبات  السابقة: ي الحظ اللالب  أن اهلمزة املتلرفة ك 

 يعترب من احلروف الساكنة(

 القاعدة: ت كتب اهلمزة املتلرفة منفردة عىل السلر إذا سبقها حرف ساكن

:اْقَرْأ ما  س: ْكَتبم نَْطقم َوال تم تي فيها َألِف  تم ِد اْلَكلاِمِت ال   َيْأيت َوَحدِّ

ۡيُتونِّ ﴿قال تعاىل:  (1 ِّنيِّ َوٱلزَّ ِّنَي  ١َوٱلت ين ِّ سِّ ر نيِّ َهََٰذا وَ  ٢َوُطو مِّ
َ
 ﴾٣ٱۡۡلَََلِّ ٱۡۡل

ُِّمۡسَتَقرت  ﴿قال تعاىل:  (2 ۡمُس ََتۡرِّي ل ََّها   َوٱلشَّ يُر ٱلَۡعزِّيزِّ  َذَٰلِكَ  ل ِّيمِّ َتۡقدِّ  ﴾ٱلَۡعل
3)  ، ْتِع  ْرسم ِمم  اْلَوْقَت َقصري   لحكِنَّ الد 

مْحنِ َُيَْفظم َعْبدم  (4  ماَنةَ اأْلَ  الرَّ

 الكلامت التي فيها حروف ت لفظ وال ت كتبقاعدة: 

ت هذه الكلامت عىل اللالب يف املستويات السابقة، ولالستذكار هي:   قد مرَّ

 لكنَّ  اهلل، هذا، هذه، ذلك، هؤالء، هذان، أولئك، الرمحن،

 فائدة: 

مَّ )أصلها: يا اهلل(  ، الّله   …ينتبه اللالب لو جاءت الكلمة بشكل إمالئي ُمتلف مثل: لكنَّه، لكنَّك، كذلكح

 فالكلامت تبقى كام هي ضمن نفس القاعدة، أي فيها حرف األلف املد الذي نلفظه وال نكتبه 

 التَّْعبري  

ناِسبم  س:  اْلَفراَغ باِم يم
ْسَتعينًا بِامْلِثاِل:اْمََلِ  )َوَقَف، َوَصَلْت، َدَخَل، َأْعَلَن( مم

دا بِهِ  ّتى عح واِد حح ْهِر اجْلح ل  ِمْن ظح ج  نح الرَّ حكَّ : ما إِْن متح  ِمثال 

لح ما إِْن  - ف  َحّتى  دحخح قحفح امْلمَعلِّمم الص  َلَبةم اْحَِتاًما وح  الط 
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ِت ما إِْن  - لح صح ساَلةم َحّتى  وح ْفِرًحا أحْعلحنح الرِّ ا مم  اأْلَبم َخرَبً

ناِسبمها يف اْلَعموِد الّثاين، َكام يف امْلِثاِل: س: ِل باِم يم  ِصِل اْلِعباَرَة يف اْلَعموِد اأْلَو 

: اْكت ْم هذا اأْلحْمرح  ِب  ِمثال  رح باِئِل اْلعح نْيح قح نْتحِِشح بح ْي ال يح  كح

 

 ْافوظات  املح  
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نِّ القراءة: ب لوالت  ِمنح   األ ْرد 

                              

ة  الرئيِسيَّة    الِفْكرح

ساَعَدِة املمواطنني سامهاهِتِم يف مم ، ومم فاِع املدينِّ                          شجاَعةم أْبطالم الدِّ

اكيب الَّتَّ داِت وح عاين امْل ْفرح  مح

: رح ْمهح ح عَ  َّتح م   َُتَ

: بِّثحة  تحشح َكة   م  َتَمسِّ  مم

 : َشجاَعة  بحسالحة  

: تحه  ذح راقح ْهِدهِ  اْستحنْفح ل  جم  َبَذَل كم

:  َمنََعْت  حالحْت دونح ذلِكح

ْيِه: لح ْغِِش  عح  فاِقد  لِْلَوْعِي  مح

ْيِن: لحق  بالوالِدح ام اْستحبحدَّ القح هم  اْشَتد  َخْوفم

ِة:  ِرجح ْعَبةِ احلح  الص 

ااِلْستيعاب   ْهم  وح  اْلفح

 ماذا كاَن َيْفَعلم الوالِداِن عىل شاطِِئ الَبْحِر؟ س:

ا َيْلَعباِن بَِسعاَدةٍ  ج:  كاَن الوالِداِن َيْسَتْمتِعاِن بِالن َظِر إىل طِْفَلْيِهام: َمْرَيَم وماِهٍر ومهم
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ْفَلنْيِ إىل ج: َكْيَف اْخَتفى الطِّْفالِن َوراَء األَْمواِج؟ س: ْرِض الَبْحرِ َهب ْت عاِصَفة  َسَحَبْت الطِّ   عم

؟ س: ْفَلنْيِ فاِع امَلَديِنِّ  ج: َمِن الذي باَدَر إىل إِْنقاِذ الطِّ  باَدَر إىل إْنقاِذمِها َأَحدم َأْبطاِل الدِّ

ْفَلنْيِ ماِهٍر وَمْرَيَم؟ س:  ماذا َطَلَب املمنِْقذم إىِل الطِّ

ديَدِة اململوَحةِ  ج: َس ِمَن األَْنِف، وَعَدَم اْبتاِلِع ِمياَه الَبْحِر الش  ام اهلمدوَء، والت نَفُّ  َطَلَب ِمنْهم

ْفَلنْيِ يف َصباِح الَيْوِم الّتاِل؟ س:  َأْيَن َوَجَد املمنِْقذم َنْفَسهم َمَع الطِّ

 ِة َأريـحا بِِفَلْسطني وَمَعهم الطِّفالِن عىل شاطِِئ الَبْحِر امَليِِّت يف َمنْطِقَ َوَجَد َنْفَسهم  ج:

 مِلَ َسَقَطْت أممُّ ماِهٍر َمْغِشياا َعَلْيها؟ س:

ق ما َسِمَعت ثمم  َسَقَطْت َمْغِشياا َعَلْيها ج: ْفَلْيها َعرْبَ اهلاتِِف َفَلْم تمَصدِّ
 َسِمَعْت َصْوَت طِ

َم َسيِّدم الباِلِد الَبَطَل املمنِْقَذ؟ س:  َكْيَف َكر 

 َتْقديًرا لِشجاَعتِِه وَبساَلتِهِ  ج:
ِ
ِقَيتِِه، وَمنََحهم ِوساَم الت ْضِحَيِة والِفداء  َأَمَر َسيِّدم الباِلِد بََِتْ

 التَّْدريبات  

ناِسبمهم ِمَن  س:  اْلَفراَغ يف اُْلمْمَلِة باِم يم
 )َرْغَبًة، َخْوًفا، َتْقديًرا، طاَعًة، ِحْرًصا( :الَكلِامِت اْمََلِ

َم َجالَلةم امَللِِك املمنِْقَذ  (1 ْقديًراَكر      لَِشجاَعتِهِ  تح

ْغبحةً َيْدعو املمْؤِمنم اهللَ  (2                   يف َكَرِمهِ  رح

راَسِة  (3 ِق  ِحْرًصايمواظِبم امْلمِجدُّ َعىل الدِّ                              َعىل الت َفوُّ

َز امْلمسافِرم َأْمتَِعَتهم  (4 ْوًفا َجه  ِر  خح     َعْن َمْوِعِد الّطاِئَرةِ ِمَن الت َأخُّ

مم امْلمْسلِمم اأْلمْضِحَيَة  (5 َقدِّ ةً يم                                                  هللِ َتعاىل راعح

 مراجعة املفعول ألجلهقاعدة: 
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: س: لِّ صوَرٍة بِاْلَكلَِمِة امْلمناِسَبِة ِِمّا َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ   اْمََلِ اْلَفراَغ َأْسَفَل كم

    )
ِ
الء  )هذا، هاتاِن، هذاِن، هِذِه، هؤم

 
الءِ       ْلَعب  مَ  هذا   طاِئَرتانِ  هاتانِ   َأطِّباءم  هؤ 

 كِتابانِ  هذانِ       َيد   هِذهِ     

 اْلشارةمراجعة أسامء قاعدة: 

َْلٍة يف ما َيْأيت َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س: لِّ ُجم ا َيْبَدأم بِـ )َكْيَف( َعىل كم ؤااًل َشَفِويا  َضْع سم

           : ْيهاِمثال  لح ْغِشياا عح لحْت أ مُّ ماِهٍر مح قح لحْت أ مُّ ماِهٍر؟     سح قح ْيفح سح  كح

ًبا (1 َرحِّ يوَفهم مم ؟                ج:   اْسَتْقَبَل اْلَوزيرم ضم يوَفهم  َكْيَف اْسَتْقَبَل اْلَوزيرم ضم

َلبًِّياَذهَ  (2 َة مم َة؟  َكْيَف  ج:           َب َأِب إىِل َمك   َذَهَب َأِب إىِل َمك 

 الِمَعةً  (3
ِ
امء ؟ ج:   َظَهَرِت النُّجومم يف الس   َكْيَف َظَهَرِت النُّجومم

 َكْيَف عاَد سامِل  ِمَن احْلَْفِل؟                 ج:    سامِل  ِمَن احْلَْفِل َمرْسوًراعاَد  (4

ًسا (5 َتَحمِّ  َكْيَف شاَرَك باِلل  يف اْلَعَمِل؟ ج:   شاَرَك باِلل  يف اْلَعَمِل مم

ًفا َعىل َتْدريبِِهم (6 َْشِ َلَبِة مم َلَبِة؟ ج: َوَقَف املمَعلِّمم َأماَم الط   َكْيَف َوَقَف املمَعلِّمم أماَم الط 

 عة احلالمراجقاعدة: 
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 اْلَفراَغ َعىل َنَمِط امْلِثاِل، ثمم  اْقَرْأ: س:
 اْمََلِ

             : ةح إىل الّشارِئِ ِمثال  ْودح لح امل نِْقذ  العح  لكِنَّ األحْمواجح الغاِضبحِة حالحْت دونح ذلِكح  ،حاوح

راَسِة َقْد حانَ  لكِنَّ يمشاِهدم باِسم  َبْرناِمَج األَْطفاِل،  (1  َمْوِعَد الدِّ

ْستاِن اَُلميِل، (2  الفم
ِ
 النُّقوَد َمَعها ال َتْكفي لحكِنَّ  َتْرَغبم َوالءم يف َِشاء

ْحَلِة امَلْدَرِسي ِة،  (3 َلَبةم يف الرِّ َل الط  وَلَة امَلْرَكَبةِ  لكِنَّ َسج   الَعَدَد َُتاَوَز محم

 إذا دخلت عىل اجلملة االسمية لكنَّ قاعدة: 

وف الناسخة وهي من احلرفتأيت يف وسط اجلملة، لتايل: لكنَّ تفيد االستدراك يف التدريب السابق ي الحظ اللالب  ا

 اسمها منصوب وخربها مرفوع سبق الكالم عنها حيث ]إنَّ وأخواهتا[ وقد

مم َمْعناها َعىل َنَمِط املِثال: س: َتمِّ  ِصْل الِعباَرِة باِم يم

 َبْيتِهِ َحّتى أعاَد العاِملم إىل  ⇦  ما ِهَي إاِّل ساعات   (1

 َحّتى َبَدَأِت االْختباراتم النِّهائي ةم  ⇦   ما ِهَي إاِّل َأَيام   (2

ر   (3   ⇦  ما ِهَي إاِّل َأْشهم
ِ
تاء  َحّتى جاَء َفْصلم الشِّ

 َحّتى َأْعَلَن احلََكمم هِناَيَة املمباراةِ  ⇦  ما ِهَي إاِّل َدقاِئقم  (4

 الزمن املناسب للوصف الذي يليه، فالساعات تناسب الزمن ويعمل عىل حتديديف التدريب السابق ي الحظ اللالب  

 وهكذا …العمل اليومي، واأليام تناسب بدء االختبارات، واألشهر تناسب فصول السنة

 

ة    اْلكِتابح

 اْمََلِ اْلَفراَغ َعىل َنَمِط امْلِثاِل: س:

     :  َيْغدو ⇦ َغدا                 ْميشيَ  ⇦ َمشى ِمثال 
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ْعدو ⇦َعدا              ْدي ⇦َهدى    يح                     ُيح

ْرمي ⇦َرمى            ْبدو ⇦َبدا     يح  يح

 اْمََلِ اْلَفراَغ بِـ )ا، ى(:  س:

ِة اخْلَ ماِهر   ىَبكـ (1  ييبك ⇦     ْوِف ِمْن ِشد 

ًرا اَصحـ (2 َبكِّ  ويصح ⇦      امْلمَوظ فم مم

ْمسِ ال اـَنم (3  الش 
ِ
َت َضْوء  وينم ⇦    ن باتم حَتْ

 ويسم ⇦     خالِد  بَِأْخالِقِه الن بيَلةِ  ـاَسم (4

ْكَمهم بِاْلَعْدلِ  ىَقضـ (5  ييقضـ ⇦    اْلقايض حم

 األلف القائمة واأللف املقصورةقاعدة: 

ضيح: يتم  صورة، إن كانت  ⇦ حتويل الفعل املايض الثالثيللتو ضارع وحتديد ما ينقلب من ألفه املمدودة أو املق للم

 رمى( ⇦)يرمي  ، وإن كانت تنقلب لياء فاملد فيه مقصورعدا(  ⇦)يعدو  واو فاملد فيه باأللف

 التَّْعبري  

 :ناِسًبا َعَلْيها وَرَة اْلتَِيِة ثُّم  اْكتمْب َتْعليًقا مم ل الصُّ  َتَأم 

صيِف  ةم من ،َتسريم الَفتاةم عىل الر  م املار  َِمَرِّ  وَيْعربم

لُّ ذلك املمشاةِ  ياراِت، وكم لتزاًما ا َبْيناَم َتَتوق ف الس 

الَمةِ املمروِر وبَِقواِعِد   الس 
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 ْافوظات  مْلح ا
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ىل االْستِْخراِج ال   تَّْدريب  عح

ةِ  ة  البِّليخح صَّ
 قِ

 َتْأليف: َتْغريد عاِرف الن ّجار

 املصدر: مكتبة املنارة العاملية

ِة  ن عىل اْستِْخراِج املطلوِب بعد ِقراَءهِتا:اْسَتْمتِع بسامِع الِقص  َر  ََ  صوتِياا بالضغط عىل الرابط التاِل، ثمم  

  https://cutt.us/watermelon_story 

 

لم بِّطيًخا،  لم بِّطيًخا،نوَرة بِنْت  َصغرَية  تمـِحبُّ َأْكَل البِّطيَخ، يف الّصباِح َتْأكم ْهِر َتْأكم   ِعنَْد الظُّ
ِ
يف امَلساء

لم بِّطيًخا.  َتْأكم
ِ
لم بِّطيًخا، وِعنَْد الَعشاء  َتْأكم

لوِخي ًة وَدجاًجا يف    َمَع عاِئَلتِها، َوَضَعْت ماما مم
ِ
ِل َوْجَبَة الَغداء يف َيْوٍم ِمَن األَّياِم َجَلَسْت نوَرةم لَِتناوم

ن  نوَرةَ 
جاَج، أمريدم البِّطيَخ  َصْحِن نوَرة، ولكِ ٍة: َأنا ال أمِحبُّ اململوِخي َة، َأنا ال أمِحبُّ الد  ْت َرْأَسها بِِشد  َهز 

. صاَحْت نوَرة: بِّطيخ، بِّطيخ، ال أمريدم إاِّل  ها َلذيذ  فيد  يا نوَرة، واململوِخي ةم َطْعمم جاجم مم َفَقْط. قاَل بابا: الد 

اًل يا نوَرة ثمم  البِّطيخ.البِّطيَخ! َغِضَبْت ماما وق  اَلْت بَِحْزٍم: اململوِخي ةم َأو 

َرْت وقاَلْت: م.. م    َدَخَلْت نوَرة امَلْطَبَخ، وَرَأْت بِّطيَخًة َكبرَيًة َعىل الّطاِوَلِة، َفك 
ٍ
.. م …ذاَت مساء

ل ها َوْحدي! ل ها كم َلها كم  ..، ما َأْكرَبَ هذِه البِّطيَخَة! أمريدم َأْن آكم

رم   َفكِّ . ناَمْت وِهَي تم َلها َبْعَد َأْن َيناَم اَُلميعم َت ََسيِرها َحّتى َتْأكم مَحََلْت نوَرة البِّطيَخَة َوَوَضَعْتها حَتْ

َت بِالبِطّ  تي حَتْ يِر.يَخِة الَكبرَيِة ال   الرس 

، َفَتَحْت َعْينَيْ   ْيِل، َشَعَرْت نوَرة برِسيِرها ََيَْتزُّ نَْتَصِف الل  ْت يف مم َ ها َوَوَجَدْت َأن  البِّطيَخَة َكربم

ْقِف. ْرَب الس  ًقا قم َعل  ها صاَر مم ْت، وََسيرم َ ْت َوَكربم َ : وي ..  َوَكربم َتَزْحَلَقْت نوَرةم عىل البِّطيَخِة وِهَي تقولم
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لُّ هِذِه البِّطيَخة ِل َوْحدي. داَرْت نورَ  ةم َحْوَل البِّطيَخِة وي .. وي .. وي .. ما َأْسَعَدين! ما َأْسَعَدين! كم

ْرَفٍة  َحّتى َوَجَدْت باًبا، َفَتَحْت نورةم الباَب وَدَخَلْت البِّطيَخَة، وَمَشْت يف َِمَرٍّ َطويٍل َحّتى َوَصَلْت إىل غم

ْرِِسِّ وِهَي َتقولم  ْرِِسٌّ وطاِوَلة  ِمْن َبْذِر البِّطيِخ، َجَلَسْت نورةم عىل الكم ِة الل ْوِن، فيها كم ين! : ما َأْسَعدَ َزْهِري 

لُّ هذه البِطيَخة ِل َوْحدي.  كم

َل ِمَن البِّطيِخ وقاَلْت: م.. م  ْحَن األَو  م .. ما َأَلذ  البِّطيَخ! أمريدم امَلزيَد، …م …َأَكَلْت نورةم الص 

: َصْحن  آَخرَ  َفَظَهرَ  ، وَتقولم لم لم وتْأكم لم وتْأكم ، َظل ْت نورةم َتْأكم  أمريدم امَلزيَد، أمريدم املَزيَد، أماَمها فيِه بِّطيخ 

َفْت نورةم َعِن األَْكِل، َشَعَرْت َأهن   ، َفْجَأًة َتَوق  ا وما كاَنْت َتنْتهي ِمْن َصْحٍن َحّتى َيْظَهَر َصْحن  آَخَر َمكاَنهم

، َأْمَسَكْت نورةم َبطْ  رم رم وَتْصغم رم وَتْصغم ، والبِّطيَخة َتْصغم م م وَتْكربم م وَتْكربم .. آخ يا نَها وصاَحْت: آخ.. آخَتْكربم

 َبْطني، ال أمريدم امَلزيَد، ال أمريدم امَلزيَد.

: ما بِِك يا نوَرة؟ ما بِِك يا نورة؟ قاَلْت   ها وَتقولم ْرِِبا هَتمزُّ َفَتَحْت نورةم َعْينَْيها، َوَوَجَدْت ماما بِقم

يِر َأَكْلتمها ثمم   َت الرس   َأَكَلْتني! نورة: البِّطيَخةم الَكبرَيةم حَتْ

يِر يا نورة؟ قاَلْت  ماما البِّطيَخَة ِمْن حَتْتَأْخَرَجْت   َت الرس  يِر وقاَلْت: َمْن َوَضَع البِّطيَخَة حَتْ الرس 

ل ها َوْحدي. مَحََلْت نورةم البِّطيَخَة الَكبريَ َأنا …نورةم بَِخَجٍل: َأنا َل البِّطيَخَة كم  ةَ ، آِسَفة  يا ماما، َأَرْدتم َأْن آكم

باِح، َأَكَلْت نوَرةم َبْيَضًة َمْقلِي ًة، وَزْيتً   اوَأْرَجَعْتها إىل امَلْطَبِخ، َثم  عاَدْت إىل ََسيِرها وناَمْت، ويف الص 

َبْت احلَليَب. ا، وََشِ  وَزْعََتً
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ن عىل االْستِْخراِج عىل َنَمِط احلَلِّ بعد قراءة القصة السابقِة، عزيزي الط الب  س: َر   :اْليت ََ

 َصْحن  

ذكر، وهذه للمؤنث، فنقول هذا )نعرفه بإضافة اسم إشارة، هذا للم

 ، إًذا هو اسم مذكر(َصْحن  

 اسم مذكر

 نورة

 )نقول هذه نورة، إًذا نورة اسم مؤنث(

 اسم مؤنث

 َجَلَسْت 

دخال إ)أْيرس طريقة للمبتدئني لتفريق املايض من املضارع: يكون ب

استقام املعنى كان الفعل مضارع وإال قبل الفعل، فإن  "مل"حرف 

 فهو ماض(

 ال ينفع إًذا هو ماض     مَلْ َجَلَسْت   

 فعل ماضٍ 

لم   َتَأكم

لم      ينفع إذًا هو مضارع  مَلْ َتْأكم

 فعل مضارع

 َينامَ  أحنْ 

 احلرف )َأْن( وقد دخل عىل الفعل املضارع )َيناَم( َفنََصَبهم 

 أْن، َلْن، َكْي، َحّتىومن احلروف الناصبة للمضارع: 

 حرف نصب مصدري

 و

، فـو  من حروف العطف: و، أو، ثمم 

 حرف عطف
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 البِّطيَخةَ  أحنَّ 

 ، ، إِن  ، ليَت، لعل  وهي حروف َأن  وَأخواهتا: َأن  ن 
، لكِ  كأن 

 حرف نسخ

 َصْحنٍ  ِمنْ 

 (روف: ِمْن، إىل، َعْن، عىل، يف، لِـ، بِـ)وهي ح

 حرف جر

 جمروراسم  َصْحنٍ 

ْت   َتنْتهي ِمْن َصْحنٍ  كانح

 (…)كان وأخواهتا: كان، أصبح، صار، أمسى 

 فعل ناسخ

 اسم ِمتوم بتاء مربوطة آِسَفة  

 اسم ِمتوم بتاء مبسوطة َتـْحَت 

 
ِ
 مهزة متطرفة الغداء

 مهزة متوسطة عاِئَلتِها

بريةً بِّطيَخًة   صفة )نعت( كح

 مهزة قطع أمريدم 

ْرِِس    الكم

 التعريف الشمسية والقمرية بدايتها مهزة وصل داِئاًم()أل 

 مهزة وصل

 هذه

 وأسامء اإلشارة: هذا، هذه، هاتان، هذان، هؤالء

 اسم إشارة

 اسم موصول ال تي
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 واألسامء املوصولة: التي، الذي، اللذان، اللتان، الذين، اللوايت

 ِهَي 

 والضامئر منها املتكلم: أنا، نحن

 أنِت، أنتام، أنتم، أنتن  واملخاطب: أنَت، 

ن    والغائب: هي، هو، مها، هم، هم

 ضمري

ب ما َأَلذ  البِّطيَخ!  ُجلة تعجُّ

 ُجلة استفهام ما بِِك يا نورة؟

 أمِحبُّ ال 

 (ويبقى الفعل املضارع مرفوًعا )وهي تعني نفي حدوث الفعل

 ال النافية

 قاَلْت 

 كل تاء تأنيث اتصلت بفعل ماٍض فاعله مؤنث

 تاء التأنيث الساكنة

 حرف نداء نورةيا 

 منادى نورة

ن  
 لكِ

وهو املد بعد الالم نلفظه وال نكتبه ألًفا ِمدودة، ومثله: هذا، هذه، 

محن، اهلل  هذان، هؤالء، ذلك، الر 

لفظ وال  كلمة فيها حرف يم

ْكتب  يم

 ُجع تكسري البِّطيخ
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 ملاوظات:

 واالستمرار الرابع حماكاة أنامط تلك املهارات فقطاملطلوب من طالب الصفِّ : يف القواعد ،

ف عىل مصطلحاهتا فال بأس فهو بناء تأسبالتدرب عليها وقد تم  اتيس بسيط للمسمي، ولو َتَعر 

ِق يف إعراِبا، َأّما تزويد الدوسية بذلك ه الت عمُّ  يبدأ من الصفِّ اخلامِس إْن شاَء اهلل تعاىل فإن 

 بد من إتقاهنا بالتطبيق الكتاِب؛ ألهنا باب اإلمالء يف كل حني: ال يف مهارات الكتابة 

 املطلوب من طالب الصفِّ الرابع: حفظ األبيات مع اسم الشاعر، وال يمطالب يف املافوظات :

 تِلميذه.  
ِ
علِّم املادة ِبا من باب إْثراء  بَشح األبيات أو حفظ املعاين إاّل لو طالب مم

 حفظ املعاين واملفردات ودراستها، باإلضافة ألسئلة الفهم : املطلوب هو درو  القراءة

 واالستيعاب
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