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أوال  :انقصت  ( :عهي مبارك ) :

" ولم تشغله أعماله الكثٌرة عن اإلشراف على مأكل التالمٌذ وملبسهم وراحتهم وتعلٌمهم فٌعلم
بنفسه التلمٌذ كٌف ٌلبس وكٌف ٌأكل وكٌف ٌقرأ وٌكتب "......................
 -1هات  :مضاد  ( :راحتهم ) ،مفرد  ( :أعماله ) ،المقصود  ( :لم تشغله ).
 -2ما األعمال التً كان ٌقوم بها ( علً مبارك) مع تالمٌذه كما فهمت من القطعة السابقة ؟
 " -3ولم تشغله أعماله الكثٌرة " عالم تدل العبارة السابقة ؟
" وكان جمٌال ومؤثرا أن ٌخرج تالمٌذ المدارس وصبٌانها ومعلموها لتودٌعه وهو مسافر
وٌنشدون األناشٌد ........اعترافا بأعمال هذا الرجل العظٌمة التً ٌنكرها حساده وشانئوه "
 -1معنى  ( :شانئوه ) ،مضاد  ( :شانئوه) ،مفرد  (:أناشٌد ،صبٌان ،أفئدة) ،جمع  ( :مسافر) .
 -3صف وداعه  .كما جاء بالعبارة .
 -2من خرج لتودٌع (علً مبارك) ؟
 -4خرج التالمٌذ لتودٌع (علً مبارك ) فماذا فعلوا ؟
 -5على أي شًء ٌدل خروج التالمٌذ بهذه الصورة ؟
 -6كان إبعاد (علً مبارك) خٌرا وبركة  .وضح ذلك من خالل دراستك .
 -7أكمل  :سافر (علً مبارك ) فً عهد الخدٌو .......................
 -8اذكر سبب سفر (علً مبارك) المشار إلٌه فً العبارة .
 -9ماذا ٌحدث لو " صبر اإلنسان على الشدائد والبالء ؟
" وٌشاء هللا أن ٌكافئ هذا التلمٌذ النجٌب على جده واجتهاده وأخالقه الفاضلة  ،وتطلعه إلى
الٌوم الذي ٌخدم فٌه أمته فٌهئ له سٌاحة إلى أوروبا التً ذاع صٌت حضارتها "
 -1مرادف ٌ ( :شاء  ،ذاع ) ،مضاد ٌ ( :كافئ ) ،جمع  ( :أمة  ،النجٌب)  ،مفرد  ( :أخالق) .
 -2ما المكافأة التً حصل علٌها (علً مبارك ) ؟ أو بم كوفئ هذا التلمٌذ النجٌب ؟
 -3من الذي رشح (علً مبارك) للسفر ؟ ولماذا ؟
 -4ماذا فعل (علً مبارك) لكً ٌتعلم اللغة الفرنسٌة ؟  -5ما موقف (علً مبارك) من الجهل ؟
 -6علل ٌ :طلق على (علً مبارك ) أبو التعلٌم .
ًّ
ا
 -7ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كال منهما :
( )
أ -كان عدد أعضاء البعثة التً سافرت إلى أوروبا سبعٌن تلمٌذا
( )
ب -تزوج (علً مبارك ) كرٌمة أستاذه فً الموسٌقى وفاء ألبٌها
( )
ج -أسند الخدٌو ( توفٌق ) إلى (علً مبارك) دٌوان المدارس
( )
د -لم ٌشترك (علً مبارك) فً الثورة العرابٌة
" فاهتدى إلى (علً مبارك) العالم الجلٌل الذي ذاع صٌته وانتشرت قدرته وصبره على العمل
ونشاطه وتجاربه الواسعة وحبه الشدٌد لبالده فدعاه إلٌه ورحب به ".....
 -1معنى  ( :الجلٌل  ،ذاع ) ،مضاد  ( :جزعه  ،الجلٌل )  ،جمع  ( :الجلٌل  ،العالم ) .
 -3ما الفرصة التً سر (علً مبارك ) بها ؟
 -2من الذي اهتدى إلى (علً مبارك) ؟

 -4وضح بعض صفات (علً مبارك) من خالل فهمك للقصة .
 -5أكمل  :الخدٌو هو  ..........العالم الجلٌل هو .........
" ال ٌرتاب أن التعلٌم الصحٌح هو الدواء الشافً لكل ما ٌعانٌه الوطن من التأخر والتخلف فهو
المصباح الذي ٌنٌر العقول وٌقوي األفهام "
 -1مرادف  ( :ال ٌرتاب )  ،مفرد  ( :األفهام )  ،مضاد  ( :التخلف )
 -2وضح رؤٌة (علً مبارك ) للتعلٌم فً إٌجاز .
أو كان لـ ( علً مبارك) رؤٌة صائبة فً التعلٌم  .وضحها .
 -3لماذا لم ٌشترك (علً مبارك) فً الثورة العرابٌة ؟
 -4أكمل  :أ -وجه (علً مبارك) اهتمامه إلى مراحل التعلٌم وبخاصة ...........
ب -أسند الخدٌو (إسماعٌل) إلى (علً مبارك) دٌوان ................
" وكان علً مبارك معروفا بسعة اطالعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على ما ٌكلف به من
األعمال وإن لم تكن فً تخصصه الهندسً فأسندت إلٌه أمور عجز غٌره عن النهوض بها "
 -1مرادف  ( :سعة )  ،مضاد  ( :معروفا  ،قدرة ،عجز ) ) ،مفرد  ( :أمور ) .
 -2وضح صفات (علً مبارك )  .أو بم عرف (علً مبارك) ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟
 -4كٌف كان حال المدارس المصرٌة حٌنذاك ؟
 -3كٌف اهتم ( علً مبارك) بالتعلٌم ؟
 -5ما األمر الذي أسند إلى (علً مبارك) فً مجال التعلٌم ؟
 -6بلغ (علً مبارك) باجتهاده مكانة لم ٌنلها مصري قبله  .وضح ذلك .
 -7من الذي أسند إلى (علً مبارك) هذا المنصب فً مٌدان التعلٌم ؟
" ولما انتظم فً الدراسة هناك صادفته عقبة صعبة كادت تهدم كل ما بناه؛ فالمدرسون ٌلقون
علٌهم الدرس باللغة الفرنسٌة وهو وفرٌق من أضاء البعثة ال ٌعرفون شٌئا من هذه اللغة "
 -1جمع ( :عقبة  -الدرس )  ،مضاد ( صعبة )  ،مفرد  ( :أعضاء )
 -2ما العقبة التً صادفته ؟ وكٌف تغلب علٌها ؟ ولماذا كانت صعبة ؟
 -3لماذا تطلع (علً مبارك) للسفر إلى أوروبا ؟ وإلى أٌن كان السفر ؟
 -4هل استطاع (علً مبارك) أن ٌتغلب على هذه العقبة ؟
" لم ٌٌأس ذلك الطالب الشجاع الذكً كما ٌئس غٌره فهو ذو عظٌمة قوٌة ٌواجه به الصعاب
وٌتغلب علٌها وكم من عقد استعصت على غٌره فحلها هو معتمدا على ربه "
 -1مضاد ( :الشجاع )  ،جمع ( :عزٌمة )
 -2من هو ذلك الطالب الشجاع ؟ ولماذا لم ٌٌأس ؟ وضح ذلك فً ضوء فهمك .
 -3ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
أ -كان علً مبارك من بٌن من وقع علٌهم الترشٌح للسفر إلى أوروبا ( )
ب -كان (علً مبارك ) ٌجٌد اللغة الفرنسٌة جٌدا ( )
( )
ج -فرح ناظر المدرسة بسفر "علً مبارك "

د -عرض على (علً مبارك) وظٌفة ال تناسب مقامه فرفضها ( )
ر -وضع (علً مبارك ) كتابا فً الهندسة وآخر فً االستحكامات العسكرٌة (
)
ج -عاد (علً مبارك ) إلى البطالة وتراكمت علٌه الدٌون (
" وقد كان هذا اإلبعاد خٌرا وبركة على هذا الرجل المحب للعلم والثقافة ففً المدة القصٌرة التً
قضاها هناك عرف بالدا جدٌدة لم ٌكن ٌعرفها "
 -1مضاد  ( :القصٌرة )  ،معنى  ( :المحب  :العاشق )  ،جمع  ( :العلم  -المدة )  ،مؤنث (هذا)
 -2إلى أٌن كان هذا اإلبعاد ؟ ومن المتسبب فٌه ؟ وكٌف كان خٌرا وبركة على ( علً مبارك ) ؟
 -3بم تفسر  :خروج التالمٌذ ومعلمٌهم لتودٌع (علً مبارك) ؟
)

" سر (علً مبارك) بهذه الفرصة العظٌمة التً كان ٌتحٌنها فقد أسند إلٌه إدارة كثٌرمن مرافق الدولة "

 -1مرادف ٌ ( :تحٌنها ) مفرد  ( :مرافق )  ،جمع ( :فرصة ) .
 -2من الوالً الذي منح (علً مبارك) هذه الفرصة ؟ وماذا أسند الوالً إلٌه ؟
 -3ما الفرصة التً سر بها ( علً مبارك ) ؟
 -4ماذا كان موقف (علً مبارك) بعد اختٌار (إسماعٌل) له ؟
 -5اذكر بعضا من المشروعات التً شارك فً إصالحها (علً مبارك ) .
 -6علل  :اختٌار (إسماعٌل) لــ ( علً مبارك) لٌعاونه فً العمل .
 -7ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
أ -أمر "سعٌد " بفصل كثٌر من الموظفٌن لم ٌكن من بٌنهم " علً مبارك"
ب -أنشأ " علً مبارك " دار الكتب كلٌة دار العلوم
ج -أول عقبة صعبة قابلت المبعوثٌن هً عدم معرفتهم اللغة الفرنسٌة
د -علم (علً مبارك) بنفسه التلمٌذ كٌف ٌلبس وكٌف ٌأكل وكٌف ٌقرأ

(
(
(
(

)
)
)
)

" وإذا كان غٌري ممن سبقونً لم ٌعرفوا قدرك الكبٌر فأنا أعرفه جٌدا وأود أن تضع ٌدك فً
ٌدي إلصالح البالد ورفع شأنها وقد ألحقتك بمعٌتً لتكون دائما بجانبً "
 -1المقصود  ( :تضع ٌدك فً ٌدي  :نتعاون )  ،معنً  ( :معٌتً  ،أود )  ،مفرد  ( :البالد ) .
 -2من المتحدث فً العبارة السابقة ؟
 -3ما العمل الذي أسند إلى (علً مبارك) فً ذلك الحٌن ؟
" أعجبتنً جرأتك وعزة نفسك وقدرتك على العمل  ،وسرعة إنجازك إٌاه " .................
 -1معنى  ( :جرأتك  :شجاعتك )  ،مضاد  ( :عزة )
 -2أكمل ما ٌأتً :
أ -أهم الصفات التً جعلت (علٌا) محل ثقة  ......الجدٌد هً عزة .......وسرعة إنجازه العمل .
 -3من الوالً الجدٌد الذي خاطب (علً مبارك) بالعبارة السابقة ؟

" وظل أولئك التالمٌذ ال ٌفهمون كلمة واحدة مما ٌقال لهم  ،فامتنعوا عن الدرس فحبسهم
المشرفون علٌهم وكتبوا بشأنهم إلى (محمد علً ) فأمر بأن الذٌن ال ٌظهرون الطاعة توضع فً
أٌدٌهم قٌود الحدٌد وٌعادون إلى مصر سرٌعا "
 -1مرادف  ( :ظل  :استمر )  ،مضاد  ( :الطاعة  :المعصٌة )
 -2ما موقف المشرفٌن من التالمٌذ الذٌن امتنعوا عن الدرس ؟
 -3ماذا فعل (علً مبارك) لٌحل المشكلة الصعبة ؟
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" وكان أول عمل قام به بعد أن عٌن مدرسا فً مدرسة طرة أن قدم الخٌر إلى أسرة أستاذه فً
الرسم بمدرسة (أبً زعبل ) وكان قد توفً وتزوج كرٌمته وفاء ألبٌها الذي تركها فقٌرة "
 -1جمع ( :أسرة)  ،مرادف ( كرٌمته  :ابنته )
 -2ما العمل الذي قام به (علً مبارك) بعد أن عٌن مدرسا فً مدرسة طرة ؟
 -3صف حال أم ( علً مبارك ) عند زٌارته لهم .

 $$ثاويا  :انقراءة  ( :دعىا وتحاور )
" قال شهاب ٌ :ؤلمنً ٌا جدي أننً حٌن أتحدث أحٌانا قلما ٌلتفت إلً أحد  ،قال الجد  :ألنك
تتحدث عن نفسك كثٌرا أو أنك تتحدث فً أمور ٌعرفها الجالسون ألن الحدٌث عندما ٌكون فً
غٌر موضعه ٌكون عدٌم الفائدة "
 -1معنى  ( :موضعه – ٌؤلمنً )  ،مضاد ٌ ( :عرفها )  ،جمع  ( :نفس )
 -2ما الذي ٌؤلم شهاب كما فهمت من العبارة السابقة ؟  -3متى ٌكون الحدٌث عدٌم الفائدة ؟
 -4ماذا كان ٌجب على (شهاب) عندما الحظ عدم التفات اآلخرٌن إلٌه ؟
 -5ما رأٌك فً  :تلمٌذ ٌتحدث مع زمٌل أثناء شرح المدرس الدرس ؟
 -6أكمل  :أ -كلمة ( ربما) تدل على ................ ................
ب -الحدٌث ٌكون مفٌدا عندما ..............................
جٌ -صمت اإلنسان عن الحدٌث عندما ....................
 -7بماذا ٌوحً قوله  ( :قلما ٌلتفت إلً أحد ) ؟
" قال الجد  :ما زالت هناك أشٌاء فً آداب التحدث ٌجب أن تعرفوها  ،قال علً  :وما هذه
األشٌاء ٌا جدي ؟ قال الجد  :البعد عن كالم اللغو والثرثرة وحسن اإلصغاء لمن هو أكبر سنا
وأعلى علما وأال ٌتكلم اثنان فً آن واحد ومحادثة الناس بوجه بشوش مبتسم "
 -1مرادف  (:اللغو  ،اإلصغاء) ،جمع (:المتحدث) ،مضاد  (:أكبر ،البعد) ،مفرد (:اثنان ،آداب )
 -2ما آداب الحوار ( الحدٌث ) كما فهمت من العبارة السابقة ؟
 -3عبر عن رأٌك  ( :تلمٌذ ٌجٌب عن سؤال فقاطعه تلمٌذ آخر ) .
 " -4المتأدب ٌقدر من له السبق والفضل  :عٌن من آداب التحدث ما ٌدل على ذلك .
 -5فً ضوء فهمك للفقرة " وضح مستوى صوتك عند الحدٌث مع اآلخرٌن "
 -6من آداب الحدٌث  :عدم مقاطعة المتحدث  .فلماذا ؟

 -8لماذا ال ٌلتفت الناس للمتحدث أحٌانا ؟

 -7ما قٌمة ذكر ( مبتسم ) بعد ( بشوش ) ؟
 -9كٌف ٌبتعد اإلنسان عن كالم اللغو والثرثرة ؟
 -11ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
( )
أ -اإلنسان إذا أحسن فً كالمه أحبه الناس
ب -إذا أخطأ أحد المتحدثٌن فً كالمه أقول له أخطات ( )
( )
ج -عدم مقاطعة المتحدث من آداب الحدٌث
 -11اذكر صفتٌن من آداب الحدٌث  .أو أكمل  :من آداب الحوار ........... ،......... :
 -12ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثٌن فً حدٌثه ؟ ولماذا ؟
" وهما من أرفع اآلداب االجتماعٌة التً حثت علٌها األدٌان السماوٌة  ،فاإلنسان إذا أحسن
كالمه أحبه الناس وإذا أساء فً كالمه فر منه الناس "
 -1معنى  ( :حثت – أرفع )  ،مفرد  ( :األدٌان )  ،مضاد  ( :أحسن ) .
 -2تتحدث العبارة السابقة عن بعض اآلداب االجتماعٌة  .اذكرها .
 -3من شروط الحدٌث .............. ، .......... ، ........ :

( أهال وسهال )
" حٌن التقى الجد ٌوسف بأحفاده  ،قال لهم  :تحدثت معكم فً األسبوع الماضً عن آداب
الحوار واللٌلة سنتحدث عن آداب الزٌارة  ،قال علً  :وهل للزٌارة آداب ٌا جدي ؟ قال الجد :
نعم ٌا علً فلكل عمل فً حٌاتنا آدابه "
 -1مفرد  ( :آداب )  ،جمع  ( :الحوار  ،اللٌلة) -2 .ما آداب الزٌارة كما فهمت من الدرس ؟
 -3ماذا تفعل إذا حضر صدٌقك لمنزلك فجأة ؟  -4ما الوقت المناسب لزٌارة صدٌقك ؟
 -5أكمل  :تحدث الجد مع أحفاده فً األسبوع الماضً عن آداب ...........
" قالت همسة  :الوقت المناسب ٌا جدي هو الوقت الذي نتفق علٌه أنا وصدٌقتً أي الوقت
الذي ٌناسبها وٌناسبنً  ،قال الجد  :عظٌم ٌا همسة  ،هذه أولى آداب الزٌارة  ،ولكنك نسٌت
شٌئا أ تعرفٌنه ؟ "
 -1مضاد  ( :نسٌت )  ،مفرد  ( :آداب )  ،جمع  ( :الوقت )
 -2وضح الوقت المناسب للزٌارة كما ورد فً الفقرة ؟  -3ما الشًء الذي نسٌته همسة ؟
 -4حدد اثنٌن من آداب زٌارة المرٌض .
 -5ماذا تفعل إذا  :فوجئت بزٌارة صدٌق لك دون تحدٌد موعد سابق ؟
 -6كٌف تستقبل ضٌفك ؟ وما واجب الضٌف نحوك ؟
" قال الجد ألحفاده :عندما تذهب فً موعدك تضغط على جرس الباب برفق فإذا دخلت ٌنبغً
علٌك أن تسلم على الجالسٌن  ،وقد ارتسمت على شفتٌك ابتسامة حقٌقٌة وأال تبادر بالجلوس "
 -1مفرد  (:الجالسٌن) ،مرادف  (:تبادر  ،رفق ) ،جمع ( :جرس  ،ابتسامة ) مضاد  ( :دخلت)
 -2أكمل  :من آداب الزٌارة أن تذهب فً  .....المحدد وأال ترفع صوتك عندما ٌؤذن لك بـ ......
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 -4ضع عنوانا مناسبا للعبارة السابقة .
 -3ما اآلداب التً تتبعها عند زٌارة المرٌض ؟
 -5ما األمور التً نصح بها الجد أحفاده عند الزٌارة ؟ ومتى تكون الزٌارة قصٌرة ؟ ولماذا ؟
 -6ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
( )
أ -ال ٌجب االلتزام بالموعد عند زٌارة األصدقاء
)
(
ب -من آداب الزٌارة السالم على الجالسٌن
جٌ -جب عند زٌارة المرٌض أن تكون الزٌارة قصٌرة ( )
" قال الجد  :كما علٌنا االعتناء بمالبسنا وأال نعبث بما نجد أمامنا من أشٌاء ثم أضاف فإن كانت
الزٌارة لمرٌض زدنا آدابا أخرى "
 -1مضاد  ( :االعتناء )  ،مرادف  ( :االعتناء)  ،االعتناء بمالبسنا ٌدل على  ( :الذوق )
 -2لزٌارة المرٌض آداب  .اذكرها .
 -3ماذا تفعل فً هذه المواقف ؟
أ -زارك زمٌل لك فجأة  .ب -اتفقت وزمٌلك على زٌارة مرٌض ولكنه لم ٌحضر ولم ٌعتذر .

( اإلعالن عه انمسابقت )
" أعلنت جماعة النشاط بالمدرسة عن تنظٌمها لمسابقة قصصٌة بعنوان من الحٌاة تحت إشراف
مدرس اللغة العربٌة الختٌار قصص مختلفة سواء أكانت من الحٌاة التً نحٌاها أم مختارة من
أزمان مضت "
 -1مرادف  ( :منتقاة )  ،مفرد  ( :قصص )
 -2ما الذي أعلنت عنه جماعة النشاط بالمدرسة ؟
 -3لماذا شعرت جماعة النشاط بالسعادة بعد أن اختاروا القصص ؟
 -4ما نوع القصص التً ستشارك فً المسابقة ؟
 -5ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
)
(
أ -اختالف الرأي ٌفسد الود بٌن األفراد
)
(
ب -من نجاح العمل التخطٌط له مسبقا
)
(
ج -الصحف والمجالت مفٌدة
" قرأ األصحاب اإلعالن وبدءوا التخطٌط لالشتراك فً المسابقة  ،قالت  : .....علٌنا أن نحدد
مصادر القصص المطلوبة فهناك مصادر عدٌدة مثل كتب التراث وكتب األطفال والقصص التً
تنشرها الصحف والمجالت وهناك القصص المعروضة فً مواقع شبكة المعلومات "
 -1معنى  ( :المصادر -نحدد )  ،مضاد  ( :بدءوا )  ،جمع  ( :المسابقة )  ،مفرد  ( :مصادر )
معنى ( :كتب التراث  :الكتب القدٌمة )
 -3على لسان من وردت هذه العبارة ؟
 -2ما اإلعالن الذي قرأه األصحاب ؟
 -4ما المصادر التً حددتها مرٌم الختٌار منها القصص المطلوبة ؟
 -5من قائل العبارة  " :أنا أعرف بعض الحكاٌات المعاصرة عن الرٌف " ؟
 -6ماذا أعجبك فً األصحاب ؟

" جلس األصحاب ٌوزعون المهام فٌما بٌنهم  ،واتفقوا على أن ٌبحث كل واحد منهم فً مصدر
وٌعرض ما توصل إلٌه على أصحابه "
 -1مفرد  ( :المهام )  ،مضاد  ( :اتفقوا )  ،جمع  ( :مصدر )
 -2عالم اتفق األصحاب ؟ ولماذا كانوا ٌناقشون القصص؟
 -3ما المسابقة التً أعلنت عنها جماعة النشاط فً المدرسة ؟
" شعر الجمٌع بالسعادة ألنهم ٌشتركون فً عمل جماعً ٌخططون له جٌدا وٌكتسبون منه
مهارات ومعارف جدٌدة وٌحكمون على القصص معا ٌحترم كل فرد منهم رأي اآلخر وٌبدي كل
فرد رأٌه فً حرٌة ألن اختالف الرأي ال ٌفسد للود قضٌة "
 -1مرادف ٌ ( :بدي ٌ -كتسبون)  ،جمع  ( :رأي)  ،مفرد ( :مهارات)
 -2فً ضوء فهمك للفقرة السابقة  .وضح أثر العمل الجماعً .
 -3للعمل الجماعً الناجح خطوات  .فما هً ؟  -4ما المقصود ٌ " :خططون له جٌدا " ؟
 -5كٌف تتعامل مع من ٌختلف معك فً الرأي ؟

( في مىتصف انطريق )
" فً نهاٌة أحد المواسم جلس األخوان معا لٌقتسما ثمن المحصول  ،قال أمٌر  :لقد رزقنا هللا ٌا
أخً محصوال رائعا هذا الموسم  ،خذ نصٌبك هذا ولٌبارك هللا لك فٌه "
 -1مرادف (:رائعا  ،معا) مضاد (:خذ) مفرد  :األخوان  ،المواسم) جمع (:المحصول  ،نصٌب)
 -2متى جلس األخوان معا ؟ و لماذا جلس األخوان معا ؟
 -3ماذا تستفٌد من قصة أمٌر وأخٌه ؟ أو ماذا تعلمت من حوار األخوٌن فً هذه العبارة ؟
 -4فٌم فكر األخوان عندما ذهب كل منهما للنوم ؟  -5ما الخلق الذي تحلى به األخوان ؟
 -7ماذا ترك العم سعادة لولدٌه ؟
 -6ماذا قال أمٌر ألخٌه ؟ وبم رد أخوه علٌه ؟
 -8أحسن العم سعادة تربٌة ولدٌه  .ما الدلٌل على ذلك ؟
" وشاءت األقدار أن ٌحدث بٌنهما اللقاء الرائع فً منتصف الطرٌق  ،حٌث أخبر كل منهما أخاه
بما جاء من أجله  ،وحٌنئذ نظر كل منهما إلى اآلخر فً دهشة وذهول "
 -1مرادف  ( :دهشة  ،شاءت )  ،مفرد ( :األقدار)  ،مضاد  ( :الرائع)  ،جمع ( :الطرٌق) .
 -2أٌن حدث هذا اللقاء الرائع ؟ و بماذا أخبر كل منهما أخاه ؟
 -4عالم تدل عبارة  " :أنت أخً حقا " ؟
 -3ماذا قال األخوان فً نهاٌة اللقاء ؟
 -5ماذا ٌحدث لو  " :شعر كل إنسان بحاجة أخٌه وقدم إلٌه المساعدة ؟
 -6أكمل  :كان األخوان أمٌر وحبٌب ٌقتسمان ثمن  .....فً نهاٌة كل موسم من المواسم ......

( انصديقان وكعكت انسكر ) :
" ظهرت الدهشة على وجه أحمد وقال  :وهل ترى أننً ال أستحق جزءا منها ؟ ثم أضاف وقال
 :على أٌة حال  ...شكرا لك ٌا ٌوسف "
 -2ما الذي أغضب أحمد ؟ وما رأٌك ؟
 -1مرادف  ( :الدهشة )  ،جمع  ( :حال ) .
 -3كٌف عاد أحمد وٌوسف صدٌقٌن مرة أخرى ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟

" أتى المساء وقاربت الساعة التاسعة وجلس ٌوسف مع أفراد أسرته ٌتناول عشاءه ولكن نظرة
أحمد المعاتبة لم تفارق خٌاله طوال الٌوم فكر فً أن ٌد إجابة لسؤاله عند أخته ٌسرا  ،فقالت ".
 -1مفرد  ( :أفراد)  ،جمع  ( :شًء  ،أسرة ) ،معنى  ( :قاربت ) .
 -2ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :
)
أ -االعتذار عن الخطأ صفة من صفات األقوٌاء (
ب -األنانٌة وسٌلة من وسائل تقوٌة العالقات بٌن األصدقاء ( )
)
ج -استشارة الكبار وأهل الخبرة أمر مرفوض فً جمٌع األحوال (
 -3اتفقت أم أحمد وابنتها على أمر واحد  .ما هو ؟

( )
أ -الحرٌة بال ضوابط تصبح فوضى وعدم انضباط
ب -المقصود بالخرق فً الحدٌث الشرٌف الكسر الكبٌر فً جسم السفٌنة (
ج -القائم على حدود هللا إنسان ٌحب وطنه ( )
)
(
د -حرٌة اإلنسان ال تحتاج إلى تنظٌم
 -16ماذا ٌحدث لو أحدث أهل الطابق األسفل خرقا فً السفٌنة ؟
 -17كٌف كان ٌستقً من فً السفٌنة ؟ وماذا قرروا ؟
 -18كٌف اقتسم القوم السفٌنة فٌما بٌنهم ؟
 -19حدد الفكرة الرئٌسة التً ٌدور حولها الحدٌث الشرٌف .
 -21ما الفكرة التً أرادها الذٌن فً أسفل السفٌنة ؟ وماذا ٌحدث لو أنهم نفذوها ؟
)

( آداب ساميت )

 $$ثانثا  :انىصىص  ( :أوت حر ما نم تضر )
حفظ
حديث شريف
قال الرسول الكرٌم  " :مثل القائم على حدود هللا والواقع فٌها كمثل قوم استهموا على سفٌنة
فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ".....
 -1معنى  ( :القائم  ،استهموا  ،استقوا )  ،مفرد  (:حدود  ،الذٌن ) مضاد  (:فوقهم  ،نؤذي )
المراد بـ ( حدود هللا )  ( ،القائم على حدود هللا )  ،جمع  ( :قوم  ،سفٌنة  ،القائم ) .
 -2ما صفات القائم على حدود هللا ؟  -3لخص بأسلوبك ما تعلمته من الحدٌث الشرٌف
أو ما الذي ٌرشد إلٌه الحدٌث الشرٌف ؟ أو ماذا تعلمت من هذا الحدٌث ؟
أو فً ضوء فهمك للحدٌث وضح ما ٌهدف إلٌه وما أثر ذلك فً المجتمع ؟
 -4ما الجمال فً قوله  ( :أعالها – أسفلها ) – ( وإن أخذوا على أٌدٌهم )-
 - -5اكتب بقٌة الحدٌث .
( لو أنا خرقنا فً نصٌبنا خرقا ) ؟ ؟
 -6ما الذي ٌشٌر إلٌه خرق السفٌنة ؟  -7ما الفرق بٌن القائم على حدود هللا والواقع فٌها ؟
 -8كٌف تكون الحرٌة الحقة ؟
 -7كٌف اقتسم القوم السفٌنة بٌنهم ؟
 -9ماذا ٌحدث إذا قام أحد سكان المنزل الذي تسكن فٌه بإساءة استخدامه بحجة أنه حر فً مسكنه ؟
 -11كٌف ٌمكن حماٌة سفٌنة المجتمع فً ضوء فهمك للحدٌث الشرٌف ؟
 -11ما رأٌك فٌمن ال ٌحترم حقوق اآلخرٌن ؟
 -12لماذا تأذى أهل الطابق األعلى من أهل الطابق األسفل ؟ وفٌم فكر أهل الطابق األسفل
 -13فكر أهل الطابق األسفل فً خرق السفٌنة – فما نتٌجة ذلك ؟
لتخلص من ذلك ؟
 -14ما المبدأ األخالقً الذي ٌرشدنا إلٌه هذا الحدٌث ؟
 -15ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام ما ٌناسب كالًّا منهما :

حفظ

قرآن كريم

:قال تعالى ٌ " :ا بنى أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن
ذلك من عزم األمور وال تصعر خدك للناس وال تمش فً األرض مرحا إن هللا ال ٌحب كل مختال
فخور واقصد فً مشٌك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر "
 -1معنى  ( :تصعر خدك – انه عن المنكر – عزم – أقم الصالة  -المعروف )
مضاد  ( :مرحا – مختال – الصبر – المنكر )  ،المراد بـ ( اقصد فً مشٌك )
مفرد ( :األمور )  ،جمع  ( :فخور )
 -2اذكر بعض الصفات التً نهى هللا عنها فً اآلٌتٌن أو بم نصح لقمان ابنه فً اآلٌة الكرٌمة ؟
 -3ما الجمال فً قوله تعالى  " :وال تصعر خدك للناس " " إن هللا ال ٌحب كل مختا فخور" ؟
" أقم – انه – اصبر " " إن ذلك من عزم األمور "
 -4ما نتٌجة العمل بما جاء فً اآلٌات على المجتمع ؟
 -5وضح أثر العمل بما جاء فً اآلٌة بالنسبة للفرد والمجتمع .
 -6فً هاتٌن اآلٌتٌن سلوك عظٌم به تستقٌم الحٌاة  .وضح ذلك .
 -7لماذا ذكر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ؟
 -9أكمل  :اآلٌات من سورة ...................
 -8عالم ٌدل قوله تعالى ٌ " :ا بنً " ؟
 -11األمر األول فً اآلٌة إقامة الصالة لماذا ؟
 -11وضح صورتٌن من صور األمر بالمعروف .
 -12ماذا ٌحدث لو  :استجاب األبناء لنصائح اآلباء ؟
 -13ماذا ٌحدث لو  :تكبر زمٌل على زمٌله ؟
 -14ما نتٌجة العمل بهذه اآلٌة الكرٌمة على الفرد والمجتمع ؟

( أٌام الطفولة ) للشاعر التونسً  ( :أبو القاسم الشابً )

حفظ

أٌاااااااااااااااااااااااااام كانااااااااااااااااااااااااات للحٌاااااااااااااااااااااااااااة حاااااااااااااااااااااالوة الاااااااااااااااااااااروض المطٌااااااااااااااااااااار
ووداعااااااااااااااااااااااااااااااااااااة العصاااااااااااااااااااااااااااااااااااافور باااااااااااااااٌن جاااااااااااااااداول المااااااااااااااااء النمٌااااااااااااااار

أٌاااااااااااااااااااام لااااااااااااااااااام نعااااااااااااااااااارف مااااااااااااااااااان الاااااااااااااادنٌا سااااااااااااااوى ماااااااااااااارح الساااااااااااااارور

ورضاااااااااااااااا أماااااااااااااااً وحناااااااااااااااان أباااااااااااااااً وخطاااااااااااااااا ولااااااااااااااادي عناااااااااااااااد اللعاااااااااااااااب

وبناااااااااااااااااااااااء أكااااااااااااااااااااااوا الطفولااااااااااااااااااااااة تحااااااااااااااااااااات أعشااااااااااااااااااااااش الطٌاااااااااااااااااااااور

ٌخطااااااااااااااااااااااااو برجاااااااااااااااااااااااااء بسااااااااااااااااااااااااام وطناااااااااااااااااااً وصاااااااااااااااااااباي وأحالماااااااااااااااااااً
 -1مفرد  ( :أٌامً – خطا )  ،مضاد  ( :اللعب )  ،وجمع  ( :ولدي – وطن )،
معنى  ( :هواي  ،رجاء  ،بسام )
 -2ماذا ٌرٌد الشاعر أن ٌقول فً هذٌن البٌتٌن ؟ وما هدفه من ذلك ؟
 " -3وطنً وصباي وأحالمً – ورضا أمً وحنان أبً " وضح الجمال فً هذا التعبٌر .
 -4خفق قلب الشاعر عندما أصغى إلى قصة أجداده  .اكتب مما حفظت .
 -5أكمل  :قائل النص الشاعر .................
 فً البٌت الثالث كلمة تدل على األمل هً ................. : -6ماذا ٌحدث لو :
" حافظ كل فرد من أفراد المجتمع على ممتلكات وطنه وعمل على تقدمه وازدهاره " ؟
 -7أٌهما أجمل ؟ ولماذا  " :ورضا أمً وحنان أبً " أم " ورضا أبً وحنان أمً " ؟
هتاااااااااااااااف التاااااااااااااااارٌ باااااااااااااااه فصاااااااااااااااحا ومضااااااااااااااى وثبااااااااااااااا ومشااااااااااااااى مرحااااااااااااااا

 -1جمع  (:العصفور  ،الدنٌا  ،النمٌر)  ،مفرد  (:جداول  ،الطٌور  ،الروض  ،أعشاش  ،أٌام)
معنى (:وداعة  ،الروض  ،أكوا  ،النمٌر  ،السرور) مضاد (:السرور ،الحٌاة ،نعرف ،حالوة )
 -2ما الفكرة األساسٌة فً األبٌات السابقة ؟ أو عم ٌتحدث الشاعر فً األبٌات
 -3ما الجمال فً قوله (:حالوة الروض المطٌر – وداعة العصفور بٌن جداول الماء النمٌرر) ؟
 -5ما الجمال فً البٌت األول ؟
 -4ما األٌام التً ٌحكً عنها الشاعر ؟ ولماذا؟
 -6ماذا ٌعرف الشاعر عن الدنٌا كما تفهم من البٌتٌن ؟
 " -7األطفال ٌرقصون وٌغنون كالبالبل " اذكر البٌت الذي ٌدل على ذلك .
 -8ما الفكرة التً ٌدور حولها البٌتان السابقان ؟
 -9حٌاة اإلنسان فً طفولته ملٌئة بالفرح والسرور" اكتب مما حفظت البٌت الدال على هذا المعنى
 " -11لم نعرف من الدنٌا سوى السعادة " – " لم نعرف من الدنٌا سوى مرح السرور "
أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟
 -11كٌف وصف الشاعر أٌام طفولته ؟ وماذا كان ٌفعل هو وصاحبه أٌام الطفولة ؟
 -12أكمل  :قائل النص الشاعر .................... :
 -13ماذا تفعل الرٌاح بالمنازل ؟ وماذا كانت تفعل العصافٌر بٌن جداول المٌاه ؟
نبنااااااااااااااااااااااً فتهاااااااااااااااااااااادمها الرٌاااااااااااااااااااااااح فااااااااااااااااااااااااال نضاااااااااااااااااااااااا وال نثااااااااااااااااااااااااور
ونعٌاااااااااااااااااااااد أغنٌاااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااواقً وهااااااااااااااااااااااااً تلغااااااااااااااااااااااااو بااااااااااااااااااااااااالخرٌر
نشاااااااااااااااااااادو وناااااااااااااااااااارقص كالبالباااااااااااااااااااال للحٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وللحباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور
ونظااااااااااااااااااااااال ننثاااااااااااااااااااااااار للفضاااااااااااااااااااااااااء الرحااااااااااااااااااااااب والنهاااااااااااااااااااااار الكبٌاااااااااااااااااااااار
مااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااً فؤادٌنااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان األحااااااااااااااااااااالم أو حلااااااااااااااااااااو الغااااااااااااااااااااارور
 -1مفرد  ( :السواقً  -األحالم )  ،مضاد  ( :نض  -الحبور )  ،معنى  ( :نشدو – الحبور ) .
 -2فً البٌت األول كلمتان متضادتان هما ........... :و............
 -3ما الجمال فً  ( :فال نض وال نثور – نعٌد أغنٌة السواقً – ننثر للفضاء) ؟
 -4ماذا ٌحدث لو  " :اهتمت وسائل اإلعالم ببرام األطفال الهادفة " ؟
 -5أكمل  :قائل النص الشاعر ...................... :
 -6ماذا ٌمنح الطفالن للنهر الكبٌر ؟

( وطنً ) للشاعر المصري  ( :أحمد مخٌمر )

حفظ

وطناااااااااااااااااااً وصاااااااااااااااااااباي وأحالماااااااااااااااااااً وطناااااااااااااااااااااً وهاااااااااااااااااااااواي وأٌاااااااااااااااااااااامً

حملااااااااااااااات ٌاااااااااااااااده شاااااااااااااااعل النصااااااااااااااار وبااااااااااااااااادا غاااااااااااااااااده أمااااااااااااااااال الااااااااااااااااادهر
 -1معنى  ( :وثبا  -بدا )  ،مفرد  ( :شعل )
 -2ما الفكرة األساسٌة فً األبٌات السابقة ؟
 -3ما الجمال فً قول الشاعر  " :هتف التارٌ به " ؟
باااااااااااااااااااااادم األحاااااااااااااااااااااارار سااااااااااااااااااااااأروٌه وبماضااااااااااااااااااااً العااااااااااااااااااااازم ساااااااااااااااااااااأبنٌه
وأشاااااااااااااااااااااااٌده وطناااااااااااااااااااااااا نضااااااااااااااااااااااارا وأقدمااااااااااااااااااااااااه البنااااااااااااااااااااااااً حاااااااااااااااااااااااارا
فٌصااااااااااااااااااااااون حماااااااااااااااااااااااه وٌفدٌااااااااااااااااااااااه بعزٌمااااااااااااااااااااااااة لٌااااااااااااااااااااااااث هجااااااااااااااااااااااااام
 -1معنى ٌ ( :صون – سأروٌه – نضرا  -العزم )  ،جمع  ( :وطن  ،ماضً  ،ابنً )
مضاد  ( :العزم  -أشٌده – ماضً  -حرا)  ،مفرد  ( :األحرار )
 -2ما العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه فً األبٌات ؟ أو عاهد الشاعر وطنه فعالم عاهده ؟
 -3عالم ٌدل تكرار الشاعر قوله  ( :وطنً وصباي وأحالمً ) ؟
 -4ما الفكرة التً ٌدور حولها البٌتان السابقان ؟
 -5األبناء ٌحمون وطنهم وٌدافعون عنه فً جرأة  .....اكتب مما حفظت الدال على هذا المعنى
 -6ما الجمال فً قوله  " :أقدمه البنً حرا " – " وأشٌده وطنا نضرا " ؟
 -7عالم ٌدل هذا التعبٌر  " :بعزٌمة لٌث هجام " ؟
 -8فً البٌتٌن السابقٌن عزم وإصرار  .وضح ذلك من خالل فهمك للبٌتٌن .
 -9بم شبه الشاعر الوطن فً البٌت الثانً ؟
فاااااااااااً ظااااااااااال النخااااااااااال علاااااااااااى الاااااااااااوادي أصاااااااااااااااااااااغٌت لقصاااااااااااااااااااااة أجااااااااااااااااااااادادي

لمعانٌهااااااااااااااااااااااا هتااااااااااااااااااااااف الحاااااااااااااااااااااااب ولماضاااااااااااااااااااااٌها خفاااااااااااااااااااااق القلاااااااااااااااااااااب
وطناااااااااااااااااااً وصاااااااااااااااااااباي وأحالماااااااااااااااااااً وطناااااااااااااااااااً وصاااااااااااااااااااباي وأحالماااااااااااااااااااً
 -1ماذا ٌقصد الشاعر بقوله  " :وطنً وصباي وأحالمً " ؟
 -2جمع ( :قصة الوادي )  ،مفرد  ( :أجدادي)  ،معنى  ( :هتف – خفق )  ،مضاد  ( :خفق )
 -3أصغٌت لقصة أجدادي  :تعبٌر جمٌل ٌدل على ..............
اكتب بٌتٌن آخرٌن بعد هذٌن البٌتٌن .
 -4وضح الداللة فً عبارة  " :أصغٌت لقصة أجدادي " .
 -5أٌن أصغى الشاعر لقصة أجداده ؟  -6أكمل  :قائل النص الشاعر ..................
 -7لماذا خفق قلب الشاعر كما تفهم من البٌت الثانً ؟

 $$األسماء الخمسة هً ( أب – أ  -حم – فو– ذو ) .
األسماء الخمسة
ترفع بالواو

تنصب باأللف

ٌرفع

بالضمة

بالفتحة

إذا لم ٌسبقه
ناصب وال جازم

إذا سبقه ناصب
أن  ،لن  ،كً ،
حتى ،الم التعلٌل

األفعال الخمسة

ترفع

بثبوت النون

تجر بالٌاء

إعراب الفعل المضارع

ٌنصب

عبدالحمٌد عٌسى

إذا لم ٌسبقها
ناصب وال جازم

تنصب

بحذف النون
إذا سبقها ناصب
أن  ،لن  ،كً ،
حتى ،الم التعلٌل

تجزم

بحذف النون
إذا سبقها جازم :
لم  ،الم األمر
ال الناهٌة
أوا

ٌجزم

بالسكون
إذا سبقه جازم :
لم  ،الم األمر
ال الناهٌة

َّ انمعارف سبعت
 $$أوىاع انمعارف  :إن
صانح ذا ما انفتى ابىي يا رجم
 -1الضمائر  :بكل أنواعها  :أ -منفصلة  ( :أنا  ،نحن ) – ( أنت  ،أنت  ،أنتما ،
أنتم  ،أنتن ) – ( هو  ،هً  ،هما  ،هم  ،هن ) .
ب -متصلة  ( :نا  ،الكاف  ،الهاء  ،الٌاء )  :كتابنا – كتابك – كتابه – كتابً .
 -2العلم  :مثل  ( :أحمد  ،فاطمة  ،مصر  ،رمضان  ،سٌناء ) ...........
 -3أسماء اإلشارة  ( :هذا  ،هذه  ،هذان  ،هاتان  ،هؤالء  ،ذلك  ،تلك  ،أولئك )
 -4األسماء الموصولة  ( :الذي  ،التً  ،اللذان  ،اللتان  ،الذٌن ) – ( من  ،ما ) .
 -5اىمعرف ب{أه} :اسم ونرج دخيد عيَھ {أه} فأصثح معَىا ً أً محذداً تھا وصار
معرفح .مثو :اىمذرسح  ،اىىرَجح ،اىفصو  ،اىرحيح ،اىعاىم  ،اىرساىح ،اىحَاج .

-6اىمعرف تاإلضافح :ھو اسم ونرج امرسة اىرعرٍف تإضافره إىٌ إحذى اىمعارف
اىساتقح .مثو :مراب ،وھر ،مذرسح .ميھا ميماخ ونرج ىنه ىو أضفىاھا أصثحد
محذدج ومعَىح  :مذرسح عمر  ،مراتىا  ،وھر اىىَو.

عبدالحمٌد عٌسى
 $$انـــحـــال :
هذا الكلمات تعرب حاال منصوبا  ( :جمٌعا -معا -وحٌدا -وحدها -وحده -أوال-
ثانٌا -مادٌا -سٌاسٌا -عوضا -خاصة -عامة -قاطبة -عمدا -سهوا -خطأ )

 $$خمسح فرفشح :
 - 1ميعوتح قاه اىوىذ ألتَه اىثخَو جذا:
"أتصرخ فٌ مىامٌ أول أعطَرىٌ عشرج جىَھاخ".
فأجاب األب " :ادخرھا وإٍاك أن ذصرفھا!"
 - 2اىثرذقاىح اشررى رجو تخَو ثالز ترذقاالخ قطع األوىي فوجذھا مرعفىح
فرماھا  ،قطع اىثاوَح فوجذھا مرعفىح فرماھا ،فأطفأ اىىور وقطع اىثاىثح وأميھا .

