كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات ،يجده هنا في الروابط التالية ألفضل
مواقع تعليمي إماراتي % 100
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قنوات تلغرام

قنوات الفيسبوك
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الصف السابع

الصف السابع

الصف السابع

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف الثامن

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع عام

الصف التاسع متقدم
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الصف العاشر عام
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عاشر عام

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

الصف العاشر متقدم

عاشر متقدم

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

الحادي عشر عام

حادي عشر عام

الحادي عشر متقدم
ثاني عشر عام

الحادي عشر متقدم
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ثاني عشر متقدم

الثاني عشر متقدم

ثاني عشر متقدم

حادي عشر متقدم
الثاني عشر عام
ثاني عشر متقدم

قسم االبتدائية العليا بنين
2019-2018م

وزارة التربيـة والتعليـم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

معًا
حنو التميز
مهارات الفصلني الثاني والثالث مادةاللغة العربية
الصف السادس للعام الدراسي  2019 / 2018م

..................
.
.....................
....
.....
..................
الطالب
اسم
alManahj.com/ae
الصف السادس شعبة ( )
قبل االنطالق

حنو القمة
إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة
ِكالهما سوف ينتهي به األمر على الصخور.

معًا حنو القمم  .....يف حكمة األمل
فريق اللغة العربية
موجه المادة
أ /كمال صالح القدومي

مشرفة القسم
أ /منال أصالن
1

أ /فاطمة الوشاحي
مدير القسم
ومسؤول الرقابة والجودة لمدارس الحكمة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م

الفهرس

مهارات قرائية 1
مهارات حنوية

2

مهارات

مهارات إمالئية alManahj.com/aeالصف
3
السادس
مهارات كتابية

4

اختبارات عامة

2

5
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م

أوالً

فهم املقروء
alManahj.com/aeقرائية
املهارات ال
تفكري ناقد
استخراج معلومات
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب .......................................................

)

المهارات القرائية
عزيزي الطالب  ،اقرا النص التالي ،ثم اجب عن األسئلة التي تليه.
الورقة
قش أر ٍز إلى ألياف دقيقة أصـنـع منها كـورقة.
تقـول الورقة  :تحولـت من ساق ِ شجرةٍ أو عو ِد قص ٍ
ب أو ِ
صناعـتي كـميا ٍ
ماء ,وينتج عن تـصـنيعي كـمية كـبيرة من السوائـ ِل الملوثـ ِة التي
ت كـبيـرة من الـ ِ
تـسـتـهـلـ ِك ِ
ت الحي ِة األخرى الموجود ِة في المياه .لذلك يجب تـنـقـ ِية هذه السـوائـل قبل إلقا ِئها
تـضر باأل
سماك وبكل الكائنا ِ
ِ
في األنهار أو البحار أو البحيرات.
تـبـدأ مشـكـ ِلـتي مع البيئة ,حين يســتـخـدِمــني الناس ثم يـلــقونـني على األرض  ,فـتـتـكـون قـ ِمامة كـثيرة
على جانـ ِب الطـريق.
ث الهواء ألن الشجـر هو الذي
كـلــما زاد اسـتِخـدامي ,زاد قـطع األشجار من الغابات مـِمـا يـزيد من تـلـو ِ
يـنـقي الهـواء ويعـطـينا األكـسجين.
جار لـِتـصـنـيع الورق
إذن يجب ِزراعة غابات جديدة بدل من التي يقطعها اإلنسان ِ ,لـيجـد َما يكــفي من أش ٍ
 .كذلك  ,يجب أن يجمعني كل من يستخدِمني دون أن يضعني مع القمامة ,حتى ل أتــلـوث ويـمكن إعادة
تصنيعي ِبسهولة.
المصانع تعرف كيفية تنظيفي من الحبر واأللوان ِلتـعيد تصنيعي إلى ورق جـديد صالح لستخدامات عـديـدة
(إعادة تـصنـيع الورق هي بـديـل عـن قـطع أشجـار جـديـدة).
كالصحـف والتـغــليـف.
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 م َم تصنع األوراق ؟





من األسماك والحيوانات المائية.
أرز.
من ساق شجرة أو عود قصب أو قش ُ
تصنع األوراق في المصانع.

 أين َ يتم تصنيع األوراق ؟
 )2في األنهار
 )1في المصانع
 ما الذي يضر باألسماك الموجودة في المياه؟
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وجود كـمية سوائـل طاهرة الناتجة عن تصنيع الورق قليلة.
وجود كـمية السوائـل الملوثـة الغير ناتجة عن تصنيع الورق .
وجود كـمية سوائـل ملوثـة الناتجة عن تصنيع الورق.

إن زراعة غابات جديدة
تزيد من تلوث البيئة.
تساهم في تنقية السوائل الملوثة للمياه
تساعد في إيْجاد عدد أكبر من األ ْشجار لـتـصـْنـيع الورق

 ) 3في البيوت

تابع  -المهارات القرائية
 ما نوع النص ؟
 )1شعري

 ) 3سردي

 )2معلوماتي

استخراج معلومات
 عَـ ِدِّد استخدامات الورق؟





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



استخرج من القطعة:
حروف جر



أفعال

أسماء

استخرج معاني المفردات التالية من النص :

 )1قمامة ...............................
 )3يـُنـقي ...............................

 )2يُـلـْـقونـني ....................................
 )4تـلـ ُوث ...............................................

 ما الذي يحدث إذا زاد استخدام الورق؟
alManahj.com/ae
............................................................................................................................


ما البـ َديـل لقـ َطع األشجـار؟

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

 أكتب صح أو خطأ بـِجانب كل جملة:
 الورقة تحولـْتُ من ساق شجرة إلى عود قصب
 يجب إلقاء السـوائـل الملوثة في األنهار
 المصانع تنظف الورق من الحبر واأللوان لتـعيد تصنيعها إلى ورق جـديد
صحـ ُف والتـغـْـليـف
 للورق استخدامات عـديـدة مثل ال ُ
السبب والنتيجة
 صل بخط بين السبب والنتيجة
السبب
صـنيع الورق
 تـ ْ ازدياد قـ ْط ُع األ ْشجار من الغابات
 كـلـّـما زادّ اسْـت ْخـدام الورق -تنظيف الورق من الحبر واأللوان
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()....................
()....................
()....................
()....................

النتيجة
ازدياد بتـلـ ُوث الهواء
زاد قـ ْ
ط ُع األ ْشجار من الغابات
صحـ ُف والتـغـْـليـف
لت ْسـت ْخدم إلنتاج ال ُ
يزيد من كـمية السوائـل الملوثـة
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة
اسم الطالب .......................................................

شعبة (

)

المهارات القرائية
عزيزي الطالب  ،اقرا النص التالي ،ثم اجب عن األسئلة التي تليه.
بائعةُ ّ
الزهور

ت المدرسة تستع ُّد لرحل ِتها السنوي ِة إلى جبل جيس أرجو أن تعطيني خمسين درهما
قال هادي :أبي ،أبي ،بدأ ِ
ألدفع رسوم الرحل ِة.
ابتسم األب ولم يجب ،ومسح بي ِد ِه جبينه،وهادي يل ُّح طالبا الجواب.
وف الذي كانت قد بدأته،
لكن األب خفض جفني ِه ،وراح صدره يعلو وينخفض ...أوقف ِ
ت األ ُّم شغل الص ِ
صدرها آهة عميقة.
زوجها تارة ،وأخرى وجه ابنِها ،وقد تصاعدت من
وصارت تتأمل وجه
ِ
ِ
قال األب :ومتى موعد هذ ِه الرحل ِة يا بني؟
شهر يا أبي.
 بعد ٍت يا هادي ،سنرى.
 حسنا .أمامنا الكثير من الوق ِ ل بل أريد جوابك اآلن ،ألسجل اسمي غدا. -سنرى يا هادي ،سنرى.
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الغطاء تعالى شهيقه .د ِهشت سناء -البنة الكبرى -
ت الدموع من عيني هادي ،وأسرع إلى فرا ِش ِه ،وتحت
سال ِ
ِ
رم ِه .رمت كتابها المدرسي ،واقتربت من ِأمها تهمس في
لـِما حدث ،فهي لم تتعود ذلك من أبيها
المعروف بِك ِ
ِ
أذنِها:
ب هادي يا أماه؟
 لماذا امتنع أبي عن تلبي ِة طل ِزوجها من الغرف ِة إلى شرف ِة البيتِ ،قالت :نحن اآلن يا سناء في
 هز ِِ
ت األ ُّم رأسها وسكتت ،وعند خروجِ
واألقساط المدرسي ِة.
ت البيتِ،
ِك ل يكاد يكفي ِلس ِد احتياجا ِ
ضائق ٍة ماليةٍ ،فمصروفات البي ِ
ِ
ت كثيرة ،ومعاش والد ِ
ب متعبا؟ وكم ِمن مر ٍة قال :ل يه ُّمني أن
خبز ،ويعود مع المغي ِ
أل ترينه ينهض مع الفج ِر إلى عم ِل ِه في الم ِ
باك في
أجوع إذا شبع ولداي وتعلما .العلم سالحهما الوحيد .وأنا ،يا ابنتي أحيك الصوف ،وأبيعه ألسا ِعد أ ِ
أباك بخيل.
العيش لكما.هذ ِه األمور ل يع ِرفها
وفير لقم ِة
أخوك الصغير هادي،بل يعت ِقد أن ِ
ِ
ِ
ت ِ
وم ...المال
ت األسرة ،إل عيني ِن اثنتي ِن ظلتا
نام ِ
ِ
صاحيتين ...هما عينا سناء وأفكارها المضطربة تمنعها ِمن الن ِ
وداء التي عكرت صفاء ه ِذ ِه العائِل ِة ...وتمتمت سناء :سأفعلها ...سأفعلها...
كان سبب تلك السحاب ِة الس ِ
ت يا ابنتي؟؟
ت
ِك يا سناء ،أين كن ِ
 تأخر ِساعتين عن موعد ِ
ِ
عن المتحانا ِ
 في المدرس ِة يا أمي ،رأ ِشهر واحدٍ ،ول بد من زيادةِ
ت النهائي ِة سوى ٍ
ت المديرة أنه ل يفصلنا ِ
لنجاحنا.
يوميًّا ،ضمانا
ِ
تين ِ
ِ
الدوام المدر ِسي ِ ساع ِ
 ولكن هذا يرهق ِك يا حبيبتي.ت األيام ،واألسرة على عادتِها ،تجتمع
ق ،ل تخافي! وهكذا مر ِ
 ل بأس يا أماه ،نجاحي سيمحو كل ٍأثر لإلرها ِ
العشاء للسه ِر ...وهادي يتأمل والده بنظرا ٍ
حين إلى آخر .وذلك الرجل الكبير يستقبل
بعد
ِ
ت غاضب ٍة من ٍ
ق ظا ِهرة على وج ِهها.
نظرا ِ
ت ابن ِه ببسم ٍة وتنهدٍ .وسناء تطا ِلع في كت ِبها ،وآثار اإلرها ِ
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ار تأكل أحشاءه.
حان مو ِعد الرحل ِة ،وهادي جا ِلس في البيتِ ،يبكي بكاء مريرا .أ ُّمه تتأوه ،وأبوه ي ِح ُّ
س بالن ِ
فجأة فتِح الباب ،ودخلت سناء ،والفرح ظا ِهر على وجه ِها ،و ِبيدِها باقة ور ٍد بيضاء .أسرعت نحو أخيها تض ُّمه
وحنان ،وتقول:
ِبعطفٍ
ٍ
 اِبتهج يا حبيبي ،ها هي الخمسون درهما  ،خذها وتهيأ للرحل ِة.لك هذه النقود يا سناء؟
دان ،وقال ِ
ٍ:من أين ِ
ت األ ُّم ِبدهشة ِ
تعجب الوا ِل ِ
ي لساعتي ِن من أج ِل الدراس ِة ،إنما آلمني أن أرى أخي يحرم من
في الحقيق ِة يا أمي ،لم يكن تأ ُّخري اليوم ُّ
الرحل ِة ،وأل أستطيع أن أفعل شيئا من أج ِل ِه ،فلم يكن ب ٌّد ِمن العم ِل ،وعملت...رحت أبيع الزهور ،جنيت ربحا
تقبالن مني
اس ،هال
ب هادي ،وقلوبِنا معا ...وأنتما يا أعز الن ِ
قليال ،ل بأس بذلك ،ولكنني أعدت البهجة إلى قل ِ
ِ
هذ ِه الزهور البيضاء؟
لك؟
غمر األب ابنته
بفيض ِمن حب ِه وحنانِ ِه ،وقال لها:وأن ِ
ت ياسناء،ألم تحتفظي بشيءٍ ِ
ٍ
حان.
 بلى ،يا أبي الحبيب ...اِحتفظتِ
بالكثير ...اِحتفظت بالنجاحِ .لقد نجحت في الم ِت ِ
إميل رفول (بتصرف)

فهم المقروء +اختيار من متعدد

ص:
أجب عن األسئلة التّاليَة بع َد قراءة النّ ّ
ْ
طلب االبنُ من وا ِلدِه خمسين دره ًما ؟
 لماذا
َ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
س بالنِّ ِار تأ ُك ُل أحشا َء ُه"؟
 على ماذا تد ِّل العبارةُ التاليةُ":وأبو ُه يُ ِح ُّ
 تد ُّل على ّ
بالحر الشديد.
يشعر
أن األب
ّ
ُ
 تد ُّل على َّ
أن األب منفع ٌل ومتأث ّ ٌر.
 تد ّل على َّ
مسرور.
أن األب
ٌ
 تد ُّل على َّ
مريض.
أن األب
ٌ
 بماذا عم َل وا ِلدا هادي؟
أ• عمل األب بـ ............................................................................................................
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ت األ ُّم ِبــ ...............................................................................................
ب•ع ِمل ِ
الصغير هادي" .ما المقصو ُد بهذه الجملة؟
أخوك
األمور ال يع ِرفُها
ت األ ُّم":هذ ِه
 قال ِ
ِ
ُ
ُ
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
سائِ َد للعائل ِة عندما:

لجو ال ِّ
ِصف ا َّ
أ• طلب هادي المال من وال ِد ِه ...................................................................................
ب• قدمت سناء المال ألخيها .....................................................................................

تفكير ناقد
رسوم الرحل ِة؟ اِشرح.
دفع
ِ
 ما رأيُك في العم ِل الذي قامت به سنا ُء لمساعد ِة أخيها في ِ
........................................................................................................................
............................................................................................. ...........................
........................................................................................................................
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المهارات القرائية
ع العالق ِة الِّتي سادَت بينَ أفرا ِد األسر ِة؟
 ما نو ُ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ص؟
ب
صفا ِ
ب النِّ ِ ِّ
جميع ال ِّ
ب بحس ِ
ت المالئم ِة لأل ِ
 ظلل المربِّع بِجان ِ
ِ
غير مبال بتعليم أبنائه.

ُ
 يعم ُل بجدّ.
 محبٌّ ألبنائه.
 قاسي القلب.
ُ مبذّ ٌر ل ْلمال.
نظر هادي إلى والدِه نظرا ٍ
ت غاضبةً ،وبكى بكا ًء

كيف كنتَ
الرحل ِةَ .
مريرا؛ ألنِّه لم يحصل على ُر ِ
سوم ِّ
َ
ً
ف لو كنتَ مكانَهُ؟
تتصر ُ
ِّ
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................................................................................

وظيفة نحوية:
أي منَ الجم ِل التِّالي ِة هي جملةٌ تقريريِّةٌ؟
ٌّ 
الكبير يستقب ُل نظرات ابْنه ببسمة وتن ّهد.
الرج ُل
ّ 
ُ
مريرا.
 وهادي ُمنزو في البيت ،يبكي بُكا ًء
ً
س بالنّار تأك ُل أحشاءه.
 وأبوهُ يُح ُّ
صوف الذي كانت ق ْد بدأتهُ.
 أوقفت األ ُّم شغل ال ّ
 الوظيفة النِّحويِّة لكلمة "ابنتَهُ" في جملة" َ
يض من ح ِبِّ ِه وحنا ِن ِه"
األب ابنتَهُ بفَ ٍ
غ َم َر ُ
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هي ....................................................
ت"
س في البي ِ
الوظيفة النحوية لكلمة هادئ في جملة "هادي جا ِل ٌ
هو.................................................................:
 الوظيفة النِّحويِّة لكلمة "بكاء " يبكي بكاء مريرا "
هي....................................................................................... .........................
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المهارات القرائية
عزيزي الطالب  ،اقرا النص التالي ،ثم اجب عن األسئلة التي تليه.
يور الجارحةُ
ال ّ
ط ُ

قف ُمنده ً
شا
الجو وعلى جوانب األخاديد (األودية العميقة) دون أ ْن يُح ّرك جناحيْه ،ي ُ
إ َّن ك َّل م ْن يُشاهدُ العقاب وهو يحو ُم في ّ
ّ
العقاب بسرعة هائلة نحو األرض قاصدًا فريستهُ ،التي ي ُ
ُمكن أ ْن
ينقض
صةً عندما
ُ
ُّ
أمام هذا المنظر المدهش والغريب ،خا َّ
ي حيوان آخر.
تكون ثعبانًا أو حج ًًل أو أ َّ
وشعارا
لق ْد عرف األقدمون قُ َّوة وعظمة الطيور الجارحة ،فمنذُ األلف الثالث قبْل الميًلد اتّخذ الفراعنةُ هذه الطيور وسا ًما
ً
ْ
صر والواليات
زالت شعوبٌ عديدة ٌ تتَّخذُ هذه الطيور
مر سنوات عديدة ،وما
شعارا أو تُزيّ ُن بها أعًلمها ،كم ْ
لمملكاتهم على ّ
ً
المتحدة وألمانيا الغربيَّة (سابقًا).
تكون ْ
ُ
من أقوى الطيور وأكثرها تميُّ ًزا.
إ َّن حدَّة نظر هذه الطيور ،وأجنحتها القويَّة ،ومخالبها الحادَّة ،جعلها
الطيور الجارحةُ
عامًل ُمساعدًا إيجابيًّا ّ
ً
سا َّمة،
للفًلح ألنَّها تقضي على الحشرات
عتبر
الضارة والقوارض واألفاعي ال ّ
َّ
ُ
تُ ُ
ُ
ُّ
ً
ً
تناولها حيوانات ميّتة مس َّممة م ّما أدّى إلى فُقدان أنواع عديدة ْ
تضر ْ
من تلك الطيور،
لكنَّها
َّ
رت وأصيب العديدُ منها نتيجة ُ
ْ
َّ
ُّ
ي الذي انقرض م ْن بًلدنا .تحدَّث العديدُ من الناس قدي ًما
وأصبح تْض ْمن قائمة الطيور المفقودة وال ُمنقرضة،مثل العقاب الباز ّ
عن وجود النُّسور بأعداد كبيرة في بًلدنا ،أ ّما اليوم فًل نجدُ إ ّالالقليل ْ
ْ
من هذه النُّسور في النَّقب والجليل وهضبة الجوالن.
ُّ
َّ
ُ
ُثير القلق،فهي آخذة ٌ بالنُّقصان يو ًما بعد يوم ،لذلك من الواجب علينا أ ْن
لق ْد أ ْ
صبح قلة عدد هذه الطيور في اآلونة األخيرة ي ُ
نحمي هذه الطيور وأ ْن الندَّخر ُج ْهدًا في سبيل حمايتها ومنع قتْلها.
ٌ
أن جميع ُّ
ت جمعيَّةُ حماية ّ
الطبيعة َّ
أعلن ْ
ي حيوان م ْنها دون
الطيور الجارحة هي
ٌ
"طيور محْ ميَّة"،إ ْذ يُمن ُع اصطيادُ وامتًلكُ أ ّ
ف هذاالقانون ويُضْب ُ
ض عليه
تصريح
ّ
ي يُقدَّ ُم للمحاكمة،وت ُ ْفر ُ
خاص،وك ُّل م ْن يُخال ُ
ي حيوان أو طيْر ب ّر ّ
ط لديه أ ُّ
ي محْ م ّ
غرامةٌ ماليَّةٌ عاليةٌ،باإلضافة إلى عقوبة السجن.
ي،هي َّ
سنوات األخيرة،بأ َّن حُبَّ َّ
الطريقةُ التربويَّةُ
اتَّضح لنا م ْن تجاربنا في ال َّ
الطبيعة،وإثارة اإلعجاب،وترك األثر اإليجاب ّ
المفضلةُ والنّاجحةُ في مجال الجهود المبذولة لحماية الطبيعة .ولكي تت َّم حمايةُ تلك ُّ
عليها،والتقرب
ب التعرف
الطيور ،يج ُ
ُّ
ها،وقوتها وعظمتها.
منها إلبراز جمال
َّ
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بتصرف عن :مركز دراسات الطيور الجارحة  -جمعية حماية الطبيعة.

فهم المقروء +اختيار من متعدد
ص:
عن األسئل ِة التِّا ِليَ ِة بع َد قراء ِة النِّ ِ ِّ
أجب ِ

 ما الِّذي يجع ُل المشاه َد مندهشًا؟

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

يور الجارحةَ
ت ال ُّ
شعارا لَها أوزيَّنت بها أعال َمها:
َ 
ع ِيِّن مجموعةَ الدُّو ِل الِّتي اتخذ ِ
ط َ
ً
 مصر ،األردن ،ألمانيا الغربيَّة.
لبنان ،العراق ،الواليات المتحدة.
 ألمانيا الغربيّة ،الواليات المتحدة ،مصر.
 تركيا ،الواليات المتحدة ،ألمانيا الغربيّة.
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المهارات القرائية
ص

الهدف منَ النَّ ِ ِّ
ُ

هو(:درجتان)

ف على الطيور الجارحة والمحافظةُ عليها.
الت َّ ّ
عر ُ
ف على جمعيَّة حماية الطبيعة وعملها.
الت َّ ّ
عر ُ
ف على األساطير والخرافات.
الت َّ ّ
عر ُ
ف على شعارات الدُّول.
الت َّ ّ
عر ُ

الناقص في الجدو ِل التِّالي:
 أَكمل
َ
أ
ب
ت
ث

السبب
قوة وعظمة الطيور الجارحة
األقدمون عرفوا َّ
ومنقارها الحاد ُّ
أجنحةُ الطيور القويَّةُ ومخالبُها
ُ

 الضمير المتِّصل "ها" في كلم ِة مخالبها ،يعود

الطيور الجارح ِة اليو َم في بالدِنا؟
بعض
 أَين نج ُد
َ
ِ

النتيجة
عامًل ُمساعدًا ّ
ً
للفًلح
بر
تُعت ُ
الطيور الجارحةُ ومات ْ
ت
تضررت
ّ
ُ
ل..............................................................................
ِ

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

بالتعبير
 المقصو ُد
ِ

"طيور محميَّةٌ"  ،هو:
ٌ
alManahj.com/ae

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

تفكير ناقد

ص للمحافظ ِة على سالم ِة ال ِّ
اقترح ا
واالنقراض
يور الجارح ِة وحمايَتِها منَ الزوا ِل
حال واحدًا لَم يُذكَر في النَّ ِ ِّ
ِ
ط ِ
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

بقانون حماي ِة ال َّ
طبيع ِة الِّذي يمن ُع اصطيا َد وامتِالكَ
اكتب رأيَكَ
خاص .اشرح!
ٍ ِّ
ٍ
ِ
حيوان دونَ تصريحِ
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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مهارات قرائية

إقرأ القطعة التالية ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها :
الزالزل
إن أرهب المناظر وأغربها على اإلنسان أن يرى األرض  ،هذا الجرم العظيم  ،بما رسا فوقه من الجبال
وانبسط عليه من السهول واجتمع في قراره من البحار  ،ينتفض أحيانا أو يميل  .ثم يرى الجبال تهوي من
أماكنها ويرى القصور واألبنية العظيمة تتبعثر على الحضيض  ،ويرى البحار تثب في أعالي الهواء كما يثب
رشاش الغدير إذا حذفت ماءه بحجر.
وحركة الزلزل على أنواع :فمنها ما يكون عموديا ينتفض به أديم األرض صعدا  ،ومنها ما يكون أفقيا تمور
به جوانبها ذهابا وإيابا  ،ومنها ما يكون موجيا يعلو به مكان ويسفل آخر كحركة األمواج في اليم  ،ومنها غير
ذلك .
وغالب هذه الحركات ناشئ عن النيران المستبطنة لألرض  ،وهي تختلف بين اهتزازات خفيفة يكاد ل يشعر
بها  ،واضطرابات عظيمة تحدث عنها النقالبات الهائلة والدمار المخيف.
وأشد أنواع الزلزل تدميرا وأعظمها هول ما كانت حركته عمودية  ،فتتطاير به المواد فجأة في الهواء  ،حتى
ترى المنازل بما فيها من السكان وغيرهم  ،تثب إلى ارتفاع شاهق ثم تسقط حطاما  .وهو يحدث بسبب تمدد
الغازات أو المواد السائلة في باطن األرض وطلبها للخروج  ،فتدفع قشرة األرض لتفتح لها منفذا ،فيتطاير ما
عليها بقوة الصدمة .
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أرسم دائرة حول الجواب الصحيح
 ما هو معنى كلمة " الجرم " ؟
 الجبل اإلنسان األجرام الكوكب أي أنواع الزالزل أشد تدميرا ً وتأثيرا ً ؟
 الذي حركته عمودية الذي حركته دائرية الزلزال الخارج من باطن األرض الذي يحدث في الجبال أي هذه األنواع من الزالزل لم تذكر في القطعة ؟
 الدائرية األفقية العمودية الموجية ما أثر الزالزل في الجبال ؟
 تثبتها في أماكنها السابقة تهوي بها من أماكنها تبعثرها بين البحار الهائجة ل تؤثر فيها أبدا ما أهم األسباب التي يكثر عنها حدوث الزالزل ؟
 بسبب الحركة الدائمة لألرض بسبب كثرة األمواج في البحار بسبب الهتزازات بسبب تمدد الغازات في باطن األرض)6 ما معنى كلمة " تمور" حسب الجملة " تمور به جوانبها ؟
 تتحرك تنفجر تتطاير تنبسط11
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مهارات قرائية
 على ماذا تعود الهاء في جملة " لتفتح لها منفذا ً " ؟
 النقالبات الزلزل الغازات أي هذه الصفات مناسبة تماما ً لهذه القطعة ؟
 أسلوب قصصي وصفي علمي وصفي فني ما معنى كلمة الي ّم ؟
 الزلزال الموج األرض أي هذه الكلمات معناها "المرعب" حسب القطعة ؟
 الغدير المخيف الهائل كم فقرة في هذا النص ؟
 ثالث فقرتان فقرة واحدة ما ضد ( عكس ) كلمة ( ذهابا ً ) من النص ؟
 اضطرابات إيابا ينتفض ما عكس كلمة "يسفل" من النص ؟
 يعلو حضيض شاهق ما هو الفعل المضارع من الفعل ( رسا ) :
 يرسى يرسو يرسا ما معنى كلمة األسفل من النص :
 شاهقة السائلة الحضيض الهاء بجملة تحدث عنها تعود ل
 اضطرابات خفيفة اهتزازات ما مرادف كلمة " عالي " من النص ؟
 سائل شاهق عظيم ما معنى كلمة منفذا ً :
 موضعا مكانا مدخال ما نوع هذا النص ؟
 خاطرة قصة مقال علمي استخرج من الفقرة األولى ثالثة افعال مضارعة :
------------------------- استخرج من الفقرة األخيرة خمسة حروف معاني :
-------------------------------- ما هي الكارثة الطبيعية التي يتحدث عنها النص ؟
 البركان الطوفان -الزلزال

alManahj.com/ae
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 األرض علمي اجتماعي البحر العظيم أربع ارتفاع تتطاير يرسي الصدمة عظيمة إيابا مخرجا فكاهة----------------------- -الفيضان
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فهم المقروء
عزيزي الطالب  ،اقرأ النص التالي ،ثم اجب عن األسئلة التي تليه.
ّ
الزلزال
طيور
ماء ،والنسمات اللطيفة ،وسكينة الجبا ِل التي يتخللها تغريد
يف في قريتِنا رائع الجمال .نقاء الس ِ
ليل الص ِ
ٍ
وأصوات حشرا ٍ
ت لي ِلهم ساهرين .صفات
ت وضفادع وثعالب ،أمور تغري أهل القري ِة بأن يمضوا جل أوقا ِ
اإلحساس .السكينة التي مزقها
يشترك بها أهل القري ِة مع الطبيع ِة ،الصفاء والسكينة واللطف ورهافة
كثيرة
ِ
ِ
دمر".
جارنا رامي معلنا" :يا ناس ...يا أهل القري ِة غادِروا بيوتكم ...الليلة سيهدِم قريتنا زلزال م ِ
صراخ ِ
أتم قوله وعاد مسرعا إلى بيت ِه بينما ه ِرع معظم أه ِل القري ِة إلى بيوتِهم يحملون أطفالهم وأشياءهم الثمينة
ت رامي الذي كان منش ِغال هو اآلخر بإفراغِ بيتِ ِه مما يمكن حمله
ويغادِرون نحو السه ِل ،وأسرع رجال إلى بي ِ
ث بعد أن غادره أبناؤه وزوجته.
من األثا ِ
ب وقوعِ الزلزا ِل؟
سأله أحدهم :من أخبرك بقر ِ
رد رامي متل ِهفا :اتصل شقيقي من المدين ِة .هم أيضا اتخذوا بعض تدابير الحماية .يمكنكم أن تتصلوا بأقربا ِئكم
ت القري ِة ،ربُّ األسرة يتلقى اتصال أو يجري اتصال للتأ ُّكد من الخبر،
عظم بيو ِ
وتتأكدوا  ،تشابه ِ
ت األفعال في م ِ
واألم تلم ِلم ما يجب نقله خارج المنزل فيحمله األبناء ويغادرون البيوت مسرعين.
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عن البيوتِ ،في السه ِل تجمع أهل القري ِة والضطراب با ٍد على كل الوجوه ،والعيون مصوبة نحو مناز ِل ِهم
بعيدا ِ
خوف وتعالت أصوات المتض ِرعين إلى هللا ليخفف البالء ويكتب النجاة ِللجميع.
زن وال
ِ
ٍ
بكثير من الح ِ
مر الزمن بطيئا ثقيال ...قال أحد الرجا ِل" :كأن البالد كلها بيت واحد .الناس جميعهم يتناقلون الخبر ويفعلون
يورد أخبارا
ال ِفعل ذاته ،يغادِرون بيوتهم ،يدعون هللا أن يمن بالسالم ِة على الجميعِ ،يصغون إلى المذياعِ لعله ِ
تتعلق ِبالكارث ِة".
ق هللا يا رجل.
رد علي ِه آخر :تسميها كارثة وهي لم تقع بعد ...ات ِ
انتبه الجميع لتقد ُِّم سيارةٍ فترقبوها حتى توقفت على مقرب ٍة ِمنهم ،وترجل ِمنها المهندس عمران والمعلم رشيد
أبناء القري ِة .صاح والد عمران :ما الذي جاء بِك يا بني هذه الليلة؟ لقد حاولت التصال بك مرارا ولم
وهما من
ِ
أف ِلح.
مكان في بالدِنا.
رد عمران مبتسماِ :جئنا من المدين ِة بعد أن أدركنا أن اإلشاعة وصلتكم كما وصلت كل
ٍ
قال والده مستغربا :إشاعة؟ تابع عمران :أجل ..إشاعة كاذبة ...أؤكد لكم.
بقدوم ِه.
قال المعلم رشيد" :أيُّها الناس ،الزلزال ل يخبر أحدا
ِ
ت ال ِعل ِم
لو استطاع العلماء تحديد
كارثة سببها زلزال .فما زال بحث مختبرا ِ
زمن وقوعِ الزلز ِل لما حلت ِ
ِ
أضرارها أو لتخفي ِفها .ما وصلكم هو إشاعة ،هيا عودوا
ب
تواصال لكش ِ
ب وقوعِ الظوا ِه ِر الطبيعي ِة لتجنُّ ِ
ف قر ِ
م ِ
ِ
إلى بيوتِكم ول تدعوا إشاعة تثير فيكم الخوف والرهبة".
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فريق اللغة العربية

فهم المقروء
أوال ً  :فهم المقروء
ص:
صيف في القرية رائ َع الجمال بحسب النِّ ِّ
 اذكر سببَي ِن يجعالن لي َل ال ِّ
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 ماذا فعل رامي بعد أن حذَّر أه َل القرية وعا َد مسرعًا إلى بيته؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 اكتب إلى جانب ك ِّل جملة الشِّخص الِّذي قام بالعمل المذكور فيها
أ .تلقي التصالت أو إجراؤها للتأكد من الخبر..................................... :
ب .لملمة ما يجب نقله خارج المنزل:

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

 اكتب سؤاالً جوابه الجملة التِّالية ُكلُّها مع وضع عالمة االستفهام.
"النّاس يُصغون إلى ْالمذياع لعلّهُ يوردُ
أخبارا تتعلّ ُق ب ْالكارثة".
ً
....................................................................................................................
ثانيا تفكير ناقد
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ص ؟ ع ِلِّل.
 ما رأيك في
تصرف رامي في بداية النِّ ِّ
ِّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ثالثًا اختيار من متعدد
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األقرب في معناها من معنى كلمة " ُمد ِ ِّمر" في جملة "اللِّ َ
أي كلمة َ
يلة
من الكلمات التِّالية هي
ُ
ِّ
سيه ِد ُم قريتَنا زلزا ٌل ُمد ِ ِّم ٌر"
ُمخيف.
خرب.
ُم ّ
ُمميت.
ُمزعج.

بأن ِّ
اسِّ ،
بقدوم ِه" ِّ
نفهم َ
الزلزا َل:
خبر أحدًا
من الجملة الِّتي وردت في النِّ ِّ
ِ
الزلزا ُل ال يُ ُ
ص "أيُّها النِّ ُ
ال يُخبر بقدومه إال وسائل اإلعًلم فقط.
ال يأتي إال بعد أن يُخبر ْالجميع بقدومه.
يُفاجئ النّاس بقدومه وال يُعرف متى يحدث.
يتكلّم مع ّ
الطبيعة ويُخبرها بقدومه.

فريق اللغة العربية

فهم المقروء
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الهدف من إجراء البحوث في مختبرات ال ِعلم ،حسب الفقرة األخيرةهو معرفة:
أسباب حدوث ّ
الزلزال.
قُرب حدوث ّ
الزلزال.
مكان ّ
الزلزال عندما يحدث.
قوة ّ
الزلزال بعد أن يحدث.
ّ

صِّ ،
فإن العنوان األكثر مالءمة من العناوين التِّالية هو:
لو أردنا
اختيار عنوان آخر للنِّ ِّ
َ
أه ّميّة ْالعلماء.
جمال ّ
الطبيعة.
بين ْالقرية ْ
والمدينة.
إشاعة في قريتنا.

ما هي الوظيفة النِّحويِّة لكلمة "األبناء" في الجملة "فيحملُهُ األبنا ُء ويُغادرون البيوتَ
َ
مسرعين"
نعت.
مبتدأ.
فاعل.
خبر.
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ي َ
من الجمل التِّالية هي جملة اسمية؟
أ ٌّ
صيف في قريتنا رائع ْالجمال.
لي ُل ال ّ
أسرع رجال إلى بيت رامي.
تشابهت األفعال في بيوت ْالقرية.
الزمن بطيئًا ثقيًلً
مر ّ
ّ

فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة
اسم الطالب .......................................................

شعبة (

)

فهم المقروء
ي بت َ َم ُّعن ثم أج ْب عن األسئلة الّتي تليه:
عزيزي الطالب اقرأ النّص التّال َ
هيّا لنزرع األشجار
سيضرب الكرة
جذور .أذكر حين كنا نتسابق ِلنرى من
كانت في مدرستي شجرة عالية األوراق عريضة ال ِجذعِ عميقة ال
ِ
ِ
صله الكرة ثم ترت ُّد عنه ،وأذكر
بقد ِم ِه إلى األعلى ونقيس الرتفاع بالفرعِ الذي ت ِ
صون فنشهق ِفي
فضاء وتبلغ أعلى الغ
قدم ِه تطير إلى ال
ِ
أن أحد أصحابي كانت ضربته قوية ،فحين تخرج الكرة من ِ
ِ
ماء المدرس ِة وسق ِفها .وكان مربوطا إلى الشجر ِة مرمى لعب ِة كرةِ السل ِة ،وكنا
ب ...فها هي ق ِد ارتقت ِلس ِ
دهش ٍة وإعجا ٍ
عالمنا المدرسي ِ الجمي ِل ،وحضنها
عريض ونحن نلعب اإلستغماية ...كانت سقف
نستند إليها ونختبئ في ثنايا جذ ِعها ال
ِ
ِ
يوم مررت أمام مدرستي القديم ِة ورأيت عمال يحيطون بالشجر ِة ،وقد قطعوا جذعها العريض
و ِسعنا جميعا .وذات ٍ
فأس ،وربطوا فروعها العليا بالحبا ِل وأخذوا يجذبونها.
الحبيب بال ِ
متجمدا في مكاني وقلبي يخ ِفق بِقوةٍ ،وراحت ذِكرياتي حول الشجرةِ تجري في ذهني سريعة ،ورأيت الجذع
وقفت
ِ
ب السعيد ِة فجأة
العالي يميل إلى جانبِ ِه فذهِلت ...هل يمكن أن يسقط هذا الصرح الهائل من ذكريا ِ
ت الطفول ِة وأي ِام الل ِع ِ
إلنسان مهما بلغ من القسوةِ أن يقضي عليه؟ سمعت أنين الشجرةِ المؤلم وهي تميل وتسقط ،وما زلت إلى
هكذا؟ أيمكن
ٍ
اآلن بعد شهور من "الحادث" أحزن كلما تذكرت كيف قتلوها!
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أركان العالم ،ويحدث
ت
أعرفه هو أن ما حدث ِلشجرتي ،شجرةِ المدرس ِة ،قد حدث لمليارا ِ
ِ
ما لم أكن ِ
ِ
األشجار في جميعِ
ت التي تغطي  30%من
مكون ِللغابا ِ
كل دقيق ٍة ليال ونهارا في كل قارا ِ
ي ال ِ
ت العالم ...والشجرة هي العنصر األساس ُّ
ت
مساحة
تقرار التربة ،ومنع النهيارا ِ
ِ
األرض على كوكبِنا ،والغابة مهمة في أشياء كثيرة ،منها ال ِحفاظ على اس ِ
حراء ...ويعيش فيها حوالي 90%
ب الرما ِل في الص
األرضي ِة والتص ُّح ِر ،وحماية
ِ
شواطئ العال ِم ،وحتى استقرار هِضا ِ
ِ
ت الحي ِة المقيم ِة في البر .وكذلك توفر األخشاب ،وعلف الحيواناتِ ،والزيوت ،والصمغ بأنوا ِع ِه،
من كل الكائنا ِ
والعقاقير الطبيعية ،والظل.
ولكن مع األسف اجترأ اإلنسان على الغابة فقطع أشجارها وأحرق مساحا ٍ
ب بإسرافٍ
ت منها ليزرعها وليستفيد باألخشا ِ
عام.
عالم منذ عشر ِة
ِ
آلف ٍ
عالم غير  20%من مساحات الغابات التي كانت في ال ِ
با ِلغٍ ،حتى لميعد في ال ِ
األشجار أخطر من
األكسجين ،ويعتبر قطع
كل ِه
عالم ِ
ِ
وتحافِظ األشجار على ال ِ
ِ
ِ
بامتصاصها ثاني أكسي ِد الكربو ِن وإخراجِ
خان المصانِعِ على البيئ ِة ،فاألشجار هي ِرئة العال ِم ولها الدور
عواد ِِم السيارا ِ
ت ود ِ
فاظ على هوائِه.
األكبر في ال ِح ِ
ت ويرعونها ألنهم يعتمدون على ما تقدِمه لهم حتى يتمكنوا من
هناك أكثر من
وار الغابا ِ
مليار شخص يقيمون إلى ِج ِ
ِ
الحياةِ .ولكن نحن وإن كان معظمنا ل يقيمون في مناطق قريب ٍة من الغاباتِ ،فيم ِكننا المساعدة ...ونحن مطالبون
ت العشر الماضي ِة،
أعوام متتالي ٍة حتى نعوض ما تم قطعه من
أشجار في السنوا ِ
عام لعشرةِ
ٍ
بزراع ِة  14مليار شجرةٍ كل ٍ
ٍ
لعشر سنوات.
عام
وهذا يعني أن يزرع ك ُّل
ٍ
شخص في العال ِم شجرتين كل ٍ
ِ
طبعا هذا ك ٌّم هائِل ،ويصعب تعويض ما خ ِسرته أرضنا ...ولكن ِلم ل نتحرك ويزرع ك ُّل واح ٍد منا شجرة؟ فالشجرة
عام ،وكلما قلت األشجار قل األكسجين المتاح لنا
الواحدة تنِتج سنويًّا أكسجينا يكفي لتنفس أسرةٍ من أربع ِة أفرا ٍد لمدةِ ٍ
جميعا ،فتعالوا نتنفس بِحري ٍة! دعوتنا هذ ِه يا أصدقائي جزء من حمل ِة برنامج األم ِم المتحدةِ للبيئ ِة الذي ينادي بزراع ِة
مليار شجرةٍ".
عام  2007تحت
مليار شجرةٍ في ِ
شعار "ازرع عالمك ...حملة ال ِ
ِ
ِ
16

تابع  -فهم المقروء -
أوال ً  :فهم المقروء
 لماذا كان التِّالميذ يشهقون في دهشة وإعجاب ؟
..................................................................................................................
 كيف استفاد الطالِّب منَ الشِّجرة الموجودة في المدرسة ؟ اكتب فائِدتَين.
................................................................................................ 
................................................................................................ 
سنوات العشر الماضية ،ماذا علينا أن نفعل اليوم ؟
نعوض ك ِّل ما قطعه اإلنسان منَ األشجار في ال ِّ
 لكي ِّ
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ثانثًا اختيار من متعدد

ص هو:
الراوي لهذا النِّ ِّ
ِّ
 رجل ُمقيم في ْالغابات.
 عامل يقطع األشجار.
 أحد طًلّب ْالمدرسة.
 عضو في األمم ْالمتّحدة.
الراوي عندما رأى الشّجرة تُقطع كان:
ا ْل ُجملة "وقفت متج ّمدًا في مكاني وقلبي يَخف ُ
ق بقُ ّوة" تعني أن ّ
 مذهوالً وحزينًا.
سا.

مسرورا ومتح ّم ً
ً
ضا و ُمرتجفًا.
 مري ً
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ُ معجبًا وسعيدًا.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ص أنّ القسم المسؤول في هيئة األمم المتّحدة عن العناية بالغابات في العالم هو قسم:
نفهم منَ ا ْلفقرة األخيرة منَ النّ ّ
ْ البيئة.
 التّغذية.
سياحة.
 ال ّ
الرياضة.

ّ
ْ
ص؟
ما هو الهدف منَ النّ ّ
 يصف لنا عمليّة قطع األشجار.
 يُقدّم لنا معلومات عن األشجار في ْالمدارس.
 يُرشدنا إلى طريقة زراعة األشجار.
 يُقنعنا بضرورة زراعة األشجار في ْالعالم.
ما ا ْلماضي منَ ا ْلفعل "نستند"؟
 ساندْنا.
 تساندْنا.
 سندْنا.
 اسْتندْنا.
سطر  )37هو.......................................... :
ا ْلفعل ا ْلماضي منَ ا ْلفعل "يَعت َمدونَ " (ال ّ

عيّن ا ْلمفعول به في ا ْلجملة التّالية":رأيت الجذع العالي يميل إلى جان ِب ِه".المفعول به هو كلمة............... :
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فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة
اسم الطالب .......................................................

شعبة (

)

فهم المقروء
ي بت َ َم ُّعن ثم أج ْب عن األسئلة الّتي
عزيزي الطالب اقرأ النّص التّال َ
ش ْعرك؟
كيف تَعتني ب َ
ت والسهر في الخارجِ .كل ذلك
ت على الشاطئ ،والحفال ِ
الصيف يعني المتعة والسترخاء طوال الوق ِ
تعتن به عناية فائِقة ،فسوف يضعف ويتساقط.نقدِم لك بعض النصائحِ العام ِة
عرك .وإذا لم
يؤثر على ش ِ
ِ
عر خالل أي ِام الصيف:
واإلرشادا ِ
ت حول كيفي ِة ال ِعناي ِة بالش ِ
لشعرك مع استخدام البلسم (المطري) مرة واحدة في األسبوعِ ،ليمنع جفاف
أ .استخدِم الشامبو المالئم
ِ
شع ِرك وبالتالي تساقطه.
مس ،أ ِواستخدام شامبو يحتوي على مواد تغلف
ب .ق م
ِ
عرك ألشع ِة الش ِ
بارتداء قبع ٍة في حال ِة تع ُّر ِ
ضش ِ
الشعر لحمايتِ ِه من أ ِشع ِة الشمس.
ت السباح ِة قم
بحر أو حماما ِ
هار ،وفي حال ِة نزو ِلك ِلل ِ
ج .تجنب أشعة الشمس الضارة في فترة منتصف الن ِ
يمتص أول شيءٍ يسقط علي ِه ،مما سيؤدي إلى
ف شع ِرك قبل النزو ِل بماءٍ عادي ،فالشعر كاإلسفنج ِة
ِبشط ِ
ُّ
كلور التي كان سيمتصها شعرك لو لم تقم بِهذا.
التقلي ِل من كمي ِة األمالحِ وال ِ
انتظام
عرك ب
بقص
اخ ِن ِجدًّا لفتر ٍة طويل ٍة أثناءالس
ِ
ماء الس ِ
عر ِلل ِ
د .تجنب ُّ
ٍ
تحمام .وقم ِ
ِ
أطراف ش ِ
تعرض الش ِ
ف الشع ِر نهائيًّا .يراعى أن يمشط الشعربهدوء ،ألن التمشيط العنيف
ص ِ
ص من تق ُّ
كل  6-8أسابيع للتخلُّ ِ
استعمل فرشاة أصلية ذات شع ٍر حقيقيٍ ،وتخلص ِمن
أس أيضا ف ِلذلك
األمشاط الم ِ
ِ
ِ
تكسرةِ
يثير فروة الر ِ
نان.
األس ِ
شعرك
هـ .قبل أن تضع الشامبو على رأ ِسك يفضل تبليله بال ِ
ماء أول ،أردت الحصول على لمع ٍة كبيرةٍ ِل ِ
شعرك ِبلطفٍ بال ِمنشف ِة ،ول
بشطف الشع ِر جيدا وت
فق م
خليص ِه تماما من الشامبو .بعد الستحمام قم ِ
ِ
ِ
بلف ِ
سر.
تفركه ِبقسوةٍ فالشعر الرطب أكثر عرضة ِللتك ُّ
و .قم ِبعم ِل حم ِام زي ٍ
فاف الشع ِر
ت "يفضل الزيتون" قبل الستحمام لتغذي الشعر
بج ِ
وتقويه ،و ِلتجنُّ ِ
ِ
است ِعن ِبعم ِل حم ِام كريم بعده.
استخدام هذ ِه الوسائ ِل تسبب
مواد الكيماوي ِة على شع ِرك ،فالمغالة في
ت وال ِ
ز .ل تك ِثر ِمن وضعِ الكريما ِ
ِ
صف أطرا ِف ِه.
عر وتق ُّ
جفاف الش ِ
جفاف الشِّعر أم تساقطه حسب النص ؟
أوالً،
أيِّهما يحدث ِّ
ُ
....................................................................................................................
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حسب النِّصيحة الثِّانية نحمي شعرنا من أشعِّة الشِّمس بإحدى ال ِّ
طريقتين .اكتبهما:
............................................................................. 
........................................................................... 
سباحة في بركة ماء تحتوي على أمالح وكلور ،ماذا تنصحه بأن يفعل قبل أن
 أراد رامي ال ِّ
ص
يسبح؟ علِّل معتمدًا على النِّ ِّ
النصيحة..................................................................................................... :
التعليل..................................................................................................... :
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تابع  -فهم المقروء -
ثانثًا اختيار من متعدد
الشّعر يشبه اإلسفنجة حسب النّصيحة الثّالثة في أنّه:
 1يتلون بألوان كثيرة وزاهية.
 2يمتص أول شيء يصل إليه.
 3يتمزق ويتناثر بسهولة.
 4يتفتت ويسقط بسرعة.
إذا أردت أن تحصل على لمعة لشعرك ،حسب النّصيحة ا ْلخامسة،عليك أن:
 1تنظف شعرك من الشامبو تماما.
 2تلف شعرك بمنشفة دائما.
 3تدهن شعرك ب"الكريم" يوميًّا.
 4تمسح شعرك بالزيت أحيانا.
ح ّمام ّ
ص يساعد على:
الزيت بحسب النّ ّ
 1تغذية الشعر وتقويته.
 2ترطيب الشعر وتلوينه.
 3إطالة الشعر وتلميعه.
 4صبغ الشعر وتليينه.
سطر  )32تعني:
كلمة "ا ْل ُمغاالةُ" (ال ّ
 1قلّة التّجربة.
 2عدم االهتمام.
 3التّقليل.
 4ا ْل ُمبالغة.
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ثالثا تفكير ناقد
أراد جمال ا ْلحالّق أن يكتب نصيحةً على واجهة محلّه.
سر لماذا ْ
اخترتها.
اُكتب نصيحةً مالئمةً ُمعتمدًا على النّ ّ
ص وف ّ

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

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

عيّن ا ْلمبتدأ في ا ْلجملة التّالية:
"الصيف يعني المتعة والسترخاء ".المبتدأ هو كلمة............................................... :
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وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

اسم الطالب ................................................................

شعبة (

)

مهارات قرائية
قارس من أيام الشتاء،اختبأ عصفوران في شجرةٍ،فرأيا صيادا متنقال بين األشجار،فقال العصفور
يوم
ٍ
في ٍ
الصغير لرفيقه:إن هذا الرجل مسكين ضعيف أراه متألما من شدة البرد وغير واجد مأوى ،فأجابه
الكبير،وكيف عرفت أنه ضعيف؟فقال:أراه مجروح القلب مرتجفا خائفا ،فقال الكبير :لقد اصطاد ببندقيته
كثيرا من الطيور،وذبح بسكينه عصافير كثيرة،فال تنظر إلى ضعفه ورعشته،بل انظر إلى يده التي تنزع
ريش الطيور من أجنحتها قبل وضعها في القفص.
اختر اإلجابة الصحيحة :
أ -كان الصياد مرتجفا ً بسبب
سعادته بصيد الكثير )
الحزن على الطيور –
البرد القارس –
( ضعفه الشديد –
ب -كالم العصفور الصغير يدل على أنه
– ذكي )
– مخدوع
– حزين
( خائف
ت -الصياد في هذه القصة
– يأكل العصافير )
– يصطاد العصافير
– يبيع العصافير
( يربي العصافير
ث -تتحدث القصة عن
– البرد القارس )
– العطف على الضعيف
 ذكاء عصفور( كذب الصياد

alManahj.com/ae

•
•
•
•

•
•

جمع القلب..................:
مرادف مأوى................:
ومفرد العصافير................:
مضاد الصغير................:
هات جملة على نمط الجملة التالية :
ل تنظر إلى ضعفه بل انظر إلى يده التي تنزع الريش
ل ............................بل ..........................................
من عالمات الترقيم الواردة في القطعة  ...................و ..........................
صل كل عبارة من عبارات المجموعة " أ " بما يناسبها من عبارات المجموعة " ب ":
(ب)
( أ)

أ-
ب-كيف عرفت أنه ضعيف ؟
ت-ل تنظر إلى ضعفه ورعشته.
ث -انظر إلى يده التي تنزع الريش.
إن هذا الرجل مسكين ضعيف.
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(

) أسلوب نهي

(

) أسلوب أمر

(

) أسلوب توكيد

(

) أسلوب استفهام
فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

مهارات قرائية

إقرأ القطعة التالية ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها
هو نجم ال يخبو ضوءه  ،إنه رئيس دولة اإلمارات العربية المتحد ة،صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،والده الشيخ زايد مؤسس االتحاد ،صاحب اليد البيضاء والقلب الدفاق.
ولد الشيخ خليفة في مدينة العين سنة ،1948وفيها تلقى تعليمه األساسي  ،وهو أكبر إخوانه ،لديه العديد
من المبادرات اإلنسانية التي سطرها التاريخ على جبينه  ،ويشهد على ذلك العالم كله .
ومن أبرز مبادراته المحلية التنمويّة :
ي  ،ورعاية النهضة العمرانية
إنشاء دائرة الخدمات االجتماعية والمباني التجارية  ،واالهتمام بالعمل البيئ ّ
ي صارم  ،ويتصف بالتواضع حيث يحدد
يُعرف عن سموه الدقة في المواعيد والتزام برنامج عمل يوم ّ
وقتًا للقاء المواطنين لًلستماع إلى همومهم وحل مشاكلهم وتقديم تمويًلت سخيّة لهم دون فوائد فأحبه كل
شعبه .
وكذلك من صفاته أنه هادئ الطباع  ،محقب للشعر واألدب ومن هواياته صيد السمك والصيد بالصقور
).........
1ــ ضع فكرة مناسبة لهذا لنص...................................................................
 2ــ ما أهم الصفات التي تميِّز بها صاحب السمو الشيخ خليفة ؟
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 3ــ ما سبب حب شعب اإلمارات للشيخ خليفة ؟
.................................................................................................................................
4ــ ضع خ ً
طا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
 ــ ينتمي النص السابق إلى فن :
ج ــ سيرة غيرية
ب ــ المسرحية
أ ــ القصة
 ـــ (صاحب اليد البيضاء ) تدل على :
ج ــ العجز والكسل
ب ــ البطش والظلم
أ ــ العطاء والكرم
 ـــ (  .............سطرها التاريخ على جبينه )
تعبير حقيقي ......................................ب ــ تعبير مجازي...........................................
أ ـــ
ٌ
 5ــ استخرج من النص :
أ ــ جمع كلمة ( مبادرة ) ......................................... :
ب ــ ضد كلمة ( التكبر ) ........................................ :
مذكرا سال ًما ...................................... :
ج ــ جمعًا
ً
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

مهارات قرائية

إقرأ القطعة التالية ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها
في عطلة نهاية األسبوع قرر أبو راشد أخذ أسرته إلى شاطئ خور فكان  ،حيث قضى أيام طفولته في
تلك المدينة  ،ولعب على رمال شاطئها الجميل .
طلب أبو راشد من أم راشد إعداد مستلزمات الرحلة من طعام ومالبس للسباحة  ،وطلب من أبنائه راشد
وسعيد وعائشة الستعداد وذلك بتجهيز أدوات اللعب لالستمتاع على الشاطئ .
انط لقت األسرة في الصباح الباكر  ،وعندما وصلوا بالقرب من الشاطئ  ،بحثوا عن مكان مناسب ،
وقاموا بترتيب حاجياتهم قال أبو راشد  :ما رأيكم في منظر الشاطئ ؟
فقالوا بصوت واحد  :كم هو رائع وجميل  .وقالت أم راشد  :واألجمل أنه يذكرك بأيام الطفولة
أليس كذلك ؟ فرد قائال  :صدقت يا أم راشد إن للبحر مكانة خاصة في قلبي بل في قلب كل مواطن  .قال
راشد  :ماذا تقصد يا والدي ؟ فأجاب  :منذ كنا صغارا سمعنا من اآلباء واألجداد
أن في هذا البحر الواسع رزقنا وحياتنا أعطانا الكثير ول زال يعطينا ...
نظر أبو راشد إلى األفق البعيد وسكت فبادر سعيد قائال  :يا أبي هل سنقضي اليوم في الذكريات
نريد أن نلعب ونمرح ونسبح في مياه البحر  .ابتسم أبو راشد قائال  :هيا يا أبنائي لنستمتع بوقتنا .
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 ضع عنوانا مناسبا للقصة ...................................... :
 وضح معاني الكلمات من خالل السياق :
 طلب أبو راشد من أم راشد إعداد مستلزمات الرحلة  :مستلزمات تعني .................... :
 بادر سعيد قائال  :بادر تعني ................... :
 شخصيات القصة هي  ............. :وهي الشخصية الرئيسية و  ..........و ............ .و .....................
 حدد الزمان والمكان في القصة :
الزمان .................................
المكان .................................
 رتب أحداث القصة :
( ) استعداد األسرة للرحلة
( ) عزم أبو راشد على الذهاب إلى شاطئ خور فكان .
( ) أبو راشد يستعيد بعض ذكرياته .
 وضح اإليماءة المناسبة للعبارات اآلتية :
إن للبحر مكانة خاصة في قلبي
...........................................................................
ما رأيكم في منظر البحر ؟
...........................................................................
منذ كنا صغارا سمعنا اآلباء و األجداد
...........................................................................
هيا يا أبنائي .......................................................
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

مهارات قرائية
إقرأ القطعة التالية ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها :
الصحراء
ب
قديم
ِ
ي فقير له حصان أصيل ذاع صيته في البادية ،فقدم إليه كثير من عر ِ
كان في ِ
الزمان بدو ٌّ
ِ
األم
يبغون شراء حصانه دون جدوى  .لم يكن للبدوي ِ زوجة ول أولد  ،فأحب حصانه واعتنى به اعتناء ِ
بأولدها .
الحصان  ،لكن البدوي أصر على موقفه فرفض
النفس يبغي شراء
وحدث أن قدم إلى البدوي ِ أمير خبيث
ِ
ِ
طلبه .
الصحراء طالبا أن يقضي ليلته في ضيافة البدوي
حر
عاد األمير في
ِ
ِ
فقير محتاجٍ أنهكه ُّ
المساء متنكرا بثيا ِ
ب ٍ
ب  ،وأطعمه اللحم  ،وأسقاه اللبن  ،وسامره حتى ساع ٍة متأخرةٍ من الليل .
 ،فرحب به أجمل ترحي ٍ
راش الذي نام عليه  ،وامتطى
ي نائما هب األمير من نومه  ،ووضع ثمن
الحصان تحت ال ِف ِ
وبينما كان البدو ُّ
ِ
الحصان  ،وانطلق في طريقه .
الحصان وهو يطلب من األمير أن يتوقف .
فر حصانه فهب من نومه واندفع وراء
ي بِوقعِ حوا ِ
شعر البدو ُّ
ِ
إلتفت األمير إلى البدوي ِ وقال له  " :إن ثمن حصانك تحت الفراش فماذا تريد؟ "
ب بما فعلت  ،حتى ل يمتنع العرب عن استضافة الناس
ي " :أرجوك يا سيدي أل تبلغ أحدا من العر ِ
قال البدو ُّ
وتقديم المساعدة للمحتاجِ " .
ِ
األمير خجال  ،وأعاد الحصان إلى صاحب ِه .
إحمر وجه
ِ
أرسم دائرةً حول الجواب الصحيح :
 ماذا كان يملك البدوي :
د -صحراء
ج -حصان
ب -بقرة
أ -جمل
ع صيته " السطر األول :
 ما معنى " ذا َ
د -يصهل بصوت عا ٍل
ج -يأكل كثيرا
ب -يركض بسرعة
أ -اشتهر
 ما معنى " دون جدوى " السطر الثاني :
د-بال مسؤولية
ج -بسرعة
ب -دون فائدة
أ -دون عمل
 متى عاد األمير لشراء الحصان ؟
د -بعد شهر
ج -في المساء
ب -عند الظهر
أ -في صباح اليوم الثاني
 ما معنى عبارة " امتطى الحصان " :
ج -سرق الحصان د -مسك الحصان
ب -ضرب الحصان
أ -ركب على الحصان
 أين وضع األمير ثمن الحصان ؟
ج -في جيب البدوي
ب -تحت الفراش الذي نام عليه
أ -تحت فراش البدوي
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تابع  -أنشطة داعمة للمنهاج – فهم المقروء
 ما معنى " اعتنى "؟
د -وضع
ج -تعلم
ب -ركب
أ -إهتم
 ما معنى " سامره " سطر  8؟
د -أعطاه مال
ج -أطعمه
ب -ساهره
أ -ساعده
أصر على موقفه " ؟
- ما معنى "
ّ
ج -غير رأيه د -اإلجابتان أ+ب صحيحتان
أ -بقي على موقفه ب -ظل على موقفه
 ما معنى "قَد َم إليه " ؟
د -جميع األجوبة صحيحة
ج-أتى إليه
ب -حضر إليه
أ -جاء إليه
 ما هو نوع هذا النص ؟
د-مسرحية
ج -قصة
ب -خاطرة
أ -مقال
 متى حدثت هذه القصة ؟
د -في قديم الزمان
ج -في الليل
ب -في الوقت الحاضر
أ -قبل أيام
 ما معنى كلمة " بادية " سطر  1؟
د -الجبل
ج -السهل
ب -الصحراء
أ -ظاهرة
 ما هي صفة األمير حسب النص ؟
ج -خبيث النفس د -رائحته كريهة
ب -خبيث الوجه
أ -جميل الوجه
 كم مرةً زار األمير البدوي ؟
د -مرتين
ج -خمس مرات
ب -عشر مرات
أ -مرة واحدة
 ما اسم عالمة الترقيم التالية " "
د -جميع اإلجابات صحيحة
ج -المزدوجان
ب -القتباس
أ -التنصيص
 ما هي الصفة التي يشتهر بها البدو حسب النص ؟
د -الخجل
ج -السرقة
ب -إكرام الضيف
أ -الشجاعة
 الهاء بكلمة به سطر  7تعود على :
د -الطريق
ج -األمير
ب -الحصان
أ -البدوي
- من المقصود بالضمير وهو سطر  11؟
د -الزوجة
ج -البدوي
ب -األمير
أ -الحصان
 الهاء بكملة عليه سطر  11تعود على :
د -البدوي
ج -الحصان
ب -األمير
أ -ال ِفراش
 - لماذا تنكّر األمير ؟
....................................................................................................................
 ما الذي أخاف البدوي ؟
....................................................................................................................
بتصرف األمير ؟
 ما رأيك
ّ
....................................................................................................................
 ما هي أهمية الحصان للبدوي ؟
....................................................................................................................
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

مهارات قرائية

ص الت ّالي ثم أجيب ع ّما يليه من األسئلة :
أوال :أقرأ النّ ّ

أن شمخ بأنفه وقال :ما أعظمني قارباً!
كان القارب يتهادى مختاالً فوق البحر الواسع ،وما لبث ْ
أن تعترف بفضلي .
أمتطي البحر الكبير ،فينقلني حيثما أريد ،وال يعصي لي أم اًر .قال البحر :يسعدني ْ

أي فضل؛ ألنك َّ
مسخٌر لحملي.
ليس لك ّوتنكر اآلن فضلي؟!
أتقضي عمرك على ظهري،ُ
تحادث م ْن فوقك.
اخفض صوتك وأنت
ُ
 ْيرفعك غيري؟!
عم أنك فوقي ولم ْ
أتز ُ-ما رفعني إالّ منزلتي وقدري .

يتكبر على ظهري .
قال البحر غاضباً :إنك
لمعجب بنفسك ،وما يكون ألحد ْ
أن ّ
ٌ
اء أش ْئت أم أبيت.
قال القارب :سأظل على ظهرك سو ٌ
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األضالع،
موج ُه كالجبال ،وقذف القارب المغرور ،فانطرح على اليابسة مكسور
هاج
ِ
البحر وثار ،فصار ُ
ُ
ِ
ولكن دون فائدة..
يتحرك ،فلم ْ
يجد قدرًة ! أعاد المحاولةْ ،
وحينما صحا من إغمائه  ،حاول أن ّ
الجحود والغرور .
تهت ،وأصبح هيكالً من األخشاب .فقال نادماً :لقد أهلكني
أن حياته قد ان ْ
ُ
شعر ّ

الشو ُق والحنين ،وقال محزوناً :ما أعظمك أيها البحر!
الراكضة ،فعاودهُ ّ
ونظر إلى البحر األزرق ،واألمواج ّ
سابق .......................................................:
ص ال ّ
-1أضع عنوانا ً مناسبا ً للنّ ّ
 -2من ال ّ
سابق .......................،................... :
ص ال ّ
شخصيّات الواردة في النّ ّ
سابقة:
-3أستخرج من الفقرة ال ّ
أ-كلمتين مترادفتين ....................................،...............................:
ب-أسلوب تع ّجب.....................................................................:
ج -أسلوب استفهام.....................................................................:
د-جملة احتوت على تشبيه..........................................................:
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مهارات قرائية
صحيحة م ّما يلي :
أختار اإلجابة ال ّسابق فنًّا من فنون األدب ،هو ّ
فن:
ص ال ّ
أ-يمثّل النّ ّ
*شعري.

صة.
*الق ّ

*معلوماتي .

ب-جملة (وما لبث أن شمخ بأنفه ) توحي بـ :
*التّواضع.

*التّكبر.

*الخجل والحياء.

ج -بين كلمتي ( شئت و أبيت ):
*تضاد

*ترادف

*جناس

 -5من أسباب هًلك القارب ...............................................................................................:
..................................................................................................................................
 -6أميّز (التّعبير الحقيقي) من (التّعبير المجازي) في العبارات التّالية:
alManahj.com/ae
*كان القارب يتهادى مختاالً .

(.).............................

*أصبح القارب هيكًل من أخشاب.

(.).............................

*صحا القارب من إغمائه
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................
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شعبة (

)

مهارات قرائية
إقرأ القطعة التالية ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة التي تليها :
فجر العي ِد
ينتظرها الكبار والصغار ؛ يتبادلون فيها التهاني ويقدمون الهدايا ويتمنون
أعيادنا قليلة .كلُّها فرح وبهجة ِ ،
لبعض السعادة والعمر المديد.
بعضهم
ٍ
األرض .عند
ليتنا نعطي كلمة العي ِد معناها الحقيقي ،ونجعلها شاملة  ،فتدُّق باب إخوتنا المحرومين في
ِ
البشرية.
ذلك تحقق غرضها ويع ُّم الهناء
ِ
ب في بهج ِة العيدِ،
غدا يا أولدي! أسمح لكم بالتجو ِل في
شوارعِ المديب ِة ،لتشاركوا الناس من قري ٍ
ِ
وتقا ِسموهم أفراحه.
الفقراء ،ربما لم تقع عليهم عيونكم من قبل ،ألن تنقلكم الدائم والسريع
في طري ِقكم ستشاهدون جماعة من
ِ
في السياراتِ ،قلما يتيح لكم رؤيتهم .سيمدون إليكم أيدِيهم الهزيلة،طا ِلبين الحسنة  .ل تنفروا ِمنهم  ،ول
تنز ِعجوا ِمن مرآهم  ،إِنما سا ِعدوهم بشيء ِمن مصروفِكم.
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واحدة ِ ،ألنها للمر ِة األولى  ،تسمع زوجها
وهو يتلوها على أول ِد ِه المجت ِمعين حوله  .لم تفتها ِمنها ك ِلمة ِ
يح ُّ
ث أولده على فِع ِل الخي ِر  ،بِمناسب ِة عي ٍد أو غي ِر عي ٍد  .ف ِرحت بِالبادِرةِ النبيل ِة تظهر ِمن زو ِجها ،
ت الجفن عليها ونامت ....
وأطبق ِ
كانت ُّ
رير ِه .
الظلمة ل تزال مط ِبقة ِ ،عندما فتحت عينيها،فتفقدت ولدها الصغير ((نبيال)) فلم ت ِجده في س ِ
ت اللُّحف عن سائِ ِر أولدِها ِ ،لترى هل نام ِعند أح ِد إِخوتِ ِه  ،فلم تعثر علي ِه
كان  :كشف ِ
فتشت عنه في ك ِل م ٍ
 ،بحثت عنه تحت األ ِسر ِة  ،وفي الخزان ِة ،وحتى في البرادِ ،ولكن دون جدوى .اضطرب قلبها  ،وكادت
بالجنون وتولول ...
تصاب
ِ
ت ُّ
الظلمة تلملم بقاياها ،فلمحت
المشرف ِة على الحديق ِة ،كان نور
الفجر قد بدأ ينبلج ،وبدأ ِ
أطلت من النافِذةِ
ِ
ِ
العاصف ِة إلى الحديق ِة،
البوابة الخارجية مفتوحة على ِمصراعيها ،وبغتة وجدت نفسها تندفع اندفاع
ِ
وم،
ومنها إلى البواب ِة الخارجي ِة ،ومن هذ ِه إلى الشارعِ العا ِم ،حيث وجدت ولدها الصغير واقفا  ،بثيا ِ
ب الن ِ
يرتجف من البردِ.
ق،
ِ
على ِ
قارع ِة الطري ِ
بالمكان ،ليضع في ي ِدهِ ،ليس القليل من مصروفِ ِه ،كما أوصى والده
فقير يم ُّر
2كان " نبيل" ِ
ينتظر أول ٍ
ِ
المعروف ،بعد هذا الحا ِدثِ ،عادة مألوفة في العا ِئل ِة.
ليلة البارح ِة ،وإنما مصرو ِف ِه كلُّه .وصار عمل
ِ
األسئلة:
اختار الوال ُد تلك الليلة ليوصيهم بالفقراء؟
لماذا
َ
....................................................................................................................
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مهارات قرائية
 عالم يد ُّل نهوض األم في الليل حسب رأيك؟....................................................................................................................
 -3لماذا خرج الولد إلى الشارع ؟ ولماذا لم ينتظر إلى الصباح؟
....................................................................................................................
ق يرتجف من البرد" .
 " -4كان الولد واقفا على قارع ِة الطري ِ
ما الذي تستنتجه من هذه العبارة؟
....................................................................................................................
 -5أعط عنوانا للفقرة األخيرة :
....................................................................................................................
 -6عبر عن المعنى نفسهُ بكلمات أخرى:
أ -بدأت الظلمة تلمل ُم بقاياها .
....................................................................................................................
ب -لم تقع عليهم عيونكم من قبل .
....................................................................................................................
ت -وجدت نفسها تندفع اندفاع العاصفة إلى الحديقة
....................................................................................................................
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أكتب أضداد ( عكس) الكلمات التالية:

التهاني.............................. :
الهزيل.............................. :

العمر المديد..............................
ينبلج .................................. :

لمن يعود الضمير:
" الهاء" في كلمة " ينتظرها"........................ :
" الهاء" في كلمة " غرضها" ................................. :
اكتب ( قبل أو بعد ) حسب جملة اإلطار :
رير ِه .
ِعندما فتحت عينيها فتفقدت ولدها الصغير فلم ت ِجده في س ِ
كان ِليضع في ي ِد ِه مصروفه ....................
 كان نبيل ينت ِظر أول ف ٍ
قير يم ُّر بالم ِ
ق ...................
 وجدت ابنها الصغير وا ِقفا بِثِيا ِ
ب الن ِ
وم على ِ
قارع ِة الطري ِ
وارعِ المدين ِة.....................
 غدا يا أولدي أسمح لكم ِبالتجو ِل في ش ِ
 بحثت عنه تحت ال ِسرةِ وفي الخزان ِة .......................
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شعبة (

)

التشبيه – مهارات عامة
أقرأ األبيات اآلتية ثم أجب
التشبيه هو :عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد أحدهما على اآلخر في هذه
الصفة  ،باستخدام أداة للتشبيه.
أركانه :للتشبيه أربعة أركان هي :المشبه و المشبه به و أداة التشبيه و وجه الشبه.
(المشبه و المشبه ب ِه) ركنان أساسيان ل يقوم التشبيه إل بوجودهما .تكون األداة حرفا أو اسما أو فعال..
لدينا أيضا هذا المثال التوضيحي أكثر
( الرجل كاألسد في الشجاعة )
وجه الشبه :الشجاعة
أداة التشبيه :الكاف
المشبه به :األسد
المشبه :الرجل
ويمكن ألداة التشبيه أن تكون حرفا أو اسما أو فعال
الكاف — مثل — -شبيه — يشبه -يماثل
حدد أركان التشبيه في الجمل األتية
البنت مثل القمر في جمالها
 المشبه ............................-:المشبه به .......................-:
 وجه الشبه  ........................:أداة التشبيه .......................:
الطعام كأنه البحر في ملوحته
المشبه به...................:
 المشبه ......................:
أدة التشبيه..................:
 وجه الشبه .................:
الصديق يشبه األخ في عطفه
المشبه به....................:
 المشبه .......................:
أداة التشبيه..................:
 وجه الشبه...................:
الجندي مثل األسد في قوته
 المشبه .............................:المشبه به.........................:
وجه الشبه.......................:
 أداة التشبيه......................:
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الثوب كالثلج في بياضة
ا لمشبه  .........................:ا لمشبه به .........................:
وجه الشبه ......................:أداة التشبيه.........................
السؤال الثاني  -:اكمل الجمل اآلتيه بما هو مطلوب من بين األقواس
( وجه الشبه )
العلم كالنور في ....................
( وجه الشبه )
أنت كاألسد في ...............
( أداة تشبيه )
السيارة  ..........الرياح في سرعتها
( المشبه— وجه الشبه)
كأن  ...........مصباح في .........
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)

– الجملة وأغراضها -
تذكر أن األساليب في اللغة العربية تنقسم إلى  :خبري وإنشائي
الكالم الخبري  :هو الكالم الذي يفيد السامع أمرا  ...وتستطيع أن تواجه قائله بصادق أو كاذب ...
وغرضه  :التقرير  ،و إظهار الشعور العاطفي مثل :
 (سينتصر الحق  ،حق الشعوب) أسلوب خبري  ،غرضه التقرير و إظهار التفاؤل (وطن عليه من الزمان وقار) أسلوب خبري  ،غرضه تقرير وإظهار اإلكبار . (باألمس كانوا ملء منزلنا ) أسلوب خبري  ،غرضه التقرير وإظهار التحسر و األلم .ق أو كاذب .
الكالم اإلنشائي ((الطلبي ))  :هو الكالم الذي ي ِرد طلبا دون أن يحتمل مواجهة قائلة بصاد ٍ
وأنواع اإلنشاء الطلبي هي -:
 )1األمــــــر و يكون األمر بفعل األمر  -:ارفع جبينك للعال ...
أو باسم فعل األمر  -:رويدك فالحياة كفاح ...
أو بالمضارع المجزوم بالم األمر  -:لتصنع مجدك بالسهر .
معان وأغراض بالغية أخرى مثل :
وقد يخرج األمر إلى
ٍ
الدعاء ( نحو األعلى ) وقل ربي زدني علما اللتماس (نحو المساوي )  :لخص حياتك يا صديقيالتحدي و الوعيد :انشروا الهول و صبوا ناركم -التمني ( نحو غير العاقل )  :غردي يا طيور .
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 )2النفــــــــــــــــــي  ..و يكون بـ ( ل ) الناهية الجازمة  ،مثل  :ل تغامر بنفسك ..
معان مثل -:
و قد يخرج النهي إلى أغراض و
ٍ
 ربنا ل تؤاخذنا (( الدعاء )) يا شمس األمل ل تغربي ((التمني )) ل تقلق دهرك ال غير مكترث (( النصح و اإلرشاد )) يا قوم ل تتكلموا  ،إن الكالم محرم (( السخرية و التهكم )) )3االســــــــتفهام  ...و يكون بأدوات الستفهام  (:الهمزة – هل – ما – متى – أيان  -أين – أنى –
كيف – كم – أي)
الحمى ؟
أين تراث األبطال ِ
 ما هذه الحروف و األعداد ؟ متى يرجع اخوك ؟معان و أغراض بالغية  ..مثل :
وقد يخرج الستفهام إلى
ٍ
 أي شي يؤبد ؟ (( النفي )) .أليس هللا بأحكم الحاكمين ؟ ((التقرير))أين التسابق في مجاورتي ؟ (( التحسر و األلم )) -فعالم أخشى السير في الظلماء ؟ (( التعجب و اإلنكار ))30
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نشاط داعم( مهارات نحوية ) – الجملة وأغراضها
 )4النـّـداء  ...ويكون بدعوة المخاطب بأداة نداء ظاهرة أو مقدرة  ..وأدوات النداء هي  ( :الهمزة –
 أخالد  ،مرحى لك  ..أيا وطني  ،ماأي – يا – أيا – هيا – وا )  ..يا معلمي  ،كيف النجاح ؟
زلت أدعوك أبي ..
معان و أغراض بالغية  ..مثل -:
وقد يخرج النداء إلى
ٍ
أنت يا بني األمل  (( ..التودد و المحبة ))
رفرف وارتفع أيها العلم (( التعظيم )) يا نفس إن لم تقتلي تموتي (( الستحضار و التنبيه ))أل أيها الظالم المستبد (( الذم والتحقير )) )5التمني و التر ّجي ..
الترجي :و يكون تعبيرا عن انتظار شيءٍ محبب و أداته ( :لعل) لعلي إلى من قد هويت أطير
التمني  :و يكون تعبيرا عن الرغبة في تحقيق أمر محبوب و أداته (ليت) ليت هذا الشيب قبل الصبا

تطبيقات :
حدد نوع األساليب التالية وغرضه -:
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األسلوب









قم للصالة.
ال تكتب على الجدران.
كيف حالك يا عمي.
ما تأخرت عن المدرسة .
إن هللا يحب عباده المخلصين.
هل تحترم إخوتك ؟
ال أصاحب األشرار .
ما أجمل السماء !

 يا أخي حافظ على وطنك.




إلَ ْيكَ
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هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ؟
أَإ َٰلَهٌ م َع ّللا ؟
ض َ
يب ا ْل ُم ْ
سو َء؟
ف ال ُّ
طر إ َذا َدعَاهُ َو َي ْكش ُ
أَمن يُج ُ
سنَةً َوفي ْاآلخ َرة إنا ُه ْدنَا
َوا ْكت ُ ْب لَ َنا في َٰ َهذه ال ُّد ْنيَا َح َ

نوعه

غرضه
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مدرسة الحكمة الخاصة
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توقيع ولي األمر..................

اسم الطالب ................................................................

شعبة (

)

نشاط داعم( مهارات بالغية ) – الطباق – الجناس – السجع
تذكر أن
ِ
وضده في الكالم ،وينقسم إلى :طباق اإليجاب  ،طباق السلب
ــ الطباق :الجمع بين الشيء
ّ
وقيمته الفنيةِ :
يقوي المعنى ويؤكده.
ويكون الطباق بين :اسمين  ،فعلين  ،حرفين.
ّ
( طباق اإليجاب )
 العدو يُظهر السيئة و يخفي الحسنة.
( طباق السلب )
 قال تعالى " :فًل تَخش َُوا النَّاس واخشَو ِن "
وقيمته الفنية :تكسب الكالم حسناً ووضوحاً ،وتبرز المعنى وتوضحه وتقوي الفكرة.
أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى،
الجناسْ :
وينقسم إلى نوعين:
1ـ جناس تام  :اتفاق اللفظين في :نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها.
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 2ـ جناس غير تام :اختالف اللفظين في واحد من األمور السابقة.

ِ
اعة )
قوم َّ
الم ْج ِرمون ما لِبثوا غ ْير َس َ
الساعة ُيْقس ُم ُ
أمثلة على التام ( :وي ْوم ت ُ
أمثلة على الناقص.:
* اللهـ ـ ـ ــم استر عورِاتنا وآمن رو ِ
عاتنا.
ْ َْ
َْ
ِ
ِ
رين.
رين ْ
فانظر ك ْيف كان عاقب ُة المْن َذ َ
* ولق ْد أ ْرسْلنا في ِهم ُّمْنذ َ
ِ
َّ
ض ُت ف ُهو َي ْش ِف ِ
ين.
وي ْسقين وإذا م ِر ْ
* والذي ُهو ُي ْطع ُمني َ
* الخيل معقود بنواصيها الخير.
السجع :توافق الفاصلتين في الحرف األخير ،ويكون السجع في النثر والشعر ،وأفضله ما
تساوت ِفق ُره.

 قال أعرابي لرجل سأل لئيما (:نزلت بواد غير ممطور ،وفناء غير معمور ،ورجل غير ميسور)اتفاق الفواصل ( ممطور ـ معمور ـ ميسور ) في الحرف األخير " الراء "
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توقيع ولي األمر..................

شعبة (

اسم الطالب ................................................................

)

تدريبات ( مهارات بالغية ) – الطباق – الجناس – السجع
اختـًلف اللـيـل والنـهار ينسـي *** اذكـرا لي الصبا وأيام أنـســي
وسًل مصر هل سًل القلب عنها *** أو أسـا جرحه الزمان المؤسي
1ـ ( أ ) :حدّد من البيتين السابقين ما يلي:
جناسا ً ناقصاً...................................... :
جناسا ً تاماً..............................:
طباقاً .......................................... :سجعاً :اتفاق الفاصلتين ..................................
2ــ ِبين العالقة بين العبارات التي تحتها خط
................................
( أ ) ـ قال تعالى " :باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب "
(ب) ـ قال تعالى ":والتفت الساق بالساق * إلى ربك يومئذ المساق " .......................................
(ج) ـ قال التهامي :فالعيش نوم والمنية يقظة *** والمرء بينهما خيال سار ...............................
يسر صديقه *** على أن فيه ما يسوء األعاديا ......................
( د ) ـ قال النابغة الجعدي  :فتى كان فيه ما ُّ

( ط ) ـ ( ما وراء ال َخْل ِق الدميم إال الخلق الذميم ) ........................
.
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وضح الجناس في كل مما يلي ِ ،
وبين نوعه:

على الزمان.
جار جار َّ
( أ ) يا ُ

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

( ب ) في سيف البطل فتح لشعبه  ،وحتف ألعدائه.
.................................................................................................................................... ....................................................................

( ج ) قال رسول هللا  " :الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "
........................................................................................................................................................... .............................................

ِ :بين السجع في األمثلة التالية:
( أ ) رحم هللا عبداً قال خي اًر فغنم  ،أو سكت فسلم.
................................................................... ............................................................................................................................. ........

( ب ) قال ُقس بن ساعدة  " :من عاش مات  ،ومن مات فات  ،وكل ما هو آت آت "
........................................................................... .............................................................................................................................

( ج ) قال خليل مطران  :متفرد بصبابتي  ،متفرد بكآبتي  ،متفرد بعنائي .
........................................................................... .............................................................................................................................
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تدريبات ( مهارات بالغية ) – الطباق – الجناس – السجع
 :3احكم على ما يلي بالصواب أو الخطأ:
(

أما السائل فال تنهر"
فأما اليتيم فال تقهر و َّ
( أ ) قال تعالىَّ " :

)

ـ في اآلية السابقة جناس ناقص بين كلمتي ( تقهر ـ تنهر )
ِ
وظني َّ
بأن هللا سوف يزيل
( ب ) قال الشاعر :مصابي جليل والعزاء جميل *** ّ

(

)

ـ في البيت السابق جناس تام بين كلمتي ( جليل ـ جميل )

( ج ) الحقد صدأ القلوب ،واللجاج سبب الحروب .ـ العبارة السابقة بها سجع.

(

)

( د ) قال تعالى " :فليضحكوا قليالً وليبكوا كثي اًر " ـ في اآلية السابقة مقابلة.

(

)

كل لسان وأبان.
( و ) القرآن أخرس َّ

ـ في العبارة السابقة مقابلة.

(

)

( ز ) قصور عقل م ْن بنى في الهواء قصو اًر.

ـ في العبارة السابقة جناس ناقص.

(

)

تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي:
َّ :4

( أ ) قال تعالى  " :ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة "
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ـ اآلية السابقة بها ( جناس تام ـ جناس ناقص ـ مقابلة ـ طباق )
( ب ) اإلنسان بآدابه ال بزِّيه وثيابه.
ـ العبارة السابقة بها ( جناس تام ـ جناس ناقص ـ سجع ـ طباق)
( ج ) قال تعالى " :كلما أضاء لهم مشوا فيه  ،وإذا أظلم عليهم قاموا "
ـ اآلية السابقة بها ( سجع ـ جناس ناقص ـ مقابلة ـ طباق )
( د ) هللا ذو القوة المتين  ،و محمد  ذو العزيمة األمين.
ـ العبارة السابقة بها ( جناس تام ـ جناس ناقص ـ سجع ـ طباق)

(هـ) قال تعالى " :وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون "

ـ اآلية السابقة بها ( سجع ـ طباق سلب ـ جناس ـ طباق إيجاب )
( و ) م ْن ملك البًلد بغير حرب *** يهون عليه تسليم البًلد
ـ البيت السابق به ( استعارة مكنية ـ استعارة تمثيلية ـ تشبيه ـ استعارة تصريحية )
أما السائل فال تنهر"
فأما اليتيم فال تقهر و َّ
( ز ) قال تعالىَّ " :

ـ اآلية السابقة بها ( جناس تام ـ مقابلة ـ جناس ناقص ـ طباق )
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وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

اسم الطالب ................................................................

شعبة (

)

تدريبات ( مهارات بالغية ) – التعبير المجازي والحقيقي
تذكر أن
التعبير بين الحقيقة والمجاز
ـ التعبير الحقيقي :هو استعمال األلفاظ في معانيها الحقيقية التي وضعت لها ،مثل:
(ب) الكتاب أهم وسيلة لتحصيل العلم.
(أ) أشرقت الشمس من جهة الشرق
(د ) ال تكن بخيًلً قليل العطاء.
(ج) دموع العين تدل على الحزن.
ـ التعبير المجازي:
هو استعمال األلفاظ في غير معانيها الحقيقية التي وضعت لها ،وإنما تعبر عن معان مجازية،
مثل ( :أ ) أطلت الشمس من وراء سترها( .صور الشمس بفتاة تطل من وراء الستار).
( صور الكتاب بالصديق الوفي).
( ب) الكتاب صديق وفي.
( صور العين بإنسان يبوح)
(ج ) العين تبوح بسر القلوب.
( كناية عن البخل الشديد).
( د ) وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
وهكذا رأينا في األمثلة السابقة أن المعنى الواحد يمكن التعبير عنه بالحقيقة ،كما يمكن التعبير عنه بالمجاز ،لكن
التعبير بالمجاز أقوى ،إلضافة معنى أشد وأقوى.
مثال( :حياة المرء قصيرة مهما طالت) تعبير حقيقي.
(حياة المرء سفر من األسفار)تعبير مجازي،
حيث شبه الحياة بالسفر ليدلل على شدة قصرها.
(السيف
مثال آخر( :السيف يقطع الرءوس وينهي اآلجال) تعبير حقيقي.
يحصد الرءوس ويسوق الرجال) تعبير مجازي،
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تدريبات

 ميز بين التعبير المجازي والتعبير الحقيقي في الجمل التالية :
().........................................
 تجري األيام بسرعة .().........................................
 طعم الفاكهة لذيذ . قلب المؤمن مليء باإليمان )....................................... ( .()........................................
 األم نبع الحنان .()........................................
 الجبال شامخة .( )......................................
 االمتحان صعب . عبر عن كل معنى مما يأتي بالحقيقة مرة و بالمجاز مرة أخرى -:
 – 1التعاون
الحقيقي  ...........................................المجازي ..........................................
 – 2الكتاب .
الحقيقي  ...........................................المجازي ... .......................................
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ثانيًا مهارات حنوية
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب ................................................................

نشاط داعم( مهارات نحوية )
(نشاط رقم  ) 1ميز بين الكلمة والتركيب والجملة






طالب الحكمة
أنا طالب الحكمة أحب الخلق الحسن
المدرسة
إذاعة هذا اليوم
الصف السادس هم فرسان النجاح

تلميذي العزيز ...
أرني نشاطك في
حل هذه التمارين

نشاط رقم  2اقرأ القطعة ثم أكمل الجدول
نصح معلم اللغة العربية تالميذه يوما فقال  :هل تعرفون ما هو أغلى الكنوز وأثمنها ؟رد
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التالميذ بصوت واحد  :وما هو يا أستاذنا ؟ قال المعلم :الكتاب يا أبنائي أغلى ما يملك
اإلنسان وأثمن ما تملك األمة ؛ فاحرصوا على اقتناء الكتب النافعة وثابروا على المطالعة ول
تنقطعوا عنها ولتكن لكل منكم مكتبته الخاصة
كلمة

جملة

تركيب

نشاط رقم  3أكتب ثالث جمل تامة
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)

قسم االبتدائية العليا بنين
2019-2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب .......................................................

شعبة (

)

الجملة الفعلية  -مهارات نحوية -







صوت اآلذان ِ.
سمع الشي ُخ
َ
فق َد الصديقان حاجاتهما .
بانجاز عم ِلهم.
يهت ُّم الموظفون
ِ
صا َح الديك ُ.
اكتبْ قصة ً.
نظم ابو القاسم الشابي قصيدة ً جميلةً.
َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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االلعاب.
جم َع االطفا ُل
َ
يجم ُع الفال ُح المحصو َل.
ُزار الطالب مدرسةً نظيفةً .
فهم الطالب الدرس
علّمني المعل ُم درسا ً جديداً.
أُكتبْ مقاالً

فريق اللغة العربية
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019-2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب .......................................................

)

الجملة االسمية  -مهارات نحوية -
نتذكر أن :الجملة االسمية ،تبدأ بـ .....................ولها ركنان أساسيان هما
عالمة رفع كل منهما

و

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

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

 -للخبر ثالثة أنواع هم  ..........................و  ..............................و

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

 -1ضع في الفراغ المناسب:
الطيور(................................خبر شبه جملة)
ُ
القمر(....................................................خبر جملة اسمية)
ُ
 بلدي(................................خبر مفرد) -المجتهدة
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(خبر جملة فعلية)

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

 -2حدد نوع الخبر في الجمل التالية:
-

اإلماراتُ تعطي الخير.
المدرسةُ ساحتها كبيرةٌ.
الشمس تمدُّنا بالدفء.
ُ
ُ
الوطن غال.
ُ
األلوان علبتها كبيرةٌ.
المبتدأ
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الخبر

نوعه
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ...........................................................................

شعبة (

)

الجملة االسمية والفعلية
 ضع دائرة حول رمز الجملة االسمية فيما يلي .
يصلح النجار األبواب .
أ
يرسم الفنان لوحة جميلة .
ب
نور القمر ساطع .
ج
سارت الدراجة بسرعة .
د
 أجب عن كل سؤال مما يلي بجملة اسمية .
...................................................
أ ـ ما طعم العسل ؟
...................................................
ب ـ من أحب الناس إليك ؟
...................................................
ج ـ ما أجمل الحيوانات ؟
 أجب عن كل سؤال مما يلي بجملة فعلية .
...................................................
أ ـ من احضر لك الطعام ؟
....................................................
ب ـ ماذا تحب من الفاكهة ؟
.....................................................
ج ـ ماذا يقول المسلم بعد األكل ؟
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أكمل كل جملة مما يلي بمبتدأ أو خبرمناسب .
أ ـ ماء البحر .............
ب ـ  ............منير .

المسلم عال الهمة ...
اليرضى غير القمة

ج ـ الرمال ............

أكمل اإلعراب التالي .



طيب )
الجار
(
ُ
ُ
الجار  .......... :مرفوع وعًلمة رفعه  ...........الظاهرة على آخره .
طيب  ........... :مرفوع وعًلمة رفعه  ..........الظاهرة على آخره .


أ
ب
ج
د
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إعراب كلمة مرتفع في جملة ( سور الحديقة مرتفع ) هو :
فاعل
خبر المبتدأ
مضاف إليه
مبتدأ
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنواع الخبر
تمرين  1حدد نوع الخبر،وفق الجدول التالي:
الجملة
الطالب بين المجتهدين.
الصدق خلق جميل.
الطالب مجتهدون.
الصدق صوره كثيرة.
الطالب اجتهادهم رائع.
الطالب يجتهدون في الدراسة.
الصدق يسمو بالفرد.
الطالب في اجتهاد.
الصدق من الفضائل.

المبتدأ

الخبر

نوعه
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تمرين  :2بين ركني الجملة االسمية فيما يلي:









السًلم أمل الصالحين .
العلم نور.
القرآن خير جليس.
العاملون مجتهدون .
األنبياء ينشرون رسالة هللا .
العمل يعتمد على النية .
العصفور في القفص
الصديق الحق نصائحه مفيدة

تمرين :3حدد الخبر ونوعه فيما يلي
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المبتدأ

الخبر

الخبر

نوعه

المعلمون ملتزمون.
آيات هللا تظهر في كل شيء.
الملك أساسه العدل.
الحياء شطر اإليمان.
النظرة من سهام إبليس.
جمال المرأة في ُخلقها.
فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

– أنواع الخبر -
حول الخبر المفرد إلى جملة اسمية مرة وفعلية مرة أخرى :
.....................................................................................
 كل من عليها فان
 الجنة محفوفة بالمكاره.................................................................................... .
 اإلسًلم محقق اآلمال.......................................................................................
 الصًلة واجب على كل مسلم .............................................................................
حول الخبر الجملة إلى مفرد:
 الغرفة نظامها رائع....................................................................................
 المؤمنة تجتهد في الخير................................................................................
 الرسول يهدي للحق....................................................................................
- الصحابة نصروا الرسول...............................................................................
عين الخبر و اذكر نوعه:
الخبر .....………… :
الصوم يعود الصبر .
alManahj.com/ae
الخبر ….....……… :
الرياضة فى الممارسة .



الخبر ……............. :
 الكتاب موضوعه سهل .
الخبر …….........… :
 الزهر ممتع للنظر .
الخبر ……..……... :
 الصًلة أداؤها فرض .
الخبر….......……….
 الحق فوق القوة .
 الكذب يهدى إلى الفجور  .الخبر ……........… :
الخبر ...........……..:
 األمواج صوتها مرتفع .
 الجنة تحت أقدام األمهات  .الخبر ……..............:
 المعلمون صانعون لألجيال .الخبر ……............. :
الخبر ……..........….
 الصديقان متعاونان .
الخبر ………....…...
العز فى القناعة .

ضع مكان النقط خبرا جملة اسمية :
الربيع ..................................
 الحديقة .............................
الحجرتان ......................................
 الكتاب .................................
الشمس ........................................
 األمهات .................................
ضع مكان النقط خبرا جملة فعلية :
العلم .........................................................
 األمطار .................
التلميذ .........................................................
 البقرة ..........................
ضع مكان النقط خبرا شبه جملة :
الكراسات ..............................................
 المًلبس ........................
القائد ..............................................
 السبورة ................................
نوعه …….............……:
نوعه …… ............……:
نوعه ……............……:
نوعه .....................……:
نوعه ………........……:
نوعه …….............……:
نوعه …………....……:
نوعه …….............……:
نوعه ………….....……:
نوعه ....................……:
نوعه ................ ..……:
نوعه …................……:
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب ................................................................................

)

أنواع الجملة
 ميِّز الجمل االسمية من الجمل الفعلية فيما يأتي:

نوع الجملة
الجمل
 ّمحبوب بين النّاس................................. .
ب
ٌ
الب المهذّ ٌ
الط ُ
............................
 كتبتُ واجباتي .ف........................... .
 ساعدتُ أصدقائي في تنظيف ال ّص ّ
...........................
نور و ال ّجه ُل ظًلم.
 العل ُم ٌ..............................
 قدّمتُ ألمي هديّة ً جميلة ً. أذهب مع أبي للصًلة في المسجد دائماً............................... .ص ُ
................................
ديق وقت الضّيق.
 ال ّ...............................
ادرس بجدّ و نشاط.
ْ
المبتدأ
 - حدِّد المبتدأ و الخبر في الجمل السابقة:
لطيف.
الجو
ٌ
 ُّ االمتحان ُ سهلٌ.ب.
الكتاب مرت ّ ٌ
ُ
صة ُ مسلّية ٌ.
 الق ٌّ
حنون.
 األم ّ ُعطوف.
األب
ُ
ٌ
طا ً تحت المبتدأ و خ ِّ
 ضع خ ِّ
طين تحت الخبر فيما يأتي:
مخلص.
*المعلّم
ٌ
*الهواء ُ متجدّدٌ.
ٌ
أمين.
اجر
*الت ّ ُ

أنا طالب الحكمة
أحب مدرستي

الخبر
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- ص ِل المبتدأ بالخبر المناسب:

ُ
الوطن
 المصبا ُحالمطر
ُ
ُ
الحصان
-

غزير
ٌ
سري ٌع
سكينة ٌ
منير.
ٌ

مناسب:
 أخبر عن كل مبتدأ م ِّما يأتي بخبر
ِّ

الشمس...................
*
ُ
* الطف ُل ...................
صة ُ. ......................
* الق ّ
* المدرسة ُ..................

 بَ ِيِّن الوظيفة النحوية للكلمات التي تحتها خط:

أ .البيتُ واس ٌع................................................. .
ب .فاز ال ُمتساب ُق بالجائزة الكبرى........................................ .
ت .يجري الق ُّ
ط خلف الفأر.............................................
ُ
االمتحان س ْهلٌ.................. .............................. .
ث.
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

الحروف واألفعال الناسخة
 -1أكمل الفراغات بما يناسب :

 الحروف الناسخة هي ، ........................ ، ...................... ، .................... ، .................... ، ................... : الحروف الناسخة تدخل على الجملة ...........................................................الحروف الناسخة تنصب  ............................ويسمى ............................وترفع ...........................ويسمى .............................
......................

 -2أدخل على الجمل اآلتية حرفا ناسخا وغير ما يلزم :
.............................................................................................................................................
نور .
أ -العل ُم ٌ
................................................................................ .............................................................
الثمار ناضجة .
ب-
ُ
.............................................................................................................................................
ج -القصة مفيدة ٌ .
 -3صوب الخطأ الوارد فيما يأتي :

 َّإن الحديقة ٌ جميلة .
 لع َّل المدرسة واسعة ٌ . َّي أسدا ً .
كأن الجند َّ

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

 -4أُميز الحروف الناسخة من األفعال الناسخة :

إن – ظ َّل – ليت – أمسى – كان – َّ
أصبح – كأ َّن – صار – لع َّل – مازال – َّ
أن – أضحى
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الحروف الناسخة

األفعال الناسخة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2018- 2017م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب .......................................................

)

ورقة عمل (  ) 1مهارات نحوية
(كان وأخواتها )

س  1اقرا الجمل ثم اختر الفعل الناسخ وضعه في المكان المناسب :
( ظل -بات – كان – مازال –اصبح  -ليس)







.........................المطر غزيرا.
.........................العجلة مرغوبة.
.........................الصيف حارا.
.........................الجندي يقظا.
.........................الزرع مخضرا.
........................اإلمتحان سهال.

تلميذي العزيز ...
أرني نشاطك في
حل هذه التمارين

س 2اقرا الجمل ثم بين الخطا إن وجد\:
 مازال البناء صامد........................................
 صارت السفينة حطاما.........................................

ّ
وخبرهن في الجمل التالية :
س 3ميّز اسم كان واخواتها
الجملة
الب هادئا ً
ظل ال ّط ُ
مار ناضجةً
أصبحت الث ّ ُ
غير كبيرا ً
صار ال ّ
ص ُ
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اسم كان وأخواتها

خبر كان وأخواتها

س 4أدخل ( كان ) أو إحدى أخواتها على الجمل االسمية التالية وغيّر ما يلزم :
الجملة االسمية
ق
الجب ُل شاه ٌ
وب جدي ٌد
الث ّ ُ
الرياضة ُ مفيدة ٌ
ّ

دخول كان وأخواتها عليها

ط تحت االسم وخ ّ
هن بوضع خ ّ
س : 5ميّز اسم كان وأخواتها وخبر ّ
طين تحت الخبر :
 ليس الكذب محمودا .
ت الرياضة مفيدة .
 ظلل ِ
 مازال العلم نورا .
س :6أعرب الجمل التالية إعرابا ً تا ّما ً :

ق صادقا ً .
ليس المناف ُ
َ
 ليس ............................................................................... :
 المنافق ............................................................................ :
 صادقا ........................................................................... :
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فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2018- 2017م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب .......................................................

)

ورقة عمل (  ) 1مهارات نحوية

ضع خطا تحت اسم الفعل الناسخ أو الحرف الناسخ وخطين تحت الخبر :
المريض سليما ً .
أمسي
ُ
علمت ّ
نور .
أن العلم ٌ
الجيش منتصرا ً .
أضحي
ُ
لعل الدعاء مجابٌّ .
ضع اسما مناسبا أو خبرا مناسبا لألفعال الناسخة وللحروف الناسخة مع ضبط الكلمة :
إن  .................طيّبا ً
الجو.................
لعل َّ
األب حازم لكن  ................طيبةٌ
ليت الفريق ................
كأن  ...............أسد ٌ

كان الحف ُل ..................
صار  ............صعبـــــا ً
ليس الدوا ُء .................
أصبح  .............مجتهدا ً
ُ
البستان ............
مازال
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صوب الخطأ في الجمل اآلتية :
ّ

صار الماء ملوثا ً .
إن المطالعةُ مفيدة ً .
كانت السماء صافيةً .
ُ
البستان مثمرا ً .
ليت

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

 اكتب ثالث جمل اسمية تصف فيها يومك الدراسي مستخدما الحروف الناسخةأ............................................................................................. -
ب............................................................................................ -
ج............................................................................................ -
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فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات نحوية
تذكر أن
 ينقسم الضمير إلى  ......................................و .................................................. الضمير المنفصل هو ....................................................................................... : الضمير المتصل هو ...................................................... .................................األمثلة:
 فهمتُ دروسي.
 فهمنا دروسنا.
 التلميذان فهما دروسهما.
 لتًلميذُ فهموا دروسهم.
 التلميذاتُ فهمن دروس َّ
هن .
 ا ْفهمي دروسك .
 ا ْفهما دروس ُكما.
 ا ْفهموا دروسكم .
 ا ْفهمن دروس َّ
كن .
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القاعدة








فإذا نظرت في هذه األمثلة رأيت أن ضمائر الرفع المتصلة هي التي تتصل باألفعال ,هي :
التاء "وتكون للمتكلم والمخاطب والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبين والمخاطبات
" نا "
وألف اإلثنين ،
و واو الجماعة
ونون النسوة .
ياء المخاطبة

تمرين (( 1
بين ضمائر الرفع المتصلة باألفعال التي في العبارات اآلتية،ثم أذكر مابقي منها:
خرجت مع طائفة من األصدقاء؛ لزيارة دار اآلثار العربية ؛ فمشينا إليها وقد تخلف اثنان منا أرادا
أن يزورا معهدا ً آخر؛ فقابلنا رجال الدار ،وشرحوا لنا كثيرأ ً من اآلثار العجيبة ،ورأينا الناس
يتأملون صناعة أجدادهم ،وكأنها تناديهم  :أن اعملوا كما عملوا تصلوا إلى ما وصلوا .

اإلجابة-:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات نحوية

تمرين (( 2

ضع فعالً ماضيا ً متصالً بضمير رفع في كل مكان خال  ،ثم أذكر ما بقي من ضمائر الرفع البارزة التي
تتصل في الماضي .
( )5أنت…… األواني
( )6أنا …….أسناني
( )7نحن …….في النهر
( )8أنتما …….على السارق

)(1البنات……الدراجات
)(2أنتم ……..أبو ظبي
)(3الحجاج…...............مكة
)(4أنت….............على الفقراء

تمرين (( 3
حول الجمل الفعلية اآلتية إلى جمل اسمية  ،ثم اذكر ما بقى من ضمائر الرفع البارزة التي تتصل
بالماضي.
كثر الصناع في عجمان ......................................................................................
ساعدت القرويات أزواجهن ...............................................................................
قسم الشريكان ربحه ...........................................................................................
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تمرين ( )4

ضع الضمير المتصل المطلوب في الفراغ:
 -1نفعنـ  ................توجيه القائد في الرحلة  ( .ياء المتكلم ).
( نا الفاعلين )
 -4أفاد  ......التدريب كثيرا ً .
 -5الطالبات نجحـ  ........في االمتحان  ( .نون النسوة )
( تاء المتكلم )
 -6سمعـ  ......محاضرة جميلة .
 -7أنتما زرتمـ  .......الحديقة ( .ألف اإلثنين )

تمرين ( ) 5
امأل الفراغات بالضمير المتصل المناسب:
أ -المحتاجون يشكر .....من أحسن إليهم.
ب -األمهات يدربـ.......أبناهـ.......على عمل الخير.
ت -نحن الذين ساعد.....الفقراء.

تمرين ( ) 6
اختر الضمير المناسب مما بين القوسين واكتبه في الفراغ:

أ .............. -تلميذٌ أقرأ باجتهاد.
ب ................ -نسا ٌء يعطفن على أوالدهن.
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( أنت – أنا – نحن )
( َّ
هن – أنتم – هما (

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات عامة
بين الضمائر المتصلة والمنفصلة .،
وبعض أصدقائي ،فشاهدنا فيه أنواعا ً مختلفة من السيارات ،وكان بعضها
زرتُ م ْعرض السيارات ،أنا
ُ
واآلخر حديثا .وقد شدَّ اهتما ُم الناس سيارة ٌ تعودُ في صنعها إلى عام  1930الف وتسعمئة
صنع،
قديما في ال ُّ
ُ
ُ
غادرنا الم ْعِرض ونحن نحلم باقتناء
حيث وقفوا أمامها ،وكأنهم ال يرغبون في االبتعاد عنها ،ثم
وثًلثين،
ْ
ضط ُّرنا إلى د ْفعها إلى مسافة أبعد من بيوتنا.
سيارة متواضعة ،ال تت ِْ ُر ُكنا على قارعة الشارع ،أو ت ُ ُ
الحل............................................................................................................................:
...................................................................................................................................
............................................................................................................................ .......
ت ) والمثنى وجمع الذكور وجمع اإلناث:
خاطب بالعبارة التالية  :المؤنثة (أن ِ
هل أعددت دروسك؟
.................................................
.................................................
................................................
حول الجمل االسمية التالية إلى جمل ماضوية (في الماضي) ،واذكر نوع الضمير الذي تحتويه كل
جملة.،
 أنا احترم المواعيد ...............................
 نحن نهتم بالصحة ....................................
 أنت تقودين السيارة بحذر ................................
 أنت تجيد العزف على البيانو ............................
 أنتم تعملون جهدكم .................................
 هن يزرن اآلثار ................................
 هم يحضرون أساس العمارة ويبنونها ......................
 أنتما تزوران المرضى ................................
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اجعل كل ضمير من ضمائر الرفع التالية فاعالً في جملة مفيدة :
ت المتكلم ...........................................................................
ألف االثنين .........................................................................
واو الجماعة ........................................................................
نون النسوة .........................................................................
ياء المخاطبة ............................................. ....................
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فريق اللغة العربية

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

أنشطة داعمة (مهارات نحوية ) – المفعول فيه
ظرف الزمان و ظرف المكان
الكلمة
المقصودة

الجملة

نذهب إلى المدرسة

صباحا ً

تظهر النجوم ليًلً
تهطل األمطار شتا ًء
تشتد الحرارة صيفا ً .
يقف المصلون خلف اإلمام .
يطوف المسلمون حول
الكعبة
تقف المعلمة أمام التلميذات
تجلس البنت فوق العشب .

صباحا ً
ليًلً
شتا ًء
صيفا ً
خلف
حول
أمام
فوق

ما دلت عليه الكلمة

دلت على الزمن
الذي حدث فيه
الفعل

ماذا نسميها

ظرف زمان

الموقع اإلعرابي لهذه
الكلمة

ظرف زمان

الحكم
اإلعرابي

منصوب

عالمة
اإلعراب

الفتحة
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دلت على المكان
الذي حدث فيه
الفعل

ظرف مكان

ظرف مكان

منصوب

الفتحة

الخالصة




ظرف الزمان  :اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل .
ظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل .
كل من ظرفي  :الزمان والمكان يكون منصوبا ً .

فائدة  -:يعرب االسم الذي يأتي بعد الظرف ( مضافا ً إليه مجرورا ً )
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فريق اللغة العربية

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

أنشطة داعمة (مهارات نحوية ) – المفعول فيه

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

ظرف الزمان و ظرف المكان
تعريفه

ظرف الزمان
هو اسم يدل على زمان حصول الفعل .

ويكون جوابا ً على سؤال -:
" متى حدث هذا الفعل ؟ "
مثال توضيحي .
يذهب التًلميذ إلى المدرسة صباحا ً .
( صباحا ً ) اسم يدل على الزمن الذي حدث فيه الذهاب إلى المدرسة .
فيكون إعراب ( صباحا ً ) :
ظرف زمان منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
محله ( حكمه ) اإلعرابي :
النصب ( منصوب ) .
شروط نصب ظرف الزمان :
ال يشترط في نصب ظرف الزمان أي شرط .

تعر
يفه

ظرف المكان
هو اسم يدل على مكان حصول الفعل .

ويكون جوابا ً على سؤال -:
" أين حدث هذا الفعل ؟ "
مثال توضيحي .
وقف المصلون خلف اإلمام .
( خلف ) دلت على مكان حصول الفعل .
فيكون إعراب ( خلف ) :
ظرف مكان منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
محله ( حكمه ) اإلعرابي :
النصب ( منصوب ) .
شروط نصب ظرف المكان :
يشترط لنصب ظرف المكان على الظرفية
 -1أن يكون ظرف المكان مبهما ً ليس له حدود معروفة .
مثال  :كلمة ( القفص  ،الفصل  ،المسجد  ،الدار )
ال تنصب على الظرفية المكانية مع أنها تدل على مكان  ،ألن هذه
األماكن لها حدود معينة معروفة .
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فريق اللغة العربية

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

أنشطة داعمة (مهارات نحوية ) – المفعول فيه
ظرف الزمان و ظرف المكان
مالحظة  :بعض من الظروف تأتي للزمان وتأتي للمكان أيضا ً ومن هذه الظروف
الظرف  ( :عند )
وتأتي ظرف مكان
مثال  :جلست عند جدار الحديقة .

تأتي ظرف زمان
مثال  :غادرت المنزل عند الشروق .
الظرف  ( :مع )

وتأتي ظرف مكان
مثال  :جلست مع والدي .

تأتي ظرف زمان
مثال  :زرتك مع انبالج الصبح .
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الظرف  ( :بين )

تأتي ظرف زمان
مثال  :جلست بين العصر والمغرب .
بينا
ظهرا ً
مغربا ً
دقيقةً
سنةً
عشيةً
ربيعا ً
مدةً
بعد
أصيالً
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من أمثلة ظرف الزمان
بينما
عصرا ً
عشا ًء
يوما ً
أسبوعا ً
صيفا ً
خريفا ً
لحظةً
ُ
غدوةً
سحرا ً

صباحا ً
مسا ًء
ساعةً
شهرا ً
ليالً
شتا ًء
نهارا ً
غدا ً
بكرةً
عتمةً

وتأتي ظرف مكان
مثال  :جلست بين األشجار .
فوق
غربا ً
أمام
شماالً
قدام
تجاه
ث َّم
فرسخا ً

من أمثلة ظرف المكان
تحت
حول
جنب
جنوبا ً
وراء
تلقاء
هنا
مجلس
وما أشبه ذلك .

شرقا ً
خلف
يمين
وسط
إزاء
حذاء
ميًلً
مقعد

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................

شعبة (

)

نشاط داعم( مهارات نحوية ) – المفعول فيه
ست َ ْخرج ال ُّ
صنّ ْفها إلى َزمان َو َمكان.
روف م َن ا ْلف ْق َرة التّال َية ثُم َ
س )1ا ْ
ظ َ

رام ،فسار بِنا المركب الكهربائي ساعة ،ولما وصلنا إِليها ظهرا،
خرجنا يوما ِلمشاهدةِ األه ِ
وقفنا أمامها ،ومشينا حولها ،وصعدنا فوقها ،فشاهدنا النيل يجري تحتها ،ثم جلسنا مدة
دام فوصلنا ِإلى بيوتِنا مساء ،ونحن
طويلة ،ولما قلت حرارة الشم ِس عصرا رجعنا على األق ِ
رور والقو ِة.
في غاي ِة ال ُّ
س ِ
ظرف مكان
ظرف زمان
ب من "مخزن الظروف":
ف ا ْل ُمناس َ
س )2ا ْختَر الظ ْر َ
السندِباد فوجد المركب قد أبحر................فخاف ،ثم صعد إِلى صخرةٍ عا ِليةٍ ،فرأى طا ِئرا
اِستيقظ ِ
صير.
كبيرا يت ِجه ................الجزيرةِ .فاختبأ ................الصخرةِ وانتظر  ................غير ق ٍ
السندِباد نفسه إِلى أح ِد مخا ِلبِ ِه الكبيرةِ ،فطار الطائِر وهو يح ِمل
فحط الطائِر................الصخرةِ ،فربط ِ
السندِباد ِرباطه.
ب ،فك ِ
ِ
السندِباد و ................وصل  ................المرك ِ
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ف
ص ْو َ
قُ ْر َ
ب -فَ ْوقَ – َبعيدًاَ -و ْقتًا  -حينَ َ -
ب – خ َْل َ

سَ )3
ف َزمان أ َ ْو َمكان ُمناسب في ُك ّل ُج ْملَة م َن ا ْل ُج َمل اآلتيَة:
ض ْع َظ ْر َ
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يظهر القمر.....................
تلزم النملة مسكنها................
ور.
يثِب ِ
الل ُّ
ص  ................الس ِ
عاد  ....................إِلى بيتِ ِه.
أمير م ِت ِجه  ................رفي ِق ِه.
جلس  ................حديقة ْالبيْت.
جلست مع صديقي...............
ت ال ِهرة  ................المائِدةِ.
نام ِ
وقفت  ..................ال ِمرآةِ.
تطلع الشمس .....................

فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

شعبة (

اسم الطالب ................................................................

)

نشاط داعم( مهارات نحوية ) – المفعول فيه
س /1استخرج كل ظرف فيما يأتي  ،ث َّم صنفه حسب نوعه ؟
الجمل
يقع منزلنا وراء الحديقة .
يكثر تغريد البًلبل عشيَّةً .
ذهبنا إلى البحر يوم الخميس .
يقع الوادي بين جبلين .

-1
-2
-3
-4

نوعه ( زمان أو مكان )

الظرف

س/2أعرب ما تحته خط فيما يأتي
الجملة
يدور القمر حول األرض

-1

اإلعراب
حول :

alManahj.com/ae
ربيعا ً :
األزهار ربيعا ً .
تتفت ُح
ُ

-2

ب  ،ث َّم وظف الظرف في جملة مفيدة :
س / 3امأل ك َّل فراغ
ٍ
بظرف مناس ٍ
-

وظف الكلمة في جملة

الجمل
تُضا ُء الشوارعُ بالمصابيح ....................
يجلس السائق  .................المقود منتبها ً .
النهار .........................................
يقصر
ُ
ُ
ألقى المدير كلمة  .................أولياء األمور .

س - /ميز ظرف الزمان من ظرف المكان في الجمل التالية مع بيان حكمه اإلعرابي ؟
الجملة
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الظرف

-

توض ُع السبورة أمام التًلميذ .

-

فجرا .
أداوم على قراءة القرآن ً

-

يقع منزلُنا وراء الحديقة .
يكثر تغريد ُ البًلبل صباحا .

نوعه

حكمه اإلعرابي

فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019- 2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................

شعبة (

)

نشاط داعم( مهارات نحوية ) – المفعول فيه
ـ ما هو ظرف الزمان؟
ـ ما هو ظرف المكان؟ ؟.......................................................................................................................................................................................................
تذكر أن
 -1ظرف الزمان  :اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل .
 -2ظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل .
 -3كل من ظرفي  :الزمان والمكان يكون منصوبا ً .

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

ـ استخرج ظرف الزمان وظرف المكان  ،وبين حكمه اإلعرابي
حكمه اإلعرابي
الظرف
الجمل
ـ ذاكر الطالب مساء.
ـ سافر أبي صباحا.
ـ وضعت الكتاب فوق الطاولة.
ـ جلس محمد بين علي وأحمد.

عالمة االعراب
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استبدل ما تحته خط بظرف مناسب فيما يأتي
تشرق الشمس في الصباح .
تهطل األمطار في فصل الشتاء .
وضعت الكتاب على الرفوف .
أعرب الجملة التالية
خرج
محمد
صباحا ً
أعرب ما تحته خط في الجمل التالية
بين األشجار ـ خرجتُ َ
جلستُ َ
بين المغرب والعشاء
الكلمة
بين األشجار
بين المغرب والعشاء
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إعرابها
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................
-

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – الجذر اللغوي
سب ِلكُل َمجموعَة َك ِلمات م ِّما يَلي:
ب
الجذر ال ُمنا ِ
أكت ُ ِ
ِ

 رافعةٌ – مرفوعٌ – راف ٌع – رفعت________________ .
 شارب – مشروب – شراب – ُ
شرب_____________.
 بائ ٌع – مبيوعٌ – بائعةٌ – بي ٌع_______________ .
 شكرت – ُ
شكور____________.
كر -شاك ٌر – م
ٌ
ش ٌ
 نوم – نائ ٌم – منا ٌم – ناموا______________.
 منتو ٌج – نتيجةٌ – نات ٌج – ُمنت ٌج__________.
 -اِشتَق  5كلمات ِمن كل جذر مما يلي .

(س  ،م  ،ع )

.................
.................
.................
.................
.................
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(ل  ،ع  ،ب )

(م  ،س  ،ح )
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..................
.................
.................
.................
.................
.................

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

( ص ،د ،ق)

................
................
................
................
................
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

مهارات نحوية – التركيب النعتي
س 1اقرأ الجمل اآلتية ثم أجب :

 تربي األمهاتُ الفاضًلتُ األبناء الصالحين
الطالب بعمل نافع
 قام
ُ
 يبني العامًلن الماهران منازل عاليةً
استخرج من الجمل السابقة النعوت والمنعوتات حسب الجدول :
المنعوت
النعت

أعرب ما تحته خط :
الكلمة
الفاضًلت
نافع
عالية

إعرابها
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ضع منعوتا مناسبا في مكان الفراغ :
 أبوظبي  .............جميلة ازرتنا  ..............فقيرتان يدافع عن بلدي  ................البسالء لهذه الطفلة  ....................زرقاوان  ،و ...............أشقرس 2اكتب لكل منعوت نعوتا أخرى مناسبة :
.............
طالب
هو
ٌ
 -اشتريت كتابا

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

59

شعبة (

)

ثالثا املهارات الكتابية
alManahj.com/ae
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات كتابية
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)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات كتابية

ابجلملة التّ ِ
ِ
أكتب قصةً تبدأُ
الية:
ْ
يف ٍ
ِ
من ِ
شاهدت ...
خرجت إىل
األايم
يوم
احلديقة للتَّن ُّـزهِ ،وفجأةً
ُ
ُ
َ
....................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................... .............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... .
...................................................................................................................... .....................................................................
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات كتابية
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أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات كتابية

أكتب نصا اقناعيا
ْ

alManahj.com/ae
عن أمهية املسرح املدرسى داخل املدارس ...

...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...
..................................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

أنشطة داعمة للمنهاج – مهارات كتابية
النص التفسيري
يجب أن يتكون من نص يبدأ بسؤال تفسيري أو موضوعي يحتاج تفسيرات تشبه المقال  ،ويعرض حقيقة
ومعلومة مصححة  ،ويجب احتوائه أيضا على ملخص ،يحتوي أيضا على جمل مطولة  ،انتقاء اللفظ
والوضوح في المعلومة ،ول تذم أحدا واستخدم األفعال مبنية للمجهول ،وحاول تبسيط األمور وانتقاء لغة
يفهمها الجميع غير معقد
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أكتب نصا تفسرياي
ْ

عن سرية الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ميكن االستعانة مبا ورد يف كتاب الطالب ...

........................................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ................................................
........................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ............
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رابعًا مناذج اختبارات
alManahj.com/ae

66

فريق اللغة العربية

قسم االبتدائية العليا بنين
2019 -2018م
توقيع ولي األمر..................

وزارة التربية والتعليم
منطقة عجمان التعليمية
مدرسة الحكمة الخاصة

اسم الطالب ................................................................................

شعبة (

)

نموذج اختبار للصف السادس
النّصوص األدبية أَو ًال :فهم المقروء
(السؤال األول )  :اقرأ النص التالي  ،ثم أجب عما يليه من أسئلة :
ح النجاح
م ْفتا ُ
ضرب يدهُ على ّ
صوتيّةُ الباب المغلق والجدران حتّى
الطاولة وهو في غرفته .ضربةٌ قويّةٌ كافيةٌ لتجْ تاز أموا ُجها ال َّ
صوت ،تفاجأ ،توقَّف للحظة ،وأدار رأْسهُ إلى
تصل إلى أذن األب الجالس على كنبته ،ي ْقرأ ُ جريدتهُ كعادته .سمع ال َّ
ع ْد أحْ تمل!"
ي" :ل ْم أ ُ
مصدر الضَّربة ،غرفة ابنه .ضرباتٌ متسارعةٌ ي ْخت ُمها صرا ٌخ قو ّ
غاضب هكذا؟"
ي الغاضب ،فتح الباب بسرعة وقال " :ما بك
ٌ
"ماذا يجْ ري؟" قالها الوالدُ و ُهو ُمتو ّجهٌ إلى ال َّ
صب ّ
ي ،بسبب ذلك
 "منذُ ال َّصباح ال أ ُ ْفل ُح في القيام بأ ّ
ي أ ْمر! عندما ُك ْنتُ أ ْرتدي ثيابي صبا ًحا ،ل ْم أج ْد قميصي المدرس ّ
ض ُ
تأ َّخ ْرتُ ْ
صة األولى .طلب ْ
ت
عن حافلة المدرسة ،فا ْ
طر ْرتُ إلى الذَّهاب راك ً
ضا ،ومع ذلك وص ْلتُ متأ ّخ ًرا عن الح َّ
منّي المعلّمةُ ْ
أن ترى الفرض ،بحثْتُ عبثًا في حقيبتي ،ل ْم أجدْه! لق ْد أ ْنج ْزتُه ...نس ْيتُهُ في البيتَّ ...
لكن المعلّمة ل ْم
ظ ُّن أنَّني أتع َّمدُ ذلك .ن ْلتُ عقابي .ن ْ
ُث فيها األمر ...هي ت ُ
المرة األولى الَّتي يحْ د ُ
زلتُ أل ْشتري زجاجة
تُصدّ ْقني؛ ليْست ّ
ماء من الدّ ّكان ،وض ْعتُ يدي في جيْبي ،ل ْم أجد المحفظة ،يبْدو أنَّني أوق ْعتُها وأنا أ ْر ُكض .أ ْمضيْتُ نهاري شديد
العطش ...وشديد الجوع! أردْتُ أ ْن أتَّصل بك لتقُلَّني بعد انتهاء الدَّوام ،فوجدْتُ هاتفي ُم ْ
ت ّ
طفأ ،فرغ ْ
بطاريَّته ،لقدْ
الرياضيّات ،لكنَّني ال أتم َّك ُن م ْن معرفة
أسْر ْفتُ في استخدامها مسا ًء ونسيْتُ شحنها .واآلن ،أُحاو ُل ح َّل فرض مادَّة ّ
من دون إنجازه ّ
وإال فستُعاقبُني ْ
لن أجرؤ على الذَّهاب غدًا ْ
ش منعني من التّركيز! ْ
من جديد!
اإلجابة ،فبالي
المشو ُ
َّ
قرر تدمير حياتي!"
أبي ،أ ْشعُ ُر بأ َّن العالم َّ
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األب ُمسْت ْهزئًا.
ضحك
ُ
من يرى ا ْنفعاالتك ي ُ
لكن ْ
ظ ُّن َّ
 "يا عزيزي ،ا ُ ْعذُ ْرني ألنّني أضْحكَّ ،أن كوارث الدُّنيا حلَّ ْ
ت عليْك .لنبْدأْ من النُّقطة
األخيرة! أت ُ
ظ ُّن ً
أن ك َّل ما يحْ د ُ
َّب بأذيَّتك؟ عليك ْ
أن تعي َّأو ًال َّ
فعًل َّ
ُث هو مسؤوليّتُك أ ْنت .إ ْن أرحْ ت
أن العالم يتسب ُ
ضميرك بإلقاء اللّوم على اآلخرين ْ
فلن تجد الح َّل أبدًا .المضحكُ في العالم َّ
أن ك َّل شخص ،في معظم األحيان ،هو
سبب مشكلته ومفتا ُح حلّها .ا ُ ْن ُ
فهل ت ْنتظ ُر ْ
ظ ْر إلى غرفتك ،إلى الفوضى العارمة فيهاْ .
ي قطعة
ُ
أن تجد قميصك ْأو أ َّ
ّ
صعب جدًّا ْ
أن تنظم حياتك،
لباس أخرى في ظ ّل هذه القطع المرميّة يمينًا
ويسارا؟ رت ّبْ أمورك ت ْ
صطلحْ حياتك! أمن ال َّ
ً
ب منك سوى القليل من الجهد والمسؤوليّة؟"
ص ْغرى الَّتي ال تتطلَّ ُ
أمورك ال ُّ
عب والوقتُ هما المسؤوالن ...فكيف أُواج ُه ُهما؟"
 "الت ّ ُع اإلنسانّ ،إال ّ
 "صحي ٌح ُّ
يكون
قادر على تطويعه وتقسيمه وتنظيمه ،ولحظة النّجاح،
أن العقل
أن الوقت يصار ُ
ٌ
عب قد اضمح َّل باضمحًلل الفوضى".
الت ّ ُ
سهولة؟"
" -هل المسألةُ بهذه ال ّ
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تابع  -نموذج اختبار للصف السادس
 "يكفيك ْرض قوانينه ،ي ْلتز ُم بها المواطنون ،يُدْركون واجباته ْم وحقوق ُهم ،والثّاني
األو ُل ي ْف ُ
أن تُقيم مقارنةً بين بلديْنّ ،
ي شعب بين ال ّ
غيب فيه ك ُّل التزام بالقوانين ،وتسودُهُ الفوضى؛ أيُّ ُهما برأيك ي ُ
يش سًل ًما
ي ُ
شعبيْن يع ُ
كون أكثر ّ
تطو ًرا؟ أ ُّ
الرضا واالقتناع...
نفسيًّا وهدو ًءا حياتيًّا؟" نظر ال َّ
ي وفي عينيْه ترتس ُم عًلماتُ ّ
صب ُّ
ذوق ال ّ
يَّ ،
الرجال ،ت ْفش ُل مشاري ُع كبرى ،ت ُ
شركاتُ طعم الخسارة ،ت ْعج ُز
كبار ّ
 "ال تيْأ ْإن ما مر ْرت به ي ُم ُّر به ُ
س يا بُن ّ
صغيرة تلك وت ُ ْنقذ مستقبلك ،وإ ّما ْ
لكن تذ َّك ْر كًلمي ،إ ّما ْ
عن إدارة البًلد؛ ْ
حكوماتٌ ْ
أن تتغاضى
أن تُرت ّب أمورك ال َّ
ع ْنها فتتوالى ضرباتُ يديْك على ّ
الطاولة ...والت ساعة ندم!"

ً
أوال األسئلة الموضوعية (  ) 10 – 1اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي .

 مرادف ( اضمحل ) في العبارة ( قد اضمحل التعب باضمحالل الفوضى) .
ب – كثر
أ – كبر
د ـــ ذهب
ج – قل
تاز أموا ُجها الصوتيّةُ
 المقصود بكلمة " تجتاز " في العبارة (ضربةٌ قويّةٌ كافيةٌ لتَجْ َ
الباب المغلقَ ).
َ
ب  -يسبق
أ – تصعد
د  -يفوز
ج – تخترق
 مفرد " أمواج " هو
ب – مائج
أ – موج
د  -أمواجات
ج – موجات
 جمع " جدار " هو
ب ــ جدر
أ ــ جدرات
د ــ جدر وجدران
ج ــ جدران
 يعتبر هذا النص من النصوص
ب ــ المقالية
أــ الشعرية
د  -الحوارية
ج ــ القصصية .
 المشكلة الحقيقية لما يحدث في النص هي .
ب – األب يساعد ابنه .
أ – بالنظام تستقم الحياة .
د – الشركات تخسر أحيانا
ج – كان الولد يصرخ ويتألم .
 ما نوع األسلوب في هذه العبارة ( ياعزيزي  ،اعذرني ألني أضحك )
ب – أسلوب تحذير
أ – أسلوب استفهام
د – أسلوب نفي
ج – أسلوب نداء
 ما المقصود بهذه العبارة ( والت ساعة ندم !)
ب – من الذي يشعر بالندم .
أ – ليست الساعة ساعة ندم .
د – الندم واجب علينا.
ج – ل نشعر بالندم .
( نَ َ
الرضا واالقتناع ) تدل هذه العبارة على
ي وفي عينيْه ترتس ُم عالماتُ ّ
ظ َر الصب ُّ
ب – استجابة الشعب لألوامر .
أ – عدم استجابة االبن لكًلم األب .
د ــ الولد كان يرسم .
ج – استجابة االبن لوالده وإداراكه للمشكلة .
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تابع  -نموذج اختبار للصف السادس
 استخرج من النص :
ــ كلمة تدل على ( صوت ) .....................كلمة تدل على ( حركة ) .....................
ــــ أسلوب استفهام ..............................ـــ أسلوب تع ُّجب ...............................
ــــ تعبيرا حقيقيا .................................ـــ تعبيرا مجازيا ...............................
ثانيًا األسئلة المقالية (  )19-11أجب عما ياتي .
لخص المراحل التي مر بها البن كما فهمت من النص.
ِ – 11

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

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

 12ــ ما المثال الذي ضربه األب لبنه كي يق ِنعه بوجه ِة نظ ِرهِ؟

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

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

صف شخصية البن كما ف ِهمت ِمن النص  ،مع ذكرالدليل على ما تقول .
ِ – 13

................................................................................................................................................
1............................................................................................................................................

 -4استبدل المشكلة الموجودة في النص بمشكل ٍة أخرى قد تتسبب في ذلك الفشل .
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
15...........................................................................................................................................

– ما الدُّروس المستفادة من النص ؟

................................................................................................................................................
16........................................................................................................................................

– اكتب التفاصيل الداعمة من النص لكل فكرة من األفكار اآلتية .
التفاصيل واألدلة الداعمة على ذلك
األفكار
 – 1كان البن غاضبا وبشدة .
 – 2ليس البن الوحيد من مر بمرحلة الفشل .
 – 3اتخذ األب اإلقناع وسيلة لعالج مشكلة ابنه.
 صحي ٌح أن الوقتَ يُصارع اإلنسان  .ما نوع الخبرخبر أن في الجملة ؟
ب – خبر جملة فعلية .
أ – خبر مفرد
ج – خبر شبه جملة ( ظرف )
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د خبر شبه جملة ( جار ومجرور).
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تابع  -نموذج اختبار للصف السادس
ضرب يَدَه على الطاولة وهو في غرفته ) الفاعل هنا هو
( 
َ
ب – يده
أ – شرب
دــ ضمير مستتر تقديره هو

ج – غرفته

 ( لم أجد قميصي المدرسي ) المفعول به هنا هو
ب – قميصي
أ – أجد
د ــ أنا

ج – المدرسي

مرادفها
.....................

امأل المخطط التالي
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ضدها
الكلمة
..............

"جن"

كلمة مشتقة منها
................

جملة مفيدة
..........................
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النص المعلوماتي
العلم والتكنولوجيا  :دواء أم مرض؟
من حياتنا اليوميَّة .فهو ال يق ُّل أهميّةً ْ
وعنصرا أساسيًّا ْ
عن
مكونًا جوهريًّا
أ ْ
ً
صبح العل ُم ،في أيّامنا هذهّ ،
رغيف خبز ْأو كوب ماء ،وربَّما ي ُْمك ُن القو ُل إنَّهُ بات يفوقُ ُهما أه ّميَّةً .والمقصود ُ بهذا َّ
أن كسب عيشنا
والحصول على حياة كريمة ت ْكتنفُ ُهما صعوباتٌ ج َّمةٌ ْ
من دون العلم .ومن الواضح َّ
أن اإلنسان ما عاد ي ْكتفي
بل صار ي ْ
طم ُح إلى نيل أعلى ال َّ
شهادات الجامعيَّة وأرقاها ،كما َّ
بتعلُّم القراءة والكتابةْ ،
أن العمل في أكثر
شركات العالميَّة له أه ّميَّةً ،ودلي ُل ذلك تراج ُع نسبة األ ّميَّة في العالم إلى ْ ٪26
ال َّ
خريجي
فقط ،وزيادة ُ عدد ّ
الجامعات والمعاهد التَّعليميّة إلى .٪46

ك ُّل هذا الحديث عن العلم وأه ّميَّته في حياة اإلنسان هو للوصول إلى موضوع الت ّكنولوجيا .هذه
ي تسهي ُل حياتنا وجعلُها
الت ّكنولوجيا الّتي أضْحت اليوم منتشرة ً في أصقاع األرض كلّها ،وهدفُها األساس ُّ
لكن العالم بدأ يًُلح ُ
أن لتلك التّكنولوجيا سيّئات عديدةً ،وعلى أكثر ْ
ظ َّ
أفضلَّ .
من صعيد.
عدْنا إلى أرض الواقع ،تتجلّى لنا األه ّميَّةُ الّتي بلغها ك ٌّل من العلم والت ّكنولوجيا؛ ْ
فمن منّا ال ي ْملكُ هاتفًا
إذا ُ
ي عبر شبكة اإلنترنت؟ و ْ
جو ًاال ي ْد ُخلُ ،متى أرادْ ،
من ي ُْمكنُهُ ،اليوم ،ت ُخيُّل عالمنا
ّ
من خًلله ،العالم االفتراض َّ
صة بعالم المواصًلت ،تُم ّك ُن المرء ْ
ْ
من عبور آالف الكيلومترات في بضع ساعات؟
من دون وسائل مخت ّ
ْ
ومن يسْتطي ُع ،اليوم ،نكران دور التّكنولوجيا في تغيير نمط الحياة اإلنسانيَّة وتسهيلها وتطويرها وإدخال
روح جديدة مختلفة ك َّل االختًلف ْ
عن سابقتها؟ في الواقع ،ي ُْمكنُنا اإلضاءة على بعض المجاالت الّتي ترك ْ
ت
فيها التّكنولوجيا بصماتها بشكل ال ْ
يخفى على أحد.
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ي ،نرى َّ
أن الت ّكنولوجيا ق َّرب ْ
األنسب هو
كثيرا المساحات الجغرافيَّة ،والمث ُل
ُ
فعلى ال ّ
ت ً
صعيد الجغراف ّ
سيّاراتُ نادرة ً جدًّا ،ول ْم ت ُك ْن
اخترا ُ
سيّارة نهاية القرن التّاسع عشر مع "هنري فورد" .حينها ،كانت ال َّ
ع ال َّ
سائق االسترخا ُء
ي وسيلة راحة؛ كان
ركوب سيّارة أشبه بركوب ثور هائج! أ ّما اليوم ،في ُْمك ُن لل ّ
ُ
ُم َّ
زودة ً بأ ّ
تطور التّكنولوجيا.
والنَّو ُم بك ّل هدوء وراحة ،بينما تقودُ سيّارة ً ن ْفسها ،وهذا ،طبعًا ،بفضل ّ
ُ
بالرغم ْ
من آالف الكيلومترات
كما أنّهُ ي ُْمكنُنا
صلّ ،
الحديث عن شبكة اإلنترنت الّتي م َّكنت النّاس من التّوا ُ
سرا من أسرار الجيش
الفاصلة بينه ْم .هذا االختراعُ الَّذي ش َّكل ،في مرحلة سابقة ،ولفترة طويلةًّ ،
من بعث رسائل إلكترونيَّة في مرحلة أولىْ ،
ي ،م َّكن اإلنسان ْ
ومن إجراء اتّصاالت هاتفيَّة
األمريسك ّ
ع مواقع
ومكالمات عبر الفيديو عن طريق الهواتف الذَّكيَّة ،في مرحلة ثانية .إضافةً إلى ذلك ،أتاح اخترا ُ
ي بين ال ّ
شعوب
ي لإلنسان معرفة أشخاص جدد عبر
القارات ،م ّما ع َّزز التّفا ُ
ّ
عل الحضار َّ
التَّواصل االجتماع ّ
والمجتمعات ،ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ،وفي مجاالت أخرى.
صة في
كبير في العديد من االكتشافات العلميَّة ،وبخا َّ
أ ّما على ال ّ
ي ،فقد كان للتّكنولوجيا فض ٌل ٌ
صعيد الفكر ّ
فتطو ُر العلم والتّكنولوجيا س َّهل لإلنسان مه ّمة فهم طريقة عمل جسده ،وساعدهُ على
علوم األرض والحياة.
ّ
وتجهيز مختبرات علميَّة ،م ّكنتْهُ ْ
ُ
من
ع أدوات طبّيّة،
سبْر أغواره واكتشاف أسراره ،وكان نتيجة ذلك اخترا ُ
ف
ي .أض ْ
رؤية الجزئيّات الحيّة ،ومن اكتشاف العديد من العًلجات ألمراض لطالما هدَّدت الوجود البشر َّ
صلوا إلى معلومات غنيّة ْ
إلى ذلك تم ُّكن العلماء ْ
عن تكوين األرض
من إدراك بعض خفايا الكون ،فتو ّ
فالكثير ْ
من أسرار الحياة الَّتي
األكبر في ذلك.
والفضاء الواسع ،وكان الختراع األقمار االصطناعيَّة الفض ُل
ُ
ُ
صبح ْ
بقي ْ
سدة ً بين دفّت ْي كتابْ ،أو في صفحات اإلنترنت.
ت معارف متج ّ
ت مستترة ً آلالف ال ّ
سنين ،أ ْ
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ويبْقى على اإلنسان ْ
طورات العلميَّة والتّكنولوجيَّة في
أن ي ْجتهد في ميدان العلم لي ْحظى بفرصة مواكبة الت ّ ُّ
ّ
ي ،ال ْ
حياتنا اليوميَّة ،هذا إذا ما أراد ْ
محطات الماضي،
أن يظ َّل مصطفًّا على
أن يسير في َّ
الر ْكب الحضار ّ
قوة!
ّ
متفر ًجا ،ال ح ْول لهُ وال َّ
بأن ت ُ ْ
ظهر الوجه الخيّر للت ّكنولوجياْ .
صور ال ُمتف ّرقة كفيلةٌ ْ
سنين األخيرة ،بدأ ْ
نظار
لكن ،في ال ّ
ك ُّل هذه ال ُّ
تأ ُ
سلبيّة وانعكاسها المهدّد للحياة اإلنسانيَّة.
العالم تتّجهُ إلى مخلّفات التّكنولوجيا ال ّ
َّ
طورات العلميَّة والتّكنولوجيَّة إنّما أت ْ
ُ
ت على حساب
الراحة الَّتي تن َّعم بها
إن ك َّل تلك ّ
اإلنسان بفضل الت ّ ّ
صة لدى فئة المراهقين،
ص َّحته الجسديَّة والعقليَّة .في الواقع ،وفي العقود األخيرةْ ،
ارتفع معدَّ ُل الكسل ،بخا َّ
أن المراهقين ه ُم الفئةُ العمريَّةُ
إلى  .٪٨0فمن المتعارف عليْه َّ
األكثر تأث ُّ ًرا بالتّكنولوجيا ،وهذا ما ي ْجعلُنا
ُ
فسير بسي ٌ
ط؛ لق ْد أدّى اإلفرا ُ
ط في استخدام التّكنولوجيا
نحلّ ُل ّ
الرابط بين التّكنولوجيا ومعدّل الكسل المرتفع .الت ّ ُ
إلى خلق روح االتّكاليَّة في المراهقين ،واالتّكاليّةُ
ُ
طريق الكسل األسهلُ.
صة تلك المتعلّقةُ باألعصاب والعيون والعمود
ضا
ومن المًلحظ أي ً
انتشار األمراض بشكل واسع ،وبخا ّ
ُ
تفرض على اإلنسان المعاصر
ي ،وكلُّها مرتبطةٌ ،بشكل أو بآخر ،بالوسائل التّكنولوجيَّة الحديثة الّتي
ُ
الفقر ّ
نم ً
طا جديدًا يحدُّ من النّشاط والحركة ،وي ْجعلُهُ أسير ال ّ
شاشات بمختلف أحجامها.
تأثير الت ّكنولوجيا في المجتمع واإلنسان .في
ي والعًلقات االجتماعيَّة ،يتَّض ُح
ُ
على المستوى األخًلق ّ
ُ
اإلنسان متعلّقًا بالمساحة الخياليَّة ،م ّما جعلهُ ي ْبعُد ُ
صبح
ي ،أ ْ
الواقع ،ومع ظهور شبكات التَّواصل االجتماع ّ
ص ُل بات في
ي ،فا ْنزوى وحيدًا ،وفقد الكثير من القيم ،كالتَّهذيب وحسن الضّيافة؛ فالتَّوا ُ
عن المجتمع الحقيق ّ
غض َّ
الط ْرف ْ
عن دور اإلنترنت في إفساد أخًلقيّات المجتمع النّاشئ ،بما ّ
أن
عالم بًل مشاعر .وال ي ُْمكنُنا
َّ
شبكة تُتي ُح لهُ الولوج إلى مواقع ال تُراعي القيم األخًلقيَّة وال نُ ُ
تلك ال َّ
وكثيرا ما يؤدّي ذلك إلى
ظم التّربية،
ً
فهم الحياة بشكل خاطئ ،وإلى إضاعة البوصلة األخًلقيَّة ،وربَّما يص ُل باألطفال إلى أوضاع نفسيَّة خطرة،
م ّما يُهدّد ُ سًلمت ُهم العقليّة والنّفسيَّة.
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كثير من اآلثار الجانبيَّة ،والعاق ُل النّبيهُ من ي ُْحس ُن تجنُّبها قدر المستطاع
ي ٌ
إذًا ،للت ّ ُّ
ي والتّكنولوج ّ
طور العلم ّ
للحفاظ على مجتمع سليم يتّس ُم باألخًلق والمعرفة ،ت ْنشأ ُ فيه أجيا ٌل سويَّةٌ تسْعى أبدًا إلى التَّط ُّور.
طورات الت ّكنولوجيَّة ،يبْقى استعما ُل رشدنا أملنا الوحيد لًلحتماء ْ
من سلبيَّاتها،
ختا ًما ،مع ك ّل هذه الت َّ ُّ
ئ عليْه ،والمنارة الّتي ت ُ ْرشدُنا إلى ّ
ي ،فًل نُضيّ ُع ذاتنا ،وال
الطريق ال ّ
وتبْقى التّربيةُ ال ّ
سند الدّائم الّذي نتّك ُ
سو ّ
ُمجتمعنا
ً
أوال :ــاختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين -:
 مرادف " يَ ْط َم ُح " في جملة "بل صار يطمح إلى نيل أعلى الشهادات الجامعية "هو .
– يأخذ )
– يتطلع إلى
(يكره
 - هذه العبارة " تظ ُّل مصطفًا على مح َّ
طات الماضي ".
– تعبير مجازي
(تعبير حقيقي
 جمع " نمط" في جملة " للتكنولوجيا دور في تغيير نمط الحياة " هو
– أنمط
( أنماط
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– أسلوب استفهام ).

– نماميط )
فريق اللغة العربية

النص المعلوماتي
 مرادف " يتجلَّى " في جملة " إذا عدنا إلى أرض الواقع تتجلى لنا األهمية التي بلغها كل من
العلم والتكنولوجيا "هو
– يتضح )
– يبتعد
( يتوقع
 أجب عن األسئلة اآلتية :ـــ
 ما أهم فوائد التواصل االجتماعي كما فهمت من الفقرة ؟

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

 اذكر اثنين من اآلثار السلبية للتكنولوجيا .

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

 كيف يمكننا أن نتجنَّب اآلثار السلبية للتطور العلمي والتكنولوجي ؟

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

 تكلَّم عن رؤيتك لن ْفسك في المستقبل ؛م ْن سكون ؟ ماذا ست ْعمل ؟ كيف ستخدم اإلنسانية؟
وماذاستعمل اآلن لكي تحقق ذلك ؟

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

 – 5 عبَّر بأسلوبك عن جملة تتضمن تضادًا وأخرى تتضمن طباقًا .
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

اقرأ األمثلة بدقة  ،ثم امأل الجدول بما هو مطلوب
الجملة
والرياضة .
أحب السفر ِ
قال تعالى ":وقالو لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا
في أصحاب السعير " صدق هللا العظيم
حضر المتسابقون ثم المح ِكمون .
يدخل المعلم الصف فالتالميذ

حرف العطف

المعطوف

المعطوف عليه

استخرج ضمير الرفع المتصل في كل جملة مما يلي  ،ثم إعربهُ .
 – 1الطالبات يذاكرن دروسهن.
الضمير ..............................................إعرابه .......................................
 – 2انتهيت من واجباتي .
الضمير .............................................إعرابه ........................................
ُّ – 3
الطالب نجحوا في المتحان .
الضمير ...........................................إعرابه ..........................................
 – 4الولدان فازا في المتحان .
الضمير  .........................................إعرابه ..........................................
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تابع  -نموذج اختبار للصف السادس
إعرب الجملة اآلتية
 – 1العلم نور .
الكلمة
العل ُم
نور
يفهم
التلميذ
الدرس
يقرأ
الولد
قصتين

 – 2يقرأ الولد قصة .

 – 3قرأ الولد قصتين
إعرابها

أكمل الجمل اآلتية بما هو مطلوب من َ
بين القوسين .
( وجه الشبه )
 – 1ال ِعلم كالنُّور في .........................
( وجه الشبه )
 – 2أنت كاألسد في .......................
( أداة تشبيه )
الرياح في سرعتها .
 – 3السيارة ِ .....
( مشبه – وجه الشبه )
............مصباح في .............
 – 4كأن
ِ
( تشبيه تام )
............................................. - 5
التعبير الكتابي
السؤال الثاني -:

alManahj.com/ae

الرياضة مفيدة للجسم والنفس .يمارسها البعض للترفيه عن النفس بينما يحترفها آخرون .ما رأيك برياضة
الركض؟ وما هي أهم فوائدها؟ ومارياضتك المفضلة ؟

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
............................................................................. ................................................................
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فريق اللغة العربية

اهلل
حبمد
مت
alManahj.com/ae
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