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السٌاحة فً مصر

ا
الوحدة األولى  :ا
وسهًل
أهًل

ٔـ ٕلبد ثٌبه
ثٌبه رِٔ٤ن مًٝ , ٠اٍغ ا٬ٛ٫ع ٍ ,و٣غ اُل . ْٜثٌبه ٣ؾت إٔ ٓ ٌٕٞ٣وّلا ٍ٤بؽ٤ب ٓضَ ػٔٓ " ٚل٤ل
" .أٛلا ٙػًٔ ٚزبثب ٕـ٤وا ػٖ اَُ٤بؽخ كٖٓ ٠و  ,هوأ ك: ٚ٤

ٕـ أٗٞاع اَُ٤بؽخ
ٖٓو رغنة أكٞاعب ٖٓ اَُبئؾ ٖٓ ٖ٤عٔ٤غ ك ٍٝاُؼبُْ ؛ ك٣ ْٜؤر ٕٞآُٖ ٠و ٧ؿواٗ ٓزؼلكح ؛
كٔ٘٣ ٖٓ ْٜؤرُ ٠ي٣بهح آصبه ٖٓو اُقبُلح ٣ٝ ,ؼوف أُؼِٓٞبد ٣ٝ ,غٔغ اُٖٞه ٛٝ ,ن٤ٍ ٙبؽخ
صوبك٤خ ٣ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ,ؤرُِ٘ ٠يٛخ ٝاٍ٫زٔزبع ٛٝ ,ن٤ٍ ٙبؽخ روك٤ٜ٤خ ٝ ,ثؼ٣ ْٜٚؤرُ ٠ي٣بهح
أَُبعل ٝاٌُ٘بئٌ ا٧صو٣خ ٛٝ ,ن٤ٍ ٙبؽخ ك٤٘٣خ ٘ٛٝ ,بى ٖٓ ٣ؤرُِ ٠ؼ٬ط كٖٓ ٠و ٛٝ ,نٙ
ٍ٤بؽخ ػ٬ع٤خ .

ٖـ اٛزٔبّ اَُ٤بػ ثٖٔو  ٝآصبهٛب
 ّٞ٣اُغٔؼخ أُب , ٠ٙمٛت ثٌبه ٓغ ػٔٓ " ٚل٤ل " اُ ٠اٛ٧واّ ّٝ ,بٛل اَُبئؾِ٣ ٖ٤زوط ٕٞثؼ٘
اُٖٞه اُزنًبه٣خ  ,كَؤٍ ػٔ ٚهبئُٔ : ٬بما ٜ٣زْ اَُبئؾ ٕٞثآصبه ٖٓو ٣ب ػٔ ٠؟
 اُؼْ  :إ آصبه ٖٓو ُٜب هٔ٤خ ربه٣ق٤خ ًج٤وح ٣ب ثٌبه ٝ ,اَُبئؼ ٣غل ٓزؼخ كْٓ ٠بٛلح ٛن ٙا٥صبهاُقبُلح .

ٗـ أ٤ٔٛخ اَُ٤بؽخ ُٖٔو ٝأُٖوٖ٤٣
 ثٌبه ٓٝ :بما رَزل٤ل ث٬كٗب ٖٓ اَُبئؾ ٖ٤؟ اُؼْ ٣ :ب ثٌبه  ,اَُبئؼ ػ٘لٓب ٣ؤر ٠آُٖ ٠و ٣ؼوف آصبه ث٬كٗب ٘٣ٝيٍ ك ٠ك٘لم ٣ٝ ,ؤًَ كٓ ٠طؼْ ,٣ٝوًت ٛبئوح أ ٝثبفوح أ ٝهطبها أ٤ٍ ٝبهح ْ٣ٝ ,زو ٟاُزؾق ؛ أ ٟأٗ٘٣ ٚلن ٗوٞكا َ٣زل٤ل ٜٓ٘ب
اهزٖبك ثِلٗب ٘ٛٝ .بى آ٫ف ٖٓ اُْجبة ٣ؼِٔ ٕٞكٛ ٠ن ٙاُل٘بكم ٝأُطبػْ ٝ ,كٍٝ ٠بئَ
أُٞإ٬د ٝ ,اُزغبهح ٝ ,ا٩هّبك اَُ٤بؽٝ . ٠اُٞاعت ػِ٘٤ب عٔ٤ؼب إٔ ٗؾَٖ ٓؼبِٓخ
اَُبئؾٝ ,ٖ٤إٔ ٗوؽت ث. ْٜ

٘ـ أٓ٘٤خ ثٌبه
هعغ ثٌبه اُ ٠ث٤ز , ٚثؼل إٔ ٌّو ػٔ , ٚصْ هبٍ كٗ ٠لَ٤ُ : ٚذ ُ ٠ع٘بؽ ٖ٤أ٤ٛو ثٜٔب ك ٠أَُبء  ,أٝ
ُ٤ز٘ ٠أِٓي ثَب ٛاُو٣ؼ ؛ ؽز ٠أّبٛل ًَ ٓؼبُْ ٖٓو اَُ٤بؽ٤خ .
أؿٔ٘ ثٌبه ػٝ , ٚ٤٘٤رقٗ َ٤لَ ٚعبَُب كٞم ثَب ٛاُو٣ؼ ٝ ,هل اهرلغ ٓؾِوب ك ٠أَُبء  .كؤٖ٣
مٛت؟
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أٌُِخ
ا٬ٛ٫ع
مً٢
أٛلاٙ
رغنة

أُؼ٘٠
اُوواءح
ٍوثغ اُلْٜ
أػطبٙ
رْل

أٌُِخ
ٍو٣غ
ىاك
مً٠
ٝاٍغ

أُٚبك
ثطئ
ٗؤ
ؿج٠
٤ٙن

أٌُِخ
كٞط
ٓطؼْ
ػْ
اَُبئؼ

اُغٔغ
أكٞاط
ٓطبػْ
أػٔبّ
اَُ٤بػ
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اُٖؾق
اُؾٚبهاد
أكٞاط
كٍٝ

أُلوك
اُٖؾ٤لخ
اُؾٚبهح
كٞط
كُٝخ
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أكٞاط
٣ؤرٕٞ
اُقبُلح
ٓزؼخ
رقَ٤
مً٠

عٔبػبد
٣ؾٚوٕٝ
اُجبه٤خ
ٍوٝه
رٖٞه
ٍو٣غ اُلْٜ

٣ؼوف
ٜ٣زْ
هعغ
٣ؾت
ٓزؼلكح
٣غٔغ

٣غَٜ
َٜٔ٣
مٛت
ٌ٣وٙ
هِِ٤خ
٣لوم

ثبفوح
ثَبٛ
ًزبة
ٓوّل
مً٠
ك٘لم

ثبفواد
ثَٜ
ًزت
ٓوّلٕٝ
أمً٤بء
ك٘بكم

٘٣لن

ٖ٣وف

ْ٣زوٟ

٣ج٤غ

ٗلٌ

ٗلًٞ

ِ٣زوطٕٞ
اُزؾق
هعغ

٣ؤفنٕٝ
ًَ ٓب ُ ٚهٔ٤خ
ػبك

٘٣لن
أِٓي
٣ؤرٕٞ

٣جقَ
أكول
٣وعؼٕٞ

اُو٣ؼ

اُو٣بػ

اُٖٞه
اُزؾق
اُْجبة
ٓؼبُْ

اُٖٞهح
اُزؾلخ
اُْبة
ٓ ْؼِْ

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب-:
سٔ ماذا تعرؾ عن بكار؟ صفات بكار؟
ج  -ٔ :تلمٌذ ذكً ٕ -واسع االطالع ٖ -سرٌع الفهم
سٕماذا ٌحب أن ٌكون بكار؟ ج ٌ :حب أن ٌكون مرشدا سٌاحٌا مثل عمه مفٌد
سٖ ماذا ٌعمل عم بكار ؟ ج ٌ :عمل مرشدا سٌاحٌا
سٗ ماذا أهداه عمه ؟ ج  :أهداه كتابا صؽٌرا عن السٌاحة فً مصر
س٘ لماذا ٌؤتى السائحون الى مصر ؟
ِص َر ا ْل َخالِ َدةِ؛ َولِ ٌَ ْع ِرفُوا ا ْل َم ْعلُو َماتِ ،و ٌَ ْج َم ُعوا الص َور،
ار م ْ
ِص َر؛ ل ِِز ٌَ َ
السائِ ُحونَ إِ َلى م ْ
ج ٌَ :ؤْتِى َّ
ار ِة آ َث ِ
ِس األَ َث ِر ٌَّةِ ،و ِم ْن ُه ْم َمنْ
ار ِة ا ْل َم َ
االستِ ْم َتاع ،و ِم ْن ُه ْم َمنْ ٌَؤْتِى ل ِِز ٌَ َ
و ِم ْن ُه ْم َمنْ ٌَؤْتِى لِلن ْز َه ِة َو ْ
سا ِ
جدَِ ،وا ْل َك َنائ ِ
ْ
ِص َر.
ِالج فِى م ْ
ٌَؤتِى لِ ْلع ِ
س ٙماأنواع السٌاحة فً مصر ؟
ٔ -سٌاحة ثقافٌة ٕ -سٌاحة ترفٌهٌةٖ -سٌاحة دٌنٌةٗ -سٌاحة عالجٌة
س 7متى ذهب بكار مع عمه ؟وماذا شاهد ؟
ذهب بكار مع عمه ٌوم الجمعة الماضً،شاهد السائحٌن ٌلتقطون بعض الصور التذكارٌة
س 8لماذا ٌهتم السائحون باثار مصر ؟ ج  :الن اثار مصر لها قٌمة تارٌخٌة كبٌرة ،كما أن السائح
ٌجد متعة فى مشاهدة هذه اآلثار الخالدة.
س 9ماذا تستفٌد مصر من السٌاحة ؟ ج  :أهمٌة السٌاحةٌٔ -زداد الدخل القومً وٌستفٌد
ٌٕ -عمل فً السٌاحة أالؾ من الشباب
االقتصاد
سٓٔ ما واجبنا نحو السائحٌن ؟ ج :أن نحسن معاملتهم وأن نرحب بهم فً بلدنا
ً ٓ -ب أُوٖٞك ثب٩هّبك اَُ٤بؽ ٠؟
ط  -أُوٖٞك ثب٩هّبك اَُ٤بؽ ٞٛ ٠اهّبك ٝرؼو٣ق اَُ٤بػ ثب٥صبه أُٖو٣خ ٝربه٣قٜب اُؼظ. ْ٤
سٔٔ ماذا تمنى بكار ؟ ج  :أمنٌة بكار ٔ -أن ٌكون له جناحٌن ٌطٌر بهما فً السماء.
ٕ ٌ -ملك بساط الرٌح لٌشاهد كل معالم مصر السٌاحٌة
ًٕٔ ٓ -ب اُن٣ ١غت إٔ ٣زو٘ ٚأُوّل اَُ٤بؽ ٠؟
ط ٣ -غت ػِ ٢أُوّل اَُ٤بؽ ٠إٔ ٣زوٖ اٌُض٤و ٖٓ اُِـبد ؽزَ٣ ٠زط٤غ اُزؾلس ٓغ اَُ٤بػ ٠ٌُٝ
َ٣زط٤غ ٓواكوخ اَُ٤بػ أص٘بء ى٣بهرُِٔ ْٜؼبُْ اَُ٤بؽ٤خ كٖٓ ٢و .
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ً  :ػ ّ٬رلٍ ٛن ٙا٣٥خ ؟ ط  :رلٍ ػِ ٠إٔ ٖٓو ثِل ا ٝ ٖٓ٧آ٧بٕ.
ً ُٔ :بما ػِوذ ٛنح ا٣٥خ كٓ ٠طبه اُوبٛوح؟ ط  :كُ َ٤ػِ ٠آ٧بٕ  ٝاُزوؽ٤ت ثبُٞ٤ٚف

مناقشة ابن عاصم -:
ًٔ " :ثٌبه" رِٔ٤ن مًٝ ٠اٍغ ا٬ٛ٫ع ٍ ,و٣غ اُل( ْٜثٌبه) ٣ؾت إٔ ٓ ٌٕٞ٣وّ ًلا ٍ٤بؽً٤ب ٓضَ ػٔٚ
(ٓل٤ل) أٛلا ٙػًٔ ٚزبثًب ٕـً ٤وا ػٖ اَُ٤بؽخ كٖٓ ٠و " .
أٛ -بد ٓؼ٘( ٠أٛلاٝ............ )ٙعٔغ (ٓوّل) ٙٝ ...........بك (ٍو٣غ). ....................
ةٓ -ب إٔ ْٛلبد (ثٌبه) ًٔب كٜٔذ ٖٓ اُؼجبهح اَُبثوخ ؟...........................................
عـٓ-بما ٣ؾت (ثٌبه) إٔ  ٌٕٞ٣كَٓ ٠زوجَ ؽ٤بر ٚ؟........................................................
كٓ -ب ػَٔ (ٓل٤ل) ػْ (ثٌبه) ؟ ................................................
ٛـ ) حمل إلى مقاطع صوتية  -:ثَ ٌَّب ُه ................................................... :
ٕ ِـً ٤وا ............................................ :
ع َ – ......................................... :
 ِْاِ ٬َ ْٛ ٫
 ) ٝأًَٔ ػبئِخ أٌُِخ٣ -......./........./......../......ٌٕٞ٣ :ؤر....... /........../......../......... ٢
ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:

انُىع............:
....................

انُىع............:
....................
انًرادف..:
.............

مً٢

انًضاد..:
............

انجًهة:
.....................................................

انًرادف.:
............

أٛلاٙ

انًضاد....:
..............

انجًهة:
.....................................................

أكٞاعب ٖٓ اَُبئؾٖٓ ٖ٤
ًٕ " :أٛلا ٙػًٔ ٚزبثًب ٕـً ٤وا ػٖ اَُ٤بؽخ كٖٓ ٠و ,هوأ كٖٓ : ٚ٤و رغنة
ً
عٔ٤غ ك ٍٝاُؼبُْ ؛ ك٣ ْٜؤر ٕٞآُٖ ٠و ٧ؿواٗ ٓزؼلكح ؛ كٔ٣ ٖٓ ْٜؤرُ ٠ي٣بهح آصبه ٖٓو اُقبُلح
٣ٝ,ؼوف أُؼِٓٞبد ٣ٝ ,غٔغ اُٖٞه ٛٝ ,ن٤ٍ ٙبؽخ صوبك٤خ " .
أ-افزو ا٩عبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓب ث ٖ٤اُو ٖ٤ٍٞك٤ب ٣ؤر: ٠
( رورلغ – رْل – رؼط) ٠
ٔٓ -ؼ٘( ٠رغنة)
( ك٣ٞظ – كٞع – ٕٞك) ٞ
ٕٓ -لوك (أكٞاط)
( ًزج – ٕٞأًزبة – ًزت )
ٖ -عٔغ (ًزبة)
( ٜ٣زْ – ٣غ٣ – َٜجزؼل )
ٗٚٓ -بك (٣ؼوف)
ةٓ -ب اَُ٤بؽخ اُضوبك٤خ ًٔ ,ب كٜٔذ ٖٓ اُؼجبهح اَُبثوخ ؟..............................................
عـٓ -ب اَُ٤بؽخ اُزوك٤ٜ٤خ ؟.................................................
ك٤ً -ق رٌ ٕٞاَُ٤بؽخ اُؼ٬ع٤خ ؟...........................................................
اعب َ ................................................... :
ٛـ ) حمل إلى مقاطع صوتية  -:أَ ْك ًَ ٞ
 َاُقبُِ َل ِح  – ......................................... :صَوَبكَِّ٤خٌ ............................................ :
 ) ٝأًَٔ ػبئِخ أٌُِخ :أٛل٣ -......./........./......../......ٟؼوف ....... /........../......../.........
ًٗ ّٞ٣ " :اُغٔؼخ أُب , ٠ٙمٛت (ثبه) ٓغ ػٔٓ( ٚل٤ل) ّٝ ,بٛل اَُبئؾِ٣ ٖ٤وط ٕٞثؼ٘ اُٖٞه
اُزنًبه٣خ  ,كَؤٍ ػٔ ٚهبئُٔ : ً٬بما ٜ٣زْ اَُبئؾ ٕٞثآصبه ٖٓو ٣ب ػٔ" ٠
(أ) أًَٔ ٓ :ؼِ٘٣( ٠زوطٓ ...... )ٕٞلوك(اُٖٞه)  .......عٔغ (ػْ) ٚٓٝ .......بك (ٜ٣زْ) ........
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(ة) ٓغ ٖٓ مٛت ٓثٌبه)  ّٞ٣اُغٔؼخ أُب ٠ٙ؟...................................................
(عـ) ٓبما ّبٛل (ثٌبه)  ّٞ٣اُغٔؼخ أُب ٠ٙ؟ ......................................................
(ك) ثْ أعبة ػْ (ثٌبه) ػٖ ٍئاٍ (ثٌبه) اُن ٟعبء ك ٠اُؼجبهح اَُبثوخ ؟
.........................................................................................................
اُٖ ََ ٞه ................................................... :
ٛـ ) ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ ُّ -:
اُغ ُٔ َؼ ِخ ............................................ :
 هَبئِ ًُ – ......................................... : ٬ ) ٝأًَٔ ػبئِخ أٌُِخ٣ :ؾت -......./........./......../......مٛت ....... /........../......../.........
ؽـ  -أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......

......
.....

.......

مصر

......

.....

.....

......
سٌاحة

.......

.....

ً٘( :روك٤ٜ٤خ – اَُ٤بؽخ ٓؼبِٓخ – ٓوّ ًلا)
ٙغ ٌٓبٕ اُن أٌُِخ أُ٘بٍجخ ٖٓ أٌُِبد اَُبثوخ :
ٔ -أٛلٓ( ٟل٤ل) (ثٌبه) ًزبثًب ٕـً ٤وا ػٖ  ...............................كٖٓ ٠و .
ٕ -اُؼْ (ٓل٤ل( ٣ؼَٔ ٤ٍ .........................بؽً٤ب .
ٖ٣ -ؤر ٠اَُبئؾ ٕٞآُٖ ٠و ُِ٘يٛخ ٝاٍ٫زٔزبع  ,كٜن٤ٍ ٙبؽخ ...................
ٗ -اُٞاعت ػِ٘٤ب إٔ ٗؾَٖ  ..........................اَُبئؾ. ٖ٤
ً( :ٙثٌبه) ٓٝ :بما رَزل٤ل ث٬كٗب ٖٓ اَُبئؾ ٖ٤؟اُؼْ ٣ :ب (ثٌبه)  ,اَُبئؼ ػ٘لٓب ٣ؤر ٠آُٖ ٠و ٣ؼوف
آصبه ث٬كٗب ٘٣ٝيٍ ك ٠ك٘لم ٣ٝ ,ؤًَ كٓ ٠طؼْ ٣ٝ ,وًت ٛبئوح أ ٝثبفوح أ ٝهطب ًها أ٤ٍ ٝبهح ْ٣ٝ ,زوٟ
اُزؾق  ,أ ٟاٗ٘٣ ٚلن ٗوً ٞكا َ٣زل٤ل ٜٓ٘ب اهزٖبك ثلٗب " .
ٔٓ -ب ٓؼ٘( ٠اُزؾق) ٓٝ ,ب ٓلوكٛب ؟ ٓٝب عٔغ (ٓطؼْ) ؟ ٓٝب ٓٚبك (٘٣لن) ؟
.........................................................................................................
ٕٓ -بما رَزل٤ل ث٬كٗب ٖٓ اَُبئؾ ٖ٤؟ .........................................................
ٖ -أمًو كبئلح أفوٗ ٟز٤غخ هل ّٝاَُ٤بػ ُٖٔو ؟.....................................................
ٗٓ -ب اُٞاعت ػِ٘٤ب ٗؾ ٞاَُبئؾ ٖ٤؟....................................................
َبئِ ُؼ ........................................ :
٘ -ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  -:اُ َّ
ٍَّ٤بهح ........................... :
ٖب ُك َ – .....................................
 اِ ْهزِ َ -ٙأًَٔ ػبئِخ أٌُِخ َ٣ :زل٤ل ............. / .............. / ............ /....... :
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سٌ" :7وم الجمعة الماضى ذهب بكار مع عمه مفٌد و شاهد السائحٌن ٌلتقطون بعض الصور التذكارٌة
فسؤل عمه قائالً  :لماذا ٌهتم السائحون بآثار مصر ٌا عمى ؟"
أ -هات من الفقرة  -:مضاد (أجاب) ..........جمع (السائح)........مفرد (أعمام )..........
ب  -متى ذهب بكار إلى عمه  ،و ماذا شاهد؟......................................................
ج  -لماذا ٌهتم السائحون بآثار مصر ؟......................................................
د  -استخرج  * -:ثالثة أفعال * .......... ،........... ،.........ثالثة أسماء ........،.........،.....
ٛـ  -حلل إلى ماطع صوتٌة  -:ال َماضِ ً ................................................. :
ار ٌَّ ِة ............................................................. :
 ال َّت ْذ َك ِو  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ ٌ :هتم ............. / .............. / ............ /....... :
ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:

انُىع............:
....................
انًرادف.....:
.................

اُقبُلح

انُىع..............:
..................
انًضاد......:
................

انجًهة:
.....................................................
ُ َ
ْ

انًرادف......:
..................

رغنة

انًضاد........:
...............

انجًهة:
.........................................................

ً :اُوِ َوا َءحُ ُٓزَؾ ِّوهحُ اُ ُٔ ْؾزَ َ , ٟٞاه َوأ ,ص َّْ أ ِعت:
بع ٍخ اََُِ ٠
ْ ُو اُ َٔ َؾجخ
ت َػَِ ْ ِٚ ٤كٌَِ َٓ َِّ ًُ ٠ب ٍٕ َٗ ْ
ا٥ف ِو َ
ْ َ٣ ٫َ ,ٖ٣
اُؾَ٤بح ثِ ُٔ ْل َو ِك ِِ َ٣َٝ ,ٙغ ُ
َزَ ِط٤غ َ
َبُٕ َكائِ ًٔب ثِ َؾ َ
«ا َِ ْٗ ٩
ِ٤
َٝاُ َّ
اُؾَ٤ب ِح اَُّزِْ َٗ ٠ؾَ٤ب َٛب ُ َٞ ٛإَْٔ ُٗ َؼ ِّٔ َو ََ ٛنا اُ ٌَ ِْ ََٗٝ ,َٕ ٞؼ َ
اُؾوِ٤وِ َُّ َٖ ِٓ ٠
د .كَبُ َٜلَفُ َ
اُق َ٬كَب ِ
ق َِ ٝ
َ َْ ََٗٝ ,ّ٬ج ُن اُ ُؼ ْ٘ ِ
ٍ َ.»ٍّ ٬
ٍ ًِّ٣ٞب ثِؤ َ َٓب ٍٕ ََ ٝ
َ
َ
َ
َ
٤ؾخَ َٝ ,ػ ََٓ ٬خ(✗)أ َٓب َّ اُ ِؼجَب َه ِح َ
اُقطؤ:
ْ ٙغ َػ ََٓ ٬خ(✓)أ َٓب َّ اُ ِؼجَب َهح اُ َّ
ٖ ِؾ َ
( أ ) َ
)
(
 ِ٤ثِ ُٔ ْل َو ِك ِ.ٙ
َبُٕ  ٌُِٖ ْٔ ُ٣إَْٔ ِ َ٣ؼ َ
ٔ ــ ا َِ ْٗ ٩
)
َ َ َّ ٬كٌَِ َٓ َِّ ًُ ٠ب ٍٕ( .
ٕ ــ َػَِ َْ٘٤ب َكائِ ًٔب إَْٔ َٗ٘ ُ
ْ َو اُ َٔ َؾجَّخَ َٝاُ َّ
ة:
( ة ) أَ ًْ ِٔ َْ ًُ ََّ ِػجَب َهح ثِبُ َٔ ْطُِِ ٞ
َ َ.................... :)ّ٬
ٚب ُّك ًَِِ َٔ ِخ (اُ َّ
ٔ ــ ُٓ َ
ٕ ــ َع ْٔـ ُغ ًَِِ َٔ ِخ ( َٓ ٌَــبٕ).................... :
َبُٕ اََُِ ٠
ٖ٣؟
ا٥ف ِو َ
( عـ ) ُِ َٔب َما ْ َ٣ؾز ُ
َبط ا َِ ْٗ ٩
س  :اقرأ ثم أكمل عناصر القصة  -:جحا والسائل
" فً أحد األٌام  ،كان جحا فً الطابق العلوي من منزله  ،فطرق بابه أحد األشخاص  ،فؤطل من الشباك
فرأى رجال  ،فقال  :ماذا ترٌد ؟ قال  :انزل الى تحت ألكلمك  ،فنزل جحا فقال الرجل  :انا فقٌر الحال ارٌد
حسنة ٌا سٌدي  .فاؼتاظ جحا منه ولكنه كتم ؼٌظه وقال له  :اتبعنً .ـ وصعد جحا الى أعلى البٌت والرجل
ٌتـبعه  ،فلما وصال الى الطابق العلوي التفت الى السائل وقال له  :هللا ٌعطٌك فاجابه الفقٌر  :ولماذا لم تقل
لً ذلك ونحن تحت ؟ فقال جحا  :وانت لماذا انزلتنً ولم تقل لً وانا فوق ؟"

األشخاص................................:
انًكاٌ.........................:

ػ٘بٕو اُوٖخ

انزياٌ.......................:

أهى األحذاث..................................................................... :
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ا
الوحدة األولى  :ا
وسهًل
أهًل

ٔـ ٓل٘٣خ ػو٣وخ
هبٍ ثٌبه  :هوأد أٌٓ ػٖ ٓل٘٣خ ػو٣وخ  ,ثٜب ٓؼبُْ أصو٣خ ٝربه٣ق٤خ  :كوػ٤ٗٞخ ٗٞ٣ٝ ,بٗ٤خ ,
ٝهٓٝبٗ٤خ ٝ ,هجط٤خ ٝ ,اٍ٤ٓ٬خ .

ٕـ اُطج٤ؼخ اَُبؽوح
ثبٙ٩بكخ اُ ٠اُطج٤ؼخ اَُبؽوح ؛ ؽ٤ش ٣زؼبٗن اُزبه٣ـ ٝاُطج٤ؼخ ؛ ً٣ ٠ؤٍب ٓؼب ُٞؽخ هائؼخ ػِ٠
ّبٛئ اُجؾو ا٧ث ٘٤أُز. ٍٜٞ
 َٛ -رؼوف ٛن ٙأُل٘٣خ ٣ب ثَب ٛاُو٣ؼ ؟

ٖـ ٓؼبُْ اٌٍ٘٩له٣خ
 ثَب ٛاُو٣ؼ ٗ :ؼْ ٗ ..ؼْ  ,أٗب أػوكٜب ٣ب ثٌبه ٤ٛ ,ب ٗنٛت اُٜ٤ب  ,اٜٗب اٌٍ٘٩له٣خ .ٛبه ثَب ٛاُو٣ؼ ٝ ,ثٌبه عبٌُ كٞه , ٚكوأ ٖٓ - ٟثؼ٤ل  -اُجؾو ا٧ث ٘٤أُزٝ , ٍٜٞهأ ٟهِؼخ
هب٣زجبٓٝ , ٟزؾق ا٧ؽ٤بء أُبئ٤خ ٝ ,أُزؾق اُوٓٝبٗٝ , ٠أَُوػ اُوٓٝبٗٝ , ٠ػٔٞك
اَُٞاهٌٓٝ , ٟزجخ اٌٍ٘٩له٣خ .

ٗـ هٖٞه اٌٍ٘٩له٣خ ٝؽلائوٜب
 ثٌبه ٓ :ب ٛنا ٣ب ثَب ٛاُو٣ؼ ؟ اٗ٘ ٠أه ٟهٖٞها كقٔخ ٝ ,ؽلائن ؿ٘بء ٤ٛ ,ب ث٘ب ٗؾِن كٞهٜب ُ٘ؼوفٓب كٜ٤ب .
 ٛنا هٖو أُ٘زي٣ , ٙطَ ػِّ ٠بٛئ اُجؾو  .اٗ٘ ٠أّبٛل أّغبها ٝأؽٞاٗ ىٞٛه ٝؽلائن ٝاٍؼخ ,ًِٜٝب ث٘٤ذ ػِ ٠اُطواى ا. ٠ٓ٬ٍ٩
اٗظو ٣ب ثَب ٛاُو٣ؼ ٛ ,نا هٖو آفو ٣ ,وغ  ٍٜٝؽلائن ف٬ثخ  ,ر٘زْو ؽ ُٚٞرٔبصٝ , َ٤مُي هٖو
هأً اُز. ٖ٤

٘ـ َٓبعل اٌٍ٘٩له٣خ ً٘ٝبئَٜب
 ثَب ٛاُو٣ؼ  :اٗ٘ ٠أهً٘ ٟبئٌ ٛ ,نً " ٙبرلهائ٤خ اٌُواىح أُوهَ٤خ " كٓ ٠ؾطخ اُوَٓ  ,ث٘بٛب أؽلرٓ٬نح اَُ٤ل أَُ٤ؼ ٛٝ .نً٘ ٙبئٌ أفوَٓٝ , ٟبعل ًض٤وح ٛٝ .نا " َٓغل ٍ٤ل ٟأث ٠اُؼجبً
أُوٍٛٝ " ٠نٓ ٙئنٗز ٚاُْبٛوخ ا٫هرلبع ٝ ,هجبث ٚا٧هثغ ٛٝ ,نا " َٓغل آ٩بّ اُج٤ٕٞو" ٟ
ٛٝ ,نَٓ ٙبعل أفو. ٟ
ؽوب إ ٓل٘٣خ اٌٍ٘٩له٣خ " ػو ًٝاُجؾو أُز" ٍٜٞ
أٌُِخ
ػو٣وخ
ف٬ثخ
كقٔخ
ؿ٘بء
ٓؼبُْ

ٓؼ٘بٛب
هلٔ٣خ إِٔ٤خ
ّل٣لح اُغٔبٍ
ػظٔ٤خ اُوله
ًض٤وح اُْغو
أٓبًٖ ْٜٓٞهح

أٌُِخ
أٌٓ
ػو٣وخ
كٞم
ثؼ٤ل
ٝاٍؼخ

ٓٚبكٛب
ؿل
ؽل٣ضخ
رؾذ
هو٣ت
٤ٙوخ
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ٓل٘٣خ
ُٞؽخ
ّبٛئ
اُجؾو
هِؼخ

عٔؼٜب
ٓلٕ
ُٞؽبد
ّٞاٛئ
اُجؾبه
ه٬ع
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هأٟ
٤ٛب
٣طَ
اُطواى
عبٓغ
ثَبرٖ٤
اُْبٛوخ
اَُبؽوح
٣زؼبٗن
ٓئنٗخ
ؽلائن
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ّبٛل
أٍوع
ْ٣وف
اٌَُْ
َٓغل
ؽلائن
اُؼبُ٤خ
اُغِٔ٤خ
٣ؾزٖٚ
ٓ٘بهح
ثَبرٖ٤
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ر٘زْو
ًض٤وح
كقٔخ
ٗؾِن
ث٘٤ذ
ر٘زْو
ث٘بٛب
ًض٤وح
ؽوًب
اُْبٛوخ
هبٍ

رزغٔغ
هِِ٤خ
ؽو٤وح
ٜٗجٜ
ٛلٓذ
رزغٔغ
ٛلٜٓب
هِِ٤خ
ثبً٬ٛ
أُ٘قلٚخ
ٌٍذ
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ػٔٞك
هٖو
ٓؾطخ
ٓؼبُْ
هٖٞه
أّغبه
أؽٞاٗ
رٔبصَ٤
ً٘بئٌ
َٓبعل
ٓزبؽق

أػٔلح
هٖٞه
ٓؾطبد
ٓؼِْ
هٖو
ّغوح
ؽٗٞ
رٔضبٍ
ًَ٘٤خ
َٓغل
ٓزؾق

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب-:
سٔ  :ماذا قرأ بكار ؟ ومتى كان ذلك ؟
 قرأ بكار أمس عن مدٌنة عرٌقة بها معالم أثرٌة وتارٌخٌة .سٕ  :لماذا سمٌت اإلسكندرٌة  ( :عروس البحر المتوسط ) ؟
 سمٌت اإلسكندرٌة عروس البحر المتوسط ألنها أجمل مدٌنة على البحر المتوسط .سٖ  :ما أنواع اآلثار باإلسكندرٌة ؟ج -:فرعونٌة  ،وٌونانٌة  ،ورومانٌة  ،وقبطٌة  ،وإسالمٌة
سٗ  :ما أهم اآلثار التى أعجب بها بكار باإلسكندرٌة ؟
 أهم اآلثار التى رآها بكار باإلسكندرٌة  ،قلعة قاٌتباى  ،ومتحؾ األحٌاء المائٌة  ،والمتحؾ الرومانى ،والمسرح الرومانى  ،وعمود السوارى  ،ومكتبة اإلسكندرٌة .
س٘  :اذكر اسم القلعة التى رأها بكار فى اإلسكندرٌة ؟
 اسم القلعة التى رأها بكار فى اإلسكندرٌة هو قلعة قاٌتباى .س : ٙاذكر اسم متحفٌن فى اإلسكندرٌة ؟  -متحؾ األحٌاء المائٌة  ،والمتحؾ الرومانى .
س  : 7اذكر اسم قصرٌن شاهدهما ( بكار ) فى اإلسكندرٌة ؟
 القصران اللذان شاهدهما ( بكار ) فى اإلسكندرٌة هما  :قصر المنتزه  ،قصر رأس التٌن .س : 8ماذا شاهد ( بكار ) فى قصر المنتزه ؟ وعلى أى شئ ٌطل ؟ ج -:شاهد ( بكار ) فى قصر المنتزه
أشجاراً وأحواض زهور وحدائق واسعة  ،وهو ٌطل على شاطئ البحر .
س : 9بم تصؾ قصر المنتزة؟ ج :القصر ٌطل ُ على شاطئ البحر و حوله أشجار و أحواض زهور و
حدائق واسعة بنٌت على الطراز اإلسالمى.
سٓٔ  :بم تصؾ الطبٌعة فى اإلسكندرٌة؟ج :الطبٌعة فى اإلسكندرٌة ساحرة ٌتعانق فٌها التارٌخ و
الطبٌعة ٌرسمان معـًا لوحة رائعة على شاطئ البحر األبٌض المتوسط.
س  : 9من الذى بنى ( كاتدرائٌة الكرازة المرقسٌة ) ؟ ج  -:بناها احد تالمذة السٌد المسٌح .
سٓٔ  :أٌن تقع ( كاتدرائٌة الكرازة المرقسٌة ) ؟
 تقع ( كاتدرائٌة الكرازة المرقسٌة ) فى محطة الرمل .سٔٔ  :ما أهم المساجد الموجودة باإلسكندرٌة ؟ ج  -أهم المساجد الموجودة باإلسكندرٌة " مسجد
سٌدى أبى العباس المرسى "  ،و " مسجد اإلمام البوصٌرى "
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ٓ٘بهْخ اثٖ ػبْٕ -:
ً :هوأد أٌٓ ػٖ ٓل٘٣خ ػو٣وخ ,ثٜب ٓؼبُْ أصو٣خ ٝربه٣ق٤خ :كوػ٤ٗٞخ ٗٞ٣ٝبٗ٤خٝ ,هٓٝبٗ٤خٝ ,هجط٤خ
ٝاٍ٤ٓ٬خ.
أٛ -بدٓ :واكف "ػو٣وخ"ٝ.............عٔغ (ٓل٘٣خ)ٓٝ ..............لوك (ٓؼبُْ).............
ة -امًو أٓضِخ ُ٦صبه اُوجط٤خ ٝا٥صبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثٜن ٙأُل٘٣خ.
..............................................................................
عـٓ -ب اٍْ أُل٘٣خ اُز ٢رٖلٜب اُؼجبهح اَُبثوخ؟...................................................
ك – ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  -:رَب ِهِ ٣قَّ٤خُ ........................................................... :
ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :هوأد ............. / .............. / ............ /....... :
ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:

انُىع............:
....................
ٗؾِن

انًرادف.....:
.................

انُىع............:
....................
انًضاد......:

انجًهة:
..................................................
ؽـ ...-أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:

ػو٣وخ

انًرادف.....:
.................

انجًهة:
.....................................................

......
.....

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

البحر
.......

انًضاد......:
................

.....

......

.....

إسكندرٌة
.......

.....

ً :هأ ٖٓ ٟثؼ٤ل – اُجؾو ا٧ث ٘٤أُزٝ ,ٍٜٞهأ ٟهِؼخ هب٣زجبٓٝ ,١زؾق ا٧ؽ٤بء أُبئ٤خٝ ,أُزؾق
اُوٓٝبٗ."...٢
أ -رق٤و ا٩عبثخ اُٖؾ٤ؾخ ُٔب ٣ؤرٔٓ ٢ب ث ٖ٤اُوٓ :ٖ٤ٍٞواكف "هأّ( :"ٟبٛل – ػِْ – ٝعل)
 ٓٚبك "ثؼ٤ل"( :هٖ – ٠هو٣ت – ٓغبٝه)  -عٔغ "هِؼخ"( :ه٬ع – أه٬ع – ه٬ئغ).مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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ة -امًو ثؼ٘ أُؼبُْ اُز ٢هآٛب ثٌبه كٓ ٢ل٘٣خ اٌٍ٘٩له٣خ ؿ٤و اُز ٢مًود ك ٢اُؼجبهح اَُبثوخ.
...................................................................................
عـ -ثبٍ٫زؼبٗخ ثْجٌخ أُؼِٓٞبد اُؼبُٔ٤خ (اٗ٩زوٗذ) رؾلس ػٖ هِؼخ هب٣زجب.١
.......................................................................................
٘ ...................................................... :
ك – ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  -:اْ َ٧ثَ َ٤
ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :هأ............. / .............. / ............ /....... : ٟ

ًٛ :نا هٖو أُ٘زي٣ ,ٙطَ ػِّ ٠بٛئ اُجؾو ,اٗ٘ ٢أّبٛل أّغبهاً ٝأؽٞاٗ ىٞٛه ٝؽلائن ٝاٍؼخًِٜٝ ,ب
ث٘٤ذ ػِ ٠اُطواى ا"...٢ٓ٬ٍ٩
أٛ -بد ٖٓ اُؼجبهحاَُبثوخٓ :واكف (اٌَُْ) ٓٝلوك (اُجؾبه) ٝعٔغ (ؽٚٓٝ )ٗٞبك (ٛلٓذ) .
......................................................................................
ة -هٖو أُ٘زي ٖٓ ٙأُؼبُْ( :اُولٔ٣خ – اُؾل٣ضخ – اُلوػ٤ٗٞخ)
عـٕ -ق هٖو (أُ٘زي..............................................................)ٙ
ن .................................................................. :
ك – ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ َ -:ؽ َلائِ َ
 أَُّب ُِ ٛل  – .................................... :اُطِّ َوا ِى .................................................... :ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ :أّبٛل ............. / .............. / ............ /....... :
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انصف انرابع االبتذائي

ن كَ ْٞهَ َٜب َُِ٘ ْؼ ِوف َٓب كَِٜ ٤بَ َٛ ,نا
ن َؿَّ٘بءَّ٤َٛ ,ب ثَِ٘ب ُٗ َؾِِّ ْ
ًٖ ٞها كَ ْق َٔخًَ َٝ ,ؽلَائِ َ
َبِّ َٛ
٣ؼ؟ اَِّٗ٘ ٠أَ َه ٟهُ ُ
ً« :ثَ ٌَّب ٌهَٓ :ب ََ ٛنا َ٣ب ثِ َ
اُو ِ
َبٛئ ا ُْجَ ْؾ ِو».
هَ ْ
ٖ ُو ا ُْ ُٔ ْ٘زَيَ ِِ ُ٣ ,ٙط َُّ َػَِِ ّ ٠
ٚبك (َُِ٘ ْؼ ِوف).
دْ َٓ :ؼََ٘ ( ٠ؿَّ٘بء)ْ ُٓ ٝ ,ل َو َك (هُ ُ
َبٛئ)َ ُٓ ٝ ,
ٖٞه)َ ,
ٝع ْٔ َغ (ّ ِ
( أ ) َٛب ِ
َ
ْ
ْ
َبثِوَ ِخ؟
( ة ) َٓب َما َهأ ٟثَ ٌَّب ٌهَٔ ًَ ,ب رَل َ َِٖٓ ُْ ٜاُلِ ْو َو ِح اُ َّ
ٖ ِو ا ُْ ُٔ ْ٘زَيَ ِٙ؟
( عـ ) َٓب َما َّب ََ ٛل ثَ ٌَّب ٌه كِ ٠هَ ْ
ٍ ٌَ ْ٘ َل ِهِ َّ ٣خ.
اْ ٩
ٍ َْ هَ ْ
( ك ) ْام ًُ ِو ا ْ
ٖ َو َّْ ِٖ ٣ب ََ ٛل َُٔ ٛب ثَ ٌَّب ٌه كِِ ٠
ؾ
س َطَ ،و َرأَى َق ْل َع َة َقاٌ ْت َباى ،و ُم ْت َح َ
فو َق ُهَ ،ف َرأَى ــ مِنْ َبعٌِ ٍد ــ ا ْل َب ْح َر ا ْل ُم َت َو ِّ
ِس ْ
ار َجال ٌ
الرٌح ،و َب َّك ٌ
سا ُط ِّ
ار بِ َ
سَ٘ « :ط َ
األَ ْح ٌَاء ا ْل َمائ ٌَّ ِة».
ٚب ُّك (كَ ْٞم)............ :
ٝع ْٔ ُغ (ا ُْجَ ْؾو)َ ُٓ ٝ - .......... :
(هأََ - .......... :)ٟ
( أ ) أَ ًْ ِٔ َْْ َٓ - :ؼَ٘ــَ ٠
َبثِوَ ِخ؟
ـَ ٞ
ـو ِح اُ َّ
بِّ ٛ
ُــَ ٞعبُِ ٌ
٣ؼَٔ ًَ ,ب رَ ْل َٜـ ُْ َِٖٓ ا ُْلِ ْو َ
م ثِ َ
َ ِ
ٌ كَ ْ
( ة ) َٓب َما َهأَ ٟثَ ٌَّـب ٌهَ ٛٝ ,
اُو ِ
٣ؼ.
ٌ كَ َْ ٞ
ٍ َْ َٓ ْ
قٝ ,ا ْ
( عـ ) ْام ًُ ِو ا ْ
بِّ ٛ
ػ َّب ََ ٛل َُٔ ٛب ثَ ٌَّب ٌهَ َُٞ ٛٝ ,عبُِ ٌ
م ثِ َ
َ ِ
ٍ َْ ُٓ ْز َؾ ٍ
اُو ِ
َ َو ٍ
ٕـ فو٣طخ أٌُِخ
( ك ) أًَٔ ٔـ ػبئِخ أٌُِخ
......
.....

طار

انُىع..............:
......

انًرادف......:
..................

ٛبه

انًضاد.......:

.....
.......
انجًهة:
.........................................................
 اُوواءح أُزؾوهح :" بانوراما حرب أكتوبر توجد جوار استاد القاهرة الرٌاضى  ،إنها تخلد انتصار مصر فى السادس
من أكتوبر ٖٔ97م  ،بالصوت والصورة  ،وفٌها نماذج من أسلحة قواتنا المسلحة التى شاركت فى
الحرب  ،ولوحات من الفسٌفساء لقٌادة القوات المسلحة  ،وخرٌطة لفكرة العملٌات الحربٌة ومسرح
دائرى ٌصور ملحمة العبور العظٌم لقناة السوٌس  .حقا إن ( بانوراما النصر ) تحكى قصص
البطوالت واألبطال الذٌن استشهدوا لتحٌا مصر " .
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٌٔ -وجد فى البانوراما مسرح ( مربع  ،مستطٌل  ،دائرى )
ٕ -عبر الجٌش المصرى ( قناة السوٌس  ،نهر النٌل  ،البحر األحمر )
ب) هات  :مضاد ( انتصار )  ،ومفرد ( القوات )
جـ) ماذا تحكى بانوراما النصر ؟
" فى ٌوم من األٌام كان سامى عائدا من العمل فوجد رجال فقٌرا ٌرتعد من البرد  ،فؤسرع إلى بٌته
وطلب من زوجته أن تحضر بعض المالبس الجدٌدة من ؼرفته  ،وعاد إلى الرجل الفقٌر وأعطاها
له  ،وأعطاه بعض النقود لٌساعده على المعٌشة  ،وطلب منه أن ٌبحث عن عمل  ،وعده الرجل
بذلك وأخذ ٌدعو له بالرزق والبركة " .
ضع ( صواب ) أو ( خطؤ ) :
ٔ -كان سامى عائدا من المستشفى ) ( .
ٕ -طلب سامى من الرجل أن ٌبحث عن عمل ) ( .
ب) تخٌر الكلمة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٔ -طلب سامى من زوجته أن تحضر بعض  ( ..............ماله  ،مالبسه  ،أوراقه )
ٕ -وجد سامى رجال  ( ..............فقٌرا  ،ؼنٌا  ،ضخما )
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ا
الوحدة األول ى  :ا
وسهًل
أهًل

ٔـ ٓؼبُْ ٍ٘٤بء
اٍز٤وع ثٌبه ٓجٌوا هجَ إٔ رْوم أٌُْ  ٝ ,عٌِ ػِ ٠ثَب ٛاُو٣ؼ  ٝ ,هبٍ ُ ٚأٜ٣ب اُٖل٣ن اُؼي٣ي
أه٣ل إٔ أىٝه أهٗ اُل٤وٝى .
ثَب ٛاُو٣ؼ  :ؽلص٘٣ ٠ب ثٌبه ػٖ أهٗ اُل٤وٝى  .ثٌبه  :أهٗ اُل٤وٝى ّ ٠ٛج ٚعي٣وح ٍ٘٤بء اُؾج٤جخ
 ٖٓٝ .أٓ ْٛؼبُٜٔب ٓ :ؾٔ٤خ هأً ٓؾٔل ٝ ,ؽٔبّ كوػٝ , ٕٞػٝ . ٠ٍٞٓ ٕٞ٤آصبه ٍ٘٤بء ًض٤وح ؛
ٜٓ٘ب  :هِؼخ اُؼوٝ , ِ٣عجَ ٓٝ , ٠ٍٞثٜب ك٣و ٍبٗذ ًبرو . ٖ٣صْ إ ٘ٛبى ٣ب ٕل٣وٓ ٠ل٘٣خ اَُ. ّ٬

ٕـ ٓل٘٣خ اَُّ٬
ثَب ٛاُو٣ؼ  :ؽلص٘٣ ٠ب ثٌبه ػٖ ٓل٘٣خ اَُ . ّ٬ثٌبه  :هوأد ٣ب ٕل٣و ٠ك ٠اٗ٫زوٗذ إٔ ٓل٘٣خ ّوّ
اُْ٤ـ أِٛوذ ػِٜ٤ب ٓ٘ظٔخ اُُ ٌَٞٗٞ٤وت ٓل٘٣خ اَُٝ , ّ٬اَُجت أٗ ٚػولد ثٜب ٓئرٔواد
ٝاعزٔبػبد ًض٤وح ػٖ اَُ ّ٬اُؼبكٍ ث ٖ٤اُل . ٍٝثَب ٛاُو٣ؼ  :ػوكزٜب ,ػوكزٜب  ...اٜٗب أُل٘٣خ اُز٠
روغ ػِ ٠اُجؾو ا٧ؽٔو .

ٖـ ٓؼبُْ ٓل٘٣خ اَُّ٬
ٛبه ثَب ٛاُو٣ؼ ٖٓ ٓل٘٣خ اُوبٛوح ٓ ,زغٜب آُ ٠ل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ ًٝ ,بٕ ٍؼ٤لا ثٔ٤ب ٙاُجؾو ا٧ؽٔو
اُٖبك٤خ ٝ ,اُْؼت أُوعبٗ٤خ اُغِٔ٤خ .
ثٌبه  :ؽوب  ,إ ّوّ اُْ٤ـ ّٞاٛئٜب هائؼخ ٛٝ ,نٓ ٙؾٔ٤بد ٛج٤ؼ٤خ ر ْٚؽٞ٤اٗبد ٞ٤ٛٝها ٗٝجبربد
ٓز٘ٞػخ اٌّ٧بٍ ٝاُٞ٧إ .

ٗـ اٍزٔزبع اَُ٤بػ ثغٔبٍ ّوّ اُْ٤ـ
ٛج ٜثَب ٛاُو٣ؼ ػِ ٠أهٗ ّوّ اُْ٤ـ  ,كٞعل اَُبئؾ ٖ٤كٌٓ ًَ ٠بٕ  ...اٗ٣ ْٜزٞاكلُِ ٕٝزٔزغ
ثبُو٣ب٤ٙبد أُبئ٤خ ٖٓ ؿٝ ٓٞريُظ  ,اُ ٠عبٗت ٍ٤بؽخ اَُلبه ١ك ٠أُ٘بٛن اُغجِ٤خ اُلَ٤ؾخ .
ثَب ٛاُو٣ؼ  :اٗظو ٣ب ثٌبه ٓ ,ب أعَٔ ٛن ٙاُوو ٟاَُ٤بؽ٤خ ٝ ,رِي اُل٘بكم ٝأُوبٝ ٠ٛأُطبػْ !
ؽوب ٓ ,ب أػظْ ٍ٘٤بء ! ٓٝب أعَٔ ٓل٘٣خ اَُٝ ّ٬أٓٝ ٬ٛوؽجب ثبَُ! ّ٬
أُٚبك
أٌُِخ
اُغٔغ
أٌُِخ
أُؼ٘٠
أٌُِخ
ٓزؤفوا
ٓجٌوا
ٓؾٔ٤بد
ٓؾٔ٤خ
أهٔ٤ذ
ػُولد
ثؼل
هجَ
ٓوب٢ٛ
ٓو٠ٜ
ٓقزِلخ
ٓز٘ٞػخ
رـوة
رْوم
ٓؾٔ٤بد
ٓؾٔ٤خ
اٌُوْ٣
اُؼي٣ي
ٛجٜ
ٛبه
ٓطبػْ
ٓطؼْ
أؽت
أه٣ل
ّو٤ب
ٍؼ٤لا
ك٘بكم
ك٘لم
أهٗ ٍ٘٤بء
أهٗ اُل٤وٝى
اُؼٌوح
اُٖبك٤خ
ٗجبربد
ٗجبد
اُ٘و٤خ
اُٖبك٤خ
اُوج٤ؾخ
اُغِٔ٤خ
ّٞاٛئ
ّبٛئ
اُلوٝع
اُُْؼت
ثب٬ٛ
ؽوب
أها٠ٙ
أهٗ
اُٞاٍؼخ
اُلَ٤ؾخ
هبٕلا ً
ٓزغٜب ً
اُؾوة
اَُّ٬
ٓلٕ
ٓل٘٣خ
اُظبُْ
اُؼبكٍ
اُْٞ٤ؿ
اُْ٤ـ
ٗيٍ
ٛجٜ
أهجؼ
أعَٔ
ٓ٘ظٔبد
٣ؤر٣ٝ ٕٞؾٚو٘ٓ ٕٝظٔخ
٣زٞاكلٕٝ
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ؿٓٞ
ريُظ
اَُلبه١
ك٣و

ٍجبؽخ
ريؽِن
هؽ٬د
كاه اُوٛجبٕ

ُوت
اَُجت
اُؼبكٍ
اُجؾو

ُوت

اٍْ

هأً
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أُوبة
اٍ٧جبة
اُؼبكُٕٞ
اُجؾبه أ ٝا٧ثؾو أٝ
اُجؾٞه
هءًٝ

أػظْ
ٓز٘ٞػخ
هائؼخ
٣زٞاكلٕٝ

أؽوو
ٓزلوخ
هج٤ؾخ
٣وؽِٕٞ

اُلَ٤ؾخ

اُ٤ٚوخ

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب
ًٔ ٓ :ز ٠اٍز٤وع ( ثٌبه ) ؟ ٝأ ٖ٣عٌِ ؟  -اٍز٤وع ( ثٌبه ) ٓجٌواً هجَ إٔ رْوم أٌُْ ,
ٝعٌِ ػِ ٠ثَب ٛاُو٣ؼ .
ً ٕ ٓ :ب أهٗ اُل٤وٝى ؟ ٓٝب أٓ ْٛؼبُٜٔب ؟  -أهٗ اُل٤وٝى ّ ٠ٛج ٚعي٣وح ٍ٘٤بء اُؾج٤جخ ,
ٝأٓ ْٛؼبُٜٔب ٓ :ؾٔ٤خ هأً ٓؾٔل ٝ ,ؽٔبّ كوػٝ , ٕٞػ. ٠ٍٞٓ ٕٞ٤
ً ٖ  :امًو أ ْٛآصبه ٍ٘٤بء ؟  : ٠ٛ -هِؼخ اُؼوٝ , ِ٣عجَ ٓٝ , ٠ٍٞك٣و ٍبٗذ ًبرو. ٖ٣
ً ٗ  :أ ٖ٣هوأ ( ثٌبه ) ػٖ ٓل٘٣خ اَُ ّ٬؟  -هوأ ( ثٌبه ) ػٖ ٓل٘٣خ اَُ ّ٬ك " ٠اٗ٩زوٗذ " .
ً٘ ٓ :بما هوأ ( ثٌبه ) ػٖ ٓل٘٣خ اَُ ّ٬؟ -هوأ إٔ ٓل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ أِٛوذ ػِٜ٤ب ٓ٘ظٔخ
اُُ ٌَٞٗٞ٤وت ٓ :ل٘٣خ اَُٝ , ّ٬اَُجت أٗ ٚػولد ثٜب ٓئرٔواد ًض٤وح ػٖ اَُ ّ٬اُؼبكٍ ث ٖ٤اُل. ٍٝ
ً ُٔ :ٙبما ٍٔ٤ذ ٍ٘٤بء ثـ ( أهٗ اُل٤وٝى ) ٓٝ ,ل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ ثـ ( ٓل٘٣خ اَُ ) ّ٬؟ ٤ٍٔ -ذ
ٍ٘٤بء ثـ ( أهٗ اُل٤وٝى ) ؛ ٌُضوح ٓؼلٕ اُل٤وٝى ثٜب ٤ٍٔٝ ,ذ ّوّ اُْ٤ـ ثـ ( ٓل٘٣خ اَُ ) ّ٬؛
 ٚٗ٧ػولد ثٜب ٓئرٔواد ٝاعزٔبػبد ًض٤وح ػٖ اَُ ّ٬اُؼبكٍ ث ٖ٤اُل. ٍٝ
ً  :7أ ٖ٣روغ ٓل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ ؟ -روغ ٓل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ ك ٠ع٘ٞة ٍ٘٤بء ػِ ٠اُجؾو ا٧ؽٔو .
ً ُٔ : 8بما ًبٕ ثَب ٛاُو٣ؼ ٍؼ٤لاً ؟ً -بٕ ثَب ٛاُو٣ؼ ٍؼ٤لاً ثٔ٤ب ٙاُجؾو ا٧ؽٔو اُٖبك٤خ ,
ٝاُْؼت أُوعبٗ٤خ اُغِٔ٤خ .
ً : 9اًزت ٓب رؼوك ٚػٖ  :أُؾٔ٤بد اُطج٤ؼ٤خ – ٍ٤بؽخ اَُلبه ٟ؟ -أػوف ػٖ أُؾٔ٤بد اُطج٤ؼ٤خ
أٜٗب  :آ٧بًٖ اُز٣ ٠ؾبكع كٜ٤ب ػِ ٠اُؾٞ٤اٗبد ٝاُطٞ٤ه ٝاُ٘جبربد اُ٘بكهح ٝ ,اػوف ػٖ ٍ٤بؽخ
اَُلبه ٟأٜٗب  :هؽ٬د ٣و ّٞكٜ٤ب اَُبئؾ ٕٞثؾَٔ ف٤بٓٝ ْٜؽوبئج ْٜك ٠أُ٘بٛن اُٖؾوا٣ٝخ
ٝاُغجِ٤خ .
ًٓٔ ٓ :ب اُن ٟر ٚٔٚأُؾٔ٤بد اُطج٤ؼ٤خ ؟ -ر ْٚأُؾٔ٤بد اُطج٤ؼ٤خ ؽٞ٤اٗبد ٞ٤ٛٝه ٗٝجبربد
ٓز٘ٞػخ اٌّ٧بٍ ٝاُٞ٧إ .
ًٔٔ ُٔ :بما ٣لل اَُبئؾ ٕٞاُّ ٠وّ اُْ٤ـ ؟٣ -لل اَُبئؾ ٕٞاُّ ٠وّ اُْ٤ـ ُِزٔزغ ثبُو٣بٙبد
أُبئ٤خ ٖٓ ؿٝ ٓٞريُظ اُ ٠عبٗت ٍ٤بؽخ اَُلبه ٟك ٠أُ٘بٛن اُغجِ٤خ اُلَ٤ؾخ .
ً :31اًزبت ٓبب رؼوكبب ٚػبٖ أُؾٔ٤ببد اُطج٤ؼ٤ببخ – ٍب٤بؽخ (اَُبلبه .)١أُؾٔ٤بببد اُطج٤ؼ٤بخ :آ٧بببًٖ
اُز٣ ٢ؾبكع ػِٓ ٠ب كٜ٤ب ٖٓ ؽٞ٤اٗبد ٞ٤ٛٝه ٗبكهح ٝؿ٤وٛب – ٓٝلوكٛب ٓؾٔ٤خ٤ٍ .بؽخ اَُلبه٢ٛ :١
هؽ٬د ٣و ّٞثٜب اَُبئؾ ٕٞثؾَٔ ف٤بٓٝ ْٜؽوبئج.ْٜ

مناقشة ابن عاصم
ًٔ" :أهٗ اُل٤وٝى ّ ٢ٛج ٚعي٣وح ٍ٘٤بء اُؾج٤جخ ٖٓٝ ,أٓ ْٛؼبُٜٔبٓ :ؾٔ٤خ هأً ٓؾٔل ٝؽٔبّ
كوػٝ ,ٕٞػٝ ,٠ٍٞٓ ٕٞ٤آصبه ٍ٘٤بء ًض٤وح"....
أٛ -بدٓ :واكف (ٓؼبُٜٔب) ٚٓٝبك (ًض٤وح) ٓٝلوك (ػٝ )ٕٞ٤عٔغ (أهٗ) .
.........................................................................................
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انصف انرابع االبتذائي

ةُٔ -بما ٍٔ٤ذ أهٗ اُل٤وٝى ثٜنا اٍْ٫؟ ...................................................
عـ" -آصبه ٍ٘٤بء ًض٤وح" مًو ثؼ٘ ٛن ٙا٥صبه.....................................................
د  -ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ -:اُؾج٤جخ ................................................. :
 ٓؾٔ٤خَ – .............................................. :اُل٤وٝى ...................................... :ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :جلس ....................../............../............/............ :
ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
انُىع.............:
...................
...................
انًرادف......:
.................

انًضاد.......:
................

أه٣ل

انجًهة:
.......................................................
ؽـ  -أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:

انًرادف.....:
.................

ٓز٘ٞػخ

انجًهة:
......................................................

......
.....

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

البحر
.......

انًضاد......:
................

......

.....
سٌناء

.....

.......

.....

ًٕٛ" :به ثَب ٛاُو٣ؼ ٖٓ ٓل٘٣خ اُوبٛوحٓ ,زغٜب ً آُ ٠ل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـًٝ ,بٕ ٍؼ٤لاً ثٔ٤ب ٙاُجؾو
ا٧ؽٔو اُٖبك٤خٝ ,اُْؼت أُوعبٗ٤خ اُغِٔ٤خ.".......
أ -رق٤و ا٩عبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٓ :ٖ٤ٍٞواكف (اُٖبك٤خ)(:اُ٘و٤خ – اُجٚ٤بء – اُيههبء)
 ٓٚبك (ٍؼ٤لاً)( :كوؽب ً – ؽي٘٣ب ً – ٓوٚ٣بً) - .عٔغ (ٓل٘٣خ)٤ٓ(:بكٓ – ٖ٣لٕٓ -ل٘٣بد)ة ٖٓ -أ ١عٜخ ٛبه (ثَب ٛاُو٣ؼ)؟ ٝاُ ٠أ ٖ٣ارغٚ؟...........................................
عـ -امًو ثؼٚب ً ٖٓ ٓؼبُْ ٓل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ.........................................................
ًٖٛ" :ج ٜثَب ٛاُو٣ؼ ػِ ٠أهٗ ّوّ اُْ٤ـ ,كٞعل اَُبئؾ ٕٞكٌٓ ًَ ٢بٕ...اٗ٣ ْٜزٞاكلٕٝ
ُِزٔزغ ثبُو٣بٙبد أُبئ٤خ."..
أٛ -بدٓ :واكف (ٛجٚٓٝ )ٜبك (ٝعل) ٝعٔغ (ٌٓبٕ) ٓٝلوك (اُو٣بٙبد)
...............................................................................
ة -ثٔبما َ٣زٔزغ اَُبئؾ ٕٞكٓ ٢ل٘٣خ (ّوّ اُْ٤ـ) ..................................................
عـٓ -ب كبئلح أُؾٔ٤بد اُطج٤ؼ٤خ؟.......................................................
ٖبكَِّ٤خَ ................................................. :
د  -ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ -:اُ َّ
 اُ َٔ ْو َعبَّٗ٤خَ – .............................................. :اُوَب َِ ٛو ِح ...................................... :ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :وجد ....................../............../............/............ :
 هبط ............................./................./............... /................ :ً٘ ٛ (( :به ثَب ٛاُو٣ؼ ٖٓ ٓل٘٣خ اُوبٛوح ٓزغٜب آُ ٠ل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ ًٝبٕ ٍؼً ٤لا ثٔ٤بح اُجؾو
ا٧ؽٔو اُٖبك٤خ ٝاُْؼت أُوعبٗ٤خ اُغِٔ٤خ ))
أ -رق٤و اُٖٞاة ٓٔب ث ٖ٤اُو:ٖ٤ٍٞ
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 ٓواكف  :اُٖبك٤خ ( اُ٘و٤خ – اُيههبء – أُزؼٌوح ) ٓ -لوك :اُْؼت ( اُْؼت – اُْؼجخ – اُْؼبة ) ٓٚبك ٍ :ؼً ٤لا ( ٕبك٤ـ ًب – ؽي٘٣ـ ًب – كوؽــ ًب )  -عٔغ ٓ :ل٘٣خ ( ٓ٤بكٓ – ٖ٣ل٘٣بد – ٓلٕ )ة ٖٓ -أ ٟعٜخ ٛبه ثَب ٛاُو٣ؼ ؟ ٝاُ ٠أ ٖ٣ارغٚ؟...................................................
ٚب ٖٓ ٓؼبُْ ٓل٘٣خ ّوّ اُْ٤ـ.................................................................
ج  -امًو ثؼ ً
ك  -اٍزقوطًِٔ :خ ثٜب ؽوف ٌ٣زت ٘٣ ٫ٝطن...........................................................
ًِٔخ ثٜب ؽوف ٘٣طن ٌ٣ ٫ٝزت...........................................................
ٛـ  -ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ -:اُْ٤ـ ................................................. :
 اُغِٔ٤خ – .............................................. :ثَب...................................... : ٛ أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :طار ....................../............../............/............ : تضم ............................./................./............... /................ :انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

ٓزغٜب

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انجًهة:
.......................................................

ً  :هِ َوا َءح ُٓز ََؾ ِّو َهح اُ ُٔ ْؾز ََ ٟٞا ْه َو ْأ ,صُ َّْ أَ ِعت:

انًرادف.....:
.................

اُٖبك٤خ

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................

َبػ اُ ُّ
َبػ َ٣لزَؼ كَ ََٔ ُٚؽ ُ
٤ش
طُٞ٤ه
ٝاُؾَٞ َ٤اَٗبد اُزِ ٠رَ ِؼَ ِ٤ػَِ ٠اَُّْب ِٛئ؛ َُ ٌََِّ٘٘ب َٗ َو ٟاُزِّ ْٔ َ
َ
«ْ َ٣لزَ ِوً اُزِّٔ َ
َبػ َََ٣ ٫زَ ِط٤غ
ف ْ َ٣ٝق ُوط آ ًِٓ٘ب..رُ َوَٓ ٟب اُ َّ
َجَت؟ ََ ٝم ُِ َي ِ ََّٕ٧اُزِّ ْٔ َ
ٕ ِـ٤و كِ ٠كَ ِٔ ٚكَُ َٕٝف ٍْ ٞ
٣لفَ َٛبئِو َ
ٍَ٘بْٗ َ٣ٝ , ٚز ُوى َمُي اُطَّبئِو َُ ُ٤قَِِّٖٜ ْ٘ ِٓ ٚبِ َٛ ٝ ,نٙ
٬َ ٚد ُُ ُؾ ّٞكَ َوائَِ ٚاُ َؼبُِوَخ ثَ َٖ٤أَ ْ
اُزَّ َقُِّٔ ِٖٓ كَ َ
جؾبَٕ هللا اُ َؼ ِظ.»!ْ٤
٬َ ٚد ِِ ٠ٛؿ َناء اُطَّبئِو اُ ُٔلَ ,َُ ٚكَ ُ
َ َ
اُلَ َ
ٍ ْ:ِٖ ٤
( أ ) ر ََقَّ٤و اُ ٌَِِ َٔخَ اُ َّ
٤ؾخَ ِٓ َّٔب ثَ َْٖ٤ا ُْوَ َْ ٞ
ٖ ِؾ َ
(ؽَٞ َ٤إ ــ َٛبئِو ــ َٗجَبد)
ٔ ــ َُ٘٣ظق أَ ْ
ٕ ِـٌ ٤وَ .
َبػ َ ...................
ٍَ٘بَٕ اُزِّ ْٔ َ
٬ٚد ــ اُ ُّ
اُؾَٞ َ٤اَٗبد ــ اُلَ َ
طُٞ٤ه )
ٕ ــ ْ َ٣ ٫
َبػ اُزَّ َقُِّٔ َِٖٓ (:
َزَ ِط٤غ اُزِّ ْٔ َ
ْ
َ
َ
َّ
ٖ ِـ٤و؟
َبػ مُِ َي اُطبئِو اُ َّ
( ة ) ُِ َٔبما ََ٣ ٫ؤ ًَُ اُزِّ ْٔ َ
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هِ َوا َءح ُٓز ََؾ ِّو َهح اُ ُٔ ْؾزَ َٟٞ

«ْ َ٣ج ُ
َؼبكح
ت ٌَِّٖ َُٝ ,اُ َّ
٘ اَُّ٘بً ٣ظُ٘ ٕٞإََّٔ اُ َّ
ؾش َع ِٔ٤غ اَُّ٘بً ػَٖ اُ َّ
َؼبكح ,كَجؼ ُ
َؼبكَح كِ ٠اُ َٔب ٍِ ٝاُ َٔ ْٖ٘ ِ
َؼب َك ِح َٝؽوَّن َُ َي َٓب رزٔ٘.»٠
 ٠ٙهللا َػ ْ٘ي َٓ ٨هَِجي ثِبُ َّ
اُؾوِ٤وَّ٤خ كِ ٠اِه َ
َ
ٙبء هللا ػ َّي ٝع ََّ ,كَب ِ َما َه ِ
ٖ ِؾ٤ؾخ َٓ ٌَبٕ اُُّ٘و:ٜ
( أ ) أَ ًْ َِٔ ِثبُ ٌَ ِِٔخ اُ َّ
ٔ ــ ْ َ٣ج ُ
ؾش َعٔ٤غ اَُّ٘بً ػَٖ ........................
َؼبكحَ كِ ٠اُ َٔب ٍِ َ........................ ٝ
ؼ٘ اَُّ٘بً إََّٔ اُ َّ
ٕ ــ َ٣ظُّٖ ثَ ُ
َبثو ِخ؟
اُؾوِ٤و٤خ ًَ َٔب كَٜٔذ َِٖٓ اُلِ ْووح اُ َّ
( ة ) أَِ َٗ َٖ٣غل اُ َّ
َؼبكح َ
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نصوص

الدرس الرابع  :اسلمً ٌا مصر
للشاعر  /مصطفى صادق الرافعً

ً
الوحدة األولى ً :
ٍ٬ٜ
أٝ ٬ٛ

التعرٌؾ بالشاعر  :مصطفى صادق الرافعً  ،أدٌب وشاعر مصري معاصر  ،هاجرت أسرته من
الشام إلى مصر  ،ولد فً بهتٌم بمحافظة القلٌوبٌة ( ٕٔ98هـ ـ ٓ )ٔ88وتوفً ( ٖٔ٘ٙهـ ـ
 ٔ9ٖ7م) ومن أهم أعماله ( إعجاز القرآن ،تارٌخ األدب العربى ،وحى القلم ،المساكٌن ،تحت
راٌة القرآن ،رسائل األحزان ،أوراق الورد).
عٌِ ثٌبه كٞم ثَب ٛاُو٣ؼ ٣ ٞٛٝ ,زنًو ػظٔخ ٖٓو ٝؽٚبهرٜب ٝربه٣قٜب اُقبُل ٝ ,أٜٗب ًبٗذ ػِ٠
ٓو اُزبه٣ـ ٓطٔ ًؼب ُِـياح اُن٣ ٖ٣وؿج ٕٞك ٢اَُ٤طوح ػِٜ٤ب ٝاٍ٫ز٬٤ء ػِ ٠ف٤وارٜب  ,كٜ٤ت أث٘بإٛب
ُِلكبع ػٜ٘ب .
عٌِ ثٌبه ك ٢كقو ٝاػزياى َ٣ ,زؾٚو ٛنا أُب٣ٝ , ٢ٙوٗ ٞثؼ ٚ٤٘٤اُ ٠ؽبٙو ىاٛو َٓٝزوجَ
ْٓوم ٣ ٞٛٝ ,وكك ٓٝؼ ٚثَب ٛاُو٣ؼ .

(ٔ) أنا فداء لوطنً مصر
ذي ٌدي إن مدت الدنٌا ٌداً
اسلمً ٌا مصر إننً الفدا
(ٕ) حاضر زاهر ومستقبل مشرق لمصر
إننً أرجـو مع الٌـوم ؼداً
ابداً لـن تستكٌنً أبـداً
(ٖ) قلبً ٌنبض بحب مصر
ولقلبً أن ِ
ت بعد الدٌن دٌن
ومعً قلبً وعزمً للجهاد
(ٗ) اسلمً ٌا مصر
وسالما ً ٌــا بــالدي
لكِ ٌـا مصـر السالمــة
إن رمـى الدهـر سهامـه أتقٌهـــا بفــإادي
واسلمً فً كل حٌن
أٌُِخ

ٓؼ٘بٛب

أٌُِخ

اُغٔغ

أٌُِخ

أُٚبك

اُللا

اُزٚؾ٤خ ثبُ٘لٌ

كئاك

أكئلح

مٟ

اٍْ اّبهح ثٔؼ٘ٛ (٠ن) ٙ

اُلٛو

اُلٞٛه

رَزٌ٠٘٤
ؿلاً

رؼي١
أٌٓ

ُٖ رَزٌ٠٘٤

ُٖ رقٚؼ ُٖٝ , ٠رنُ. ٠

٣ل

أ٣لٟ

ٓل

هج٘

ػيٓ٠

إواهٟ

اُلٗ٤ب

اُلٗب

اُلٗ٤ب

ا٥فوح

اُغٜبك

اُلكبع ػٖ اُٖٛٞ

اُّٞ٤

ا٣٧بّ

ثؼل

هجَ

ٍٜبٓٚ

اُ٘ٞائت ٝأُٖبئت

هِت

هِٞة

ٍّ٬

ؽوة

أروٜ٤ب -ؽٖ٤

أؽٜٔ٤ب ٝ -هذ

اُلٖ٣

ا٧ك٣بٕ

ػجن

هائؾخ

ثِلٟ

ث٬كٟ
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ٍٜبّ

أٞٙاء ػِ ٠اُ٘ٔ
أكػِ ُ ٞي – ٣ب ٖٓو – ثؤٕ رَِٔ٤ً ٖٓ ٢ل ا٧ػلاء ٝ ,اٗ ٢أٙؾ ٢ث٘لَٝ ٢هٝؽ ٖٓ ٢أعِي,

ًٔب أٓل ُي ٣ل اُؼٝ ٕٞأَُبػلح هجَ إٔ رٔزل اُ٤ي ٣ل اُؼ ٖٓ ٕٞعٔ٤غ أٗؾبء اُلٗ٤ب.
اٗ ِي ُٖ رنُ ُٖٝ ,٢رقٚؼٜٔٓ ٢ب ٛبٍ ث ِي اُيٖٓٝ ,اٗ٘٧ ٢رُٔ٘ ٠ب ِي ؽبٙبواً ٓيكٛبوآًَٝ ,بزوجً٬

ْٓوهبً ,ر٘ؼٔ ٖ٤ك ٚ٤ثبٝ ٖٓ٧آ٧بٕ ٝاُؾو٣خ ٝاُزولّ.
ٝاٗ٘ ٢أعبٛل ٖٓ أعِيٝ ,أكاكغ ػ٘ ِي ٙل أ ١ػلٝإ ,ثوِت ٘٣ج٘ ثؾجيٝ ,إواه ػِب ٠رؾو٤بن

اُٖ٘و ُ ِي ,كؾجِ ُ ٢ي ٣ؤر ٢ك ٢أُورجخ اُضبٗ٤خ ثؼل ؽجُ ٢ل ٖ٣هللا.
ٍِٔذ ٣ب ٖٓو ٖٓ ًَ ػلٝإ ,كَٓ٬ب ً ٝرؾ٤خ ُ ِي ٣ب ث٬ك.١

ٝإ إٔبثي اُيٖٓ ثٖٔبئج ٚكؤٗب أكل٣ي ثوِجٝ ٢هٝؽٝ .٢أكػِ ُ ٞي ثبَُٓ٬خ كٝ ًَ ٢هذ  ٝؽ.ٖ٤

تعبٌرات جمٌلة -:

*أٍِ٣ ٢ــب ٖٓو :رؼج٤و عٔ ,َ٤رقٖٓ َ٤و اَٗبٗب ً ٣لػ ُٚ ٞثبَُٓ٬خ ٝآٖ٧
*اٗــ٘ ٢اُلــلا  :رؼج٤و عٔ٣ ,َ٤ئًل إواه اُْبػو ػِ ٠اُللاء ٝاُزٚؾ٤خ.
م٣ ١ــــل : ١رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٠اٍ٫زؼلاك اُزبّ ُِْبػو ُِزٚؾ٤خ ث٘لَ ٖٓ ٚأعَ ٖٓو.
إ ٓلد اُلٗ٤ب ٣لا  :رؼج٤و عٔ ,َ٤رق َ٤اُلٗ٤ب اَٗبٗب ً ٔ٣ل ٣لُِ ٙؼٝ ٕٞأَُبػلح.
أثلاً ُٖ رَزٌـ : ٢٘٤أٍِٞة ٗل٣ ٢ئًل ػلّ اٍزَٖٓ ّ٬و أٓبّ ا٧ػلاء ٜٓٔب ٛبٍ اُيٖٓ.
أٗذ ثؼل اُل ٖ٣ك :ٖ٣رؼج٤و ٣لٍ ػِٓ ٠ل ٟؽت اُْبػو ُٖٔو ثؼل ؽجُ ٚل.ٚ٘٣
٣ــب ٖٓـــو :رٌواه (اُ٘لاء) ٣لٍ ػِّ ٠لح ؽت اُْبػو ُٖٔو ٝهوثٜب ٖٓ هِج.ٚ
هٓ ٢اُلٛو ٍٜبٓ : ٚرؼج٤و عٔ ,َ٤رق َ٤اُلٛو اَٗبٗب ً ٣وٓ ٢ؿ٤و ٙثبَُٜبًّٔ ,بب رق٤بَ ٖٓببئت اُبيٖٓ اُزب٢
رٖ٤ت اَٗ٩بٕ ٍٜبٓب ً ٖٓٞثخ اُ.ٚ٤
أروٜ٤ـب ثلـئاك : ١رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٠إواه اُْبػو ػِ ٠اُزٚؾ٤خ ث٘لَ ٖٓ ٚأعَ اُلكبع ػٖ .ٚ٘ٛٝ

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب
سٔ  :بم ٌدافع الشاعر عن مصر ؟ ٌ -دافع الشاعر عن مصر بٌده وفإاده .
سٕ  :ماذا ٌتمنى الشاعر لمصر فى الحاضر والمستقبل ؟ٌ -تمنى الشاعر لمصر حاضراً طٌبا ً ،
ومستقبالً مشرقا ً .
سٖ  :ما دعاء الشاعر لبالده مصر ؟  -أن تسلم من كل سوء فى كل وقت وحٌن .
سٗ  :اذكر األبٌات الشعرٌة التى تعبر عن المعانى التالٌة :
 لن تخضعى ولن تذلى ٌا مصر أبداً  - .أبداً لن تستكٌنى أبدا ** إننى ارجو مع الٌوم ؼداً . سلمت ٌا مصر من األعداء  - .لك ٌا مصر السالمة ** وسالما ً ٌا بالدى . إننى أدافع عنك بقلبى وعزمى  - .ومعى قلبى وعزمى للجهاد ** ولقلبى أنت بعد الدٌن دٌن .س٘  :عالم ٌدل كل تعبٌر من التعبٌرات التالٌة :
 ذى ٌدى إن مدت الدنٌا ٌدا  -.تعبٌر ٌدل على استعداد الشاعر للتضحٌة بنفسه . تكرار كلمة مصر ٌ -.دل على شدة حب الشاعر لها . أتقٌها بفإادى  -.تعبٌر ٌدل على عزم الشاعر على التضحٌة بنفسه دفاعا ً عن وطنه .س : ٙبم دعا الشاعر لمصر  ،كما تفهم من البٌت األول ؟ -دعا الشاعر لمصر فً البٌت األول بؤن
تسلم من األعداء .
مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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س : 7ماذا ٌفعل الشاعر إذا تعرضت مصر العتداء األعداء ؟ -تسبق ٌده أٌادى الدنٌا إذا اجتمعت
للدفاع عنها ضد األعداء .
س : 8ماذا ٌتمنى الشاعر لمصر  ،كما تفهم من البٌت الثانى ؟ ٌ -تمنى الشاعر لمصر قً البٌت
الثانى  ،أال تخضع وال تذل أبداً  ،وأن ٌكون لها حاضراً طٌبا ً  ،ومستقبالً مشرقا ً .
س : 9بم ٌدافع الشاعر عن مصر  ،كما تفهم من البٌت الثالث ؟ٌ -دافع عنها بقلب ٌنبض بحبها ،
وعزم و إصرار على نصرها .
سٓٔ  :إذا أصاب الدهر مصر بمصائبه  ،فماذا ٌفعل الشاعر لمصر ؟ٌ -فدٌها بروحه وقلبه .

مناقشة ابن عاصم

أٍِ٣ ٢ب ٖٓو اٗ٘ ٢اُللا
أبدا لن تستكيني أبدا

م٣ ١ل ١إ ٓلد اُلٗ٤ب ٣لا
إنني أرجو مع اليوم غدا

ٔ -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :معنً:تستكٌنً  ( :تبتعدي – تقتربً – تخضعً )
جمع  :الٌوم  ( :األٌامات – األٌام – الٌومات) مضاد :ؼدا  ( :أمس – الٌوم – الماضً )
ٕ -بما دعا الشاعر لمصر ،كما تفهم من البٌت األول؟............................................
ٖ -ماذا ٌفعل الشاعر إذا تعرضت مصر العتداء األعداء؟..................................
ٗ -ماذا ٌتمنً الشاعر لمصر ،كما تفهم من البٌت الثانً ؟......................................
٘ -ما الجمال فً قول الشاعر  ( :ذي ٌدي) ؟............................................
 -ٙحلل إلى مقاطع صوتٌة َ -:ت ْس َتكٌِنًِ .............................................. :
مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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انصف انرابع االبتذائي

ولقلبً أنت بعد الدٌن دٌن
ومعً قلبً وعزمً للجها د
قال الشاعر:
وســـالمـــا ٌــــــا بــالدي
لكً ٌا مصر السالمــــــــــة
أتقٌهــــــا بــــفــــــــــإادي
إن رمً الدهر سهامــــــــه
واسلمً فً كل حٌن
ٔ -بم ٌدافع الشاعر عن مصر  ،كما تفهم من البٌت األول ؟......................................
ٕ -إذا أصاب الدهر مصر بمصائبه ،فماذا ٌفعل الشاعر لمصر؟....................................
ٖ -ما الجمال فً قول الشاعر  ( :رمً الدهر سهامه ) ؟....................................
ٗ -اذكر األبٌات الشعرٌة التً تعبر عن المعانً التالٌة -:
 الشاعر ٌتمنً لمصر حاضرا طٌبا ،ومستقبال مشرقا .......................................الس َال َم ُة .............................................. :
٘ -حلل إلى مقاطع صوتٌة َّ -:

ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
رَزٌ٢٘٤

انًرادف......:
.................

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انجًهة:

ػيٓ٢

انًرادف.....:
.................

انًضاد......:
................

انجًهة:

ؽـ  -أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......
.....

.......

مصر

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

.....

.....

.......
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ً  :هِ َوا َءح ُٓز ََؾ ِّو َهح اُ ُٔ ْؾز ََ ٟٞا ْه َو ْأ ,صُ َّْ أَ ِعت:

نماذج على " اسلمً ٌا مصر " مجاب عنها للتدرٌب على االمتحان
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ٕٔ

سهسهة ابٍ عاصى

انهغة انعربية

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

ذي ٌدي إن مدت الدنٌا ٌدا
اسلمً ٌا مصر إننً الفدا
إننً أرجـو مع الٌوم غــ ًدا
أبــــدًا لـن تستكٌنً أبـــدًا
سٔ  :هات مرادف ( الفدا ) وجمع ( ٌد ) ومضاد ( تستكٌنً ) .
سٖ  :ماذا ٌتمنً الشاعر لمصر ؟
سٕ  :بم ٌدعو الشاعر لمصر ؟
سٗ  :ما الجمال فً هذا التعبٌر " اسلمً ٌامصر " ؟
س٘  " :الٌوم  -غدًا " بٌنهما  .............أكمل .
اإلجابة -:جـٔ:مرادؾ( الفدا):التضحٌة والفداء ،وجمع( ٌد ) :أٌ ٍد وأٌا ٍد ،ومضاد(تستكٌنً ) :
تعزي
جـٕ ٌ :دعو الشاعر لمصر بؤن تسلم من األعداء ومن كل سوء .
مزدهرا ومستقبال مشر ًقا تنعم فٌه باألمن واألمان .
حاضرا
جـٖ ٌ :تمنً الشاعر لمصر
ً
ً
جـٗ  " :اسلمً ٌامصر " أسلوب أمر ؼرضه الدعاء  ،وأسلوب نداء فٌه تصوٌر لمصر بإنسان
ٌنادي علٌه الشاعر وٌدعو له .
جـ٘  " :الٌوم  -ؼدًا " بٌنهما تضاد ٌوضح المعنً وٌقوٌه .
ولقلبً أنت بعد الدٌن دٌن
ومعً قلبً وعزمً للجهاد
و ســالمـــًا ٌــا بـــــــالدي
لك ٌا مصــــــــر السـالمــة
سٔ  :هات مرادؾ ( عزمً )  ،ومضاد ( السالمة ) وجمع ( الدهر ) والمراد بـ ( سهامه ) .
سٕ  :بم ٌدافع الشاعر عن مصر ؟
سٖ  :ما دعاء الشاعر لمصر فً البٌت الثانً ؟
سٗ  " :ولقلبً أنت بعد الدٌن دٌن " عالم ٌدل هذا التعبٌر ؟
س٘  :ماذا أفاد تكرار " ٌامصر " ؟
س " : ٙلك ٌا مصر السالمة  -السالمة لك ٌا مصر " أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟
س " : 7رمً الدهر سهامه " ما الجمال فً هذا التعبٌر ؟

اإلجابة
جـٔ  :مرادؾ ( عزمً )  :قوتً وإصراري  ،ومضاد ( السالمة )  :الخطر  ،وجمع ( الدهر )
الدهور و األدهر  ،والمراد بـ ( سهامه )  :مصائبه .
جـٕ ٌ :دافع الشاعر عن مصر بقلبه وعزمه و كل ما ٌملك .
جـٖ  :دعاء الشاعر لمصر فً البٌت الثانً أن تسلم من األعداء و من كل خطر ٌهددها .
جـٗ  " :ولقلبً أنت بعد الدٌن دٌن " تعبٌر ٌدل علً أن حب الوطن ٌؤتً بعد حب الدٌن .
جـ٘  :تكرار " ٌامصر " ٌدل علً شدة حب الشاعر لمصر .
جـ : ٙالتعبٌر األول أجمل ألنه ٌفٌد التخصٌص و انفراد مصر بهذا الحب .
جـ " : 7رمً الدهر سهامه " تعبٌر ٌصور الدهر بإنسان ٌرمً ؼٌره بالسهام .
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قواعد وتطبٌقات
ٔ -أسماء اإلشارة
أٍٔبء اّ٫بهح
آ٧ضِخ
اٍ٫زقلاّ
اٍْ٫
ٛنا ػبَٓ ْٜٗ٤
أُلوك أُنًو
ٛنا
ٛن ٙػبِٓخ ْٗ٤طخ
أُلوك أُئٗش
ٛنٙ
ٛنً ٙزت عل٣لح ٛ /ن ٙهٖٔ ٓل٤لح
ٝعٔغ ؿ٤و اُؼبهَ
ٛنإ ػبٓ٤ْٗ ٕ٬طبٕ
أُض٘ ٠أُنًو
ٛنإ
ٛبربٕ ػبِٓزبٕ ْٗ٤طزبٕ
أُض٘ ٠أُئٗش
ٛبربٕ
ٛئ٫ء ػٔبٍ ْٗ٤طٕٞ
اُغٔغ أُنًو
ٛئ٫ء
ٛئ٫ء ػبٓ٬د ْٗ٤طبد
اُغٔغ أُئٗش
ٛئ٫ء
سٔ :ضع اسمم اإلشارة المناسب مما ٌلى  ،مكان النقط فى كل جملة مما ٌؤتى :
(هذا – هذان – هإالء – هاتان – هذه)
ٕ ................ -طفل صؽٌر .
ٔ ............... -تالمٌذ مجتهدون .
ٗ ................ -طفلة صؽٌرة .
ٖ ............... -بنتان صؽٌرتان .
٘ .............. -شابان ٌجٌدان السباحة .
سٕ :ضع اسم إشارة مناس ًبا مكان النقط فٌما ٌؤتى :
ٔ ................. -علماء مصرٌون  ..................... -ٕ .عامل نشٌط فى عمله .
ٗ ...................... -طبٌبان ماهران .
ٖ ................ -مهندسة ماهرة .
٘ ............... -فالحات نشٌطات .............-ٙ .عامالن ٌعمالن فى مصنع الحدٌد والصلب
سٖ :اختر اسم اإلشارة مما بٌن القوسٌن وضعه مكان النقط فى كل جملة مما ٌؤتى -:
(هإالء – هذان – هاتان)
ٔ ...................... -ممرضتان تعالجان المرضى .
(هذان – هذا – هإالء)
ٕ ..................... -العبون فى ملعب كرة القدم .
(هذان – هاتان – هذه)
ٖ ...................... -فتاتان مهذبتان .
(هذان – هذا – هذه)
ٗ .................... -تلمٌذ مجتهد .
(هاتان – هذه – هذا)
٘ .................. -تلمٌذة متفوقة فى دراستها .
(هإالء – هذان – هاتان)
 ................ -ٙأمهات مثالٌات .
مشارا إلٌه مناس ًبا مكان النقط ٌؤتى :
س٘ :ضع
ً
ٔ -هذا  -ٕ ...............هاتان  -ٖ ..............هذان .....................
ٗ -هإالء  -٘ ........................هذه  -ٙ ....................هإالء ....................
مشارا إلٌه مناس ًبا مكان النقط فى كل جملة مما ٌؤتى -:
س :ٙضع
ً
ٔ -هذا ٌ ........................عمل فى مصنع النسٌج .
ٕ -هاتان  ......................طوٌلتان  -ٖ .هإالء ٌ .....................عملون فى الحقول .
ٗ -هإالء ٌ .............عالجن المرضى  -٘ .هذه  ................لذٌذة الطعم .
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 -ٙهذان ٌ ..............سبحان فى حمام النادى .
س" :7هذا عالم من علماء مصر"اجعل اسم اإلشارة للمثنى المذكر ،ثم لجمع المذكر ،وؼٌرما ٌلزم
.................................................................................................................
......................................................................................................
س " :8هذه طبٌبة تعالج األطفال" اجعل اسم اإلشارة للمثنى المإنث  ،وؼٌر ما ٌلزم .
.........................................................................................................
...................................................................................................

ٕ -ضمائر المتكلم
ٔٙبئو أُزٌِْ
آ٧ضِخ
اٍ٫زقلاّ
اُ٤ٔٚو
أٗب َِْٓ  -أٗب َِٓٔخ
ٓلوكٓنًوٓ/لوك ٓئٗش
أٗب
ٗؾٖ َِٓٔبٕ – ٗؾٖ َِٓٔزبٕ
٤ٔٙو ٣لٍ ػِ ٠أًضو ٖٓ ٝاؽل أٝ
ٗؾٖ
ٗؾٖ َِٓٔٗ – ٕٞؾٖ َِٓٔبد
ٝاؽلح ( أُنًو /أُئٗش)
سٔ :اختر الضمٌر المناسب مما بٌن القوسٌن  ،وضعه مكان النقط فٌما ٌؤتى :
(أنا – نحن)
ٔ ..................... -اقرأ القصص المسلٌة .
(نحن – أنا)
ٕ .................... -نعطؾ على الفقراء .
(أنا – نحن)
ٖ .................... -أحب رٌاضة السباحة
(نحن -أنا)
ٗ .................... -نكرم الضٌؾ .

سٕ  :ضع بعد كل ضمٌر للمتكلم اسما ً ٌناسبه ( :كرٌم -كرٌمات -كرٌمان -كرماء -كرٌمتان -كرٌمة )

 أنا.......... -نحن.......

 نحن........ أنا .......... نحن....... نحن.......سٖ :أكمل كل جملة بضمٌر للمتكلم :
ٕ ................................ -ناجحان .
ٔ ................. -ناجح .
ٗ ............................... -مهذبة .
ٖ ................ -ناجحون .
 ................................ -ٙمهذبات .
٘ ................ -مهذبتان .
سٗ :ضع بعد كل ضمٌر متكلم اس ًما ٌناسبه :
ٕ -نحن ......................
ٔ -أنا ...........................
ٗ -نحن .......................
ٖ -نحن ...........................
 -ٙنحن ...........................
٘ -أنا .......................
س٘ :ضع كلمة (أنا) أو كلمة (نحن) مكان النقط فى الجمل اآلتٌة :
ٔ ......... -نستذكر دروسنا كل ٌوم  .................... -ٕ .أقول الحق دائ ًما .
ٗ .................... -نحافظ على مرافق المدرسة
ٖ ......... -أهتم بنظافة مالبسى .

ٖ -ضمائر المخاطب
ضمائر المخاطب
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األمثلة
أنت عامل نشٌط
أنت عاملة نشٌطة
أنتما عامالن نشٌطان أنتما عاملتان نشٌطتان
أنتم عمال نشٌطون
أنتن عامالت نشٌطات

تدرٌبات
سٔ – أكمل بضمٌر مخاطب مناسب :
  .............تلمٌذان  ............تلمٌذة .  ...........تلمٌذ .  ............تلمٌذات .  ............تالمٌذ .  ...........تلمٌذتان .ضمٌرا من الضمائر اآلتٌة :
سٕ :ضع مكان النقط فٌما ٌؤتى
ً
(أنتن – أنتما – أنت – أنتم – أنت)
ٔ ...............-تلمٌذة مجتهدة .......... -ٕ .فالحات نشٌطات  ............... -ٖ .العب ماهر .
٘ ........... -أطباء ماهرون .
ٗ ............. -صدٌقان مخلصان .
سٖ :أكمل كل جملة بضمٌر المخاطب المناسب :
ٔ .................... -صدٌق  ............... -ٕ .صدٌقان  ................. -ٖ .أصدقاء .
٘ ............... -صدٌقتان  ............ -ٙ .صدٌقات .
ٗ........... -صدٌقة .
سٗ :ضع بعد كل ضمٌر للمخاطب اس ًما ٌناسبه :
ٕ -أنتم .................
ٔ -أنت ..................
ٗ -أنت .................
ٖ -أنتما ......................
 -ٙأنتن .....................
٘ -أنتما ..................
س٘ :عٌن فى كل جملة مما ٌؤتى الضمٌر  ،وبٌن نوعه :
ٕ -أنت صدٌق وفى .
ٔ -أنتما صدٌقان مخلصان .
ٗ -أنتما صدٌقتان مخصتان .
ٖ -أنتن طبٌبات ماهرات .
 -ٙأنت فتاة مثالٌة .
٘ -أنتم فالحون نشٌطون .
س :7ضع مكان النقط كلمة مناسبة فى كل جملة مما ٌؤتى :
ٕ -أنتن  .................تعلمن التلمٌذات .
ٔ -أنتم  .............فى مصنع النسٌج .
ٗ -أنت  .............تعالجٌن األطفال .
ٖ -أنتما ٌ ............عالجان المرضى .
٘ -أنت  ................تعالج المرضى .

ٗ -ضمائر الغائب
ضمائر الغائب
االستخدام

االسم
هو

املرفد ااملكرد ا

هى

املرفد ااملؤنث ا

األمثلة
هو عامل نشيط
هى عاملة نشيطة
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املثنىااملكرد/ااملثنىااملؤنث ا هما عامًلن نشيطان  -هما عاملتان نشيطتان

هم

اجلمعااملكرد ا

هم عمال نشيطون

هن

اجلمعااملؤنث ا

هن عامًلت نشيطات

سٔ -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن -:
( هو – هما – هم )
أ ................... -معلمون مخلصون
( هى – هما – هى )
ب ................. -أم عاملة
( هن – هما – هى )
ج ................. -أمهات عامالت
( هو – هى – هن )
د ................. -عامل مخلص
سٕ -اكمل ما ٌلى بضمٌر مناسب -:
أٌ ......................... -ساعدن أوالدهن  .ب ....................... -تلتقط صور كثٌرة .
جٌ ....................... -ساعد والدٌه  .دٌ ....................... -حبون المذاكرة .
هـٌ ..................... -تبادالن الكتب
سٖ -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :
(( هو – هما – هم ))
أ ........... -مهندسون بارعون .
(( هن – هما – هى ))
ب............. -أمهات عامالت .
(( هو – هما – هن ))
ج ............. -عامل مخلص .
(( هن – همـا – هــى ))
د ............. -شجرتان مثـمـرتان.
ضمٌرا من الضمائر التالٌة  { :هــن – هــى – هــــو – هــــم – هـــمــا }
سٗ -ضع مكان النقط
ً
أٌ.......................... -سافر كل صبـاح  .بٌ......................... -حبون قراءة القصص .
ج ......................... -صدٌقان مجتهدان  .د........................ -طبٌبات و أمهات .
هـ........................ -مهندسة .
س٘  :ضع ضمٌر الؽائب بدال من ضمٌر المخاطب فٌما ٌلً -:
ٔ-أنتم رجال المستقبل-ٕ .أنتما تلمٌذتان مجتهدتان-ٖ .أنتن فتٌات محترمات.
٘-أنتم مجتهدون فً المذاكرة.
ٗ-أنت تحب السباحة و الرحالت.
س -ٙضع ضمٌر المخاطب المناسب :
ب....... -عامالت مجتهدات
أ ........ -عامالن ماهران
د........ -عمال ماهـــــــــرون
ج........ -عاملة نشٌطة
س : 7ضع ضمٌر الؽائب المناسب :
ب.............. -عاملة نشٌطة
أ.................. -طبٌبات ماهرات
هـ .... -عمال ماهرون
د.... -صانع ماهر
ج...... -فالحان متعاونان
س : 8ضع مكان النقط ضمٌراً مناسبا ً واذكر نوعه .
أذهب إلى المدرس ِة صباحا ً .
ٔ................ -
ُ
َ
المدرسة.
..............نحب
ٌٕ -ا محم ُد ............... ،مجته ٌد -ٖ .
ٌ
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قطر ماء وورقة شجرة
ٍو اُؾ٤بح
اُٞؽلح اُضبٗ٤خ  :أُبء ُّ

ٔ -ورقة الشجر ترحب بقطرة الندى
استٌقظت الدنٌا مع نور الفجر الفضى  ،ومأل الجو نسٌم رائع  .تماٌلت أوراق الشجر  ،فرحة بمٌالد
ٌوم جدٌد  ،تكاثقت السحب الباردة  ،وتجمعت قطرات الندى  ،تتؤهب لبدء رحلتها إلى األرض  ،متلهفة
للقاء النباتات و األزهار وأوراق الشجر .
سقطت قطرة الندى فوق ورقة الشجرة التى استقبلتها فرحة قائلة :
أهال  ...أهال ومرحبا بك ٌ ،ا قطرة الندى .

ٕ -كٌؾ تبخرت قطرة الندى ؟
شكرا لك أٌتها الورقة على حسن استقبالك وترحٌبك  ،لقد قطعت مسافة طوٌاة حتى أصل إلٌك ٌا ورقة
الشجرة  ،منذ كنت ٌوما قطرة وسط أمواج البحر  ،فسقطت أشعة الشمس على وجهى ذات ٌوم ،
واشتدت حرارتى  ،وتبخرت فى الهواء  ،صاعدة إلى السماء  ،وهناك لقٌت قطرات كثٌرة قد تبخرت
قبلى .

ٖ -كٌؾ ٌسقط الماء ؟
سؤلت الورقة :وماذا حدث لك بعد ذلك ؟ أجابت القطرة :
اتحدت مع أخواتى القطرات  ،وكونا سحابا  ،وظللت هكذا عدة أٌام  ،تدفعنا الرٌاح  ،فنتحرك من مكان
إلى آخر فى السماء ..حتى اشتدت برودة الجو مساء أمس  ،وقبل بزوغ الفجر  ،كنت قد أصبحت
قطرة ماء مرة أخرى  ،متؤهبة لرحلة العودة إلى األرض .

ٗ -الماء سر الحٌاة
فقالت الورقة ضاحكة :
وبقٌة الرحلة  ،كانت عندى كم أحبك أٌتها القطرة الؽالٌة  ،أنت سر حٌاتى .
زاد برٌق القطرة  ،وتألأل وجهها  ،ولمعت الورقة  ،وزادت نضارتها  ،وصارت القطرة والورقة شٌئا
واحدا  ،كم أنت عظٌم ٌا رب !!
اقرأ وتعلم :
َ
ٗ ثَ ْؼ َل َٓ ْٞرِ َٜب إَِّ كَِ ٢مُِ َي
َ ِْٖٓ ٝآَ٣ب ِر ِِ ُ٣ ٚو ُْ ٌُ ٣ا ُْجَ ْو َ
م َف ْٞكًب ًَ َٔ َٛٝؼب َِّ َُ٘٣ٝي ٍُ َِٖٓ اُ َّ
َ َٔب ِء َٓب ًء كَْ ُ٤ؾ ٢ِ٤ثِ ِْ ٚاْ ٧ه َ
د ُِّوَ ْْ َ٣ ٍّ ٞؼوُِِ ٕٗ( َٕٞاُؾغواد )
ََ٣٥ب ٍ
أٌُِخ
رٌبصلذ
رزؤٛت
ٓزِٜلخ
ثيٝؽ
ثو٣ن
ٗٚبهرٜب
ر٧٨

أٌُِخ
ٓؼ٘بٛب
َْٗ٤
رؾ ٍٞاُجقبه آُ ٠بء
اُ٘لٟ
رَزؼل
اُلٗ٤ب
ْٓزبهخ
ٗٞه
ظٜٞه
اُغٞ
ُٔؼبٕ
هؽِخ
ُٜٗٞب ا٧فٚو اُيا٢ٛ
ٕبه ٓ٫ؼب ً
هطوح

جًعها
أَساو
األَذاء
انذَا
أَىار
األجىاء
رحالت
قطرات
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ٗٞه
رغٔؼذ
ثلء

أُٚبك
أُٚبك
اَُبف٘خ
مثُٜٞب
ٗبٓذ
ظّ٬
رلوهذ
ٜٗب٣خ
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ُٔؼذ
كوؽخ
ٍوطذ

أٙبءد
َٓوٝهح
ٝهؼذ

انصف انرابع االبتذائي
َٓبكخ
ٌٓبٕ
ٓوح

يسافات
أياكٍ
يرات
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كٞم
ِ٣ٞٛخ
هجَ

رؾذ
هٖ٤وح
ثؼل

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب:

ٍزَ ْ٤وَ َ
ٕقَ ُُٗ ٞه ا ُْلَ ْغ ِو؟
ً َٓ :زَ ٠ا ْ
ذ اُ ُّل َْٗ٤ب؟ ِ ٝث َْ ُِ ٝ
ظ ِ
ٕقَ ٗٞه اُلغو ثبُل.٠ٚ
اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ٓغ ٗٞه اُلغو اُلِ ُٝ ٝ ,٠ٚ
ً َ :ا َّ ٫رََِ َّٜلَذْ هَطَ َوادُ اَُّ٘لَٟ؟ رِٜلذ هطواد اُ٘لُِ ٟوبء اُ٘جبربدٝ ,ا٧ىٛبهٝ ,أٝهام اُْغو.
ً ُٔ :بما رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو ؟  -رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو كوؽخ ثٔ٬٤ك  ّٞ٣عل٣ل .
ً  :أٍ ٖ٣وطذ هطوح اُ٘ل ٟ؟ ٍ -وطذ هطوح اُ٘ل ٟكٞم ٝههخ ّغوح .
ً ٤ً :ق ػجود ٝههخ اُْغو ػٖ ّؼٞهٛب رغب ٙهطوح اُ٘ل ٟ؟
 ػجود ٝههخ اُْغو ػٖ ّؼٞهٛب رغب ٙهطوح اُ٘ل ٟثوُٜٞب  :أٗذ ٍو ؽ٤بر. ٠ً ٓ :ز ٠اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ؟ ٓٝب اُن ٨ٓ ٟاُغ ٞ؟
 اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ٓغ ٗٞه اُلغو اُل ٨ٓٝ , ٠ٚاُغ ْ٤َٗ ٞهائغ .ً ُٔ :بما رغٔؼذ هطواد اُ٘ل ٟ؟  -رغٔؼذ هطواد اُ٘لُ , ٟززؤٛبت ُجبلء هؽِزٜبب اُب ٠ا٧هٗ ٓزِٜلبخ
ُِوبء اُ٘جبربد ٝا٧ىٛبه ٝأٝهام اُْغو .
ً ٤ً :ق اٍزوجِذ ٝههخ اُْغوح هطوح اُ٘ل ٟ؟
 اٍزوجِزٜب كوؽخ هبئِخ  - :أ ... ً٬ٛأٓٝ , ً٬ٛوؽجب ً ثي ٣ب هطوح اُ٘ل. ًٟ َٓ :ب َما ًَ ََّٗٞذْ هَ ْ
د؟ َٓ ٝب َما َؽل َ
َس ثَ ْؼ َل َمُِيَ؟
ط َوحُ اَُّ٘لََ َٓ ٟغ ا ُْوَطَ َوا ِ
ًٗٞذ هطوح اُ٘لٓ ٟغ اُوطواد ٍؾبثًب ٝ .ثؼل مُي اٍزٔود ػلح أ٣بّ رلكؼٜب اُو٣بػ ,كززؾوى ٖٓ ٌٓبٕ
اُ ٠آفو ك ٠أَُبء.
ط َوحُ اَُّ٘لَ ٟهَ ْ
ٕجَ َؾذْ هَ ْ
ط َوحَ َٓب ٍء َٓ َّوحً أ ُ ْف َوٟ؟
ً َٓ :زَ ٠أَ ْ
ػ٘لٓب اّزلد ثوٝكح اُغَٓ ٞبء أٌٓٝ ,هجَ ثُيٝؽ اُلغو إٔجؾذ هطوح ٓبء ٓوح أفو.ٟ
ً ٤ً :ق ٣زٌ ٕٞاَُؾبة ؟ ً -بٗذ هطوح  ٍٜٝأٓٞاط اُجؾو  ,كَبوطذ أّبؼخ اُْبٌٔ ػِبٝ ٠عٜٜبب ,
ٝاّزلد ؽواهرٜب ٝ ,رجقود ك ٠اُٜٞاء ٕ ,ببػلح اُب ٠اَُبٔبء ٘ٛٝ ,ببى ُو٤بذ هطبواد ًض٤بوح  ,ارؾبلد
ٓؼٜب ًٞٗٞٝ ,ا ٍبؾبثب ً ٝظِبٞا ػبلح أ٣ببّ ربلكؼ ْٜاُو٣ببػ ؽزب ٠اّبزلد ثبوٝكح اُغبَٓ ٞببء أٓبٌ ٝ ,هجبَ
ثيٝؽ اُلغو ً ,بٗذ هل إٔجؾذ هطوح ٓبء ٓوح أفوٓ , ٟزؤٛجخ ُوؽِخ اُؼٞكح اُ ٠ا٧هٗ .
ً ُٔ :بما رؾت ٝههخ اُْغوح هطوح اُ٘ل ٟ؟
رؾت ٝههخ اُْغوح هطوح اُ٘لٜٗ٧ ٟب ٍو ؽ٤برٜب
ً َٓ :ب كَبئِ َلحُ ا ُْ َٔطَ ِو؟  ِٖ َٓ ٝاَُّ ِنِ ْ٘ ُ٣ ٟيُُُٚ؟ كبئلح أُطو أْٗ٣ ٚوة ٓ٘ ٚاَٗ٩بٕ ٝاُؾٞ٤إ ٝاُط٤و
ٝاُ٘جبد ً ًَٝبئٖ ؽٝ.٠اُن٘٣ ٟيُ ٞٛ ٚهللا رؼبُ.٠

ٓ٘بهْخ اثٖ ػبْٕ -:
ًٔ ":اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ٓغ ٗٞه اُلغو اُل ٨ٓٝ , ٠ٚاُغ ْ٤َٗ ٞهائغ  ,رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو كوؽخ
ثٔ٬٤ك  ّٞ٣عل٣ل  ,رٌبصلذ اَُؾت اُجبهكح ٝ ,رغٔؼذ هطواد اُ٘ل , ٟرزؤٛت ُجلء هؽِزٜب اُ ٠ا٧هٗ
ٓزِٜلخ ُِوبء اُ٘جبربد ٝا٧ىٛبه ٝأٝهام اُْغو " .
(أ) افزو ا٩عبثخ إؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُو ٖ٤ٍٞكٔ٤ب ٣ؤر: ٠
ٔٓ -ؼ٘( ٠رزؤٛت) (رقوط – رلفَ – رَزؼل) ٕ -عٔغ (اُغ( )ٞا٧عٞاء – اُغٞاد – اُغ)ٕٞٗٞ
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ٖٓ -لوك (هطواد) (هطو – هطوح – أهطو) ٗٚٓ -بك (رغٔؼذ) (فوعذ – ٕؼلد – رلوهذ)
(ة) ٓز ٠اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ؟ ٝثْ ٕٝق ٗٞه اُلغو ؟.....................................
(عـ) ٓبا ٓ ٨اُغ ٞ؟ ُٔٝبما رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو ؟ .................................................
(ك) ا ّ٫رِٜلذ هطواد اُ٘ل ٟ؟......................................................................
هـ ) أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :اٍز٤وع .........................../............./............/............... :
رغٔغ  – ............./.........../........./........... :رؤٛت ........./.........../......../........... :
د ........................................................... :
 )ٝؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  :اَُّ٘جَبرَب ِ
ذ ............................................ :
 اْ َ٧ىَٛب ِه  – .............................................رَ ٌَبصَلَ ِز -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
انُىع.............:
...................
...................
انًرادف......:
.................

ُٔؼذ

انًضاد.......:

انجًهة:
.......................................................

انًرادف.....:
.................

كوؽخ

انًضاد......:

انجًهة:
......................................................

ًٕ :رق٤و اٍْ اّ٩بهح ٓٔب ث ٖ٤اُوٛ( ٖ٤ٍٞنإ – ٛنا – ٛئ٫ء – ٛبربٕ – ٛن)ٙ
ٕ ................. -ػبُٔبٕ ػظٔ٤بٕ .
ٕٔٞ ........ -هح عٔ٤خ .
ٗ .................. -ربعو أٓ. ٖ٤
ٖٛ ............ -ج٤جبد ٓقِٖبد .
٘ٓ ............. -ؼِٔزبٕ ْٗ٤طزبٕ .
ًٍٖ " :وطذ هطوح اُ٘ل ٟكٞم ٝههخ اُْغوح اُز ٠اٍزوجِٜب كوؽخ هبئِخ  :أ ... ً٬ٛأٓٝ ً٬ٛوؽجًب ثي
٣ ,ب هطوح اُ٘لً ٌّ " ٟوا ُي أ٣زٜب اُٞههخ ػِ ٠ؽَٖ اٍزوجبُي ٝروؽ٤جي " .
أٛ -بد ٓ :ؼٍ( ٠وطذ)ٝ .............عٔغ (هطوح)ٚٓٝ ...............بك (كٞم). ..................
(ة) ػٍ ّ٬وذ هطوح اُ٘ل ٟ؟ ٓٝب اُز ٠اٍزوجِٜزٜب ؟ ٤ًٝق اٍزوجِزٜب ؟
.............................................................................................................
(عـ) ً٤ق رٌٗٞذ هطوح اُ٘ل ١؟.............................................................
ك ) أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ ٍ :وطذ .........................../............./............/............... :
اٍزوجَ  – ............./.........../........./........... :رٔبثَ ........./.........../......../........... :
ٍزِ ْوجبُِ ِي ........................................................... :
هـ ) ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  :اِ ْ
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 اُْ ََّغ َو ِح  – .............................................اُ ََ ٞههَخُ ............................................ :ٛ ) ٝبد ٓؼ٘ٓ ٠ب رؾز ٚف ٜكٔ٤ب : ٢ِ٣
ـ ٍوطذ اٌُوح ك ٢أُوٓ ٠ـ ٍوطذ هطوح اُ٘ل ٟػِٝ ٠ههخ اُْغو
 - ) ٝأًَٔ فو٣طخ أٌُِخ -:
انُىع.............:
انُىع.............:
...................
...................
ثيٝؽ

انًرادف......:
.................

انًضاد.......:
................

رٌبصلذ

انًرادف.....:
.................

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
ًٗ :اًزت أٓبّ ًَ عِٔخ ٌٓبٕ اُ٘و ٜاٍِٞ٧ة اُن ٟرلٍ ػِ ًَ ٚ٤عِٔخ :
(أٍِٞة ) .........................
ٔ ُْ , ٫ -أّبٛل اُزِ٤لي ٕٞ٣اُ. ّٞ٤
(أٍِٞة ) .........................
ٕ -أ ٖ٣روغ ٓل٘٣خ اٌٍ٘٩له٣خ ؟
(أٍِٞة ) .........................
ٖ ٫ -روطق أىٛبه اُؾل٣وخ
(أٍِٞة ) .........................
ٗٓ -ب أعَٔ كَٖ اُوث٤غ !
ً٘ " :أعبثذ اُوطوح  :ارؾلد ٓغ أفٞار ٠اُوطواد ًٗٞٝ ,ب ٍؾبثًب ٝ ,ظِِذ ٌٛنا ػلح أ٣بّ  ,رلكؼ٘ب
اُو٣بػ  ,ك٘زؾوى ٖٓ ٌٓبٕ اُ ٠آفو ك ٠أَُبء  ,ؽز ٠اّزلد ثوٝكح اُغَٓ ٞبء أٌٓ ٝ ,هجَ ثيٝؽ
اُلغو ً٘ذ هل إٔجؾذ هطوح ٓبء ٓوح أفوٓ ٟزؤٛجخ ُوؽِخ اُؼٞكح اُ ٠ا٧هٗ " .
(أ) أًَٔ ٓب ٣ؤرٓ - : ٠ؼ٘( ٠ثيٝؽ) ٓ..........لوك (اُوطواد)  - ..........عٔغ (ٌٓبٕ) ...........
(ب) ماذا كونت قطرة الندى مع القطرات ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟
.............................................................................................................
(عـ) ٓز ٠إٔجؾذ هطوح اُ٘ل ٟهطوح ٓبء ٓوح أفو ٟ؟..............................................
ك ) أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :ارؾل .........................../............./............/............... :
رلكغ  – ............./.........../........./........... :اّزل ........./.........../......../........... :
هـ ) ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  :اِرَّ َؾ َل ........................................................... :
د ............................................ :
 اُ ِّوُ َ٣بػ  – .............................................اُوَطَ َوا ِ
 : ٝأًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......
.....

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

.....
أشجار

السماء

.......

......

.....

.......

.....

ً :ٙأًَٔ ًَ عِٔخ ث٤ٔٚو أُقبٛت أُ٘بٍت :
ٕ ................ -إٔلهبء ٓقِٖ. ٕٞ
ٕٔ ................ -ل٣وبٕ ٓقِٖبٕ .
ٗ ............... -رِٔ٤ناد ٜٓنثبد .
ٖٜ٘ٓ .............. -لربٕ ٓبٛوربٕ .
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ًٙ :7غ اُزٌِٔخ أُ٘بٍجخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٌٓ ٖ٤ٍٞبٕ اُ٘و ٜك ًَ ٠عِٔخ ٓٔب ٣ؤر: ٠
(اُْغو – اُل٤ّ – ٠ٚئًب – ّغوح)
ٔ -اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ٓغ ٗٞه اُلغو  -ٕ .........رٔبِ٣ذ أٝهام  ...........كوؽخ ثٔ٬٤ك  ّٞ٣عل٣ل .
ٍٖ -وطذ هطوح اُ٘ل ٟكٞم ٝههخ ٕ -ٗ ..............بهد اُوطوح ٝاُٞههخ ٝ ............اؽلًا .
ًٙ :87غ ًِٔخ (أٗب) أًِٔ ٝخ (ٗؾٖ) ٌٓبٕ اُ٘و ٜك ًَ ٠عِٔخ ٓٔب ٣ؤر: ٠
ٕٕ ................ -ل٣وبٕ ٓزؾبثبٕ .
ٔ ................ -أؽت اَُجبؽخ .
ٗ .................. -ك٬ؽبد ْٗ٤طبد .
ٖ ................. -ػٔبٍ ٓبٛو. ٕٝ
ًٙ :9غ ٤ٔٙو اُـبئت ٌٓبٕ اُ٘و ٜك ًَ ٠عِٔخ ٓٔب ٣ؤر: ٠
ٕٔٓ .......... -وٙبد ْٗ٤طبد .
ٕٔ .......... -بٗؼبٕ ٓبٛوإ .
ٖٛ .......... -ج٤ت ٓبٛو ك ٠ػ٬ط أُو ....... -ٗ . ٠ٙػبٓ ٕ٬رؼٔ ٕ٬كٖ٘ٓ ٠غ اُؾِ. ٟٞ
" اٍز٤وظذ اُلٗ٤ب ٓغ ٗٞه اُلغو اُل ٨ٓٝ ٠ٚاُغ ْ٤َٗ ٞهائغ  .رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو كوؽخ ثٔ٬٤ك
 ّٞ٣عل٣ل " .
أ) ٛبد ٓواكف ( رٔبِ٣ذ )  ٝ ,عٔغ ( َٗٚٓ ٝ , ) ْ٤بك ( كوؽخ ) .
ة) ُٔبما رٔبِ٣ذ أٝهام اُْغو ؟
عـ) ً٤ق ػجود ٝههخ اُْغوح ػـٖ كوؽزٜب ثوطوح اُ٘ل ٟ؟
" ً٘ذ هل إٔجؾذ هطوح ٓبء ٓوح أفوٓ , ١زؤٛجخ ُوؽِخ اُؼٞكح اُ ٢ا٧هٗ  .كوبُذ اُٞههخ ٙبؽٌخ :
 ٝثو٤خ اُوؽِخ ًبٗذ ػ٘ل" . ٟ
أ) ٛبد ٓواكف ( ٓزؤٛجخ )  ٝعٔغ ( ثو٤خ ) ٚٓ ٝبك ( اُؼٞكح ) .
ة) ٓب اُن٣ ١ؾوى اَُؾبة ؟
عـ) ً٤ق ػبكد اُوطوح اُ ٠ا٧هٗ ؟
ك )  -أًَٔ فو٣طخ أٌُِخ -:
انُىع.............:
...................

انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

ٓزؤٛجخ

انًضاد.......:
................

انجًهة:
.......................................................

انًرادف.....:
.................

ٗٚبهرٜب

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................

ٍو اُؾ٤بح
اُٞؽلح اُضبٗ٤خ  :أُبء ُّ
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الدرس الثانً  :كاد العطش ٌقتله
انىحذة انثاَية  :انًاء سر انحياة

ٔ -هٖخ اُوعَ اُؼطْبٕ
٣ؾٌ ٠إٔ هعً ٬بٕ ٤َ٣و ك ٠اُٖؾواء ٝهذ اُظ٤ٜوح ٝ ,هل رٛٞغذ ؽواهح أٌُْ  ,كؤؽٌ اُوعَ
ثبُظٔؤ ٝ ,عق ؽِو ٖٓ ٚاُؼطِ ًٝ ..بٕ هل اٍز٘لل ٓب ٓؼٓ ٖٓ ٚبء .

ٕ -ثئو أُبء ٍو ؽ٤بح اُٖؾواء
أفن اُوعَ ٣جؾش ثِٜلخ ػٖ أُبء ٘ٛب ٘ٛٝبى  ,كِٔب ٛل ٙاُزؼت ٝ ,هق رؾذ ّغوح ٣ؾزٔ ٢ثظِٜب ,
ِ٣ٝزو ٜأٗلبٍ , ٚهجَ إٔ ٣ؼبٝك اُجؾش ػٖ أُبء ٓوح أفو . ٟثلأ اُوعَ ٣جؾش ػٖ أُبء صبٗ٤خ ٝٝ ,كوٚ
هللا ٍ -جؾبٗٝ ٚرؼبُ - ٠اُ ٠اُؼضٞه ػِ ٠ثئو ٓبء  ,كؤٍوع اُوعَ ٗٝيٍ اُجئو ّٝ ,وة ؽز ٠اهر. ٟٞ

ٖ -اؽَبً هؽْ٤
ٝثٔ٘٤ب ًبٕ اُوعَ ٖ٣ؼل ٖٓ اُجئو  ,هأًِ ٟجب ِٜ٣ش ٖٓ ّلح اُؼطِ ؛ كوبٍ ُ٘لَٝ , ٚهل أصو ك٘ٓ ٚ٤ظو
اٌُِت رؤص٤وا ثبُـب :
( ٛنا اٌُِت أٌَُُ ٖ٤ؾن ث ٖٓ ٚاُؼطِ ٓضِٔب ُؾن ثٛٝ . ) ٠ج ٜاُ ٠اُجئو ٝفِغ ؽناءٙ٨ٓٝ , ٙ
ثبُٔبء ٝ ,أفن َ٣و ٠اٌُِت ؽز ٠أهٝا , ٙك٘ظو اٌُِت اُّ ٚ٤بًوا ٝ ,اٖٗوف ٜ٣ ٞٛٝي م. ِٚ٣

ٗـ عياء ؽَٖ
ؽٌ ٠اُوعَ ٧ثٓ ٚ٤ب كؼِ , ٚكوبٍ أث: ٙٞ
 أؽَ٘ذ ٣ب ث٘ , ٠كول ه ٟٝػٖ أثٛ ٠و٣وح  -  -إٔ هٍ ٍٞهللا  -  -هبٍ  ( :ث٘٤ب هعَ  ٠ْٔ٣كبّزلػِ ٚ٤اُؼطِ ك٘يٍ ثئوا كْوة ٜٓ٘ب صْ فوط كبما  ٞٛثٌِت ِٜ٣ش ٣ؤًَ اُضو ٖٓ ٟاُؼطِ كوبٍ ُ :ول
ثِؾ ٛنا ٓضَ اُن ٟثِؾ ث . ٠كٔ ٨فل ٚصْ أٌَٓ ٚثل ٚ٤صْ هه ٠كَو ٠اٌُِت كٌْو هللا ُ ٚكـلو ُ. ) ٚ
هٝا ٙاُجقبهٟ
الكلمة
رٛٞغذ
عق

معناها
اّزلد ؽواهرٜب
٣جٌ

الكلمة
هعَ
اُٖؾواء

اٍز٘لل
ُٜلخ
ٛلٙ
٣ؼبٝك

أك٘٠
ّٞم
أٙؼل ٝ ٚأرؼجٚ
ٞ٣إَ

ٓبء
ثئو
ؽناء
فق

ٝكوٚ
اهرٟٞ
ثبُـب
فق
أهٝاٙ

أهّلٙ
ّوة ؽزّ ٠جغ
ّل٣لا
عِل هه٤ن ِ٣جَ ٚاُوعَ ك ٠هعِٚ
عؼِْ٣ ٚوة ؽزّ ٠جغ

الجمع
هعبٍ
اُٖؾواٝاد
 ٝاُٖؾبه١
ٓ٤ب ٝ ٙأٓٞاٙ
آثبه
أؽن٣خ
فلبف ٝ
أفلبف
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الكلمة
أؽَ٘ذ
فِغ

المضاد
أٍؤد
اهرلٟ

ؽبهاً
اُظٔؤ
اُزؼت
هجَ

ثبهكاً
ا٫هرٞاء
اُواؽخ
ثؼل

ثلأ
أٍوع
ػبئلاً
أؽَ٘ذ

اٗز٠ٜ
أثطؤ
ماٛجب ً
أٍؤد
ٕٖ
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اُضوٟ
ّؼو
اُظٔؤ
ِٜ٣ش
هه٢
ثلٚ٤
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اُزواة أُجَِ ثبُٔبء
أؽٌ
ّلح اُؼطِ
٣قوط َُبّٗ ٖٓ ٚلح اُؼطِ
ٕؼل
ثلٔٚ

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب -:
ً :أً ٖ٣بٕ ٤َ٣و اُوعَ ؟ ً -بٕ اُوعَ ٤َ٣و ك ٠اُٖؾواء .
ًٓ :زً ٠بٕ اُوعَ ٤َ٣و ؟ ً -بٕ ٤َ٣و ٝهذ اُظ٤ٜوح .
ً ُٔ :بما أؽٌ اُوعَ ثبُظٔؤ ؟ -أؽٌ اُوعَ ثبُظٔؤ ؛  ٕ٧اُغًٞبٕ ؽبهاً َ ,وقَذ ا ْستَ ُْفَ َذ َيا َي َعهُ ِي ٍْ
َياء.
ً ٤ً :ق ٝعل اُوعَ أُبء ؟ٝ -عل اُوعَ أُبء ثؼل إٔ ثؾش ػ٘٘ٛ ٚب ٘ٛٝبى ٝٝ ,كو ٚهللا ٍجؾبٗٚ
ٝرؼبُ ٠اُ ٠اُؼضٞه ػِ ٠ثئو ٓبء
ً ٓ :بما ًبٕ عياء اُوعَ ػ٘ل هللا ؟ً -بٕ عياء اُوعَ ػ٘ل هللا رؼبُ , ٠إٔ ؿلو هللا ُ ٚمٗج, ٚ
ٝأكفِ ٚاُغ٘خ .
ً ُٔ :بما ٝهق اُوعَ رؾذ ّغوح ؟ٝ -هق اُوعَ رؾذ ّغوح ؛ ُ٤ؾزٔ ٠ثظِٜب ِ٣ٝ ,زو ٜأٗلبٍ, ٚ
هجَ إٔ ٣ؼبٝك اُجؾش ػٖ أُبء ٓوح أفو. ٟ
ً ٓ :بما هأ ٟاُوعَ  ٞٛٝػبئل اُ ٠كاه ٙ؟ -هأًِ ٟجب ً ِٜ٣ش ٖٓ ّلح اُؼطِ .
ً ٓ :بما كؼَ اُوعَ ػ٘لٓب هأ ٟاٌُِت ِٜ٣ش ٖٓ اُؼطِ ؟ٛ -ج ٜاُ ٠اُجئو ٝ ,فِغ ؽناءٝ , ٙعؼَ
ِٔ٣ئ ٙثبُٔبء َ٣ٝ ,و ٠اٌُِت ؽز ٠أهٝاٙ
َ
ٍوَ ٠ا ُْ ٌََِ َت َؽزَّ ٠أ ْه َٝا.ُٙ
ت؟ َفَِ َغ اُ َّو ُع َُ ِؽ َنا َءَ َٝ ,ُٙع َؼ ََ ُ ِْٔ َ٣ئ ُٙثِب ُْ َٔب ِءَ َٝ ,
ً َٓ :ب َما كَ َؼ ََ اُ َّو ُع َُ َٓ َغ ا ُْ ٌَ ِْ ِ
ً  :ػ٣ ّ٬لٍ رٖوف اُوعَ ٓغ اٌُِت ؟٣ -لٍ رٖوف اُوعَ ٓغ اٌُِت ػِ ٠هؽٔزٝ ٚهكو ٚثبُؾٞ٤إ
ٝاؽَبٍ ٚثٚ
 ٟاُزَّ ْؼجَِ ٤و ْ ِٖ ٣أَ ْع َٔ َُ؟ ََٔ ُِٝب َما؟:
أَ ُّ
ٕ ْل َوا ُء.
ّؼَّخُ اُ َّ
ّ َّؼخُ اُ َّ
ٌ َ
ٌ َم َِ ٛجَّ٤خٌ ــ أَ ِ
ٔـ أَ ِ
ْ ْٔ ِ
ْ ْٔ ِ
ٕلَو كَوَ ْ
.ٜ
ّؼَّخُ اُ َّ
ٌ َم َٛجَِّ٤خٌ» أَ ْع َٔ َُ ؛ ُ َ٣ َّٚٗ٧ل ٍُّ َػَِٝ ٠هٝػخأُ٘ظو ٝعٔبُ ٌ٤ُٝ ,ٚاَُِّ ْ ِٕ ٞاْ َ٧
«أ َ ِ
ْ ْٔ ِ
ِ
ِ ْ َ٣وزُُِ ُٚــ ا ْ
ًَِ « .ب َك ا ُْ َؼطَ ُ
ّزَ َّل ثِ ِ ٚاُ َؼطَ ُ
ٕـ ًَب َك اُ َؼطَ ُ
ِ ْ َ٣وزُُِ »ُٚأَ ْع َٔ َُ ؛ ُ َ٣ ََّٚٗ٧ل ٍُّ َػَِِ ٠
ّ َّل ِح َػطَ ِ
ِ كَوَ ْ.ٜ
اُ َّو ُع َِ َؽزًََّ ٠ب َك ْ َ٣وزُُِ ٌ٤ُٝ ,ُٚا ْ
ّزِلَا ِك ا ُْ َؼطَ ِ
ٖـ ْ َ٣ؾزَ ِٔ ٠ثِ ِظ َِّ اَُّْغ َو ِح ــ َ٣وِقُ ر َْؾذَ ِظ َِّ ّ ََغو ٍح.
«ْ َ٣ؾزَ ِٔ ٠ثِ ِظ َِّ اُْ ََّغ َو ِح» أَ ْع َٔ َُ ؛  ََّٚٗ٧ثبَٗبٕ ٣ؾزٔ ٢ث ٚؿ٤و ٌ٤ُٝ , ٙاُٞهٞف رؾزٜب كو. ٜ

ٓ٘بهْخ اثٖ ػبْٕ -:

سٌٔ " :حكى أن رجبلً كان ٌسٌر فى الصحراء وقت الظهٌرة  ،وكانت الشمس ترسل أشعتها
حارا  ،فأحس الرجل بالظمأ " .
الذهبٌة فى كل مكان  ،وكان الو ً
أ -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن -ٔ :معنى (الظمأ)(الشبع – العطش – التعب)
(حارا) (شدٌ ًد – باردًا – ضعٌ ًفا)
ٕ -جمع (وقت) (أوقاتون – وقتون – أوقات) ٖ -مضاد
ً
مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد

ٖٖ

انهغة انعربية

سهسهة ابٍ عاصى

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

(ب) متى كان الرجل ٌسٌر فى الصحراء ؟...............................................
(جـ) كٌف كان الجو وقت سٌر الرجل ؟...........................................
(د) بم أحس الرجل فى هذا الوقت ؟.........................................................
(هـ) استخرج من العبارة السابقة  -:اس ًما ……… ، ..فعبلً……… ، .حر ًفا…………
و) أكمل عائلة الكلمة ٌ :حكى .........................../............./............/............... :
اء........................................................... :
ص ْح َر ِ
هـ ) حلل إلى مقاطع صوتٌة  :اال َّ
 ال ٌَّر ِة ............................................ :
س  –.........................................ال َّظ ِه َ
ش ْم ُ
سٕ " :أخذ الرجل ٌبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك  ،فلما هده التعب  ،وقف تحت شجرة ٌحتمى
بظلها  ،وٌلتقط أنفاسه " .
أ -أكمل - :معنى (ٌلتقط)  –.........جمع (شجرة)  - ..................مضاد (التعب) ............
(ب) لماذا أخذ الرجل ٌبحث عن الماء بلهفة ؟.................................................
(جـ) لماذا وقف الرجل تحت شجرة ؟.........................................
(د) كٌف عثر الرجل على الماء ؟.......................................................
هـ) أكمل عائلة الكلمة  :أخذ .........................../............./............/............... :
الر ُجل ُ ........................................................... :
و ) حلل إلى مقاطع صوتٌة َّ :
ب ............................................ :
اس ُه  – ...........................................ال َّت َع ُ
 أَ ْن َف َز -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
انُىع.............:
...................
...................
هه٢

انًرادف......:
.................

انًضاد.......:
................

اُظٔؤ

انًرادف.....:
.................

انجًهة:

انجًهة:
ى  -أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:

......

......
.....

......

.....

......

.....
صحراء

حٌوانات
.......

انًضاد......:
................

.......

.....

سٖ" :وبٌنما كان الرجل ٌسٌر فى طرٌقه  ،عائدًا إلى داره  ،رأى كل ًبا ٌلهث من شدة العطش
 ما مضاد (عائدًا) ما جمع (كلب)أ  -ما معنى (عائدًا)
ب  -إلى أٌن كان الرجل عائدًا ؟..............................................
ج  -ماذا فعل الرجل مع الكلب ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟...............................................
د  -استخرج من العبارة السابقة  :اس ًما  ، .............فعبلً  ،.................حر ًفا. ............
هـ) أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ ٤َ٣ :و .........................../............./............/............... :
هأِٜ٣ – ............./.........../........./........... : ٟش ........./.........../......../........... :
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 ) ٝؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ ِ َٛ :و٣وَ ِ........................................................... : ٚ
ِ  – .............................................ػَبئِلًا ............................................ :
 اُ َؼطَ ِسٗ :أكمل كل جملة بمشار إلٌه مناسب :
ٔ -هذان  -ٕ.................هؤالء  -ٖ....................هذا .........................
ٗ -هذه  -٘ ..............هؤالء  -ٙ .....................هاتان .......................
س٘ :أكمل كل جملة بضمٌر للمكلم فٌما ٌأتى :
ٔ ....................... -جندٌان شجاعان  ................. -ٕ .مهندس فى مصنع النسٌج .
ٗ ............. -عاملة محبوبة من زمٌبلتى .
ٖ .................. -ممرضات رحٌمات .
٘ ............. -فبلحون متعاونون فى زراعة األرض .

س" :بدأ الرجل ٌبحث عن الماء ثانٌة  ،ووفقه هللا سبحانه وتعالى إلى العثور على بئر ماء "
 مضاد (بدأ) جمع (بئر)أ -هات ما ٌأتى  - :معنى (وقفه)
ب  -لماذا بدأ الرجل ٌبحث عن الماء ثانٌة ؟.............................................
ج  -ماذا فعل الرجل عندما عثر على بئر ماء ؟.......................................
هـ) أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :ثلأ .........................../............./............/............... :
ٝكن  – ............./.........../........./........... :رؼبُ........./.........../......../........... : ٠
 ) ٝؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  :اُؼُضُِ ٞه ........................................................... :
ٍ ْج َؾبَٗ – ............................................. ُٚاُ َٔب ِء ............................................ :
 ُس :7أكمل كل جملة بضمٌر مناسب للمخاطب فٌما ٌأتى :
ٕ .......... -عامبلت بارعات فى تفصٌل المبلبس .
ٔ ............ -بائعان أمٌنان .
ٗ ........... -سباحتان ماهرتان .
ٖ ............ -سباح ماهر .
٘ ......... -سباحون ماهرون .
س :8أكمل كل جملة بضمٌر مناسب للغائب فٌما ٌأتى :
ٕ .............. -تاجر أمٌن .
ٔ ................ -أمهات رحٌمات .
ٗ ............ -أطفال صغار .
ٖ ................ -مهندسة نشٌطة .
 ............... -ٙصدٌقان متعاونان .
٘ ................ -فرشتان جمٌلتان .
س :9عٌن االسم  ،والفعل  ،والحرف فى كل جملة مما ٌأتى :
ٌٔ -ذهب الناس إلى الشواطئ فى الصٌف .......................................................
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ٌٕ -تعلم التبلمٌذ فى المدارس ..................................................
ٖ -فى الصباح ٌقف التبلمٌذ فى صفوف ............................................................
سٓٔ :ضع مكان النقط اسم اإلشارة المناسب فى كل جملة مما ٌأتى :
ٔ ......... -علم ببلدى  ...... -ٕ .جارتان متعاونتان  .......... -ٖ .ثمرة برتقال .
٘ .... -ثبلجة من صنع ببلدى .
ٗ ......... -العبون فائزون فى األلعاب المختلفة .
 .......... -ٙفتٌات مهذبات .
سٔٔ :قراءة متحررة " مع هطول المط ر  ،س قطت أن ا وأخ واتى القط رات ع ى ص فحة نه ر النٌ ل  ،ذل ك
النهر العظٌم  ،شرٌان الحٌاة فى مصر  ،كنت فرحة للغاٌة بأننى أصبحت جز ًءا من هذا النهر الخاد " .
أ -أكمل - :معنى (هطول المطر)  ،..................جمع (صفحة) .........
 مفرد (القطرات)  – ..............مضاد (فرحة) ...................ب -متى سقطت قطرة الماء  ،وأخواتها القطرات على صفحة نهر النٌل ؟
.............................................................................................
جـ -صف نهر النٌل  ،كما ورد فً العبارة السابق ؟........................................
د -لماذا كانت قطرة الماء فرحة للغاٌة ؟......................................................
هـ -استخرج من العبارة  :اس ًما  ،...........فعبلً، .........حر ًفا ......اسم إشارة..........
و) أكمل عائلة الكلمة  :سقطت .........................../............./............/............... :
أصبح  – ............./.........../........./........... :كنت ........./.........../......../........... :
ز ) حلل إلى مقاطع صوتٌة  :القطرات........................................................... :
 النٌل  – .............................................العطٌم ............................................ :ضمٌرا للمتكلم فى كل جملة مما ٌأتى :
سٔٔ :ضع مكان النقط
ً
ٕ ..... -معلمتان نشٌطتان .
ٔ ..... -العبان نشٌطان .
ٗ ......... -تلمٌذات متفوقات .
ٖ ........... -طبٌب أعمل بإخبلص .
٘ ........... -صناع ماهرون فى العمل .
ضمٌرا للغائب فى كل جملة مما ٌأتى :
سٕٔ :ضع مكان النقط
ً
ٕ ............... -مرشدان سٌاحٌان .
ٔ ........ -مهندس زراعى.
ٖ ............... -ممرضتان رحٌمتان بالمرضى  .......... -ٗ .رجال شرطة .
٘ .................. -عامبلت ٌجدن تفصٌل المبلبس .
ضمٌرا للمخاطب فى كل جملة مما ٌأتى :
سٖٔ :ضع مكان النقط
ً
ٕ ............ -جنود مصرٌون .
ٔ ............ -جندٌان مصرٌان .
ٗ ............. -فتاتان مجتهدتان .
ٖ ............ -فبلحات مصرٌات .
 ............ -ٙفتاة مصرٌة .
٘ ............. -جندى مصرى .
سٗٔ :أكمل كل جملة مما ٌؤتى بمبتدأ مناسب مما بٌن القوسٌن :
(المدرسة – البٌت – القرٌة)
ٔ ...... -أصؽر من المدٌنة .
(الحشاش – الحدٌقة – القرى)
ٕ ........... -ثمارها ناضجة .
(البرد – البرودة – الحر)
ٌٖ ............ -شتد فى الصٌؾ .
(الحر – المطر – البرد)
ٌٗ ............. -سقط شتاء
س٘ٔ :عٌن المبتدأ  ،والخبر فى كل جملة مما ٌؤتى :
ٕ -الكتاب جدٌد .
ٔ -الحدٌقة جمٌلة .
ٗ -العلم نافع .
ٖ -العلم نور .
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نصوص

الدرس الثالث  :النٌل هو الكوثر
ألمٌر الشعراء  /أحمد شوقً

ٍو اُؾ٤بح
الوحدة الثانية  :أُبء ُّ

اُزؼو٣ق ثبُْبػو  -:أحمد شوقً أمٌر الشعراء ولد بالقاهرة عام ٓ ٔ87م  ،وحصل على الشهادة النهائٌة فً
الحقوق من فرنسا  ،ولقب بؤمٌر الشعراء وتوفى عام ٕٖٔ9م
ومن أهم أعمالهٔ -العدٌد من دواوٌن الشعر جمعت باسم الشوقٌات.
ٕ -العدٌد من المسرحٌات الشعرٌة مثل (مسرحٌة مصرع كلٌوباترا ،مسرحٌة مجنون لٌلى)...

ٜٗو اُ٘ ٖٓ َ٤أػظْ أٜٗبه اُلٗ٤ب ٝ ,أًضوٛب ً
ٝ , ٫ٞٛأػنثٜب ٓب ًء  ُٚ ,ك َٚػظ ْ٤ػِ ٠أُٖو ٖ٤٣؛ كؼِ٠
ٙلبك ٚرل ٘٤ع٘بر ٚثبُق٤واد ٝ ,ػِ ٠آزلاكْٗ ٙؤد أػظْ اُؾٚبهاد ٓ ٖٓٝ ,بئ ٚاُـي٣و ٗو١ٝ
ٗٝور ٖٓٝ , ١ٞف٤و ٙاُٞك٤و ٗيهع ٗٝؤًَ .
اُ٘ٔ
ٔـ عٔبٍ اُ٘ٝ َ٤هٝػخ ٓ٘ظوٙ

والجــــــنة شاطـــئه األخضـــر
النٌل العــــذب هو الــــكوثــــر
مـــا أبهـــً الخــلد وما أنضــر
رٌـــان الــصـفـحة والمـــــنظر
ٕـ خٌرات النٌل وفضله
الســــاقـً الناس وما ؼرســوا
البـحـــر الفــــٌاض الـقـــــدس
والمــــنعـــم بالـقـطـــن األنـــور
وهــــو المنـــوال لـمـا لبســوا
ٖـ خصوبة أرض مصر
مــــن مـنــبــعــــه وبـحـٌـرتــه
حـــبــشً اللـــون كجـــٌـــرته
لــــونـــا كالـمـسـك وكـالـعـنـبـر
صــــبـػ الشـطـٌـن بـسـمـرتـه
أٌُِخ
اٌُٞصو
ه٣بٕ

ٓؼ٘بٛب
ٜٗو ك ٠اُغ٘خ
ًض٤و أُبء

أٌُِخ
ؿوٍٞا
أث٠ٜ

ٓؼ٘بٛب
ىهػٞا
أؽَٖ ٝأعَٔ

أث٠ٜ
اُقِل

أؽَٖ ٝأعَٔ
اُجوبء

أٗٚو
أُ٘ٞاٍ

اُل٤بٗ

ًض٤و أُبء

اٞٗ٧اه

أعَٔ
اُنَ٘٣ ٟظ
اُؤبُ
اً٧ضو ث٤بٙب ً

ؽجْ ٠إُِٞ

اُولً
اُؼنة

اُطبٛو أُجبهى
اُؾِٞ

ٕجؾ

ُٝ ٕٞفٚت

ٓ٘جؼٚ
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ٓؼ٘بٛب
أٌُِخ
ثؾ٤وح ربٗب
ثؾ٤ورٚ
أَُي ٝاُؼ٘جو ٗٞػبٕ ٖٓ اُط٤ت
هائؾزٜٔب ٤ٛجخ
اُجَزبٕ ٝاُؾل٣وخ
اُغ٘خ
اً٧ضو ث٤بٙب ً
اٞٗ٧اه
ُ ٠ٔٛ ٕٞاَُ٘٤
ٓضَ ُ ٕٞأَٛ
اُؾجْخ
ٖٓلهٙ
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أٌُِخ
اُؼنة
اُغ٘خ
ّبٛئ
ا٧فٚو
اُوطٖ
اَُبه٢
أُ٘ٞاٍ
ٓ٘جغ
اُْٜ
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عٔؼٜب
اُ ِؼناة
اُغ٘بد  ٝاُغ٘بٕ
ّٞاٛئ ّ ٝطإٓ
ُ
اُقٚو
ا٧هطبٕ
اَُوبح  ٝاَُبهٕٞ
أُ٘بَ٣ٝ
ٓ٘بثغ
اُْطٛٞ
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أٌُِخ
أث٠ٜ
ُجَٞا
اُؼنة
اُغ٘خ
اُل٤بٗ
ٓ٘جغ
أث٠ٜ
ٍٔورٚ
اُؾِل
اُغ٘خ

ٓٚبكٛب
أهجؼ
فِؼٞا
أُِؼ
اُ٘به
اُوَِ٤
ٖٓت
أهجؼ
ث٤بٚٙ
اُل٘بء
اُ٘به

أٞٙاء ػِ ٠ا٧ث٤بد -:
* ٜٗو اُ٘٣ َ٤ل ٘٤ثٔبئ ٚاُؼنة ًؤٜٗٗ ٚو اٌُٞصو ػَ ٙلبك ٚؽلائن فٚواء .
* ٣جلٝ ٝع ٚاُ٘ َ٤ثل٣ؼب ٔٓ ٞٛٝزِئ ثٔبئ ٚاُؼنة .
* اُٜ٘ٗ َ٤و ٛبٛو ٓجبهى َ٣و ٢اُ٘بً ٣ٝو ١ٝىهػٓٝ ْٜب ؿوٍ ٖٓ ٙٞأّغبه .
*  ٞٛٝاُن ١أٗؼْ ػِٖٓ ٠و ثيهاػخ اُوطٖ ٖ٘٣ ٚ٘ٓٝؼ٬ٓ ٕٞثَ ْٜاُوط٘٤خ اُجٚ٤بء .
* ٜٗو اُ٘٘٣ َ٤جغ ٖٓ ثؾ٤وح ربٗب ثبُٜٚجخ ا٧صٞ٤ث٤خ ٣ٝؤرٓ ٢ؾٔ ٬ثبُطٔ ٢اُنْ٣ ١ج ُٕٞ ٚأ َٛاُؾجْخ
* اُٖ٘٣ َ٤جؾ ّبٛئ ٚ٤ثبُِ ٕٞأٍ٧و اُن ُٕٞ ْٚ٣ ١أَُي ٝاُؼ٘جو ٝىاك ا٧هٗ فٖٞثخ ٔٗٝبء

رؼج٤واد عِٔ٤خ -:
(النٌل العذب هو الكوثر ) تعبٌر جمٌل شبه ماء النٌل بماء نهر الكوثر فً الجنة
( الجنة شاطئه األخضر ) تعبٌر جمٌل ٌ،دل عل شدة جمال النٌل
( رٌان الصفحة والمنظر )تعبٌر ٌدل على كثرة ماء النٌل وجمال منظره .
(ما أبهً الخلد ) أسلوب تعجب ٌدل على شدة جمال النٌل
(البـحـــر الفــــٌاض الـقـــــدس ) تعبٌر ٌدل على طهارة ماء النٌل
(الساقً الناس ) تعبٌر جمٌل شبه النٌل بالساقً الذي ٌسقً الناس
(حبشً اللون كجٌرته ) تعبٌر جمٌل شبه لون طمً النٌل بلون بشرة أهل الحبشة األسمر
(صبغ الشطٌن بسمرته ) تعبٌر جمٌل ،شبه النٌل رساما ٌصبغ الشاطئٌن باللون األسمر
(لونا كالمسك و كالعنٌر ) تعبٌر جمٌل شبه لون طمً النٌل بلون المسك والعنبر

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب -:
سٔ  :ما الصورة التى رسمها الشاعر لنهر النٌل فى البٌت األول ؟ الصورة هى أن نهر النٌل ٌفٌض
علٌنا بمائه العذب  ،كؤنه نهر الكوثر  ،وعلى ضفافه حدائق خضراء  ،ذات أشجار وأزهار
سٕ  :متى ٌبدو وجه نهر النٌل بدٌعا ً ؟ ٌبدو وجه نهر النٌل بدٌعا ً  ،وهو ممتلئ بالماء .
سٖ  :ما الفوائد التى ذكرها الشاعر لنهر النٌل ؟
مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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الفوائد التى ذكرها الشاعر لنهر النٌل  ،هى أنه ٌسقى الناس  ،وٌروى زروعهم  ،وما ؼرسوه من
أشجار  ،وكذلك أنعم على أهل مصر بزراعة القطن األبٌض الذى نصنع منه المالبس القطنٌة .
سٗ  :بم شبه الشاعر نهر النٌل ؟
شبه الشاعر نهر النٌل بنهر الكوثر فى الجنة  ،وعلى ضفافه حدائق خضراء ذات أشجار وأزهار .
س٘  :ماذا ٌوجدعلى ضفاؾ النٌل ؟ على ضفاؾ النٌل حدائق خضراء ذات أشجار وأزهار
س : ٙكٌؾ ٌبدو نهر النٌل  ،وهو ممتلئ بالماء ؟
ٌبدو نهر النٌل بدٌعا ً  ،وهو ممتلئ بالماء  ،وٌزداد رونقا ً وجماالً .
الساقى الناس وما ؼرسوا
س : 7البحر الفٌاض القدس
بم وصؾ الشاعر نهر النٌل  ،كما تفهم من البٌت السابق ؟ وما فائدته ؟وصؾ الشاعر نهر النٌل فً
البٌت السابق بؤنه نهر طاهر مبارك  ،وفائدته ٌفٌض علٌنا بمائه  ،فٌسقى الناس  ،وٌروى زروعهم
 ،وما ؼرسوه من أشجار
والمنعم بالقطن األنور  ،اشرح البٌت بؤسلوبك .
س : 8وهو المنوال لما لبسوا
وهو الذى أنعم على أهل مصر بزراعة القطن  ،ومنه نصنع المالبس القطنٌة الناصعة البٌاض .
س : 9ما المقصود بـ ( المسك والعنبر ) ؟
المقصود بـ ( المسك والعنبر )  :نوعان من الطٌب رائحتهما طٌبة .
سٓٔ  :ماذا ٌحمل النٌل وهو آت من منبعه ؟
ٌحمل النٌل وهو آت من منبعه الطمى األسمر الذى ٌشبه لون بشرة جٌرانه من أهل الحبشة .
سٔٔ  :بم صبػ نهر النٌل شاطئٌه ؟
صبػ نهر النٌل شاطئٌه باللون األسمر  ،الذى ٌشبه لون المسك والعنبر .
س ٕٔ  :كٌؾ ٌبدو وجه النٌل  ،كما تفهم من البٌت الثانى .
ٌبدو وجه النٌل كما أفهم من البٌت الثانى بدٌعا ً وهو ممتلئ بالماء  ،وٌزداد رونقا ً وجماالً .
سٖٔ  :ماذا ٌسقى نهر النٌل ؟
نهر النٌل ٌسقى الناس  ،وٌروى زروعهم  ،وما ؼرسوه من أشجار .
سٗٔ  :ما المحصول الذى أنعم نهر النٌل به على مصر ؟ وما فائدته لنا؟ المحصول الذى أنعم نهر
النٌل به على مصر هو القطن  ،وفائدته نصنع منه المالبس القطنٌة الناصعة البٌاض .

ٓ٘بهْخ اثٖ ػبْٕ -:
س :قال الشاعر :
والجنة شاطئة األخضر
النٌل العذب هو الكوثر
ما أبهى الخلد وما أنضر !
رٌان الصفحة والمنظر
أ -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌأتى :
(أقبح – أجمل – أقوى)
ٔ -معنى (أبهى)
(المناظرات – المنظور – المناظر)
ٕ -جمع (المنظر)
(أحسن – أقبح – أعلى)
ٖ -مضاد (أنضر)
ب -بم شبه الشاعر نهر النٌل ؟ .....................................................................
جـ -ماذا على ضفاف نهر النٌل ؟ ................................................................
د -كٌف ٌبدو نهر النٌل  ،وهو ممتلئ بالماء ؟ ...................................................
هـ -ما الجمال فى قول الشاعر (النٌل العذب هو الكوثر) ؟................................
و ـ أكمل خرٌطة الكلمة :
مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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...................
انًرادف......:
.................

ه٣بٕ
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انُىع.............:
...................

انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

أٗٚو

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
.......................................................
......................................................
ز  -أكمل عائلة الكلمة  :ؼرس .........................../............./............/............... :
سقى – ............./.........../........./........... :حمل ........./.........../......../........... :
ط  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :النٌل ........................................................... :
 اُٖلؾخ  –..........................................ا٧فٚو ......................................... :س  :قال الشاعر :
الساقى الناس وما غرسوا
البحر الفٌاض القدس
والمنعم بالقطن األنور
وهو المنوال لما لبسوا
أ -هات  :معنى (القدس) ............وجمع (البحر) ...........ومضاد (لبسوا). .............
ب -بم وصف الشاعر نهر النٌل  ،كما تفهم من البٌت األول ؟ وما فائدته ؟
............................................................................................................
ج  -اشرح البٌت الثانى بأسلوبك .
............................................................................................................
د  -اكتب بٌتا ٌدل على :أن النٌل كأنه نهر اكوثر وعلى ضفافه حدائق ذات أشجار وأزهار ؟
............................................................................................................
و  -أكمل عائلة الكلمة  :لبس .........................../............./............/............... :
شرب – ............./.........../........./........... :جعل........./.........../......../........... :
الفٌاض ........................................................... :
ز  -حلل إلى مقاطع صوتٌة :
ُ
 القدس  – ...........................................األنور............................................ :س َعاصِ َم ُة فلَ ْسطِ ٌن »َ *.ما ا ْل َف ْر ُق فِى ا ْل َم ْع َنى َب ٌْنَ َكلِ َم ِة
س»  « ،ا ْلقُدْ ُ
اض ا ْلقُدْ ُ
حـ ـ «ا ْل َب ْح ُر ا ْل َف ٌَّ ُ
س) فِى ا ْل ُج ْملَ َت ٌْ ِن؟
(ا ْلقُدْ ُ
ط ـ أكمل خرٌطة الكلمة :
انُىع.............:
...................

انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

اُل٤بٗ

انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

اُولً

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
.......................................................
س  :ضع اسم اإلشارة المناسب فى كل جملة مما ٌأتى :
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ٕ .................... -فتاتان مهذبتان .
ٔ .............. -رجبلن طوٌبلن .
ٗ ............ -سباحة ماهرة .
ٖ ....... -العب ماهر .
 ........... -ٙالعبات مصرٌات .
٘ ......... -العبون ماهرون .
خبرا مناس ًبا مكان النقط فى كل جملة مما ٌأتى :
س  :ضع ً
ٕ -األسد ...............
ٔ -البحر ....................
ٗ -البرتقال ................
ٖ -الحصان .......................
س  :قال الشاعر :
من منبعه وبحٌرته
حبشى اللون كجٌرته
لو ًنا كالمسك وكالعنبر
صبغ الشطٌن بسمرته
أ-أكمل  - :معنى (حبشى اللون)  ...........جمع (منبع)  ...........مضاد (منبع) ..........
ب -ما المقصود بـ (المسك والعنبر) ؟ ................................................................
جـ -بم ٌتحمل النٌل وهو آت من منبعه ؟ .............................................................
د -بم صبغ نهر النٌل شاطئً ؟ .....................................................................
هـ -ما الجمال فى قوله الشاعر (صبغ الشطٌن بسمرته) ؟....................................
و  -أكمل عائلة الكلمة  :صبػ .........................../............./............/............... :
زرع  – ............./.........../........./........... :حصد........./.........../......../........... :
ز  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :منبعه........................................................... :
 بحٌرته  – ...........................................المسك............................................ :حـ  -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................

انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

ٓ٘جؼٚ

انًضاد.......:
................

انجًهة:
.......................................................
ى  -أًَٔ ٔـ ٌَّ كٖ

ٕجؾ

انًرادف.....:
.................

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................
ٕـ ّجٌخ أُلوكاد -:
......
.....

.......

النٌل

......

.....

ضمٌرا لمخاطب فى كل جملة مما ٌأتى :
س  :ضع مكان انقط
ً
ٕ .................. -العب عظٌم .
ٔ .............. -العبان متعاونان .
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ٖ ......... -العبات متفوقات  ......... -ٗ .العبتان نشٌطتان  ..... -٘ .تجار أمناء .
س  :رتب كلمات كل سطر  ،لتكون جملة اسمٌة :
ٔ -مضئ – القمر – لٌبلً ..................................................................... .
ٕ -مهتمون – بالزراعة – الفبلحون ........................................................... .
ٖ -بلد – األمن – واألمان – مصر ........................................................... .
صباحا – المدرسة .................................................... .
ٗ -دخلوا – التبلمٌذ –
ً
س  :ضع مكان النقط فعبلً مما بٌن القوسٌن  ،لتكون جملة فعلٌة :
(ٌخرج – ٌشرح – ٌأخذ)
ٔ .......... -المعلم الدرس .
(ٌسمع – ٌفهم – ٌدخل)
ٕ ......... -التبلمٌذ افصل .
(تعٌش – تذهب – ترجع)
ٖ ........... -القرود فى الغابة .
(ٌذهب – ٌزرع – ٌمشى)
ٗ .............. -الفبلح األرض .
س  :أكم كل جملة مما ٌأتى بفاعل مناسب مما بٌن القوسٌن :
(الفبلح – العامل – المعلم)
ٔ -دخل  .........الفصل .
(األسد – التلمٌذ – الحصان)
ٕ -أكل  ............الموز .
(التبلمٌذ – الصٌادون – البائعون)
ٖ -سمع  ........الدر .
س  :رتب كلمات كل سطر  ،لتكون جملة فعلٌة :
ٔ -الفبلح – ٌجنى – الثمار – من – الشجر ......................................... .
ٕ -السمك – ٌصطاد – من – الصٌاد – الماء ......................................... .
ٖ -فى – الربٌع – الجو – ٌعتدل .............................................. .
ٗ -الحر – فى – الصٌف – ٌشتد .....................................................................
س :حول الجملة الفعلٌة إلى جملة اسمٌة  ،والجملة االسمٌة إلى جملة فعلٌة فٌما ٌأتى :
ٌٔ -فٌض نهر النٌل فى الصٌف ................................................
ٕ -النٌل ٌروى أرض مصر .....................................................
ٖ -العصافٌر تقف على األشجار ................................................
ٌٗ -فرح الناس بقدوم الربٌع ..........................................

ً  :هِ َوا َءح ُٓز ََؾ ِّوهح اُ ُٔ ْؾزَ ٟٞا ْه َوأ اُلِ ْو َوحَ ا٥رِ٤خَ ,صُ َّْ أَ ِع ْت:

َؼبكح ,كَ
«ْ َ٣ج ُ
َؼبكح
ت ٌَِّٖ َُٝ ,اُ َّ
جؼ٘ اَُّ٘بً ٣ظُ٘ ٕٞإََّٔ اُ َّ
ُ
ؾش َع ِٔ٤غ اَُّ٘بً َػٖ اُ َّ
َؼب َكح كِ ٠اُ َٔب ٍِ ٝاُ َٔ ْٖ٘ ِ
َؼب َك ِح َٝؽوَّن َُ َي َٓب رزٔ٘.»٠
 ٠ٙهللا َػ ْ٘ي َٓ ٨هَِجي ثِبُ َّ
اُؾوِ٤وَّ٤خ كِ ٠اِه َ
َ
ٙبء هللا ػ َّي ٝع ََّ ,كَب ِ َما َه ِ
ٖ ِؾ٤ؾخ َٓ ٌَبٕ اُُّ٘و:ٜ
( أ ) أَ ًْ َِٔ ثِبُ ٌَِِٔخ اُ َّ
ٔ ــ ْ َ٣ج ُ
َؼبكحَ كِ ٠اُ َٔب ٍِ َ................ ٝ
ؼ٘ اَُّ٘بً إََّٔ اُ َّ
ؾش َعٔ٤غ اَُّ٘بً َػٖ  ٕ ................ــ َ٣ظُّٖ ثَ ُ
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َبثو ِخ؟
( ة ) أَ َ
اُؾوِ٤و٤خ ًَ َٔب كَٜٔذ ِٓ َٖ اُلِ ْووح اُ َّ
ِ َٗ ٖ٣غل اُ َّ
َؼبكح َ
«رقوط ك ٠اُغبٓؼخ٘٣ ُْٝ ,زظو اُٞظ٤لخ اُؾٌ٤ٓٞخ ٌُٚ٘ٝ ,اّزوى ٓغ ثؼ٘ ىٓ٬ئٝ ٚارغٜٞا اُ ٠اُٖؾواء
اُٞاٍؼخٝ ,رؼبهلٝا ػِّ ٠واء هطؼخ أهٗ ٖٓ اُلُٝخ ػِ ٠إٔ َ٣لكٝا صٜٔ٘ب ػِ ٠أهَب ٛثؼل اٍزٖ٬ؽٜب
ٝىهاػزٜبٗٝ ,غؼ أُْوٝع ٝأكبكٝا ٝ ْٜ٘ٛٝإٔجؾٞا ٖٓ ا٧صو٣بء».
( أ ) رق٤و ا٩عبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُو:ٖ٤ٍٞ
ٔ ــ ٓؼ٘( ٠ا٧صو٣بء)( :ا٧ه٣ٞبء ــ إ٧ؾبء ــ ا٧ؿ٘٤بء)
ٕ ــ ٓٚبك (ٗغـــؼ)( :ػـٔــَ ــ كــْـــَ ــ ٕـؼــل)
( ة ) ً٤ق ٍلَّك اُْبة ٝىٓ٬إ ٙصٖٔ هطؼخ ا٧هًٗٔ ,ب كٜٔذ ٖٓ اُلووح؟
( عـ ) ٙغ ػٓ٬خ (✓) أٓبّ اُؼجبهح اُٖؾ٤ؾخٝ ,ػٓ٬خ (✗) أٓبّ اُؼجبهح اُقطؤ:
)
ٔ ــ اُٖؾواء  ٫هٔ٤خ ُٜب ٗ ٫ٝلغ كٜ٤ب( .
)
أهثبؽب ًض٤وح( .
ٕ ــ ٗغؼ اُْجبة كْٓ ٠وٝػٝ ْٜؽووٞا
ً
ٍو
َ َّٔ ٠اُ ٌَ َْ ًَ ٞت اُ َٔبئِ َّ .٠كَبُ َٔب ُء ْ َ٣
بؽزٝ ,ٚاُ َٔب ُء ُّ
«َٗ ْؾُٖ َٗ ِؼ ُ
َ َ
ْ َـ َُ َ ٓ ِٖٓ :ٔ7
َٗ ُ٣ َٞ ُٛ َٝ ,
َ ِ٤ػَِِ ًَ ًَٞ ٠
ت اْ َ٧ه ِ
 ٕٞكِ٠
ٍزِق َلا َّ اُ َٔب ِء ِٞ٣ٝصِ َُ٣ٝ َُٚٗٞوكُ َ
ً َُ٣ ٫ؾَُ٘ َ
 ٕٞا ْ
اُؾ٤بح ُٔ٣ٝضَِّ ِ ِْٖٓ :٘7ع ْ
َ ِْ ا َِ ْٗ ٩
َ
َبًَٕ َٝ ,ضٌِ ٤و ِٓ َٖ اَُّ٘ب ِ
ٍزِق َل ِاّ اُ َٔب ِء
ٖ٘بثِ٤و اَُّزِ ٠رََ َٔ ُؼ ثِب ْ
غت اُ ُٔ َؾبكَظَخ َػَِ ٠اُ َٔب ِء ثِب ْ
ٍزِ ْق َلا ِٓ ٠ٌَ َُِٝ ,ٚرَ ْ
ا ْ
ٍزق َلاّ اُ َّ
اُؾ٤بحُ ُ َ٣
َزَ ِٔو َ
ٍ َ
اُؾ ِل٣ضخْ ِٓ ,ضَ :اُ َّو ٟثِبُزَّ٘وِٝ ٜ٤اُ َّو ٟثبُ َّوُ».
بع ِخٝ ,ا ْ
وم اُ َّوَ ٟ
اُؾ َ
َ َت َ
َؽ َ
زق َلاّ ِ ُٛ
َ
بٕ اُُّ٘وَ:ٜ
ٖ ِؾ٤ؾخ َٓ ٌَ َ
( أ ) أ ًْ ِٔ َْ ثِبُ ٌَِِ َٔ ِخ اُ َّ
ت ............................
ٔ ــ َ ُ٣
ٗ ثِبُ ٌَِ ًَ ٞ
َ َُّٔ ًَ ًَٞ ٠ت اْ َ٧ه ِ
لاّ  .......................اُ َِٔ٤ب ٙاَُّزِ ٠رُٞكو اُ َٔبء.
غت ا ْ
ٕ ــ ُ َ٣
ٍزِ ْق ِ
ٍ َْٔ ُِ ِٖ ٤ب :٠َِِ٣
( ة ) رقَّ٤و اُ َّ
اة ِٓ َّٔب ثَ ْ َٖ ٤اُوَ َْ ٞ
ٖ ََ ٞ
ٍوائو)
ٍواه ــ أُ ْ
ٍ ّو)( ......... :أَ ْ
ٍوح ــ َ
ٔ ــ َع ْٔغ ًَِِ َٔخ ( ِ
روزوة)
ٗ(.أَه َُّ ــ أًج ُو ــ
َجَخ اَُ٤بثَِخ ْ ِٗ ِْٖٓ .........
ٕ ــ ِٗ ْ
ُ
َجخ اُ َٔب ِء َػََِ ٠
ٍ ْطؼ اْ َ٧ه ِ
َبثِوَ ِخ.
ٍجًب ُِِلِ ْو َو ِح اُ َّ
( عـ ) َ
ْ ٙغ ػُ٘ َٞاًٗب َُٓ٘ب ِ

مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد

ٖٗ

سهسهة ابٍ عاصى

انهغة انعربية

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

نماذج على " النٌل العذب " مجاب عنها للتدرٌب على االمتحان
 ٝاُغ٘خ ّبٛئ ٚا٧فـٚــو
(أ)اُ٘ َ٤اُؼنة  ٞٛاٌُٞصـو
ٓب أث ٢ٜاُقِل ٓ ٝب أٗٚو
ه٣بٕ اُٖلؾخ  ٝأُ٘ظو
ًٔ ٛ :بد ٓواكف ( اُؼنة ) ٝ ,عٔغ ( اُغ٘خ ) ٚٓٝ ,بك ( أث. ) ٢ٜ
ًٕ ٓ :ب اُٖٞهح اُز ٢هٍٜٔب اُْبػو ُٜ٘و اُ٘ َ٤ك ٢اُج٤ذ ا ٍٝ٧؟
ًٖ ٓ :ز٣ ٢جلٝ ٝعٜٗ ٚو اُ٘ َ٤ثلً ٣ؼب ؟
ًٗ ٓ " :ب أث ٢ٜاُقِل ٓ ٝب أٗٚو " ٓب ٗٞع اٍِٞ٧ة ؟ ٝػ٣ ّ٬لٍ ؟
ا٩عبثخ  -:عـٔ ٓ :واكف ( اُؼنة )  :اُط٤ت  ,اُٖبُؼ ُِْوة ٝ ,عٔغ ( اُغ٘خ )  :اُغ٘بٕ  ٝاُغ٘بد ٚٓٝبك (
أث : ) ٢ٜأهجؼ .
عـٕ ٕٞ :ه اُْبػو ٜٗو اُ٘ َ٤ثٜ٘و اٌُٞصو ك ٢اُغ٘خ .
عـٖ ٣ :جلٝ ٝعٜٗ ٚو اُ٘ َ٤ثلً ٣ؼب ػ٘لٓب ً ِٞٔٓ ٌٕٞ٣ءا ثبُٔبء رؾ ٜ٤ث ٚاُؾلائن  ٝاّ٧غبه .
عـٗ ٓ " :ب أث ٢ٜاُقِل ٓ ٝب أٗٚو " أٍِٞة رؼغت ٣لٍ ػِ ٢عٔبٍ ٜٗو اُ٘. َ٤
اَُبه ٢اُ٘بً ٓٝب ؿوٍٞا
(ة)اُجـؾو اُل٤ـبٗ اُوـلً
ٝأُ٘ــؼْ ثبُوــطٖ اٗ٧ـــٞه
 ٞٛٝأُ٘ٞاٍ ُٔب ُجَٞا
ًٔ ٛ :بد ٓواكف ( اُولً ) ٚٓٝ ,بك ( ؿوٍٞا ) ٝ ,عٔغ ( أُ٘ٞاٍ ) .
ًٕ ٓ :ب اُلٞائل اُز ٢مًوٛب اُْبػو ُٜ٘و اُ٘ َ٤؟
ًٖ ٓ :ب اُغٔبٍ ك ٢اُزؼج٤و ا٥ر " ٢اَُبه ٢اُ٘بً " ؟
ا٩عبثخ  -:عـٔ ٓ :واكف ( اُولً )  :اُطبٛو أُجبهى ٚٓٝ ,بك ( ؿوٍٞا )  :ؽٖلٝا
ٝعٔغ ( أُ٘ٞاٍ )  :أُ٘ب. َ٣ٝ
عـٕ  :كٞائل ٜٗو اُ٘ َ٤أٗ٣ ٚل ٘٤ػِ٘٤ب ثبُٔبء كَ٤و ٢اُ٘بً ٣ ٝو ١ٝىهٝػٓٝ ْٜب ؿوٍ ٖٓ ٙٞأّغبه ٞٛٝ
اُن ١أٗؼْ ػِ ٢أٖٓ َٛو ثيهاػخ اُوطٖ اُن ١رٖ٘غ ٓ٘ ٚأُ٬ثٌ اُوط٘٤خ اُ٘بٕؼخ اُج٤بٗ .
عـٖ  " :اَُبه ٢اُ٘بً " رؼج٤و عٖٔٞ٣ َ٤ه ٜٗو اُ٘ َ٤ثبَُبه ٢اُنَ٣ ١و ٢اُ٘بً .
ٓـٖ ٓ٘جـؼ ٝ ٚثؾـ٤ورـٚ
(ط)ؽجْ ٢اُِـً ٕٞغـ٤ورٚ
ُٗٞب ًبَُٔي ً ٝبُؼ٘جو
ٕجؾ اُْط ٖ٤ثَٔورٚ
ًٔ ٛ :بد ٓٚبك ( ٓ٘جغ ) ٓ ٝ ,واكف ( ٕجؾ )  ٝ ,عٔغ ( ُ. ) ٕٞ
ًٕ  ٖٓ :أ٘٣ ٖ٣جغ ٜٗو اُ٘ َ٤؟ ٓٝبما ٣ؾَٔ ٓؼ ٚ؟
ًٖ ٓ :ب اُغٔبٍ كٛ ٢نا اُزؼج٤و " ٕجؾ اُْط ٖ٤ثَٔور " ٚ؟
ا٩عبثخ  -:طٔ ٚٓ :بك ( ٓ٘جغ ) ٖٓت ٓ ٝ ,واكف ( ٕجؾ ) ُٝ ٕٞفٚت  ٝ ,عٔغ ( ُ) ٕٞأُٞإ .
طٕ ٘٣ :جغ ٖٓ ثؾ٤وح ربٗب ثبُٜٚجخ ا٧صٞ٤ث٤خ ٣ٝ ,ؤرٓ ٢ؾٔ ٬ثبُطٔ ٢أٍ٧و .
طٖ ٕ " :جؾ اُْط ٖ٤ثَٔور " ٚتعبٌر جمٌل ،شبه النٌل رساما ٌصبغ الشاطئٌن باللون األسمر
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قواعد وتطبيقات
 -1أقسام الكالم  :االسم والفعل والحرف

انكهًـــــة
 -2فعل

 -1اسم

 -3حرف

هو ما دل على إنسان ،أو نب ات ،أو ه و م ا دل عل ى ح دث ف ى ه و ك ل لف ظ ال ٌظه ر
معناه كامبل إال مع غٌره.
حٌوان ،أو جماد ،أو مك ان ،أو ص فة ،زمن معٌن
مثل:
مثل:
أو معنى.
ٔ -إنس ان  :مثللل ر للل – معمللم – املرأة – يمر لى – يسللير – يقللف – قللال – (من – فلى – عملى – إللى –

سللللللعا – أحملللللل – ن للللللار – عامللللللل –

يح ث – يبحث -ركب – يسافر –

ٕ -حٌوان  :مثل كمب – عصفور – سمك

فرحللللللت – يفللللللوت – سللللللاع ت –

 -3نب ات  :مثللل رل رة – برتقللال – زرع –

.

ممرضة – الصيا – الص يق.

– طائر – الطيور – حمام – ب – قطة.

الثملللار – الفاكيلللة – الحبلللوب – الملللوز –

ركب – ذاكر – يت رب – حزنلت –

ىللل – أو – و – أن – لللل -
بل  -إن – عن ).......

اسللتنذنت – أذن – سللم – وافللق

البقوليات.

ٗ -جم اد  :مثللل برللب – مقعل – سللحاب

– رلللللمس – القملللللر – السللللليارة – قملللللم –

الكتاب – المنض ة.

٘ -مكان  :مثل م رسة – رارع – القلاىرة
– سوىاج – الم ينة – الحقول – الوطن .

 -ٙصفة  :مثل عالية – كبيرة – صغير –
ررير – بير .

 -7معن ى  :مثللل المرللاركة – المعاونللة –

الص اقة – الحب

 -8أس ماء اإلش ارة – األس ماء الموص ولة
– الضمائر .
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القاعدة-:

الكممة ثالثة أنواع :اسم – فعل – حرف
 -1االسم :ما ل عمى إنسان،أو نبات،أو حيوان،أو ما ،أو صفة ،أو معنى.
 ومن عالمات االسم :ال – التنوين – التاء المربوطة -بول حرف ال ر عميو . -2الفعل :ما ل عمى عمل يحصل فى زمن معين.
 ومن عالمات الفعل :ي ل عمى أمرين ح ث  +زمن -3الحرف :كل لفظ ال يظير معناه كامال إال مع غيره.
مثل(:من  -إلى – عن – عمى– فى– بلل – لل  -ك– ىل – و – أن – إن – إال – ثم  -أو)

رله٣جبد

سٔ :عٌن كل اسم فى كل جملة مما ٌؤتى  ،وبٌن نوعه :
ٕ -تجرى فاطمة ٌ -ٖ .زأر األسد ٌ -ٗ .ؽرد البلبل .
ٔ -أحمد ٌرسم قطة .
٘ -نفتح الباب  -ٙ .نؽلق انافذة  -7 .أذهب إلى المدرسة  -8 .أكلت موزة .
سٕ :ضع كل اسم فً مكانه المناسب  ،ثم بٌن نوعه ( :الثعلب – الحصان – صفاء – الكتاب –
أحمد  -القطن)
ٕ ......... -طبٌبة ماهرة .
ٔ.................... -جندى شجاع .
ٗ ............ -حٌوان ألٌؾ .
ٖ .............. -خٌر جلٌس .
 ............. -ٙتتفتح لوزاته .
ٌ٘ ............. -جرى بسرعة .
سٖ :ضع مكان النقط اس ًما مناس ًبا  ،ثم بٌن نوعه :
ٕ -نجلس فى المدرسة على ..................
ٔ............. -عنقها طوٌل .
ٗ .............. -طائر جارح .
ٖ -اشرب الماء من ..................
 -ٙال أقطؾ ..............الحدٌقة .
٘ -نسمع صهٌل ....................
سٗ :بٌن كل اسم فى الجمل اآلتٌة :
ٕ -لون النبات أخضر .
ٔ -نرفع العلم على السارٌة .
ٗ -الطبٌب ٌعالج المرضى .
ٖ -نضع الكتب على الرفوؾ .
٘ -نقرأ الصحؾ  ،ونسع المذٌاع .
س٘ :اقرأ ثم أجب  " :مرضت (هند)  ،وانقطعت عن المدرسة  ،فحزنت (سناء) لمرضها  ،وخافت
أن ٌفوت (هند) بعض ادروس  ،استؤذنت (سناء) والدها أن تقوم بمساعدة (هند) فى دروسها ،
فؤذن لها " .
استخرج من هذه الفقرة خمسة أسماء وخمسة أفعال  ،وثالثة حروؾ ..................................................................................................
س٘ :عٌن كل فعل مما ٌؤتى  ،ثم اكتبه مكان النقط :
)
(
ٌٔ -تقدم العلم ٌو ًما بعد ٌوم .
)
(
ٌٕ -طول اللٌل فى الشتاء .
)
(
ٌٖ -نظم الشرطى المرور .
)
(
ٗ -اظزهار تتفتح فى الربٌع .
)
(
٘ -القمر ٌظهر لٌالً .
س :ٙاختر الفعل المناسب مما بٌن اقوسٌن  ،وضعه مكان النقط :
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( ٌفرح – ٌحزن – ٌبكى)
ٔ ............ -الناجح بنجاحه .
(ٌتقم – ٌفوز – ٌخسر)
ٕ ........... -المجتهد بالجائزة.
(ٌعلم – ٌعٌش – ٌفهم)
ٖ ........... -األسد فى الؽابة .
(ٌهبط – ٌسقط – ٌعلو)
ٗ ............. -الطائر فى الجو .
س :7ضع كل فعل فً مكانه المناسب مما ٌؤتى ( :تبعث – ٌحكم – قال – نام – ٌنزل)
ٕ -أشعة الشمس  ..............الدؾء .
ٔ ............ - -المطر من السماء .
ٗ ............ -القاضى بالعدل .
ٖ ............... -الشاهد الحق .
٘ ............ -الطفل فى الفراش .
س :8ضع فعالً مناس ًبا مكان النقط فٌما ٌؤتى :
ٕ ................ -الدٌك قبل شروق الشمس .
صباحا .
ٔ ........... -الشمس
ً
ٗ ............... -المإذن على المئذنة .
ٖ.............. -الشمس وراء األفق .
٘ ................ -السمك فى الماء .
س :9اقرأ  :وضع خ ًطا تحت كل فعل :
" مصر منبع خٌر فى ماضٌها وحاضرها  ،وستبقى بفضل هللا بخٌر  ،فقد حباها هللا أسباب الحٌاة ،
التى تجعل أبناءها ٌعٌشون عٌشة راضٌة .
سٓٔ :ضع خ ًطا تحت كل حرؾ فى الجمل اآلتٌة :
ٔ -أخذت هدٌة من ابى ٕ -أتوكل على هللا ٖ -أبتعد عن أصدقاء السوء ٗ -مدرستى فى القاهرة .
٘ -بالحجرة أثاث  -ٙ .للباب قفل  -7 .ذهبت فى الصٌؾ إلى اإلسكندرٌة .
سٔٔ :اختر الحرؾ المناسب مما بٌن القوسٌن  ،واكتبه مكان النقط :
(على – فى – إلى)
ٔ -أركب  ................السٌارة .
(من – إلى – على)
ٕ -سمعت األخبار  ................المذٌاع .
(من – فى – إلى)
ٖ -أذهب  ................األقصر .
(فى – إلى – على)
ٗ -أضع األطباق  ............المائدة .
(لـِ – بـِ – َعلَى)
٘ -نضرب الكرة  ................المضرب .
سٕٔ :ضع الحرؾ المناسب مكان النقد مما ٌلً ( :من – فى – عن – على – إلى – بـ)
ٔ -أصلى دائ ًما  .............المسجد  -ٕ .إذا دخلت المدرسة  ،سلمت  ............زمالئى .
ٖ -نؤخذ اعسل األبٌض  .......النحل  -ٗ .أبتعد  ....................الزحام .
٘ -ألعب  ..................الكرة .
مناب مكان النقط فٌما ٌؤتى :
سٖٔ :ضع حر ًفا
ً
ٔ -رأٌت  .............التلٌفزٌون مسرحٌة  -ٕ .ركبت  ...................ظهر الحصان .
ٗ -أبتعد  ...........إٌذاء الناس .
ٖ -جمعت الثمار  ..............الشرة .
سٗٔ :اقرأ ما ٌؤتى  ،وضع خ ًطا تحت كل حرؾ :
"وطنى مصر الؽالٌة  ،ات التارٌخ العرٌق  ،والحضارة العظٌمة  ،على أرضها نشؤت  ،ومن خٌرها
تؽذٌت  ،وتحت سمائها ترعرعت  ،بخٌاتى أفدى وطنى  ،وفى سبٌله أعمل لٌل نهار  ،حتى ٌتقدم
إلى األمام مع الدول الناهضة" .
س٘ٔ :استخرج من كل جملة مما ٌؤتى ( :االسم  ،الفعل  ،الحرؾ)
ٕ -نحرص على الصداقة .
ٔ -الصدٌق أخ لصدٌقه .
ٌٗ -جب الحرص على اإلخالص للصدٌق .
ٌٖ -جب أن تحسن اختٌار الصدٌق .
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قواعد وتطبيقات
 -2الجملة االسمية
هى الجملة التى تبدأ باسم وتتكون من (مبتدأ – خبر)
ٕ .خبر  :وٌكون مرفوعا .
ٔ .مبتدأ  :وٌكون مرفوعا .
مثال  :البحر واسع .
*البحر  :مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة * .واسع  :خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة
سٔ :عٌن الجملة االسمٌة مما ٌأتى :
ٌٖ -طلع الفجر
ٕ -العدل أساس الملك .
ٔ -الحق واضح .
 -ٙالسماء صافٌة .
٘ -الجو معتدل .
ٌٗ -متد الظل .
سٕ :عٌن المبتدأ والخبر فى كل جملة مما ٌأتى واضبطهما :
ٖ -الصبلة واجبة .
ٕ -الجندى شجاع .
ٔ -الوطن عزٌز .
 -ٙالفاكهة ناضجة .
٘ -الشجرة مثمرة .
ٗ -المئذنة عالٌة .
سٖ :اختر المبتدأ المناسب مما بٌن القوسٌن  ،وضعه مكان النقط فٌما ٌأتى :
(البحر – النٌل – الشجر)
ٔ .......... -عب الماء .
(الصانع – المصنع – البساط)
ٕ ............. -مزخرف .
(الورق – القلم – الطعام)
ٖ ................. -لذٌذ .
(التفاح – الموز – الخٌار)
ٗ ....... -أخضر .
سٗ :اختر المبتدأ المناسب مما ٌأتى  ،وضعه مكا النقط فى الجمل اآلتٌة :
(الشتاء – السماء – الشارع – الكعبة – النخلة)
ٖ ........ -شدٌد البرد .
ٕ ...... -بٌت هللا .
ٔ .............. -عالٌة .
٘ ............. -مزدحم .
ٗ ........... -غائمة .
س٘ :ضع مكان النقط مبتدأ مناس ًبا :
ٕ ................... -ظاهر باللٌل .
ٔ ............ -واقف فى المحطة .
ٗ ............. -فاكهة لذٌذة .
ٖ ............ -متؤللئة فى السماء .
 ............ -ٙأمٌن .
٘ ........ -مضئ .
خبر مناس ًبا  ،مما بٌن القوسٌن :
س :ٙضع مكان النقط ً
(عذبة – عذب – صافٌة)
ٔ -السماء ............
(ممتد – ممتدة – جمٌل)
ٕ -الحقول ...........
(ماهرة – حاضرة – ماهر)
ٖ -الطبٌب .............
(ماهر – شجاع – ماهرة)
ٗ -الطبٌبة ..........
(مكروه – محبوب – محبوبة)
٘ -الصادق ............
س( :7مفٌدة – دقٌق – إثم – مكروه – صادق)
ضع مكان النقط فٌما ٌأتى كلمة مناسبة من الكلمات السابقة ثم بٌن ركنى الجملة :
ٖ -المخترعات ....................
ٔ -المؤمن  -ٕ ............المغتاب .......
٘ -بعض الظن ................
ٗ -الحاسب اآللى ............
مناسب مكان النقط فٌما ٌأتى :
خبرا
ً
سٓٔ :ضع ً
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ٕ -األسبوع  .........أٌام .
ٗ -القاضى ................
 -ٙالنخلة ..................

قواعد وتطبيقات
الجملة الفعلية
هى التً تبدأ بفعل  :وتتكون من :
ٔ .فعل  :وهو ما ٌدل على حدث وزمن .
* أنواع الفعل  :ماضى – مضارع – أمر .
* إعراب الفعل :
نوع الفعل

إعرابه

الفعل الماضى

فعل ماضى مبنى على الفتح .

الفعل المضارع

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة .

الفعل األمر

فعل أمر مبنى على السكون .

ٕ .فاعل  :وهو الذى ٌقوم بالفعل وٌكون مرفوع .
* إعراب الفاعل  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
ٖ .مفعول به  :وهو الذى ٌقع علٌه الفعل وٌكون منصوب .
* إعراب المفعول به  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
مثال ٌ :شرح المعلم الدرس .
 ٌشرح  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة .. المعلم  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . -الدرس  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .

ملحوظة  :الفعل األمر ال ٌؤتى بعده فاعل وإنما ٌؤتى بعده مفعول به .
سٔ :بٌن نوع كل جملة فٌما ٌؤتى  ،وبٌن ركنٌها األساسٌٌن :
ٕ -انتشرت المخترعات الحدٌثة .
ٔ -عز القانع  ،وذل الطامع .
ٌٗ -حن العاقل اختٌار أصدقائه .
ٖ -تحتفل مصر بؤعٌادها القومٌة والدٌنٌة .
ٌ٘ -ستخرج الؽواص اإلسفنج من البحر .
سٕ :ضع فعالً مناس ًبا مكان النقط  ،تختاره مما بٌن القوسٌن  ،واذكر نوع الجملة :
(ٌهمل – ٌشجع – ٌكره)
ٔ ........... -المصرى مصنوعات بالده .
(نزل – اختفى – ظهر)
واضحا .
ٕ ........... -الحق
ً
(ٌقل – ٌنتقل – ٌفٌض)
ٖ ............... -النٌل فى الصٌؾ .
(تقدم – تشرؾ – تعلم)
ٗ ............. -وائل السباحة فى النادى .
سٖ :اختر الفعل المناسب  ،وضعه مكان النقط ٌ( :زأر – ٌسود – ٌكسب – تلعب)
ٕ .............. -األسد فى الؽابة .
ٔ ............... -قطتى معى .
ٗ ................ -األمن والرخاء فى بالدنا .
ٖ ............ -األمٌن ثقة الناس .
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سٗ :ضع مكان النقط فعالً مناس ًبا  ،وبٌن نوع الجملة :
ٕ ........... -الحرٌر من دود القز .
ٔ .......... -الشرطى المرور .
ٗ ........... -الطفل اللبن .
ٖ ............. -ودود القز ورق التوت .
 .............. -ٙاألرنب الحشاش .
٘ ........ -الناجح بنجاحه .
س٘ :اقرأ الجمل اآلتٌة  ،وبٌن االسمٌة منها والفعلٌة :
صباحا .
ٕ -تشرق الشمس
ٔ -الشمس مشرقة .
ً
ٌٗ -ؽطى السحاب الشمس .
ٖ -الجو معتدل فى الربٌع .
 -ٙالرٌاح عاصفة .
ٌ٘ -كثر المطر فى الشتاء .
س :ٙبٌن الركنٌن األساسٌٌن فى كل جملة مما ٌؤتى :
ٕ -التاجر األمٌن رابح .
ٌٔ -ربح التاجر األمٌن .
ٌٗ -قؾ العصفور فوق الؽصن .
ٖ -البلبل طائر مؽرد .
 -ٙتطٌر الطائرة فوق السحاب .
٘ -النار مشتعلة
س :7اختر مما بٌن القوسٌن اس ًما أو فعالً  ،وضعه مكان النقط  ،ثم اذكر نوع الجملة :
(ٌجتهد – مخلص – ٌستعد)
ٔ ............. -التالمٌذ للرحلة .
(سعٌدة – قدٌمة – ترٌد)
ٕ -الحضارة المصرٌة ..............
(الناس – الصدٌق – ٌظهر)
ٖ ........... -مرآة صدٌقه .
س :8ضع كلمة مناسببة ممبا ببٌن القوسبٌن ثبم ببٌن نبوع الجملبة (الصباروخ – نشبترى – الحباج –
ٌطوؾ)
ٔ ............... -الحاج حول الكعبة ٌ ............... -ٕ .سعى بٌن الصفا والمروة .
ٗ .......... -الفاكهة من الفاكهى .
ٖ ........ -منطلق فى الجو .
***************************************************
س :9ضع مكان النقط كلمة مناسبة ثم بٌن نوع الملة :
ٔ ................ -الحاج من ماء زمزم ٕ ................ -واقؾ فى المحطة .
ٖ ................ -هابطة فى المطار  ................ -ٗ .اإلمام أمام المصلٌن .
سٓٔ :حول كل جملة اسمٌة إلى جملة فعلٌة :
ٔ -أشعة الشمس تدفئ الجو ......................................................................... .
ٕ -الجار ٌساعد جاره ................................................................................ .
ٖ -التلٌفزٌون ٌنقل الصوت والصورة ............................................................... .
ٗ -النبات ٌنمو فى الشمس ........................................................................... .
سٔٔ :حول كل جملة فعلٌة إلى جملة اسمٌة :
ثلجا بالبرودة .......................................................................
ٌٔ -صٌر الماء ً
ٌٕ -تمدد الحدٌد بالحرارة ..................................................................
ٌٖ -تصاعد البخار فى الجو ...............................................................
س :ٔ7رتب كلمات كل سطر  ،وكن جملة اسمٌة مرة  ،وجملة فعلٌة مرة أخرى :
ٔ -تحنو – صؽارها – القطط – على ................................................................ .
ٌٕ -نفق – أوالده – على – األب ..................................................................... .
ٖ -الساقٌة – الماء – إلى – ترفع – القناة .............................................

مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد

انفصم انذراسي األول 9102

ٓ٘

سهسهة ابٍ عاصى

انهغة انعربية

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

الدرس األول  :القرٌة ملك للجمٌع
اُٞؽلح اُضبُضخ  :ى٣بهح اُ ٠هو٣خ ٌ٤ٗٝ

ٔـ ٕلبد ٝ ٌ٤ٗٝؽجُ ٚوو٣زٚ
ّ ٌ٤ٗٝبة ْٗٝ ٜ٤مً٣ , ٠ؼَٔ ٓلهٍب ك ٠اؽل ٟاُوو ٟاُزْٗ ٠ؤ ثٜب ٣ ٌ٤ٗٝ .ؾت هو٣زٝ ٚأِٜٛب ,
٣ ٞٛٝجب ٠ٛثٜب كائٔب أٓبّ إٔؾبث ٚىاٛو ٝثٜبء ّٝبًو ٝ ,أٓبّ أفزٛ ٚلٕٝ ٟل٣وزٜب ٓو. ْ٣

ٕـ ٕلبد أ َٛاُوو٣خ
٣ٝو : ٍٞؽوب  ..إ هو٣زٕ ٢ـ٤وح ٝ ,أِٜٛب ٤ٛجٓ ٕٞزؼبْ٣ , ٕٞٗٝبهى ثؼ ْٜٚثؼٚب ك ٠ا٧كواػ
ٝا٧ؽيإ َ٣ٝ ,ؤٍ ًَ ٓ٘ ْٜػٖ ا٥فو ٣ٝ ,ولّ ُ ٚأَُبػلح اما اؽزبط اُٜ٤ب .
ٝك ٠أَُبء  ,أعٌِ ٓغ إٔؾبثّ ٖٓ ٠جبة اُوو٣خ ك ٠هٖو اُضوبكخ ٗ ,زؾلس ػٖ َٓزوجَ هو٣ز٘ب ,
ٓٝب  ٌٖٔ٣إٔ ٗولٓ ٖٓ ٚفلٓبد .

ٖـ كٝه اُْجبة ك ٢ؽَ ٌْٓ٬د اُوو٣خ
ماد  , ّٞ٣هبٍ ىاٛو  :اُوو٣خ ثٜب ثؼ٘ أٌُْ٬د ٓضَ ٗظبكخ اُْٞاهع ٍٞٝ ,ء اٍزقلاّ أُ٤ب, ٙ
ٝػِ٘٤ب إٔ ٗطِت ٖٓ اُؼٔلح ؽَ ٛن ٙأٌُْ٬د  .كؤٍوع ثٜبء ٣و : ٍٞإ اُؼٔلح  ٞٛأَُئ. ٍٞ
ٗ ٫ ُْٝ : ٌ٤ٗٝجلأ ٗؾٖ ثؤٗلَ٘ب ؟! ُول رؼٞكٗب مُي  ,صْ ٗطِت ٖٓ اُلُٝخ إٔ رَوع ثٔل ٣ل اُؼٕٞ
ٝأَُبػلح  َٛ٧هو٣ز٘ب ؛ ُزٌَٔ ٓؼ٘ب ٓب ثلأٗب ك ٠ر٘ل٤ن. ٙ

ٗـ اُوو٣خ اُ٘ٔٞمع٤خ
ّبًو  :ػ٘لى ؽن ٣ب ُ . . ٌ٤ٗٝول ٍٔؼذ اُلًزٞهح ٛل ٟك ٠اُٞؽلح اُطج٤خ ثبُوو٣خ رو : ٍٞاٗ٘ب عٔ٤ؼب
أٝ , َٛاُوو٣خ ِٓي ُ٘ب  ,ك ٠ٜث٤ز٘ب اٌُج٤و اُن٣ ٟغٔؼ٘ب ٣ٝ ,غت إٔ ٗزؼب ٕٝعٔ٤ؼب ً ٠رٌ ٕٞهو٣ز٘ب
ٗٔٞمع٤خ  ..كٜ٤ب أُبء اُ٘وٝ ٠اٌُٜوثبء  ٠ًٝ ,رٌ ٕٞثٞ٤ر٘ب ّٞٝاهػ٘ب ٗظ٤لخ ٝ ,ثقبٕخ إٔ هو٣ز٘ب
كٜ٤ب ص٬س ٓلاهً ٝاُٞؽلح اُطج٤خ ٝهٖو اُضوبكخ .
ّبًو  :إ ُل ٟكٌوح هوأد ػٜ٘ب ك ٠اٗ٫زوٗذ ٍ ,ؤػوٜٙب ػِ ٠ٛٝ , ٌْ٤إٔ ٗؼَٔ ٓؼب ُزؤٍ ٌ٤عٔؼ٤خ
رؼب٤ٗٝخ ُؾٔب٣خ اُوو٣خ ٖٓ اُزِٞس ٣ ,ز ٠ُٞاُؼَٔ ثٜب ثؼ٘ ّجبة اُوو٣خ .
اُغل ٍبُْ  :اٜٗب كٌوح هائؼخ  ,ػِ٘٤ب إٔ ٗؼَٔ ٓؼب ْٗ٩بء عٔؼ٤خ ( إٔلهبء اُج٤ئخ ) .
ٍٞ : ٌ٤ٗٝف ِٗزو ٠ؿلا ثبمٕ هللا ُ٘ٚغ ٓؼب فطخ ُؾِٔخ ٗظبكخ ُْٞاهع اُوو٣خ ًِٜب  ..صْ ٗؼوٜٙب
ػِ ٠اُؼٔلح ُ٘ؤفن هأ ٚ٣كٜ٤ب .
اهوأ ٝرؼِْ :
هبٍ هٍ ٍٞهللا ـ ِٕ ٠هللا ػِ ٍِْٝ ٚ٤ـ ( ٝ ...هللا ك ٢ػ ٕٞاُؼجل ٓبكاّ اُؼجل ك ٢ػ ٕٞأف ( ) ٚ٤هٝا) َِْٓ ٙ

الكلمة
٣جب٠ٛ
ٓل ٣ل
اُؼٕٞ
ٗٔٞمع٤خ
ػٕٞ
ٓزؼبٕٞٗٝ

معناها
٣لبفو
أَُبػلح
ٓضبُ٤خ
َٓبػلح
ٓزؾلٕٝ

الكلمة
مً٠
ؽوب ً

معناها
ٍو٣غ اُلْٜ
ٕلهب ً

اٍزقلاّ اٍزؼٔبٍ
كائٔب ثبٍزٔواه
ْ٣بهى َ٣بٗل –

الجمع
إٔؾبة
فلٓبد
اُووٟ
أٌُْ٬د
ثٞ٤د
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المفرد
ٕبؽت
فلٓخ
اُوو٣خ
أٌُِْخ
ث٤ذ

الكلمة مضادها
ًٍَْٗٞ ٜ٤
ا٧كواػ ا٧ؽيإ
مً٠
٣ؾت
ٕـ٤وح

ؿج٠
ٌ٣وٙ
ًج٤وح
ٔ٘
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أَُبػلح
ٗٔٞمع٤خ
رٌَٔ
اُ٘و٢
ٗؼوٜٙب

أُؼبٗٝخ
ٓضبُ٤خ
رزْ
اُ٘ظ٤ق
ٗولٜٓب
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٣ؼبٕٝ
اُؼٔلح اُؾبًْ
اٍزقلاّ اٍزؼٔبٍ
٣غٔؼ٘ب ٘ٔٚ٣ب
ِٗزوٗ ٢زوبثَ
----- -----

ا٧كواػ
ا٧ؽيإ
ّٞاهع
إٔؾبة
ّجبة
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اُلوػ
اُؾيٕ
ّبهع
ٕبؽت
ّبة

أَُبء
ٍٞء
اٌُج٤و
اُ٘و٠
ِٗزو٠

اُٖجبػ
ؽَٖ
اُٖـ٤و
اُؼٌو
ٗلزوم

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب -:
ًٔ ٓ :ب ٕلبد  ٌ٤ٗٝ؟ ّ ٌ٤ٗٝبة ْٗٝ ٜ٤مً. ٠
ًٕ ٓ :بما ٣ؼَٔ  ٌ٤ٗٝ؟ ٝأ٣ ٖ٣ؼَٔ ؟
٣ ٌ٤ٗٝؼَٔ ٓلهٍب ً ك ٠اؽل ٟاُوو ٟاُزْٗ ٠ؤ ثٜب .
ًٖ ٓ :بما ٣ؾت  ٌ٤ٗٝ؟  ْٛ ٖٓٝإٔؾبث ٚ؟
٣ ٌ٤ٗٝؾت هو٣زٝ ٚأِٜٛب ٝإٔؾبث ْٛ ٚىاٛو ٝثٜبء ّٝبًو .
ًٗ ٓ :ب ٕلبد أ َٛهو٣خ  ٌ٤ٗٝ؟
أِٜٛب ٤ٛجٓ ٕٞزؼبْ٣ , ٕٞٗٝبهى ثؼ ْٜٚثؼٚبب ً كب ٠ا٧كبواػ ٝا٧ؽبيإ َ٣ٝ ,بؤٍ ًبَ ٓب٘ ْٜػبٖ ا٥فبو ,
٣ٝولّ ُ ٚأَُبػلح اما اؽزبط اُٜ٤ب .
ً٘  :أ٣ ٖ٣غٌِ  ٌ٤ٗٝك ٠أَُبء ؟ ٓٝغ ٖٓ ؟
٣غٌِ  ٌ٤ٗٝك ٠أَُبء ٓغ إٔؾبثّ ٖٓ ٚجبة اُوو٣خ ك ٠هٖو اُضوبكخ
ً : ٙػٖ أّ ٟئ ٣زؾلس ٓ ٌ٤ٗٝغ إٔؾبث ٚ؟
٣زؾلس ٓ ٌ٤ٗٝغ إٔؾبث ٚػٖ َٓزوجَ هو٣زٓٝ , ْٜب  ٌٖٔ٣إٔ ٣ولٓ ٖٓ ٙٞفلٓبد .
ًٓ : 7ب أٌُْ٬د أُٞعٞكح ثوو٣خ  ٌ٤ٗٝ؟
هو٣خ  ٌ٤ٗٝثٜب ثؼ٘ أٌُْ٬د ٓضَ ٗ :ظبكخ اُْٞاهع ٍٞٝ ,ء اٍزقلاّ أُ٤ب. ٙ
ًٓ : 8ز ٠رٔل اُلُٝخ ٣ل أَُبػلح اُ ٠أ َٛاُوو٣خ ؟
رٔل اُلُٝخ ٣ل أَُبػلح اُ ٠أ َٛاُوو٣خ اما اؽزبعٞا َُِٔبػلح ًٔ٩ٝبٍ ٓب ثلأٝا ك ٠ر٘ل٤ن. ٙ
ً٤ً : 9ق رٌ ٕٞهو٣خ  ٌ٤ٗٝهو٣خ ٗٔٞمع٤خ ؟
رٌ ٕٞهو٣خ  ٌ٤ٗٝهو٣خ ٗٔٞمع٤خ ػ٘لٓب  ٌٕٞ٣كٜ٤ب أُبء اُ٘وٝ ٠اٌُٜوثبء ٝاُجٞ٤د ٝاُْٞاهع اُ٘ظ٤لخ
ًٓٔ ٓ :ب اُغٜبد اُز ٠رولّ فلٓبد  َٛ٧اُوو٣خ ؟
اُغٜبد اُز ٠رولّ فلٓبد  َٛ٧اُوو٣خ  ٠ٛص٬س ٓلاهً ٝ ,اُٞؽلح اُطج٤خ ٝ ,هٖو اُضوبكخ .
ًٔٔ ٓ :ب اُقلٓبد اُز٣ ٠ولٜٓب هٖو اُضوبكخ ٧ث٘بء اُوو٣خ ؟
اُقلٓبد اُز٣ ٠ولٜٓب هٖو اُضوبكخ ٧ث٘ببء اُوو٣بخ ٛ ,ب ٠ػبوٗ ا٧كبٝ ّ٬أَُبوؽ٤بد ٝ ,اهبٓبخ اُؾلب٬د
اُزوك٤ٜ٤خ ٝ ,ػوٗ اٌُزت أُز٘ٞػخ اُزَ٣ ٠زل٤ل ٜٓ٘ب أث٘بء اُوو٣خ

ٓ٘بهْخ اثٖ ػبْٕ -:
سبا فبى إحبدى القبرى التبى نشبؤ بهبا ونبٌس ٌحبب قرٌتبه
س ( :ونٌس شباب نشبٌط وذكبى ٌ ،عمبل مدر ً
وأهلها) .
أ -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتى :
ٔ -معنى (ذكى) (حزٌن – سعٌد سرٌع الفهم) ٕ -جمع (شاب) (شبابون – أشباب – شباب)
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ٖ -مفرد (القرى) (القارن – القرٌة – القرٌتون) ٗ -مضاد (نشٌط) (كسول – محبوب – سعٌد)
ب -بم ٌتصؾ ونٌس ؟ ....................................
جـ -ماذا ٌعمل ونٌس ؟ وأٌن ٌعمل ؟ ............................................
د -ما شعور ونٌس نحو قرٌته وأهلها ...............................................
هـ -من الذٌن ٌباهى أمامهم ونٌس بقرٌته ؟ ..................................................
و -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
ٌَٗٔ

انًرادف......:
.................

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

اُ٘و٢

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
.......................................................
ز -استخرج من العبارة السابقة  :اس ًما  ، ............وفعالً  ، ............وحر ًفا..............
حـ  -أكمل عائلة الكلمة ٌ :عمل .........................../............./............/............... :
ٌحب ٌ – ............./.........../........./........... :ساعد........./.........../......../........... :
ط  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :مدرسا........................................................... :
 اُووّ – ........................................... ٟبة............................................ :ى -أًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......

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

.....

.....

مدٌنة
.......

.....

.......

قرٌة

......

.....

ضبا فبى
س ( :ونٌس  :ح ًقبا إن قرٌتبى صبؽٌرة  ،ولكبن أهلهبا طٌببون متعباونون ٌ ،شبارك بعضبهم بع ً
األفراح واألحزان)
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ٔ -هات  :معنى (ح ًقا) وجمع (قرٌة) ومفرد (األفراح) ومضاد (صؽٌرة)
.............................................................................................................
ٕ -بم وصؾ ونٌس أهل قرٌته وأهلها  ،كما تفهم من العبارة السابقة ؟
.............................................................................................................
ٖ -بم وصؾ ونٌس أهل قرٌته  ،ولم ٌرد فى العبارة السابقة ؟
.............................................................................................................
ٗ -استخرج من العبارة السابقة (اس ًما  ،فعالً  ،حر ًفا) .
.............................................................................................................
ز  -أكمل عائلة الكلمة ٌ:شارك .........................../............./............/............... :
ٌفرح  – ............./.........../........./........... :ذهب........./.........../......../........... :
حـ  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :متعاونون........................................................... :
 األحزان ٌ –..........................................شارك............................................ :س ( :ذات ٌببوم  ،قببال زاهببر  :القرٌببة بهببا بعببض المشببكالت  ،مثببل نظافببة الشببوارع وسببوء اسببتخدام
المٌاه) .
أ -أًَٔ ٓ - :ؼ٘( ٠اٍزقلّ)  ......عٔغ (ٓ ..... : )ّٞ٣لوك (أٌُْ٬د) ٚٓ .......بك (ٍٞء) .....
ب -ما المشكالت التى تواجه قرٌة ونٌس ؟.............................................
جـ -من المسئول الذى حدده زاهر لحل مشكالت القرٌة ؟.............................................
د -ما االقتراح الذى قدمه ونٌس لحل مشكالت القرٌة ؟............................................
هـ -استخرج من العبارة السابقة  :اس ًما  ،.......................فعالً . .......................
و -ضع عنوا ًنا للفقرة السابقة .
ز  -أكمل عائلة الكلمة  :قال .........................../............./............/............... :
استخدم  –............/.........../........./........... :نظؾ........./.........../......../........... :
حـ  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :الشوارع........................................................... :
 استخدام  –........................................المشكالت....................................... :ط ـ أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
انُىع.............:
...................
...................
انًرادف......:
.................

ٗزؼبٕٝ

انًضاد.......:

انجًهة:
.......................................................

انًرادف.....:
.................

ٗٔٞمع٤خ

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................
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س  :ضع اسم اإلشارة المناسب مكان النقط فى كل جملة مما ٌؤتى :
ٔ ................... -أصدقاء ٌساعدون أصدقاءهم .
ٕ .................. -تلمٌذان ٌحبان عمل الخٌر .
ٖ .................. -فالحة تساعد زوجها فى أعمال الحقل .
ٗ ........... -طبٌبات ماهرات فى عالج المرضى .
س ( :شبباكر  :لقببد سببمعت الببدكتورة (هببدى) فببى الوحببدة الطبٌببة بالقرٌببة  ،تقببول إننببا جمٌ ًعببا أهببل ،
والقرٌة ملك لنا  ،فهى بٌتنا الكبٌر الذى ٌجمعنا  ،وٌجب أن نتعاون جمٌ ًعا كى تكبون قرٌتنبا نموذجٌبة
فٌها الماء النقى والكهرباء  ،وكى تكون بٌوتنا وشوارعنا نظٌفة) .
ٔ -هات  :معنى (نموذجٌة) ومفرد (بٌوت) وجمع (الوحدة) ومضاد (النقى) .
.............................................................................................................
ٕ -ما فائدة التعاون بٌن أهل القرٌة ؟.........................................
ٖ -ما الخطة التى سٌضعها ونٌس  ،وٌعرضها على العمدة ؟
.............................................................................................................
ضمٌرا للؽائب ...................................
ٗ -استخرج من الفقرة السابقة :
ً
ز  -أكمل عائلة الكلمة :سمع .........................../............./............/............... :
ٌجب ٌ – ............./.........../........./........... :جمع........./.........../......../........... :
حـ  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :شاكر........................................................... :
 الطبٌة  –.........................................نموذجٌة.......................................... :ط ـ أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

٣غٔؼ٘ب

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

٣جب٢ٛ

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................

انجًهة:
.......................................................
س  :أكمل كل جملة بضمٌر للمخاطب :
ٕ ................ -مهندسون ماهرون .
ٔ ............... -مهندسان ماهران .
ٗ ............... -مهندسة ماهرة .
ٖ ............... -مهندسات ماهرات .
٘ ................. -مهندستان ماهرتان .
س :8أكمل كل جملة بضمٌر الؽائب المناسب:
ٕ ............ -فالحون نشٌطون .
ٔ ................. -فالحان نشٌطان .
ٗ ............. -فالحات نشٌطات .
ٖ ................... -فالح نشٌط .
 ............... -ٙفالحة نشٌطة .
٘ ................... -فالحتان نشٌطتان .
س  :أكمل كل جملة مما ٌؤتى بمبتدأ مناسب :
ٕ ..... -جمٌلة .
ٔ .................. -كبٌرة .
ٗ ............. -طعمه لذٌذ .
ٖ ............ -طوٌلة .
س :أكمل كل جملة من الجمل اآلتٌة بخبر مناسب :
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ٕ -الشتاء .......................
ٔ -السمك ...........
ٗ -الصدٌق ...................
ٖ -النخلة ...................
س :عٌن المبتدأ والخبر فى كل ملة مما ٌؤتى  ،وبٌن نوع الجملة :
ٕ -المجتهد ناجح .
ٔ -النبات أخضر .
ٗ -الجندى شجاع .
ٖ -الحر شدٌد .
س  :اقرأ الجمل اآلتٌة  ،وبٌن االسمٌة منها والفعلٌة :
ٕ -الصدٌق مخلص .
ٌٔ -عتدل الجو فى الربٌع .
ٌٗ -سقط المطر شتاء .
ٖ -الحر شدٌد فى الصٌؾ .
س  :حول كل جملة اسمٌة إلى جملة فعلٌة :
ٕ -الفالح ٌربى الحٌوانات .
ٔ -الفالح ٌزرع األرض .
ٗ -الجار ٌعاون جاره .
ٖ -الفاكهة تفٌد اإلنسان .
س  :حول كل جملة فعلٌة إلى جملة اسمٌة :
ٌٔ -ذهب الناس إلى الشواطئ صٌ ًفا ٌ -ٕ .ؤكل األرنب الحشائش .
صباحا .
ٌٗ -ذهب التالمٌذ إلى المدرسة
ٖ -تعتنى األم بؤوالدها .
ً
س٘ٔ :حول الجملة التالٌة من صٌؽة المتكلم إلى صٌؽة المخاطب مرة  ،والؽائب مرة أخرى :
(نحن أطباء المستقبل) .
.............................................................................................................
.............................................................................................................
ق َِرا َءة ُم َت َح ِّررة ال ُم ْح َتوى ا ْق َرأ الفِ ْق َر َة اآلت َ
ج ْب:
ٌِةُ ،ث َّم أَ ِ
« ّجٌخ أُؼـِـٓٞبد اُل٤ُٝـخ (اٗ٩زوٗذ) أؽلصـذ صـٞهح كـ ٠ػـبُـْ أُؼوكـخ ٝا٫رٖب٫د ,كؤٕجؼ إ٥
صٞإ ٓؼلٝكحٝ ,أٗذ عبٌُ كٌٓ ٠بٗيٓٝ ,ب
ثبٌٓبٗي اُ٣٧ ٍٕٞٞخ ٓؼِٓٞخ ,أ ٝاُّ٨ُ ٍٕٞٞقبٓ ك٠
ٍ
ىاٍ اُؼِْ ٣قوط ُ٘ب اُغل٣ل».
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ ٓلـوك (ا٫رٖب٫د) ٕ .................... :ــ ٓٚبك (اُغـــل٣ــل)......................... :
(ة) أًَٔ ٖٓ اُلووح ٔ :ــ أؽلصذ ّجٌخ أُؼِٓٞبد اُل٤ُٝخ صٞهح ك ٠ػبُْ .............. ٝ ..............
ٕ ــ وما زال ٌ ..............خرج لنا ..............
(جـ) ضع عنوا ًنا مناس ًبا للفقرة السابقة.

مركز النور لخدمات الكمبٌوتر واإلنترنت ـ تل العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد

٘ٙ

سهسهة ابٍ عاصى

انهغة انعربية

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

الدرس األول  :القرٌة المنتجة
اُٞؽلح اُضبُضخ  :ى٣بهح اُ ٠هو٣خ ٌ٤ٗٝ

ٔ -حملة النظافة
ظِذ اُوو٣خ ٞٛاٍ اٍ٧بث٤غ اُض٬صخ أُب٤ٙخ ْٓ٘ـِخ ك ٠ر٘ل٤ن ؽِٔخ ٗظبكخ اُْٞاهع  ٫ٝ ..أٍزط٤غ إٔ
إٔق ٌُْ عٔبٍ ّٞاهع هو٣ز٘ب ا .. ٕ٥كَٓ ٠بء ا ٌٓ٧ثوكوخ إٔلهبئ ٠اُ ٠هٖو اُضوبكخ ثبُوو٣خ ,
كٞعلد اُغل عبَُب ٣ووأ كٕ ٠ؾ٤لخ  ..أُو٘٤ب ػِ ٚ٤اَُٝ , ّ٬رؾِو٘ب ؽ. ُٚٞ
ُ : ٌ٤ٗٝول ٗغؼ ٛئ٫ء اُْجبة ٣ب علٍ ٟبُْ ك ٠رْ٘ ٜ٤ؽوًخ اُج٤غ كٍٞ ٠م اُوو٣خ اٍ٩جٞػ, ٠
ػ٘لٓب ػوٞٙا ٓب ر٘زغ ٚاٍ٧و أُ٘زغخ ك ٠اَُٞم .

ٕ -اُؼَٔ اُغ٤ل ٍ ٞٛج َ٤اُ٘غبػ
اُغل ٍبُْ  :إ اُؼَٔ اُوبئْ ػِ ٠اُزقط ٜ٤اُغ٤ل أٍبً اُ٘غبػ ك ٠اُؾ٤بح ٝٝ ,اعت ػِّ ًَ ٠بة ٌْٓ٘
إٔ َ٣ؼ ٠كِٛ ٢ت اُؼَٔ ٝ ,إٔ ْ٣زـَ ثبُْٔوٝػبد اُٖـ٤وح اُز ٠رٖجؼ ثل َٚهللا ًج٤وح ٓٞ٣ب ٓب .

ٖ -كٝه اٍ٧و أُ٘زغخ ك ٠اُوو٣خ
ّبًو  :ؽوب ٣ب  , ٌ٤ٗٝإ ٍٞم اُوو٣خ رجبع كٛ ٚ٤ن ٙأُ٘زغبد أُؾِ٤خ اُزّ ٠بهى كٕ٘ ٠بػزٜب
اُْجبة ٝاٍ٧و أُ٘زغخ ٝ ,أٗب أهزوػ إٔ ٔ٣زل ث٤غ ٛن ٙأُ٘زغبد اُ ٠أُؼبهٗ اُز ٠روبّ ك ٠أُؾبكظخ
أ ٝك ٠اُوو ٟأُغبٝهح .
ىاٛو ٛ :ن ٙكٌوح ع٤لح ٓٝ ,ب هأ ُٞ ٌْ٣أٗ٘ب ػو٘ٙب أْٗطخ رو٣ٝؾ٤خ ٝرضو٤ل٤خ ك ّٞ٣ ٠اَُٞم ؟
 : ٌ٤ٗٝأؽَ٘ذ ٣ب ىاٛو ٌ٘٘ٔ٣ٝ ..ب اٍ٫زلبكح ٖٓ ا٧ػ٤بك ٝ ,أٝهبد ع٘ ٠أُؾبٕ َ٤اُيهاػ٤خ ,
ّٜٞٝه ا٩عبىاد ك ٠اهبٓخ ٛن ٙاٍٞ٧ام ٝأُؼبهٗ .

ٗـ اُلػب٣خ  ٝا٩ػ ٕ٬ػٖ ٓ٘زغبد اُوو٣خ
اُغل ٍبُْ ٝ :ػِ ٌْ٤رٞى٣غ ٓطجٞػبد ْٗٝواد ُ٪ػ ٕ٬ػٖ ٛن ٙاْٗ٧طخ .
ٓوٗ : ْ٣ؼْ ٣ب علٍْ٘ , ٟبهى أٗب ٛٝل ٟكً ٢زبثخ ٛن ٙأُطجٞػبد ًٔ ,ب ٍ٘ؼِٖ ػٖ أْٗطخ اَُٞم .
الكلمة
ظلت
تنفٌذ
رفقة
تحلقنا
تنشٌط
عرض
أساس
ٌسعى
أقترح
ٌمتد
تروٌحٌة
جنً

معناها
إنجاز
ترفٌهٌة
صحبة
جلسنا على شكل حلقة
زٌادة وتنمٌة
كشؾ
سبب
ٌجد و ٌجتهد
أقدم
ٌطول
ترفٌهٌة
جمع

الكلمة
السوق
المحصول
حملة
قصر
الجد
صحٌفة
العمل
ٌوم
شاب
فكرة
رأي

جمعها
األسواق
المحاصٌل
حمالت
قصور
الجدود و األجداد
صحؾ
األعمال
أٌام
شبان و شباب
فِ َكر
آراء
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الكلمة
البٌع
حق
نظافة
جمال
مساء
نجح
الصؽٌرة
تباع
جنى
تحلقنا
المحلٌة
جنً

المضاد
الشراء
باطل
قذارة
قبح
صباح
فشل
الكبٌرة
تشترى
زراعة
تفرقنا
الدو
زراعة وؼرس
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أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب -:
سٔ  :ما الذى انشؽلت به القرٌة طوال األسابٌع الثالثة الماضٌة ؟وما نتٌجة ذلك ؟
انشؽلت القرٌة طوال األسابٌع الثالثة الماضٌة فى تنفٌذ حملة نظافة الشوارع ونتٌجة ذلك جمال
شوارع القرٌة اآلن .
سٕ  :متى ذهب ونٌس وأصدقاإه إلى قصر ثقافة القرٌة ؟
ذهب ونٌس وأصدقاإه إلى قصر ثقافة القرٌة فى مساء األمس .
سٖ  :من الذى وجده ونٌس فى قصر الثقافة ؟ وماذا كان ٌفعل ؟
وجد ونٌس فى قصر الثقافة  ،الجد سالم جالسا ً ٌ ،قرأ فى صحٌفة .
سٗ  :ما الذى نجح فٌه شباب القرٌة ؟ وكٌؾ ؟ نجح شباب القرٌة فى تنشٌط حركة البٌع فى سوق
القرٌة األسبوعى  ،عندما عرضوا ما تنتجه األسر المنتجة فى السوق .
س٘  :ما فائدة العمل القائم على التخطٌط الجٌد ؟
إن العمل القائم على التخطٌط الجٌد أساس النجاح فى الحٌاة .
س : ٙما واجب كل شاب نحو العمل ؟ واجب كل شاب  ،أن ٌسعى فى طلب العمل  ،وأن ٌشتؽل
بالمشروعات الصؽٌرة ؛ التى تصبح بفضل هللا كبٌرة ٌوما ً ما .
س : 7من الذٌن شاركوا فى صنع المنتجات المحلٌة ؟
الذٌن شاركوا فى صنع المنتجات المحلٌة هم  :الشباب  ،واألسر المنتجة .
س : 8ما اقتراح شاكر ؟ اقتراح شاكر هو أن ٌمتد بٌع هذه المنتجات إلى المعارض التى تقام فى
المحافظة أو فى القرى المجاورة .
س : 9ما اقتراح زاهر ؟ اقتراح زاهر هو عرض أنشطة تروٌحٌة وتثقٌفٌة فى ٌوم السوق .
سٓٔ  :ما األوقات التى اقترحها ونٌس إلقامة األسواق والمعارض ؟
األوقات التى اقترحها ونٌس إلقامة األسواق والمعارض هى األعٌاد  ،وأوقات جنى المحاصٌل
الزراعٌة  ،وشهور األجازات .
سٔٔ  :ما أساس النجاح فى الحٌاة ؟
أساس النجاح هو العمل القائم على التخطٌط الجٌد .
سٕٔ  :أٌن تسوق منتجات المشروعات الصؽٌرة ؟ تسوق منتجات المشروعات الصؽٌرة فى سوق
القرٌة أو فى المعارض التى تقام فى المحافظة أو فى القرى المجاورة .
سٖٔ  :ما االقتراح الذى اقترحه الجد سالم لإلعالن عن األنشطة ؟
االقتراح  ،هو توزٌع مطبوعات ونشرات لإلعالن عن هذه األنشطة .
سٗٔ  :من الذي سٌقوم باإلعالن عن أنشطة السوق وكتابة المطبوعات ؟
مرٌم وهدى هما اللذان سٌقومان باإلعالن عن أنشطة السوق وكتابة المطبوعات .

رله٣جبد ُِٔ٘بهْخ -:
ًٔ  :ظِببذ اُوو٣ببخ ٛببٞاٍ اٍ٧بببث٤غ اُض٬صببخ أُبٙبب٤خ ْٓ٘ببـِخ كبب ٢ر٘ل٤ببن ؽِٔببخ ٗظبكببخ اُْببٞاهع ٫ٝ .
أٍزط٤غ إٔ إٔق ٌُْ عٔبٍ ّٞاهع هو٣ز٘ب ا. ٕ٥
أ ٛ :بد ٓواكف ( ر٘ل٤ن )ٚٓ ٝ , .............بك ( ْٓ٘ـِخ )ٓٝ , ...........لوك ( اٍ٧بث٤غ ). ...........
ة  :كً ْ٤بٗذ اُوو٣خ ْٓ٘ـِخ ؟..........................................................
ط ٓ :ز ٢مٛت  ٝ ٌ٤ٗٝإٔلهبإ ٙاُ ٢هٖو اُضوبكخ ؟ ٓٝبما ٝعل ؟..........................................
ز  -أكمل عائلة الكلمة  :ظلت .........................../............./............/............... :
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تنفٌذ  – ............./.........../........./........... :أستطٌع........./.........../......../........... :
حـ  -حلل إلى مقاطع صوتٌة  :الثالثة........................................................... :
 الماضٌة  –..........................................:منشؽلة.......................................... :د -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

أٍزط٤غ

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

ْٓ٘ـِخ

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
.......................................................
ًٕ ُ :ول ٗغؼ ٛئ٫ء اُْجبة ٣ب علٍ ١بُْ ك ٢رْ٘ ٜ٤ؽوًخ اُج٤غ كٍٞ ٢م اُوو٣خ اٍ٧جٞػ ٢ػ٘بلٓب
ػوٞٙا ٓب ر٘زغ ٚاٍ٧و أُ٘زغخ ك ٢اَُٞم .
أ ٛ :بد ٓواكف ( رْ٘ٝ , .......... ) ٜ٤عٔغ ( ٍٞم ) ٚٓٝ ,...........بك ( ٗغؼ ). .................
ة ُٔ :بما ٗغؼ ٛئ٫ء اُْجبة ؟.........................................................
ط ٓ :ب أٍبً ٗغبػ أ ١ػَٔ ؟................................................................
ك ٓ :بما ٣غت ػِّ ًَ ٢بة ؟..................................................................
ٛـٓ :بما اهزوػ ّبًو  ٝىاٛـو كٛ ٢نا اُلهً ؟.............................................................
٤ً : ٝق  ٌٖٔ٣اٍ٫زلبكح ٖٓ ا٧ػ٤بك ّٜٞٝه ا٩عبىاد ؟..................................................
ز  -أكمل عائلة الكلمة  :نجح .........................../............./............/............... :
باع  – ............./.........../........./........... :عرض........./.........../......../........... :
َ
وق »َّ «،
َام».
الال ِع ُبونَ ٌَ ْر ُكلُونَ ا ْل ُك َرة بِالس ِ
حـ َ « -ذ َه َب ْت األم إِلَى الس ِ
وق واأل ْقد ِ
* َما ا ْل َف ْر ُق فِى ا ْل َم ْع َنى َب ٌْنَ َكلِ َمة «السوق » فِى ا ْل ُج ْملَ َت ٌْ ِن؟
ًٖ :ػِببّ ٠ببجبة اُوو٣ببخ اُزؼبببٓ ٕٝببغ ّببجبة اُوببو ٟأُغبببٝهح ً ,بب٣ ٠ؤ٤ببٞا اٍببٞاهب ٓ ٝؼبببهٗ فببٍ٬
ا٫ػ٤بك
أ ُٔ:بما ٣زؼبّ ٕٝجبة اُوو٣خ ٓغ ّجبة اُوو ٟأُغبٝهح ؟
ة  :ك ْ٤ظِذ اُوو٣خ ْٓ٘ـِخ ٞٛاٍ اٍ٫بث٤غ أُب٤ٙخ ؟
ط ٤ً :ق إٔجؾذ ّٞاهع اُوو٣خ ا ٕ٫؟
ك ٝ ٖٓ :عل  ٌ٤ٗٝك ٠هٖو اُضوبكخ ؟ ٓ ٝبما ًبٕ ٣لؼَ ؟
هـ  -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................

انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

ع٘٢

انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

رؾِو٘ب

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
.........................
..............................
العمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد
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 -ٝأًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......
.....

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

......

.....

الشارع

.......

السوق

.......

.....

.....

ً٘ ( :ك ٢أَُبء ٣غٌِ ٗٝبٓ ٌ٤بغ إٔبؾبث ٚكب ٢هٖبو اُضوبكبخْ٣ٝ ,بزوً ٕٞكب ٠اُؾبل٣ش ػبٖ آٓببُْٜ
ٝأؽٝ ,ْٜٓ٬ػٖ َٓزوجَ هو٣زٓٝ ,ْٜب ٣ولٓ ٖٓ ٚٗٞفلٓبد ٧ث٘بء هو٣ز.)ْٜ
أ) ٓب ٓؼَ٘ٓ ( ٠زوجَ) ............؟ ٓٝلوك (آٓبٍ) ...............؟ ٝعٔغ (هٖو) .......................؟
ة) ٓبما ٣ولّ هٖو اُضوبكخ ٧ث٘بء اُوو٣خ ؟ .....................................................
عـ) ػٖ أ٢ّ ١ء ٣زؾلس ٝ ٌ٤ٗٝإٔؾبث ٚ؟................................................................
ك ) اٍزقوط ( أٍب ً  -كؼٝ ً٬ثٞٗ ٖ٤ػ - ٚؽوكب ً  -اٍ ًٔب ٓغوً ٝها  -عِٔخ كؼِ٤خ ٝث ّٖ٤اُلبػَ)
...................................................................................................
ًٍ( :ٙبُْ :إ اُؼَٔ اُوببئْ ػِب ٠اُزقطب ٜ٤اُغ٤بل أٍببً اُ٘غببػ كب ٢اُؾ٤ببحٝٝ ,اعبت ػِبً ٠بَ ّببة
ٌْٓ٘ إٔ َ٣ؼ ٠كِٛ ٢ت اُؼَٔ)...
أ) ٓب ٓٚبك ( اُغ٤ل) ...................؟ ٓٝب عٔغ (أٍبً) .........................؟
ة) ٓب أٍبً اُ٘غبػ ًٔب رل ٖٓ ْٜاُؼجبهح ؟ ........................................
عـ) ٓب ٝاعت اُْجبة٣ ُْٝ ,وك ك ٢اُؼجبهح ؟..............................................
ك) اٍزقوط ٖٓ اُلووح اَُبثوخ ( أٍب ً – كؼٝ ً٬ثٞٗ ٖ٤ػ – ٚؽوكب ً – اٍ ًٔب ٓغوً ٝها)
..............................................................................................................
هـ  -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

اُغ٤ل

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

َ٣ؼ٠

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
......................................................
.......................................................
ًّ ( :7بببًو :ؽو بب ً ٣ببب ٗٝبب ,ٌ٤إ ٍببٞم اُوو٣ببخ رجبببع ك٤ببٛ ٚببن ٙأُ٘زغبببد أُؾِ٤ببخ اُزببّ ٢بببهى كبب٢
ٕ٘بػزٜب اُْجبة ٝاٍ٧و أُ٘زغخ).
أ) ٛبد ٓؼ٘ ( ٠ؽوبً)ٓٝ ,..............لوك (اٍ٧و)ٚٓٝ ,..............بك ( رجبع)..........................
ة) ٓبما ٣جبع كٍٞ ٢م اُوو٣خ ؟  ٖٓٝاُنٖ٘٣ ٖ٣ؼٜٗٞب ؟.............................
عـ) ٓبما اهزوػ ّبًو ُزْ٘ ٜ٤ؽوًخ اُج٤غ ُٜن ٙأُ٘زغبد ؟..................................................
ك) اٍزقوط ( أٍب ً -كؼٝ ً٬ثٞٗ ٖ٤ػ - ٚؽوكب ً  -اٍ ًٔب ٓغوً ٝها -عِٔخ أٍ٤خ  -اٍْ اّبهح)
................................................................................................. ...............
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ٓٙ

سهسهة ابٍ عاصى

انهغة انعربية

انصف انرابع االبتذائي

انفصم انذراسي األول 9102

ًٌ٘٘ٔ٣ ٌ٤ٗٝ ( :8ب ا ٕ٥اٍ٫زلبكح ٖٓ ا٧ػ٤بكٝ ,أٝهبد ع٘ ٢أُؾبٕ َ٤اُيهاػ٤خّٜٞٝ ,ه ا٧عبىاد
ك ٢اهبٓخ ٛن ٙاٍٞ٧ام ٝأُؼبهٗ).
أ) ٛبد ٓؼ٘( ٠ع٘ٓٝ ,.................)٢لوك (أُؾبٕٚٓٝ ,............)َ٤بك ( اٍ٫زلبكح).............
ة) ٓب اٝ٧هبد اُز ٢اهزوؽٜب ٩ ٌ٤ٗٝهبٓخ اٍٞ٧ام ٝأُؼبهٗ؟ ......................................
عـ) ٓبما اهزوػ اُغل ٍبُْ ُ٪ػ ٕ٬ػٖ اْٗ٧طخ ؟ ........................................................
ك) اٍزقوط ( أٍب ً -ؽوكب ً -اٍ ًٔب ٓغوً ٝها -عِٔخ كؼِ٤خ  -اٍْ اّبهح)
..........................................................................................................................
ً ( :9ػِببّ ٠ببجبة اُوو٣ببخ اُزؼبببٓ ٕٝببغ ّبجبة اُوببو ٟأُغبببٝهح؛ ًبب٣ ٢ؤ٤ببٞا أٍببٞاهب ً ٓٝؼبببهٗ فببٍ٬
ا٧ػ٤بك ٝأٝهبد ع٘ ٢أُؾبٕ َ٤اُيهاػ٤خ).
أ) ٛبد ٖٓ اُلووح ٓؼ٘( ٠ؽٖل)ٝ ,.............عٔغ(ػ٤ل)ٚٓٝ ,...........بك (اُجؼ٤لح )..................
ة) ُٔبما ٣زؼبّ ٕٝجبة اُوو٣خ ٓغ ّجبة اُوو ٟأُغبٝهح ؟ .............................................
عـ) ٓب أُوٖٞك ثبُوو٣خ أُ٘زغخ ؟.............................................................
ك) اٍزقوط ٖٓ اُلووح اَُبثوخ ( أٍب ً – ؽوكب ً – اٍ ًٔب ٓغوً ٝها– عِٔخ كؼِ٤خ ٝث ٖ٤اُلبػَ)
هـ ) أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

اُغبٝهح

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انجًهة:
.......................................................

انًرادف.....:
.................

ظِذ

انًضاد......:
................

انجًهة:
......................................................

 اُوواءح أُزؾوهح :ُث َذلِ َك ؟ إِنَّ ل َها ُط ُرقا ً َع ِجٌ ً
ؾ ٌَ ْحد ُ
ح ٌَالً
رس ًة َت َت َؽ َّذى َعلَى ا ْل َح َ
بة و ِ
ش َرا ِ
" من العجٌب أن َن َرى َن َبا َتا ٍ
ت َ ،ف َك ٌْ َ
ت ُم ْف َت َ
س َّمى " التنٌنَ ْ
ت ولَ ُه َ
َؼ ِرٌبة ً .منْ َهذِه ال َّن َباتات َ ،ن َب ٌ
الو ْق ِ
ش ْكل ٌ َرائ ٌِع وأَ ْل َوانٌ
ب َ
ان مفتوحان أَ ْؼلَ َ
ات ٌُ َ
األ ْح َم َر " َل ُه ُج ْز َء ِ
وز َواِئ ُد لَ ِز َجة ٌ َ ...ف َإذا َح َّط ْت َعلَ ٌْه َح َ
ُم ْب ِه َرةٌ َ
س َب ِ
اء أَط َب َق
س َت ْعث ُر َعلَى ؼِ َذ ٍ
وان ُم ْع َتقِدَ ًة أَ َّن َها َ
ش َرةٌ بِ َ
ب ََجمال ِ َه ِذ ِه األَ ْل ِ
وت ُثم ٌَ ْبدَأ ال َّن َب ُ
َعلَ ٌْها ا ْل ُج ْز َءان َح َّتى َت ُم َ
ض ُم ".
َض ِم َها َبلْ َوال َّتخل ِ
ص أَ ٌْضا ً مِنَ األَ ْج َزاءِ الَّتِى الَ ُت ْه َ
ات فِى ه ْ
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  -ٔ :لنبات التنٌن األحمر زوائد ( ملساء  ،لزجة  ،طوٌلة )
ٌٕ -تؽذى نبات التنٌن األحمر على ( الحشرات  ،األسماك  ،النباتات )
ب) هات  :معنى ( العجٌب )  ،ومضاد ( جمال )
جـ) صؾ شكل نبات التنٌن األحمر وألوانه ؟
" تؽطى البحار والمحٌطات أكثر من ثلثى األرض  ،وتقطن هذه المساحة الواسعة  ،أسماك مختلفة األشكال
واأللوان واألحجام  ،وتعٌش فى أماكن متنوعة وعلى أعماق متباٌنة بعضها سابح على سطح الماء  ،وبعضها
اآلخر عند القاع  ،وأهم ما ٌمٌز األسماك  ،حاسة الشم وبها تفرق بٌن مكان ومكان  ،وكذلك وضع العٌنٌن ،
وحركاتهما المستقلة  ،تساعدانها على الرإٌة الواسعة " .
( أ ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٔ -معنى كلمة " تقطن "  ( :تهاجر  ،تسكن  ،تسبح ) ٕ -مضاد كلمة " القاع "  ( :السطح  ،األعلى  ،األسفل )
ب) ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة :
ٕ -ال توجد أسماك فى قاع البحار ) ( .
ٔ -تؽطى المٌاه أكثر من ثلثى األرض ) ( .
جـ) ما أهم ما ٌمٌز األسماك ؟
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انصف انرابع االبتذائي

الدرس الثالث  :ما أحلى أجواء القرٌة!
للشاعر  /بٌان الصفدي(بتصرؾ )

نصوص

الوحدة ال وحدة الثالثة  :ى٣بهح اُ ٠هو٣خ ٌ٤ٗٝ

التعرٌؾ بالشاعر  -:شاعر معاصر من سورٌا له العدٌد من األعمال األدبٌة وترجمت بعضها للؽة
الفرنسٌة والروسٌة  ،وله دراسات فً أدب وثقافة الطفل العربً . .

نور ومرٌم أختان من قرٌة ونٌس  ،نور واحدة من فتٌات القرٌة المثالٌات فهً متفوقة دراس ًٌّا،
كما أنها مبدعة  ،تحب الرسم  ،وتحب أن ترسم بالفرشاة واأللوان .
حصلت نور على جائزة عن واحدة من لوحاتها الجمٌلة  ،والتً تعبر عن حٌاة أهل القرٌة ؛ فقامت
أختها مرٌم وهً تحب الشعر بكتابة قصٌدة  ،تحفظها تعبر عن اللوحة التً رسمتها نور ...
وكتبت مرٌم :

رسمت نور
شمسا تضحك فوق الدور
طفال ٌهدي طفال وردة
رسمت نور
دٌكا ٌركض فوق السور
وعلى آنٌة عصفور
رسمت نور
فالحا ٌمشً فً الساحة
عنزا تتبع فالحة
ما أحلى أجواء القرٌة
فً أعماقً تبقى حٌة
أٌُِخ
اُلٝه
٣وً٘
آٗ٤خ
أعٞاء اُوو٣خ
أػٔبه٠
٣غوٟ
٤َ٣و

عٔؼٜب
أُ٘بىٍ
٣غو ٟثَوػخ
ٝػبء
ًَ ّئ ٣ؾلس كٜ٤ب
هِج٠
َ٣وع
٠ْٔ٣

أٌُِخ
ػٔن
عٞ
ٛلَ
ك٣ي
ك٬ؽخ
اُلاه
ػٔن

اُغٔغ
أػٔبم
أعٞاء
أٛلبٍ
كٞ٣ى
ك٬ؽبد
اُلٝه
أػٔبم

أٌُِخ
رجٌ٠
كٞم
ؽ٤خ
٢ْٔ٣
أؽِ٠

أُٚبك
رٚؾي
رؾذ
ٓ٤زٚ
٣وق
أٓو

رؼج٤واد عِٔ٤خ
(شمسا تضحك ) تعبٌر جمٌل شبه الشمس بانسان ٌضحك
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( طفال ٌهدي طفال وردة ) تعبٌر جمٌل ٌدل على الحب والمودة والبراءة
(دٌكا ٌركض ) الفعل ٌركض ٌدل على الحركة والسعادة
( على آنٌة عصفور ) تعبٌر ٌدل علً الهدوء واالطمئنان فً القرٌة .
(ما أحلى أجواء القرٌة) أسلوب تعجب ٌدل على جمال القرٌة
( فً أعماقً تبقى حٌة ) تعبٌر جمٌل ٌ ،صور القرٌة كائنا ٌعٌش فً فكره وقلبه .

أٍئِخ ٓغبة ػٜ٘ب -:
سٔ  :كٌؾ رسمت ( نور ) الشمس ؟  -رسمت ( نور ) الشمس تضحك فوق الدور
سٕ  :ماذا أهدى الطفل صدٌقه ؟ -أهدى الطفل صدٌقه وردة .
سٖ  :كٌؾ رسمت ( نور ) الدٌك ؟  -رسمت ( نور ) الدٌك ٌركض فوق السور .
سٗ  :ماذا رسمت ( نور ) على اآلنٌة ؟  -رسمت ( نور ) على اآلنٌة عصفوراً .
س٘  :كٌؾ رسمت ( نور ) الفالح ؟  -رسمت ( نور ) الفالح ٌمشى فى الساحة .
س : ٙماذا كان ٌتبع الفالحة ؟  -الذى كان ٌتبع الفالحة عنزاً .
س :7بم وصفت نور الشمس ؟  -وصفت نور الشمس بؤنها ساطعة ومشرقة فوق المنازل .
س : 8لماذا اختار الشاعر األطفال والورد ؟
ٔ -األطفال  :ألنهم رمز البراءة ٕ-الوردة  :ألنه رمز الحب
س : 9استخرج من األبٌات الكلمات التً تدل على الحركة والصوت ؟
الحركة ٌركض ٌمشً تتبع الصوت تضحك
بٌر ٌْن أَ ْج َملُ؟ َول َما َذا؟:
سٓٔ  :أَى ال َّت ْع َ
ش َّبه ال َّ
اعر َ
ض َح ُك؛ ألَنَّ ال َّ
رق .األَ ْج َملَُ :
سا ُت ْ
ض َح ُك ــ َ
ٔـ َ
ش ُ
ض َح ُك
سا ٍن ٌَ ْ
س بإ ْن َ
ش ْم َ
ش َ
سا َت ْ
ش ْم ً
ش ْم ً
سا َت ْ
ش ْم ً
 ،و َه َذا َخ ٌَال ٌ َجمٌل ٌ .
ورة َك َما
ورةُ َح ٌَّ ٌة؛ ألَ َّنه ٌَدُل َع َلى أن ا ْل َح ٌَاة فى الص َ
ورةُ َح ٌَّ ٌة .األَ ْج َملُ :الص َ
ورةُ َجمٌلَ ٌة ــ الص َ
ٕـ الص َ
فى ال َّطبٌ َعة.
ٖـ ط ْف ًال ٌُ ْهدى ط ْف ًال َو ْر َد ًة ــ ط ْف ًال ٌُ ْعطى ط ْف ًال َو ْر َد ًة.األَ ْج َملُ :ط ْف ًال ٌُ ْهدى ط ْف ًال َو ْر َد ًة؛ ألَ َّنه ٌَدُل َع َلى
ا ْل ُح ّب َوا ْل َم َو َّدة.

رله٣جبد ُِٔ٘بهْخ
هٍٔذ ٗٞه
َّٔب رٚؾي كٞم اُلٝه
ٛلٜ٣ ٬لٛ ٟلٝ ٬هكح
* عٔغ ٝ ( :هكح )
* ٓواكف ٜ٣ ( :لٓ * ) ٟلوك  ( :اُلٝه )
أ) ٛبد ٚٓ * :بك  ( :رٚؾي )
عـ) ٓب اُغٔبٍ كَّٔ ( : ٠ب رٚؾي ) ؟
ة) ثْ ٕٝلذ ٗٞه أٌُْ ؟
ك) ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  :رٚؾي ................................... :

هٍٔذ ٗٞه
ً  -:هبٍ اُْبػو :
َب رٚؾي كٞم اُلٝه
ّٔ ً
ٛلٜ٣ ً٬لٛ ١لٝ ً٬هكح
أ) ٛبد ٓٚبك ( رٚؾي )ٓٝ , ..............لوك ( اُلٝه )ٓٝ , ..........واكف ( ٜ٣ل. ............) ١
ة) ثْ ٕٝلذ ٗٞه أٌُْ ؟ ............................................................
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َب رٚؾي " ؟.............................................................
عـ) ٓب اُغٔبٍ كً ّٔ " ٢
ك) ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و " ٛلٜ٣ ً٬لٛ ١لٝ ً٬هكح " ؟.....................................................
ك – ؽَِ آُ ٠وبٛغ ٕٞر٤خ  -:رَب ِهِ ٣قَّ٤خُ ........................................................... :
ٛـ  -أًَٔ ػبئِخ أٌُِخ  :هوأد ............. / .............. / ............ /....... :
ز -أكمل خرٌطة الكلمة -:
انُىع.............:
...................
انًرادف......:
.................

٣وً٘

انُىع.............:
...................
انًضاد.......:
................

انًرادف.....:
.................

ٜ٣ل١

انًضاد......:
................

انجًهة:
انجًهة:
.......................................................
......................................................
هٍٔذ ٗٞه
ًٕ -:هبٍ اُْبػو
كًٌ ٣ب ٣وً٘ كٞم اَُٞه
 ٝػِ ٢آٗ٤خ ػٖلٞه
أ) ٛبد ٓواكف ( ٣وً٘ )ٝ ,..................عٔغ ( كًٌ ٣ب )ٓٝ , .............لوك ( آٗ٤خ ). ............
ة) ثْ ٕٝلذ ٗٞه اُل٣ي ؟ .......................................................................
عـ) ٓب اُغٔبٍ كٛ ٢نا اُزؼج٤و " كًٌ ٣ب ٣وً٘ كٞم اَُٞه " ؟........................................
ك) ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و "  ٝػِ ٢آٗ٤خ ػٖلٞه " ؟...............................................
هٍٔذ ٗٞه
ًٖ :هبٍ اُْبػو :
ك٬ؽب  ٠ْٔ٣ك ٠اَُبؽخ
ً
ػ٘ ًيا رزجغ ك٬ؽخ
أ) ٛبد ٓواكف ( اَُبؽخ )ٝ , ...............عٔغ ( ػ٘ي )ٚٓٝ , ..............بك ( رزجغ ). ............
ة) ثْ ٕٝلذ ٗٞه ً ٖٓ ً٬اُل٬ػ  ٝاُؼ٘ي ؟...............................................
عـ) " ٓب أؽِ ٠أعٞاء اُوو٣خ " ٓب ٗٞع ٛنا اٍِٞ٧ة ؟ ٝػ٣ ّ٬لٍ ؟
........................................................................................
ك) " ك ٠أػٔبه ٠رجو ٠ؽ٤خ " ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و ؟ .........................................
هٍــــــــــــــــــــٔذ ٗٞه
ًٗ  -:هبٍ اُْبػو :
َّٔب ً رٚؾي كٞم اُلٝه
ٛلِــــب ً ٜ٣لٛ ١لٝ ٬هكح
أٓ -ب ٓؼ٘ ( ٢اُلٝه)؟ ٓٝ ..........ب عٔغ ٛ :لَ ؟ٓٝ .............ب ٓٚبك  :رٚؾي؟.................
ة٤ً -ق هٍٔذ ٗٞه أٌُْ؟ ...........................................................
عـ ٓ -بما أٛل ١اُطلَ ٕل٣وخ؟..............................................................
ك ٓ -ب اُغٔبٍ ك ٢ه ٍٞاُْبػو ( َّٔب ً رٚؾي كٞم اُلٝه)؟....................................
ٛـ ٛ -بد ٖٓ اُ٘ٔ ٓب ٣لٍ ػِ ٢ا٧كٌبه اُزبُ٤خ:
ٔ -هٍٔذ ٗٞه اُؼ٘ي رزجغ ٕبؽجزٜب ك ٢ؽت ٝكفء.......................................................
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ٕ -هٍٔذ ٗٞه ٛلِ ٖ٤أؽلٔٛب ٜ٣ل ١ا٧فو ٝهكح..........................................................
 - ٝأًَٔ ّجٌخ أُلوكاد -:
......

.....

.......

الدار

......

......

......

.....

حدٌقة
.....

.......

.....

ً٘ :هِ َوا َءح ُٓز ََؾ ِّوهح اُ ُٔ ْؾزَ ٟٞا ْه َوأ اُلِ ْو َوحَ ا٥رِ٤خَ ,صُ َّْ أَ ِع ْت:

«اُ٘ؼ٘بع ٗجبد ٓل٤ل ع ًّلاُٝ ,ؼَ اٌُض٤و َّٓ٘ب ٣ ٫ؼوف كٞائلٝ ,ٙاُ٤ي ثؼ٘ ٛن ٙاُلٞائل :كبُ٘ؼ٘بع ْٜ٘٣
اُلّ اُٖبػـل اُ  ٠اُوأًٝ ,ثبُزبُـ٘٣ ٠ـْـ ٜاُناًـوحَ٣ٝ ,بػل ػِ ٠اُزوً٤ي ٝا٩ثلاعًٔ ,ب أٗ٣ ٚقِٔ
اُغَْ ٖٓ اُقٔٝ ٍٞاٌََُ ,ثبٙ٩بكخ اُ ٠أَٗ٣ ٚبػل ػِ ْٚٛ ٠اُطؼبّ».
( أ ) افزو اُٖٞاة ٓٔب ث ٖ٤اُو:ٖ٤ٍٞ
ٔ ــ ٓؼ٘( ٠ا٩ثلاع)( :اُزلٞم ــ ا٫ثزٌبه ــ اُزوِ٤ل)
ٕ ــ ٓٚبك (ٓلـ٤ــل)ٗ( :بكـــغ ــ ٕــــ٤و ــ ٙـــبه)
( ة ) ٙغ ػٓ٬خ (✓) أٓبّ اُؼجبهح اُٖؾ٤ؾخٝ ,ػٓ٬خ (✗) أٓبّ اُؼجبهح اُقطؤ كٔ٤ب ٣ؤر:٠
ٔ ــ اُ٘ؼ٘بع َ٣بػل ػِ ٠اُقٔٝ ٍٞاٌََُ) ( .
ٕ ــ اُ٘ؼ٘بع  ْٜ٘٣اُناًوح) ( .
( عـ ) أًَٔ ٌٓبٕ اُ٘و ٜثٌِٔخ ٖٓ اُلووح :اُ٘ؼ٘بع ٗجبد  ..............ع ًّلا.
ًبٕ ك ٠اُوو٣خ فجبى ٣ج٤غ اُقجي ُِ٘بً ٝ ,ماد ٗ ّٞ٣ؤ اُله٤ن كووه إٔ ٣ؼط ًَ ٠أٍوح عيءا ٖٓ ٖٗ٤جٜب ٌُٚ٘ٝ .
هك٘ اػطبء اُقجي ُوعَ ػغٞى ً ٚٗ٧ ,ج٤و ٣ ٫ل٤ل اُ٘بً  ,ك ٠أَُبء هعغ اُؼٔبٍ ٣ ُْٝغلٝا ؽطجب ُِقجي .
اؽزبه اُقجبى ٓبما ٣لؼَ ؟ كغؤح ظٜو ُ ٚاُؼغٞى ٝأفن ٙاُٝ ٠اك ِٓئ ثبُؾطت كبػزنه اُقجبى ُِؼغٞى " .

أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٔ -كان الخباز ٌبٌع ( الحطب  ،الخبز  ،الدقٌق )
ٕ -رجع العمال فى ( الصباح  ،الظهر  ،المساء )
ب) أٌن أخذ العجوز الخباز ؟
" ّبٛل ٛبهم عبه٣ ٙؾب ٍٝهطغ ّغوح أٓبّ ٓ٘يُ , ٚكؾيٕ ٝأفجو ٝاُل , ٙكنٛت ا٧ة ُغبهٝ ٙهبٍ ُ ٫ : ٚروطغ
اُْغوح كٔ٘ظوٛب عَٔٗٝ , َ٤زظَ ثٜب ٖٓ أّؼخ أٌُْ اُؾبههخ ٝ ,ر٘و ٠اُٜٞاء ٖٓ ا٧روثخ ٝرٔزٔ صبٗ ٠أًَ٤ل
اٌُوثٝ , ٕٞرقوط ُ٘ب اًَ٧غ ٖ٤اُنٗ ٟؾزبعُِ ٚز٘لٌ  ,كبهز٘غ اُغبه ٝ ,هْ ثيهاػخ ّغوح عل٣لح ثٔؼبٗٝخ ٛبهم
ٝٝاُل" . ٙ

أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٔ -حاول الجار  .....................شجرة ( ؼرس  ،قطع  ،شراء )
ٕ -تخرج الشجرة  ( .......................النٌتروجٌن  ،األكسجٌن  ،ثانى أكسٌد الكربون )
ب) هات  :معنى ( معاونة )  ،وجمع ( الشجرة )
جـ) ما عالقة األشجار بالبٌئة ؟
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نماذج على " ما أحلى أجواء القرٌة! " مجاب عنها للتدرٌب على االمتحان
هٍٔذ ٗٞه
َب رٚؾي كٞم اُلٝه
ّٔ ً
ٛلٜ٣ ً٬لٛ ١لٝ ً٬هكح
ًٔ ٛ :بد ٓٚبك ( رٚؾي ) ٓٝ ,لوك ( اُلٝه ) ٓٝ ,واكف ( ٜ٣ل. ) ١
َب رٚؾي " ؟
ًٕ  :ثْ ٕٝلذ ٗٞه أٌُْ ؟
ًٖ ٓ :ب اُغٔبٍ كً ّٔ " ٢
ًٗ  :ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و " ٛلٜ٣ ً٬لٛ ١لٝ ً٬هكح " ؟
ا٩عبثخ :
عـٔ ٚٓ :بك ( رٚؾي )  :رجٌٓٝ , ٢لوك ( اُلٝه )  :اُلاه ٓٝ ,واكف ( ٜ٣ل٣ : ) ١ؼط. ٢
عـٕ ٕٝ :لذ ٗٞه أٌُْ ثؤٜٗب ٍبٛؼخ ْٓٝوهخ كٞم أُ٘بىٍ .
َب رٚؾي " رؼج٤و عٖٔٞ٣ َ٤ه أٌُْ ثبَٗبٕ ٚ٣ؾي .
عـٖ ً ّٔ " :
عـٗ ٛ " :لٜ٣ ً٬لٛ ١لٝ ً٬هكح " رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٢اُجواءح اُز٣ ٢زٔزغ ثٜب اٛ٧لبٍ .
هٍٔذ ٗٞه
كًٌ ٣ب ٣وً٘ كٞم اَُٞه
 ٝػِ ٢آٗ٤خ ػٖلٞه
ًٔ ٛ :بد ٓواكف ( ٣وً٘ ) ٝ ,عٔغ ( كًٌ ٣ب ) ٓٝ ,لوك ( آٗ٤خ ) .
ًٖ ٓ :ب اُغٔبٍ كٛ ٢نا اُزؼج٤و " كًٌ ٣ب ٣وً٘ كٞم اَُٞه " ؟
ًٕ  :ثْ ٕٝلذ ٗٞه اُل٣ي ؟
ًٗ  :ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و "  ٝػِ ٢آٗ٤خ ػٖلٞه " ؟
ا٩عبثخ
عـٔ ٓ :واكف ( ٣وً٘ ) ٣غوَٓ ١وػًب ٝ ,عٔغ ( كًٌ ٣ب ) كٞ٣ى ٝكٌ٣خ ٓٝ ,لوك ( آٗ٤خ ) اٗبء .
عـٕ ٕٝ :لذ ٗٞه اُل٣ي ثؤٗ٣ ٚغوَٓ ١و ًٝها كٞم ٍٞه أُ٘بىٍ .
عـٖ  " :كًٌ ٣ب ٣وً٘ كٞم اَُٞه " رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٢اَُؼبكح ٝاُلوػ .
عـٗ  ٝ " :ػِ ٢آٗ٤خ ػٖلٞه " رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٢اُٜلٝء ٝأٛ٫ئ٘بٕ كافَ اُوو٣خ .
هٍٔذ ٗٞه
ك٬ؽب  ٢ْٔ٣ك ٢اَُبؽخ
ً
ػ٘ ًيا رزجغ ك٬ؽخ
ًٔ ٛ :بد ٓواكف ( اَُبؽخ ) ٝ ,عٔغ ( ػ٘ي ) ٚٓٝ ,بك ( رزجغ ) .
ًٕ  :ثْ ٕٝلذ ٗٞه ً ٖٓ ً٬اُل٬ػ  ٝاُؼ٘ي ؟
ًٖ ٓ " :ب أؽِ ٢أعٞاء اُوو٣خ " ٓب ٗٞع ٛنا اٍِٞ٧ة ؟ ٝػ٣ ّ٬لٍ ؟
ًٗ  " :ك ٢أػٔبه ٢رجو ٢ؽ٤خ " ػ٣ ّ٬لٍ ٛنا اُزؼج٤و ؟
ا٩عبثخ -:
عـٔ ٓ :واكف ( اَُبؽخ )  :أٌُبٕ اُٞاٍغ ٝ ,عٔغ ( ػ٘ي )  :ػ٘ٞى ٝأػ٘ي
ٚٓٝبك ( رزجغ )  :رَ٤و فِق .
عـٕ ٕٝ :لذ ٗٞه اُل٬ػ ثؤٗ٤َ٣ ٚو كٍ ٢بؽخ اُوو٣خ  ٝ ,اُؼ٘ي ثؤٜٗب رَ٤و فِق ٕبؽجزٜب .
عـٖ ٓ " :ب أؽِ ٢أعٞاء اُوو٣خ " أٍِٞة رؼغت ٣ ,لٍ ػِّ ٢لح عٔبٍ اُوو٣خ .
عـٗ  " :ك ٢أػٔبه ٢رجو ٢ؽ٤خ " رؼج٤و ٣لٍ ػِ ٢ؽت اُْبػو ُوو٣ز. ٚ
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قواعد وتطبيقات
الظروف
تنقسم الظروؾ إلى :
ظرؾ مكان  :اسم نكرة منصوب ٌدل على مكان وقوع الحدث
مثل ( فوق – تحت – جنوب – شمال – بٌن – حول – شرق – ؼرب ) .....
إعرابه  :ظرؾ مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ملحوظة  :ظرؾ المكان ٌجٌب على سإال ٌبدأ بـ ( أٌن ) .
ٕ -ظرؾ زمان  :اسم نكرة منصوب ٌدل على وقت وقوع الحدث مثل (صباحا ً – مساء – ظهرا –
عصرا – لٌال – نهارا – ٌو ًما – عشا ًء شتاء ) .....
إعرابه  :ظرؾ زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ملحوظة  :ظرؾ الزمان ٌجٌب على سإال ٌبدأ بـ ( متى ) .
الجار والمجرور
ما هو الجار والمجرور ؟ الجار هو ( حرؾ الجر )  .المجرور هو اإلسم الذى ٌؤتى بعد حرؾ
الجر
تذكر حروؾ الجر  :من – إلى – عن – على – فى – الباء  -الالم – الكاؾ .
إسم مجرور وعالمة جره الكسرة
إعراب المجرور :
.مثال  :الكتاب فى الحقٌبة  .فى  :حرؾ جر  .الحقٌبة  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة .

تدرٌبات نحوٌة شاملة
صدق صفة من أجمل الصفاتٌ ،نبغً لكل إنسان أن ٌتحلى بها ،حتى ٌعٌش محبوبا ً بٌن
ٔ ( -ال ّ
الناس فً الدنٌا ،وٌرضى عنه هللا ٌوم القٌامة).
أ) اعرب ما تحته خط .
ب) استخرج من الفقرة السابقة (اس ًما – ً
فعبل – حر ًفا -جملة اسمٌة )
جـ) ضع ضمٌر المخاطب المناسب مكان النقط فٌما ٌلً:
  ...................أمهات الغد.  ...................تحب والدٌك.  ...................صدٌقان متحابان.  ...................صٌادون ماهرون. ب ٌّن نوع هذه الجملة ،ثم اذكر ركنٌها.د) ( ٌعٌش السمك فً الماء)
ٕ ( -التعلٌم مفٌد ،فهو ٌرفع شأن األمم ،ولذلك تهتم به الببلد ،وتعمل على نشره بٌن أبنائها)
أ) استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة ،ثم اذكر ركنٌها – اس ًما – فعبلً – حرفـــًا)
ب ٌّن نوع هذه الجملة ،ثم اذكر ركنٌها .
ب) ( ٌقرأ التلمٌذ القصة )
جـ) ضع ضمٌر الغائب المناسب مكان النقط فٌما ٌلً:
  ................أصدقاء متحابون.  ................صٌادان ماهران.وفً.
 ................صدٌقات مخلصات.  ................صدٌق ِّهـ) ضع خ ًطا تحت الظرف وب ٌّن نوعه:
شتاء.
 تسقط األمطار تغوص الغواصة تحت الماء.ً
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ٖ ( -األم مصدر الحب والعطاء ،تعطً ببل حدود ،وتتحمل التعب من أجل سعادة أبنائها).
أ ) اعرب ما تحته خط
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة ،ثم اذكر ركنٌها – اس ًما – فعبلً – حرفـــًا)
حول الجملة الفعلٌة إلى جملة اسمٌة ( تهتم الدولة باألطفال ).
جـ) ّ
د) ضع ضمٌر المتكلم المناسب مكان النقط فٌما ٌلً:
  .................فتاة س ّباحة.  ...................رجال المستقبل.ٗ ( -الفبلح رجل نشٌطٌ ،سابق الطٌور فً البكور ،وٌسرع إلى العمل قبل شروق الشمس ،وٌقضً
الٌوم فً الحقل ).
أ) اعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ب) استخرج ( ظرفٌن -جملة اسمٌة ،ثم اذكر ركنٌها  -فعبلً -حر ًفا -اس ًما)
ما نوع هذه الجملة.
جـ) ( ٌدخل التبلمٌذ المدرسة )
د) ضع ضمٌر المخاطب المناسب مكان النقط فٌما ٌلً:
  ................فبلحان مصرٌان.  ................فبلح مصري.  ................فبلحتان مصرٌتان.  ................فبلحون مصرٌون.هـ) ( هذا البلعب مجتهد) ثن واجمع الجملة السابقة.
٘ ( -الكتاب صدٌق مخلص لئلنسان ،فهو ٌزوده بالمعلومات فً كل المجاالت).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( اسما ً – فعبلً – حر ًفا ).
حول الجملة السابقة إلى جملة اسمٌة.
جـ) ( ٌذهب العمال إلى المصنع صباحاً) ِّ
د) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:
ً
ً
خبرا )
 ( المؤمن محبوب ) كلمة ( محبوب ) ُتعرب ( :مبتدأ -فاعبل ً -
ً
خبرا -مبتدأً )
 ( ٌعٌش األسد فى الغابة ) كلمة (األسد ) ُتعرب(:فاعبل ً -
وتغرد الطٌور ،فاحرص على جمال
 ( -ٙالربٌع فصل الجمال ،فٌه تشرق الشمس ،وتتفتح الزهور،
ِّ
الحدائق ونظافتها).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( اسما ً  -فعبلً  -حر ًفا  -جملة اسمٌة  -جملة فعلٌة -أسلوب أمر).
جـ) أكمل ما ٌأتً بما هو مطلوب بٌن القوسٌن:
ٕ -المعلم .....فً عمله ( .خبر )
ٔ ...... -طبٌبان ماهران ( .اسم إشارة )
ٗ -القمر ٌضًء السماء (......ظرف زمان )
ٖ ...... -طبٌبان ماهران ( ضمٌر للمخاطب)
د) ( الفبلح نشٌط ) ما نوع الجملة ؟ ثم ب ٌّن ركنٌها.
اجمع الجملة السابقة للجمع المؤنث
هـ) ( هما البلعبان ماهران )
( -7المعلم مخلص فً عمله،وهو شمعة تحترق لتنٌر الطرٌق لآلخرٌن،ولخدمة أبناء وطنه)
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ضمٌرا للغائب  -اسما ً – فعبلً – حر ًفا ).
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة –
ً
ضمٌرا للمخاطب فً كل جملة مما ٌأتً:
جـ) ضع مكان النقط
ً
 ..................جنود مصرٌو.  ..................جندٌان مصرٌان.  ..................فتاتان مجتهدتان.  ..................فبلحات مصرٌات.د) ضع خ ًّطا تحت الظرف ،ثم ب ٌّن نوعه - :جلست القطة فوق الكرسً
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 ..............الطبلب مجتهدون فً دروسهم.
هـ) أكمل باسم إشارة مناسب.
 ( -8هذا تلمٌذ مجتهد فً دراستهٌ ،قوم بأداء واجبه بإتقان وٌطٌع والدٌه ومدرسٌه ،وٌحافظ على
مدرسته ،وعلى مرافقها).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ً
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة – اسما ً – فعبلً – حرفا ).
جـ) ضع ضمٌر المتكلم مكان النقط فٌما ٌأتً:
ٖ........ -عامل نشٌط.
ٕ ........ -عمال نشٌطون.
ٔ......... -عامبلن نشٌطان.
 ( -9الحدٌقة جمٌلةٌ ،زرع الناس فى الحدائق األشجار والزهور ،وٌقضون أوقاتا ً سعٌدة).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة – اسما ً – فعبلً – حر ًفا ).
ٕ ...... -فتاتان مهذبتان.
ضمٌرا للمخاطب فً كل مما ٌأتً ..... -ٔ :فتٌات مهذبات.
د) ضع
ً
ٓٔ ( -الشمس تشرق فً الصباح ،وتضًء الدنٌا بنورها ،وتنادي كل مخلوق ،فتقول :قم اعمل،
فعندما ٌشرق الصباح ،الفبلح ٌعمل ،والطٌور تغرد ،والفراشات تطٌر).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ب)استخرج من الفقرة السابقة ( جملة اسمٌة وب ٌّن ركنٌها -اسما ً  -فعبلً  -حر ًفا  -فعل أمر)
ضمٌرا المخاطب فً كل جملة مما ٌأتً:
ضمٌرا للغائب بدال من
جـ) ضع
ً
ً
 أن ِت تلمٌذة مجتهدة.
 أنتن تلمٌذات مجتهدات. أنتما تلمٌذان مجتهدان.ٔٔ ( -التلمٌذ المجتهد نشٌط ،وٌذهب إلى المدرسة مبكراً ،وٌشترك فً األنشطة المدرسٌة).
أ) اعرب ما تحته خط .
ب)استخرج من الفقرة السابقة ( جملة فعلٌة وب ٌّن ركنٌها– اسما ً – فعبلً – حر ًفا )
جـ) ضع خ ًطا تحت الظرف ،وب ٌّن نوعه:
 وقف العصفور فوق الشجرة.صباحا.
 ٌذهب الفبلح إلى حقلهً
ٕٔ( -األزهار متفتحة فً الربٌع  ،والجو جمٌل ،والحٌاة هادئة ،وٌفرح الناس بقدومه)
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
ً
خبرا– اسما ً – فعبلً – حرفا – اسم مجرور)
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( ً
حول الجملة من صٌغة المتكلم إلى صٌغة المخاطب مرة وإلى صٌغة الغائب مرة
جـ) نحن أطباء.
ّ
ٖٔ ( -الصدق صفة حمٌدةٌ ،جب على كل إنسان أن ٌتحلى بها ،حتى ٌعٌش محبو ًبا بٌن الناس،
وٌرضى عنه هللا ٌوم القٌامة).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
خبرا– اسما ً – فعبلً – حر ًفا – اسم مجرور – ظرف مكان)
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( ً
جـ) أكمل كل جملة بضمٌر الغائب المناسب:
ٕ ...... -أساتذة مجتهدون.
ٔ ...... -أستاذان مجتهدان.
ٗ ...... -أستاذات مجتهدات.
ٖ ...... -أستاذ مجتهد.
ٗٔ( -معرض المدرسة جمٌل  ،وٌحتوي علً معـروضات كثٌرة  ،وقد أبدي الزائرون إعجابهم بها
ألنها من صنع التبلمٌذ .).
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
مجرورا –جملة اسمٌة)
خبرا– اسما ً – فعبلً – حر ًفا – اس ًما
ً
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( ً
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اجعل هذه الجملة اسمٌة

جـ) ( ٌحتوي المعرض على معروضات كثٌرة).
د) ضع اسم اإلشارة المناسب مكان النقط فٌما ٌأتً:
  ...............النحلة تسعى فً طلب رزقها ............... - .طائران مغردان.٘ٔ ( -القمر كوكب منٌر ،استطاع اإلنسان الصعود إلٌه ،والهبوط فوقه ،ثم عاد إلى األرض وهو
ٌحمل صخوره وترابه).
أ) اعرب ما تحته خط
مجرورا – جملة اسمٌة)
خبرا– اسما ً – فعبلً – حر ًفا – اس ًما
ً
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( ً
جـ) ضع ضمٌر الغائب مكان النقط فً كل جملة مما ٌأتً:
  ...............تلمٌذات متفوقات.  ...............تلمٌذان متفوقان.( تشرق الشمس ).....................
د) أكمل الجملة اآلتٌة بظرف زمان مناسب:
 ( -ٔٙالعرٌش عاصمة محافظة سٌناء الشمالٌة ،وهً تطل على البحر المتوسط ،وشاطئها على
هذا البحر جمٌلٌ ،متاز بصفاء رماله ،ونخٌله الكثٌر)
أ) أعرب ما تحته خط فً القطعة السابقة.
خبرا– اسما ً – فعبلً – حر ًفا– جملة اسمٌة)
ب) استخرج من الفقرة السابقة ( ً
جـ) ضع ضمٌر الغائب بدالً من ضمٌر المخاطب فً كل جملة فٌما ٌأتً:
 أنتم األطباء حقا ً أنتن طبٌبات مجتهدات( سار المعلم .............التبلمٌذ)
د) ضع مكان النقط ظرف مكان مناسباً:
هـ) ( هذا السائح زار مدٌنة العرٌش) اجعل الجملة السابقة للمثنى المذكر وجمعه ،وغٌر ما ٌلزم.
بٌن نوع الجملة ،ثم ب ٌّن ركنٌها
و) ( ٌنجح الطالب المجتهد )
س( :ٔ7مدرسة تل العمارنة مدرسة عظٌمة  ،جلس فى فصولها العظماء  ،وتفوق فٌها التبلمٌذ
النابغون بٌن أقرانهم ).
أ ) اعرب ما تحته خط .
ب) استخرج من العبارة  ( :جملة اسمٌة  -جملة فعلٌة  -ظر ًفا و بٌن نوعه )
جـ ) " هذه قصة مفٌدة "  -اجعل العبارة للمثنى والجمع وغٌر ما ٌلزم .
ً ( :ٔ8اُو٣بٙخ ٓل٤لح َُٗ٪بٕ ك ٠ٜرو ٟٞاُؼ٬ٚد ٝ ,رؼط ٠اُو٣بٙخ اُغَْ اُؾ٣ٞ٤خ ٝاُْ٘بٛ
ٝرَبػل اُؼوَ ػِ ٠اُزلٌ٤و اَُِ) ْ٤
أ) اٍزقوط ٖٓ اُوطؼخ اَُبثوخ (:أٍب -كؼ -٬ؽوكب -عِٔخ أٍ – ٚ٤عِٔخ كؼِ٤خ)
ة) اػوة ٓب رؾز ٚفٜ
رـوك اُطٞ٤ه ػِ ٠ا٧ؿٖبٕ
عـ) ؽ ٍٞاُغِٔخ ا٥ر٤خ اُ ٠عِٔخ أٍ٤خ :
ك) أًَٔ ثٔب ٓ ٞٛطِٞة أٓبّ ًَ عِٔخ:
ٔـ  ..... ........رِٔ٤نإ ٗبعؾبٕ٤ٔٙ( .و ُِٔقبٛت)
ٕـ ٗ ................قِٔ ك ٢ػِٔ٘ب ٤ٔٙ(.و ُِٔزٌِْ)
ٖـ ٛ ................بئوإ ٓؾِوبٕ ( .اٍْ اّبهح)
" الحدائق جمٌلة ٌزرع الناس فٌها األشجار واألزهار وٌقضى بها األطفال أوقاتا سعٌدة بٌن اللعب والمرح
وتقؾ العصافٌر فوق األشجار ".
أ) أعرب ما تحته خط
ب) استخرج  ( :فاعل  -فعل مضارع )
جـ) أكمل بما هو مطلوب أمامه :
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ٔ ................. -حقٌبتى ( اسم إشارة ) ٌٕ -ذهب التالمٌذ إلى المدرسة  ( ..................ظرؾ زمان )
ٗ .................... -تلمٌذة مجتهدة ( ضمٌر متكلم )
ٌٖ -زرع  ............الحقل ( فاعل مناسب )

ٗٔبمط ُِوِ َوا َءحُ ُٓز ََؾ ِّو َهحُ اُ ُٔ ْؾزَ ,ٟٞا ْه َوأ ,صُ َّْ أَ ِع ْت:

اُؾ ِّ ٠اَُِ ٠أَ َؽ ِل اُ َّ
ٚب ٍء َِٖٓ
(ٔ) َٗ َيٍ َهئِ ُ
بؽخ كَ َ
َ َ
اُؾ َِّ٤ُِ ٠زلوَّل أَ ْؽٞاُ ,ٚكَ َؾ ِيَٕ ِػ ْ٘ َل َٓب ََ ٝعل ِٓ َ
اهع كَِ ٠
َ ٌ٤
ْ َِ ٞ
اُؾ َِّٔ ُِ :٠ب َما َ ٫رُ ِيِ َٛ َُِٕٞ٣ن ِ ٙاُوُ َٔب َٓخَ؟ كَؤ َ ْفجَ ُوٙٝ
ٍؤ َ ٍَ اُ َؼب ِٓ ِِ َٖ٤كَِ ٠
ً ِْ ُ٣وُ َٕٞكَِٜ ٤ب اُوُ َٔب َٓخََ َٝ ,
ٗ َٝاَُّ٘ب ِ
اْ َ٧ه ِ
بً اِ ُْوَبء اُوُ َٔب َٓخ كَِٜ ٤ب َٓ َّوحً أ ُ ْف َو ,ٟكَؤ َ َٓو ثِب َىاَُ ِخ اُوُ َٔب َٓخ َٝاِ َْْٗبء َؽ ِل٣وَ ٍخ ِك٠
أََّٗ َُٔ ًَُِّ ْْ ٜب أَ َىاَُُٛٞب ػَب َٝك اَُّ٘ ُ
٣ؾ
َ ٙغ ثِ َغبِٗج َٜب ُ
ٕ ْ٘لُٝهًب ًَ ِجً ٤وا ُِِوُ َٔب َٓخَٝ ,أَ َٓو إَْٔ رَؤْرِ ََ ٠
ٗ ََ َٝ ٝ
َِ ٛن ِ ٙاْ َ٧ه ِ
ٍَّ٤ب َهح َه ْك ِغ اُوُ َٔب َٓخ ًّ٤ِٓ ْٞ َ٣ب ُِزَ ْل ِو ِ
ع َٗ ِظ٤لًب.
ٕجَ َؼ اَُّْب ِه ُ
اُٖ ْ٘لٝم َِٖٓ اُوُ َٔب َٓ ِخ ,كَؤ َ ْ
ُّ
ٍ َْٔ ُِ ِٖ ٤ب : ٠َِِ٣
أ  -ر ََقَّ٤و اُ ٌَِِ َٔخ اُ َّ
٤ؾخَ ِٓ َّٔب ثَ َْٖ٤اُوَ َْ ٞ
ٖ ِؾ َ
ْ َٞا ِهع)
ْ َٞا ِٛئ ــ اُ َّ
اُؾ ِّ ٠اَُِ ٠أَ َؽ ِل( :اُلََ٘ب ِكم ــ اُ َّ
ٔ ــ َٗ َي ٍَ َهئِ ُ
َ ٌ٤
ٚب ِء( :اُ َٔــبء ــ اُطَّ َؼــبّ ــ اُوُ َٔب َٓـــخ)
اُؾ ِِّ ٠ػ ْ٘ َل َٓب ََ ٝع َل اَُّ٘ ُ
ٕ ــ َؽ ِيَٕ َهئِ ُ
ٗ اُلَ َ
َ ٌ٤
بً ِْ ُ٣وِ َٕٞك ٠اْ َ٧ه ِ
َب ِثوَ ِخ؟
اُؾ ِّ ٠اَُِ ٠أَ َؽ ِل اُ َّ
اهع ًَ َٔب كَ ِْٔ ٜذ َِٖٓ اُلِ ْو َو ِح اُ َّ
ة ) ُِ َٔب َما َٗ َي ٍَ َهئِ ُ
َ ٌ٤
ْ َِ ٞ
(ٕ) «ْٗؤ ٣زًٔ ٤ب كوً ٤واًٝ ,بكؾذ أٓ ٖٓ ٚأعَ روث٤زً ٌُٚ٘ٝ ,ٚبٕ مًًّ٤بٝ ,أكهى إٔ ٍؼبكح أٓ ٚك٠
ٍب ْ٣بهى ك ٠ث٘بء  ٚ٘ٛٝ؛ كبعزٜل ك ٠كهاٍزٚ
رؾو٤ن ؽِٜٔب ٝؽِْ أث ٚ٤هجَ ٓٞر ٞٛٝ ,ٚإٔ ٖ٣جؼ ٜٓ٘ل ً
ٍب».
ؽز ٠ؽون اُؾِْ ٝإٔجؼ ٜٓ٘ل ً
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ ٓؼ٘( ٠أكهى) ٕ ................ :ــ ٓٚبك (مًـًّ٤ب).................... :
(ة) ٓب اُؾِْ اُنً ٟبٗذ رؾِْ ث ٚاًٝ ّ٧بٕ ٣ؾِْ ث ٚا٧ة هجَ ٓٞرًٔ ٚب كٜٔذ ٖٓ اُلووح؟
(عـ) ٙغ ػ٘ٞاًٗب ٓ٘بٍجًب ُِلووح اَُبثوخ.
(ٖ) «اَٗ٩بٕ اُؼبهَ  ٞٛاُن٣ ٟلٌو ك ٠اٌُ ّ٬هجَ إٔ ٘٣طن ث٣ٝ ,ٚؼِْ إٔ أٌُِخ اما فوعذ ٖٓ َُبٗٚ
كِٖ رؼٞك أث ًلا ,كبؽنه ٖٓ أٌُِخ اُطبئْخ اُز ٠هل رَجت ُي أُْبًَ ٓغ ا٥فوٝ ,ٖ٣هَ فً ٤وا أٝ
ُزٖٔذ».
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ ٓؼُ٘( ٠زٖٔذ) ٕ ........................ :ــ ٓٚبك (فــ٤ــ ًوا)........................ :
(ة) رق٤و ا٩عبثخ اُٖؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُو:ٖ٤ٍٞ
ٔ ــ اَٗ٩بٕ اُؼبهَ  ٞٛاُن٣ ٟلٌو ك ٠اٌُ ّ٬هجَ إَٔٔ٣( :ؼ ٚــ ٣وا ٙــ ٘٣طن ث.)ٚ
ٕ ــ أٌُِخ اما فوعذ ٖٓ َُبٗي كِٖ٣( :ؾلس ّ٠ء ــ رؼٞك أثلًا ــ رَٔؼٜب).
(عـ) ٓب اُن ٌٖٔ٣ ٟإٔ رَججُ ٚي أٌُِخ اُطبئْخ ًٔب كٜٔذ ٖٓ اُلووح اَُبثوخ؟
(ٗ)«رٌ ٕٞفِ٤خ اُ٘ؾَ ٖٓ أٌُِخ ٝاُْـب٫د ٝاُنًٞهٝ ,اُْـب٫د رو ّٞثؤػٔبٍ ًض٤وح؛ ك ٠ٜاُز ٠رؼل
اُـناء أٌُِٝ ,٠رٖ٘غ أهوآ أُْغٝ ,ر٘ظق اُقِ٤خ ٝرلاكغ ػٜ٘ب».
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ ٓؼ٘( ٠رـؼــل) ٕ ......................... :ــ عٔغ (اُقِ٤خ)......................... :
(ة) ِْٓ رزٌ ٕٞفِ٤خ اُ٘ؾَ ًٔب كٜٔذ ٖٓ اُلووح اَُبثوخ؟
(عـ) ٙغ ػ٘ٞاًٗب ٓ٘بٍجًب ُِلووح اَُبثوخ.
(٘)«أَُي ؿناء ٕؾٓٝ ٠ل٤ل؛ ك ٍَٜ ٜٞاُٝ ْٜٚؿ٘ ٠ثبُجوٝرٝ ٖ٤اُؼ٘بٕو ا٧فو ٟاُز٣ ٠ؾزبط
اُٜ٤ب اُغَْٗٝ ,ؾَٖ ػِ ٖٓ ٚ٤اُجؾبه ٝاٜٗ٧به ,ثبٙ٩بكخ اُ ٠أُياهع أٌَُ٤خ».
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ ٓلـوك (أُياهع) ٕ .........................:ــ ٓٚبك (ٍـٜــَ).........................:
(ة) ٖٓ أٗ ٖ٣ؾَٖ ػِ ٠أٍ٧بى ًٔب كٜٔذ ٖٓ اُلووح اَُبثوخ؟
(عـ) ٙغ ػٓ٬خ (✓) أٓبّ اُؼجبهح اُٖؾ٤ؾخٝ ,ػٓ٬خ (✗) أٓبّ اُؼجبهح اُقطؤ:
ٕ ــ أَُي ؿ٘ ٠ثبُجوٝر) ( .ٖ٤
ٔ ــ أَُي ؿناء ٕؾٙٝ ٠به) ( .
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(«)ٙهعَ أُوٝه عل٣و ثب٫ؽزواّ ٝاُزول٣و ,كزغل٣ ٙوق ك ٍٜٝ ٠اُْبهع ك ٠اُؾو ؽ٤ش أٌُْ
اُؾبههخٝ ,ك ٠اُجوك ؽ٤ش أُطو ٝاُو٣بػ ًَٝ ,مُي ٖٓ أعَ ر٘ظ ْ٤ؽوًخ أُوٝه ُِؾلبظ ػِٓ٬ٍ ٠خ
اُ٘بً ,كزؾ٤خ ُوعَ أُوٝه».
( أ ) أًَٔ ٔ :ــ عٔـغ (هعــَ) ٕ ........................ :ــ ٓٚبك (اُؾلبظ)....................... :
(ة) ٓبما َ٣زؾن هعَ أُوٝه ًٔب كٜٔذ ٖٓ اُلووح؟
(عـ) اٍزقوط ٖٓ اُلووحًِٔ :خ ٚٓٝبكٛب.
(«)7ؽل٣وخ اُؾٞ٤إ ثبُغ٤يح ٖٓ أعَٔ آ٧بًٖ اُز٣ ٠ؾت اُٖـبه ٝاٌُجبه ى٣بهرٜب؛ ك ٠ٜرؾز ٟٞػِ٠
اُؼل٣ل ٖٓ أٗٞاع اُؾٞ٤اٗبد اُزَٗ ٫ ٠زط٤غ هإ٣زٜب ػِ ٠اُطج٤ؼخ ثَُٜٞخ ا ٫ك ٠ؽل٣وخ اُؾٞ٤إ».
( أ ) ٛبد ٔ :ــ ٓؼ٘( ٠اُؼل٣ل) ٕ ........................ :ــ عٔغ (ؽل٣وـخ)........................ :
(ة) أ ٖ٣روغ ؽل٣وخ اُؾٞ٤إ؟
(عـ) اٍزقوط ٖٓ اُلووح اَُبثوخًِٔ :خ ٚٓٝبكٛب.
(« )9مٛت فبُل ٓغ أٍور ٚك ٠ا٩عبىح اُٖ٤ل٤خ ُي٣بهح عل ٙك ٠اُو٣قٝ ,هل اٍزٔزغ ٘ٛبى ثوإ٣خ
اٝ َٛ٧أُ٘بظو اُطج٤ؼ٤خ اُغِٔ٤خ اُز٣ ٠زٔ٤ي ثٜب اُو٣ق».
( أ ) افزو اُٖؾ٤ؼ ٓٔب ث ٖ٤اُو:ٖ٤ٍٞ
ٔ ــ ٓؼ٘( ٠هإ٣ــــخ)( :ؽِْ ــ ْٓبٛلح ــ اٍزٔبع)
ٕ ــ ٓلـوك (أُ٘بظو)( :أُ٘ظبه ــ اُ٘بظو ــ أُ٘ظو)
( ة ) ٓغ َْٖٓ مٛت فبُل اُ ٠علٙ؟
( عـ ) ثِ َْ اٍزٔزغ فبُل ك ٠اُو٣ق؟

(ٓٔ)" الشمس مصدر الحٌاة ومصدر نماء الثمار  ،وهى ؼذاء اإلنسان  .كما أنها تحول الماء إلى بخار فٌصعد
إلى الفضاء ثم ٌبرد وٌعود إلٌنا مطرا من جدٌد فٌسقى اإلنسان والحٌوان والمزروع فسبحان هللا الخالق ،
وٌستخدم الناس الشمس فى طهى الطعام وحولوا طاقة الشمس إلى طاقة كهربائٌة تنٌر القرى والمدن وتدٌر
المصانع " .
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٔ -تحول الشمس الماء إلى بخار فٌعود إلٌنا فى صورة  ( .....................حرارة  ،مطر  ،سحاب )
ٕ -حول الناس طاقة الشمس إلى طاقة  ( .......................مؽناطٌسٌة  ،هوائٌة  ،كهربٌة )
ب) ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة :
ٕ -جمع كلمة ( مطر )  :مطارات ( )
ٔ -معنى كلمة ( مصدر )  :منبع ( )
جـ) فى أى الفصول ٌسقط المطر فى مصر ؟

(ٔٔ) " النٌل نهر مبارك ٌ ،نبع من أواسط إفرٌقٌا  ،وٌصب فى البحر المتوسط  ،وٌمر بعدة دول
منها جمهورٌة مصر العربٌة  .والمصرٌون ٌعرفون فضل النٌل  ،وٌقدرون فوائده العظٌمة  ،فمن
مائه العذب ٌشربون  ،وٌسقون دوابهم ومواشٌهم ودواجنهم  ،وٌروون أرضهم  ،وحدائقهم ،
وٌنظفون أجسامهم ومالبسهم وأدواتهم ".
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
ٌٔ -صب النٌل فى البحر  ( :األحمر  ،المتوسط  ،األسود )
ٕ -مضاد كلمة " العذب "  ( :المالح  ،الحلو  ،النقى )
ب) أكمل ٌ -ٔ :نظؾ الناس  ...............و  ..............و  .............من مٌاه نهر النٌل .
ٌٕ -عرؾ المصرٌون فضل  ................وٌقدرون فوائده .................
جـ) من أٌن ٌنبع نهر النٌل ؟
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