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َمُة اْلُمقدِّ

الحمد ہلل رّب العالمین، والصالة والسالم على رسولھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

الزمالء الفضالء، الطلبة األعزاء، وبعد، 

فنضع بین أیدیكم كتیّب المواّد المساندة للتعلّم في مبحث اللغة العربیة للصف الخامس للوحدات 

الدراسیة الثالث األولى، وستتبعھ الحقًا الوحدات الدراسیة األخرى. وقد حرصنا فیھ على شمول 

والكتابة،  والقراءة،  والتّحّدث،  االستماع،  المدرسّي:  الكتاب  تضّمنھا  التي  جمیعھا  المھارات 

والتراكیب واألسالیب اللغویة، وتضّمن الكتیّب ثالث أوراق عمل لكّل مھارة من المھارات السابقة.

وقد ُعنِي في أثناء إعداد األوراق أْن تتّسم بالتدّرج في مستویاتھا قَْدر اإلمكان؛ لتعویض ما یكون 

قد فات الطلبة تعلّمھ، وتعزیز ما یمتلكونھ؛ لیتمكنوا من امتالك المعارف والمھارات المطلوبة جنبًا 

إلى جنب مع ما یحویھ المقّرر الّدراسّي؛ ألن كتیّب المواد المساندة للتعلم لیس بدیًال عن الكتاب 

الحالّي  إلى معارف الصّف  إلى االنتقال  لھ، ویھدف  المدرسّي، وإنما ھو ردیف وداعم ومعزز 

ومھاراتھ انتقاًال سلًسا بعد تطبیق أوراق العمل التي تتضّمن أنشطة ذات عالقة بالخبرات السابقة 

التي تعلمھا الطلبة في صفوف سابقة. ونؤّمل أن یولي الطلبة عنایة بأداء ما تتضّمنھ من مھّمات، 

سواء أكانت صفّیّة أم تعلًُّما ذاتیًّا في المنزل.

ا واحًدا لالستماع، تلیھ ثالث أوراق عمل متدرجة في  وتجدر اإلشارة إلى أّن الكتیّب اعتمد نّصً

مستویات أسئلتھا، أّما مھارة القراءة فخّصص لھا ثالثة نصوص متدرجة في مستویاتھا القرائیة 

وفي مستوى أسئلتھا؛ مراعاة للفروق الفردیة بین الطلبة. 

وهللا ولي التوفیق

بسم هللا الرحمن الرحیمبسم هللا الرحمن الرحیم



٥

ِنتاجاُت الّتعّلِم

یُتَوقُّع ِمَن الطَّالِب أَْن یَكوَن قاِدًرا َعلى أْن:
- یستمَع لِلنّصوِص بِتَركیٍز.

َف أَْفكاَر النُّصوِص اْلَمْسموَعِة.  - یَتََعرَّ
- یتحّدَث َعِن الموضوعاِت الُمحدَّدِة مستعینًا بِاألفكاِر والّصوِر.

- یقرأَ النَّصوَص قِراَءةً فَاِھَمة.
ْفِع الُمنفَِصلَةَ. - یمیَّز َضمائَِر الرَّ

- یمیَّز االسَم اْلَمعِرفَةَ مَن االسِم النَِّكَرِة.
- یمیَّز أَلَِف تَنویِن النّصِب.

- یوظَّف ُحروَف الَجرِّ بِحسِب الّسیاِق اْلُمناِسِب.
- یمیَّز الَمواِطَن الَّتي تُْكتَُب فیھا (ابن/ بن) بِتَثبیِت األَلِِف أْو َحذفِھا.

- یمیَّز َمواِطَن ِكتَابَِة: (إْن َشاَء هللاُ/ إْنشاء).
- یكتَب فِقَرةً إِبداِعیَّةً مستعینًا بِاألفكاِر الَمطروَحِة.

ِنتاجاُت الّتعّلِم



٦

الَوْحَدُة العاِشَرُة

؟ ُث َعْنھا النَّصُّ ْخِصیَُّة التي َیَتحدَّ َمِن الشَّ  -۱

. ۲- أْذُكُر ِصَفًة ِمْن ِصفاِت ھذِه الّشْخِصیِّة الّتي َوَرَدْت في النّصِّ

؟ ۱- ما اْسُم الَمْعَرَكِة الّتي َوَرَد ِذْكُرھا في النّصِّ

؟ ۲- أْیَن تُوّفَي الَملُِك النّاِصُر الّذي َوَرَد ِذكُرُه في النّصِّ

؟ ۱- ما َمْعنى التَّْركیِب ( َدْحُر األْعداِء ) الّذي َوَرَد في النصِّ

ْن َتَعلَّم القاِئُد َصالُح الّدیِن األیّوبيُّ الُفروسیَّة والقیادَة؟ ۲- ِممَّ

. ۳- أَذُكُر ِصفاٍت أُْخرى للَبَطِل َصالِح الّدیِن اَألیّوِبيِّ

 االْسِتماُع

(1)

(2)

(3)

)، الّذي یَقَرُؤهُ الُمعلُّم، ثُمَّ أَجیُب َعِن األَسئِلَِة اآلتیَِة: أْستَِمُع لنَصِّ (َصالُح الّدیِن األیوبِيُّ



۷

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

 الّتحّدُث (١)

 الّتحّدُث (٢)

َوِر اآلِتَیِة، ُثمَّ أُجیُب َعِن اَألسِئلَِة الَّتي َتلیھا َشَفِویًّا: أَنُظُر إِلى الصُّ

َوُر؟  َعمَّ تَُعبُِّر ھِذِه الصُّ  -۱
َكیَف َجَعلَِت التِّكنولوجیا العالََم َقرَیًة َصغیَرًة؟  -۲
َكیَف َنسَتفیُد ِمَن التِّكنولوجیا في ِبناِء الَوَطِن؟   -۳

ِث في َمْوضوِع ( التَّعاُوُن َبْیَن أَْفراِد األُْسَرِة): أْسَتعیُن ِباَألْسِئلَِة اآلِتَیِة للّتَحدُّ

یِھ في ُمساَعَدِة أُسَرِتي.  أُبیُّن َدْوري الّذي أَُؤدِّ  -۱
ُح َعَمَل أَفراِد أُْسَرِتي.  أَُوضِّ  -۲

إَِذا تُِرَكْت أَْعماُل اْلَبیِت لَِفْرٍد َواِحٍد ِفي اُألسَرِة، َفماذا َیْحُدُث؟   -۳
ُعوباُت الّتي َقْد تُواِجُھ اُألْسَرَة؟ ما الصُّ  -٤
یُّة التَّعاُوِن َبْیَن أَْفراِد اُألسَرِة؟ ما أََھمِّ  -٥



۸

 الّتحّدُث (3)

یَُّتھا في َحیاِتنا): یاَضُة َوأََھمِّ ِث في َموضوِع (الرِّ أَسَتعیُن ِباَألفكاِر اآلِتَیِة لِلتََّحدُّ

ماَیَة والُفروسیَّة...". باَحَة َوالرِّ ُقْوُل ُعَمَر ْبِن الَخّطاِب َرِضَي هللاُ َعْنُھ: "َعلُِّموا أَْوالَدُكُم السِّ  -۱

یاضاِت الُمْخَتلَِفِة. أَْنواُع الرِّ  -۲

یاَضِة لِِجْسِم اِإلْنساِن. َفواِئُد الرِّ  -۳

ِة الِجْسِم. اَألْغِذَیُة اْلُمفیَدُة لِِصحَّ  -٤

اَألْخالُق الّتي َیِجُب أَْن َنَتحلّى ِبھا في أَْثناِء ُمماَرَسِتنا الّریاَضَة.  -٥

لَِة. ِب) للتَّْعبیِر َعْن ُحبّي لِِریاَضتي الُمَفضَّ أَْسَتخِدُم (أُْسلوَب التََّعجُّ  -٦



۹

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

ّیاُد َمَكُة َوالصَّ السَّ

َھِرٌم،  اَألیّاِم َصیّاٌد  أََحِد  الِمیاِه، َحتّى جاَء في  َكثیِر  َنْھٍر  ِعْشُت َسَنواٍت َوحیَدًة في 
َسَمَكٌة،  أَنَِّك  َظَنْنُت  َوقاَل:  باْسِتْغراٍب،  فيَّ  َوَحدَّق  النَّْھِر،  قاِع  ِمْن  ِبِصنّاَرِتِھ  فاْنَتَشلَني 

فُقْلُت لُھ ِبَمَرٍح: أَنا َسَمكٌة لكنّني أَتكلُّم َكاإلْنساِن.
فقاَل لَھا: لِكنَّ اَألْسماَك ال َتَتكلُّم.

ْمِس ِبَعْیَنْیِن ُمْجَھَدَتْیِن، َوقاَل: َمساكیُن أَْوالدي، َسَیناموَن اللّْیلَة دوَن  َفَنَظَر إِلى الشَّ
أَْن َیْأُكلوا.

َعٌة؟ فُقْلُت لُھ: أَنسیَت أَنَّ الَبْحَر َغِنيٌّ وأَْسماَكُھ ُمتنوِّ
ْدَق، أْم َتْمَزحیَن؟ یّاُد ِبَفَرٍح: أََتُقولیَن الصِّ قاَل الصَّ

فأَجْبُت ِبِثَقٍة: ما الّذي َیْجَعلُني أَْكِذُب؟
َفلَْم َیْنِطِق الّصیّاُد ِبَكلَِمٍة، َوَحَملَني إلى بْیِتِھ َوُھَو یْلَھُث ُمْتَعًبا، وُھناَك َتَولَّْت َزْوجتُُھ 

َتْحضیري َوَوْضعي في ِمْقالٍة َمْألى بالّزْیِت، وَبقیُت في الِمْقالِة َحتّى َنِضْجُت.
یّاِد یْأُكلوَنني بَنَھٍم، فَغَمَرْتني الَبْھجُة، وَحِمْدُت هللاَ أنّني أْصَبْحُت  عْندئٍذ اْبتدأَ أَْوالُد الصَّ

َطعاًما ُألْسَرٍة َفقیَرٍة لَْم َیَنْم أَْطفالُھا َجْوعى.
ٍف زكریّا تامر- النُّمور في الیْوم العاشر –داُر اآلداب – بتصرُّ

 اْلِقراَءُة (1)



۱۰

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

َمَكِة باْسِتْغراٍب؟ َق الّصیّاُد في السَّ لماذا َحدَّ   -۱
......................................................................................................

یّاِد؟ ما الَّذي أَثاَر ُحْزَن الصَّ   -۲
......................................................................................................

یّاَد ِمْن ُحْزِنِھ؟ َمَكُة لِتُریَح الصَّ ۳-  ماذا َفَعلَِت السَّ
......................................................................................................

. أْقَتِرُح ُعْنواًنا آَخَر ُمناِسًبا للنَّصِّ   -٤
......................................................................................................

َة ِبلَُغتي. ُص الِقصَّ أُلَخِّ   -٥
......................................................................................................

؟  ۱- ما َمْعنى َكلَِمِة (اْنَتشَل) اْلَواِرَدِة في النَّصِّ

. ۲- أْذُكُر ِضدَّ َكلَِمِة (قاع) الَواِرَدِة في النَّصِّ

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 



۱۱

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

موُح الطُّ

یوَر تَُحلُِّق َفْوَق َرأِسِھ، وَتَمنّى أَْن  ُق في ما َحولَُھ، َفَرأى الطُّ غیُر یَُحدِّ كاَن الّطائُر الصَّ
َف ما َحولَُھ. ھ لَِیَتَعرَّ َیخُرَج ِمْن ُعشِّ

َصغیِرَي  حاُل  َكیَف   : اُألمُّ َفَقالَِت  لَِتِحیَِّتھا،  َفِرًحا  غیُر  الصَّ َقَفَز  ُھ،  أُمُّ جاَءْت  ِعنَدما 
أَُحلَِّق  أَْن  ماَء، وأُریُد  ُل السَّ أََتأَمَّ ُكنُت  غیُر:  َفقاَل الصَّ باِكًرا؟  َقِد اسَتیَقْظَت  أَراَك  الَیوَم، 

ِمثلَِك عالًِیا.

، َوقالَْت: َیا َصغیري، اْنُظْر إِلى َجناَحْیَك، َفُھما َصغیراِن، َیِجُب أْن  َضِحَكِت اُألمُّ
یَراَن. َتصِبَر َوَتأُكَل َجیًِّدا؛ َحتَّى َینُمَو َجناحاَك َوَتسَتطیَع الطَّ

ٍة.  فقاَل الّطائُر: أََنا لَْسُت َصغیًرا، انُظري، َوَمدَّ َجناَحْیِھ ِبُقوَّ

ماِء َیْوًما. ، َسَتطیُر في السَّ ْبَر یا بَُنيَّ ْبَر الصَّ ِت اُألمُّ َرْأَسھا َوقالَْت: الصَّ َھزَّ

ٍف) قصص مسلسلة لألطفال – ِرحلَُة یاسمین (ِبَتَصرُّ

 اْلِقراَءُة (2)



۱۲

أَْختاُر الَمْعنى الُمناِسَب لَِكلَِمِة (تَُحلُِّق):  -۱

ُك - تَُحرِّ د  جـ - َتْرُكُض  - َتطیرُ  ب  - تَُرفِرُف  أ 

أَسَتخِرُج ِمَن الِفقرِة األولى َكلَِمًة تُقاِرُب في َمْعناھا (َیْنُظُر إلى).  -۲

ِضدُّ َكلَِمِة (باِكًرا):  -۳

- َسریًعا د  ًرا  جـ - ُمَتأَخِّ - لَیالً  ب  - َصباًحا  أ 

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

غیُر؟ ۱-  ماذا َتَمنّى الّطائُر الصَّ
......................................................................................................

ُھ؟ غیُر أُمَّ اِئُر الصَّ ۲-  َكْیَف اْسَتقَبَل الطَّ
......................................................................................................

. غیِر َكما َفِھْمُت ِمَن النَّصِّ ۳-  أَذُكُر ِصَفَة الّطاِئِر الصَّ
......................................................................................................

. ٤-  أَقَتِرُح ُعْنواًنا آَخَر لِلنَّصِّ
......................................................................................................



۱۳

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

سوُر الّصیِن اْلَعظیُم

نیَن، َواسَتَقّروا في َجماعاٍت، إِّال أَنَُّھ لَْم َیْھَنْأ لَُھْم  راَعَة ُمْنُذ آالِف السِّ َعَرَف الّصیِنیّوَن الزِّ
ماِل. َعْیٌش، َولَْم َیسَتِقرَّ لَُھْم حاٌل َبعَد أْن أَصَبحوا ُعْرَضًة لِغاراِت الَقباِئِل الَمغولِیَِّة ِمْن ِجَھِة الشَّ

َر الّصیِنیُّوَن في ما َیحوُل َبیَنُھم َوَبیَن ِتْلَك الَقباِئِل الُمْعَتِدَیِة،  في الَقرِن الّراِبِع َقْبَل المیالِد َفكَّ
ا ِبھا، َیْحمیھا ِمن ِتلَك الغاراِت. َواھَتَدْوا إِلى أَْن َتبِنَي ُكلُّ َقرَیٍة سوًرا خاّصً

ثُمَّ اھَتَدْوا إِلى ِبناِء سوٍر َكبیٍر َیحمي الّصیَن ُكلَّھا، َوما زاَل الّسوُر قاِئًما َحتّى ھذا الَیوِم، 
یّاُح ِمْن ُكلِّ أَْرجاِء العالَِم. ْبِع، َوَیقِصُدُه السُّ ْنیا السَّ َویَُعدُّ واِحًدا ِمْن َعجاِئِب الدُّ

ِرحاب َكمال، َعجاِئُب الّدنیا الّسبع، دار الّطالِئِع للَّنشِر2003.

 اْلِقراَءُة (3)

أَْسَتخِرُج ِمَن الِفقرِة األولى َكلَِمًة ِبَمعنى (الُھجوُم).  -۱

: َمْعنى َكلَِمِة (اسَتَقّروا) الواِرَدِة في النَّصِّ  -۲

- َسَكنوا د  جـ - َنَشؤوا  - غاَدروا  ب  - َرَحلوا  أ 

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

۱-  ما َسَبُب ِبناِء اَألْسواِر َحْوَل الُقرى؟ 
...........................................................................................................

۲-  َمِن الَّذیَن َكانوا َیْعَتدوَن َعلى الُقرى الّصیِنیَِّة؟
...........................................................................................................

یّاَح َیقِصدوَن سوَر الّصیِن. َبِب الّذي َیْجَعُل السُّ ۳-  أبیُّن َرْأیي في السَّ
...........................................................................................................

؟ ٤-  ما الدُّروُس الُمْستفادُة ِمَن النَّصِّ
...........................................................................................................



۱٤

َغِويَُّة (1) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

) في الَفراِغ َعلى َنَمِط الِمثاِل اآلتي: أََضُع (ُھَو، ِھَي، ُھما، ُھْم، ُھنَّ  -۲
ُھو َطبیٌب َمشھوٌر.

- .................. طالَِبٌة ُمجَتِھَدٌة. أ 

- .................. ُشِرِطیّاِن باِرعاِن. ب 

- .................. ُطّالٌب َنشیطوَن. جـ 

- .................. َفّالٌح ُمِجدٌّ. د 

- .................. عاِمالٌت ُمْبَتِكراٌت. ھـ 

أَكُتُب ُجملًَة َعلى َنَمِط المثاِل اآلِتي:  -۳
ُھَو راِئُد َفضاٍء باِرٌع.

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

َل ِبَما ُیناِسُبُھ ِمَن الَعموِد الّثاني: أَِصُل الَعموَد اَألوَّ  -۱

ِھَي

ُھَو

ُھْم

ُھما

ُھنَّ

ُمَھنِدسوَن ماِھروَن

ُمَھنِدٌس ماِھٌر

ُمَھنِدَسٌة ماِھَرٌة

ُمَھنِدساِن ماِھراِن



۱٥

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

َغِويَُّة (2) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

أُكِمُل الَفراَغ ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبیَن الَقوَسیِن:  -۱

( (ُھْم، ُھنَّ -  .................. ُطّالٌب َنظیفوَن.    أ 

(ُھَو، ِھَي) - .................. رّسامٌة َمشھوَرٌة.    ب 

(ُھما، ُھَو) -  .................. ُمَھنِدساِن باِرعاِن.    جـ 

( (ِھَي، ُھنَّ - .................. ُمَعلِّماٌت ُمْخلِصاٌت.    د 

ُف (ُھْم، ُھما) ِفي ُجملََتیِن ُمفیَدَتیِن ِمْن إِنشاِئي: أَُوظِّ  -۳

َنَة في ُكلِّ َسْطٍر: أُعیُد ِكتاَبَة الُجملَِة اآلِتَیِة ِبَما ُیناِسُب الَكلَِمَة الُملَوَّ  -۲

ٌج ُمْضِحٌك. ُھَو ُمَھرِّ

- ِھَي ........................................... أ 

- ُھما ........................................... ب 

- ُھْم ............................................ جـ 

- ُھنَّ ........................................... د 



۱٦

َغِويَُّة (3) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

أَسَتبِدُل االْسَم الَمخطوَط َتحَتُھ في الُجَمِل اآلِتَیِة ِبَضمیِر َرفٍع ُمنَفِصٍل ُمناِسٍب ِمّما َبْیَن الَقوَسیِن:  -۱

، ھما) (ھَو، ھنَّ - ُسعاُد َوُھدى ُمَعلِّمتاِن ُمَتَمیَِّزتاِن.    أ 

(ھَي، ھما، ھَو)       . - خالٌِد طالٌب َذِكيٌّ ب 

، ھْم، ھَو) (ھنَّ ّالُب یُنِشدوَن ِبَصْوٍت َجمیٍل.    - الطُّ جـ 

ْفِع الُمنَفَصَل الُمناِسَب في الَفراِغ: أََضُع َضمیَر الرَّ  -۲

ٌد َوَسمیٌر: .........................   َصدیقاِن ُمْخلِصاِن. - قال ُمَحمَّ أ 

- قالَِت الُمَعلَِّمُة لِطالِباِتھا: ......................... َفَتیاٌت ماِھراٌت.  ب 

-  ......................... ُعّماٌل ُمْتِقنوَن. جـ 

ِر. ًة أُْخرى إِلى الُمَثّنى الُمَذكَّ ًة إِلى الَجْمِع الُمَؤنَِّث، َوَمرَّ ُل الُجملََة اآلِتَیَة َمرَّ أَُحوِّ  -۳
ٌب.  أنا طالٌِب ُمَؤدَّ

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

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

فِع الُمنَفِصلََة:  أَقَرأُ الِفقَرَة اآلِتَیَة، َوأَسَتْخِرُج ِمْنھا َضماِئَر الرَّ  -٤
إِلى  عاِم  الطَّ َسلََّة  ُخْذ  والِدي:  َفقاَل   ، َرمٍّ وادي  إِلى  ِرْحلٍَة  في  َوأُسَرتي  أَنا  "ذَھْبُت 
یّاَرِة، َوُھناَك َرأَْیُت َولَدْیِن، ُھما ِمْن ُعُمري َیلَعباِن الُكَرَة، َفُقْلُت لَُھما: أَنتُما َولَداِن  السَّ

ماِھراِن في اللَِّعِب، َفقاال: َنْحُن نُِحبُّ لَِعَب الُكَرِة، َفَتعاَل َوالَعْب َمَعنا".
ٍف)   مصطفى محمود األزھري- َتیسیُر َقواِعِد النَّحِو لِلُمبَتِدئیَن (ِبَتَصرُّ

فِع اْلواِرَدُة في اْلِفقَرِة َضماِئُر الرَّ



۱۷

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

ُة (2)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ

أَْلِفُظ الَكلِماِت الَمْخطوَط َتْحَتھا ِقراَءًة َصحیَحًة:  -۱

- اْبُن الَھیَثِم صاِحُب ِكتاِب الَمناِظِر. أ 

- َعْمُرو ْبُن العاِص داِھَیُة الَعَرِب. ب 

أََضُع َكلَِمَة (اْبن) ِفي ُجملٍَة ُمفیَدٍة ِمْن إِنشاِئي.  -۲
.....................................................................................................

ِل، وَتثبُُت  رْیِن، ثانیُھما والٌد لألوَّ القاعدُة: كلمُة (بن) تُْحَذُف ألُفھا إذا وقَعْت بیَن َعلَمْیِن ُمَذكَّ
َھمزُة (ابن) إذا َوَقَعْت في ِبدایِة الَكالِم، وإْن لْم تقْع َبْیَن َعلمْیِن ُمذّكرْیِن، وإذا َفَصَل فاِصٌل 

بْیَن الَعلَمْیِن المذّكرْیِن.

۱-  أَْمَألُ الَفراَغ ِمّما َبیَن الَقوَسیِن، ُثمَّ أْقَرأُ:
(ابن، بن)

- ُعثماُن ......................... َعّفاَن َرِضَي هللاُ عْنُھ ذو النُّوَریِن. أ 

-  ......................... سینا َطبیٌب َعَرِبيٌّ مْشھوٌر. ب 

ُب الَخَطأَ في الُجملَِة اآلِتَیِة: ۲-  أَُصوِّ

ُل َمْن حاَوَل أَْن َیطیَر ِبَنْفِسِھ. َعبّاُس اْبُن ِفرناَس أَوَّ
.....................................................................................................

ُة (1)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ



۱۸

أَُعلُِّل َسَبَب ما َیأتي:  -۱

ُس ِعْلِم االْجِتماِع". - إِْثباُت َھمَزِة (ابن) في ُجملَِة: "ابُن ُخلُدوٍن ُمؤسِّ أ 

- َحْذُف َھْمَزِة (ابن) في ُجْملَِة: "الَملُِك الُحَسْیُن ْبُن َطالٍل- طیََّب هللاُ َثراُه -  یُلَقَُّب ِبالباني". ب 

َبِب: ُب الِعباَرَة الَخَطأَ َمَع َتبریِر السَّ حیَحَة، َوأَُصوِّ ُد الِعباَرَة الصَّ ۲- أَُحدِّ

- اْبُن ُمقلََة ُمْخَتِرُع َخطِّ الثُّلُِث. أ 

- طاِرُق اْبُن ِزیاٍد أََحُد فاِتحي اَألْنَدلُِس. ب 

۳- أََضُع (اْبن، ْبن) في الَفراِغ الُمناِسِب في ما یأتي:

- الَملُِك َعْبُد هللاِ الثّاني  ................... الُحَسْیِن َملُِك الَمْملََكِة اُألرُدِنیَِّة الھاِشِمیَِّة. أ 

-  ................... النّفیِس عالٌِم َعَرِبيٌّ َمشُھوٌر. ب 

ُعَمُر  ................... الَخّطاِب- َرِضَي هللاُ عنُھ -  َثاني الُخلَفاِء الّراِشدیَن.  - جـ 

ُة (3)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ

ُم َمْعناھا ِمَن الَعموِد الّثاني: ِل بما ُیَتمِّ أَِصُل الُجَمَل في الَعموِد اَألوَّ  -۱

 اْلِكتابُة: الِكَتابُة ا�بداعّيُة (1)

َتنَتِشُر َوساِئُل التِّقِنَیِة ِفي العالَِم 

ُم اَألُب ُكلَّ ما لََدیِھ یَُقدِّ

َتحَفُظ الّطالَِبُة َقصیَدًة ِشْعِریًَّة

ِحرًصا َعلى النِّظاِم.

لَِتْسھیِل َحیاِة النّاِس.

في َسبیِل َتْرِبَیِة أَْبَناِئِھ وَتْعلیِمِھْم.

لِتُْلِقَیھا ِبُمناَسَبِة َمْعَرَكِة الَكرامِة.



۱۹

شرة
عا

دة ال
ح

الَو

َن ُجملًَة ُمفیَدًة: ۲- أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلِتَیَة؛ ِألَُكوِّ
باُب) ( في،  انَتَشَر،  الَمدیَنِة ، الضَّ

.....................................................................................................
۳- أَكُتُب ُجَملًَة َواِحَدًة أَُعبُِّر ِفیھا َعْن َفْرَحتي ِبالعیِد.

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

َن ُجَمًال ُمفیَدًة: أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلِتَیَة؛ ِألَُكوِّ  -۱
نیا، َعجاِئِب، ِمْن، الَجدیدِة) ، الدُّ بِع، تَُعدُّ - (الَبْترا، السَّ أ 

..................................................................................................
، الُجھَد، یَُوفُِّر، الَعَمُل، والَوْقَت). - (الَجماِعيُّ ب 

..................................................................................................
( - (َعلى، اِإلسالُم، التََّحلّي، التَّعاُوِن، ِبُخلُِق، َحثَّ جـ 

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

أَسَتخِدُم الَكلِماِت اآلِتَیَة ِفي ُجَمٍل ُمفیَدٍة ِمْن إِنشائي:  -۲
یَُّة ................................................... - الُحرِّ أ 

- اُألسَرُة ................................................... ب 

داَقُة ................................................... - الصَّ جـ 

ْقِس، ِبأَْسواِقھا). أَمَألُ الَفراَغ ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبیَن الَقوَسیِن (الَحدیَثِة، الَمطاِعِم، الطَّ  -۳

َتمتاُز َعّماُن ِبَمبانیھا الَقدیَمِة و...........، َوَتشَتِھُر ............... الَعریَقِة، ِباإلضافِة إِلى 

باِئِن َطواَل الَوْقِت. ُم َخَدماِتھا لِلزَّ انِتشاِر ............. َوالَمقاِھي الَّتي تَُقدِّ

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (2)



۲۰

أَسَتْخِدُم التَّركیَبْیِن اآلِتَیْیِن في ُجَمٍل ُمفیَدٍة ِمْن إِنشاِئي:  -۱
ِم في َسبیِل التََّقدُّ  - أ 

..................................................................................................
ُة العالَِیُة الِھمَّ ب - 

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

َة الَمْعنى: َن ِفقَرًة تامَّ أُعیُد َترتیَب الِعباراِت اآلِتَیِة؛ ِألَُكوِّ  -۲

- َوَقْد أَْوصى ِبِھما هللاُ َتعالى ................................................... أ 

ب -  اَألُب َواُألمُّ یْعطفاِن علَْینا ....................................................

جـ -  َوِرضاُھما َسَبٌب في ُدخوِل الَجنَِّة ...........................................

بیَعِة: ُث فیھا َعْن َجماِل الطَّ أسَتخِدُم اَألْفكاَر اآلِتَیَة ِفي ِكتاَبِة ِفقَرٍة، أََتَحدَّ  -۳

- َوأَْرٌض زاَنھا الُعْشُب     َحَوْت َبْحًرا َوأَْنھاًرا

بیَعَة! - ما أَجَمَل الطَّ

روَر والتَّفاُؤَل. بیَعِة َكثیَرٌة، َتبَعُث في النَّفِس الَفَرَح والسُّ - َمظاِھُر الطَّ

بیَعِة َیُدلُّ َعلى إِْبداِع الخالِِق. - َجماُل الطَّ

- أُحاِفُظ َعلى َطبیَعِة ِبالدي.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

 اْلِكتابُة: الِكَتابُة ا�بداعّيُة (3)



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۲۱

الَوْحَدُة الحاِدَیَة َعْشَرَة

۱- كْم َعَدُد ُحروِف اللُّغِة الَعَربیِّة؟

۲- ما المْقصوُد باللّْحِن؟

۱- َكْیَف َرتََّب ُعلَماُء اللّغِة العربیِّة حروَف اللّغِة العربیِّة؟

َق الُعلَماُء َبْیَن َحْرَفي الباِء والتّاِء؟ ۲- َكْیَف َفرَّ

. ۱- أَذُكُر اْسَم العالِِم الَعَرِبيِّ الَّذي َوَضَع التَّرتیَب الِھجاِئيَّ

َبَب الَّذي َدَفَع َنْصَر ْبَن عاِصٍم لَِنْقِط الُحروِف. ۲- أَُبیُِّن السَّ

۳- أَقَتِرُح وسیلًة ِمَن الَوسائِل الَّتي یُمِكنُني ِمْن ِخاللِھا أَْن أَْخِدَم لَُغتي.

 االْسِتماُع

(1)

(2)

(3)

أَْستَِمُع لنَصِّ (الُحروُف الِھجائیَّةُ)، الَّذي یَقَرؤه اْلُمَعلُِّم، ثُمَّ أَجیُب َعِن األَسئِلَِة اآلتیَِة:



۲۲

 الّتحّدُث (1)

َوِر اآلِتَیِة، َوأُِجیُب َعِن اَألسِئلَِة الَّتي َتلیھا َشَفِویًّا: أَنُظُر إلى الصُّ

أَذُكُر َبْعَض َمراِفِق اْلَمْدَرَسِة َواسِتْخداماِتھا.  -۱

َكْیَف أُحاِفُظ َعلى َنظاَفِة َمْدَرَستي َبْیتي الثّاني؟  -۲

ٍة ِمَن اْلَمواّد الدِّراِسیَِّة. ُث َعْن َسَبِب ُحبّي لِمادَّ أََتَحدَّ  -۳

أَُعبُِّر َعْن ُحبّي لَِمدَرَستي ِبِعباَرٍة َجمیلٍَة.  -٤



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۲۳

 الّتحّدُث (3)

یَُّتُھ): ِث في َمْوضوِع (الَماُء َوأََھمِّ أَْسَتعیُن ِبما َیْأتي لِلتََّحدُّ
|. (سورُة األنبیاِء، اآلیُة ۳۰) قاَل َتعالَى: {  -۱

یٌَّة َكبیَرٌة ِفي َحیاِتنا، َفِبدوِن الماِء ال توَجُد َحیاٌة. لِلماِء أََھمِّ  -۲

بَُل َوالَوساِئَل الَّتي نُحاِفُظ ِمْن ِخاللِھا َعلى  ثاٌت َعدیَدٌة لِلماِء، أَذُكُرھا، َوأَذُكُر السُّ توَجُد ُملَوِّ  -۳
ِث. الماِء ِمَن التَّلَوُّ

َكیَف نُْسِھُم في َترشیِد اْسِتھالِك الماِء؟  -٤

 الّتحّدُث (2)

ُل الّصوَرَة، ُثمَّ أُجیُب َعِن األْسِئلِة الَّتي َتلِیھا َشَفِویًّا: أََتأمَّ

وَرِة. أَُعبُِّر في َدِقیَقٍة واِحَدٍة َعّما أُشاِھُدُه في الصُّ  -۱
داَقُة؟ َماذا َتْعني لَِي الصَّ  -۲

دیُق الَجیُِّد؟ َف الصَّ َكیَف َیِجُب أَْن َیَتَصرَّ  -۳
َما واِجبَُك َنْحَو َصدیِقَك؟  -٤

ُف في الَموِقفیِن اآلِتَییِن: أبیُّن َكْیَف أَتَصرَّ  -٥
أَراَد َصدیقي أَْن أَْشَرَح لَُھ الدَّْرَس.  - أ 

اْحتاَج َصدیقي إلى َقلٍَم ِألَنَّ َقلََمُھ ضاَع.  - ب 
ُم لَِصدیقي ِعباَرًة َجمیلًَة أَُعبُِّر ِفیھا َعْن ُحبّي لَُھ. أَُقدِّ  -٦



۲٤

النَّعاَمُة

یوِر َحْجًما؛ إِْذ َیْبلُُغ اْرِتفاُعھا ِمتَریِن َوِنْصَف الِمْتِر، ویُقاِرُب َوْزنُھا  النَّعاَمُة أَْكَبُر الطُّ
َیراِن.  ِعْشریَن كیلوغراًما. َتعیُش في َمْجموعاٍت َوَسَط إِْفریقیا، َولِكنَّھا ال َتقِدُر َعلى الطَّ
أَْعداِئھا،  ِمْن  لَِتھُرَب  ِبُسْرَعٍة؛  ْكِض  الرَّ َعلى  تُساِعداِنھا  َطویلََتْیِن  ساَقْیِن  لَھا  أَنَّ  َكما 

َفَیْصُعُب اللِّحاُق ِبھا. 

 ِرْحلٌَة في عالِم اْلحیواِن، ھارون َیحیى( ِبَتَصّرٍف)                                          

 اْلِقراَءُة (1)

: ُد َمْعنى َكلَِمِة ( َتْقِدُر) ِبَحسِب ُوروِدھا ِفي النَّصِّ أَُحدِّ  -۱

- َتعیُش د  جـ - َتْسَتطیعُ  - َتْرُكُض  ب  - َتْمشي  أ 

أْسَتْخرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ َكلَِمِة ( بُْطٍء).  -۲

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

َكْم َیبلُُغ ارِتفاُع النَّعاَمِة؟  -۱
......................................................................................................

أَیَن َتعیُش النَّعاَمُة؟  -۲
......................................................................................................

. أَِصُف النََّعامَة، ِباالْعِتماِد َعلى الَمعلوماِت الواِرَدِة في النَّصِّ  -۳
......................................................................................................



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۲٥

الَفّالُح َوأَبناُؤُه اَألرَبَعُة

لَُكم،  َعظیًما  َكْنًزا  اَألرِض  ھِذِه  في  َتَرْكُت  لَُھْم:  َوقاَل  اَألرَبَعَة،  أَبناَءُه  الَفّالُح  َجَمَع 
َفاْبَحثوا َعْنُھ.

َینُكشوَن اَألرَض  َفْأَسُھ، َوأَخذوا  ِمنُھْم  َفَحَمَل َكلُّ واِحٍد  أَبیِھْم،  ِعْنِد  ِمْن  اَألْبناُء  َخَرَج 
في  َكْنًزا  َنِجْد  لَْم  َوقالوا:  أَبیھم  إِلى  فَرَجعوا  َشْیًئا،  َیِجدوا  لَْم  لِكنَُّھم  الَكنِز،  َعِن  لَِیبَحثوا 
ُمنُذ آالِف  أَْجداُدنا  َعلَْیھا  الَكْنُز، حاَفَظ  ِھَي  اَألْرُض  َوقاَل:  اَألُب  اْبَتَسَم  أَبي،  یا  اَألْرِض 

نیَن، َفحاِفظوا َعلَْیھا ِمثلَُھم َواْزَرعوھا، َوَستُْعطیُكْم َخْیراٍت َكثیَرًة. السِّ
ٍف غاِر، ِبَتَصرُّ  َروَضُة الصِّ

 اْلِقراَءُة (2)

أَسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ َكلَِمًة ِبَمْعنى (َبَدأَ).  -۱

ِضدُّ َكلَِمِة (تُْعطي):  -۲

- َتْعثُُر د  جـ - َتِجدُ  - َتْأُخذُ  ب  - َتبَتِسمُ  أ 

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

ماذا أْخَبَر اَألُب أَبناَءُه؟  -۱
......................................................................................................

لِماذا َرَجَع اَألبناُء إِلى أَبیِھْم؟  -۲
......................................................................................................

أَذُكُر َدْرًسا َتَعلَّمتُُھ ِمْن ھِذِه الِقّصِة.  -۳
......................................................................................................



۲٦

َمَكُة الُفضولِیَُّة السَّ

َمَكِة الكبیرِة في بَُحْیَرٍة َجمیلٍَة تُحیُط ِبھا الِجباُل،  عاَشْت َثالُث َسَمكاٍت َصغیراٍت َمَع السَّ
مِس الَبھیِج، إِّال أَنَّ ُھناَك في ُكلِّ كاِئٍن  َوكاَنْت تُِحبُّ ماَء بَُحیَرِتھا الّصاِفَي َوَتَتَمتَُّع ِبَمنَظِر الشَّ

ِصَفَة ُحبِّ الُفضوِل والُخروِج َعِن الَمْألوِف.
: لَِنْصَعْد إِلى أَعلى  ذاَت َیْوٍم َبْیَنما كاَنِت األْسماُك تْسَبُح في البَُحیرِة ِبُھدوٍء، قالَْت إِْحداُھنَّ
ْطِح، َوأََطلَّْت ِبَرْأِسھا ِبُفضوٍل؛ لَِتكَتِشَف ھذا  البَُحیَرِة َونُشاِھْد ما فیھا، َصِعَدْت إِْحداُھنَّ إِلى السَّ
ْطِح، َوما إِْن َتَنبََّھْت، إّال َوطاِئٌر یُباِغتُھا َفْجأًة َوَیقَتِنُصھا. یوَر َتحوُم َفْوَق السَّ العالََم، َفلََمَحِت الطُّ
غار، مجموعٌة َقَصِصیٌَّة لَِألطفاِل، دار المعارف للطباعة والنشر 2017 َروَضُة الصِّ

 اْلِقراَءُة (3)

: معنى َكلَِمِة (الَبھیِج) الواِردِة في النَّصِّ  -۱
- الَبعیِد د  فیعِ  جـ - الرَّ - الَجمیلِ  ب  - القاِتمِ  أ 

أْستْخِرُج ِمَن النَّصِّ ِضدَّ َكلَِمِة (إْزعاٍج).  -۲

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

. أَِصُف اْلبَُحیَرة َكما َوَرَدْت في النَّصِّ  -۱
......................................................................................................

ْطِح؟ عوَد إِلى السَّ َمَكُة الصُّ لِماذا أَراَدِت السَّ  -۲
......................................................................................................

طِح؟ َمَكِة الَّتي َصِعَدْت إِلى السَّ ما َمصیُر السَّ  -۳
......................................................................................................

ِة؟ ما الَمْغزى ِمَن الِقصَّ  -٤
......................................................................................................



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۲۷

َغِويَُّة (1) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

الَمعلوماِت  َعلى  ِباالعِتماِد  حیَحِة  الصَّ اِإلجاَبِة  ِباخِتیاِر  اآلِتَیِة  الِعباراِت  َعلى  أَحُكُم   -۱
كِل الّساِبِق: الواِرَدِة ِفي الشَّ

( َنَعْم / ال) - االْسُم الَمعِرَفُة ُھَو ما َدلَّ َعلى َعلٍَم َفَقط.     أ 

( َنَعْم / ال) - االْسُم النَِّكَرُة ُھَو االْسُم الَّذي َیُدلُّ َعلى َشيٍء َغیِر ُمَعیٍَّن.    ب 

- االْسُم الَمعِرَفُة ِمَن الَكلِماِت اآلِتَیِة (َفیَصٌل ، باٌب ، ُمُدٌن) ُھَو (َفیَصٌل).    ( َنَعْم / ال) جـ 

حیَحَة: ۳- أَختاُر اِإلجاَبَة الصَّ

(َجَبٌل، ِكتاٌب، اَألطفاُل، ُمَھنِدٌس). - َجمیُع الَكلِماِت َتُدلُّ َعلى اسٍم َنِكَرٍة ما َعدا:  أ 

(الَمدَرَسُة، َمَرٌض، عّماُن، الطلَبُة). - َجمیُع الَكلِماِت َتُدلُّ َعلى َمعِرَفٍة ما َعدا:  ب 

، فاِطَمــُة، ُمعلّـٌم). ( ِكتاٌب، ُجنـِديٌّ - الَكلَِمُة الَّتي َتُدلُّ َعلى َعلٍَم ِھَي:    جـ 

۲- أَْكُتُب َكلِمَتْیِن َتُدّالِن َعلى َمْعِرفِة، وَكلَِمَتْیِن َتدّالِن على َنِكرٍة:

ِمْن أَْقساِم االْسِم

االْسُم النَِّكَرةاالْسُم المعرفُة

ٍد - َیُدلُّ َعلَى َشْيٍء َغیِر ُمَحدَّ
- ال َیبَدأُ ِبـ ( ال) التَّعریِف

اْسُم َعلٍَم
أَسماُء اَألشخاِص 

َوالِبالِد

ُف ِبـ (ال) الُمَعرَّ
َیبَدأُ ِبـ (ال) 

التَّعریِف



۲۸

َغِويَُّة (2) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

۱-  أمّیُز االْسَم الَمْعِرفَة ِمَن النَّكرِة في الَكلِماِت اآلِتَیِة:  

ُف اَألسماَء النَِّكَرَة الواِرَدَة في الُجَمِل اآلِتَیِة؛ َوذلَِك َعْن َطریِق إِدخاِل (أل) التَّعریِف  أَُعرِّ   -۲
َعلَیھا.

- أََخَذ طالٌب ِكتاًبا. أ 

- َزَرَع َفّالٌح ُقْطًنا. ب 

لََبُة إِلى َدرٍس ُمفیٍد. - اسَتَمَع الطَّ جـ 

أُكِمُل الَجدَوَل اآلِتَي ِبما ُھَو َمْطلوٌب:   -۳

نَْوُع التعریِف: علٌَم/ معّرٌف 
بـ ( ألـ )

االْسُم الَمْعرفُة الُجَمُل

الِعْلُم نوٌر.

ِھ. أَسَرَع الطِّْفُل إِلى أُمِّ

أَْحَمُد ِتلمیٌذ ُمجَتِھٌد.

َنْجَمٌةالِھالُلسوٌقخالٌِدالخاتُمَسماٌءالَحدیقُةلَْوَحٌة

َنِكَرٌةَمْعِرفٌة



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۲۹

َغِويَُّة (3) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

۱-  أَُصنُِّف اَألْسماَء في الُجَمِل اآلِتَیِة إِلى َمعاِرَف َوَنِكراٍت:

- النَِّكَرُة: .................. - الَمعِرَفُة: ..................  - َعلِيٌّ ِتْلمیٌذ ُمْجَتِھٌد.  أ 

- النَِّكَرُة: .................. - الَمعِرَفُة: ..................  - ِھبُة ِطفلٌة َرضیَعٌة.  ب 

- النَِّكَرُة: ................. - الَمعِرَفُة: ..................  - في الكوِخ ِمْصباٌح َجِمیٌل.  جـ 

ُل االْسَم النَِّكَرَة إِلى َمْعِرَفٍة في الُجَمِل اآلِتَیِة: ۲-  أَُحوِّ

- َتَسلََّق َولٌَد َشَجَرًة. أ 

َجَرِة.  - طاَر ُعْصفوٌر َفْوَق الشَّ ب 

- َفَحَص َطبیٌب الَمریَض. جـ 

۳-  أَقَرأُ الِفقَرَة اآلِتَیَة، َوأَْسَتخِرُج ِمْنھا الَمعاِرَف َوالنَِّكراِت: 

َجمیلًَة،  أَْزَھاًرا  َوعاِمٌر  َعلِيٌّ  االْبناِن  َفَزَرَع  اْلَحدیَقِة،  إِلى  َوعاِئلَتُُھ  َجمیٌل  "َخَرَج 
َقِت اِالْبَنُة َزْیَنُب اْلُوروَد". َوَزَرَعِت اْألُمُّ أَمیَنُة أَْشتاًال َصغیَرًة یاِنَعًة، َوَنسَّ

الَمعاِرُف
النَِّكَراُت

االْسُم الَعلَُم ُف بِـ ( ال ) االْسُم الُمَعرَّ
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



۳۰

َنَة ِقراَءًة َسلیَمًة: أَقَرأُ الَكلِماِت الُمَنوَّ  -۱

َملیًئا  -   َقْصٌر  -   ِنداًء  -  َشَجَرٍة  -  ُعْلَبٌة  -   َفًتى

َنَة ِبَتنویِن الَفْتِح الَّتي ُكِتَبْت ِكتاَبًة َصحیَحًة: أَختاُر الَكلَِمَة الُمَنوَّ  -۲

-     ِعالَجْن). -    عالًج      (ِعالًجا       - أ 

-    بُیــوًتـــا). -     بُیوًتا  ( بُیوًت       - ب 

-    َســمــــاًء).  -    َسماًئا  (َسماًءا   - جـ 

-    َحقیـــَبَتْن) -    َحقیَبًتا  (َحقیَبةً   - د 

أُعیُد ِكتابَةَ الُجَمِل اآلتِیَِة بَعَد تَصحیِح الَخطَأَ في الَكلِ ماِت الَمْخطوِط تَحتَھا:  -۳

............................................... ّالُب الُمَعلَِّمَة ُشكًر جزیًل .  - َشَكَر الطُّ أ 

............................................... - تاَب الُمْذِنُب تْوبًتا صاِدَقَتْن.  ب 

............................................... - َقَضْیُت َمَع أَْصِدقائي َوْقًتا ُممِتَعْن.  جـ 

ُة (1)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۳۱

أَْختاُر ِمْن َبْیِن الَقْوَسْیِن الَكلَِمَة الَّتي ُكِتَبْت ِكتاَبًة َصحیَحًة:  -۱

(جمیًل     -    َجمیًال).  .......................... - َقرأُت َمْوضوًعا.  أ 

(َصباًحا    -    َصباَحْن).  .......................... - أَذَھُب إِلى الَمدَرَسِة.  ب 

(ُمفِرَحًة     -     ُمفِرَحًتا).   .......................... - َسِمْعُت أَخباًرا.  جـ 

أَكُتُب َكلِماٍت َتْحوي أَلَِف َتْنویِن النَّْصِب:  -۲

.......................... ب -      ..........................  - أ 

..........................  - جـ 

ُب الَخَطأَ في الَكلِماِت الَمْخطوِط َتْحَتھا في الِعباراِت اآلِتَیِة: أَُصوِّ  -۳

............................................... - شاَھْدُت َمْنَظًر راِئًعا.  أ 

............................................... - َیْنِزُل الَمَطُر شتاًءا.  ب 

............................................... - اشَتَرْیُت َحقیَبًتا َجمیلًَة.  جـ 

أُْدِخُل َتنویَن الَفتِح َعلى الَكلماِت اآلِتَیِة، َمَع إِْجراِء التَّْعدیالِت الّالِزَمِة:  -٤

الَكلَِمةُ بَْعَد إِْدخاِل تَنویِن الفَتِح الَكلَِمةُ
َسماٌء

َصدیٌق

ٌة ِقصَّ

ُة (2)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ



۳۲

۱-  أََضُع َتنویَن النَّصِب ِفي َمْوِضِعِھ ِمَن اَألْسماِء الَّتي َتحَتھا َخطٌّ في ما َیْأِتي:

َنظیفا. - سَتنَشْقُت َھواء أ 

أََدِبیَّة.  - َكَتْبُت َمقالَة ب 

دا.  ُمَغرِّ - َسِمعُت ُعْصفورا جـ 

حیَحِة، و( ال ) أَماَم الُجملَِة الَخَطأِ، ُثمَّ أَُصّوُب الَخَطأَ: ۲-  أََضُع ( َنَعْم ) أَماَم الُجملَِة الصَّ

(   ) الُِب ُمْسِرًعا.  - َوَصَل الطَّ أ 

(   ) - َقَرْأُت ِكتاًب مفیًد.      ب 

َنًة ِبَتنویِن النَّْصِب:  ۳-  أَقَرأُ النَّصَّ اآلِتَي، َوأَسَتخِرُج ِمنُھ َكلِماٍت ُمَنوَّ

َتأتي   ، فِّ الصَّ إِلى  َمًعا  َوَنذَھُب  ِبأَْصِدقائي،  َفأَلَتقي  َصباًحا،  الَمدَرَسِة  إِلى  "أَذَھُب 
داَقِة، ثُمَّ أَعوُد إِلى َبیتي َفِرًحا". الُمَعلَِّمُة ضاِحَكًة؛ لَِتشَرَح لَنا َدْرًسا َعِن الصَّ

ُة (3)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۳۳

ُم َمْعناھا ِمَن الَعموِد الّثاني: ِل ِبَما ُیَتمِّ ۱-  أَِصُل الُجَمَل في الَعموِد اَألوَّ

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (1)

الّراَیُة الَوَطِنیَُّة 

ُحبُّ اَألوطاِن

ِمْن ُصَوِر االنِتماِء إِلى الَوَطِن

ِمَن اِإلیماِن.

لیستفیَد مَن الوقِت.

َتخِفُق عالَِیًة في َسماِء الَوَطِن.

الُمحاَفَظُة َعلى ُممَتلَكاِتِھ.

َن ُجْملًَة ُمفیَدًة: ۲-  أَُرتُِّب  الَكلِماِت اآلِتَیَة؛ ِألَُكوِّ

 ( َنظاَفِة ،  َعلى ،  أُحاِفُظ ، الِبیَئِة)

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

۳-  أَكُتُب ُجملًَة واِحَدًة أَُعبُِّر فیھا َعْن ُحّبي لَِوَطني.

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



۳٤

َن ُجَمًال ُمفیَدًة: ۱-  أَُرّتُب الَكلِماِت اآلِتَیَة ِألَكوِّ
، الَباِسُم، َثْغُر). - (الَعَقَبُة، اُألرُدنِّ أ 

..................................................................................................
وداُء). وَسَنُة، السَّ ْھَرِة، َرْمُز، السَّ َطِنیَِّة، الزَّ - (الوَّ ب 

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

۲-  أَسَتخِدُم الَكلِماِت اآلِتَیَة في ُجَمٍل ُمفیَدٍة ِمن إِنشائي:

الُم: ................................................... - السَّ أ 

- الَوَطُن: ................................................... ب 

- الَبیُت: .................................................... جـ 

۳-   أَمَألُ الَفراَغ ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبیَن الَقوَسیِن (الَمْملََكِة، الَبْحِر، ِعزُّ الّدیِن أُساَمُة، الَعْذَبِة).

َتَقُع َمدیَنُة َعْجلوَن في َشمال ........... َوَتشَتِھُر ِبَقلَعِتھا الَّتي َبناھا .................. في 

، َوَتشَتِھُر ِبغاباِتھا الَكثیَفِة َوَیناِبیِعھا........... . َعھِد َصالِح الدِّین اَألیّوِبيِّ

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (2)



شرَة
حاديَة ع

دة ال
ح

الَو

۳٥

۱-  أَسَتْخِدُم التَّركیَبْیِن اآلِتَیْیِن في ُجَمٍل ُمفیَدٍة ِمْن إِنشاِئي:
ْولَِة اْألُْرُدِنیَِّة - ِمَئِویَُّة الدَّ أ 

..................................................................................................
- الُمسَتقَبُل الُمشِرُق ب 

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

َة الَمْعنى: َن ِفْقرًة تامَّ ۲-  أُعیُد َتْرتیَب الِعباراِت اآلِتَیِة؛ ِألَكوِّ

/ ِم َواالزِدھاِر/ َیدُرُس الّطالُِب في َمدَرَسِتِھ ِبِجدٍّ (َوَیرَتقي ِبَحضاَرِتِھ إِلى التََّقدُّ

   َحتّى َیبِنَي ُمسَتقَبًال ُمشِرًقا لَُھ َولَِوَطِنِھ)
..................................................................................................
..................................................................................................

ُث فیھا َعْن َمدیَنِة َعّماَن. ۳-  أَْسَتفیُد َمَن اَألْفكاِر اآلِتَیِة في ِكتاَبِة ِفقَرٍة أََتَحدَّ
- َتَقُع َعلى َسْبَعِة ِجباٍل

- عاِصَمُة اُألْرُدنِّ
- لَھا بُنَیٌة ُعمراِنیَّة َجمیلٌَة

- َواَألسواُق الَكبیَرُة
راِعیَُّة - َتكثُُر فیھا اَألشجاُر والَمناِطُق الزِّ

یّاِح ِمْن ُكلِّ العالَِم. - ِھَي َمقِصُد السُّ
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (3)



۳٦

الَوْحَدُة الّثاِنَیَة َعْشَرَة

؟ ُث النَّصُّ َعمَّ َیَتَحدَّ  -۱

۲- ما ھَي اآلثاُر؟

؟ ۱- أیَن َیَقُع  ُمْتحُف اآلثاِر اُألْرُدِنيُّ

۲- َمتى بُِني الُمْتحُف؟

۱- ماذا یوَجُد في الُمتَحِف؟

۲- َما أََھمُّ ُمحَتَویاِت الُمتَحِف؟

۳- َمْن َیْأتي لزیارِة الُمتَحِف؟

ًال؟ ٤- لَْو ُزْرُت الُمتَحَف، فماذا أُِحبُّ أَْن أُشاِھَد أَوَّ

 االْسِتماُع

(1)

(2)

(3)

)، الَّذي َیقَرُؤُه اْلُمَعلُِّم، ُثمَّ أُجیُب َعِن اَألْسِئلَِة اآلتَیِة: أَْسَتِمُع لَنصِّ (ُمْتَحُف اآلثاِر األُْرُدِنيُّ



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

۳۷

 الّتحّدُث (1)

َوِر. أَذُكُر َمعلوَمًة واِحَدًة َعْن ُكلِّ َحْیواٍن َیظَھُر في الصُّ  -۱

ي أَنواَع الَحْیواناِت الَّتي أُِحبُّھا. أَُسمِّ  -۲

أَذُكُر ُمَمیِّزاِت الَحْیواناِت اَأللیَفِة؟  -۳

َكیَف أَْرِفُق ِبالَحْیواِن؟   -٤

َل. أَِصُف َحْیواِنَي الُمَفضَّ  -٥



۳۸

 الّتحّدُث (3)

یَُّتھا): ِث في َمْوضوِع (النَّظاَفُة َوأََھمِّ أَسَتعیُن ِباَألفكاِر اآلِتَیِة لِلتََّحدُّ

- النَّظاَفُة ِمَن اِإلیماِن.

ِة الِجسِم. - النَّظاَفُة ِمَن اُألموِر اَألساِسیَِّة الَّتي َیِجُب ُمماَرَستُھا َیْوِمیًّا لْلُمحافَظِة َعلى ِصحَّ

- النَّظاَفُة َسَبٌب في ابِتعاِد الَفیروساِت َعنّا.

- أََھمُّ اَألْعماِل الَّتي أفَعلُھا َیْوِمیًّا َبْعَد الَعْوَدِة ِمَن الَمدَرَسِة.

- الِوقاَیُة َخیٌر ِمَن الِعالِج.

 الّتحّدُث (2)

أَقَرأُ النَّصَّ اآلِتَي، ُثمَّ أعیُد صیاغَتُھ ِبلَُغتي َشَفِویًّا:

بیِع، َفُصُل الَجماِل َوالَفَرِح، َوأَكَثُر الُفصوِل َجماًال، أَنا الَّذي َتبَدأُ اَألْزھاُر  "أََنا َفْصُل الرَّ
مِس  ِبَمجیئي، تَُزقِزُق الَعصافیُر َوَتطیُر الَفراشاُت، َفأَنا َفْصُل الَحیاِة َوالدِّْفِء وُشروِق الشَّ

َوُسكوِن الّریِح".

ٍف ُة الُفصوِل اَألرَبَعِة – 2019 - ِبَتَصرُّ                               محمد الحصان –  ِقصَّ



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

۳۹

ُمْتَحُف اَألْطفاِل

َوَسْبَعٍة،  أَْلَفْیِن  عاَم  أَیّاَر  ِفي  افتُِتَح  الُحَسیِن،  َحداِئِق  في  َعّماَن  في  َیَقُع  ُمتَحٌف  ُھَو 
َم  لِیُقدِّ َملَِكیٍَّة  ِبُمباَدَرٍة  َس  أُسِّ ْلِق،  الطَّ الَھواِء  في  لَِألطفاِل  َوَمسَرًحا  َمعروضاٍت  َوَیحَتوي 
َعًة ِمْن ِخالِل اكِتشاِف الّطاقاِت اِإلبداِعیَِّة ِخالَل اللَِّعِب،  لَِألطفاِل َواُألَسِر َمعلوماٍت ُمَتَنوِّ
َعلى  وَیحِرُص  البیَئِة،  َمَع  َوالتَّفاُعَل  َواالبِتكاَر  التَّجِرَبَة  لَِألطفاِل  تُتیُح  ترفیِھیًَّة  َوأَنِشَطًة 

 . َتعزیِز ُحبِّ الَمعِرَفِة؛ لِیُصِبَح َمرِكًزا َفریًدا لَِألْطفاِل في اُألرُدنِّ
ٍف                                                                                                 وزاَرُة الثَّقاَفِة اُألرُدِنیّة - ِبَتَصرُّ

 اْلِقراَءُة (1)

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

أَْیَن َیَقُع ُمْتَحُف اَألْطفاِل؟  -۱
......................................................................................................

َس ُمْتَحُف اَألْطفاِل؟ َمَتى أُسِّ  -۲
......................................................................................................

َس ُمْتَحُف اَألْطفاِل؟ لِماذا أُسِّ  -۳
......................................................................................................

أَُوّجُھ َنصیَحًة لُِزَمالئي لَِتشجیِعِھْم َعلى ِزیاَرِة الُمْتَحِف.  -٤
......................................................................................................

أَسَتخِرُج ِمَن النَّصِّ َكلَِمًة ِبَمعنى (تَُوّفُر).  -۱

: َمْعنى َكلَِمِة (َترفیِھیٌَّة) الواِرَدِة في النَّصِّ  -۲
- َتْسلَِیٌة د  جـ - اكِتشاٌف  - َبحٌث   ب  - ُمغاَمَرةٌ  أ 

: أَذُكُر ِضدَّ َكلَِمِة (َتعزیٌز) الواردِة في النَّصِّ  -۳
- إْضعاٌف د  جـ - َتْمییزٌ  - َتْرفیعٌ  ب  - َتْقِوَیةٌ  أ 



٤۰

اَألْھراماُت

ُن      إِنَّ أَْھراَم الجیَزِة أَشَھُر الُمنَشآِت الَقدیَمِة َعلى َمرِّ الُعصوِر َواَألزِمَنِة، وتَتَكوَّ
فَِّة الَغرِبیَِّة لَِنھِر الِنیِل، إِّال أَنَّ أَشَھَرھا  أَھراُم الجیَزِة ِمْن َعْشَرِة أَْھراماٍت َتَقُع َعلى الضِّ

نیَن. ِتلَك اَألھراُم الثَّالَثُة، الَّتي بُِنَیْت َعلى َمدى آالِف السِّ

َتَتالقى  ُمَثلََّثٍة  َجواِنَب  أرَبَعُة  لَھا  ُمَربََّعٍة،  َقواِعَد  ذاُت  َضْخَمٌة  ُمْنَشآٌت  اَألْھراُم     
ْبِع؛ لَِكثَرِة الِقَطِع  ْنیا السَّ ِتھا. ویَُعدُّ الَھرُم اَألكَبُر ِمْن َعجاِئِب الدُّ َجمیُعھا في نُْقَطٍة ِعْنَد ِقمَّ
قَِّة البالَِغِة َوالُمَتناِھَیِة في َتْصمیِمِھ. َوِمّما  الَحَجِریَِّة الُمْسَتخَدَمِة في ِبناِئِھ، إِضاَفًة إِلى الدِّ
الِجھاِت  ِمَن  واِحدًة  یُقاِبُل  َجواِنِبِھ  ِمْن  جاِنٍب  ُكلَّ  َجَعلوا  الَھَرِم  بُناَة  أَنَّ  ْھَشَة  الدَّ یُثیُر 

ئیَسِة للَبْوَصلَِة، َوَقْد ساَعَدُھم َعلى ذلَِك ُمالَحَظتُُھم لِلنُّجوِم.  الرَّ

. تِّ بُع َوَغراِئُب الَقاّراِت السِّ نیا السَّ ِرَحاب َكمال، َعجاِئُب الدُّ

 اْلِقراَءُة (2)



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

٤۱

أسَتْخِرُج ما یُقارُب َمْعنى َكلَِمِة (أَبِنَیٌة) مَن الِفقرِة األولى.  -۱

: ا) في النَّصِّ ُد الَكلَِمَة التي جاَءْت بَمْعنى ( َكبیَرٌة ِجّدً أَُحدِّ  -۲

- َضْخَمٌة د  جـ - َدْھَشةٌ  - ُمَتناِھَیةٌ  ب  - ُمَربََّعةٌ  أ 

: ِضدُّ َكلَِمِة (َتَتالقى) اْلواِرَدِة في النَّصِّ  -۳

- َتشَتِھُر د  قُ  جـ - َتَتَفرَّ - َتقَتِربُ  ب  عُ  - َتَتجمَّ أ 

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

أَیَن َتَقُع اَألْھراماُت؟  -۱
......................................................................................................

أَِصُف َشكَل اَألْھراَماِت.  -۲
......................................................................................................

ما الَّذي یُثیُر الدَّھَشَة في ِبناِء اَألھراماِت؟  -۳
......................................................................................................

بِع. نیا السَّ أَُعلُِّل: یُعدُّ الَھَرُم اَألكَبُر ِمْن َعجاِئِب الدُّ  -٤
......................................................................................................



٤۲

ِحكاَیُة َنْملٍَة

ِر  كاَن ُھَناَك َنملٌَة َعنیَدٌة َوَشِقیٌَّة ال َتسَمُع الَكالَم، َوُكلَّما َطلََبْت إلْیھا الَملَِكُة َعَدَم التَّأَخُّ
ِبالَعوَدِة باِكًرا إِلى البُیوِت  ال َتسَتِمُع لَھا، َوفي لَیلٍَة عاِصَفٍة، أََمَرْت َملَِكُة النَّْمِل النَّْمَل 
رْت في الخاِرِج، َوِعنَدما َحلَّ الغروُب  لِالحِتماِء، َولِكْن َكالعاَدِة لَْم َتسَتِمْع للَكالِم، َوَتأَخَّ

أََمَرِت الَملَِكُة ِبإِغالِق اَألبواِب لِِحماَیِة النَّْمِل، والنّْملُة ما َتزاُل في الخاِرِج.

اَألبواِب  َفْتَح  الُحّراُس  َرَفَض  الَملَِكِة  ِألَواِمِر  امِتثاًال  َولِكِن  الَبّواَبَة،  النَّْملَُة  َوَصلَِت 
َوُملَتِصَقٌة  ُمنَكِمَشٌة  والنّْملُة  َوالَمَطُر،  ْعُد  َوالرَّ َوالَبْرُق  َیاُح  والرِّ العاِصَفُة  َوَبَدأَِت  لَھا، 
ِبالباِب، َفَبَدأَْت َتبكي َوَتنَتِحُب. لَْم َیِغْب َعْن َعیَني الَملَِكِة ما َحَدَث، كاَنْت تُتاِبُع الَموِقَف 
ِت العاِصَفُة، وازداَد َنحیُب النَّْملَِة، أََمَرِت الَملَِكُة ِبَفتِح اَألبواِب  ِمَن الِبداَیِة، َوِعنَدما اشَتدَّ
َوَتَعلََّمْت  َوالدِّْفِء،  ِباالطِمئناِن  َشَعَرْت  َوقٍت  َوَبعَد  الّداِخِل،  إِلى  َسریًعا  َفانَدَفَعْت  لَھا، 

َدرًسا ُھَو أَْن َتكوَن ُمطیَعًة.

ٍف                طارق البكري، ِقَصٌص َقصیَرٌة لَِألْطفاِل– ِبَتَصرُّ

 اْلِقراَءُة (3)



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

٤۳

: ) الواِرَدِة في النَّصِّ ُد َمعنى َكلَِمِة (َحلَّ أَُحدِّ  -۱

- كاَن  د  جـ - َرَجعَ  - جاءَ  ب  - َذَھبَ  أ 

الَكلَِمُة اْلَواِرَدُة في النَّصِّ الَّتي جاَءت ِبَمعنى (بكاٌء ِبَصْوٍت ُمرَتِفٍع):  -۲

- َشِقيٌّ  د  جـ - َسریعٌ  - َنحیبٌ  ب  -َعنیدٌ  أ 

أَذُكُر ِضدَّ َكلَِمِة (اْلَقلَِق).  -۳

اْلُمفَرداُت َوالتَّراكیُب 

اْلُمناقَشةُ َوالتّحلیُل 

لِماذا أََمَرِت الَملَِكُة النَّْمَل ِبالَعوَدِة باِكًرا؟  -۱
......................................................................................................

َنِت النّْملُة ِمْن ُدخوِل الَبّواَبِة؟ َكیَف َتَمكَّ  -۲
......................................................................................................

َبَب الَِّذي َجَعَل الَملَِكَة َتأُمُر ِبإِْغالِق أَْبواِب الَمْملََكِة. أَذُكُر السَّ  -۳
......................................................................................................

ِة؟ ما َمْغزى اْلِقصَّ  -٤
......................................................................................................



٤٤

َغِويَُّة (1) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

۱-  أَخَتاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب َوأََضُعُھ في الَفراِغ:

َجَرِة. - َوَقَف الُعْصفوُر ................... الشَّ أ 

خَرِة. - َقَفَز الَغزاُل ................... الصَّ ب 

َساَفَرْت لَْیلى  ................... ِمصَر َصباًحا. - جـ 

حیَحَة: ۲-  أَْختاُر اِإلجاَبَة الصَّ

(ِمْن، إِلى، َعن، َعلى). - یُداِفُع الُجْنِديُّ ................... الَوَطِن.  أ 

(ِمْن ، إِلى ، في ، لـ). - َیعیُش اَألَسُد ................... الغاَبِة.  ب 

(َعلى، في، َعْن، َعلى). َوَضَع الّطالُِب الَقلََم ................... الّطاِولَِة.  - جـ 

ُب الَخَطأَ: ۳-  أضُع ( نعم ) أماَم الُجْملِة الّصحیَحِة و( ال ) أماَم الُجْملِة الَخَطأِ، ُثمَّ أَُصوِّ

(       ) عاَم في الثَّّالَجِة.  - أََضُع الطَّ أ 

(       ) ِة.  - َسأَْلُت أَبي َعلى الِقصَّ ب 

(       ) َذَھَب الَمریُض إِلى الُمْسَتْشفى.  - جـ 

ُحروُف الَجرِّ

لِـفيِبـعلىَعْنإِلىِمْن



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

٤٥

َغِويَُّة (2) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب ِمّما َبْیَن الَقوَسیِن:  -۱

(ِمن  -  َعْن  -  إِلى  -  في). - َنأُخُذ الَعَسَل ................... النَّحِل.  أ 

(ِمْن  -  َعْن  -  إِلى  -  في). - َجلََسِت اُألسَرُة ...................ُغرَفِة الَمعیَشِة.  ب 

(ِمْن  -  َعن  -  إِلى  -  في). - َذَھَب باِسٌم ................... الّسوَق.  جـ 

(ِمْن  -  َعن  -  إِلى  -  في). - عاَد الّطالُب ................... الَمدَرَسِة.  د 

أُْكِمُل الَجْدَوَل اآلِتَي ِبما ُھَو َمْطلوٌب:  -۲

َحرُف الَجرِّ الُجَملُة
َذَھَب الّطلَبُة في ِرْحلٍَة َمْدَرِسیٍَّة إِلى َحدیَقِة الَحْیواِن.

ُن خالٌِد لَوَحَتُھ ِباَألْلواِن. یُلَوِّ

َنْرُسُم داِئَرًة َعلى اَألْرِض.

أْمَألُ الَفراَغ ِبَحْرِف الَجرِّ الُمناِسِب ِمّما َبْیَن اْلَقْوَسْیِن:  -۲
ِبـــ) في  َعنْ  ِمنْ  لـِ    (َعلى 

- َبَحَث الَولَُد ........ الِكتاِب في الَمكَتبِة. أ 

حلََة ........ الّطاِئَرِة. ُل الُمساِفروَن الرِّ - یَُفضِّ ب 

. َة؛ ........ أَداِء َفریَضِة الَحجِّ - یُساِفُر الُحّجاُج إِلى َمكَّ جـ 

غیُر ........ الَكبیِر. - یَُسلُِّم الصَّ د 



٤٦

َغِويَُّة (3) راكيُب َواَ�ساليُب الل� التَّ

ِص:  ، َوأَكُتُبھا في َمكاِنھا الُمَخصَّ أَقَرأُ الَنصَّ اآلِتَي، ُثمَّ أَسَتخِرُج ُحروَف الَجرِّ  -۱

عاِم، َوَطلَب إلى  ، َوَتناَوَل قاِئَمَة الطَّ "َذَھَب أَحَمُد إِلى الَمطَعِم، ثُمَّ َجلََس َعلى الُكرِسيِّ
عاَم َعلى  عاَم، َسَكَب أَحَمُد الماَء في الَكأِس، ثُمَّ َوَضَع النّاِدُل الطَّ النّاِدُل أَْن یُحِضَر لَُھ الطَّ

الّطاِولَِة، فأََكَل أَحَمُد َحتّى َشِبَع َوحِمَد هللاَ َعلى النِّْعَمِة".

َحْرُف الَجرِّ

االْسُم الَمْجروُر

ًفا ِفیھا ُحروَف الَجرِّ َواالسَم الَمجروَر َمَع َضبِط آِخِر َحَرَكِة  أَكُتُب ُجَمًال ُمفیَدًة ُمَوظِّ  -۲
االْسِم الَمْجروِر.

...............................................................................................  - أ 

...............................................................................................  - ب 

...............................................................................................  - جـ 

ُثمَّ  الخطأِ،  الُجملَِة  أَماَم   () َوإِشاَرة  الّصحیحِة،  الُجملَِة  أَماَم   () إِشاَرة  أََضُع   -۳
ُب الَخَطأَ: أَُصوِّ

(        ) - عاَد الُمَعلُِّم إِلى الَمدَرَسِة.                      أ 

 (        )                . - َوَضْعُت الِكتاَب في الُكرِسيِّ ب 

(        ) ُن خالٌِد لَوَحَتُھ ِباَأللواِن.                   - یُلَوِّ جـ 

(        ) - َنْسقي اَألْزھاَر إِلى الماِء.                   د 



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

٤۷

حیَحَة ِمْن َبیِن اَألْقواِس: أَختاُر اِإلجاَبَة الصَّ  -۱

(إِْنشاَء هللا – إِْن شاَء هللاُ). - َسأَزوُرَك َمساًء ...........................    أ 

- َیُقوُم الَبنّاُء بـ ..........................البیِت .     ( إِْن شاِء - إِنشاِء). ب 

- َسأَكتُُب َمْوضوَع ...........................      ( إِنشاٍء  - إِْن شاٍء).  جـ 

ُد َمْعنى الَكلَِمِة الَمْخطوِط َتْحَتھا في الُجملَِة اآلِتَیِة: أَُحدِّ  -۲

( إِْن أَراَد  - إِْن أََحبَّ  - إِْن أَْكَرَم  - إِْن أَحَسَن).  إْن شاَء هللاُ سَیْنِزُل الَمَطُر.    - أ 

َر  - َوَضَع). (َبنى  - أَلََّف  - َكسَّ َدقیًقا.  ب - أَنَشأَ الُمھْنِدُس الَبْیَت إِنشاًء

أْسَتخِدُم ( إِْن شاَء هللاُ ) و( إِنشاء) في ُجَملتیِن ُمفیَدتیِن:  -۱

................................................................................................ - أ 

................................................................................................ - ب 

حیَحِة، و(ال) أماَم الُجملَِة الخطأِ: أََضُع (َنَعْم) أَماَم الُجملَِة الصَّ  -۲

  (       ) - إِْنشاُء الَمواِقِع اِإللكتروِنیَِّة أَمٌر َسْھٌل.        أ 

(       ) - َسَیفوُز الَفریُق إِْنشاَء هللاُ.                  ب 

ُة (1)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ

ُة (2)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ



٤۸

أَمَألُ الَفراَغ ِبَوْضِع ( إِْن شاَء هللاُ ) أَو ( إِنشاء) في الُجَمِل اآلِتَیِة:

۱- َسأُْصِبُح َطِبیًبا ..................................... .

ٍة َقصیَرٍة. ۲- َیقوُم الّطالُِب ِبـ ..................................... ِقصَّ

عاِم ......................................  ۳- َسأُساِعُد َوالَِدتي على َتحضیِر الطَّ

ُة (3)  اْلِكتابُة: الَقضايا اِ�مالِئيَّ

ُم َمعناھا مَن الَعموِد الّثاني: ِل ِبما ُیَتمِّ أَِصُل الُجَمَل في الَعموِد اَألوَّ  -۱

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (1)

َسأُصِبُح َطبیًبا 

ُحبُّ اَألوطاِن

ِباِإلراَدِة

َنصَنُع الُمعِجزاِت.

عنَد نھایِة الّشارِع.

ِبالِجدِّ َواالجِتھاِد.

واجٌب َعلَْینا.

أْكُتُب ُجملًَة واِحَدًة أُعبُِّر فیھا َعْن ُطموحي في الُمسَتقَبِل.  -۲

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

َن ِمْنھا ُجملًَة ُمفیَدًة: أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلِتَیَة؛ ِألَُكوِّ  -۳

بِر) ، الدَّؤوِب، والصَّ (الَجمیِل، النَّجاِح، ِبالَعَمِل، ِسرُّ

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



شرَة
دة الثانيَة ع

ح
الَو

٤۹

لَِة: ُث فیھا َعْن ِمھَنتي الُمَفضَّ أَكُتُب ِفقَرًة أََتَحدَّ  -٤

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

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

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

َن ُجَملَتْیِن ُمفیَدَتْیِن: أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلِتَیَة ِألَكوِّ  -۱
ریَق، یَُؤدِّي). - (النَّجاِح، إِلى، أبَتِكُر، الَّذي، الطَّ أ 

..................................................................................................
- (َوغایاٌت، َعظیَمٌة، الُعقوِل، أَھداٌف، ألْصحاِب). ب 

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

أَسَتخِدُم التركیبیِن اآلِتَییِن في ُجَمٍل ُمفیَدٍة ِمن إِْنشائي:  -۲

- صاحُب الَعزیَمِة: ........................................................ أ 

موُح یَُذلُِّل الَعَقباِت: ................................................... - الطُّ ب 

أَمَألُ الَفراَغ ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبْیَن الَقوَسیِن (َھَدَفَك، َجَبًال، وادًیا، االسِتمتاِع).  -۳

ِة َكي ال َتْنسى  تِعْش َحیاَتَك ُكلَّ َیوٍم َكما لَْو ُكْنَت َسَتْصَعُد .............، واْنُظر إلى الِقمَّ

........... ُدوَن أْن َتغَفَل َعن ................ ِبالَمناِظِر الّراِئَعِة الُمحیَطِة ِبِھ.

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (2)



٥۰

أَسَتخِدُم التَّركیَبْیِن اآلِتَیْیِن في ُجَمٍل ُمفیدٍة:  -۱
- الَعزیَمُة َواِإلراَدُة ُمتالِزَمتاِن. أ 

..................................................................................................
ِق ُعنوانُُھ. - لِلتََّفوُّ ب 

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

َة الَمْعنى: َن ِفقَرًة َتامَّ أُعیُد َترتیَب الِعباراِت اآلِتَیِة؛ ِألَكوِّ  -۲
- َوصاِحُب اإلراَدِة الَقِویَِّة. أ 

اِت التََّعِب َوالَفَشِل. - ِمْن دوِن أَْن َیُمرَّ ِبَمَحطَّ ب 
جـ - َال یُطیُل الُوقوَف ِعنَد ھِذِه الَمَحّطاِت.

- ال َیصُل اِإلنساُن إِلى النَّجاِح. د 
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

موِح:  ُث فیھا َعِن النَّجاِح والطُّ أَسَتعیُن ِباَألفكاِر اآلِتَیِة في ِكتاَبِة ِفقَرٍة أََتَحدَّ  -۳
- َحلِّْق ِبَعیَنیَك َنْحَو النُّجوِم.

- َعَدُم الَیأِس َواالسِتْسالِم َعنَد الَفَشِل.

یٍَّة. َیراُن ِبُحرِّ موُح ُھَو الطَّ - الطُّ

- أَسَتِعدُّ لِلنَّجاِح ِبالتَّدریِب َوالُمماَرَسِة.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

 اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة ( اْلِكتابُة: الِكتابُة ا�بداعّيُة (3)



ماِن، دار بیروت ۱۹۹٤. - ابن خلّكان، َوفَیَاُت األَعیاِن َوأَنباُء ابِن الزَّ  ۱

- خیر الّدین الّزركلي م ج ۸ ط ۱٥ دار العلم للمالیین.   ۲

ــع  ــر والتّوزی ــع للنّش ، دار الطّالئ ــتِّ ــاّراِت السِّ ــُب الق ــبُع َوَغرائِ ــا السَّ نی ــُب الدُّ ــال، َعجائِ ــاب كم - رح  ۳

.۲۰۰۳ والتّْصدیــر، 

غار، مجموعةٌ قََصِصیَّةٌ لِألَطفاِل، دار المعارف للطّباعة والنشر ۲۰۱۷ - َروَضةُ الصِّ  ٤

- زكریّا تامر، المنمور في الیوم العاشر، دار األدب.  ٥

، ۱۹۹۹ – بتصّرف. - طارق البكرّي، قَِصٌص قَصیَرةٌ لِألَطفاِل، دار ناشري للنّشر اإللكترونيِّ  ٦

ةُ الفُصوِل األَربََعِة، ۲۰۱۹ – بتصّرف. ۷ - محّمد الحصان، قِصَّ

- محمود سیف الّدین اإلیرانّي، األَعماُل الكاِملَةُ ُمؤسََّسةُ َعبد الحمید شومان ۱۹۹۸  ۸

- مصطفى محمود األزھرّي، تَیسیُر قَواِعِد النَّحِو لِلُمبتَدئِیَن.  ۹

۱۰- ھارون یحیى، ِرحلَةٌ فِي عالَِم الَحْیواِن، ترجمة محّمد رضا، دار وحي القلم ۲۰۱۳

۱۱- ھدى محمود النّاشف، األُسَرةُ َوتَربِیَةُ الطِّفِل، ۲۰۱٤.

۱۲- َوزارةُ الثَّقافَِة األُرُدنِیَّةُ.

َقاِئَمُة اْلَمصاِدِر َواْلَمراِجِعَقاِئَمُة اْلَمصاِدِر َواْلَمراِجِع



تَمَّ بَِحْمِد هللاِ تَعالى


