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 قواعدتدريبات الو  [جوابو سؤال ]

––

 التفكير في العواقبالوحدة الأولى: 
 آيات من سورة المدثر

 كل نفس مسؤولة عن عملها رورة عمل الخير والتقرب من الل  ه،:  ضالفكرة الرئيسية
 المعجم والدلالة:

 : ذهب ومضىبرأد  
 : ظهرفرأس  
 : من أسماء جهنمرق  س  
 : موعظةكرةتذ  
 صابة بالذعر والخوفة م  ر وحشي  م  : ح  رةف  ن  ت  س  ر م  م  ح  

 : الأمور العظيمة الهائلةال ك ب ر
 : مقيدةرهينة

 : غافلينمعرضين
 : الأسدقسورة

 : أدخل كمسل ككم
 : نتحدث بالباطلنخوض مع الخائضين

تَىَٰنا ﴿ -1ما الفرق في المعنى:  س:
َ
ٰٓ أ ُ  ٱۡلَ َحَّتى وَن عنلَۡم ﴿ -2   ﴾يِقن ُن ّلََكى لَۡو َتۡعلَم   ﴾ٱۡلَيِقن

 الغيب والخبر الصادق -2             الموت والحق  -1              ج:
َو ﴿-1ما الفرق في المعنى:  س: ۡهل  ه 

َ
ۡهل  ٱلَۡمۡغفنَرةن  أ

َ
ٓواْ ﴿ -2 ﴾ٱتلىيِۡقَوٰى َوأ ۡهلنك  ۡهلن قَال ٓواْ إننىا م 

َ
هن ٱۡليَِقرۡ  أ  ﴾َيةن  َهٰذن

ية -2                 صاحب التقوى  -1             ج:  سكان القر
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 الفهم والاستيعاب
 القمر، الليل، الصبح ج:. أقسم الل  ه سبحانه وتعالى بثلاثة من مخلوقاته، اذكرها س:
 ل ك ب رأنها من او تذكرة للإنسان بعظمة الخالق أن هذه المخلوقات العظيمة ج: أقسم الل  ه تعالى؟ علام   س:
نَما َكَسَبۡت رَهنيَنة  ﴿ما معنى قوله تعالى:  س: ُّ َنۡفسِۭ ب  كل إنسان مسؤول عن عمله ج: ؟﴾ُك 
 الذين أطاعوا ربهم وعبدوهالمؤمنون  ج: من المقصود بأصحاب اليمين؟ س:
ين يدخلون النار، اذكر ثلاثة منها س:  ورد في الآيات عدة أسباب جعلت الكافر
 لم يكونوا من المصلين -4لم يطعموا المسكين  -3كانوا يتكلمون بالباطل  -2ن كذبوا بيوم الدي -1 ج:

 ه الل  ه تعالى الكافرين في إعراضهم عن الحق والموعظة؟بم شب   س:
 من الأسد شبه الل  ه الكافرين بالحمر الوحشية المصابة بالخوف هاربة   ج:

 اذكر الآيات التي تدل على كل مما يأتي: س:
 يتقرب إلى ربه بفعل الطاعات، أو يتأخر بفعل المعاصي لمن أراد منكم أن -أ

رَ ﴿ ج: خى
َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتيَِقدى

َ
ۡم أ نَمن َشآَء مننك   ﴾ل

 لا تفيدهم شفاعة الملائكة والنبيين وغيرهم -ب
َُ ﴿ ج: فنعن ٰ ۡم َشَفَٰعة  ٱلشى ه   ﴾َفَما تَنَفع 

 ن السماء منشور ايطمع كل واحد من هؤلاء المشركين أن ي نزل الل  ه عليه كتاب ا م -ج
ُّ ٱۡمرني   بَۡل ي رنيد  ﴿ ج: ن ي ۡؤَتٰ  ُك 

َ
ۡم أ نۡنه  ف  م  ف  ة   ح  َ نََّشى  ﴾ا مُّ

 فمن أراد الموعظة اتعظ بما في القرآن ال كريم وانتفع بهداه -د
 ﴾َفَمن َشآَء َذَكَره ۥ﴿ ج:

 اذكر الدروس والعبر المستفادة من هذه الآيات ال كريمة س:
  يحاسب على أعماله وأقوالهن مسؤول عن نفسه و كل إنسا .1
 والتكذيب بيوم الدين الابتعاد عن الأسباب التي تدخل النار كترك الصلاة .2
 فلا بد أن نتعظ به القرآن ال كريم تذكرة وموعظة لأهل التقوى .3
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 واللغة تنبيهات على القواعد
 : الفقرةن م الامتحان سؤال: استخرج أتي في، ومعظم ذلك يراجع الطالب الأساسيات بشكل موجزي  
 أٌقسام الكلمة: )اسم، فعل، حرف( -
 أقسام الأفعال: )مضارع مرفوع بالضمة، ماضي مبني على الفتح، أمر مبني على السكون( -
 )و، ثم، أو، ف( أو العطف حروف الجر )مِن، إلى، عن، على، في، ل، ب(، حروف الربط -
وع وي سأل فعلية )فعل، فاعل مرفأقسام الجملة ال(، أقسام الجملة الاسمية )مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع -

 عنه ب  من؟، مفعول به منصوب وي سأل عنه ب  ماذا؟(
،  الحروف الناسخة )إن َّ وأخواتها: - َّ، ليت  َّ، كأن َّ َّ، أن َّ َّ( اسمها منصوب وخبرها مرفوعإن َّ  لعل َّ
(الأفعال الناسخة )كان وأخواتها: كان،  - ، ليْس  برها اسمها مرفوع وخ صار، أصبح، أمسى، بات، ظل َّ

 منصوب
 الحال وهو منصوب وي سأل عنه ب  كيف؟، والمفعول لأجله وهو منصوب وي سأل عنه ب  لماذا؟ -
 أسماء الإشارة: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء -
 الأسماء الموصولة: التي، الذي، اللتان، اللذان، اللواتي، الذين -
 ضمائر الغائب: هي، هو، هما، هم، هن َّ  -
 ، والمنادى يأتي بعد أداة النداءأيها، يا أسلوب النداء ب أداة النداء: -
  أسلوب الاستفهام إن جاءت أداة استفهام: م ن، ما، ماذا، أين، كيف، لماذا، متى؟ -
 !كما أعقل   !،دراستك ذكىما أ!، كتاباتك ما أجمل  أسلوب التعجب إن بدأت الجملة ب :  -
- ، لك، ذالل  ه، الرحمن، الإله، ك الكلمات التي فيها حروف تلفظ ولا تكتب )الألف المدي ة(: ل كن َّ

 ذلك، أولئك، هذا، هذه، هذان، هؤلاء
 التاء المربوطة في إلا   اسم(ال)ضاف ألف في نهاية ، تنوين الفتح ي  والجرٍ والضمٌ  التنوين: الفتح   -

 .)ماء ( ، والهمزة المتطرفة التي قبلها ألف)فتى ( والألف المقصورة )مدرسة (
ية - يف: الشمسية والقمر  كتب همزتها.، وهمزة القطع والوصل، والوصل لا ت  أل التعر
 الجموع: جمع التكسير )أشجار(، جمع المؤنث السالم )معلمات(، جمع المذكر السالم )معلمون( -
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يةال   تراكيب والأساليب اللغو
 مراجعة

، تجديد ااملأ ال س: ، متحدةٌ، الجو َّ  فراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي: مبتهج ا، لعل َّ
َّالجإن َّ  -1  اليوم  معتدلٌ  و َّ
 متحدةٌ ليت  الأمة  العربية   -2
 الفرج  قريبٌ  لعل َّ   -3
 للهواءِ  تجديد اأفتح  نافذة  الغرفةِ  -4
م محمدٌ على صديقهِ  -5  مبتهج اسل َّ

 لكلمة المناسبة مما يأتي: الذي، التي، الذين، اللذان، اللتان، اللواتيفراغ بااملأ ال س:
 يدرس في الخارج من السفر الذيعاد أخي  -1
 يسهرْن على راحةِ المرضى اللواتيأقد ِر  عمل  الممرضاِت  -2
 قرَأها زميلي في الإذاعة المدرسية التيأعجبتني القصيدة   -3
 فازا في المسابقة اللذانليٌث وعلاءٌ هما  -4
 يشرفون على المشروع الذينرأيت  المهندسين   -5

 هؤلاء فراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي: هذا، هذه، هذان، هاتان،املأ ال س:
 الفتاة  مجتهدةٌ  هذه -1
 الطلبة  متميزون  هؤلاءإن َّ  -2
 معلمتاِن نشيطتانِ  هاتان  -3
 الشبل  من ذاك الأسدِ  هذا -4
 الكتابة

 أعد كتابه الكلمات الآتية بوضع تنوين الفتح بدلا  من تنوين الضم: س:
 بدر ا بدرٌ:كتاب ا         كتاٌب:مدرسة             مدرسةٌ: ج:
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 بشكل الهمزة المناسب )َأ، ُأ، ِإ، ا، آ، ئ ، ؤ، ء(فراغ املأ ال س:
 إلى جارك َأْحِسن -1
 من الشمسِ  الضوء  يستمد ُ  القمر   -2
 البشرِ  أبوعليه السلام   آدم   -3
 الطالبِ  سؤالِ أجاب  المعلم  عن  -4
 المسجدِ عالية  الارتفاعِ  مئذنة   -5

ٍ مما يأتي: س:  ضع علامة الترقيم المناسبة )؟ ! :( في الفراغ في كل 
 أنت فتاةٌ مجتهدةٌ  :الِت المعلمة  للطالبةِ ق -1
 ؟م ْن هي أول  ممرضةٍ في الإسلامِ  -2
 !ما أجمل  البحر   -3

ٍ مما يأتي س: يمة التي درستها من سورة المدثر مثال ا على كل   :استخرج من الآيات ال كر
  يتساءلون همزة متوسطة      شاء   همزة متطرفة    أصحاب همزة قطع   امرئٍ  همزة وصل

 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
 استخدم كل كلمةٍ من الكلمات الآتية في جملةٍ مفيدةٍ  س:

 التفكير : التفكير  هو عمليةٌ تحدث  في العقلِ 
 الزلل : الزلل  يعني الانحراف  عن الصوابِ 

: العواقب  الوخيمة هي العواقب  السيئة    العواقب 
 رِ والمكافأة  على اجتهادكلك حسن  التقديحسن  التقديرِ: 

 وهل جزاء  الإحساِن إلا  الإحسان الجزاء :
 اكتْب موضوع ا عن )اغتنام الحياة في الأعمال الصالحة( س:
 ليرتب منها فقرة مفيدة. 14يستعين الطالب بالجمل المذكورة في الكتاب ص ج:
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 ثانية: لغة الضادالالوحدة 

 أعتز ُّ بلغتي
 لغة العربية وأهميتها في التواصل والوحدة العربيةقيمة ال:  الفكرة الرئيسية

 المعجم والدلالة:
 : المنزلة ورفعة الشأنالمكانة

 وىت  واحْ  ع  سِ : من الفعل )استوعب( أي و  استيعاب
 : نتفاخرنتباهى

 : صفاتمزايا
 : سأهتم ُ سأحرص  

 أحدث، الفرقة، العامية س:ذكر ضد الكلمات التالية من الدرا س:
ْ الف                 م  : أقدأحدث    ج:  صيحةالعامي ة: الف                  دةحْقة: الو  ر

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 قرأت في كتاب اللغة العربية أن تحدثها عم   ج: ماذا طلبت الأم من ابنتها؟ س:
 ما القيمة العظيمة للغة العربية؟ س:

 قرآن ال كريم أنها لغة ال .1
 ء الأمة العربية  اهم بين أبناولغة التواصل والتف .2
 وهي من عوامل الوحدة العربية .3

 ما هي مميزات اللغة العربية؟ أو بم تمتاز اللغة العربية؟ س:
 من أقدم اللغات   .1
 غنية بالمفردات والمعاني  .2
 قادرة على استيعاب كل ما هو جديد من علوم ومخترعات .3

 كيف نحافظ على لغتنا العربية؟ س:
 نتكلم باللغة العربية الفصيحة ونتباهى بها -2نتعلم إملاءها وقواعدها  -1 ج:
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 معانيلأنها غنية بالمفردات والتراكيب وال ج: لماذا يتعلم ال كثير من غير العرب اللغة العربية؟ س:
 ما الذي جعلنا نبتعد عن اللغة العربية الفصيحة؟ س:

 عف التي تعيشها الأمة العربية حالة الض .1
 ستعمار الأجنبيدخول ثقافات ولغات جديدة بسبب الا .2

 من خلال نشاط تمارسه كيف تعبر عن حبك للغة العربية؟ س:
بية الفصيحة   وقتٍ  تخصيص   -1 ج:  باللغة العربية الفصيحة تعبيرٍ  كتابة   -2للحديث باللغة العر

ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 أقسام الكلام

 الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف
 ن أو جماد أو حيوان أو نباتالاسم: كلمة تدل على إنسا

 الفعل: ما دل  على حدٍث )عمل( مقترن بزمن، وهو ثلاثة أقسام: الماضي، والمضارع، والأمر
 الحرف: كلمة تربط أجزاء الكلام، وقد يكون من حرف أو حرفين أو ثلاث

 :التدريبات
 مي ِز الاسم من الفعل من الحرف في الجمل الآتية س:

 رفالح الفعل الاسم الجملة
ٌّ ال كتب  على الرفوف -1 ب علي  علي، ال كتب،  رت َّ

 الرفوف
ب  على رت َّ

، النجوم،  يرصد  الفل كي ُ النجوم  بالمنظارِ  -2 الفل كي ُ
 المنظار

 ب  يرصد  

الطيور، أعشاشها،  تبني الطيور  أعشاشها على الأغصان -3
 الأغصان

 على تبني

 على، و، لا واظب، تؤج ِل أداء، واجباتك،  واظِْب على أداء واجباتك  ولا تؤج ِلْها -4
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 الكلمة التي تحتها خط في الأمثلة الآتية:حد ِد نوع  س:
َمَٰوٰتن  ﴿قال تعالى:  -1 ِۚ  وَ ٱَّللى  ن ور  ٱلسى ۡرضن

َ
 حرف ج:    ﴾ٱۡۡل

 اسم ج:  الديِن الأي وبي ُ  صلاح  قائد معركةِ حط ين  البطل   -2
 فعل ج:    الجنود  البواسل  الوطن   يحرس   -3

 درس القراءة ثلاثة أسماء، وثلاثة أفعال، وثلاثة حروف استخرج من س:
 الأسماء:  عبير ، مكتبةِ، المدرسةِ  -
ع   - ، ت ت م ت َّ  الأفعال: قالْت، ذهبت 
 الحروف: إلى، و، عن -
ِف ا إياه في جملةٍ مفيدةٍ  س: ٍ مما يأتي، موظ   اكتب مثالا  على كل 

 ق ر أ بلاٌل درس  أعتز ُ بلغتي  بلال:   اسمٌ:  -
ت ب  صديقي فقرة  عن اللغة العربية  كتب:  ض:فعل ما -   ك 
ا عن لغةِ  س:يدر  فعل مضارع: -  الضاد يدرس  عبد  الملِك دروس 
 اقرْأ القرآن  ورت ِلْه ترتيلا    اِقرْأ:  فعل أمر: -
ٍ جميٍل إلى أْن أتقنْته  إلى:   حرف: -   واظبْت  على الكتابة بخط 

 :الكتابة
 النون الساكنة والتنوين:

 لساكنة: حرٌف من حروف الهجاء ي كتب ولا ي نطق، ولا ي ستغنى عنه في الكلمةالنون ا
التنوين: ي لفظ في الاسم المنو ن نون ا ساكنة ، ولا ي كتب نون ا، ولا ي لفظ عند الوقف، وي مكن الاستغناء 

 عنه.
 :التدريبات

 ها خط فيما يأتي:ي تحتاكتب تنوين الفتح أو النون الساكنة في المكان الصحيح من الكلمات الت س:
 ة  فقد عل َّمت  أم اإذا عل َّمت  بنت   -1
 اُأهمل  واجباتي أبد   نْ ل -2
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 اكتب تنوين ال كسر أو النون الساكنة في المكان الصحيح من الكلمة التي تحتها خط: س:
ِ شه -1  لٍ على شكل هلا رٍيظهر  القمر  في بداية كل 
 قرينه نْ عن المرء لا تسْل، وسْل ع -2

 القراءة كلمتين تنتهيان بنوٍن ساكنةٍ، وكلمتين تنتهيان بتنويٍن. استخرج من درس س:
 النون الساكنة: َأْن، مِْن، عنْ  -
 التنوين: كتاب ا، قيمة ، ألفاٍظ، معاٍن، جديدٌ  -

 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
 استخدم كل كلمةٍ من الكلمات الآتية في جملةٍ مفيدةٍ  س:

واص ل : التواصل  ب  ين شعوِب العالم يساعد  على تباد ِل الثقافاتِ الت َّ
ةٌ في مختلف العلوم  مخترعاٌت: للمسلمين الق دامى مخترعاٌت ذكي َّ

ية ثم الصينية ثم الهندية ثم العربية : اللغات  الأكثر  انتشار ا في العالم هي الإنجليز  اللغات 
 اكتْب موضوع ا عن )لغتي هوي تي( س:
 ، ليرتب منها فقرة مفيدة، مضيف ا أسلوبه في التعبير25لمذكورة في الكتاب صيستعين الطالب بالجمل ا ج:

 حليم دم وس -  اللغة العربية:المحفوظات
 ال تلمينينينينينينينه       ينينينينينينين 
 لسينينينينحد  أينينينينها    ينينينينه   
  ن ينينينينينينين   

 نزلينينينينينينينح      
  ب  ينينينينينين   للينينينينينين  د  ينينينينينين   
 لكَّمينينينينينين  اينينينينينين َّ   ينينينينينين    
ِ ينينينينينه     ينينينينين ا  لغينينينينينجد  
  أعيينينينينينينه    ينينينينينين    ي ينينينينينين 
ينينينح  فينينين    ت ينينين ى مد ُت  لينينيني  

 

  نينين  ال   ينين ا اينينينين   ينين 
اينينين   اينينين    ينينينه  ينينين   لكينينين 
ح     ينين  ينين    تينينملينينينينَّ
  بينين ينين   لينين ينينلينينيد تينين ينين ى
     ينينين  اينينينهه    ينينين  ينينين 
 ر ينينينينهللت  ود لينينينين   ينينينين 
 نينين ًينينينينجه اينيند  ر ينين  ينين 
    ينين   ينين    هينينينين ينين ينين  ينين 

 

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


 

12  msartawi@gmail.com 
 

يف بالشاعر  :التعر
 م، و لِد وتوف ِي في لبنان، كان كاتب ا وشاعر ا، وهو يدعو في القصيدة إلى1551-1111 س:حليم دم و

 التمسك باللغة العربية والافتخار بها.
 :المفردات

 هاهواها: حب  
 ى: ظهرتجل  

 الجاه: المنزلة والقدر
 تفانى: بذل جهده

 اصطفى: اختار
 :الأسئلة

 الشاعر متيم ومغرم باللغة العربية ج:  ماذا يحب الشاعر؟ س:
 هما العز والعلم ج:  ما الذي تباهى باللغة العربية؟ س:
 أنها لغة المجد والجاه -2أنها لغة الأجداد    -1 ج: لغة العربية ذكرهما الشاعر؟هات صفتين ل س:
 سك باللغة العربية والافتخار بهايدعوهم للتم ج: إلام  يدعو الشاعر العرب؟ س:

 
  بإيجاز شرح القصيدة

 أنا لا أهوى سواها …البيت الأول: لا تلمني في هواها 
 ية فأنا لا أحب  سواهالا يعاتبني أحدكم لحبي اللغة العرب

 كل نا اليوم فدها… البيت الثاني: لست وحدي أفتديها 
 كلنا نضحي من أجل الحفاظ عليهابل  ،العربيةلست الوحيد الذي يقدم نفسه فداءً للغة 

ت في دِماها… البيت الثالث: نزلت في كل نفٍس   وتمش َّ
 قناها داخل كياننا كما الدم يسري في عرويؤكد الشاعر أن اللغة العربية أصيلة في عروقنا جميعًا وأن
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 وبها العلم تباهى… : وبها العز ُ تجلى الرابعالبيت 
 بحضارة العرب وأمجادهم ظهرت اللغة العربية وانتشرت، وبعلومهم التي س ط  رت بالعربية كان الفخر

 زادها مجد ا وجاها… : كلما مر  زمانالخامسالبيت 
 ويزيد ذلك مع مرور الزمنها وقدرها تبقى اللغة العربية لها منزلت

 رفع الل  ه لواها… البيت السادس: لغة الأجداد هذي 
 القرآن ال كريم فهي لغةهي لغة الأقدمون من أجدادنا الذين سبقونا، قد رفع الل  ه شأنها 

 نهضة تحيي رجاها… البيت السابع: فأعيدوا يا بنيها 
  لإحيائها من جديد إعادة مجد اللغة العربية يدعو الشاعر العرب إلى

 في هواها واصطفاها… البيت الثامن: لم يمت شعٌب تفانى 
 بهمفلا تموت أي حضارة لغة شعوبها باقية في قلو  ،بأن حياتهم من حياة لغتهم يؤكد الشاعر للعرب

 
 :الرئيسيةلفكرة ا

  ن ال كريمآقرفهي لغة المجد والعز ولغة ال ،افتخار بهامسك باللغة العربية واللتا لىإالعرب  الشاعريدعو 
 

ي    تعليمات أستاذهلزم الطالب التقي د بتنبيه: شرح القصيدة في الامتحان النظري يعود لأستاذ المادة، و
 ا من الفقراتلقصائد وغيرهيضيفه من المعاني والشروحات ل وما
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 في العمل حياةثالثة: الالوحدة 

 حب ة  قمح
 لكل شيءٍ مهما صغ ر  عمٌل وفائدةٌ :  الفكرة الرئيسية

 المعجم والدلالة:
 خر من الطعامد َّ : ما ي  المؤونة

 ستخدم لتفتيت السنابلآلة من الخشب ت   س:دراالم  
 قطع بها الزرعي   أسنانٍ  : آلة من الحديد ذات  نجلالم  
 فصل بها القمح عن التبن: آلة خشبية ي  ذراةالم  

 جدي قصة شعبية؟ يروي -2الماء النبات    يروي -1ما الفرق في المعنى بين:  س:
 قص ُ ي -2   يسقي               -1          ج:

 عظيم؟ خ لقٍ أنت صاحب  -2 كثير   خ لقٌ مات  -1ما الفرق في المعنى بين:  س:
جي ة -2         ناسبشر،  -1                  ج:  شيمة وس 

ٌ تْ ر  ا، تذك َّ ح  ر  ف   :الدرس أضداد الكلمات التاليةمن  هاتِ  س:  ض ر ُ ، أَ ، متواضعة
ِ تذكرتْ           ان  زْ ا: ح  ح  ر  ف   ج: : أنْف ع         تْ : نسي ِ رةٌ            أضر ُ  متواضعةٌ: متكب

نبيه: في الأضداد والمعاني نأتي بنفس الوزن للاسم أو الفعل، مثال: تذكرت  ضد  ها نسيت  )فعل ماضي ومؤنث(، بينما ت
 جاء ضد يتذكر  فالجواب: ينسى، معنى يروي: يسقي، معنى تروي: تسقي .. وهكذا لو

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 ةٌ ومتكبر صغيرةٌ  قطرة  ماءٍ  ج: ما صفات قطرة المطر؟ س:
 في السحابِ  معلقة   بقيتْ  ج: أين بقيت قطرة الماء؟ س:
 يسقي الزرع ويروي الإنسان والحيوان والنبات ج: ما فوائد المطر؟ س:
 ماذا حصل للقمح عندما قررت قطرات الماء عدم النزول من السماء؟ س:
 هاا على بناتِ حزن   الخضراء   جف الزرع وماتت السنابل   ج:
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 ها غابت في الأرض ولن تخرج؟القمح بعدما عرفن أن   ما موقف أخوات حبة س:
 قررن أن يفعلن مثلها ج:

 ما رأيك بما فعلته قطرة الماء وحبة القمح؟ س:
ه كان حبة  وحبة   ،قطرة  و قطرة   الأنهار  ال كبيرة  كانت عمل غير صحيح؛ لأن َّ  ج:  .والطعام كل ُ

 ما الدرس المستفاد أو الفكرة الرئيسية من الدرس؟ س:
ٌّ الآخرين –الإيثار وترك الأنانية  –أهمية التعاون  :ج  حب 

 أهمية التعاون ج:اقترح عنوان ا آخر للقصة   س:
ية  :التراكيب والأساليب اللغو

 المذكر والمؤنث
ث ا ر ا ومؤن َّ  الاسم ينقسم من حيث التذكير والتأنيث قسمين: مذك َّ

 علامات التأنيثالاسم المذكر: ما دل  على مذكر، ولم ينته بعلامةٍ من 
الاسم المؤنث: ما دل  على مؤنث، وانتهى بعلامةٍ من علامات التأنيث الثلاث وهي: التاء المربوطة نحو 

 فاطمة، والألف الممدودة نحو نجلاء، والألف المقصورة نحو سلمى.
ر ا منتهي ا بعلامة تأنيث، مثل: حمزة، وقد يكون مؤنث ا غير منتهٍ بعل مة تأنيث مثل اوقد يكون الاسم مذك َّ

 تغريد.
 :التدريبات

 اذكر مؤنث الأسماء الآتية: ديٌك، معل ِمٌ، طبيٌب، أسدٌ، رج لٌ  س:
 دجاجةٌ، معلمةٌ، طبيبةٌ، لبؤةٌ، امرأةٌ  ج:

 حو ِل من المذكر إلى المؤنث في الكلمات الآتية: طالٌب، مهندٌس، ممر ٌِض  س:
ٌ  ج:  طالبةٌ، مهندسةٌ، ممرضة

ه  على تنظيِف غ رفتهِ )سميرٍ( ف ضع )سلمى( بدل ا من س:  ي الجملة الآتية وغي ِر ما يلزم: ساعد سميرٌ أم َّ
ها على تنظيِف غرفتها ج:  ساعدْت سلمى ُأم َّ

 

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


 

16  msartawi@gmail.com 
 

ِ اسٍم مما يأتي: ل بنى، ل مياء، خولة   س:  اذكر علامة التأنيث في كل 
 : الألف المقصورةل بنى -
 لمياء: الألف الممدودة -
 خولة: التاء المربوطة -

 :ابةالكت
 :كلمات فيها حروٌف ت نطق ولا ت كتب

بعض الأسماء فيها حرٌف ي نطق ولا ي كتب، ومن هذه الأسماء: )هذا، وهذه، ول كن َّ ...( ومن الخطأ 
 أن ت كتب الألف فيها. الأصل توافق اللفظ مع الكتابة، ووجود كلماٍت تخالف ذلك قليٌل.

 :التدريبات
 :طق ولا ي كتب في ما يأتياستخرج الكلمات التي فيها حرف ي ن س:

 هذه ج:      هذه أمةٌ تاريخها مشرٌق     -1
ه اعتذر بعد ذلك             -2 ِ زميله، ل كن َّ  ل كن ه، ذلك ج: أخطأ حس ان  في حق 
 الرحمن ج:      عبد الرحمن  طالٌب مجتهدٌ  -3

 اقرأ النص الآتي، واستخرج منه الكلمات التي فيها حرٌف ي نطق ولا ي كتب: س:
يٍق واسعةٍ بصحبةِ سرْنا  ي أولئكفي طر يصين  على معرفةِ تاريخهِ الطو ِل، الج نودِ ح ر اِس القصرِ، وك ن ا حر
جيب  عْن أسئلتنا، و هذهيستفهم  عن بانيهِ، و فهذا ه  عْن ساكنهِ، والدليل  ي  و ِب  معلوماتنا أحيان ا ي ص ل كن َّ

 التاريخية غير الصحيحةِ.
 :الإملاء

 م.ي ترك لتقدير المعل ِ 
 :التعبير

 (اكتْب موضوع ا عن )عمل الخير س:
 فقرة مفيدة ليكتب بأسلوبه، 33يستعين الطالب بالأفكار المذكورة في الكتاب ص ج:
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 رابعة: حفظ الل  سانالالوحدة 

 اليمامة والصي اد
ين:  الفكرة الرئيسية  اللسان سلاٌح ذو حد َّ

 المعجم والدلالة:
 قليلة العقل الحمقاء:
 نيع: المالمكين
 لاميي وك  قِ طْ : ن  منطقي

 : مرضداء
 مئِ : س  مل  

 : طافحام
 : مختفيةستترةم  

 : البستانالروض
 آمنة؟أحب جدتي  -2في عشها   آمنةعاشت اليمامة  -1ما الفرق في المعنى بين:  س:
 اسم علم مؤنث -2            غير خائفةمطمئنة  -1                 ج:

 الل  ه خطاك؟ د  سد َّ  -2سهم الموت   د  سد َّ ونحوه  -1ما الفرق في المعنى بين:  س:
 وف ق -2       صو ب، وج ه       -1                 ج:

 البناء الجديد؟ ل كت  م   -2             منطقي         ل كت  م   -1ما الفرق في المعنى بين:  س:
ِ ح   -1                 ج: ِ  -2   به     ت  ، تحكم  وص نت   ظت  ف  ه  تل كت  مْ ا

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 آمنة في عشها مستترة بأعلى الشجرة كانت ج: أين كانت اليمامة حين أقبل الصياد؟ س:
ه لها ج: كيف تنبه الصياد إلى اليمامة؟ س:  يبحث عم َّ  هعندما صاحت به وسألت تنب َّ
 سدد إليها سهم الموت ورماها ج: ماذا فعل الصياد حين رأى اليمامة؟ س:
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 لمقصود من عبارة "مل كت نفسي لو مل كت منطقي"؟وضح ا س:
 حفظت نفسي وحياتي لو حفظت لساني وكلامي ج:
 صنت  نفسي عن الهلاك لو حفظت  لساني ولم أنطْق بهأو    

    أعْد رواية القصيدة على شكل قصة أمام زملائك س:
 يعتمد الطالب أسلوبه في رواية القصة ج:

 ة حفظ اللسان        اذكر موقف ا مر َّ معك عن أهمي س:
 يستذكر الطالب موقف ا أخطأ فيه بسبب لسانه ج:

ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 لجملة الاسميةا

يكو ِنان مع ا جمل ة  الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدُأ باسٍْم. وتتكون من ركنين أساسي ين هما: المبتدُأ والخبر ، و
 مفيدة  تام ة المعنى.

 مرفوع تبدأ به الجملة الاسميةالمبتدُأ: اسم 
ا. يكون مرفوع ا أيض  َّ المعنى إلا  به، و خب ر  به عن المبتدأِ، ولا ي تِم ُ  الخبر: ما ي 

 :التدريبات
ِ خبرٍ في الجمل الآتية، مع ضبِط أواخرِ المبتدأ: س:  املأ الفراغ بالمبتدأ المناسب لكل 

1-  ِ ْ الم ٌ  آة  ر  لامعة
واء  ال -2  نافعٌ  د َّ
ٌّ  المؤمن   -3  قوي 

 املأ الفراغ بالخبر المناسب لكل مبتدأ في الجمل الآتية، مع ضبط أواخرِ الخبر:س:
ٌ الثمر   -1  ناضج
ٌ المدرسة   -2  قريبة
 نورٌ العلم   -3

ٍ منها: س:  اكتب ثلاث جمل اسمية واضبط المبتدأ والخبر في كل 
ْدق  م نْجاةٌ     - ٌ  -القِراءة  مفيدةٌ          -الص ِ  الحديقة  جميلة
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 دأ والخبر في الجمل الآتية:عي ِن المبت س:
1-  ٌ ٌ  المبتدأ: الصدق      الصدق  فضيلة  الخبر: فضيلة
ٍح مائي ٍ على الأرضِ  -2  الخبر: أكبر    المبتدأ: المحيط   المحيط  الهادئ  أكبر  مسط َّ
 الخبر: نشيطٌ   المبتدأ: الفلاح       الفلاح  نشيٌط في عملهِ  -3
ٌ  مبتدأ: عصفورٌ ال  عصفورٌ في اليدِ خيرٌ من عشرةٍ على الشجرة -4  الخبر: خير
5-  ٌ ٌ   المبتدأ: اللوحة      اللوحة  التي رسمها أخي جميلة  الخبر: جميلة
 :الكتابة

 :المد  في أو ل  الاسم ووسطه
الهمزة في الاسم إذا تبعتها ألٌف ت كتب على صورة )آ( سواءٌ أكانت في أول الاسم أم في وسطه، وت سم ى 

 .همزة المد
 :التدريبات

ية، ولاحظ كتابة همزة المد  فيهااقرأ ال س:  آماٌل، آراءٌ، آلاءٌ، مآٌل، ظمآنٌ  :أسماء الآتية قراءة جهر
، امين س:  ضع همزة المد في المكان المناسب من الأسماء الآتية: اوى، لالئ ، مارب 
: مآرب    لالئ : لآلئ     اوى: آوى    ج:  امين: آمين مارب 

 آدم، آلاء، آية، آيات، آمال ج:زة المد          اكتب في دفترك خمسة أسماءٍ فيها هم س:
 :الإملاء

 ي ترك لتقدير المعل ِم.
 :التعبير

، الصدق   س: ، الكلام  الحسن  َّا مما يأتي في جمٍل مفيدةٍ تام ة المعنى: العاقل ، الأحمق   استخدم كل  
 المجتهد  في دينه ودنياه هو العاقل   -
 الأحمق  متهورٌ  -
 القلبِ  الكلام  الحسن  قريٌب من -
ْدق  م نْجاةٌ وال ك ِذب  م هْواةٌ  -  الص ِ
 (حفظ اللساناكتْب موضوع ا عن ) س:
 ، ليكتب بأسلوبه فقرة مفيدة41المذكورة في الكتاب ص والعبارات يستعين الطالب بالأفكار ج:
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 لخامسة: أم ُّ المدارس  االوحدة 

ي ة    مدرسة  السل ط  الث انو
ية كمعلمٍ أهمية مدرسة السلط:  الفكرة الرئيسية  نفي الأرد حضاري ٍ  علمٍي   تربوي ٍ  ة الثانو

 المعجم والدلالة:
 : بناء مشهورمٌ ل  ع  م  
 : زمنده  ع  
 : أنحاءجاءأر  
 فرِ شْ : الم  ل  ط  الم  
 فيه حركات ال كواكب ت عي ن   : موضعٌ دص  ر  م  

 : الإحسانالفضل  
 : كثيردٌ حاش  
 : أثنى عليه ومدحهبه أشاد  

 : تنال مكانةتحظى
 عم: ددٌ ف  ر  

ٌّ ، الفقراء  القديم  ما أضداد الكلمات التالية:  س:  ، البعيدة  ، خارجي 
ٌّ        : الأغنياء  الفقراء    القديم: الحديث   ج: ٌّ خارجي   : القريبة  البعيدة          : داخلي 

ٌ  س: ، مبيٌت، رِعاية ج   استخدم كل  كلمةٍ من الكلمات الآتية في جمٍل مفيدةٍ: تخر َّ
 ي ة اللغاِت بامتيازٍ تخر ج  الطالب  من كل -
 مجهزٌ بالكاملِ  سكِن الطالباِت مبيتٌ  ل دى -
-  ٌ يةِ رعايةٌ صحي ةٌ متقدمة  في المدينةِ الطبيةِ العسكر

 
 
 

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


 

21  msartawi@gmail.com 
 

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
ية معلم   س: َّ لماذا تعد مدرسة السلط الثانو ي   بو َّا تر َّا وعلمي   ي    ا؟ا وحضار
ج منها ( وتخر َّ م1543-1525عهد الإمارة )لأنها كانت المدرسة الوحيدة في الأردن طوال  ج:

 الذين كان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله
 ما دور الخريجين الأوائل في الاردن؟ س:
ية  ج: ية والقضائية والفكر كان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث في مختلف المجالات السياسية والإدار

 والأدبية
 كيف شارك الناس في بنائها؟ س:
ِ ج   ج: ياء، ووضع الملك عبد الل  ه الأول حجر الأساس.م  عت التبرعات من المواطنين ومن الأثر

 ما أهم أقسام المدرسة؟ س:
 ملاعب  .1
 من الدول الأخرى نأتوكانوا يقسم داخلي لطلاب المبيت الذين  .2
 مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن أول  .3
 يأول مرصد جو   .4

 ظيت المدرسة باهتمام الهاشميين؟كيف ح س:
ال الفكر ردن برجأزارها الملك الحسين أكثر من مرة، وأشاد بدورها التربوي ال كبير في دعم ال .1

 والسياسة
 حفظه الل  هما زالت تحظى برعاية الملك عبد الل  ه الثاني و .2

 كيف تحافظ على مدرستك؟ س:
 المحافظة على مرافق المدرسة وعدم العبث بممتلكاتها .1
 النفايات في مكانها المخصص إلقاءحافظة على نظافة المدرسة والم .2

 المدرسة هي بيتنا الثاني "كيف تطبق القول على نفسك"؟ س:
 وكأنها بيتي فهي سر نجاحي ،ظافتهالا أعبث بمرافقها وأحافظ على ن ج:
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ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 مراجعة أقسام الكلام والمذكر والمؤنث والجملة الاسمية

ةِ قائِل ة : يسْ  َّل  أي اِم الم ْدر س  ِ  ت ْقبِل  و ص ف ْت ج نى لَِأخيها راِشدٍ َأو َّ ِل ب ة  في الْي وِم اْلَأو َّ ل ب ة  الْم ْدر س  َّةٍ،الط َّ ح ب َّ  ف ر ٍح و م 
ةِ، ب عْد  الْع وْد ةِ مِن   يْفِي َّ ف   الْع ْطل ةِ الص َّ ي لْت قي الط الِب  رِفاق ا َأعِز اء ، و ي ت عر َّ د   ِإلى ز م لاء  ج د دٍ في و  ي ت ز و َّ ف ِهِ، و  ص 

    ﴾و ق ْل ر ب ِ زِْدني عِلْم ا﴿ عالى:بِالْعِلْمِ و الْم عْرِف ةِ. قال  ت  
ابِِق:  س: ِ الس   اْست ْخرِْج مِن  الن َّص 

ر ا -1  ، العلم، زملاء  ا، رفاق  راشدٍ، الط الب   ج:     اْسم ا م ذ ك َّ
ث ا -2  ، المدرسة، محبة، العطلة، العودة، المعرفةج نى ج:     اْسم ا م ؤ ن َّ
3-  ِ  ماضي: وصفْت/ مضارع: يستقبل / أمر: ق لْ  ج:  و فِعْل ا م ضارِع ا، و فِعْل  َأْمرٍ  عْل ا ماِضي ا،ف

 ِصْل بين الاسم المذكر والاسم المؤنث الخاص به س:
ج ل                            اْلُأم ُ   الر َّ

 الْم رَْأة            اْلَأب                  
 الْ ج م ل                          الْب ق ر ة  

وْر                      الن اق ة           الث َّ
 :مل الآتيةج  ع ي ِنِ الْم بْت د َأ و اْلخ ب ر  في الْ  س:

 الخبر: نورٌ   المبتدأ: العلم       الْعِلْم  نورٌ  -1
يْفِ  -2 ْمس  ساطِع ةٌ في الص َّ ٌ  مبتدأ: الشمس  ال  الش َّ  الخبر: ساطعة
َّْمر  غِذاءٌ لِلِْإنْسانِ  -3 ٌ   المبتدأ: التمر     الت َّ  الخبر: غذاء
 الخبر: جميل    المبتدأ: الورد     الْو ْرد  ج ميل  الر اِئح ةِ  -4
 :الكتابة

 :مراجعة النون الساكنة والتنوين، وهمزة المد، والحروف التي ت نطق ولا تكتب في الكلمات
 قراءة  متأني ة  ثم  أجْب عم ا بعده: اقرأ النص   س:

قدِ أو الهلاِك، ومْن هذهِ الآداِب  جِب  على المرءِ ألا  ينأى عنها، حت ى لا يكون  ع رضة  للن َّ يِق آداٌب ي  للطر
ين  أو تْصدِم ه  سي ارةٌ،  أل ا يْأك ل  وهو سائرٌ، ولا يقرَأ في كتاٍب أو صحيفةٍ حت ى لا يصطدم  بغيرهِ من السائر
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ما يجب  على المرْءِ أْن يسير  على الر َّصيِف، ولا ي سْرِع  أْو ي بْطِئ  في سيْرِهِ. فإْن ف ع ل  ذلك  س ما خ ل ق ه، ك
 وحافظ  على ن ْفِسهِ وغ يْرِهِ.

 استخرج من الفقرة السابقة: س:
ن ا:   -1  آداٌب، ع رضة ، سائرٌ، كتاٍب، صحيفةٍ، سي ارةٌ  ج:     اسم ا من و َّ
 مِْن، َأْن، ف ِإنْ  ج:   نوٌن ساكنةٌ:  كلمة  آخرها -2
3-  :ٌَّّ  آدابٌ  ج:     كلمة  أو لها مد 
 هذه، ذلك ج: كلمتين فيهما حروٌف ت نطق ولا ت كتب:  -4

 ضع الهمزة على ألٍف )أ( مر ة، وهمزة المد )آ( مرة في الفراغ في الكلمات الآتية ثم اقرأها: س:
 مِْرآةٌ         ْرأةٌ م   -
 آم ن     َأمِن   -
   آخ ذ     َأخ ذ   -

 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
م  ما يأاستخدم  س:  تي في جمٍل مفيدةٍ: أفْواٌج، مدرستي، العِلْم ، الت قد ُ

 تخر ج  من هذه المدرسة أفواٌج من الطلابِ  -
 مدرستي سِر ُ نجاحي  -
 العِلْم نبراس  الحياةِ  -
م هو نتيجة  تفو ِق الإنساِن أو المجتمعِ  -  التقد ُ
 (اكتْب موضوع ا عن )مدرستك س:
 ، ليكتب بأسلوبه فقرة مفيدة51يستعين الطالب بالأفكار والعبارات المذكورة في الكتاب ص ج:
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 حسني فريز -  أم المدارس :المحفوظات
 كينينيني حينينينه أ  ينينينحد  ينينينّ  لمينينينه  ّ  ن مينينين 
  ّم   اينينينينينينين         ينينينينينينينهد   ينينينينينينين لي
  ربي  ينينينينينينينين   ش ا  ينينينينينينينين   فينينينينينينينين     
  ى  أ ظينينينينينينينحد    ر ينينينينينينين   بد  ل ينينينينينينين 
    ينينينينينينين ا  ف ر  ل  يينينينينينينينهلل       ينينينينينينين 
ينينينينينين  ل ه ِغينينينينينين ُ  ينينينينينينّ  د ل  ينينينينينيني  ه   ى  

ل   ينينينينين   لمينينينينينه ر          كينينينينيني  اظينينينينينحد  ظ 
 

ل   لغينين يللسينينين ي يينين    ح  ينين    ا   ُ 
  ر ينين ع عينينمينين ا  لينين  اينينينين ينين    ينين ينين ي
   ل ينينينينيينينمد  أينينر    اينينينين  ينين د  ينين    
ا  لينينين بينينينيينينينهلل  يينينين ي ع    غينينيناينينين ة حينينيند
 نينين  ينينيينينحد    ينيناينين ينين تينين ينين    ينين ي
   ينينّ  اينينينين ينين ينينط  لينينه ينينج  ِ ينين ينين  

اينين  اينين   ينين   لينينت   حد أينيند َّ  ينين ينين    حد    لينيند ينين  
 

يف بالشاعر  :التعر
بية في الأردن، ومن أوائل الخريجين الجامعي ين، وهو كاتٌب وشاعرٌ  حسني فريز: من كبار رجال التر

بية والتعليم، صدر له عددٌ من المؤلفاِت منها هياكل الحب  وبلادي وقصص من  عمل في مجال التر
ية   م.1515بلدي. وُألقيت هذه القصيدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة السلط الثانو

 :المفردات
 : نوع من الطيورقبرة

َّناجيت  ا: تحدثت سر  
 : نواحيهاجنباتها

 : أتمنى لأن أكون مثلهطب  غ  أ  
 : فهِملق ن
 : فه م وعل ملق ن

 :الأسئلة
 ما مناسبة إلقاء القصيدة؟ س:
ية ج:  م1515سنة  بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة السلط الثانو

 المدن؟ الشاعر مدينته أكثر من كل لماذا أحب   س:
يات ج:  سحر الطبيعة ومكان أصدقائهففيها  هلأنها موطن آبائه وأجداده ومكان طفولته وذكر
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 كيف ينظر الشاعر إلى معلم الأجيال؟ س:
 ينظر نظرة غبطة ويتمنى أن يكون مكانه ومثله في إخلاصه ج:

 ماذا قصد الشاعر بقوله: "ولقنت أو لق نت حر مقالي"؟ س:
 م من معلميه وكم عل م الطلاب في مدرسة السلط من مختلف العلوم والمقالاتيذكر الشاعر كم تعل ج:

 اقترح عنوان ا آخر مناسب ا للقصيدة س:
ية ج:  مدرسة السلط الثانو

 
  بإيجاز شرح القصيدة

  

 للسلط موقعها الحبيب الغالي… كم قد حببت  من المدائن إنما البيت الأول: 
 قد أحب َّ الشاعر  مدنًا كثيرة، ل كن لمدينة السلط مكانة خاصة في قلبه

 ورفاق عمري الراسخون ببالي… أمي هنا وأبي ومهد طفولتي البيت الثاني: 
 دينة السلط أنها موطن طفولته ففيها عاش مع والديه، وفيها أيًضا أصدقاؤه من أسباب حب  الشاعر لم

يفها وشتاؤها البيت الثالث:   والصيف أحلامٌ وسحر جمالِ … وربيعها وخر
أيًضا من أسباب حب   الشاعر لمدينة السلط أجواؤها الطبيعية وما تشهده خلال العام من فصول السنة: 

يف والشتاء والصي ةالربيع والخر  ف خاص 
 ق برة الربيع الحالي وغناء …إن ي حفظت زهورها وبقولها : الرابعالبيت 

 فصل في رةب  ق  ال ناءغوومن حب  ه للسلط حفظ أشكال زهورها وبقولها )كالحمص والعدس والفول( 
  تتصف بلحن وغناء فريد ورنوع من الطي :القبرةو .بيعالر  

 ماليآفي جنباتها  ناجيت   …ي هذه الدار الرفيع مقامهاف: الخامسالبيت 
ية درسةمنواحي وجنبات ي ف  حلامهأماله وآا بسر    ث الشاعرتحد  رفيعة كانة مالتي لها  السلط الثانو

 طفالأبخدمة ال ومن استقل   …ا خلص  م م  عل ِ غبط من ي  أي لن  إالبيت السادس: 
ويتمنى لو كان  (طفالأال)خاصة مربي الجيل الصغير  ،في عملهم المتفاني ل  معال تجاه بالغبطة الشاعر يشعر

 مكانه
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ِ ول   …ها بظل ِ  م المدارس كم هنئت  أالبيت السابع:  ْ ق ِ و ل  أ ت  ن  مقالِ  حر َّ  نت  ق 
ية بى م  س درس فيها  ،ةسا في تلك المدرعاش سعيدً  نهأ وقال ،المدارس م   أالشاعر مدرسته السلط الثانو

 فيهام عل َّ  ايضً أونهل العلم من المعلمين و
 

 :الرئيسيةالفكرة 
ِ  الشاعر مدينته السلطيمدح  يعب  هو مدرسة السلط وبالنسبة له م فيها ل  عْ هم م  أل ع ذكرهم ،هالر عن حبه و

ية   الثانو
 

يلزم الطالب التقي د بتعليمات أستاذه  تنبيه: شرح القصيدة في الامتحان النظري يعود لأستاذ المادة، و
 يضيفه من المعاني والشروحات في القصائد وغيرهوما 
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 لسادسة: في الاتحاد قوةاالوحدة 

 لت  يوم  أكل  الثور  الأبيض  ك  أُّ 
 في الاتحادِ قو ةٌ وفي الفرقةِ ضعٌف :  الفكرة الرئيسية

 المعجم والدلالة:
 مرعى واسع فيه عشب كثير ج:مر

 : الم كر والخديعةالحيلة
ه  يفتك  به  : يفترس 

 : م راد ه  وم ْطل ب ه  م ب تغاه  
 ً  ا: خوف  خشية

 ت: قل َّ نقصت  
 منخفضٍ  : بصوٍت همست  

ٌ  س:  ض  ف  ، ر  ل ُ ضِ ، ي  ر  ب  ، أدْ ما أضداد الكلمات التالية: مجتمعة
 رفض: وافق         يضل: يهتدي           أدبر: أقبل              مجتمعة: متفرقة ج:

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 كانت تأكل العشب وترعى في المرعى بأمان ج: لثيران الثلاثة في المرج؟كيف كانت حياة ا س:
 أن تجتمع عليه فتفتك به خشية   ج: ا؟لماذا لم يفتك الأسد بتلك الثيران جميعها مع   س:
يقة التي اتبعها الأسد للقضاء على الثيران؟ س:  ما الطر
ِ  ج:  د لوحده وفتك بهده حتى بقي الثور الأسولوح ق بين الثيران فيفتك بكل ثورٍ فر ِ ي  استخدم الحيلة ل

يه الأبيض والأحمر؟ س:  صف موقف الثور الأسود من الأسد حين تخلص من أخو
ِ : أُ أدرك أنه لاحق بصاحبيه فصاح قائلا   ج: ِ أُ  يوم   لت  ك  الأبيض الثور   ل  ك

 فيم يضرب المثل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"؟ س:
 الاتحاد قوة في الفرقة ضعف وفي يضرب في أن   ج:
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 استخلص السبب الذي أد ى إلى كل نتيجة في ما يأتي: س:
ر الأسد  أن ي عْمِل  الحيلة على الثيران - ن من القضاءِ عليها ج:   قر َّ  حتى يتمك َّ
 أدرك أن ه لاحٌق بصاحبيه ج: صاح الثور الأسود: "ُأكلت  يوم ُأكِل الثور الأبيض" -
 ا؟ هاِت مثال ا على ذلكهل يمكن أن تحدث هذه القصة في حياتن س:
 نعم، كحال الأم ة الإسلامية وضعفها وتفر قها فيتمكن الأعداء من النيل منها ج:

 ماذا نتعل م من هذه القصة؟ س:
 ما الفكرة العامة من الدرس؟ س:
 واحدة   اأن في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف ويجب علينا كعرب ومسلمين أن نكون متحدين ويد   ج:

 ﴾قواا ولا تفر َّ واعتصموا بحبل الل  ه جميع  ﴿قوله تعالى:  ا منانطلاق  
 في الاتحاد قو ة ج:   اقترح عنوان ا آخر مناسب ا للقصة س:

ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 الجملة الفعلية

 أمر. وأمضارع،  وأفعل ماض، ما إ :هي كل جملة تبدأ بفعل
 :التدريبات

  اسمية الآتية إلى جمل فعليةحو ِل الجمل ال س:
 يرفع  الجود  قدر  ال كريمِ  ج:  الجود  يرف ع  قدر  ال كريمِ  -1
 ي نبِت  الأمل  السعادة   ج:   الأمل  ي نبِت  السعادة   -2
َّ  ج:    الحق ُ يعلو -3  يعلو الحق ُ

 حو ِل الجمل الفعلية إلى جمل اسمية: س:
ِ ق  الطموح  النجاح   -1  ح  الطموح  يحق ِق  النجا ج:   يحق
 مروة  تفهم  دروس ها ج:   تفهم  مروة  دروس ها -2
 الصدق  ينجي صاحب ه ج:   ينجي الصدق  صاحب ه -3

ِف الأفعال الآتية في جمٍل مفيدةٍ من إنشائك: ترعى، ينال، أكلْت، اقتر   س: ِ ب  وظ   ف، أطِْع، ق
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 ترعى الدولة  مواطنيها بالخدمات المتنوعةِ  -
ق ه   -  ينال  المجد ُ ت ف و ُ
 مة  شطيرت هاأكلْت فاط -
 اقترب  أحمد  من خط نهايةِ السباقِ  -
ه ما -  أطِْع والديك وبِر َّ
 قِْف للمعل ِم وفِهِ التبجيلا -
 استخرج من الفقرة الآتية جملا  فعلية : س:

سأل الطالب أستاذ ه: ما الصفات التي تجعل  المعلم  ناجح ا في تأدية رسالته؟ فأجابه: إن َّ من أهم ما ي ساعد 
ا عليهم، يرشدهم إلى منهٍل صاٍف حيث ينهلون علوم ا المعلم على أ يص  ا لتلاميذه، حر داء رسالته أْن يكون محب  

 ،ِ ي ة التعبير، والجرأة  في الحق  يغرس  فيهم حب  الوطِن والانتماءِ إليه، واحترام الرأِي الآخر، وحر تنفعهم، و
يقف منهم وقفة الأِب العطوِف، يلقى الواحد منهم بابتسامةٍ تب  عث  الفرح  والسرور .و

 سأل الطالب أستاذه/ يرشدهم إلى منهٍل صاٍف/ يغرس  فيهم حب  الوطِن/  ج:
 يقف منهم وقفة الأب العطوف/ يلقى الواحد منهم بابتسامةٍ     

 :الكتابة
 :كتابة الألف المقصورة القائمة وعلى شكل الياء غير المنقوطة

ضارعها في أواخر الأسماء والأفعال الثلاثية التي ينتهي م الألف المقصورة القائمة على صورة )ا( ت كتب
بالواو. الألف المقصورة على صورة ياء غير منقوطة )ى( ت كتب في أواخر الأسماء والأفعال الثلاثية التي 

فتيان، ومن المفرد:  –ينتهي مضارعها بالياء، ويمكن معرفة أصل الألف المقصورة من المثنى، مثل: فتى 
 .ربوة –ربا 

 لتدريبات:ا
ِ كْ أَ  س: ْ  لِ م ِ  راغ  ف  ال ْ  رِ واخِ   )ا ، ى( في أَ ب ِ الْ  لِ م  ج  في الْ  ماتِ لِ ك  ال ِ ي  آت  :ة

ْ  قضى -1 ِ ال ْ قاضي ب  .لِ دْ ع  ال
ْ   ىنج   -2  .مار  الث ِ  اح  ل  ف  ال
ْ دِ ل  ب   م  ل  ع ناـــْت ر  م  س  ر   -3  غالي.نا ال
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ْ  هاتِ  س: ِ ال ْ  ل  عْ ف ِ  ي  ماضِ ال ْ ل ْ أَ ل ِ الْ  عالِ ف  : ةِ ي  آت
ْ ي    ج: ْ ي   - : رمىميرْ ي   - جرى: ريج ْ ي      - : عفا فوعْ ي   - : حبابوح  : دنانودْ ي    -   : نوىوين

 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
 (اكتْب موضوع ا عن )أهمية الاتحاد والتعاون س:
 ، ليكتب بأسلوبه فقرة مفيدة31يستعين الطالب بالأفكار والعبارات المذكورة في الكتاب ص ج:
 ع رار -دعوةٌ إلى الوحدة  :فوظاتالمح

 اينينينينينينين ة   ن مينينينينينينين  ى  را اينينينينينينين    ل 
  ينينينينينهع     ينينينينين    ل ينينينينين  ل     لينينينينينجه 
  تينينينينينينينينه رو    ينينينينينينينينأ    ّم  نينينينينينينينين يد 
  ينينينين  ر كي  ينينينين ا  ب ينينينين د اد ينينينين   ي
  ينينينينينينه  روي   را  ب ينينينينينين د ت ر كينينينينينيني
  ومينينينين  ل ينينينيني  ينينينينهل   ينينينين  ت  لم لينينينين   

 

 اينينينين ينين د  لينين ينيناينين ة حينين ينينيينين ينينج  ِرأينين    
 ك فينينينينينين ّم ينينينين   عينينينين         

ِأينينينر     رأينينين  ينينين ينينيني  ينينين    ينينين    
  ينين    بينين ينين   ينينمينين  ينين ينيني  الّم
اينين كينيني  أينينرّم   ينين   ينين رُ   ينيند
يينين ّم  اينينينين ينين   ب ينينجت هينينينين ينين     ينيند

 

يف بالشاعر  :التعر
مصطفى وهبي التل  أشهر شعراء الأردن، ل ق ِب بِعرار. له ديوان شعر مطبوع )عشيات وادي اليابس( 

 وله مؤلفات في الأدب ومقالات.
 :المفردات

 : الهلاكالفناء
ِ : ل  تدارك  ق ونالح

 : أحسن الآراءرواجح الأحلام
 : جمع تالد وهو الموروث القديمالت  لاد

 : الجديد والحديثالطارف
 : الحنين والشوقبوةالص َّ 

 يام: الحباله  
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 :الأسئلة
 الفرقة بين العرب ج:      ما سبب الفناء في رأي الشاعر؟ س:
حذ ِر   ج:    يحذر الشاعر في البيت الثاني؟ مم َّ  س:  دلتمييز والتعصب تجاه الجنسية والبلمن اي 
 يدعوهم بأن يتحدوا من جديد ج: يدعو الشاعر في البيت الثالث؟ إلام   س:
 الشاعر إليهاالتي تجمع بين العرب كما أشار اذكر بعض الأشياء  س:
 أحزانهم وآلامهم -3جديدهم  -2ماضيهم  -1 ج:

 
  بإيجاز شرح القصيدة

  

 رحامأسبب الفناء قطيعة ال …ما ن  إرى سبب الفناء وأني إالبيت الأول: 
عر الشار صو   يو  ،دهمفرادها وعدم توح  أتفرق هو  وعدم تقدمها ممأهلاك الن سبب أالشاعر يقول 

  بقطيعة الرحم تفرق العرب والمسلمين
ٌَّّ …جهالة  دعوا مقالة القائلين فالبيت الثاني:   وذاك شامي هذا عراقي 

ي  بترك  سلامإمة العرب والألشاعر ادعو ي  خرآو بلد أق ر  ع  تجاه اء والبغضة العنصر
 حلامأرحامكم برواجح الأ … نتم  أمي أبي وأتداركوا بوالبيت الثالث: 

 راءآحسن الأ عتبااو بناء جلدتهمأمع  التوح دب نفسهم من هذه الفرقة والعصبيةأنقذوا ين أمنهم لب طيو 
 لاميآي وبعض همومكم هم   …وبعض مصابكم بلادكم بلدي ف: الرابعالبيت 

ً  ،ايضً أوطاننا واحدة ومشاكل كم هي مشاكلي وما يؤلمكم يؤلمني أكل  :يقولو   ي ذلكفا فكلنا نشترك مع
ِ ف: الخامسالبيت   ميحلاأناكم هو طارفي وم   …لادكم دياركم داري وبعض ت

 ما يخص  ا فييضً أو ،والحاضر لماضياتشترك في  واحدة فهي لبلدان العربيةا ن  أد الشاعر فيؤك   يعيد و 
 حلامأماني والأمن ال المستقبل

 ياميسعيي وغاية صبوتي وه   …لمثله  ن َّ إف كما ل كم هدٌف و البيت السادس: 
 قيقها يطمح لتحهداف و أفالشاعر يسعى لنفس ال ،سلامية واحدةإمة العربية الأهداف الأن أد يؤك   و 
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 :الرئيسيةالفكرة 
ية نلى الوحدة وإ الشاعريدعو   سلاميةإال مة العربيةأبناء الأبين بذ الفرقة والعنصر

 
يلزم الطالب التقي د بتعليمات أستاذه  تنبيه: شرح القصيدة في الامتحان النظري يعود لأستاذ المادة، و

 يضيفه من المعاني والشروحات في القصائد وغيرهوما 
 

)  :بلساٍن عربٍي  مبين )أحفظ 

ن ََجنيع  َوٱۡعَتصن ﴿ َۡبلن ٱَّللى واْ ِبن ْْۚ َوٱۡذك  م  ق وا ۡعَدآء  ا َوََل َتَفرى
َ
نت ۡم أ ۡم إنۡذ ك  ن َعلَۡيك  نۡعَمَت ٱَّللى واْ ن َ  ر  ُۡ لىَف بَ

َ
 فَأ

ٓ إنۡخَوٰن   نننۡعَمتنهۦن ۡحَبۡفت م ب
َ
ۡم فَأ نَن ق ل وبنك  ۡفَرةٖ م  ٰ َشَفا ح  نت ۡم لََعَ نۡنَها  ا َوك  م م  نيَِقَذك 

َ
بَ  ٱنلىارن فَأ نَك ي  ن  َكَذٰل  ُ

وَن  ۡم َتۡهَتد  نهۦن لََعلىك  ۡم َءاَيٰت ة   ٣٠١ٱَّللى  لَك  مى
 
ۡم أ ننك  ن م  وَن  َوتۡلَك  ر  م 

ۡ
وَن إنََل ٱۡۡلَۡۡين َوَيأ وفن يَۡدع  نٱلَۡمۡعر  ب

وَن  ۡفلنف  م  ٱلۡم  ئنَك ه 
ٰٓ ْولَ

 
نَكرنِۚ َوأ نيَن  ٣٠١َوَيۡنَهۡوَن َعنن ٱلۡم  ون واْ َكٱَّلى واْ منۢن َبۡعدن َما َوََل تَك  ق واْ َوٱۡخَتلَف  َتَفرى

يم   ۡم َعَذاب  َعظن ئنَك لَه 
ٰٓ ْولَ

 
ْۚ َوأ نَنٰت  م  ٱۡۡلَي   ﴾٣٠١ َجآَءه 

 المعاني:
        توحدوا وتمسكوا اعتصموا:
 : دين الل  هحبل الل  ه
                  : لا تختلفوالا تفر قوا

 : أصبحوا متحابينألف بين قلوبهم
   : اشكروا نعمة الل  هلل  هاذكروا نعمة ا

 : نجاكم منها )أي من النار(أنقذكم منها
 : أوشكتم على الهلاك )كنتم كافرين(كنتم على شفا حفرة

    : آيات الل  ه ودينهالبينات
 ي للنار(د  ؤ  الشر )الأعمال التي ت   المنكر:
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  ماذا تبين الآيات؟ س:
يصبحوا إخوان   .1 ن النار بأن ، فإن الل  ه قد أنقذهم ميختلفوا ا ولاأن الل  ه يدعو عباده للتوحد بدينه و

 .أصبحوا مسلمين
ينهون عن أعمال الشر التي تؤدي للنار، فيفوزون بالجنة .2  وأن يكونوا أمة يدعون للخير و
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 لسابعة: علمٌ وعلماء  االوحدة 

 ابن سينا
 دور العلماء في المجتمع وأهمية العلم:  الفكرة الرئيسية

 المعجم والدلالة:
 الحاكم : الوالي
 : معرفة وخبرةدرايةٍ 

 : توق عتنب أ
 : التفوقالبراعة

 : أوصاهم بهعهد به
 : شديدعضال

 ا: أصبح مشهور  ذاع صيته
 : منزلة عاليةمكانة مرموقة

 : طلب إليه الحضوراستدعاه
 ً  ا: ماهر  ابارع

 : منحه، أعطاهكافأه
 فرق في المعنى بين: س:

ِ ل   -1   هن ِ سِ ذهب الولد إلى الطبيب لعلاج  -2   ه ن ِ سِ  ب ابن سينا بشيخ الأطباء رغم صغرق 
 هسِ رْضِ  -2                    هرِ م  ع   -1 ج:
 الإسلام بين قلوب الناس فأل َّ  -2             ابن سينا كتاب القانون   فأل َّ  -1

نب  ت  ك   -1 ج:  ع، وح دم  ج   -2             ، دو َّ
يلة رونق   -2       رونق  ظلت جامعات أوربة تدرسه عدة  -1  الغزلان طو

 عضو صلب على رأس الغزال -2           مئات السنين  -1 ج:
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 كبير( شيخٌ )وأبونا  -2     الأطباء  بشيخِ لقب ابن سينا  -1
 كبير في السن -2    وسي ِد كبير ورئيس -1 ج:

ِف الكلمات الآتية في جمٍل مفيدةٍ: التفوق، نشأ، استدعى س:  وظ 
ل  الطب -نشَأ الطفل  في كنف والديه      -ٌل         التفوق  هدٌف نبي -  يبِ استدعى الأمر  تدخ ُ

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 ا على بخارىنشأ في ظل والده الذي كان والي   ج: أين نشأ ابن سينا؟ س:
 بها؟ ما أهم العلوم التي كان ابن سينا على درايةٍ  س:
ياضيات والفلأتعمق في ال مور الدين والفقه، ثمبأ كان على درايةٍ  ج:  سفةدب والهندسة والفلك والر

 على براعة ابن سينا في الطب؟ اذكر مثالا   س:
استدعاه سلطان مدينة بخارى إلى قصره ليعالجه من مرض عضال عجز عن علاجه الأطباء، فعالجه  ج:

 ابن سينا وكافأه السلطان
ِ عدد أهم الألقاب التي ل   س:  بها ابن سينا؟ ب  ق 
 شيخ الأطباء -3كبير أطباء السلطنة   -2الشيخ الرئيس   -1 ج:

 ما أهمية كتاب القانون؟ س:
 جامعات أوربة تدرسه عدة قرون  ظلت .1
 يعا إلى القرن السابع عشر ميلاديكان المرجع الأساسي لأطباء العالم جم .2

 اذكر أهم إنجازات ابن سينا؟ س:
يض تحت الجلد -2استخدام التخدير في العمليات الجراحية   -1 ج:  أول من حقن المر

 ما رأيك بابن سينا العالم والطبيب؟ س:
 رأيي أنه قام بأعمال عظيمة تخلد اسمه وذكره ونفع بها الناس كطبيب وعالم. ج:

 تعرفهموالمسلمين عرب من الاذكر علماء  س:
يات  ،جابر بن حيان في ال كيمياء ج:  ابن الهيثم في علم البصر
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 المجتمع؟ما دور العلماء في  س:
 العلماء هم ورثة الأنبياء -3العلماء يساهمون في تقدم الأمة   -2العلماء ينفعون الناس   -1 ج:

ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 إعراب الفعل

َّا على السكون، الفعل المضارع يكون: َّا على الفتح، فعل الأمر يكون مبني    الفعل الماضي يكون مبني  
 نصٍب أو حرف جزٍم وعلامة رفعه الضمةمرفوع ا إذا لم يسبقه حرف  -
 منصوب ا إذا سبقه حرف نصٍب مثل )أْن، لْن( وعلامة نصبه الفتحة -
 مجزوم ا إذا سبقه حرف جزٍم مثل )لمْ، لا الناهية( وعلامة جزمه السكون -

 :التدريبات
ِي ةِ، واْضبِْط ح ر ك ة  آِخرِهِ:   س:  ع ي ِنِ الْفِعْل  في اْلج م ِل اْلآت

ْف ل ْم  -1  الفعل: يتوقْف: فعل مضارع مجزوم  ن زول  الْم ط رِ  ي ت و ق َّ
ْ  زور  . ب  2 اح  م دين ة  الْب ت ي َّ  الفعل: يزور : فعل مضارع مرفوع  راالس ُ
ين   احْت رِمْ . 3  الفعل: احترْم: فعل أمر مبني على السكون     يا خالِد   آراء  اْلآخ ر
ل  الْم رْك ز  اْلأَ  ت نال  ع ل يْك  أْن . 4  الفعل: تنال : فعل مضارع منصوب و َّ
: فعل ماضي مبني على الفتح  الْم ه نْدِس  الْم شْروع   تْق ن  أَ . 5  الفعل: أتقن 
: فعل ماضي مبني على الفتح اْلح ج اج  ح وْل  الْ ك عْب ةِ  طاف  . 3  الفعل: طاف 

حْت ه  خ   س: ِ فِعٍْل ت  : اقْر أِ الن َّص َّ اْلآتِي ، واْضبِْط آِخر  ك ل  ٌّ  ط 
ِ ح ي واناِت  ز  اْلَأس د  ذات  ي وٍْم، و ع ج م رِض   عامِهِ، ف ُأعْلِن  ِإلى ك ل  ع ِن اْلخ روِج مِْن ع رينِهِ لِي بْح ث  ع ْن ط 

يرِ َأنْ  ِ ِجنٍْس مِن  اْلح ي واناِت َأْو الط َّ د  م ريٌض، و ع لى ك ل  ِ  ي رِْسل   الْغاب ةِ َأن َّ اْلَأس  ت ى ؛ ح  واِحد ا مِْن َأفْرادِه
د . د ، ف ه و  آمٌِن مِن  اْلاْعتِداءِ ع ل يْهِ، و ه ذا و عْدٌ ي ْضم ن ه  اْلَأس   ي زور  اْلَأس 

وْف ا. ف ع ل ِت اْلح ي وانات  ك ل ُ  ت هْر ب ت واف د ِت اْلح ي وانات  ع لى ع ريِن اْلَأس دِ ت زور ه  ب عْد  َأْن كان تْ  ها ذ لِك  مِنْه  خ 
 ِ عال ا الث َّ ، ف ق دْ ِإل َّ ها ت د ل ُ ع لى د خوِل اْلح ي واناتِ  قال   ب  ديقِهِ: آثار  اْلَأقْداِم ك ل ُ ريِن اْلَأس دِ، ِإلى ع   ث عْل ٌب لِص 

ها ل ْم  خْر جْ ل ِكن َّ د ِقْ مِنْه ،  ت  .  ص   ما ت راه  ع يْن ك  يا ص ديقي لا ما ت ْسم ع ه  ُأذ ن ك 
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غْيير  الْم ناِسب  ع لى ح ر ك ةِ آِخرِ الْفِعِْل الْم ضارِِع في اْلحال ت يْنِ َأْدِخْل )ل ْم، ل ْن( ع لى اْلج مْل   س: ِي ةِ، و َأْجرِ الت َّ :           ةِ اْلآت
ينِ.  ي سافِر  ماِجدٌ ِإلى الص 

ْ  ج: ْ   لم ينِ  ي سافِر ينِ  ي سافِر   لنْ         ماِجدٌ ِإلى الص   ماِجدٌ ِإلى الص 
 :الكتابة

 :التاء المربوطة والهاء
 التاء المربوطة: نلفظها هاء عند الوقف، وتاء عند النطق بها متحركة

 الهاء: نلفظها هاء دائم ا سواءٌ أكانت متحركة أم عند الوقف عليها
 لتدريبات:ا

ةِ، و ُأْخرى ت نْت هي بِالْهاء. س:  اْست ْخرِْج مِْن د ْرِس الْقِراء ةِ ك لِماٍت ت نْت هي بِالت اءِ الْم رْبوط 
 –صيته  –له  –عمره  –أن ه  –الفقه  –صغره  –تعليمه  –تربيته  –ت تنتهي بالهاء: والده كلما ج:

يه  –تدر سه  –سن ه  –منحه  –كافأه  –عالجه  –عنه  –أصابه  –قصره  –استدعاه   اته.إنجاز –يحو
 –الفلسفة  – الهندسة – دراسة –الْعاشِر ةِ   -دِراي ةٍ   -لِلْهِْجر ةِ  -كلمات تنتهي بالتاء المربوطة: ثلاثمئة 

 الجراحية.   –صيدلانية  –طبية  –عدة  –السلطنة –مدينة  –البراعة  –مرموقة  –مكانة 
ةِ َأْو بِالْهاءِ:  س: ِي ةِ بِالت اءِ الْم رْبوط   اْمل أِ الْف راغاِت في الْفِْقر ةِ الآت

ما و ج ْدت  ن ْفسي في  هٍ َأْو  ح ديق  ةٍ ك ل َّ جاِجي َّ ةٍت مِن  الْب يوِت َأْو ب يْ  م ت ن ز َّ بات نْت بِ ه، أَ الز ُ هورِ  تِ اِإلى الن َّ و الز ُ
ِياهو   ِم ها ل نا  الْفائِد ة، و َأعْل م  َأن َّ اْلَأه م َّ ه و  الْم ة  ال َّتي ت ق د  ي َّ ِ ح  هْر ة   ه ذِهالص ِ بْت   الز َّ اح ة ، َأْو تِلْك  الن َّ    الْع طِر ة  ة  الْف و َّ

 :الإملاء
 قدير المعل ِم.ي ترك لت
 :التعبير

 (فضل العلماكتْب موضوع ا عن ) س:
 ، ليكتب بأسلوبه فقرة مفيدة12يستعين الطالب بالأفكار والعبارات المذكورة في الكتاب ص ج:

 
 

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


 

38  msartawi@gmail.com 
 

 لثامنة: بطولاٌت خالدةٌ االوحدة 

 ع قبة  بن نافعٍ 
 الأبطال مصدر فخر الوطن والأم ة:  الفكرة الرئيسية

 المعجم والدلالة:
 قخل  : ال  عب  الط َّ 

 : المستقيم الذي لا عوج فيهالحنيف
 : يحققحر ز  ي  

 افيه خير   ل  تأم َّ فيه:  م  توس َّ 
 د  عْ : ب  و  ل  ت  

 : الموهوب، إدخال، المغربمن النص ما ضد الكلمات التالية س:
 المغرب: المشرق         إدخال: إخراج          المفقود: الموهوب، الم كتسب  ج:

 ي المعنى بين: ما الفرق ف س:
يع   الدرسِ  وقت   مضى -1  النصر عقبة يحرز النصر تلو   مضى -2  اسر
 انطلق -2                 انتهى، انقضى -1
يقية عقبة   رش  ن   -1 م ا لمادة العلومِ ال ر  ش  ن   -2 الإسلام في شمال إفر  طالب  الخشب  ليصنع مجس َّ
ل -1  قط ع -2            وص 

 :عابأسئلة الفهم والاستي
 من أين اكتسب عقبة بن نافع مهارته في القيادة؟ س:
مشر ف في الفتح، فأقرباؤه وعلى رأسهم عمرو بن العاص كان من أبرز قادة  نشأ في أسرة لها ماضٍ  ج:

 الفتح فاجتمع في عقبة الطبع الموهوب والعلم الم كتسب
 شام؟لم اختار عمرو بن العاص عقبة بن نافع في مقدمة جيشه في فتح ال س:
 لأنه توس م فيه أنه سيكون له شأن كبير في الفتح الإسلامي ج:
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ِ  س:  ل ذلكنال عقبة بن نافع مكانة بين القادة المسلمين عل 
 حيث مضى يحرز النصر تلو النصر حتى وصل شواطئ المحيط الأطلسي ج:

 ما الغاية التي أرادها عقبة من المعارك التي خاضها؟ س:
 اس إلى مبادئ الدين الحنيف وإدخالهم في رحاب الإسلام الغاية هي هداية الن ج:

 اذكر إنجازين لعقبة بن نافع  س:
يقية .1  صاحب الفضل الأكبر في نشر الإسلام واللغة العربية في بلاد شمال إفر
 بناء مدينة القيروان لتكون مركزا لنشر الإسلام في المغرب العربي .2

 نصفي ال ردايجب أن يمتاز بها البطل ولم ت اذكر صفتين س:
 الإخلاص لل  ه تعالى .1
 الحكمة  .2

 ما دور الأسرة في تنشئة جيل يتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس؟ س:
د عمل الخير عن مدحهموحب العلم ولا بد من  الخير للآخرين حب نفوس أبنائهافي  أن تزرع الاسرة ج:

 مع تذكيرهم بقصص وبطولات المسلمين عبر التاريخ.
يةالتراكيب والأساليب ال  :لغو

 الفاعل
يكون مرفوع ا ومن علامات رفعه الضمة  هو من قام بالفعل ونسأل عنه ب  )من أو ما( و

 :التدريبات
ِي ة   س: س  ، الْع ْصفور ة،الْم ع ل ِم :فاعِل ا في ج م ٍل م فيد ةٍ م ع  ض بِْط آِخرِها اْجع ِل الْك لِماِت اْلآت  امالر َّ

 شرحِت المعلمة  الدرس  بإتقانٍ  -
د  -  العصفور  هذا الصباحِ غر َّ
ام  لوحة  جديدة   -  يصن ع  الرس 
ِ ج مْل ةٍ مِم ا ي ْأتي و اْضبِط آِخر ه :  س: حْت  الْفاعِِل في ك ل  ا ت   ض ْع خ ط  

ل ِي  -1  في الْم ْسِجدِ  المسلم  ي ص 
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ي اد   اْصطاد   -2  س م ك ة   الص َّ
ل ي  -3 َّي ص   في ال كنيسةِ  المسيحي ُ
ِ  الْم ه نْدِس   نْش أَ أَ  -4  لِْإْسكانِ م شْروع ا ل

ِ ف راٍغ مِم ا ي ْأتي، و اْضبِْط آِخر ه :  س: ْع فاعِل ا م ناِسب ا في ك ل   ض 
ع  ق   -1  اْلخ ش ب    النج ار  ط َّ
ق   -2  اْلج ب ل   المتسابق  ت س ل َّ
 الث ِمار    ة  المزارع   تْ ق ط ف   -3
 واِجباتِها الطالبة  َأْنج ز ْت  -4
 :الكتابة
 :المفتوحة والتاء المربوطةالتاء 
لمفتوحة: ت لفظ تاء عند قراءتها متحركة أو عند الوقف عليها، والتاء المربوطة ت لفظ تاء عند قراءتها االتاء 

 متحركة، وت لفظ هاء عند الوقف عليها وتلازمها النقطتان في كلتا الحالتين
 لتدريبات:ا

ةِ، س: ، و اْست ْخرِْج ك لِماٍت ت نْت هي بِالت اءِ الْم رْبوط  ِ  ةِ و ُأْخرى ت نْت هي بِالت اءِ الْم ْفتوح   ع ْد ِإلى الن َّص 
ية، وسيلة، الغاية،ةكلمات تنتهي بتاء مربوطة: ع ْقب   ج: داية، ه ، م كان ةٌ، م ْرموق ةٌ، قاد ةِ، الْمِساح ةِ، العسكر

يقية، مدينة اللغة، العربية،  إفر
 ، كانتكلمات تنتهي بتاء مفتوحة: الْف توحات  

ِع الت اء  الْم ْفتوح   س: ِ ك لِم ةٍ مِم ا ي ْأتي:ض  ة  )ة ،  ة( في نِهاي ةِ ك ل   ة  )ت( َأْو الت اء  الْم رْبوط 
 تأوقا          ةكاز                تَأْصوا           ةح قيب ـــ ج:

يْ      ةجائِز        ِنْ                  تز  ي ار           تب  ةس 
 ة ،  ة())ت(، وثلاث كلماٍت تنتهي بتاءٍ مربوطةٍ اكت ب ثلاث كلماٍت تنتهي بتاءٍ مفتوحةٍ  س:

 البيوت معلماٌت        ليْت             تاء مفتوحة: -

ي ة  تاء مربوطة:  مدرسة -  العقبة  هو
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 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
 (حب الوطناكتْب موضوع ا عن ) س:
 ، ليكتب بأسلوبه فقرة مفيدة52اب صيستعين الطالب بالأفكار والعبارات المذكورة في الكت ج:

 أنيس خوري –على اليرموك   :المحفوظات
 ىلع  لرياينينينينين ك حينينينينينم   حينينينينين    لسينينينينينر 

 كينينين ا ينينينط     ينينين       حينينينط  ينينين  ن ينينين د 
  ي  لرياينينينينينينين ك    ت غينينينينينينين    لم ينينينينينينين ي
  اينينينينينين   ااينينينينينينر   ينينينينينين ة   أسينينينينينين    
   ينينينينين َّ   ينينينينين  ع يينينينينينها   ينينينينينط اينينينينين   
  أهينينينينين   لينينينينين   ت أ بهينينينينين   اَّ أينينينينين    
   اينينينينينينين ر ىلع ر     للينينينينينينين     ينينينينينينين

 

مينينين       ينينين ينينيني  لينينين  ينينين    لكينينين 
قينينح  لينينغينين   ينين  ح حينينلينينل   ينينيينين   فينينينينقينينت
   ينين ع  ينينينين ينين  ينين   ينين  ينين ينين    أينين   ينين 
اد  يدسينينينين  ينين   غينينه ا  اينينينين ينينط  شينين فد
  ينينين ينينين  د  ر ةا  لينينينمينينين  ت  لينينينز   ينينين 
   ينينط   ينين ينينز ينين    ينيناينين ت  لينينلينيند  ينين  ينين 
بينين   ينين  ينينه   ينين ينين  ينين   َتينينت  د     لينين د 

 

يف بالشاعر  :التعر
ج في 1511م وتوفي عام 1111 و لِد أنيس الخوري في مدينة طرابلس في لبنان عام م في بيروت، تخر َّ

 الجامعة الأمريكية وعمل في التعليم الجامعي، صدر له بعد وفاته ديوان الوق ف ات
 :المفردات

 : أْطرب تْ شجت    : أثارتْك  هاجتك
ثوا   : تطلبواتبغوا  : )جثا( جلس على ركبتيهفاج 

ؤام  : السيفالح سام  : العاجلالز ُّ
هام  : يمشييخطو   : العظيمالل َّ

 :الأسئلة
 نهر اليرموك ج:  ؟ما النهر الذي يخاطبه الشاعر س:
 يقع شمال الأردن   ج:  أين يقع هذا النهر؟ س:
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 اشرح البيتين الثاني والثالث س:
خاطب النهر : هل أثارتك ذكرى المعركة كما أثارت مشاعري ج:  البيت الثاني: ي 
االبيت الثالث: إن أردتم المكانة العا     لية فارجعوا إلى ذكرى اليرموك لتشعل كم حماس 

 من بطلا معركة اليرموك اللذان ذكرهما الشاعر؟  س:
 خالد بن الوليد، أبو عبيدة عامر بن الجراح ج:

 من عدو  المسلمين في هذه المعركة؟  س:
 الروم ج:

 ضع عنوان ا آخر مناسب ا للقصيدة    س:
 بطولات اليرموك ج:

  
  بإيجاز شرح القصيدة

  

ْ  قف لى اليرموكِ عالبيت الأول:   ذا فهم الكلاماإمه وكل ِ  …لاما را الس  واق
على نهر اليرموك  قف :فيقول السابقة ومنها معركة اليرموك سلامية ببطولاتهاإمة العربية الأالالشاعر ذكر ي

 كلامك ن كان النهر سيفهم  إ مهل   ه وكحي   و
 جت الغرامات قلبي وهي َّ ج  ش   …هل هاجتك ذكرى  يا نهر   لْ ق  والبيت الثاني: 

لذكرى هذه ا ن  إف ؟ثارتك ذكرى معركة اليرموكأهل  (ي للنهرأ) وقل له :الشاعر كلامه فيقولكمل ي
 للبطولات والانتصارات ثارت الحب  أوقلبي طربت أ

 نسان الذي يسمع الخطابإيشبه الشاعر النهر بالوهنا 
 نداء سلوب أ :يا نهر

 رسلوب استفهام غرضه التحس  أ :؟ىهل هاجتك ذكر
 احتراما ضفافه فاجثوا وفوق   …تبغوا المعالي  نْ إ كِ لى اليرموإالبيت الثالث: 

يقصد الشاعر  ،ف نهر اليرموك ونعبر عن احترامناردنا المجد والعز فلنذهب لضفاأن إ مجدنا وعزنا  نأو
  كن وقفنا على نهر اليرموإلنتذكر ذلك وعيد انتصاراتنا وبطولاتنا ن نأردناه فلا بد أن إمة أك
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 ساماالح   خالده   استل َّ  غداة   … ضاء له حسامٌ  سلام  إنا اله: الرابعالبيت 
لوليد بن ا دٌ خال انتزع   في وقتٍ  ،سلامإال ضاء سيفأعندما على نهر اليرموك جنده  سلام وعز  إال رظهد ق

 من غمده ورفقٍ  ه بخفةٍ سيف  رضي الل  ه عنه 
يضيء ر السيفه وصو  ب  ش :له حسامٌ  ءاض سلام وعزته إوهذا دلالة على ظهور ال ،بالضوء الذي يسطع و

 في ذلك الوقت
 يقود وراءه الموت الزؤاما … بو عبيدة مثل ليثٍ أ هب َّ و: الخامسالبيت 

كقائد في  لنداءل وهب   سدأكيف انتفض كال بو عبيدة رضي الل  ه عنهأالشاعر الصحابي الجليل ذكر ي
 هم الرومهم الموت العاجل لعدو ن  أفقاد الجنود المسلمين وراءه وك معركة اليرموك

 وثبات ةسد قوي له هيبأوال ،سدأبي عبيدة بالأتشبيه وتصوير  :ليثثل م
 المعارك هذا دليل قوتهم وجسارتهم فيوهم بالموت العاجل لعدو ن يالجنود المسلمتشبيه  :الزؤاماالموت 

ب  أفالبيت السادس:  ْ  وفل َّ  …حرٍب  ي  أا صلى الروم حر َّ مه الجيش  بعز  هاماالل ُ
يلة الحرب الروم   بن الوليد الدٌ خ ذاقأقد ل  لعظيما الروم جيش طاح بسمعةأو كسرعزمه بو  ،ونارها و
ً صلى أ  بحرق الروم بتلك الحرأا ن خالدً أه الشاعر الحرب بالنار المهل كة وكر وشب  صو   :االروم حرب

ِ  …سار على روابي الشام يخطو والبيت السابع:  َّتخ  ا فهامابا هام  له الر ُ  ر ُ
ً راضي الشام فاتأفي  بن الوليد مشى القائد خالدٌ م ث  خرىأتلو ال احدةً والمناطق  ا تخضع لها منتصرً ح
 

 :الرئيسيةالفكرة 
ي ،معركة اليرموكفي روها ط  سي لتالمسلمين الشاعر بطولات استذكر ي مة بطولاتها ألو عادت لل ملأو

  وانتصاراتها
 

يلزم الطالب التقي د بتعليمات أستاذه  تنبيه: شرح القصيدة في الامتحان النظري يعود لأستاذ المادة، و
 يضيفه من المعاني والشروحات في القصائد وغيرهوما 
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 تحقيق الأحلام   لتاسعة:االوحدة 

 أحلام  رندةٍ 
د  :  الفكرة الرئيسية  م ْن جد َّ و ج د  ومن ز ر ع  ح ص 

 المعجم والدلالة:
ٌ فخمٌ   : عظيم
 : ِبح س بِ و ف ق  

 : ت ز ي َّن  از دان 
حر ِك  ت ل و  ح    : ت 
 : ت د ل ى واْسترْس ل  ته د  ل  
 : الثمينةالغالية

 : نظرتْ تطل َّعت  
 لامع ا :بر اقًا
ِف ا س:  لكلمات الآتية في جمٍل مفيدةٍ من إنشائك: أنال ، أشتهي، استيقظتْ وظ 

 أنال  المجد  والتفوق  بالاجتهاد والعملِ  -
 أشتهي الشراب  البارد  الذي يقهر  ظمَأ الحر ِ  -
 استيقظْت أسماء  مبكرة  للذهاب إلى المدرسةِ  -

 :أسئلة الفهم والاستيعاب
 ِصْف حال  ر نْد ة  في الْق صْرِ  س:
ِي دِها ع ص  ، د ْت ر نْد ة  ن ْفس ها في ق صْرٍ ف خٍْم ك الْق صورِ و ج   ج: ا ص غير ة  ت رْت دي الْم لابِس  غالِي ة  الث َّم ِن، و ت مِْسك  ب

يد ه  ت ل و ِح  بِها   فتحق ق  لها ما تر
 ما اْلَأْمر  الْغ ريب  في الْع صا ال َّتي كان ْت ت حْمِل ها؟ س:
ر  ك ل ُ ش ْيءٍ ي   ج:  إذا لو حت بها و فْق  ه واها تغ ي َّ
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حْل م . س: َّ ع لى َأن َّ ر نْد ة  كان ْت ت  ِ ت د ل ُ  هاِت عِبار ة  مِن  الن َّص 
ها ر َأْت ح ل م ا. ج:  اْست يْق ظ ْت ر نْد ة  مِْن ن وْمِها الْع ميِق، و ف ت ح ْت ع يْن ْيها، ف ع ر ف ْت َأن َّ

عاد ة  بِر أْ  ك يْف   س: َّق  الس َّ  ِي والِد تِها؟ت ت ح ق َّ
عاد ة  بِالْع م ِل و الْ ج هدِ. ج: َّق  الس َّ  ت ت ح ق َّ

ت ْطل ب  ِإلى الْع صا ل وْ م ل  ْكت ها؟م س:  اذا ك نْت  س 
 لن أطلب  شيئ ا؛ لعلمي أن الأمنيات في الحقيقة تبقى وتتحقق بالعمِل والجهدِ وليس بالأمر السهلِ  ج:

 ما رأيك في نصيحة أم رندة لابنتها؟ س:
 أوافقها، فإن  سر السعادة هو أن ننال أمنياتنا بجهدنا وعملنا. :ج

 اكتب نهاية أخرى للقصة. س:
 ي ترك الأمر لخيال الطالب وإبداعاته ج:

ية  :التراكيب والأساليب اللغو
 المفعول به

يكون جواب ا عن  يكون منصوب ا، ومن علامات نصبه الفتحة، و هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، و
 اذا.م

 :التدريبات
ِي ةِ: س:  ع ي ِنِ الْم ْفعول  بِهِ في اْلج م ِل اْلآت

َد  ﴿قال تعالى:  -1 لَۡيَمٰن  َداوۥ   داود   ج:  ﴾َوَورنَث س 
 قصة   ج:    قرأ عيسى قصة  جميلة   -2
ب   -3 وْ بة   ج:    ة  ي ْقب ل  الل  ه  الت َّ  التو
وْح ة   ر س م   -4 ام  الل َّ س   اللوحة   ج:    الر َّ
 البضاعة   ج:   الْبِضاع ة   اْشت رى الت اِجر   -5
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ِ  س:  ح ر ك ة  آِخرِهِ: ْط باضْ الْم ناِسِب، و   ِبِالْم ْفعوِل بِه الْف راغ   اْمل أ
حْر س  الْ ج نود   -1  الثغور   ي 
 عاصمٌ صديق ه   زار   -2
 رواية   ر أْت هِب ة  ق   -3

ِ  س: َّة  مِْن ف ِي ةِ م ك و ِن ا ج م ل ا فِعْلِي َّ  عٍْل و فاعٍِل و م ْفعوٍل بِهِ:َأِجْب ع ِن اْلَأْسئِل ةِ اْلآت
َّة   ج:   ماذا ي شْر ح  الْم ع ل ِم ؟ -1  يشرح  المعلم  قصيدة  وطني َّ
؟ -2  يزرع  الفلاح  كروم  العنبِ  ج:   ماذا ي زْر ع  الْف ل اح 
 يأكل الجمل  الع ْشب   ج:   ماذا ي ْأك ل  الْ ج م ل ؟ -3

ِي ة  في ج م ٍل م فيد ةٍ  س: ِِف الْك لِماِت اْلآت بِْط الت اِم  لَِأواِخرِه ع لى َأْن ت ك ون  م ْفعول ا بِهِ، و ظ   ا: م ع  الض َّ
َّاوِل ة ، ،الْكِتاب    اْلح ديق ة   الط َّ

ِ القديمةِ  -  قرأت  كتاب ا عن حضاراِت الأردن 
 نقل  أحمدٌ الطاولة  من غرفة المعيشة -
ي ة يوم  العطلةِ الرسميةِ  -  زارت سلمى الحديقة  المرور

 :الكتابة
 الألف المقصورة في آخر الأسماء والأفعال الثلاثية والتاء المربوطة والهاء والتاء المفتوحة مراجعة

ِ فِعٍْل مِم ا ي ْأتي: بِ ت  كْ ا س:  الْفِعْل  الْماضِي  لِك ل 
 ي بْني: ب نى    أتى تي:غزا    ي أْ : ي غْزو     ي عْفو: عفا    ي ْدعو: دعا     ي مْشي: مشى  ج:

ةِ على الْك  م ي ِزِ الت   س: ْع ن ْقط ت ي الت اءِ الْم رْبوط  ِي ةِ، ث م َّ ض  ة  مِْن ح ْرِف الْهاءِ في َأواِخرِ الْك لِماِت اْلآت لِم ةِ اء  الْم رْبوط 
 الْم نْت هِي ةِ بِها:

 )تاء مربوطة(  ةق ضا    )هاء( ِإله      )هاء( َأْصل ه ج:
ج      )هاء(آه ر      )تاء مربوطة( ةقِص َّ      )تاء مربوطة( ةر  ش 

ةٍ َأْو م ْفتوح ةٍ: س: ِتاءٍ م ْربوط  ِي ةِ ب  اْمل ْأ آِخر  الْك لِماِت اْلآت
 تطالبا  تسي ارا   ةم بارا    تف ت يا     ةق نا               
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 :الإملاء
 ي ترك لتقدير المعل ِم.

 :التعبير
 ال كسل، البِطالةاستعمل كل كلمةٍ مما يأتي في جملةٍ مفيدةٍ: الأحلام، العمل،  س:

 الأحلام تتحقق بالعمِل والاجتهادِ  -
ٌّ ل كسب الرزقِ  -  العمل  ضروري 
 ال كسل  آفة  العصرِ  -
 البِطالة  ظاهرةٌ اقتصادي ةٌ  -
 (حلم ليلىعن )لتكو ِن قصة قصيرة  113رتب الجمل في الكتاب ص س:

 
يقة التعبير  ما زال يتعل م خامسلاح ظ أن الطالب في الصف الي  تنبيه:  لكتابي من خلال اطر

ئلة المعينة له على سأفكار والشواهد والأا باستخدام اليضً أو ،عادة ترتيب الجمل لتكوين فقرةإ
 لكتابيا ، على الطالب اعتماد مخيلته مع الثقة أنه قادرٌ على التعبير والإنشاءالتعبير
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