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 معناها الكلمة معناها الكلمة

 طلب ابتؽاء ٌبٌع ٌشري

 الخلق –الناس  العباد رضا مرضاة

 جمٌعا كافة السالم السلم

 واضح –ظاهر  مبٌن طرٌق الشٌطان خطوات الشٌطان

 البراهٌن واألدلة البٌانات م عن الحقضللت زللتم

 ٌصرؾ شبون خلقه بحكمة حكٌم اعرفوا اعلموا

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 خطوات خطوة العباد العبد أنفس / نفوس نفس

 البٌنات البٌنة أعداء عدو شٌاطٌن شٌطان

 الذٌن الذي حكماء حكٌم أعزاء ـ أعزة عزٌز

 مضادهاا الكلمة مضادها كلمةال مضادها الكلمة 

 قاسً رءوؾ ؼضب مرضاه ٌشتري ٌشري

 الحرب السلم اخرجوا ادخلوا كفروا آمنوا

 فًخ مبٌن صدٌق عدو بعض كافة

 اجهلوا اعلموا قبل بعد اهتدٌتم زللتم
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 3  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 

 
 تصوٌر للنفس بسلعة تباع وتشترى  . -** ) ٌشري نفسه ( :

 بٌر ٌدل على أن رضا للا أؼلى من النفس .تع -: للّاِ  َمْرَضاتِ  ** اْبتَِؽاء

 نهً للتحذٌر من السٌر فً طرٌق الشٌطان الذي ٌإدي إلً هالك اإلنسان -: ** ) ال تتبعوا خطوات الشٌطان (

 : أسلوب شرط ٌفٌد التقلٌل من وقوع المإمنٌن فى الضالل ** ) فإن زللتم (

 -أسبلة مجاب عنها  :
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**نزلت فً الصحابً الجلٌل صهٌب الناس من ٌشري نفسه .............( ؟فٌمن نزلت هذه اآلٌة ) ومن  ٔس

 الرومً الذي ضحً بماله كله وذلك حتى ٌتركه الكفار ٌهاجر إلً المدٌنة  .

 ** ٌشتري بعض الناس أنفسهم ابتؽاء مرضاة للا وحبا فً رسول للا .س : لماذا ٌشري بعض الناس أنفسهم ؟  

** ٌوجه للا نداءه إلً المإمنٌن وذلك ألنه ٌحبهم وفً ذلك تعظٌم وتكرٌم دابه ؟ ولماذا ؟إلً من ٌوجه للا ن ٖس

 لهم .

** أمر فً قوله تعالً ) ادخلوا فً السلم كافة ( ونهً قوله ) ال تتبعوا فً اآلٌات أمر ونهً وضح ذلك ؟ ٗس

 خطوات الشٌطان ( .

 الشٌطان عدو لإلنسان ظاهر العداوة ٌرٌد هالكه . ** ألن   لماذا نهانا للا من إتباع الشٌطان ؟ ٘س

** بؤن ٌسٌر فً طرٌق الفساد والشر العدوان على اآلخرٌن وارتكاب  كٌؾ ٌتبع اإلنسان خطوات الشٌطان ؟ ٙس

 المعاصً .

عن  ** ذلك للتحذٌر من االستمرار فً االنحراؾلماذا انتهت اآلٌات بقوله تعالً فؤعملوا أن للا عزٌز حكٌم ؟ 7س

 طرٌق االستقامة وتوضح لنا أن للا قادر فً تصرٌؾ شبون خلقه 

** ٠دي ذٌه ػٍٝ رّىٓ اإل٠ّبْ ِٓ لٍجٗ ٚؽجٗ ٌسظٛي هللا : ػالَ ٠دي رسن ـ١ٙت اٌسِٚٝ وً ِبٌٗ ٌىٝ ٠ٙبعس ؟ 8ض

 ـٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ .  –

 ٚ االثزؼبع ػٓ ٔٛا١٘ٗ ِّٙب رؼجذ إٌفط ثبالٌزصاَ ثأٚاِس هللاو١ف ٠عزط١غ اإلٔعبْ ثري إٌفط فٟ نبػخ هللا؟:   9ض

 فٟ ذٌه.

 ٠زؾمك اٌعالَ ثارجبع ِٕٙظ هللا أٞ ثبٌزصاَ أٚاِسٖ ٚ االثزؼبع ػٓ ٔٛا١٘ٗ.و١ف ٠زؾمك اٌعالَ ػٍٝ األزق؟:  ٓٔض

ِسُ٘ أِسُ٘ أْ ٠دخٍٛا فٝ اإلظالَ ع١ّؼب ٚأال ٠زجؼٛا ِعبٌه اٌؽ١طبْ ؛ ألٔٗ ٠أ:  ثُ أِس هللا ػجبعٖ اٌّإ١ِٕٓ ؟ ٔٔض

 ثبٌعٛء ٚاٌفؾؽبء .

َُّ ٔٙٝ هللا ػجبعٖ ؟ ٌّٚبذا ؟ ٕٔض ٔٙٝ هللا ػجبعٖ ػٓ ارجبع خطٛاد اٌؽ١طبْ ؛ ألْ اٌؽ١طبْ ػدٚ ٌإلٔعبْ ٠س٠د : ػ

 ٘الوٗ ٚ٘ٛ ػدٚ ظب٘س 

إٌز١غخ اٌّزسرجخ ػٍٝ ذٌه ٘ٝ اٌخعساْ فٝ اٌد١ٔب : ِب إٌز١غخ اٌّزسرجخ ػٍٝ ارجبع اإلٔعبْ ٌٍؽ١طبْ ؟  ٖٔض

 ة فٝ ا٢خسح .ٚاٌؼمب

 -مناقشة ابن عاصم :

 
 قال للا تعالى : " ومن الناس من ٌشرى نفسه ابتؽاء مرضاة للا وللا رءوؾ بالعباد "  ٔس
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 ( : ....... وجمع ) نفس ( : ......ومفرد ) العباد ( : ....... ، ومضاد ) ٌشرى ( : ........  ابتؽاء(: معنى )  أ) 
 للا تعالى ، كما تفهم من اآلٌة الكرٌمة السابقة ؟ رضا اإلنسانب( كٌؾ ٌطلب ) 

........................................................................................ 
 ذكرت فى اآلٌة الكرٌمة السابقة هلل تعالى ؟ التً( ما الصفة الفاضلة  ج)  

........................................................................................ 
    ( ما الجمال فى قوله تعالى : " وللا رءوؾ بالعباد " ؟ د)  

........................................................................................ 
 ) هـ ( اشرح اآلٌات بؤسلوبك   

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

 

 

 

 

 

 

 قال للا تعالى : ) ٌؤٌها الذٌن آمنوا ادخلوا فى السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشٌطان إنه لكم عدو مبٌن ( . : ٖس

 متفرقٌن ( –جمٌعاً  –معنى ) كافة ( : ) أفراداً  -ٔالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتى :  اإلجابةأ( اختر 
 عداوات (  –عدوون  –جمع ) عدو ( : ) أعداء  -ٖخطوة (  –خطوتون  –مفرد ) خطوات ( : ) خطو  -ٕ
 كبٌر ( –مختؾ  –مضاد ) مبٌن ( : ) ظاهر  -ٗ
 ..........................................؟ اآلٌةب( بم أمرنا للا تعالى فى  

 ................................................................... ؟ اآلٌةفى ج( عن أى شا نهانا للا تعالى 
 .........................................أسلوب نهى ( . –: ) أسلوب نداء اآلٌةد( استخرج من 

 ............................................................. هـ( ما الجمال فى: ) ٌؤٌها الذٌن آمنوا ( ؟

 
 نداء نفى  ( – تعجب -نهى - استفهام -أمر):  أكمل مما بٌن القوسٌن : ٗس

                 ....................ب( حافظ على نظافة مالبسك             .................الؽد  إلىأ( ال تإجل عمل الٌوم 
                 .................................د( متى ٌظهر القمر ؟              .................ج( ما أجمل األزهار فى الحدابق

 و ( الٌحب للا الكافرٌن ...................................                ..................إنه لكم عدو مبٌنهـ ( 
 : اآلتٌة المعانًالكرٌمة ما ٌتفق مع  اآلٌاتهات من  ٘س

 .....................................................تعالى عزٌز حكٌم . أ( للا
 ...........................................ب( للا تعالى كثٌر الرأفة بعباده

:............النوع

المضاد:........المرادؾ:.......

الجملة: 

 ٌشري

:............النوع

المضاد:.........المرادؾ:.......

الجملة: 

 رءوؾ
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  ........................................................خطوات الشٌطان إتباعج( ٌجب عدم 
 .......................................عون أنفسهم فى سبٌل مرضاة للا تعالى د( كثٌر من الناس ٌبٌ

 قال للا تعالى : ) فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البٌنات فاعلموا أن للا عزٌز حكٌم ( . : ٓٔس

 ..... .......عد ( : ...... ، ومضاد ) ب..( : ........،ومفرد) البٌنات ( : ........وجمع ) حكٌم ( : ..عزٌزأ(: معنى ) 
 ...................................................................ب( مم حذرنا للا ؟ ولماذا ؟

 ..............................................................؟ اآلٌةوردت فى  التًج( ما صفات للا تعالى 
 ...........................................للا عزٌز حكٌم ( ؟ إن: ) فاعلموا د( ما الجمال فى قول للا تعالى 

 

 

 

 

 

 

 ضع مكان النقط ) مفعوال به ( مناسباً ، ثم اضبطه بالشكل ، وبٌن عالمة إعرابه  :  س

 . على المكتب ........................ب( وضعت            .... فى المسجد ...............أ( ٌقٌم المسلم ....

 .............................د( ٌحترم الصؽٌر ....       ..... من التلمٌذات ...............ج( تشكر المعلمة ..

 ، وأعرب ما تؤتى به : اآلتٌةس أكمل الجمل 

 قراء الف إلى.... ...............ب( ٌثٌب للا ...  الخارج  إلى... ...........أ( ٌركب المسافرون ...

 أهرام الجٌزة  إلى... ........ج( نظمت المدرسة ...

 .... من العلماء............هـ( تقدر الدولة ..    أسكن فٌه  الذي الحً.. من فقراء ........د( ساعدت ....

 

 

 

:..............النوع

 

المرادؾ:.........

................ 
المضاد:...........

 الجملة: .....................................................................

 زللتم

:.........النوع

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

المضاد:......المرادؾ:....

الجملة: 

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

 عزٌز
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 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 لخال أثناء ترحٌب حفاوة أوقاتاً  أحٌانا

 قص حكً الجذابة الخالبة أظهر أبدي

 حصلت علً –أخذت  نالت انضمت التحقت كالم حدٌث

فضاء واسع فٌه المرعً  البادٌة
 والماء

 ٌتقن ٌجٌد عالقتها صلتها

 علوم ومعارؾ وفنون الثقافة الشرٌفة الّسنٌة

 وهبت نذرت عرفت اشتهرت اسما لقبا

 تمامااله االعتناء طرٌقة كٌفٌة تشجع تحث

 المجاالت المٌادٌن مختلؾ شتً أعطت بذلت

 عقب علق قدمن  بذلن مختلؾ شتى

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 التعب الراحة ودع استقبل بداٌة نهاٌة

 المنفرة الخالبة اخفً ابدي استمر توقؾ

 أعطت حصلت توقفت واصلت مجهول مشهور

 قضٌ واسع ظلت انتقلت عبس ابتسم

 اإلهمال االعتناء قدٌما جدٌدا ٌهمل ٌجٌد

 واجبات حقوق إفساد إصالح الراحة الجهد

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة
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 محافظات محافظة أسابٌع أسبوع إجازات إجازة

 أحٌانا حٌن مزارع مزرعة الطرق الطرٌق

 ذكرٌات ذكري قري قرٌة صحاري صحراء

 قضاه قاضً ءأدبا أدٌب باحثات باحثة

 رإساء ربٌس األجداد الجد صالت صلة

 لؽات لؽة ثقافات ثقافة قبابل قبٌلة

 بوادي بادٌة باحثات باحثة ألقاب لقب

 مجالت مجلة فتٌات فتاة آباء أب

  -أسبلة مجاب عنها :

 ذهبت لزٌارة الجد بمحافظة الفٌوم .  - أٌن ذهبت أسرة أمٌر ؟ ٔس

انطلقت السٌارة وسط المزارع الخضراء أحٌانا ووصلت بعد سبعٌن ه أسرة أمٌر ؟صؾ الطرٌق الذي سارت فٌ ٕس
 دقٌقة.

 باحثة البادٌة هً ملك حفنً ناصؾ وكان أبوها من أشهر األدباء والقضاة فً مصر . -من  باحثة البادٌة ؟ ٖس

 م . 88ٙٔولدت فً حً الجمالٌة بالقاهرة عام  -أٌن ولدت ملك حفنً ؟ ومتى ؟ ٗس

التحقت بالمدرسة السنٌة وحصلت علً االبتدابٌة وواصلت دراستها أٌن التحقت ملك حفنً ؟ وعالم حصلت ؟ ٘س
 حتى نالت الشهادة العلٌا .

انتقلت ملك حفنً إلً الفٌوم بعد أن تزوجت من عبد الستار الباسل ربٌس قبٌلة ما صلة ملك حفنً بالفٌوم ؟ ٙس
 الرماح .

 كان رجال واسع الثقافة ٌجٌد أكثر من لؽة . -الباسل زوج ملك حفنً ؟  ماذا تعرؾ عن عبد الستار 7س

 اشتهرت بلقب جدٌد وهو باحثة البادٌة . -بماذا اشتهرت ملك حفنً بعد الزواج ؟  8س

اهتمت بالدفاع عن المرأة وتعلٌمها وكانت تحث اآلباء علً تعلٌم بناتهم  -بماذا اهتمت ملك حفنً ناصؾ ؟ 9س
 لفتٌات كٌفٌة االعتناء بؤنفسهن .وكانت تعلم ا

 هدي الشعراوى ، صفٌة زؼلول . -اذكر بعض السٌدات التً اهتمت بالمرأة ؟  ٓٔس

 أصبحت سفٌرة ووزٌرة وقاضٌة ومعلمة وباحثة فً شتً المٌادٌن كٌؾ أصبح حال المرأة بعد االهتمام بها ؟ ٔٔس

ً كل جٌل أن ٌعرؾ ما قام به الرواد والرابدات من أجل ٌجب علماذا ٌجب علً الجٌل الجدٌد كما ذكر الجد ؟ ٕٔس
 تقدم المجتمع .

 قررت زٌارة الجد بمحافظة الفٌوم فً نهاٌة اإلجازة األسبوعٌة.  ماذا قررت أسرة أمٌر ؟ ومتى ؟:  ٖٔس

 قررت األسرة السفر إلى الفٌوم لزٌارة الجد.  لماذا قررت األسرة السفر إلى الفٌوم؟:  ٗٔس

 استقبل الجد أفراد األسرة بحفاوة.   ؾ استقبل الجد أفراد األسرة؟كٌ: ٘ٔس
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 أعجب أمٌر وأمٌرة بالمشاهد الخالبة بالفٌوم.   بم أعجب أمٌر وأمٌرة؟: ٙٔس

 كان من أشهر األدباء والقضاة فً مصر.   ماذا تعرؾ عن والد ملك حنً ناصؾ؟:  7ٔس

ت إلى الفٌوم بعد أن تزوجت من " عبد الستار الباسل" ربٌس انتقل  متى انتقلت ملك حفنً إلى الفٌوم؟: 8ٔس
 قبٌلة الرماح.

 نذرت نفسها للدفاع عن المرأة وتعلٌمها ،   ما الذي نذرت " ملك حفنً ناصؾ " نفسها له ؟: 9ٔس

 علَّمت الفتٌات كٌفٌة االعتناء بؤنفسهن.  ماذا علَّمت " ملك حفنً ناصؾ " الفتٌات؟:  ٕٓس

حصول المرأة على حقوقها وإصالح أوضاعها فً ذلك نتٌجة   جة جهد هإالء النساء وؼٌرهن؟ما نتٌ: ٕٔس
 ؤصبحت المرأة وزٌرة وسفٌرة وقاضٌة ومعلمة وطبٌبة ومهندسة وباحثة فً شتى المٌادٌن.فاألسرة والمجتمع ،  

عن ملك حفنً ناصؾ ،  قرر أمٌر أنه سٌكتب فً مجلة المدرسة ماذا قرر أمٌر وأمٌرة فً نهاٌة الحوار؟: ٕٕ
 وأمٌرة ستشترك بجمع صور لباحثة البادٌة عن هذه المجلة.

  -مناقشة ابن عاصم :
وفً أثناء تناول العشاء أبدى أمٌر وأمٌرة ارتٌاحهما للمشاهد الخالبة بالفٌوم ، وحكى الجد ذكرٌاته فاستوقؾ س: 

 أمٌرة حدٌث الجد عن باحثة البادٌة

 " .............................   ،  عّغ " ؽد٠ش " ..........................٘بد : ِفسع " اٌّؽب٘د  -أ

 ثُ أػغت أ١ِس ٚأ١ِسح ؟......................................................... -ة 

 ............ِب اٌرٜ اظزٛلف أ١ِسح ِٓ ؽد٠ش اٌغد ؟......................................................... -ط 

 ٌّبذا أزمٍذ ٍِه ئٌٝ اٌف١َٛ ؟.......................................................................  -ع
 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةأكمل عابلة الكلم -ٔ( هـ

 
اء على تعلٌم بناتهم وكانت تعلم ناصؾ نفسها للدفاع عن المرأة وتعلٌمها فكانت تحث اآلب حفنً" نذرت ملك  ٕس

 الفتٌات كٌفٌة االعتناء بؤنفسهن " .

 .............(  االعتناء)  ..........(  الفتٌاتمفرد  )  ............( المرأةجمع : )  ..........( نذرتمعنى : )  أ( 
 ......................................................؟اهتمت ملك حفنً ناصؾ ب ( بم 

 اذكر بعض النساء الرابدات الالبً بذلن الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها ج( 
.......................................................................................................................... 

 مل خرٌطة الكلمة أك -ٕ                   ةأكمل عابلة الكلم -ٔ( د

 

 شاهد 

...... 

..... 

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

...... 

 نذرت 

...... 

..... 

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

...... 

:..............النوع

المضاد:...........المرادؾ:..........

 الجملة: .....................................................................

 أبدى

:.............النوع

المضاد:..........المرادؾ:.........

 ......................الجملة: ...............................................

 تحث
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اح، وكان رجالً واسع الثقافة  ٖس مَّ " انتقلت إلى الفٌوم بعد أن تزوجت من " عبد الستار الباسل" ربٌس قبٌلة الرَّ
 ٌجٌد أكثر من لؽة، وبعد الزواج اتخذت لنفسها لقباً جدٌداً اشتهرت به وهو "باحثة البادٌة".

 (  ٌسمع – ٌفهم – ٌتقن( : )  ٌجٌدمعنى )  -ٔ:  ٌؤتًا الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌم اإلجابةأ( اختر 
 (  محدود – ضعٌؾ – بسٌط( : )  واسعمضاد )  -ٖ(  أبدٌة – بدو – بوادى( : )  بادٌة جمع ) -ٕ

 ؟ماذا تعرؾ عن عبد الستار الباسل ج(  ما صلة ملك حفنً بالفٌوم ؟)ب( 
 ٌرا وبٌن نوعه..............ضم -ٖ.....  جرورا............اسما م -ٕ..  ....مفعوال به  ........ -ٔاستخرج  د ( 

م )ألؾ وثمانمابة وست وثمانٌن من المٌالد( التحقت 88ٙٔسنة  فًحً الجمالٌة بالقاهرة  فً))ولدت  ٗس
 بالمدرسة السنٌة وحصلت على االبتدابٌة وواصلت دراستها حتى نالت الشهادة العلٌا(( .

 ......  و جمع   )حى (...................     و مضاد ) واصلت (.......................  .أ ( معنى ) نالت (....... )
                   .......................................................................... متى ولدت ملك ؟ و أٌن ؟) ب  

 ..........................................................................؟  ما المدرسة التى التحقت بها ملك ) ج ( 
 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكةأكمل  -ٔ( هـ

 
، وصفٌة زؼلول، وؼٌرهن كثٌرات، قد بذلن الجهد من أجل حصول شعراويناصؾ، وهدى  حفنً))إن ملك  ٘س

األسرة والمجتمع: لهذا أصبحت المرأة وزٌرة وسفٌرة وقاضٌة ومعلمة  فًا المرأة على حقوقها وإصالح أوضاعه
 شتى المٌادٌن.((  فًوطبٌبة ومهندسة وباحثة 

  و مضاد ) اصالح (............... ............(  أوضاع،   ومفرد )   ............(  المٌادٌن) أ ( أكمل : معنً ) 
 بً بذلن الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها  اذكر بعض النساء الرابدات الال) ب (  

 ؟  ما المناصب التً وصلت إلٌها المرأة) ج ( 
 مفعوال به ( -    جمع مذكر سالما-جمع تكسٌر ،  –، وأذكر ركنٌها فعلٌةستخرج: ) جملة ا) د ( 

 
 أختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :  ٓٔس

 اإلسكندرٌة ( –المنوفٌة  –الجمالٌة )                     ....................ملك حفنً فى ..) أ ( ولد 
 ٌوسؾ إدرٌس ( –عبد الستار الباسل  -نجٌب محفوظ  ) نً من...................       تزوجت ملك حف) ب ( 
 المرأة (   – الفقراء –اهتمت ملك بالدفاع عن....................               ) المعلمٌن ) ج ( 
 السنٌة ( –الحكومٌة  –التحقت ملك بالمدرسة  ....................                      ) التوفٌقٌة ) د ( 

ابتسم الجد قابال: لقد انتقلت إلى الفٌوم بعد أن تزوجت عبد الستار الباسل ربٌس قبٌلة الّرماح وكان رجال واسع 
 الثقافة ٌجٌد أكثر من لؽة 

 ........................ئ١ط " ......................عّغ " ٌغخ "...  ، عّغ " ز................."  ٠غ١دِساعف "  ٘بد : -أ

 مدرسة

...... 

..... 

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

...... 

:................النوع

 

المرادؾ:...........

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

المضاد:............

........... 

 الجملة: .....................................................................

 واصلت
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 أٌن ولدت " ملك حفنى ناصؾ " ؟ ومتى ؟................................................. -ب
 ...................................................ماذا تعرؾ عن " عبد الستار الباسل " ؟................. -ج 
 ما اللقب الذى اشتهرت به ملك حفنى ؟......................................................................... -د

 هـ( أكمل مكان النقط بما هو مناسب:ـ

 ..................حصلت ملك حفنً على الشهادة االبتدابٌة من مدرسة ......... -ٔ

 كافحت ملك حفنً من أجل ........................... المرأة و ........................... -ٕ

 من النساء الالتً كافحن لتحصل المرأة المصرٌة على حقوقها ..................... و .................. -ٖ
 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلةأكمل  -ٔو( 

 
 : إعرابهضع مكان النقط ) مفعوالً به ( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة  : س
 زار السابحون.......................... فى الجٌزة  -ٕ       كرمت المدرسة ...........................      -ٔ

  ...............  روٌدا الدروس   -ٗ                      وصل .............. إلى المصنع  -ٖ
  تجهز األم ........................  -ٌٙحصد الفالحون.....................                   -٘ 

 ٌنشاهدت .................. الصؽٌر  -8          ٌد خل للا .............. الذٌن آمنوا الجنة   -7
 : أعرابه به ( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة ضع مكان النقط ) مفعوالً  س:

 . المجتهدات ......تكرم المدرسة ....  -ٕ               ساراً  ...سمعت من التلٌفزٌون ....... -ٔ

 . من التالمٌذ ....كرمت المدرسة ..... -ٗ         ٌعمالن بنشاط  ....شاهدت فى الحقل .....  -ٖ
 .... من الخشب  ....ٌصنع النجار -ٙ                  للتالمٌذ  .......ٌشرح المعلمون ..  -٘

 ٌثٌب للا .....  -8      على المتفوقٌن من التالمٌذ  .......وزعت المدرسة ......  -7
 جمل فعلٌة ، وأعرب المفعول به : إلى اآلتٌةحول الجمل  س :   

                          .....................التلمٌذ فهم الدرس ) أ ( 
 ........................قرأ قصتٌن مشوقتٌن  ) ب ( أخً

 .................    ج( المدرسة تكرم المجتهدٌن من التالمٌذ ) 
 ...................( الدولة تكرم النابؽات فى كل المٌادٌن  د)  

 

 

 ابتسم

...... 

..... 

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

...... 

:...........النوع

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

المرادؾ:.......

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

المضاد:........

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

الجملة: 

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

 ٌجٌد
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 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 أحس أشعر تسكن وتطمبن تخلد اعتادت تعودت

 تنتظر تترقب استمرت ظلت فابدة جدوى

 ٌعرؾ ٌعلم تعجب دهش أسكتتها عقدت لسانها

 استؽل انتهز قصت حكت تحب تهوي

 البقاء المكث القراءة اإلطالع ٌصبح ٌكون

 هارفعت صوت صاحت نتاج ثمرة المراد صؽر سنه منذ نعومة أظافره

 عدم تكبر تواضع تمٌز / عرؾ ما اتصؾ عرفت فهمت

 ٌستدل ٌهتدي استمرت / ظلت بقٌت حبه الشدٌد عشقه

 عكسها الكلمة عكسها الكلمة عكسها الكلمة

 أعلً أسفل االستٌقاظ النوم طوٌلة قصٌرة

 السابق التالً نسٌت تذكرت حً تمٌ

 ٌخفٌها ٌعرضها تجٌب تسؤل توقفت ظلت

 تكره تهوي ٌجهل ٌعلم قعالتو المفاجؤة

 كره أحب جهالء علماء بدأ انتهً

 همست صاحت الراحة األلم الفرح الحزن

 تكبره / تعالٌه تواضعه القذارة النظافة الفوضى النظام

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 عبارات عبارة قصص قصة مجالت مجلة

 ألسنة لسان مفاجآت مفاجؤة أدباء أدٌب

 زمالء زمٌل حقابب حقٌبة أسبلة السإ
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 علماء عالم أسر أسرة ُكتاب كاتب

 رواٌات رواٌة صحؾ صحٌفة مقاالت مقالة

 اآلالم األلم قصور قصر ثمار / ثمرات ثمرة

 جوابز جابزة مناقشات مناقشة لحظات لحظة

  -أسبلة مجاب عنها :

 رة من قصص األطفال قبل أن تخلد إلً النوم .تعودت أمٌرة أن تقرأ قصة قصٌ ** -ماذا تعودت أمٌرة ؟  ٔس

** استوقفتها عبارة ُكتبت أسفل صورة ألدٌب مصري كبٌر )عندما ال ٌكون عندي ما ما الذي استوقؾ أمٌرة ؟ ٕس

 أكتبه أشعر كؤنً مٌت ( .

 ه أسفلها .لتسؤل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنً ما قرأتلماذا انتظرت أمٌرة فترة اللؽة العربٌة ؟**  ٖس

 عرض المعلم علً التالمٌذ مجموعة من الصور ألدباء مصرٌٌن .ماذا عرض المعلم علً التالمٌذ ؟**  ٗس

 ** المفاجؤة عندما سؤلها المعلم عن اسم صاحب إحدى الصور.ما المفاجؤة التً عقدت لسان أمٌرة ؟ ٘س

وي قراءة القصص وسٌر األدباء ولم تجب أمٌرة ** تعجب المعلم ألنه ٌعرؾ أن أمٌرة تهلماذا تعجب المعلم ؟ ٙس

 عن السإال .

** استؽل الفرصة وكتب اسم األدٌب الكبٌر نجٌب ماذا فعل المعلم بعد أن حكت أمٌرة قصتها مع الصورة ؟ 7س

 محفوظ علً السبورة .

 كادت أمٌرة تطٌر من شدة الفرح ألنها عرفت اسم صاحب الصورة . لماذا فرحت أمٌرة ؟** 8س

 م .9ٔٔٔ** ولد نجٌب محفوظ فً القاهرة ٌوم عشرة دٌسمبر  أٌن ولد نجٌب محفوظ ؟ ومتى ؟ 9س

** كانت أسرة متوسطة الحال وكان أبوه موظفا وكانت والدته ابنة أحد ماذا تعرؾ عن أسرة نجٌب محفوظ ؟ ٓٔس

 علماء األزهر .

** تخرج من كلٌة اآلداب وعمل موظفا ، ٌكون ؟ما الكلٌة التً تخرج فٌها نجٌب محفوظ ؟ وماذا اختار أن  ٔٔس

 واختار أن ٌكون كاتبا وكتب مقاالت فً الصحؾ والمجالت وألؾ قصص ورواٌات منذ صؽره .

 ** كان ٌحب القراءة واالطالع وٌمكث فً المكتبة لفترة طوٌلة . ماذا كان ٌحب نجٌب محفوظ ؟ ٕٔس

 –السكرٌة  –** ألؾ نجٌب محفوظ ) بٌن القصرٌن حفوظ ؟ما أهم الرواٌات والقصص التً ألفها نجٌب م ٖٔس

 ......... ( -بداٌة ونهاٌة  –زقاق المدق  –قصر الشوق 

** أسعد األوقات لدٌه وقت تؤلٌؾ احدي الرواٌات ما أسعد األوقات لدي نجٌب محفوظ ؟ ومتى ٌشعر باأللم ؟ ٗٔس

 ، وٌشعر بالحزن واأللم عندما ٌتوقؾ عن الكتابة .

** اتصؾ نجٌب محفوظ بحبه للنظام والنظافة والتخطٌط ا أهم الصفات التً اتصؾ بها نجٌب محفوظ ؟م ٘ٔس
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 وتواضعه الشدٌد وعشقه لمصر وأبنابها .

** حصل نجٌب محفوظ علً جابزة نوبل عام متى حصل نجٌب محفوظ علً جابزة نوبل ؟ ومتى توفً ؟ ٙٔس

 م .ٕٙٓٓم ، وتوفً عام 988ٔ

حصل علً جابزة نوبل من مصر الربٌس الراحل محمد أنور  علً جابزة نوبل من مصر ؟** من الذي حصل 7ٔس

 السادات ، والعالم أحمد زوٌل فً الكٌمٌاء ، ومحمد البرادعً فً الذرة .

 : ما الجمال فٌما ٌلً :8ٔس

 نجٌب محفوظ . ل حٌاةالكتابة كؤنها  ٌصور:: تعبٌر جمٌل  ى مٌت "" أشعر كؤن -ٔ

 . الفرحة" :: تعبٌر ٌدل على شدة  تطٌر من الفرحة" كادت  -ٕ

 .لها التؤلٌؾ ثمرة وشجرة مثمرة القراءة صور ت" ::  " ثمرة هذه الهواٌة تؤلٌفه رواٌات -ٖ

 -مناقشة ابن عاصم :
 مٌت كؤنًما أكتبه أشعر  عنديكبٌر "عندما ال ٌكون  مصريوذات مرة استوقفتها عبارة كتبت أسفل صورة ألدٌب 

  .................(  مٌت)   مضاد ............( صورةجمع : )  .............( أشعرعنى : ) م أ( 

 ...................................................................؟ب ( ما العبارة التى استوقفت أمٌرة  

 ......................................................................؟اذكر بعض الرواٌات التى أبدعها نجٌب محفوظ ج( 

 ...................................................( أداة نفى  –فاعال   – جملة فعلٌة   –فعالً  – ظرفاد( استخرج ) 

التالمٌذ.  " وها هو ذا معلم اللؽة العربٌة ٌحٌٌهم، ثم ٌخرج مجموعة من الصور ألدباء مصرٌٌن، ثم ٌعرضهم على

 عقدت المفاجؤة لسان أمٌرة عندما سؤلها المعلم عن أسم صاحب إحدى الصور وتؤخر جوابها ".

 (  ٌعلن – ٌفهم – ٌقدم( : )  ٌعرضمعنى )  -ٔ:  ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 (  أبطؤ – تسرع – تفرق: ) (  تؤخرمضاد )  -ٖ(  االثنان معا  – السن – ألسنة( : )  لسان جمع ) -ٕ

 .......................................................................... المفاجؤة التى حدثت ؟ ما)ب(

 ........................................................................................لماذا دهش المعلم  ؟.ج( 

 ضمٌرا وبٌن نوعه................... -ٖ...  اسما مجرورا.......... -ٕ  .مفعوال به  ........... -ٔج  د ( استخر

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلةأكمل  -ٔ( هـ

 
 ))كادت تطٌر أمٌرة من الفرحة، لقد عرفت اسم صاحب الصورة. ومما قاله المعلم عن نجٌب محفوظ.(( . 

 ..     و مضاد ) الفرحة (.......................  و جمع   )اسم (.......... ...... معنى ) كادت (.......... أ ( )

                   ..............................................................................  ما سبب فرحة أمٌرة  ؟ ( ) ب 

 ..............................................................؟  المعلم و زمالبها   ماذا قصت أمٌرة على) ج ( 

))وكانت أسعد األوقات لدٌه وقت تؤلٌؾ إحدى الرواٌات، وكان ٌشعر بالحزن واأللم عندما ٌتوقؾ عن الكتابة. وفى  

 هذه اللحظة صاحت أمٌرة: لقد فهمت العبارة التى كتبت تحت الصورة..(( 

 تؤخر

...... 

..... 

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

...... 

:............النوع

المضاد:.........المرادؾ:.......

الجملة: 

 عقدت
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 19  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

  ................ و مضاد ) األلم (...............(  الرواٌات،   ومفرد )   ............(  تؤلٌؾأ ( أكمل : معنً )  )

 ....................................................................؟ما أسعد األوقات عند نجٌب محفوظ ) ب (  

 .....................................................................؟  ظة لماذا صاحت أمٌرة فى هذه اللح) ج ( 

 اسم إشارة  ( -ظرفا     -جمع تكسٌر ،  –، وأذكر ركنٌها فعلٌةستخرج: ) جملة ا) د ( 

 أختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :  ٓٔس

 السباحة( -القراءة  –الرٌاضة )                     ...... أمٌرة تهوى   ............................) أ ( 

 الحقوق ( –اآلداب  -التجارة   )             تخرج نجٌب محفوظ من كلٌة .............. ) ب ( 

 األرض (   –قصر الشوق   –من أهم مإلفات نجٌب محفوظ .................           ) األٌام ) ج 

 كاتبا ( –صحفٌا  –حفوظ أن ٌكون..............                        ) رساما اختار نجٌب م) د ( 

 نوبل ( –الشٌخ زاٌد  –) هـ ( فاز نجٌب محفوظ بجابزة .................                     )الملك  فٌصل 

 : عٌن المفعول ألجله فى الجمل التالٌة  ٔٔس 

 ) ب ( أتصدق على الفقراء أمال فى رحمة للا                     ) أ ( أرسل للا الرسل رحمة للعالمٌن

 نزرع األشجار تجمٌال للمكان (  د)                     تخرج الطٌور بحثا عن أرزاقها  ج( ) 

 وفى الٌوم التالى ظلت تترقب فترة اللؽة العربٌة لتسؤل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها
 معنى " تترقب " ...........................  ،  جمع " صاحب " ............................ هات -أ

 .........................................................لماذا انتظرت " أمٌرة " فترة اللؽة العربٌة ؟  -ب
 ................................................................ما العبارة التى استوقفت " أمٌرة " ؟  -ج 

 

 

ومنذ نعومة أظافره أحب نجٌب محفوظ القراءة ، فكان ٌكثر من االطالع والمكث فى المكتبة فترة طوٌلة وقد كانت 
 ثمرة هذه الهواٌة تؤلٌفه رواٌات وقصصا كثٌرة .

 الهواٌة " .............................هات : مفرد " رواٌات " .........................  ،  جمع "  -أ
 .................................................ما الهواٌة التى أحبها نجٌب محفوظ منذ الصؽر ؟  -ب 
 ...................................................................كٌؾ كان نجٌب محفوظ ٌنمى هواٌته ؟  -ج 
 ......................................................ما اتصؾ به ) نجٌب محفوظ ( ؟ما أجمل  -د 
 ....................................................متى حصل " نجٌب محفوظ " على جابزة نوبل فى اآلداب ؟  -

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕة                   الكلم عابلةأكمل  -ٔو(   

 

 كان

...... 

..... 

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

...... 

:..............النوع

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

المرادؾ:.........

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

المضاد:...........

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

 ......................الجملة: ...............................................

 المكث
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 21  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 : ه( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة اعراب ألجلهضع مكان النقط ) مفعوالً  ٕٔس
 ) أ ( نصلى .....................هلل                         ) ب ( ٌذاكر الطالب  .................فى النجاح

 ي ............عن الوطن  استشهد الجند(  د)           نظمت المدرسة حفال .........لألوابل  (  ج) 
 : أكمل مكان النقط ٗٔس

 أ( ولد نجٌب محفوظ فى محافظة ............... عام  ............   
 ب ( فاز نجٌب محفوظ بجابزة ...................... .............عام.،.......................................  

 ....................................................................... ج( كان نجٌب محفوظ ٌهوى منذ الصؽر  .
 د ( وقفت أمٌرة أمام عبارة ...................................................................................

 ............و ......................هـ ( من أهم مإلفات نجٌب محفوظ  ........................و ................
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 21  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 
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 22  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 
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 23  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 العظمة الجالل عالمة رمز وقت طوٌل منذ القدم

 ساهرون قابمون تقدمً انهضً الفخامة والكبر العظم

 السابقون األولون أبناءها بنوها سٌطر ساد

 نضحً من أجلها نفتدٌها ثٌقالموا العهود نحفظ نرعى

 الحٌاة الوجود معززٌن مكرمٌن عشنا حٌٌنا

 نرفع / نرقً نعلو أحسن / أفضل خٌر نقٌم نبنً

 المكان المقدس الحرم المكان الذي أحمٌه الحمى التضحٌة الفداء

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 تؤخري انهضً الحقارة الجالل الحدٌث القدم

 نهمل نرعى اآلخرون األولون ٌموت حٌاٌ

 العدم الوجود مذلولٌن مكرمٌن نكره نحب

 نخفض نعلو أسوأ خٌر نهدم نبنً

 ؼافلون قابمون الؽدر الوفاء األرض السماء

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 العلوم العلم األعالم العلم رموز رمز

 قابمون قابم أبناء ابن الفنون الفن

 مخلصون مخلص الذمم الذمة العهود العهد

 أماكن مكان السماوات السماء الحٌوات الحٌاة

 

 -أضواء على األبٌات :
 -ٌتحدث الشاعر عن مصر قاباًل :
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 24  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 : مصر عظٌمة على مر الزمن ، فهً رمز للسمو والعظمة ، وٌتمنى لها أن ٌعلو شؤنها .ٔ

وقد أصبح أبناإها أصحاب سلطان فهم ٌواصلون رقً أجدادهم : مصر مهد الحضارة والعلوم والفنون ،  ٖ-ٕ
 بالكفاح والعمل .

 حب مصر ٌجري فً عروق أبنابها وٌضحون بؤرواحهم فً سبٌلها . -ٗ

 مصر وطن عظٌم ٌهب ألبنابه الحٌاة الحرة الكرٌمة . -٘

 ٌدعو الشاعر أبناء مصر للعمل الجاد المخلص لرفع شؤن مصر إلى أعلى منزلة . -ٙ

إن أبناء مصر مدٌنون لها بالوفاء والتضحٌة ، ألن مصر تستحق أن نبذل من أجلها األرواح فهً المكان  -7
 المقدس .

 
 : تعبٌر ٌبرز حب الشاعر لوطنه مصر لنا  -
 : تعبٌر ٌدل على حب الشاعر لمصر و اعتزازه بالعلم المصري  ٌحٌا العلم -
 لدور الذي قام به السابقون فى رفعة الوطن : تعبٌر ٌدل على ا ساد بنوها األولون -
 : تعبٌر ٌدل على إصرار األبناء على إكمال مشوار األجداد ا نكون ونامثلما ك -
 مخلصٌن : تعبٌر ٌدل على اإلخالص فً حب مصر . -
 أسلوب مإكد بان وٌصور أبناء مصر بالحراس الساهرٌن علً حماٌتها .  -: علٌها قابمون اإن -
 تعبٌر ٌدل علً فضل مصر علً أبنابها .  -: ا مكرمٌنفٌها حٌٌن -
 مصر هً كل شًء فى حٌاة أبنابها  ن: تعبٌر ٌدل على أ هى الوجود و هى العدم -

 -أسبلة مجاب عنها  :
** وصؾ الشاعر مصر فً البٌت األول أنها عظٌمة علً مر بماذا وصؾ الشاعر مصر فً البٌت األول ؟ ٔس

 العظمة .الزمن وهً المثل للسمو و

** أن مصر هً أم العلوم والفنون وهً مهد ما سبب حب المصري لوطنه كما ذكر الشاعر فً البٌت الثانً ؟ ٕس
 الحضارات وأن أبنابها أصحاب حكم وسلطان .

** طلب المحافظة علً رقً مصر وحضارتها والمحافظة علً حضارة ماذا طلب الشاعر فً البٌت الثالث ؟ ٖس
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 25  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 لكفاح والعمل .األجداد وذلك با

** بؤن حب مصر ٌجري فً عروق كل أبنابها وٌضحون كٌؾ عبر الشاعر عن حب مصر فً البٌت الرابع ؟ ٗس
 من أجلها .

** ألن مصر هً التً وهبت الحٌاة الكرٌمة لهم وهً أساس لماذا ٌضحً المصرٌٌن بؤنفسهم من أجل مصر ؟ ٘س
 الوجود الذي نعٌش من أجله .

 ** ٌعمل األبناء بجد وإخالص من أجل رفع شؤن مصر إلً أعلً منزلة .بناء من أجل مصر ؟ماذا ٌفعل األ ٙس

 ** ٌدٌن أبناء مصر لها بالوفاء واألمانة والتضحٌة .بم ٌدٌن أبناء مصر لها ؟ 7س

 ** ٌقصد بؤن مصر هً المكان المقدس الذي نحمٌه .ماذا ٌقصد الشاعر بقوله وهً الحمى وهً الحرم ؟ 8س

 ** وصؾ الشاعر أبناء مصر بالتقدم و النهضة و الفداء و اإلخالص.بم وصؾ الشاعر أبناء مصر؟  :9س

عندما ٌجتهدون فً بنابها و العمل على تقدمها و ٌخلصون من : كٌؾ ٌكون أبناء مصر سبباً فً خٌرها؟  ٓٔس
 أجلها و ٌضحون فً سبٌلها بكل ؼاٍل ونفٌس. 

 -مناقشة ابن عاصم :
 مصر لـــنا منذ القـــــدم                    رمز الجـــالل والعظـــم                     

 مصر انهضً ٌحٌا العلم                                                

 أ ( مرادؾ الجالل ...............   مضاد العظم   ................  جمع رمز ..............

 الجالل و العظم ؟........................................................ ب( كٌؾ كانت مصر رمز

 ج ( من الشاعر صاحب النص ......................              د( ما اسم النص ...........................

 ....................................هـ(  ما الجمال فى )مصر انهضً (.................................................

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكةأكمل  -ٔ( و  

 
 أم العلــــوم والفنـــــون                     ساد بنوها األولــــــون                      

 إنا علٌــها قابمـــــــون          ومثلـــما كانـــوا نكـــون                                

 نـــرعى العــهــــود والـذمم                                         

(  أفنان – الفن – الفنان( : )  الفنونمفرد )  -ٕ (المواقؾ – الضٌوؾ – المواثٌق) ( : العهودمعنى )  -ٔأ( اختر: 

 (  مات – تخلؾ – تقدم)   ( :  سادمضاد )  -ٗ(  أمهات – أمٌات – إماء)   ( :  أمجمع )  -ٖ

 ............................................................................................؟ بم وصؾ الشاعر مصر ب( 

 .......................و ما واجبنا؟..........................................................؟ ماذا فعل السابقون ج( 

 .........................................................................( .توكٌد: ) أسلوب األبٌاتد( استخرج من 

 ...................نـــرعى العــهــــود والـذمم (.....................  - أم العلوم و الفنون هـ( ما الجمال فى: ) 

 مصر

...... 

..... 

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

...... 

:.......النوع

المضاد:....المرادؾ:...

الجملة: 

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

 الجالل
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 26  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلةمل أك -ٔ( و  
 

 
 

 نحـــب مصر مخلصٌـــن                    ونــفتدٌــــها أجمعـــــٌن                      

 فٌـــها حٌٌنا مكرمـــــٌن                    وهً الحٌــــاة للبنـــــٌن                     

 هً الوجــــــود والـــعــدم                                     

 مخلص – أخلص –مخالص) :( مخلصٌنمفرد) -ٕ (محرومٌن – مظلومٌن –معززٌن:) (مكرمٌنمعنى) -ٔأ( اختر

 (  النهاٌة  – العدم – الموت( : )  الوجودمضاد )  -ٗ(  الحٌوات – األحٌاء – الحٌات( : )  الحٌاةجمع )  -ٖ( 

 ...................................................................................؟ مصر على أبنابها ما فضل ب( 

 ....................ماذا تمثل مصر لنا ؟............................................................................ج( 

 .................................................................................(   -تضادا : ) األبٌاتد( استخرج من 

 .....................فٌـــها حٌٌنا مكرمـــــٌن (....................................................هـ( ما الجمال فى: )

 رٌطة الكلمة أكمل خ -ٕ                   ةالكلم عابلةأكمل  -ٔ( و  

 
 : اآلتٌة المعانًما ٌتفق مع  النص هات من  :س

 ................................................................................مصر هً المكان المقدس الذي نحمٌهأ( 

 ................................مصر هً التً وهبت الحٌاة الكرٌمة................................................ب( 

 .................ٌدٌن أبناء مصر لها بالوفاء واألمانة والتضحٌة...................................................ج( 

 ...................مصر هً أم العلوم والفنون وهً مهد الحضارات...........................................د( 

 .......................)هـ ( كل أبنابها وٌضحون من أجلها ..............................................................

 نبنـــً لها خٌر البنــــاء                    نعلو بها إلــــً السمــــــاء

 ــــً بالفــــداءندٌــــن فٌــــها بالوفـــاء                   ومصــــر أولـ

 هً الحمــــى وهً الحـــرم

 نرعى

...... 

..... 

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

...... 

 نحب

...... 

..... 

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

...... 

:...........النوع

المرادؾ:......

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

المضاد:........

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

الجملة: 

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

 ساد

:............النوع

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

المرادؾ:.......

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 الوجود
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 27  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 ......  مضاد ) نعلو (...............  جمع )األبناء (...........  مفرد )الحرم (..............أ ( مرادؾ ) الفداء (......

 ................................ب( ما واجبنا نحو مصر ؟.....................................................................

 ........................ج( ما الجمال فى )نعلو بها إلــــً السمــــــاء (...................................................

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلةأكمل  -ٔ( و  

 
 ، ثم اضبطه بالشكل ، وبٌن عالمة إعرابه  و بٌن نوعه ( مناسباً قمطل ضع مكان النقط ) مفعول :  س

  ٌعاقب للا الكفار ................. شدٌدا ب(     استخدم الكمبٌوتر فى حٌاتً ............ صحٌحا أ( 

 ..... الكبار حترم الصؽٌر .......ند( ... األحباب         .......  الطالبات  ج( تشكر المعلمة

 أحب القراءة .................                        و ( فرح الالعب ...................  هـ ( 

 :  عٌن المفعول المطلق و بٌن نوعه  س

 ) أ ( ترعى مصر أبناءها رعاٌة واضحة                     ) ب ( انتشر الحاسوب انتشار 

 ) د (  تاب الرجل توبة نصوحة               السٌل                   ر)ج ( انهمر المطر انهما

 العظم  ( –مكرمٌن  -مخلصٌن   - الفنون-الفداء  -)العهود:  أكمل مما بٌن القوسٌن :س

                 ....................  مصر رمز الجالل و ب(     ................. مصر أم  العلوم و .......أ( 

                 عشنا فى مصر .................................د(                        ......مصر أولى بـ...........ج( 

 هـ ( ٌرعى أبناء مصر ........... و الذمم............        و ( نحب مصر  ...........................

 

 

 

 
 

 نعلو

...... 

..... 

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

...... 

:.........النوع

المرادؾ:.....

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

المضاد:......

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

الجملة: 

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

 الوفاء
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 28  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

أحدكم ؼٌره ، والبؽض ال ٌكره  ال تباؼضوا
 تحابوا× هو شدة الكراهٌة 

 ال ٌجوز ال ٌحل

المراد ٌترك أخاه دون اتصال أو  ٌهجر ال ٌعرض أحدكم عن أخٌه ال تدابروا
 زٌارة أو كالم ٌصل

× ال ٌقاطع بعضكم بعضا  ال تقاطعوا
 تواصلوا

 أكثر من ثالث أٌام فوق ثالث

 

  -أضواء على الحدٌث الشرٌؾ :
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 29  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

الشرٌؾ دعوة للحب والتواصل وترك الخالفات لٌتمكن من إنجاز أعماله وممارسة هواٌاته فً جو من  فً الحدٌث
 األمن واالطمبنان فٌعٌش المجتمع فً أمن وسالم . 

  -فقد بدأ الحدٌث بنهً عن الكراخهٌة والحسد والقطٌعة والخصام بٌن أبناء األمة وهو نهً موجهة لنا جمٌعا :
 وال ٌنبؽً أن ٌتمنى اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره  -ٕد الكراهٌة بٌن الناس فال ٌنبؽً أن تسو -ٔ
عن مقاطعة اآلخرٌن وعدم التواصل معهم ؛ ألن ذلك ٌإدي إلى  –صلى للا علٌه وسلم  –كما ٌنهانا الرسول  -ٖ

 الفرقة والتفكك .
ٌخاصم أخاه فوق ثالث لٌال ؛ ألن  كما ٌؤمرنا الرسول صلى للا علٌه وسلم أن نتآخً ، فال ٌجوز لمسلم أن -ٗ

 الخصام ٌإدي إلى ضعؾ المجتمع .

 

 -أسبلة مجاب عنها :
 ** ٌدعونا إلً الحب والتواصل وترك الخالفات بٌن أبناء األمة .إالم ٌدعونا الحدٌث الشرٌؾ ؟ ٔس

ة الهواٌات فً جو من ** ٌتمكن اإلنسان من إنجاز أعماله وممارسماذا ٌحدث إذا تركنا الخالفات والبؽضاء ؟  ٕس
 األلفة واالطمبنان وٌعٌش المجتمع فً أمن وسالم .

** ٌجب علٌنا عدم الكراهٌة والحسد والمقاطعة ألحد وٌجب علٌنا أن تسود بٌننا روح ماذا ٌجب علٌنا جمٌعا ؟ ٖس
 المودة والمحبة واأللفة .

 عد عن الناس ؟لماذا نهانا الرسول ) صلً للا علٌه وسلم ( عن اإلعراض والب ٗس

 ** ألن ذلك ٌإدي إلً الكراهٌة بٌن الناس .

 ** ألن ذلك ٌإدي إلً الفرقة والتفكك .لماذا نهانا الرسول ) صلً للا علٌه وسلم ( عن مقاطعة اآلخرٌن ؟ ٘س

 ه .** ألن الخصام ٌإدي إلً ضعؾ المجتمع وعدم تقدملماذا ال ٌباح للمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثالث لٌال ؟  ٙس

 -مناقشة ابن عاصم :

) ال تباؼضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد للا إخواناً وال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق  
 ثالث لٌال

 أ ( مرادؾ تباؼضوا ...............   مضاد إخوان   ................  جمع المسلم ......... ..............
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 31  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 ......................ا الحدٌث الشرٌؾ ؟.................................................................ب( إالم ٌدعون
 ................................ج ( لماذا ٌنهانا الرسول عن الخصام ؟ ...................................................

 ...................................................................................هـ(  ما الجمال فى )ٌهجر أخاه (.
 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلةأكمل  -ٔ( و  

 
 ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتى ×   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   )√ضع عالمة  :س
 )    (             لرسول إلً الحب والتواصل وترك الخالفات بٌن أبناء األمةٌدعونا اأ( ) 
 )    (                             وٌجب علٌنا أن تسود بٌننا روح المودة والمحبة واأللفة  ب( ) 
 )    (                         .                                    الخصام  ٌإدي إلً الفرقة والتفككج( ) 
 )    (                                               .                 أقصى مدة للخصام ثالثة  أشهرد( ) 

 )هـ ( األخوة فً الدٌن البد أن تكون قوٌة كؤخوة النسب                                          )      (

دابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد للا إخواناً وال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ) ال تباؼضوا وال تحاسدوا وال ت    
 ثالث لٌال

 ( ٌحرم  – ٌعرؾ – ٌجوز( : )  ٌحلمعنى )  -ٔ:  ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 
 (  مسلمون – سالمٌات – مسلمات) :(  مسلمجمع )  -ٖ(  عبد – معبود – عبود) :(  عبادمفرد )  -ٕ
 (  جٌران – أصدقاء – أعداء)   ( :  إخوانمضاد )  -ٗ

 ..........................لماذا ال ٌباح للمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثالث لٌال ؟.......................................ب( 
 ....................................لماذا نهانا الرسول عن اإلعراض والبعد عن الناس ؟..........................ج( 

 ..............................................( .نداء   -أسلوب نهى  -نفى: ) أسلوب الحدٌثد( استخرج من 
 ..................وكونوا عباد للا إخواناً(........................................................هـ( ما الجمال فى: )

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكة أكمل  -ٔ( و

 
 العظم  ( –إخوانا  -الخصام   - ثالث -أنس بن مالك   -)الكراهٌة:  أكمل مما بٌن القوسٌن 7س
                 ....................  كونوا عباد للا ب(         الٌجوز للمسلم أن ٌهجر أخاه  فوق  .............. لٌالأ( 
                 ٌنهانا الرسول عن  .................................د(             ( البؽض شدة ..................... ج

 هـ ( راوي الحدٌث الشرٌؾ ...................              و(............   تمنى زوال النعمة من عند الؽٌر 

أن النبً ) صلً للا علٌه وسلم ( قال ) ال تباؼضوا وال تحاسدوا وال تدابروا  –رضً للا عنه  –لك عن أنس بن ما
 وال تقاطعوا وكونوا عباد للا إخواناً وال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثالث لٌال ) متفق علٌه (

 ٌهجر

...... 

..... 

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

...... 

 اإلسالم

...... 

..... 

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

...... 

:...............النوع

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

المرادؾ:..........

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

المضاد:...........

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

 الجملة: .....................................................................

 تقاطعوا

:.............النوع

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

المرادؾ:.........

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

المضاد:..........

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

 الجملة: .....................................................................

 تدابروا
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 : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 
 ( لٌلة – لإلإة – لٌل( : )  لٌالمفرد )  -ٕ(  تتؤخروا   – تعرضوا  – تهربوا)   ( : تدابروا معنى )  -ٔ 

 (  تواصلوا   –تحابوا  – تصدقوا( : ) تباؼضوامضاد )  -ٗ(  األنباء – األنبٌاء – النبوءات( : )  النبًجمع )  -ٖ
 ............................................................................................؟ عم نهانا الرسول ب( 
 ..........و التحاسد  ؟..................................................... ضلماذا نهانا الرسول عن التباؼج( 

 ............................................................................( .نهٌا   -أمرا : ) الحدٌثد( استخرج من 
 .............وال تدابروا وال تقاطعوا(....................................................هـ( ما الجمال فى: )

الشباب أمل ، ف جٌل متمٌز دتطورا أمال فى إعدا ٌتطوربالتعلٌم اهتماما واضحا ، و تعمل على أن  مصرتهتم   
    لذلك الهدؾ التعلٌمالتقدم ، وترعى معركة وسالحها فى   ، وهم عدتها تمصر فى جمٌع المجاال

 أ( أعرب ما فوق الخط 
 مصر : ..................................................................

 ............................................الشباب : ....................
 ..............................................أمل : ..........................

 التعلٌم : .......................................................................
 فعال مضارعا ................ -ٖمفعوال به ................    -ٕمفعوال ألجله  ................    -ٔب( استخرج  

 اسم إشارة ..........  -ٙمفعول مطلق مبٌنا للنوع ..............  -٘مإكدا للفعل ................. مفعوال مطلقا  -ٗ
 ضمٌرا ........... نوعه.... -9مبتدأ ....................              -8فاعال .........................        -7

مثلما  بالعٌدالفقٌر لٌفرح  الناستصفو النفوس صفاًء وٌساعد ، ففٌه ٌتصافح المتخاصمون و العٌد األطفال ٌحب)) 
 فرحوا أمال فى ثواب للا ((

 .أ / أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة

 كلمة " المتخاصمون " جمع نوعه ............................................ -ٔب / أكمل : 
 ...........................................مثنى " العٌد " .......................... -ٕ
 كلمة " الفقٌر " مفعول به وعالمة نصبه ...................................... -ٖ

 )) هذا الجندى المصرى شجاع ( -ج / حول الجملة إلى المثنى المذكر مرة وإلى الجمع مرة أخرى : 
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 32  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 
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 33  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 

 

 معناها لكلمةا معناها الكلمة معناها الكلمة

 تحب تهوي الشًء المفضل الهواٌة كثٌرة متعددة

 ؼٌر معروفة ؼٌر مؤلوفة رإٌة مشاهدة الشًء المتكرر عادات

 التسابق التنافس التحٌة بالٌدٌن التصافح نشاهد نراقب

 تشجٌع حماس تزٌد تلهب تصرؾ سلوك

 السرعة الفور سٌر احتدام خالل أثناء

 خافض مطؤطا نسارع نبادر تؤسؾ اعتذر

 سجل أحرز حدث نتج ٌشد ٌجذب

 كراسً مقاعد كسب فاز ظل / بقً احتفظ

 زادوا عن الحد بالؽوا الخاسر المهزوم اضطراب فوضً

 أحاسٌس مشاعر نحافظ نراعً ٌجب ٌنبؽً

 البعد عما ٌسا نزاهة ٌتصؾ ٌتحلً ٌزاولون ٌمارسون

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 الحرب السالم تنتهً تبدأ تكره تهوي
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 34  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 المبطا الفور تقلل تلهب قبٌح جمٌل

 بطنه ظهره خلؾ -وراء  أمام ٌجلس ٌقؾ

 اإلهمال المحافظة ٌنفر ٌجذب تتوقؾ تستمر

 الفردٌة الجماعٌة ٌعٌب ٌمٌز قصٌر طوٌل

 الفشل / الرسوب النجاح فقد احتفظ أصاب أخطؤ

 صالحاإل التخرٌب اإلزعاج الهدوء نظام فوضً

 السٌبة الكرٌمة اعتدلوا بالؽوا الحزن الفرح

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 هواٌات هواٌة مواهب موهبة أسر أسرة

 عادات عادة الفنون الفن الرٌاضات الرٌاضة

 مشاهد مشهد الفرق الفرٌق مبارٌات مباراة

 حكام حكم العبون العب سلوكٌات سلوك

 آخرٌن آخر سرإو رأس حقوق حق

 قوانٌن قانون قواعد قاعدة األمهات األم

 آباء أب أهداؾ هدؾ زمالء زمٌل

 أجهزة جهاز مدرجات مدرج جماهٌر جمهور

 أخالق خلق مشاجرات مشاجرة األسباب السبب

  -أسبلة مجاب عنها :

 ٌحب أمٌر الرٌاضة وتحب أمٌرة الفنون . ماذا ٌحب أمٌر وأمٌرة ؟ ** ٔس

 ** كانت تشاهد احدي المبارٌات الرٌاضٌة . نت تشاهد أسرة أمٌر ؟ماذا كا ٕس

؟ ** بدأت المباراة بتصافح الفرٌقٌن وتحٌة الجماهٌر  ،  وٌدل هذا علً  كٌؾ بدأت المباراة ؟ وعالم ٌدل هذا ٖس

 أن الرٌاضة تقوم علً التنافس الشرٌؾ ، وأنها أساس الحب والسالم .

** تحٌة الفرٌق للجماهٌر سلوك جمٌل ، ونتٌجته ٌلهب للجماهٌر ؟ وما نتٌجته ؟ما رأٌك فً تحٌة الفرٌق  ٗس

 حماس الجماهٌر .

** عرقل العب منافسه فسقط علً األرض وأنذر الحكم الالعب المخطا وقام علً ماذا حدث أثناء المباراة ؟ ٘س

 الفور واعتذر إلً منافسه .

أن نتعاون فً أي مجال ٌحقق  -ٕرٌاضة احترام القواعد والقوانٌن . نتعلم من ال -ٔماذا نتعلم من الرٌاضة ؟   ٙس

 أن نحترم مشاعر اآلخرٌن . -ٗاحترام اآلخرٌن واالعتذار لمن أخطؤنا فً حقه .  -ٖالنجاح . 

جذب انتباههم احتفاظ أحد الالعبٌن بالكرة لوقت طوٌل وعدم ماذا جذب انتباه األسرة أثناء المباراة ؟**  7س

 لزمالبه . ونتج عن ذلك إحراز الفرٌق اآلخر هدؾ .تمرٌرها 
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 ؟** أهم ما ٌمٌز الرٌاضة الجماعٌة التعاون بٌن أفراد الفرٌق .ما أهم ما ٌمٌز الرٌاضة الجماعٌة  8س

** اشتبك جماهٌر الفرٌقٌن وأحدثوا خسابر كبٌرة وأصٌب بعض األشخاص ،  ماذا حدث بعد انتهاء المباراة ؟ 9س

 تحولت المدرجات إلً فوضً .وكسرت مقاعد و

** قال األب : أن التشجٌع ال ٌكون باالعتداء علً اآلخرٌن أو التخرٌب أو التدمٌر ماذا قال األب بعد المباراة ؟ ٓٔس

 فالرٌاضة مكسب وخسارة .

زوم لم قالت األم : أن السبب فً هذه المشاجرات أن جماهٌر الفرٌق المه ماذا قالت األم بعد المباراة ؟ ** ٔٔس

 ٌتقبلوا الهزٌمة بروح رٌاضٌة وأن جماهٌر الفرٌق الفابز بالؽوا فً التعبٌر عن فرحتهم .

 ** ٌجب علٌنا أن نعبر عن الفرحة بؤدب ومراعاة مشاعر اآلخرٌن .ماذا ٌجب علٌنا عند التعبٌر عن الفرحة ؟ ٕٔس

األخالق الكرٌمة فال ٌخاصم منافسه وال الرٌاضً الحقٌقً هو الذي ٌتحلً ب من هو الرٌاضً الحقٌقً ؟ ** ٖٔس

 ٌعتدي علٌه وٌسعً إلً الفوز بنزاهة وشرؾ .

 تنظٌم المباراة والحفاظ على النظام بٌن الفرٌقٌن.    **ما أهمٌة وجود الحكم فً المبارٌات الرٌاضٌة؟: ٗٔس

كرة لزمالبه اختطفت الكرة ، عدم تمرٌر الالعب ال نتٌجة ** ما نتٌجة عدم تمرٌر الالعب الكرة لزمالبه؟:  ٘ٔس

 فؤحرز الفرٌق اآلخر هدفاً 

ٌقؾ الالعب المخطا أمام الحكم ٌدٌه خلؾ ظهره ، ُمطؤطا **  كٌؾ ٌقؾ الالعب المخطا أمام الحكم؟: ٙٔس

 الرأس.

سبب المشاجرات التً حدثت هً أن جماهٌر الفرٌق المهزوم لم **  ما سبب المشاجرات التً حدثت؟: 7ٔس 

 الهزٌمة بروح رٌاضٌة ، كما أن جماهٌر الفرٌق الفابز قد بالؽوا فً التعبٌر عن فرحتهم.ٌتقبلوا 

 -مناقشة ابن عاصم :
ٌعلق األب على هذا المشهد قابالً: إن تصافح الفرٌقٌن ٌإكد أن الرٌاضة تقوم على التنافس الشرٌؾ، وأنها   

 هب حماس الجماهٌر.األم : نعم ٌا أمٌرة، فهذه التحٌة تل أساس الحب والسالم.

  .مفرد ) الجماهٌر (....................(  حماس)   مضاد ..........( أساسجمع : )  .........( المشهدمعنى : )  أ( 

 ؟ب ( بم علق األب على هذا المشهد  

 ...  ما أهمٌة تحٌة الجماهٌر ؟........................... .....................................ج( 

 (  اسم إشارة  –فاعال   – مثنى   –فعالً  – مفعوال بهد( استخرج ) 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ( و

 

 ٌعلق

...... 

..... 

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

...... 

:.........النوع

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

..المضاد:....المرادؾ:....

الجملة: 

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

 تلهب
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فسقط على األرض، أنذر الحكم الالعب المخطا، فقام على الفور  ه" وفى أثناء احتدام المباراة عرقل العب منافس

 سه.علقت األم قابلة: ما أجمل أن نبادر باالعتذار عندما نخطا.فى حق اآلخرٌن ".باالعتذار إلى مناف

 (  نسارع – نلحق – نتؤخر( : )  نبادرمعنى )  -ٔ:  ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 (  رجع – ارتفع  – طار) ( : سقطمضاد )  -ٖ(  الحكومات  – الحكام – األحكام) :(  الحكم جمع ) -ٕ

 و ما موقؾ الحكم ؟ ماذا فعل الالعب مع زمٌله  ؟)ب(

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

 ..................................................................بم علقت الم على هذا السلوك   ؟ج( 

 فاعال  -ٖاسما مجرورا...................   -ٕمفعوال به  ................   -ٔد ( استخرج  

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكة أكمل  -ٔ( و

 
كسرت ))انتهت المباراة وفاز أحد الفرٌقٌن ولكن الجماهٌر اشتبكت وأحدثت خسابر كبٌرة، فقد أصٌب أشخاص و 

مقاعد، وتحولت المدرجات إلى فوضى، وهنا أؼلق األب جهاز التلٌفزٌون وقال: إن التشجٌع ال ٌكون باالعتداء 

 .وخسارةعلى اآلخرٌن، أو التخرٌب أو التدمٌر، فالرٌاضة مكسب 

 ..................  و مضاد ) التخرٌب  (..... )جهاز (..............  و جمع   نى ) خسارة (..................) أ ( مع

                    ماذا حدث بع انتهاء المباراة   ؟.................................................................................... ( ) ب 

 ...................................................................................؟  كٌؾ ٌكون التشجٌع المثالً   ) ج ( 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ( د

 
))وٌجذب انتباه الجمٌع احتفاظ أحد الالعبٌن بالكرة لوقت طوٌل وعدم تمرٌرها لزمالبه، وقد نتج عن ذلك أن  

ما ٌمٌز الرٌاضة الجماعٌة تعاون األفراد هدفاً وهنا علق األب: إن أهم  اآلخراختطفت الكرة، فؤحرز الفرٌق 

 الفرٌق(( 

  و مضاد ) الجماعٌة (.............................(  زمالء،   ومفرد )   ................(  أحرز) أ ( أكمل : معنً ) 

 ........  ما أهم ما ٌمٌز الرٌاضة  ؟............................................................) ب (  

 ............................................................؟  ما الخطؤ الذي ارتكبه الالعب ؟ و ما نتٌجته  ) ج ( 

 مفعوال به   ( -فاعال      -جمع تكسٌر ،  –، وأذكر ركنٌها فعلٌةستخرج: ) جملة ا) د ( 

 :  أختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : س

 رٌاضة

...... 

..... 

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

...... 

 أحدث

...... 

..... 

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

...... 

:..................النوع

المرادؾ:.............

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

المضاد:..............

......... 

 ..................................الجملة: ...................................

 احتدم

:..................النوع

المرادؾ:.............

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

المضاد:..............

......... 

 الجملة: .....................................................................

 فوضى
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 الفنون( -القراءة  –الرٌاضة )                     أمٌرة تهوى   .................................. ) أ ( 

 األنانٌة  ( –الجماعٌة   -الفردٌة   )             أهم ما ٌمٌز الرٌاضة ........................ ) ب ( 

 الكراهٌة (   –احترام القوانٌن   –) العداوة      الرٌاضة تعلمنا .................           ) ج 

 من ٌفوز على منافسه ( –من ٌتحلى باألخالق الكرٌمة   –الرٌاضً الحقٌقً هو ..............    ) القوى   ) د ( 

 التنافس ( –اللعب –................. )التشجٌع ال ٌكون باالعتداء على اآلخرٌن ..........إن ) هـ ( 

 : ن الخبر  فى الجمل التالٌة عٌ : س

 ) أ ( المصرٌون مخلصون                         ) ب ( الشجرتان الصؽٌرتان مثمرتان

  المدرسة منظمة   (  د)               الطفل مإدب                   ج( ) 

 : ه( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة اعراب خبرا مناسباضع مكان النقط ) : س

 أ ( للا .........................                          ب ( التلمٌذان ...............................

 الجنود .......................................  د(          الممرضات .................          ج( 

 أكمل مكان النقط س :

 .................................................................... )  أ ( الرٌاضً الحقٌقً  هو ...

 )  ب ( ٌنبؽً أن نعبر عن الفرحة بالفوز  فى .............        مراعاة  ...................... اآلخرٌن 

 ..........................   ) ج ( الرٌاضة   ........................................و .........................

 ) د ( إن الرٌاضة تعلمنا احترام  .................. .......... و...... ........................................... 

  ) هـ ( الرٌاضة تقوم على ......................... الشرٌؾ و أنها أساس ............... و.....................
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 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 أفضال محاسن نرجع نعٌد نؽلب -نسبق  نسود

 نبنٌه نشٌده ننصره نإٌده السابق ماضٌنا

 نورها ضحاها مكارم مآثرنا نجمله نزٌنه

 الرفعة والعطاء المجد بذال للعطاء سعٌا شدٌد اللمعان وهاجا

 مضادها الكلمة مضادها لكلمةا مضادها الكلمة

 مساوئ محاسن نتؤخر نسود الماضً الٌوم
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 نهدمه نشٌده نخذله نإٌده الباطل الحق

 اآلخرة الدنٌا الذل المجد نقبحه نزٌنه

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 محاسن حسن أودٌة وادي األٌام الٌوم

 أمجاد مجد حقوق حق أوطان وطن

   الشموس الشمس الدنا الدنٌا

 

 

 
 الفعل ٌدل على السبق و الرؼبة فى التفوق         ** نسود :
 : تدل على ارتباط المصرٌٌن بوطنهم  ** وادٌنا

 : تعبٌر ٌدل على التارٌخ العرٌق و الماضً المشرؾ لمصر  **) محاسن ماضٌنا (
 : تعبٌر ٌدل على حب المصري للحق و العدل  ** ) بالحق نإٌده (

 (: تعبٌر ٌدل على رعاٌة للا لمصر       ** نشٌد : الفعل ٌدل على قوة البناء  *) بعٌن للا نشٌده*
 (: تعبٌر ٌدل على رؼبة المصرٌٌن فى استعادة مجدهم السابق و الرفعة  ** ) ألثٌل و المجد و للعلٌا

 الدول ( تعبٌر ٌدل على الحرص على رفع منزلة مصر بٌن **) و لنجعل مصر هى الدنٌا



 الفصل الدراسً الثانً   االبتدابً     فً اللؽة العربٌة           الصؾ الخامس           8ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 
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 -أسبلة مجاب عنها  :

 ** نسود ونسبق ؼٌرنا بالعزٌمة واالصرار .كٌؾ نسود ونسبق ؼٌرنا ؟   ٔس

 ** نبنً الوطن ونقوٌه بالحق والعدل .كٌؾ نبنً هذا الوطن ونقوٌه ؟   ٕس

 .** نحسن ونجمل الوطن باالخالق الحمٌدة والعمل الجاد والسعً المستمر كٌؾ نحسن ونجمل الوطن ؟   ٖس

 ** ٌجب علٌنا ان نعمل علً تقدمه ورقٌه .ما واجبنا نحو الوطن ؟   ٗس

** صور الشاعر مصر بملك ٌلبس تاجا مصنوع من الشمس كما صور الشمس بم صور الشاعر مصر ؟   ٘س
 بتاج .

 ** صور ضحً الشمس بعرش ٌجلس علٌه الوطن ) الملك ( .بم صور الشاعر ضحً الشمس ؟    ٙس

 نوٌده بالحق ونجعله حارسا علٌه ، ونشٌده برعاٌة للا ، فمصر كنانة للا  - الوطن ؟ وكٌؾ نشٌده ؟ س : بم نإٌد

 نزٌن الوطن بالعمل الجاد والسعً المستمر والخلق الطٌب . س : بم نزٌن الوطن ونحسنه ؟

 صبح أم الدنٌا .لتستعٌد مصر مجدها وتصل إلى العلٌاء وت -؟  س : لماذا طالبنا الشاعر بالسعً الدابم

 السعً الجاد والعمل المستمر .    -؟ س : ما الوسٌلة التً حددها الشاعر الستعادة مجد مصر 

درس فً فرنسا وبرع  97ٓٔأحمد شوقً شاعر مصري ولد بالقاهرة عام  -س : ماذا تعرؾ عن أحمد شوقً ؟ 
 ب اسمه الشوقٌات .وجمعت أعماله فً كتا 9ٖٕٔفً الشعر ولقب بؤمٌر الشعراء توفً عام 

 -مناقشة ابن عاصم :
 سـود بوادٌنـا                            ونعٌد محاسن ماضٌناالٌـوم ن                              

 وطـن بالحـق نإٌــده                           وبـعـٌـن للا نـشٌـــده                                  

 : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 ( حسن – أحسن – حسناء( : )  محاسنمفرد )  -ٕ(  نقوٌه  – نضعفه – نهمله( : )  نإٌدهمعنى )  -ٔ 

 (  الباطل – الحقارة – الظلم( : )  الحقمضاد )  -ٗ (  أدواء – أودٌة – أدوٌة( : )  واديجمع )  -ٖ

 ................................................................................................؟ كٌؾ نتقدم بمصر ب( 

 ..................كٌؾ نبنى وطننا مصر ؟..................................................................ج( 

 ..................................وبـعـٌـن للا نـشٌـــده(........................( ما الجمال فى: )د

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 

 
 الحق  ( –أحمد شوقى   –الشمس   - للا  -أم   - )محاسن:  أكمل مما بٌن القوسٌن :س

                 ....................  الوطن بـ  نإٌد ب(                        ................. النص للشاعر .......أ( 

 نعٌد

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

المرادؾ:........

 

المضاد:.........

 

الجملة: 

 

 نسود
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                نتخذ  ......................تاجا للوطند(                علٌنا أن نستعٌد .................ماضٌناج( 

 ....................هـ ( مصر ......................... الدنٌا                      و ( نشٌد الوطن برعاٌة  .......

 : اآلتٌة المعانًما ٌتفق مع  النص هات من  : س

 ........................................................................لنجعل الحق حارسنا عند بناء الوطنأ( 

 ..............................مصر هً أم الدنٌا ..............................................................ب( 

 ............نبنى و مصر و للا ٌرعانا ...........................................................................ج( 

 ..............علٌنا أن نستعٌد مجدنا السابق .................................................................د( 

 ............)هـ ( واجبنا أن نسعى إلى المجد و العلٌا  ..............................................................

 ونحـسـنـــه ونـزٌـنـه                            بمـآثـرنــا ومـسـاعـٌنا                    

 وضحاها عرشا وهاجا                    نتخذ الشمس له تاجا                          

 ( العدل  – الظالم – اللمعان)  شدٌد ( : وهاجامعنى )  -ٔ : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 (  تٌجات – أتواج – تٌجان( : )  تاججمع )  -ٖ  ( ثابر – مؤثرة – أثٌر( : )  مآثرمفرد )  -ٕ

 (  نرحل  – نترك – نهمل)   ( :  نتخذمضاد )  -ٗ

 .......................................................................................؟ بم نحسن الوطن و نزٌنه  ب( 

 ............ما الصورة التى رسمها الشاعر للوطن  ؟.........................................................ج( 

 ............نتخذ الشمس له تاجا    (...........................................................لجمال فى: )( ما اد

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ( د

 
 لـمجــد وللـعـلـٌاسعٌا أبداً سعٌا سعٌا                           ألثٌل ا                          : س

 ولنجعل مصر هً الدنٌا                       ولنجعل مصر هً الدنٌا                                

 ...................  جمع )الدنٌا (...........  المجد (.......... –أ ( مرادؾ ) أثٌل (..............  مضاد ) العلٌا 

 .................................................................................ب( ما واجبنا نحو مصر ؟....

 ..................ج( ما الجمال فى )ألثٌل الـمجــد وللـعـلـٌا(.....................................................

 لكلمة أكمل خرٌطة ا -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ( د

 
  عٌن المضاؾ إلٌه فى الجمل التالٌة  : س

  كرمت مدٌرة المدرسة الناجحٌن  ب(                  منظر الحدٌقة جمٌل                     أ( 

 نزٌن

...... 

..... 

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

...... 

 نجعل

...... 

..... 

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

...... 

:.........النوع

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

...المضاد:...المرادؾ:....

الجملة: 

 وهاجا

:........النوع

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

المرادؾ:....

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

المضاد:.....

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

الجملة: 

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

 سعٌا
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 42  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 ذهبت إلى مكتبة اإلسكندرٌة  د( محمد رسول للا                                       ج( 

 و ( تسلم الفرٌق كؤس البطولة                             هـ ( أحب ٌوم العٌد           

 : عٌن المبتدأ و الخبر  : س

 ) أ ( الطبٌعة ساحرة                                                 ) ب ( الطفل الصؽٌر مإدب 

  ة   هذه شجرة عالٌ(  د)               أبناء مصر الؽالٌة فى كل المواقؾ أوفٌاء   ج( ) 

 : إعرابه( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة  بخبرضع مكان النقط )  : س

 ..............................                      ب (    الطالب  .................فى النجاح بأ ( الطال

 .......... ...............الجندي ..د( المدرسة  ......................                             ج( 

 : عٌن المفعول به  :س

 ) أ ( رأٌت الطبٌعة ساحرة                                         ) ب ( أكرمت  الطفلٌن الصؽٌرٌن 

  شرح المعلم الدرس   (  د)               ٌحترم المصرٌون الضٌؾ                    ج( ) 

 : إعرابه( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة  به مفعوالضع مكان النقط )  : س

 )  ب (    أحرز الالعب ............. المباراة الوحٌد   .......                        ) أ ( قرأ الطالب ..........

 ...................... نالت التلمٌذات(  دعلق األطفال   ......................             )  (  ج) 
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 43  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 

 

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 أشاهد أري تطلبه عند ؼٌبته تفقد ٌمتلا ٌزخر

 بقً مكث حجة بٌنة سلطان مبٌن ؼٌر موجودٌن الؽاببٌن

 أكٌد ٌقٌن خبر نبإ علمت ما لم تعلمه أحطت

 تظهرون تعلنون منعهم صدهم ؼٌر للا من دون للا

األرض  النبات من الخبا
والمطر من 

 السماء

   ما ٌحدث سرا تخفون

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 حقٌر عظٌم جهلت أحطت الحاضرٌن الؽاببٌن
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 44  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 األرض السموات رحل مكث قربهم صدهم

 تعلنون تخفون قبح زٌن نعٌم عذاب

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 أنباء بؤن ؼاببٌن ؼابب طٌور طابر

 شٌاطٌن شٌطان سالطٌن سلطان أقوام قوم

 نساء امرأة هداهد هدهد سبل سبٌل
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 45  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 
 شدة العذاب تعبٌر ٌإكد  ** )ألذبحنه (

 تعبٌر ٌدل على كبر الذنب الذي ارتكبه الهدهد  **) بسلطان مبٌن (

 تعبٌر ٌدل على عظمة ما عرفه الهدهد  ** ) أحطت بما لم تحط به (

 ٌدل على قوة بلقٌس    وأسلوب مإكد بؤن (  ت امرأة تملكهم**) إنً وجد

 صد الشٌطان لهم ومنعهم من إتباع الطرٌق السلٌم على تعبٌر ٌدل  ** ) فصدهم عن السبٌل (

 بٌنهما تضاد  تعلنون ( –األرض ( ) تخفون  –**) السموات 

 ه للعبادة .تعبٌر ٌدل علً قدرة للا تعالً واستحقاق -: ** ) الذي ٌخرج الخبء (

 -أسبلة مجاب عنها  :

 ** حتى نتعلم منها ونستفٌد بها فً حٌاتنا .  لماذا ٌزخر القرآن الكرٌم بكثٌر من القصص ؟ ٔس

** دعاء سٌدنا سلٌمان ) رب اؼفر لً وهب لً ملكا ال ٌنبؽً ألحد من ما دعاء سٌدنا سلٌمان علٌه السالم ؟ ٕس

 بعدي .

** سخر له ما لم ٌسخر ألحد من العالمٌن فصار عنده جٌش ٌتكون لسٌدنا سلٌمان ؟ ما الملك الذي أعطاه للا ٖس

 من إنس وجن ووحوش وطٌور .

** أحس بؽٌاب ماذا أحس سٌدنا سلٌمان عندما تفقد الجٌش ؟ ما الدلٌل علً حسن قٌادة سلٌمان للجٌش ؟ ٗس

 بٌرة وصؽٌرة فً الجٌش الهدهد الذي خرج بؽٌر إذن منه وٌدل ذلك علً أن سلٌمان ٌعلم كل ك

** قال سوؾ أعذبه أو أذبحه علً ؼٌابه هذا دون إذن منً إال إذا ماذا قال سٌدنا سلٌمان علٌه السالم ؟ ٘س

 جاءنً بحجة قوٌة عن سبب ؼٌابه هذا .

ا ** جاء الهدهد بؤخبار أكٌدة عن مملكة سبؤ فقد وجد امرأة تحكمهم وأعطاهما الخبر الذي جاء به الهدهد ؟ ٙس
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 46  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 للا قوة وملكا عظٌمٌن ولها كرسً ضخم تجلس علٌه وهً الملكة بلقٌس .

أؼوى الشٌطان قوم سبؤ بالسجود للشمس من دون للا الذي ٌخرج النبات  بم أؼوى الشٌطان هإالء القوم ؟** 7س

 من األرض وٌسقط المطر من السماء .

 لً أن مملكتها كانت عظٌمة .** تعبٌر ٌدل عبم ٌوحً التعبٌر ) وأوتٌت من كل شًء ( ؟ 8س

 -مناقشة ابن عاصم :

 ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتى ×   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   )√ضع عالمة :   س

 .                )    ( دعاء سٌدنا سلٌمان ) رب اؼفر لً وهب لً ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعدي(أ( 

 )    (                                                 السجود للشمس من دون للاأمر الشٌطان قوم سبؤ بب( 

        .    )    (                                 جاء الهدهد بؤخبار كاذبة عن مملكة سبؤ فقد وجد امرأة تحكمهم وأعطاها للا قوة وملكاج( 

 )    (ن فصار عنده جٌش ٌتكون من إنس وجن ووحوش وطٌور لم ٌسخر ألحد من العالمٌ اسخر لسلٌمان مد( 

 )هـ ( للا الذي ٌخرج النبات من األرض وٌسقط المطر من السماء     )      (

ًَ اَل أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَؽابِبٌَِن }    َر َفَقالَ َما لِ ٌْ ُه َعَذاًبا َشِدٌدً َٕٓوَتَفقََّد الطَّ َبنَّ نًِّ { أَلَُعذِّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ُه أَْو لَ ا أَْو أَلَْذَبَحنَّ

بٌٍِن } قٌٍِن ٕٔبُِسْلَطاٍن مُّ ٌَ َر َبِعٌٍد َفَقالَ أََحطُت بَِما لَْم ُتِحْط بِِه َوِجْبُتَك ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ  ٌْ  { َفَمَكَث َؼ

 : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 ( الؽابب – الؽٌب – الؽٌاب( : )  الؽاببٌنمفرد )  -ٕ  ( ملك  – حجاج – حجة( : )  سلطانمعنى )  -ٔ

 (  أبعد – أهمل – تقدم( : )  تفقدمضاد )  -ٗ   (  أنباء – أبناء – أنبٌاء( : )  نبؤجمع )  -ٖ

 ..........................................................................؟ ما موقؾ سلٌمان من ؼٌاب الهدهد ب( 

 ...............من أٌن أقبل الهدهد ؟.و ما حجته ؟.........................................................ج( 

 .........................................................( .أسلوب نفى  -استفهام: ) أسلوب األبٌاتد( استخرج من 

 .................(................................................................  و تفقد الطٌرهـ( ما الجمال فى: ) 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 
 

 
 

 الشٌطان  ( –الذبح  -الهدهد   - النبوة-بلقٌس  -)سبؤ:  أكمل مما بٌن القوسٌن :  س

                 وجد سلٌمان ...................... ؼاببا  ب(                         ........ و الملك  وهب للا سلٌمان ..أ

               كانت  .....................ملكة سبؤ د(                 أتى الهدهد بخبر صادق من .... ..........ج( 

 و ( توعد سلٌمان الهدهد بـ   ...........................               هـ ( صرؾ ............أهل سبؤ عن عبادة للا

 : اآلتٌة المعانًما ٌتفق مع  النص هات من  :  س

 ................................................................................................للا الذي ٌعرؾ السر أ( 

 تفقد

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

المرادؾ:........

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 مبٌن
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 47  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 ..............س تحكم القوم و لها عرش عظٌم ..................................................وجد الهدهد بلقٌب( 

 ..............السجود للشمس ................................................................... زٌن لهم الشٌطانج(

 .................................................................توعد سلٌمان الهدهد بالعذاب األلٌم .............د( 

 ..................)هـ ( تفقد سلٌمان الطٌر فوجد الهدهد ؼاببا  ...........................................................

     ًْ ْت ِمن ُكلِّ َش ٌَ ْمِس ِمن ٍٖٕء َولََها َعْرٌش َعِظٌٌم }إِنًِّ َوَجدتُّ اْمَرأًَة َتْملُِكُهْم َوأُوتِ ْسُجُدوَن لِلشَّ ٌَ َها َوَقْوَمَها  { َوَجدتُّ

ْهَتُدوَن  ٌَ بٌِِل َفُهْم ال  ُهْم َعِن السَّ َطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ ٌْ َن لَُهُم الشَّ ٌَّ ِ َوَز  ُدوِن للاَّ

 ( رفضت  – وهبت   – منعت)  ( : ٌتأوتمعنى )  -ٔ:  ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 (  مرات – مراٌا – نساء( : )  امرأةجمع )  -ٖ(  معلم – عمل – عالم ( : )  أعمالمفرد )  -ٕ

 ......................................................................؟ كٌؾ وجد الهدهد أحوال مملكة سبؤ ب( 

 ...............................................................................ماذا زٌن لهم الشٌطان ؟....ج( 

ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌمٌ  ًْ ٌَْت ِمن ُكلِّ َش  .................(........................................هـ( ما الجمال فى: )َوأُوتِ

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 

 
 

ْعلَُم َما ُتْخفُوَن َوَما ُتْعلُِنوَن      ٌَ َماَواِت َواألَْرِض َو ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السَّ ِ الَِّذي  ْسُجُدوا هلِلَّ ٌَ ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو ٕ٘}أاَلَّ  { للاَّ

 العظٌم َربُّ اْلَعْرِش 

 فون   ................  جمع رب  ...............................أ ( مرادؾ الخبء  ...............   مضاد تخ 

 ................ب( بم آمن الهدهد ؟..............................................................................

ْعلَُم َما ُتْخفُوَن َوَما ُتْعلُِنونَ ج(  ما الجمال فى ) ٌَ  ............................................(..................َو

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكةأكمل  -ٔ هـ ( 

 
 

ُهْم َعنِ    َطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ ٌْ َن لَُهُم الشَّ ٌَّ ِ َوَز ْمِس ِمن ُدوِن للاَّ ْسُجُدوَن لِلشَّ ٌَ َها َوَقْوَمَها  بِ  َوَجدتُّ ْهَتُدونالسَّ ٌَ   ٌِل َفُهْم ال 

 ..  مفرد )أعمالهم (....................  مضاد ) ٌهتدون (..........  جمع )الشمس (.......أ ( مرادؾ ) زٌن (.....

 .........ب( ما سبب ضالل بلقٌس و قومها  ؟................................................................

ُهمْ ى )ج( ما الجمال ف َطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ ٌْ َن لَُهُم الشَّ ٌَّ  ..................(.............................................َوَز

 ................) د ( ما الدروس المستفادة من اآلٌات ؟.................................................................

 ثم اضبطه بالشكل ، وبٌن عالمة إعرابه  ( مناسباً مضافا الٌهقط ) ضع مكان الن :س

 وجد

...... 

..... 

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

...... 

 األرض

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

المضاد:..........المرادؾ:........

الجملة: 

 صدهم

:.............النوع

.......المضاد:..المرادؾ:........

الجملة: 

 تخفون
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 48  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

  ٌعاقب للا الكفار ................. القٌامة ب( استخدم جهاز .................. فى أعمالً                   أ( 

 ......... البطولة  أحرز فرٌق ......د(                          .............. الطالبات ج( تشكر المعلمة

 هـ ( أحب  قراءة .................                                 و ( فرح   العب ...................  بالفوز
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 49  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 
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 51  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 حزٌنة مكتببة مشت مضت اعتمدت علٌه استندت

 تسقط قطرة قطرة تتقاطر رأخ نهاٌة تتوالً تتابع

تضرب ضربا خفٌؾ  تربت شدٌد بالػ

 المقصود الحنو

 عرفت أدركت

 رافقت صحبت العقل الذهن ٌتحرك ٌجول

 أتكلم أتحدث أقدر أستطٌع حجرة ؼرفة

 العزٌمة اإلصرار لبست ارتدٌت ذهبت توجهت

 نشفت جففت جمع حشد أكملت أتمت

 سهاعك الكلمة عكسها الكلمة عكسها الكلمة

 بداٌة نهاٌة سعٌدة حزٌنة أول آخر

 جهلت أدركت القسوة الحنان بعد قرب

 أعجز أستطٌع جرأة خجل قدٌمة جدٌدة

 الرفض الموافقة الصباح المساء ؼبٌة ذكٌة

 أعطت أخذت ودعت استقبلت السابق التالً

 كسل نشاط تذكر تنسً الراحة األلم

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 حفالت حفلة فقرات فقرة صفوؾ صؾ

 أذهان ذهن معلمات معلمة ألعاب لعبة

 ؼرؾ ؼرفة الدموع الدمع أنشطة نشاط

 منصات منصة حوادث حادث النوادي النادي

 مواعٌد موعد رابعون رابع حشود حشد

 -أسبلة مجاب عنها :
 آخر الصؾ وهً حزٌنة .** استندت أمل علً عكازٌها ، ومضت إلً علً أي شًء استندت أمل ؟  ٔس

** تابعت لعبة سباق الكراسً الموسٌقٌة ، فرقعة البالونات باألرجل ما الفقرات التً تابعتها أمل فً الحفل ؟ ٕس

 وسباق الجري .

 ** كانت أمل فً نهاٌة كل فقرة تصفق وتتقاطر من عٌنٌها الدموع .ماذا كانت تفعل أمل فً نهاٌة كل فقرة ؟ ٖس

** اقتربت المعلمة من أمل فً حنو شدٌد وأخذت تمسح دموعها وتربت علً المعلمة عندما شاهدتها ؟ماذا فعلت  ٗس

 كتفٌها .

** كان ٌجول فً ذهنها أن التالمٌذ ٌشاركون فً جمٌع ماذا كان ٌجول فً ذهن أمل وهً تشاهد فقرات الحفل ؟ ٘س
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 األلعاب وهً ؼٌر قادرة علً المشاركة بسبب عجزها 

** صحبت أمل إلً ؼرفة األنشطة بالمدرسة لتعلمها لعبة جمٌلة وأقنعتها بؤنها لت المعلمة مع أمل ؟ ماذا فع ٙس

 تلمٌذة ذكٌة وٌمكن أن تجٌد كثٌر من األلعاب .

** أخذت تفكر فً النادي واللعبة التً فٌم فكرت أمل بعد أن قالت المعلمة لها سوؾ تشترك فً النادي ؟ 7س

 ستشترك فٌها .

 ** تعلمت أمل فً النادي السباحة .للعبة التً تعلمتها أمل فً النادي ؟ ما ا 8س

** كانت كل ٌوم تبث فٌها األمل واإلصرار علً التفوق وكانت ماذا كانت تفعل المعلمة مع أمل أثناء الدروس ؟  9س

 أمل تتقدم بخطً ثابتة وٌدفعها األمل والرؼبة فً التفوق .

** الخبر الذي أحزن أمل أن معلمتها أصٌبت فً حادث سٌارة ونقلت علً أثره إلً ؟ما الخبر الذي أحزن أمل  ٓٔس

 المستشفً .

 ** ألن المعلمة كانت لها مكانة كبٌرة فً قلبها .لماذا كان هذا الخبر مإلما علً أمل ؟  ٔٔس

زٌمة ولم تنسً ** واصلت أمل التدرٌبات فً نشاط وعماذا فعلت أمل بعد زٌارة معلمتها فً المستشفً ؟ ٕٔس

 كلمات معلمتها معها علً تحقٌق التفوق .

 ** حصلت أمل علً المٌدالٌة الذهبٌة فً السباحة .ماذا حصلت أمل بعد عام ؟  ٖٔس

** النها تؽلبت علً الصعوبات وكان لدٌها همة وعزٌمة فً تحقٌق لماذا استحقت أمل المٌدالٌة الذهبٌة ؟ ٗٔس

 التفوق .

** نزلت من فوق المنصة وارتمت فً أحضان معلمتها فً بعد أن استلمت المٌدالٌة الذهبٌة ؟ماذا فعلت أمل  ٘ٔس

 مشهد رابع ٌعبر عن الوفاء .

 -مناقشة ابن عاصم :
و بعد انتهاء الحفل صحبت المعلمة أمل إلى ؼرفة األنشطة بالمدرسة و قالت لها : تعالى معا لنتعلم لعبة جدٌدة .   

 الت إننً ال استطٌع اللعب و أشارت إلى رجلٌها العاجزتٌن .فابتسمت فً خجل ، و ق

 و مفرد )األنشطة(........ ..............(  جدٌدة)   مضاد ........( لعبة جمع : )  .............( خجلمعنى : )  أ( 

 ؟ب ( الى أٌن اصطحبت المعلمة أمل  ؟ و ماذا قالت لها 

 ؟ماذا قالت أمل للمعلمة ج( 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ د ( 

 

 صحب

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

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

المرادؾ:........

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 أستطٌع
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)وفى الٌوم التالً توجهت أمل إلى النادي مع والدٌها و استقبلتهم المعلمة بالترحاب ، ثم أخذت بٌد أمل بعد أن   

 ارتدت مالبس  السباحة ، و بدأت معها أول درس من دروس السباحة .

 (  لبست – فتحت – خلعت ) :(  ارتدت معنى )  -ٔ : ٌؤتًبٌن القوسٌن فٌما الصحٌحة مما  اإلجابةأ( اختر 

 (  نهاٌة – وسط – آخر( : )  أولمضاد )  -ٖ( ملبس – متلبس – البس) :(  مالبس ) مفرد -ٕ

  مع من توجهت أمل إلى النادي ؟)ب(

 ؟ما اللعبة التً بدأت أمل فى تعلمها    ج( 

 مثنى....... -ٗ......جمع تكسٌر........ -ٖ....... اسما مجرورا...... -ٕ  ........مفعوال به  .. -ٔ  د ( استخرج

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكة أكمل  -ٔ هـ ( 

 
وذات مساء تلقت أمل اتصاال هاتفٌا ٌحمل نبؤ محزنا ، لقد أصٌبت معلمتها فً حادث سٌارة نقلت على إثره إلى   

 فى ، لقد كان وقع الخبر علٌها مإلما ، ألن للمعلمة مكانة كبٌرة فً قلبهاالمستش

 ....جمع   )حادث (.........................مضاد ) مإلما (...................... بؤ (....................) أ ( معنى ) ن

          ؟ما النبؤ الذي تلقته أمل   ( ) ب 

 ؟  ت له المعلمة ؟ و ما أثره على أمل    ما الحادث الذي تعرض) ج ( 

وفى الٌوم التالً كان موعد التدرٌب فلم تإجله ، و مضت وفى ذهنها كلمات المعلمة : ال تنسى ٌا أمل ما اتفقنا   

علٌه و ما وعدتنً به . و أتمت التدرٌب بهمة و نشاط ، و بعد عام وقفت أمل على منصة التتوٌج تستند إلى 

 لم المٌدالٌة الذهبٌةعكازٌها ؛ لتست

  ................ و مضاد ) أتمت (...............(  كلمات،   ومفرد )   ................(  ذهنها) أ ( أكمل : معنً ) 

 ما الكلمات التً كانت أمل تتذكرها  ؟ ) ب (  

 ؟  لماذا صعدت أمل إلى المنصة  ) ج ( 

 (ظرفا -جمع تكسٌر ،  –ٌها، وأذكر ركن فعلٌةستخرج: ) جملة ا) د ( 

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 

 
 العاجزتٌن( –التتوٌج  –المعلمة  – محزنا –أكمل )التدرٌب  : س

 وقفت أمل على منصة................ تستند إلى عكازٌها ) أ (

 ..... فلم تإجلهوفى الٌوم التالً كان موعد.............) ب ( 

 قالت إننً ال استطٌع اللعب و أشارت إلى رجلٌها .................) ج 

 .........................وذات مساء تلقت أمل اتصاال هاتفٌا ٌحمل نبؤ ) د ( 

 نادي

...... 

..... 

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

...... 

 وقؾ

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

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

المرادؾ:........

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 استقبل

....:.........النوع

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

المضاد:.........المرادؾ:........

الجملة: 

 تإجل
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 ) هـ  ( فقد أدركت.................................................... ما ٌجول بذهنها  

 : عول ألجله عٌن المف : س

 ) أ ( سهر الطالب أمال فى النجاح                                   ) ب ( خرج الرجل سعٌا لطلب الرزق 

  وقفت أمام الباب انتظارا لصدٌقً    (  د)               مد السابل ٌده طلبا للمعروؾ                 ج( ) 

 : إعرابهثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة  ( مناسبا مفعوال ألجلهضع مكان النقط ) : س

 ) أ ( نصلى  ..................فى رضا للا                      )  ب (    أسافر إلى الخارج .............. وراء الرزق 

 .عن الوطن  ضحى الجندي بروحه ............(  دالمدرسة  ......................                             )  (  ج) 

 : عٌن المفعول المطلق و بٌن نوعه  :  س

 ) أ ( كتب الطالب كتابة جمٌلة                                   ) ب ( شربت الماء شرب العطشان  

 انتصرنا نصرا عظٌما (  د)                                فتح اإلسالم البلدان فتحا    ج( ) 

 : ه( مناسبا ثم اضبطه بالشكل وبٌن عالمة اعراب بمفعول مطلق ضع مكان النقط )  : ٔٔس

 ..............................                  ب (  حقق  الطالب  الفوز................. بأ ( سهر الطال

 .....األبطال  عبر الجندي القناة ............د( المدرسة الحفل   ...............رابعا .              نظمت  ج( 
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 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 ٌرشد إلً الصواب ٌهدي من ٌنصح الواعظٌن ظهر برز

 ارجعوا إلً للا توبوا المخادعٌن الماكرٌن ٌشتم ٌسب

 الزاهد المتعبد الناسك جاء أتً اتركوا ازهدوا

 عهدا دٌنا اعتقد ظن أعلم بلػ

   األكثر ضالالً  أضل المهتدٌن رالثناء والشك الحمد
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 مضادها الكلمة مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 ٌمدح ٌسب ٌضلل ٌهدي اختفً برز

 سؤل أجاب ارفضوا اطلبوا الموت العٌش

 الٌقٌن الظن شر خٌر الفاسدٌن الصالحٌن

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 واعظون واعظ ثٌاب ثوب ثعالب ثعلب

 كهوؾ كهؾ عباد عبد ماكرٌن ماكر

 الصلوات الصالة زاهدٌن زاهد تاببٌن تابب

 أجداد جد مهتدٌن مهتدي ناسكٌن ناسك

 أدٌان دٌن أبمة إمام الصالحٌن الصالح

 

 

 



 الفصل الدراسً الثانً   االبتدابً     فً اللؽة العربٌة           الصؾ الخامس           8ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 
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 -: مجاب عنها  أسبلة

 ** ذهب إلً الناس مرتدٌا قناع الواعظ ، ٌهدي الناس وٌلعن كل ماكر . ماذا فعل الثعلب ؟ ٔس

 ** كان الثعلب ٌذكر الناس بالتوبة والعودة إلً للا . اذا كان ٌذكر الثعلب الناس ؟بم ٕس

 كٌؾ حاول الثعلب تحقٌق خطته ؟ ٖس

 ** بؤن ٌطلب من الناس أن ٌحٌوا حٌاة الزهاد واالمتناع عن أكل الطٌر ثم ٌدعوا الثعلب الدٌك لٌإذن لصالة الصبح .

ك بقول الصالحٌن الذٌن تعلم من خبرتهم وتجاربهم ، وعلم علم الٌقٌن أنه ** استشهد الدٌبماذا استشهد الدٌك ؟ ٗس

 مخطا من ٌظن أن للثعلب عهدا .  

 -مناقشة ابن عاصم :
  ٌؤتً( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ×   ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   )√ضع عالمة  :  س

 )    (                        .          تظاهر الثعلب بالصالح و التقوى أ( ) 

 )    (                                   دعا الثعلب الطٌور و الحٌوانات لبناء مسجدب( ) 

 )    (         .                                       طلب الثعلب الدٌك لٌإذن للصالة  ج( ) 

 )    (                                         .      ادعى الثعلب أنه زاهد فى أكل اللحم د( ) 

 )هـ ( عرؾ الدٌك خداع الثعلب       )      (

 بـــرز الـثـعــلـب ٌــومـــا                     فً ثٌـاب الــواعظٌنا                         

 الـــمـاكـرٌـنا فمـشً فً األرض ٌهدي                    وٌـسـب                         

 وٌـقـــول : الـحـمــــد هلل                     إلــــــــــــه الـعـالمٌنا                        

 جمع الثعلب .............مفرد الماكرٌن .............  ..   مضاد ٌسب   ..........أ ( مرادؾ برز .............

 ...................................................................................ب( ماذا فعل الثعلب  ؟...........

             ........................................................................ -وضح  -ج ( الثعلب ٌتظاهر باإلصالح  

 .............................................................هـ(  ما الجمال فى )ٌقول الحمد هلل  (...............

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 

 
 

 ٌـــا عــبــاد للا تــوبـوا                        فهــو كهـؾ الـتاببٌنا                          

 وازهدوا فً الـطـٌـر إن                    العٌش عٌش الزاهدٌنا                          

 : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  اإلجابةأ( اختر 

 ( ارحلوا  – اقتربوا – اتركوا )   ( : ازهدوا معنى )  -ٔ

 (  كمٌات – هوؾك – كفوؾ) ( : كهؾ)  جمع -ٖ   ( التواب – لالتواب – التابب)   ( :  التاببٌنمفرد )  -ٕ

 ........................................................................................؟الم ٌدعو الثعلب الناس ب( 

 .................ما الدلٌل الذي قدمه الثعلب على صدقه؟..........................................................ج( 

 مشى

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

المرادؾ:........

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

اد:.........المض

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

الجملة: 

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

 ٌهدي



 الفصل الدراسً الثانً   االبتدابً     فً اللؽة العربٌة           الصؾ الخامس           8ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 
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 ............................................................( .أسلوب أمر  –نداء : ) أسلوب األبٌاتن د( استخرج م

 .............فهــو كهـؾ الـتاببٌنا(..........................................................هـ( ما الجمال فى: )

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم شبكة أكمل  -ٔ هـ ( 
 

 
 

 دٌنا   ( –مكار  -الماكرٌن    - الطٌر –المصلحٌن  -)الدٌك:  أكمل مما بٌن القوسٌن : س

                 .................... سب الثعلب كل ب(                            برز الثعلب فى ثٌاب ...............أ( 

                 الثعلب حٌوان  .................................د( للصالة .               ن........ لٌإذطلب الثعلب ............ج( 

 هـ ( دعا الثعلب الى الزهد فى ..............                    و(  مخطا من ٌظن للثعلب   ...........................

 الـدٌـك ٌإذن                     لــصـالة الـصبـح فٌناواطــلـبـوا                         

 فــآتـً الـدٌــك رســول                     مـن إمــام الــنـاسـكٌنا                         

 فــــؤجـــاب الدٌك عذرا                     ٌــا أضـل الـمهـتـدٌـنا!                       

 : ٌؤتًالصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  بةاإلجاأ( اختر ) 

 ( المحرومٌن  – العاصٌن – المتعبدٌن)   ( : الناسكٌنمعنى )  -ٔ

 (  رفض  – جهل – وافق) ( :  أجابمضاد )  -ٖ  (  أعذار – معاذٌر – معذورون( : )  عذرجمع )  -ٕ

 ......................................................................................؟ ماذا طلب الثعلب  ب( ) 

 ...................بم أجاب الدٌك طلب الثعلب  ؟...........................................................ج( ) 

 ....................واطــلـبـوا الـدٌـك ٌإذن    (............................................( ما الجمال فى: )) د

 أكمل خرٌطة الكلمة  -ٕ                   ةالكلم عابلة أكمل  -ٔ هـ ( 
 

 
 

 بـــلــػ الـثـعــلـب عنً                    عـن جدودي الـصالحٌنا                                  

 الــقــول قـول العارفٌنا         أنــهــم قـــالـوا وخـٌــر                                            

 مخطا مــن ظـن ٌومـا                    أن لــلثعــــلـب دٌنـــــــا                                  

 .  مضاد ) خٌر (...............  جمع )مخطا (...........  مفرد )العارفٌن (..............أ ( مرادؾ ) دٌنا (........

 ...............................د الدٌك على رسول الثعلب ؟................................................ب( بم ر

 الطٌر

...... 

..... 

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

...... 

 الصالة

...... 

..... 

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

...... 

:.............النوع

المرادؾ:........

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 توبوا

:.............النوع

 

المرادؾ:........

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

المضاد:.........

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

الجملة: 

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

 أضل
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 قصة مغامرات فً أعماق البحار
 ل الرابعالفص

 ٌٓصنع حٌوان المرجان ) المستعمرات المرجانٌة ( الصخرٌة الصلبة  -ماذا ٌصنع حٌوان المرجان ؟ -ٔ

أعجب شًء لٌس حٌوان المرجان ، وال سمك ) أبى  -ما أعجب شًء فً مؽامرة ) عقلة اإلصبع ( وأخته أمانً ؟ -ٕ

وإنما الشًء العجٌب أنهما ناس كجمٌع اإلخطبوط ، سٌؾ ( ، وال سمك ) أبى منشار ( ، وال األسماك المضٌبة ، أو 

، ولكنهما تحوال إلى حجم ) عقلة األصبع ( ، وأنهما ال ٌؽرقان فً عمق البحر ، وٌتنفسان فً الماء بعٌدا عن  الناس

 ٓالهواء 

 ٓكانت تخشى أن تكون هً وأخاها أسامة فً حلم  - ما الذي كانت تخشاه أمانً ؟ -ٖ

عرؾ ) عقلة األصبع ( أن الشًء  -الشًء الذي ٌشبه الؽواصة كان ) سفٌنة األعماق ( ؟ كٌؾ عرؾ أسامة أن -ٗ

 ٓالذي ٌشبه الؽواصة كان ) سفٌنة األعماق ( ؛ ألنه قرأ عنها كثٌرا ، ورأى صورتها فً بعض الكتب 

 فٌم تستخدم ) سفٌنة األعماق ( ؟ -٘

 ٓحٌطات ، وما فٌها من عجابب وؼرابب تستخدم ) سفٌنة األعماق ( الكتشاؾ أعماق البحار والم -

 ٓأضاءت ) سفٌنة األعماق ( ثالثة أنوار كشافة  -  كم كشافا أضاءت ) سفٌنة األعماق ( ؟  -ٙ

رأى ) عقلة األصبع ( وأخته فً قاع البحر بساطا عجٌبا ،  -ماذا رأى ) عقلة األصبع ( وأخته فً قاع البحر ؟ -7

مع فوقه أنواع من األصداؾ والمحار والقواقع ، وٌسبح فوقها من بعٌد أسماك ألوانه حمراء وخضراء وزرقاء ، وتل

 ٓعجٌبة ، بعضها ٌرسل أنوارا ملونة ، وبعضها له عٌون ضخمة ، تتحرك فً كل اتجاه 

 ٓكانت األنوار الكشافة تتحرك فوق قاع البحر  - أٌن كانت األنوار الكشافة تتحرك ؟ -8

 أخته فً ضوء الكشاؾ ؟ماذا رأى ) عقلة األصبع ( و -9

  ٓرأى ) عقلة األصبع ( وأخته بقاٌا سفٌنة ؼارقة ، ؼاص جزء كبٌر منها فً قاع البحر  -

رأى بعض الرجال داخل ) سفٌنة األعماق ( ،  -ما الذي رآه ) عقلة األصبع ( داخل ) سفٌنة األعماق ( ؟ -ٓٔ

ً كبٌرة ، تلتقط فٌلما عن عجابب الحٌاة فً أعماق منهمكٌن فً العمل ، وكان أحدهم ٌقؾ وراء آلة تصوٌر سٌنماب

 ٓالبحار 

رأى سمكة سوداء ، لها رأس مخٌؾ ، وأسنان كبٌرة ، تبتلع  -ما المشهد العجٌب الذي رآه ) عقلة األصبع ( ؟ -ٔٔ

التً  سمكة أخرى أكبر منها فً الحجم ، ورأى معدة هذه السمكة تتمدد بشكل كبٌر ؛ لتتسع لكل تلك السمكة الكبٌرة

 ٓاستقرت فٌها 

 ماذا قال )عقلة األصبع ( لنفسه عندما رأى السمكة السوداء تبتلع السمكة األخرى ؟ -ٕٔ

 ٓقال سبحان للا الخالق العظٌم .. ما أعجب أعمق البحار  -

ٌبة ، رأى ) عقلة األصبع ( وأخته فً المدٌنة العج - ماذا رأى ) عقلة األصبع ( وأخته فً المدٌنة العجٌبة ؟ -ٖٔ

بٌوتا على شكل كرة معدنٌة كبٌرة ، لها نوافذ من الزجاج القوى المتٌن ، وبعض هذه البٌوت مستطٌلة أو مربعة ، 

تعلوها قباب معدنٌة وكل بٌوت المدٌنة متصلة بممرات مؽطاة ، لها أٌضا نوافذ زجاجٌة وتقوم هذه البٌوت والممرات 

 ٓعلى أعمدة متٌنة ترتكز على قاع البحر 

 ماذا كانت ترسل ) سفٌنة األعماق ( ؟ وما لونها ؟ والى من ؟ -ٗٔ

 ٓكانت ) سفٌنة األعماق ( ترسل إشارات ضوبٌة خضراء ، وحمراء ، وكانت ترسلها إلى أحد بٌوت المدٌنة  -

 معناها الكلمة معناها الكلمة
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 أسرع هٌا نزل فً أعماق البحر غاص

 جاد ومثابر منهمك وجه نظره التفت

 تصور تلتقط الدخول فً الشدابد تالمؽامرا

 تكبر وتزداد تتمدد تحٌر دهش

 ثبت وسكن استقر توضح تفسر

 طرق ممرات أخاؾ أخشى

 تستند ترتكز ندور نلؾ

 استمرت ظلت القوى المتٌن

 ٌزداد ٌشتد تنزل إلى أسفل تهبط

 أبنٌة مستدٌرة مقوسة أو مجوفة قباب ما ٌفرش على األرض بساط

 ؼرٌبة جٌبةع ٌتجول ٌنتقل

 الحذر االحتٌاط جمٌلة بدٌعة

 خلؾ وراء كبٌرة ضخمة

 العالمات اإلشارات دارت استدارت

 الفصل الخامس 

 ما الذي شاهده )عقلة األصبع ( بالقرب من بٌت من بٌوت األعماق ؟ -1

خمة ، لها أذرع شاهد ) عقلة األصبع ( أنسانا آلٌا ، وهو هٌكل معدنً ضخم ٌشبه الخنفساء أو حشرة كبٌرة ض -

 ٓوسٌقان وأقدام عدٌدة ، وأربع عٌون فً مقدمة رأسه ، ٌصدر منها نور أبٌض قوى ، ٌنٌر الطرٌق 

 ٌستعمل أهل المدٌنة )اإلنسان اآللً ( ؟ فٌم -ٕ

 ٌٓستعمل أهل المدٌنة ) اإلنسان اآللً ( ، للقٌام بؤعمال خاصة فً قاع البحر  -

 (  فً قاع البحر ؟ وماذا كان ٌحمل ؟ماذا كان ٌفعل ) اإلنسان اآللً  -ٖ

كان ) اإلنسان اآللً ( ٌحفر فً قاع البحر حفرة كبٌرة بؤذرعه الحدٌدٌة ، وكان ٌحمل بعض الصنادٌق المعدنٌة ،  -

 ٓواألسطوانات الحدٌدٌة ، وأجهزة أخرى مختلفة األشكال 

لً ( فً قاع البحر بؤذرعه الحدٌدٌة ، بعد ٌعمل ) اإلنسان اآل -كٌؾ ٌعمل ) اإلنسان اآللً ( فً قاع البحر ؟ -ٗ

  ٓتلقى توجٌهات وتعلٌمات من اإلنسان بواسطة جهاز اإلشارات ، فٌنفذ هذه التعلٌمات التً ٌتلقاها 

 وضح الفرق بٌن قدرة ) اإلنسان البشرى ( و ) اإلنسان اآللً ( على العمل ؟ -٘

 ً ( على العمل :الفرق بٌن قدرة ) اإلنسان البشرى ( و )اإلنسان اآلل -

* أن ) اإلنسان اآللً ( ٌقوم بؤعمال ال ٌستطٌع ) اإلنسان البشرى ( أن ٌقوم بها ، فهو ٌحفر حفرة فً قاع البحر 

فً سرعة وسهولة وقوة ، ال ٌقدر على مثلها ) اإلنسان البشرى ( ، كما ٌحمل الصنادٌق الثقٌلة واألجهزة 

 ٓنسان البشرى ( على حملها واألسطوانات الضخمة ، التً ال ٌقدر ) اإل

* وأنه ٌستطٌع أن ٌستمر فً العمل مهما طالت المدة ، من ؼٌر تعب ، و ) اإلنسان البشرى ( البد أن ٌسترٌح بعد 

* وأنه ٌستطٌع أن ٌعمل فً ظروؾ ٓ* وأنه ٌقوم بالعمل بدقة ومهارة وإتقان ، مهما كان العمل صعبا ٓجهد العمل 
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نسان البشرى ( ، فهو ٌستطٌع مثال أن ٌدخل ٌده المعدنٌة فً األفران المشتعلة ، كما صعبة ، ال ٌقدر علٌها ) اإل

 ٌٓستطٌع العمل فً قاع البحر ، حٌث ٌكون الجو شدٌد البرودة ، وال ٌخاؾ السمك المتوحش ؛ ألنه ال ٌإثر فٌه 

ن البشرى ( أفضل من ) اإلنسان ) اإلنسا - أٌهما أفضل ) اإلنسان البشرى ( أو ) اإلنسان اآللً ( ؟ ولماذا ؟ -ٙ

 ٓاآللً ( ، ألن للا أعطاه العقل والعلم ، فصنع ) اإلنسان اآللً ( ، وسخره لخدمته 

 ماذا فعل ) عقلة األصبع ( وأخته ؛ لكً ٌعرفا أٌن ذهب ) اإلنسان اآللً ( ؟ وهل نجحا فً ذلك ؟ -7

دا ) اإلنسان اآللً ( على شاشة التلفزٌون ٌدخل أحد نظرا ) عقلة األصبع ( وأخته من النافذة الزجاجٌة ، فشاه -

 ٓبٌوت المدٌنة ، من فتحة خاصة تسمح له بالدخول ، من ؼٌر أن ٌدخل معه شًء من ماء البحر 

 متى ٌكون العلم مفٌدا ؟ ومتى ٌكون ضارا ؟ -8

ألمراض ، وحل مشكالت ٌكون العلم مفٌدا عندما ٌستخدمه اإلنسان لتعمٌر الدنٌا ، وازدهار الصناعة وعالج ا -

 ٓالناس ، وتقدم البشرٌة ، وٌكون العلم ضار إذا استخدمه اإلنسان فً الحروب والقتال والتخرٌب والتدمٌر 

شاهدا ) عقلة األصبع ( وأخته عالما  -من شاهدا ) عقلة األصبع ( وأخته داخل المدٌنة ؟ وماذا كانوا ٌفعلوا ؟ -9

نوا ٌقومون بتجربة لتولٌد الكهرباء ، وكان أمام العالم جهازا كبٌرا ٌمتد من كبٌرا ومعه ثالثة من مساعدٌه ، وكا

سطح الماء حتى أعماق البحر ، فالماء الدافا ٌدخل إلى الجهاز من سطح البحر ، والماء البارد ٌدخل إلٌه من قاع 

 محرك ٌولد الكهرباء البحر ، والفرق فً درجات الحرارة بٌن الماء البارد والماء الدافا ، ٌستخدم إلدارة 

من الطرق التً استطاع اإلنسان أن ٌولد  -اذكر بعضها ؟ ٓاستطاع اإلنسان أن ٌولد الكهرباء بطرق كثٌرة  -ٓٔ

* استؽالل الطاقة ٓ* استخدام المراوح الهوابٌة الكبٌرة  ٓالكهرباء بها : * استؽالل مساقط المٌاه والشالالت 

 ٓالشمسٌة 

أن الكهرباء طاقة نظٌفة ال تلوث البٌبة كالبترول ، وهى طاقة متوافرة ؛ ألن  -اء ؟ماذا تعرؾ عن الكهرب -ٔٔ

 ٓالبحار موجودة فً كل مكان حول اإلنسان والدول 

 " ٌجب أن ٌتعلم اإلنسان من تجاربه ، وال ٌلدغ المإمن من جحر مرتٌن "   -ٕٔ

 من قابل هذه العبارة ؟ وما المناسبة التً قالها فٌها ؟ -

ل هذه العبارة هو ) عقلة األصبع ( ، وقالها عندما اضطربت المٌاه اضطرابا شدٌدا فخاؾ ) عقلة األصبع ( أن قاب -

 ٓتضٌع منه أخته ) أمانً ( وسط الماء ، كما حدث من قبل 

معناها أن اإلنسان المإمن ال ٌقع فً نفس المشكلة مرتٌن ،  -ما معنى " ال ٌلدغ المإمن من جحر مرتٌن " ؟ -ٖٔ

 ٌٓجب علٌه الحذر ف

 ماذا شاهدا ) عقلة األصبع ( وأخته بعد أن هدأت المٌاه ؟ -ٗٔ

 ٓشاهدا أحد الؽواصٌن ٌرتدى مالبس ؼرٌبة ، وٌعمل فً صٌد اإلسفنج  -

كان الؽواص ٌرتدى مالبس كاملة من المطاط ، لها رأس حدٌدي ، به نافذة  - ماذا كان ٌرتدى الؽواص ؟ -٘ٔ

حوله تحت سطح الماء ، وتخرج من هذا الرأس الحدٌدي أنبوبة من المطاط تمتد إلى سطح زجاجٌة ، ٌرى منها ما 

الماء ، لتوصل الهواء إلى الؽواص ؛ لٌتنفس ، وفى ٌده خطاؾ له ثالثة فروع ، ٌنتزع به اإلسفنج من قاع البحر ، 

 ٓوٌضعه فً كٌس 

 كٌؾ وصلت ) أمانً ( إلى كٌس اإلسفنج ؟ -ٙٔ

لى كٌس اإلسفنج ،حٌث اقتربت من قطعة إسفنج كبٌرة فً قاع البحر ، وعندما مدت ٌدها وصلت ) أمانً ( إ -

 ٓتتحسسها ، نزل فوقها خطاؾ الؽواص ، فانتزع قطعة اإلسفنج ، ومعها ) أمانً ( فوضعها الؽواص فً الكٌس 

 لماذا فشلت محاولة ) عقلة األصبع ( للتفاهم مع الؽواص ؟ -7ٔ

 ٓ( لم ٌصل إلى أذنً الؽواص ، داخل الرأس الحدٌدي العجٌب الذي ٌلبسه  ألن صوت ) عقلة األصبع -

 ماذا قرر ) عقلة األصبع ( عندما لم ٌجد فابدة من الكالم مع الؽواص ؟ -8ٔ
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قرر أن ٌصعد إلى سطح الماء لٌبحث عن أخته ) أمانً ( فً كٌس اإلسفنج ، فؤخذ ٌتسلق أنبوبة المطاط التً  -

 بعض الرجال ، وأكوام من اإلسفنج ي ، حتى وصل إلى السطح ، فوجد زورقا صؽٌرا فٌه تخرج من الرأس الحدٌد

 كٌؾ عثر ) عقلة األصبع ( على أخته ؟ -9ٔ

 ٓعثر ) عقلة األصبع ( على أخته ، عندما رأى ) أمانً ( تصعد على أنبوبة المطاط  -

 معناها الكلمة معناها الكلمة 

 شرة لونها أسودح خنفساء ٌمشى ببطء على بطنه ٌزحؾ

 هً ما بٌن الركبة والقدم سٌقان كبٌرة ضخمة

 ٌخرج منها ٌصدر منها كثٌرة عدٌدة

 سكت صمت ٌضًء ٌنٌر

 قوٌة متٌنة سهولة ٌسر

 تكلم بصوت خافت همس جاءت خطرت

 إرشادات توجٌهات ٌضغط ٌدوس

 الجمٌل الحسن الطرٌؾ ٌستقبله ٌتلقاه

 شكً ظنً ٌظهر ٌبدو

 صفات ممٌزات إجادة إتقان

 تقدم ازدهار األمر الخارق للعادة المعجزة

 انفتح انشق الهالك التدمٌر

 موجودة متوفرة سقوط فجائً فً مجرى النهر الشالل

 تحركت بشدة اضطربت نرٌدها نرجوها

 مدة فترة ألقتها طوحتها

 حٌوان بحري نباتً اإلسفنج ٌلبس ٌرتدى

 استمر ظل آلة لصٌد اإلسفنج الخطاؾ

 المستحسن الطرٌؾ تتعرف تتحسس

 العٌون األنظار أخذ انتزع

 ٌنط ٌقفز ٌطلع ٌصعد

 ٌشاهد ٌتفرج قارب صغٌر زورق

 الفصل السادس

سبب تعرض الؽواص للخطر ، أن أنبوبة المطاط النً توصل إلٌه الهواء قد ما سبب تعرض الؽواص للخطر ؟ ٔس

 ٓانقطعت 
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قالت أمانً : مسكٌن هذا الؽواص ٌبدو أنه  -ا رأٌا الؽواص ٌؽرق ؟ماذا قالت أمانً وعقلة اإلصبع عندم ٕس

 ٓقال عقلة اإلصبع : أنه فً خطر وٌحتاج لمساعدة وٌجب أن نساعده  -ٓسٌؽرق 

 هل ساعد ) عقلة اإلصبع ( وأخته الؽواص ؟ ولماذا ؟  ٖس

 ٓوذلك ألن الحٌتان أنقذت الؽواص  ٓٓال لم ٌساعد )عقلة اإلصبع ( وأخته الؽواص 

وٌدل ذلك  ٓٓأنقذت الحٌتان الؽواص ، ألنها وجدته ٌؽرق لماذا أنقذت الحٌتان الؽواص ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟  ٗس

 ٓعلى أنها نوع من الدالفٌن ذكى ، ألهمه للا معاونة اإلنسان ، وهذا دلٌل على قدرة للا ، وحب الدالفٌن لإلنسان 

 ٓالدلفٌن حٌوان بحري ذكً ٌحب اإلنسان وٌلعب مع األطفال  -ماذا تعرؾ عن الحٌتان الثالثة ) الدالفٌن ( ؟ ٘س

أحد زمالء الؽواص فً الزورق كافؤ الدالفٌن ، فؤلقى إلٌها بعض  -كافا زمالء الؽواص الدالفٌن ؟  بم   ٙس

 ٓاألسماك التً كانت بالزورق 

 ٓان علً حافة الزورق كان عقلة اإلصبع وأخته ٌقف -أٌن وقؾ ) عقلة اإلصبع ( وأخته ؟ وماذا قاال ؟ 7س

 ٓقالت أمانً : إن عالم البحار عامر بالعجابب والؽرابب واألسرار فسبحان للا الخالق العلٌم  -

 ٓقال عقلة اإلصبع : نعم ٌا أمانً والحمد هلل القدٌر الذي أعطً اإلنسان العقل والتفكٌر لٌعمر هذا العالم  -

 ٓأعطً للا اإلنسان العقل والتفكٌر لٌعمر هذا العالم الكبٌر  -؟لماذا أعطً للا اإلنسان العقل والتفكٌر  8س

 ٓسبب حٌرة شعبان أنه ٌسمع صوت شخص ٌتكلم لكنه ال ٌعرؾ مصدره  -ما سبب حٌرة شعبان ؟ 9س

الذي قطع الحٌرة علً سعفان وشعبان هو عقلة اإلصبع إذ تدخل  -من قطع الحٌرة علً سعفان وشعبان ؟ ٓٔس

 ٓن وٌا شعبان ال داعً للحٌرة ٌا إخوان فؤنا عقلة اإلصبع وهذه أختً أمانً قابال أنت ٌا سعفا

   ٓتحدثا إلى ) سعفان ( و ) شعبان ( الصٌادان على الزورق  -إلى من تحدث )عقلة اإلصبع ( وأخته ؟ ٔٔس

قصة  حكً عقلة اإلصبع لشعبان وسعفان -ماذا حكً عقلة اإلصبع لشعبان وسعفان ؟ وماذا كان ردهما ؟ ٕٔس

فً دهش سعفان وشعبان وقال سعفان : " هذا أؼرب شًء رأٌته  -ٓمؽامرته هو وأخته أمانً فً أعماق البحار 

                                                        ٓ" هذا أعجب شًء سمعته طول عمري "  حٌاتً " بٌنما شعبان قال 

 ً االنصراؾ ؟لماذا أستؤذن ) عقلة اإلصبع ( وأخته ف  ٖٔس

                  ٓاستؤذن ) عقلة اإلصبع ( وأخته فً االنصراؾ لٌكمال مؽامرتهما فً أعماق البحار 

 ٓال لم توافق ، وكانت ترٌد العودة إلى المنزل   -هل وافقت ) أمانً ( على إكمال المؽامرة ؟    ٗٔس

 ٓكل شًء بٌنهم باالتفاق الواجب علً الشركاء أن ٌكون  -ما الواجب علً الشركاء ؟ ٘ٔس

اهتز الزورق اهتزازة شدٌدة ، عندما مرت تحته موجة عالٌة  ، ففقد ) عقلة  -ما الذي حدث على فجؤة ؟  ٙٔس

وسقطا فً البحر  إلى أسفل حتى استقرا فً قاع  ٓٓفتدحرجا من على الصندوق  ٓٓاألصبع ( وأخته توازنهما 

 ٓالبحر 

وجد ) عقلة األصبع ( نفسه بعد سقوطه فً  -فسه بعد سقوطه فً البحر ؟ أٌن وجد ) عقلة األصبع ( ن  7ٔس

البحر ، ٌرقد على جنبه فً قاع البحر ، والمٌاه تؽطٌه ، وتحٌط به من كل جانب ، وتحت رأسه حجر كؤنه وسادة ، 

 ٓتؽطٌها مادة خضراء طرٌة 

ته ) أمانً ( تتكلم ، وأخته ) منى ( سمع أخ -من سمع ) عقلة األصبع ( وهو ٌتقلب على الفراش العجٌب ؟ 8ٔس

  ٓترد علٌها 

الذي أدهش ) عقلة األصبع ( أن ) أمانً ( شرٌكته فً المؽامرة ، ولكن  -ما الذي أدهش ) عقلة األصبع ( ؟ 9ٔس

فكٌؾ جاءت إلى قاع البحر ، ولكنه فرح أنهم أصبحوا ثالثة ، والمؽامرة ستزداد ٓٓ) منى ( تركها فً البٌت 

 اال حالوة وجم

وكانت ترٌد أن ٌٓد ) منى ( هً التً كانت تهز ) أسامة (   -ٌد من كانت تهز ) عقلة األصبع ( ؟ ولماذا ؟  ٕٓس 

 ٓتوقظه من النوم 

 ٓال لم ٌشترك صاحب الٌد فً المؽامرة  -هل اشترك صاحب الٌد فً المؽامرة ؟  ٕٔس
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تشفها ) أسامة ( أنه كان ٌحلم حلما طوٌال ، وكل ما الحقٌقة التً اك -ما الحقٌقة التً اكتشفها ) أسامة ( ؟ ٕٕس

 ٓرآه فً أعماق البحار من نسج خٌاله 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 نعاون ونساعد نؽٌث ٌظهر ٌبدو

 مضت وأسرعت اندفعت المضطر المستؽٌث الملهوؾ

 نادت بصوت عالً صاحت حٌوان مابً كبٌر الحجم الحوت

 تكلمونٌ ٌتحدثون اندهشت تعجبت

 مملوء عامر طرؾ حافة

 أعجب أؼرب ال أعرؾ ال أدرى

 أراد شاء ٌتبادل الرأي مع شرٌكه ٌتشاور

 كثٌرا جزٌال رأى شاهد

 ٌنام ٌرقد ثبت استقر

 تحركه تهزه مخدة وسادة

 حضرت جبت لٌن رفق

 ٌقص ٌحكى تستٌقظ تصحو

 تدرٌبات شاملة على القصة
اق البحار ، وٌقترب منهما ، فؤمسك ) عقلة األصبع ( ٌد أخته ، وهو ٌقول " ظهر نور كشاؾ قوى ٌتحرك فً أعم

 : تعالى هنا بعٌدا عن هذا النور "

 لماذا كان هذا النور ٌقترب منهما ؟ -من أٌن ظهر نور الكشاؾ القوى ؟ب -أ

 لماذا أمسك ) عقلة األصبع ( ٌد أخته ؟ -ج

 ٓأٌدي (  –قوى (   * مفرد ) أعماق  –ٌتحرك (  * جمع ) نور  –) ظهر  مضادهات : *  -د

 " ودار ) عقلة األصبع ( مع أخته حول المكان الذي ٌؤتً منه النور الكشاؾ ، فوجدا شٌبا ٌشبه ؼواصة صؽٌرة "

 ما فابدة هذا الشًء لإلنسان ؟ -ما الشًء الؽرٌب الذي شاهده ) عقلة األصبع ( وأخته ؟  ب -أ

 * معنى : ) دار(   ؼواصة ( –هات : * جمع : ) حجرة  -ج

أضاءت سفٌنة األعماق ثالثة أضواء كشافة قوٌة متجهة إلى أسفل فرأى ) عقلة األصبع (  ٓٓ" ولما زاد الظالم 

 وأخته قاع البحر واضحا تماما " 

 ٓهات : مضاد ) زاد (  ، وجمع ) قاع (  -أ

 ة ( و ) أمانً ( فً قاع البحر ؟ماذا رأى ) أسام -متى أضاءت ) سفٌنة األعماق ( األنوار الكشافة ؟ج -ب

" كانت األنوار الكشافة تتحرك باستمرار فوق قاع البحر ، فرأى ) أسامة ( وأخته بقاٌا سفٌنة ؼارقة ، ؼاص جزء 
 كبٌر منها فً القاع " 

 ماذا رأى ) عقلة األصبع ( وأخته فً ضوء الكشاؾ ؟ -أٌن كانت األنوار الكشافة تتحرك ؟  ب -أ
 ٓ) ؼاص (    ، مفرد ) األنوار (     ، جمع ) جزء (  هات : معنى -ج
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 " التفت ) عقلة األصبع ( إلى ) أمانً ( وأراد أن ٌتكلم ، ولكنه رأى منظرا عجٌبا "

 ما المنظر العجٌب الذي رآه ) عقلة األصبع ( ؟ -أ
 ما الذي زاد من دهشة ) عقلة األصبع ( ، بعدما رأى المنظر العجٌب ؟ -ب
 : ) التفت ( ، وما عكس : ) ٌتكلم ( ؟ما معنى  -ج

" نظر ) عقلة األصبع ( وأخته إلى هذه المدٌنة ، فوجدا معظم بٌوتها على شكل كرة معدنٌة كبٌرة ، لها نوافذ من 
 الزجاج القوى المتٌن ، وبعض البٌوت مستطٌلة أو مربعة ، تعلوها قباب معدنٌة "

 بع ( وأخته ؟صؾ بٌوت المدٌنة ، التً رآها ) عقلة األص -أ
 هات معنى : ) المتٌن (    ، مفرد ) قباب (  -كٌؾ كانت تقوم هذه البٌوت وهى فً البحر ؟ج -ب

 " أنا تحٌرت فً حل هذا اللؽز ، قولً أنت ٌا ) أمانً ( ما أعجب شًء فً هذه المؽامرات " 
 بم أجابت ) أمانً ( على سإال ) عقلة األصبع ( ؟ -أ

  ٓ، ومفرد ) المؽامرات ( ..............      ٓ............. هات : معنى ) لؽز ( . -ب
 ٓضع عالمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة ) خطؤ ( أمام العبارة الخاطبة   -ج

 فً قاع البحر أنواع من األصداؾ والقواقع والمحار                                          )      (
 مؽامرات ، هو حٌوان المرجان                                        )      (أعجب شًء فً هذه ال

 كانت ) سفٌنة األعماق ( تستخدم أربعة أنوار كشافة                                         )      ( 
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 65  ِسوص  إٌٛز ٌخدِبد اٌىّج١ٛرس ٚاإلٔزسٔذ ـ رً اٌؼّبزٔخ ـ ثغٛاز ِىزت اٌجس٠د 

 

 

 

 

 
كن هل تعرؾ أعجب ما فٌها ؟ فكر ) عقلة " قالت ) أمانً ( : هذه مؽامرة عجٌبة حقا ٌا ) عقلة اإلصبع ( ، ول

 "ٓٓٓٓٓٓاألصبع ( قلٌال ، ثم قال 

 ٓهات ما ٌؤتً : * مفرد ) مؽامرات (  ، وجمع ) حٌوان (  ، وعكس ) الصؽٌر (  -أ

 ما أعجب شًء فً نظر أمانً ؟ -د   ماذا ٌصنع حٌوان المرجان ؟ -ج      أجاب ) عقلة األصبع ( أخته ؟ بم -ب
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 لّنحوّية  القَوَاِعد ا
 عالمات إعراب المفعول به

  -أمثلة :

 كرمت سلمً تلمٌذٌن . -4أعدت شٌماء المائدة .                                          -1

 قرأت شروق القصص .  -5                                صافح مصطفً المتفوقٌن . -2

 ٌمارس التالمٌذ الرٌاضات المفٌدة . -6                                     اشترت إسراء لعبتٌن . -3

 ** المفعول به منصوبا دابما وعالمة نصبه الفتحة إذا كان مفردا أو جمع تكسٌر .        -القاعدة:

 ** الٌاء إذا كان مثنً أو جمع مذكر سالم ، الكسرة إذا كان جمع مإنث سالم .

 . عصفورٌنشاهدت شروق  -ٕ.         الدرس كتبت دعاء  -ٔأعرب ما تحته خط :

 المهندسٌن .شكر محمد  -4.                       البنات  المدرسة كرمت  - 3

 إعرابها الكلمة

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الدرس

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة البنات

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء عصفورٌن

 صوب وعالمة نصبه الٌاءمفعول به من المهندسٌن

 -حدد المفعول به وبٌن عالمة إعرابه فٌما ٌلً ::  ٔس

 كرمت الهام المجتهدات . -قرأت منار القصة .                          ج

 رسم أحمد شجرتٌن . -اشتري حسام األقالم .                       ح

 األب الفالحٌن . شكر -سمع المعلم اإلجابات .                       د

 -أكمل بمفعول به واضبطه :: ٕس

 أحضر خالد ......................  .                                                            شرح األب ....................... .

 ............. .كتبت نورهان .......                 سمعت ....................... جمٌلة من هنا . 

 تقدر مصر ................. المجتهدات .                              تعلم األطفال ...................... .

 -أعرب الجمل اآلتٌة : -ٖس

 شرح المعلم الدرس . -ٕ                         التلمٌذان مجتهدان فً المذاكرة . -ٔ

 قطفت الثمرات . -ٗ                                          قرأت قصتٌن مساًء . -ٖ

 -ضع عالمة ) صح ( أو عالمة ) خطؤ ( أمام العبارات اآلتٌة : -ٗ
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 عالمة رفع المثنً األلؾ                                                                       )          ( .                 -ٔ

 فعول به الكسرة إذا كان مفرداً                                             )          ( . عالمة نصب الم -ٕ

 عالمة رفع المفرد الواو                                                                        )          ( . -ٖ

 )          ( .                                     عالمة نصب المفعول به الٌاء إذا كان مثنً             -ٗ

   عالمة نصب المفعول به به 
  

 
  الَمْفُعوُل به : اسٌم َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الَفاِعلِ 

  

    

 الفتحة 

 

 الكسرة

 

 الٌاء

 ئذا وبْ ؽسوخ

 
 ئذا وبْ ؽسوخ

 
 ئذا وبْ ؽسف

       

بع  اظّبً ِفسًعا -ٔ ًّ  ِضٕٝ -ٔ ّغ ِإٔش ظبٌ

 البنهِ َهِديََّتْيِن قدََّم األُب  الُمرطِّباتِ َشِرَب الجميُع  الدرَس َكَتَب التمميُذ 
َمِت الَمْدرَسُة  الدعوةَ َقِبَل األصدقاُء  قاِت َكرَّ  قصَتْينِ قَرَأ التمميُذ  المتفوِّ

 مفيدتين
     

  عّغ رىع١س -ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعّغ ِروس  -ٕ ًّ  ظبٌ

ينَ ودََّع خاِلٌد  األصِدقاءَ َدَعا خالٌد   الَمْدُعوِّ

ياُح   الصاِبرينَ ُيِحبُّ اهلُل  األغصانَ َتُهزُّ الرِّ
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 اٌّفؼٛي ألعٍٗ -ٕ

 ٓ* المفعول ألجله : اسم منصوب ٌذكر بعد الفعل ؛ لٌبٌن سبب حدوث الفعل 

 ٓ أو مضاؾ إلٌهجار ومجرور  وٌؤتً بعده ٓ* المفعول ألجله : ٌؤتً دابما منصوب 

 ٓامتثاال  (  –خوفا  –أمال  –حرصا  –اعترافا  –طمعا  –طاعة  –حبا  –إرضاء  –مثل : ) رؼبة 

 أمثلة :

 ٓفً التقدم  رؼبةنصون أنفسنا  -ٔ

 ٓ وهو منصوب بالفتحةالمفعول ألجله هو ) رؼبة ( وهو السبب الذي من أجله نصون أنفسنا ، 

 ٓبفضله  ااعترافأحترم أبى  -ٕ

 ٓوهو منصوب بالفتحة المفعول ألجله هو ) اعترافا ( وهو السبب الذي من أجله أحترم أبى ، 

 ٓفً المعرفة  حباأقرأ كثٌرا  -ٖ

 ٓالمفعول ألجله هو ) حبا ( وهو السبب الذي من أجله أحب القراءة ، وهو منصوب بالفتحة 

 ٓفً النجاح  أمالنذاكر  -ٗ

 ٓ( وهو السبب الذي من أجله نذاكر ، وهو منصوب بالفتحة  المفعول ألجله هو ) أمال

 ٓعلى المستقبل  حرصاتعتنً مصر بالتعلٌم  -٘

 ٓالمفعول ألجله هو ) حرصا ( وهو السبب الذي من أجله تعتنً مصر بالتعلٌم ، وهو منصوب 

 الحظ الفرق بٌن :

 ٓدرس ( * المفعول به : هو من وقع علٌه الفعل         ) ذاكر التلمٌذ ال

 ٓ* المفعول المطلق : اسم مؤخوذ من الفعل ، لٌإكد الفعل أو ٌبٌن نوعه  ) ذاكر التلمٌذ مذاكرة ( 

 ٓ* المفعول ألجله : اسم ٌذكر بعد الفعل ، لٌبٌن سبب الفعل ) ذاكر التلمٌذ رؼبة فً النجاح ( 

 ٓمكان حدوث الفعل * المفعول فٌه : وهو ظرفا الزمان أو المكان ، وهو اسم ٌدل على زمن أو 

 ٓ) أذاكر صباحا ( ، ) أجلس فوق المقعد ( 

 المفاعٌل خمسة :

 ) وهى كلها منصوبة ( مفعول معه * المفعول به    * المفعول فٌه   * المفعول المطلق     * المفعول ألجله    * ال

 ٓأقرأ الكتب تزودا بالمعرفة  -ٕ  ٓنذاكر أمال فً النجاح  -ٔ    نموذج لإلعراب

 إعرابها الكلمة

 نذاكر

 أمال

 فً

 النجاح

 ٓفعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة

 ٓمفعول ألجله منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة

 ٓحرؾ جر

 ٓاسم مجرور بحرؾ الجر ، وعالمة جره الكسرة

 أقرأ

 الكتب

 تزودا

بالمعر

 فة

 ٓافعل مضارع مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أن

 ٓمفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة 

 ٓمفعول ألجله منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة 

 ٓالباء حرؾ جر ، المعرفة اسم مجرور، وعالمة جره الكسرة 
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 ردز٠جبد

 أكمل الفراغ بمفعول ألجله : -أ
 ٓ. ألستاذي أقوم ........... -ٕ                                    ٓأصلى ............ هلل  -ٔ
 ٓأحب أمً ............ لفضلها  -ٗ          ٌٓقؾ الشرطً فً الشارع .............  للمرور  -ٖ
 ٌٓهتم البستانً بالحدٌقة .............. فً جمالها  -٘

 بٌن سبب نصب كل كملة تحتها خط : -ب
 ٓالقراءة ، إٌمانا بمزاٌاها  أواظب على -ٕ                                 ٌٓحترم الناس العمل  -ٔ
 ٌٓنظم الشرطً المرور ، حماٌة لألرواح  -ٗ                                 ٓأرتل القرآن ترتٌال  -ٖ
 ٌٓقؾ التالمٌذ فً صفوؾ ، حرصا على النظام  -ٙ             ٓتشقشق العصافٌر فرحة صباحا  -٘
 ٓرجع الفدابً من المعركة منتصرا  -8                  ٌٓنزل المطر فً مصر شتاء  -7
 ٓزاد اإلنتاج زٌادة ملحوظة  -ٓٔ        ٓكان العقاد ٌشتري بمصروؾ األسبوع كله كتبا  -9

 ٓنزرع األشجار تجمٌال للبٌبة  -ٕٔ                             ٌٓسهر الشرطً خدمة  للشعب  -ٔٔ
 ٓرأٌت الطابر فوق الشجرة  -ٗٔ                              ٓأطٌع ربً طاعة المخلصٌن  -ٖٔ
 ٓاشترٌت ساعة  -ٙٔ                                                  ٓذاكرت ساعة  -٘ٔ

ؤْتِى فٌَِما النَُّقطِ  َمَكانَ  َضعْ  (َتْعِظًٌما - ُمَحاَفَظةً  - َتْدِرًٌبا - ِحْرًصا - َرْؼَبةً )ج  ألَْجلِهِ  َمْفُعوالً  ٌَ
ابَِقةِ  اْلَكلَِماتِ  ِمنَ  اُمَناِسبً   :السَّ

قِؾُ (   أ)   اَلِمٌذُ  ٌَ َظامِ  َعلَى...........  ُصفُوٍؾ؛ فِى التَّ  .النِّ
ْرَفعُ (  ب)  اَلِمٌذِ  أََحدُ  ٌَ ِة؛ َعلَى اْلَعلَمَ  التَّ ٌَ اِر  .لَهُ ...........  السَّ
ْدُخلُونَ (  جـ)  ٌَ  .تِِهمْ َساَلمَ  َعلَى...........  بِنَِظاٍم؛ الفُُصولَ  َو
قُومُ (  د)  اَلِمٌذُ  ٌَ َظام؛ َعلَى بِاإلْشَراؾِ  التَّ اتِى اْلُحْكمِ  َعلَى لَُهمْ ...........  النِّ  .الذَّ
ْجلِسُ (  هـ)  اَلِمٌذُ  ٌَ ُروِس، َسَماعِ  فِى...........  ُهُدوٍء؛ فِى الَفْصلِ  فِى التَّ  .َوَفْهِمَها الدُّ

ٌَة - ِهٌلَتسْ  - َتْنِظٌم - إِْرَشاد - ِخْدَمة)د ٌَةِ  اْلُجَملِ  فِى النَُّقطِ  َمَكانَ  َضعْ  (ِحَما  ِمنَ  َكلَِمةً  اآلتِ
ابَِقِة، اْلَكلَِماتِ  ٌِّنْ  َواْضبِْطَها، السَّ ْبطِ  َسَببَ  َوَب  :الضَّ

قِؾُ (   أ)   ْرِطىُّ  ٌَ َداِن؛ فِى الشُّ ٌْ  .اْلُمُرورِ  لَِحَرَكةِ ...........  اْلَم
 .اْلُمَواَصاَلت لَِحَرَكةِ ...........  األَْنَفاِق؛ ِمْتُرو اْلُحُكوَمةُ  أَْنَشؤَتِ (  ب) 
اتِ  وأَْنَشؤَتِ (  جـ)  ٌَّ َة، اْلَجْمِع ٌَّ ْعبِ ...........  االْستِْهاَلِك ارِ  َجَشعِ  ِمنْ  لِلشَّ  .التُّجَّ
اَراتِ  لَِسابِِقى...........  اْلُمُروِر، إَِشاَراتِ  َوأََقاَمت(  د)  ٌَّ  .َوالنَّاسِ  السَّ
َة، اْلَمَرافِقَ  َوأَْنَشؤَتِ (  هـ)   .لِْلُمَواِطنٌِنَ ...........  الَعامَّ
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 اٌّفؼٛي اٌّطٍك -ٖ

 ٓ: اظُ ِٕفٛة ، ِأخٛذ ِٓ ٌفع اٌفؼً ، ٠روس ٌزٛو١د اٌفؼً ، أٚ ٌج١بْ ٔٛػٗ  اٌّفؼٛي اٌّطٍك* 

 ٓفّٙب(  -)فُٙ  -ؽجب(  –)أؽت  –أؽغبال(  –)أؽغً  –ئلجبال(  –)ألجً  –ا٘زّبِب(  –ِضً : )ا٘زُ 

 ٓالؽع : أْ وٍّخ ) ا٘زُ (  فؼً ، ٚوٍّخ ) ا٘زّبِب ( ِأخٛذح ِٓ ٌفع اٌفؼً 

 ِٓج١ٓ ٌٍٕٛع  -ِٕإود ٌٍفؼً                              -ٔ: أٔٛاع اٌّفؼٛي اٌّطٍك*

 أِضٍخ :

 ٓب ئ٠ّبٔإِٔذ ثبهلل  -ٔ

 ( ، لد ٠ؽه فٟ ئ٠ّبٔه فزمٛي ٌٗ ) إِٔذ ثبهلل ئ٠ّبٔب ( ، ٚثرٌه ئذا عاز ؽٛاز ث١ٕه ٚث١ٓ ـد٠ك ٌه ٚلٍذ ٌٗ ) إِٔذ ثبهلل

 ٓرىْٛ لد أودد والِه ثمٌٛه ) ئ٠ّبٔب ( ؛ ٌرا ٠عّٝ ) ِفؼٛي ِطٍمب ِإود ٌٍفؼً ( 

 ٓاٌؽغؼبْ  عفبعأعافغ ػٓ ٚنٕٟ  -ٕ

مٌٟٛ  ) عفبع اٌؽغؼبْ ٚئذا لٍذ ٌفد٠مٟ ) عافؼذ ػٓ ٚنٕٟ عفبع ( ، فأٔٗ ال ٠ؼسف ٔٛع ٘را اٌدفبع ؛ فأث١ٓ ٌٗ ٔٛػٗ ث

 ٓ( ، ٌرا ٠عّٝ ) ِفؼٛي ِطٍك ِج١ٓ ٌٍٕٛع (

  ٓب ؼب٘مب ازرفبػازرفغ اٌجٕبء  -ٖ 

 ٓٚئذا لٍذ ) ازرفغ اٌجٕبء ازرفبػب ( ، فٍُ أث١ٓ ٔٛع ٘را االزرفبع ؛ فأث١ٕٗ ثمٌٟٛ ) ازرفبػب ؼب٘مب (

 ٓ، ٌر ٠عّٝ ) ِفؼٛي ِطٍك ِج١ٓ ٌٍٕٛع ( 

 ٍِؾٛظخ :

 ٌّٓإود ٌٍفؼً ال ٠أرٟ ثؼدٖ وٍّخ ، ) أخٍؿ ٌٛنٕٟ ئخالـب ( * اٌّفؼٛي اٌّطٍك ا

 ٓ* اٌّفؼٛي اٌّطٍك اٌّج١ٓ ٌٍٕٛع ٠أرٟ ثؼدٖ وٍّخ ، ) أخٍؿ ٌٛنٕٟ ئخالـب ػظ١ّب ( 

 * اٌىٍّخ اٌزٟ رأرٝ ثؼد اٌّفؼٛي اٌّطٍك اٌّج١ٓ ٌٍٕٛع أِب أْ رىْٛ ٔؼذ وّب فٟ اٌّضبي اٌضبٌش 

  ٓٔؼذ ِٕفٛة ٚػالِخ ٔفجٗ اٌفزؾخ  ب ( ، وٍّخ ) ؼب٘مب (ؼب٘م) ازرفبػب 

 ( ،  اٌؽغؼبْ، ٚأِب أْ رىْٛ اٌىٍّخ ِمبف ئ١ٌٗ وّب فٟ اٌّضبي اٌضبٟٔ )عفبع 

 ِٓمبف ئ١ٌٗ ِغسٚز ٚػالِخ عسٖ اٌىعسح  وٍّخ ) اٌؽغؼبْ (

 ٓ* اٌّفؼٛي اٌّطٍك ٠ىْٛ ِٕفٛة عائّب ، ٚال ثد أْ ٠عجمٗ فؼً   
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طٍمبً  ِفؼٛالً  رؼسة وٍّبد   طٍمبً  ِفؼٛالً  ئالّ  رُؼسةُ  ال بد  وٍّ ٕ٘بن   :ُِ ُِ  ِٖ جساً :ثؼُمٙب ِٚ٘ر -ُعٍٛظبً -ُظىٛربً -لؼٛعاً -ل١ِبِبً -ـ 

جبً  -زؽّخً -اعزٙبعاً  ْ   -ُٚؼىساً  ؽّداً -ػغجبً  -ٚنبػخً  ظّؼبً  -ئّ٘بالً  -رؼغُّ ْ  .) ُظجؾب ؼبذ  -(هللاِ  ُظجؾب  بؽبؼ) بؽبؼ–( هللا ِؼبذ  ) ِ 

ؼد٠ْه   ٌج١َّه   -(هلل  .عٚا١ٌْه   -ؽٕب١ْٔه   -ٚظ 

 ٓازرفغ اٌجٕبء ازرفبػب ؼب٘مب  -   ّٔٛذط ئػساة 

 بئػساثٙ اٌىٍّخ

 ٓ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزؼ  فؼً ِبلٟ ازرفغ

 ٓ فبػً ِسفٛع ، ٚػالِخ زفؼٗ اٌمّخ اٌجٕبء

 ِٓفؼٛي ِطٍك ِٕفٛة ، ٚػالِخ ٔفجٗ اٌفزؾخ  ازرفبػب

 ٓٔؼذ ِٕفٛة ، ٚػالِخ ٔفجٗ اٌفزؾخ  ؼب٘مب

 تدرٌبات
 لمطلق وبٌن نوعه:استخرج المفعول ا -أ

 ٌٓعٌش الفالح عٌشة سعٌدة  -ٕ                              ٓطعن الجندي الجاسوس طعنا  -ٔ
 ٓانتقم الفدابٌون انتقاما -ٗ                               ٌٓحب التلمٌذ القراءة حبا جما  ٖ
 ٓتفع البناء ارتفاعا ار -ٙ                 ٓاجتهد التلمٌذ فً دروسه اجتهادا كبٌرا  -٘
 أكمل بمفعول مطلق مإكد للفعل : -ب
 ٓانشؽل العقاد بالقراءة ..............  -ٕ                                  ٓفهمت الدرس ............  -ٔ
 ٓ..... ٌقبل الطفل نحو أمه .......... -ٗ                               ٓنحتفل بعٌد األم ..............  -ٖ
 أكمل بمفعول مطلق مبٌن للنوع : -ج
 ٌٓقبل السابحون على مصر .......................  -ٕ                               ٓأشكر للا ....................  -ٔ
 ٓ...... ٌشرح المدرس الدرس ............. -ٗ                           ٌٓزأر األسد .....................  -ٖ
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 عالمات إعراب المبتدأ والخبر -٘
 الطفلتان محبوبتان . -ٕ                         العامل ُ نشٌٌط . -ٔ -أمثلة :

 العلماُء أذكٌاُء . -٘               المعلماُت مخلصاُت . -ٗ                   الفالحون نشٌطون . -ٖ
 -القاعدة:

 ( جمع مإنث سالم جمع تكسٌر / / مفرد ) إذا كان كل منهما لضمةبا** ٌرفع المبتدأ والخبر 
 . ( مثنى إذا كان كل منهما ) باأللؾ** ٌرفع المبتدأ والخبر 
 . (جمع مذكر سالًما إذا كان كل منهما ) بالواو** ٌرفع المبتدأ والخبر 

 

 تدرٌبات
 أكمل الجمل بمبتدأ مناسب ، وحدد عالمة رفعه :

 ................. ماهران فً ركل الكرة . -2               . نشٌط فً عمله .................-1

 ................. مخلصات فً أداء عملهن . -4     ................. بارعون فً رسم اللوحة .-3

 أكمل الجمل بخبر مناسب ، وحدد عالمة رفعه : -
 المصرٌون ..................... للحضارة .  -2             العالمان ................... بالجائزة .-1

 األصدقاء .................... لبعضهم البعض .  -3            الفالحات ................... فً عملهن .

 أعرب ما نحته خط : -
 القتال  .الجنود شجعان فً  -2المجتهدون ناجحون .                                             -1

 الصانعان ماهران . -4األمهات رحٌمات .                                                -3

 الالعبات ماهرات . -6الكتب نافعة .                                                       -5

 اٌّمبف ئ١ٌٗ -

 ٓذي قبله المضاؾ إلٌه : اسم مجرور بالكسرة ، ٌحدد نوع االسم ال -ٔ
 ٓالمضاؾ : هو االسم الذي ٌسبق المضاؾ ، وٌعرب بحسب موقعه فً الجملة  -ٕ

 * أمثلة :
 ٓعلى اللص الشرطة قبض رجال  -ٔ

) الشرطة ( مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة ، وهى مضافة إلى ) رجال (  ، وهى التً حددت نوع االسم 
 الذي قبله  ، ولكن ٌجب أن نالحظ :

 ٓجال( ؼٌر محددة ، وكلمة )الشرطة( حددت االسم األول كلمة )ر
 ٓكلمة )رجال( مجردة من )ال( ، وكلمة )الشرطة( بها )ال( 

 كلمة )رجال( على أخرها ضمة فهً فاعل مرفوع  ، وكلمة )الشرطة( تحتها كسرة فهً مجرورة 
 لذلك كلمة )رجال( مضاؾ ، وكلمة )الشرطة( مضاؾ إلٌه 

 ٓ األؼذٌةشركة  اشترٌت الطعام من -ٕ
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 ٓ)األؼذٌة( مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة ، وهى مضافة إلى )شركة( ، وهى التً حددت نوع الشركة 
 ٓكلمة )شركة( ؼٌر محددة ، وكلمة )األؼذٌة ( حددت االسم األول 

 ٓكلمة )شركة( مجردة من )ال( ، وكلمة )األؼذٌة( بها )ال( 
 ٓجر ، كلمة )األؼذٌة( مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة كلمة )شركة( اسم مجرور بحرؾ ال

 ٓلذلك كلمة )شركة( مضاؾ وكلمة )األؼذٌة( مضاؾ إلٌه 

 ملحوظة:
* ) المضاؾ إلٌه ( ٌعرب دابما مجرور ، و) المضاؾ ( ٌعرب بحسب موقعه فً الجملة على أخره  ) ضمة أو 

 ٓفتحة أو كسرة ( 
ؾ : إذ أنه ٌحصل على التعرٌؾ بمجرد حدوث اإلضافة ، فلو قلنا * ٌستفٌد )المضاؾ( من )المضاؾ إلٌه( التعرٌ

 ٓمثال ) بابع ( فقط ، فهً نكرة ؛ أما إذا أضفنا إلٌها مثال كلمة ) الفاكهة ( ؛ لصارت الكلمة معرفة بهذه اإلضافة 
 -* بعض صور المضاؾ إلٌه :

 ذي (   –سوى  –ؼٌر  –معظم  –كل  –بعض  –* هناك بعض الكلمات ٌؤتً بعدها مضاؾ إلٌه مثل : ) جمٌع 
 ٓإلى الرحلة  الطالبذهب جمٌع  -ٔ
 ٓ الطعامأكل الولد كل  -ٖ                                             ٓالتمرأكلت بعض  -ٕ

 * بعد الظرؾ بنوعٌه    
 ٓ نودالجوقؾ القابد أمام  -ٕ                                           ٓ المقعدجلست فوق  -ٔ

 ٓالكلمة المعرفة مضاؾ إلٌه   معرفة* نكرة + 
    ٓ النحوذاكرت درس  -ٕ                                        ٓ العربًقابلت مدرس  -ٔ

 * بعد الجار والمجرور
 ٓ النهرشاهدت األشجار علً شاطا  -ٕ                         ٓ الجرابداشترٌت الجرابد من بابع  -ٔ

 ٓسمع الفالح أذان الصالة فً المذٌاع  -   لإلعرابنموذج 

 إعرابها الكلمة

 ٓ مبنً على الفتح  فؽل ماض سمع

 ٓفاعل مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة  الفالح

 ٓمفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة ، وهو مضاؾ  أذان

 ٓمضاؾ إلٌه مجرور ، وعالمة جره الكسرة  الصالة

 ٓحرؾ جر  فً

 ٓاسم مجرور بحرؾ الجر ، وعالمة جره الكسرة  عالمذٌا

 ردز٠جبد

 عٌن المضاؾ إلٌه فٌما ٌؤتً ، ثم أضبطه بالشكل : -أ
 ٓالحظٌرة بٌت الدجاج  -ٕ                              ٓزبٌر األسد مفزع  -ٔ
 ٓعواء الذبب مخٌؾ  -ٗ                            ٓصوت البلبل عذب   -ٖ
 ٓشوارع القرٌة ضٌقة  -ٙ                   ٓة قصص األطفال أحب قراء -٘
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 ٓبابع الجرابد نشٌط  -8                             ٓلون السٌارة أحمر  -7
 ٓمدٌنة اإلسكندرٌة جمٌلة  -ٓٔ                 ٌٓنظم الشرطً حركة المرور  -9
 اضبط بالشكل ما تحته خط : -ب
 ٓسمعت صوت المإذن ، فؤسرعت إلى الصالة  -ٕ    ٓالسحاب  نسمع صوت الرعد من بٌن -ٔ
 ٌٓلتقط التلمٌذ صورة الحفلة  -ٗ               ٓالبرتقال من فواكه الشتاء  -ٖ
  ٓسمع الشعب خطاب الربٌس فً عٌد العمال  -٘
 أعرب الجمل اآلتٌة : -ج
                                         ٌٓل عذب نهر الن -ٕ             ٓلناس توزع الحكومة اآلراضى على بعض ا -ٔ
 ٓفوق كل ذي علم علٌم ـ ٘ ٓعسل النحل مفٌد  -ٗ   ٓسالمة اإلنسان فً حفظ اللسان  -ٖ
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 نحوٌة شاملة تدرٌبات
١ِر فسؽ١ٓ ، زغجخ فٟ إٌغبػ ، ٠ٚراوس اٌزال اٌزال١ِر، ٠ر٘ت ئ١ٌٙب ِزطٛزح ٚ ع١ٍّخ( ِدزظخ ػجد إٌّؼُ ٚاـً 1

 عزٚظُٙ ِراوسح اٌّغزٙد٠ٓ "

 ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 ِمبف ئ١ٌٗ ( –ِفؼٛي ألعٍٗ  –اظزخسط ِٓ اٌفمسح ) ِفؼٛي ِطٍك ، ٚث١ٓ ٔٛػٗ  -ة

اٌرٞ  اٌّبلٟػ١ؽخ وس٠ّخ رٛل١سا ٌّغدُ٘  اٌّفس٠ْٛألعً ؽ١بح ظؼ١دح ، ٠ؼ١ػ ثٙب  ِّٙبْ( " اٌع١بؽخ ٚاٌؼًّ ٕ

 ٓػبؼٖٛ ِٓ لجً فسؽ١ٓ " 

 ِٓفؼٛي ِطٍك ٚث١ٓ ٔٛػٗ (  –) ِفؼٛي ألعٍٗ          ٓاظزخسط ِٓ اٌفمسح اٌعبثمخ  -ةٓرؾزٗ خه  أػسة ِب -أ

 ٓ) ِفؼٛي ِطٍك (      ٓفس٠ْٛ ............ األثطبي أزفس اٌّ -ٔٓأوًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة  -ط

 ٓ) ظسف شِبْ (            ٠ٓظٙس اٌمّس ......... فٟ اٌعّبء  ٖٓ) ِفؼٛي ألعٍٗ (  ٓأؽبزة ........... ػٓ اٌٛنٓ  -ٕ

 ٓ) ِفؼٛي ِطٍك ِج١ٓ ٌٍٕٛع (                       ٠ٓمجً اٌع١بػ ػٍٝ ش٠بزح ِفس ............  -ٗ

اظزّبػب ع١دا ، ٠ٚراوس عزٚظٗ ؽجب  اٌّؼٍُاٌروٟ ٘ٛ اٌرٞ ٠غٍط فٟ اٌففً ِٕزجٙب ، ٠ٚعزّغ ئٌٝ ؼسػ  اٌز١ٍّر( " ٗ

 ٓ"  اٌّدزظْٛعبػدٖ ٠ٚ اٌٛاٌداْفٟ اٌؼٍُ ، ٌٚرٌه ٠ؾجٗ 

 ِٓمبف ئ١ٌٗ  (  –ِفؼٛي ِطٍك  –اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح اٌعبثمخ )ِفؼٛي ألعٍٗ  -ة          ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 ) ِفؼٛي ِطٍك (                       ٓازرفؼذ اٌطبئسح فٟ اٌغٛ ..............  -ٔ  أوًّ ِب ٠أرٟ : -ط

 ) ِفؼٛي ألعٍٗ (                  ٓ. فٟ إٌغبػ ٠عزؼد اٌز١ٍّر ٌالِزؾبْ .......... -ٕ

 ٓصٓ ، صُ اعّغ وٍّخ ) اٌطبٌجخ ( ، ٚغ١س ِب ٠ٍصَ  - "٘رٖ ٟ٘ اٌطبٌجخ اٌزٟ ٔغؾذ فٟ االِزؾبْ "   -ع

، ٠ٚب ١ٌزه رؾسؾ  اٌّؽٙٛز٠ٓػظ١ّب ؽزٝ ـبز ِٓ  ٔجٛغبفٟ اٌطت  ٔجغ( " ػبغ أثٛ ثىس اٌساشٞ ِؾجب ٌٍؽؼس ، صُ ٘

 ٓاٌّؽسق  "  اٌغدعً ػٍٝ اٌؼٍُ ٠ب ز

 ِٓمبف ئ١ٌٗ  (  –ِفؼٛي ِطٍك  –اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح اٌعبثمخ )عبزاً ِٚغسٚزاً  -ة    ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

زعبء  اٌخ١سٚإٌبض ، ٚافؼً  هللا، فزّعه ثٗ رّعىب ؼد٠دا ، ٚوٓ ـبعلب أِبَ اٌّإ١ِٕٓ ـفخ ِٓ ـفبد  اٌفدق( " ٙ

 ٓفٟ صٛاة هللا ، ٚػػ ظؼ١دا ثسلبٖ " 

 ظسفب ٚث١ٓ ٔٛػٗ (  –ِفؼٛي ألعٍٗ  –اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح ) ِفؼٛي ِطٍك ، ٚث١ٓ ٔٛػٗ  -ة   ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 ِٓفؼٛي ِطٍك  ٓ........... " " ٌج١ذ إٌداء  -ٕ) ظسفب (   مّس ............ ٠ظٙس اٌ -ٔ  أوًّ ِب ٠أرٟ : -ط

اٌعؼ١دح  اٌؾ١بح، زغجخ فٟ رؾم١ك  اٌجالعح ػٍٝ ٔؽسٖ فٟ ؼزٝ ثبٌزؼ١ٍُ ا٘زّبِب وج١سا ، ٚرؼًّ عب٘د ِفس( " رٙزُ 7

 ٓ"  اٌدٚيألثٕبئٙب ، ٚزفغ ِىبٔخ ِفس ث١ٓ 

 ِفؼٛي ِطٍك ، ٚث١ٓ ٔٛػٗ ( –ظسفب ، ٚث١ٓ ٔٛػٗ  –اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح ) ِفؼٛي ألعٍٗ  -ة  ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 أوًّ ثبٌّطٍٛة أِبَ وً ػجبزح : -ط

 ٠ٓعزؼد اٌغٕدٞ ٌٍمزبي .......... ) ِفؼٛي ِطٍك ، ِج١ٓ ٌٍٕٛع (  -ٕ) ظسف شِبْ (  .رؽسق اٌؽّط .......... -ٔ
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 . اٌطس٠ك  ) ظسف ِىبْ ( ٚلف اٌعبئك ........ -ٗٓ.. اٌّضب١ٌبد  ) عّغ ِإٔش ظبٌُ ، ٚأػسثٗ ( وبفأد اٌدٌٚخ ....... -ٖ

 ٓ( فٟ اٌؼجبزر١ٓ اٌعبثمز١ٓ ِب اٌفسق فٟ وٍّخ )ظبػخ ٓ" ذاوسد ظبػخ "   -ٕ" اؼزس٠ذ ظبػخ "   -ٔ -ع

  ٓأػسة ِب رؾزٗ خه                     ٓاٌخ١س  ؼٙسزِمبْ  ؼٙس -ٕ                            ٓ ؼٙساـّذ  -ٔ  -ٖ

ؼغبػخ  ٚلفخنّؼب فٟ صسٚارٗ ، ٚرمف ِفس ا٢ْ ثغبٔت اٌؽؼت اٌفٍعط١ٕٟ  ا١ٌٙٛعػسثٟ ، اؽزٍٗ  ثٍد( " فٍعط١ٓ 8

 ٠ٓف اٌدَ ٚرؾس٠س األزق اٌفٍعط١ٕ١خ " ،ٚرزؾسن ِعسػخ ٌٛلف ٔص

 ٓمضاؾ إلٌه (  –ظرؾ زمان  –استخرج من العبارة ) مفعول ألجله  -ب               ٓأعرب ما تحته خط  -أ
 ٓصوب الخطؤ فً الجمل اآلتٌة  -ج
 ٓهم الناجحون فرحٌن فً االمتحان بنجاح -ٕ                  ٓنالت الطالبتٌن جابزتان فً المسابقة  -ٔ
                                     ٓالعرب مهددٌن  -٘        ٓوقفت أمام تمثاالن  -ٗ                    ٓالطابران فوق الشجرتان  -ٖ
 ٓثن كلمة ) التلمٌذ ( ثم اجمع وؼٌر ما ٌلزم  ٓهذا هو التلمٌذ المجد  -د

ّبز اٌؾسوبد اٌفىس٠خ اٌزٟ ِسد ثٙب اإلٔعب١ٔخ ،ٚٔبلً فٟ  ، ٚصّسح وجسٜ ِٓ ص اٌعّب٠ٚخاألع٠بْ  زظبٌخ( " اٌعالَ 9

ظج١ٍٗ اٌّفىسْٚ ٚاٌّفٍؾْٛ ، أِال فٟ ؽّب٠خ اٌجؽس٠خ ِٓ اٌؼدٚاْ ٚاٌٛؽؽ١خ ، ٚلد ٠زؾمك اٌعالَ رؾممب وج١سا ئذا 

 ٓػبغ إٌبض ِزؾبث١ٓ " 

 ٓأػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 ٓخجساً ٚث١ٓ ػالِخ ئػساثٗ (  –ِمبف ئ١ٌٗ  –عٍٗ ِفؼٛي أل –اظزخسط ِٓ اٌمطؼخ ) ِفؼٛي ِطٍك ، ٚث١ٓ ٔٛػٗ  -ة

 ٓ) ظسف (                               ٓػبع اٌز١ٍّر ِٓ اٌّدزظخ ................  -ٔ أوًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة : -ط

 ٓألعٍٗ (  ) ِفؼٛي ٓ.... فٟ اٌساؽخ .أٔبَ ِجىسا ...... -3ٓأرّزغ ثؽٛانئ اإلظىٕدز٠خ اٌغ١ٍّخ ............  ) ظسف (  -ٕ

اٌفبلٍخ   ٚاٌففبد اٌىس٠ّخ ،  األخالق (  " رٙزُ اٌّدزظخ ثبٌزسث١خ اٌخٍم١خ ا٘زّبِب وج١سا ، رٕؽئ أثٕبء٘ب ػٍٝٓٔ  

 ٚرؽغغ اٌّٙرة ثاػطبئٗ عبئصح اٌعٍٛن اٌؾ١ّد أِبَ شِالئٗ زغجخ  فٝ رؽغ١غ اٌّٙرث١ٓ "     

 ِفؼٛال ِطٍمب  ٚث١ٓ ٔٛػٗ ،  ِفؼٛال ألعٍخ ِمبفب ئ١ٌٗ..   (ة( اظزخسط : )                 أ( اػسة ِب رؾزٗ خه     

 عـ( اٌغٕدٜ اٌّفسٜ ِإِٓ ثسثٗ .  ) اعؼً اٌّجزدأ ٌٍّضٕٝ اٌّروس ٚعّؼٗ ٚغ١س ِب ٠ٍصَ .(

 .....ِضٕٝ ِروس : ...................................................  عّغ : ..............................................

اٌؼٍُ ، ٌرٌه  ؽجبً فٝ عزٚظٗ اظزّبػبً ٠ٚراوس اٌّؼٍُ اٌففً ِٕزجٙبً ٠ٚعزّغ ئٌٝ ؼسػ اٌروٝ ٠غٍط فٝ اٌز١ٍّر ( ٔٔ

  اٌّدزظْٛ ٠ٚعبػدٖشِالؤٖ ٠ٚؾزسِٗ  اٌٛاٌدا٠ْؾجٗ 

 (ِفؼٛالً ِطٍمب ٚث١ٓ ٔٛػٗ -اٌؼجبزح : ) ِفؼٛالً ألعٍٗ  اظزخسط ِٓ –ة        . أػسة ِب رؾزٗ خه –أ 

 نس٠ك ..................... ٚاظغ . ِمبف ئ١ٌٗ * خجساً  .................. اٌز١ٍّر *  أوًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ث١ٓ اٌمٛظ١ٓ –ط 

ٌٚٙرا رمغ اٌّٛظعبد اٌّىبفأد    اٌزمدَزغجخ فٟ رؾم١ك  االُِاٌغبع ٚإٌظبَ أظبظبْ رؼزّد ػ١ٍّٙب اٌؼًّ  ()) ٕٔ

  رؽغ١ؼبً الفساع٘ب ػٍٝ االٌزصاَ  ((     

 ئػساثٗ، ِضٕٝ ،اظُ ئؼبزح (زخسط ِٓ اٌمطؼخ:)ِفؼٛي ثٗ ٚ ئػساثٗ ، ِفؼٛي العٍٗ ٚاظ -ة   -أػسة ِب رؾزٗ خه :ال -أ

 ) ِفؼٛي العٍٗ (                   ٠ُغزٙد اٌؼبٍِْٛ .................... ٌٛنٕٙ -ٔ -أوًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة : -ط 

 )    ظسف      (                   ٠ىزت اٌز١ٍّر عزٚظٗ ...................   -ٕ

 ؽسـبً ؼد٠داً (( اٌؼًّزغجخ فٟ ئزلبء زثٗ ٠ٚؼًّ ثاخالؾ فزسح ن٠ٍٛخ ٠ٚؾسؾ ػٍٝ  ػٍّٗ اٌؼبًِ() ٠إعٞ ٖٔ

  (ِفؼٛي ثٗ ، ِفؼٛي العٍٗ   ،ِفؼٛي ِطٍك ٚث١ٓ   ٔٛػٗأظزخسط ِٓ اٌفمسح  )  -ة  أػسة ِب رؾزٗ خه  -أ

 ٍخ ئٌٝ عّغ اٌّروس ) اٌز١ٍّر ِزفٛق ( ؽٛي اٌغّ -ط 

، فبٌّزعبِؾْٛ  اٌّزعبِؾ١ٓاٌؼاللبد اٌط١جخ ث١ٓ  اٌّغزّغئزلبء هلل ، ف١ٗ رعٛع  اٌّسءع١ًّ ٠مدِٗ  )اٌزعبِؼ() ٗٔ

 ٠ز١ّصْٚ ثبٌخٍك اٌغ١ًّ ((  

 (  )عّغ ِروس ظبٌُ ،ِفؼٛي ثٗ  ، ِفؼٛي ألعٍٗ   -اظزخسط ِٓ اٌمطؼخ : -ة                    -أػسة ِب رؾزٗ خه : -أ
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 )اٌزٍفص٠ْٛ ٠ٕمً االخجبز   (    )لبثٍذ ـد٠م١ٓ ِٓ أـدلبئٟ(   -ث١ٓ اٌّفؼٛي ثٗ ف١ّب ٠ٍٟ ٚأػسثٗ: -ط 

ػٍٟ ٔفعٗ ، ٠ٚؼ١ػ ِىسٚ٘ب ث١ٓ إٌبض ،  اٌؽسٚزظٌٛٗ ، فبٌىبذة ٠غٍت هللا ـفخ ذ١ِّخ ، ٠ىس٘ٙب  اٌىرة -(   ٘ٔ

 ػمبثب ؼد٠دا ٠َٛ اٌم١بِخ  اٌىراث١ٓبلت ٌرٌه ٠ٍزصَ اٌّإِٓ ثبٌفدق نّؼب فٟ زلب هللا  ألْ هللا ظ١ؼ

) ظسفب ٚث١ٓ ٔٛػٗ ــ ِفؼٛال ألعٍٗ ــ عٍّخ   - ة ( اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح اٌعبثمخ :                أ ( أػسة ِب رؾزٗ خه  

 عّغ ِروس ظبٌُ ٚث١ٓ ػالِخ ئػساثٗ (    -ٚث١ٓ ٔٛػٗ  –ِفؼٛي ِطٍك   -فؼ١ٍخ 

 ٌمٛظ١ٓ ف١ّب ٠أرٟ : ط ( اخزس اإلعبثخ اٌفؾ١ؾخ ِٓ  ث١ٓ ا

 ِعجٛلخ ثؾسف عس     -ِمبف ئ١ٌٗ  –وٍّخ ) اٌم١بِخ ( فٟ اٌمطؼخ ِغسٚزح ألٔٙب :  )  ـفخ ٌّغسٚز   -    

ا٘زّبِبً وج١ساً  ٌؼٍُثبٌؼٍُ إٌبفغ ِٓ األِٛز اٌمسٚز٠خ فٝ اٌؼفس اٌؾبلس ٌرٌه ٠غت أْ ٔٙزُ ثزؾف١ً ا اٌزعٍؼ( )ٙٔ 

 ب ث١ٓ عٚي اٌؼبٌُ  (زغجخ فٝ ٔٙمخ ثالعٔب ٚػٍٛ ِىبٔزٙ

 أػسة ِب رؾزٗ خه -أ

 عبز ِٚغسٚز ( -ِفؼٛي ألعٍٗ  -ِفؼٛي ِطٍمبً ٚث١ٓ ٔٛػٗ   -اظزخسط ِٓ اٌؼجبزح اٌعبثمخ  )  -ة

 ط( )ؼبزن ف١ٙب ِؼٍُ اٌٍغخ اٌؼسث١خ( صٓ ، صُ اعّغ وٍّخ اٌّؼٍُ ٚاوزت اٌغٍّخ ـؾ١ؾخ    

ٙب ئػغبثب ؼد٠دا ، ْ ٌص٠بزرٙب ف١ؼغجْٛ ثاٌعبئؾٛ ٠أرٝ ٗزا ػظ١ٌّّفس ِٛلؼب عغساف١ب ِّزبشا ، ٚأصب هللا ( أػطٝ 7ٔ 

 ٚفٓ ٚعّبي .    أـبٌخأجٙبزا ثّب رؾ٠ٛٗ ِٓ ٠ٚمفْٛ أِبِٙب 

 ــ ِفؼٛي ألعٍٗ  ٕــ ِفؼٛال ِطٍمب ٚث١ٓ ٔٛػٗ .  ٔأ ــ أػسة ِبرؾزٗ خه ؟ ة ــ أظزخسط ِٓ اٌمطؼخ : ــ         

 ــ  ــ أوًّ ثّب ٘ٛ ِىزٛة ث١ٓ اٌمٛظ١ٓ : ط

 ــ اٌز١ٍّراْ ........ ) خجس ِسفٛع ثبألٌف (   ٕــ ٠ؾسؾ األـدلبء ػٍٝ اٌفدالخ ........... ػظ١ّب  ) ِفؼٛي ِطٍك (  ٔ 

أْ ٠زٕبشٌٛا ػٓ ثؼك ؽمٛلُٙ  ألـدلبءغب١ٌخ ٠غت أْ ٔؾسؾ ػ١ٍٙب ؽسـبً وج١ساً ، ٚػٍٝ ا ٔؼّخ (   اٌفدالخ 8ٔ

 اٌفدالخ زغجخ فٝ اظزّساز 

 ِب رؾزٗ خه أػسة  -أ      

 ِجزدأ ٚػالِخ اػساثٗ ( –ِفؼٛي ِطٍك  –اظزخسط ِٓ اٌفمسح اٌعبثمخ ِب ٠ٍٝ ) ِفؼٛي ألعٍٗ  -ة      

      رخ١س اإلعبثخ اٌفؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ األلٛاض :-ط      

 خ (اٌفزؾ –ا١ٌبء  –)اٌىعسح ( ِمبف ئ١ٌٗ ِغسٚز ٚػالِخ عسٖ ) اٌففً ٌّؼٍُ رال١ِر اٌففً ئٌٝ ِغّٛػز١ٓلعُ ا - ٔ 

 اٌفزؾخ (   -ا١ٌبء  –وً إٌّٙدظ١ٓ ِخٍفْٛ . ) إٌّٙدظ١ٓ ( ِمبف ئ١ٌٗ ِغسٚز ٚػالِخ عسٖ  ) اٌىعسح  - ٕ        

(  ٔٙس ا١ًٌٕ ٔٙس ػظ١ُ ٠غت أْ ٔؾبفع ػ١ٍٗ ِٓ اٌزٍٛس ٚٔؾبفع ػٍٝ وً لطسح ِبء زغجخ فٝ االظزفبعح ِٕٙب. ٚأْ    8ٕ

 ٔغًّ ؼبنئٗ رغ١ّال.

 ا( أػسة ِب رؾزٗ خه

 اظزخسط ِٓ اٌفمسح اٌعبثمخ   ) عٍّخ فؼ١ٍخ  ،   ِفؼٛي ثٗ  ، ِفؼٛي ألعٍٗ ، ِفؼٛال ِطٍمب ٚث١ٓ ٔٛػٗ ( ة(

 ط(       "   ٘را اٌّؼٍُ ِخٍؿ فٝ ػٍّٗ  "  اعؼً اٌؼجبزح اٌعبثمخ ٌٍّضٕٝ ٚغ١س ِب ٠ٍصَ

 ( لسأد فٟ اٌّىزجخ لفؿ ................      ) أوًّ ثّمبف ئ١ٌٗ ِٕبظت (.ع 

 ) ِفؼٛي ِطٍك (                    ....... ...........ؾسؾ األـدلبء ػٍٝ اٌفدالخ .................٠ -ٔ

 .................... ثغبئصح اٌدٌٚخ اٌزمد٠س٠خ             ) ِفؼٛي ثٗ ِٕفٛة ثب١ٌبء (...........وسَ اٌسئ١ط .... -ٕ 

  ) خجس ِسفٛع ثبٌٛاٚ (                                              ... األعثبء .................................... -ٖ

 )    ظسف      (    ٚظٗ ..........................٠ىزت اٌز١ٍّر عز ) ِفؼٛي العٍٗ (     ُ...... ٌٛن٠ٕٙغزٙد اٌؼبٍِْٛ ........

ٌؾىِٛبد ، نٍجبً ٌٍسلٝ ٚ لد ا٘زّذ ثٗ ا دْٚاٌّغظج١ً اٌزمدَ ، ٚغب٠خ األُِ إٌب٘مخ ، ٠ؾسؾ ػ١ٍٗ  اٌؼٍُ(   ٕٕ

 اٌٛف١س .اٌخ١س ا٘زّبِب وج١سا ٚ ػٕدِب ٠جؾش األٔعبْ ػٓ اٌؼٍُ عبعا ٠غد 

 اظزخسط االرٝ     )    ِفؼٛي ِطٍك ٚ  ٔٛػٗ،    ِفؼٛي ألعٍٗ     ،    ِمبف ئ١ٌٗ  ( -ٕ  أػسة ِب رؾزٗ خه ٔ
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 عٙد.............ظب٘س فٝ اٌؾمٛي ) ِمبف ئ١ٌٗ (.  -ٕ) ِفؼٛي ألعٍٗ  (.  ...ٌٍّؼٍُ.٠مف اٌزال١ِر .......... -ٔأوًّ   -ٖ 

 ( أوًّ ِىبْ إٌمه ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ث١ٓ اٌمٛظ١ٓ.ع

 ـ أذاوس عزٚظٝ .................فٝ إٌغبػ .         ] ِفؼٛي ألعٍٗ [ٔ

 ـ ٠فَٛ ...................... ؼٙس زِمبْ .         ] فبػً ِسفٛع ثبٌٛاٚ [ٕ

 .( " اٌفالػ ِؾت ٌٍطج١ؼخ " اعؼً اٌغٍّخ ٌٍّضٕٝ اٌّإٔش ٚاٌغّغ اٌّروس ٚغ١س ِب ٠ٍصَ .٘ـ

 . فٝ عٍّخ ، ِٚفؼٛال ِطٍمب فٝ عٍّخ ِٚفؼٛال ألعٍٗ فٝ عٍّخ ) اؽزساِبً ( اعؼً اٌىبِخ اٌعبثمخ ِفؼٛال ثٗ – ٚ

ٔفعٗ ، ٌرٌه ٠غٍط فٝ اٌففً ٚظه  ٚ رٙر٠ت ػمٍٗؽجب عّب ، زغجخ فٝ رضم١ف  اٌمساءحاٌّغزٙد ٠ؾت اٌز١ٍّر (   ٖٕ

 إٌبعؾ١ٓ .شِالئٗ ِٕزجٙبً ، ١ٌىْٛ ِٓ 

 (ِمبف ئ١ٌٗ،     ِفؼٛي ألعٍٗ،    ِفؼٛي  ِطٍك ٚ ث١ٓ    ٔٛػٗاظزخسط ِٓ اٌمطؼخ    )   -ٕ    أػسة ِب رؾزٗ خه ٔ

 لغ ِىبْ إٌمه ِب ٘ٛ ِطٍٛة أِبِٙب .  -ٖ

 ..........ـ١فبً       )ِفؼٛي ثٗ (.ٔأوً ............ -ٕ) ِمبف ئ١ٌٗ (.  .زنجخ ٚ عبفخ. إوً صّبز................ر – ٔ 

 "  ٘را ٘ٛ اٌز١ٍّر اٌجبزع  "     صٓ اٌغٍّخ ٚ اعّؼٙب        -ٗ

 . ٘دفُٙٚ ؽجب فٝ اٌّؼسفخ ، فُٙ ٠عؼْٛ ظؼ١ب ِغدا ؽزٝ ٠جٍغٛا  اٌؼٍُاٌٝ اٌّدزظخ أِال فٝ  اٌزال١ِر٠ر٘ت   (ٕٗ

 اظزخسط ِٓ اٌمطؼخ   عبز ٚ ِغسٚز،   ِفؼٛي ألعٍٗ ، ِفؼٛي ِطٍك،  ِفؼٛي ثٗ (  -ة    أػسة ِب رؾزٗ خه -أ

 " اٌز١ٍّر اٌّغزٙد ِؾجٛة ِٓ إٌبض " اعؼً اٌغٍّخ اٌعبثمخ ٌٍّضٕٝ ٚ غ١س ِب ٠ٍصَ -ط

ٚ عب٘داً ِٓ اٌخدِبد اٌزٝ ٔؾزبعٙب ، زغجخ فٝ زفب١٘خ اإلٔعبْ ،  اٌىض١سٔغبؽب ػظ١ّب فٝ أْ ٠مدَ  اٌؼٍُ( ٌمد ٔغؼ  ٕ٘

 فٝ ئظؼبعٖ  .

 اظزخسط ِٓ اٌمطؼخ   ) عبز ٚ ِغسٚز   ،  ِفؼٛي  ِطٍك ٚث١ٓ  ٔٛػٗ ،  ِمبف ئ١ٌٗ (ٕ  أػسة ِب رؾزٗ خه ٔ

 اعؼً اٌغٍّخ اٌعبثمخ ٌٍّضٕٝ ٚ غ١س ِب ٠ٍصَ" اٌز١ٍّر اٌّغزٙد ٔبعؼ "-ٗ ..... أخمس.    ) ِمبف ئ١ٌٗ (.ٚزق....– ٖ

اٌّغدْٚ ٚ اٌز١ٍّراد اٌّغداد ئلجبال ؼد٠دا ،ٚ  اٌزال١ِراٌّف١دح ، ٠مجً ػ١ٍٙب  اٌّدزظخ ػبِسح ثبٌىزت ِىزجخ(  ٕٙ

وض١سح فٝ ِفس ، رسفغ ِىبٔخ ِفس ٚظه عٚي  ِىزجبدٌه ٔغد ر٠ر٘جْٛ ئ١ٌٙب ِعسٚز٠ٓ ، ؽجب فٝ اٌؼٍُ ٚ اٌّؼسفخ ، ٌ

 .اٌؼبٌُ 

 ،  ِمبف ئ١ٌٗ  ،    ِفؼٛي ألعٍٗ  ( اظزخسط ِٓ اٌمطؼخ    )ظسفب ٚث١ٓ .ٔٛػٗ،  ِفؼٛي ِطٍك  ٕ  أػسة ِب رؾزٗ خهٔ

 ٚزق.................... أخمس.    ) ِمبف ئ١ٌٗ (.– ٖ

 " ٠عؼٟ اٌطبٌت اٌّغزٙد ٚزاء إٌغبػ  "اعؼً اٌغٍّخ اٌعبثمخ ٌٍّضٕٝ ٚ غ١س ِب ٠ٍصَ-ٗ

 وًبٔذ اٌمساءح ٘ٝ ٚ أؽت اٌمساءح ِٕر ـغسٖ ؽجبً ػظ١ّبً ، فى ٔفعٗنس٠مٗ فٝ اٌؾ١بح ؼمبً ، فسثٝ  اٌؼمبع( ٌمد ؼك  7ٕ

 ِب ٠ؽغٍٗ .

 اظزخسط ِٓ اٌفمسح  ) ِفؼٛي ِطٍك، ٚث١ٓ .ٔٛػٗ   ، ِمبف ا١ٌٗ (-ٕ            أػسة ِب رؾزٗ خه -ٔ
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 عخً ........................................اٌٝ اٌؾد٠مخ ـجبؽبً                   ) فبػً (.ـ أ  :أوًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة  -ٖ

 اذ٘ت اٌٝ االظىٕدز٠خ ...........................فٝ االظزّزبع ثغٛ٘ب         )ِفؼٛي ألعٍٗ (ـ ة   

 " اٌؼبًِ إٌؽ١ه ِؾجٛة "     اعؼً اٌغٍّخ ٌٍّضٕٝ ٚ اٌغّغ  -ٗ
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