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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقديم:
أبنائي األعزاء الطالب والطالبات :إن و ازرة التربية والتعليم تعمل ملمن المنموملة العالميلة

الوتلت لالسلتفادة مملا تتيحله

من أج مواجهة ما تفرمه علينا العولمة من تحديات وتسعى في نفل

لنللا مللن فللرك توام انللات ..لللكلف ف للد تفاعلللت ماللر م ل المنممللات والهيئللات العالميللة فللي مبادراتهللا
المختلفة نحو دعم التنمية المستدامة.
ونحن ندرف تماما أن العملية التعليمية والسياسات التي تسلتهد

تطويرالا وملا يترتلب عللى

كلللف مللن نتللائو مومللوه ياللك ااتمللام ل بيللت و ل أسلرة فللي ماللر ولللو ازرة التربيللة والتعللليم دور
فاع في دعم جهود تطلوير التعلليم والمالار ة فلي تح يل الد

مالر ال لومي سلعيا للوالو إللى

تعليم عالي الجودة في اتى مراحله.
إن تطوير المنااو وطر التدري

يمثالن التحدي الح ي ي أمامنا إلحداث ن لة نوعية فلي

نملام التعلليم المالري للكلف ف ننلا نسلعى لتطلوير منلااو التعلليم وطلر التلدري

تطلوي ار الامال وفل

خطة مدروسة لالنت ا من نموكج تربوي ت ليدي تائم عللى الحفلم والتل لين إللى نملوكج تربلوي حلديث

يدعم التف ير الناتد وينمي تدرة التالميك على ح الما الت.
ودعما لهكا التوجه حرات على ت لي

أدلللة ت للويم الطالللب بهللد

المر ز ال ومي لالمتحانات والت ويم التربوي ب عداد

ت للديم نمللاكج متنوعللة مللن األسللئلة وا ختبللارات التحالليلية للتللدريب عليهللا

ولتتم نوا من خاللها من الوتو
في إعداداا أن تتممن مختل

على مدى اسلتيعاب م لجوانلب الملادة الد ارسلية المختلفلة وتلد روعلي

نوعيات األسئلة المطاب ة لمواافات الورتة ا متحانية وتدرجها في

ا عتماد على المستويات المعرفية المختلفة حتى يستفيد منها الطالب والمعلم.

وختام للا أبن للائي األعل لزاء الط للالب والطالب للات :تعلمل لوا أن الدول للة تع للي مس للئوليتها إزاء تم للية
المجتمل بسسلر

تطوير التعليم توااالح المؤسسة التعليمية ..وا رتفاه بم انتها وتتطل إلى أن ي
مؤيللدا ألاللدافها ..مسللاندا لتبعاتهللا ..للي نح ل اللدفنا ال للومي فللي إحللداث تطللوير إيجللابي ح ي للي فللي
نمامنا التعليمي ومؤسساتنا التعليمية..

وزير التربية والتعليم
رئي

مجل

إدارة المر ز

ال ومي لالمتحانات والت ويم التربوي
أ.د /الهاللي الشربيني
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تقديـم
عزيزي الطالب ....عزيزتي الطالبة
هذا الدليل تم إعداده من أجـلكم ،وأنتم تشرفون على إنهاء مرحلة التعليم األساسي،
وقد شارك في إعداده متخصصون في تعليم اللغة العربية ،تحت إشراف قسم تطوير
االمتحانات بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي؛ ليساعدكم على تقويم مستوى
تحصيلكم  ،ولقياس مدى قدرتكم على تطبيق ما تعلمتموه من خالل دراستكم لمقرر اللغة
العربية.
وفير من األسئلة؛ لتغطي كافة جـوانب
كما ًا
وقد حرص مؤلفو هذا الدليل على تضمينه َّ

المقرر الدراسي وتعطي الطالب فرصة للتدريب على التوصل إلى اإلجـابة الصحيحة على
مختلف األسئلة المقالية والموضوعية ،التى تقيس المستويات المختلفة من التفكير من تذكر
وفهم وتطبيق ومستويات عليا ،وال تنسوا أعزائى الطالب أن الهدف األسمى لتعليم اللغة
العربية هو تعويدكم على استخدامها االستخدام الصحيح تحدثًا وكتابة للتعبير عن األفكار
واآلراء و المشاعر ،ونسأل اهلل – عز وجـل -أن ينفعكم بما قدمناه لكم في هذا الكتاب وأن
تكونوا به نافعين.
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الفهــــــرس
أوًال :أهداف تدريس اللغة العربية في الصف الثالث اإلعدادي.
ثانيا :التعبير( اإلبداعي – والوظيفي).
ً

ثالثًا :كتاب القراءة ذو الموضوع الواحد" طموح جـارية" من الفصل األول إلى الفصل الثامن.
ابعا :الموضوعات المقررة بالكتاب المدرسي.
ر ً

الوحدة

األولى

هيا نتواصل

الدرس

رحمة ومحبة

الثالثة

فضل العلم

المنادى :المضاف -الشبيه بالمضاف

23-23

الصفحات

 -1عباد الرحمن

– النكرة غير المقصودة.

ميال
 -3كن جـ ً

المنادى :المفرد -النكرة المقصودة.

23-23

المنادى :نداء ما فيه أل.

33-23

 -1رحمة ومحبة

البدل وأنواعه

33-32

 -3سميرة موسى

تابع :أنواع البدل

33-34

-2آيات العلم

تابع :أنواع البدل

35-34

-3طريق النور

أسلوبا المدح والذم

32-31

-1فضل العلم

فاعل نعم وبئس

34-33

 -3زراعة الفضاء

حبذا وال حبذا

33-33

-2الكتاب

الممنوع من الصرف

45-34

 -2قصة أثر
الثانية

المحتويات

أرقام
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أول:
ً

أهداف تدريس اللغة العربية
في
الصف الثالث اإلعدادي
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أهداف تدريس اللغة العربية في الصف
الثالث اإلعدادي

قادر على أن:
بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون التلميذ ًا
المجـال المعرفي:
 يت ن تواعد اللكة العربية األساسية. -يطب تواعد اإلمالء والخط في تابته.

 يستخدم معجلمه اللكوي من األلفام والت ار يب في سياتات متنوعة.الف ر العامة و ِ
 يستنتو ِالف ر الرئيسة والجلزئية لما ي رؤ أو يسمعه.
 يحدد ِالف ر الفرعية وما بينها من عالتات.
 -يحدد غرض المتحدث أو ال اتب .

المجـال المهاري:
 -يناتش ما يتا بحاجلاته ومجلتمعه من ما الت.

 يعبر عن نفسه وحاجلاته وما يمارسه من نااط بسسلوب احيح لكويا.معبر عن المعنى.
هر ًا
 ي أر جل ًا يجليد ال راءة الاامتة م استيعاب ِالف ر والتمييز بينها .

اعيا تواعد ال تابة الاحيحة وجلما الخط.
 ي تب بخطي النسخ والرتعة مر ً يعبر تابة وافااة عن نفسه في مجلا ت الحياة المختلفة. يجليد استخدام عالمات الترتيم وتنسي الف رات. -يت ن تلخيك ما ي رؤ أو يسمعه .

المجـال الوجـدانى:

 يهتم بآراء اآلخرين ويجليد التعلي عليها. -ي ب باك

على ال راءة الحرة خارج الم رر الدراسى.

متفاعال معها.
 ي ب على ممارسة األناطة األدبية واللكويةً
 -يمي إلى تكو األساليب األدبية في الاعر والنثر.

 يعتز بلكته وب درتها على استيعاب مطالب العار والت دم العلمي. ينفر من ال بح في اللكة أو الف ر أو األسلوب . -يتكو جلماليات اللكة واألسلوب.
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ثانيًا:
التعبيراإلبداعي والوظيفي
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التعبير الوظيفي

ير عن رحلة مدرسية اار ت فيها مسجل ًال ماااداتف في اك الرحلة ومالحماتف عن
 -1ا تب ت ر ًا
تنميمها.
طلبا لمرف ميا ال اارة التاب له تطلب فيه تر يب عداد إنارة لمس نف الجلديد.
 -2ا تب ً
 -3ا تب برتية تهنئة لزمي لف فاز بالمر ز األو في مساب ة الخطابة بالمدرسة.
 " -4عاد خالف من الحو " ا تب له برتية تهنئه فيها بسالمة الواو .
 -5ا تب بعض الالفتات اإلراادية "الوامحة المممون والتى

تزيد عن سطر واحد" تدعو فيها

زمالءف إلى أامية الحفام على نمافة جلدران الحوائط بالمدرسة.
إعالنا وعل ه بلوحة إعالنات المدرسة عن تيام مدرستف برحلة إلى م تبة األس ندرية حدد
 -6ا تب
ً
باإلعالن موعد الرحلة وتيمة ا اتراف والجلهة المسئولة .
ير عن زيارتف ألحد المتاح
 -7ا تب ت ر ًا

مومحا فيه ما أعجلبف ومالم يعجلبف.
األثرية
ً

 -8ا تب دعوة موجلهة إلى أولياء األمور لحمور ا حتفا السنوى بالمدرسة بنهاية العام الدراسي
مومحا فيه موعد وم ان وبرنامو ا حتفا .
ً
ملخاا ل اة ترأتها ؛ لتعرمه في اإلكاعة المدرسية في ف رة بعنوان " من أجلم ما ترأت" على
 -9ا تب
ً
أ يستكر العرض أ ثر من عار دتائ .
 -10ا تب فتة تحث فيها جليرانف على مراعاة اعور اآلخرين.

9

التعبير اإلبداعي

 -1ا تب تاة تنتهى بالعبارة التالية" وا كا تكلبت على الاعاب التى واجلهتها ونجلحت في تربية أبنائها
والواو بهم إلى بر األمان".
 -2تهتم الدولة بالاباب في جلمي المجلا ت فاباب اليوم ام حماة المست ب .
ونحسن استخدامها.
 -3الماء اريان الحياة وعلينا أن نحافم على اك النعمة ُ
 -4ا دخار وسيلة لرتي ا تتااد وممان لسعادة األسرة واست رار يانها.

 -5ا تب عن رحلة تمت بها م أادتائف واافًا ما ااادته وأعجلبف وما لم يعجلبف فيها

وي

استفدت منها.
 -6الوتت السي

إن لم ت طعه تطعف ا

ي

تستك وتت فراغف فيما يفيدف ويساعد في نهمة

وطنف.
 -7ا تب تاة ااب عاد من غربة إلى وطنه ليسهم في بنائه وت دمه بعد ما حا على أعلى الدرجلات
الجلامعية في الخارج .
 -8ا تب لمة لتل يها في إكاعة المدرسة تتحدث فيها عن أامية المحبة والتسامح بين النا .
 -9ا تب عن أحالمف لنفسف ولبلدف بعد مرور عار سنوات من اآلن .
 -10تتعرض األرض لماادر تلوث بيرة تهدد سالمتها وأمنها ا تب عن ماادر التلوث
واده النا
 " -11الع

وآثار

إلى م اومته.
السليم في الجلسم السليم" ا تب عن أامية الريامة للفرد

وأاميتها في الت ارب بين

الاعوب .
 -12ا تب عن أامية وسائ التواا ا جلتماعى في الت ارب بين األفراد داخ الوطن الواحد والت ارب
بين الاعوب في مختل

دو العالم.

 -13ترتى الاعوب إكا تسلح أبناؤاا بالدين وااتموا بالتعليم وأت نوا عملهم ا تب عن العالتة بين الدين
والعلم والعم الجلاد وأثر كلف في ت دم األمم ونهمتها.

10

ثالثًـا:

الكتاب ذو الموضوع الواحد
" طموح جارية"

11

الفصل األول
" دعاء "

اقرأ ،ثم أجـب:

س " -1ارتقى المؤذن درجـات المئذنة العالية  ،ثم خرج إلى شرفتها المستديرة  ،وأخذ يشق
بصوته الرخيم سكون الليل  ،قبيل الفجـر يتوسل إلى اهلل  ،ويدعوه أن يفرج الكرب  ،ويدفع

البالء ".

أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي -:

 -1مرادف " :ارتقى"  ( :تدم – وا  -ر  -اعد).

 – 3جـمع "المئذنة" ( :المؤكنين – األكون – المآكن -اآلكان) .

ب -بم دعا المؤكن ربه ؟ وما رأيف فيمن ي تفي بالدعاء دون العم ؟

جــ  -بم تفسر مع

العرب في كلف الوتت؟ وما نتيجلته عليهم؟

اقرأ ،ثم أجـب:

رب أن أكون جـارية تباع وتشترى ،بعد أن مزق التتار شمل قومي،
علي يا ِّ
س " -3حكمت َّ
وقوضوا ملكهم ،وأزالوا سلطانهم ،ثم أدركتني رحمتك ".
أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي -:
 -1مرادف ( قوضوا ):
 -2جـمع ( جـارية ) :

( ازموا – ادموا – اجلروا  -حاربوا).
(جلوار – جليران – ِجرايات ِ -جلرار

.) -3

ب -بم ح م اهلل على اجلرة الدر ؟ وماكا فع التتار بسالها ؟
ج ل -ي

تخلات اجلرة الدر من الر واارت من الحرائر ؟

اقرأ ،ثم أجـب:

س " .2إن من يحكم مصر يستطيع أن يفعل الكثير  ،فمصر قوة هائلة بشعبها وجـيشها  ،يخشى

العدو بأسها ،وبجـيشها وجـيش الشام نستطيع أن نصد خطر الفرنجـ  ،وأن نهزم التتار .ولكن
كيف السبيل إلى حكم مصر ؟ إن دون ذلك عقبات كثيرة ".

أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي -:
" -1التتار" هم ( :اله سو

– الروم – المكو  -الفرنجل).
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 – 3مضاد  ":يخشى" ( :يسخك – يسمن – يعجلب  -يث ) .

ب -ما مادر توة مار – ما فهمت من الف رة الساب ة  -؟
ج ل " -إن دون كلف ع بات ثيرة " ومح أام اك الع بات .

اقرأ ،ثم أجـب:
س " -3استغرقتها هذه ِ
الف َكر ،ولم تشعر إال وقد أشرقت الشمس  ،وغمر ضوؤها المكان  ،ودبت
الحركة فيه  ،ثم سمعت صوتا يناديها في اهتمام قائال  :موالى األمير في انتظارك يا سيدتى ؛
فهبت واقفة  ،ثم سارت متهادية ،باسمة الثغر ،مشرقة المحيا إلى حيث األمير ."...
أ  -ما مراد

" تاعر " ؟ وما مماد " ااتمام "؟

ب  -م ْن األمير ؟ وما عالتته باجلرة الدر ؟

ج ل  -صف شجـرة الدر في المواقف اآلتية:
( -1يارب احفم ابني وسلمه لي

وساعد زوجلي الاالح " نجلم الدين أيوب" على أن يعود

سلطانا عليها).
إلى مار
ً

( -2أنسيت تومي من الخوارزمية ..وام محاربون أتوياء ؟ وسو
بهم وسو

أعم على توثي عالتتف

ي ونون عونا لف وتت الحاجلة).

 ( -3وا ينسى أحد مار ؟ ما دخلها أحد وأحب أن يفارتها
خيالها).
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وما غاب عنها إنسان وزايله

الفصل الثانى
" مفاجأة "

اقرأ ،ثم أجـب:

س " -1وثقت شجـرة الدر العالقة بين زوجـها الصالح نجـم الدين  ،وبين قومها الخوارزمية ،

وأصبحوا عوًنا قويًّا له في حروبه .وبينما كان نجـم الدين منهم ًكا في مواجـهه األعداء على
أحد الثغور  ،أقبلت إليه األنباء. " ..

أ -هات من الفقرة السابقة:
-

لمة ي اد بها (مدن على البحر) و لمة تعبر عن مماد( أمعفت) .

وتعا على نفسها ؟
ب -ما األنباء التي أتبلت إلى الاالح نجلم الدين ؟ وأيها ان أاد ً
جـ -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 – 1وافقت شجـرة الدر على انسحاب ( نجـم الدين ) من حصار الرحبة.
 – 3الصراع على السلطة يكون دائما في صالح الوطن .

( )

( )

 -2اتفق األمراء بعد وفاة الملك الكامل على تولية نجـم الدين ملك مصر والشام ) ( .
 -3كان حكم مصر أمنية نجـم الدين حتى يستطيع القضاء على األعداء.

( )

اقرأ ،ثم أجـب:

س " -3وقع هذا الخبر على نفسه وقع الصاعقة ،ليس ألنه فقد ملك مصر  ،ولكن لما

ينتظر هذه الدولة المترامية األطراف من تفرق وتمزق ،فهؤالء األمراء األيوبيون في مصر

سيهبون مسرعين؛ ليحققوا أطماعهم ،ويمزقوا الدولة بينهم ،منتهزين ضعف الملك الجـديد " .
أ  -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي :
 -1الم اود بل (الصاعقة):

(الرياح الاديدة – النار المهل ة – األمواج المتالطمة -األمطار ال ثيفة).

 -2مماد ( المترامية) ( :المنفالة – المعيفة – المحدودة -المتوازية).

ب – ا خا

"نجلم الدين" على مار من تفر األمراء ؟ ولماكا؟
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جـ -اذكر رأيك في العبارات اآلتية مبي ًنا السبب.

العبارة
"

فضل

األمراء

أوافق

ال
أوافق

السبب

مصالحهم

الشخصية على مصلحة البالد "
" التخطيط الدقيق والحرص
الشديد في التنفيذ ضروري لحل
المشكالت"
"االستسالم

لألعداء

وعدم

الخوض معهم في الحروب أمر
محمود "

س :2اقرأ ،ثم أجـب:
" ولم يكد يستقر في " سنجـار" حتى كانت جـيوش " غياث الدين الرومى " تحاصر " آمد "
أعظم مدن ديار بكر على نهر دجـلة  ،وفيها " توران شاه بن نجـم الدين " ،وكان" بدر الدين
متوعدا. "..
مهددا
لؤلؤ " قد أسرع هو اآلخر بجـيشه ،والتف حول قلعة " سنجـار "
ً
ً
متوعدا " .
أ  -اات مفرد " جليوش " ومماد"
ً

ب – واجلهت "نجلم الدين أيوب " عدة اعاب بعد انسحابه من الرحبة .ومح كلف .
ج ل  -بم ادد "بدر الدين لؤلؤ" " نجلم الدين " ؟
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س -3اقرأ ،ثم أجـب:
دوى
"ولم يكد القاضي يبلغ مضارب الخوارزمية  ،ويتحدث معهم  ،ويق أر عليهم الكتاب  ،حتى َّ
األمر بالنفير  ،فقفز الفرسان على صهوات جـيادهم" .
أ -اات مراد
ب -ي

"النفير" ومفرد "اهوات" في جلملتين من إناائف.

خرج ال امي من ال لعة وبلغ ممارب الخوارزمية؟ وا استجلاب الخوارزمية له ؟

جــ -1 -ماذا يحدث إذا :
 رفض القاضي بدر الدين مهمة الذهاب للخوارزمية ؟ -اتفق األمراء على رأي يرضي جـميع األطراف ؟

 -3من القائل .......؟
 "-1بس

على مو ي مما يرى! اكا خطب يسير"...

 " -ح ّ موف وف رة رائعة ".
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الفصل الثالث

" بسمة أمل "
اقرأ ،ثم أجـب:

شيئا عن مصر  ،فال رسالة أقبلت وال نبأ أتى
س " :1وكان قد مضى بعض الوقت  ،دون أن يعرف ً
 ،ولم يفد عليه أحد من أنصاره  ،الذين يقبلون عليه من هناك  ،ويطلعونه على دقائق األمور ،فقلق

على أصحابه " .

أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1مراد

( يفد ) ( يتعر  -ي ب – يرجلئ – يعلن) .

 -2مماد ( أتبلت ) ( أسفرت – أممرت – أدبرت – سافرت) .
ب -لماكا تل نجلم الدين على أاحابه ؟

جل -ما األخبار التي حملها أبو ب ر ال ماش إلى نجلم الدين ؟

س-3اقرأ ،ثم أجـب:

أياما بين الذبائح التي تنحر
" جـرت األمور يا موالي على النحو الذي يحبه العامة فقد عاشوا ً
في الميادين وتحت قلعة الجـبل  ،وتوزيع لحومها عليهم ؛ ابتهاجـا بملك مصر الجـديد  ،وماجـت

الشوارع باأللوف التي خرجـت ؛ لتشاهد موكب العادل " سيف الدين" " .
أ  -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1مراد

( مو ي )  (:سيدي – خادمي – عبدي -أخي) .

 -2مفرد ( أعوان )  ( :معوان – عوان – عون  -إعانة) .

ب  -من المتحدث في العبارة الساب ة ؟ ومن المخاطب ؟
جل  -ي

ان سلوف الملف العاد وأعوانه في مار؟

( د ) ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيما
يلي :

 – 1لم يهتم ( نجلم الدين ) بسناار في مار.

 – 2انت اجلرة الدر زوجلة مخلاة ووفية لزوجلها .
 – 3ابتهو عوام النا

في مار بم دم ( الملف العاد ) .

 -4ااتم الملف العاد بسمور اعب مار وحافم على أمواله.
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( )

( )
( )
( )

س:2اقرأ ،ثم أجـب:

" وفي أول جـمادي عام  424هـ استقبلت دمشق الصالح نجـم الدين أحسن استقبال  ،وكان

على فرسه األشهب رافع الرأس باسم الثغر  ،يحيط به الفرسان األشداء  ،وشجـرة الدر في

هودجـها سابحة في أحالمها  ،تتخيل دمشق ببهائها وجـمالها  ،وتتعجـل الوصول إليها ".
أ -اات جلم " الثغر " ؟ و مماد" األشداء" ؟

ب – متى دخ نجلم الدين دما

؟وي

است بله أالها ؟

ج ل  -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -1ال ماش يتا باألمراء الثائرين ويهيئ الجلو لدخو نجلم الدين مار.
 -2بدخو نجلم الدين دما ت األم في ح م مار.

(

(

 -3تايض (الجلواد) نجلم الدين على أن يسخك حاني يفا وسنجلار ويعطيه دما ( .
 -4أرس الملف العاد للجلواد لي ون بجلانبه ويعم برأيه

.

س :3اقرأ ،ثم أجـب:

(

)

)

)

)

" قال أبو بكر والشك يخامره  :عدت أفكر في هذا الذي صنعه الجـواد  .فليته يثبت على رأيه يا موالي !
وأخشى أن يتدبر الصفقة  ،ويعرف الفَرق  ،ويرجـع وينقض ما أبرم ! . "..
أ  -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1الم اود بل ( يخامر ) في الف رة الساب ة:
( ياك ع له – يماع توته – يخالط تلبه -يافي تلبه)
 -2جلم ( الفر ) ( :الفوار – الفرو – الفرائ ِ -
الفر )

ب – اك ر ما تعرفه عن الاف ة التي يتحدث عنها ال ماش ؟
ج ل  -ماكا ان رد نجلم الدين على الم ال ماش ؟
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الفصل الرابع
" عقبة في طريق األمل "
اقرأ ،ثم أجـب:

س " :1قال نجـم الدين  :كالم جـميل يا أم خليل ! ويعجـبني منك قلبك الثابت  ،ونفسك الوثابة
التي ال يعتريها الكالل  ،وال تنال منها الشدائد ".

أ  -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1مراد

( يعتريها)  (:يايبها – يحيطها– ينتمراا -يحليها)

 -2مماد (الكالل) ( :ال وة – ال ما – السرور -اإلتدام)

ب  -من أم خلي ؟ وما أام افاتها التي أعجلب بها " نجلم الدين" ؟

تابا إلى عمه الاالح "إسماعي " ؟
ج ل  -لماكا أرس "نجلم الدين " ً

س :3اقرأ ،ثم أجـب:

"الواجـب يدعوك يا موالى فمتى تلبى داعيه؟! واجـب على موالى أمام اهلل أن ينهض إلى مصر ،
ويطفئ النار المشتعلة بها قبل أن تحرقها  ،إن مصر قوة هائلة يا موالى  ،إذا ضعفت ضعف

الشام معها  ،إنها القلب النابض لكل جـيوشنا . "...

أ  -ما المراد بل " ينهض " ؟ وما مماد " معفت " ؟

ب – من تائ العبارة الساب ة ؟ وما المناسبة التي أدت إلى اك الم ولة؟
ج ل  -علل  .اتتناه نجلم الدين بعد ل اء عميه بدخو مار .

س :2اقرأ ،ثم أجـب:

"هز نجـم الدين رأسه مرات  ،ثم قال  :معك حق يا شجـرة الدر  ،وكيف نخرج من مأزق اليوم؟!
تدبير بيت بليل كما تقولين  ،فما العمل؟ !األمل في جـانب واحد يا موالي! في جـانب داود

صاحب الكرك " .

أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
سر – تمه ) .
 -1الم اود بل (بيت بلي )  :دبر في (خو – عجل – ّ
 -2مدينة ال رف موجلودة في ( الاام -مار -الحجلاز  -الع ار ) .

( -3از نجلم الدين رأسه مرات) تعبير يد على (:الرفض– المواف ة– عدم ا تتناه-
التعب) .
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ب -لاجلرة الدر رأي أتنعت به نجلم الدين  .فما او ؟
ج ل  -لماكا فملت اجلرة الدر الت دم إلى مار؟

س :3اقرأ ،ثم أجـب:

"وبخداع المرأة ودهائها  ،ولباقة "ورد المنى" انخدع الرجـالن  ،وعاونا على إشاعة الفرقة بين

أتباع نجـم الدين من األيوبيين "
أ  -ما مراد

"دااء " ؟ وما مماد " الفرتة " ؟

تابا إلى "الاالح إسماعي " ؟ وبِم رد
ب – لماكا أرسلت "ورد المنى "و "نور الاباح" ً
عليهما ؟

ج ل  -ضع عالمة (  )أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيما
يلي :

 - 1الملف العاد يتناز ألخيه عن ح م مار.

 " -2ورد المنى " و "نور الاباح " مخلاتان لنجلم الدين.

( )

( )

" -3ت ي الدين "و "مجلير الدين " عما " نجلم الدين" يطلبان منه دخو مار) ( .
 -4ناحت "اجلرة الدر" "نجلم الدين" بت وين جليش من المماليف.
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( )

الفصل الخامس
" خدعة ومكيدة "
اقرأ ،ثم أجـب:

ِ
وسنقُر
س " :1وبينما نجـم الدين يفكر في حاله  ،ويتدبر موقفه إذا بعماد الدين بن َم ْوسك ُ
تبجـيل  :السالم على موالنا
ويسلِّمان قائلين في ْ
َ
الحلبي يأتيان إلى نابلس  ،ويستأذنان عليه َ ،
المعظم  ،سلطان مصر والشام  ،ومنقذ العرب  ،ومحطم الفرنجـ  ،وأمل هذه األمة ورجـائها ! ".
أ -تخير اإلجلابة الاحيحة مما بين ال وسين فيما يلي:
 -مراد

تروي )
(تبجلي ) او  (:عجلالة  -تعميم – تحفز ِّ -

 -مماد (رجلائها ) ( :عكابها – حزنها – غمبها – يسسها)

ب – من أين جلاء الرسو ن ؟ ولماكا؟ ولاالح من؟

جــ  -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -1ترف "داود" مار ليتحال

( )

م ادي ه الحميم "نجلم الدين".

-2أمهر " نجلم الدين" السرور بما يحم الرسو ن من خبر.

 -3تعجلب "نجلم الدين" من تحو موت

داود واعر بخيانة الرسولين.

( )

( )

س " :3وبينما هما في حيرتهما هذه إذا بأشباح تتحرك من بعيد  ،ال يعرف أحد ما تكون وال أين
تقصد  .وفيما هما في عجـب من أمرها َ ،د َّوى األمر بالنفير  .وارتفعت صيحات عالية فزعة
 ،تعلن قدوم الفرنج " .

أ -اات معنى " دوى" ومماد " النفير" في جلملتين من إناائف.

ب -ما األمر العجليب الكي حدث أثناء تااور نجلم الدين م اجلرة الدر ؟

جــ  -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -1اعتماد الح ام على الكدر والخيانة والحيلة سلوف كميم.
 -2لم ياف نجلم الدين في ون األمر مدب ار .

" -2يثاب المرء رغم أنفه يا مو ي" تائ اك العبارة اجلرة الدر .
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(

(

(

)

)

)

فرحا ،
س ":2ولم يكد العادل في مصر يعلم بما حدث ألخيه نجـم الدين  ،حتى اهتز مع القلعة ً
وأمرت سوداء بنت الفقيه فأقيمت الزينات  ،ودقت الطبول  ،وطاف المنادون في الشوارع

واألزقة  ،يبشرون مصر بأيام سعيدة  ،بعدما زال المنافس العنيد " .
أ -تخير اإلجلابة الاحيحة مما بين ال وسين فيما يلي:
 - 1الم اود بل( المناف

العنيد ) في الف رة الساب ة :

( داود  -مجلير الدين  -نجلم الدين أيوب  -الاالح إسماعي ).
( -2األزتة ) مفرداا  ( :الزتا  -الز – الزتا – الزتز ).
( -3أمرت سوداء بنت الفقيه؛ فأقيمت الزينات) تعبير يد على:
(السطوة والجلبروت – مساندة العاد

– التسييد لنجلم الدين -الفرح والاماتة ).

فرحا ؟
ب -ماكا حدث لنجلم الدين حتى ااتز العاد م ال لعة ً
جل -ي

نز اكا الحدث على دعاة اإلاالح ؟ وماكا ترروا ؟

22

الفصل السادس
" الفرج "

اقرأ ،ثم أجـب:

س":1ظل "نجـم الدين" في قلعة الكرك سجـي ًنا  ،تحت رحمة الحراس الغالظ الشداد الذين وكلوا
به ،ال تسليه سوى شجـرة الدر .وكلما اشتد به الكرب  ،ذكرته بالمواقف العصيبة التي وقف
فيها ربه بجـانبه  ،وأكدت له أن داود ال يريد السوء به " .

أ -ما الم اود بل " و لوا به" ؟ وما مماد " ال رب" ؟

ب -ي

وت " نجلم الدين" و" اجلرة الدر" في سجلن "داود" ؟

جــ -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -انت "اجلرة الدر" تخف

عن زوجلها واي في السجلن .

 إطل "داود" سراح "نجلم الدين" و"اجلرة الدر" بدون اروط . -ال سوة في معاملة السجلناء أمر مرفوض من

األديان السماوية

( )

( )

( )

س ":3ما أظنه بعد هذه المدة الطويلة إال قاتلنا ومتخلصا منا  ،وقابضا الثمن الذي يعرضه

عليه العادل! قالت في ثقة :لو كان يريد قتلنا ما أبقانا هذه المدة كلها ! ألسنا في قبضته
؟! ومن الذي ينقذنا منه لو أراد بنا السوء ؟! " .

أ  -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1الم اود بل " في تبمته " ( :من رعايا  -تحت سيطرته – أمام عينيه – في نفه).
 -2مماد " السوء"  ( :الخير – الحب – السعادة  -الراحة ).

ب -تد الف رة الساب ة على موتفين متمادين  .ومحهما .
ج ل -ما الاف ة التي عرمها "داود" على "نجلم الدين" ؟
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س" :2وعاد رسل "داود" ُيرقصهم الفرح بهذه الصفقة الضخمة التي نالها موالهم  ،واستعد "نجـم
الدين" و" شجـرة الدر" للخروج من ذلك السجـن  ،تلوح أمامهما مصر ومباهج مصر ".

أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 -1مراد

( تلوح ) ( :تاير – تبدو – تطلب  -تسير ).

 –3مماد (أمام)  ( :وراء – تب

ب -ما موت

– ع

 -بعد).

"نجلم الدين" مما عرمه عليه "داود" ؟

جل -لماكا خافت الجلاريتان ( ورد المنى و نور الاباح ) عندما علمتا ب تمام اك الاف ة؟
س ":3مألت كتابها بالتحذير من الخطر الذي ستتعرض له دمشق  ،إذا دخل نجـم الدين مصر .
فلم يتمهل الصالح إسماعيل وأمر جـيشه باالستعداد  ،كما استعد الجـيش المصري لتنفيذ

الخطة ".

أ – اات مراد

" يتمه " وجلم " الخطر" في جلملتين من إناائف .

ب – ومعت سوداء بنت الف يه خطة للتخلك من نجلم الدين فما اي ؟

جــ -اذكر قائل كل عبارة من العبارتين اآلتيتين:
 " -1فرج اهلل تريب يا مو ي و إخا داود بعد اك المدة الطويلة إ مرسال إليف "
" -2بينهما وبين مار ما بين السماء واألرض وسو
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أمعهما بين مامكي األسد"

الفصل السابع
" انتفاضة الشعب"
اقرأ ،ثم أجـب:

س ":1هز الفرح جـماعة اإلصالح والوحدة لنجـاة نجـم الدين  ،وأقبل بعضهم على بعض مهنئا ،

ثم اجـتمعوا في دار القماش وجـعلوا يقلبون الرأي في معاونة نجـم الدين على دخول مصر ،
وابطال كيد سوداء" .

أ -اات معنى ( يد) ومماد (از) في جلملتين من إناائف.

ب -ا " يحتاج الاعب إلى من يسخك بيد لني ح وته " ومح كلف .

جــ -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -1من فساد الملف العاد ترف األمر للحااية .

( )

 -2جلماعة اإلاالح ام دعاة الحرب في البالد .

( )

 -2الحا م المالم يجلب خلعه وتولية من يالح.

 -4الاعب الماري

يست ين لكااب و يخم لمعتد.

( )

( )

س " :3فسرى عن نجـم الدين وزال همه  ،وجـعل يستمع إليهم مشرق الوجـه  .وبعد غد كان نجـم
مشمر إلى مصر  ،ومعه أبو بكر القماش  ،وأمراء المماليك  ،وبعض
ًا
الدين يقطع الطريق
كبار مصر  .وداود صاحب الكرك  ،يفكر في الثمن الذي يظن أنه سيقبضه حين يبلغ مصر".

أ -تخير اإلجلابة الاحيحة مما بين ال وسين فيما يلي:

مسيطر – مسرًعا – منبسطًا) .
ًا
بال -
ًا
 -1الم اود بل "
مشمر " ( :مست ً
 -2جلم " الطري "  ( :المطار – الطوار – الطر  -الطرائ )

ب -ا

حالة نجلم الدين حينما بار من األمراء وال ماش بحب الاعب الماري له .

ج ل  -ما الثمن الكي ان داود يمن أنه سي بمه ؟
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س..":2ومن باب هذه الخيمة رأى نجـم الدين أخاه العادل في وسطها  ،مكبال باألغالل  ،ذليال
فاقد الحول والطول  ،فلوى عنه وجـهه وهو يقول معتب ار  :هذا جـزاء الظالمين العابثين بأموال

الناس ودمائهم وأعراضهم ! " إن اهلل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " .
أ -اات مراد " :م بال " ومماد  " :الحو " ومفرد "العابثين".
ب -ماكا فع العاد حتى أراد الاعب الماري التخلك منه ؟

جــ -ضع عالمة (  )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

 -1اتف األمراء المعتدلين على خل العاد وتتله .

 -2يجلب على الحا م إتامة العد توااالح حا األمة .

 -3أمر نجلم الدين الجلنود باإلف ارج عن أخيه عندما وجلد م بال في تيود .

( )

( )
( )

س ":3لم يتمهل وألقى أمره بالرحيل إلى القاهرة  ،فتحرك الجـيش  ،وصهلت الخيول  ،واهتزت
الهوادج  ،وقلب نجـم الدين يخفق بالفرح  ،وقلب شجـرة الدر يفيض بالحبور ،تود لو طار
بها الهودجـ وبلغ بها قلعة الجـبل ،قبل أن تفلت سوداء بنت الفقيه لتقلى جـزاءها ".
أ -اات مراد " :الحبور " ومماد  " :الرحي ".

ب -ا

مااعر اجلرة الدر عندما تحرف الجليش إلى ال اارة .

ج ل" -اعب مار

يس ت عن ح ه و يك لمعتد" ومح كلف من خال فهمف لهكا

الفا .
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الفصل الثامن
" العهد الجديد"
اقرأ ،ثم أجـب:
س":1ما إن تولى الصالح نجـم الدين مقاليد الحكم في مصر حتى أخذ يفكر فيما يقدمه لمصر
التي هوى بها العادل إلى هوة الفقر  ،ووهدة الحاجـة والفساد  ،ويفكر فيما يصنع بداود
وأطماعه  ،وبعمه الصالح إسماعيل وأالعيبه  ،كما أمر بإطالق سراح فخر الدين بن شيخ
الشيوخ " .
أ -تخير اإلجـابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي:
 الم اود بل (م اليد) في الف رة الساب ة :أمور ( أخيه – البالد – عمه – الجليش ).
 -جلم ( اوة)  ( :أاواء – ُاوى – أاوية  -اواة ).

ب -ماكا فع نجلم الدين منك تولى ح م مار؟
جل – ا

حالة اجلرة الدر بعد تولية زوجلها م اليد األمور في مار.

س ":3الطريق طويل يا شجـرة الدر  ،وال إخال األمور تلين بسهولة  ،فأمامنا ذئاب وثعالب  ،وهل
تظنين تلك السيوف التي ارتفعت لتحيتنا كلها لنا ؟! كثير منها يرتقب  ،وعديد منها أرغم
على الخضوع ".
أ -اات مراد " :إخا " ومماد  " :بسهولة ".
ب -رأى نجلم الدين أن الطري

طوي والع بات ثيرة  .فما اك الع بات ما فهمت من

العبارة الساب ة ؟
عونا لزوجلها عند الادائد  .فماكا ان رأيها في اكا الموت ؟
جل -انت اجلرة الدر ً
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س ":2لن تهدأ البالد يا شجـرة الدر  ،إال إذا ألقي الفرنج في البحر أو نثرت أشالؤهم على وجـه
الرمال  ،ولن تنام الخيانة إال إذا قطعت أيديها الملوثة  ،والسلطان خالب يا شجـرة الدر ،

يتلهف الجـاهلون على ما يرون فيه من المظهر البراق  ،وال يدرون ما خلفه من ثقيل

األوزار " .

أ -تخير اإلجلابة الاحيحة مما بين ال وسين فيما يلي:
 ( -1السلطان ) الم اود بها في العبارة ( الح م– الحا م – المح وم  -المح م ).
لبر ) مماداا  ( ......الباات – المملم – المختفي  -المندثر).
 ( -2ا ًّا

ب -بدأ نجلم الدين ح مه بسسلوب يخال

أسلوب أخيه العاد  .ومح كلف .

جـ – ا تواف نجلم الدين في وافه المتله

على السلطان بالجلاا ؟ ولماكا ؟

س ":3وأخذ السلطان يؤنب العادل على ما أضاع من المال  ،ويدق كفا بكف  ،ويصيح قائال في
غضب شديد ":ما هذا أيها اإلنسان الذي لم يرع حق اهلل والوطن ؟! " .
أ -اات معنى ( يؤنب) ومماد (غمب ) في جلملتين من إناائف.

ب – ماكا تا نجلم الدين للعاد ؟ وماكا وجلد في خزانة الدولة؟

جــ -ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة
فيما يلي :

ياا على مواجلهة الفرنو وال ماء عليهم.
 -1ان نجلم الدين حر ً
 -2لم يستط نجلم الدين رد أموا الدولة مرة أخرى إلى الخزائن .
 -3الم اود بسيو

األحدا من حو داود من النساء.

 -4بد من أخك الحكر من الخونة والمتآمرين .
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( )

( )
( )

( )

"إجـابة بعض أسئلة قصة" طموح جـارية "
الفصل األول " :دعاء"

 -2يسمن.

س :2أ -1 -المكو .

وجلياها

ب -مادر توة مار ما فهمت من الف رة  :اعبها

وتزاد توة مار بوحدة

جلياها بجليش الاام .

ج ل  -متروف للطالب.

الفصل الثاني":مفاجـاة"

س :3أ  -1 -اإلسراه والجلملة مترو ة للطالب  - 2اهوة والجلملة مترو ة للطالب .
ج ل-

ب -متروف للطالب.

 -1متروف للطالب

-2اجلرة الدر.

 -3ال امي بدر الدين .

الفصل الثالث":بسمة أمل"

مفرد " أعوان " :عون .

س:3أ – الم اود بل " مو ي "  :سيدي
ب  -متروف للطالب.
ج ل-

 2ل

1ل×

3ل



. ×-4 . 

الفصل الرابع  " :عقبة في طريق األمل "
س:2أ -1 -دبر في السر .

 -3المواف ة .

 -2الاام

ب -أتنعت اجلرة الدر نجلم الدين با ستعانة بداود ااحب ال رف.
ج ل  -تفمي اجلر الدر الت دم إلى مار حتى يستطي نجلم الدين انتزاه دما
إسماعي وجلنود .

:1أ –  -1تعميم .

ويؤدب الاالح

الفصل الخامس " :خدعة ومكيدة "
 -2يسسها.

ب – جلاء الرسو ن من عند "داود" أمير ال رف لينفكوا م يدة لإلي اه "بنجلم الدين" لاالح "داود".
جل  1 -ل ×

 2ل



3ل

.
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:2أ  -1 -تبدو .

الفصل السادس :الفرج

 -2وراء.

ب -است ثر نجلم الدين الثمن الباام و اد يرفض العرض ول نه تك رنايحة اجلرة الدر له فواف
ووت ع دا بما اتف عليه داود.

ج ل -ألنهما عرفتا أن اجلرة الدر تس دت من أنهما انتا وراء
أن الكبح او الماير المتوت لهما إكا وتعتا في يداا .

ما أاابها اي وزوجلها

وأدر تا

الفصل السابع ":انتفاضة شعب"

 -2ثبت .والجلملة مترو ة للطالب.

:1أ –  -1مؤامرة .والجلملة مترو ة للطالب.

ب  -نعم يحتاج الاعب إلى من يسخك بيد لني ح وته "ويتمح كلف في وجلود جلماعة اإلاالح
في مار والتي حرات حراا اديدا على الواو إلى رأي سديد لين ك البالد من فساد العاد
وتبايرام بما يجلب على الاعب أن يفعله للتخلك من الح ام الجلائرين

توابالغ النا
لهم أن البالد ملف للاعب وأن الحا م نائب عن الاعب
ج ل 1 -ل 

 2ل ×

3ل

.

ويبينون

.  -4

الفصل الثامن":العهد الجـديد"
:1

أ -1 -أمور البالد .
ب -متروف للطالب.

ج ل  -انت سعادتها بالكة حيث تح

ُ -2اوى .
حلمها وانست زوجلها على ملف مار وب رب تح ي األم .
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ثالثًـا

الكتاب ذو الموضوعات
المتعددة
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الوحدة األولى
َهيّا نَتَواصل!

األهداف التقويمية للوحدة األولى:
يتوقع في نهاية هذه الوحدة أن يتمكن التلميذ من أن:
 .1يقترح أكثر من عنوان للموضوعات.
 .3يميز بين الحقيقة والرأى فيما يستمع ويق أر.
حكما على ما يستمع ويق أر.
 .2يصدر ً

ظا على المعنى.
 .3يشرح أبياتًا شعرية بأسلوبه محاف ً
 .3يحدد أغراض االستفهام واألمر والنهى.
صحيحا.
 .4يستخدم المنادى في كتاباته مع ضبطه ضبطًا
ً
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هيا نتواصل

الدرس األول (:عباد الرحمن)
( مجاب عنه)

 :1اق أر  ،ثم أجـب:

ض َه ۡونا َوإِ َذا َخاطَبَ ُه ُم
ين يَمۡ ش َ
قال -تعالىَ " -و ِعبَا ُد ٱل َّر ۡح َٰ َم ِن ٱلَّ ِذ َ
ُون َعلَى ۡٱألَ ۡر ِ
ون
ين يَقُولُ َ
سجـدا َوقِ َٰيَما َ ٣٦وٱلَّ ِذ َ
ين يَبِيتُ َ
س َٰلَما َ ٣3وٱلَّ ِذ َ
ا ۡلج َٰـ ِهلُ َ
ون لِ َربِّ ِهمۡ ُ
ون قَالُو ْا َ
َربَّنَا ا ۡ
ما  (" ٣٦سورة الفرقان)43-42 :
اب جـ َهنَّ َۖ َم إِنَّ َع َذابَ َها َك َ
ص ِر ۡف َعنَّا َع َذ َ
ان َغ َرا ً
أ -اات مراد " اونا " ومفرد "الجلاالون" و مماد "عكاب" .

ب -ما افات عباد الرحمن ما فهمت من اآليات الساب ة ؟

جل -ما الجلما في توله -تعالى  " :يماون على األرض اونا " ؟

د " -المخلاون هلل

يار ون باهلل و ي تلون و يزنون حتى

يتعرموا للعكاب "

( اكتب مما تحفظ من النص اآلية الدالة على هذا المعنى ).

 :2اق أر ،ثم أجـب:

ُون َم َع َّ
ٱَّللِ إِ َٰلَ ًها َء َ
س ٱلَّتِي َح َّر َم
اخ َر َو ََل يَ ۡقتُلُ َ
ين ََل يَ ۡدع َ
قال -تعالىَ "-وٱلَّ ِذ َ
ون ٱلنَّ ۡف َ
َّ
اب يَ ۡو َم
ٱَّللُ إِ ََّل بِ ۡٱل َح ِّ
ون َو َمن يَ ۡف َعلۡ َٰ َذلِ َك يَ ۡل َ
ق َو ََل يَ ۡزنُ َۚ َ
ض َع ۡف لَهُ ۡال َع َذ ُ
ق أَثَاما  ٣٦يُ َٰ َ
هانًا  ( " ٣٦سورة الفرقان)44-43 :
ۡٱلقِ َٰيَ َم ِة َويَ ۡخلُ ۡد فِي ِۦه ُم َ
أ – ومح معنى (ي ْتُُروا) وجلم (الن ْف ) مماد (حرم) ومفرد (آثام).
ب – اارح اآليات الساب ة بسسلوبف.
ِ
اما) ؟
جل –ماكا ترى من جلما في توله -تعالى(: -وم ْن ي ْفع ْ كلف يْل أث ً
د ( -التائبون يعملون الاالحات ويبد اهلل سيئاتهم حسنات ويكفر اهلل لهم كنوبهم) .

( اكتب مما تحفظ من النص اآلية الدالة على هذا المعنى ).

 :2أجـب عما يلي:
اما " ؟
أ .ما المراد ب وله –تعالى " :-إن عكابها ان غر ً
ب .ي يتعام عباد الرحمن م الجلاالين ؟
ج ل .ما األثر السيىء لإلس ار

د .ي

والت تير ؟

يتار عباد الرحمن في أموالهم ؟ وما أثر كلف على المجلتم ؟
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 .4حدد أداة النداء ،والمنادى ،وأعربه:

أ .قال -تعالىَٰ " :-يَبَنِ ٓي َءا َد َم ُخ ُذواْ ِزينَتَ ُكمۡ ِعن َد ُك ِّل َم ۡسجـد

"

أداة النداء ......... :المنادى...........................:
إعراب المنادى.................................................................:

ون فِ ٓي إِ ۡب َٰ َر ِهي َم
ب لِ َم تُ َحآجـ َ
بَٰ " .يَٓأ َ ۡه َل ۡٱل ِك َٰتَ ِ

".

أداة النداء ......... :المنادى...........................:
إعراب المنادى.................................................................:

ون َخ ۡي ٌر أَ ِم ٱ ََّّللُ ۡٱل َٰ َو ِح ُد ۡٱلقَ َّها ُر
سج ۡـ ِن َءأَ ۡربَاب ُّمتَفَ ِّرقُ َ
ص ِحبَ ِي ٱل ِّ
جل ".يا َٰيَ َٰ َ

"

أداة النداء ......... :المنادى...........................:
إعراب المنادى.................................................................:
ِ
فاعالت الخير أقبلن.
د  -يا
أداة النداء ......... :المنادى...........................:
إعراب المنادى.................................................................:
سناء وسنا
ه -يا أخا البدر
ً

حفظ اهلل زما ًنا أطلعك

أداة النداء ......... :المنادى...........................:
إعراب المنادى.................................................................:
س :5حول املنادى الشبيه باملضاف إىل منادى مضاف يف اجلمل التالية:
نفسه تمهل في طلب الدنيا.
أ -يا ُمهي ًنا َ

المنادى الشبيه بالمضاف..............................:
منادى مضاف.......................................:
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كريما خلقُه لن يخذلك اهلل.
ب -يا ً
المنادى الشبيه بالمضاف..............................:
منادى مضاف.......................................:
بال احذ ار.
جل-يا صاعدين جـ ً
المنادى الشبيه بالمضاف..............................:
منادى مضاف.......................................:
ِ
ظ اعفوا عن المسيء.
د -يا
كاظم ِين الغي َ
المنادى الشبيه بالمضاف..............................:
منادى مضاف.......................................:
ه -يا فاعالت للخير جـزاؤكن عظيم .
المنادى الشبيه بالمضاف..............................:
منادى مضاف.......................................:
س :4حدد املنادى وأعربه:
أ.

مار خك بيدي .
يا ًّا

المنادى .................:إعرابه........................................... :
ب.

يا محسنِين بارف اهلل في م.

المنادى .................:إعرابه........................................... :
ج.

يا عاتالت تك رن اآلخرة.

المنادى .................:إعرابه........................................... :
د.

يا ناجليين تعلما الدر .

المنادى .................:إعرابه........................................... :
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الدرس الثاني
{ كن مجيال }
للااعر :إيليا أبو مامي

 :1اق أر ،ثم أجـب:

دوت َعليال ؟
كيف تغدو إذا َغ َ
قبل الرحيل الرحيال
تتوقى َ

أيهذا الشاكي وما بك داء

شر الجـناة في األرض نفس
ّ
إن ّ
وترى الشوك في الورود وتَعمى

أن ترى فوقها الندى إكليال
ْ

أ -ضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتى :
 -1أيهكا الاا ي  :نداء غرمه ( التودد  -ا ستعطا

 -التعجلب  -التنبيه ) .

 -2تتوتى  :مماداا ( ترغب  -تاتا  -تا و – تسن

).

 -3الندى  :جلمعها ( النوادي  -النداوي  -األنداء  -األندية) .
ب–" ي

تكدو إكا غدوت عليال" ؟ ما الكرض من ا ستفهام ؟

جل -من ار النا

ما تعرض األبيات ؟ ولماكا ؟

( مجاب عنه)

س :3اق أر  ،ثم أجـب:

عبئا ثقـــــيال
َم ْن يظن الحياة ً
يئا جـميال
ال يرى في الحياة ش ً

هو عبء على الحياة ثَقيل

نفسه بغير جـمال
والذي ُ
ت فيه
فتمتع بالصبح ما ُد ْم َ
ْ
أيهذا الشاكي وما بك داء

يزول حتى يزوال
أن
ال
َ
ْ
تخف ْ
ود جـميال
تر الوجـ َ
كن جـميالً َ

أ .اات معنى (عبء) ومماد (الحياة) وجلم (الاا ي).

ب .اارح األبيات بسسلوبف.

جل .ومح الجلما في " :تخ

أن يزو حتى يزو ".

د .ما العاطفة المسيطرة على الااعر في األبيات؟
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س :2اق أر ،ثم أجـب:

أيهذا الشاكي وما بك داء

شر الجـناة في األرض نفس
ّ
إن ّ
وترى الشوك في الورود وتَعمى

دوت َعليال ؟
كيف تغدو إذا َغ َ
قبل الرحيل الرحيال
تتوقى َ
أن ترى فوقها الندى إكليال
ْ

أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى :

 األبيات تدعو إلى  {:التفاؤ – التااؤم – الاف – العط -ا ستفهام في " ي

}.

تكدو " غرمه  {:ا ستن ار – التوبيخ – التهديد – التح ير } .

ب .ومح الجلما في توله " :ترى فوتها الندى إ ليال " ؟
جـ .ما رأيك في المواقف اآلتية :
 -موت

 -موت

الااعر من الجلما ؟
الاا ي من الجلما ؟

مومحا الف رة الرئيسة فيها0
د .انثر األبيات بسسلوبف 0
ً
 :3بين نوع المنادى ،وأعربه:
أ.

أرض ابلعي ماءك ".
" يا ُ

نوع المنادى ............... :إعرابه...................................................:
ب.

طبيبات اعتنين بالجـرحى.
" يا
ُ

نوع المنادى ............... :إعرابه...................................................:
ج.

يا رجـالن صوما عن الغيبة والنميمة.

نوع المنادى ............... :إعرابه...................................................:
د.

يا مهندسون شيدوا البناء.

نوع المنادى ............... :إعرابه...................................................:
نوح إنه ليس من أهلك"
ه" -يا ُ
المنادى ............... :إعرابه...................................................:
و " -يا موسى التخف إني ال يخاف لدي المرسلون"
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المنادى ............... :إعرابه...................................................:
هندات ارتدين ثوب العفة.
ز -يا
ُ
المنادى ............... :إعرابه...................................................:
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الدرس الثالث
قصة أثر
 :1اق أر ،ثم أجـب:

" وتعتبر الكنيسة المعلقة من أقدم الكنائس التى التزال باقية في مصر  ،وقد دفن بها عدد من
رجـال الدين المسيحى في القرنين الحادي عشر  ،والثانى عشر الميالدي  ،وال تزال توجـد لهم

صور وأيقونات بالكنيسة تضاء لها الشموع " .

أ -ما معنى" أي ونات" في الف رة الساب ة ؟ وماكا يطل على رجلا الدين المسيحي ؟

ب -ما أامية ال نيسة المعل ة ؟ وما سبب التسمية ؟
جل -تم تجلديد اك ال نيسة مرتين  .على يد من ؟

د -أين ت

ال نيسة المعل ة ؟

س :3اق أر ،ثم أجـب:

" تعد قلعة قايتباي من أهم القالع على ساحل البحر األبيض المتوسط  ،فقد اهتم بها سالطين

وحكام مصر على مر العصور التاريخية ،ففي العصر المملوكي اهتم السلطان قنصوه الغوري

ش َحنها بالسالح والعتاد" .
اهتماما
بالقلعة
شديدا ،وزاد من قوة حاميتها ،و َ
ً
ً
أ -ما مماد (ااتم) ومعنى (احنها) في الف رة الساب ة ؟ وما الم اود "بالعتاد" في الف رة الساب ة؟
ب -لماكا ااتم ح ام مار بال لعة ؟ وعالم يد كلف ؟

جل" -ااتم بها سالطين وح ام مار على مر العاور"" -ااتم بها سالطين وح ام مار دائملًا" أي
التعبيرين أجلم ؟ ولماكا ؟
د -متى بنيت تلعة تايتباي ؟ وأين بنيت ؟

س :2اق أر ،ثم أجـب:

" ولما تولى (محمد علي) باشا حكم مصر تولى تجـديد أسوار القلعة وتقويتها وتزويدها بالمدافع ،
وقد قامت لجـنة حفظ اآلثار العربية بعمل العديد من اإلصالحات والتجـديدات في أسوار وطوابق

القلعة " .

أ -اات معنى (العديد ) مفرد (أسوار -طواب ) جلم (ال لعة ) .
ب -اك ر أام المماار التى تد على ااتمام "محمد علي" ب لعة تايتباي .
جل -ما الدور الكى تامت به لجلنة حفم اآلثار العربية لل لعة ؟

د " -ل لعة تايتباي أامية سياحية بيرة" ومح كلف .
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ه -ا تب م ترحاتف لتنايط السياحة في مار.

 :4ضــع عالمــة صــح(  ) أمــام العبــارة الصــحيحة وعالمــة خطــأ ( ×) أمــام العبــارة غيــر
الصحيحة فيما يأتى مع تصويب العبارة غير الصحيحة:

متر( .
أ .بنيت ال لعة على مساحة تدراا خمسة عار ألفا وخمسمائة وخمسين ًا
(
ب .استخدم العثمانيون تلعة تايتباي لحمايتهم .
جل .تم ا نتهاء من بناء تلعة تايتباي بعد عامين من بدء اإلنااء .

د .بنيت ال نيسة المعل ة على برجلين من األب ارج الكابية .

(

(

)

)
)

)

س :5عين المنادى  -واذكر نوعه وحكمه في األساليب اآلتية :
أ.يا أيها الدعاة

تيسسوا .

المنادى ................. :نوعه ................... :حكمه...................:
ب.يا أيها اإلنسان

تدمر البيئة.

المنادى ................. :نوعه ................... :حكمه...................:
جل-يا أيها المسيء أالح أمرف  -يا أيتها المسيئة أالحى أمرف .
المنادى ................. :نوعه ................... :حكمه...................:
د.يا أيها الكالم احفم اهلل – يا أيتها الفتاة احفمى اهلل .
المنادى ................. :نوعه ................... :حكمه...................:
مناسبا في المكان الخالي مما يأتي ،ثم اضبطه بالشكل:
س :4ضع منادى
ً
أ  -يا ............أ رمي أم ِف.
رمن أم ُ ّن.
ب  -يا .............أ ْ
ج ل -يا… ...............تنبهوا للخطر.
د  -يا… ...............بعباد ارحمنا.
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س :3امأل الفراغات التالية بما هو مطلوب بين القوسين:
أ.......... -بنية احكري رفي ات السوء.

(أداة لنداء ال ريب)

ب -يا  .................لتجلعلوا مار خمراء جلميلة ( .منادى ن رة غير م اودة)
جل -يا  .....................إجلابت ما رائعة ( .منادى مبني على األل )

د.................... -

ن حام المسف ( .منادى علم مفرد).

س .3ضع خطًّا تحت كل منادى ..ثم أعربه في األمثلة اآلتية -:

ثير فمله احكر الرياء في عملف.
أ -يا ًا

................................................................................
ب -يا أا ال رآن أخلاوا العم وأباروا بالجلنة.
................................................................................
محمد أ ِرْم ميوفف.
جل-
ُ
................................................................................
د -أي ادي ي

تكب عني.

................................................................................
ز -يا مؤدي الز اة بارف اهلل ل م.
................................................................................
ح -أيتها الحياةُ مال ِف تاسية.
................................................................................
ط -يا أيها الكين آمنوا ات وا اهلل .
................................................................................
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ى -يا كا الجلال واإل رام أ رمني.
...............................................................................
 .9مثل لما يأتي في جـمل تامة -:
أ  -منادى مناوب باألل .
الجـملة.....................................................:
ب  -منادى جلم مك ر سالم معرب.

الجـملة.....................................................:
ج ل  -منادى مثنى مناوب.
الجـملة.....................................................:

د  -منادى جلم ت سير معرب.
الجـملة.....................................................:
س .15اق أر ،ثم أجـب:
"يا ماريون علي م أن تجل ّدوا في العم ؛ لتح وا آمال م فال خاب كو أم يح ه بالعم المثمر".
أ ـ أعرب ما فوق الخط :

مصريون................................................................................:
تجـدوا...................................................................................:

أمل.....................................................................................:
المثمر ..................................................................................:
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ب ل استخرج من الفقرة:
1ل منادى وبين نوعه وأعربه.
المفعول هو ...............:نوعه .........................:عرابه........................:
2ل مفعو به وبين عالمة إعرابه.
المفعول هو ...............:عالمة إعرابه ..............................................:
اسما من األسماء الخمسة تواعربه.
ً .3
االسم هو ...............:إعرابه...........................:
فعال من األفعا الخمسة واك ر عالمة إعرابه.
ً .4
الفعل هو ...............:إعرابه...........................:
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الوحدة الثانية
رحمـ ـ ـة ومحب ـ ـة
األهداف التقويمية للوحدة الثانية:
يتوقع في نهاية هذه الوحدة أن يتمكن التلميذ من أن:
 .1يميز بين الحقائق واآلراء فيما يستمع إليه.
معبر عن رأيه فيما يقدم له من موضوعات.
 .2يتحدث ًا
 .3يستنتج ِ
الفكر الرئيسة والجـزئية في الموضوعات.
 .٦يق أر الموضوعات قراءة صامتة مستوعبة.
 .٦يقدر حقوق المرأة.
 .٣يدرك أهمية التقدم العلمي.
 .7يقدر جـهود العلماء والمخترعين.
 .٦يتعاطف مع ذوي االحتياجـات الخاصة.
 .15يستخدم البدل وأنواعه في تحدثه وكتابته.
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الثانية
الوحدةاألول
الدرس

رمحة وحمبة
س .1اق أر ،ثم أجـب:

" إن طبيعة العصر الذى نحن فيه منافرة لالستبداد ،معادية لالستعباد ،ميالة إلى سوق القُوى
اإلنسانية في طريق واحد ،والى غاية واحدة  ،فهذا الطائف الرحمانى الذى طاف على نفوس

البشر ،فنبه منها ما كان غافال ،البد أن ينال منه النساء نصيبهن  ،فمن الواجـب علينا أن نمد

إليهن يد المساعدة  ،ونعمل معهن بقوله ( صلى اهلل عليه وسلم )(:اتقوا اهلل في الضعيفين :

المرأة واليتيم)" .

أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى :

 -1معنى" نمد" (:ن دم – نطلب – ناج – نبحث) .
 - 2مفرد :القُوى( :ال وة – ال ِوي –األتوى -ال واء) .

 -3م اب  :منافرة ( :م اربة – م ابلة – مباعدة – موازية) .

 -4جلم :المرأة ( :النساء – المرايا – المروءات  -السيدات) .
(ب)" طبيعة العار تفرض علينا أموًار ثيرة " ومح بعض اك األمور في موء فهمف للف رة
الساب ة م إبداء رأيف فيها.

(ج ل) ما الم اود بالطائ

الرحماني ؟ وعالم نبه ؟

(د)"أواانا الرسو -الى اهلل عليه وسلم -بالمرأة واليتيم" ؟ فبم أواانا ؟ و ي

ننفك وايته ؟

س .3اق أر ،ثم أجـب:

" وال شىء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل  ،وتكميل النفس  ،واعدادها بالتعليم والتربية

إلى معرفة النافع ،ومدافعة الرذائل  ،ومقاومة الشهوات ،وال من حسن المعاملة واللطف في

المعاشرة  ،فعلينا أن نجـعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة  ،ال صلة كره وقسوة  ،هذا ما
تفرضه علينا اإل نسانية ،وتطالبنا به الشريعة ،وهو مع ذلك فريضة وطنية ،يجـب علينا أداؤها،

حتى تكون جـميع أعضاء المجـتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها " .
(أ)اات معنى (تهكيب)
(ب) ي

ت تم النف

ومفرد (الرزائ ) وجلم (الة) ومماد (تسوة).

من وجلهة نمر ال اتب؟

(جل) ما الكي تفرمه علينا اإلنسانية ما ورد بالدر ؟
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(د) ب ّين الكرض من ا اتمام بالمرأة .
س .2أجـب عما يأتى:
أ -ي

نح

( مجاب عنه)

ت وى اهلل ؟

ب -ما أسا الالة م النساء ؟ ولماكا ُيعد كلف فريمة وطنية ؟
جل -إ م يرادنا اكا الموموه ما فهمت منه ؟

دُ " -حسن معاملة المرأة ح من ح وتها" ناتش اك العبارة في موء فهمف للدر 0
 .4ضـــع عالمـــة صـــح(  ) أمـــام العبـــارة الصـــحيحة وعالمـــة خطـــأ ( ×) أمـــام العبـــارة غيـــر
الصحيحة مع تصويبها فيما يأتى:

أ .الهد

عنار فعا ً في المجلتم .
ًا
من ا اتمام بالمرأة أن ت ون

بُ .حسن معاملة المرأة يعو ت دم المجلتم ونهمته.
جل .اد ال وى اإلنسانية ا ستبداد وا ستعباد 0

أن تُعام معاملة طيبة.
د .نايب المرأة يتمث في أن تنعم بالحرية والعد و ْ
 :5عين البدل وحدد عالمة إعرابه:
أ.

(

(

(

)

)

(

هذه الثمرة لذيذة.

البدل .................... :عالمة إعرابه.....................................:
ب.

وطننا مصر أعظم األوطان.

البدل .................... :عالمة إعرابه.....................................:
ج.

حصل الدكتور أحمد زويل على جـائزة نوبل في الكيمياء .

البدل .................... :عالمة إعرابه.....................................:
د.

هؤالء الرجـال طيبون.

البدل .................... :عالمة إعرابه.....................................:
ه -تلك الفتاة مؤدبة  .البدل................. :عالمة إعرابه................:
و  -أخرجـت الزكاة زكاة الفطر.
البدل .................... :عالمة إعرابه.....................................:
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)

)

الدرس الثانى

الدرس الثانى :مسرية موسى

مسرية موسى

 .1اق أر ،ثم أجـب:

" التحقت سميرة موسى بكلية العلوم جـامعة القاهرة  ،فكانت األولى في جـميع سنوات الدراسة ثم

حصلت على درجـة الماجـستير  .وبعدها غادرت سميرة موسى مصر إلى إنجـلت ار في بعثة علمية
شهر فقط  ،وتابعت
ًا
للحصول على درجـة الدكتوراه  ،ثم حصلت عليها في مدة سبعة عشر
دراستها من أجـل االستخدام السلمى للذرة في مكافحة مرض السرطان" .

أ -اات جلم

لمة ( األولى) ومماد (مرض) في جلملتين من عندف .

ب -مهرت عالمات النبوغ والعب رية مب ًار على سميرة موسى  .ومح كلف .
جل -أين ؟ ومتى ولدت سميرة موسى ؟
د -ما الكى أدر ته سميرة موسى عن العلم ؟
( مجاب عنه)

 . 2اق أر ،ثم أجـب:

" وأذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجـال الذرة ،وبخاصة في األوساط العلمية في أمريكا

وأوربا  ،وكانت تأمل أن تسخر علومها في الذرة لخير البشرية  ،وليس لهدمها ،فدعت إلى عقد

مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الذرة من أجـل السالم؛ حيث شارك فيه كبار العلماء من

شتى بقاع األرض" .

أ -اختر الصواب مما يلي :

 1لمفرد لمة "األوساط"  ( :األوسط ل الوسط ل الو ِ
اسط -الوسيط ) .

 2ل جلم "عالم"  ( :عوالم ل علماء ل أعالم  -علوم) .
ب" -للعالِم الح ف ر مستنير لخدمة البارية دائما لهدمها"  .ومح ي

انت الد تورة سميرة

موسى نموكجلًا لكلف.
جل -دعت الد تورة سميرة موسى إلى مؤتمر ع د في مار  .ما اعار ؟ وما الدلي على نجلاحه ؟
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 .3اق أر ،ثم أجـب:

" ذهبت سميرة إلى أمريكا الستكمال أبحاثها  ،ولتعريف الشعب األمريكى بقضية بالدها ،

وواصلت أبحاثها في الذرة ،وتبادلت األفكار مع األساتذة في الجـامعات ،واطلعت على أحدث ما

وصلت إليه أبحاث الذرة هناك" .

أ -اات جلم (تمية) ومفرد (أبحاث) وجلم (الاعب) ومماد (واالت).

ب -ل

عالم غاية واد

من علمه لو أدر ها لنجلح  .طب كلف على الد تورة سميرة موسى

جل -رحلة الد تورة سميرة إلى أمري ا ادفها اإلفادة وا ستفادة  .ومح كلف

د -ي

رمت مار الد تورة سميرة ؟

 .4أجـب عما يأتى:
أ .أين تل ت سميرة موسى تعليمها ؟

ب .ما مجلا دراسة الد تورة سميرة موسى ؟ ولماكا اختارت اكا المجلا ؟
جل .ما الكى جلع العالم له كا من سميرة موسى ؟

د .ي

توفيت الد تورة سميرة موسى ؟

 .5ضـــع عالمـــة صـــح(  ) أمـــام العبـــارة الصـــحيحة وعالمـــة خطـــأ ( ×) أمـــام العبـــارة غيـــر
الصحيحة مع تصويب فيما يأتى:

أ .اطل اسم سميرة موسى على إحدى مدار و ازرة التربية والتعليم ب ريتها
ب .حالت سميرة موسى على منحة دراسية إلى استراليا.

)

(
(

جل .تخرجلت سميرة موسى في لية دار العلوم بجلامعة ال اارة .

(

د .دعت سميرة موسى إلى ع د مؤتمر دولى تحت اعار الكرة من أجل السالم

(

س .4عين نوع البدل ،وأعربه:
أ.

ناحها .
شاهدت الطائرةَ جـ َ

البدل ............. :إعرابه..............................................:
ب.

رأيت السفينة شراعها .

البدل ............. :إعرابه..............................................:
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)

)
)

ج.

قرأت المجـلة نصفها .

البدل ............. :إعرابه..............................................:
د.

معظمهم المتحف .
السياح
زار
ُ
ُ

البدل ............. :إعرابه..............................................:
ِ
الضيوف أغلبهم .
ه -سلمت على
البدل ............. :إعرابه..............................................:
بعضهم االجـتماع.
و -حضر المدراء ُ
البدل ............. :إعرابه..............................................:
ز-انتفعت بالقر ِ
آن هديه.
البدل ............. :إعرابه..............................................:
ح-أعجـبتني الفتاةُ خلقها.
البدل ............. :إعرابه..............................................:
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الدرس الثالث
آيات العلم ( للهراوي )

س1اق أر ،ثم أجـب:

َربوا َبني ُكم َ ،علِّموهم َه ِّـذبوا
ين إِذا ُه ُـم
الم ْع ِد ِم َ
والع ْل ُم ما ُل ُ
هالة في الح ِ
وأَخو الجـ ِ
ياة َك َّأنه
َ
ض أُ َّم ًة َوُي ِذلهـا
والجـ ْه ُل َي ْخ ِف ُ

أ -اات مراد

(حطام) ومماد (المعدمين)

(مجاب عنه)
ِ
ِ
لم َخ ْي ُر ِقـَو ِام
فَتيات ُك ْم  ،فالع ُ
بغير ح ِ
طام
َخ َرجـوا إلى الدنيا ِ ُ
ير ح ِ
سام
ساع إلى َح ْرب ِب َغ ِ ُ
َ
ِ
العلم يرفَعها أَجـ َّل م ِ
قــام
و ُ َْ ُ
َ
وجلم (الدنيا) .

ب -إ م يدعو الااعر في األبيات الساب ة ؟

جل -بم اور الااعر العلم لآلباء؟ وبم اور للمعدمين ؟

د -اور الااعر اإلنسان الجلاا باورة اك راا وبم توحي .
 .2اق أر ثم أجـب:

ِ
ِّ
السامي
لوم إِلى
س َمت ِب ِهم
ِت َ
المحل ّ
لك ُ
انظر إلى األقوام كيف َ
الع ُ
ِ
ف أَمرها ِب ِزم ِ
الرياح َك َّ
ــام
ـه
ِم ْن َراكب َمتْن ِّ
ـأن ُ
َملك ُي َ
صِّر ُ ْ َ
َ
أو َغ ِائص بال ُف ِ
ِ
ِ
لك ْأو َع َّــو ِام
ائبا
أو ُم ْحدث بالكهرباء عجـ ً
ص َّم الجـ ِ
ِ
ماد ِبأَ ْحرف و َك ِ
ــالم
وم ْن ِطق
ُ َ
ُ
أو ْ
مرسل َوح َي الهواء ُ
أ .اات مراد (متن) ومماد (غائك) ومفرد (األتوام).
ب .ما أام أا ا المنجلزات العارية التي تمت بفم العلم ؟
جل .ماكا أفاد النداء في " يا بنى األارام " ؟
 .3وضح الجـمال في التعبيرات التالية:
أ " .أخو الجلهالة سنه ساه " .

ب .الجله يخفض – العلم يرف .

سمت بهم تلف العلوم .
جل .ي
ْ
د .يا بنى األارام.
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أ.

 :4اجـعل التمييز فيما يأتي بدالً وبين نوعه :
طابت مار جل ًوا.

التمييز .....................:البدل .................:نوعه..................:
ب .نس ت الحدي ة اجل ًار.

التمييز .....................:البدل .................:نوعه..................:
بدال وبين نوعه :
 .5اجـعل المضاف ً

أ .أعجلبني خل األستاك.

المضاف .....................:البدل .................:نوعه..................:
ب .نتعبد بسور ال رآن.

المضاف .....................:البدل .................:نوعه..................:
بدال في جـملة من عندك  ،ثم بين نوعه واعرابه .
س .4اجـعل كلمة ( انتصار ) ً

الجـملة ........................................نوع البدل......................:
إعرابه..................................................................:
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الدرس الرابع
طريق النور

س .1اقرأ ،ثم أجب:
" بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البـارزة التي كانت معروفة حين ذاك ،وكان
ارتفــاع كل منهــا عن سطـح الورق ثالث بوصات وعرضها ال يقل عن بوصتين  ،على أن هــذه
الطريقة لم تشبع رغبة الغالم الطموح " .
أ -اات مماد (البارزة) ومراد
ب -ا

(الطموح) في جلملتين من عندف .

الطري ة التي تعلم بها براي ال راءة وال تابة.

جل -لماكا لجلس الابي إلى اك الطري ة ؟ وما عيوبها ؟
د -ا

الحادثة التي أثرت على اكا الفتى.

 .2اق أر ،ثم أجـب:
" وقد ظل برايل خمس سنوات يدرس ويبحث ويجـرب  ،وكانت محاوالته تكلل بالنجـاح تارة،
وتواجـه بالفشل تارة أخرى ،لكنه لم يت ارجـع بل واصل حتى توصل إلى وضع رموز سهلة للحروف
األبجـدية والعالمات الموسيقية. "....
أ -اات مفرد (رموز) ومماد (يت ارجل ) في جلملتين من عندف .
ب " -رب مارة نافعة" .في موء الح مة الساب ة ومح ي

استك براي محنته في رفعة اسنه .

(ج ل) فيم استخدمت تلف الرموز التي توا إليها ؟
(د) ما الدر الكي نتعلمه من تاة حياة براي ؟
( مجاب عنه)

س .2اق أر ،ثم أجـب:

ِ
ي برايل إلى هذه الطريقة أرسلها إلى األكاديمية في باريس ،فأعرضوا عنها.
" وبعد أن ُهد َ

فعلمها لتالميذه الذين مارسوا العمل بها في أوقات فراغهم" .

( أ ) اات مماد (أعرموا) ومراد (مارسوا) وجلم (الطري ة).
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(ب) عندما تسره ال ائمون على األ اديمية في الح م على طري ة براي أخطسوا  .ومح كلف .
عر النا

(ج ل) ي
(د ) ي

بطري ة براي ؟

رمته تريته ؟

 .4ضـــع عالمـــة صـــح(  ) أمـــام العبـــارة الصـــحيحة وعالمـــة خطـــأ ( ×) أمـــام العبـــارة غيـــر
الصحيحة مع تصويبها فيما يأتى:

أ .ان والد براي يعم اان سروج في مح تريب من منزله .

(

)

جل .ان تل براي يزداد لما ت دمت به السن.

(

)

ب .لم ت ترث ال رية بما حدث لبراي .

د .أرس براي طري ته إلي األ اديمية في باري

فسعجلبوا بها.

(
(

)
)

مخصوصا بالذم:
مخصوصا بالمدح أو
س .3اجـعل كال مما يأتي
ً
ً
أ .الجلد في العم . ...................................................................
ب.

الت اير في أداء الواجلب. .....................................................

ج.

الاجلاعة . ..........................................................................

د.

الخيانة. ............................................................................

س .4امدح ما يستحق المدح  ،وذم ما يستحق الذم فيما يأتي:
أ.

حب الوطن . ...........................................................................
ّ

ب.

اإلخالك في العم . ..................................................................

ج.

ترين السوء . ..........................................................................

د.

النفا . ................................................................................

س .3بين المخصوص بالمدح أو الذم فيما يأتي :
أ.
ب.
ج.

بئ

سالحا الوااية .

سن عمر عاد فنعم الخليفة .
نعم ما تسعى إليه ال سب الحال .
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د.
ه.

حبكا ال ناعة م الجلد .
حبكا يوم

تعم فيه خي ار.

س .3عبر عن كل عبارة مما يأتي بأسلوب مدح أو ذم :
أ.

ي تم الولد المطي عن أبيه ما يحدث معه .

ب.

أتمي أوتات فراغي م ال تاب .

ج.

تنتار البساتين المثمرة في مار .

د.

ثير .
ا اتمام باللعب ًا

س .4اق أر  ،ثم أجـب:

هذا المؤمن رجـل يحارب الجـهل والظلم كليهما ويسعى إلى عمل خيره كبير  ،يؤدى واجـبه المكلف
به على خير وجــه  ،يقـوم باألعمـال معظمهـا بغيـر ملـل  ،يحـب النشـاط ال الكسـل  ،وقـد كـان فـي

صـحابة الرسـول محمــد  القـدوة جـــوهرها  ،ورضـي اهلل عــن الخليفـة أبــو بكـر ،والقائــد خالـد ابــن

الوليد الذي فتح البالد جـميعها شرقها وغربها  ،ورحـم اهلل العـالم العظـيم الحسـن بـن الهيـثم الـذي
نادى بنشر العلم نوره في بالدنا.

أ -أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة .
ب -استخرج من الفقرة :

 -1بد مطاب ا وبين عالمة إعرابه.

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

 -2بد بعض من

وبين عالمة إعرابه.

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

 -3بد ااتما وبين عالمة إعرابه

......................................................................
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الوحدة الثالثة
طري ُ
الع ْل ِم
ق ِ

األهداف التقويمية للوحدة الثالثة:
يتوقع في نهاية هذه الوحدة أن يتمكن التلميذ من أن:

.1يستنتج الفكر الرئيسة والفرعية فيما يق أر.
.3يقترح أكثر من عنوان للموضوع.
.2يستنتج معنى كلمة جـديدة من السياق.
.3يوازن بين البالغة النبوية والكتابات األخرى.
 .3يشرح أبياتًا شعرية بأسلوبه.
موضوعا قرأه.
.4يلخص
ً

 .4يشرح فضل العلم وأهميته.
.3يتعرف أسلوبى المدح والذم.
.3يتعرف الممنوع من الصرف وطرق إعرابه.
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الدرس األول
فضل العلم
(مجاب عنه)

س :1اق أر  ،ثم أجـب:

علما  ،سلك اهلل له به
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) " :من سلك طريقًا يبتغي فيه ً
العالِم ليستغفر له من في
طريقًا إلى الجـنة  ،وان المالئكة لتضع أجـنحتها رضا لطالب العلم ،وان َ

السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء"........
أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى :
 -1معنى" يبتغى" ( :يرمى -يلتم  -ي تسب -يدعو).

نح  -جلناح ).
 -2مفرد لمة "أجـنحتها" ( :جلانحة-جلنحه -جل ُ
ب -لِم يدعونا الحديث الاري لطلب العلم؟
مبينا غرمه.
جل  -استخرج من الحديث أسلوب تو يد ً

د  -ما الكرض من اكا التاوير "إن المالئ ة لتم أجلنحتها رما لطالب العلم" ؟
(مجاب عنه)

 :2اق أر  ،ثم أجـب:

" وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وان العلماء ورثة األنبياء ،وان

هما  ،وانما ورثوا العلم  ،فمن أخذ به أخذ بحظ وافر".
األنبياء لم يورثوا ًا
دينار وال در ً

أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى :

-1ابه اهلل العلماء بل (ال مر -األنبياء -ال وا ب -العابد).
-2المراد ب لمة "سائر" (يماى -أنواه -مجلموعة -ب ية).
 -3مفرد " كواكب " ( وب -و ب -أ وب -اب).
 -4جلم "تمر" (أتمار -تمور -تمارى -تُ ْم ُر).
ب -بم فم اهلل العلماء عن سائر المخلوتات؟

جل -اختر اإلجلابة الاحيحة مما يلى:
 -1نوه فاع "نعم" في جلملة  ":نعم زي المرأة الحجلاب " (معر بس  -مما
أ  -ن رة -ممير مستتر).
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إلى ما فيه

-2نوه فاع بئ
( -1مما

في جلملة " بئ

الافة الخيانة "

إلي ما فيه أ  -معر بس  -ممير مستتر  -ما المواولة).
(مجاب عنه)

س :2اق أر  ،ثم أجـب:

هما وانما ورثوا العلم  ،فمن
" ....وان العلماء ورثة األنبياء ،وان األنبياء لم يورثوا ًا
دينار  ،وال در ً

أخذ به أخذ بحظ وافر".

أ -اات معنى "حظ" في الحديث الساب

وع

"أخذ به" و مفرد"ورثة" .

ت -ما الم اود ب وله  -الى اهلل عليه وسلم " -فمن أخك به أخك بحم وافر" ؟
ج -ما تيمة العط

اما ؟
في توله " ً ....ا
دينار و در ً

د  -ومح الجلما في توله" إنما ورثوا العلم".
ه_ بما ُابه العلم في الحديث الساب ؟

و-ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:
 -1فاع بئ

في جلملة ؛"بئس ما تسلكه الطريق الوعر"(ما -تسل ه -الطري  -الوعر).

 -2أسلوب الكم في األساليب التالية او:
تهدا -لي
) ليت التلميك مجل ً

التالميك مجلتهدين -بئ

التالميك المجلتهدون -لع التالميك

يجلتهدون)

 -2استخرج من الحديث الشريف ما يلي :
-1مفعو به

 -3فعالً مامًيا ًّ
مبنيا على الفتح.

 -2اسم إن

57

الدرس الثانى
زراعة الفضاء
س :1اقرأ ،ثم أجـب:

مؤخر عن وجـود كواكب تحتوي كميات كبيرة من الثروات المعدنية  ،مما
ًا
" كشفت األبحاث العلمية
حدا بالعلماء إلى التفكير في كيفية اإلفادة من هذه الثروات ،ولم تتوقف جـهود العلماء عند هذا
الحد فقط بل جـرت تجـارب ناجـحة الستنبات زراعات في مركبات الفضاء التي يستقلها رواد

الفضاء إلى القمر" .
أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى :

 -1معنى لمة يستقلها" (:يحملها -ير بها -يستكلها -يستعملها).
 -2مفرد لمة "الثروات" ( :ثروت -ثراء -ثروة -ثورة).
 -3مماد لمة "الهائلة" ( :ال ليلة -الاكيرة -المعيفة  -الخفيفة).
-4جلم "فضاء"( :أفمية  -فمائيات -أفماء -فمائ ).
 -5مماد لمة "حدا" (أبعد -ترب -دف  -حدد ).
ب -ماكا ي اد باستنبات زراعات؟
أ -ما الكى دف العلماء لالتجلا نحو الفماء؟
 .2اق أر ،ثم أجـب:

" وتكمن المشكلة الكبرى في إنجـاح مثل هذه األبحاث في الوصول إلي مد الفترة الزمنية التي

يمكن أن تمد بها هذه المزروعات رواد الفضاء من الغذاء واألكسجـين وبخاصة بعد أن طالت

الفترات الزمنية التي يقضيها الرواد في الفضاء .وسيكون لتقنيات الهندسة الوراثية والتي بلغت
مراحل متطورة في المجـال الزراعي دور فاعل في حل المشاكل المتوقعة في هذا المجـال الحيوي

.إن زراعة النباتات وادامة حياتها خالل رحالت الفضاء من األمور المهمة التي ينبغي مراعاتها
فوقوع أي خلل مهما كان صغي ار سيؤدي إلى عواقب وخيمة ولهذا تبنى العلماء سلسلة من

اإلجـراءات المهمة" .
أ-اات مراد

" تكمن" ومك ر "الكبرى" و مفرد "عواقب" وم اب "وخيمة" .
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ب -ما الما لة ال برى التى تتحدث عنها الف رة الساب ة؟
ج -ومح سبب الحاجلة إلى بدي لأل سجلين؟
د-عل  :تبنى العلماء زراعة أانا

مختلفة من النباتات في مر بات الفماء .

ه -ما معنى الت نيات الوراثية؟
و -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى:
 -1أسلوب المدح من بين األساليب التالية هو :
(حبكا السير في الطر العامرة-

تسير في الطر المملمة  -أفم السير في الطر

العامرة  -ما أجلم السير في الطر العامرة).
 -2من أفعال المدح (بئ

– عسى -حبكا -أجلم ).

 .3اق أر ،ثم أجـب:
" كشفت األبحاث العلمية مؤخ ار عن وجـود كواكب تحتوى كميات كبيرة من الثروات المعدنية ،مما
حدا بالعلماء إلى التفكير في كيفية اإلفادة من هذه الثروات ،ولم تتوقف جـهود العلماء عند هذا
الحد فقط بل جـرت تجـارب ناجـحة الستنبات زراعات في مركبات الفضاء التى يستقلها رواد
الفضاء إلى القمر" .
أ -اات معنى "حدا" ومفرد" رواد" وع

"اإلفادة" .

خزنات األ سجلين؟
ب -ما التجلربة التي تام بها العلماء إلحال نباتات مزروعة بد من ا
ج -ا خرجل من تام بسداء التجلربة حى؟ ولماكا؟
د-ما النبات الكي وت اختيار العلماء عليه لهك التجلربة؟
ه -ما الهد

من وم نبات البطاطا في خزانات مكل ة؟

و -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى:
 -1الفع في تر يب " حبكا " فع ( مماره -متار  -ماض جلامد -أمر جلامد).
 -2يم ن تحوي ايكة حبكا إلى أسلوب كم من خال سب ها بحر ( :النهى -النفي -التمنى-
الترجلى).
 -2أعرب الجـملة التالية  :حبذا األمانة في نقل المعرفة.
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الدرس الثالث
الكتاب
س:1اقرأ ،ثم أجـب.

لم أجـد لى وافيا إال الكتابا

أنا من بدل بالكتب الصحابا

صاحب إن عبته أو لم تعب
كلما

أخلقته

ليس بالواجـد للصاحب عابا

وكسانى من حلى الفضل ثيابا

جـددنى

ووداد لم يكلفنى عتابا

صحبة لم أشك منها ريبة

أ -ومح الجلما في تو الااعر":لم أجـد لى وافيا إال الكتابا"؟ و" كلما أخلقته جـددنى" ؟
بـ - -ضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتى:

 -1الهد

الكى يعبر عنه الااعر في األبيات الساب ة او:

(إتناه اآلخرين بسامية ال راءة -إعالم ال ارئ بسامية اختيار األاحاب -اختيار موموعات
ال راءة بحرك -مرورة تبدي األاحاب بال تب).

 -2ال لمة الممنوعة من الار اى( :سجلاجليد -المسجلد -الساجلد -الحائر) .
 -3ال لمة التى بها حرو

ت تب و تنط  (:المثلى – الافة -ال تاب -الحجلرة) .

-4من ال لمات الممنوعة من الار (:أسابي  -أسبوه -ساب  -سبعة) .

-5معنى لمة "ممنوه من الار " أي ممنوه من (:البناء -التنوين-التاري -اإلعراب) .
س:3اقرأ ،ثم أجـب.

ملال يطوي األحاديث اقتضابا

إن يجـدنى يتحدث أو يجـد

تجـد الكتب على النقد ،كما

تجـد اإلخوان ،صدقا وكذابا

صالح اإلخوان يبغيك التقى

ورشيد الكتب يبغيك الصوابا

وادخر في الصحب والكتب اللبابا

فتخيرها كما تختاره

أ-ومح الجلما في توله  " :ادتا و كابا" .
ب ل-استخرج من األبيات ال لمات التى بها حرو
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ت تب و تنط .

جل -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى
-1
-2

ال لمة الممنوعة من الار ( :م ايي  -م ياسان -تياسات -تيا ) .

تمن ال لمة من الار بسبب ( :الترجلي -الفاعلية -التثنية -منتهى الجلموه) .

د -أعرب الجلملة التالية  :أخبرت ال ائد بمفاايم حديثة في وسائ ا تاا .

 :3ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى:
أ-ا سم الكي يجلوز ارفه ومنعه من الار او( :اند -سلمى -سعاد –طلحة) .
ورد) .
ب -ال لمة المؤنثة التي يجلوز فيها الار وعدمه ( :زينب –فاطمة -سعادْ -
جل -ا سم الممنوه من الار او( :أحمد –أحمد م-األحمد – الحامد) .
د -ال لمة الم توبة بطري ة احيحة اى( :أخطسوا-أخطئاو-أخطاوء -أخطئوا) .
هـ -ال لمة الممنوعة من الار اى( :رممان – نادر-على –سعيد) .

و-ال لمة الممنوعة من الار اى ( :بعلبف -سبورة  -محمد – سعد) .
 :4أعرب الجـملة التالية :مررت بسحمد في الاباح البا ر.

س .3أعرب ما تحته خط في الجـمل التالية:
أ .ااادت و ب زحل.

ب .تجلولت في مدينة بعلبك .

جل .سلمت على رمضان

دل -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة فيما يأتى:
 -1منعت لمة " جـوعان" من الار لل (العلمية  -الوافية  -وزن الفع – العجمة) .
 -2منعت لمة " أجـدر " من الار لل (العلمية  -الوافية – الفاعلية -العجمة) .
ه -لماكا منعتا لمتى " أزرق" و " صفراء " من الار ؟
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اإلجابة النموذجية
لبعض األسئلة
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الوحدة األولى

إجـابة السؤال األول:

الدرس األول  ( :عباد الرحمن)

أ .في وتار وتوام  -الجلاا – رحمة ونعيم.

ب .من افات عباد الرحمن في اآليات :التوام في مايتهم
وتار وس ينة

ي راونه
الحم ى

لي

فيها ت ل

و تان

فهم يماون ماية معتدلة

فيها

و تاعير خد تواكا خاطبهم الجلاالون الكالم بما

يردون عليهم ب و لين سديد فيه رتة وخير ي ْسلمون فيه من اإلثم و يلتفتون إلى حماتة
و عن عجلز توانما عن استعالء وام يحراون على
عن مع ول ن عن ترف
وي ومون

وتياما يتوجلهون لربهم وحد
مراتبة اهلل وت وا والخو من عكابه ويبيتون لربهم ُسجل ًدا
ً
له وحد ويسجلدون له وحد ما أنهم يتوجلهون إلى ربهم في مراعة وخاوه يطمعون في
رحمة اهلل أن يار عنهم عكاب جلهنم؛ ألن عكابها ُمخي

ُيطا .
واى م ان بئي
جل .تعبير جلمي يد على توامعهم الدائم.
د ل "والِكين ي ْد ُعون م الل ِه إِلهًا آخر و ي ْتُلُون الن ْف
ِ
اما" اد اهلل العميم
ي ْفع ْ كلف يْل أث ً

أبدا ما داموا فيها
ين ط عن أالها ً

التِي حرم اللهُ ِإ بِاْلح ِّ و ي ْزُنون وم ْن

الدرس الثاني  { :كن جـميال }
للااعر :إيليا أبو مامي

إجـابة السؤال الثاني:
أ .المراد

(حم وث ) والمماد (الموت) والجلم (الاا ون).

ب .يستمر الااعر في دعوة النا

إلى التفاؤ ونبك التااؤم في و  :إن التااؤم حم ث ي

ريه على

يم نه أن

خلت نفسه من الجلما
من
إن
النف
ْ
أن الحياة ريهة ث يلة ّ
فمن الكي يمن ّ
يح بالجلما أو ي ار في مماار الطبيعة الساحرة عش بوات الجلما وتمت به ما دام يحتويف

دائما
ويملف و تخش زواله أو تف ر في غيابه تب ْ
أن يكيب عنف ح ي ة يا من تات ى ً
ايء في الحياة جلميالً.
ميال في نفسف وم م ْن حولف ترى
جل ً

جل .تعبير يد على نبك التااؤم فيما سيستي والتمت بالحامر 0

د .تسيطر على الااعر في األبيات عاطفة الدعوة إلى التفاؤ ونبك التااؤم.
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ن

الدرس الثالث  :قصة أثر
إجـابة السؤال الثالث:
(أ) المراد

(ال ثير ) والمفرد (سور -طاب ) والجلم (ال اله ).

(ب) تام بتجلديد أسواراا وت ويتها وتزويداا بالمداف .

(جل) تامت بالعديد من اإلاالحات والتجلديدات في أسوار وطواب ال لعة.

(د) تعد ال لعة من أام المناط األ ثرية المارية التي يرتاداا السائحون من مختل

بلدان العالم

مما يتسبب في زيادة الدخ ال ومي .

الوحدة الثانية

الدرس األول :رحمة ومحبة
إجـابة السؤال الثالث:
(أ) تح

ت وى اهلل بتهلكيب الع ل

وت ميل اللنف

ب علداداا بلالتعليم والتربيلة حتلى تتعلر عللى ملا

ينفعها وتبتعد عما يمراا من ركائ وم اومة الرغبات.

(ب) الة محبة ورحمة 0حتى ت لون العالتلة بلين ج لمي أعملاء المج لتم عنلدنا حيلة عامللة تائملة
بومائفها0

(ج ل) يرشدنا الموضوع إلى:
 حسن معاملة النساء 0

 أن ت للون الا لللة بلللين الرج ل لا و النسل للاء تائم للة عللللى المحب للة و الرحمل للة
وال سوة.

 تهكيب الع

عل للى ال راايلللة

بالتعليم والتربية 0

 مدافعة الركائ وم اومة الاهوات 0

(د) يجل لب معاملللة المل لرأة معاملللة طيبللة؛ ألن اهلل ورس للوله أم ل ار بللكلف
أن ت ون تائمة على الحب والرحمة0
والمرأة يجلب ْ
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أن المعاملللة بللين الرج ل ل
م للا ّ

الدرس الثاني :سميرة موسى
إجـابة السؤال الثاني:

( أ ) الوسط ل عوالم .

( ب ) أجلب بنفسف.

( ج ل ) دعت إلى ع د مؤتمر دولي ب لية العلوم تحت اعار الكرة من أجل السالم والدلي على
نجلاحه حيث اارف فيه بار العلماء من اتى ب اه األرض.

الدرس الثالث :آيات العلم

( للهراوي )

إجـابة السؤال األول:
أ -المراد

(متاه)

والمماد (الميسرين)

والجلم (الدنا) .
فهو أفم

ب -يدعو الااعر اآلباء واألمهات إلى تربية األو د وتهكيب ُخل الفتيات بالعلم
فيكنيهم
الم ْعدمين الكين يجلدون رفااية العيش ‘ ُ
طري إلى تربية األبناء فالعلم زاد الف راء ُ
علمهم عن السؤا مما ُيؤ د فم العلم .ما يومح مدى بااعة الجله على ااحبه فالعلم
مثله

بمثابة السالح الكي ُيعين اإلنسان في الحياة والتي تُابه ساحة الحرب فالجلاا
مارعه واال ه اكا على الفرد .أما
الجلندي في الحرب بكير سالحه فال محالة

ويح ّر من اسنها
على الجلماعة فالجله ُ يحط من اسن األمم التي تعتز بالعلم ب ُ
تماما ُي ْعلى مناز األمم وترت ي بفم ُعلمائها.
حين أن العلم على الن يض ً
جل -اور الااعر العلم لآلباء بسنه خير وسيلة لتربية األبناء وت ويمهم واور للمعدمين بالما
وال نز الكي يكير مجلرى حياتهم.

في

د -اور الااعر اإلنسان الجلاا في الحياة بمن يدخ معترف الحرب بدون سالح واى توحي
بسامية العلم في حياة اإلنسان ومرر الجله .

الدرس الرابع :طريق النور
إجـابة السؤال الثالث:
( أ ) المماد (أتبلوا) والمراد (زاولوا) والجلم (الطرائ ).
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(ب) أعرض ال ائمون على األ اديمية عن طلبه ورفمو
وانتارت بسبب عزيمته تواارار .

ول نهم أخطسوا ف د نجلحت طري لة ب اريل

لر ملن عليلة ال لوم فلي بلاري
مهور غفي ًا
(ج ل) تزامن م إتاملة حفل بيلر ملم ج ل ًا
فللي اللكا الحفل إحللدى الفتيللات مللن تلميللكات ب اريل ومللا للادت تللتم عزفهللا حتلى مج لت ال اعللة
بالتافي

وعزفلت عللى البيلانو

وتسلاب المالاادون لتهنئتهلا عللى براعتهلا وموابتهلا فوتفلت ت لو لهلم :إن تهنئلت م

ينبكللي أ توجل له إللى اخاللي المللعي

انللاف رج ل عملليم أفنللى زا لرة عمللر فللي سللبيلنا نحللن

الللكين ف للدنا نعمللة الباللر وتللد جل لااد ب لبلله وروحلله وعب ريتلله حت لى نجل لحت طري تلله وتناتلللت
الاللح

تاللة ب اريل واخت ارعلله وكاه األمللر فللي أرج لاء فرنسللا وتسللاب ت عيللون العلمللاء لإلفللادة

من طري ته؛ حيث ت رر تعميم الطري ة في جلمي معااد فرنسا.

(د ) أتيم لبراي في ال رية التي ف د فيها بار تمثا
أن يوا

بوااب النور للم فوفين.
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بدا فيه بعينين تفيمان اف ة ورحمة وح له

الوحدة الثالثة
الدرس األول :فضل العلم
 .2جلناح .

 :1أ -1 -يلتم .

ب -ألن طلب العلم باب من أبواب الجلنة.
جل  -إن العالم ليستكفر" :غرمه تحفيز األمة على طلب العلم.
د  -رماء المالئ ة عن طالب العلم
 :2أ -1 -بل ال مر
 -2ب ية
 -2و ب
 -3أتمار

ب -للعالم فم ومنزلة بيرة عند اهلل أفم وأعلى من منزلة المتعبد الكي يعبد اهلل بدون علم٬
فالعالم أفم من المتعبد ما أن ال مر أفم من جلمي ال وا ب .ثم يبين لنا  -الى اهلل عليه
وسلم -فم العلم في و بسن العلماء ام ورثة األنبياء ٬وكلف أن األنبياء لم يتر وا ميراثا من الما
ول ن تر وا العلم فمن تمسف به ف د نا م انة ومنزلة عميمة .
جل-

 -1زى

 -2معر بس

 :2أ -نايب فرط فيه وارث .

ب -نا الخير الوفير واألجلر العميم في الدنيا واألخرة .
جل -الدينار عملة كابية بينما الدرام عملة فمية.
د  -أسلوب تار يفيد التو يد والتخايك
ه_ ابه العلم بالثروة و الحم ال بير.

جل-

 -1ما

 -2بئ

التالميك المجلتهدون
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الدرس الثانى  :زراعة الفضاء
س – 1 :1ير بها.

 -2ثروة.

 . 3ال ليلة.

 .5أبعد.

 .4أفمية.

ب -إحال نباتات مزروعة بد من خزانات األ سجلين التي يحملها رواد الفماء.

مؤخر عن وجلود وا ب تحتوى ميات بيرة من الثروات
ًا
جل  -حيث افت األبحاث العلمية
المعدنية.

 :2أ -تختفي أ بر عاتبه اينة .

ب -إحال نباتات مزروعة بد من خزانات األ سجلين التى يحملها رواد الفماء.
جل  :طو الفترة الزمنية التى ي ميها رواد الفماء .
د -يجيب الطالب.
ه-أسلوب علمى يتح م في الجلينات لزيادة ال درة اإلنتاجية وزيادة النمو وعالج األمراض.
و -1-حبكا السير في الطر العامرة .
 . 3أ -دف

-2حبكا .

رائد اإلمرار.
تام بعض العلماء في مر ز جلونسون الفمائي منك

ب -في سبي الواو إلى اكا الهد

سنوات بوم أحد خبراء ال يمياء في حجلرة مح مة مربعة الا
احتوت على مزرعة تمح اكيرة

طو ملعها عارة أمتار

تتجلاوز مساحتها عارة أمتار مربعة وبعد أسبوه خرج

ال يميائي من تلف الحجلرة المفرغة من الهواء واو في احة جليدة.
جل -نعم إلعتماد في التنف

على األ سجلين الكى أفرزته المزرعة النباتية الاكيرة.

د -وت اختيار العلماء علي نبات البطاطا.
ال :او الواو إلى مية األ سجلين التي توفر احتياجلات رواد الفماء خال رحلتهم إمافة إلى
توفير الككاء .
و 1.فع ماض جلامد.

و 2 .النفي.
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الدرس الثالث :الكتاب
 :1أ :الجلما في " لم أجلدلى وافيا إ ال تاب" استثناء يفيد ال ار و التو يد .
والجلما في " لما أخلفته جلددنى" أسلوب تماد يومح المعنى و ي ويه.
ب :1 -إتناه اآلخرين بسامية ال راءة.
 :2سجلاجليد.
 :3الافة.
 :4أسابي .
 :5التنوين.
:2

ب -تماد يومح المعنى و ي ويه .
ج :1 -م ايي .

جل – متروف للطالب.
ج: 2-منتهى الجلموه.
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نماذج امتحانية
للفصل الدراسي األول
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أوًال :التعبير اإلبداعي:

اكتب في موضوع واحد فقط من الموضوعين التاليين :

( 15درجـات)

مومحا أامية المراف العامة وما يجلب عمله
ميعا  .ا تب
ً
 -1المراف العامة ملف لنا جل ً
للمحافمة عليها .

مبينا مرورة ممارسة الريامة لسالمة الع
 – 2الع السليم في الجلسم السليم  .ا تب ً
والجلسم.
(  3درجـات)

ثانيا :التعبيرالوظيفي ( :إجـبارى)
ً
 ا تب فتة إراادية بخط الرتعة أو النسخ تحث فيها زمالءف في المدرسة علىاعيا أن ت ون وامحة المممون و تزيد على سطر واحد).
النمافة( .مر ً

ثانيا :القراءة  :من قصة " :طموح جـارية " أجـب عن السؤال التالى:
ً
اق أر  ،ثم أجـب:

(  3درجـات):

شرفة القصر الكبير القريب من المسجـد ،وقفت فتاة في مقتبل الشباب ونضرته
" وفي ُ

تستمع إلى صوت المؤذن ،رافعة كفيها إلى السماء تتوسل إلى اهلل وترجـوه أن يجـيب دعاء

المؤمنين ،وأن ينتقم من الطُغاة الظالمين".
أ –ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:
 – 1مراد

" تتوسل" في الف رة الساب ة  ( :تعلن – تدعو – تت رب  -تتوجله ).

المملم -المليم  -المالم).
 – 2مفرد " الظالمين"  ( :المملوم – ُ

ب : 1 -عاات" اجلرة الدر" في م تب عمراا حياتين متناتمتين .ومح كلف.
ب" :2-

ي في أن ندعو اهلل -عز وجل  -حتى يبعد عنا البالء" ومح كلف.

جل -ما الكى أعجلبف في اخاية " اجلرة الدر" ؟
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أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين اآلتيين(  3درجـات)

 – 1من موضوع ( سميرة موسى ) اق أر  ،ثم أجـب :

" وأذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجـال الذرة وبخاصة في األوساط العلمية في

أمريكا وأوربا  ،وكانت تأمل أن تسخر علومها في الذرة لخير البشرية وليس لهدمها ،فدعت إلى
عقد مؤتمر دولي تحت شعار الذرة من أجـل السالم ،حيث شارك فيه كبار العلماء من شتى بقاع

األرض " .

أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 – 1معنى ( َد َعت ) في الف رة الساب ة } :نارت – طلبت – حثت  -حمرت { .
العا َلم )  } :العلماء – العلوم – األعالم -العال ُمون { .
 – 2جلم ( َ

ب -ما الف رة الرئيسة التى تدور حولها الف رة الساب ة؟.
جل " -أكالت العالم له" ما د لة اكا التعبير ؟

د – ما الكى تعلمته من سيرة حياة العالمة سميرة موسى ؟

 –2من موضوع ( قصة أثر) اق أر  ،ثم أجـب :

" تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة  ،وهي على مقربة من جامع عمرو بن

العاص  ،وتذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة

المقدسة في أثناء السنوات التي قضوها في مصر هروبا من الرومان ".
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 – 1معنى (تقع) في الف رة الساب ة } :تتماي – تهتم – تعتبر – تتواجد { .
 – 2مفرد ( الروايات )  } :الرواية – الراوية – الراوي -الرؤى{ .

مناسبا للف رة الساب ة.
ب -م عنو ًانا
ً
جل -ااتم خلفاء المسلمين بتجديد ال نيسة عالم يد كلف؟
د – ما رأيف في مرورة ا اتمام باآلثار المارية وعالتتها برفعة الوطن ؟
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( 15درجـات) :

ثالًثًا :النصوص ،أجـب عن السؤال التالى(إجباري)

 -1من نص ( رحمة ومحبة ) اق أر  ،ثم أجـب :

سوق القوى
"إن طبيعة العصر الذى نحن فيه منافرة لالستبداد ،معادية لالستعباد ،ميالة إلى َ
اإلنسانية في طريق واحد ،والى غاية واحدة ،فهذا الطائف الرحمانى الذى طاف على نفوس
غافال ،البد أن ينال منه النساء نصيبهن " .
البشر  ،فنبه منها ما كان ً
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1مفرد (نفوس)  } :نفي – ُنفساء – نف  -ن ْف ُ {
( :2معادية) و (منافرة) بين ال لمتين  } :تماد – تراد

– تابيه -تجلان

{

ب :1 -ما الف رة الرئيسة في الف رة الساب ة؟

ب :2-في النك تمية اجلتماعية  .ومحها .
جل – ما الجلما في توله( :إن طبيعة العار  ...منافرة لالستبداد) ؟

د -تارن من حيث النتيجلة بين مجلتم أعطى للمرأة ح وتها وآخر امم تلف الح و .

أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين:
ميال ) اق أر  ،ثم أجـب :
 -1من نص ( ُكن جـ ً
أيهذا الشاكى وما بك َداء

(  15درجـات)

كيف تغدو إذا غدوت عليال ؟

إن شر الجـناة في األرض نفس

وترى الشوك في الورود وتعمى
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

تتوقى قبل الرحيل الرحيال

أن ترى فوقها الندى إكليال.

 :1ا ستفهام في (كيف تغدو) غرمه  } :التحكير – التح ير – ا ستن ار  -التمنى {
( :2ترى -تعمى) بين ال لمتين  } :تجلان

– تراد

– تابيه -تماد {

ب :1 -إ م يدعو الااعر في األبيات الساب ة؟
ب :2-ما الكى عابه الااعر على اإلنسان الاا ى؟

جل – ما الجلما في توله( :ترى فوقها الندى إكليال) ؟
د -ما رأيف فيما طرحه الااعر من ِف ر في األبيات الساب ة؟

 – 3من نص ( الكتاب ) اق أر  ،ثم أجـب :
كلما أخلقته جددنـــــــــي

صحبة لم أشك منها ريبــــــة

إن يجدني يتحدث أو يجـــــــد

وكساني من حلي الفضل ثيابا
ووداد لم يكلفني عتابــــا

ملال يطو األحاديث اقتضابــا
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أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1مماد (ريبة) } :اد – ي ين – نجاح  -توة {
 :2مفرد حلي  } :ح – حلة  -حا – حلية {

ب :1 -ومح فوائد ال راءة ما فهمت من األبيات.

مناسبا لألبيات الساب ة.
ب :2-م عنو ًانا
ً
جل – ما الجلما في توله  (:ساني من حلي الفم ثيابا) ؟
د -اع د م ارنة بين الااحب من البار وال تاب.
ابعا :النحو 20 ( :درجلة)
رً
اق أر  ،ثم أجـب :

" يا جلمااير ال رة في مدينتنا الكالية اإلسماعيلية  :ينبكى االلتزام بالروح الريامية داخ المالعب

وخارجلها فنعم ما تتافون به الهدوء في التاجلي

وبئ

السلوف التعاب األعمى .وأنتم يا أيها

الالعبون  :ابكلوا الجلهد في إسعاد جلمااير م وتجلنبوا االعتراض على الح ام " .
أ – أعرب ما تحته خط فيما يأتى .

ب – استخرج من الفقرة السابقة ما يلى :
 – 1بد ً .

ممنوعا من الار .
–2
ً
 – 3منادى مبنيًّا.

 -4الفاع فى أسلوب الكم.

جل – أكمل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين :
 – 1نعم افات اإلنسان ( ...........مخاوك بالمدح )

 – 2يا .......اعطفوا على الف راء ( .منادى ن رة غير م اودة )

 -3أُت ِّدر العلم.........
ِ ...... -4
عالم اهير.

(  3درجـات) :

( بد ااتما وامبطه)

( علم ممنوه من الار )

خامسا  :الخط
ً
وحسن التنسيق :
اعيا جـودة الخط ُ
اكتب ما يلى بخط النسخ مرة  ،وبخط الرقعة مرة أخرى مر ً
إال التى كان قبل الموت بانيها
ال دار للمرء بعد الموت يسكنها

سادسا ( :اإلمالء 3 :درجـات) :
ً
اكتب ما يملى عليك.
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أوًال :التعبير اإلبداعي:

( 15درجـات)

اكتب في موضوع واحد فقط من الموضوعين التاليين :

مومحا ما
 -1ل منا أحالم وطموحات يسعى لتح ي ها ا تب عن أحالمف وطموحاتف ؛
ً
يجلب عليف فعله للواو إليها وتح ي ها على أرض الوات .
مومحا أثر كلف في ا رت اء والنهوض
 -3للمرأة دور مهم في ت دم المجلتم ورتيه .ا تب
ً
بالمجلتمعات.
(  3درجـات)

ثانيا :التعبيرالوظيفي ( :إجـبارى)
ً
أ -ا تب فتة إراادية بخط الرتعة أو النسخ تحث فيها زمالءف على أامية البحث
وا طاله في مجلا ت المعرفة المختلفة.

اعيا أن ت ون وامحة المممون و تزيد على سطر واحد).
( مر ً
(  3درجـات)

ثانيا :القراءة  :من قصة " طموح جـارية " أجـب عن السؤال التالى:
ً
اق أر  ،ثم أجـب:

"علينا أن ُن َد ِّبر واهلل الكريم هو الملهم والموفق ،فاهلل يرى هذه األمة ومصابها  ،ويعلم حاجـتها

في هذه الظروف يا موالى ،وسيعينه على أن ينتقم من أولئك الغزاة الذين دنسوا األرض الطاهرة".
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:
 – 1معنى " َدنسوا" في الف رة الساب ة ( :وطنوا – س نوا – أتاموا – وسخوا).

 – 2مماد" ينتقم"  ( :يجلازى – يعفو -ي افئ – ُيهادى )
ب –  -1في الم " اجلرة الدر" تهوين من الع بات التي ت في طري " نجلم الدين"  .ومح
كلف.

 - 2تا اهلل – تعالى ( :-ف كا عزمت فتو
مممون الف رة الساب ة  .ومح كلف.

جل – بما تا

على اهلل) .يتف ما تهد

اعور "اجلرة الدر" في اكا الموت
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إليه اآلية ال ريمة م

من وجلهة نمرف ؟

أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين اآلتيين:

 – 1من موضوع ( طريق النور ) اق أر  ،ثم أجـب :

(  3درجـات)

" وتناقلت الصحف قصة برايل واختراعه ،وذاع األمر في أرجـاء فرنسا ،وتسابقت عيون العلماء

لإلفادة من طريقته ،حيث تقرر تعميم طريقته في جـميع معاهد فرنسا ،وهرول إلى برايل لفيف من
تالميذه يزفون إليه النبأ ،حينها بكى وقال :اآلن أموت وأنا مطمئن إلى أن جـهودى لن تموت

معى" .

أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 – 1معنى ( ذاع ) في الف رة الساب ة } :انتار – ُن ِ – أُعلِن ُ -عِلم { .
 – 2مماد ( هرول )  } :ت اس – تناسى – أبطس -تراخى { .
مناسبا للف رة الساب ة.
ب -م عنو ًانا
ً
جل " -ارو إلى براي لفي من تالميك يزفون إليه النبس " .ما د لة اكا التعبير ؟
د–وِ
ا براي " بوااب النور للم فوفين" .ما رأيف في اك العبارة؟
ُ
 –2من موضوع ( سميرة موسي) اق أر  ،ثم أجـب :

" ثم انتقلت سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة حيث أتمت تعليمها الثانوي  ،وأصرت على
دخول الجامعة ،وأمام إصرارها وافق والدها على قرارها  .التحقت سميرة موسى بكلية العلوم

جامعة القاهرة  ،فكانت األولى في جميع سنوات الدراسةثم حصلت على درجة الماجستير" .
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 – 1معنى (أصرت) في الف رة الساب ة } :عزمت – ت دمت – حالت  -واف ت { .
 – 2مماد (أمام)  } :اتجا – وسط – وراء  -جوار { .

ب -ومح موت

والد سميرة موسي من دخولها الجامعة؟.

جل -م عنوانا مناسبا للف رة الساب ة ؟

د – ما رأيف في تعليم المرأة ودوراا في المجتم ؟
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ثالًثًا :النصوص ،أجـب عن السؤال التالى:

 -1من نص (عباد الرحمن ) اق أر  ،ثم أجـب :
ض ه َْونًا
قال هللا تعالى َ ":و ِعبَا ُد ال َّر ْح َم ِن الَّ ِذينَ يَ ْمشُونَ َعلَى ْاألَ ْر ِ
س َّجدًا َوقِيَا ًما (َ )٣٦والَّ ِذينَ يَقُولُونَ
س ََل ًما (َ )٣3والَّ ِذينَ يَبِيتُونَ لِ َربِّ ِه ْم ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
ستَقَ ًّرا َو ُمقَا ًما "
م
اءتْ
س
ا
ه
ن
إ
)
٣٦
(
ا
م
ا
ر
غ
ك
ا
ه
ب
ا
ذ
ع
نَّ
ُ ْ
ِ َ َ
إِ َ َ َ انَ َ ً

(  15درجـات)
َوإِ َذا َخاطَبَ ُه ُم ا ْل َجا ِهلُونَ قَالُوا
اب َج َهنَّ َم
َربَّنَا ْ
اص ِرفْ َعنَّا َع َذ َ

أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1معنى (خاطبهم) في الف رة الساب ة  } :تابلهم – لمهم – واجههم  -ناتاهم {
بطئا {
بر – توة-
 :2مماد "اونا" ً } :ا
االبة ً -
ً
ب :1 -ا يعد الابر على أكى الجهالء معفًا ؟

ب :2-اات من اآليات الساب ة آية تد على توام عباد الرحمن؟ .

جل – ما الجلما في توله (:إن عذابها كان غراما)؟
د -تارن بين موت

عباد الرحمن وموت

المار ين ؟

أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين:
من نص ( كن جميال ) اق أر  ،ثم أجـب :
هو عبء على الحياة ثقيل

والذي نفسه بغير جمال

(  15درجـات)

من يظن الحياة عبئا ثقيال

ال يرى في الحياة شيئا جميال

ال تخف أن يزول حتى يزوال

فتمتع بالصبح ما دمت فيه
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1مماد (يزول) } :ي سب – يسخك – ينجح  -يب ى {

( :2تمتع بالصبح) أسلوب أمر غرمه  } :الدعاء– ا لتما

– الناح وا رااد– الرجلاء{

مناسبا لألبيات الساب ة.
ب :1 -م عنو ًانا
ً
ب :2-بم وا الااعر الاا ي في األبيات الساب ة؟

جل – ومح الجلما في توله( :نفسه بكيرجما ) .

د -ما رأيف في الف رة التى دارت حولها األبيات الساب ة؟
 – 3من نص ( آيات العلم ) اق أر  ،ثم أجـب :
وأخو الجـهالة في الحياة كأنه
والجـهل يخفض أمة ويذلها

انظر إلى األقوام كيف سمت بهم

ساع إلى حرب بغير ُحسام

والعلم يرفعها أجـل مقام

تلك العلوم إلى المحل السامى.
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أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1مماد (حرب) } :أمان – سالم – ادوء  -حكر {

 :2معنى (السامى) في األبيات الساب ة  } :الراتى– الااا – العالى– العري

{

ب :1 -اارح األبيات الساب ة بسسلوبف.

مناسا لألبيات الساب ة.
ب :2-م عنو ًانا ً
جل – ومح الجلما في توله " :والجـهل يخفض أمة ويذلها" .
د -ومح رأيف في الف رة التى دار حولها البيت األو ؟

ابعا :النحو 35 ( :درجـة)
رً
اق أر  ،ثم أجـب :

صيدا يسه اتتنااه فالطري إلى تحايله شاق يحتاج إلى
" يا اباب العلم لي طلب العلم ً
الهمة ال برى واؤ ء المهملون سينحدرون إلى أسفل المراتب فبئ تصرفًا اإلاما في طلب
العلم".

أ – أعرب ما تحته خط فيما يأتى .

ب – استخرج من الفقرة السابقة ما يلى :
 – 1بد ً .

ممنوعا من الار .
–2
ً
 – 3منادى.

 -4أسلوب كم.
جل – ضع خطًّا تحت اإلعراب الصحيح مما بين القوسين للكلمة التى تحتها خط:

 -1نعم من أُتدر العامل ( :مبتدأ  -بد ً – مفعوً به ) .

 -2نؤمن بمبادئ الح والعد  ( :مناوبة بالفتحة – مجلرورة بالفتحة – مجلرورة بال سرة).
 -3أعجلبتنى ال اة أفكارها ( :بد مطاب

 -بد ااتما – بد بعض من

 -4حبكا التعاون في أفعا الخير (:مفعو به  -نعت – مبتدأ ).

).

خامسا  :الخط
ً
وحسن التنسيق :
اعيا جـودة الخط ُ
اكتب ما يلى بخط النسخ مرة  ،وبخط الرقعة مرة أخرى مر ً
تر الوجـود جـميال
أيهذا الشاكى وما بك داء
كن جـ ً
ميال َ

سادسا ( :اإلمالء 3 :درجـات) :
ً
اكتب ما يملى عليك.
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(  3درجـات)

أوًال :التعبير اإلبداعي:

اكتب في موضوع واحد فقط من الموضوعين اآلتيين:

( 15درجـات)

 .1للحدائ العامة فوائد ثيرة.ا تب ًّ
مبينا ما بها من جلما ودورف في الحفام عليها.

سعيدا مر بف في إحدى المناسبات.
يوما
 .2ا
ً
ً
(  3درجـات)
ثانيا :التعبير الوظيفي ( :إجـباري)
ً
مومحا موعد وم ان الحملة وطري ة
إعالنا يعل في المدرسة عن حملة للتبره بالدم.
 ا تبً
ً
التواا وا ستعالم.
ثانيا :القراءة  :من قصة " طموح جـارية " أجـب عن السؤال التالى:
ً
اق أر  ،ثم أجـب:

(  3درجـات)

نصب ،وحياتهم كلها جـهاد ،ليلهم تفكير ،ونهارهم
"وهل يخلد المصلحون إلى الراحة؟ أيامهم كلها َ
تدبير وتنفيذ ،معاركهم متالحقة ،ألنهم يكافحون الشر ،والشر ال ينقطع وال يهدأ ".
أ -ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:
 -1معنى " نصب" في الف رة الساب ة ( :حزن – تعب – غم -ألم ).
 -2مماد " معارف" ُ ( :معترف – ِعراف -معر ةُ -معار ة ).
ب " 1 -المصلحون ال يركنون إلى الراحة " .وضح ذلك في ضوء فهمك للفقرة السابقة.
ب 3-أرسى " نجـم الدين" بعض صفات الحاكم الصالح .بين ذلك.

جـ -ما رأيك في شخصية " نجـم الدين" ؟

أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين:

 – 1من موضوع (زراعة الفضاء ) اق أر  ،ثم أجـب :

(  3درجـات)

" وفي سبيل الوصول إلي هذا الهدف قام بعض العلماء في مركب جونسون الفضائي منذ

سنوات بوضع أحد خبراء الكيمياء في حجرة محكمة مربعة الشكل طول ضلعها عشرة أمتار وقد

احتوت على مزرعة قمح صغيرة ال تتجاوز مساحتها عشرة أمتار مربعة وبعد أسبوع خرج
الكيميائي من تلك الحجرة "
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 – 1معنى ( تتجاوز) في الف رة الساب ة } :تم ن – تتعدى – تتراوح  -تتماكج {
 – 2مماد (اكيرة)  } :ااا ة – عالية – توية -بيرة { .
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ب -ما الف رة الرئيسة التى تدور حولها الف رة الساب ة.
جل -ما الهد

د–ا

من التجربة الماار إليها في العبارة ؟

التجربة التي تام بها الخبير ال يميائي ؟ وما نتيجتها ؟

 –2من موضوع ( قصة أثر ) اق أر  ،ثم أجـب :

" تقع الكنيسة المعلقة فـي حـى مصـر القديمـة ،وهـى علـى مقربـة مـن جــامع عمـرو بـن العـاص،

وتذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيـه العائلـة المقدسـة فـي

هروبا من الرومان" .
أثناء السنوات التى قضوها في مصر
ً
 – 1معنى (أنقاض) في الف رة الساب ة } :أحجلار – رما – ا ْدم  -بناء { .
 – 2مماد (القديمة)  } :الجلديدة – الجلميلة – العميمة -ال بيرة { .
مناسبا للف رة الساب ة.
ب -م عنو ًانا
ً
جل " -الكنيسة على مقربة من جـامع عمرو بن العاص " ما د لة اكا التعبير؟
د – ناتش ف رة الوحدة الوطنية وأاميتها للفرد والمجلتم .

( 15درجـات)

ثالًثًا :النصوص ،أجـب عن السؤال التالى:

 -1من نص ( عباد الرحمن ) اق أر  ،ثم أجـب :

سجـدا َوقِ َٰيَما َ ٣٦وٱلَّ ِذينَ يَقُولُونَ َربَّنَا ۡ
ٱص ِر ۡف َعنَّا
قال – تعالىَ " :-وٱلَّ ِذينَ يَبِيتُونَ لِ َربِّ ِهمۡ ُ
سآ َء ۡت ُم ۡستَقَ ّرا َو ُمقَاما َ ٣٣وٱلَّ ِذينَ إِ َذ ٓا
اب جـ َهنَّ َۖ َم إِنَّ َع َذابَ َها َكانَ َغ َرا ًما  ٣٦إِنَّ َها َ
َع َذ َ
سورة الفرقان
ك قَ َواما "٣7
أَنفَقُو ْا لَمۡ يُ ۡس ِرفُو ْا َولَمۡ يَ ۡقتُ ُرو ْا َو َكانَ بَ ۡينَ َٰ َذلِ َ
أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1الفع (اصرف) في الف رة الساب ة أمر يفيد } :الطلب – الدعاء – ا لتما
– تابيه -تجلان

( :2يسرفوا) و (يقتروا) بين ال لمتين  } :تراد

 -التمنى {.

 -تماد {

(ب)  -1ومح افات عباد الرحمن ما فهمت من اآليات الساب ة.
 :-2لماكا يعد اللي أفم أوتات العبادة ؟

سجـدا َوقِ َٰيَما ) ؟
جل – ما الجلما في توله – تعالىَ ( : -وٱلَّ ِذينَ يَ ِبيتُونَ لِ َربِّ ِهمۡ ُ
د -ماكا تعلمت من اآليات الساب ة؟
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أجـب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين :
 -1من نص ( الكتاب) اقرأ ،ثم أجـب:
ُكلما أخلقته جـددني
صحبة لم أَش ُك منها ريب ًة
ُ

يتحدث ،أو َيجـ ْد
إن يجـدني
ْ
 .أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

(  15درجـات)
وكساني من ُحلى الفضل ثيابا
ووداد لم ُيكلفنى ِعتابا
األحاديث اقتضابا.
َمل ًال يطوى
َ

 :1مماد (اقتضاب) } :إسهاب – استعراض – تفسير  -توميح {.
 :2بين (أخلق -جـدد) } :تابيه– تراد – تماد– تجلان

{

ب :1 -ما الف رة الرئيسة التى دارت حولها األبيات الساب ة؟

مناسبا لألبيات الساب ة.
 :2م عنو ًانا
ً
جل – ومح الجلما في توله " :وداد لم ُيكلفنى ِعتابا " .

د -ما رأيف فيمن ي تار على اداتة ال تب دون األاخاك؟
 -3من نص ( آيات العلم) اقرأ ،ثم أجـب:
ِم ْن راكب متن الرياح كأنه

ائبا
أو ُم ْحدث بالكهرباء عجـ ً
أو ِ
وم ْن ِطق
ْ
مرسل وحي الهوا ُ

ِ
ِ
بزمام
ف أَمرها
صِّر ُ
َملك ُي َ
أو غائص بالفلك أو َع َّوام
ص َّم الجـ ِ
ِ
وكالم.
َحرف
ماد ِبأ ْ
ُ

 .أ – ضع خطًّا تحت اإلجـابة الصحيحة لما يلى:

 :1معنى (متن) في الف رة الساب ة } :فو – ادة – مهر  -توة {
وب – ر ائب – ُر ب {
 :2جلم (راكب) } ُر اب – ُر ٌ
ب :1 -ما الف رة الرئيسة التى دارت حولها األبيات الساب ة؟

مناسا لألبيات الساب ة.
 :2م عنو ًانا ً
جل – ما الجلما في توله " :أو مر ِسل وحى الهوا وم ْن ِطق ص َّم الجـ ِ
ماد " ؟
ُ
ْ
ُ
د -في موء فهمف لألبيات ومح رأيف في الم ولة التالية  ":بالعلم تنهض األمم " .
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(  20درجلة)

ابعا :النحو:
رً
اقر  ،ثم أجـب:
أ

" ي للا ا للعب ما للر العم لليم أن للتم أمل ل ما للر ف للاعملوا له للا مخلصـــين وابنل لوا بالد للم بالعمل ل

الالاد

والعلللم النــافع وتلد اللد الرســول محملد ( الللى اهلل عليله وسلللم) حلين تللا  ( :طلللب

العلم فريضة على

مسلم ) فبئ

أ – أعرب ما تحته خط.

الجله والجلهالء".

ب – استخرج من الفقرة السابقة ما يلى :
 – 1بد ً .

ممنوعا من الار .
–2
ً
 – 3منادى.
أسلوبا للكم
-4
ً
جل – ضع عالمة ( )أمام اإلعراب الصحيح للكلمة التى تحتها خط ،وعالمة (  )أمام
اإلعراب الخطأ  ،لكل مثال مما يلى:

 – 1اك الطبيبة مخلاة في عملها.
 – 2كم تاة تبت.

 -3يسيها المعلم اجلتهد في عملف.
 -4يتا

( بد مرفوه)

(

)

( نوه " م" خبرية)

(

)

( افة مجلرورة بالفتحة)

العلماء بالمبادئ السامية( .اسم مجلرور وعالمة جلر الفتحة)

(

)

(

)

(  3درجـات)

خامسا  :الخط
ً
وحسن التنسيق :
اعيا جـودة الخط ُ
اكتب ما يلى بخط النسخ مرة  ،وبخط الرقعة مرة أخرى مر ً
ضاااااااا َها
سااااااااا ِرع ُٓو ْا إِلَا َٰ
اااااااى َم ۡ فِاااااااا َرة ِّماااااااان َّربِّ ُكاااااااامۡ َوجااااااااـنَّ ٍة ع َۡر ُ
تلل ل للا  -تعلل ل للالىَ " :-و َ

ض أ ُ ِعد َّۡت لِ ۡل ُمتَّقِينَ "133
ٱل َّ
س َٰ َم َٰ َوتُ َو ۡٱألَ ۡر ُ
سادسا  :اإلمالء:
ً
اكتب ما يملى عليك.

( سورة آ عمران آية )133
(  3درجـات)
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اإلجابة النموذجية
عن

بعض أسئلة الختبارات السترشادية
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التعبير :

أ – البرتية ( )5خم

درجلات

ب – التعبير الم الى ( )10عار درجلات
 -لألفكار وتنوعها ( خمس درجـات )

 -لجـمال األسلوب وسالمة القواعد ( ثالث درجـات )

 -لخلو الموضوع من األخطاء اإلمالئية وجـمال الخط (درجـتان )

قصة " طموح جـارية"
أ : 1-تت رب.
أ :2-المالم.

ب :1-انت " اجلرة الدر" تح

باألسى واأللم حين تتك ر تومها كوي الار والسلطان وتد مز

التتار املهم وتوموا مل هم فسابحت جلارية تباه وتاترى إ أنها انت تاعر بالرما ؛حيث

أدر تها رحمة اهلل حين ااترااا رجل

ريم أحبها ووث بها ومنحها حريتها وتزوجلها ورزتها اهلل

خليال) كلف األمير او " نجلم الدين أيوب" .
منه بولد أسمته ( ً
 :2 -نعم

ي في فيجلب علينا أن نعم ونجلتهد ونث ونؤمن بنار اهلل – عز وجل .-

جل -متروف للطالب.
القراءة:

 – 1من موضوع ( سميرة موسى )
أ : 1-حثت.
ب -إنجلازات سميرة موسى.

أ :2-العال ُمون.

جل -تاوير للعالم باخك ُي ْكا ؛ مما يوحى ب يمة ما تدمته سميرة موسى من أبحاث في علوم
الكرة.
د -متروف للطالب.

 -2من موضوع ( قصة أثر ) :
أ : 1-أمداا.

أ :2-حا م.

ب -متروف للطالب.
جل-متروف للطالب.
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النصوص ( نثر) :

 -1من نص ( رحمة ومحبة ):
 -2تراد .

(أ)  -1ن ْف ُ .
ب :1-طبيعة العار الحالى.
ب :2-متروف للطالب.

جل -تاوير لطبيعة العار ب نسان ي ر ا ستبداد ويعادى ا ستعباد وتاوير لالستبداد وا ستعباد
باخاين.

د -متروف للطالب.

تابع النصوص ( شعر)

ميال )
 .1من نص ( ُكن جـ ً
أ :2-تماد.
أ :1-ا ستن ار.
ب :1 -يدعو النا

النفسية والجلسمية.

إلى التفاؤ وا ستمتاه بالحياة والبعد عن التااؤم ؛ ألنه يجللب األمراض

ب :2-تعجلب منه وتا له أيها الاا ى وأنت في احة جليدة ي

ي ون حالف إكا ارت

يما؟! إن تخطئ في ح نفسف إ ًكا تحزن بال سبب إن من ينمر إلى الجلانب المملم من الحياة
مر ً
يرى جلما الوجلود من حوله.
جل -ابه الندى فو أو ار الوردة بالتاج الموموه على ال أر

د -متروف للطالب.

 .3من نص ( الكتاب) :

متروك للطالب.
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لزينتها.

قصة " طموح جـارية"
أ : 1-وسخوا.
أ 2-يعفو.

ب :1-اونت " اجلرة الدر" من ثرة العوائ التى ت

في طري "نجلم الدين :ف الت له :بعزم "

نجلم الدين" تهون الادائد وبتوفي اهلل تزو الع بات ولي
ولي

م الاجلاعة والعزم الااد اعب

م اإليمان بالح مستعك علينا أن ندبر واهلل ال ريم او الموف .

 :2 -ما تهد

إليه اآلية ال ريمة يتف ومممون الف رة فعلى اإلنسان أن يف ر ويحسن التف ير

سليما ويعزم على السير في تح ي ما عزم عليه وحينئك يعينه اهلل
ويخطط للمست ب تخطيطًا ً
ويوف ه على تح ي ما عزم عليه وتد عزم " نجلم الدين" على أن يا إلى مار وينت م من الكزاة

الكين دنسوا أرمها الطاارة.
جل -متروف للطالب.

القراءة:

 – 1من موضوع (طريق النور )
أ :2-أبطس .

أ : 1-انتار .
ب -متروف للطالب..

يز ؛ مما يوحى بادة سعادة التالميك.

جل -تاوير للنبس بعرو

د -متروف للطالب.

 -2من موضوع ( سميرة موسى) :
 -2وراء .

(أ) 1-عزمت .

ب -متروف للطالب.
جل -متروف للطالب.

د -متروف للطالب.

النصوص ( نثر) :

 .1من نص ( عباد الحمن)

أ :1-خاطبهم .

أ :2-توة .

ب :1 -متروف للطالب.

ب ":2-يماون على األرض اونا .
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جل -متروف للطالب.
د -متروف للطالب.

تابع النصوص ( شعر)

 .1من نص ( كن جميال)
يب ى أ:2-الناح واإلرااد .

أ. :1-

ب :1 -متروف للطالب.

ب ":2-وافه بخلو نفسه من اإلحسا

بالجما فيما حوله .

جل -تعبير يد على ف دان ال درة على التكو والتمييز بين األاياء.

د -متروف للطالب.

 .3من نص ( آيات العلم) :

أ :1-متروف للطالب. .

ب:1 -
ب:2-

متروف للطالب.

متروك للطالب.
أ . :2-متروف للطالب.

متروف للطالب.

جل -تاوير للجله ب وة غاامة تخفض األمة وتهينها وتاوير لألمة باىء مادي يخفض.

د -متروف للطالب.

قصة " طموح جـارية"
أ : 1-تعب.
أ :2-معر ة.

ب :1-اك ح ي ة ألن أادافهم عالية وعزائمهم توية

تؤثر فيها الاعاب فسيامهم لها تعب

وليلهم تف ير ونهارام تدبير وتنفيك معار هم متواالة ألنهم يواجلهون الار والار مستمر

ين ط .

 :2 -متروف للطالب.

جل -متروف للطالب.

القراءة:

 – 1من موضوع (زراعة الفضاء)
أ: 1-تتعدى .

أ :2-بيرة.

ب -متروف للطالب..
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جل -متروف للطالب .
د -متروف للطالب.
 -2من موضوع (قصة أثر) :
أ :2-الجلديدة.

أ : 1-ا ْدم.

ب -ال نيسة المعل ة.

جل -تعبير يد على الوحدة الوطنية بين عنارى األمة المارية.

د -متروف للطالب.
النصوص ( نثر) :

 -1من نص (عباد الرحمن):
أ :2-تماد .

أ :1 -الدعاء .
ب :1-متروف للطالب.

ب :2-متروف للطالب. .

جل -تعبير جلمي يد على حرك تواخالك عباد الرحمن في عبادتهم هلل وت ربهم إليه. .
د -متروف للطالب.
تابع النصوص ( شعر)
 .1من نص ( الكتاب)

أ :1-إسهاب

.

أ :2-تماد .

ب :1 -متروف للطالب.
ب :2-متروف للطالب.

جل -تاوير لل تاب باخك

د -متروف للطالب.

يحم ااحبه ما ة العتاب.
ِّ

 .3من نص ( آيات العلم) :

أ :1-متروف للطالب.

.

أ :2-متروف للطالب. .

ب :1 -متروف للطالب.
ب :2-متروف للطالب.

جل " -منط – ام " بينهما تماد يومح المعنى ويؤ د .

د -متروف للطالب.
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