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م�ن   ": ق�ال رس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم     . إذا أحسن كالمھ أحبھ الناس ، وإذا أساء في كالمھ فر منھ الناس
ل إذا أخط�أ أح��د  م�اذا تفع�� : وأب�دأ معك�م بھ��ذا ال�سؤال    . " ك�ان ی�ؤمن ب��اهللا والی�وم اآلخ�ر فلیق��ل خی�را أو لی�صمت      

ألنك ال ت�درین ، ربم�ا ك�ان عل�ي     : قال الجد . أقول لھ أخطأت ، وأذكر الصواب: المتحدثین في حدیثھ ؟قالت مني 
فمن شروط الحدیث أن تتخیر اللفظ المناس�ب  . صواب ، وأنت علي خطأ ، كما أن قولك لھ أخطأت یحزنھ ویسیئھ

ی�ؤلمني ی�ا ج�دي أنن�ي ح�ین أتح�دث أحیان�ا ،        : قال ش�ھاب  . سنھاوأن نختار من الكلمات أجملھا ومن األلفاظ أح. 
ربما كان ذل�ك ألن�ك تتح�دث ع�ن نف�سك كثی�را ، أو أن�ك تتح�دث ف�ي أم�ور یعرفھ�ا            : قال الجد . قلما یلتفت إلي أحد

وك�ان األج�در ب�ك ی�ا ش�ھاب ح�ین       . الجالسون ؛ ألن الحدیث عندما یكون في غی�ر موض�عھ ، یك�ون ع�دیم الفائ�دة           
ح�دث الن�اس م�ا نظ�روا إلی�ك ، واس�تمعوا ل�ك ، ف�ان لم�ست م�نھم           :" ق�ال بع�ض الحكم�اء    . لك أن تصمتتشعر بذ

وم�ا زال�ت   : قال الج�د  . لقد عرفنا اللیلة أشیاء ، لم نكن نعرفھا یا جدي : قالت فرح   " أي اسكت   . فتورا فأمسك   
عن كالم  البعد:  یا جدي ؟ قال الجد وما ھذه األشیاء: قال علي : ھناك أشیاء في آداب التحدث یجب أن تعرفوھا 

اللغو والثرثرة ، وحسن اإلصغاء لمن ھو أكبر سنا و أعلي علما ، وأال یتكلم اثنان في آن واحد ، وع�دم مقاطع�ة         
والب�د أن یك�ون ص�وتك بق�در م�ا ی�سمعھ الجال�سون ؛ ف�ال ھ�و          . المتحدث ، ومحادثة الناس بوجھ ب�شوش مبت�سم    

ش��كرا ل��ك ی��ا ج��دي عل��ي ھ��ذه   : ق��ال األحف��اد ... خفض بحی��ث ال ی��سمعھ بع��ضھم  مرتف��ع بحی��ث ی��ؤذیھم ، وال م��ن 
  . النصائح الغالیة

  

  قلیال: قلما  -٤     یضایقھ  :  یسیئھ -٣دعت      :  حثت -٢بدأھم      : بادرھم  -١                                  
                             

  كثرة الحدیث دون داع:  الثرثرة -٧          الحدیث غیر المفید  : اللغو -٦       عدم اھتمام   : فتورا  -٥
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  
  

  :  الصحیحة فیما یأتي أمام العبارة غیر) (أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة  ) (ضع عالمة  : ١س
  .                            (           ) مجلسھ ، وقد التف حولھ الجیران ) یوسف ( اتخذ الجد ) أ  (  
  .          (           ) مع أحفاده عن آداب الحدیث وآداب االستماع ) یوسف ( سیتحاور الجد ) ب ( 
       (           )   .       أقول لھ أخطأت ، وأذكر الصواب إذا أخطأ أحد المتحدثین فى حدیثھ ) جـ ( 

      (           )   .                                     من شروط الحدیث أن نتخیر اللفظ المناسب ) د (  
       )      (        .                 یجب أن یتحدث المتحدث إذا نظر الناس إلیھ ، واستمعوا لھ ) ھـ ( 
     (           )   .                                   من آداب التحدث البعد عن كالم اللغو والثرثرة ) و ( 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
: مجلسھ ، وقد التف حولھ أحفاده كعقد الیاسمین، فبادرھم قائال )  یوسف (اتخذ الجد : " اقرأ ، ثم أجب  : ٢س

  " . سنتحاور معا ھذه اللیلة عن آداب الحدیث ، وآداب االستماع 
  . ......................)عقد (  ، وجمع .................)أحفاد ( ، ومفرد .............) التف : ( ھات معنى ) أ ( 
  .........................................................................؟ )  یوسف (  التفوا حول الجد من الذین )  ب (  
  ..............................................................................؟ ده ألحفا)  یوسف (  ماذا قال الجد )  جـ (  
  . منھ الناس ................. الناس ، وإذا أساء فى كالمھ ............... اإلنسان إذا أحسن كالمھ : أكمل ) د ( 
  ..................... اسم إشارة للمفردة المؤنثة –:.................فاعال : ( استخرج من الفقرة السابقة ) ھـ ( 

  ) . ...................................... وأذكر عالمة إعرابھ –...................... مضافا إلیھ 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  لست وحدك  : الوحدة األولى
 دعنا نتحاور:  األول سالدر

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات
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أق�ول ل�ھ   : م�اذا تفع�ل إذا أخط�أ أح�د المتح�دثین ؟ قال�ت من�ى        : وأبدأ معكم بھذا السؤال : " اقرأ ، ثم أجب    : ٣س
ل�ى  : تقولین لھ أخطأت ؟ ھذا لیس من آداب الحدیث ، واألفضل أن تق�ولى        : قال الجد   . ب  أخطأت ، وأذكر الصوا   

  ". رأى فى ھذا األمر
  ...............) : ........................آداب ( ، ومفرد ) : .................. األمر ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

  ...........................................) : ......الصواب ( ، ومضاد .. ) : ......................السؤال ( وجمع 
  .......................................................................من قائل السؤال الوارد بالفقرة السابقة ؟ ) ب ( 
  ..............................................................ماذا نقول لمن یخطئ في حدیثھ ، كما قال الجد ؟ ) جـ ( 
  ....................................................................لماذا ال نقول لمن یخطئ في حدیثھ أخطأت ؟ ) د ( 
  ...........المذكراسم إشارة للمفرد  –......................أداة استفھام : ( استخرج من الفقرة السابقة ) ھـ ( 

  ...................................................، واذكر ركنیھا ........................................... جملة فعلیة 
   ) . .............................، واذكر مفرده.........................جمعا 

  
  أكمل شبكة المفردات

  
  
  
  
  
  
  
  

  ة الكلمة أكمل خریط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ثم أجب: اقرأ  : ٤س
وما ھ�ذه األش�یاء ی�ا ج�دي ؟     : قال على  . ومازالت ھناك أشیاء في آداب التحدث یجب أن تعرفوھا          : قال الجد    " 

  ... " . البعد عن كالم اللغو والثرثرة ، وحسن اإلصغاء لمن ھو أكبر سنا وأعلى علما : قال الجد 
  ، ) : .................... أشیاء ( ، ومفرد ) : ....................... اللغو ( معنى  : أكمل ما یأتي) ا ( 

  ) : ..................... أكبر ( ، ومضاد ) : ........................ الجد ( وجمع 
  ماذا قال الجد عن آداب التحدث ، كما تفھم من الفقرة السابقة ؟ ) ب ( 
  جد عن آداب التحدث ، ولم یرد فى الفقرة السابقة ؟ ماذا قال ال) جـ ( 
  ..................................................جملة فعلیة ، وأذكر ركنیھا : ( استخرج من الفقرة السابقة ) د ( 
  ) . ................... جارا ومجرورا –........................ أداة استفھام –........................ مضافا إلیھ –

 الواجب

 آداب الحدیث

 نوعھا

      

 مضاد مرادف ورــــــفت  

 جملة
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  )بمعني صاحب ( ذو     –    فو        -     حم      -     أخ      -   أب 
  نیابة عن الحركات اإلعرابیة ) فرعیة(تعرب األسماء الخمسة بعالمات 

   رةتجر بالیاء نیابة عن الكس  - تنصب باأللف نیابة عن الفتحة     -   ترفع بالواو نیابة عن الضمة       
  : شروط إعراب ھذه األسماء ھي  •

 أي أنھا متصلة بمضاف إلیھ             ( )أبو بكر حضر( ،  ) أبوك كریم( :  مثل أن تكون مضافة(.  

 .إنَّ لھ أًبا كریًما : فإن لم تضف أعربت بالحركات األصلیة مثل 

 عرفت أخاك مجتھد( :  مثلأن تكون مفردة(  .  

 جاء أخوان ورأیت آباء: أعربت إعراب المثني أو الجمع مثل فلو كانت مثناًة أو مجموعة 

 أي إن أبي و أخي لیست من األسماء الخمسة         ( أن تكون إضافتھا إلى غیر یاء المتكلم (.  

  ) .أبي یحب الحق : ( فإذا أضیفت إلي یاء المتكلم تعرب بحركاٍت مقدرةٍ   مثل 

  ال ُفّض فوك    (:            منھ مثلزوال المیم) فم(في(.  

  كُل ذي خلٍق محبوٌب :   (مثل وتضاف إلي اسمٍ  ظاھٍر  صاحب أن تكون بمعنى) ذو(وفي (.  

 

  :أكمل مكان النقط باسم من األسماء الخمسة
  ) أبیك - أبوك -أبى                                             (٠حفل المدرسة................... حضر-١
  ) فاك - فوك -فمك                                          (٠بالماء والصابون................. اغسل-٢
  ) ذا - ذي -ذو                                       (٠األخالق الحمیدة............... سلمت على-٣
  ) أخوك– أخاك -أخیك             (                              ٠في الحفلة.................. سلمت على-٤
  ) حمو – حموك -حماك                                                 (٠في الشارع................. قابلت-٥
  ) أبى  - أبو -أبا          (٠في غار ثور) ص(بكر الصدیق صاحب رسول اهللا  ................. -٦
  ) أباك - أبیك -أبوك                         ( ٠في مدرسة عبد المنعم واصل ................... قابلت -٧
  .أدخل علي كل جملة فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخري وغیر ما یلزم  

 ................................................................................حموك أخالقھ فاضلة   ) أ
 ......................................................................... بین الناس  ذو العلم محترم  ) ب
  ..............................................................................أبي یعلمني إلقاء الشعر ) جـ

  :احذف الناسخ في الجمل اآلتیة واكتب الجملة صحیحة 
  .............................................        ..............................لفائز األول  لعل أخاك ھو ا-١
  ..............................................                  ............................ إن ذا العلم محترم -٢
  ...................................................................                     ....... لیت أباه حاضر -٣
  .......................................................................... كان السباق إلي الخیر أبا بكر      -٤

   - : أعرب ما تحتھ خط
  .....................................  ....................................... مجتھٌد  أخي-١
  . ........................................................................... مجتھٌد أخوك-٢
  .  ........................................................................... مجتھٌد األخ -٣
  ...........................................................  ................. حاضٌر أبي -٤
  . ........................................................................... حاضٌر أبوك-٥
  .......................................................................... حاضٌر أباك إن-٦

 األسماء الخمسة و إعرابھا

 التدریبات
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 في حیاة اإلنسان أعظم من الحریة ؛ ألنھا أكثر ما یمیز  حیاة البشر ، ولكننا نحاول من خالل لیس ھناك شيء
ھذا النص أن نعرف حدود حریة اإلنسان وھل الحریة بال قیود نافعة أم ضارة بالمجتمع ؟ وھل اإلنسان حر في 

ي حریة الفرد وسلوكھ ، فما نفسھ أم أن ھناك ما ینظم ھذه الحریة ؟ وإذا كان للمجتمع الحق في التحكم ف
  حدود ھذا التحكم ؟

  :اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َقاَل َرُسوُل اهللا  َصلَّى:  َقاَل –َعن النُّْعَماَن ْبِن َبِشیٍر َرِضي اللَُّھ َعْنُھ 
َبْعُضُھْم َأْعالَھا َوَبْعُضُھْم  ى َسِفیَنٍة، َفَأَصاَبَواْلَواِقِع ِفیَھا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَھُموا َعَل َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّھ (

َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصیِبَنا  َلْو: ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن اْلَماِء، َمرُّوا َعَلى َمْن َفْوَقُھْم، َفَقاُلوا َأْسَفَلَھا، َفَكاَن الَِّذیَن ِفي َأْسَفِلَھا
   ) َأْیِدیِھْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِمیًعا ْتُرُكوُھْم َوَما َأَراُدوا َھَلُكوا َجِمیعًا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى  ِإْنَخْرًقا، َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َف

  رواه البخاري                                                                                                          
  
  األوامر والنواھى:  حدود اهللا -٢.                 ى و المشرف وقد یكون حاكماالمتول:  القائم -١
  لم نضر:  لم نؤذ -٥الثقب          :  الخرق -٤اقترعوا                :  استھموا -٣
  .   منعوھم :  أخذوا على أیدیھم -٧الجزء الذى یقیمون فیھ من السفینة                  :  نصیبا -٦
  .إحداث ثقب فى السفینة:  أرادوا  ما-٨

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من: فقالوا ...    : "      رسول اهللاقال                                       

  ...... " .  فوقنا فإن تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعا                                         

  ...............................................في حدیثھ الشریف ؟         ما الذي یدعو إلیھ الرسول ) أ (       

  ..............................................دیث ؟ كیف تتحقق سالمة المجتمع في ضوء فھمك للح) ب (       

  .........................................؟ ) لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا  : (        ما الجمال فى قولھ ) جـ (       

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) د (        

  )  قطع – ثقب –مزق                                      ( ) :         خرق (  معنى -١       

  )  تجنب إیذاء اآلخرین – آداب الركوب –حدود حریة الفرد :  ( لحدیث الشریف  ل الفكرة الرئیسیة-٢       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعالھا ، وبعضھم بعضھم ، والواقع فیھا كمثل قوم استھموا علي سفینة ،  فأصاب اهللامثل القائم علي حدود "    

  : ................ "  إذا استقوا من الماء مروا علي من فوقھم ، فقالوا أسفلھاأسفلھا ، فكان الذین في 

   ........................................)الماء( وما جمع ..............................)القائم ( ما مرادف-١

  .......................................) حدود( وما مفرد .............................) أسفلھا(ما مضاد     

   ..........................................................................  ما الذي یشیر إلیھ خرق السفینة؟-٢

  .......................................................؟ ) لو أنا خرقنا في نصیبنا  خرقا( عالم یدل قولھ -٣

  ...................................................................................... أكمل الحدیث الشریف -٤

  ..........................................................................................: أعرب ما تحتھ خط -٥

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

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

 أنت حر ما لم تضر: الدرس الثانى 

 كلماتى الجدیدة 

 التدریبات 
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نظ�ر إلین�ا الج�د    ..تحلقنا جمیعا حول جدي لنستمع إلي حكایتھ الجمیل�ة ، ون�ستفید م�ن خبرت�ھ الكبی�رة ف�ي الحی�اة         
 ".. نري یدین متشابكتین" جبنا جمیعا بال تردد " ! ماذا ترون ؟" :مبتسما ، ثم رفع یدیھ متشابكتین ، و سألنا 

ھل تقصد ی�ا ج�دي أن الحی�اة    : " فسأل علي مندھشا  . وھكذا الحیاة یا أحفادي األعزاء دائما       : فقال جدي معقبا    
ا من�ذ أی�ام   سأحكي لكم قصة قرأتھ: قال الجد   أم ماذا ؟! " ملیئة باألحداث المتشابكة والمرتبطة بعضھا ببعض ؟    

وس�وف نفھ�م   .. لن�ستمع ی�ا ج�دي إل�ي الق�صة      : " قلن�ا ف�ي ص�وت واح�د تمل�ؤه اللھف�ة       . ؛ لكي تفھموا ما أق�صده 
لن أن�سي م�ا حیی�ت ذل�ك الی�وم ال�ذي تعلم�ت فی�ھ أھ�م          : " یقول صاحب القصة : قال جدي . " قصدك إن شاء اهللا
كت أنا وبعض زمالئي في مسابقة للرسم عل�ي  وقد اشتر.. كنت في الصف السادس االبتدائي .. درس في حیاتي    

ف�ازت اللوح�ة الت�ي      .. وج�اءت النتیج�ة الت�ي ل�م أتوقعھ�ا            .. تقدم الجمیع برسومھم    .. مستوي المنطقة التعلیمیة    
ھذه  : " لن أنسي ما قالھ مدیر المنطقة التعلیمیة وقتھا في الحفل.. رسمتھا أنا وماجد زمیلي ، بالجائزة األولي      

ع�ة بك�ل المق�اییس الفنی�ة ، كم�ا أنھ�ا نم��وذج مث�الي للتع�اون ب�ین تلمی�ذین ؛ إذ ب�رع أح�دھما ف�ي رس��م              اللوح�ة رائ 
ھناك أعم�ال أخ�ري جی�دة ، ق�دمھا     .. كانت األلوان ال تقل روعة عن الرسم .. ، وبرع الثاني في تلوینھا      اللوحة  

فت�ذكروا ی�ا أبن�ائي    " .. اإلط�الق   عل�ي  لكن ھذه اللوح�ة كان�ت أجم�ل األعم�ال      .. كل واحد من المتسابقین بمفرده      
التع�اون ، ف�نحن ل�سنا    .. ھ�ذا م�ا تق�صده ی�ا ج�دي      : " ھتف ش�ھاب ص�ائحا   . أن الحیاة دائما اثنان..طوال حیاتكم 

.. ھ�ذا م�ا ق�صدتھ تمام�ا     .. ب�ارك اهللا فی�ك ی�ا ول�دي     : " ابت�سم الج�د ابت�سامة عری�ضة ق�ائال      . " وحدنا في الحی�اة 
والمجتم�ع  ..كم طبیعتھ البد لھ من العیش في مجتمع ؛ مما یفرض علیھ التعاون م�ع غی�ره         اإلنسان یا أحفادي بح   

الذي ینتشر فی�ھ التع�اون ال ی�ضیع فی�ھ أح�د ؛ ألن أف�راده یتك�اتفون فیم�ا بی�نھم لخی�رھم جمیع�ا ؛ فیتخل�صون م�ن                    
ائم�ا ف�ي أداء واجباتن�ا    صدقنا یا جدي ، نحن نتعاون م�ع زمالئن�ا د  : " قالت فرح ومني في صوت واحد   األنانیة

ضحك جدي وض�حكنا جمیع�ا عل�ي الطریق�ة الت�ي أظھ�رت بھ�ا          . "المدرسیة ، من قبل أن نستمع إلي ھذه القصة
ال تنسوا یا أحف�ادي  : " قال جدي مختتما حدیثھ ، وقد شبك یدیھ مرة أخري ..  مني وفرح اقتناعھما بكالم جدي

  . " نعدك بذلك یا جدنا العزیز" بال تردد قلنا جمیعا " .أبدا أن الحیاة دائما اثنان 
  " َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَوان" قال اهللا تعالى 

                 
  یوجب:  یفرض -٣تفوق      :  برع -٢جلسنا على شكل حلقھ     :  تحلقنا -١                                  
  الخیر:  البر -٦مضیفا    :  معقبا -٥یتعاونون                 :  یتكاتفون -٤                                  

  .البعد عن معصیة اهللا :  التقوى -٩الذنب           :  اإلثم -٨حب اإلنسان لنفسھ فقط        :  أنانیة -٧
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   

  
  

  : أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یأتي ) (أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة ) (ضع عالمة  : ١س

          (        ) .                               تحلق األحفاد حول الجد ؛ لیستمعوا لحكایاتھ الجمیلة ) أ ( 

  .                                                (        ) الحیاة ملیئة باألحداث المتشابكة : قال على ) ب ( 

          (        )  .             صاحب القصة التي حكاھا الجد كان في الصف الخامس االبتدائي ) جـ ( 

  .                      (        ) بقة الرسم على مستوى المحافظات اشترك صاحب القصة في مسا) د ( 

  .                         (        ) بالجائزة األولى في الرسم ) ماجد ( فاز صاحب القصة وزمیلھ ) ھـ ( 

       (        )           .                                                                الحیاة دائما اثنان ) و ( 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

تحلقنا جمیعا حول جدي ؛ لنستمع إلى حكایاتھ الجمیلة ، ون�ستفید م�ن خبرت�ھ الكبی�رة          " :اقرأ ، ثم أجب      : ٢س

  " . ماذا ترون ؟ : الجد مبتسما ، ثم رفع یدیھ متشابكتین ، وسألنا نظر إلینا .. في الحیاة 

  ،) : ....................... حكایات ( ، ومفرد ) : ..................... تحلقنا ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

   ...................... ) :مبتسما ( ، ومضاد ) : ...................... الجد (  وجمع                         

  .......................................................ماذا فعل األحفاد ، كما تفھم من الفقرة السابقة ؟ ) ب ( 

 دائما اثنان... .الحیاة :  الدرس الثالث 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات



 
٧ 

  ............................................................................لماذا تحلق األحفاد حول الجد ؟ ) جـ ( 

  ......................................................................اذا فعل الجد بعدما تحلق األحفاد حولھ ؟ م) د ( 

  .............................................................أسلوب استفھام : ( استخرج من الفقرة السابقة ) ھـ ( 

   ) . ........................................................... جملة فعلیة–........................... جارا ومجرورا  

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

قلن�ا ف�ي ص�وت    .  لكي تفھموا ما أقصده سأحكى لكم قصة قرأتھا منذ أیام ؛: قال الجد  " :اقرأ ، ثم أجب      : ٣س

یق�ول ص�احب   : ق�ال ج�دي   . وسوف نفھم قصدك إن ش�اء اهللا  .. لنستمع یا جدي إلى القصة    : واحد تملؤه اللھفة    

كنت في الصف السادس االبت�دائي  .. لن أنسى ما حییت ذلك الیوم الذي تعلمت فیھ أھم درس في حیاتي     : القصة  

  " . ئي في مسابقة الرسم على مستوى المنطقة التعلیمیة وقد اشتركت أنا وبعض زمال.. 

  ، ...................................) درس : (  ، وجمع ...................)حییت : ( ھات معنى ) أ ( 

  . .................................) أنسى : (  ، ومضاد ..................)زمالء : ( ومفرد            

  فى أى صف كان صاحب القصة عندما اشترك وزمیلھ في مسابقة الرسم ؟ ) ب ( 

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

  .....................................................................................ما نتیجة مسابقة الرسم ؟ ) جـ ( 

  ........... .......................: ......................ھذا الجزء من اآلیة الكریمة ، من سورة : أكمل ) د ( 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

  " . وتعاونوا على البر والتقوى ، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان " :قال اهللا تعالى  : ٤س

  .................................................)على البر والتقوى : ( ما معنى ) أ ( 

  ) ................................................ على اإلثم والعدوان                    (

  ؟  ) ......................................... اإلثم–...................................البر : ( ما مضاد ) ب ( 

  بم أمرنا اهللا تعالى ، كما تفھم من ھذا الجزء من اآلیة الكریمة ؟ وعم نھانا ؟ ) جـ ( 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلنسان یا أحف�ادي بحك�م طبیعت�ھ الب�د ل�ھ م�ن الع�یش ف�ى مجتم�ع ؛ مم�ا یف�رض علی�ھ                   " :اقرأ ، ثم أجب      : ٥س

  " .  فیھ أحد والمجتمع الذي ینتشر فیھ التعاون ال یضیع.. التعاون مع غیره 

  .) : .......المجتمع ( ،وجمع ) : ......... أحفاد ( ، ومفرد ) : ......... یفرض ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

  ...............................................................................من قائل الفقرة السابقة ؟ ) ب ( 

  نسان أن یتعاون مع غیره ؟ لماذا یجب على كل إ) جـ ( 

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

  ما فائدة التعاون في أي مجتمع ینتشر فیھ التعاون ، كما تفھم من الفقرة السابقة ؟ ) د ( 

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

 الحیاة

 نوعھا

 مضاد مرادف بــــــرع

 جملة

 التدریبات



 
٨ 

     طاب الغــــراس وأینع األنجـــــاب   نخبة وشـــــــــــباب      ..بعد التھــــــــــادي  .١

  وتبــــاشر األصحـــــاب ..  بجـــــدارٍة    األحــــــــــبة النتصار شبابـــــــــھم       طرب .٢

    حــارت بھم األفھـــــــــام واأللبــاب   ا     أبنــــــــاؤنا فاقوا الكـــــــــــبار تألـــــــــــًق .٣

   مھمــــــا یكن األمــــر واألســـــــباب    ـــــــــــا یمر بغــــــــــیرھم      لن یتركوا كأسـً .٤

   رغم الجفاء شعارنـــــــــا الترحــــاب   ا           نلقــي الذي یبــــغي المودة مخلـــــًص .٥

   من أجـــــــــلھا یتواتر اإلعجـــــــاب         نرجـــــــــو لكوكبة الشــــــــباب مســــیرًة .٦

  نخبة وشــــــــباب.. ـــــــا للنصر دوًم    ا ویقــــــــودھا        نتمضي طالئع ركبــــــــــ .٧

  

  

شاعر سوداني ، ولد في السودان ، لھ مجموعة من القصائد في مختلف المناسبات وشتي  :حاج أحمد الطیب 
  ٠ صورٍة شعریٍة الموضوعات ، قام بترجمة بعض أغنیات الشاعر اإلنجلیزي ولیام شكسبیر في

   تمھید
بال .. نحو كل البشر وال شك أنھا حین تكون .. الشك أن المحبة عاطفة إنسانیة جمیلة تمیز بھا اإلنسان دائمًا 

والشاعر یدعو الجمیع في رسالة حب وود رائعة إلي أن یتشاركوا .. تمییز أو تحیز ؛ فإنھا ستكون أجمل بكثیر 
  ..، وأن یتكاتفوا في لحظات الشدة معًا لحظات اإلنجاز واالنتصار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقرأ ثم أجب: ١س 

  نرجو لكوكبة الشبـاب مسیرة         من اجلھا یتواتر اإلعجــــاب

  نخبة وشباب.. تمضى طالئع ركبنا ویقودھا         للنصر دوما 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ ( 

  )  یمنى – سودانى –مصرى .    ( الجنسیة  ) ..................... حاج أحمد الطیب(  الشاعر -١

  )  طلعة – طلعة –طلیعة ) :                                              ( طالئع (  مفرد كلمة -٢

  )  انتصارات – مقدمات –أفراح ) :                                        ( طالئع (  معنى كلمة -٣

  : أكمل العبارات التالیة بعد قراءة األبیات قراءة متأنیة ) ب ( 

  : یصور الشاعر الشباب فى البیت األول بأنھم -١

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

  : البیت األول  یتمنى الشاعر للشباب فى-٢

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

  :معناھا ) یقود ركب التقدم  ( -٣

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

  ) :كوكبة الشباب : (  الجمال فى قول الشاعر -٤

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

   ) :للنصر دوما : (  الجمال فى قول الشاعر -٥

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

 حاج أحمد الطیب: كلنا أحباب  للشاعر السودانى : الدرس الرابع 

 التدریبات



 
٩ 

  

  اقرأ ثم أجب: ٢س 

                     نلقى الذى یبغى المودة مخلصا            رغم الجفاء شعارنا الترحاب

   لكوكبة الشباب مسیرة             من اجلھا یتواتر اإلعجـــــاب                    نرجـــو

                     تمضى طالئع ركبنا ویقودھــا             للنصــر دومــا نخبة وشبـاب 

  ؟  ) :..................... یتواتر– :................. كوكبة–:................الجفاء : ( ما معنى ) أ ( 

  :................النصر وما مضاد - :.................. وما مفرد شباب- :................ما جمع شعار ) ب( 

  .....................................................................لماذا یحب شباب الوطن المتنافسین ؟ ) جـ ( 

  ..........................................................................ماذا تمنى الشاعر لشباب الوطن ؟ ) د ( 

   ....................................................؟"  الجفاء –المودة : " ما الجمال فى قول الشاعر ) ھـ ( 

  ...........................................................................ماذا تعرف عن قائل ھذا النص ؟ ) و ( 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  

  أكمل خریطة الكلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  )واجب  ( اقرأ ثم أجب: ٣س 

                   أبناؤنـــا فاقــوا الكبــار تألقـا         حارت بھ األفھام واأللباب 

                   لن یتركوا كأسا یمر بغیرھم          مھما یكن األمر واألسباب 

  ، ) ....................................األمر ( ، وجمع ) .........................األلباب ( معنى : ھات ) أ ( 

   ) . ..................................الكبار( ، ومضاد  ) ........................األسباب( ومفرد              

  لماذا حارت األلباب ، كما تفھم من البیت األول والبیت الثانى ؟ ) ب ( 

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

  عالم یدل ما فعلھ شباب الوطن ، كما تفھم من البیتین ؟ ) جـ ( 

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

 نوعھا

 مضاد مرادف النصر

 جملة

 نوعھا

 مضاد مرادف تمضى

 جملة



 
١٠ 

  فى فرنسا: الفصل الخامس 
 : یتناول ھذا الفصل ما یأتى: أوًال

بالجد واالجتھاد والخلق الفاضل، جعل الدولة ترشحھ للسفر إلى أوروبا ضمن بعثة " على مبارك"ـ امتیاز 
 . علمیة لفرنسا

فحاولوا إثناءه عن السفر بإغرائھ بالوظیفة والمرتب، ـ وكان ناظر المدرسة ومعلموھا یعرفون كفاءتھ 
ولكنھ فضل االستزادة من العلم وفى السفر حیاة جدیدة وربح كثیر، وسافر مع البعثة الذین فتحت لھم 

 . مدرسة خاصة بھم وترك ألسرتھ نصف راتبھ
رفون الفرنسیة ـ وقد صادفتھ مشكلة اللغة فھو ال یعرف الفرنسیة، وبخل بعض أعضاء البعثة ممن یع

بتعلیم من ال یعرفھا حتى ال یتفوقوا علیھم، وكادت البعثة تضیع على ھؤالء الذین ال یعرفون الفرنسیة 
 . ال یعرف الیأس فبدأ یعلم نفسھ عن طریق كتب األطفال حتى استظھر ھذه اللغة" على مبارك"ولكن 

زة التفوق التى خصصت للمتفوقین، وبعد ـ وجاء االمتحان بعد ثالثة أشھر فكان أول المبعوثین ونال جائ
" المالزم الثانى"إتمام الدراسة أختیر مع زمیلین لدراسة المدفعیة والھندسة الحربیة بفرنسا ومنح رتبة 

 . وفى خالل سنتین أجاد الثالثة ما كلفوا بھ إجادًة تامًة ثم التحقوا بفرقة المھندسین فى الجیش
امًجا علمیا لھؤالء المبعوثین لیتزودوا من معارف أوروبا ولكن المنیة قد وضع برن) إبراھیم باشا(ـ وكان 

أمر أن یعود ھو وزمالؤه فعاد وعین برتبة ) عباًسا األول(عاجلتھ فلم تتم فرحة على مبارك؛ ألن 
" أبى زعبل"، ثم تزوج من ابنة أستاذه فى الرسم بمدرسة )طرة(األول مدرًسا فى مدرسة " الیوزباشى"

ـ ثم أراد أن یزور أھلھ حیث لم یرھم مدة أربع عشرة سنًة؛ وانتظر حتى . ھا وعرفاًنا بفضلھوفاًء ألبی
فى مھمة رسمیة حتى یأخذ مرتبھ كامًال وال یخصم نصفھ لو سافر وحده وبعد أن ) سلیمان باشا(یسافر مع 

ه الذى كان قد سافر أدى المھمة وھى رسم البحیرة والسواحل استأذن وذھب إلى بلدتھ لیًال، ولم یجد والد
لزیارتھ فى مصر واستقبلتھ والدتھ بالعناق والزغارید وأولمت ألھل البلد ولیمًة، بعد أن دفع لھا مصاریفھا 

وأقام عندھم یومین ولما رجع إلى القاھرة سافر إلى اإلسكندریة مع مجموعة من المسئولین ثم فوجئ 
 ." عباس باشا"باستدعائھ إلى القاھرة حاًال من 

  
  
  

ویشاء اهللا أن یكافئ  ھذا التلمیذ النجیب على جده واجتھاده، وأخالقھ الفاضلة ، وتطلعھ الى الیوم الذى "  
  "یخدم فیھ أمتھ ، فیھیئ لھ سیاحة الى أوربا ، التى ذاع صیت حضارتھا 

  :تخیر الصواب مما بین األقواس ) أ 
  )   عرف     -ع     سم-انتشر " ..................    ( ذاع " مرادف *  
  ) یسئ     –  یعاقب -یحاسب " ................     ( یكافئ " مضاد  * 
  ) النجباء – المناجیب -النجائب  " ................    (  النجیب " جمع  * 
  )   مخلوقھ   -  خالقھ -خلقھ " ................      (  أخالقھ " مفرد * 
  ................................................................سفر الى أوربا ؟ لماذا تطلع على مبارك لل) ب
  ..............................................................من الذى رشح على مبارك للسفر ؟ ولماذا ؟) ج

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
 لم ییئس ذلك الطالب الشجاع الذكى كما یئس غیره فھو ذو عزیمة قویة یواجھ بھا الصعاب ویتغلب -٢

  "علیھا وكم من عقد استعصت على غیره فحلھا ھو  معتمدا عل ربھ 
  -:   مما بین األقواس تخیر االجابة  الصحیحة) ١
  )  استعداد -  قوة -ارادة             ( "            عزیمة "  مرادف -
  ) الصبر – األمل -التفاؤل  "                      ( الیأس "   مضاد  -
  )  مصعب - الصعب -الصعوبة  "                      ( الصعاب "  مفرد -

  ؟ وكیف تغلب علیھا ؟) على مبارك (ما الصعاب التى واجھھا ) ب
.................................................................................................................  

  ما األمر الذى أصدره الخدیوى لتالمیذ البعثة ؟ ولماذا ؟) ج
..................................................................................................................  

 التدریبات



 
١١ 

  
  

  

تح�ت إش�راف م�درس     " م�ن الحی�اة   " أعلنت جماعة النشاط فى المدرسة عن تنظیمھا لمسابقة قص�صیة بعن�وان        
اللغة العربیة ، الختیار قصص مختلفة ، سواء أكانت منتقاة من الحیاة التى نحیاھا أم مخت�ارة م�ن أزم�ان م�ضت        

علین��ا أن نح��دد م��صادر : قال��ت م��ریم .  ف��ى الم��سابقةق��رأ األص��حاب اإلع��الن وب��دءوا التخط��یط لالش��تراك ...... 
الق��صص المطلوب��ة فھن��اك م��صادر عدی��دة مث��ل كت��ب الت��راث وكت��ب األطف��ال والق��صص الت��ى تن��شرھا ال��صحف         

: ...... وھناك القصص المعروضة فى مواقع شبكة المعلومات وأض�اف ف�ادى            : . ... وأكملت دعاء   . والمجالت  
جلس األصحاب یوزعون المھام فیم�ا    .  سجیل والفیدیو وأسطوانات الكمبیوتروالقصص المسجلة على شرائط الت

بینھم واتفقوا على أن یبحث كل واحد منھم فى مصدر ویعرض ما توصل إلیھ على أصحابھ ثم یناقشوا كل ق�صة       
أعجب األصحاب بالفكرة واتفق�وا  . مناقشة مستفیضة لیختاروا أفضل قصة من بین مجموعة القصص المعروضة

أن�ا أع�رف بع�ض    : لك�ن دع�اء قال�ت    . لى اللقاء ك�ل ی�وم ف�ى أثن�اء الف�سحة لمناق�شة م�ا یختارون�ھ م�ن ق�صص                    ع
الحكایات المعاصرة عن الریف مثل حكایات بكار ، ھ�ل یمك�ن أن أش�ترك بھ�ذا الن�وع م�ن الق�صص ف�ى الم�سابقة                        

.. اإلن�سان ف�ى الری�ف أو الح�ضر     یجع�ل حی�اة   : من الحیاة  أعتقد أن ذلك ممكن فعنوان المسابقة   :  أجابت مریم  ؟
شعر الجمیع بال�سعادة ألنھ�م ی�شتركون ف�ى      بكل أحداثھا من الماضى أو مما یحدث اآلن مادة ثریة لھذه المسابقة          

عمل جماعى یخططون لھ جیدا ویكتسبون منھ مھارات ومعارف جدیدة ویحكمون عل�ى الق�صص مع�ا یحت�رم ك�ل          
  . فى حریة ، ألن اختالف الرأى ال یفسد للود قضیةفر منھم رأى اآلخر ، ویبدى كل فرد رأیھ 

   رواه البخارى                        صدق رسول اهللا  .الكلمة الطیبة صدقة         -قال رسول اهللا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  الحدیثة :  المعاصرة -٣متسعة        :  مستفیضة -٢         مختارة :  منتقاة – ١                             

  مكتوب:  مسجل -٦المسئولیات       :  المھام -٥المراجع        :  المصادر -٤                             

  الصداقة والحب  :  الود -٩الحوائط           :  جدران -٨    یظھر           :  یبدى -٧                             

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  

  : فیما یأتياتأمام العبار "×"  ، وعالمة "√"  ضع عالمة : ١س                            

 (      )      " من الحیاة"أعلنت جماعة النشاط في المدرسة عن تنظیمھا لمسابقة قصصیة بعنوان )  .١

 (      )                               قرأ األصحاب اإلعالن ، وبدءوا التخطیط لالشتراك في المسابقة)  .٢

                                       (      )   اتفق األصحاب على اللقاء في یوم الخمیس من كل أسبوع)  .٣

  (      )                                             أنا أعرف بعض قصص المغامرات: دعاء قالت )  .٤

                                                                    (       ) اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة)  .٥

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

  أعلنت جماعة النشاط في المدرسة عن تنظیمھا لمسابقة قصصیة بعنوان " :اقرأ ، ثم أجب  : ٢س

 . " ، تحت إشراف مدرس اللغة العربیة) من الحیاة  (                               

 ............ تحت: ، ومضاد ............) النشاط : (  ، وجمع .........)أعلنت : ( ى ھات معن)  .١

 .......................................................ماذا أعلنت جماعة النشاط في المدرسة ؟)  .٢

 .....................................من المشرف على تنظیم مسابقة الختیار قصص مختلفة ؟)  .٣

 ........................................................ ما أنواع القصص التي سیتم اختیارھا ؟)  .٤

  ....................................................جملة فعلیة : ( استخرج من الفقرة السابقة )  .٥

  ....................................................................................... مضاف إلیھ –

 ....................................................................................  جارا ومجرور–

  

  من الحیاة: الوحدة الثانیة 
 اإلعالن عن المسابقة: الدرس األول 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات 



 
١٢ 

  خریطة الكلمة                                                               أكمل شبكة المفردات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   أكمل كلمات على نفس الوزن                                                          عائلة الكلمةأكمل

  

  

  

  

  

  

  

  

   :اقرأ ، ثم أجب  : ٣س
 الق�صص علین�ا أن نح�دد م�صادر    : قالت م�ریم   . المسابقة اإلعالن ، وبدءوا التخطیط لالشتراك في        األصحابقرأ  

  ثل كتب التراث ، وكتب األطفال ، والقصص التي تنشرھا الصحف والمجالت المطلوبة ، فھناك مصادر عدیدة ، م
، ) : .......................المج��الت ( ، ومف��رد ) : ......................... نح��دد ( معن��ى : أكم��ل م��ا ی��أتي  ) أ ( 

  ...............) : .............بدءوا ( ، ومضاد ) : .......................... المسابقة ( وجمع 
  .............................................................................ما اإلعالن الذي قرأه األصحاب ؟ ) ب ( 
  ..............................................لالختیار منھا للقصص ؟ ) مریم ( ما المصادر التي حددتھا ) جـ ( 

  ...........................................................؟ ) دعاء ( ر األخرى التي حددتھا     وما المصاد       
  ................والفیدیو ، وأسطوانات .............  والقصص المسجلة على شرائط : وأضاف فادى : أكمل ) د ( 
  . أعرب ما تحتھ خط في العبارة السابقة ) ھـ ( 

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

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

  .اكتب الفتة تحث فیھا زمالءك على العمل : تدریب     : الواجب 
  / .................................اسم المرَسل إلیھ 

  / ..............................عنوان المرَسل إلیھ 
.................................................  

  ..../ ...........................اسم المرِسل 
  / .............................عنوان المرِسل 

 صقصـــ

 وعھان

 مضاد مرادف  أعلن

 جملة

 جدیدة جمـــــع



 
١٣ 

  

  

  

  ،و یكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجزومًا  الفعل المضارع معرب              

  . فھو مبني إال إذا اتصلت بھ نون النسوة أو نون التوكید                         

  :نصب الفعل المضارع : أوال 

  .رع الصحیح اآلخر بالفتحة الظاھرة ینصب المضا             
 ) الم التعلیل – حتى – كي – لن –أن ( إذا سبق بأداة نصب و ھي             

  جزم الفعل المضارع: ثانیا 

 ) الم األمر – ال الناھیة –لم (  یجزم الفعل المضارع الصحیح اآلخر إذا سبق بأداة جزم و ھي      -١ 
   .ح اآلخر السكون  عالمة جزم المضارع الصحی-٢ 

  )ما تفیده حروف الجزم ( 
  ) تفید نفي حدوث الفعل ) لم. 
  ) تفید طلب القیام بالفعل ) الالم. 
  ) تفید طلب ترك الفعل ) ال.  

  رفع الفعل المضارع: ثالثا 

  . یرفع الفعل المضارع إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم -١
 . آخره إذا كان صحیح اآلخر  عالمة رفع الفعل المضارع الضمة الظاھرة علي-٢
  

  

  

  -: استخرج كل مضارع منصوب فیما یأتي وبین سبب نصبھ -١
  ...................................................................٠ یجب أن یتحد العرب لیرتفع شأنھم -١
  .....................................................٠ ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ -٢
  ........................................................................٠ سافر كي تزداد خبرتك بالحیاة -٣
  ................................................................٠ لن تنال رضا اهللا حتى تنفق مما تحب -٤
  ...........................................................................٠ًا لتستفید  یجب أن تقرأ كثیر-٥

  -:استخرج كل مضارع مجزوم فیما یأتي واذكر عالمة جزمھ  -٢
                                               .................................................................................  ٠ ال تصعر خدك للناس -١
  ...........................................................................٠ ال تؤخر عمل الیوم إلي الغد -٢
  ....................................................................................٠ لم أقصر في واجبي -٣
  ..........................................................................٠وعلي اهللا فلیتوكل المؤمنون  -٤

  : أكمل مكان النقط بأداة نصب مناسبة واضبط الفعل بعدھا -٣
  ٠یستقیم الظل والعود أعوج  ............... -١
  .األكل وبعده تغسل یدیك قبل ...............  من القواعد الصحیة  -٢
  .یصل إلي ما یرید ..............  یجتھد اإلنسان -٣
  .یتحقق أملھ ..............  الشاب الطموح یسعي -٤

  -: أعرب ما تحتھ خط -٤
   ................................................................................... ٠ المجتھد إلي غایتھ یصل -١
  .................................................................................... ٠ إال من یسالمنا لمنسا لم -٢
  ........................................................................................٠ قوٌم من قوٍم یسخر ال -٣
  ....................................................................٠ الرخاء لینتشر یجب أن نعمر الصحراء -٤

 إعراب الفعل المضارع: قواعد نحویة 

 التدریبات



 
١٤ 

  

  

  إن قصتي بعنوان : الدور علي مروان لیعرض قصتھ التي اختارھا فقال          اجتمع األصحاب كعادتھم وكان
 یزرعھا ھو رجال طیبا لدیھ قطعة أرض صغیرة)  سعادة ( كان العم : و تقول القصة ) في منتصف الطریق  ( 

وترك قطعة األرض لولدیھ یتعاونان ف�ي زراعتھ�ا وح�صادھا ث�م     ) سعادة  ( توفي العم   . أمیر و حبیب    : وولداه  
بینم�ا ك�ان   ....كان أمی�ر متزوجـً�ـا ول�ھ ثالث�ة أطف�ال       ..یبیعان المحصول في نھایة الموسم ویقتسمان ثمنھ مًعا    
جل��س األخ��وان معــًـ��ـا ..... ة ف��ي نھای��ة أح��د المواس��م حبی��ب یع��د نف��سھ لل��زواج م��ن فت��اة طیب��ة م��ن أھ��ل القری��

لقد رزقنا اهللا یا أخي محصوال رائعا ھذا الموسم وقد بارك اهللا لنا في ھذا : قال أمیر ...لیقتسما ثمن المحصول 
حمل كل منھما نصیبھ من المال وذھب إلي منزلھ لیستریح من عناء الیوم وعندما خلد كل منھم�ا إل�ي                 . التعب  

  :كان كل منھما یفكر في أخیھ علي النحو التالي ...م النو
ول�ن یكفی�ھ ن�صف    . إن أخي حبیب مقبل عل�ي ال�زواج وال ش�ك أن�ھ س�یواجھ أعب�اء كثی�رة               : أمیر یحادث نفسھ    

ثم قام من فراشھ وحمل كیســًــا وضع فی�ھ  . لذا من واجبي أن أساعده حتى یستطیع أن یتزوج    ....المحصول    
عل�ي ال�رغم م�ن أن�ي     : وفي تلك األثناء كان حبیب یقول لنف�سھ  . لي بیت أخیھ ’بھ وتوجھ  جزءا كبیرا من نصی   

. كیف أقبل أن أقتسم معھ المحصول مناصفة ..مقبل علي تكالیف زواجي  إال أن أخي أمیر علیھ أعباء ضخمة 
كبیرا من نصیبھ من البد من  أن أعین أخي في تربیة أطفالھ ثم قام من فراشھ وحمل كیســًــا وضع فیھ جزءا              

 وش�اءت األق�دار أن یح�دث بینھم�ا اللق�اء الرائ�ع ف�ي منت�صف الطری�ق حی�ث            .المحصول وتوجھ إلي بیت أخی�ھ       
ل�م ی�در أح�دھما    ...أخبر كل منھما أخاه بما جاء من أجلھ وحینئذ نظر كل منھما إلي  اآلخر ف�ي دھ�شة وذھ�ول            

ثم ضحكا معـــًـــا وتعانق�ا ف�ي محب�ة وق�اال ف�ي ص�وت        .....ابتسم كل منھما  في وجھ أخیھ      .... ماذا یقول لآلخر    
  .  أنت أخي حقــًــا .....لقد فكرنا في أمر واحد لقد أردت أن أساعدك : واحد 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  كثیرا:  وفیرا -٢یأخذ كل منھما النصف         :  یقتسمان ثمنھ -١                               

  مسئولیات:  أعباء -٥ذھب إلى             :  خلد -٤تعب              :  عناء -٣                               
  لم یعرف:  لم یدر -٨          أرادت  :  شاءت -٧أساعد            :  أعین -٦                               

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  ؛ ) مروان (  كعادتھم ، وكان الدور على األصحاباجتمع  " :اقرأ ، ثم أجب  : ١س                         

، وتق�ول   ) الطری�ق ف�ي منت�صف   ( إن ق�صتي بعن�وان    : لیعرض قصتھ التى اختارھا ، فقال                               

  ) " . حبیب (  و ) أمیر ( غیرة یزرعھا ھو وولداه رجال طیبا ، لدیھ قطعة أرض ص) سعادة  ( العمكان : القصة 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي ) أ ( 

  )  عنده – یشترى –یبیع ..... ( ..) : ...................لدیھ (  معنى -١

  )  الطرق – األطرقون –الطروقات .. ( ...) : ..................الطریق (  جمع -٢

  )  األصحب – الصحاب –الصحب ) : .................... ( األصحاب (  مفرد -٣

  )  ضیقة – كبیرة –واسعة ) : ...................... ( صغیرة (  مضاد -٤

  .......................................................................................لماذا اجتمع األصحاب ؟ ) ب ( 

  ...............................................................من الذي كان علیھ الدور ؛ لیعرض قصتھ ؟ ) جـ ( 

  .....................................................................وولداه ؟ ) سعادة ( ن یعمل العم ماذا كا) د ( 

  : اختر التكملة المناسبة مما بین القوسین ، وضعھا مكان النقط فیما یأتي  : ٢س

  )  طیبا –ا  عظیم–غنیا .....................                ( رجال ) سعادة ( كان العم ) أ ( 

  )  واسعة – صغیرة –كبیرة ...............     ( لدیھ قطعة أرض ) سعادة ( كان العم ) ب ( 

  )  ثالثة – خمسة –ألربعة .   ( أطفال ..................... متزوجا ولھ ) أمیر ( كان ) جـ ( 

  .... .............یعد نفسھ للزواج من فتاة طیبة من أھل ) حبیب ( كان ) د ( 

  )  إحدى القرى المجاورة – القریة –المدینة                                                                        ( 

 فى منتصف الطریق: الدرس الثانى 

 التدریبات

 كلماتى الجدیدة 
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، وترك قطعة األرض لولدیھ ، یتعاونان فى زراعتھا وحصادھا ، ) سعادة ( توفى العم  " :اقرأ ، ثم أجب  : ٣س

متزوجا ولھ ثالثة أطفال ، بینما كان ) أمیر (  ویقتسمان ثمنھ معا ، كان ثم یبیعان المحصول في نھایة الموسم ،

  " . یعد نفسھ للزواج من فتاة طیبة ، من أھل القریة ) حبیب ( 

  ،) : ..................... المحصول ( ، وجمع ) : ..................... یعد ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

  ) : ........................ نھایة ( ، ومضاد ) : ..................... أطفال ( د  ومفر                    

  ............................................لولدیھ ؟ وماذا كانا یفعالن بما تركھ ؟ ) سعادة ( ماذا ترك العم ) ب ( 

  ........................................................................................؟ )  أمیر (  كم طفال كان لـ )  جـ ( 

  

   شبكة المفردات أكمل ٤س

  

  

  

  

  

  

  كلمةأكمل خریطة ال ٥س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -:  حلل الكلمات اآلتیة لمقاطع صوتیة ٦س
             /......../ ........./ .............. -: الطَِّریِق - ٢ / ........../............./.........           .........-: اْجَتَمَع -١
   / ........... / .................... -: َحَمَل -٤         / ........ / ........... / ............... -: الَمْحُصوِل- ٣
  

  : حدد معنى الكلمة التي تحتھا خط ٧س

  ................................. ومحبة سعادة یعیش الناس في -ب................ .  رجًلا طیًبا سعادة كان العم -أ

  .......................................... البالد یحكم بالعدل أمیر   -ح    ........................ تلمیذ مجتھد أمیر -ج

  

 الطریق األرض

 نوعھا

 مضاد مرادف یواجھ

 جملة

 نوعھا

 مضاد مرادف مقبل

 جملة



 
١٦ 

  
  

  ھي كل فعل مضارع اتصل بھ ألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة 
  : یت باألفعال الخمسة التصالھا في حاالت اإلعراب بخمسة ضمائرو سم

  .وتنصب وتجزم بحذفھا األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون  :عالمات إعراب األفعال الخمسة 
  

  

  -: اجعل الفاعل مبتدأ في الجمل التالیة واكتبھا صحیحة -١

  ............................................................................. یؤید المصریون السالم العادل -١

  ....................................................... لم یتراجع العرب عن مساندة حقوق الفلسطینیین -٢

  ................................................................................ لن یتقدم العرب إال بالوحدة -٣

  .................................................................................... یجتمع العرب علي حق -٤

  ......................................................................... لن یقصر العمال في أداء الواجب -٥

  ...........................................................اقة ومودة  یخرج الفریقان من الملعب في صد-٦

  ............................................................................. لن یخلف المھذبون وعودھم -٧

  -:ضع فعًال مناسبًا في المكان الخالي مما یأتي وبین عالمة إعرابھ    -  ٢ 

  .مبكرة .................  یجب أن تنامي مبكرة لـ-٢   .علي المركز األول ................. دون  المجتھ-١

  ................. . المھملون لن -٤         .في میادین الخیر ................  العاقالن -٣

  .................. . الفریقان -٥

  .ثني وجمع المذكر  خاطب بالعبارات التالیة المفردة ثم الم-٣

  . أنَت تدافع عن الوطن ، وتحسن إلي الفقراء -١

  : ........................................................................... المفردة المؤنثة 

  ..:..........................................................................المثنــــــــــــــــى 

  :............................................................................جمع المذكـــــــــر

  . ال تسھر حتى تستیقظ قبل طلوع الشمس -٢

  : ...........................................................................المفردة المؤنثة 

  :............................................................................المثنــــــــــــــــى 

  :............................................................................جمع المذكـــــــــر

  . ال تعتمد إال علي نفسك -٣

  .......................................: ....................................المفردة المؤنثة 

  :............................................................................المثنــــــــــــــــى 

  :............................................................................جمع المذكـــــــــر

 األفعال الخمسة و إعرابھا: قواعد نحویة 

 التدریبات
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 ربطتھما الطفولة معا ببراءتھا ولھوھا ، الصدیقان یتعلم�ان ف�ي مدرس�ة        –صدیقان منذ الصغر    .. أحمد ویوسف   

وعن�دما وص�ل الجمی�ع إل�ى     .. دق الجرس یعلن وقت الف�سحة    .. ھما اآلن في الصف السادس االبتدائي       .. واحدة  
م�ا رأی�ك ل�و    : ق�ال أحم�د لیوس�ف كم�ا تع�ودا دائم�ا       .. اول الطع�ام  بدأ كل منھم المرح واللع�ب وتن�  . فناء المدرسة  

ولكنني لن أستطیع أن أتقاسم مع�ك كعك�ة       .. ال مانع لدى    :  وفجأة قال یوسف    !  .... تقاسمنا ما لدینا من طعام ؟     
ال فھي شھیة ، وأرغب في تناولھا بمفردي    ظھرت الدھشة على وجھ أحمد  ، وق، التي أعدتھا أمي ،  السكر 

ش�كرا ل�ك ی�ا یوس�ف  ث�م حم�ل غ�داءه        .. عل�ى أی�ة ح�ال     :  ث�م أض�اف     !! وھل ترى أنني ال أستحق ج�زءا منھ�ا          : 
أنا أحب الكعك أكثر ! ما العیب فیما فعلت ؟: یفكر للحظات قائال لنفسھ  أطرق  یوسف.  وانصرف ، وجلس بعیدا 

.. وعاد الجمیع إلى من�ازلھم  .. یوم الدراسي انتھى ال!!  .من أي شيء ، ولم أرفض أن نتشارك في بقیة الطعام            
ھل أنا مخط�ئ ؟   أت�ى الم�ساء وقارب�ت ال�ساعة التاس�عة       : كان كل منھما یفكر محاوال أن یجد إجابة عن السؤال    

فك�ر  .. وجلس یوسف مع أفراد أسرتھ یتناول عشاءه ولكن نظرة    أحمد  المعاتبة لم تفارق خیال�ھ ط�وال الی�وم             
أراد أحمد أن یست�شیر أم�ھ ف�ي ھ�ذا      .   یا أخي الصداقة منك     : لسؤالھ عند أختھ یسرا فقالت لھ     في أن یجد إجابة     

كیف حدث ذلك یا بني ، تترك صدیقك مقابل حرمانك من كعكة سكر ؟ ھذا أمر عجی�ب ال یح�دث   : األمر قالت األم   
بما حدث فھذا شيء ب�سیط  علیك أن تھاتف صدیقك یوسف ، وتتحدث معھ وال تقاطعھ وال تذكره      .  بین صدیقین   

ال یستحق أن تتذكره ، قفز أحمد سعیدا كي یتصل تلیفونیا بصدیقھ یوسف لكن التلیفون كان مشغوال ، كرر أحمد 
: وفج�أة دق ج�رس التلیف�ون ك�ان المتح�دث یوس�ف ، ق�ال              .     المحاولة أكث�ر م�ن م�رة ولك�ن التلیف�ون م�شغول              

ك�ن الكعك�ة حل�وة كم�ا أعرفھ�ا ، أن�ت ص�دیقي دائم�ا ، ص�داقتك ھ�ي           مرحبا یا صدیقي أحمد ، لق�د أخط�أت ،   ل�م ت            
وقف یوسف أم�ام منزل�ھ ،انتظ�ار س�یارة المدرس�ة ، وھ�و یتح�سس حقیبت�ھ ؛                 .. وفى الصباح   .  األحلى واألغلى   

لیتأكد للمرة األلف من أن ھناك كعكتین من السكر ؛ واحدة ل�ھ ، واألخ�رى ل�صدیقھ  أحم�د  وق�د قط�ع عھ�دا عل�ى            
  .. ال یحدث ذلك الموقف مرة أخرى فصداقة أحمد تساوى ألف كعكة سكر نفسھ بأ

  ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوالَِّذیَن َھاُدوا َوالصَّاِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن َآَمَن ِباللَّ�ِھ َواْلَی�ْوِم اْل�َآِخِر َوَعِم�َل َص�اِلًحا               "  : قال تعالي   
  )٦٩( اآلیة : سورة المائدة                                                      "َیْحَزُنوَن ْم َوَلا ُھْم َفَلا َخْوٌف َعَلْیِھ

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  اللعب:  اللھو -٣السرور          :  المرح -٢        نقاء أو صفاء  :   براءة - ١                           

  الیھود:  ھادوا -٦صمت            :  أطرق -٥تشاركنا                 :  تقاسمنا -٤                           

  أنصار عیسى:  النصارى -٨تاركوا دینھم إلى دین أخر      :  الصابئون -٧                           

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  أحمد ویوسف صدیقان منذ الصغر ، ربطتھما الطفولة معا  " :اقرأ ، ثم أجب  : ١س                         

وھم��ا اآلن ف��ي ال��صف   . یقان یتعلم��ان ف��ى مدرس��ة واح��دة    ببراءتھ��ا ، ولھوھ��ا ، ال��صد                            

  ... " . وعندما وصل الجمیع إلى فناء المدرسة .. دق الجرس یعلن وقت الفسحة . السادس االبتدائي 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى ) أ ( 

  )  صفاء – ضعف –قوة       ( ) : ........................                 براءة (  معنى -١

  )  األصففات – الصفوف –الصافات ) : .......................                       ( الصف (  جمع -٢

  )  القوة – الكبر –الرفعة ) : ....................                       ( الصغر (  مضاد -٣

   كما تفھم من الفقرة السابقة ؟،) یوسف ( أحمد ، و ( ماذا تعرف عن ) ب ( 

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

  ماذا فعل التالمیذ بعدما دق الجرس یعلن وقت الفسحة ؟ ) جـ ( 

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

  ) .......................... جارا ومجرورا–.......................مضافا إلیھ : (  استخرج من الفقرة السابقة )  د (  

  ...............................................  جملة فعلیة–.............................................جملة اسمیة      

 و كعكة السكرالصدیقان  : لثالثاالدرس 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات
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انتھى الیوم الدراسي ، وعاد الجمیع إلى منازلھم ، ك�ان ك�ل منھم�ا یفك�ر ، مح�اوال أن             " :اقرأ ، ثم اجب      : ٢س

  " . ھل أنا مخطئ ؟ : یجد إجابة عن السؤال 

  ، ) : ........................... منازل ( ، ومفرد ...... ) : ..............عاد ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

  ) : ......................... انتھى ( ، ومضاد ) : ...................... الیوم ( وجمع                       

  ............................................................فیم كان یفكر الصدیقان بعد العودة إلى منزلھما ؟ ) ب ( 

  ..........................................................؟ ) یوسف ( على تساؤل أخیھا ) یسرا ( بم أجابت ) جـ ( 

  ..............................................................................ألخیھا ؟ ) یسرا ( ما رأیك فى رأى ) د ( 

  ...................................................................جملة فعلیة : ( استخرج من الفقرة السابقة ) ھـ ( 

  ....................... فعال مضارعا منصوبا بالفتحة ، مع ذكر السبب –....................... أسلوب استفھام 

  .........................................  ضمیرا للمفرد المتكلم–..................       ...............................

   و خریطة الكلمة أكمل شبكة المفردات : ٣س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -:  حلل الكلمات اآلتیة لمقاطع صوتیة ٤س
               .... / ....... / ........ / ......../ ......... -:ُس  َیَتَحسَّ-٢     / ....... / ....... / ................ -: الصََّباِح -١

   / .......... / .......... / ........... ........-: ِحْرماِنَك -٤....... / ......... /......... / .......  .  -: َصِدیَقَك-  ٣

  

   اإلعالن  أكمل ٥س
  ...........................ة عـن القیـام برحلـة إلـى مدینـة تعلـن جماعـة الرحـالت بالمدرسـ               

  وذلـك للتمتـع بجمـال الطبیعـة الساحـرة...... الساعـة .. ........./..............الموافـق  ....... وذلـك یـوم 

   جنیھـًا وآخـر موعـد لالشتــراك٤٠ومشاھـدة الحقـول وبعـض األلعــاب قیمـة االشتـراك 

  علـى مـن یرغـب فـي االشتـراك یتقـدم إلـى مشـرف النشـاط....../.......الموافـق .......... وم یـ
  /...................المشـرف المسئـول أ                                     

 األخوة الصداقة

 نوعھا

 مضاد مرادف    لھو

 جملة

 نوعھا

 مضاد مرادف   عجیب

 جملة
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  .َرٍة وَمْعِرَفٍةَنِك: َیْنَقِسُم اِلاْسُم ِمْن َحْیُث الدَّالَلُة َعَلى الُمَسمَّى إَلى ِقْسَمْیِن• 
  
  .َرُجٍل، اْمَرَأٍة، َدْوَلٍة:  ِمْثَل،)شاِئٍع َغْیِر ُمَعیٍَّن(اِلاْسُم اّلِذي َیُدلُّ َعَلى ُمَسمى عامٍّ  النَِّكَرُة ِھَي •

  .اْلِكتاب/ الرَُّجل، ِكتاب/ َرُجل: وَتْمتاُز ِبَأنَّھا َتْقَبُل ُدخوَل اَألِلَف واللَّاِم ِمْثَل
  
  :، وَتْشَمُلمَعیٍَّن اِلاْسُم اّلِذي َیُدلُّ َعَلى ُمَسمى ِھَي َفُةاْلَمْعِر •
  .ُمَحمٍَّد، ِھْند، َمكََّة، ِمْصَر: ِمْثَل                                                            اِلاْسَم اْلَعَلَم -١
  .أَنا، َأْنَت، ُھَو: ِمْثَل                                                                الضَِّمیَر -٢
  ...َھذا، َھِذِه، َھُؤالِء:                                          مثل)االْسم الُمْبَھم( اْسَم اإلشاَرِة -٣
  ...الَِّذي، الَِّتي، َمْن:                                                       مثل االْسَم الَمْوُصوَل-٤
  .اْلـِعْلم الـطَّالب، اْلـُغالم، :ِمْثَل                                "اْلـ"  االْسَم الَمْسُبوَق ِبَأداِة التَّْعِریِف-٥
  .ِكتاب َزْیٍد، ِكتابَك، ِكتاب النَّْحِو: ِمْثَل                                    الُمضاَف إَلى اْسٍم ُمَعرٍَّف   االْسَم-٦
  . یا طالُب –یا معلُم : ِمْثَل                 ) یا ( الْسَم المنادى الذي دخل علیھ أداة النداء  ا-٧
  
   "الـ"ِلَتْعِریِف اِلاْسِم الُمَنكَِّر ُنْدِخُل َعَلْیِھ َأَداَة التَّْعِریِف • 

  .َسیَّاَرِتي، َسیَّاَرة َخاِلٍد/ َسیَّاَرة:  ِمْثَلاْلـَمَطار، أْو ُنِضیُفُھ ِإَلى اْسٍم ُمَعرٍَّف /َمَطار :ِمْثَل                 
  

  تدریبات
  :   صنف األسماء التالیة إلى معارف أو نكرات-١ 

 
 ..........  -  ........... النكرة:.................... المعرفة                       . علّي تلمیذٌ  ُمجتھٌد -١
 ..........  -  ............النكرة:....................  المعرفة              . في الكوخِ  مصباُح صغیٌر -٢
 ...  ........-....  ....... النكرة:....................  المعرفة                            .العقرُب ساّمٌ   -٣
 ...  ........-....  ....... النكرة:.......... ..........  المعرفة                     . زرَع الزارع القطن -٤
 ...  ........-....  .......النكرة:........... .........  المعرفة          .یحمُل المعلُم شھادة رسمیة   -٥
 ...  ........-....  .......النكرة:....................  المعرفة                       . ھاني طالٌب ناجٌح-٦
  ...  ........-....  .......النكرة:....................  المعرفة           .زاُل أخي طفالً  رضیًعا ال ی  -٧
 
 :  كّل اسم ورد نكرة في الجمل التالیة) ال (  عّرف بـ -ب
 
 .......................................................... . أخذ طالبٌ  كتاًبا-١
 .......................................................... .  جائزة قیمة فاز تلمیذ مجّد ب-٢
 .......................................................... .استمع طالب إلى درس مفید  -٣
 .......................................................... .  زرَع زارعٌ  قطنـًا  -٤
 .......................................................... .   یحمُل معلُم شھادة رسمیة-٥
 .......................................................... .  سمعنا أخباًرا ساّرةً -٦
 ..................................................... ......شرح معلٌم درًسا مفیًدا  -٧
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 النكرة و المعرفة: قواعد نحویة 
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  یْرـطـالم روضـال الوةـح                        اةــــیـللح تـانــك امــأیـ                       

 النمیْر اءـالم داولـج بین                        ورـصفــعـال ةـــــووداع                      

  رورـــسُّــال َرِحـــَم وىــس                        الدُّنیا من َنعرف لم أیاَم                      

  الطیوْر اشــأعش تــحــت                         ةـــالطفول كواِخأ وبناِء                      

  وْرـــــثـن وال جُّـضــن الــف                        الریاُح اـــفتھدمھ، نبني                      

  ریْرـخـالــب وــلغــت يــوھ                        يــواقـالس أغنیة ونعید                      

  ورــبــحــلــول  اةـــحیـلــل                        كالبالبِل ونرقُص نشدو                      

  الكبیْر ِرـھــنـوال، ِبـّرْحــال                       فضاءـلـل ُرــننث لـــونظ                      

  روْرــغــال ِوـْلـُح أو المـاألح                       نــم اــؤاَدْینــف في اــم                      

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  الذى ینزل علیھ المطر كثیرا:  المطیر -٢الحدیقة            :  الروض -١                                 

  ھدوء وسكون:  وداعة – ٤الطیب                :  النمیر -٣                                 

  نجزع ونحزن:  نضج -٦تتغنى بصوت الماء       :  تلغو بالخریر -٥                                 

  الفرح:  الحبور -٩زع علیھ        نو:  ننثر للفضاء -٨نغنى       :  نشدو -٧                                 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                 

  : قال الشاعر  : ١س                            

  حالوة الروض المطیر                              أیـــام كــــانت للحیـــاة         

                               ووداعة العصفور بین         جداول المـــاء النمیـــر 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى ) أ ( 

  )  الطیب – الواسع –الكبیر ) : ......................                 ( النمیر (  معنى -١

  )  یمون – یوم –یام ) : .........................                 (  أیام ( مفرد -٢

  )  العصافیر – العصفرات –العصافر ) : ..................                 ( العصفور (  جمع -٣

  )  صالبة – مرارة –قسوة ) : ...................                  ( حالوة (  مضاد -٤

  .............................................................................. األیام التي یتحدث عنھا الشاعر ؟ما)  ب (  

  ............................................................. صف الحیاة كما وصفھا الشاعر في أیام الطفولة ) جـ ( 

  ...................................................................ن جداول المیاه ؟ ماذا كانت تفعل العصافیر بی) د ( 

  ..................................................؟ " حالوة الروض المطیر : " ما الجمال في قول الشاعر ) ھـ ( 

   ) : ........................................الرَّْوِض.....  (   .......................- ) : َأیَّاَم(حلل لمقاطع صوتیة )  و (  

  : قال الشاعر  : ٢س

                         أیام لم نعرف من الدنیا          سوى مرح الســرور 

                         وبناء أكواخ الطفولـــة          تحت أعشاش الطیور 

   فتھدمھا الریـــاح          فال نضــج وال نثـــور                        نبنى

  ،  ) .........................أكواخ: ( ، ومفرد  ) ....................نضج: ( ھات معنى ) أ ( 

   ) . ..........................نبنى: ( ، ومضاد  ) ....................الدنیا: ( وجمع            

  .........................................ام الطفولة كان یملؤھا المرح ، و أی: أكمل ) ب ( 

 "حفظ        " أبو القاسم الشابيعر  للشا        أیام الطفولة  : الدرس الرابع 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات
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    ماذا كان الشاعر وصاحبھ یفعالن ، كما تفھم من البیت الثاني ؟ ) جـ ( 

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

  ماذا كان الشاعر وصاحبھ یفعالن عندما تھدم الریاح األكواخ التي بنیاھا ؟) د ( 

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

  ؟ "  نثور فال نضج وال: " ما الجمال في قول الشاعر ) ھـ ( 

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

  : قال الشاعر  : ٣س

  ونعید أغنیة السواقي             وھى تلغو بالخریر

  نشدو ونرقص كالبالبل             للحیــاة وللحبــــور

  ،........... ...) : ..............أغنیة ( ، وجمع ........... ..) : ..........نشدو ( معنى : أكمل ما یأتي ) أ ( 

  ) : .......................... الحیاة ( ، ومضاد ) : ........................ البالبل ( ومفرد                        

  ............................................................. في ضخھا للمیاه ؟ بم صور الشاعر السواقي) ب ( 

  ماذا یفعل الشاعر وصاحبھ ، عندما یسمعان المیاه تحدث صوتا عند تدفقھا من السواقي ؟ ) جـ ( 

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

  ؟ " تلغو بالخریر ... نعید أغنیة السواقي : " ما الجمال في قول الشاعر ) د ( 

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

  فردات و خریطة الكلمة أكمل شبكة الم : ٤س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:التعبیر أكتب فى الموضوع األتى : ٥س

  واإلخالصالنجاح في الحیاة ال یتحقق باألماني وحدھا بل بالجد والعمل والصبر 

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

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

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

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

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

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

 أیام الطفولة

 نوعھا

 مضاد مرادف     نضج

 جملة



 
٢٢ 

  

  

وكان على مبارك معروفًا باتساع علمھ وغزارة ثقافتھ لذلك دعاه عباس وأسند إلیھ وزارة التربیة 
العملیة التعلیمیة فكان بذلك على مبارك أول وزیر مصرى والتعلیم ومھمة وضع قوانین تنظم سیر 

وقد أعطى العالم الفاضل التعلیم أكبر رعایة وأجلھا فكان یضع الكتب بنفسھ وكان ،تولى ھذا العمل 
  یشرف على مأكل التالمیذ وملبسھم وتعلیمھم بل وكان یقوم أحیانا بإلقاء الدروس على التالمیذ

  
  
  
ًا بسعة إطالعھ وغزارة علمھ ، وثقافتھ ، وقدرتھ علي إدارة ما یكلف بھ من وكان علي مبارك معروف" 

  "األعمال ، وإن لم تكن في تخصصھ الھندسي ، فأسندت إلیھ أمور عجز غیره عن النھوض بھا  
  

  : ھات من الفقرة -١
  ٠) ..............استطاع  ( مضاد، ) ...........یؤمر بھ ( معني  ،ً  ) ..............اتساع( كلمة بمعني 

  من خالل فھمك للفقرة السابقة ؟) علي مبارك (  ما الصفات التي وصف بھا -٢
..............................................................................................  

  فما مظاھر ھذا اإلعجاب ؟" .... عباس " إعجاب ) علي مبارك (  نال -٣ 
...........................................................................................................  

   بم تحكم علي شخصیة عباس من خالل اھتمامھ بالتعلیم ؟-٤
.............................................................................................................  

  
لم یكن للمدارس المصریة حینذاك قانون ینظم سیر التعلیم فیھا ویؤدي الفائدة منھ فأراد عباس أن " 

  "یضع لھا ذلك القانون فدعا العالم الجلیل علي مبارك وأسند إلیھ ذلك العمل فوضعھ فنال إعجابھ 
  ٠ اختر اإلجابة الصحیحة لما یلي من بین القوسین -١
  ، )   منح – حصل علي –أخذ   ( ................................- :)نال (  مرادف -أ

  ٠)  الجلالء – أجالء –مجلون ( ................................... -) :الجلیل ( جمع 
  ٠)  المثقف – الجاھل –المتعلم  ( ..................................-) :العالم ( مضاد 

  جابھ بقانون التعلیم الذي وضعھ علي مبارك ؟ ماذا فعل عباس بعد إع-٢
...............................................................................................................  

  فماذا كانوا یفعلون بھ ؟) علي مبارك (  كان التعلیم في أیدي األجانب قبل -٣ 
.................................................................................................................  

   اذكر بعض أعمال علي مبارك بالنسبة للكتب المدرسیة والمعلمین واإلشراف علي المدارس-٤

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

   لموضوع التعبیرمقدمة
ما أجمل التعبیر بلغتنا العربیة لغة القرآن الكریم، أجمل لغة خلقھا الرحمن فیھا سحر وبیان یھتز لھ كل ( 

)  وجدان، فما أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى كتابات لعرض ما فیھا من سلبیات وإیجابیات   

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

  خاتمة
قال .  في بحر األفكار نأتي إلى النھایة  كما یأتي اللیل بعد النھار وكما تصل سفینة البیان لبر األمان وبعد اإلبحار

  )  وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون: ( تعالى 
.........................................................................................................................  

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

 وزیر التربیة و التعلیم: الفصل السادس 

 التدریبات
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ف�ى االف�ق    استیقظت حیوانات الغابھ فى البكور مع نسمات الھ�واء العلی�ل وعن�د ب�زوغ ال�شمس ق�رص ال�شمس               

دامھا وھزت اجسادھا وذیولھا وبدأت تسیر مره وتقفز م�ره وتق�ف تح�ت االش�جار العالی�ھ م�ره               البعید حركت اق  

اخرى والزرافات تمد اعناقھا لتلتقط اوراق الشجر الخضراء والقرده تقف�ز ف�وق ف�روع ال�شجر لتل�تقط الفاكھ�ھ                

ی��ر الوح��شیھ تم��د وت��صرخ والنع��ام تج��رى بأق��دامھا القوی��ھ وھ��ى تف��تح اجنحتھ��ا ت��ستقبل الھ��واء والخی��ل والحم 

اعناقھ��ا نح��و المراع��ى الخ��ضراء الت��ى تمت��د تح��ت اق��دامھا كأنھ��ا ب��ساط اخ��ضرسندسى جمی��ل ام��ا الحیوان��ات        

المفترس��ھ فق��د كان��ت راق��ده ب��ین الح��شائش الطویل��ھ وتح��ت االش��جار تنظ��ر حولھ��ا وتم��د انظارھ��ا بعی��دا حی��ث      

 عن�د غ�دیر الم�اء التفت�ت ال�ى ص�وت الق�رد        الحیوانات العشبیھ ھنا وھناك وفى المساء كانت الحیوان�ات تت�زاحم     

ی�دعوكم ملكك�م االس�د ویرح�ب بك�م للقائ�ھ عن�د           : یا حیوانات الغابھ یا اصدقائى االع�زاء      :ینادى  " منادى الغابھ "

بعد غروب الشمس استعجبت الحیوانات من طلب لقاء االسد ودار الحوار التالى ب�ین             "االحد"العرین مساء غد    

تعودن��ا ان یأمرن��ا االس��د ال أن ی��دعونا ف��ى    : النعام��ھ  غری��ب ل��م یح��دث م��ن قب��ل   ام��ر: الزراف��ھ :الحیوان��ات

ام�ا نح�ن   . احیانا احسد االطیار ألنھا تطی�ر وتع�ود بحری�ھ ف�ى الف�ضاء       : النعامھ ولیس لنا خیار: الخرتیت تودد

 أو تؤس�رإنھا  ولیس لالسد وأعوانھ سلطان علیھا فال تفترس مثلن�ا  : النعامھ فمحظور علینا الخروج من الغابھ

حیوان��ات الغاب��ھ ی��ا ) یجلج��ل ص��وت الق��رد م��ن جدی��د وھ��و ی��ضع ی��ده ح��ول فم��ھ   (ت��سكن ف��وق اع��الى االش��جار 

   اصدقائى االعزاء اللقاء عند عرین االسد مساء غد

   ھل لدیكم فكره عن سر ھذه الدعوه ؟: ١حمار مخطط 

بل س�معت  : حصان  فقرر عدم تناولھاال ولكن سمعت إشاعھ أن حاكمنا االسد سئم طعم لحومنا:٢حمار مخطط 

 الفھود والنمور والضباع: انھ حلم حلما مخیفا ولم یجد من یفسره من اعوانھ 

   ولو حدث ما نخشاه؟ : ١حمار مخطط  

   ماذا تقصد؟: ٢حمار مخطط 

  أن یبلغنا بقرار مضاعفھ نصیبھ من لحومنا : ١حمار مخطط

   وما العمل؟ : حصان

  . یارا اخر ؟ سنذھب الى العرین ونرى ماذا سیحدث فى االجتماعوھل نملك خ: ٢حمار مخطط 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  .المتفرقة:  المتناثرة -٢یصیح بصوت عال       :  یجلجل-١                              

  قطعة من الماء یتركھا السیل:  غدیر الماء -٤نخافھ أو نھابھ          :  نخشاه -٣                              

  ممنوع:  محظور -٨تلطف   :   تودد -٧تحبس        :  تؤسر -٦بیت األسد        :  العرین -٥            

  

  

  : ارة غیر الصحیحة فیما یأتي أمام العب) (أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة ) (ضع عالمة  : ١س
  .                                                      (         ) استیقظت حیوانات الغابة فى البكور ) أ ( 
  .                                (         ) الزرافات تمد أعناقھا ؛ لتلقط أوراق الشجر الخضراء ) ب ( 
  .                                       (         ) فوق فروع الشجر ؛ تلتقط الفاكھة القرود تقفز ) جـ ( 
      (         )  .                                     فى الصباح التفتت الحیوانات إلى صوت القرد ) د ( 
                    (         ) .       القرد قال للحیوانات أن األسد یدعوھم للقائھ مساء الخمیس ) ھـ (

  .                                          (         ) النعام ، والزرافات ، واألرانب : أعوان األسد ) و ( 

  حدث فى الغابة: الوحدة الثالثة 
د محسن خضر    . األسد ال یأكل اللحم          أ/ مسرحیة 

 دعوة الملك:  األول المشھد

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات 
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  : اختر المعنى المناسب مما بین القوسین ، وضعھ مكان النقط  : ٢س
  )  مرة – تأخذ –عند       ( ) : .......................            تارة ( معنى ) أ ( 
  )  تأخذ – تبتعد –تعطى ) : ....................                  ( تلتقط ( معنى ) ب ( 
  )  القریبة – المتفرقة –البعیدة ) : ................                  ( المنتاثرة ( معنى ) جـ ( 
  

  : ھ مكان النقط اختر الجمع المناسب مما بین القوسین ، وضع : ٣س
  )  أفكرون – فكر –فاكرات ) : ........................                ( فكرة ( جمع ) أ ( 
  )  أحالم – حلمون –أحالمتون ) : .......................                ( حلم ( جمع ) ب ( 
  )  الغایات – األغویون –الغویات ) : ....................                 ( الغایة ( جمع ) جـ ( 
  

  : اختر المضاد المناسب مما بین القوسین ، وضعھ مكان النقط  : ٤س
  )  الضیق – القریب –الواسع ) : ......................              ( البعید ( مضاد ) أ ( 
  )  الضعیفة –طیئة  الب–السریعة ) : ...................              ( القویة ( مضاد ) ب ( 
  )  القصیرة – المنخفضة –الواسعة ) : ..................               ( العالیة ( مضاد ) جـ ( 
  

استیقظت حیوانات الغابة ف�ى البك�ور م�ع ن�سمات الھ�واء العلی�ل ، وعن�د ب�زوغ ق�رص             " :اقرأ ، ثم أجب      : ٥س
 وذیولھ�ا ، وب�دأت ت�سیر ت�ارة ، وتقف�ز ت�ارة ، وتق�ف        الشمس فى األفق البعید ، حرك�ت أق�دامھا وھ�زت أج�سادھا         

  "تحت األشجار العالیة تارة أخرى ، والزرافات تمد أعناقھا لتلتقط أوراق الشجر الخضراء 
  ،  ) .............................األفق: ( ، وجمع ) ............................البكور : ( ھات معنى ) أ ( 

  ) . ........................استیقظت: ( ، ومضاد ) .......................... الزرافات : (ومفرد           
  ............... ..................................................استیقظت حیوانات الغابة فى : أكمل ) ب ( 
  ...........................................ماذا فعلت حیوانات الغابة بعد استیقاظھا فى الصباح ؟ ) جـ ( 
  .........................................................ماذا فعلت الزرافات بعد استیقاظھا صباحا ؟ ) د ( 
  ..........................................................ماذا فعلت القرود بعد استیقاظھا صباحا ؟ ) ھـ ( 
  

أما الحیوانات المفترسة فقد كانت راقدة بین الحشائش الطویلة وتحت األشجار ، تنظر  " :رأ ، ثم أجب اق : ٦س
فى المساء ، وبینما كان�ت الحیوان�ات   . حولھا وتمد أنظارھا بعیدا ، حیث الحیوانات العشبیة المتناثرة ھنا وھناك     

ی�ا حیوان�ات الغاب�ة ، ی�ا أص�دقائي      : ین�ادى  ) ب�ة   من�ادى الغا  ( تتزاحم عند غدیر الم�اء ، التفت�ت إل�ى ص�وت الق�رد               
  " .األعزاء 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى ) أ ( 
  )  المتفرقة – الصغیرة –المجتمعة ) : ..........................                ( المتناثرة (  معنى -١
  )  أصوات – صوتون –صوتات ...                ( ) : ..........................صوت (  جمع -٢
  )  أحیون – حیوان –حیون ) : .........................                 ( حیوانات (  مفرد -٣
  )  فوق – خلف –أمام ) : ...........................                  ( تحت (  مضاد -٤
  ترسة فى البكور ؟ ماذا كانت تفعل الحیوانات المف) ب ( 
  متى التفتت حیوانات الغابة إلى صوت القرد ؟ ) جـ ( 
  ماذا قال القرد لحیوانات الغابة ؟ ) د ( 
  ) ) . كان (  خبرا لـ – مضافا إلیھ – جارا ومجرورا –ظرف مكان : ( استخرج من الفقرة السابقة ) ھـ ( 

  : ضع مكان النقط قائل كل عبارة مما یأتي  : ٧س
  ھل لدیكم فكرة عن سر ھذه الدعوة ؟ .................... : ) .أ ( 
  .ولیس لنا خیار ) .................. : ب ( 
  !تعودنا أن یأمرنا األسد ، ال أن یدعونا فى تودد ) .................. : جـ ( 
  ! أمر غریب لم یحدث من قبل ) .................... : د ( 

  



 
٢٥ 

  

  

  

  ا قبلھ أي وصفھ لشيء قبلھ والذي یتم وصفھ ھو المنعوت والصفة نفسھا تسمي نعتھو اسم  یوضح صفة لم
والنعت یطابق ویشابھ ویماثل المنعوت في كل شيء مرف�وع أو من�صوب أو مج�رور أو الن�وع ت�ذكیر وتأنی�ث أو                 

  ٠)  نكرة –معرفھ (  مثني جمع أو –العدد مفرد 
  ٠والنعت یأخذ نفس إعراب المنعوت الذي قبل النعت 

  
  
  
  

  استخرج من الجمل النعت والمنعوت مبین عالمة األعراب
  ٠الوطن الجمیل مسكن ألبنائھ.................................................................................  

  ٠فتح المھندس الغرفتین الكبیرتین............................................................................ 

  ٠العامالت المخلصات محبوبات................................................................................ 

  ٠الھرم األكبر ) خوفو ( بني................................................................................... 

 ٠  في مصر صناعة حدیثة....................................................................................... 

  :ما تحتھ خطأعرب 
 ٠ خیر من الجلیس السوء الجلیس الصالح    

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

  ٠ علم متفوقھذا طالب   

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

  ٠ جمیلة طیبةھذه بنت    

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

 ٠ یوصل إلى الجنة الطریق المستقیم     

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

  ٠ قریبة من المؤمنین اهللا الغالیةجنة    

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

 ٠ مفیدات للوطن المصریات المخلصات    

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

 ٠مبھجة  األرض الخضراء    

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

 ٠ منعش الھواء النظیف   

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

  اكتب برقیة تھنئة لصدیقك بالنجاح     
...................................................................................................................... 

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

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

 النعت: قواعد نحویة 

 التدریبـــــــــــــــــــات



 
٢٦ 

  
  
  

یقف القرد فى منتصف الدائرة وقد وقفت الحیوانات على شكل قوس حول عرین األسد الذى كانوا 
كان الغابة مرحبا بكم یا أصدقائى األعزاء الشكر لمن لبى مرحبا یا س: القرد   .ینتظرون خروجھ 

   :)یخرج الضبع من داخل عرین األسد ویھتف( الدعوة وحضر والعذر لمن غاب واعتذر 
یسود الصمت یقطعھ صوت النمر .. یتبعھ األسد وبجواره أعوانھ من النمور والفھود .. موالنا األسد 

  :تصفق الحیوانات للملك وتعلو أصواتھا ..  األسد تفضل موالنا األسد تفضل موالنا:قائال 
القردة تصرخ وتضرب بیدیھا على صدورھا ، واألحصنة .. الحمیر المخططة تضرب األرض بأقدامھا 

  .تصھل وتھز ذیولھا یمینا وشماال والذئاب تعوى وترفع رأسھا إلى أعلى 
عاشت الغابة یحیا الوطن یحیا .. عاش األسد : ترتفع أصوات الحیوانات فى نفس واحد وھى تقول 

  ) یقف األسد منتفخا رافعا رأسھ عالیا یرمق الحیوانات بعینیھ كأنھ یتفقدھا ( الملك 
  )...........یصمت الجمیع !.......... ( دعوتكم الیوم ألن األمر خطیر : األسد 
  ما حقى علیكم ؟ .. یا رعایاى یا حیوانات الغابة : األسد 
  .السمع والطاعة یا ملك الغابة ) : مسرعا ( الفھد 
  .إنھ مریض یا موالى :  الطاوس                        أین الفیل األبیض ؟ : األسد 

  .یستحق الموت ألنھ یتیھ بجسده الضخم : األسد         .تملكھ المرض وانتشر فى جسده : الثعلب 
  . إنھ من أطیب حیوانات الغابة یا موالى: الحصان 

  .ال .... ال: الحیوانات فى صوت واحد        تعلمون لماذا دعوتكم لالجتماع ؟ ھل: األسد 
لقد أرسل أسد الغابة المجاورة إنذارا ، یطلب أن نسلمھ كل أسبوع خمسة حیوانات منكم ، وإال : األسد 

  .فسیعلن الحرب علینا ویحتل الغابة 
عركة لقد قررت خوض الحرب دفاعا عن لقد تعدى حدوده، واستھان بقوتى واغتر بنفسھ فاستعدوا للم

  .نحن فداء للوطن یا موالى : الذئب   .األرض والوطن 
  .)تصمت الحیوانات . ( وطن األجداد و اآلباء .. عاشت الغابة : یتقدم النمر ویقول ( 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  یبحث عمن غاب:  یتفقدھا -٢استجاب                  :    لبى  -١                          
  ینادى عالیا:  یھتف -٤یدیم النظر                :  یرمق -٣                          

   .خدع بقوتھ:  اغتر -  ٦یتكبر علینا بجسمھ الضخم                :  یتیھ بجسمھ -٥
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  
                                      

  : ویھتف األسد من داخل عرین الضبعیخرج (  -                 
یسود الصمت یقطعھ صوت النمر .. الفھود یتبعھ األسد وبجواره أعوانھ من النمور و.. موالنا األسد 

   :أصواتھاتصفق الحیوانات للملك وتعلو ..  األسد تفضل موالنا األسد موالناتفضل :قائال 
  . على صدورھا بیدیھا وتضرب تصرخالقردة ..  بأقدامھا األرضالحمیر المخططة تضرب 

  ؟) صدور(د ؟ وما مفر) الصمت(؟ وما مضاد )عرین(؟وما جمع) جوار( ما مرادف-١
..................................................................................  

  ..........................................................................   صف مشھد دخول األسد-٢
  ............................................................................... ما سر ھذا االجتماع؟ -٣
  ..................................................................؟ ) یسود الصمت( عالم یدل قولھ -٤
  : .................        جمع تــكـسیــر   -: .................. جمع مؤنث سالم -:  ھات من الفقرة -٥
  : .......................        مرادف یسیطر   - .......................      : ضمیرا متصال   -
  : .......................         مرادف مساعدیھ-: .......................       مرادف تدق      -          

    : .......................  مفرد موال-: .......................       معنى یتلوه     -          
  

 اجتماع عند العرین : المشھد الثانى

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات



 
٢٧ 

  

  
  ٠اسم منصوب ، تبین ھیئة صاحبھا عند حدوث الفعل:  الحال  
  ٠ال بد أن یكون معرفة ، والحال نكرةو یأتي فاعال ، ویأتي مفعوال بھ ، أو ھما معا    :صاحب الحال  

  
  : عین الحال وصاحبھا -أ

  
                            ....................................................        ..................  ٠ غرست الشجرة مورقة-١
           ......................................................................٠ أشرقت الشمس مصفرة-٢
                            ..............................   ........................................         ٠ أقبل السائح مسرورا-٣
           ......................................................................٠ شاھدت السماء صافیة-٤
                           ...................................................................... ٠ ركب التلمیذ السیارة مسرعة-٥
        ......................................................................٠ یستقبل الطفل العید فرحا-٦
  
  :عین الحال التي تبین ھیئة الفاعل ، والحال التي تبین ھیئة المفعول بھ -ب
  
  ..........................................................             ............٠ أقبل الصدیق باسما-١
              ......................................................................٠ أحترم الرجل صادقا-٢
  .........             .............................................................٠ سمعت الخبر سارا-٣
      ......................................................................٠ یخرج النحل العسل صافیا-٤
            ......................................................................  ٠ نزل المطر غزیرا-٥
  
  ٠ ما یلزم اجعل كل نعت في الجمل اآلتیة حاال ،وغیر-ج
  
    ......................................................................٠ أحب التلمیذ المھذب في حدیثھ-١
               ......................................................................٠ قرأت القصة المسلیة-٢
  ..................................................................      ....٠ حضر الجنود المنتصرون -٣
     ...................................................................... ٠ استمعت إلى العصفورالمغرد-٤
  

  .اكتب برقیة لصدیقك تھنئھ بالتفوق : مثال 
  ......../ .........................اسم المرَسل إلیھ 

  / ..............................عنوان المرَسل إلیھ 
..................................................................................  

  / ...............................اسم المرِسل 
  / .............................عنوان المرِسل 

  سالة الى صدیق لزیارة الجیزة اكتب ر:     الرسالـة
  /...............       صدیقـي العزیـز           

  ،،تحیـة طیبـة وبعـد 
  ...................................................................................أكتـب إلیـك ھـذه الرسالـة 

.................................................................................................................  
  / .......................                                                                                       صدیقـك 

  
  
  

 الحال  : قواعد نحویة 



 
٢٨ 

  
  
  

ا إلى اآلخر فى ذھول وعالمات الحیوانات صامتة عن الكالم وینظر بعضھ.. الیزال االجتماع مستمرا 
أیھا األسد ھذه الحرب دمار ... یقطع ھذا الصمت دب عجوز مخاطبا األسد .االستفھام تكسو وجوھھا 

  .إننى أرى أن نتحاور ونتصالح معھ .. وھالك 
ال حوار وال صلح إن اإلھانة الموجھة إلى الوطن ھى إھانة لكل منكم ثم ألیست ) : غاضبا ( األسد 

  ابة وطننا الذى نعیش فیھ والذى یستحق منا الدفاع والتضحیة ؟ھذه الغ
  .وطننا ؟ ال أفھم ) : مستفھما : ( الدب 
  أال تفھم معنى الوطن ؟: األسد 

  .الوطن یا موالى ھو األمن والسكن والسعادة والشبع والسالم : الثعلب 
  أال تعیشون فى سالم وأمان ؟: األسد 
تتحول أحالمنا إلى كابوس مرعب .. حن كلنا مأكول الیوم أو غدا یا موالى أى سالم ، ون: الدب 

  من سیأكلھ موالنا فى الصباح ؟: ونتساءل فیھا 
  .أنتم عبیدى وملكى ، وأنا حر أفعل بكم ما أشاء : األسد 

  .لقد خلقنا اهللا أحرارا یا موالى : الثعلب 
  .إال الحرب یا موالى ، كیف نحارب بال ھدف وال أمل : الدب 

  یبدو یا موالى أنھم أعلنوا التمرد : لفھدا
  ھذه كلمة ال أعرفھا فى مملكتى .. التمرد ) ضاحكا : ( األسد 
  .بصفتى مستشارك أقترح یا موالى أن نقترع على دخول الحرب : النمر 
  . ھذا تخریف أیھا المستشار ! نأخذ األصوات ) ضاحكا : ( األسد 
   .العبد ال یستشار ) : محتجا ( الفھد 

  )) یمیل النمر على األسد ھامسا (( 
  ))ال یرفع أى حیوان یده ((  من یوافق على الحرب یرفع یده : فلنأخذ األصوات : أوافق :األسد 
  .. إنھ التمرد یا موالى ... تمرد :  الفھد 

  .لنقبض على كل من یرفض الحرب )) : یتقدم الضبع قائال ((  
قبل القسوة ونحن لیس لنا حق الحیاة فى أمان ، أفتعطینا حق الرحمة قبل البطش ، والحب : الحصان 

  .ھذا ظلم كبیر .. الموت فى المیدان ؟ ھذا ظلم بین 
  .یا سكان الغابة ... ولكن وطنكم فى خطر : األسد 

  .الوطن فى خطر.. الوطن فى خطر .. الوطن فى خطر : الفھد والضبع والنمر فى صوت واحد 
  : قال تعالى 

  ))َنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَھا َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھَوِإْن َج((
  ) ٦١( جزء من اآلیة : سورة األنفال 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  أمانینا:  أحالمنا -٣دھشة               : ھول  ذ-٢إبادة               :  دمار -١                       
    واضح:  بین -٦حلم مخیف    :  كابوس مرعب -٥العصیان        :  التمرد -٤                       
  .القوة الظالمة :  البطش -٧                       

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،    
   عن الكالم وینظر بعضھا إلىصامتةالحیوانات ..  مستمرا االجتماعالیزال                                       

   دبیقطع ھذا الصمت . فى ذھول وعالمات االستفھام تكسو وجوھھا اآلخر                                     
  .. وھالك دمار الحرب ھذهأیھا األسد ... عجوز مخاطبا األسد                                       

  . إننى أرى أن نتحاور ونتصالح معھ                                       
  ؟ )....................................دب(؟وما جمع) ..........................مستمرا( ما مرادف-١

  ؟) .............................جوھھا(؟ وما مفرد ) ..............................صامتة(ا مضاد وم
  

 نعم للسالم ... ال للحرب : المشھد الثالث 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات



 
٢٩ 

   ما رأى الدب فى الحرب ؟وماذا یرى بدیال عنھا؟ -٢
..................................................................................  

  ............................................................................... ما معنى كلمة الوطن ؟ -٣
  ............................................................................ بم عرف الثعلب الوطن  ؟ -٤
  :  ھات من الفقرة -٥
  : .......................      شارة    اسم إ-: .......................  فعال ناسخا واسمھ وخبره -
  : .......................       فعال مرفوعا -: .......................  حرفا ناسخا واسمھ وخبره-
  : .......................         جمع تكسیر-: .......................            جمع مؤنث سالم  -
  : .......................              أسلوب نداء-..................             : ..... حرف نفى       -
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

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

..................................................................................  
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

 إلى كابوس مرعب أحالمناتتحول ..  الیوم أو غدا مأكولیا موالى أى سالم ، ونحن كلنا : الدب  -
   فى الصباح ؟موالنامن سیأكلھ : ونتساءل فیھا 

  .أنتم عبیدى وملكى ، وأنا حر أفعل بكم ما أشاء : األسد 
  . أحرارا یا موالى اهللالقد خلقنا : الثعلب 

  ؟) عبیدى(؟ وما مفرد ) غدا(؟ وما مضاد )ىمول(؟وما جمع) مرعب( ما مرادف-١
..................................................................................  

   ما رأیك فى كالم الدب ؟ وما الوطن الحقیقى ؟ -٢
..................................................................................  

  ؟ ))لقد خلقنا اهللا أحرارا((  من قائل -٣
..................................................................................  

  ؟ ) تتحول أحالمنا إلى كابوس( عالم یدل قولھ -٤
..................................................................................  

  :  ھات من الفقرة -٥
  : .......................      یر  جمع تكس–: .......................       مرادف تتغیر    -
  : .......................        ضمیرا منفصال -: .......................       ضمیرا متصال   -
  : .......................        ألف وصل      –: .......................       ھمزة قطع       -
  : .......................              اسم استفھام  -..........      : ............. اسم موصول    -
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

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

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

    ))اللَِّھ َلَھا َوَتَوكَّْل َعَلى َفاْجَنْح ِللسَّْلِم َجَنُحواَوِإْن : ((قال تعالى  -
  
  ؟)...................................َجَنُحوا(؟وما مضاد) ..........................َجَنُحوا( ما مرادف-١ 

  ؟) ..................................َوَتَوكَّْل(؟ وما معنى ) ..............................ِللسَّْلِم( وما مضاد 
  .................................................................................. إالم تدعونا اآلیة ؟ -٢



 
٣٠ 

  ............................................................................ من أى السور ھذه اآلیة؟ -٣
  .................................................................؟ ) َفاْجَنْح َلَھا( عالم یدل قولھ تعالى -٤
  :  ھات من الفقرة -٥
  : .......................       فعل  أمرا     –: .......................        فعال  ماضیا      -
  : .......................        حرف شرط    -: .......................       ضمیرا متصال   -
  : .......................        ألف وصل      – .......................      : ھمزة قطع       -
  : .......................              ألف لینة      -: .......................       حرف جر         -
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

  
  
  

.. تعال أصوات الطیور والحیوانات وتداخلت ، وتردد صداھا فى أنحاء الغابة الواسعة فوق األشجار 
ن الحشائش الطویلة ، وضحت وفى الطرقات وبی.. وعلى شاطئ البحیرة البعیدة .. فوق الصخور 

  ..كلنا فداء للوطن .. الوطن فى خطر : أصوات الدب والزرافة والببغاوات ، وھى تقول 
  . الوطن لیس كلمة تقال فى المناسبات : الحصان 

  . والحریة فى اإلقامة والترحال .. الوطن ھو األمن والسكینة : الغزال 
   . الوطن ھو الطعام والشراب والتجوال: الكبش 
  . الوطن ھو االنتماء والتضحیة والفداء : الثعلب 

  .والشعور باألخوة والتقارب فى السراء والضراء  ): ١( حمار مخطط 
  . الوطن أن نستشار : السنجاب                       .الوطن العدل ھو الدواء : الحصان 
  . وال أعوان یسرقون ویدسون  : الطاووس                         .وأن نرفض أو نختار : الحصان 

  .أعلنا فض االجتماع ) : بحزم ( األسد             . إنھ الجنون .. إنھ التمرد ) : غاضبا ( النمر
  : تقف جموع الحیوانات للشرب من الغدیر وھى قلقة 

  ؟.. ماذا ینوى موالنا األسد  ) : ١( حمار مخطط 
  . على رأیھ معترض إنھ الیطیق أن یراجعھ أحد أو یعترض: الذئب

  یدخل القرد وھو یضع یده أعلى فمھ .. وأسمعناه صرختنا .. ولكننا قلنا كلمتنا : الحصان 
  :قرر موالنا األسد ما یلى .. یا أبناء الغابة ..  یا سكان الوطن : وینادى 

فى أمان أن یمتنع عن أكل اللحم منذ الیوم وأن یطرد مستشارى السوء من الخدمة ، وأن یحیا الجمیع 
  .واألمر بیننا شورى . والدخول والخروج مسموح للجمیع .. وسالم 

  . ولكل فرد صوت عند اتخاذ القرار ، وكل حیوان فى الغابة سوف یستشار 
  وأصبح لدینا وطن : الطاووس                                  .. لقد وحدنا الخطر : الدب 

  .فوحدتنا قدر  ) : ٢( حمار مخطط                                . ولن تفرقنا المحن : الثعلب 
  .بالروح والدم نفدیك یا وطن !! ما أغلى الوطن : الغزال 
  .الكل سواء أمام القانون .. الكل سواء .. یسقط البقاء لألقوى .. فلیسقط قانون الغاب : النمر 

  . نحن فداء للوطن .. عاش الوطن : الجمیع 

  الشدائد:   المحن - ٢متساوون           :  سواء – ١                            
  الرخاء و الشدة:  السراء و الضراء -٤السفر     :  الترحال -٣                            
  یتآمرون:  یدسون -٥                            

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

 معنى الوطن : رابع و األخیر المشھد ال

 كلماتى الجدیدة 



 
٣١ 

   الغابة الطیور والحیوانات وتداخلت ، وتردد صداھا فى أنحاء أصواتتعالت                        
  وفى.. وعلى شاطئ البحیرة البعیدة .. فوق الصخور .. الواسعة فوق األشجار                        
  الطویلة ، وضحت أصوات الدب والزرافة والببغاوات ،الطرقات وبین الحشائش                        
  ..كلنا فداء للوطن  .. الوطن فى خطر:  وھى تقول                         

  
  ؟ ).................................صداھا(؟وما جمع) ...........................شاطئ( ما مرادف-١

  ؟) ............................الببغاوات(؟ وما مفرد ) .................................خطر(ما مضاد 
  ..................................................................... لماذا تعالت أصوات الحیوانات ؟ -٢
   ھل الوطن كلمة تقال فى المناسبات ؟ ما رأى الحصان فى ذلك؟ -٣

.................................................... ............................................................  
  .................................................؟ ) تردد صداھا فى أنحاء الغابة( عالم یدل قولھ -٤
  :  ھات من الفقرة -٥
  : .......................      تكسیر   جـــمــع -: .......................      جمع مؤنث سالم -
  : .......................        ضمیرا منفصال -: .......................       ضمیرا متصال   -
  : .......................        ألـــف وصـــــل  –: .......................       ھمزة قطع       -
  : .......................              خبر شبھ جملة  -....................      : ... خبرا مفردا      -
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

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

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

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

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  

  : األسد ما یلى موالناقرر .. یا أبناء الغابة  ..  الوطنان یا سك
 الجمیع فى أمان یحیا وأن یطرد مستشارى السوء من الخدمة ، وأن الیومأن یمتنع عن أكل اللحم منذ 

   .شورىواألمر بیننا .  والخروج مسموح للجمیع والدخول.. وسالم 
  

  ؟ )............................مولى(؟وما جمع) ...................................قرر( ما مرادف-١ 
  ؟) .........................سكان(؟ وما مفرد ) .....................................شورى(ما مضاد 

  .......................................................................... من المتحدث ؟ وما عملھ ؟ -٢
  .........................................................................ذا تعلمت من ھذه القصة؟  ما-٣
  ..............................................................؟ ) األمر بیننا شورى( عالم یدل قولھ -٤
  :  ھات من الفقرة -٥
  : .......................       جمع تكسیر -...      : .................... جمع مذكر سالم -
  : ............        فعل مضارع منصوب -: .......................       ضمیرا متصال   -
  : .......................        ألف وصـــــــــل -: .......................       ھمزة قطع       -
  : .......................       ظــــــــرفــــــــا -: .......................      دى     مــنـــــــــا-

         
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

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

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

 التدریبات



 
٣٢ 

  

  
  

إن استقامة الحیاة ترتبط بطاعة اهللا في كل األمور ، حتى یفوز اإلنسان بالرضا النفسي عن عالقتھ بربھ 
یدة لھ وبالمجتمع الذي یعیش فیھ ، واألب حریُص دائًما علي أن تكون حیاة ابنھ غنیًة باألعمال الصالحة المف

  : وللناس ، ولقمان ینصح ابنھ بنصائح عظیمة تبینھا اآلیات التالیة 
   

  قال تعالي
َوَلا } ١٧{ َیا ُبَنيَّ َأِقِم الصََّلاَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَھ َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلُأُموِر

َواْقِصْد ِفي َمْشِیَك َواْغُضْض } ١٨{ِللنَّاِس َوَلا َتْمِش ِفي اْلَأْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللََّھ َلا ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍرُتَصعِّْر َخدََّك 
  ١٩ -١٧ اآلیة "سورة لقمان                                    " .ْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیِرِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اْلَأ

  
  الطاعة هللا:  المعروف -٢أدھا فى أوقاتھا            :  أقم الصالة -١                                   
  تعرض بوجھك:   تصعر خدك -٤معصیة اهللا                       :  المنكر -٣                                   

  اعتدل فى سیرك:  اقصد فى مشیك -٦ختاال                   م:  مرحا -٥                                    
  أقبحھا:  أنكر األصوات -٨اخفض صوتك            :  اغضض من صوتك -٧                

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،            

  

  :أمام الخطأ) ×(أمام الصواب، أو عالمة ) √(مة  ضع عال١س

  (      )    .  لقمان رجل صالح یأمر ابنھ بالمعروف وینھاه عن المنكر -١
  (      )                        . التكبر علي الناس یكسب اإلنسان احترامھم -٢
  (      )               . النھى عن المنكر في المجتمع لیس من واجباتي-٣
  (      )          . النھى عن المنكر ُیصلح المجتمع-٤
  

  : تخیر اإلجابة الصحیحة لما یلي مما بین القوسین٢س
  
  )بإیمانھ وتأدبھ -  بقوة سلطانھ-بكثرة أموالھ                 (.  یسود اإلنسان بین الناس-١
  )قلبال  ُیمرض- ُیقوى اإلیمان -ُیضعف اإلنسان (         الصبر على المصائب-٢
  ) َصَحابیا– نبیا -حكیًما (                           لقمان كان-٣
  ) الكسالى – المختالین –المجتھدین :              (  نصح لقمان ابنھ بأال یمشي مشیة -٤
  

  :قال تعالى ٣س
  .)اُالُموِر ِر َواْصِبْر َعَلَى َمآ َأَصاَبَك ِإّن َذِلَك ِمْن َعْزِماْلُمْنَك َیُبَنّي َأِقِم الّصَالَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَھ َعِن (         

  : استخرج من اآلیة الكریمة-أ 
 ........................... )اْجَزْع: ( مضاد-٢        ..................................تضادا مبیًنا أثره  -١

  للفرد والمجتمع؟ ما قیمة األمر بالمعروف والنھى عن المنكر -ب 
...................................................................................................................  

  ."أدِّ الصالة"أجمل من " أقم الصالة"  -١ : علل لما یأتي-ج
..................................................................................................................  

  ....... / ...................... / ............ / ................ : ...)اْلَمْعُروِف ( حلل لمقاطع صوتیة ) د ( 
  .. / .................. / ............ / ........................) : ....الّصَالَة (                                   

      قرآن كریم       حفظآداب سامیة: الدرس الخامس 

 كلماتى الجدیدة

 التدریبات



 
٣٣ 

  
  

  مع الشاعر
 م وتخرج في دار العلوم وتدرج في ١٩١٤شاعر مصري معاصر ولد بمحافظة الشرقیة سنة 

  . م ١٩٧٨المناصب حتي أصبح رئیًسا للجنة القراءة في الھیئة العامة للكتاب ، وتوفي سنة 
  " .أسماء اهللا " ، دیوان " مر في ظالل الق" ، دیوان " الغابة المنسیة "  دیوان -:أھم أعمالھ 

          
  جو النص

یعیش اإلنسان في وطنھ ، كما یعیش الوطن في اإلنسان ، فكل إنسان یحب وطنھ ، ویتذكر فیھ أماكن 
لعبھ ولھوه وھو صغیر ، ومواضع عرقھ وكده وھو یافع وتزید منزلة الوطن إذا كان مرتبًطا 

  .سماویة ومسرًحا للتاریخ ، وباعًثا للھمم بالتقدیس الرباني ، ومھبًطا للرساالت ال
  
  

   وطـني وصبـاي وأحالمي                   وطـني وھــواي وأیــامــي-١
   ورضــا أمـي وحـنان أبـي                   وخطـا ولـدي عنـد اللعــب-٢
   یـخــطــو بـرجــاٍء بســـام                   وطـني وصـباي وأحـالمي-٣
  تف التاریـخ بھ فـصَحـا                   ومضي وثًبا و مشي مرًحا ھـ-٤
   حـمـلت یــده شعـل النصر                   وبـــدا غـــده أمــل الدھــر-٥
   في ظل النخل علي الوادي                  أصـغـیـت لـقـصـة أجـدادي-٦
  ـمـاضـیـھـا خـفـق القلب لمعــانـیـھا ھـتـف الـحــب                   ول-٧
   بـدم األحــرار سـأرویـــھ                    وبمـاضي الـعـزم سـأبـنـیھ-٨
   وأشــیـــده وطــًنا نـضـًرا                    وأقـــدمـــھ البـنـي حــــًرا-٩

   فیصــون حمــاه ویفدیھ                    بــعــزیمـٍة لــیــٍث ھـجـاِم-١٠
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  .ناداه بصوت عال:  ھتف التاریخ بھ -٢األمل        :  الرجاء -١                         
   و الشدةالثبات:  العزم - ٤تحرك و اضطرب    :  خفق القلب – ٣                         

  اإلرادة المؤكدة: العزیمة -٧الذھب     :  النضر – ٦أرضھ      :  حماه -٥               
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  ــواي وأیــامــي وطـني وصبـاي وأحالمي                   وطـني وھ-١                       
  اللعــب وحـنان أبـي                   وخطـا ولـدي عنـد أمـي ورضــا -٢                          
   بـرجــاٍء بســـام                   وطـني وصـباي وأحـالميیـخــطــو -٣                        

  
  ؟ )..............................وطـني(؟وما جمع) ................................صـباي( ما مرادف-١

  ؟) ..............................خطـا(؟ وما مفرد ) ...............................ورضــا(ما مضاد      
  ....................................................................... ماذا یمثل الوطن عند الشاعر ؟ -٢
  ....................................................................... ما الذى یربط الشاعر بالوطن؟ -٣
  ......................................................؟ ) وطـني وھــواي وأیــامــي( عالم یدل قولھ -٤
   اشرح األبیات بأسلوبك-٥

..................................................................................  
  : أعرب ماتحتھ خط -٦

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

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

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

 أحمد مخیمر:  وطنى        للشاعر    : الدرس السادس 

 كلماتى الجدیدة 

 التدریبات 



 
٣٤ 

   بھ فـصَحـا                   ومضي وثًبا و مشي مرًحاالتاریـخ ھـتف -٤
   الدھــرأمــل             وبـــدا غـــده  النصر      شعـل حـمـلت یــده -٥
   لـقـصـة أجـداديأصـغـیـت في ظل النخل علي الوادي                  -٦

  ؟ )...........................التاریـخ(؟وما جمع) ...........................أصـغـیـت( ما مرادف-١ 
  ؟) ...........................شعـل(؟ وما مفرد ) ...............................ھـتف(ما مضاد       

..................................................................................  
  ...........................................؟ ) ھتف التاریخ بھ فصحا (  عالم یدل قول الشاعر -٢
  ...................................................................................  اشرح األبیات -٣
  .................................................؟) حـمـلت یــده شعـل النصر ( عالم یدل قولھ -٤
  .................................................................................. ما اسم الشاعر؟-٥
  ..................................................................... ھات عنوان مناسب لألبیات-٦
  : أعرب ماتحتھ خط -٧

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

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

  
  
  

ولكنھا الحیاة لیست نعیماً دائم�ًا وال ش�قاء مت�صًال فبع�د أن ت�وفى عب�اس باش�ا ت�ولى الحك�م س�عید                  
مب�ارك فأبع�ده ع�ن نظ�ارة المع�ارف وأراد أن یبع�ده ع�ن              فصب الحاسدون فى أذن�ھ األكاذی�ب ض�د عل�ى            

الحیاة كلھا فأرسلھ مع فرقة من الجیش المصري إلى تركیا لمساعدتھا فى حروبھا م�ع روس�یا فخ�رج                  
وج�اء  ، تالمیذ المدارس ومعلموھا لتودیعھ وھم ین�شدون األناش�ید اعتراف�ًا بأعم�ال ھ�ذا الرج�ل العظ�یم          

لى مبارك ففى المدة التى قضاھا ھن�اك ع�رف ب�الدًا جدی�دة وتعل�م أش�یاء       ھذا اإلبعاد خیرًا وبركة على ع 
وعندما ع�اد إل�ى م�صر ق�ام س�عید بف�صلھ م�ن        ، كثیرة لم یكن تعلمھا وكسب كثیرًا من صداقات الرجال     

الخدمة فى الجیش لیجد على مبارك نفسھ یقیم ف�ى من�زل ص�غیر بالق�اھرة ی�صارع الفق�ر ال�شدید لفق�ده                
فاذ ما معھ من مال وقرر أن یع�ود إل�ى بل�ده الق�دیم برنب�ال لی�شتغل بالزراع�ة ھن�اك             منصبھ بال سبب ون   

ولكنھ عدل عن ھذه الفكرة وعمل فى وظیفة ال تناسب مقامھ وتقلب فى ھ�ذه الوظ�ائف الت�ى ال تناس�بھ          
ث�م أم�ر س�عید بف�صلھ     . فشغل نفسھ بتألیف الكتب منھا كتاب االستحكامات الع�سكریة وس�وق الجی�وش        

لى البطالة والحاجة لشدیدة وتراكم�ت علی�ھ ال�دیون إل�ى أن التح�ق بعم�ل ح�ر م�ع إس�ماعیل باش�ا                         فعاد إ 
الفری�ق وك�ان یعم��ل بالتج�ارة ف�ى الم��زادات الحكومی�ة وتعج�ب عل��ى مب�ارك م�ن بخ��س التج�ار لألش��یاء          

ث�م دخ��ل ف��ى ھ��ذه  ، الثمین�ة الت��ى عرفھ��ا م�ن أدوات المھن��د س��خانھ وأی�ضا كتب��ھ الت��ى تع�ب ف��ى تألیفھ��ا     
المزادات وجرب البیع والشراء واستطاع أن یحقق أرباح�ًا لی�ست بقلیل�ة وقن�ع بھ�ذه الح�ال حت�ى ت�ولى                 
الخدیوى إسماعیل الحكم فأرسل فى طلب على مبارك واقر لھ باإلعجاب والتق�دیر ث�م أس�ند إلی�ھ الكثی�ر             

ر وال�سكك  المستشفیات والسجون والمج�از .."من مرافق الدولة فشارك على مبارك فى إصالح كل من   
  " .الحدیدیة وأعمال الرى والصرف الصحى كما انشأ دار الكتب وكلیة دار العلوم 

  
  
  

أنت یا علي رجل عظیم ، سمعت عنك الكثیر المشرف وأعجبتني جرأتك وعزة : قال الوالي الجدید " 
  "نفسك وقدرتك علي العمل وسرعة إنجازك إیاه علي الوجھ األكمل 

   ................. جرأتك ، مضاد.............وجھ ، جمع ............نجازك  إ مرادف-:ھات ما یلي -١
  ...........................................................من ھو الوالي الجدید ؟ -٢
   أید ذلك بذكر ثالثة أعمال شارك في إصالحھا ؟٠عند حسن ظن الوالي الجدید ) علي مبارك ( كان -٣

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

 صعاب و عقبات: الفصل السابع 

 یباتالتدر



 
٣٥ 

  ٠أمام العبارة الخاطئة ) خطأ ( أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة ) صح ( ضع عالمة -٤
 (          )أول وزیر مصري للتربیة والتعلیم                          ) علي مبارك ( كان  .١
 (          )   بعض الوظائف التي تناسبھ في عھد الوالي سعید       ) علي مبارك ( تولي  .٢
 (          )  بارًا بوالدیھ                                                ) علي مبارك ( لم یكن  .٣

إلیھ إدارة كثیر من مرافق الدولة بھذه الفرصة العظیمة التي كان یتحینھا ، فقد أسند ) علي ( سر " 
  "فشمر عن ساعد الجد وكانت لھ ید إصالحٍ  وتعمیٍر في كل ھذه المرافق 

  ٠ اختر اإلجابة الصحیحة لما یلي من بین القوسین -١
  )       یتعلمھا – یحددھا –یترقبھا   ( ..............................-) :یتحینھا (  مرادف -أ

  ٠)  ِمرفق – ُمرافق –رفیق ( ................................ - ) :مرافق(  مفرد  -ب
  ......................................................ما الفرصة التي ُسّر بھا علي مبارك ؟  -٢
  ٠) القدیمة  تنظیم المدن – أعمال الري –دار العلوم (  -: بوضع الكلمات اآلتیة مكانھا  أكمل-٣
  ......................و ...... ..............من المشروعات التي شارك علي مبارك في إصالحھا " 

  ..........................................كما أنشأ دار الكتب و                              

  
  
  

وكان من ضمن األمور التى أسندھا إسماعیل إلى على مب�ارك دی�وان التعل�یم فھ�ب م�سرعًا یعم�ل عل�ى                 
ال�صحیح ھ�و ال�دواء ال�شافى لك�ل م�ا یعانی�ھ ال�وطن م�ن            یم  رفع مستوى التعل�یم فق�د ك�ان ی�رى أن التعل�            

الت��أخر والتخل��ف ویبع��ث الحری��ة واحت��رام النف��وس ویھ��دى إل��ى الح��ق والب��د م��ع العل��وم م��ن التربی��ة        
الصحیحة إلعداد الناشئین إعداداً سلیمًا للحی�اة الج�ادة الم�ستقیمة وأن المعل�م ال�صالح ھ�و الق�ادر عل�ى                   

یعت��ھ لھ��ذه المھن��ة الكریم��ة واعتق��د بح��ق أن المدرس��ة ال ت��ؤتى ثمرتھ��ا         أداء واجبات��ھ والم��ستعد بطب 
  .المرجوة منھا إال إذا ارتقى الشعب معھا لتسیر القافلة التعلیمیة كلھا متناسقة فتبلغ الھدف المنشود 

وبعد خلع الخدیوى إسماعیل وتولیة ابنھ توفیق زادت البالد سوءًا واشتعلت الثورة العرابیة ولم یتف�ق          
 مبارك مع العرابیین فى طریقتھم ولكنھ كان معھ�م ف�ى فك�رتھم نح�و اإلص�الح وق�د انتھ�ت الح�رب             على

ولم یتوانى على مبارك عن خدم�ة ال�وطن حت�ى وص�لتھ دع�وة ال ت�رد       ،العرابیة باحتالل اإلنجلیز لمصر  
عظمتھ  م فكان لرحیلھ أنین وبكاء وشیعتھ مصر كلھا بما یلیق ب١٨٩٣/ ١١/ ١٤فتوفى رحمھ اهللا فى 

  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.وجالئل أعمالھ 
ال یرتاب في أن التعلیم الصحیح ھو الدواء الشافي لكل ما یعانیھ الوطن من التأخر والتخلف فھو " 

  "المصباح الذي ینیر العقول ویقوي األفھام 
  ،  ) .........................المصباح( ، جمع  ) ....................ال یرتاب( مرادف  -: ھات ما یلي -١

  ٠ ) ................................................التأخر( مضاد                         
  ................................................... كان لعلي مبارك رؤیة في التعلیم وضحھا ؟ -٢
  ٠أمام العبارة الخاطئة ) خطأ ( أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة ) صح (  ضع عالمة -٣

     (          )٠دیوان المدارس ) علي مبارك(أسند الخدیوي إسماعیل إلي 
                         (          )   ٠ء وأصل الداء ھو الجھل واألمیة سر البال

                  (          )  ٠یكون التعلیم من أجل تخریج الموظفین والفنیین 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

اشتعلت الثورُة العرابیُة ، تطالُب باإلصالِح وإنصاف المظلومین واشترَك فیھا كثیُر من الرجاِل من " 
  ) "علي مبارك ( باٍط ، ولم یشترْك فیھا ضباٍط وغیر ض

  ،  ) ....................المظلومین( ، مفرد ) .....................اشتعلت (  مرادف -: ھات ما یلي -١
  ٠ ) ...................................................اإلصالح( مضاد 

  .............................................................................. لَم اشتعلت الثورة العرابیة ؟ -٢
  .................................... من تولي الحكم بعد إسماعیل ؟ وكیف كان حال البالد أثناء حكمھ ؟-٣

  

 أبو التعلیم: الثامن صل الف


