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س : 2بم تمتاز الطٌور التى تطٌر فى الفضاء ؟ -تمتاز الطٌور التى تطٌر فى الفضاء بؤن لها أجنحة ورٌش
ولها قدرة عجٌبة على الطٌران فى الفضاء .
س : 1ما أهم ما تمتاز به الطٌور ؟(ما الصفات التى تشترك فٌها الطٌور ؟ )  -أهم ما تمتاز به الطٌور هو
أن لها أجنحة  ،ورٌش .
س : 3أٌن تطٌر الطٌور التى تستطٌع الطٌران ؟  -تطٌر فى الفضاء  ،تعلو وتهبط وتتنقل هنا وهناك  ،فوق
األشجار وعلى الشواطئ  ،وبعضها ٌقف على قمم الجبال العالٌة .
س : 4ما أهم األماكن التى تطٌر فٌها الطٌور التى تستطٌع الطٌران ؟ -أهم األماكن التى تطٌر فٌها الطٌور
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التى تستطٌع الطٌران هى  :فوق األشجار  ،وعلى الشواطئ  ،وبعضها ٌقف على قمم الجبال العالٌة .
س : 5لماذا ال تستطٌع بعض الطٌور الطٌران ؟ -ال تستطٌع بعض الطٌور الطٌران ألن أجنحتها ال تساعدها
على الطٌران .
س : 6اذكر أمثلة للطٌور التى ال تطٌر ؟ -من أمثلة الطٌور التى ال تطٌر  :النعام  ،وطائر البطرٌق  ،والدٌك
الرومى  ،و الطاووس .
س : 7أٌن قرأ التالمٌذ المعلومات عن الطٌور ؟ -قرأ التالمٌذ المعلومات عن الطٌور وهم ٌتصفحون
موسوعة علمٌة فى المكتبة .
س : 8بم ٌمتاز طائر النعام ؟ ٌ -متاز طائر النعام بؤنه طائر ضخم  ،له جناحان ال ٌستخدمان فى الطٌران ،
وله رجالن طوٌلتان قوٌتان  ،تمنحانه قدرة عجٌبة على الجرى .
س : 9لماذا لطائر النعام قدرة كبٌرة على الجرى ؟ -لطائر النعام قدرة كبٌرة على الجرى ألن له رجالن
طوٌلتان قوٌتان  ،تمنحانه قدرة عجٌبة على الجرى .
س : 20فٌم تظهر مهارة طائر البطرٌق ؟ -تظهر مهارة طائر البطرٌق فى السباحة  ،وصٌد السمك .
س : 22ما أهم ما ٌمتاز به طائر البطرٌق ؟ -أهم ما ٌمتاز به طائر البطرٌق هو أنه ماهر فى السباحة ،
وصٌد السمك  ،وله قدمان قصٌرتان  ،وجناحان صغٌران .
س : 21بم تمتاز قدما طائر البطرٌق وجناحاه ؟  -قدماه قصٌرتان  ،وجناحاه صغٌران .
س : 23أٌن ٌعٌش الدٌك الرومى ؟ وبم ٌمتاز ؟ٌعٌش فى بٌوت الفالحٌن  ،وٌمتاز بؤنه ال ٌطٌر  ،وٌزهو
برٌشه الالمع الملون  ،وذٌله الذى ٌشبه المروحة .
س : 24ماذا وهب هللا تعالى الطاووس ؟  -وهبه هللا ذٌالً جمٌالً  ،ورٌشا ً ألوانه عجٌبة .
س : 25ما أهمٌة الطٌور لإلنسان ؟أهمٌة الطٌور لإلنسان هى أنه ٌؤكل لحومها  ،وبٌضها  ،وٌستخدم
رٌشها فى صنع الوسائد والزٌنة
شزَ ِش ُى كَِٜ ٤ب اُ ُّ
شزَ ِش ُى كَِٜ ٤ب اُ ُّ
طُ ُٞ٤س ٠َ ِٛ ،إََّٔ َُ َٜب أَ ْعِ٘ َؾخ َِ ٝس٣شب.
اُظلَبدُ اَُّزِ ٠رَ ْ
اُظلَبدُ اَُّزِ ٠رَ ْ
طُ ُٞ٤س؟ ِّ
سَٓ :26ب ِّ

س " :كل الطٌور لها أجنحة ورٌش  ،ولكن قدرتها على الطٌران متفاوتة  ،فهناك طٌور تطٌر فً الفضاء ،
تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك  ،فوق األشجار وعلى الشواطئ  ،وبعضها ٌقف على قمم الجبال العالٌة "
(أ) أكمل ما ٌؤتً * :معنى (قمم) * ............ :ومفرد (الشواطئ) *............ :ومضاد
(فوق).............. :
(ب) أكمل :كل الطٌور لها  ، ..................و..................
(ج) بم تمتاز الطٌور التً تطٌر فً الفضاء ؟ ------------------------------
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(د) ما أهم األماكن التً تطٌر فٌها الطٌور التً تستطٌع الطٌران ؟
-------------------------------------------------------(هـ) استخرج من الفقرة السابقة :اس ًما  ،وفعالً  ،وحر ًفا .
-------------------------------------------------------د ) حمل إلى مقاطع صوتية  -:الطٌور ................................................... :
 أجنحة  – ......................................... :متفاوتة ............................................ :هـ) أكمل عائلة الكلمة :تهبطٌ -......./........./......../......قف ....... /........../......../.........

د) أكمل عائلة الكلمة :تساعد -......./........./......../......قرأ ....... /........../......../.........
س " :وقد لفت طائر النعام أنظار التالمٌذ  ،فرغم أنه طائر ضخم  ،فإن له جناحٌن ال ٌستخدمان فً
الطٌران  ،وله رجالن طوٌلتان قوٌتان  ،تمنحانه قدرة عجٌبة على الجري " .
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (تمنحانه)( :تؤخذانه -تعطٌانه -تضعفانه)
(ناظر -نظار -نظر)  -3مضاد (ضخم)( :قوى -ضعٌف -ضئٌل)
 -1مفرد (أنظار):
(ب) ما الذي لفت أنظار التالمٌذ ؟-----------------------------------
(ج) بم ٌمتاز طائر النعام ؟----------------------------------------
(د) لماذا لطائر النعام قدرة كبٌرة على الجري ؟----------------------------
د ) حمل إلى مقاطع صوتية ٌ -:ستخدمان ................................................... :
 الطٌران  – ......................................... :قوٌتان ............................................ :هـ) أكمل عائلة الكلمة :لفت -......./........./......../......تمنحان ....... /........../......../.........
ضا ال ٌطٌر ولكنه ماهر فً السباحة وصٌد السمك وله قدمان قصٌرتان وجناحان
س " :5وطائر البطرٌق أٌ ً
صغٌران
(أ) هات معنى( :ماهر)  ،ومفرد( :جناحان)  ،ومضاد( :صغٌران) .
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(ب) فٌم تظهر مهارة طائر البطرٌق ؟----------------------------------
(ج) بم تمتاز قدما البطرٌق وجناحاه ؟-----------------------------------
(د) استخرج من الفقرة السابقة :اس ًما مفردًا  ،وحر ًفا -جملة اسمٌة .
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:البطرٌق ................................................... :
 السباحة  – ......................................... :قصٌرتان ............................................ : -1أكمل بصفة مناسبة  -2:طائر البطرٌق له قدمان ...................
 طائر البطرٌق له جناحان .................س :6ضع ضمٌر المخاطب مكان النقط فً كل جملة مما ٌؤتً:
(ب)  .........صٌادان ماهران .
(أ)  ...........تلمٌذات مجتهدات .
(د)  .........تلمٌذتان مهذبتان .
(ج)  .........تلمٌذ مهذب .
س " :والدٌك الرومً ال ٌطٌر  ،وٌعٌش فً بٌوت الفالحٌن مزهوا برٌشه الالمع الملون  ،وذٌله الذي
ٌشبه المروحة  ،أما الطاووس  ،فهو طائر وهبه هللا ذٌالً جمٌالً  ،ورٌ ً
شا ألوانه عجٌبة  ،فتبارك هللا أحسن
الخالقٌن " .
(أ) هات معنى( :مزهوا)  ،ومفرد (بٌوت)  ،وجمع( :الطاووس)  ،ومضادٌ( :عٌش) .
-------------------------------------------------------(ب) بم ٌتمٌز الدٌك الرومً ؟ وأٌن ٌعٌش ؟-------------------------------
(ج) بم وهب هللا تعالى الطاووس ؟------------------------------------
ضمٌرا
(د) استخرج من الفقرة السابقة :اس ًما مفردًا  ،وفعالً  ،وحر ًفا -جملة اسمٌة -اس ًما موصوالً-
ً
للغائب .
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الرومً ................................................... :
 الفالحٌن  – ......................................... :الخالقٌن ............................................ : -1أكمل عائلة الكلمةٌ :عٌش -......./........./......../......وهب ....... /........../......../.........

النوع............................:
....
المرادف......................:
...

متفاوتة

المضاد.......................:

الجملة..................................................................... :
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س  :وقد لفت طائر النعام أنظار التالمٌذ  ،فرغم أنه طائر ضخم ،فإن له جناحٌن ال ٌستخدمان فً الطٌران
أ  /أكمل مردف" :تمنحانه"  ، ..................... :مضاد" :ضخم" ....................... :
مفرد" :أنظار"  ، ....................... :جمع" :طائر" .......................... :
ب  /بم ٌمتاز طائر النعام ؟ ...........................................................................
ج  /لماذا لطائر النعام قدرة كبٌرة على الجري؟ ..............................................
د  /بم ٌتمٌز طائر البطرٌق؟ ......................................................................
النوع................................:
هـ)أكمل خرٌطة المفردات
المرادف.........................:

تمنح

المضاد.......................:

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

س :القراءة الحرة اقرأ ثم أجب :
مرت الدجاجة ذات ٌوم بجوار نبات عش الغراب  ،وحٌن رأته قالت له :لماذا تنظر إلى هكذا أٌها النبات
الصغٌر ؟بٌنً وبٌنك فارق كبٌر  ،وال ٌمكن أن نجتمع معا.فقال لها  :سنجتمع قرٌبا جدا ؛ ألن مصٌرنا
واحد .قالت الدجاجة :أستطٌع أن أمزقك بمنقاري  ،لوال أن الناس ٌحبون أن ٌؤكلوك  ،ولذا ٌهتمون بك .ثم
رحلت بعٌدا  ،وبعد أٌام اجتمعت الدجاجة مطهوة مع هذا النبات فً طبقٌن متجاورٌن على مائدة الطعام .
أ -أكمل الجمل اآلتٌة  - 2 :مرت الدجاجة ذات ٌوم بجوار .......................
 - 1اجتمعت الدجاجة .......................مع الفطر فً طبقٌن متجاورٌن على مائدة طعام
ب  -اختر الصواب مما بٌن القوسٌن لما ٌلً :
 - 2مضاد كلمة الصغٌر  ( .......................العظٌم – الكبٌر – الطوٌل )
 - 1معنى كلمة متجاورٌن  ( .......................متشابهٌن – متساوٌٌن – متقاربٌن )
ج  -ضع عنوانا آخر للفقرة ...................................................... .
س -القراءة الحرة  :اقرأ ثم أجب:
هبط الهدهد ٌو ًما حدٌقة الحٌوانات  ،لٌعٌش بٌنهم  .انزعجت الحٌوانات ،وقالت:الهدهد من الطٌور ،ونحن
حٌوانات ال نحب أن ٌكون بٌننا ! قالت البقرة  :إنه ٌنقر فً األرض ،وٌؤكل الدود  .قال األرنب إنه خطر
علٌنا ،فهو ٌنقل األخبار  .وعندما نامت الحٌوانات تحت ظل األشجار سمع الهدهد صوت زئٌر األسد ؛
فصاح الهدهد  :مملكة الحٌوانات فً خطر  ..مملكة الحٌوانات فً خطر ؛ فاختبؤت الحٌوانات ،وأصبحت فً
أمان شكرت الحٌوانات الهدهد وبنت له ع ً
شا فً مملكتها .
أ -فً ضوء قراءتك للفقرة ضع خ ًطا تحت الصواب فٌما ٌلً :
 -2رأى األرنب أن الهدهد خطر ألنه ٌ( ...........نقل األخبار – شكله غرٌب – ٌؤكل الدود )
( تغرٌد – زئٌر – نباح )
 -1سمع الهدهد صوت
ب – أكمل عناصر القصة :
المكان........................:
.

األشخاص......................:
..........

عناصر القصة

الزمان.......................:

أهم األحداث..................................................................... :
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س :أكمل مكان النقط بظرف زمان أو ظرف مكان فً كل جملة مما ٌؤتً:
(ب) تسقط األمطار .............
(أ) ٌسٌر القطار  ...........قضٌبٌن من الحدٌد .
(د) وقف المعلم  .................التالمٌذ .
(ج) ذهبنا لزٌارة عمً .............
س :ضع ضمٌر المتكلم مكان النقط فً كل جملة مما ٌؤتً:
(ب)  ........عامالت فً مصنع المالبس .
(أ)  .........عامالن مجدان فً العمل .
(د)  .........مهندسون بارعون فً عملنا .
(ج)  .......صانع ماهر فً صناعتً .
س  :القراءة المتحررة اقرأ ثم أجب -:
سؤل ولد صغٌر والده  ،ما سر نجاحك ٌا أبً ؟قال األب  :إنه العمل ٌرقى اإلنسان به ،وتعلو مكانته ٌ،جب
أن ٌوظف اإلنسان علمه وٌستفٌد منه ،فالعلم والعمل هما سبب قوة األمم وتقدمها.قال االبن :من اآلن
سؤجتهد وأتعلم وأعمل ألكون ناجحا مثلك ٌا أبى .
أ -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن لما ٌلى :
 - 2سبب نجاح األب (المال – العمل – الصحة )  - 1سؤل الولد (والده – والدته – عمه )
ب  -أكمل بكلمة مناسبة  - 2 :معنى (تعلو)  -1 ..................... :جمع (األب) .......................
ج  -كٌف ٌرقى اإلنسان وتعلو
مكانته؟ .......................................................... .................................
د – أكمل عناصر القصة -:

المكان........................:
.

األشخاص......................:

عناصر القصة

الزمان.......................:

أهم األحداث..................................................................... :

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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أٌُِخ

أُؼ٘٠

أٌُِخ

عٔؼٜب

أٌُِخ

أُؼبد

عخش

هٌؤ

اُؼلذع

الضفادع

رؼؼق

تقوى

رطِن أٝالدٛب

تخرجهم من فمها

ٓغٔٞػخ

مجموعات

ٓـِن

مفتوح

اُشعٞع

العودة

أُبء

المٌاه

رؾذ

فوق

طجش

تحمل

عِذ

جلود

اُوٞح

اللٌن

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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ًض٤ق

غلٌظ

ؽٞ٤إ

حٌوانات

اُظـ٤شح

الكبٌرة

أُلؼَ

المحبوب

األّ

األمهات

رلزؼ

تغلق

اُلبئوخ

العالٌة

اُؾو٤وخ

الحقائق

ٓبرذ

عاشت

اُِز٣ز

الشهى

اُؾلشح

الحفر

رؼشف

تجهل

٣زغبهؾ

ٌقع

خضإ

خزانات

هجَ

بعد

٣غ٘ٚ٤

ٌحصده

عل٘٤خ

سفن

اُغٞع

الشبع

٣ؼزوذٙ

ٌصدقه

التمساح

اُزٔبع٤ؼ

ًض٤ق

رقٌق

ٓؼذ

انقضت وذهبت

وسٌلة

ٝعبئَ

اُؼطش

االرتواء

اُظجش

التحمل

الغابة

اُـبثبد

اُؼٞدح

الذهاب

خلٌة

خال٣ب

طـبس

كبار

ثنى

أص٘بء

اُؼٞدح

الذهاب

س : 2كٌف ٌمكن للضفادع أن تسبح تحت الماء ؟ ( كٌف تستطٌع الضفادع التنفس تحت سطح الماء ؟ ) -
ألنها تستطٌع أن تمتص الماء بجلدها ولهذا ٌمكنها الحصول على األكسجٌن الذائب فى الماء  ،وهى تحت
سطحه
س : 1متى ال تستطٌع الضفادع التنفس تحت الماء ؟  -ال تستطٌع الضفادع التنفس تحت الماء وفمها
مفتوح فتموت مختنقة .
س : 3صف حٌوان الغرٌر ؟ وما غذاإه المفضل ؟ -إنه حٌوان ٌشبه الدب  ،ذو فراء كثٌف ٌ ،عٌش فى
الغابات  ،وله قدرة محدودة على اإلبصار  ،وغذاإه المفضل هو عسل النحل .
س : 4كٌف ٌستطٌع حٌوان الغرٌر الحصول على عسل النحل ؟ -لقد سخر هللا له طائراً ٌسمى " الصداح "
ٌ ،قوم بإصدار شقشقة معٌنة له  ،فٌسٌر على هدٌها  ،مستعٌنا ً بقدرته السمعٌة الفائقة ؛ حتى ٌصل إلى
خالٌا النحل فٌلتهم من العسل اللذٌذ ما ٌشاء .
س : 5ما الفائدة التى ٌحصل علٌها كل من الغرٌر والصداح نتٌجة تعاونهما معا ً ؟ ٌ -صل الغرٌر إلى خالٌا
النحل  ،فٌلتهم من العسل اللذٌذ ما ٌشاء  ،وٌحصل الصداح على شمع العسل الذى ٌحبه كثٌراً .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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س : 6متى ٌعتقد بعض الناس أن التماسٌح تؤكل أوالدها ؟ٌ -عتقد بعض الناس أن التماسٌح تؤكل أوالدها
حٌن تؤخذ األم صغارها بٌن أسنانها .
س : 7كٌف ٌحمى التمساح صغاره ؟ -عندما تخرج التماسٌح الصغٌرة من البٌض ترفع األم التراب عن
الحفرة التى وضعت بها البٌض وتؤخذ صغارها بٌن فكٌها وتزحف حٌث األمان فى المٌاه  ،وتفتح فمها كى
تطلق أوالدها .
س : 8لماذا تؤخذ أمهات التماسٌح أوالدها بٌن أسنانها بعد أن تخرج من البٌض ؟ -تؤخذ أمهات التماسٌح
أوالدها بٌن أسنانها بعد أن تخرج من البٌض لتزحف بهم حٌث األمان فى المٌاه .
س : 9لماذا ٌتحمل الجمل الجوع والعطش ؟ٌ -تحمل الجمل الجوع والعطش ألن له سنام ٌتكون من المواد
الدهنٌة  ،وهى للجمل مثل خزان ٌختزن فٌه طعامه ؛ لٌتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء ولذلك فهو ٌتحمل
الجوع والعطش .
س : 20بم ٌمتاز الجمل ؟ ٌ -متاز الجمل بالصبر والذكاء .
س : 22بم ٌسمى الجمل ؟ ٌ -سمى الجمل " سفٌنة الصحراء " .
س : 21أٌن ٌضع التمساح بٌضه ؟ ٌ -ضع التمساح بٌضه فى حفرة داخل األرض

ضا أن تمتص الماء من ورقة مبللة بالماء ،
س  " :تستطٌع الضفادع أن تمتص الماء بجلدها  ،وٌمكنها أٌ ً
ولهذا ٌمكن على األكسجٌن الذائب فً الماء وهً تحت سطحه  ،ولكنها ال تقوى على التنفس وفمها مفتوح
 ،ولهذا فإنك إذا فتحت فمها بالقوة ماتت مختنقة " .
(أ) هات معنى( :تقوى)  ،وجمع( :جلد)  ،ومضاد( :تحت) .
-------------------------------------------------------(ب) كٌف تستطٌع الضفادع التنفس تحت سطح الماء ؟
-------------------------------------------------------(ج) متى ال تستطٌع الضفادع التنفس تحت الماء ؟
-------------------------------------------------------(د) استخرج من الفقرة السابقة :اس ًما  ،وفعالً  ،وحر ًفا -جملة فعلٌة -اس ًما مفردًا .
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الضفادع ................................................... :
 األكسجٌن  – ......................................... :الذائب ............................................ : -1أكمل عائلة الكلمةٌ :مكن -......./........./......../......ماتت ....... /........../......../.........
س  " :هل تؤكل التماسٌح أوالدها ؟ هذا ما ٌعتقده بعض الناس  ،حٌن ٌرى األم تؤخذ صغارها بٌن أسنانها
".
(أ) أكمل ما ٌؤتً :معنى (ٌعتقده) ..... :ومفرد (التماسٌح) ....... :وجمع (األم) ..... :ومضاد
(صغار)....... :
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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(ب) متى ٌعتقد بعض الناس أن التماسٌح تؤكل أوالدها ؟
-------------------------------------------------------(ج) أجب عن السإال الوارد بالفقرة السابقة ؟
-------------------------------------------------------(د) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما مفر ًدا  ،وفعالً -اسم إشارة -أسلوب استفهام) .
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:أوالدها ................................................... :
 التماسٌح  – ......................................... :أسنانها ............................................ : -1أكمل عائلة الكلمة :تؤكلٌ -......./........./......../......عتقد ....... /........../......../.........
 -3أكمل الشبكة -:

الغذاء
الغذاء

منْ ٌكون ؟

يسمى "سفٌنة الصحراء"
الطائر الذى يساعد "الغرٌر"
تمتص الماء بجلدها
تحمل صغارها بين فكيها

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

س " :4هل تعرف لماذا ٌتحمل الجمل الجوع  ،فً أثناء سٌره فً الصحراء ؟ للجمل سنام ٌتكون من المواد
الدهنٌة  ،وهً للجمل مثل خزان ٌختزن فٌه طعامه  ،لٌتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء "
(أ) هات معنى( :الصبر) وجمع( :خزان)  ،ومفرد( :أثناء)  ،ومضاد( :تعرف) .
(ب) لماذا ٌتحمل الجمل الجوع والعطش فً أثناء سٌره فً الصحراء ؟
-------------------------------------------------------(ج) بم ٌمتاز الجمل ؟-------------------------------------------
(د) بم ٌسمى الجمل ؟--------------------------------------------
(هـ) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما مفردًا  ،وفعالً  ،وحر ًفا -جملة اسمٌة)
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الصف الرابع االبتدائً

النوع............................:
....
المرادف......................:
...

ٌتحمل

المضاد.......................:

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

الماء

الحٌوانات

س :5هل سمعت عن حٌوان (الغرٌر) من قبل ؟ إنه حٌوان ٌشبه الدب ،ذو فراء كثٌف ٌ ،عٌش فً الغابات ،
وله قدرة محدودة على اإلبصار
أ  /هات مرادف  ( :كثٌف)  ، .................... :جمع ( :حٌوان) ..................... :
مضاد  ( :كثٌف)  ، ..................... :مفرد  ( :الغابات) .................. :
ب  /بم ٌتمٌز حٌوان الغرٌر؟...................................................
ج  /ما الغذاء المفضل لحٌوان الغرٌر؟..................................................................
د  /ما الفائدة التً تعود على طائر الصداح نتٌجة معاونته لحٌوان الغرٌر؟
.................................................................................
هـ  -أكمل خرٌطة المفردات - :

النوع............................:
....

المرادف......................:
...

محدودة

المضاد.......................:

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

س : 6أكمل كل جملة مما ٌؤتً باسم ٌدل على مثنى آخره (ٌن):
(أ) جلست أنا وأخً فً الحدٌقة على ( ........ب) سمعت خبرٌن ( ............ج) أكلت  ............فً
الغداء .
س :7أكمل كل جملة مما ٌؤتً باسم ٌدل على مثنى آخره (ا ن):
(ب) القصتان ..............
(أ) الصدٌقان ..............
(د) النخلتان ...............
(ج) السباحان  ..............فً السباحة .
س :8ضع مكان النقط اسم اإلشارة المناسب فً كل جملة مما ٌؤتً:
(ب)  .............عمال فً مصنع السٌارات .
(أ)  ..............فتاتان مهذبتان .
(ج)  .............عامالن نشٌطان فً العمل ( .د)  ..............ممرضة نشٌطة فً عملها .
س " : 9المنٌا محافظة جمٌلة  ،تقع وسط الصعٌد على ضفتً النٌل  ،شوارعها نظٌفة وواسعة وفٌها
أماكن تضم معالم أثرٌة شهٌرة مثل  :تل العمارنة عاصمة مصر فً قدٌم الزمان و وبنً حسن شرق النٌل
 ،وتونة الجبل واألشمونٌن غربا  ،وٌتمٌز أهلها أنهم متسامحون كرماء ٌ ،كرمون ضٌوفهم  ،وٌقدمون
لزوارهم كل المساعدة وخاصة السائحون  ،ألنهم ضٌوف مصر كلها ".
أ -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن كما ٌلً :
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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ٌ -2وجد فً محافظة المنٌا أماكن تحتوى على آثار قدٌمة مثل .............و  ..........و ......................
 -1تقع محافظة الدقهلٌة فً ( .......................شمال – شرق – جنوب ) الدلتا .
ب -صل من العمود (أ) ما ٌناسبها من العمود (ب):
بالود
 -2أهل محافظة المنٌا
بخالء
ٌ -1عامل أهل محافظة المنٌا السائحٌن
متعاونون
ج – أٌن تقع محافظة المنٌا ؟ وبم تتمٌز ؟
.....................................................................................

المرادف ................................ :

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ

المضاد ................................ :
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أٌُِخ

أُؼ٘٠

أٌُِخ

أُؼ٘٠

رؼٜ٘٤ب

تساعدها

ؽ٤شح

اضطراب وتردد

اُٞطبٍ

التآلف والتواصل

رغزطغ

تقدر

ٓؾبٍ

مستحٌل

داثخ

مخلوقات هللا تعالى التى تدب على األرض

سأ٣ذ

شاهدت

ــــــ

ـــــــــ

أٌُِخ

عٔؼٜب

أٌُِخ

أُلشد

أٌُِخ

أُؼبد

ؽجَ

حبال

َٗٔ

نملة

اُشش

الخٌر

أؿ

إخوة

أخٞاد

أخت

اعزوبّ

انحرف

اُطؼبّ

األطعمة

اُغجبٍ

الجبل

كٞم

تحت

هٍٞ

أقوال

اُشٓبٍ

الرمل

اُخ٤ش

الشر

شئ

أشٌاء

ئخٞإ

أخ

٣ؼشكٞا

ٌجهلوا

ثطٖ

بطون

اُؾجبٍ

الحبل

ــــــ

ـــــــــ

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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أضواء عمى األبيات -:
2ـ الشاعر ٌحكً عن نملة شاهدها ،وكانت هذه النملة فً حٌرة؛ألنها تحمل حمال ثقٌال بٌن الجبال
 1ـلم تستطع النملة حمل الطعام وحدها بٌن الجبال .
3ـ فنادت علً نملة أخري كً تساعدها ،ألن الطعام قد مال منها لثقله .
4ـ ولم تستطع النملتان حمل الطعام  ،فتذكرا حكمة من الحِكم .
5ـ هذه الحكمة هً أن ٌتعاونوا جمٌعا ألن الخٌر ٌؤتً بالتآلف و التعاون الجمٌع .
6ـ وبعد ذلك نادت علً بقٌة النمل فجاءوا جمٌ ًعا بم توافر لهم من قدرات متمثلة فً الحبال .
7ـ فجروا معها طعامهم بالتعاون و االتحاد وبهذا الٌكون هناك شًء مستحٌل .

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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ُ
رأٌت نمـــــــــــلة ً )  :تعبٌر ٌدل علً قوة مالحظة الشاعر .
* (إ ِّنً
* (نادت علً ْ
ت لــــها)  :تعبٌر ٌدل علً أهمٌة التعاون .
أخ ٍ
* (ال ِح ْمل ِمـــالْ )  :تعبٌر ٌدل علً ثقل الحمل فوق ظهر النملة .
* (تذكـَّرا قوال ٌُقـالْ )  :تعبٌر ٌدل أهمٌة االستفادة من تجارب و خبرات األخرٌن فً حٌاتنا .
* (تعاو ُنوا جمٌعـكم )  :أسلوب أمر ٌفٌد النصح واإلرشاد .
بالوصالْ )  :تعبٌر ٌدل علً أثر التعاون فً اإلتٌان بالخٌر .
*
(الخٌر ٌؤتً ِ
ِ
ٌعرفوا شٌئا ُمحـالْ )  :تعبٌر ٌدل علً العزٌمة و اإلصرار عند النمل .
* (ل ْم ْ

س : 2أٌن كانت النملة ؟  -كانت النملة بٌن الجبال .
س : 1صف حال النملة بٌن الجبال ؟  -كانت فى حٌرة بٌن الجبال .
س : 3ما الذى لم تستطع النملة حمله فوق الرمال ؟  -لم تستطع النملة حمل الطعام وحدها فوق الرمال .
س : 4لماذا نادت النملة على أخواتها ؟  -نادت النملة على أخواتها لٌساعدوها فى حمل الطعام .
س : 5ما القول الذى تذكرته النملتان ؟  -القول الذى تذكرته النملتان  ،هو " تعاونوا جمٌعكم فالخٌر ٌؤتى
بالوصال
س : 6ما أثر التعاون فى الحٌاة ؟  -أثر التعاون فى الحٌاة أنه ٌؤتى بالخٌر وٌحقق الرفاهٌة .
س : 7كٌف حمل النمل الطعام ؟  -أحضروا الحبال وتعاونوا معا ً وجروا الطعام نحو بٌوتهن .
س : 8بم جاء النمل إلى أخته ؟  -جاء النمل إلى أخته بالحبال .
س : 9ماذا الذى جره النمل ؟  -جروا معا ً طعامهم نحو بٌوتهن .
س : 20ماذا فعل النمل عندما جاء إلى أخته ؟  -جروا معا ً طعامهم نحو بٌوتهن .
س :22هات األبٌات التى تدل على المعانى اآلتٌة:
 -2لم تستطع النملة حمل الطعام :.لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال.
 -1الخٌر ٌؤتى بالتعاون .-:تعاونوا جمٌعكم فالخٌر ٌؤتى بالوصال.
 -3حضر النمل ومعه الحبال .- :نادت على إخوانها جاءوا جمٌعا ً بالحبال.
 -4النمل ال ٌعرف المستحٌل .-:جروا معا طعامهم لم ٌعرفوا شٌئا محال.

س :2قال الشاعر:

إنً رأٌت نملة

فً حٌرة بٌن الجبال

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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فً اللغة العربٌة

لم تستطع حمل الطعام

الصف الرابع االبتدائً

الفصل الدراسً الثانً

وحدها فوق الرمال

(أ) هات معنى( :تستطع)  ،........................ومفرد( :الجبال)..............................
وجمع( :الطعام)  ، ....................................ومضاد( :فوق). .......................................
(ب) ماذا رأى الشاعر بٌن الجبال ؟-----------------------------------
(ج) صف حال النملة وهً فوق الرمال ---------------------------------.
(د) ما الجمال فً قول الشاعر " :فً حٌرة بٌن الجبال " ؟
-------------------------------------------------------(هـ) استخرج من البٌتٌن( :اس ًما مفردًا  ،وهات جمعه -جم ًعا  ،واذكر مفرده) .
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الجبال ................................................... :
 الطعام  – ......................................... :الرمال ............................................ : -1أكمل عائلة الكلمة :رأٌت -......./........./......../......تستطع ....... /........../......../.........
 -3أكمل شبكة الكلمة-:
الطٌور

س :1قال الشاعر:
نادت على أخت لها

تعٌنها فالحمل مال

لم تستطٌعا حمله

تذكرا قوال ٌقال

تعاونوا جمٌعكم

فالخٌر ٌؤتً بالوصال

(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (تعٌنها)( :تغضبها -ترعاها -تساعدها)
(الفرح -الحزن -الشر)
 -1جمع (أخت)( :أخوتون -أخوات -أخوتات)  -3مضاد (الخٌر):
(ب) لماذا نادت النملة على أخت لها ؟----------------------------------
(ج) ما القول الذي تذكرته النملتان ؟-----------------------------------
(د) ما أثر التعاون فً الحٌاة ؟---------------------------------------
(هـ) من قائل هذا النص ؟-----------------------------------------
(و) استخرج من البٌتٌن( :اس ًما مفردًا  ،وهات جمعه -فعالً  ،وحر ًفا -أسلوب أمر)
-------------------------------------------------------هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الوصال ................................................... :
 جمٌعكم  – ......................................... :تعاونوا ............................................ : -1أكمل عائلة الكلمةٌ :قالٌ -......./........./......../......ؤتً ....... /........../......../.........
س :3قال الشاعر:
نادت على إخوانها

جمٌعا بالحبال
جاءوا
ً

معا طعامهم
جروا ً

لم ٌعرفوا شٌ ًئا محال

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الصف الرابع االبتدائً

فً اللغة العربٌة

الفصل الدراسً الثانً

* مفرد (الحبال).............. :
* مضاد (ٌعرفوا)............. :

(أ) أكمل ما ٌؤتً * :معنى (محال)............... :
* جمع (شئ)................. :
(ب) بم جاء النمل إلى أخته كما تفهم من البٌت األول ؟
-------------------------------------------------------(ج) ماذا فعل النمل عندما جاء إلى أخته ؟--------------------------------
(د) ما اسم النشٌد الذي منه هذان البٌتان ؟--------------------------------
(هـ) استخرج من البٌتٌن( :اس ًما جم ًعا -اس ًما مفردًا -فعالً -حر ًفا)
-------------------------------------------------------و – أكمل الشبكة -:

النملة

تمشى بين ..............

تحمل ..............

تشعر ................

تنادى على ..............

س :4ضع مكان النقط جم ًعا مناس ًبا ثم اذكر مفرده:
(ب) ٌ .........زرعون األرض .
(أ) ٌدافع  ..............عن الوطن .
(د)  .........ترعى أبناءها .
(ج) ٌ .............عالج المرضى .
س :7هات مفرد كل جمع مما ٌؤتً ثم أدخل المفرد فً جملة من تعبٌرك:
(األوطان -القرود -السائحون -المهندسون)

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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فً اللغة العربٌة

الصف الرابع االبتدائً

الفصل الدراسً الثانً

النموذج األول

أوالً :التعبٌر " للوالدٌن فضل عظٌم على األبناء " اكتب فً هذا الموضوع مبٌ ًنا فضل الوالدٌن علٌك وواجبك
نحوهما
ثان ًٌا :القراءة

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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فً اللغة العربٌة

الفصل الدراسً الثانً

 من موضوع " فً عالم الحٌوان "" هل تعرف لماذا ٌتحمل الجمل الجوع  ،فً أثناء سٌره فً الصحراء ؟ للجمل سنام ٌتكون من المواد الدهنٌة ،
وهً للجمل فٌه مثل خزان ٌختزن فٌه طعامه  ،لٌتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء "
(أ) أكمل ما ٌؤتً :معنى (أثناء)...... :وجمع (طعام) .......... :ومفرد (المواد) ..... :ومضاد (الجوع)......... :
(ب) أكمل :فائدة سنام الجمل له ...........
(ج) ما أهم ما ٌتمٌز به الجمل ؟ ------------------------------------
ثال ًثا :المحفوظات قال الشاعر:
فً حٌرة بٌن الجبال
إنً رأٌت نملة
لم تستطع حمل الطعام

وحدها فوق الرمال

(أ) هات معنى( :رأٌت)  ،ومفرد( :الجبال)  ،وجمع( :نملة)  ،ومضاد( :فوق) .
(ب) ماذا رأى الشاعر بٌن الجبال ؟ ------------------------------------
(ج) ما الذي لم تستطع النملة حمله وحدها فوق الرمال ؟ ------------------------
(د) ما الجمال فً قول الشاعر " :فً حٌرة بٌن الجبال " ؟ -----------------------
رابعا :القواعد النحوٌة
ً
" النحلة حشرة مفٌدة  ،وٌعٌش النحل فً الجبال واألشجار  ،والخالٌا التً ٌعدها الناس لها  ،وٌمتص النحل رحٌق
األزهار  ،ثم ٌخرج لنا عسالً شه ًٌا  ،فٌه غذاء وشفاء " .
(أ) أعرب ما تحته خط فً العبارة السابقة .
حشرة ...............................................................:
النحل ......................................................................
رحٌق .................................................................... :
جمعا  ،واذكر مفرده)
(ب) هات من العبارة السابقة( :جملة اسمٌة  ،وبٌن ركنٌها -جملة فعلٌة  ،ثم اذكر ركنٌهاً -
----------------------------------------------------(ج) " ٌذهب التلمٌذ إلى المدرسة صبا ًحا " - :حول هذه الجملة إلى جملة اسمٌة  ،وغٌر ما ٌلزم .
-------------------------------------------------------(د) " هذا الطائر ٌغرد فوق الشجرة " -:اجعل اإلشارة فً العبارة السابقة للجمع  ،وغٌر ما ٌلزم

النموذج الثانً

أوالً :التعبٌر " لفصل الربٌع مظاهر متعددة  ،وجوه معتدل جمٌل  ،وفٌه تكتسً األشجار بالخضرة  ،وتغرد الطٌور
موضحا جمال الربٌع وأثره على الناس .
 ،وتتفتح األزهار  ،وتظهر الثمار "  .اكتب فً هذا الموضوع
ً
ثان ًٌا :القراءة من موضوع (فً عالم الحٌوان):
" هل سمعت عن حٌوان (الغرٌر) من قبل ؟ إنه حٌوان ٌشبه الدب  ،ذو فراء كثٌف ٌ ،عٌش فً الغابات  ،وله قدرة
محدودة على اإلبصار  ،وغذاإه المفضل هو عسل النحل  ،فمن أٌن ٌحصل علٌه ؟ " .
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (كثٌف)( :قلٌل -غلٌظ -واسع)
 -1مفرد (الغابات)( :الغابتون -الغاب -الغابة)  -3جمع (حٌوان)( :حوانات -حٌوانات -حٌوانون)
(ب) ما الحٌوان الذي ٌشبه حٌوان الغرٌر ؟ وفٌم ٌشبهه ؟ -----------------------
(ج) أٌن ٌعٌش حٌوان الغرٌر ؟ ( --------د) ما غذاء حٌوان الغرٌر المفضل ؟ ---------
(هـ) أكمل :اسم الطائر الذي ٌساعد حٌوان الغرٌر فً الحصول على غذائه المفضل هو .................
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الصف الرابع االبتدائً

فً اللغة العربٌة

ثال ًثا :المحفوظات قال الشاعر:
نادت على أخت لها

الفصل الدراسً الثانً

تعٌنها فالحمل مال

لم تستطٌعا حمله

تذكرا قوال ٌقال

تعاونوا جمٌعكم

فالخٌر ٌؤتً بالوصال

(تعرف -تقدر -تحمل)
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (تستطٌع):
 -3مضاد (الخٌر)( :الفرح -الحزن -الشر)
 -1جمع (الحمل)( :األحملون -الحمال -األحمال)
(ب) لماذا نادت النملة على أخت لها ؟ ----------------------------------
(ج) ما القول الذي تذكرته النملتان ؟ -----------------------------------
(د) ما الجمال فً قول الشاعر " :الحمل مال " ؟ -----------------------------
رابعا :القواعد النحوٌة
ً
" الحدائق العامة أنشئت لراحة واستمتاع األطفال والناس بما فٌها من خضرة ممتدة  ،وأشجار خضراء  ،وأزهار
ٌفوح منها عطرها  ،وبهذا ٌجد الناس المتعة والراحة والسرور فً هذه الحدائق
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً:
خبرا)ٌ( -1جد) فً العبارة(:فعل -حرف -اسم)
( -2الحدائق) فً العبارة :تعرب:
(فاعالً -مبتدأً -
خبرا)
( -3الناس) فً العبارة :تعرب:
(مبتدأ -فاعالًً -
جمعا  ،واذكر مفرده -فعالً -حر ًفا)
(ب) استخرج من العبارة السابقة( :اس ًما ً
-------------------------------------------------------(ج) هات من العبارة السابقة( :جملة اسمٌة -جملة فعلٌة) -----------------------
(د)" هذا العامل نشٌط فً عمله " :اجعل اسم اإلشارة فً الجملة السابقة لجمع المذكر ،وغٌر ما ٌلزم .

النموذج الثالث
أوال :التعبٌر " مدرستك مصدر العلم والمعرفة لك ":
وأهمٌتها لك وللوطن  ،وواجبك نحوها ونحو معلمٌك .
ثان ًٌا :القراءة

تكلم فٌما ال ٌقل عن تسعة أسطر عن فائدة المدرسة ،

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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 -1من موضوع (طٌور ال تطٌر):
" وقد لفت طائر النعام أنظار التالمٌذ  ،فرغم أنه طائر ضخم فإن له جناحٌن الت ٌستخدمان فً الطٌران  ،وله
رجالن طوٌلتان قوٌتان  ،تمنحانه قدرة عجٌبة على الجرى " .
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (لفت)( :أخذ -أعطى -وجه)
 -1مفرد (أنظار)( :ناظر -نظار -نظر)  -3مضاد (ضخم)( :قوى -ضعٌف -ضئٌل)
----------------------------------(ب) ما الذي لفت أنظار التالمٌذ ؟
----------------------------------(ج) بم ٌمتاز طائر النعام ؟
(د) لماذا لطائر النعام قدرة كبٌرة على الجري ؟ ----------------------------
(هـ) أكمل :من أمثلة الطٌور التً ال تطٌر  ، ..........و  ، ...............و................
ثال ًثا :المحفوظاتقال الشاعر:
جمٌعا بالحبال
جاءوا
نادت على إخوانها
ً
معا طعامهم
جروا ً

لم ٌعرفوا شٌ ًئا محال

(أ) أكمل ما ٌؤتً :معنى (محال) ....... :ومفرد (الحبال)....... :وجمع (شئ) ......... :ومضاد (ٌعرفوا)........ :
(ب) أكمل :جاء النمل ألخته بـ ...............
(ج) ماذا فعل النمل عندما جاء إلى أخته ؟ -------------------------------
(د) ما اسم هذا النشٌد الذي منه هذان البٌتان ؟ ----------------------------
رابعا :القواعد النحوٌة
ً
" الماء أساس الحٌاة  ،وعلٌه تعٌش جمٌع الكائنات الحٌة  ،من إنسان وحٌوان ونبات  ،ونستخرج من الماء أصنافاً
مختلفة وشهٌة من السمك  ،والماء له استخدامات عدة  ،تفٌد اإلنسان  ،وتساعد على تقدمه "
(أ) أعرب ما تحته خط -:
الماء .................................................................. -:
جمٌع ......................................................................... -:
اإلنسان ............................................................................-:
جمعا  ،واذكر مفرده -اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه)
(ب) هات من العبارة السابقة( :اس ًما ً
-------------------------------------------------------(ج) استخرج من العبارة السابقة( :جملة اسمٌة  ،وعٌن ركنٌها -جملة فعلٌة)
-------------------------------------------------------ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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فً اللغة العربٌة

الفصل الدراسً الثانً

(د) " ٌهتم العامل بإتقان عمله " :بٌن الفعل والفاعل فً الجملة السابقة .
.................................................................................
(هـ) " هذا العامل ماهر فً عمله " :اجعل العبارة السابقة للجمع  ،وغٌر ما ٌلزم .
--------------------------------------------------------

النموذج الرابع

أوالً :التعبٌر " للمعلم أو المعلمة فضل كبٌر على أبناء الوطن "
موضحا فضل معلمك علٌك وواجبك نحوه .
اكتب فً هذا الموضوع
ً
ثان ًٌا :القراءة من موضوع (طٌور ال تطٌر):
أٌضا ال ٌطٌر  ،ولكنه ماهر فً السباحة وصٌد السمك  ،وله قدمان قصٌرتان  ،وجناحان صغٌران
" طائر البطرٌق ً
".
(قوى -سرٌع -مجٌد)
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (ماهر):
(كثٌران -واسعان -كبٌران)
 -1جمع (طائر)( :طٌران -طٌور -طائرون)  -3مضاد (صغٌران):
(ب) أكمل :طائر البطرٌق ماهر فً  ...............وصٌد ..................
(ج) صف قدمى طائر البطرٌق  ،وجناحٌه ------------------------------ .

من موضوع (فً عالم الحٌوان):

أٌضا أن تمتص الماء من ورقة مبللة بالماء  ،ولهذا ٌمكنها
" تستطٌع الضفادع أن تمتص الماء بجلدها  ،وٌمكنها ً
الحصول على األكسجٌن الذائب فً الماء  ،وهً تحت سطحه  ،ولكنها ال تقوى على التنفس وفمها مفتوح " .
(أ) أكمل ما ٌؤتً* :معنى (تمتص) *............. :وجمع (الماء) *............... :ومضاد(مفتوح)........... :
(ب) كٌف تستطٌع الضفادع التنفس تحت سطح الماء ؟ -----------------------
(ج) ماذا ٌحدث إذا فتحنا فم الضفدعة تحت سطح الماء ؟ ----------------------
ثال ًثا :المحفوظات من نشٌد (إنً رأٌت نملة):
فً حٌرة  ........الجبال
إنً رأٌت ............
لم تستطع حمل .........

وحدها  ...........الرمال

(أ) أكمل مكان النقط فً البٌتٌن .
(ب) هات معنى (حٌرة)  ،ومفرد (الجبال) ----------------------------- .
(ج) ماذا شاهد الشاعر كما تفهم من البٌتٌن السابقٌن ؟
-------------------------------------------------------(د) اكتب البٌتٌن التالٌٌن لهذٌن البٌتٌن .
------------------------------------------------------رابعا :القواعد النحوٌة
" الربٌع فصل الجمال  ،فٌه تشرق الشمس  ،وتتفتح الزهور  ،وتغرد الطٌور  ،احرص على جمال الحدائق ونظافتها
".
(أ) أعرب ما تحته خط فً العبارة السابقة .
الربٌع ...................................................... -:
فصل..................................................... -:
الشمس .......................................................... :
جمال ................................................................. :
ً
ً
جمعا  ،واذكر مفرده -فعال -حرفا)
(ب) هات من العبارة السابقة( :اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعهً -
(ج) أكمل الجمل اآلتٌة (بمثنى):
 -2الكتابان -1 ............. :التلمٌذان -3 ........... :الشجرتان............ :

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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(د) " هذا العامل ماهر فً عمله " اجعل العبارة السابقة للمثنى المذكر مرة  ،ثم لجمع المذكر مرة أخرى  ،وغٌر ما
ٌلزم .

النموذج الخامس

أوالً :التعبٌر " للوطن فضل كبٌر علٌك  ،تنعم بخٌراته  ،وتتعلم فً مدارسه " .
موضحا واجبك نحوه وقت السلم ووقت الحرب .
اكتب فً هذا الموضوع
ً
ثان ًٌا :القراءة من موضوع ( طٌور ال تطٌر )

ثال ًثا :المحفوظات قال الشاعر:

نادت على ...........

جاءوا  .........بالحبال

معا ...........
جروا ً

لم ٌعرفوا شٌ ًئا ........

(أ) أكمل مكان النقط فً البٌتٌن السابقٌن .
(ب) ما معنى( :جاءوا) ؟ وما مفرد( :الحبال) ؟ وما جمع (شئ) ؟ وما مضاد (ٌعرفوا) ؟
ج) أكمل :نادت النملة على .............
(د) ماذا جر النمل كما تفهم من البٌت الثانً ؟ -----------------------------
(هـ) ما الجمال فً قول الشاعر " :لم ٌعرفوا شٌ ًئا محال " .
رابعا :القواعد النحوٌة
مبكرا  ،وٌحرث األرض وٌزرعها  ،وٌعود الفالح إلى بٌته سعٌدًا "
" الفالح نشٌط  ،فهو ٌذهب إلى الحقل
ً
(أ) أعرب ما تحته خط فً العبارة السابقة .
(ب) استخرج من العبارة السابقة( :اس ًما مفردًا  ،واذكر مثناه -فعالً -جملة اسمٌة  ،واذكر ركنٌها)
------------------------------------------------------(ج) " الفالح مجتهد " :اجعل العبارة للمثنى ------------------------------ .
(د) " السٌاحة مفٌدة " :السٌاحة :تعرب.............. :
(هـ) أكمل ما ٌؤتً بخبر مناسب :األشجار ..........
(و) " ٌذهب التلمٌذ إلى المدرسة " :حول الجملة السابقة إلى جملة اسمٌة .

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الكلمة
تهوى
رواد
ساطع
فوهات
بإعجاب
ضئٌل
عمالق
نوم
نشٌطة
لدٌها
وطئت
تابعت

فً اللغة العربٌة

المعنى
تحب
األشخاص الذٌن
ٌسافرون إلى القمر
المع
فتحات
بسرور
صغٌر الجسم
ضخم
سبات
خفٌفة وجادة
عندها
داست ونزلت
تتبعت

الصف الرابع االبتدائً

الفصل الدراسً الثانً

الكلمة
حلم
مكتبة

جمعها
أحالم
مكتبات

الكلمة
خاملة
قرٌبا ً

المضاد
نشٌطة
بعٌداً

كوكب
نور
جانب
عام
عمالق
مدة
رائد
فوهة
سطح
قمر
حلم
خبر
معلومة
واجب
دقة

كواكب
أنوار
جوانب
أعوام
عمالقة
مدد
رواد
فوهات
أسطح
أقمار
أحالم
أخبار
معلومات
واجبات
دقات

كثٌرة
تحب
الجلوس
تعرف
جمٌل
نور
ملئ
ضعٌفة
حٌاة
المساء
أمام
أغلقت

قلٌلة
تكره
الوقوف
تجهل
قبٌح
ظالم
فارغ
قوٌة
موت
الصباح
خلف
فتحت

س : 2ماذا عند " هناء " ترٌد تحقٌقه ؟  -عند " هناء " أحالم وأمنٌات كثٌرة  ،تتمنى أن تحققها .
س : 1ماذا تحب " هناء " ؟  " -هناء" تحب القراءة والجلوس أمام " الكمبٌوتر" .
س : 3من الذٌن أعجبت بهم " هناء " ؟ -الذٌن أعجبت بهم " هناء " هم رواد الفضاء .
س : 4لماذا ذهبت " هناء " إلى المكتبة ؟  -ذهبت " هناء " إلى المكتبة ألنها أرادت أن تعرف معلومات
عن القمر فذهبت إلى مكتبة المدرسة واختارت كتابا ً عن عالم الفضاء .
س : 5ما الكتاب الذى اختارته " هناء " من المكتبة ؟ -اختارت كتابا ً عن عالم الفضاء .
س : 6أٌن قرأت " هناء " عن القمر ؟  -قرأت " هناء " عن القمر فى كتاب عن عالم الفضاء .
س : 7ماذا قرأت " هناء " عن القمر ؟  -قرأت " هناء " عن القمر أن القمر كوكب جمٌل المع  ،له نور
ساطع  ،تغنى بجماله الشعراء  ،وصعد إلٌه رواد الفضاء  ،سطح القمر ملئ بالصخور والفوهات البركانٌة ،
والجاذبٌة فوقه ضعٌفة  ،كما أن الشمس تشرق على جانب واحد منه  ،فتجعله شدٌد الحرارة  ،بٌنما ٌكون
اللٌل شدٌد البرودة فى الجانب اآلخر  ،ولٌست هناك حٌاة فوق سطح القمر .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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س : 8من الذٌن صعدوا على سطح القمر ؟  -الذٌن صعدوا على سطح القمر هم رواد الفضاء .
س : 9بماذا ٌمتلئ سطح القمر ؟ ( ما شكل سطح القمر ؟ )  -سطح القمر ملئ بالصخور والفوهات
البركانٌة .
س : 20صف " هناء " ؟  -هناء تلمٌذة نشٌطة  ،لدٌها أحالم وأمنٌات كثٌرة  ،تتمنى أن تحققها  ،وهى
تحب القراءة والجلوس أمام الكمبٌوتر ومتابعة اإلنترنت وتهوى أخبار الفضاء واألقمار الصناعٌة .
س : 22ماذا قرأت " هناء " بإعجاب ؟ -قرأت " هناء " بإعجاب ما قاله أحد رواد الفضاء  ،حٌن وطئت
قدمه سطح القمر فى ٌولٌو عام 2969م .
س : 21ماذا قال رائد الفضاء الذى وطئت قدماه سطح القمر ؟ -قال رائد الفضاء الذى وطئت قدماه سطح
القمر " لقد كان القمر ذلك الكوكب الالمع تحت قدمى  ،لكننى لم أشعر بؤنى عمالق  ،بل شعرت بؤنى ضئٌل
جداً أمام عظمة الخالق .
س : 23متى جلست " هناء " أمام الكمبٌوتر ؟  -جلست " هناء " أمام الكمبٌوتر فى المساء .
س : 24ما المدة التى جلستها " هناء " أمام الكمبٌوتر ؟ ومتى كان ذلك ؟ -المدة التى جلستها " هناء "
أمام الكمبٌوتر ساعة واحدة  ،وكان ذلك بعد ان أنهت واجباتها المدرسٌة .
س : 25متى أغلقت " هناء " جهاز الكمبٌوتر ؟ وماذا فعلت بعد ذلك ؟ -مع دقات الساعة العاشرة  ،أغلقت
" هناء " الكمبٌوتر  ،وألقت التحٌة على والدٌها وجدتها  ،وتوجهت إلى فراشها لتنام .
س : 26ماذا تمنت " هناء " أن تصبح ؟  -تمنت " هناء " أن تصبح رائدة فضاء .
س : 27ماذا كانت تفعل " هناء " قبل الساعة العاشرة ؟  -قبل الساعة العاشرة جلست " هناء " أمام
الكمبٌوتر لمدة ساعة واحدة  ،بعد أن أنهت واجباتها المدرسٌة  ،وتابعت على اإلنترنت ما قرأته فى مكتبة
المدرسة .

س " :هناء تلمٌذة نشٌطة لدٌها أحالم وأمنٌات كثٌرة  ،تتمنى أن تحققها هناء تحب القراءة والجلوس أمام
الكمبٌوتر  ،ومتابعة اإلنترنت  ،وتهوى أخبار الفضاء  ،واألقمار الصناعٌة " .
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً -2 :معنى (لدٌها)( :شعورها -عندها -إحساسها)
 -3مضاد (كثٌرة)( :ضٌقة -قلٌلة -منخفضة)
 -1مفرد (أحالم)( :حالم -حمٌل -حلم)
(ب) أكمل :هناء تلمٌذة  ، ..............ولدٌها أحالم و  ...............كثٌرة تتمنى أن تحققها .
(ج) ماذا تحب هناء كما تفهم من العبارة السابقة ؟
(د) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه -اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -فعالً)
هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:نشٌطة ................................................... :
 الصناعٌة  – ......................................... :متابعة ............................................ :ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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 -1أكمل بصفة مناسبة  -2:هناء لدٌها أمنٌات  -1...................القمر كوكب .................
 -3أكملل عائلة الكلمة  :تتمنى  – .............................. :تهوى ....................................
 -4أكمل خرٌطة الكلمة -:

النوع................................:

المضاد.......................:

تعرف

المرادف.........................:

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

س " :3أعجبت هناء برواد الفضاء  ،وأرادت أن تعرف معلومات عن القمر ذهبت إلى مكتبة المدرسة ،
واختارت كتا ًبا عن عالم الفضاء  ،قرأت فٌه :القمر كوكب جمٌل المع له نور ساطع " .
(أ) أكمل ما ٌؤتً * :معنى (ساطع)....... :وجمع (كوكب)........:ومفرد (رواد).......:ومضاد (تعرف)......:
(ب) من الذٌن أعجبت بهم هناء ؟-------------------------------------
(ج) لماذا ذهبت هناء لمكتبة المدرسة ؟---------------------------------
(د) ما الكتاب الذي اختارته هناء من المكتبة ؟------------------------------
(هـ) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه -جملة فعلٌة)
-------------------------------------------------------س " :4القمر كوكب جمٌل المع له نور ساطع  ،تغنى بجماله الشعراء  ،وصعد إلٌه رواد الفضاء سطح
القمر ملئ بالصخور والفوهات البركانٌة  ،والجاذبٌة فوقه ضعٌفة " .
(أ) هات معنى (المع) ، ............وجمع (نور) ، ........ومفرد (الفوهات) ، ..........ومضاد (ضعٌفة)......
(ب) أكمل :القمر كوكب جمٌل  ، .........له نور .............تغنى بجماله .............
(ج) من الذٌن صعدوا على سطح القمر ؟---------------------------------
(د) بماذا ٌمتلئ سطح القمر ؟---------------------------------------
(هـ) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما مفر ًد  ،واذكر جمعه -اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -جملة اسمٌة  ،ثم
اذكر ركنٌها) -------------------------------------------------------- .
............................................................................................................... ............
و) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الشعراء ................................................... :
 البركانٌة  – ......................................... :الجاذبٌة ............................................ : -1أكمل بصفة مناسبة  -2:الشمس لها نور  -1................الشمس لها حرارة .................
 -3أكملل عائلة الكلمة  :تغنى  – .......................... :صعد .............................................
 -4أكمل خرٌطة الكلمة -:

النوع................................:

المرادف......................:
...

جمٌل

المضاد.......................:

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

س " :5قرأت هناء بإعجاب ما قاله أحد رواد الفضاء  ،حٌن وطئت قدمه سطح القمر فً ٌولٌو عام 2969
م :لقد كان القمر ذلك الكوكب الالمع تحت قدمً  ،لكنً لم أشعر بؤننً عمالق بل شعرت بؤنً ضئٌل جدا أمام
عظمة الخالق " .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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(أ) أكمل ما ٌؤتً* :معنى (وطئت).......:وجمع (عمالق) ...... :ومفرد (رواد)........ :ومضاد (أمام)...... :
(ب) ماذا قرأت هناء بإعجاب ؟--------------------------------------
(ج) ماذا قال رائد الفضاء الذي وطئت قدماه سطح القمر ؟
-------------------------------------------------------(د) استخرج من الفقرة السابقة( :فعالً -حر ًفا -حملة فعلٌة -اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -اس ًما مفردًا  ،واذكر
جمعه) --------------------------------------------------------
س " :6وفً المساء  ،جلست هناء أمام الكمبٌوتر لمدة ساعة واحدة  ،بعد أن أنهت واجباتها المدرسٌة ،
وتابعت على اإلنترنت ما قرأته فً مكتبة المدرسة  ،ومع دقات الساعة العاشرة  ،أغلقت هناء الكمبٌوتر " .
(أ) هات :معنى (تابعت)  ،وجمع (مكتبة)  ،ومفرد (واجبات)  ،ومضاد (أغلقت) .
-------------------------------------------------------(ب) متى جلست هناء أمام الكمبٌوتر ؟ وما المدة التً قضتها أمامه ؟
-------------------------------------------------------(ج) متى أغلقت هناء جهاز الكمبٌوتر ؟ وماذا فعلت بعد ذلك ؟
-------------------------------------------------------(د) ماذا تمنت هناء أن تصبح ؟-------------------------------------
ً
(هـ) استخرج من الفقرة السابقة (:اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه -اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -فعالً -حرفا)

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الكلمة

معناها

أٌُِخ

أُؼبد

أٌُِخ

عٔؼٜب

متجهة إلى

ذاهبة إلى

رٞهلذ

اٗطِوذ

عبس

ع٤شإ

رأت

شاهدت

ٗغ٤ذ

رزًشد

طبؽت

أطؾبة

أنٌس

كل ما ٌإنس كاألهل
واألصدقاء

ٓ٘بٜٓب

٣وظزٜب

ٓشًجخ

ٓشًجبد

تنطلق

تندفع

رشرذٟ

رخِغ

عشػخ

عشػبد

تقفز

تثب

عشػخ

ثؾء

عطؼ

أعطؼ

ٌنفذ

ٌنتهى

عطؼ

ثبؽٖ

ٓغبٍ

ٓغبالد

علت الفرحة

ظهرت الفرحة على وجهها

رزؾشى

رغٌٖ

آُخ

آالد

لمعت عٌناها

ظهرت فٌهما الفرحة

عُٜٞخ

طؼٞثخ

ٝعٚ

ٝعٙٞ

أرٌد

أتمنى

ٓغشٝسح

ؽض٘٣خ

ٛضح

ٛضاد

دهشة

انبهار

أٛجؾ

أطؼذ

ؽشًبد

ؽشًخ

ترتدى

تلبس

صوِ٤خ

خل٤لخ

اُلشاشبد

اُلشاشخ

أحست

شعرت

ثؼ٤ذا

هش٣جب

ٓالثظ

ِٓجظ

عنٌفة

شدٌدة

اُخطش

األٓبٕ

سٝاد

سائذ

برهة

مدة قصٌرة

آالد

آُخ

نلهو

نلعب

ٓؼذاد

ٓؼذح

رهٌبة

مخٌفة

طذ٣وبر٠

طذ٣وز٠

عجٌبة

غرٌبة

تبحث

تفتش
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س : 2بماذا حلمت " هناء " ؟  -حلمت " هناء " بؤنها ترتدى مالبس رواد الفضاء  ،وتنطلق بمركبة
الفضاء بسرعة رهٌبة متجهة إلى سطح القمر .
س : 1كٌف تحققت أمنٌة " هناء " ؟ -بعد نومها  ،حٌث رأت فى منامها أنها ترتدى مالبس الفضاء
وتنطلق بمركبة الفضاء متجهة إلى سطح القمر .
س : 3إلى أٌن وصلت المركبة بهناء ؟  -وصلت المركبة بهناء إلى القمر .
س : 4ماذا فعلت " هناء " بعد وصولها للقمر ؟خرجت من مركبة الفضاء ومشت خطوات قلٌلة  ،ثم وقفت
فى مكانها برهة دون حركة .
س : 5اذكر تساإلٌن من التساإالت التى ذكرتها " هناء " لنفسها ؟ -سؤلت نفسها  :أٌن أنا ؟ أٌن أهلى
وبٌتى وجٌرانى ؟
س : 6لماذا كانت " هناء " تطٌر مثل الفراشة ؟ -كانت " هناء " تطٌر مثل الفراشة ألن الجاذبٌة على
سطح القمر ضعٌفة .
س : 7فٌم تشبه " هناء " الفراشة ؟  -تشبه " هناء " الفراشة فى أنها تطٌر وتهبط مثل الفراشة .
س : 8كٌف وجدت " هناء " نفسها على سطح القمر ؟ -وجدت نفسها تتحرك بسهولة  ،تقفز وتطٌر
عالٌا ً .
س : 9ماذا تمنت " هناء " ؟ -تمنت أن ٌكون معها صدٌقاتها وزمالإها حتى ٌلهوا وٌطٌروا معا ً على
سطح القمر
س : 20بم أحست " هناء " على سطح القمر ؟  -أحست " هناء " بالوحدة على سطح القمر.
س : 22لماذا أحست " هناء " بالوحدة على سطح القمر؟ -أحست " هناء " بالوحدة على سطح القمر
فلٌس معها أنٌس أو جلٌس على سطح القمر .
س : 21لماذا شعرت " هناء " بالخطر ؟شعرت " هناء " بالخطر  ،من أن ٌنفذ الطعام أو الشراب أو
األكسجٌن الذى فى مركبة الفضاء .
س : 8على أى شئ وقع نظر " هناء " ؟ وماذا فعلت ؟ -وقع نظر " هناء " على مقعد به آلة عجٌبة ،
كؤنه مركبة فضاء فؤسرعت نحوها .
س : 20لماذا ضبطت " هناء " الساعة والبوصلة ؟ -ضبطت " هناء " الساعة لحساب الوقت  ،والبوصلة
حسب االتجاه  ،لكى تعمل اآللة .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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س : 22لماذا علت الفرحة وجه " هناء " ولمعت عٌناها ؟ -علت الفرحة وجه " هناء " ولمعت عٌناها
ألنها سوف تعود إلى األرض .
س : 21ماذا قالت " هناء " فى نفسها ؟ -قالت " هناء " فى نفسها ٌ :ا لٌت هذه اآللة تعمل .
س : 26ما الذى حدث بعد تحرك مقعد اآللة ؟ -أخذت سرعة المركبة تزداد روٌداً روٌداً  ،وفجؤة انطلقت
مثل السهم ودخلت مجال الجاذبٌة األرضٌة .
س  : 27ماذا رأت " هناء " عندما دخلت المركبة مجال الجاذبٌة األرضٌة ؟ -رأت مصر الغالٌة  ،بؤهرامها
الشامخة .
س : 28ما سبب فرحة " هناء " بعد دخول المركبة مجال الجاذبٌة األرضٌة ؟سبب فرحة " هناء " بعد
دخول المركبة مجال الجاذبٌة األرضٌة هو أنها رأت مصر الغالٌة  ،بؤهرامها الشامخة.

س " :1رأت هناء فً منامها أنها ترتدي مالبس رواد الفضاء  ،وتنطلق بمركبة الفضاء بسرعة رهٌبة
متجهة إلى سطح القمر " .
(أ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً:
 -2معنى (متجهة)( :راجعة -ذاهبة -سرٌعة)  -1جمع (مركبة)( :مركبون -مراكب -مركبات)
(نزول -صعود -بطء)
 -3مفرد (مالبس)( :ملبس -ملبوس -ملبسات)  -4مضاد (سرعة):
(ب) ماذا رأت هناء فً منامها ؟------------------------------------
(ج) ما المالبس التً رأت هناء فً منامها أنها ترتدٌها ؟-----------------------
(د) استخرج من الفقرة السابقة:
(اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده -اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه -فعالً -حر ًفا -جملة فعلٌة  ،ثم اذكر ركنٌها) .
...................................................................................................................... .....
...........................................................................................................................
هـ) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:هناء ................................................... :
 الفضاء – ......................................... :بمركبة ............................................ : -1أكمل بصفة مناسبة  -2:هناء تلمٌذة  -1................تنطلق السٌارة بسرعة .................
 -3أكملل عائلة الكلمة  :ترتدى  – .................................... :تنطلق ..................................
-5أكمل الشبكة :

 -4أكمل خرٌطة الكلمة
النوع..........:

المرادف......:

رهٌبة

القمر

المضاد.......:

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

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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س :3أكمل الجمل اآلتٌة بوضع فعل مناسب مما بٌن القوسٌن:
(أ)  ...........هناء فً منامها أنها ترتدي مالبس رواد الفضاء ( .صحت -رأت -نامت)
(ب)  ..........القطار بالمحطة (ارتفع -وقف -أخذ)
(ج)  .........أخً السباحة فً النادي (أرشد -تعلم -ابتعد)
(د)  ..........المسافرون فً محطة القطار ( .أخذ -سمع -وقف)
س " :4ثم وجدت نفسها تتحرك بسهولة  ،تقفز وتطٌر عال ًٌا قالت هناء  ،وهً مسرورة :إننً أطٌر وأهبط
مثل الفراشة  ،على الرغم مما أحمله من آالت  ،ومعدات ثقٌلة فوق ظهري " .
(أ) أكمل ما ٌؤتً:معنى (تقفز)........:وجمع (الفراشة)....... :ومفرد (معدات)....... :ومضاد (ثقٌلة)...... :
(ب) كٌف وجدت هناء نفسها على سطح القمر ؟-----------------------------
(ج) فٌم تشبه هناء الفراشة ؟--------------------------------------
(د) ماذا قالت هناء كما تفهم من العبارة السابقة ؟------------------------------
(هـ) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما  ،وفعالً  ،وحر ًفا -اس ًما جم ًعا  ،ثم اذكر مفرده)
------------------------------------------------------و) -2حمل إلى مقاطع صوتية  -:الفراشة ................................................... :
 ثقٌلة  – ......................................... :ظهري ............................................ : -1أكمل بصفة مناسبة ٌ -2:حمل رواد الفضاء معدات -1................رأت فراشة .................
 -3أكملل عائلة الكلمة  :أهبط – .................................... :تتحرك .................................
س :5أحست هناء بالوحدة  ،فلٌس معها أنٌس أو جلٌس على سطح القمر  ،وشعرت هناء بالخطر  ،من أن
ٌنفذ الطعام أو الشراب أو األكسجٌن الذي فً مركبة الفضاء " .
(أ) ما معنى( :أحست) ؟ وما جمع( :جلٌس) ؟ وما مضاد( :الخطر)
(ب) لماذا أحست هناء بالوحدة على سطح القمر ؟---------------------------
(ج) لماذا شعرت هناء بالخطر ؟-------------------------------------
(د) استخرج من الفقرة السابقة( :اس ًما  ،وفعالً  ،وحر ًفا -جملة فعلٌة  ،ثم اذكر ركنٌها)
................................................................................... ........................................
(هـ ) أكمل شبكة الكلمة
أسرة

س :3أكمل الجمل اآلتٌة بوضع فعل مناسب مما بٌن القوسٌن :
....... -2الطائرة فى المطار (.ذهبت – هبطت – رجعت) ....... -1الناس المتقنٌن ٌ(.كره – ٌعطف – ٌحب)
 ......... -3المرٌض الدواء ( .شرب – أعطى – سمع)  ......... -4التلمٌذ الدرس ( .نصح – اهتم – فهم)
وٌسارا  ،كؤنها تبحث عن شئ ما
س( :4هنا شعرت هناء بالثقة فى نفسها  ،وأخذت تنظر فى كل مكان ٌمٌ ًنا
ً
 ،فوقع نظرها على مقعد به آلة عجٌبة  ،كؤنه مركبة فضاء  ،فؤسرعت هناء نحوها) .
أ -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتى  -2 :معنى (شعرت) (أخذت – أعطت – أحست)
 -1جمع (مقعد) (مقعتون – مقاعد – مقعدون)  -3مضاد أسرعت) (اتجهت – رجعت – أبطؤت)
ب -ما الذى وقع علٌه نظر هناء ؟ وماذا فعلت نحوه ؟----------------------------------
جـ -ما العبارة التى قرأتها هناء ؟ -------------------------------------
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د -استخرج من العبارة السابقة  :جملة فعلٌة  ،ثم بٌن ركنٌها – اس ًما مفردًا  ،ثم اذكر جمعه .
------------------------------------------------------س" :5علت الفرحة وجه هناء  ،ولمعت عٌناها  ،وأسرعت تجلس فوق المقعد  ،وقالت فى نفسها ٌ :ا لٌت
هذه اآللة تعمل  ،ضغطت هناء على زر التشغٌل  ،فانطلقت اآللة مثل السهم ودخلت مجال الكرة األرضٌة
و أحست هناء بهزة عنٌفة ولم تسعها الفرحة عندما رأت مصر الغالٌة " .
أ -أكمل ما ٌؤتى  :معنى (لمعت)  ، ........وجمع (مقعد)  ،.......ومضاد (الفرحة) .........
ب -لماذا علت الفرحة وجه هناء ولمعت عٌناها ؟-------------------------------------
جـ -ماذا قالت هناء فى نفسها ؟-------------------------------------
د -لماذا أحست هناء بالفرحة ؟---------------------------------------
هـ -كٌف وجهت هناء اآللة صوب األرض ؟------------------------------
و -استخرج من الفقرة السابقة (اس ًما مفردًا  ،ثم أذكر جمعه – جملة فعلٌة  ،وبٌن الفعل والفاعل فٌها) .
...........................................................................................................................

2هات  :معنى (انطلقت) ،وجمع (السهم)  ،ومضاد (عنٌفة) ----------------------------- .
 -1ماذا حدث بعد تحرك المقعد الذى كانت تجلس علٌه هناء ؟-----------------------------
 -3ماذا أحست هناء بعد دخول المركبة مجال الجاذبٌة األرضٌة ؟
------------------------------------------------------- -4ما سبب فرحة هناء بعد دخول المركبة مجال الجاذبٌة األرضٌة ؟
------------------------------------------------------- -5استخرج من الفقرة السابقة (جملة فعلٌة – اس ًما مفردًا  ،اذكر جمعه)
النوع..........:
.................

النوع...........:
..................
المرادف......:
.................

علت

المضاد........:
...............

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

المرادف......:
................

شامخة

المضاد.......:
................

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

س :7ضع ضمٌر المتكلم مكان النقط فى كل جملة مما ٌؤتى :
 ............. -2صانعان نتقن عملنا  .... -1 .صانع ماهر فى عملى .
 ...................... -3سباحتان ماهرتان فى السباحة .
 .................. -4عامالت نشٌطات فى عملنا  ........ -5 .صناع نتقن صنعتنا .
س :8ضع خ ًطا تحت الظرف  ،ثم بٌن نوعه :
(نوع الظرف )...................... :
صباحا .
ٌ -2خرج الناس إلى أعمالهم
ً
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ

38

سلسلة ابن عاصم 1029

الصف الرابع االبتدائً

فً اللغة العربٌة

الفصل الدراسً الثانً

(نوع الظرف )...................... :
(نوع الظرف )...................... :
(نوع الظرف )........................ :

 -1وضعت أمى الطعام فوق المائدة .
 -3تنزهت أنا وأسرتى فى الحدٌقة ساعة .
 -4تقع اإلسكندرٌة شمالى مصر .
ضمٌرا الغائب المناسب :
س :9ضع مكان النقط
ً
 .............. -1معلمان ماهران .
 .......... -2صدٌقة مخلصة لصدٌقتها .
 ........... -4العبان ٌلعبان كرة القدم .
 ........ -3أمهات مثالٌات .
 .............. -5صٌادون ماهرون فى صٌد السمك .

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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الكلمة

المعنى

الكلمة

جمعها

الكلمة

المضاد

الربى

م  :ربوة  ،وهو مكان مرتفع

نور

أنوار

أحببت

كرهت

روضة

بستان و حدٌقة

قمر

أقمار

نور

ظالم

شاطئ

ساحل وضفة

الربوة

الربى

سفر

إقامة

نزهة

الخروج للتروٌح عن النفس

الشجرة

الشجر

تألأل

انطفؤ

تألأل

لمع

روضة

روض ورٌاض

ٌُهدي

ٌؤخذ

الدرر

م  :الدرة  ،وهً اللإلإة الكبٌرة

شاطئ

شواطئ وشطآن

ٌهدي

ٌضل

الدجى

ظالم اللٌل وسواده

نزهة

نزه ونزهات

أحلى

أقبح

سرنا
كم َّ

كثٌرا ما أفرحنا و أسعدنا
ً

سفر

أسفار

الدجى

النور

أحلى

أجمل

دجٌة

دجى

الربى

مكان
منخفض

سفر

تنقل

النهر

األنهار وال ُّن ُهر

سرنا

أحزننا

ٌهدِي

ٌرشد

لوحة

لوحات

طول

قصر

ٌُهدِي

ٌعطً

الصورة

الصور

ضوء

ظالم

طول النظر

التؤمال

ضوء

أضواء

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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أضواء على األبٌات
2ـ ٌنادي الشاعر القمر ؛ ألنه ٌحب نوره وٌستمتع به فوق الربى وتحت الشجر
1ـ وٌستمتع بجمال القمر فً الحدائق وعلى الشواطئ وأثناء التنزه أو فً السفر
3ـ القمر ٌلمع بنوره كالأللئ فٌضًء طرٌق الناس وٌبدد ظلمة اللٌل وٌهدٌهم
4ـ ٌرسم القمر على صفحة النهر لوحة جمٌلة هدٌة للبشر
5ـ كثرا ما أسعدنا هذا المنظر الجمٌل فؤطلنا اتؤمل فٌه  ،وكثرا ما سرنا ضوء القمر بجماله

س : 2ماذا أح َّب ال َّ
شا ِع ُر فً القمر ؟ أح َّب الشا ِع ُر ُنور القم ِر.
الربى ،وت ْحت ال َّ
شجر أو فى روضة أو شاطئ أ ْو فى ُن ْزه ٍة أ ْو فِى
س : 1أ ٌْن ٌ ِج ُد الشا ِع ُر ُنور القم ِر؟ ف ْوق ُّ
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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سف ٍر.
شاعِر ا ْلقمر؟ وما فائدت ُه للبش ِر؟وصف ال َّ
سِ : 3بم وصف ال َّ
شا ِع ُر ا ْلقمر بالدُّر ِروالأللئ  ،وفائدت ُه للبش ِر أ َّن ُه
ٌهدٌهم إلى الطرٌق الصحٌح فى سوا ِد اللٌل و ُظ ْلمت ُه.
ً
ً
لوحة بصورتِ ِه الجمٌل ِة على صفحة ماء ال َّن ْه ِر.
س ُم القم ُر
س ُم القم ُر
لوحة بصورتِ ِه الجمٌلةِ؟ٌر ُ
س : 4أٌن ٌر ُ
ً
ً
جمٌلة؛ ح َّتى ٌُ ْهدٌِها للبش ِر
لوحة
س ُم القم ُر على صفحة ال َّن ْه ِر
س ُم القم ُر فى ال َّن ْه ِر؟ ولِماذا؟ٌ ْر ُ
س : 5ماذا ٌ ْر ُ
لٌتم َّت ُعوا بها.
س ُرور والبهجة
س ا ْلبش ِر؟ـ ٌدخل ال ُّ
س 6ما أث ُر ال َّنظ ِر إلى ال ُّ
صور الجمٌِلة التى ٌ ْرسمها ضوء ا ْلقم ِر فِى ن ْف ِ
مٌل.
فى ُنفُوسِ هم ،ف ٌُطٌلوا ال َّنظر لِهذا المشه ِد الج ِ
س : 7ما األماكِن التِى ٌ ْست ْمت ُع ال َّ
شاع ُر فٌها بنور القم ِر؟فوق الربى ،وتحت الشجر ،وفى الروضة أو
الشاطئ ،وفى نزهة أو فى سفر.
س : 8ما فضل ُ ا ْلقمر على ا ْلبش ِر؟فضل القمر  ،أنه ٌزٌل الظالم ،فٌرى الناس األشٌاء ،فٌسعدون بذلك.
صورتِ ِه الجمٌلةِ؟ٌرسم القمر لوحة بصورته الجمٌلة على صفحة النهر.
ٌرس ُم القم ُر ل ْوح ًة ل ُ
س : 9أ ٌْن ْ
ت مِن ال َّنشِ ٌ ِد ما ٌ ُدل ُّ على ا ْلمعانِى ال َّتالٌِ ِة:
س : 20ها ِ
سرنـا ض ْـو ُء القمــر !
ٌِرا
سرنا طـول ال َّنظ ْر ! كـ ْم َّ
صورتِ ِه الجمٌل ِة .ــ كـم َّ
بالنظر إلى القم ِر و ُ
* ن ْفرح كث ً
ِ
* ُنو ُر ا ْلقم ِر الالم ُع ٌ ْهدى ا ْلبشر.

كــالــدرر و ْسط الدُّجى ٌ ْهدى البش ْر
ــ بـــدر تألأل
ْ

ِب ُنور القم ِر فِى الحدائِق والشواطئ .ــ أحببت نورك ٌا قمر فوق الربى تحت الشجر
* ُنح ُّ
ــ فى روضة أو شاطئ فـى نزهــة أو فـى سـفـر

قال ال َّ
شا ِع ُر:

الربى تحت ال َّ
ُ
شج ْر
قمـر***فـوق ُّ
أحببت نـورك ٌــا ْ
شاطـــئ***فــى ْ
سفــر
نـزه ٍة أو فــى
فـى روضـ ٍة أو
ْ
ٍ
( أ ) ْ
اخت ِر اإلجابة الصحٌحة ِم َّما ب ٌْن ا ْلق ْوس ٌْن فٌما ٌلِى:
بوتان)
الر
ــوء)
الر ْبوة ــ َّ
الربى) ( :الراعى ــ َّ
 1ــ ُم ْفـر ُد ( ُّ
 2ــ م ْعنى (ر ْوضة)( :بـ ٌْـت ــ حدٌِقـة ــ ض ْ
ِ
ـحـت )
 3ــ ُمضا ُّد (ف ْـوق) ( :أ ْعلـى ــ أ ْسفـل ــ ت ْ
( ب ) ماذا أح َّب الشاعِر فى القم ِر؟
ٌتٌن.
( جـ ) ْاذ ُك ِر األماكِن التِى ٌ ْظهر فٌها ُنو ُر ا ْلقم ِر ،كما ت ْفه ُم مِن الب ِ
ان الب ٌْتان؟
اس ُم هذا ال َّن ِّ
( د ) ما ْ
ص الذى فٌه هذ ِ
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هـ -استخرج من األبٌات السابقة ( :اس ًما مفردًا  ،ثم اكر جمعه – اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده – فعالً – جملة
فعلٌة)...........................................................................................
هـ  /أكمل خرٌطة المفردات :
النوع................................:

المرادف.........................:

الربى
ُّ

المضاد.......................:

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

 -1قال الشاعر  :قال ال َّ
شا ِع ُر:
بـــدر تألأل كـالــــدُّر ْر***و ْسط الدُّجى ٌ ْهدى البش ْر
س ُم ل ْو ً
صـو ْر
فـى
حـة***ٌهـدِى لنـا أ ْحلى ال ُّ
النهر ٌ ْر ُ
ِ
صور).
( أ ) ها ِ
ت :م ْعنى (تألأل) ،وج ْمع (ال َّن ْهر)ُ ،م ْفـرد (ال ُّ
ول؟
( ب ) ما فائِدةُ ا ْلقم ِر لنا ،كما تفه ُم مِن الب ٌْ ِ
ت األ ِ
س ُم لنا القم ُر فى ال َّن ْه ِر؟
( جـ ) ماذا ٌ ْر ُ
( د ) ما الجمال ُ فِى ق ْو ِل ال َّ
شاع ِِر« :و ْسط الدُّجى ٌ ْهدِى ا ْلبشر»؟
د -استخرج من البٌتٌن (اس ًما مفردًا  ،ثم اذكر جمعه – فعالً) .
...........................................................................................

 -3ضع مكان النقط ضمٌر الغائب المناسب فى كل ملة مما ٌؤتى :
 ........ -1تلمٌذتان نشٌطتان .
 .......... -2تالمٌذ مجتهدون فى دراستهم .
 ..... -4فالحات ٌساعدن أزواجهن .
 ........ -3سباح ٌجٌد السباحة .
 .......... -6العبان ماهران فى كرة القدم .
 ............ -5معلمة محبوبة من تلمٌذاتها .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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 -4ضع مكان النقط اسم اإلشارة المناسب فٌما ٌؤتى :
 ....... -1بائع أمٌن .
 ............ -2جنٌان شجاعان .
 ...... -4مهندسون ٌعملون بنشاط .
 ........ -3ممرضان رحٌمتان .
 ........ -5محسنات ٌساعدن الفقراء .
 -5أكمل مكان النقط بالفعل المناسب فٌما ٌؤتى :
 ....... -1التلمٌذ العلم فوق السارٌة .
 .... -2المدرسة بعٌد األم .
 ............... -4البنت أمها فى أعمال البٌت .
صباحا .
 .... -3األب إلى العمل
ً
س  :القراءة المتحررة  - :اقرأ  ،ثم أجب :
أخٌرا بسرعة مذهلة  ،وأنت ترى فى سماء بالدنا وفى مطاراتنا أنواعـًا كثٌرة من
" تقدَّم الطٌران
ً
الطائرات  .لقد أصبح الطٌران أهم وسائل المواصالت فى العالم وأسرعها "
أ  /ما أهمٌة الطٌران فى العالم اآلن ؟ ........................................................ .
ب  /أكمل العبارات التالٌة كما فهمت من الفقرة :
 تحلق فى سماء بالدنا كثٌر من ...........................................
 تهبط عادة الطائرات فى مكان ٌسمى ...................................
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النموذج األول

أوالً  :التعبٌر -2 :للرٌاضة البدنٌة أثرها الكبٌر فى سالمة الجسم  ،وصحة العقل  ،وتهذٌب الخلق  .تحدث
فى ذلك  ،مع ذكر رٌاضة تحبها وتمارسها .
ثان ًٌا  :القراءة  -2:من موضوع (أمنٌة هناء) :
(هناء تلمٌذة نشٌطة لدٌها أحالم وأمنٌات كثٌرة  ،تتمنى أن تحققها  .هناء تحب القراءة والجلوس أمام
الكمبٌوتر  ،ومتابعة اإلنترنت  ،وتهوى أخبار الفضاء  ،واألقمار الصناعٌة) .
أ -اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتى  -2 :معنى (تهوى) (تعرف – تحب – تجهل)
 -1مفرد (أمنٌات) (أمنة – أمون – أمنٌة)  -3مضاد (نشٌطة) (بطٌئة – قلٌلة – كسولة)
ب -ما صفات هناء؟ ........................................
ضا ؟
جـ -ماذا تحب هناء  ،كما تفهم من العبارة السابقة ؟ وما الذى تهواه أٌ ً
..............................................................................................................
( )1القراءة المتحررة المحتوى:

ثال ًثا  :المحفوظات  :قال الشاعر :

راب ًعا  :القواعد النحوٌة :
(األزهار متنوعة وكثٌرة ،وألوانها مختلفة  ،وهى أنواع متعددة  ،منها  :الورد  ،والفل  ،والٌاسمٌن
،وغٌرها  ،وهذه األزهار تفوح منها رائحة عطرة .ومن األزهار نصنع العطور والشراب  ،ونستخدم الزهور
ضا كهداٌا  ،ونجمل بها المنازل والحفالت وغٌرها)
أٌ ً
أ -أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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متنوعة ...................................................... :
رائحة ....................................................... :
العطور .......................................................... :
ب -استخرج من العبارة السابقة (اس ًما  ،وفعالً  ،وحر ًفا – اس ًما جم ًعا  ،واذكر مفرده – جملة اسمٌة –
جملة فعلٌة) ..........................................................................................................
(أكمل بفاعل مذكر)
جـٌ -سمع  ..............نصٌحة والده .
د -ضع ضمٌر الغائب بدالً من ضمٌر المخاطب فى كل جملة مما ٌؤتى :
 -2أنت مهندس ماهر .............................................. .
 -1أنتن فالحات ماهرات فى صنع البن والزبد ....................................................
 -3أنتما فالحان متعاونان ................................................................... .
 -4أنتما عاملتان تجٌدان التفصٌل ............................................................. .
 -5أنت أم مثالٌة ............................................................................... .
هـ( -هذا هو رجل الشرطة المخلص) حول الجملة السابقة للمثنى المذكر  ،وجمعه  ،وغٌر ما ٌلزم .

النموذج الثانى

موضحا ما
أوالً  :التعبٌر ٌ " :قدم العمال خدمات كثٌرة للوطن واألفراد المتمع " تحدث فى هذا الموضوع ،
ً
ٌقوم به العمال من خدمات  ،وواجبنا نحوهم .
ثان ًٌا  :القراءة  -2:من موضوع (هناء على سطح القمر) :
(ثم وجدت نفسها تتحرك بسهولة  ،تقفز وتطٌر عال ًٌا  .قالت هناء  ،وهى مسرورة  :إننى أطٌر وأهبط مثل
الفراشة  ،على الرغم مما أحمله من آالت  ،ومعدات ثقٌلة فوق ظهرى) .
أ -أكمل ما ٌؤتى  :معنى (تقفز)  ،.......وجمع(الفراشة)  ..........ومفرد (آالت)  ، ........ومضاد
(فوق) ......
ب -كٌف وجدت هناء نفسها على سطح القمر ؟
...............................................................................................
جـ -فٌم تشبه هناء الفراشة ؟
.............................................................................................
د -ماذا قالت هناء  ،كما تفهم من العبارة السابقة ؟
................................................................................................
( -1القراءة متحررة المحتوى) اقرأ الفقرة اآلتٌة ،ثم أجب:
«حسن الخلق نعمة عظٌمة من هللا تعالى ٌمنحها للصالحٌن ،فاإلنسان المهذب محبوب من الجمٌع ،وٌحرص
كل من ٌعرفه على صداقته».
( أ ) اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتى:
 2ــ معنى (ٌمنحهـا)ٌ( :ؤخذها ــ ٌسلبها ــ ٌعطٌها)
 1ــ مضاد (محبوب)( :مكروه ــ معروف ــ مجهول)
( ب ) ضــع عالمــة (✓) أمـام العبارة الصحٌحة ،وعالمــة (✗) أمـام العبارة غٌر الصحٌحة:
( )
 2ــ ٌمنح هللا تعالى نعمة ُح ْسن ال ُخلُق للفاسدٌن.
( )
 1ــ اإلنسان المهذب محبوب من الجمٌع.
وسط ٌ .........................هدى البشر
ثال ًثا  :المحفوظات  :بــــدر  .........................كــالدرر
ٌهدى لنا  .........................الصـــور
فى ٌ ........................رسم لوحة
أ) اكتب المحذوف مكان النقط فى البٌتٌن .
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ب) هات  :معنى ( ٌهدى )  ، ......................وجمع ( بدر )  ، .....................ومضاد
( ٌهدى)  ، ....................ومفرد ( الدرر ) .....................
جـ) ماذا ٌرسم القمر ؟ . ......................... ...............................
د) ما الجمال فى قول الشاعر ( تألأل – الدجى ) ؟ ............................... ...............................
راب ًعا  :القواعد النحوٌة  ( :رجل الشرطة ٌقدم خدمات كثٌرة للوطن والمواطنٌن  ،وٌحرس رجل الشرطة
البٌوت والمحالت  ،وٌطارد المجرمٌن واللصوص  ،حتى ٌنعم المواطنون باألمن واألمان) .
أ -أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة .
رجل ......................................................................... :
رجل ........................................................................................... :
البٌوت ........................................................................................ :
ب -استخرج ( :جملة اسمٌة – جملة فعلٌة – اسما جم ًعا  ،واذكر مفرده – اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه –
فعالً) .....................................................................................................................
(أكمل بفاعل مإنث)
جـ -تجٌد  ................أعمال البت .
(بٌن نوع هذه الجملة  ،ثم اذكر ركنٌها)
د( -الشمس مشرقة فى الصباح)
......................................................................................................................
هـ( -هذا الجندى ٌحافظ على األمن) اجعل اسم اإلشارة فى العبارة السابقة لجمع المذكر  ،واكتب الجملة
صحٌحة .
...........................................................................................................................

النموذج الثالث

أوالً  :التعبٌر  - :للمدرسة فضل كبٌر على التالمٌذ  .تحدث عن فضل مدرستك علٌك  ،وواجبك نحوها .
ثان ًٌا  :القراءة  - :من موضوع (أمنٌة هناء) :
(قرأت هناء بإعجاب ما قاله أحد رواد الفضاء  ،حٌن وطئت قدمه سطح القمر فى ٌلٌو عام 2969م  :لقد
كان القمر ذلك الكوكب الالمع تحت قدمى  ،لكننى لم أعر بؤنى عمالق  ،بل شعرت بؤنى ضئٌل جدًا أمام
عظمة الخالق) .
أ -أكمل ما ٌؤتى  :معنى (وطئت)  ،........وجمع (عمالق)  ،.......وفرد (راد)  ،....ومضاد (أمام) ...........
ب -ماذا قرأت هناء بإعجاب ؟
.......................................................................................................................
جـ -أكمل  :قال رائد الفضاء الذى وطئت قدماه سطح القمر ..................
( -1القراءة متحررة المحتوى) اقرأ الفقرة اآلتٌة ،ثم أجب:

ثال ًثا  :المحفوظات  :قال الشاعر

أحببت نورك ٌا قمــــر

فوق الـــربى تحت الشجر

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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فى نزهـــــــة أو فى سفر
فى روضة أو شــاطئ
أ) هات معنى (روضة  -نزهة )ومفرد ( الربى  -الشجر ) وجمع (قمر -روضة) ومضاد ( نور  -الربى )
ب) ماذا ٌحب الشاعر ؟
جـ) كٌف تخٌل الشاعر القمر ؟
د) ما الجمال فى قول الشاعر ( ٌا قمر ) ؟
رابعا  :النحو :
ً

" تتمٌز مصر بشواطئ ممتدة على البحر المتوسط والبحر األحمر  ،وهذه الشواطئ تمتاز بجمالها  ،ونعومة
رمالها  ،وزرقة مٌاهها ؛لذلك ٌذهب المصطافون إلٌها صٌ ًفا  ،وكثٌر من السائحٌن ؛ للتمتع بالسباحة وصٌد
السمك  ،وممارسة الغوص  ،ومشاهدة الشعب المرجانٌة) .
أ-استخرج من العبارة السابقة
(اس ًما –فعالً– حر ًفا–جملة فعلٌة ،ثم بٌن ركنٌها– اس ًما جم ًعا واذكر مفرده– اس ًما مفردًا ،واذكر جمعه)
...........................................................................................................................
ب -أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة .
مصر ........................................................................................... :
البحر ....................................................................................... :
صٌفا ................................................................................................ :
جـ -حول كل جملة اسمٌة مما ٌؤتى إلى جملة فعلٌة  ،وبٌن الفعل والفاعل فى كل منها :
 -2الطٌور تحلق فى الفضاء .............................................................................. .
 -1الفالح ٌحصد القمح صٌ ًفا ............................................................ .
 -3العصفور ٌغنى فوق
الغصن ........................................................................................ .
(أكمل بضمٌر الغائب المناسب) .
د .......................... ( -طبٌبات ماهرات فى عالج المرضى) .

النموذج الرابع

موضوعا ٌوضح ذلك  ،مبٌ ًنا ما ٌجب على األبناء نحو
أوالً  :التعبٌر  :للوالدٌن فضل كبٌر على األبناء  .اكتب
ً
آبائهم .
ثان ًٌا  :القراءة :

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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 -1من موضوع (أمنٌة هناء) :
(وفى المساء  ،جلست هناء أمام الكمبٌوتر لمدة ساعة واحدة  ،بعد أن أنهت واجباتها المدرسٌة  ،تابعت على
اإلنترنت ما قرأته فى مكتبة المدرسة  ،ومع دقات الساعة العاشرة أغلقت هناء الكمبٌوتر) .

أ -هات  :معنى (أنهت)  ،وجمع (مكتبة)  ،ومفرد (دقات)  ،ومضاد (أغلقت) .
ب -ى جلست هناء أمام الكمبٌوتر ؟ وما المدة التى قضتها أمامه ؟
جـ -متى أغلقت هناء جهاز الكمبٌوتر ؟
د -أكمل  :تمنت هناء أن تصبح ..................................... :
ثال ًثا  :المحفوظات  :قال الشاعر :
أحببت نورك ٌا قمــــر فوق الـــربى تحت الشجر
فى نزهـــــــة أو فى سفر
فى روضة أو شــاطئ
أ) هات  :معنى ( نزهة )  ،وجمع ( روضة )  ،ومضاد ( الربى ) ؟
ب) ما األماكن التى ٌسعد فٌه الشاعر بنور القمر ؟
جـ) ضع عنوانا آخر لهذا النشٌد .
د) ما الجمال فى قول الشاعر ( ٌا قمر ) ؟
راب ًعا  :القواعد النحوٌة
(الجندى المصرى شجاع ٌ ،إدى واجبه على أكمل وجه  ،فالوطن عندما ٌتعرض لالعتداء ٌضحى بنفسه ،
وٌصد األعداء بكل شجاعة وقوة )
أ – أعرب ما تحته خط  :الجندي ................................................ :
شجاع  ............................................... :واجبه ........................................... : :
أ -استخرج من العبارة السابقة ((اس ًما – فعالً – حر ًفا – جملة اسمٌة)
ب -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما تحته خط فٌما ٌؤتى :
(مبتدأ – فاعل – خٌر)
ٌ( -2سعد المإمن بثواب هللا)
(فعل – خبر – فاعل)
ٌ( -1شرب الطفل اللبن)
(خبر – فاعل  -مبتدأ)
( -3القمر ساطع)
(ضع فاعالً مناسبا مكان النقط  ،وبٌن نوعه)
جـٌ -زرع  ...............األرض.
د( -هذا العامل نشٌط فى عمله) حول الجملة السابقة إلى المثنى المذكر  ،ثم لجمع المذكر مرة أخرى  ،وغٌر
ما ٌلزم فى الحالتٌن ............................................................................................ .
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النموذج الخامس

أوالً  :التعبٌر  :فى ٌوم شم النسٌم ٌ ،خرج الناس إلى الحدائق والمتنزهات  ،لالستمتاع بالخضرة والزهور والهواء
العلٌل) بٌن مظاهر فرح الناس بٌوم شم النسٌم  ،وما ٌعود على الناس من النزهة فٌه) .
ثان ًٌا  :القراءة من موضوع (هناء على سطح القمر) :
" وصلت مركبة الفضاء إلى القمر ،وخرجت هناء ومشت خطوات قلٌلة  ،ثم وقفت فى مانها برهة دون حركة  ،وسؤلت
جمٌعا
نفسها  :أٌن أنا ؟ أٌن أهلى  ،وبٌتى وجٌرانى ؟ أٌن مدرستى وأصحابى ؟ أٌن المنازل والشوارع والناس ؟ أٌن ذهبوا
ً
".

أ -هات  :معنى (برهة)  ،ومفرد (الشوارع)  ،ومع (مكان)  ،ومضاد (قلٌلة) .
.......................................................................................................
ب -إلى أٌن وصلت المعركة بهناء ؟
...................................................................................................
د -أذكر تساإلٌن من التساإالت التى ذكرتها هناء لنفسها .
...................................................................................................

ثال ًثا  :المحفوظات  :قال الشاعر :
ٌهدى لنا أحلى الصـــور
فى النهر ٌرسم لوحة
كم سرنا ضــــــوء القمر
كم سرنا طول النظر!
أ) هات ما ٌؤتى  :معنى ( ٌهدى )  ،وجمع ( النظر )  ،ومضاد ( أحلى )
ب) أٌن ٌرسم القمر لوحة لصورته الجمٌلة ؟
جـ) ما الجمال فى قول الشاعر ( ٌهدى لنا أحلى الصور ) ؟
د -هات من األبٌات كلمة تدل على الحركة  ،وكلمة تدل على اللون .
رابعا  :القواعد النحوٌة :
ً
" تقع مدٌنة اإلسكندرٌة على شاطئ البحر المتوسط ولذلك تمتاز بشواطئها الجمٌلة  ،وهوائها العلٌل  .واإلسكندرٌة
مدٌنة جمٌلة  ،بها كثٌر من الحدائق والمتاحف  ،وقلعة قاٌتباى  ،وكثٌر من المعالم األخرى  ،لذا ٌجد فٌها الزائرون
والسٌاح المتعة  ،ونسمات الهواء العلٌل) .
أ -استخر من العبارة السابقة
جمعا  ،واذكر مفرده – اس ًما مفردًا  ،واذكر جمعه – جملة اسمٌة – جملة فعلٌة)
(اس ًما ً
.....................................................................................................
ب -أعرب ما تحته خط فى القطعة السابقة .
مدٌنة  ............................................... :مدٌنة ................................................ :
ـ( -تطٌر الطائرة فى الجو) بٌن نوع هذه الجملة ؛ ثم أذكر ركنٌها .
(أكمل بفعل مناسب)
د ............ -الفراشة على األزهار .
هـ -ضع ً
خطا تحت الفاعل المذكر  ،وخطٌن تحت الفاعل المإنث فٌما ٌؤتى :
ٌ -2صنع النجار المقاعد -1 .سمع البنت نصٌحة أمها .
 -3تمتص النحلة رحٌق األزهار ٌ -4 .ستعد المسافر للسفر .
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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أٌُِخ

أُؼ٘٠

أٌُِخ

عٔؼٜب

أٌُِخ

أُؼبد

اػزذٗب

رؼٞدٗب

أعشح

أعش

األًجش

األطـش

أٝشٌذ

هبسثذ

اُظق

اُظلٞف

ٓغبء

طجبػ

٤ٓٞ٣بد

أٝسام رغغَ كٜ٤ب األؽذاس اُ٤ٓٞ٤خ ُٖٔ ٌ٣زجٜب

اُغ٘خ

اُغ٘ٞاد

ٗغ٤ذ

رزًشد

سائؼخ

عِٔ٤خ

ّٞ٣

أ٣بّ

أُبػ٠

اُوبدّ

ًذد

أٝشٌذ

كٌشح

أكٌبس

اثزغْ

ػجظ

أؽت

أٝد

طبؽت

أطؾبة

عِٔ٤خ

هج٤ؾخ
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أٓٞس

أؽٞاٍ

اُؼٔش

األػٔبس

أؿِ٠

أسخض

أعزش٤شى

أؽِت سأ٣ي

ػٔ٤ذ

ػٔذاء

اُظـ٤شح

اٌُج٤شح

ٓب ٣ؾذس

ٓب ٣غشٟ

األدة

األدثبء

سائؼخ

هج٤ؾخ

رغغَ

رٌزت

عضء

أعضاء

عؼ٤ذ

ؽضٖ٣

٣زؾذس

٣زٌِْ

األعجٞع

األعبث٤غ

أػغجزي

عشسد ثٜب

أرٔ٘٠

أؽت

طٔ ٓ :ب اُز٣ ٟش٣ذ " ٓشٝإ " إٔ ٣لؼِ ٚ؟ ٣ -ش٣ذ إٔ ٣غغَ ٤ٓٞ٣بر ٚصْ ٣طجؼٜب ًزبثب  ،ك ٖٓ ّٞ٣ ٠األ٣بّ .
طٕ  ٖٔٓ :رزٌ ٕٞأعشح ٓشٝإ ؟  -رزٌٓ ٖٓ ٕٞشٝإ ٝٝاُذٝٝ ٙاُذرٝ ٚأخز ٚاٌُجش. ٠٘ٓ ٟ
طٖ ٓ :ز ٠رغزٔغ أعشح ٓشٝإ ؟ ُٔٝبرا ؟  -رغزٔغ أعشح ٓشٝإ ٓغبء ًَ خٔ٤ظ ُِزؾذس ك ٠أٓٞس ؽ٤بر. ْٜ
طٗ  :ك ٠أ ٟطق دساعٓ ٠شٝإ ؟ -ك ٠اُظق اُشاثغ االثزذائ. ٠
ط٘ ٓ :برا هبٍ ٓشٝإ ألث ٚ٤؟ ٓٝزً ٠بٕ رُي ؟
 هبٍ ٓشٝإ ألث٘ٛ : ٚ٤بى كٌشح أٝد إٔ أعزش٤شى ك ٠ر٘ل٤زٛب ًٝبٕ رُي  ّٞ٣اُخٔ٤ظ أُبػ. ٠طٓ : ٙب كٌشح ٓشٝإ ؟ -كٌشح ٓشٝإ  ٠ٛإٔ ٌ٣زت ٤ٓٞ٣بر ٚصْ ٣طجؼٜب ًزبثب  ،ك ٖٓ ّٞ٣ ٠األ٣بّ .
طُٔ : 7برا ػؾٌذ األّ ؟  -ألٕ ٓشٝإ ٣ش٣ذ إٔ ٣غغَ ٤ٓٞ٣بر ٞٛٝ ٚكٛ ٠ز ٙاُغٖ اُظـ٤شح .
طٓ : 8برا هبُذ األّ ُٔشٝإ ؟ -هبُذ األّ ُٔشٝإ  :روظذ ٤ٓٞ٣بد ؛ أرش٣ذ إٔ رغغَ ٤ٓٞ٣بري ٝ ،أٗذ كٛ ٠زٙ
اُغٖ اُظـ٤شح ؟!
طٓ : 9برا هشأد أخذ ٓشٝإ ؟ -هشأد ًزبة " األ٣بّ " ُؼٔ٤ذ األدة اُؼشث " ٠ؽ ٚؽغ. " ٖ٤
طٓٔ ٓ :ب اعْ اٌُزبة اُز ٟهشأر ٚأخذ ٓشٝإ ؟  ٖٓٝاُز ٟأُل ٚ؟ً -زبة " األ٣بّ " ُؼٔ٤ذ األدة اُؼشث" ٠
ؽ ٚؽغ. " ٖ٤
طٔٔ  :ػْ رؾذس " ؽ ٚؽغ " ٖ٤كً ٠زبث " ٚاأل٣بّ " ؟ -رؾذس ػٖ ؽلُٞز. ٚ
طٕٔ ٓ :برا هبٍ األة ػٖ كٌشح ٓشٝإ ؟ ٓٝب االهزشاػ اُز ٟاهزشؽ ٚػِٓ ٠شٝإ ؟
 هبٍ األة  :ئٜٗب كٌشح سائؼخ ٝ ،االهزشاػ  ٞٛإٔ ٌ٣زت ٤ٓٞ٣بر ٚؽٞاٍ األعجٞع اُوبدّ  ،صْ ٣وشؤٛب ٓؼب .طٖٔ ُٔ :برا ًبٕ ٓشٝإ عؼ٤ذا ؟  -ألٕ كٌشر ٚأػغجذ ٝاُذ. ٙ
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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طٗٔ ٓ :ب اُلٌشح اُز ٠أساد ٓشٝإ إٔ ٣غزش٤ش كٜ٤ب ٝاُذ ٙ؟
 -اُلٌشح اُز ٠أساد ٓشٝإ إٔ ٣غزش٤ش كٜ٤ب ٝاُذ ٠ٛ ٙإٔ ٌ٣زت ٤ٓٞ٣بر ، ٚصْ ٣طجؼٜب ًزبثب  ،ك ٖٓ ّٞ٣ ٠األ٣بّ .

المرادف ............................... :

المضاد............................... :

ط  -ػغ اُلؼَ أُ٘بعت ُِلبػَ ٌٓبٕ اُ٘وؾ :
ٕ .......... -األٝالد أٓبّ اُزِ٤لض. ٕٞ٣
ٔ ........ -اُغذح ؽٌب٣خ ألؽلبدٛب .
ٖ .................. -أُغبكش ٕٝاُوطبس  ................ -ٗ .اُزالٓ٤ز اُذس ٖٓ أُؼِْ .

طٗ -هبٍ األة  :ئٜٗب كٌشح سائؼخ ٌ٘ٔ٣ َٛ ،ي إٔ رٌزت ٤ٓٞ٣بري ؽٞاٍ األعجٞع اُوبدّ  ،صْ ٗوشأٛب ٓؼب ؟ ػبٗوذ
أث ٠هبئال  :أٗب عؼ٤ذ إٔ اُلٌشح أػغجزي ٝ ،عٞف أًزت األؽذاس اُز ٠رٝ .. ٠ٜ٘ٔأرٔ٘ ٠إٔ رؼغجي .
أٛ -بد ٓ :ؼ٘( ٠سائؼخ) ٝ ،عٔغ (األعجٞع) ٓٝ ،لشد (األؽذاس) ٓٝ ،ؼبد (عؼ٤ذ) .
ةٓ -برا هبٍ األة ػٖ كٌشح ٓشٝإ ؟......................................................
عـٓ -ب االهزشاػ اُز ٟاهزشؽ ٚاألة ػِٓ ٠شٝإ ؟.............................................
دٓ -ب األؽذاس اُز ٠عٌ٤زجٜب ٓشٝإ ؟..........................................................
ٛـ -اعزخشط ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ :
(اعٔب ٝ ،كؼال ٝ ،ؽشكب – عِٔخ كؼِ٤خ ٝث ٖ٤سًٜ٘٤ب اعٔب ٓلشدا  ،صْ ارًش عٔؼ)ٚ
..............................................................................................
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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طٖ -ػؾٌذ أٓٝ ، ٠هبُذ  :روظذ ٤ٓٞ٣بد ؛ أرش٣ذ إٔ رغغَ ٤ٓٞ٣بري ٝ ،أٗذ كٛ ٠ز ٙاُغٖ اُظـ٤شح ؟ ! ثٔ٘٤ب
هبُذ أخزُ : ٠وذ هشأد (األ٣بّ) ُؼٔ٤ذ األدة اُؼشث( ٠ؽ ٚؽغ )ٖ٤اُزً ٠بٕ ٣زؾذس  ،ك ٠عضء ٜٓ٘ب  ،ػٖ ؽلُٞز، ٚ
ًٔب ٣ش٣ذ ٓشٝإ إٔ ٣لؼَ .
أ -أًَٔ ٓب ٣أرٓ : ٠ؼ٘( ٠رغغَ) ٓٝ ..........لشد (األ٣بّ)ٝ .........عٔغ (ػٔ٤ذ) ٓٝ........ؼبد (اُظـ٤شح) .........
ة ُٔ :برا ػؾٌذ األّ ؟...............................................
ط ٓ : -ب اعْ اٌُزبة اُز ٟهشأر ٚأخذ ٓشٝإ ؟  ٖٓٝاُز ٟأُل ٚ؟..........................................
د  : -ػْ رؾذس " ؽ ٚؽغ " ٖ٤كً ٠زبث " ٚاأل٣بّ "
..................................................................................
ٛـ -اعزخشط ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ ( :اعٔب ٝ ،كؼال ٝ ،ؽشكب – عِٔخ كؼِ٤خ ٝث ٖ٤سًٜ٘٤ب اعٔب ٓلشدا  ،صْ ارًش
عٔؼ.......................................................................................................... )ٚ
النوع..................:
كتاب

المرادف.............:
............

تجتمع

المضاد..............:
.........

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

المرادف............................... :

أتحدث

المضاد............................... :

ط٘ -ػغ خطب رؾذ أداح االعزلٜبّ ك ٠اُغَٔ ٓٔب ٣أر: ٠
ٔٓ -ب شٌَ األسع ؟ٕٓ -برا رظ٘غ ػًِ ٠زجي ؟ٖ َٛ -رذٝس األسع ؽ ٍٞاُشٔظ ؟
ٗ ٖٓ -عبكش ٓؼي ئُ ٠اُوظش ؟ ٘ٓ -برا رش ٟك ٠اُغٔبء ُ٤ال ؟
ط -ٙػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ (أداح اعزلٜبّ) ٓ٘بعجخ رخزبسٛب ٓٔب ث ٖ٤اُوٞع: ٖ٤
(ٖٓ – ٓبرا – )َٛ
ٔٝ ............ -ػؼذ ًزجي ك ٠اُؾو٤جخ .
(ٓب – ٖٓ – ٓبرا)
ٕ ........... -اشزشى ٓؼي ك ٠اُشؽِخ ؟
(ٖٓ – ٓ – َٛبرا)
ٖ .......... -رلؼَ ثؼذ إٔ رخشط ٖٓ أُذسعخ ؟
(ٓبرا – ٖٓ – )َٛ
ٗ٣ ....... -جزؼبهت اُِٝ َ٤اُٜ٘بس ؟
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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طٓ – ٖٓ( :7برا –  )َٛػغ أداح االعزلٜبّ ٓٔب عجن ٌٓبٕ اُ٘وؾ كٔ٤ب ٣أر: ٠
ٔ ......... -رٛجذ ئُ ٠أٝسثب ؟ ٕ ..... -سأ٣ذ ك ٠أُؼشع اُذ ٠ُٝ؟
ٖ ......... -رٛجذ ٓؼ ٚئُ ٠أُؼشع ؟ ٗ ............. -عٔؼذ ٖٓ األخجبس اُ ّٞ٤؟
ط -8ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ (أداح االعزلٜبّ) أُ٘بعجخ
ٔ ..... -اعززًشد ٓؼ ٚاُ ّٞ٤؟ ٕ ...... -ػشكذ ٖٓ أٗٞاع اُطٞ٤س ؟
ٖ ........ -ػِٔذ خ٤شا اُ ّٞ٤؟ ٗ .... -شبٛذد ك ٠ؽذ٣وخ اُؾٞ٤إ ؟
ط -8ػغ عإاال ٓ٘بعجب ٌَُ عٞاة ٓٔب ٣أر: ٠
ٔ٣ -وغ ث٘بء اٌُؼجخ ٝعؾ أُغغذ اُؾشاّ  -ٕ .رغذد ًغٞح اٌُؼجخ ًَ ػبّ .
ٖ -أُغغذ اُؾشاّ  ٞٛأُغغذ اُز٣ ٟظَ ٓلزٞؽب ُِظالح ؽٞاٍ اُٝ ّٞ٤ال رـِن أثٞاث ٚأثذا .
ط -9ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ (أداح االعزلٜبّ) أُ٘بعجخ ٝ ،ثٓ ٖ٤ؼ٘بٛب :
ٔ . -ر ٠ُٞاُخالكخ ثؼذ ٝكبح اُ٘ج( ٠ص) ؟ ٕ ............. -رؾت ٖٓ أُٞإ اُش٣بػخ اُجذٗ٤خ ؟
ٖ ...... -اعْ اُظق اُز ٟرزؼِْ ك ٚ٤ا ٕ٥؟ ٗ٣ ... -وغ ثشط اُوبٛشح ؟
٘ ٌٕٞ٣ ..... -اُؤش ثذسا ؟  ..... -ٙرـغَ ٣ذ٣ي هجَ األًَ ٝثؼذ ٙ؟
 ....... -7رغزخذّ اُغٞاى هجَ ًَ طالح ؟
طٓٔ -ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ أداح االعزلٜبّ أُ٘بعجخ اُز ٠رخزبسٛب ٓٔب ث ٖ٤اُوٞع: ٖ٤
(ٖٓ – ٓز – ٠أ)ٖ٣
ٔ -اعزل ْٜػٖ اُضٓبٕ ثأداح اعزلٜبّ :
(ٓب – ٓز – ٠أ)ٖ٣
ٕ -اعزل ْٜػٖ أٌُبٕ ثأداح االعزلٜبّ :
(ًْ – ٖٓ – ً٤ق)
ٖ -اعزل ْٜػٖ اُؾبٍ ثأداح االعزلٜبّ :
(ًْ – ٓز٤ً – ٠ق )
ٗ -اعزل ْٜػٖ اُؼذد ثأداح االعزلٜبّ
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أٌُِخ
ٝهذ
ػَٔ
ٓذ٘٣خ
اُظذاهخ
ً٘ض

عٔؼٜب
أٝهبد
أػٔبٍ
ٓذٕ
اُظذاهبد
ً٘ٞص

الصف الرابع االبتدائً

أٌُِخ
صٓالء
اُوذآ٠
اُغذد
أسهبّ
اُٜٞارق

أُلشد
صَٓ٤
اُوذْ٣
اُغذ٣ذ
سهْ
اُٜبرق
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أٌُِخ
أطذهبء
اُظذاهخ
اُغذد
ٗؼؾي
أعَٔ

أُؼ٘٠
أٌُِخ
٘٣ز٠ٜ
٣ل٘٠
خ٤شًْ
أؽغٌْ٘
اُؼ٤ن
اُشذح
ؽؼٞسٟ
هذ٠ٓٝ
اُٜٞارق اُزِ٤لٗٞب
د
خ٤شًْ
األؿ
اإلخٞح
ثٞ٤د
ث٤ذ
رـط٠٘٤
رـٔشٗ٠
اُشذح
اُؼجبسح
اُؼجبساد
ٓشا٣ب
ٓشآح
ٗزؾبدس
ٗزؾبٝس
ػ٤ت
ػٞ٤ة
اُشذائذ
اُشذح
اُؾو٤و٠
اُؾن
رجبدُ٘ب  :أػط٘ٓ ًَ ٠ب طبؽجٝ ٚأخز ٓ٘ /// ٚطذهي  :أخجشى ثبُظذم
 ///أٛذ ٟئُ ٠ػٞ٤ثٗ : ٢ج ٢ٜ٘ئُ ٠ػٞ٤ث٢
اُغشاء ٝاُؼشاء  :اُشخبء ٝاُشذح

أُؼبد
أػذاء
اُؼذاٝح
اُوذآ٠
ٗجٌ٠
أهجؼ
ششًْ
اُشخبء

طٔ ٓ :برا رزًش ٓشٝإ ؟ رزًش ٓشٝإ اُ ّٞ٤األ ٍٝػ٘ذ هذ ٚٓٝئُٓ ٠ذسعز. ٚ
طٕ ُٔ :برا اٗزوَ ٓشٝإ ئُٓ ٠ذسعخ عذ٣ذح ؟ اٗزوَ ٓشٝإ ئُٓ ٠ذسعخ عذ٣ذح ألٕ ٝاُذ ٙاٗزوَ ئُ ٠ػَٔ عذ٣ذ
كٓ ٠ذ٘٣خ أخش. ٟ
طٖ ٓ :برا رٔ٘ٓ ٠شٝإ ؟ ُٔٝبرا ؟ رٔ٘ ٠إٔ ٣غذ صٓالؤٓ ٙؼ ٚ؛ ألٕ اُظذاهخ ً٘ض ال ٣ل٘ٝ ، ٠ألٗ٣ ٚؾج٣ٝ ْٜؾت
إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼ ْٜدائٔب ك ٠اُغشاء ٝاُؼشاء
طٗ  :ػِ ٖٓ ٠رؼشف ٓشٝإ كٓ ٠ذسعز ٚاُغذ٣ذح ؟ رؼشف ئُ ٠أطذهبء ًض٤ش. ٖ٣
ط٘ ٓ :ب أ ْٛطلبد أطذهبء ٓشٝإ اُغذد ؟ ( ثْ ٝطق ٓشٝإ أطذهبؤ ٙاُغذد ؟ ) ٝطل ْٜثأٗ٣ ْٜؾجٕٞ
أُذسعخ ٓ ًِْٜٝ ،زلٞه. ٕٞ
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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طٓ : ٙبرا رجبدٍ األطذهبء كٓ ٠ذسعخ ٓشٝإ اُغذ٣ذح ؟ رجبدُٞا أسهبّ اُٜٞارق .
طٓ : 7ز ٠شؼش ٓشٝإ ثبُغؼبدح ؟ شؼش ٓشٝإ ثبُغؼبدح ػ٘ذٓب ارظَ ث ٚأطذهبؤ ٙاُوذآٝ ٠أطذهبؤ ٙاُغذد .
ط ٖٓ : 8اُز ٖ٣ارظِٞا ثٔشٝإ ؟ أطذهبؤ ٙاُوذآٝ ٠أطذهبؤ ٙاُغذد .
طٓ : 9برا كؼَ ٓشٝإ ُ٤و ٟٞاُظذاهخ ثٝ ٚ٘٤ث ٖ٤أطذهبؤ ٙاُوذآٝ ٠اُغذد ؟ دػب اُغٔ٤غ ئُ ٠ث٤ز ٚاُغذ٣ذ ،
ُ٤وؼٞا ٓؼب ثؼغ . ّٞ٣
طٓٔ ٓ :برا ؽذس ثؼذ ؽؼٞس األطذهبء ُج٤ذ ٓشٝإ ؟ ًبٕ ًَ ٓ٘٣ ْٜزؼشف ئُ ٠ا٥خش ٝٝ ،عذٝا أٗلغٓ ْٜضَ
اإلخٞح ِ٣ ،ؼجٞا ٓؼب ٣ٝ ،ؼؾٌٞا ٓؼب ٣ٝ ،زؾبٝسٝا ؽ ٍٞأعَٔ اُؼجبساد ػٖ اُظذاهخ ٝاألطذهبء .
طٔٔ  ٖٓ :اُز ٟدػب األطذهبء اُوذآٝ ٠اُغذد ئُ ٠ث٤ز ٚ؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي ؟ اُز ٟدػب األطذهبء اُوذآ٠
ٝاُغذد ئُ ٠ث٤زٓ ٞٛ ٚشٝإ ٣ٝ ،ذٍ رُي ػِ ٠ؽج ٚاُشذ٣ذ ُألطذهبء .
طٕٔ ٓ :برا هبٍ ؽبصّ ػٖ اُظذ٣ن ؟ هبٍ ؽبصّ ػٖ اُظذ٣ن  :طذ٣وي ٖٓ طذهي  ،ال ٖٓ طذهي .
طٖٔ ٓ :برا هبُذ أٓ٤شح ػٖ اُظذ٣ن ؟ هبُذ أٓ٤شح ػٖ اُظذ٣ن  :اُظذ٣ن ٓشآح طذ٣وٝ ، ٚخ٤شًْ ٖٓ أٛذٟ
ئُ ٠ػٞ٤ث. ٠
طٗٔ ٓ :برا هبٍ سآض ػٖ اُظذ٣ن ؟ هبٍ سآض ػٖ اُظذ٣ن  :اُظذ٣ن ٝهذ اُشذح  ٞٛاُظذ٣ن اُؾن .
ط٘ٔ  ٞٛ ٖٓ :اُظذ٣ن اُؾن ًٔ ،ب هبٍ سآض ؟ اُظذ٣ن اُؾن ًٔب هبٍ سآض  ٞٛاُظذ٣ن ٝهذ اُشذح .

طٕ " :ال أدسُٔ ٟبرا رزًشد ا ٕ٥اُ ّٞ٤األ ٍٝػ٘ذ هذ ٠ٓٝئُٓ ٠ذسعزً٘ ، ٠ذ ٝهزٜب أشؼش أٗ٘ ٠ثال أطذهبء ،
كوذ اٗزوِذ ٖٓ ٓشعخ أخش ٟألٕ ٝاُذ ٟاٗزوَ ئُ ٠ػَٔ عذ٣ذ كٓ ٠ذ٘٣خ أخش. " ٟ
أ -اخزش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞع ٖ٤كٔ٤ب ٣أر: ٠
ٔٓ -ؼ٘( ٠أشؼش) (أػشف – أؽظ – ٓذٕ) ٕ -عٔغ (ٓذ٘٣خ) (ٓذائ٘بد – ٓذ٘٣ز – ٕٞطذ٣ن)
ٖٓ -لشد (أطذهبء) (طبدم – طذٝم – طذ٣ن) ٗٓ -ؼبد (عذ٣ذ) (عؼ٤ذ – ٓؼشٝف – هذ)ْ٣
ةٓ -برا رزًش ٓشٝإ ًٔ ،ب رل ٖٓ ْٜاُؼجبسح اُغبثوخ ؟
عـُٔ -برا اٗزوَ ٓشٝإ ئُٓ ٠ذسعخ ع٤ذح ؟
دٓ -برا رٔ٘ٓ ٠شٝإ ؟ ُٔٝبرا ؟
ٛـ -اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ ( :اعٔب – كؼال – ؽشكب – أداح اعزلٜبّ – اعٔب عٔؼب  ّ ،ارًش ٓلشد – ٙعِٔخ
ا٤ٔ٣خ) .
طٖ " :كٓ ٠ذسعز ٠اُغذ٣ذح رؼشكذ ئُ ٠أطذهبء ًض٤شٓٝ ، ٖ٣غ رُي ً٘ذ أرزًش أطذهبئ ٠اُوذآًَ . ٠
أطذهبئ ٠اُغذد ٣ؾج ٕٞأُذسعخ ٓ ًِْٜٝ ،زلٞهٝ ٕٞهذ رجبدُ٘ب أسهبّ اُٜٞارق " .
أٛ -بد ٓ :ؼ٘( ٠رجبدُ٘ب) ٓٝ ،لشد (أطذهبء) ٝ ،عٔغ (أُذسعخ) ٔٓٝ ،ؼبد (ًضش. )ٖ٣
ة -ػِ ٖٓ ٠رؼشف (ٓشٝإ) كٓ ٠ذسعز ٚاُغذ٣خ ؟
عـ -ثْ ٣زظق أطذهبء (ٓشٝإ) اُغذد كٓ ٠ذسعز ٚاُغ٤ذح ؟
دٓ -برا رجبدٍ األطذهبء كٓ ٠ذسعخ ٓشٝإ اُغذ٣ذح ؟
ٛـ-اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ ( :اعٔب عٔؼب  ،صْ ارًش ٓلشد – ٙكؼال – ؽشكب – اعٔب ٓلشدا  ،صْ ارًش عٔؼ)ٚ
ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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طٗ :ػغ خطب رؾذ اُلبػَ أُزًش ٝ ،خط ٖ٤رؾذ اُلبػَ أُإٗش كٔ٤ب ٣أر: ٠
ٕ -أٛذ ٟاألة اث٘ ٚهظخ .
ٔ -رؾت أخز ٠أًَ أُٞص .
ٗ -رغٔغ اُج٘ذ ٗظ٤ؾخ أٜٓب .
ٖ -اٛزْ األة ثشػب٣خ أٝالد. ٙ
ط٘ " :ارظَ ث ٠أطذهبئ ٠اُوذآًٝ ، ٠زُي أطذهبئ ٠اُغذد  ..أشؼش ثبُغؼبدح رـٔشٗٝ ، ٠هذ أسدد إٔ أهٟٞ
ٓب ث٘٘٤ب ٖٓ طذاهخ ٝصٓبُخ  ،كذػٞد اُغٔ٤غ ئُ ٠ث٤ز٘ب اُغذ٣ذ ؛ ُ٘وؼٓ ٠ؼب ثؼغ . " ّٞ٣
أ -أًَٔ ٓ :ؼ٘( ٠رـٔشٗٓٝ ، ...... )٠لشد (أطذهبئٝ ، ............ )٠عٔغ (ث٤ذ) ٓٝ ، .......ؼبد (اُغذد) ........
ة ٖٓ -اُز ٖ٣ارظِٞا ثـ(ٓشٝإ) ؟
عـُٔ -برا شؼش (ٓشٝإ) ثبُغؼبدح ؟
دٓ -برا كؼَ ٓشٝإ ؛ ُ٤و ٟٞاُظذاهخ ثٝ ، ٚ٘٤ث ٖ٤أطذاهبئ ٚاُوذآٝ ، ٠أطذهبئ ٚاُغذد ؟
ٛـ -اعزخشط ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ ( :عِٔخ كؼِ٤خ – اعٔب عٔؼب  ،صْ ارًش ٓلشد – ٙكؼال – ؽشكب) .
ط :ٙػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ (أداح اعزلٜبّ) أُ٘بعجخ ٝ ،ثٓ ٖ٤ؼ٘بٛب :
ٕ ......... -شٜشا ك ٠اُغ٘خ ؟ ٖ .............. -اُش٣بػخ اُز ٠رؾت إٔ رٔبسعٜب ؟
ٔ٣ ..... -ؼ٤ش اُل َ٤؟
٘ ......... -رؼٞد ٖٓ ٓذسعزي ؟
ٗ ............... -رغزؼَٔ اُلششبح ٝأُؼغ ٕٞ؟
طً ًْ " :7بٗذ كشؽخ األطذهبء اُغذد ًٝ ،زُي كشؽخ األطذهبء اُوذآًٝ ، ٠بٕ ًَ ٓ٘٣ ْٜزؼشف ئُ ٠اخش ،
ٝٝع٘ب أٗلغ٘ب ٓضَ األخٞح ِٗؼت ٓؼب ٗٝ ،ؼؾي ٓؼب ٝ ،أخزٗب ٗزؾبٝس ؽ ٍٞأعَٔ اُؼجبساد ػٖ اُظذاهخ
ٝاألطذهبء " .
أٛ -بد ٓ :ؼ٘ٗ( ٠زؾبٝس) ٓٝ ،لشد (اُؼجبساد) ٓٝ ،ؼبد (اُظذاهخ) .
ةٓ -برا ؽذس ثؼذ ؽؼٞس األطذهبء اُوذآٝ ٠األطذهبء اُغذد ئُ ٠ث٤ذ ٓشٝإ ؟
عـ ٖٓ -اُز ٟدػب األطوبء اُوذآٝ ٠األطذهبء اُغذد ئُ ٠ث٤ز ٚ؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي ؟
د -اعزخشط ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ ( :اعٔب عٔؼب  ،صْ اًش ٓلشد – ٙكؼال – ؽشكب) .
ط " :8هبٍ ؽبصّ  :طذ٣وي ٖٓ طذهي  ،ال ٖٓ طذهي ٝهبُذ أٓ٤شح  :اُظذ٣ن ٓشآح طذ٣وٝ ، ٚخ٤شًْ ٖٓ
أٛذ ٟئُ ٠ػٝ . ٠ٗٞ٤هبٍ سآض  :اُظذ٣ن ٝهذ اُشذح  ٞٛٝ ،اُظذ٣ن اُؾن " .
أٓ -ب ٓؼ٘( ٠خ٤شًْ) ؟ ٓٝب عٔغ (ٝهذ) ؟ ٓٝب ٓلشد (ػٞ٤ة) ٓٝب ٓؼبد (اُشذح) ؟
ٖٓٝ -برا هبُذ أٓ٤شح ػٖ اُظذ٣ن ؟
ٕٓ -برا هبٍ ؽبصّ ػٖ اُظذ٣ن ؟
ٗ ٞٛ ٖٓ -اُظذم اُؾن ًٔ ،ب هبٍ سآض ؟
٘ -اعزخشط ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ ( :عِٔخ اعٔ٤خ – اعٔب ٓلشدا  ،صْ ٛبد عٔؼ – ٚؽشكب – ػٔ٤شا ُِـبئت)
ط :9اخزش أداح اُ٘ل ٠أُ٘بعجخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞعٝ ، ٖ٤ػؼٜب ٌٓبٕ اُ٘وؾ كٔ٤ب ٣أر: ٠
(ُٖ – ال – ُْ)
ٔ .............. -أؽت عٔبع األخجبس أُؾضٗخ .
(ال – ُٖ – ُْ)
ٕ ..... -أرٛت ئُ ٠طذ٣وٓ ٠ؾٔٞد اُ. ّٞ٤
(ُٖ – ُْ – ال)
ٖ ....... -أػشف ٓشع طذ٣و ٠ػبدٍ .
طٓٔ :ػغ أداح االعزلٜبّ أُ٘بعجخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞعٌٓ ٖ٤بٕ اُ٘وؾ ٓ( :برا – ٓز – َٛ – ٠أ)ٖ٣
ٕ ................... -رؼشف ػٖ اُ٘ؾَ ؟
ٔ ................ -رزٛت ئُ ٠طذ٣وي ٓظطل ٠اُ ّٞ٤؟
ٗ ..................... -رؼغ ٓالثغي ؟
ٖ ............ -رـشة اُشٔظ ؟
ط :ك ٖٓ ّٞ٣ ٢اال٣بّ ًبٕ االعذ ٣زغ ٍٞك ٢اُـبثخ ثؾضب ػٖ ؽؼبٓ ٚكٔش ثٞاد ُِؾٔ٤ش ٝثذا كٜٓ ٢بعٔزٜب كٜشثذ
ًَ اُؾٔ٤ش ٓب ػذا ؽٔبسا ٝاؽذا ُْ ٜ٣شة ٜ٘٣ ُْٝن ،كزؼغت االعذ ثَ دة اُخٞف كٗ ٢لغٝ ٚاخز ك ٢اُٜشٝة
كِٔب سأ ١اُؾٔبس ٓٞهق االعذ اُؼؼ٤ق اُغجبٕ ،هبّ اُؾٔبس ثٔطبسدح االعذ  .ؽزٝ ٠عذ اُؾٔبس ٗلغخ ٓؾبؽب
ثبالعٞد ٖٓ ًَ ارغبٝ ٙػِْ ٝهزٜب اٗٝ ٚهغ ك ٢اُٜالى  ،كوبٍ اُؾٔبس ُالعٞد ُوذ ػِٔذ اٗ٘ ٠االٕ ك ٢ػذاد
أُٞر ٢ُ ٌُٖٝ ٠عإاٍ ُٔ ،برا ال ٣خشط ئُ ّ ٠االعذ اُغجبٕ ٞ٣ٝاعُٔٝ ٠ٜ٘برا ٛشة ٓ٘ ٠؟ كؼؾي االعذ ٝهبٍ ُوذ
ًبٕ ثٝ ٠٘٤ث ٖ٤االعٞد سٛبٗب اٗ ٠اؽؼش ُ ْٜػشبء ( د٤ِ٣لش) ٟ
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أٌُِخ

أُؼ٘٠

أٌُِخ

عٔؼٜب

أٌُِخ

ٓؼبدٛب

اُلٕ٘ٞ

ٓضَ اُزظ٣ٞش ٝأُٞع٤وٝ ٠اُشؼش .

اُلٖ

اُلٕ٘ٞ

خبئٖ

أٖٓ٤

اُؼبثشٖ٣

اُز٣ ٖ٣ؼجش ٕٝاُطش٣ن

اُؼبثش

اُؼبثشٕٝ

اُؼِْ

اُغَٜ

األدة

اُغٔ ٖٓ َ٤اُو ٍٞشؼشا ٗٝضشا .

ٜٓ٘ذط

ٜٓ٘ذعٕٞ

اُظذم

اٌُزة

أس٣ت

رً٠

اُؼِْ

اُؼِّٞ

أؿِ٠

أسخض

أخطط

أقسم وأهيئ و أنظم

ٓؾشس

ٓؾشسٖ٣

أًشٙ

أؽت

السياسة

هى القيادة وتدبير األمور

األدة

ا٥داة

محرر
ا

كاتبا صحيا

ؽذ٣ش

أؽبد٣ش

أٖٓ٤

أٓ٘بء
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طٔ ٓ :برا أؽت ٓشٝإ إٔ  ٌٕٞ٣ك ٠أُغزوجَ ؟ -أؽت ٓشٝإ إٔ  ٌٕٞ٣ك ٠أُغزوجَ ٜٓ٘ذعب أٓ٣ ٖ٤خطؾ
اُجٞ٤د ثبُؼِْ ٝاُل٘٣ٝ ٕٞشعْ اُشٞاسع ُِ٘بط اُؼبثش ، ٖ٣أٓٝؾشسا رًٌ٣ ٠زت ك ٠اُغ٤بعخ أٌ٣ ٝزت األدة .
طٕ ٓ :ب ػَٔ أُٜ٘ذط ؟ -أُٜ٘ذط ٣خطؾ اُجٞ٤د ثبُؼِْ ٝاُل٘٣ٝ ٕٞشعْ اُشٞاسع ُِ٘بط اُؼبثش. ٖ٣
طٖ ٓ :ب ػَٔ أُؾشس ؟  -أُؾشس ٌ٣زت ك ٠اُغ٤بعخ أٌ٣ ٝزت األدة .
طٗ ٓ :ب طلبد أُٜ٘ذط األٓ ٖ٤؟ -طلبد أُٜ٘ذط األٓ ٖ٤إٔ ٣خطؾ اُجٞ٤د ثبُؼِْ ٝاُل٘٣ٝ ٕٞششف ػِ٠
ث٘بئٜب ثأٓبٗخ ٝئخالص ٝ ،ثال ؿش .
ط٘ ُٔ :برا اخزبس ٓشٝإ إٔ ٜ٘ٓ ٌٕٞ٣ذعب أ ٝطؾل٤ب ؟  -اخزبس ٓشٝإ إٔ ٜ٘ٓ ٌٕٞ٣ذعب ٌُ ٠اُجٞ٤د ثبُؼِْ
ٝاُل٘٣ٝ ٕٞشعْ اُشٞاسع ُِ٘بط اُؼبثش ٖ٣أ ٝطؾل٤ب ٌُ٤زت ك ٠اُغ٤بعخ أٌ٣ ٝزت األدة .
طٓ : ٙبرا  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؾذس ُ ٞرٞهق ئطذاس اُظؾق اُ٤ٓٞ٤خ ؟  ُٞ -رٞهق ئطذاس اُظؾق اُ٤ٓٞ٤خ ُٖ ٣ؼشف
اُ٘بط ٓب ٣ذٝس ؽ ٖٓ ُْٜٞأؽذاس ٝرضداد أُشبًَ ٣ٝإد ٟرُي ُزأخش أُغزٔغ .
طٓ : 7ب اُغٔبٍ كٓ : ٠ؾشسا أس٣ت  :رؼج٤ش ٣ذٍ ػِ ٠ثشاػخ اُظؾلٝ ٠رًبئ. ٚ
أؿِ ٖٓ ٠اُزٛت  :رؼج٤ش عٔ٣ َ٤ش٤ش ئُ ٠إٔ اُظذم ٝاُزٔغي ثبُٔجذأ أًٞ٘ ٖٓ ْٛص اُذٗ٤ب .
 -1هبٍ اُشبػش
٘ذطًا أٓـــِــــــــْٖ٤
أؽ ُّت إْٔ أ ًَُ َٜ ُٓ ْٕٞ
ِ
َ
أخطِّؾ ُاُجُٞ٤د ثبُ ِؼِْ ِ ٝاُل٘ـــُـــــْٕٞ
ع ُْ اُشَّٞا ِسع ُِ٘بط ِاُ َؼبثِش٣ـــــْٖ
ْ
ٝأس ِ
أ -أًَٔ ٓب ٣أرٓ : ٠ؼ٘( ٠اُؼبثشٓٝ ..... )ٖ٣لشد (اُشٞاسع)ٝ .......عٔغ (اُؼِْ) ٓٝ .......ؼبد (أٖٓ).........
ةٓ -برا أؽت ٓشٝإ إٔ  ٌٕٞ٣ك ٠أُغزوجَ ًٔ ،ب رل ٖٓ ْٜاألث٤بد اُغبثوخ ؟
عـٓ -ب ػَٔ أُٜ٘ذ ًٔ ،ب كٜٔذ ٖٓ األث٤بد اُغبثوخ ؟
د -اعزخشط ٖٓ اُج٤ز ٖ٤اُغبثو: ٖ٤
(اعٔب ٓلشدا  ،صْ ارًش عٔؼ – ٚاعٔب عٔؼب  ،صْ ارًش ٓلشد – ٙكؼال) .
ٕ -ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ ًِٔخ اُ٘ل ٠أُ٘بعجخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞع ٖ٤كٔ٤ب ٣أر( : ٠ال – ُٖ – ُْ)
ٔ ....................... -أطبدم األششاس .
ٕ ........................ -أظِْ أؽذا ك ٠ؽ٤بر. ٠
ٖ ...................... -أؽت ه ٍٞاٌُزة .
ٖ -ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ ًِٔخ االعزلٜبّ أُ٘بعجخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞع ٖ٤كٔ٤ب ٣أرٓ( : ٠ز – ٠أٓ – ًْ – ٖ٣برا)
ٔ ............. -رؾت إٔ رٌ ٕٞكٓ ٠غزوجَ ؽ٤بري ٣ب أخ ٠؟ ٕ .............. -رزٛت ئُ ٠اإلعٌ٘ذس٣خ ؟
ٗ ....... -طذ٣وب ُي ؟ ٘ ...... -صسد ؽذ٣وخ اُؾٞ٤إ ثبُغ٤ضح ؟
ٖٓ ....... -ذ٘٣خ األهظش ؟
ٗ -ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ ػٔ٤شا ُِـبئت ك ًَ ٠عِٔخ ٓٔب ٣أر: ٠
ٔ ........ -أؽجبء ٓبٛش ٕٝك ٠ػالط أُشػ ......... -ٕ . ٠كالؽبٕ ٓغزٜذإ ك ٠صساػخ األسع .
ٖٔٓ ........ -شػبد ٗش٤طبد ك ٠اُؼَٔ  ............ -ٗ .كزبح ٜٓزثخ األخالم .
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٘ ............. -ػبٓزبٕ رغ٤ذإ اُزلظ. َ٤
٘ -هبٍ اُشبػش
٣ــــــــــت
أؽ ُّت إْٔ أ ًُُٓ ْٕٞؾشسا أ ِس
ْ
ِ
األدة
عخ ِ ٝأًزُـت
ْ
اُغَ٤ب َ
أًزـُــت كِ ٢
َّ
م ك ٢ؽ ِذ٣ضِ ٢أ ْؿَِ ٖٓ ٢اُزٛـ َ ْت
اُظذ ُ
ِّ
أٓ -ب ٓؼ٘( ٠أس٣ت) ؟ ٓٝب عٔغ (ٓؾشس) ؟ ٓٝب ٓؼبد (أؿِ )٠؟
ةٓ -برا ٣ؾت ٓشٝإ إٔ  ٌٕٞ٣كٓ ٠غزوجَ ؽ٤برًٔ ، ٚب رل ٖٓ ْٜاألث٤بد اُغبثوخ ؟
عـٓ -ب ػَٔ أُؾشس ًٔ ،ب رل ٖٓ ْٜاألث٤بد اُغبثوخ ؟
دٓ -ب اُغٔبٍ ك ٠ه ٍٞاُشبػش ٓ " :ؾشسا أس٣ت – أؿِ ٖٓ ٠اُزٛت " ؟
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االعْ أُلشد:
 ًَ ٠ٛاعْ دٍ ػِٝ ٠اؽذ ٓضَ ( سعَ – هِْ ) اٝ ٝاؽذح ٓضَ ( كزبح – ًشاعخ )
األعٔبء أُلشدح
ٔٓ .زًشح ٓ :ضَ ( ٗجبد – ُ –ٕٞؿزاء – ػغ٤ت – ؿش٣ت – ٛزا – ) ٞٛ
ٓضَ ( ؽششح – طـ٤شح – شغشح – ٛز) ٢ٛ – ٙ
ٕٓ .إٗضخ:
االعْ أُلشد  ٌٕٞ٣اعْ ئٗغبٕ أٗ ٝجبد أ ٝؽٞ٤إ أ ٝطلخ أ ٝاعْ ئشبسح أ ٝػٔ٤شا.

االعْ أُض٘٠
أُض٘ :٠اعْ ٣ذٍ ػِ ٠اص٘ ٖ٤أ ٝاص٘ز ٌٕٞ٣ٝ ،ٖ٤ك ٢آخش أُض٘ ( ٠إ ) أ) ٖ٣ ( ٝ
ٓضَ ( سعالٕ – رِٔ٤زإ – ؽبئشربٕ – ؽبئشإ – ٓؼِٔبٕ )
( سعِ – ٖ٤رِٔ٤ز – ٖ٣ؽبئشر – ٖ٤ؽبئشٓ – ٖ٣ؼِٔز) ٖ٤
٣ظبؽ أُض٘( ٖٓ ٠أُلشد  +إ ا) ٖ٣ ٝ
ٓضَ ٓ :غِْ  +إ = ٓغِٔبٕ
رؼبف( االُق ٝاُ٘ )ٕٞاُ ٠أُلشد ك ٠ؽبُخ اُشكغ ( ٓجزذا ا ٝخجش ا ٝكبػَ )
 ٌٕٞ٣ٝاالعْ كٛ ٠ز ٙاُؾبُخ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼخ االُق الٗٓ ٚض٘٠
ٓضَ ٓ :غِْ ٓ = ٖ٣+غِٖٔ٤
رؼبف( اُ٤بء ٝاُ٘ ) ٕٞاُ ٠أُلشد ك ٠ؽبُز ٠اُ٘ظت ( ٓلؼ ٍٞث) ٚ
٣ٝؼشة كٛ ٠ز ٙاُؾبُخ ٓلؼ ٍٞث٘ٓ ٚظٞة ٝػالٓخ ٗظج ٚاُ٤بء الٗٓ ٚض٘٠
ا ٝاُغش ( ارا عجو ٚؽشف ٖٓ ؽشٝف اُغش )
٣ٝؼشة كٛ ٠ز ٙاُؾبُخ اعْ ٓغشٝس ٝػالٓخ عش ٙاُ٤بء الٗٓ ٚض٘٠
ٓضبٍ :أػشة ٓب ٣أر٢
ًزت اُُٞذ ك ٢اٌُشاعزٖ٤
ًزت اُُٞذ اُذسعٖ٤
اُُٞذإ ٗش٤طبٕ
اٌُشاعز :ٖ٤اعْ ٓغشٝس ٝػالٓخ
اُذسعٓ : ٖ٤لؼ ٍٞث٘ٓ ٚظٞة
اُٞاُذإٓ:جزذأ ٓشكٞع ثبألُق ألٗٚ
عش ٙاُ٤بء ألٗٓ ٚض٘٠
ثبُ٤بء ألٗٓ ٚض٘٠
ٓض٘٠
ٗش٤طبٕ:خجش ٓشكٞع ثبألُق ألٗٚ
ٓض٘٠
ِٓؾٞظخ ٛبٓخ :
٘ٛبى ًِٔبد ر٘ز ٢ٜثـ ( إ ) أ٤ُٝ ) ٖ٣ ( ٝغذ ٓض٘ٓ ٠ضَ ( ؽغ ٖ٤ـ ػٔبٕ ـ سٓؼبٕ – ؽ٤شإ – رغٌ– ٖ٤
اُخبُو ٖ٤ـ عجبٕ ـ اُغٞداٗـ شؼجبٕ )
( ِ٣ؼجبٕ – ٣زاًشإ ) كؼالٕ ٝال ٣ظِؾبٕ إٔ ٌٗٞ٣ب ٓض٘٠

االعْ اُغٔغ
ٓ ٞٛبدٍ ػِ ٠اًضش ٖٓ اص٘ ٖ٤ا ٝاص٘زٖ٤
( ٓبٛشٗ – ٕٝش٤ط – ٕٞػبِٜٓ٘ٓ – ٕٞذع) ٕٞ
٘ٛبى عٔٞع ر٘ز ٢ٜثـ ( ٓ ٝ ) ٕٝضَ
٘ٛبى عٔٞع ر٘ز ٢ٜثـ ( ٓ ) ٖ٣ضَ ( الػج – ٖ٤طبٗؼ – ٖ٤خبػؼٓ – ٖ٤ذسع) ٖ٤
٘ٛبى عٔٞع ر٘ز ٢ٜثـ (اد ) ٓضَ ( ؽج٤جبد – ًبرجبد – شبػشاد – هلضاد )
٘ٛبى عٔٞع ر٘ز ٢ٜثٜ٘ب٣بد أخشٓ ٟضَ ( ػغبئت -ػلبدع – ًزت – أهالّ )

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ

66

سلسلة ابن عاصم 1029

الصف الرابع االبتدائً

فً اللغة العربٌة

الفصل الدراسً الثانً

ٓطبثوخ اُلؼَ ُِلبػَ رأٗ٤ضب ٝرزً٤شا
اُذسط

عؼبد
ًزجذ
ربء اُزأٗ٤ش اُلبػَ ٓإٗش
اُؾجٞة
اُذعبعخ
رأًَ

ربء اُزأٗ٤ش ُؾوذ آخش أُبػ.٢
ربء اُزأٗ٤ش ك ٢أ ٍٝاُلؼَ أُؼبسع

ربء اُزأٗ٤ش اُلبػَ ٓإٗش
ًزت ٓؾٔذ اُذسط
ٌ٣زت ٓؾٔذ اُذسط
ال ٞ٣عذ ربء رأٗ٤ش ك ٠ا ٍٝأُؼبسع ا ٝاخش أُبػ ٠ألٕ اُلبػَ ٓزًش
ِٓؾٞظبد ٛبٓخ
( ٣ؼَٔ اُؼبَٓ ٣ /ششػ أُؼِْ ٣ /ضٝس)...
اُلؼَ أُؼبسع اُز٣ ١جذأ ثـ( ٌٕٞ٣ )١كبػِ ٚاعٔب ٓزًشا
( رإد ١اُطبُجخ  /رأًَ اُوطخ  /رٌبكئ)...
اُلؼَ أُؼبسع اُز٣ ١جذأ ثـ(د)  ٌٕٞ٣كبػِ ٚاعٔب ٓإٗضب
( ٗبدد اُج٘ذ  /أسػؼذ األّ )
اُلؼَ أُبػ ٢اُز٘٣ ١ز ٢ٜثـ(د)  ٌٕٞ٣كبػِ ٚاعٔب ٓإٗضب
ٛٝزا ٣ؼ٘٢
ئٕ اُزبء ال رذخَ ػِ ٠اُلؼَ أُؼبسع أ ٝاُلؼَ أُبػ ) ٢ئرا ًبٕ اُلبػَ اعٔب ٓزًشا.
ئٕ اُزبء رذخَ ػِ ( ٠ثذا٣خ اُلؼَ أُؼبسع  /أٜٗ ٝب٣خ اُلؼَ أُبػ ) ٢ئرا ًبٕ اُلبػَ اعٔب ٓإٗضب.
ٛٝزا ٓب رو ُٚٞاُوبػذح ا٥ر٤خ
اُوبػذح
ال رذخَ اُزبء ػِ ٠اُلؼَ اٍ( أُبػ / ٢أ ٝأُؼبسع ) ئرا ًبٕ اُلبػَ اعٔب ٓزًشا.
رذخَ اُزبء ػِ ٠آخش اُلؼَ أُبػ ،٢ئرا ًبٕ اُلبػَ اعٔب ٓإٗضب.
رذخَ اُزبء ػِ ٠أ ٍٝاُلؼَ أُؼبسع ،ئرا ًبٕ اُلبػَ اعٔب ٓإٗضب.

أدٝاد االعزلٜبّ :
ً٤ق ٌٗ ّ ٕٞعإاال ؟
ػالٓخ االعزلٜبّ
+
أُغزل ْٜػ٘ٚ
أداح االعزلٜبّ +
؟
رزٛت ئُ ٠أُذسعخ
ً٤ق
ٓب  ٢ٛأدٝاد االعزلٜبّ ٓٝب ٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ب ؟
أدٝاد االعزلٜبّ ٢ٛ
ثٌبس أكؼَ أطؾبث٢
ٖٓ أكؼَ أطؾبثي ؟
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ اُؼبهَ
( ٖٓ )
ك٢
ٓز ٠رزٛت ئُ ٠أُذسعخ ؟
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ اُضٓبٕ
( ٓز) ٠
اُظجبػ
ك ٢أُؼبد١
أٓ ٖ٣ذسعزي ؟
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ أٌُبٕ
( أ) ٖ٣
ٕ٘ ؽبُجب
ًْ ؽبُجب ك ٢كظِي ؟
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ اُؼذد
( ًْ )
عؼ٤ذا.
ً٤ق رزٛت ئُ ٠أُذسعخ ؟
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ اُؾبُخ
( ً٤ق )
أًزت اُذسط.
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ ش٢ء ؿ٤ش ػبهَ ٓبرا رٌزت
( ٓبرا ٓ /ب )
ٌُ ٢أرلٞم
أداح اعزلٜبّ رغأٍ ػٖ اُغجت ُٔبرا رزاًش ؟
( ُٔبرا )
ٗؼْ
أداح اعزلٜبّ ُإلصجبد ثـ( ٗؼْ) أُِ٘ ٝل ٢ثـ( ال )  َٛرظِ ٢؟
( ) َٛ
ال
 َٛأٗذ َٜٓٔ؟
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أدٝاد اُ٘ل – ُْ ( : ٠ال – ُٖ )
اٗظش ئُ ٠األٓضِخ ا٥ر٤خ:
( لــم )

لم ٌؤت أحمد من العمل.
لم ٌحضر الطالب الحصة.
لم تذهب هند إلى النادي.
لم أكتب اسمً.

( لــــن )

( ال )

لن اسمع كالم الكذوب.
لن تذهب فاطمة إلى القصر.
لن ٌقرأ عمر الدرس.
لن نرى الشر منتشرا.

ال ٌلعب المجتهد.
ال تهمل المتفوقة.
أنت طالب ممتاز وال شك.
ال مانع من الراحة قلٌ ًال.

( ال  ( +االعْ  /اُلؼَ)
( ُٖ  +اُلؼَ أُؼبسع )
ٗلُ ( ٢العْ ٝاُلؼَ )
ؽذس ٓ٘ل ٢ك ٢أُغزوجَ
ُٖ ٣ؾذس ك ٢أُغزوجَ
اُلؼَ ثؼذٛب ٓشكٞع
اُلؼَ ثؼذٛب ٓ٘ظٞة
ٝػالٓخ سكؼ ٚاُؼٔخ
ٝػالٓخ ٗظج ٚاُلزؾخ

( ُْ  +اُلؼَ أُؼبسع )
ؽذس ٓ٘ل ٢ك ٢أُبػ٢
ُْ ٣ؾذس ك ٢أُبػ٢
اُلؼَ ثؼذٛب ٓغضّٝ
ٝػالٓخ عضٓ ٚاُغٌٕٞ
اُوبػذح
ٖٓ أدٝاد اُ٘ل – ُٖ – ُْ ( ٢ال )
األداح ( ُْ ) رذخَ ػِ ٠اُلؼَ أُؼبسع ،كزل٤ذ ٗل ٢اُؾذس ك ٢أُبػ.٢
األداح ( ُٖ ) رذخَ ػِ ٠اُلؼَ أُؼبسع ،كزل٤ذ ٗل ٢اُؾذس ك ٢أُغزوجَ.
أٓب األداح ( ال ) كزذخَ ػِ ٠االعْ ٝاُلؼَ ُز٘ل ٢أَّ٣ب ٜٓ٘ٔب

(( أٌُزجبد ك ٠أُذاسط ػبٓشح ثبٌُزت اُ٘بكؼخ ُزُي ٣وجَ اُزالٓ٤ز ػِٜ٤ب ك ٠ٜر٘ٔ ٠أُؼشكخ ))
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ
ة -اعزخشط ٖٓ اُوطؼخ ( ٓجزذأ – كؼال ٝأػشث – ٚؽشكب ٝثٞٗ ٖ٤ػ) ٚ
( ظشف صٓبٕ )
ط -ػغ ًِٔخ ٓ٘بعجخ ٌٓبٕ اُ٘وؾ  -أعبكش ئُ ٠اُـشدهخ ....................
( ػٔ٤ش ؿبئت )
  ................أؽت ٓذسعز ( ٠ػٔ٤ش ٓزٌِْ ) ٞٓ ................ -اؽ٘ ٕٞثبسػٕٞد  -رٜزْ أُؼِٔخ ثبُزؼِ ( ................................................... ْ٤ؽ ٍٞاُغِٔخ ٖٓ كؼِ٤خ ئُ ٠ئعٔ٤خ )
ٛـ  -اُؼبُْ اُ٘بثؾ روذس ٙاُذُٝخ  ( ................................................صٖ ٝاعٔغ )
(( أٗؼْ هللا ػِٓ ٠ظش ثغٓ ٞؼزذٍ ٝعٔبء طبك٤خ ؛ ٓظش ثِذ األٖٓ ٝاألٓبٕ ٣أر ٠ئُٜ٤ب اُغ٤بػ ط٤لـب ٝشزبء ))
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ
ة -اعزخشط ( اعٔب ٝ ،كؼال ٝ ،ؽشكب ).........................................................................
( كؼَ ٓؼبسع )
ط – أًَٔ  .......................... -اُلالػ اُؾوَ
( كبػَ ٝاػجط) ٚ
 ٌ٣بك٠ء  ...............................اُزِٔ٤ز( ٓلؼ ٍٞثٝ ٚاػجط) ٚ
 اشزش٣ذ .....................................د -اُزِٔ٤ز أُزلٞم ٘٣بٍ اُغبئضح ..................................................................صٖ اُغِٔخ اُغبثوخ
(( كؼَ األّ ػِ ٠األث٘بء ًج٤ش  ،ك ٠ٜرشػ ٠أث٘بءٛب ٝرؾشص ػِ ٠رؼِٝ ْٜٔ٤رغٜش ُ٤ال ػِ ٠ساؽز)) ْٜ
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ
ة -اعزخشط ( ظشكب ٝ ،ثٞٗ ٖ٤ػ . ٚخجشا ٝاػجط) ٚ
ط  -ػغ اعٔب ٓ٘بعجب ٝاػجطٗ .................................. - ٚش٤ؾ
 أُإٖٓ ٣ذخَ ٓ - ........................ظش .................................ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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 ٣غزظَ ................رؾذ اُشغشح  -أرٛت ئُ ٠أُذسعخ ................(( اُؼبَٓ أُظشٓ ٟضبٍ ُِغذ ٣ؼَٔ ُٜٗ َ٤بس ُ٤شكغ ٖٓ شإٔ ٝؽ٘ ٚكبؽشص ػِٜٗ ٠ؼخ ٝؽ٘ي ُ٤ؼْ اُشخبء ))
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ..............................................................................................
ة -اعزخشط ٖٓ اُوطؼخ
( عِٔخ ئعٔ٤خ ٝؽذد سًٜ٘٤ب  ،كؼال ٝأػشث........................................................................) ٚ
طٛ -زا  ٞٛاُزِٔ٤ز اُز ٟراًش دسٝع................................................................ ٚصٖ ٝاعٔغ اُغِٔخ
(( سعبٍ اُششؽخ ٣ؾلظ ٕٞاألٖٓ ٝاُ٘ظبّ ك ٢اُٞؽٖ ٣ٝ ،ؾشع ٕٞأُزبعش ٝأُ٘بصٍ  ،ك٘٤بّ أُٞاؽٖ  ٞٛٝآٖٓ ك٤ب
أث٘بء اُٞؽٖ  :عبػذٝا سعبٍ اُششؽخ ك ٢أداء ػِٔ.)) ْٜ
ٔ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ .............................................................................................
............................................................................................
ٕ -اعزخشط ٖٓ اُوطؼخ  :آ -جزذأ ٝ ،ث ٖ٤ػالٓخ ئػشاث............................ .ٚ
ةٓ -لؼٞال ث ................ .ٚط -عٔؼب ٝ ،ارًش ٓلشد .................. .ٙد -عِٔخ كؼِ٤خ ٝ ،ؽذد سًٜ٘٤ب ........... .
ًٖ (( -شّ أُذ٣ش أُغذ ك ٢ػِٔ .)) ٚؽ ٍٞاُغِٔخ اُغبثوخ ئُ ٠أُض٘ٝ ٠اُغٔغ ٝ ،ؿ٤ش ٓب ِ٣ضّ.
............................................................................................
............................................................................................
((٣غِظ اُزِٔ٤ز اُزً٣ ٢غِظ ك ٢اُلظَ ٓ٘زجٜب ٣ٝ ،غزٔغ ئُ ٠ششػ أُؼِٔ٘ٓ ٞٛٝ ٖ٤زج٣ٝ ، ٚزاًش دسٝع ٚؽجب ك٢
اُؼِْ)) .
ٔ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ .............................................................................................
............................................................................................
ٕ -اعزخشط ٖٓ اُوطؼخ  :كبػالٓ ..............................جزذأ ........................ .عٔغ ٝثٞٗ ٖ٤ػ................. .ٚ
ٖ (( -عِٔذ ػِ ٠طذ٣وب )) طٞة اُخطأ ك ٢اُؼجبسح اُغبثوخ.
............................................................................................
« ٖٓ أُؼشٝف إٔ اُؼَٔ ؽن ٝ ٞٛٝاعتٝ ،رٌشُ ْ٣إلٗغبٕ ًَٝ ،ػَٔ ٣و ّٞث ٚاإلٗغبٕ ٣شكغ ٖٓ شأٗ ٚثششؽ إٔ ٌٕٞ٣
شش٣لب٣ ،إد ١ث ٚاإلٗغبٕ ٝظ٤لخ اعزٔبػ٤خ ٓشٓٞهخ
( أ ) أػشة ٓب رؾز ٚاُخؾ............................................................................................:
............................................................................................
(ة) اعزخشطًِٔ - :خ ثٜب ٔٛضح هطغ -.......................... .كؼال ٝثٞٗ ٖ٤ػ....................... ٚ
 ػٔ٤شا ٓ٘لظال ،صْ ػؼ ٚك ٢عِٔخ ُغٔغ أُزًش ٝأُإٗش .........................(عـ) أُؼِٔخ اُظبُؾخ رؼِْ أث٘بءٛب  .صٖ ٝاعٔغ اُغِٔخ اُغبثوخ.
 ..................................... ........................................« ٓذسعزي  ٢ٛث٤زي اُضبٗ ،٢كٜ٤ب روؼ ٢أٝهبرب ًض٤شح ،كؾبكع ػِٓ ًَ ٠ب كٜ٤بٝ ،ػِ٤ي ثبُغذ ٝاالعزٜبدٝ .أُذسعخ رؼِْ
األث٘بء األدة ٝاُؼِْ ؽز٣ ٠شجٞا سعبال طبُؾ.»ٖ٤
(أ) أػشة ٓب كٞم اُخؾ............................................................................................:
............................................................................................
(ة) اعزخشط ٖٓ اُوطؼخ ٓب ًِٔ -ٔ :٢ِ٣خ ثٜب ٔٛضح ٝطَ ٝأخش ٟثٜب ٔٛضح هطغ.....................،.....................
ٕ -عٔغ رٌغ٤ش -ٖ.................ػٔ٤شا -ٗ .................خجشا -٘.................أعِٞة أٓش................. .
(عـ) (ٛزا  ٞٛاُز٣ ١ؾبكع ػِ ٠أُذسعخ) ؽ ٍٞاُغِٔخ ُِٔض٘ٝ ٠اُغٔغ.
...............................................-.....................................
" أٌُزجبد ك ٢أُذاسط ػبٓشح ثبٌُزت اُ٘بكؼخ ُِزالٓ٤ز؛ ُزُي ٣وجِ ٕٞػِٜ٤ب سؿجخ ك ٢ص٣بدح ٓؼبسكٝ ،ْٜر٘ٔ٤خ ٓؼِٓٞبرْٜ؛
ؽز٣ ٠ظجؾٞا ٓٞاؽ٘ ٖ٤طبُؾ."ٖ٤
( أ ) أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ك ٢اُؼجبسح اُغبثوخ.
(ة) اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ ( :عٔغ ٓإٗش عبُٔب – عبسا ٓٝغشٝسا – كؼال ٝثٞٗ ٖ٤ػ.) ٚ
....................................................................................................
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(عـ) أُؼِٔخ ٜٓزٔخ ثزؼِ ْ٤اُلز٤بد ( .اعؼَ أُجزذأ عٔغ ٓإٗش عبُٔبٝ ،ؿ٤ش ٓب ِ٣ضّ )
..........................................................................................
" اُغالّ أٖٓ ٝسخبء ،ث ٚرزْ األُلخ ٝاُظلبء ث ٖ٤األكشاد٣ٝ ،شؼش اُ٘بط ثبُطٔأٗ٘٤خ ،كز٘شؾ اُؼوٝ ،ٍٞرٌضش أُخزشػبد
اُؾذ٣ضخ اُز ٢رش٣ؼ اُؼبَٓٝ ،رض٣ذ اإلٗزبط ،ك٤ؼْ اُخ٤ش ٝاُشخبء".
( أ ) أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ك ٢اُؼجبسح اُغبثوخ.
(ة) اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخٓ ( :لؼٞال ثٓ – ٚجزذأ – كبػالٓ -ؼطٞكب ٓٝؼطٞكب ػِ.) ٚ٤
....................................................................................................
(عـ) أًَٔ ًَ عِٔخ ثٔب ٓ ٞٛطِٞة أٓبٜٓب٣ ............ -ٔ -:لٞص ٕٝك ٢اُغجبمٓ [ .جزذأ ]
[ ٓض٘] ٠
ٕ٣ -زوٖ  ...........ػِٔ ْٜك ٢اُؾوَ [ .عٔغ ٓزًش عبُْ ] ٖ -اشزش٣ذ  .........عذ٣ذ.ٖ٣
( د ) ػغ عإاال ُإلعبثخ ا٥ر٤خ " :سعٔذ كً ٢شاعخ اُشعْ عٌٔب ِٓٗٞب ".
....................................................................................................
(ٛـ) " ٣زوٖ اُظبٗغ اُؼَٔ ك ٢أُظ٘غ " صٖ ،صْ اعٔغ ًِٔخ (اُظبٗغ)ٝ ،ؿ٤ش ٓب ِ٣ضّ.
....................................................................................................
[ ٓض٘ٓ ٢زًش ]
( )ٝأًَٔ ًَ عِٔخ ثٔب ٓ ٞٛطِٞة أٓبٜٓب -ٔ -:صاسٗ................... ٢
ٕ٣ -زوشة  ...........ئُ ٠هللا ثبُظالح [ عٔغ ٓزًش عبُْ ] ٖ ......... -أُغزٜذاد ٗبعؾبد [ .عٔغ ٓإٗش عبُْ ]
[ كبػَ ]
ٗ ......... -رؾت اُلٞاً ٚ؟ [ؽشف اعزلٜبّ ٓ٘بعت ] ٘ -أػغج٘.......... ٠أُزلٞهٕٞ
" ؽؼش اُغبئؼ ئُ ٠اُوبٛشحٝ ،صاس ٓزؾلب ،صْ رٛت ئُ ٠اُغ٤ضحٝ ،شبٛذ األٛشاّ ٝا٥صبس اُلشػ٤ٗٞخٝ ،ػ٘ذٓب ؿبدس اُوبٛشح
ٝػذ ثض٣بسرٜب ٓشح أخش ،ٟؽ٤ش ٣وؼ ٠اُظ٤ق ػِ ٠شٞاؽئ ًَ ٖٓ اُجؾش ٖ٣األؽٔش ٝأُزٞعؾ ".
( أ ) أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ك ٢اُؼجبسح اُغبثوخ.
..........................................................................................
..........................................................................................
(ة) اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ ( :عٔغ ٝثٞٗ ٖ٤ػٓ – ٚض٘ ًَ – ٠عِٔخ ٓج٘٤ب اُشً٘)ٖ٤
....................................................................................................
(عـ) " اُلزبح أُغزٜذح ٓؾجٞثخ " اعؼَ اُؼجبسح اُغبثوخ ُِٔض٘ٝ ،٠اُغٔغ أُإٗشٝ ،ؿ٤ش ٓب ِ٣ضّ.
....................................................................................................
د  -رخ٤ش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞعُٔ ٖ٤ب رؾز ٚخؾ :
ٔ -اعٔغ اُ٘ظ٤ؾخ ( .أُق ٝطَ – ٔٛضح هطغ) ٕ -أُؼت ك ٢اُ٘بد( . ١أُق ٝطَ – ٔٛضح هطغ)
(أُق ٝطَ – ٔٛضح هطغ)
ٖ -اثزؼذ ػٖ األششاس .
ٛـ  -اعزل ْٜػٖ :
ٔ -اُٜٞا٣خ اُز٣ ٢ؾجٜب طذ٣وي  -ٕ .............................. .ػذد اٌُزت اُز ٢كٌٓ ٢زجز................... . ٚ
ٖٝ -هذ طالح اُلغش  -ٗ ......................................اُظذ٣ن اُز ١صاسى أٓظ .............................. .
 -ٝػغ عإاال ٌَُ عٞاة ٓٔب ٣أر: ٠
ٔٗ -ؼْ  ،هشأد اُِٞؽبد اإلسشبد٣خ  -ٕ .......................ال ٓ ،ب خبُلذ ٓٞ٣ب هٞاػذ أُشٝس.........................
ٖ -أع٤ش ػِ ٠اُشط٤ق األ ٖٓ ٖٔ٣اُطش٣ن  -ٗ .........................أرٛت ئُ ٠اُؾذ٣وخ  ّٞ٣اُغٔؼخ .................... .

اُ٘ٔٞرط األٍٝ
أٝال  :اُزؼج٤ش  :رؾش ػٖ  ّٞ٣شْ اُ٘غٓٝ ، ْ٤ظبٛش كشػ اُ٘ب ثٓٝ ، ٚب ٣ؼٞد ػِ ٠اُ٘بط ٖٓ اُ٘ضٛخ ك. ٚ٤
صبٗ٤ب  :اُوشاءح ٞٓ ٖٓ :ػٞع ( كٌشح سائؼخ )
" ك ّٞ٣ ٠اُخٔ٤ظ أُبػ ، ٠هِذ ألث٘ٛ : ٠بى كٌشح أٝد إٔ أعزش٤شى ك ٠ر٘ل٤زٛب  .اثزغْ أثٝ ٠هبٍ:أٗذ دائٔب طبؽت
أكٌبس عِٔ٤خ "
ٓب ٓشادف "أعزش٤شى" ٓٝ ،ؼبد "عِٔ٤خ" ٝ ،عٔغ "كٌشح" ؟
ٔ-
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ٓز ٠رٛت ٓشٝإ ألث ٚ٤؟ ُٔٝبرا ؟
ٕ-
ٓب اُلٌشح اُز ٠أساد ٓشٝإ إٔ ٘٣لزٛب ؟
ٖ-
صبُضب  :أُؾلٞظبد  :هبٍ اُشبػش :
ثـــــــذس رألأل ًــبُذسس ٝعؾ اُذعٜ٣ ٠ذ ٟاُجشش
ٜ٣ذُ٘ ١ب أؽِ ٠اُظـــٞس
ك ٠اُٜ٘ش ٣شعْ ُٞؽخ
أ ) ٛبد ٓشادف ( اُذع ، ............. ) ٠عٔغ ( ثذس ) ٓ ، ..........ؼبد ( َٜ٣ذٓ ، ............ ) ٟلشد ( اُذسس ) ...........
ة) أ٣ ٖ٣شعْ اُؤش ُٞؽخ ُظٞسر ٚاُغِٔ٤خ ؟
عـ) ٓب كؼَ اُؤش ػِ ٠اُجشش؟
د) ٝػؼ اُغٔبٍ ك ٠ه ٍٞاُشبػش ( ثذس رألأل ًبُذسس )
ٛـ) اًزت ٓٔب رؾلع ٓب ٣ؼجش ػٖ اُغِٔخ ا٥ر٤خ ٗ ( :لشػ ًض٤شا ثبُ٘ظش ئُ ٠اُؤش ٝطٞسر ٚاُغِٔ٤خ )
ٛ -ٝبد ٖٓ األث٤بد ًِٔ :خ رذٍ ػِ ٠اُؾشًخ ًِٔٝ ،خ رذٍ ػِ ٠اُِ. ٕٞ
ساثؼب  :اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ :
" أُبء أعبط اُؾ٤بح ٣ٝ ،ؼ٤ش اإلٗغبٕ ػًِٝ، ٚ٤زُي اُٞ٤إ ٝاُط٤ش ٝاُ٘جبد ٗ ٚ٘ٓٝ ،ششة ٗٝغزؾْ ٝ ،ث٘ٗ ٚظق ًَ
شئ  ٚ٘ٓٝ ،أ٣ؼب ٗظطبد اُغٔي ٗٝ ،ؾٖ ٗغزخذّ أُبء ك ٠أؿشاع ٓخزِلخ رل٤ذٗب ك ٠ؽ٤بر٘ب "
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ك ٠اُؼجبسح اُغبثوخ ..
ة -اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ ( :كؼال – اعٔب ٓلشدا – ؽشكب – عٔؼب – عِٔخ اعٔ٤خ – ػٔ٤شا ُِٔزٌِْ)
عـ( -اُذسٝط – اُزِٔ٤ز – ٣غززًش) سرت أٌُِبد اُغبثوخ  ،ثؾ٤ش رٌ ٕٞعِٔخ اعٔ٤خ ٓشح ٝ ،عِٔخ كؼِ٤خ ٓشح أخش. ٟ
د -ػغ ٌٓبٕ اُ٘وؾ أداح ٗل٘ٓ ٠بعجخ كٔ٤ب ٣أر ............. : ٠أُؼت كٝ ٠عؾ اُشبسع .

اُ٘ٔٞرط اُضبٗ٠
أٝال  :اُزؼج٤ش ٔ(-اُـذ٣ش – ػغبئت – اُؤبٓخ) ػغ أٌُِخ أُ٘بعجخ ٖٓ أٌُِبد اُغبثوخ كٌٓ ٠بٜٗب ٖٓ اُغَٔ ا٥ر٤خ :
ٔ٣ -ض َ٣أ َٛاُوش٣خ  ٖٓ ......اُشٞاسع ٣ -ٕ .غجؼ اُجؾ ك -ٖ ........ ٠رشُِ ّٞ٣ ًَ ٟؼِْ  ......ع٤ذح .
صبٗ٤ب  :اُوشاءح ٞٓ ٖٓ :ػٞع (أٗب ٝاألطذهبء) :
" ًْ ًبٗذ كشؽخ األطذهبء اُغذد ًٝزُي كشؽخ األطذهبء اُوذآًٝ ، ٠بٕ ًَ ٓ٘٣ ْٜزؼشف ئُ ٠ا٥خش ٝٝ ،عذٗب أٗلغ٘ب
ٓضَ اإلخٞح ِٗ ،ؼت ٓؼب ٗٝ،ؼؾي ٓؼب ٝ ،أخزٗب ٗزؾبٝس ؽ ٍٞأعَٔ اُؼجبساد ػٖ اُظذاهخ ٝاألطذهبء " .
أٛ -بد ٓلشد (اُؼجبساد) ٓٝ ،ؼبد (األطذهبء) ؟
ةٓ -برا ؽذس ثؼذ ؽؼٞس األطذهبء اهذآٝ ٠األطذهبء اُغذد ئُ ٠ث٤ذ ٓشٝإ ؟
عـ ٖٓ-اُز ٟدػب األطذهبء اُوذآٝ ٠األطذهبء اُغذد ئُ ٠ث٤ز ٚ؟ ٝػالّ ٣ذٍ رُي ؟
صبُضب  :أُؾلٞظبد  :أ -أًَٔ ٌٓبٕ اُ٘وؾ ٓ ،غزؼ٘٤ب ثبٌُِٔبد اُز ٠ث ٖ٤اُوٞع( : ٖ٤اُشٞاسع – أً – ٕٞاُجٞ٤د)
أؽت إٔ ٜ٘ٓ ...................ذعب أٓ ٖ٤أخطؾ  .......................ثبُؼِْ ٝاُلٕ٘ٞ
ٝأسعْ ُِ٘ .......................بط اُؼبثشٖ٣
ةٓ -ب ٓؼ٘( ٠اُؼبثش )ٖ٣؟ ٓٝب عٔغ (ٜٓ٘ذط) ؟ ٓٝب ٓلشد (اُل٘ )ٕٞ؟ ٓٝب ٓؼبد (أؽت) ؟
عـ ٖٓ -هبئَ األث٤بد اُغبثوخ ؟
ساثؼب  :اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ :
" روذّ اُؼِْ ك ٠اُؼظش اُؾذ٣ش روذٓب ًج٤شا  ،كوذ ظٜش ًض٤ش ٖٓ أُخزشػبد اُؾذ٣ضخ ك ٠ؽ٤بر٘ب  ٖٓٝ ،أٓضِزٜب :
اُزِ٤لضٝ ، ٕٞ٣اُزِ٤ل ٕٞأُؾٔٝ ، ٍٞأعٜضح أٌُجٞ٤رش ٝ ،ؿ٤شٛب ٖٓ األعٜضح اُز ٠رغزخذّ ك ٠أُ٘بصٍ ٝ ،أُخزشػبد
اُؾذ٣ضخ رش٣ؼ اإلٗغبٕ ٝ ،رٞكش اُغٜذ ٝاُٞهذ ٝاُزغِ٤خ ٝأُزؼخ " .
أ -أػشة ٓب رؾز ٚخؾ ك ٠اُؼجبسح اُغبثوخ .
ة -اعزخشط ٖٓ اُؼجبسح اُغبثوخ (اعٔب ٝ ،كؼال ٝ ،ؽشكب – اعٔب ٓلشدا – عٔؼب ٝ ،ارًش ٓلشد – ٙعِٔخ اعٔ٤خ)
عـ .......... -رششم اُشٔظ ؟ (ػغ أداح اعزلٜبّ ٓ٘بعجخ ٌٓبٕ اُ٘وؾ) .
د " -رزلزؼ األصٛبس ك ٠اُشث٤غ " ثٞٗ ٖ٤ع ٛز ٙاُغِٔخ  ،صْ ارًش سًٜ٘٤ب األعبع. ٖ٤٤

اُ٘ٔٞرط اُضبُش
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أٝال  :اُزؼج٤ش  -ٔ :ثؼذ أ٣بّ رجذأ اُؼطِخ اُظ٤ل٤خ  .رؾذس ػٔب رو ّٞث ٖٓ ٚأػٔبٍ ٓل٤ذح ٞٛٝا٣بد ٗبكؼخ .
ٕ -سرت ًِٔبد ًَ عطش ؛  ًٕٞٝعِٔخ ٓلذح :
ٔ -روذّ – اُـزاء – ُٔال – ٖ٤٣األعٔبى – اُ٘بط – ٖٓ .
ٕ -اُـالف – أُؾ٤ؾ – ٣زأُق – اُغ – ٟٞثبألسع – اُٜٞاء – ؽجوبد – ٖٓ .
ٖٓ -ذاخٖ – ٓظذس – أُظبٗغ – اُج٤ئخ – ُزِٞس .
صبٗ٤ب  :اُوشاءح ٞٓ ٖٓ :ػٞع ( أٗب ٝاألطذهبء )
" رزًشد االّٕ اُ ّٞ٤ػ٘ذ هذ ٠ٓٝئُٓ ٠ذسعزً٘ ، ٠ذ ٝهزٜب أشؼش ئٗ٘ ٠ثال أطذهبء ٝهذ اٗزوِذ ئُٓ ٠ذسعخ أخش ٟألٕ
ٝاُذ ٟاٗزوَ ئُ ٠ػَٔ عذ٣ذ كٓ ٠ذ٘٣خ أخش. " ٟ
أ) ػغ ػالٓخ ( √ ) أٓبّ اُؼجبساد اُظؾ٤ؾخ ٝػالٓخ ( × ) أٓبّ اُؼجبساد اُخبؽئخ :
ٕ -هبُذ أٓ٤شح اُظذ٣ن ٓشاّح طذ٣و) ( ٚ
ٔ ًَ -أطذهبئ ٠اُغذد ال ٣ؾج ٕٞأُذسعخ ( )
ٖ -رؼشف ٓشٝإ ػِ ٠أطذهبء عذد ( )
ة) ٓبرا رزًش ٓشٝإ ًٔب رل ٖٓ ْٜاُؼجبسح اُغبثوخ ؟
عـ) طق ٓب ؽذس ثؼذ ؽؼٞس األطذهبء اُوذآٝ ٠اُغذد ئُ ٠ث٤ذ ٓشٝإ ؟
ٖٞٓ ٖٓ -ػٞع (كٌشح سائؼخ) :
" ػؾٌذ أٓ ، ٠هبُذ  /روظذ ٤ٓٞ٣بد  ،أرش٣ذ إٔ رغغَ ٤ٓٞ٣بري ٝ ،أٗذ كٛ ٠ز ٙاُغٖ اُظـ٤شح ؟ ! ثٔ٘٤ب هبُذ أخز: ٠
ُوذ هشأد (األ٣بّ) ُؼٔ٤ذ األدة اُؼشث( ٠ؽ ٚؽغ )ٖ٤اُزً ٠بٕ ٣زؾذس ك ٠عضء ٜٓ٘ب  ،ػٖ ؽلُٞزًٔ ، ٚب ٣ش٣ذ ٓشٝإ إٔ
٣لؼَ " .
أ -أًَٔ ٓب ٣أرٓ : ٠ؼ٘( ٠رغغَ) ٓٝ ،..........لشد (األ٣بّ) ٝ ، ..........عٔغ (عضء) ٓٝ ، ........ؼبد (ػؾٌذ) .........
ةُٔ -برا ػؾٌذ األّ ؟
عـٓ -برا هبُذ األّ ُٔشٝإ ًٔ ،ب رل ٖٓ ْٜاُؼجبسح اُغبثوخ ؟
دٓ -ب اعْ اٌُزبة اُز ٟهشأر ٚأخذ ٓشٝإ ؟  ٖٓٝاُز ٟأُل ٚ؟
ٛـٓ -ب اُز٣ ٟش٣ذ ٓشٝإ إٔ ٣لؼِ ٚ؟
صبُضب  :أُؾلٞظبد  :أ -أًَٔ ٌٓبٕ اُ٘وؾ ك ٠األث٤بد ٓ ،غؼ٘٤ب ثبٌُِٔبد اُز ٠ث ٖ٤اُوٞع( : ٖ٤ؽذ٣ضٓ – ٠ؾشسا – أًزت)
أؽت إٔ أً ....... ٕٞأس٣ت
أًزت ك ٠اُغ٤بعخ أ ..... ٝاألدة
ُظذم ك ..... ٠أؿِ ٖٓ ٠اُزٛت
ةٓ -ب ٓؼ٘( ٠ؽذ٣ض )٠؟ ٓٝب ٓؼبد (أؿِ )٠؟
عـ -أًَٔ ٣ :ؾت ٓشٝإ ك ٠األث٤بد اُغبثوخ إٔ ............ ٌٕٞ٣
دٓ -ب اعْ ٛزا اُ٘ش٤ذ اُزٛ ٚ٘ٓ ٟز ٙاألث٤بد اُغبثوخ ؟
ساثؼب  :اُوٞاػذ اُ٘ؾ٣ٞخ ٔٛ( -زا ػبَٓ ٓبٛش) اعؼَ اعْ اإلشبسح ك ٠اُغِٔخ ُِٔض٘ٝ ، ٠ؿ٤ش ٓب ِ٣ضّ .
ٕ( -رٔغي ثٌزبة هللا ٝع٘خ ٗج )ٚ٤اعزخشط اُلؼَ كٛ ٠ز ٙاُغِٔخ .
ٖ( -دخَ  ......أُؾطخ) (أًَٔ ثلبع ٓزًش ٓ٘بعت)
ٗ -اخزش اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٓٔب ث ٖ٤اُوٞعُٔ ٖ٤ب رؾز ٚخؾ ك ٠اُغَٔ ا٥ر٤خ :
(ٓجزذأ – خجش – كبػَ) ٕ٘٣ -ؼظ اُؼ٘ت ك ٠اُظ٤ق ٓ( .جزذأ – كبػَ – خجش)
ٔ -اُلالػ سعَ ٗش٤ؾ .
(كبػَ – خجش – كؼَ)
ٖ٣ -أًَ اُوشد أُٞص .
(ٓجزذأ – خجش أُجزذأ – كبػَ)
ٗ -اُش٣بػخ ٓل٤ذح ُإلٗغبٕ .
ٛـ -اُغٔي ؿزاء ٓل٤ذ ُإلٗغبٕ  .ثٞٗ ٖ٤ع ٛز ٙاُغِٔخ  ،صْ ارًش سًٜ٘٤ب .

ٓشًض اُ٘ٞس ُخذٓبد أٌُجٞ٤رش ٝاإلٗزشٗذ ـ رَ اُؼٔبسٗخ ـ ثغٞاس ٌٓزت اُجش٣ذ
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