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 قواعدتدريبات الو  [جوابو سؤال ]

 الفصل الأول – رابعالصف ال –اللغة العربية  دوسية

 درس الأول: ثبات وتضحيةال
 سورة البروج
 والثبات على الحق الصبر:  الفكرة الرئيسية

 :معاني المفردات والتراكيب
 نجومٌ في السماء ج:برو
 حفرةٌ في الأرض: خدودأ  

 عقابٌ : بطش  
ٌ : مجيد    عظيم
 : كرِهوانقموا
 : عّذبوا )المعني المقصود من سياق الآية ال كريمة(فتنوا

 : القيامةاليوم الموعود
 القوسين: )يكفرُ، خسراٌن، تصديٌق( ما يأتي بالضد المناسب ممّا بيناملأ كل فراغ في س:
 خسرانٌ فوزٌ:   يكفريؤمن:   تصديقتكذيب:  ج:

ّ ه وسعت قدرته وعلمه جميع خ معنى الآتي:استخرج من السورة الآية التي تدل على ال س:  لقه()إّن الل
ء  ﴿ ج: ۡ ِ َشه

َٰ ُكل ه ُ لَعه ۡرِضِۚ وهٱَّللذ
ه
َِٰت وهٱۡۡل َٰوه مه ُۥ ُملُۡك ٱلسذ ِي َله ِهيد   ٱَّلذ  ﴾شه

 حّدِد الكلمة التي تدّل على أكثر من واحد أو واحدة في قوله تعالى: س:
وِج ﴿ -أ آءِ ذهاِت ٱلُُۡبُ مه و ج:     ﴾وهٱلسذ  ِج ٱلُُۡبُ

َٰ ﴿ -ب ه لَُ ه ٱِۡلُۡمۡمِاي َِه ُشُهَ   وهُهۡم لَعه ۡعله ا فه  ٱِۡلُۡمۡمِاي َِه  ج: ﴾ اه

ِديُث ٱۡۡلُُيَ ِ ﴿ -ج تهىَٰكه حه
ه
ۡل أ  ٱۡۡلُُيَ ِ  ج:   ﴾هه

ۡرِضِۚ ﴿ -د
ه
َِٰت وهٱۡۡل َٰوه مه ُۥ ُملُۡك ٱلسذ ِي َله َٰتِ  ج:  ﴾ٱَّلذ َٰوه مه  ٱلسذ
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 الفهم والاستيعاب
ّ ه تعالى، س:  . كما جاء في النص اذكر ثلاثة أشياء أقسم بها الل
 شاهد ومشهود -3اليوم الموعود    -2السماء ذات البروج    -1 ج:

  ؟لم نقم أصحاب الأخدود على المؤمنين س:
ّ ه العزيز الحميد  ج:  نقموا منهم لأن المؤمنين آمنوا بالل

  ؟ما جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما ورد في النص س:
يُ ﴿ ج: ِينه ءهااه يذَٰت  إِ ذ ٱَّلذ هُهۡم جه َِٰت ل لِحه َٰ َاْ ٱلصذ ِملُ بِيُ  َاْ وهعه ُز ٱلۡكه َۡ َٰلِكه ٱلۡعه ُۚ ذه َُٰر نۡهه

ه
ا ٱۡۡل ۡتِهه ۡرِي ِان َته

 ﴾َته

ّ ه الحسنى ذُكرت في النص س:   ؟اذكر أربعة من أسماء الل
 الودود -4الغفور     -3الحميد    -2العزيز    -1 ج:

 ما الدرس الذي تتعلمه من النص؟ س:
ّ ه وحده والصبر والثبات على الحقالإيما ج:  ن بالل

 
ية والقواعد   مراجعة سابقة لأهم التراكيب اللغو

ُ  في الصفوف السابقة مختصر)ُأخذِت بشكل   (في الصف الرابع بتبسيطح وّض  وت
 أقسام الكلام

 تتألف  ةالكلام المفيد يتألف من جُمَل، والُجمل
والكلمة تنقسم في اللغة العربية كلمات،  من
فعل    ال -2   الاسم -1هي:  ثلاثة أقسامإلى 

 حرفال -3
 أو حيوان ()أحمد ، مثل: اسم إنسانهو لفظ يدل على معني في نفسه ولا يرتبط بزمن: الاسم ،

 )صخرة( أو جماد )تفاح( أو نبات)أسد( 
 
 

أقسام الكلام

الحرف الفعل الاسم
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 هذه الكلمة اسم؟ : أي كيف نعرف أنّ علامات الاسم
ية -1 يف )الشمسية أو القمر  الكتاب ⇽(، مثال: كتاب الاسم يقبل أل التعر
2-  ً  الاسم يقبل التنوين، مثال: سماءً، سماءٍ، سماء
 الاسم قد ينتهي بتاء مربوطة متصلة أو منفصلة، مثال: شجرة -3

  :تبط بالزمنمرعلى حدث أو فعل  لفظ يدلالفعل 
 :الفعل أقسام

 ، مثال: َأكَل، َكتَبَ وهو لفظ يدل على حدث في الزمن الماضيفعل ماضي:  -1
 ل ماضي مبني على الفتحفعونقول: 

 ، مثال: يَْأكُُل، يْكتُبُ لفظ يدل على حدث في الزمن الحاضرفعل مضارع: وهو  -2
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة الضمة الظاهرة على آخرهونقول: 

 تنبيه: إلا إذا سبقه حرف نصب أو جزم فإنه لا يكون مرفوعًا، وسيتم شرح ذلك لاحقًا
 كتبُ تكتُب، يكتُب، نكتُب، أ: ي كلمة )أنيُت(أحرف الفعل المضارع تُجمع ف

 ، مثال: كُْل، اُكتبْ لفظ يدل على الطلب لتنفيذ فعل في المستقبلفعل أمر: وهو  -3
 فعل أمر مبني على السكونونقول: 

  :تكون من ت)وتسمى حروف المعاني(  للربط بين الأسماء والأفعال والجمل لفظ يستخدمالحرف
 حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف
 حروف البناء: ب ي ت ⇽: بيت ، مثلالواحدة أما حروف البناء فهي حروف الكلمة

 :أنواع حروف المعانيمِن 
 حروف الجر، مثل: مِن، إلى، عَن، على، الباء، الكاف، اللام -1

 وعلامة جره ال كسرة اسم مجرور بحرف الجر :والاسم بعدها يأتي مجرورًا: نقول عنه
2-   ّ  (أدوات الربط)وحروف العطف تعّد من   حروف العطف، مثل: و، ف، ثُم
 حروف النداء، مثل: يا -3
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 في اللغة العربية لم  أقسام الج  
 :تُقسم الجمل في اللغة العربية إلى قسمين 
 جملة اسمية: وهي التي تبدأ بالاسم: وتتكون من المبتدأ والخبر -1

 نقول: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة
 فعلية: وهي التي تبدأ بالفعل: وتتكون من فعل وفاعل وقد يأتي مفعول به جملة -2

 أمر –مضارع  –يتم إعراب الفعل حسب نوعه: ماضي 
 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمةنقول عن الفاعل: 

 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحةونقول عن المفعول به: 
ية الأخرى  المهارات اللغو

 ي:التال يُراجع الطالب 
يف ب -1 ية وأل الشمسيةأل التعر  نوعيها: أل القمر
 همزة الوصل والقطع، حيث الوصل لا تكتب همزتها إطلاقًا -2
 )؟( وأسلوب الاستفهام )!( أسلوب التعجب -3
 أسماء الإشارة: هذا، هذه، هاتان، هذان، هؤلاء -4
 الأسماء الموصولة: التي، الذي، اللتان، اللذان، اللواتي، الذين -5
 ا: ضمائر المتكلم: أنا، نحنالضمائر بأنواعه -6

 ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هنّ 
 ضمائر المخاطبة: أنَت، أنِت، أنتما، أنتم، أنتنّ 

ّ ه، الرحمن، ذلك، هؤلاء، هذه، هذا،  -7 الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب: ل كّن، الل
 هذان، أولئك

 ءت آخر الكلمةالتاء المربوطة والمبسوطة والهاء والفرق بين كل منها إن جا -8
 

 ُ   رابعمادة الصف ال وغير ذلك من التدريبات في مرة أخرى عاد ذكر ذلك كلهوسي
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  تدريباتال
 أكمل على نمط المثال: س:

 يَْفعل    يفعلون مثاٌل: 
َ    يَرِْجعون      رِْجعُ ي

 يَشْهدُ    يَشْهدون
 ُيحافِظُ    ُيحافظون

 يُعيدُ     يُعيدون
يله لفعل مضارع مفرد مذكر غائب الأفعال الخمسة الفعل :قاعدة  المضارع )جمع المذكر الغائب( وتحو

واو أو ، ن(افعل)ت ألف الاثنتينأو  ن(ا)يفعل ألف الاثنينبه : كل فعل مضارع اتصل الأفعال الخمسة
 ن(ي)تفعل المخاطبة ياء، أو ن(ون( )تفعلو)يفعل الجماعة

 أكمل على نمط المثال: س:
 ومشهودٌ     شاهدٌ  مثاٌل: 

    مسبوقٌ و    سابقٌ  
 وموعودٌ     واعدٌ 

 ومحفوٌظ     حافظٌ 
 مفهومٌ و    فاهمٌ 

يل اسم الفاعل إلى اسم المفعول والعكس  قاعدة: تحو
 اسم فاعل: كاتب    اسم مفعول: مكتوب

 أكمل على نمط المثال في ما يأتي: س:
1-  َ ُ     غرَس الفلاُح الشجر  غُرَِس الشجر
2-  َ ُ  رُسِمَ     رسمَ الفنّانُ المنظر  المنظر
3-   ِ ّ ه ّ هِ    أخذَ المحسُن الأجرَ من الل  ُأِخذَ الأجرُ من الل
 نَِع الثوُب من القطنِ صُ   صنَع الخيّاُط الثوَب من القطنِ  -4
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 ، وهو الفعل الذي لا نعلم فاعلهالفعل المبني للمجهولقاعدة: 
ي كسر ما قبل1وفي التدريب ) ي ضم أول الفعل الماضي و ( و يصبحآخ (: يتم حذف الفاعل )الفلاح   ره و

( إعرابه: يصبح المفعول به )الشجر ( فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح )غ رِس   )الشجر (: ⇽، و
 نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فتصير الجملة: غ رِس  الشجر  

 الكتابة
ًّ تحت الكلمة التي تحتوي لامً  س:  ّ ية اضع دائرة حول الكلمة التي تحتوي لامًا شمسية، وخطا  :قمر
 الّصورة  المَشهد  الّطعام   الأْنهار  الغَفور  الّسماء ج:

 
ا في ما يأتي: س:  استخرج الكلمات التي تحتوي حْرفًا مشددّ 

يذَٰت  ﴿ -1 هُهۡم جه َِٰت ل لِحه َٰ َاْ ٱلصذ ِملُ َاْ وهعه ُي ِينه ءهااه ُز ٱلۡكه  إِ ذ ٱَّلذ َۡ َٰلِكه ٱلۡعه ُۚ ذه َُٰر نۡهه
ه
ا ٱۡۡل ۡتِهه ۡرِي ِان َته

 ﴾بِيُ َته
 إّن، الّذين، الّصالحات، جنّات ج:      

ال  ﴿ -2 لذ ا يُرِيدُ  فه ِمه
ل  فعّال ج:     ﴾ل

د المعلِّمُ على نَظافةِ الكِتاِب وكرّاَسةِ الخطِّ  -3  شّدد، المعلِّم، كرّاسة، الخطِّ  ج:  َشّد 
 أعد كتابة ما تحته خط ملاحظًا الفرق بين التنوين والنون: س:

 النون الساكنة: عَنْ   التنوين: علاءٍ  ج: حّبِ الوطنِ  قصيدةً عنْ قرأْت فاطمةُ  -1
 النون الساكنة: مِنْ   التنوين: كأًسا ج: عصيرِ البرتقالِ  كأًسا مِنْ تناوَل أحمدُ  -2
ُ  علاءٍ أنْ طلبِت الأمُّ إلى  -3  النون الساكنة: َأنْ   التنوين: علاءٍ  ج: يُرَتَِّب خزانتَه

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
م، للوطِن، روحَه س: ، فداءً، قّد   رتِّب الكلمات الآتية لتؤلف جملة مفيدة: الجندّيُ
 قّدم الجندّيُ روحَه فداءً للوطنِ  ج:
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 املأ الفراغ بما يناسُب مما بين القوسين، ثم اقرأ: س:
 )الحيوانات، تظهرُ، البروج، الميزاِن، معروفةٌ، الحوِت، أقدِم، الجماداِت( 

جوِم، البروُج في ال ُّ ُ سماءِ مجموعاٌت متقاربةٌ من الن لحيواناِت افي أشكاٍل متنوعِّةٍ، كأشكال  تظهر
هي والقوِس، و الميزانِ الدلوِ و ج:مثَل برو الجماداتِ والثورِ، أو كأشكاِل  الحوتِ الأسدِ و ج:مثَل برو

 ٌ ارِ والرِّحلاِت، في الأسف العصورِ، فقْد كان يهتدي بالنجوِم لتحديدِ الجهاتِ  أقدمِ للإنساِن منذُ  معروفة
 منازَل الشمِس. البروجُ وتُسمّى هذه 

 
 

 روحيّة القليني - ملسو هيلع هللا ىلصمولد الهادي محمدٍ  :المحفوظات
َّالمسززز منَّتَّذلكزززقلَّب ززز   َّهززز  َّ

َّ ى َّ َّا ززززز    َّدينزززززمَّا سزززززم أ
َّال ززى َّهزز َّ هزز   َّالمسززمن  َّ نصزز  
َّب   ززززز  َّا ق ززززز   َّبايلتزززززاََّ لزززززق 
َّو قَّززززز َّ    زززززا َّور ثَّابلنزززززع 

َّ ززز    َّال ززز ليزززاََّر َّاهلل َّيزززاَّنززز ر 
َّ أَّ َّاهللأ اَّيززززززز   أ َّيزززززززاَّيزززززززُ ل 
َّال زززززاديَّ َّ َّ زززززا قي َّلززززز هأ

َّ

ززز ننَّه الد ََّّي م َّ مَق ل َّا خق   َّ َّك
َّ    نَّ َّب  ز َّق  َّاَ م  َّيمسززز أ
َّا صززززابززق زز نَّ َّبززاِزز ا   َّوتزز    
َّ زز ززَّززاهززلززننَّ َّهززا زز ززأ  َّو ززقامم
نننَّ    َّ ا َّ   بزز   َّ ق  َّ ث مززا َّه
َّالمخ صزززننَّ َّاقن  ززال  َّلال   َّيززا

َّو  َّهززا م ُعأ ن ي َّ  َّ ن  نََّّي م  َّب
َّ نننَّ َّاذلكقي َّويف َّاذل  كقل َّ روعأ

َّ
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 من أجمل ما رأيت  : الدرس الثاني

 ما أحسن أن نفعل مثلهم
 التصرفات الحسنة تُسهم في بناء الوطن:  الفكرة الرئيسية

 :معاني المفردات والتراكيب
 يسافرُ كثيرًا: يجول  

 تدافعٌ : زدحام  ا
ا: يحِجز   خِذُ مكانًا خاّص   يّت 
 يتبّقى من المواد المحترقةما : رماد  
 يعمل في الإعلام ونقل الأحداث: صحفي ّا
 : المشاهدون )المعنى المناسب لسياق الجملة: جمهور كرة القدم(جمهور

 : وسط البحرع ْرض البحر
 : التصرّفاتالعاداتِ 

 : تنتجتتولّد
ٌّ اختر الضد المناسب لكل كلمة في ما يأتي، واكتبه في الفراغ: )هَدَمَ، أقلّ  س: ٌّ، ضارّ  (، غنيّ
َ   ج: ًٌّّ      أكثر     : أقلّ  بنى         : هَدَم ٌ : غنيّ ًٌّّ: نافعٌ   فقير  ضارّ

 استخرج من الفقرة الثالثة كلمتين تؤديان المعنى نفسه: س:
 القمامة = النفايات  ج:

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
  ؟يعمل والد مهندماذا  س:
ًّا يجول في البلد ج:  ّ  ان والدوليعمل والد مهندٍ صحفي

 ؟كيف يحجز المشّجِع اليابانيُّ مكانًا له في المدرِّج س:
يط لاصق يكتب عليه اسمه ورقم  ج: يأتي المشجُع إلى المدرج قبل المباراة بيوم، يحجز مكانه بوضع شر

يضع زجاجة ماء.  بطاقة الحضور، و
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 ؟ ِبمَ تُعرف مدينة أمستردام س:
 تُعرف بعاصمة الدرّاجات ج:

 ؟ة من استخدام الدرّاجات، كما جاء في النّص ما الفائد س:
 أفضل للصحة والبيئة ج:

  ؟كيف يتعامل الناس في سنغافورة مع القمامة والنفايات س:
يجمع الناس القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية الحرق الطاقة ال كهربائية المفيدة، أما الرماد  ج:

 يرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراءفينقلونه إلى عُرض البحر حيث بنوا جز 
 :التدريبات

 أضف حرفْي )ان( إلى آخر كل كلمة في ما يأتي على نمط المثال المناسب: س:
 صحفيّان   ⇽مثاٌل: صحفّيٌّ + ان      جزيرتان     ⇽مثاٌل: جزيرةٌ + ان  

 مدينتان ⇽مدينةٌ        ولدان ⇽ولدٌ 
 مشّجِعان ⇽شّجٌِع م       كرتان ⇽كرةٌ 

يل الاسم المفرد إلى مثنى بإضافة ألف الاثنين  قاعدة: تحو
يل للمثنى  وفي التدريب: تتحول التاء المربوطة في الاسم المؤنث إلى تاء مبسوطة عند التحو

 :املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، ولاحظ حركة الفتحة على آخرها س:
 الأخيار تصاحبَ عليك أْن  -1
 على بيئته ُيحافظَ  على المرءِ أنْ  -2
 في استعماِل الماءِ  تقتصدَ احرْص على أْن  -3
ِ  تَنْصحَ أن  -4  أخاك متأّخِرًا خيرٌ من تركِه على الخطأ

 دخول حرف النصب )َأْن( على الفعل المضارعقاعدة: 
تتغير حركة الفعل المضارع من المرفوع إلى المنصوب، فنقول: فعل مضارع منصوب وفي التدريب: 

 ْن( وعلامة نصبه الفتحةبـحرف النصب )أ
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 املأ الفراغ في كل جملة بما يكمِّل معناها س:
1-  ً  رسم الفنّانُ لوحةً جميلة
دِ  -2  يأتي المشجُع إلى المكاِن المحّد 
 حظِيَْت المجتهدةُ بمنزلةٍ عاليةٍ  -3
4-  ِ  ساعدَ الابُن الصالحُ والديْه

 النعت )الصفة(قاعدة: 
يوافقه ف، لموصوف )الاسم الذي قبله(أو ا النعت له نفس حركة المنعوتوفي التدريب:  ي وجود أل و

يف أو عدم وجودها  جميلة : نعت  -لوحة : منعوت … التعر
أعد كتابة كل جملةٍ مما يأتي بعد وضع الكلمة المناسبة مما بين القوسين مكان الكلمة المنونة: )هما، هي،  س:

 هم، هّن، هو(
1-  ُ  ترّحُِب بالضيوفِ  سميّة

 هي ترّحُِب بالضيوفِ  ج:
 استلما جائزةَ المركزِ الأولِ  الفائزان -2

 هما استلما جائزةَ المركزِ الأولِ  ج:
 شارْكَن في مسابقةِ أوائِل المطالعينَ  الفتياتُ  -3

 هُّن  شارْكَن في مسابقةِ أوائِل المطالعينَ  ج:
 ُيخْبِرُ أصدقاءَهُ عن غرائِب البلدانِ  مهنّدٌ  -4

 هو ُيخْبِرُ أصدقاءَهُ عن غرائِب البلدانِ  ج:
تهم وبيئتهم السكانُ  -5  ّ  يستخدمونَ الدرّاجاِت حْرًصا على صح

تهم وبيئتهم ج:  ّ  هم يستخدمونَ الدرّاجاِت حْرًصا على صح
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 صل العبارة بما يكمِّل معناها من الشكل المجاور، ولاحظ حركة آخر الكلمتين الملوّنتين: س:
 

1-  ُ  كانِت السماء
 صارَ القطنُ  -2
3-  ُ  كانَ الولد
 صارَ القمحُ  -4

 
 

 كان وأخواتهااعدة: ق
يصبح الخبر: م وهوتدخل )كان أو صار( على الجملة الاسمية، فيصبح المبتدأ اسمها وفي التدريب:  رفوع، و

السماء: اسم كان مرفوع بالضمة، صافية : خبر كان … . كانت السماء  صافية  خبرها وهو منصوب
 منصوب بتنوين الفتح

 :الكتابة
 :ُأ( ثم الفِظ الكلمات لفظًا صحيحًااملأ الفراغ ب  )آ، َأ، ِإ،  س:

ٌّ أُ   سواقٌ أَ    مالُ آ سلوبٌ أُ   ْعجابٌ إِ   سنَ َأحْ   ردنيّ
 :املأ الفراغ بالشكل المناسب للهمزة )أ، ؤ، ئ ( في ما يأتي س:

1-  ُ  ذن ل كمؤلا تجلسوا في أماكِن غيركُم حتى ي
 سِ أحفَرَ الفلاُح حوَل الشجرةِ بالف -2
قِت العا -3  ّ  قَت السحورِ ةُ حول المائدةِ وئلتحل
4-  ُ ًّ صباحٍ ؤي  دّي ال كّشاف تحيةَ العلمِ كّل 

 املأ الفراغ بالهاء )ه،  ه( أو التاء المربوطة )ة،  ة( أو التاء المبسوطة )ت(: س:
ُحسِن مليئةٌ بالمسرّا ةحيا -1  تِ الم
ُ ميا -2 ُق بينَ الحقولِ  ه  ّ  النهرِ تتدف

  ّ  اصحفي
 ً  صافية

بًا  ثو
 ً يعة  سر

 خُبزًا
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 جميلةٍ  لقيُت مُعلِّمي بابْتسامةٍ  -3
َ أْحِسْن إلى جارِكَ تكِسْب  -4 ت  دائمًاهُ مودّ 
5-  َ يّة  ؛ ليهديها لعائلتهِ يشتري السائحُ التحَف التذكار

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
 املأ الفراغ بما يناسُب مما بين القوسين، ثم اقرأ القصة: س:

 )تسل كُهُ، إل كترونيّةً، سيّارة، الأطفاِل، َستُقِلُّهُ، خارطةً( 
ُ رةِ التي الأج سيارةِ رِكَب ماجدٌ في  دمةِ السيّارةِ ، شاهدَ في مقالأطفالِ وعائلتهُ إلى مُتحِف  َستُقِلُّه

ً لوحةً  ً تعرُِض  إل كترونيّة ُ للمسارِ الذي  خارطة  مطلوِب.السيارةُ والوقَت اللازمَ للوصوِل إلى المكاِن ال تسل ُكُه
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 : مواقف من الحياةالدرس الثالث
 الصياد واللؤلؤة
 مع ضرّ  ما نفعالط:  الفكرة الرئيسية

 :معاني المفردات والتراكيب
 داخلٌ : جوف  

 ثمينٌ  س:نفي
 نالَ : حظِي  
 انتهى: انقضى
 : أعانَ مّكن
 : راح في النومِ غّط  
 : خاسرًاخائب ا
 ضد الكلمات التالية: وفيرٌ، مليءٌ، وثيرٌ، مَنََح، حارَ ما  س:
َليلٌ      دَ           مَنََح: أخَذَ        ِشنٌ وَثيرٌ: خَ         مَليءٌ: فارِغٌ          وَفيرٌ: ق                                 حارَ: تََأكّ 

، ذ  )فعل ماضي(الضد: أخ (منح  )فعل ماضيتنبيه: في الأضداد والمعاني نأتي بنفس الوزن للاسم أو الفعل، مثال: 
 يمنح  فالجواب: يأخذ  جاء ضد  بينما لو

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
مَكَةِ؟ماذا وَ  س: يّادِ في َجوِْف الّس   جَدَْت زَْوجَةُ الّص 
ً  ج: مَكَةِ لُؤْلُؤَةً نَفيسَة يّادِ في َجوِْف الّس   .وجدَْت زَْوجَةُ الّص 

ُ الْ يَْف َأرادَ كَ  س: يّادَ؟ حاكم  َأْن يُكافِئَ الّص 
ِ  حاكمالأرادَ  ج: يّادَ بَمْنَِحه ساعَةً كامِلَةً لِدُخوِل خَزائ ُ أْن يُكافِئَ الّص   .نِه، وََأخْذِ ما يَشَاء

ّ تي دَخَلَها؟ س: يّادُ في الْغُرْفَةِ ال  ماذا شاهَدَ الّص 
رابِ  ج:  ّ عاِم وَالش ِبِهِ كُّلُ ما يَْشتَهي مَِن الّط  هََب، وَالْفِراَش الْوَثيرَ ِبجان يّادُ اْلجَواهِرَ وَالذّ   .شاهَدَ الّص 

 

mailto:msartawi@gmail.com
mailto:msartawi@gmail.com


 

16    msartawi@gmail.com 
 

 :ْذكُرْ َسبََب كُّلٍ مِمّا يَْأتيا س:
ؤْلُؤَةَ عَلى رََض اعَ  -1 ُّ يّادُ الل       .حاكماللّص 

 .لِيَْحظى مِنْهُ بِالْماِل الْوَفيرِ  ج:
يّادُ ِإلى بَيْتِهِ مِْن غَيْرِ َأْن يَْأخُذَ ثَمََن  -2 ؤْلُؤَةرََجَع الّص  ُّ    .الل

ّ  نَامَ عَلى الْفِراِش الْوَثيرِ فَغَّط  في سُ  ج: راِب، ثُم  ّ عاِم وَالش ُ بَدََأ بِالّط  ّ  أَ لِأنَه ُ اْلحارُِس، باٍت عَميٍق، ثُم يْقَظَه
 ِ ؤْلُؤَة ُّ ةَ انْقََضْت فلم يَْأخُْذ ثَمََن الل   وََأخْبَرَهُ بَِأّن  الْمُّد 

يّادَ؟ س:  اعٌ الصيادُ مُغَفٌَل وََطمّ  ج: ِبمَ تَِصُف الّص 
ّ تي دَرَْستَها؟ س: ةِ ال ّ مَْت مَِن القِّص   ماذا تَعل
 ا ينفُع أبدًاأن الطمع يضرُّ صاحبَهُ ول ج:

 :التدريبات
 )البرتقاِل، القدُس، الرّسامُ، الطائرةُ، النافذةُ( :املأ الفراغَ في ما يأتي باختيار الكلمة المناسبة س:

ّسامُ اْستَعْمََل  -1  ّ  ريشَةَ اْلَألْواِن بِمَهارَةٍ  الر
ُ وََصلَِت  -2 دِ  الّطائِرَة  في الْوَقِْت الْمُحَّد 
 مُفيدٌ لَذيذٌ وَ  الْبُرْتُقالِ عَصيرُ  -3
 عاِصمَةُ فِلَْسطينَ  الْقُْدُس  -4

 أقسام الجملقاعدة: 
 يميز الطالب أن الجملة الاسمية تبدأ بالاسم، والجملة الفعلية تبدأ بالفعلوفي التدريب: 

 اختر من الكلمات ما يناسب كل فراغ مما يأتي )حافْظ، يغرِّدُ، فرَِح، يُنيرُ( س:
ّ   فَرِحَ  -1 ؤْلُؤَةِ الن ُّ يّادُ بِالل ِ الّص   فيسَة
2-  ُ ِ  يُغَرِّد َجرَة  الْعُْصفورُ عَلى الّش 
3-  ُ ُ ي يْلِ  نير  ّ  الْقَمَرُ اْلَأْرَض في الل
ِ  حافِْظ  -4  عَلى نَظافَةِ مَلابِِسَك اْلجَديدَة
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 أقسام الفعلقاعدة: 
الفتح، الفعل  الماضي مبني على ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر، يميز الطالب أن الفعلوفي التدريب: 
 لى السكون، الفعل المضارع مرفوع بالضمةالأمر مبني ع

ُمْلَةَ في ما يَْأتي بِوَْضِع الْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ في الْفَراغ س:  :)في، لْن، مْن، عَْن، ثمّ( َأْكمِِل اْلج
ّ  َكتََب خالِدٌ واِجبَهُ،  -1 ِ ثُم  لَعَِب مََع َأْصدِقائِه
ظافَةُ مِ  -2  ّ  اْلإيمانِ  نَ الن
ُنودُ عَ  -3 ٍ أَ  نْ يُدافُِع اْلج  ْرضِهِْم بِشَجاعَة
ؤْلُؤَةَ  -4 ُّ ْوجَةُ الل  ّ ِ  فيوَجَدَِت الز مَكَة  َجوِْف الّس 
5-  َ باِحيِّ  نْ ل رَ عَِن الّطابورِ الّص   َأتََأّخ 

 أنواع الحروفقاعدة: 
)مِن، عن، في(، حروف  مثل: يميز الطالب أن الحروف أنواع، مثل: حروف الجروفي التدريب: 

 )لْن(مثل: النصب وهي تنصب الفعل المضارع  )ثمّ(، حروفمثل: العطف أو الربط 
 

ِثالِ  س: َمِّمُ مَعْناها في الْعَمودِ الثّاني عَلى نَمَِط الْم ُت ِل بِما ي  :ِصِل الْعِبارَةَ في الْعَمودِ اْلَأوّ 
 

ؤْلُؤَةَ عَلى الْوالي ُّ يّادُ الل    عَرََض الّص 
َب اللّاعُِب ِبجِّدٍ   تَدَرّ 

 َ   ْدرََسةِ زُْرُت مَْكتَبَةَ الْم
 َ  َأْستَعْمُِل الْفُرْشاة

 
 لام التعليل والفعل المضارعقاعدة: 

 لام التعليل من حروف النصب تدخل على الفعل المضارع فتنصبهوفي التدريب: 
 

 :الكتابة

يورِ   لَِأْكتَُب تَْقريرًا عَِن الّطُ
 لُِأحافَِظ عَلى َأْسناني

 لِيَفوزَ بِالْكَْأسِ 
 لِيَْحظى بِالْماِل الْوَفيرِ 
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 :اْكتُْب كَلِمَةً تَنْتَهي بِالْهَْمزَةِ عَلى نَمَِط كُّلٍ مِمّا يَْأتي س:
ٌ وُ هُدوءٌ           ِ غِذاءٌ                   ضوء ٌ ن   داء

ٌ عِْبءٌ       ٌ مَليءٌ    جَ               دِْفء    ريء
نْدوقِ  بالكلمتين المناسبتيناْملَأِ الْفَراغَ في كُّلِ جُمْلَةٍ  س:   :مِمّا في الّصُ

ماءِ  ) وْداءُ(، ) ماءٍ  -الْفَضاءِ(، ) الْبَيْضاءُ  -الّس   )الْعَشاءِ  –َصحْراءَ(، ) الْغَداءِ  -الّس 
ّيشَةُ  -1 ُ الر ّيشَةُ  الْبَيْضاء َمامَةِ، وَالر ُ في َجناِح اْلح وْداء  في َجناِح الْغُرابِ  الّس 
ِ  العشاءِ مََع َأْصدِقائِهِ، وَوَْجبَةَ  الْغَداءِ تَناوََل َأْحمَدُ وَْجبَةَ  -2  مََع عائِلَتِه
ماءِ تَرْتَفُِع الّطائِرَةُ في  -3  الْفَضاءِ ، وَيَنْطَلُِق الّصاروُخ ِإلى الّس 
َ في وََسِط  اءٍ مرَسَمَ خالِدٌ غَديرَ  -4 َ  َصحْراء  جَْرداء

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
ِ  س: ّ ّ  َأعِْد كِتابَتَها لِتَحْ رت ِيَة بالأرقام، ثُم يفَةٍ ب اْلَأحْداث اْلآت ةٍ َطر  :ُصَل عَلى قِّص 

  وَهُوَ ماكِرٌ وَجَريءٌ وَحادُّ الذّ كاءِ  )2 (
جاجِ يَتَغَّذى ا )1 ( عْلَُب عَلى اْلَأرانِِب وَالدّ   ّ   لث
                     .ثَْل َأْن يَنْدَفَِع في الْماءِ مِ  )4( 
ٍ  فَيُْخفي )3(   كُّل  َأثَرٍ لِراِئحَتِهِ ِبحيلَةٍ بارِعَة

 
 َ َ ماكِرٌ وَجَريءٌ وَحادُّ الذّ كاءِ، ف جاِج، وَهُو عْلَُب عَلى اْلَأرانِِب وَالدّ   ّ ٍ لِرائِ يَتَغَّذى الث حَتِهِ يُْخفي كُّل  َأثَر

 .ِبحيلَةٍ بارِعَةٍ، مِثَْل َأْن يَنْدَفَِع في الْماءِ 
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ِ  س: ِيَة  :اْكتُْب ثلاث جمل مِْن ِإنْشائَِك مُْستَعينًا بِالْكَلِماِت اْلآت
 ٌ ماءُ، َصيّادٌ، َصغير  طائِرٌ، هُدوءٌ، الّس 

 .عَلا طائِرٌ َصغيرٌ فوق الأشجار -1
 .وانْتَظَرَ في هدوءٍ رَمَى ّصيادٌ شبكته  -2
 .السماءُ فيها نجوم مضيئة -3
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 ونظام : تعاون  الدرس الرابع
ية النملِ   قر

 التعاون يبني أوطانًا وأمجادًا: الفكرة الرئيسية
 :معاني المفردات والتراكيب

 النملة في أّول خلقها :اليرقة
 لم تستطِع: عج ز ت

 نادَتْ : اْستْدع ت
 تهتمّ ب : ترْعى
 تفتحُ : تشّق  
 مما يأتي: ضار، تبني، تجمع، نظامكُّل  كَلِمَةٍ ما ضد  س:
ٌّ: نافِعٌ       ُ            ضارّ         نِظامٌ: فَوْضى           تَجْمَع: تُفَرِّقُ        تَبْني: تَهْدِم

 
 :أسئلة الفهم والاستيعاب

ّ مِْل؟ س: يَةِ الن ْ    ما وَظيفَةُ الْمَلِ كَةِ في قَر
ِ  ج: ّ مِْل وَْضُع الْبَيِْض، وَرِعايَتُهُ َحتّى يَْفقَِس وََتخْرَُج مِنْهُ الْيَرَقاتُ  وَظيفَةُ الْمَلِ كَة يَةِ الن ْ          في قَر

ّ مْلَةُ ِإذا وَجَدَْت َطعامًا لا تَْستَطيُع حَمْلَهُ؟ س:  ماذا تَْفعَُل الن
عَتْهُ َأْجزا ج: ما قَّط   ّ ُب َمْلِهِ مَعَها، وَر ُ اْستَْدعَْت صاِحباتِها ِلح  ءً لِيَسْهَُل حَمْلُه

ّ مْلِ  س: يَةِ الن ْ  اْذكُرْ وَظائَِف الْعامِلاِت في قَر
ية النمل: ج: ْ  العاملة في قر رَُق فيها، وَتُنَّظِفُها وَتُدافُِع عَْنها، وَتَجْمَُع ال يَةَ وَتَشُّقُ الّطُ ْ ّ تي تَبْني الْقَر َ هي ال   غِذاء

ّ مِْل في الْبيئَةِ؟ س:  ما فَوائِدُ الن
بَةِ بِما َيحْفِرُهُ مِْن مَمَرّاٍت َتحَْت اْلَأْرضِ  -1 ج: رْ ُّ يَةُ الت ةِ  -2 تَهْوِ  وَالْقَضاءُ عَلى َكثيرٍ مَِن اْلحَشَراِت الّضارّ 
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رْ )√( َضْع ِإشارَةَ  س:  س:ِبجانِِب ما يَتَوافَُق مََع مَغْزى الدّ 
( )  ِةُ الْعَمَل  ّ ُ  ( )         دِق  الذّ كاء
( )  َالْمُنافَس ُ  النِّظامُ ( )     ة
( )  ُ  الْ كَسَلُ )   (    اْلجِّدُ وَالْمُثابَرَة
( )  ُشاط  ّ عاوُنُ ( )        الن  ّ  الت

 :التدريبات
ً  س: ً مُفيدَة َ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ في الْفَراِغ الْمُناِسِب؛ لِتُكَوِّنَ جُمْلَة )يتعاونُ، تضُع، َظهَرَ، تبني،  :َضِع الْكَلِمَة

 ى(قض
1-  َ  الْمَلِ كَةُ الْبَيَْض  َضعُ ت
2-  َ َ  بْنيت يَة ْ  الْعامِلاُت الْقَر
ماءِ َظهَرَ  -3  الْغَيْمُ في الّس 
َمِْل الْغِذاءِ  يَتَعاوَنُ  -4 ّ مُْل ِلح  الن

 الجملة الفعلية والفعل الماضي والمضارعقاعدة: 
ما مفعول به لتتمة هيميز الطالب أن الجملة الفعلية تنقسم إلى فعل وفاعل وقد يأتي معوفي التدريب: 

المعنى، ويميز أن الفعل: ماضي ومضارع وأمر، في التدريب: الفعل الماضي مبني على الفتح )ظهر (، 
 الفعل المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة )تضع ، يتعاون ( أو الضمة المقّدرة كما في )تبني(

 

ِ اْملَأِ الْفَراغَ بِالْكَلِمَةِ   س: ً ُل، السماءُ، النملةُ()القمرُ، العس الْمُناِسبَة  :؛ لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُفيدَة
  مُفيدٌ  الْعَسَلُ  -1
2-  ُ َ  الْقَمَر   ْدرٌ ب
3-  ُ ّ مْلَة ٌ  الن   نَشيطَة
4-  ُ ماء ٌ  الّس    صافِيَة
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 الجملة الاسمية والمبتدأ والخبرقاعدة: 
العسل (، ) يميز الطالب أن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع بالضمةوفي التدريب: 

 والخبر مرفوع بالضمة )مفيد (
 

ُمْلَتَيْنِ، على نمط المثاكَ  س: نَةُ في اْلج  ّ  :لوِّْن جُمْلَتَيْنِ مِْن كَلِماِت كُّلِ مَجْموعَةٍ، َحيُْث تَكونُ الْكَلِمَةُ الْمُلَو
ًّ، عليٌل( مثاٌل:  ُ    )النسيمُ، هَّب  ًّ النسيم  النسيمُ عليلٌ   هّب 

، يَطيرُ، ) ُ    مُتَعاوٌِن(اْلِإوَزُّ  اْلِإوَزُّ مُتَعاوِنٌ    اْلِإوَزُّ  يَطير
يُْل(    )    ّ يْلُ    هادِئٌ، جاءَ، الل  ّ ٌ   جاءَ الل يُْل هادِئ  ّ  الل

ُ    الْمَطَرُ، نَزََل، غَزيرٌ(   ) ُ   نَزََل الْمَطَر ٌ  الْمَطَر  .غَزير
 الجملة الفعلية والجملة الاسميةقاعدة: 

مبتدأ ثم الجملة الفعلية وتبدأ بفعل ثم فاعل، والجملة الاسمية وتبدأ باسم ) يكوِّن الطالبوفي التدريب: 
 خبر( وتكون جملة تامة المعنى 

 

ِثالِ  س: ُمْلَةَ عَلى نَمَِط الْم  :َحوِِّل اْلج
ّ مُْل في جَماعاٍت مِثالٌ     ّ مُْل يَعيُش في جَماعاٍت       : يَعيُش الن  الن

يِْف ينضج التّي -1 يْفِ ا      نُ في الّص   لتّينُ ينضج في الّص 
2-  ُ ّ مْلِ دافُِع الْعات يَةِ الن ْ ّ مْلِ    مِلَةُ عَْن قَر يَةِ الن ْ  الْعامِلَةُ تُدافُِع عَْن قَر
 اْلُأمُّ ترْعى وَلَدَها          تَرْعى اْلُأمُّ وَلَدَها  -3
يُض جالِسًا -4 يُض َصلّى جالِسًا    َصلّى الْمَر  .الْمَر

 ة الاسميةقاعدة: الجملة الفعلية والجمل
يل الجملة الفعلية إلى اسمية والعكسوفي التدريب:  يقة تحو   يميز الطالب طر

 
 
 

mailto:msartawi@gmail.com
mailto:msartawi@gmail.com


 

23    msartawi@gmail.com 
 

ِثالِ  س: َمِّمُ مَعْناها عَلى نَمَِط الْم ُت  :ِصِل الْعِبارَةَ بِما ي
َ  مِثاٌل:      يَة ْ  .َأمّا الْعامِلاُت فَتَبْني الْقَر

  َأمّا المل كة   
  َأمّا اليرقة    

عامُ    َأمّا الّط 
 ُ يَة ْ   َأمّا الْقَر

 
 أمّا الشرطيةقاعدة: 

فـ ) ط، ويجب أن تأتي الفاء في جواب الشر(الملـكة)أمّا  تأتي أمّا الشرطية وراءها اسموفي التدريب: 
 تضع (

 
 :الكتابة

ِثالِ  س:  :اْملَأِ الْفَراغَ في كُّلِ عَمودٍ عَلى نَمَِط الْم
         مَشى ⇽يَمْشي  َنجا                         ⇽ يَْنجو

 رَوى  ⇽يَرْوي                   َشكا ⇽يَْشكو     
 طوى  ⇽يَْطوي                      دَعا ⇽يَْدعو      

نكتب الألف قائمة )ا( في الفعل الثلاثي الماضي )نجا( إذا كانت منقلبة عن واو في الفعل  القاعدة:
عن ياء  الثلاثي الماضي )مشى( إذا كانت منقلبة المضارع )ينجو( ونكتب الألف مقصورة )ى( في الفعل

 في الفعل المضارع )يمشي(
 
 
 

 فيحكمها نظامٌ دقيقٌ 
 ً  فتنمو لتصبَح حشرةً كاملة

 فتضُع البيَض 
  النملةُ لِيسهَل حملهفتقّطِعه 
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ِثالِ  س:   :اْملَأِ الْفَراغَ في كُّلِ عَمودٍ عَلى نَمَِط الْم
 يَمْضي ⇽يَْدنو                         مَضى  ⇽دَنا       
َ  ⇽بَنى                        يَْصحو ⇽َصحا        بْنيي
 يَبْري  ⇽بَرى                         يَمْحو  ⇽َمحا      
ْكِل الْمُناِسِب لِلَْألِِف )ا  ، ى( س:  : اْملَأِ الْفَراغَ في كُّلٍ مِمّا يَْأتي بِالّش 
  اسَم ⇽يَْسمو             ىرجَ   ⇽ َيجْري               اعَل ⇽يَعْلو    
 ىهَد⇽ يَهْدي               ابَد  ⇽يَبْدو              ىحَك  ⇽َيحْكي  

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
 ِ ظَرَ في الّصورَة  ّ ّ  اْكتُْب َسْطرًا تَِصُف بِهِ ما شاهَْدَت فيهاَأنْعِِم الن   :، ثُم

ّ حيَق مَِن الْورْ  شيطاُت ِإلى الْبُْستان ِلِتَْجمََع الر  ّ باِح الْباكِرِ تَتَسابَُق الْنَحْلاُت الن ِ وفي الّص    دِ الزّْاهِيَةِ الْمُلونَة
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 علماؤنا س:الدرس الخام
 ابن الهيثم

 تقدير العلماء لإسهاماتهم في تطوير العلم:  الفكرة الرئيسية
 معاني المفردات والتراكيب:

 ترتيبٌ  تنظيم :
ر :ازدهر  ّ  تطو
 عرََف : أدرك
ٌ : إقامة    إنشاء
 بَرَعَ : ن ب غ  

 ي العلم والطبيرجعون إليه ف: م ْرِجع ا لأهل عصره
 عدم القدرة على إقامة المشروع: استحالة إقامة المشروع

 ُنخبة: ص فوة
ه بـ م له: أمّد   قّد 

 فرِّق في المعنى بين الكلمتين فيما يأتي: س:
ق ابن الهيثم على علماء  -  زمن من الأزمان ج:  عصرهتفوّ 
 وقت صلاة العصر ج:  العصرالتقى حاتم صديقه عند  -
ّ ف معنى ) س:  عين( فيما يأتي:تعر

ِِلهة   ﴿قال تعالى:  -1 يذٍة َعه عُ  ٠١ِِف جه هۡسمه َٰغِيهة   َّلذ ت ا له ا  ٠٠ فِيهه ارِيهة عه َۡ  فِيهه  نبع ماء ج: ﴾ٞ جه
ح ابن الهيثم  -2  عضو البصر ج:         العينَ شرّ 
 حرف العين ج:        العينِ أبدع الخّطاط في كتابة  -3
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 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 ابن الهيثم؟ ماذا درس س:
يات ج:  درس الهندسة والبصر

 ؟الذي يدل على تميز ابن الهيثم عن بقية العلماء في عصرهما  س:
 لأنه كان مرِجعًا لأهل عصره في عدة علوم على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر ج:

ّ ه ابن الهيثم إلى بلاطه س:  ؟لم استدعى الحاكم بأمر الل
ًا للري في أوقات السنةلأنه سمع بمقولة اب ج:  كافة ن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل يصبح صالح

 ؟لماذا لم يُتم ابن الهيثم مشروع النيل س:
 لعدم توافر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت ج:

 ؟تستدل على نبوغ ابن الهيثم في طب العيونكيف  س:
 جزاءها بأسماء ما زال بعضها مستعملًا حتى اليومحيث شرّح العين تشريحًا كاملًا وسمّى أ ج:

 :التدريبات
 اْملَأِ الْفَراغَ عَلى نَمَِط كُّلِ مِثاٍل:  س:

 تجّار⇽ تاجرٌ     أوقات ⇽وقٌت نَقوُل: 
 ُصنّاعٌ                                        ⇽صانٌِع  َأْوزاٌن                            ⇽ وَْزنٌ 
 عُمّالٌ  ⇽عامٌِل  ٌن                            ألوا  ⇽لوٌن 

يمٌ                      مَراجعُ ⇽ مرجٌع  ُ  ⇽كَر  كُرَماء
ُ ⇽ شَهيدٌ   مَنازُل                           ⇽ مَنْزِلٌ       شُهَداء
ُ ⇽ فَقيرٌ                           مجالُس ⇽  مجلٌس      فُقَراء

 الجموعقاعدة: 
 ليس له قاعدةعلى أنواع الجموع، جمع التكسير  يتعرف الطالب: وفي التدريب
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ُمْلَةَ بِاْختِيارِ الْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ  س:     )المجالس، التجّار، الألوان، الأوقات، الفقراء(َأْكمِِل اْلج
 المخصصةَ للرحلاِت المدرسيةِ  الأوقاتَ أعلن المديرُ  -1
 سنأن نوسَع ل كبير ال المجالسمن آداب  -2
 ِحرًصا على التكافل الْفُقَراءِ ُيحِْسُن اْلَأْغنِياءُ ِإلى  -3
وْنُ اْلَأْحمَرُ مَِن ا -4  ّ ِ  ْلَألْوانِ الل بيعَة ةِ في الّط   ّ  اْلَأساِسي
جّارِ حَمى اْلَأنْباُط قَوافَِل  -5 ُّ  في َأثْناءِ حُْكمِهِمْ  الت

 املأ الفراغ على نمط المثال ثم اقرأ: س:
د العالِمُ مكانَ المشروِع أدركَ استحالةَ إقامتهبعد أن ْ مثاٌل:  حّد 
 ضرورةَ اقتناءِ مدفأةٍ  أدركَ الرجُل بالبردِ  أحّس   بعد أنْ  -1
 مدى ُحبِّه لوطنهِ  أدركَ رِجَع المسافرُ من غربتهِ  بعد أنْ  -2
 حجمَ الخطأِ الذي ارتكبه أدركَ سمَع المذنُب النصيحةَ  بعد أنْ  -3
 :الكتابة

ِ اْملَأِ الْفَراغَ  س: ّ  اقْرَأْ )استعّد، أدركَ، اعتذرَ، اصبرْ( بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَة  :، ثُم
 ابن الهيثِم استحالة إقامةِ المشروعِ  أدركَ  -1
بْرُ مِْفتاُح الْفَرَجِ اْصبِرْ  -2  .؛ فَالّص 
 الصديُق عن استقبال صديقِه لانشغالهاعتذرَ  -3
تِهِ في جَرََش  اْستَعَّد   -4  ّ يارَةِ عَم ِ  .َحّساٌن لِز

 
ُلفظ وتُكتبهمزة القطع وهمزة الوصل، وكلتاهما تأتيان أول الكلمة، همزة القطع  عدة:القا بينما همزة  ،ت

ُلفظ ولا تُكتبالوصل  َ سْ ا، نفرِّق بينهما بإضافة حرف عطف كحرف الواو قبل الكلمة )وَ ت َ ت ( إن لم يتغير ع ّد 
 أي وصلت الكلام. وصل همزة المعنى ولم ننطق بالهمزة فهي
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ِ  س: ّ  اقْرَأْ  اْملَأ  :الْفَراغَ بِهَْمزَةِ الْوَْصِل )ا( َأْو هَمْزَةِ الْقَْطِع) أ(، ثُم
1-  ْ  .شََأ الْمَْسؤولونَ مَرْكَزًا يَعْتَني بِالْمُتَفَوِّقينَ َأن
ُ اسْ  -2 يُض عافِيَتَه  .تَرَدّ  الْمَر
3-  ْ  .ظُرْ ِإلى مُعَلِّمَِك بِاحْتِرامٍ ان

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
 اكتب السؤال المُناسب لكّلِ إجابةٍ في ما يأتي: :س

 وُلِد ابن الهيثم سنة ثلاثمئة وأربع وخمسين للهجرة -
 متى وُلِد ابن الهيثم؟ ج:

 ُأقيم السد العالي في مكان مشروِع ابن الهيثمِ  -
 أين ُأقيم السّد العالي؟ ج:

ح الحسُن بن الهيثم العينَ  -  شرّ 
ح الحسُن بن الهيثم؟ ج:  ماذا شرّ 

 اعتذر ابن الهيثم عن المشروِع لاستحالةِ إقامته -
 لماذا اعتذر ابن الهيثم عن المشروع؟ ج:
يل الجملة إلى سؤال، باستخدام أدوات الاستفهام المناسبة، مع  القاعدة: أدوات الاستفهام وكيفية تحو

ر العاقل، غي معرفة وظيفة كل أداة: متى للسؤال عن الزمان، أين للسؤال عن المكان، ماذا للسؤال عن
 لماذا للسؤال عن السبب
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 جاء الشتاء س:الدرس الساد
 المدفأة  

 أهمية اتباع قواعد السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة:  الفكرة الرئيسية
 :معاني المفردات والتراكيب

 الامتلاك :الاقتناء
 الشديد البرودة س:القار

 الدراسة: المذاكرة
ُ : البارز  الظاهر
 ّ  يدخل في خفيةٍ : ليتسل
 أتْقن: أحْكم  

 المفاجئة: الطارئة
 خطِرٌ، باعَ، الباردةُ، يقِّلُ ما أضداد الكلمات التالية:  س:
ٌ  ج: ُ           اشترى: باعَ           آمنٌ : خطر َ          الساخنة: الباردة ِ ي ًّ : ّلُ ق  يَشتّدُ

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
ِ  س:  عْدادًا لِاْستِْقباِل الّشِتاءِ؟عَلامَ حَرََصِت الْعائِلَةُ اْست
  حَرََصِت الْعائِلَةُ عَلى اقْتِناءِ مِْدفََأةٍ آمِنَةٍ  ج:

ِماذا وََضعَِت اْلُأمُّ الْمِْدفََأةَ في مَكاٍن آمٍِن؟ س:  ل
ِك أَ  ج: ُّ قوِط في َأثْناءِ َتحَر َض لِلّسُ  ّ ِ وََضعَِت اْلُأمُّ الْمِْدفََأةَ في مَكاٍن آمٍِن كَْي لا تَتَعَر ِ فْرادِ الْعائ  .لَةِ داِخَل الْغُرْفَة

ّ تي َيجُِب ِإبْعادُها عَِن الْمِْدفََأةِ؟ س:  ما اْلَأْشياءُ ال
َ  يجب أن نُبْعِدَ  ج: َ  اْلَأْشياء  .لِلِاْشتِعاِل مِْن: َأقْمِشَةٍ، وَُكتٍُب، وََألْعاٍب، وَغَيْرِ ذلِكَ  الْقابِلَة

وْمَ؟ماذا فَعََل اْلَأُب حينَ َأرادَ َأفْر س:  ّ  ادُ الْعائِلَةِ الن
  َأحْكَم اْلَأُب ِإغْلاَق الْمِْدفََأةِ ِإحْكامًا َجيِّدًا  ج:
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يِق؟ س: َق اْلَأُب َطّفايَةَ اْلحَر  ّ  َأيَْن عَل
قَ  ج:  ّ  .في مَكاٍن بارٍِز في الْبَيْتِ ها عَل

ي س: َب َأفْرادُ الْعائِلَةِ عَلى اْستِعْماِل َطّفايَةِ اْلحَر ِماذا تَدَرّ   ِق؟ل
بوا على استعمالها ج: ِ  تدرّ  بًا لِْلحالاِت الّطارِئَة  .َتحَّسُ

 يَْف تَْستَعِّدُ عائِلَتَُك لِاْستِْقباِل فَْصِل الّشِتاءِ؟كَ  س:
ِ  ج: يَة تَوِ دِ نَوَافِذِ  ،تَْستَعَدُ عائِلَتِي لِاْستِْقباِل فَْصِل الّشتاءِ بِعَمَِل ِصيَانَةٍ لِلْمِْدفَأةِ، وََتحِْضيرِ اْلَألْبِسَةِ الّش  وَتَفَّقُ

يقِ   .البَيِت وََطّفايَةِ اْلحَرِ
 :التدريبات

ِمَْلءِ الْفَراِغ في كُّلِ جُمْلَةٍ  س:  :اخْتَرِ الْكَلِمَةَ الْمُناِسبَةَ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ ل
(     البائِِع اْلَأمينِ  عَلىيُْقبُِل النّاُس  -1  ّ  )في، على، ثم
َ  لا -2 يْفِ تَْفتَْح فَمََك مُت ِبًا َأمامَ الّض   )مِْن، على، لا(     ثائ
لًا،  -3 َيْرَ َأوّ  ّ  افْعَِل اْلخ ُ ثُم يَن فِعْلَه ، لا، عْن(   اْطلُْب ِإلى اْلآخَر  ّ  )ثم
لُْج بِغَزارَةٍ هذا الْعامَ  يَْسقُط لَمْ   -4  ّ  )على، لمْ، في(     الث
رَْت فَرَُح   -5 باحِ  عَنْ ما تََأّخ   ، لْن()عْن، مِنْ     طابورِ الّص 

 أنواع الحروفقاعدة: 
، في(، مْن، عْن، على)يتعرف الطالب على أنواع الحروف مرة أخرى، مثل حروف الجر: وفي التدريب: 

ّ  )حروف العطف أو الربط مثل:   مثل: )لمْ، لا الناهية( ، حروف الجزم(ثم
جزم فنقول: فعل ال وحروف الجزم تدخل على الفعل المضارع فقط فتجزمه أي يتحول من حالة الرفع إلى

 مضارع مجزوم بحرف الجزم وعلامة جزمه السكون
ِ  س: ً ؛ لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُف)أبعدْت، استفِْد، قضى، يحتاُج، لعَِب( اْملَأِ الْفَراغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَة  :يدَة

ِ  قَضى -1  .اْلَأْطفاُل وَقْتًا مُمْتِعًا في الْمُمازَحَةِ وَالْمُذاكَرَة
 .اْلَأبْناءُ ِإلى نَصيحَةِ اْلآباءِ  جُ َيحْتا -2
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ةُ َحقيبَتَها عَِن الْمِْدفََأةِ  َأبْعَدَتْ  -3  ّ  .سُمَي
ا اْستَفِدْ  -4  ّ  .مِْن ِخبْرَةِ مَْن هُْم َأْكبَرُ مِنَْك ِسن

 قاعدة: أنواع الفعل
 ي راجع الطالب أنواع الفعل من الماضي وهو مبني على الفتح، والمضارع وهو مرفوعوفي التدريب: 

 عد ْت(ون لاحظ تاء التأنيث الساكنة المتصلة بالفعل الماضي )أب، بالضمة، والأمر وهو مبني على السكون
ِ اْملَأِ الْفَراغَ  س: ً كَ ب  :لِمَةِ الْمُناِسبَةِ؛ لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُفيدَة

حْلُ يَعيُش  -1  ّ ةِ  الن  ّ َلِي  في اْلخ
ُ قَطَفَْت  -2 ِّمارَ مَِن الْبُْستانِ  صفاء  الث
3-  ْ َن  في قاِع الْبَْحرِ  الْمَرْجانُ مو ي
ُ تابََع  -4 ُمْهور  الْمُهَرَِّج بِفَرٍَح وََسعادَةٍ  اْلج

 قاعدة: الفاعل
يلاحظ أن حركة الفاعل مرفوعة بالضمةوفي التدريب  : يضع الطالب فاعلا  مناسب ا و

ِثالِ  س:  :اْملَأِ الْفَراغَ عَلى نَمَِط الْم
 َأْشعَلوا          َأْشعَلَتْ       َأْشعَلَ      :    مثالٌ 

 َأقْبَلوا         َأقْبَلَتْ       َأقْبَلَ       -1
 َأحْكَموا          َأحْكَمَتْ       َأحْكَمَ             -2
 َأغْلَقوا               َأغْلَقَتْ           َأغْلَقَ             -3

 المذكرلفعل الماضي إن كان في حالة المفرد المذكر أو المؤنث أو الجمع قاعدة: ا
يل للجمع المذكر ت ضاف واو الوفي التدريب يل إلى المؤنث تضاف تاء التأنيث الساكنة، وللتحو جماعة : للتحو

يق لتدّل أن هذه الواو للجماعة وليست واو فعل أصلية يق، وألف التفر  للفعل الماضي وبعدها ألف التفر
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 :الكتابة
 م الملوّنة:اقرأ ما يأتي، وتنبّه إلى أماكن علامات الترقي س:

ّ ه  -1  ".اُفشوا السلام بينكم ؟: "أولا أدلّ كم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتمملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل
 ؟بياُضهُ ناصٌع، ومنظُرُه بديٌع. هل تحّبُ اللعَب بالثلجِ  !قال مؤيدٌ: ما أجمل الثلج -2

 أسلوب التعجب )!( وأسلوب الاستفهام )؟(  القاعدة:
ِ  س:  (:   ! مّا يَْأتي بِالْعَلامَةِ الْمُناِسبَةِ ): ؟اْملَأِ الْفَراغَ في كُّلٍ م

يّادُ  -1 َ  :قاَل الّص  مَكَة  !ما َأْكبَرَ هذِهِ الّس 
ني ذلِكَ  : نُهىقالَتْ  ؟ما رَْأيُِك في َأْن نَْشتَرِكَ في ِإعْدادِ بَرْناَمجٍ ِإذاِعيٍّ  :قالَْت باِسمَةُ لَِصديقَتِها نُهى -2  .يَسُرُّ

لفقرة لامات الترقيم المختلفة ومراجعة ما تعلمه سابقًا، النقطة ).( عند انتهاء اعلى الطالب تمييز ع القاعدة:
قبل النقطتان الرأسيتان ):( تأتي بعد كلمة قال و –الفاصلة )،( للفصل بين جمل الفقرة الواحدة  –

ب أو مشاعر  –التحدث بالعبارة   علامة –علامة التعجب )!( تأتي في نهاية جملة فيها أسلوب تعّجُ
 الاستفهام )؟( تأتي نهاية جملة فيها سؤال أو استفهام عن أمر ما.

 :اْملَأِ الْفَراغَ بِالْهَْمزَةِ الْمُتَوَّسِطَةِ عَلى نَبْرَةٍ )ئ ( في ما يَْأتي س:
        ِ َ الْعائ ِ ل َ ئـَـةُ     الدّاف ِ ــةُ     تَهْنِ ئ ُ ةٌ     َجوائ ِ اْلَأوا     ز  لُ ئ

َ  س: ّ  اْكتُِب الْكَلِمَةَ في الْفَراِغ الْمُقابِِل لَهاَضْع هَمْزَةً عَلى ن ّ تي بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ، ثُم  :بْرَةٍ )ئ ( في الْكَلِمَةِ ال
 ئِيرًايُسَمّى َصوُْت اْلَأَسدِ زَ  -1
ٌ مَْسِجدُ َحيِّنا لَهُ مِ  -2 ٌ   ئْذَنَة  واِحدَة
ُ عَدَدُ ُطلّاِب مَْدرََستِنا  -3   طالِبٍ  مِ ئــَة
ِ جَمُْع عَجوٍز  -4 ُ عَجائ  ز

 تكتب الهمزة المتوسطة على كرسّي )نبرة( إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور القاعدة:
 :الإملاء 

 يُترك لتقدير المعلِّم.
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 :التعبير
 رتِّب كلمات كل سطرٍ مما يأتي لتؤلف جملةً مفيدةً  س:

 رجاُل، حفظًا، المواطِن، يسهرُ، الشرطةِ، لأمنِ  -1
رَْطةِ حِ  ج: ُّ  ْفظًا لَِأْمِن الْمُواطِنِ يَسْهَرُ رِجاُل الش
 تعظيمًا، الحضورُ، صمَت، ال كريِم، للقرآنِ  -2

يمِ  ج:   َصمََت اْلحُضورُ تَعْظيمًا لِلْقُرْآِن الْ كَر
3-  ً  على، مودتهِ، تجاوزُت، الصديِق، خطأِ، عْن، إبقاء

ِ  ج: تِه ديِق ِإبْقاءً عَلى مَوَدّ   .َتجاوَْزُت عَْن َخطَأِ الّص 
بقاء ()حف لجمل جملة فعلية من الفعل والفاعل والمفعول لأجلهتنبيه: نلاحظ من ترتيب ا … ظ ا، تعظيم ا، إ

يأتي منصوب ا مثل المفعول به في الجملة المفعول لأجله: وهو الذي نسأل عنه  بـ )لماذا؟( و
ِثالِ  س: ُملَتين اْلآتِيتين عَلى نَمَِط الْم  :َأْكمِِل اْلج

َق اْلَأُب َطّفايَةَ اْلحَر   ّ بَِت الْعائِلَةُ عَلى اْستِعْمالِهامِثاٌل: عَل  .يِق في الْبَيِْت بَعْدَ َأْن تَدَرّ 
1-  َ وِْم ذَه  ّ فوا َأْسنانهْم بِالْفُرْشاةِ والْمَعْجونِ َب اْلَأْولادُ ِإلى الن   بَعْدَ َأْن نَّظ 
ةِ  لَعَِب اْلَأْطفالُ  -2  ّ  .بَعْدَ َأْن كتبوا واِجباتِهِْم الْمَْدرَِسي
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 الأرض المباركة :الدرس السابع
 المسجد الأقصى المبارك

 المسجد الأقصى وأهميته الدينية: الفكرة الرئيسية
 معاني المفردات والتراكيب:

 يُسافر الناس: ت شّد  الرِّحال
 البناءُ والإصلاحُ : الإعمار  
 منعٌ : إعاقة  

ً  ملسو هيلع هللا ىلصخروج النبي : مسرى  ليلا
 إلى السماوات العلا ملسو هيلع هللا ىلصصعود النبي  ج:معرا
ِ  س: ُ  اقْرَأ َلْزَم  :الْعِبارَةَ واِضعًا مَكانَ ما َتحْتَهُ َخّطٌّ ما يُناِسُب مَعْناهُ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ، وَغَيِّرْ ما ي

 ) مِعْراُج، مَسْرى(
بِيِّ لَيْلًاكانَ       ّ  .الْعُلا واتِ ماُصعودُهُ ِإلى الّس  مَِن الْمَْسِجدِ اْلحَراِم ِإلى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصى، وَمِنْهُ  خُروُج الن
ُ  ج:    بيّ  مَِن الْمَْسِجدِ اْلحَراِم ِإلى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصى، وَمِنْهُ مِعْراجُه  ّ   كانَ مَسْرى الن

نَتَيْنِ في ما يَْأتي س:  ّ  :فَرِّْق في الْمَعْنى بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمُلَو
ر   ليبِيّينَ  ح رّ  ّ َص، اْستَرَدّ   ج:  َصلاُح الدّيِن الْقُْدَس مَِن الّص   خَل
ر    َأْصدَر ج:   الْقاضي قَرارًا بِِإدانَةِ الْمُْجرِمِ  ح رّ 
 استخرج من النص ضد كل من الكلمات الآتية: س:
ًٌّّ  أسير ج:  حرّ

 ُ  الجديد ج:  القديم
 متواصلٌ  ج:  متقّطِعٌ 
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 :أسئلة الفهم والاستيعاب
  ما الْقِبْلَةُ اْلُأولى لِلْمُْسلِمينَ؟ س:
ِ  ج: ُ الْق  .بْلَةُ اْلُأولى لِلْمُْسلِمينَ هي الْمَْسِجدُ اْلَأقْصَى الْمُبارَك

ِ  س: لاةِ في الْمَْسِجدِ اْلَأقْصى بِسُهولَةٍ وَيُسْرٍ؟ل  ماذا لا يَْقدِرُ الْمُْسلِمونَ عَلى الّص 
ُ  ج: َ  ونلا يَْقدِر لاةِ في الْمَْسِجدِ اْلَأقْصى بِسُهولَةٍ وَيُسْر بِسَبَِب مُضاع ِ لى الّص  هاي ِ يَقاِت الصّ   .نَة

 الْمَْسِجدَ اْلَأقْصى؟ الصهاينة المحتلّونمَتى َأْحرَقَْت  س:
 .عامَ َألٍْف وَتِْسعِمِئَةٍ وَتِْسعَةٍ وَِستّينَ  أحرقوه ج:

 ماذا يَْفعَُل الْهاِشمِيّونَ مِْن َأجِْل اْلَأقْصى؟ س:
ُ  ج:  .مِ بارَِك، وَما زاَل اْلِإعْمارُ الهاِشمِّيُ لِلمَْسِجدِ مُتَواِصلًا َحتّى الْيَوْ ما انْقَطََع الْهاِشمِيّونَ عَْن ِخْدمَةِ اْلَأقْصى الْم

 حّدِد من النّصِ موقفًا يدّل على التسامح س:
النص يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي: "الذي كان مثالًا للقائد المسلم في حسن معاملة الأسرى والسكان  ج:

 من الصليبيّين"
 :التدريبات

ِ الْمُناِسبَةِ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ في كُّلٍ مِمّا يَْأتيامْ  س: )التي، الذين، اللواتي، الذي، اللذان،  :لَأِ الْفَراغَ بِالْكَلِمَة
 اللتان(

َليفَةُ عُمَرُ بُْن اْلخَّطاِب هُوَ  -1 ّ ذياْلخ مَ مَفاتيَح  ال  ّ  الْقُْدستَسَل
ّ ذينَ الْهاِشمِيّونَ هُمُ  -2  عْمارَ الْمَْسِجدِ اْلَأقْصىيُواِصلونَ إِ  ال
تانِ فازَِت الّطالِبَتاِن  -3  ّ  اْشتَرَكَتا في مُسابَقَةِ أجمل لوحة للأقصى الل
 اشتهرن في مسابقة أجمل لوحة للأقصى اللواتيهيلين كيار واحدةٌ من النساء  -4
ْخرَةِ  -5 ةَ الّص   ّ ّ تيزُْرُت قُب  بُنِيَْت ِبجِوارِ الْمَْسِجدِ اْلَأقْصى ال
ْدقُ  -6 ذانِ وَاْلِإخْلاُص هُما  الّصِ  ّ ِ  الل عادَة  يُْشعِراِن صاِحبَهُما بِالّس 
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نَةَ في كُّلِ َسْطرٍ س:  ّ ِيَةِ بِما يُناِسُب الْكَلِمَةَ الْمُلَو ُمْلَةِ اْلآت  :َأعِْد كِتابَةَ اْلج
ّ ذيفازَ الطالب  ِ  ال ّ ه   ساعَدَ الْمُْحتاَج بِرِضا الل

ّ تيفازَِت الطالبة   -1 ُ  ال ّ هِ ساعَدَِت الْم  ْحتاَج بِرِضا الل
ذانِ فازَ الطالبان  -2  ّ ِ  الل ّ ه  ساعَدا الْمُْحتاَج بِرِضا الل
تانِ فازَِت الطالبتان  -3  ّ ِ  الل ّ ه  ساعَدَتا الْمُْحتاَج بِرِضا الل
ّ ذينَ فازَ الطلاب   -4 ِ  ال ّ ه  ساعَدوا الْمُْحتاَج بِرِضا الل

عًا، تذكيرًا لفاعل إفرادًا وتثنية وجمقاعدة: الأسماء الموصولة، والفعل بعد الاسم الموصول يعتمد على ا
 تأنيثًاو

ِثالِ  س: َمِّمُ مَعْناها عَلى نَمَِط الْم ُت  :ِصِل الْعِبارَةَ بِما ي
 ما انْقَطََع الْهاِشمِيّونَ عَْن ِخْدمَةِ اْلَأقْصى الْمُبارَكِ : مِثالٌ 

رَ اْلَأُب  -1 ِ ما تََأّخ   عَِن تهذيب َأبْنائِه
ُف  -2 ُ عْن أداما تكاَسَل الموّظ   ءِ المُهِمِّة المطلوبةِ مِنْه
  عَِن الْعِنايَةِ بِالْبُْستانِ ما انْقَطََع الْفَلّاُح  -3
  عَِن اْلحُْكمِ بِالْعَْدلِ ما تَراَجَع الْقاضي  -4
 عَْن َحّقِهِْم في َأْرضِهِمْ ما تَنازََل َأهُْل فِلَْسطينَ  -5

 قاعدة: ما النافية
يتأخر  ي وتكون هنا بمعنى )لم(، ما تأخر الأب أي: لمدخلت ما النافية على الفعل الماضوفي التدريب: 

 الأب، وأيضا في التدريب تذكير بالجار والمجرور، حرف الجر )عن( والاسم المجرور بعده
 :الكتابة

ّ ذي يُنْطَُق وَلا يُْكتَبُ أَ  س: ِيَةِ مُتَنَبِّهًا ِإلى اْلحَرِْف ال  :عِْد كِتابَةَ الْكَلِماِت اْلآت
ْحم      لَِك    ذلَِك     ذ            ِكّن  ل   ل ِكّن      ّ ْحمُن       الر  ّ                          نُ الر

ِ هذِهِ      ه     ذا         هذا     ه       ذِه
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ّ  الْفِْظ  س:  : ِصِل اْلحُروَف في كُّلٍ مِمّا يَْأتي؛ لِتُكَوِّنَ كَلِمَةً، ثُم
 )نُ(     )ه  ذِ ه(     ) ل ِك نّ ) ذ ِل كَ(     ) ه   ذ  ا(     )ا ل رّ  ْح م 

ْحم  لَِك            ه  ذ         ج:  ّ       ِكنّ ذِهِ           ل   ه        ُن            ذا             الر
ّ ه، ذلك، ل كّن، أولئك، هؤلاء، هذا، هذه القاعدة: ُلفظ ولا تُكتب، الرحمن، الل  الكلمات التي بها حروف ت
 :الإملاء

 علِّم.يُترك لتقدير الم
 :التعبير

ً  س:  :رَتِِّب الْكَلِماِت الْمُبَعْثَرَةَ في ما يَْأتي؛ لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُفيدَة
مَ  –الإذاعةِ  –القدِس  –في  –الطلبةُ  –فقرةً   عنِ  –المدرسيّةِ  -قّد 

ِ  ج:  قّدمَ الطلبةُ فقرةً عن القدِس في الإذاعةِ المدرسيّة
ِيَةِ؛ َأعِْد تَرتيَب الْعِباراِت الْ  س: ً آت  :لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُفيدَة

: -  هل ترغبين في ذلك يا أمي؟ -  قالت الأمُّ
 في بستان البرتقالِ  -  سألتقُط ثمرتين عن الشجرةِ  -
 جلسْت رغدُ مع أمِّها -   أجْل، شكرًا لكِ  -
 وقالت: ما أجمَل رائحةَ البرتقاِل الفواّحةَ! -

ألتقُط ثمرتين عن س، وقالْت: ما أجمَل رائحةَ البرتقاِل الفواحةَ! جلسْت رغدُ مع أمِّها في بستان البرتقالِ  ج:
 : أجْل، شكرًا لكِ هل ترغبين في ذلك يا أميّ؟ قالت الأمُّ الشجرةِ، 
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 : خير جليسالدرس الثامن
 مكتبة  بيِت الحكمةِ 

 الأهمية التاريخية لم كتبة بيت الحكمة: الفكرة الرئيسية
 :معاني المفردات والتراكيب

 مجالس الحوار والبحث: حلقات النقاش
 غرف الراحة والتسلية: غرف الترفيه

 مفردها قَرْن أي: مئة عام: ق رون
 الأرجاء المعمورة: أْصقاع الأرض

 ضمّ : حوى
ّ د  : الكتابالم جل
 : الحِبْرالمِداد
ّفة:  الشاطئ الّض 
ُّ ي عْب ر    : يمُر
َ  صلِ  س: لِ  الْعَمودِ  في الْكَلِمَة  :الْمَعْنى في هابِِضّدِ  اْلَأوّ 

          ّ بَ                           َأهْمَلَ ⇽  اهْتَم         َأْصلَحَ  ⇽ خَرّ 
َ ⇽  َأقامَ          َ  ⇽ َأْرَسلَ                   سافَر               َأْحضَر

نَتَيْنِ فيما يَْأتي س:  ّ  :فَرِّْق في الْمَعْنى بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمُلَو
ۡهدِِۖ إِ ذ ﴿عالى: قال ت -1 َاْ ٱِۡلۡله ۡوفُ

ه
أ ۡهده وه ۡسـ ُ  ٱلۡله  العَْقد والوعْد ج:  ﴾ََّل  َكه ه مه

 عَصْرِ وزَمَنِ  ج:   المأمونِ  عهدِ ازدهرت مكتبة بيِت الحكمةِ في  -2
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 :أسئلة الفهم والاستيعاب
َس مَْكتَبَةَ بَيِْت اْلحِْكمَةِ؟ س:  مَْن َأّس 
َ  ج: س ّ  هاَأّس  َليفَةُ الْعَب شيدُ اْلخ  ّ  .اسِّيُ هارونُ الر

ِ  س: ّ تي كانَْت في مَْكتَبَةِ بَيِْت اْلحِْكمَة  .اْذكُرِ اثْنَيْنِ مِْن َأقْساِم الْعُلوِم ال
ّ تي كانَْت في مَْكتَبَةِ بَيِْت اْلحِْكمَةِ:  ج: ُ  -1مِْن َأقْساِم الْعُلوِم ال  .وَالّطِّبُ  -2   الْفِْقه

ِ  س: ْ ل ُلَفاءُ ال   مُتَرِْجمينَ وَالْباِحثينَ ِإلى َأْصقاِع اْلَأْرِض؟ماذا َأْرَسَل اْلخ
ِ  وهمَأْرَسل ج: ةِ وَنَْقلِها ِإلى الْمَْكتَبَة  ّ َمِْع الْ كُتُِب الْعِلْمِي ةِ  ،ِإلى َأْصقاِع اْلَأْرِض ِلج  ّ ةِ وَتَرْجَمَةِ اْلَأْجنَبِي  ّ ِي َب  . مِْنها ِإلى الْعَر

َب مَْكتَبَةَ بَيِْت اْلحِكْ  س:  مَةِ؟مَْن خَرّ 
بَ  ج: ُ  هاخَرّ  تار  ّ  .الت

َل لَوْنُ مِياهِ دِجْلَةَ ِإلى اْلَأْسوَدِ؟ س:  ّ ِماذا َتحَو  ل
َل لَوْنُ مِياهِ دِجْلَةَ ِإلى اْلَأْسوَد مِْن َأثَرِ الْمِدادِ  ج:  ّ  .َتحَو

 .قارِْن بَيْنَ الْمَْكتَباِت قَديمًا وَحَديثًا س:
بَةٌ ِبخَّطِ اليَدِ، وَغَيرُ ُمحَوَسبَةٍ، وَلَا يُوجُدُ تَْصويرٍ، وَُمجَلْدَاتُها كَ  الم َْكتَبَاُت قَديمَا: ال كُتُُب فِيها ج: َْْمِ مَْكتو  .بِيرَةُ احَ

ةُ البَْحِث عَِن الْمَعْ       ّ ّ داُت َأْصغَرُ، وَعَمَلِي ِثًا: ال كُتُُب فِيها مَْطبُوعَةٌ وَُمحَوَسبةٌ، والْمُجَل لوماِت الم َْكتَبَاِت حَدي
يرِ في الم َكَتَبةِ َأسْهَُل وَ  ْصوِ  ّ  َأسْرَعُ، وَوُجودُ الت

 :التدريبات
ّ  اقْرَأْ  س:  :َضْع )لا( في كُّلِ فَراٍغ مِمّا يَْأتي، ثُم

ِ  لا -1 ُمُعَة مُ في َأثْناءِ ُخْطبَةِ اْلج  ّ  .نَتَكَل
يُض  -2 بيبِ  لاالْمَر واءَ ِإلّا بِاْستِشارَةِ الّط   .يَتَناوَُل الدّ 
 .ُب الّصادِقَ يُغْضِ  لاقَوُْل اْلحَّقِ  -3
 .ُأؤَجُِّل عَمََل الْيَوِْم ِإلى الْغَدِ  لاَأنا  -4
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 قاعدة: لا النافية والفعل المضارع

ت لا الناهية فإن ، بينما لو دخلولا تغير من حركتهدخلت لا النافية على الفعل المضارع وفي التدريب: 
 هالمعنى في الجملة فييكن  لمعنى، إن ببساطة في الم، والفرق بينهما السكونحركة الفعل المضارع تتغير إلى 

 وليست الناهية نهي عن القيام بأمر ما فهي لا النافية
ُق، يعْبَُث، اْملَأِ الْفَراغَ في كُّلِ جُمْلَةٍ بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْن س:  :أخونُ( )يكبرُ، يتحّق 

ُ  يَعْبَثُ الْمُواطُِن الّصاِلحُ لا  -1 ةِ بِالْم  ْمتَلَكاِت الْعامّ 
ُ لا  -2 ِ  يَْكبَر َجرُ ِإلّا بِالرِّعايَة   الّش 
جاُح لا  -3  ّ قُ الن بْرِ  يَتَحَّق   ِإلّا مََع الّص 
َ  خونُ َأنا لا أَ  -4  اْلَأمانَة

َمِّمُ مَعْناهُ في الْعَمودِ الثّاني س: ُت ِل بِما ي رْكيَب في الْعَمودِ اْلَأوّ   ّ  :ِصِل الت
ْ الّطالُِب الْمُِجّدُ  ِ لا يُه  .مُِل واِجباتِه

ِ صاِحُب الْمَعْروِف   .لا يَنْدَمُ عَلى مَعْروفِه
ةُ   ّ  .لا تَمْنَُع اْلِإنْسانَ مَِن الْعَطاءِ اْلِإعاقَةُ اْلجَسَدِي

يدُ الْمُتَعَجُِّل في عَمَلِهِ   .لا يَِصُل ِإلى ما يُر
َمِّمُ مَعْناهُ في  س: ُت ِل بِما ي رْكيَب في الْعَمودِ اْلَأوّ   ّ  : الْعَمودِ الثّانيِصِل الت

 .َأْطوَُل َأْنهارِ الْعالَمِ نَهْرُ النّيِل 
 .َأقْدَمُ مَدينَةٍ في التّاريخِ مدينة َأريحا 
 َأشْهَرُ مَْكتَبَةٍ في بَغْدادبَيُْت اْلحِْكمَةِ 
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 :الكتابة
َ  س: ّ  اقْر  :أْ اْملَأِ الْفَراغَ بِهَْمزَةِ الْوَْصِل )ا( َأْو هَمْزَةِ الْقَْطِع )أ(، ثُم

  .ْستَعَّد  الْمُتَرِْجمونَ لِتَرْجَمَةِ الْ كُتُبِ ا -1
َمِْع الْ كُتُبِ أَ  -2 ُلَفاءُ الْباِحثينَ ِلج  .ْرَسَل اْلخ
ةَ َصديقِكَ ا -3   .ْحفَْظ مَوَدّ 
ِ  الفاطميّونقامَ أَ  -4  .مَْكتَبَةَ دارِ اْلحِْكمَةِ في الْقاهِرَة

ُ ضَ  س: ّ تي فيها َألٌِف ت ا َتحَْت الْكَلِمَةِ ال  :نْطَُق وَلا تُْكتَبُ ْع َخّط 
افهلۡيهۡلُبُدواْ رهبذ ﴿ -1 َٰذه  ﴾ٱۡۡلهۡيِت  هه
َٰلِكه ﴿ -2 ِي يهُدعُّ ٱِۡلهتِيمه  فهذه  ﴾ٱَّلذ
ْحمنِ قَرَْأُت سورَةَ  -3  ّ  الر
ٌ  ل كّن  الرحلةُ جميلةٌ،  -4  النهارَ قصير

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
ّ  س: ِثالِ اْملَأِ الْفَراغَ بِما يُناِسبُهُ في كُّلٍ مِم   ا يَْأتي عَلى نَمَِط الْم
 .مِثاٌل: في مَْدرََستِنا ثَلاثَةُ مَرافَِق: الْمَْكتَبَةُ، وَالْمُْختَبَرُ، وَالْمَلْعَبُ     

فينَ مِْن: نَساخينَ، وباحثين، وَمُناوِلينَ  -1  .  عَمَِل في الْمَْكتَبَةِ مِئاُت الْمُوَّظ 
بَعَةِ فُصو -2 نَةُ مِْن َأْر نُ الّس   ّ يِفِ تَتَكَو يِف، وَاْلخَرِ بيِع، وَالّص   ّ  . ٍل: الّشِتاءِ، وَالر
3-  َ ّ هِ، وَمَلائِكَتِهُ، وَُكتُبِهُ، وَرُِسلُهُ، وَالْيومُ اْلآِخرِ، وَالْق فُْت َأرْكانَ اْلإيماِن، وَهِيَ: اْلإيمانُ بِالل  ّ دَرِ خَيْرِهُ تَعَر

 ُ  .  وَشَرِّه
ُ  س: ِيَةِ؛ لِت ً َأعِْد تَرْتيَب الْكَلِماِت اْلآت ٌ  -الأردنيةِ  –في  –كبيرةٌ  –الجامعةِ : كَوِّنَ جُمْلَةً مُفيدَة  مكتبة
ٌ  ج: ةِ مَْكتَبَةٌ َكبيرَة  ّ ِي  في اْلجامِعَةِ اْلُأْردُن
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 : املأ الفراغ في ما يأتي باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين س:
 )الصحائف، حفظَْت، السيدةُ، للمدِن، للكتابةِ(

نا  ج: ُ اكانْت أمُّ ّ ه عنه متعلمةُ  لسيدة الوقِت، وقد  ، وهو أمرٌ نادرٌ في ذلكللكتابةِ حفصة بنت عمر رضي الل
ي بكرٍ في بيتها صحائَف القرآِن ال كريم التي ُكتِبَت في عهد أب حفِظَتْ لُّقِبَْت حارسة القرآِن ال كريم، إذ 

ّ ه عنها على ّ ه عنه، وقد اعتمدَ عثمانُ بن عَّفاٍن رضي الل ي كتابةِ ف الصحائفتلك  الصديِق رضي الل
 الإسلاميةِ ال كبيرةِ. للمدنِ مصحٍف واحدٍ 
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 وعِبر : دروس  الدرس التاسع
 درس  من الطبيعةِ 

 التأني عند إصدار الأحكام: الفكرة الرئيسية
 :معاني المفردات والتراكيب

 : أشكالٌ مظاهر  
ٌ : جرداء    خالية
 : مغّطاةٌ مكسوّة  
ٌ باهتة    : شاحبة
ٌ : نة  متباي  مختلفة
 طبيٌب بارعٌ: حكيم  
 : النظر والتفكير العميقت َأم ّل

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 ماذا َطلََب اْلحَكيمُ ِإلى َأبْنائِهِ؟ س:
بيعَةِ في ِإحْدى الْغاباتِ  ج: َل الّط   .َطلََب اْلحَكيمُ ِإلى َأبْنائِهِ تََأمُّ

 ، ِإلى الْغابَةِ؟مَتى ذَهََب الِابْناِن: الثّاني، وَالثّالِثُ  س:
يْفِ  ج: بيِع، وَالثّالُِث في الّص   ّ  . ذَهََب الابُن الثّانِي في الر

ُل الْغابَةَ؟ س:  َكيَْف وََصَف الِابُْن اْلَأوّ 
َ  ج: ُل الْغابَة َياةِ، وَتَعْصِ  بقوله:وََصَف الِابُْن اْلَأوّ  ً مِْن مَظاهِرِ اْلح  بِها ُف كانَْت فُروعُ اْلَأْشجارِ جَْرداءَ خالِيَة

 ُ  .الرّيح
ُ  س: ّ ذي يُناِسبُه  :ِصْل ِبخَّطٍ بَيْنَ وَْصِف الْغابَةِ وَالْفَْصِل ال

ْفراءُ تُغَّطي اْلَأْرَض. ) .1 وِْن، وََأْوراقُها الّص   ّ يُف اْلَأْشجارُ باهِتَةُ الل   (اْلخَر
ِّمارِ الْمُتَنَوِّعَةِ.  ) .2 لَةٌ بِالث  ّ يُْف اْلَأْشجارُ مُحَم     (الّص 
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ُ  س: لَُك في ذلَِك اْلحُْكمِ اْذك ّ نَ لََك تَعَجُّ ّ  تَبَي  .رْ مَوْقِفًا َأْصدَْرَت فيهِ حُْكمًا، ثُم
ِ  ج:  يُتْرَكُ لِتَْقديرِ الْمُعَلِّم

ْرِس؟ س: ّ مَْت مَِن الدّ   ماذا تَعَل
 عَْدِم التَعَجُِل في الحُْكمِ  -  -2   الاْستِفَادَةُ مِْن ِخبْرَةِ الآبَاءِ  -1 ج:

 :التدريبات
 :اْملَأِ الْفَراغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ عَلى نَمَِط كُّلِ مِثالٍ  س:

ُ    ⇽مَْظهَرٌ           َألْوانٌ     ⇽لَوٌْن           َأْشجارٌ  ⇽َشجَرَةٌ   نَقوُل:   مَظاهِر
 مَلاعِبُ   ⇽مَلْعٌَب            َأْشخاٌص    ⇽َشخٌْص        َأْوراقٌ   ⇽وَرَقَةٌ  
ُ    ⇽مَنْظَرٌ          َأْنهارٌ    ⇽ نَهْرٌ           َأبْقارٌ   ⇽بَقَرَةٌ     مَناظِر

   
ُ     ⇽حَكيمٌ               فُصولٌ      ⇽فَْصٌل               حَُكماء
ُ      ⇽َسفيرٌ               فُروعٌ      ⇽فَرْعٌ                ُسفَراء
ٌ            جُموعٌ     ⇽جَمٌْع              ير ُ      ⇽   وَز   وُزَراء

 سابقًا أن جمع التكسير ليس له قاعدة معيّنة وقد مرّ … قاعدة: جمع التكسير 
 )اللواتي، اللذان، الذين، اللتان( :اْملَأِ الْفَراغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ مما بين القوسين في كُّلٍ مِمّا يَْأتي س:

بّانُ الْمُِجّدونَ هُمُ  -1 ّ ذينَ الّشُ  .نَ مُْستَْقبََل بِلادِهِمْ يَبْنو ال
دٌ هُما الْمُعَلِّمانِ  -2  ّ ذانِ  عُمَرُ وَمُحَم  ّ بَوِيِّ  الل رْ  ّ  .سافَرا لِلْمُشارَكَةِ في الْمُؤْتَمَرِ الت
تانِ الْمُمَثِّلَتاِن  -3  ّ ةَ بارِعَتانِ  الل  ّ مَتا الْمَسْرَِحي  .قَّد 

ِثالِ وَفِّْق بَيْنَ ما يَْأتي؛ لِتُكَوِّنَ جُمَلًا مُفيدَةً  س:  :عَلى نَمَِط الْم
ّ ذي عَلى الْغُْصِن ريشُهُ جَميلٌ لْعُْصفورُ ا -1  .ال
ةُ  -2 ٌ الْقِّص  ّ تي في مَْكتَبَتي مُسَلِّيَة  .ال
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يْفِّيِ مُتََحمِّسونَاْلَأْطفاُل  -3 ّ ذيَن يُشارِكونَ في النّادي الّص   .ال
واتي يَسْهَرْنَ عَلى راحَةِ الْمَرْضى ُمخْلِصا الْمُمَرِّضاتُ  -4  ّ  .تٌ الل

  نَقوُل: َأْصفَرُ فاقِعٌ  س:
 ِ وِْن وَِصفَتِه  ّ   :ِصْل بَيْنَ الل

 َأْحمَرُ قانٍ  -1
        َأْسوَدُ حالِكٌ  -2
 َأبْيَُض ناِصعٌ  -3
 َأْخضَرُ يانِعٌ  -4
 :الكتابة

ّ  الفظ س: ْكِل الْمُناِسِب لِلْهَْمزَةِ ) ئ  ، ؤ ، أ، ء( في كُّلٍ مِمّا يَْأتي، ثُم  :اْملَأِ الْفَراغَ بِالّش 
ِ س َ أْ دَ ائ َ ةُ     ب ُ  ٌس    خاطِ ئ ِ ةٌ       ي  ّ ِ رُ     مـــُـؤَش ٌ ٌن      وُضوؤْم   ء

قاعدة: كتابة الهمزة على واو أو ألف أو كرسي )نبرة(، ننظر لحركة الهمزة وحركة ما قبلها ونرى من 
 ، وترتيب القوة: ال كسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكونالأقوى

ْكِل الْمُناِسِب لِلَْألِِف )اْملَأِ الْفَراغَ بِال س:  ، ى(: اّش 
ماءِ  اعَل -1 يـْْـرُ في الّس    .الّط 
ِ  مَض ى -2 يقِهِ ِإلى اْلحَديقَة  .نائٌِل في َطر
ً  رَوى -3   .َأخي ِحكايَةً مُفيدَة
4-  َ هوِل بَديعًا داب ُّ  .مَنْظَرُ الس
ِ  َكوى -5 َلَة َميَصهُ اْستِعْدادًا لِلْمُقاب   .الّشاّبُ ق
ِ  بَن ى -6  .ٍع مَدينَةَ الْقَيْرَوانِ عُْقبَةُ بُْن ناف
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يل الفعل الماضي الثلاثي للمضارع وتحديد ما ينقلب من ألفه الممدودة أو المقصورة، إن كانت  قاعدة: تحو
 واو فالمد فيه بالألف، وإن كانت تنقلب لياء فالمد فيه مقصور، علا )يعلو(، مضى )يمضي(

 :الإملاء
 يُترك لتقدير المعلِّم.

 :التعبير
ِ  س:  )بسلاٍم، الساعةِ، الفصوُل، الشتاءِ، ظلالها، بساٌط( :الْفَراغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُناِسبَةِ مِمّا بَيْنَ الْقَوَْسيْنِ  اْملَأ
  ج:

ِ تُْكمِلُ الْفُصوُل دَْورَتَها في حَديقَتِنا، وَتَدورُ َكما تَدورُ عَقارُِب  بيعُ الّساعَة  ّ َلْبَُس الّشِتاءِ  بَعْدَ ؛ فَيَْأتي الر  ، وَت
 َ ما هِي  ّ ُ َأْجمََل َألْوانِها، وَتَغْدو اْلَأْعشاُب َخضْراءَ؛ فَكََأن بيعَة ُ الّط   فَوْقَهُ مَمْدودٌ عَلى اْلحُقوِل؛ لِيَلْعَبَ  بِساطٌ لَه

هورُ تَتْبَعُها  اوَثِمارَها. في حَديقَةِ مَنْزِلِن ظلالَها، وَاْلَأْرُض ُتخْرُِج بُقولَها، وَاْلَأْشجارُ تَنْشُرُ بِسَلامٍ اْلَأْطفاُل  ُّ ُّ الش تَمُر
هورُ، وَالْفُصوُل تَتْبَعُها  ُّ  ، وََأنا ُأراقِبُها بِفُضوٍل وَفَرٍَح، َأْكبَرُ مَعَها عامًا بَعْدَ عاٍم.الْفُصولُ الش

 
 وّظِف كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة: س:

 ناصٌع، منظرٌ، متنوعةٌ، الثمارُ 
 اءِ منظرٌ بديٌع في الليلللسم   هذا أبيٌض ناصعٌ   ج:

 نضجت الثمارُ وهي متنوعةٌ في أصنافها بين الفواكه والخضراواتِ  
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 محمد عبد المطلب -قالِت الوردة   :المحفوظات
َّ َّبالزززززززززززززعَّا ززززززززززززز رد أَّ   
زززززززقَّاقر زززززززالَّقزززززززقيف َّقَّ 
َّدامَّ زززززززززززززاي َّ نزززززززززززززاَّ  ن
أسزززززززز زَّ َّانززززززززا َّ   َّ  ززززززززِبأ
َّ ززززززززززززب اَّ ودلَّيزززززززززززز اي
َّ ق زززززززز اَّ زززززززز َّيأ ززززززززا  ا

َّ لزززززززعأ َّ أ َّ   لززززززز ي نزززززززاَّ  ن
َّو زززززززز ى َّينززززززززت َّاللمززززززززقأ

َّ

لززا  َّ زز  َّا زز زز   َّ  سزززز أ
َّ زززا  َّا زززقو  َّوكسزززززا
َّا ززتزز ززا  َّتزز هزز  َّلزز ززمززوم
َّكزززمزززا  َّزززقأ َّالزززلززز  َّ اده
َّوهززززا  َّغصززززززى َّو ول
مزززا  َّيززززز  َّ م َّ يزززمززز زززنزززا 
َّا زززز وا  َّيزززز ي َّ ثززززقم
َّ ززز  ا  ا اهززز  َّ يززز  َّاذلكزززقأ

َّ
 
 

ّ مع الصف الراب ن الطالب فيأظ لاح  ي   :تنبيه يقة التعبير بتو ما زال يتعل ظيف الكلمات في طر
لفقرة ة لء الفراغ بكلمات مناسبملى إضافة إالب ،ما قصةٍ  و ترتيب فقراتِ أ ،مفيدةٍ  جملٍ 
ّ م  نشاءإالتعبير والعلى  نه قادر  أمع الثقة  على الطالب اعتماد مخيلته ،نةعي
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