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 1صفحة     مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ األساسي تاسعالصف ال -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية ا مادة -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

 ( تفسيرٙٔ-ٜ) سورة الحجراتدرس:                                              قرآن الكريم   : الول الوحدة األ 

 :األىداف 
 .اآليات في الجديدة والتراكيب المفردات فسر. يٕ       .تالوة سميمة يتمو اآليات الكريمة .ٔ
ف"  اآلية الكريمة ذكر سبب نزوؿي. ٖ     ".بينيما أصمحواف اقتتموا المؤمنيف مف طائفتاف وا 
                                                                                                                                                                                             .الدرس مف المستفادة والعظات العبر أىـ ستنتجي .٘    .تحميمياً  شرحاً  الكريمة اآليات شرحي. ٗ
 :ممخص الدرس 
وتنزع الفرقة بيف أفراد المجتمع المسمـ الكريمة مجموعة مف األخالؽ الحميدة التي تنشر المودة والوحدة  تضمنت اآليات* 

يأمرنا اهلل تعالى باإلصالح بيف المؤمنيف بالعدؿ إف حصؿ بينيـ  :اإلصالح ذات البين أواًل:وىي:  والبغضاء مف القموب
 قتاؿ، فإف رفضت إحدى الجماعتيف واستمرت في القتاؿ، وجب قتاليا حتى تمتثؿ أمر اهلل.  

 وأسرة واحدة؛ لذا وجب اإلصالح بينيـ. كجسد واحدفيـ  ؛ف أخوةيالمؤمنيخبرنا اهلل تعالى بأف  :خوة اإليمانأ   :ثانياً 
رمة السخرية والتنابز باأللقاب بين المؤمنين ثًا:ثال يحرص اإلسالـ عمى دواـ العالقة الحسنة والمودة بيف أبناء  :ح 

 واالستيزاء باآلخريف رجااًل ونساًء. ة( السخرئومف ىذه األمور: المجتمع المسمـ باالبتعاد عما ُيعّكر صفو ىذه العالقة
 أو يناديو بألقاب معيبة غير محببة لو. ،يجوز لممؤمف أف يسب المؤمف أو يعيبو( عدـ الممز والتنابز باأللقاب: فال ٕ
( اجتناب الظف السيء وترؾ التجسس والغيبة: تأمرنا اآليات بترؾ الظف السيء فيو إثـ مبني عمى الشؾ واالحتماؿ، ٖ

ِعرض أخيو في غيابو فحرمت كما تنيى اآليات عف تتبع عورات المسمميف والتجسس عمييـ، ونيت أف يتكمـ المسمـ في 
 لمتنفير منيا واالبتعاد عنيا. ؛مو ميتاً حه المؤمف كمف يأكؿ لاالغيبة وشبيت مف يغتاب أخ

، وال فال يفخر أحد عمى غيره ،وجعميـ شعوبًا وقبائؿ لمتعارؼ والتآلؼ :اهلل تعال  خمق الناس جميعًا من أصل واحدرابعًا: 
  التفاضؿ عند اهلل بيف الناس ىو التقوى، ال الجنس أو الماؿ أو السمطاف...إلخ.يتعالى بعضيـ عمى بعض فميزاف 

 

 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. االستماع إلى التالوة النموذجية لآليات الكريمة، ثـ  *
 . بيا اآليات الكريمة، مف خالؿ مناقشة الطالبالواردة في  والتراكيبمعاني المفردات  تفسير *
 

 معن  الكممات التالية:ما  (:ٔنشاط رقم )

.  َفاَءت: ........................... ،.َبَغْت: ..................................., َطاِئَفتَاِف: ......................
 .......................................: َتَناَبُزوا ،............َتْمِمُزوا: ........... ،........................ َيْسَخْر:

َفاْنَطَمَؽ ِإَلْيِو النَِّبيُّ  -وىو رأس المنافقيف –: َلْو َأَتْيَت َعْبَد المَِّو ْبَف ُأَبيٍّ ()، َقاَؿ: ِقيَؿ ِلمنَِّبي  ()َأَنًس  فع النزول:سبب 
( ) َفَممَّا َأَتاُه النَِّبيُّ َسِبَخةٌ  َوَرِكَب ِحَماًرا، َفاْنَطَمَؽ الُمْسِمُموَف َيْمُشوَف َمَعُو َوِىَي َأْرٌض ،() َفَقاَؿ: ِإَلْيَؾ َعن ي، َوالمَِّو َلَقْد ،

: َوالمَِّو َلِحَماُر َرُسوِؿ المَِّو  آَذاِني َنْتُف ِحَماِرَؾ، َفَقاَؿ َرُجٌؿ ِمَف األَْنَصارِ  ـْ َأْطَيُب ِريًحا ِمْنَؾ، َفَغِضَب ِلَعْبِد المَِّو َرُجٌؿ ( )ِمْنُي
     َنا َأنََّيا ُأْنِزَلتْ ي َوالن َعاِؿ، َفَبَمغَ ِمْف َقْوِمِو، َفَشَتَمُو، َفَغِضَب ِلُكؿ  َواِحٍد ِمْنُيَما َأْصَحاُبُو، َفَكاَف َبْيَنُيَما َضْرٌب ِباْلَجِريِد َواألَْيدِ 

ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف الُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما  )  )صحيح البخاري(  .اآلية ( .....َواِ 

 (ٔبطاقة رقم )

https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720


 2صفحة     مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ األساسي تاسعالصف ال -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية ا مادة -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

فْ : نزوؿالسبب مناقشة الطالب في  *  المقرر.( مف الكتاب ٕٔصفحة ) اآلية، ...(طاِئَفتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا )َواِ 

نْ اذكر سبب نزول قولو تعال :  :(ٕنشاط رقم )  اآلية. ...(طاِئَفتاِن ِمَن اْلم ْؤِمِنيَن اْقَتَتم وا )َواِ 

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

 .الواردة فييا والتركيز عمى المصطمحات واألحكاـ الشرعية في الكتاب المقرر،( ٕٔصفحة ) الكريمة اآليات شرح *

 :أمام العبارات التالية المناسب المصطمح اكتب: (ٖنشاط رقم )

  وتحقيرىـ واالنتقاص مف شأنيـ. باآلخريف االستيزاء........   .................. ٔ
 .باأللقاب المعيبة واألسماء المسيئةالمناداة .......   ................... ٕ
 . .........................    تتبع عورات المسمميف ونقؿ أخبارىـ لؤلعداء.ٖ
 .غيبتو في يكره بما أخاؾ ذكرؾ ..  ........................ .ٗ
 .دليؿ بدوف اآلخريف واتياميـ في الشؾ.........   ................... ٘

شارة )  ضع إشارة ) : (ٗنشاط رقم )    غير الصحيحة:( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة وا 

 يحرص اإلسالـ عمى دواـ العالقة الحسنة بيف أبناء المجتمع المسمـ.(     ) .ٔ
 ( السخرية تثير األحقاد بيف المسمميف وتمزؽ الروابط بينيـ.     .)ٕ
 ( ال يجوز لممسمـ أف يسب غيره أو ييينو إال إذا سبو أو أىانو.     ) .ٖ
 ( الظف ال يكفي التياـ الشخص ومعاقبتو.    ) .ٗ
  ( أعمف اإلسالـ المساواة بيف الناس وحارب التعصب لمجنس أو الموف.    ) .٘
 اف.بيف الناس كثرة الماؿ والجاه والسمط عند اهلل تعالى التفاضؿ يزافم(     ) .ٙ

                           
 .أىم العبر والعظات المستفادة من الدرساستنتج  :التقويم الختامي   
.....................................................................................................................

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

 بيتي:النشاط ال
 ؟السخرية واالستيزاء باآلخرين –تعال   -ما الحكمة التي من أجميا حرَّم اهلل  (ٔ

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

 



 3صفحة     مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ األساسي تاسعالصف ال -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية ا مادة -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

 ىمزتا الوصل والقطع درس:                                                تالوة والتجويد                 ال

 :األىداف  
 ىمزة القطع( –مف: )ىمزة الوصؿ  عّرؼ كاًل ي  .ٔ
 القطع.مّيز بيف ىمزة الوصؿ وىمزة ي  .ٕ
 . ستخرج مف آيات الدرس الكممات التي تبدأ باليمزة وتحّدد نوعياي  .ٖ
 تمو اآليات الكريمة المقررة لمدرس تالوة سميمة.ي  .ٗ

 )ال ُيمكف البدء بساكف وال الوقؼ عمى متحرؾ( أي أف االبتداء ال يكوف إال بمتحرؾ. قاعدة لغوية: ممخص الدرس:
 يأتوف بيمزة وصؿ في أوليا لتسييؿ النطؽ.فإذا ابتدأت الكممة بساكف فإف العرب 

ذُ  )ىمزة ُتكتب وال ُتمفظ إال عند االبتداء بيا، وتكوف في بداية الكممة فقط، مثؿ: ىي ىمزة الوصل: أواًل: ًۡ ُ.ٱتَِّبُعوْا(ُ،ٱۡنَح
ذَُىي ىمزة ُتمفظ دائمًا، وتكوف في أوؿ الكممة مثؿ: ) ىمزة القطع: ثانيًا: ًۡ َؼ َۡ ِجِهىُُۡ–ُأَ  ،(أَۡصَوَٰ

ئَِكخ ُ) ووسطيا مثؿ: 
َٰٓ هََٰ ًَ  .(َوَرٓاءَ ُ-ٱلسََّمٓاءُ (، وآخرىا مثؿ: )َسَأؿَ  -ٱۡن

  ليمزة في ىذه الكممات أصمّية؛ لذلؾ يجب أف ُتمفظ في جميع األحواؿ.اف 

 في التفريؽ بيف ىمزة الوصؿ وىمزة القطع. يناقش المعمـ الطمبةقراءة ممخص الدرس، ثـ * 
  التالية: عباراتالمصطمح الدال عم  ال اكتب: (ٔنشاط رقم ) 

 ىي ىمزة ُتكتب وال تمفظ إال عند االبتداء بيا.(              )         . ٔ
 ىي ىمزة تمفظ دائمًا. (             )          . ٕ

شارة( أمام العبارة الصحيحة و  إشارة )  ضع: (ٕنشاط رقم )     غير الصحيحة:( أمام العبارة  ) ا 

 ػ )     ( ال يمكف البدء بساكف وال الوقؼ عمى متحرؾ.ٔ
 ىمزة القطع في أوؿ الكممة ووسطيا وآخرىا. تأتيػ )     ( ٕ
 ػ )     ( تكوف ىمزة الوصؿ في أوؿ الكممة وآخرىا فقط.ٖ
 .في أوليا يأتوف بيمزة وصؿ العرب ػ )     ( إذا ابتدأت الكممة بساكف فإفٗ

 تالوة اآليات الكريمة تالوة سميمة، وتحديد ىمزتي الوصؿ والقطع، ومالحظة نطقيما. * 
ٌُ قاؿ اهلل تعالى: "  َُُإِ ًََُُٰلُُٱّلل  هََُُِۡخفَ ُۡ ءُ َُػهَ ٍۡ بَٰٓءُُِفٍَُِوَلُُٱۡۡلَۡسضُُِفٍَُِش ًَ  "ٱنس 
               " ٌُ َُُإِ َُُٰٓٱّلل  ًَٰ ِهُىََُُوَءالََُُوَ ىٗحبَُءاَدوَُُٱۡصطَفَ ٌََُُوَءالَُُإِۡثَشَٰ َشَٰ ًۡ ٍََُُػهًَُِػ ُ ًِ هَ  "ُٱۡنَؼَٰ

 .بّين الفرق بين ىمزتي الوصل والقطع :التقويم الختامي
.....................................................................................................................

............................................................................................................... 
 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. ثـ  ( مف الكتاب المقرر،ٔٚصفحة ) لدرسآيات ا تالوة* االستماع إلى 

 استخرج من آيات الدرس خمس كممات تبدأ بيمزة الوصل، وخمس كممات تبدأ بيمزة القطع. بيتي:النشاط ال

 (ٕبطاقة رقم )

https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_IcasA9xS0AA/S8C7VfdtifI/AAAAAAAAADA/NRK0hvHcP_I/s320/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84.jpg&imgrefurl=http://yhyabafudil3.blogspot.com/p/blog-page_4465.html&h=118&w=230&tbnid=ngabFo4a1xhdEM:&docid=7kvycES_OqJjJM&hl=ar&ei=vtinVrH9N8mHU46Hn7gD&tbm=isch&ved=0ahUKEwix1JyYqsjKAhXJwxQKHY7DBzc4rAIQMwgqKCcwJw
https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_IcasA9xS0AA/S8C7VfdtifI/AAAAAAAAADA/NRK0hvHcP_I/s320/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84.jpg&imgrefurl=http://yhyabafudil3.blogspot.com/p/blog-page_4465.html&h=118&w=230&tbnid=ngabFo4a1xhdEM:&docid=7kvycES_OqJjJM&hl=ar&ei=vtinVrH9N8mHU46Hn7gD&tbm=isch&ved=0ahUKEwix1JyYqsjKAhXJwxQKHY7DBzc4rAIQMwgqKCcwJw
https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_IcasA9xS0AA/S8C7VfdtifI/AAAAAAAAADA/NRK0hvHcP_I/s320/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84.jpg&imgrefurl=http://yhyabafudil3.blogspot.com/p/blog-page_4465.html&h=118&w=230&tbnid=ngabFo4a1xhdEM:&docid=7kvycES_OqJjJM&hl=ar&ei=vtinVrH9N8mHU46Hn7gD&tbm=isch&ved=0ahUKEwix1JyYqsjKAhXJwxQKHY7DBzc4rAIQMwgqKCcwJw
https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_IcasA9xS0AA/S8C7VfdtifI/AAAAAAAAADA/NRK0hvHcP_I/s320/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84.jpg&imgrefurl=http://yhyabafudil3.blogspot.com/p/blog-page_4465.html&h=118&w=230&tbnid=ngabFo4a1xhdEM:&docid=7kvycES_OqJjJM&hl=ar&ei=vtinVrH9N8mHU46Hn7gD&tbm=isch&ved=0ahUKEwix1JyYqsjKAhXJwxQKHY7DBzc4rAIQMwgqKCcwJw


 4صفحة     مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ األساسي تاسعالصف ال -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية ا مادة -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

 في األسماءالوصل ة يمز االبتداء ب كيفية درس:                                       تالوة والتجويد                 ال

 :األىداف  
 مّيز بيف األسماء المعّرفة واألسماء المنّكرة.ي .ٔ
  .المنّكرة(األسماء  -المعّرفة  )األسماءوضح كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ في ي .ٕ
 ؿ وتبّيف كيفية االبتداء بيا. ستخرج مف اآليات األسماء التي تبدأ بيمزة الوصي .ٖ
 تمو اآليات الكريمة المقررة لمدرس تالوة سميمة.ي .ٗ

 ىمزة الوصل في األسماء: ممخص الدرس:
 في األسماء المعرَّفة بأؿ التعريؼ نبدأ باليمزة مفتوحة،. ٔ
ُ : مثؿ  ٍَُُ–ُٱۡنمَُُّىوُ ُ–)ٱّلل  ٍَُُ–ُٱنُ بطُُِ–ُٱۡنَحِكُىُ ُ–ُٱن ِزَ هِِحُ  (ٱنص َٰ

ُ.ُفٍُاۡلسًبءُانًُك شحَُجذأُثبنهًضحُيكسىسح،ُورنكُفٍُسجؼخُأنفبظ2ُ

ٍَُفٍُانمشآٌُانكشَى،ُوهٍ:ُ ٍُِ ُ-ُاْيَشأَح ُُ،ٱۡيَشأَدَُُ–ُٱۡثَُذَُُ-ُ)ٱۡث ُۡ ٍُُِ-ُٱۡثَُ ُۡ  ُٱۡثَُزَ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  ٌ
(ُ-ُٱۡيِش ُٱۡسى 

 في كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ في األسماء. يناقش المعمـ الطمبة* قراءة ممخص الدرس، ثـ 
 خطأ تحن اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: ضع: (ٔنشاط رقم ) 

 الحمد (   –اثنيف    –  ؾلبي  –)   اْسـ                                                  المعّرفة:. مف األسماء ٔ
 اصبر (   –الذيف    –امرأة     –. مف األسماء المنّكرة:                                               )   التي  ٕ
 ( ساكنة –مكسورة  –مضمومة  –) مفتوحة                  . األسماء المعّرفة بأؿ التعريؼ نبدأ باليمزة:          ٖ
 ساكنة( – مكسورة  –مضمومة  –. في األسماء المنّكرة نبدأ باليمزة:                                    ) مفتوحة  ٗ

 . كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ في مناقشة الطالبو * تالوة اآليات الكريمة تالوة سميمة، 
اَُُْلُُٱّلل  َُُولَبلَُ"قاؿ اهلل تعالى:  وَٰٓ ٍُُِرَز ِخز  ُۡ هَ

ٍُِ ُإِنََٰ ُۡ بُٱۡثَُ ًَ هُ ُه ىَُُإَِ  ِحذُ ُإِنََٰ ٍََُُوَٰ ٌُُِفَإَِ َٰ  "فَٱۡسهَج ى
ٌَُُٱۡثَُذََُُوَيۡشََىَُ"   َشَٰ ًۡ ٍَُُِٰٓػ وِحَُبُِيٍُفُِهُُِفََُفَۡخَُبُفَۡشَجهَبُأَۡحَصَُۡذُُٱن زِ ذَُُِوَصذ لَۡذُُسُّ ًََٰ ز جِهِۦَُسثِّهَبُثَِكهِ ٍََُُوَكبََۡذَُُوك  ٍَُُِي ُِزُِ  "ٱۡنمََٰ

 ن كيفية االبتداء بيمزة الوصل في األسماء التالية مع ذكر السبب:بيّ : (ٕنشاط رقم )

 السبب كيفية االبتداء بيا الكممة م السبب كيفية االبتداء بيا الكممة م
ٔ  ٍُ ًََٰ ۡح    اْمِرئٍ  ٖ   ٱنش 
   الَِّذي ٗ   اْبفُ  ٕ

 .كيفية االبتداء بيمزة الوصل في األسماء وضح بالمثال :الختاميالتقويم 
.....................................................................................................................

............................................................................................................... 
 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. ( مف الكتاب المقرر، ثـ ٗٚلدرس صفحة )* االستماع إلى تالوة آيات ا

 وبّين كيفية االبتداء بيا.استخرج من آيات الدرس خمس كممات تبدأ بيمزة الوصل،  بيتي:النشاط ال

 (أ-ٖ)بطاقة رقم 
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 في األفعالالوصل ة يمز االبتداء ب كيفية درس:                                       تالوة والتجويد                 ال

 :األىداف  
 بّيف كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ في األفعاؿ.ي .ٔ
 كيفية االبتداء بيا.ؿ وتبّيف ستخرج مف آيات الدرس األفعاؿ التي تبدأ بيمزة الوصي  .ٕ
 تمو اآليات المقررة تالوة سميمة.ي .ٖ

 ىمزة الوصل في األفعال: ممخص الدرس:
 تتبع ىمزة الوصؿ في حالة االبتداء لحركة الحرؼ الثالث في فعمي األمر والماضي.

 مكسوراً ر ىمزة الوصؿ إذا كاف الحرؼ الثالث في كممة الفعؿ : ُتكسَ الحالة األول  
  (.ٱۡسَكتُ–ُٱۡرهَۡتُ)مثؿ:  مفتوحاً أو  ،(ٱۡصجِشُُۡ–ُٱۡضِشة)مثؿ: 

مُُِ–ُٱۡدعُ )ُمضمومًا مثؿ: ىمزة الوصؿ إذا كاف الحرؼ الثالث: ُتَضـ الحالة الثانية  (ٱۡدخ 

 .فعاؿفي كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ في األ يناقش المعمـ الطمبة* قراءة ممخص الدرس، ثـ 
شارةالعبارة الصحيحة و ( أمام  إشارة )  ضع: (ٔنشاط رقم )     غير الصحيحة:( أمام العبارة  ) ا 

  )     ( في الفعؿ الماضي تتبع ىمزة الوصؿ حاؿ االبتداء بيا لحركة الحرؼ الثالث. .ٔ
  . )     ( في فعؿ األمر تتبع ىمزة الوصؿ حاؿ االبتداء بيا لحركة الحرؼ الثاني.ٕ
 . )     ( ُتكَسر ىمزة الوصؿ إذا كاف الحرؼ الثالث في الفعؿ مكسورًا أو مفتوحًا. ٖ
 . )     ( ُتَضـ ىمزة الوصؿ إذا كاف الحرؼ الثالث في الفعؿ مضمومًا.ٗ

 . ومناقشة الطالب في كيفية االبتداء بيمزة الوصؿ* تالوة اآليات الكريمة تالوة سميمة، 
ٍََُُٰٓوََسِّشُُۡ*َُصۡذِسٌُنٍُِٱۡشَشحَُُۡسةُُِّلَبلَُُ"قاؿ اهلل تعالى:  ۡمَذحَُُٗوٱۡحه مُُۡ*ُأَۡيِشٌُنِ ٍُػ  ُنٍَُِّوٱۡجَؼمُ*ُلَۡىنٍََُِۡفمَه ىاُُْ*ُنَِّسبٍَُِيِّ

ٍَُُۡوِصَٗشا ٌَُُ*ُأَۡههٍُِيِّ و ش  ٍََُُٰٓوأَۡشِشۡكه ُُ*ُأَۡصِسٌُثِِهُٰٓۦَُٱۡشذ دُُۡ*ُأَِخٍُهََٰ  "أَۡيِشٌُفِ

 .التالية مع ذكر السبب فعالاالبتداء بيمزة الوصل في األكيفية بالمثال ن بيّ : (ٕنشاط رقم )

 السبب كيفية االبتداء بيا الكممة م السبب كيفية االبتداء بيا الكممة م
واُْ ٔ    ٱۡحَزۡسه ىُۡ ٖ   ٱۡػج ذ 
   ٱۡحك ى ٗ   ُٱۡػِذن ىاُْ ٕ

 .فعالكيفية االبتداء بيمزة الوصل في األ بّين :التقويم الختامي
..................................................................................................................... 

 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. ( مف الكتاب المقرر، ثـ ٛٚ* االستماع إلى تالوة آيات الدرس صفحة )
 .، وبّين كيفية االبتداء بياالكريمة األفعال التي تبدأ بيمزة الوصلاآلية استخرج من  بيتي:النشاط ال

َر َفال ِإثْ  "قاؿ اهلل تعالى:  ـَ َعَمْيِو َوَمف تََأخَّ َؿ ِفي َيْوَمْيِف َفاَل ِإْث ـَ َعَمْيِو ِلَمِف اتََّقى َواتَُّقوْا َواْذُكُروْا المََّو ِفي َأيَّاـٍ مَّْعُدوَداٍت َفَمف َتَعجَّ
ـْ ِإَلْيِو ُتْحَشُروفَ المََّو    " َواْعَمُموا َأنَُّك

 ب(-ٖبطاقة رقم )
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 اإلسالم والشبابدرس:                                                  فكر واألخالق  : السادسةالوحدة ال

 :األىداف 

 .اإلنساف عمر مراحؿ مف كمرحمة الشباب مفيوـ عّرؼي .ٔ
  .والمجتمع لمفرد الشباب مرحمة أىمية وضحي .ٕ
 .الشباب تجاه المجتمع مؤسسات دور عّددي .ٖ
 وأىميتيـ. الشباب مكانة عمى النبوية السنة مف دّلؿي .ٗ
 الشاب. شخصية في الصحبة أثر ستنتجي .٘
 .الصحابة شباب سيرة مف بطولية مواقؼ ذكري .ٙ

 :ممخص الدرس 
أنيا مرحمة القوة التي يعيشيا اإلنساف  الشباب عماد األمة ومصدر عزتيا، وقد نظر القرآف الكريـ إلى مرحمة الشباب* 

بيف مرحمتي ضعؼ الطفولة وضعؼ الشيخوخة؛ قوة البدف: الشجاعة واليمة، وقوة العقؿ: كالتفكير واإلبداع، وقوة 
مرحمة الشباب ليا أىمية كبيرة في صياغة الفرد، ففييا يستقؿ بمنيجو، ويسعى  أىمية مرحمة الشباب:العاطفة.     
: "وعف شبابو فيما أباله"، ألف مرحمة () ومف أىميتيا أف العبد ُيسأؿ عنيا يوـ القيامة، كما قاؿ الرسوؿلتحقيؽ ذاتو، 

واإلنتاج، كما أف الشباب ىـ األسبؽ في قبوؿ الحؽ والتصدي لمباطؿ، وىـ صماـ  والحيوية، والعطاءالشباب تتصؼ بالقوة 
يواجو المجتمع تحّديات كثيرة تعرقؿ مسيرتيـ نحو تحقيؽ  لشباب:دور مؤسسات المجتمع تجاه اأماف المجتمع.          

أىدافيـ، وأخطار تيّدد حياتيـ كالتدخيف والمخدرات، وىنا يأتي دور مؤسسات المجتمع بدءًا بالمسجد والمدرسة، إلكماؿ 
عمى تنمية مواىبيـ،  دور األسرة في التربية، ومؤسسات الدولة والمؤسسات األىمية، في إيجاد فرص عمؿ لمشباب، والعمؿ

مف سمات الشباب توجييـ نحو تكويف عالقات وصداقات  أثر الصحبة في شخصية الشباب:واستثمار طاقاتيـ.     
حميمة، تتأصؿ في أخالقيـ وسموكيـ، لذا حرص اإلسالـ عؿ ُحسف اختيار األصدقاء؛ لما ليـ مف تأثير كبير في أخالؽ 

كاف أكثر حممة اإلسالـ األوائؿ مف  شباب الصحابة:مواقف بطولية من سيرة أصدقائيـ.                         
الذي قاد جيشًا مف الصحابة وىو لـ يتجاوز السابعة عشرة مف عمره، ومف الصحابيات  () الشباب كأسامة بف زيد

                                    أسماء بنت أبي بكر، وغيرىـ الكثير.

 ( مف الكتاب المقرر.ٕٜصفحة ) ،لمفرد والمجتمع تتميز بو مرحمة الشباب وأىميتيا فيما الطمبةيناقش المعمـ  *

شارة( أمام العبارة الصحيحة و  إشارة )  ضعأ(  :(ٔنشاط رقم )    :غير الصحيحة( أمام العبارة  ) ا 

 .)      ( الشباب ىـ عماد األمة ومصدر عزتيا وقادة مسيرتيا إلى المجد والنصر.ٔ
  .)      ( مرحمة الشيخوخة ىي أقوى المراحؿ التي يعيشيا اإلنساف في العقؿ والبدف.ٕ
 .)      ( تتمثؿ قوة العقؿ لدى الشباب في الشجاعة والحماسة واليمة والحيوية .ٖ
 .)      ( الشباب ىـ األسبؽ في قبوؿ الحؽ والتصدي لمباطؿ.ٗ

 (ٗبطاقة رقم )



 7صفحة     مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ األساسي تاسعالصف ال -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية ا مادة -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

 وتجنب تكويف الصداقات بينيـ. .)      ( مف سمات الشباب ميميـ نحو العزلة٘
....................................................................  .أىمية مرحمة الشباب لمفرد والمجتمع ب( وضح

..................................................................................................................   
      ( مف الكتاب المقرر.ٖٜ) دور مؤسسات المجتمع تجاه الشباب، صفحةفي  يناقش المعمـ الطمبة *

 أكمل الجدول اآلتي:: (ٕنشاط رقم ) 

 دورها تجاه الشباب المؤسسة م

  األسرة 1

  المسجد 2

  مؤسسات التعليم 3

  المؤسسات األهلية 4

ومواقؼ بطولية مف سيرة شباب الصحابة الكراـ،  ،عمى الشبابأثر الصحبة الطالب  بّيفمف خالؿ العمؿ التعاوني ي* 
  (.ٜٗالكتاب المقرر صفحة ) الواردة في

 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: تخطأ تح ضعالتقويم الختامي: 

 الشيخوخة(  –الشباب  –الكيولة  –) الطفولة              أقوى المراحؿ العمرية:                                . ٔ

 حامؿ المسؾ (  –حامؿ األمانة   -نافخ الكير  –)  بائع الزىور               : الجميس الصالح بػِ  () النبي . شبوٕ

 جميع ما سبؽ(   –ضعؼ التربية  –الفراغ  –) البطالة                . مف التحديات التي تعرقؿ مسيرة الشباب:     ٖ

يَّةٌ  ِإالَّ  ِلُموَسى آَمفَ  َفَما" في قوؿ اهلل تعالى:  . الذريةٗ                                                                           الشيوخ(  –الفقراء  -الشباب  -)الضعفاء        َقْوِمِو" ىـ: م ف ُذر 
 . الفارس الشاب الذي قاد جيشًا مف الصحابة لبالد الشاـ وىو في السابعة عشرة ىو:               ٘

 أسامة الحنفي(     -أسامة بف عمير –أسامة بف شريؾ  –)أسامة بف زيد                                                

  بّين أثر الصحبة عم  الشباب.  بيتي:النشاط ال
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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 الوقفمراجعة عالمات  درس:                                              تالوة والتجويد                 ال

 :األىداف  

 .عدد أنواع الوقؼي .ٔ
 حّدد عالمة كؿ نوع مف أنواع الوقؼ.ي .ٕ
 بّيف األساس الذي ُقسمت عميو أنواع الوقؼ.ي .ٖ
 عّمؿ استحساف الوقؼ عند نياية اآليات.ي .ٗ
 ستخرج مف آيات الدرس عالمات الوقؼ وتذكر نوعيا.ي .٘
 تمو اآليات الكريمة المقررة لمدرس تالوة سميمة.ي .ٙ

 قطع الصوت عف قراءة القرآف مع التنفس بنية استئناؼ القراءة.الوقف:  ممخص الدرس:
 والوقؼ يجوز في وسط اآلية أو آخرىا، ومف أنواعو:

 (.مـ) وعالمتو حرؼ الميـ فوؽ الكممة لزـو الوقؼ، :الوقف الالزم. ٔ
 (.ج: استواء الطرفيف )الوقؼ والوصؿ(، وعالمتو )الوقف الجائز. ٕ
 (.الممنوع الوقؼ، وعالمتو ): الممنوعالوقف . ٖ
 .(ےصمـ)، وعالمتو الوقف الجائز مع كون الوصل أول . ٗ
 .(ےقمـ)، وعالمتو الوقف الجائز مع كون الوقف أول . ٘

 (:.  :.): جواز الوقؼ عمى أحد الموضعيف، وعالمتو تعانق الوقف. ٙ
الوقؼ عند نياية اآليات، حتى مع عدـ وجود * ُقسمت أنواع الوقؼ عمى ارتباط معاني الكالـ بعضو ببعض، وُيستحسف 

 عالمة وقؼ؛ ألّف المعنى يكوف قد تـ إال في حاالت نادرة.

 في أنواع الوقؼ وعالمة كؿ نوع. يناقش المعمـ الطمبة* قراءة ممخص الدرس، ثـ 
 وفق بين العبارة في المجموعة ) أ ( مع ما يناسبيا من المجموعة )ب( :                                     : (ٔنشاط رقم ) 

 )ب(  (أالعبارة ) ـ
 :.  :. )       ( عالمة الوقؼ الممنوع. .ٔ
ٕ. .  ال )       ( عالمة الوقؼ الالـز
 قمى )       ( تعانؽ الوقؼ. .ٖ
 مػ )       ( مع كوف الوصؿ أولى.عالمة الوقؼ الجائز  .ٗ
 ج )       ( عالمة جواز الوقؼ مع كوف الوقؼ أولى. .٘
 صمى )       (  

 

 * مناقشة الطالب في األساس التي ُقسمت عميو عالمات الوقؼ، واستحساف الوقؼ عند نياية اآليات.

 (٘)بطاقة رقم 

https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://im35.gulfup.com/o823O.png&imgrefurl=http://destructive-storm.com/vb/t2014/&h=275&w=611&tbnid=cj2Cd3cWYNrmhM:&docid=slJlYHeV9qJXBM&hl=ar&ei=HdenVuTxMMfbUYb4kqAB&tbm=isch&ved=0ahUKEwik9KnRqMjKAhXHbRQKHQa8BBQQMwgqKBAwEA
https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://im35.gulfup.com/o823O.png&imgrefurl=http://destructive-storm.com/vb/t2014/&h=275&w=611&tbnid=cj2Cd3cWYNrmhM:&docid=slJlYHeV9qJXBM&hl=ar&ei=HdenVuTxMMfbUYb4kqAB&tbm=isch&ved=0ahUKEwik9KnRqMjKAhXHbRQKHQa8BBQQMwgqKBAwEA
https://www.google.ps/imgres?imgurl=http://im35.gulfup.com/o823O.png&imgrefurl=http://destructive-storm.com/vb/t2014/&h=275&w=611&tbnid=cj2Cd3cWYNrmhM:&docid=slJlYHeV9qJXBM&hl=ar&ei=HdenVuTxMMfbUYb4kqAB&tbm=isch&ved=0ahUKEwik9KnRqMjKAhXHbRQKHQa8BBQQMwgqKBAwEA
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 :                                     أكمل ما يميأ( : (ٕنشاط رقم )

 ..................................................ُقّسمت أنواع الوقؼ في القرآف الكريـ بناًء عمى............... . ٔ
 .................................................المقصود بػِ )تعانؽ الوقؼ(: ................................ . ٕ 
 ُيستحسف الوقؼ عند نياية اآليات، حتى مع عدـ وجود عالمة وقؼ.عّمل:  .ب

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

 الوقؼ وتحديد نوعيا.واستخراج عالمات تالوة سميمة،  اآلتية * تالوة اآليات الكريمة
نِكَُ. " ٔقاؿ اهلل تعالى:  تُ َُرَٰ َت َُُلُُٱۡنِكزََٰ َۡ ٍَُُه ٗذيُفُِِهُ َُس ز مُِ  ً                       "                                             نِّۡه

ب. " ٕ ٍَُُفَأَي  ٌََُُءاَيُ ىاُُْٱن ِزَ ى  ً ثِِّهۡىُ ُِيٍُٱۡنَحكُُُّأََ ه ُُفََُۡؼهَ بُس  ٍََُُوأَي  واُُْٱن ِزَ ٌََُُكفَش  َزاُٱّلل  ُُأََسادََُُيبَرآَُُٰفََُم ىن ى َُوََۡهِذٌَُكثُِٗشاُثِهِۦَُ ِضمَُُُّيثَٗلُاُثِهََٰ

ُُثِِهُٰٓۦََُ ِضمَُُُّوَيبَُكثُِٗشاُ ُثِهِۦ ٍَُُإِل  ِسمُِ  "ٱۡنفََٰ

 :نوعيااستخرج عالمات الوقف من اآلية الكريمة اآلتية مبّينًا  :التقويم الختامي
 " ٌُ ٍَُُإِ ٌَُُان ِزَ ُُِآََبدُُِفٍَُِ َجبِدن ى ُْشُُِّللا  ٌُ ُثَِغ ْهطَب ٌُُْۙ ُُأَرَبه ىُُْس  ذ وِسِهىُُْفٍُِإِ ُُِفَبْسزَِؼزُُْۙ ُُثِجَبنِِغُهُُِه ىَُُْيبُِكْجشُ ُإِل ُُص  ُه ىَُُإَِ ه ُُۙ ُُثِبّلل 

ُغُ  ًِ  "اْنجَِصُشُ ُانس 
 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. ( مف الكتاب المقرر، ثـ ٗٙ* االستماع إلى تالوة آيات الدرس صفحة )

 .مبينًا نوعيا عالمات الوقف استخرج من آيات الدرس بيتي:النشاط ال
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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 مراجعة أحكام الراء درس:                                                   تالوة والتجويد                 ال

 :األىداف  

 .حاالت تفخيـ الراءد يعدّ  .ٔ
 .حاالت تفخيـ الراءد عدّ ي .ٕ
  .ذكر الكممات التي يجوز فييا تفخيـ الراء وترقيقياي .ٖ
 .الراء المفخمة والراء المرققةمّيز بيف ي .ٗ
 .ويبّيف حكـ الراء فييا تمو اآليات الكريمة المقررة لمدرس تالوة سميمةي .٘

 . جواز الوجييف(ٖ –. الترقيؽ ٕ –. التفخيـ ٔوىي: ) الراء ليا أحكاـ ثالثة ممخص الدرس:
ۡى،الراء المفتوحة: مثؿ  .ٔالراء: }أواًل: حاالت تفخيم  ثِّك  ۡى،ُ. الراء المضمومة: مثؿٕ ٱۡۡلَِٰٓخَشح ُ س  وَسك  ء  واُْ س  .           َوٱۡشك ش 

: مثؿٗ. ٱۡۡلَۡسضَُُِيۡشَََى، . الراء الساكنة وما قبميا مفتوح: مثؿٖ  .ٱَظ ۡشََبُر ۡشَجغ ، . الراء الساكنة وما قبميا مضمـو
     {ِيۡشَصبٗدا، ِقْرَطاسٍ وقبميا كسر أصمي وبعده حرؼ استعالء في الكممة نفسيا: مثؿ  . الراء الساكنة٘ 
،ُالراء المكسورة: مثؿ .ٔ} ثانيًا: حاالت ترقيق الراء:    ٍ ٍَُُِسۡصل ه  زَطَهِِّشَ  ً قبميا مكسور . الراء الساكنة وما ٕ. ٱۡن

ِزۡسه ىُۡ مثؿ  رُ 
ٌَُ ، الراء الساكنة وقبميا ياء ساكنة: مثؿ. ٖ .فِۡشَػۡى ِصُشُ َُخجُِش  ًَ  {ٱۡن

 ،الوقؼ عمى الكممة عند وذلؾُ{؛ََۡسشُِ ،ٱۡنمِۡطشُِ ِيۡصَش،ُ،}ُنُذرِ : جواز الوجييف في كممات محّددة؛ ىي ثالثًا: جواز الوجيين
 ( {فِۡشقُ } وىناؾ كممة يجوز فييا الوجياف في حالتي الوصؿ والوقؼ وىي كممة

 أحكاـ الراء.في  يناقش المعمـ الطمبة، ثـ ( مف الكتاب المقررٙٙصفحة ) * قراءة الدرس
 ضع خطأ تحن اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:: (ٔرقم )نشاط  

 ال شيء مما سبؽ( –ثالثة أحكاـ  –حكماف  -. الراء مف حيث التفخيـ والترقيؽ ليا                     ) حكـ واحد  ٔ
 جواز الوجييف ( –مفخمة دائمَا  –مفّخمة  -) مرققة        ( عند الوقؼ             ٱۡنَخجُِشُ . حكـ الراء في كممة ) ٕ
 ( ٱۡنمِۡطشُُِ–ُُفِۡشلخُُ–ُُفِۡشقُُ–ُِيۡصشَُ)     حالتي الوصؿ والوقؼ:           . كممة يجوز فييا الوجياف فيٖ
 ( جواز الوجييف –مفخمة دائمَا  –مفّخمة  -مرققة   )        ( عند الوقؼ       ٱۡنمِۡطشُُِ). حكـ الراء في كممة ٗ
 ( مفخمة دائماَ  –مفّخمة   -مرققة    -) جواز الوجييف       ( عند الوصؿ تكوف         ََۡسشُِ. الراء في كممة ) ٘
 . عند الوقؼ عمى الراء في آخر الكممة: ٙ

 جييف (جواز الو  –ننظر إلى حركة الحرؼ الذي قبميا  –ُترقؽ دائنًا  –) تُفخـ دائمًا                                     
 

 .تالوة اآليات الكريمة اآلتية تالوة سميمة، وبياف أحكاـ الراء فييا* 
ٍَُُأ ِػذ ۡدَُُوٱۡنِحَجبَسح ُ َفٱتَُّقوْا ٱلنَّاَر ٱلَِّتي َوُقوُدَىا ٱلنَّاُس . " ٔقاؿ اهلل تعالى:  فِِشَ  "نِۡهَكَٰ

 (ٙبطاقة رقم )
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فَُ. " ٕ   ُۡ ٌََُُك و ُُِرَۡكف ش  ُز ىُُۡثِٱّلل  ٗربَُوك  ۡىُ ُأَۡيَىَٰ ك  ُز ك ىُُۡث ىُ ُفَأَۡحََُٰ ًِ ىُُۡث ىُ َُ  هُُِث ىُ َُ ۡحُُِك  ُۡ ٌَُُإِنَ ى  "ر ۡشَجؼ 

 " َوَقاَؿ الَِّذي اْشَتَراُه ِمْف ِمْصَر اِلْمَرَأِتِو َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْف َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا. " ٖ  

شارةالصحيحة و ( أمام العبارة  إشارة )  ضع: (ٕنشاط رقم )    :غير الصحيحة( أمام العبارة  ) ا 

 جواز الوجييف يعني: إمكانية تفخيـ الراء أو ترقيقيا. ػ )     ( ٔ
  ػ )     ( الراء الساكنة وما قبميا مفتوح تفخـ دائمًا.ٕ
 ػ )     ( عند الوقؼ عمى الراء في آخر الكممة ترقؽ دائمًا.ٖ
 الراء. رقيؽػ )     ( األكثر في القرآف ىو تٗ
 . عند الوصؿ وعند الوقؼ (ََۡسشُِيجوز الوجياف التفخيـ والترقيؽ في كممة ).)     ( ٘
  الراء الساكنة وما قبميا ساكف تفخـ دائمًا. .)     (ٙ
 

 بّين حكم الراء وصاًل ووقفًا في اآليات الكريمة اآلتية: :التقويم الختامي
 حكـ الراء وقفاً  وصالً حكـ الراء  اآلية: قاؿ اهلل تعالى: ـ
   النُُّذُر " ُتْغفِ  َفَما َباِلَغةٌ  " ِحْكَمةٌ  ٔ
   َوُنُذِر " َعَذاِبي َكافَ  " َفَكْيؼَ  ٕ
   ِبالنُُّذِر " َثُمودُ  " َكذََّبتْ  ٖ
ْنَيِمٍر " ِبَماء السََّماء َأْبَوابَ  " َفَفَتْحَنا ٗ    مُّ
   اأَلِشُر " اْلَكذَّابُ  مَّفِ  َغًدا " َسَيْعَمُموفَ  ٘
 

 يتمو الطالب اآليات الكريمة صحيحة مرتمة. ( مف الكتاب المقرر، ثـ ٗٙ* االستماع إلى تالوة آيات الدرس صفحة )
 .(ٛٙصفحة ) الدرسمن آيات آيات  بّين أحكام الراء الواردة في آخر ثالث بيتي:النشاط ال

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

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

..................................................................................................................... 
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 توقير العمماء درس:                                                     فكر واألخالق : الخامسةالوحدة ال

 :األىداف 
                                                                                          .العمماء توقير يوضح مفيوـ .ٔ
                                                                  .اإلسالـ في العمماء مكانة عمى والسنة الكتاب مف يدّلؿ .ٕ
                                                                                     .األمة في العمماء دور أىمية يبّيف. ٖ
                                                                       .اإلسالمي التاريخ في بارزيف عمماء إنجازات يذكر .ٗ
                                                                     .اإليماف كماؿ عمى دليؿ وتوقيرىـ العمماء احتراـ يعّمؿ. ٘
 

 :ممخص الدرس 
لمعمماء دور عظيـ وميـ في المجتمع؛ فيـ الذيف يساىموف في تطويره وتقدمو، بنشر العمـ، ومحاربة الجيؿ، فيـ ورثة * 

األنبياء، والعمماء ليـ حقوؽ وعمييـ واجبات كثيرة تجاه أمتيـ بما يمتمكونو مف عمـ ومعرفة.                                
جالليـ، والسؤاؿ عنيـ، ومجالستيـ، والدفاع عنيـ.  توقير العمُيعتبر  توقير العمماء: ماء مف أبرز حقوقيـ مف احتراميـ، وا 

واحتراـ عمماء اإلسالـ وتوقيرىـ دليؿ عمى كماؿ إيماف األمة؛ ألف األمة التي ال تقدر عمماءىا لدييا خمؿ في تفكيرىا.     
يـ بأعمى المراتب، وقد أثنى اهلل عمييـ وقرف شيادتو مكانة العمماء في اإلسالـ: لقد رفع اهلل مف منزلة العمماء وخص

 بشيادتيـ لالستدالؿ عمى وحدانيتو، وكما حفمت السنة النبوية بالثناء عمى العمماء وبياف مكانتيـ الرفيعة، وبّيف الرسوؿ
()                                                                    .أف العالـ ال ينقطع عممو ما بقي عممو ينتفع بو الناس

: ساىـ عمماؤنا في االرتقاء باألمة، وأبدعوا في بناء حضارة إسالمية شيد ليا العالـ وأخذ عمماء برزوا في تاريخ اإلسالم
ظيمة في مجاالت عديدة، وفي مختمؼ العصور، في العمـو الدينية مف الفقو والتفسير، وفي عنيا، وكاف ليـ إنجازات ع

العمـو العممية مف عمـ الفيزياء وعمـ الكيمياء، وفي الطب وعمـ الفمؾ والرياضيات، وقد أبدعوا في كؿ المجاالت العممية. 
جالليـ وتوقيرىـ واحتراميـ، : عمى المسمميف في كؿ زماف ومكاف الحفاظ واجب األمة تجاه العمماء عمى عممائيـ وا 

نزاليـ المنازؿ التي يستحقونيا، فيـ أصحاب الفضؿ في تقدـ األمة وازدىارىا.  وتكريميـ واالستنارة بآرائيـ، وا 

 ( مف الكتاب المقرر.ٔٓٔفي دور العمماء في تقّدـ المجتمع، وحقوؽ العمماء وتوقيرىـ، صفحة ) يناقش المعمـ الطمبة*

شارة( أمام العبارة الصحيحة و  إشارة )  ضعأ(  :(ٔرقم ) نشاط    :غير الصحيحة فيما يمي( أمام العبارة  ) ا 

 .)      ( العمماء ورثة األنبياء وىـ المؤتمنوف عمى دعوة السماء.
 .)      ( احتراـ العمماء وتوقيرىـ دليؿ عمى كماؿ اإليماف.ٕ
 دوف اإلناث..)      ( فرض اهلل العمـ عمى الذكور ٖ
 .لمعمماء دور عظيـ في تطوير المجتمع وتقّدـ األمة.)      ( ٗ

  ؟المقصود بتوقير العمماءما . ٔب( 
.....................................................................................................................  

 
 العمماء وتوقيرىـ دليؿ كماؿ اإليماف. احتراـ . عّمل:ٕ

 (ٚبطاقة رقم )
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..................................................................................................................... 
      ( مف الكتاب المقرر.ٕٓٔ-ٔٓٔ)في مكانة العمماء في اإلسالـ صفحة  يناقش المعمـ الطمبة* 

 :اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينخطأ تحن  ضع: (ٕنشاط رقم ) 

 العباد (  –الفقراء  –العمماء  –) األغنياء                       . أكثر الناس خشية هلل ىـ:                            ٔ

 المحسنوف(  –العمماء  –الشيداء  –) الرسؿ      . قرف اهلل تعالى شيادتو بشيادتيـ لالستدالؿ عمى وحدانيتو ىـ:       ٕ

 . مف األمور التي يستمر ثوابيا بعد موت صاحبيا:ٖ
 مساعدة الفقراء والمساكيف(   – عمـ ينتفع بو -بر الوالديف  –)إصالح ذات البيف                                         

 ُيفقو في الديف (   –يقوي بدنو  –يكثر مالو  –عمره ) ُيطيؿ                   . مف ُيرد اهلل بو خيرًا:                    ٗ

 (.ٖٓٔ-ٕٓٔ)في المجاالت التي برز عمماء المسمميف، ودورىـ في بناء الحضارة صفحة  يناقش المعمـ الطمبة* 

 وفق بين األسماء في العمود )أ( مع ما يناسبيا في العمود )ب(:: (ٖنشاط رقم )

 العمود )ب(  العمود )أ( ـ

 أوؿ مف وضع الكيمياء في قواعد عممية. )     ( ()أبو ىريرة  ٔ

 مكتشؼ الدورة الدموية الصغرى. )     ( اإلماـ الشافعي ٕ

 مف المكثريف لرواية الحديث النبوي الشريؼ. )     ( الحسف بف الييثـ ٖ

 برز في عمـ التفسير. )     ( جابر بف حياف ٗ

 مذىب فقييصاحب  )     ( اإلماـ بف كثير ٘

 برز في عمـ الفمؾ والرياضيات. )     ( ابف النفيس ٙ

 نبغ في عمـ الفيزياء وصاحب نظرية اإلبصار. )     ( 

 التعاوني، يستنج الطالب واجب األمة تجاه عمماء المسمميف.مف خالؿ العمؿ * 
 .اذكر أربعة من واجباتنا تجاه العمماء :التقويم الختامي

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

..................................................................................................................... 
                                                            اآلتية:  الشرعية أىم ما تدل عميو النصوص استنتج بيتي:النشاط ال

 األَْلَباِب". ُأْوُلوا َيَتَذكَّرُ  ِإنََّما َيْعَمُموفَ  ال َوالَِّذيفَ  َيْعَمُموفَ  الَِّذيفَ  َيْسَتِوي َىؿْ  ُقؿْ "  قاؿ اهلل تعالى: . ٔ
................................................................................................................... 
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 العام الدراسي



 18 من 1 صفحة
 

  

 األهداف

 
 

 :أنعلى  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا  
 ها.      خبر كان وأخوات   عرب  يُ  .4ها.               كان وأخوات   عّرف  يُ  .1
 .ها في جملوأخوات   كان وظف  يُ .5ها.               كان وأخوات   عرب  يُ  .2
 ها .اسم كان وأخوات   عرب  يُ  .3

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة:  )أ(          
 .   الجاحُظ كاتبًا بارعاً  كان.1
   .همفراغ   في أوقات   الشباب   الحاسوُب يرافقُ  أضحى.2
 . ها متعددة  الثقافُة سبلُ  أصبحت.3
 .ه مطمئن  المؤمُن قلبُ  يمسي.4

 .السكوُت مستحيال ً  بات.5
 المستوى. الوضُع االقتصادي دون   صار.6
 .النجاُة في الصدق   تظل  .7
 بل هي للتربية  ،المدرسُة للتعليم فقط ليست.8

 .أيضاً 
 

اآلتية:  نالحُظ الجملة    
(كان الجاحُظ كاتبا  بارعا   )عليها تصبح:( عند دخول كان الجاحظ كاتبٌ بارعٌ )  

 أما الخبرُ  ،يه اإلعرابحكمُ  ر  كما هو ولم يتغي   المبتدأُ  حيث ظل   في الجملة   الذي حدث   االختالف   فهنا نالحظُ 
(:نتأّمُل باقي األمثلة ونكمُل الجدوله إلى النصب )ه وتغييرُ حكم   نسخُ  فقد تم    

()األفعال الناقصة  معنى الفعل اسمه خبره نوع الخبر  

     

 صياغة   كنُ هو الذي ال يم :والفعل الجامد)  جامد   فعل   فهو (ليس  )عدا  متصرفة   ها أفعال  كان وأخواتُ  :مالحظة
عنه بالخبر. ر  المخب   نفي اّتصاف   يفيدُ  (ليس   )منه ( والفعل والمصدر   المضارع    

 

 التاسعالصف: 
 نحويةالفرع: القواعد ال

 

 
 

 

 هاعنوان الدرس: كان وأخواتُ 
 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 18 من 2 صفحة
 

 

)ب(: األمثلة  

    .الفلسطينين  القدُس شاهدًة على صمود   زالت ما.1
 ها. كنوز   جُ ر  خ  األرُض تُ  برحت ما.2
                         .الطالُب يدرسون  فت ئ   ما.3

 .الماليين التدخيُن يقتلُ  انفك   ما.4
قادرًا على القراءة. دام مااإلنساُن  .يتطّورُ 5  
 

هناك مجموعةٌ  من األفعال   تعملُ  عمل   كان واخواتُ ها ولكن بشرطٍ  أساسي وهو أن تسبق   ب )ما( النافية وهذه 
، ما فتئ ، ما زال هي )ما برح   األفعالُ  بتدأ(،كما وهناك )المر عنهالخبر للمخب   مالزمة   ها تفيدُ ( وجميعُ ، ما انفكَّ
 (ما)ـــف، ،لنافية  ( اال)ما الظرفية   ( المصدرية  ب) ما أن يسبق   بشرط   (ها وهو )دام  كان وأخواتُ  عمل   يعملُ  خرُ آفعل  

. وليست نافيةً  ظرفية   في هذه الجملة مصدرية    

فتُبقي  ة  االسمي على الجملة   التي تدخلُ  الناقصة   الناسخة   األفعال   من   مجموعة   كان وأخواتها: نستنتج
.هاى خبر  سمَّ ويُ  الخبر   ها وتنصبُ مرفوعًا وُيسمَّى اسم   المبتدأ    

فقط. زمنٍ ها على واشتمال   ها للحدث  لنقصان   :فهي ناقصةٌ   

جديدًا وهو  ماً له حك وتجعلُ  وهو الرفعُ  للخبر   السابق   أي ُتلغي الحكم   ألنها تنسخُ  وناسخة:
 النصب.

 
 

  التدريبات

 التي جاء   ه والصورة  كلٍّ منها وخبر   اسم   ونعّينُ ،ها كان وأخوات   تية  اآل من األمثلة  نستخرُج  التدريب األول:
 عليها الخبر:

 عليالً  النسيم .أضحى1
 منشودًا. زال األملُ  . ما4

 .يقظة   هعيونُ  الجنديُ .بات 2
        ه.كفيّ  يقلبُ  . فأصبح5

 ه. وعد   عند الحر  زال  ما-3
          ه.عش  في  الطائرُ . أمسى  6

 

 

 
 الصحيح. مع الضبط  ، اآلتية   ها على الجمل  أو إحدى أخوات   ُندخل كان   .التدريب الثاني

 
 المسلمون متحدون..4    .الزهرتان متفتحتان.3   .األمهاُت صانعاُت األجيال  .2.   األخالق   الحلُم سّيدُ .1
 



 18 من 3 صفحة
 

 

 

 من بين القوسين: المطلوب   بحسب   التقويم الختامي : نجيبُ 
 (كان)حدد اسم ﴾. رحيماً غفورًا  اهلل ﴿وكان -1
 خطا  تحت الخبر وحّدد صورته( )ضع  )..........................(ه. عش   الطائُر فيأمسى  -2
 المعنى والضبط   ها مع مراعاة  أو إحدى أخوات   كان   أدخل  ) .واآلصال   بالغدو   اهلل   يذكرون المسلمون  -3

 الصحيح(.....................................................................................
 )صحح الخطأ النحوي (.مورقتان ).....................( الشجرتين تليس   -4
 بخبر جملة فعلية ( )أكمل  الجديد. العالم   الكتشاف  ..................العلماءُ يزال  ال -5
 تحته خط( ما )أعرب  اهلل.  للقاء   ا  مستعد كن   -6

 .ليس( ،كان،أصبح ،زال  ما ،ك :)صارمن إنشائ   مفيدة   لما يأتي في جمل   نمّثلُ  النشاط البيتي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 من 4 صفحة
 

  

 األهداف

 
 

 :أنعلى  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا  
 ها.وأخوات   إنّ   عّرف  يُ  .1
 ها.وأخوات   إنّ  عرب  يُ  .2
 ها .وأخوات   إنّ اسم  عرب  يُ  .3
 ها.وأخوات   إنّ خبر  عرب  يُ  .4
 .ها في جمل  وأخوات   إنّ  وظف  يُ  .5

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة: 
 الفساد  مصيبةٌ  كبرى.         .إّن 1
 خطر هم عظيٌم.     ألّن الفاسدين ؛  .نحاربُ 2
. اإلسراف  لكّن  ،الحلوى مفيدةٌ  .3          فيها يضر 

 . ه إلى يافا قريبةٌ المهاجر  عودتُ لعّل . 4
          الغائب  بيننا   ليت  .5
                     .في غفلة   الّناس  كأّن . 6

اآلتية: نالحظُ  الجملة    
 فهنا نالحظُ  ،(رىمصيبة  كبإّن الفساد  :) دخول إّن عليها تصبحُ  عند   ، فالجملةُ الفساُد مصيبة  كبرى()

 لمبتدأ  ا و نسخ   ،دخول الحرف )إّن( أعطى الجملة توكيدا  في المعنى التغير  الذي حدث في الجملة:
كمُل ثلة ونباقي األم تأّملُ نفبقي كما هو ولم يتغّير) ه اإلعرابي إلى النصب أما الخبرُ حكمُ  وتغّير  

 الجدول( 
الحرف الناسخ  معناه اسمه خبره نوع الخبر  

     

     

     

     

 

 التاسعالصف: 
 نحوية.الفرع: القواعد ال

 

 
 

 

 عنوان الدرس: إن وأخواتها 
 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 18 من 5 صفحة
 

 
 )إّن وأخواتها ( نستنتجُ 

ى السم ويسمّ ا فتنصبُ  االسمية   على الجملة   التي تدخلُ   الناسخة   من األحرف   مجموعة  التعريف: 
لكّن( ،كأنّ  ،لعلّ  ،ليت ،أنّ ،وهي )إّن ،مرفوعًا  ها وتُبقي الخبر  اسمُ   

ناسخة: ألنها تنسخُ  أي ُتلغي الحكم   السابق   للمبتدأ وهو الرفعُ  وتجعلُ  له حكما جديدًا وهو 
  النصبُ 

لكاّفة أو ها عن العمل وتسمى افتكف  ،وأخواتها  تدخل ما الحرفية الزائدة على إنّ  :*مالحظتان
خوة .إمثل :إّنما األصدقاُء  ،بعدها مبتدًأ وخبراً  ويعرب ما،الزائدة   

مرابط  في المسجد األقصى. مثل :إنه ،ها ضميرًا متصالً وأخوات   سم إنّ *يأتي ا  
 

 

  التدريبات

اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : نختارُ  التدريب األول :  

 على الجملة االسمية: تدخلُ  إّن وأخواتها أفعال   -1
 ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. -ب تنصب المبتدأ وترفع الخبر.  -أ

 ترفع المبتدأ والخبر. -ث تنصب المبتدأ والخبر. -ت
 :األحرف اآلتية تعمل عمل إّن عدا جميع -2

 أنّ   -ب لن -أ
 لكنّ   -ث ليت  -ت

 الجملة التي كتبت بشكل صحيح: -3
 عاصف   إّن الجوَّ  -ب عاصف   إّن الجو   -أ

  إّن الجُو عاصفاً  -ث عاصفاً  وَّ إّن الج -ت
 

 

 :كلٍّ منها وخبرها في األمثلة التّالية اسم   ونبّينُ ،إّن وأخواتها  نستخرجُ  التدريب الثاني:
  .ساطعة   هاأشعتُ  الشمس كأن -4                             .قريب   النصر   لعلَّ  -1
  .مسرعاً  عاد   الرجل   لكن الوقتُ رتأخَّ  -5                        .ناجحان الطالبين ليت -2
 .ها ناضج  ثمرُ  الشجرة   لعلَّ  -3

 
 



 18 من 6 صفحة
 

 
 

من  جملة   ها مّرة ثانية على كل  و)إّن( أو إحدى أخوات  ،ها مّرة ُندخل )كان ( أو إحدى أخوات   تدريب الثالث :لا
 مايلزم: اآلتية ونغّيرُ  الجمل  

 .العطاء على قادارتالمتفوقات .2                       .مجتهدتان الطالبتان.1 

 

 

 بحسب المطلوب مّما بين القوسين: تقويم ختامي: نجيبُ ال
 

 عّين إّن وأخواتها واسمها وخبرها(). "الصابرين معاهلل  ."إنَّ 1
 وي(النح   الخطأ   .( )صّوب) .................راضيين .. لعلكما 2  
ن   ها مرة  كان أو إحدى أخوات   أدخل  )   .منتصرون . المجاهدون3   حدى أخوات   وا    .وغير ما يلزم (  ها مرة  وا 

.......................................................................................................  
 ما تحته خط( )أعرب   .(همآثار  على  كنفس   باخعٌ ك لعل   ).4  
 ك.من إنشائ   مفيدة   ها ( في ست جمل  )إّن وأخوات   لـ نمّثل : النشاط البيتي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 18 من 7 صفحة
 

  

 األهداف

 
 

 :أنعلى  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا  
 ها.كاد وأخوات   ي تعر ف  إلى  .1
 ها.كاد وأخوات   عرب  يُ  .2
 ها .اسم كاد وأخوات   عرب  يُ  .3
 ها.خبر كاد وأخوات   عرب  يُ  .4
 .ها في جملكاد وأخوات   وظف  يُ .5        

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة: 
 )ج( )ب( أ((

 .الشعوُب تطالُب بحريتها .أخذت1 .نااهلُل أن ينصر   .عسى1 .الفوز المعاُق يحققُ  .كاد1
 .األمطاُر تتساقط .بدأت2 .الحق  أن ينتصر   .حرى2 .الشمُس أن تغيب   أوشكت.2

 

لنالحظ   المجموعة األولى: ونتأمل   األفعال   )كاد ،أوشك ( نجدها جميعها أفعاالً  دخلت على جمٍل اسمية أخبارُ ها 
جملة فعلية. وجميُعها أفادت معنى أن الخبر   قُرب   أن يحدث   ولكّنه لم يتحقق  ، لهذا تسمَّ ى هذه األفعال أفعال 

 المقاربة.
وبمالحظة أمثلة المجموعة الثانية: وتأمّ لُ  الفعلين )حرى وعسى (،نجدهما فعلين ماضيين ناقصين غير 

 متصرفين يفيدان الّرجاء وأيضا دخال على جملة اسمية خبرها جملة فعلية ،وتسّمى أفعال الرجاء.

وبمالحظة أمثلة المجموعة الثالثة: ونتأملُ  الفعلين )أخذت وبدأت ( نجدُ  أيً ضا أّن خبر  كلٍّ منهما جملة  فعلية   
،وكل  منهما يحملُ  معنى الفعل )بدأ ( ؛ لهذا فهي تفيدُ  معنى الشروع   أو البدء   في حدوث   الخبر ،وتسّمى أفعال 

)  الشروع. ومن أفعال الشروع )شرع ،جعل ،طف ق، هبَّ

(. ب )أن   خبُرها أاّل يقترن   يغلبُ  (كاد وعسى وحرى ):أنّ  ونالحظُ   

.()أن   ـــخبُرها ب أن يقترن   يغلبُ  (أوشك  )          

.()أن   ـــخبُرها ب أن يقترن   ال يجوزُ  (أفعال الشروع )          

 التاسعالصف: 
 نحويةالفرع: القواعد ال

 

 
 

 

 عنوان الدرس: كاد وأخواتها
 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 18 من 8 صفحة
 

كان الناقصة  عمل   فتعملُ فعلية    ها جملة  التي خبرُ  االسمّية   على الجملة   تدخلُ  أفعال  ها: كاد وأخواتُ  نستنتجُ 
 فعليةً  ها جملةً رُ خب ويكونُ  ،في محل  نصب الخبر   وتجعلُ ،ها وُيسّمى اسم   االسم   أّي أّنها ترفعُ ،

 فعلها مضارع، وتقّسمُ  إلى ثالثة أنواع: أفعال المقاربة ،أفعال الّرجاء ،أفعال الشرو ع
 

 

  التدريبات

 

 :مما بين القوسين( الصحيحة   اإلجابة   )نختارُ  التدريب األول:

 التي: االسمية   على الجملة   تدخلُ  ها أفعالٌ وأخواتُ  كاد   .1
 خبرها مفرد. .2 خبرها جملة اسمية.  .1
 خبرها شبه جملة. .4 خبرها جملة فعلية. .3

 الذي يفيد الشروع فيما يأتي: الفعلُ  .2
 يوشك .2 كاد .1
 عسى .4 بدأ .3

 غير المتصرف الذي يرد بصيغة الماضي فيما يأتي: الفعلُ  .3
 أوشك .2 عسى .1
  بدأ .4 كاد .3

 
 

 ه .منها وخبر  كلٍّ  اسم   ها من الجمل ونعّينُ كاد وأخوات   نعّينُ التدريب الثاني: 
 .بدأ الطالب يجيب بثقة.2عسى اهلل أن ينصر المسلمين.          .1
                                                                                                                      .حرى الحوادث أن تقّل.4.أوشك العام الدراسي أن ينتهي.        3

 

 

 

 للمعنى: خبرا  مناسبا   مكان النقاط   نضعُ  التدريب الثالث:

 في األرض.  . عسى العدل ..................1
 مدرجات الملعب.   في . أخذ الناس................... 2
 أوشك الفجر...................................... .3
 
 

 



 18 من 9 صفحة
 

 

 

 نجيُب بما هو مطلوب بين القوسين:  ختامي: التقويم ال

  يلزم(  ما روغيّ أخواتها إحدى  أو كاد )أدخل                            ديارنا.  في يسود الحب   .1
 أفعال الشروع( من  فعالً  ضع)         الدرس يشرحُ  المعلم......................  .2
 واضبطه(.لعسى )اسم                لنا. يغفر   أن...................عسى .3
 مرة( اً مرة  وتام اً الفعل في جملتين من إنشائك بحيث يكون ناقص )وظف                     .أخذ   .4

 فيما يلي : المخطوطة   الكلمات   ُنعربُ  النشاط البيتي:
 بجدٍّ. يدرسون الطالبُ  شرع  .1     
 (  .يضيءها يكاد زيتُ قال تعالى: ) .2
 نا .ألحضان   حرى يافا أن تعود     .3

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 من 10 صفحة
 

  
 األهداف

 
 

 أن:على  يكون الطالُب قادرا  في نهاية الّدرس يجب أن 
 ،كاد وأخواتها ،)كان وأخواتها  :تدريباتيطبق ما اكتسبه من معلومات من خالل إجابة .1

 إّن وأخواتها(.

  
 

 
 

 
 كاد وأخواتها(،إّن وأخواتها ،تدريبات عامة حول )كان وأخواتها 

 يلي : لنتذكر  ما
 الخبر   ها، وتنصبُ ى اس  سمَّ مرفوعًا ويُ  بقي المبتدأ  االسمية، فتُ  على الجملة   ناسخة، تدخلُ  ناقصة   ها أفعال  .كان وأخواتُ 1 

 ها.ى خبر  ُويسمَّ 
المجرور، أو الظرف وما و  الجارّ )فعلية، أو شبه جملة من  اسمية، أو جملةً  ها يكون: مفردًا، أو جملةً .خبر كان وأخوات  2

 أضيف إليه(.
عمل كان  ها مضارع، فتعملُ فعلُ  فعلية   ها جملة  االسمية، التي خبرُ  على الجملة   تدخلُ   ناسخة    أفعال    هاأخواتُ  .كاد و3

 ها.وأخوات  

 ...  (عسى –حرى ): أفعال الرجاء ، (أوشك –كاد  ):أفعال المقاربة :أقسام   ثالثة   إلى  ها وأخوات   م كاد  .تقسَّ 4

 .(بدأ –شرع  –طفق   - أخذ): أفعال الشروعو 
 (.وكأنَّ  وليت   ولعلَّ  ولكنَّ  وأن   وهي )إنَّ  أحرفٍ  ستةُ  ها أخواتُ  إنَّ  و . 5
 ها.ى خبر  ويسمَّ الخبر   ها وترفعُ ى اسم  ويسمَّ  المبتدأ   فتنصبُ  االسمية   ها على الجملة  وأخواتُ  إنَّ  تدخلُ  . 6

 

 

 التي تليها: عن األسئلة   بُ يجثم ن،التالية  الفقرة   التدريب األول: نقرأُ  
و الّذين م،صفُة العظماء اإليثار  "إن ّ  ورّبما كانت بنصيحة،  ُمحتاج   فلم يبخلوا على، دوا البشرية  هم ليسع  ن بأوقات  ازالوا يضحَّ

ت  أو في بسمٍة ،عظمتُهم في كلمٍة   لمحتاٍج ؛فأخذ قلُبه ُيزهُر فرحًا ( ُمن ح 
 ........................................ناقص : حرفًا ناسخا ...................... اسمًا لفعل  من القطعة : ستخرجُ ن

 اسما لفعل من أفعال الّشروع ............................خبرًا جملة فعلية............................................
 

 .التاسعالصف: 
 الفرع: القواعد النحوية.

 

 
 

 

تدريبات عامة على عنوان الدرس: 
 .القواعد النحوية

 عدد الحصص: حصتان.

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 18 من 11 صفحة
 

 تحته خط: ما عربُ ن
 إعرابها الكلمة
  اإليثار  
  محتاج  
   ُمن ح ت  

 

 

 

مما بين القوسين: الصحيحة   اإلجابة   نختارُ  التدريب الثاني:  

 على الجملة االسمية: تدخلُ  أفعالٌ  هاكان وأخواتُ  .1
 ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. .3 تنصب المبتدأ وترفع الخبر.  .2
 ترفع المبتدأ والخبر. .5 تنصب المبتدأ والخبر. .4

 الضبط الصحيح السم لعّل: لعّل مشروعات اإلسكان كافية..2

 مشروعات   .2 مشروعات   .1
 مشروعات   .4 مشروعاتٍ  .3

 من أفعال المقاربة:.3

 كان وأضحى .2 كاد وأوشك .1
 ليت ولعلّ  .4 أخذ وجعل .3

 جميع األفعال اآلتية يشترط أن تسبق بما النافية لتعمل عمل كان عدا: .4
 انفكّ  .2 زال .1
 برح .4 دام .3

 :(المؤمنون))إنما المؤمنون إخوة( إعراب  .5
 خبر إنّ . 2 اسم إنّ . 1
  مبتدأ.4 فاعل.3

 

 

وية فيما يلي: األخطاء   حُ نصحّ  التدريب الثالث:  النح 
 
 )..........................(     وشيك   الليل بات -1
  )..........................(                     .عملهمفي نشيطون المعلمون إنَّ -2
 يقرأ القرآن.                          )............................( أخذ محمد  أن -3
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 بحسب المطلوب مما بين القوسين: أ. نجيبُ  :التقويم الختامي
 كان. )نكمل الفراغ(أخوات  من غير متصرف ناسخناقص  فعل .......................... .1
 أفعال المقاربة( .......... اليأس يتحّول إلى قنوط.)فعل من .2

 ونبّين نوعه(،)................()نضع خطًا تحت خبر الفعل الناقص حكيم  قوله المعلمظّل  .3
 )نعّين الحرف الناسخ واسمه وخبره( .مسرعاً  عاد الرجل لكنالوقت  تأخر .4
 حرى النصر .....................)خبر مناسب ( .5
حدى أخواتها مرة و  خل كان أو إحدىالمعلمون مبادرون ) ند .6 ن وا   غير ما يلزم(نأخواتها مرة وا 

 تحته خط: ما نعربُ  ب.
 .المشيب فعل بما خبرهفأ           يوماً يعود  الشبابليت  . أال1 
 الظن.            حسن  عند  المنافق.ليس 2
 عليهما من ورق الجّنة" وطفقا يخصفان"فبدت لهما سوءاتهما . 3
 
 
 

 

 

 لما يأتي في جمل مفيدة: نمثلُ  البيتي: النشاط 
 .فعل من أفعال الشروع.   1
 
 .فعل يعمل عمل كان وأخواتها يفيد مالزمة الخبر للمخبر عنه.2 
 
 ضمير متصل.  اسمه حرف ناسخ .3
 
 .حرف ناسخ ُكفَّ عن عمله.4
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 األهداف

 
 

على: في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا    
 .فعل األمر المعتل اآلخر كتابة  صحيحة   .أن يكتب1

 األمثلة
 

 األمثلة:
 إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(ادُع ) .1
 القدس من فيض رحمتك. اسق  يارب   .2
 بما كتبه اهلل لك. ارض   .3
األفعال اآلتية في الجدول : نالحظُ   

عالفعل المضار  فعل األمر  المالحظات 
لى حذف حرف العلة الواو ووضعت الضمة فهو مبني ع يدعو ُادعُ 

 حذف حرف العلة
لى حذف حرف العلة الياء ووضعت الكسرة فهو مبني ع يسقي ا س ق  

 حذف حرف العلة
على  حذف حرف العلة األلف ووضعت الفتحة فهو مبني يرضى ا ر ض  

  حذف حرف العلة

 
ر  المعتل  اآلخر  ُيبن ى على حذف  حرف  العلة .نستنتج مما سبق: أن  فعل  األم   

 التدريبات
 
 

وفعل األمر لألفعال الماضية اآلتية : ،المضارع نكتب فعل التدريب األول:  
 فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

   نما
   هدى
ي    رض 
    أسرى

  
 

التاسعالصف:   
مالءالفرع: اإل  

حرف العّلة من  حذفعنوان الدرس:  
 فعل األمر.

 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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بما يلي: نأمُر زميلنا  التدريب الثاني:  

يجري بسرعة حتى يفوز بالسباق.................................................................. أن.1  
أن يرجو رّبه بالهداية.................................................................................2  
...........................................أن ينهى عن المنكر.......................................3  
أن يعفو عّمن جاءه معتذرا ...........................................................................4  

 

:تي تسمعها من المعلمبالكلمة ال نكملُ  التقويم الختامي:  
.............للتفوق على زمالئك..1  
الدنايا................عن 2  
........من اهلل بأعمالك الصالحة.........3  
...........بأخالقك تنل رضا اهلل....4  
.............فاعال  للخير.5  

 

:بجملة مفيدة على كل مما يأتي نمثلُ : النشاط البيتي  
......................فعل أمر مبني على حذف الواو.................................................  -1  
 .........................فعل أمر مبني على حذف الياء.................................................-2
..............................فعل أمر مبني على حذف األلف..........................................-3  
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 األهداف

 
 

 أن:على  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا  
)حذف حرف العّلة من فعل  يثري  معارف ه التي اكتسبها من خالل  إجابته لتدريبات .1

 األمر(.
 

  
 

 
 

مايلي: نكملُ   

 وتوضع على الحرف السابق .................... ،العلةعلى......... اآلخر المعتلاألمر فعل .ُيبنى 1

 والواو........................والياء...................... يناسب األلف من الحركات .......... 2

يبنى فعل األمر المعتل اآلخر على حذف العلة، وتوضع على الحرف السابق حركة   يتذّكر الطالب
  ادُن. -يدنو  –اسب حرف العلة المحذوف ،مثل: دنا تن

 

  التدريبات

 التالية:التدريب األّول :نأتي بفعل األمر من األفعال 

 نما..................،يخشى..................،ُأعطي ...........،يسمو...............

ي..................،يحمي.............،يّتقي ...............  رض 

 

 

 التالية بفعل أمر معتل اآلخر بحذف حرف العلة:  الجمل   السؤال الثاني : نكملُ 

 عملك. فياهلل ...................... -1

 عرقه.  يجفأن  قبل أجره  األجير...................... -2

 العلياء.  إلى بأخالقك........................ -3

 كبدي. فلذات  ف ُهمأولئك ...................... -4

 .األجر تنلالخير،فعل  إلى دائما  ...................... -5

 

 التاسعالصف: 
 مالءالفرع: اإل

 

 
 

 

عنوان الدرس: تدريبات على حذف 
 حرف العّلة من فعل األمر.

 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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السؤال الثالث : نصحح الخطأ اإلمالئي فيما يلي:     
وانهى عن المنكر. ،.ادعو إلى الخير1  

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

 شي على الّرصيف.يا علي  .2
....................................................................................................... 

.ابقى على عهدك مهما كّلفك األمر.3  

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

 

 

 :تي تسمعها من المعلمنكمل بالكلمة ال الختامي:التقويم 
 ...........من اهلل تجد السكينة في حياتك.1
 .أيها الطالب ........إلى عمل الخير.2
 .............. بيننا بالعدل أيها القاضي.3
 .ال ............مع اهلل إلها آخر.4
 ...............بما كتب اهلل تكن مطمئنا .5

 

 

بحيث تحتوي: من إنشائنا  لجملة مثلالبيتي: ن النشاط  

على حذف الواو.  ا  ني.فعل أمر مب1
....................................................................................................... 

على حذف األلف. ا  .فعل أمر مبني2  

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

على حذف الياء. ا  .فعل أمر مبني3  

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

 

 

 

 



 18 من 17 صفحة
 

  
 األهداف

 
 

 على: في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالُب قادرا  
 هذه الحركات. إشباع   دون   صحيحة   كتابة   المنتهية بالحركات   الكلمات   ن يكتب.أ1

  
 

 األمثلة
 

ال سّيما المتعلقة بإشباع  حركات أواخر الكلمات  ،ُتشيُع بين  أقالم  بعض  الّناس  كثيٌر من األخطاء اإلمالئية 
وفي كتاباتهم على صفحات ،والعاّمة بين األفراد ،والمراسالت الشخصية ،ويظهر ذلك في اإلعالنات الّتجارية ،

.  مواقع الّتواصل االجتماعي 
و ء  على بعضهوفي هذا ا  ا.لّدرس ُنسّلط الض 

 األمثلة )أ( :نحُن نقوُل ونكتُب هكذا: 
 أن تكوني أفضل. أريدك   لذا،يابنيتي  أحترمك   .1
 بالنشاط  طيلة اليوم. ستنعمين  ،وجبة اإلفطار تناولت  إذا  .2
 عمل ك  بإخالص. تؤّدين   أنت   .3
 مسلكان  لهُ هذا الشارع  .4
 عروٌض خاّصة على بضاعتنا بمناسبة العيد. هذه   .5

ئ   وهكذا:،فيكتُب الجمل  السابقة بصورة غير صحيحة ،)ب( لكن  بعض الناس يخط 
 أن تكوني أفضل. أريدكي لذا،يابنيتي  أحترمكي .1
 بالنشاط  طيلة اليوم. ستنعمينا،وجبة اإلفطار تناولتيإذا  .2
 عمل ك  بإخالص. تؤّدينا أنتي .3
 مسلكان  لهوهذا الشارع  .4
 عروٌض خاّصة على بضاعتنا بمناسبة العيد. هذهي .5

فعلى الحرف األخير من كل  كلمة ،الكلمات المخطوطة  كتبت بطريقة صحيحة   نالحظ:في أمثلة المجموعة )أ(
 أو الفتحة (.،الضّمة ،حركٌة من الحركات وهي )الكسرة ،منها 

والضّمة  ،والفتحة ألفا  ،أن بعضهم ُيخطئون فيشبعون الحركات في جعلون الكسرة ياء في أمثلة المجموعة )ب(
 واوا .

 التاسعالصف: 
 مالءالفرع: اإل

 

 
 

 

 عنوان الدرس: أخطاء شائعة 
 )إشباُع حركات أواخر  الكلمات(

 عدد الحصص: حصتان

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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سواٌء أكانت أسماء  أم أفعاال  أم ،ع حركة أواخر الكلمات ابلمتعّلقة بإشتر ُد األخطاء ا .1 نستنتج
 حروفا .

  تكُثر هذه األخطاء في الضمائر الخاّصة بالمؤنث كالكاف  والتّاء. .2
 

  التدريبات

 الموجودة بين القوسين : بدالالصحيح من األ البديل   نختارُ   التدريب األول :
 تتزينينا ( ،)تتزينين     .الحجاب أفضل زينة ........... بها                   1
 (أنتي ،أنت     )      .                         ............ طالبة  رائعة 2
 مرجعهو(   ،)مرجعُه  .صالح أمرك  لألخالق ...............                   3
 لعلمو   (ا ،)العلُم   ّدين .                         ................سالح  ذو ح4
( ،)لسانكي       .أمسكي ........عن الخوض في أعراض الناس .   5  لسانك 

 

 

 كتابة الجمل التالية صحيحة بعد تصحيح األخطاء المقصودة الواردة فيها : نعيدُ   التدريب الثاني :
 إن صن ته صانك ي ..................................................................،.لسانك ي حصان كي 1
 ......................إن ربك ا هو الخاّلق العليم.  ......................................................2
 قالُهو الرجل لُهو  عين الصواب........................................................................ .ما3
 .إّن المعلم ا حريص  على مصلحت ي طالبه ي .............................................................4

 

 

 :التي تسمعها من المعلمات بالكلمة الفراغ تقويم ختامي: نكملُ 
 واحجب ...............عن العالمين.  ،اللهم اجعل .............في عليين.1
 النجاح.  ر  طيط الجّيد س............... أّن التخ.2
 مفّر.  إذا ........... بجٍد ستنجح ال .3
  إن المدرسة هي ............. فحافظي عليها. طالبتي:.4

 

 

 : البيتي النشاط 
 ولكنها وقعت في بعض األخطاء اإلمالئية. ،األساسي رسالًة إلى معلمتهابعثت طالبة في الصف التّاسع 

 نعيُد كتابة الّرسالة بعد تصحيح األخطاء المقصودة الواردة فيها:
 معلمتي العزيزة:

وأنا أحّبو أن أصبح مثلك ي في المستقبل .لقد ،ألنكي تبذلين  جهدك ي في تعليم ي ،معلمتي  أنتي في قلبي دائمًا يا
أنا س أسمعو نصيحتكي  و ،كي تكوني في مقّدمة الناجحين   ديوتجته ،أن تدرسي ،قل تي لي مرًة :عليكي يا أمل 

. فهذهي نصيحة  أغلى من الّذهب ..أحبكي يا ،  أغلى الّناس 
 طالبتك ي الُمخلصة أمل(

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

........................................................................................................... 
 رجاؤنا التوفيق والنجاح للجميع
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المحصورة بين  المركزية تسمى الزاويةبين نصفي قطرين وقوس في دائرة ، و  محصورالجزء الالقطاع الدائري هو  أتذكر:

 نصفي قطرين فيه زاوية القطاع الدائري.

 
   :  1نشاط 

  في الشكل المقابل دائرة مركزها م ،
  ب ـيشتركان في القوس أجب  ـالقطعة الدائرية أ جو ب   ـالقطاع الدائري م أ ج

 .( في الزاوية المركزية )هـــ و يشتركان
 أكمل الفراغ: 

 قوس ووتر يمر بنهايتي القوس يسمى .........الدائرة محصور بين مساحة جزء من  -1
 قياس زاوية القطعة الدائرية = قياس زاوية ............... المشترك معها في القوس نفسه -2
 طول قوس القطعة الدائرية  = طول قوس ............... المشترك معها في نفس الزاوية المركزية  -3

  : 2نشاط  
 :اآلتيةمن الزوايا  جد قياس كل   في الدائرة التي مركزها م ،

 زاوية القطعة الدائرية أ ب ج قياس  -1
 ية القطاع الدائري أ م ج ب = .........زاو قياس =                        

 زاوية القطعة الدائرية د هـــ وقياس  -2
 .............ة القطاع الدائري م د هــ و = ..........    السبب : زاوي قياس=           

 = ........ درجة ع زاوية القطاع الدائري أ م وزاوية القطعة الدائرية  أ ع و =  -3

 

 ( 1بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف : القطعة الدائرية                                                            الموضوع : 

 األهداف :
 يعرف مفهوم القطعة الدائرية. -1
 يجد قياس زاوية القطعة الدائرية. -2
 .يجد طول قوس القطعة الدائرية -3

 القوس ذلك القطعة الدائرية هي جزء من مساحة الدائرة محصور بين قوس ووتر يمر بنهايتي أتعلم: 

 

 م

 ب أ

 جـ

 هـ

 زاوية القطعة الدائرية = زاوية القطاع الدائري المشترك معها في القوس نفسه أتعلم:

 

 د

 م

 أ

 ب

 ع

 هـ

 و

120° 

 جـ



 2الصفحة 

 لتالية: جد قياس كال من الزوايا ا  ريب :تد

 ...........زاوية القطعة الدائرية ل ك ع = .   -1
 

 زاوية القطعة الدائرية س ي ص = ........... -2
 

 زاوية القطعة الدائرية ل ن س = .......... -3
 

 سم. 7سم و نصف قطر قاعدته  11وسه جد قياس زاوية القطعة الدائرية في قطاع دائري طول ق نشاط محلول :

 شترك معها في القوس  =  زاوية القطعة الدائرية = زاوية القطاع الدائري الم          الحل:
طول القوس

نق  2
    × 360  

                   =   11

2×7× 
22

7
 
     ×360    =  00 °  

 سم. 21سم و نصف قطر قاعدته  44سه جد قياس زاوية القطعة الدائرية في قطاع دائري طول قو  تدريب:

 

 

 

 

  ° 120سم وقياس زاوية قطاعها  21جد طول قوس قطعة دائرية في دائرة طول نصف قطرها  :نشاط 

 لقطاع الدائري =   طول قوس القطعة الدائرية  = طول قوس ا الحل:
هـ

060
 نق  2×    

                       =   
120

060
   ×2  ×21  × 

22

7
                                                                                         سم  44=       

 . ° 140سم وقياس زاوية قطاعها  18جد طول قوس قطعة دائرية في دائرة طول نصف قطرها  تدريب:

 

 من كتاب الرياضيات المدرسي للصف الثامن 40صفحة  1س نشاط بيتي :

 

 : طول قوس القطعة الدائرية = طول قوس القطاع الدائري المشترك معها في الزاوية المركزية أتعلم
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 شبكة األسطوانة الدائرية القائمة األسطوانة الدائرة القائمة

 تدريب : أكمل الفراغ:
 األسطوانة الدائرية القائمة تتولد من دوران .................. حول أحد أضالعه دورة كاملة. -1
 تكون شبكة األسطوانة الدائرية القائمة من .............. و ....................ت -2
 طوانة الدائرية القائمة .......... قاعدة األس يمثل طول المستطيل الناتج من شبكة انفراد األسطوانة  -3
 لدائرية القائمة ...........األسطوانة يمثل عرض المستطيل الناتج من شبكة انفراد األسطوانة ا -4
 تمثل الدائرتان المتطابقتان الناتجتان من شبكة انفراد األسطوانة الدائرية القائمة .........األسطوانة  -5

 

 سم. 6سم وارتفاعها   15قاعدتها  ألسطوانة الدائرية القائمة محيطجد المساحة الجانبية  ( :1)نشاط 
 =  االرتفاع × مة = محيط القاعدة  المساحة الجانبية لألسطوانة الدائرية القائ  الحل:

 . 2سم = .........     6=  ............ ×                                                       

 ( 2بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                                                  األسطوانةالموضوع: 

 األهداف :
 القائمة.يعرف مفهوم األسطوانة الدائرية  .1
 يجد المساحة الجانبية لألسطوانة الدائرية القائمة. .2
 .يجد المساحة الكلية لألسطوانة الدائرية القائمة .3

 أتعلم:
 مستطيل دورة كاملة حول أحد أضالعه.الاألسطوانة الدائرية القائمة: هي المجسم المتولد من دوران  -
طول أحد أضالعه محيط القاعدة و طول الضلع شبكة األسطوانة الدائرية القائمة تتكون من مستطيل  -

 االخر للمستطيل هو ارتفاع األسطوانة، ودائرتان متطابقتان تسميان قاعدتي األسطوانة.

 

 ع×  نق  2االرتفاع = × القاعدة  المساحة الجانبية لألسطوانة الدائرية القائمة = محيط أتعلم :

 



 4الصفحة 

 سم. 8سم وارتفاعها   12قائمة محيط قاعدتها ألسطوانة دائرية جد المساحة الجانبية  :تدريب
 الحل:

 

 سم. 5وارتفاعها سم  7طول نصف قطر قاعدتها قائمة ألسطوانة دائرية جد المساحة الجانبية  ( : 2)نشاط
22 × ...×  2=   ع×  نق  2المساحة الجانبية لألسطوانة الدائرية القائمة =  الحل:

7
  2سم .....=   ... × 

 سم. 6وارتفاعها سم  14طول نصف قطر قاعدتها التي جد المساحة الجانبية لألسطوانة الدائرية القائمة تدريب:  

 الحل:

 

 

 سم. 5وارتفاعها سم  7طول نصف قطر قاعدتها قائمة جد المساحة الكلية ألسطوانة دائرية  (:3)نشاط
 المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين  لألسطوانة الدائرية القائمة =  الكليةالمساحة   الحل:

  =2  ×7 × 22 2نق 2+      ع نق  2=  

7
 ×5   +     2  ×7  ×7  × 

22

7
  

  2سم ...... =         ......+           ......      =                              

 سم. 10وارتفاعها سم  14طول نصف قطر قاعدتها قائمة جد المساحة الكلية ألسطوانة دائرية تدريب: 
 الحل:

 

 د المساحة الكلية لهذه األسطوانة.دًا على شبكة األسطوانة المبينة في الشكل المجاور. جممعت تدريب:

  الحل:

 

 

 من كتاب الرياضيات المدرسي للصف الثامن  55صفحة  1س نشاط بيتي :

 المساحة الكلية لألسطوانة الدائرية القائمة = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين   أتعلم :
  2نق 2+      ع  نق  2=                                                 



 5الصفحة 

 

 

 

 

 
 

 تمهيد: أكمل
 شبكة األسطوانة تتكون من .............. ، .................. -1
 مساحة الدائرة = ............... -2
 قاعدة األسطوانة هي .............  -3
 نرمز الرتفاع األسطوانة بالرمز .......... -4

 

 سم. 6وارتفاعها  2سم 25مساحة  قاعدتها التي سطوانة الدائرية القائمة األجد حجم  ( :1)نشاط
 3سم .......=  .....× .....االرتفاع =  × حجم األسطوانة الدائرية القائمة = مساحة القاعدة   الحل:

 سم. 5وارتفاعها  2سم 33جد حجم أسطوانة الدائرية القائمة مساحة قاعدتها  : تدريب
 الحل:

 

 .سم 5وارتفاعها   سم 14طول نصف قطر قاعدتها التي لقائمة سطوانة الدائرية ااألجد حجم  ( :2)نشاط

 ×   ... × ...ع =  × π 2حجم األسطوانة الدائرية القائمة = نق  الحل:
22

7
 3سم  .......=  ... ×  

 سم. 7سم  وارتفاعها  10طول نصف قطر قاعدتها التي سطوانة الدائرية القائمة األجد حجم : تدريب
 الحل:

 

 نشاط بيتي :
 سم ، جد حجمها. 6، ارتفاعها  2سم 25اسطوانة دائرية قائمة مساحة قاعدتها  -1
 .سم ، جد حجمها 8سم ، وارتفاعها  7قائمة نصف قطر قاعدتها اسطوانة  -2

 ( 3بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                 حجم األسطوانة الدائرية القائمة          الموضوع: 

 األهداف :
 يجد حجم األسطوانة الدائرية القائمة. -1
 ارتفاع األسطوانة الدائرية القائمة إذا علم حجمها وطول نصف القطر. يجد -2
 ذا علم حجمها وارتفاعها.عدة األسطوانة الدائرية القائمة إيجد نصف قطر قا -3

1-  

 ع×  π  2االرتفاع =  نق× حجم األسطوانة الدائرية القائمة = مساحة القاعدة  أتعلم: 
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 تمهيد : أكمل
 .............. مساحة الدائرة = -1
 ................  تنطبق نظرية فيثاغورس على المثلث -2
 ..............  محيط الدائرة =  -3

 
 
 
 

   

 ومنه نصل إلى  57صفحة من الكتاب المدرسي  3نشاط هيا بنا عزيزي الطالب ننفذ  نشاط :

 راسم المخروط

 رأس المخروط

 ارتفاع المخروط

 نصف  قطر قاعدة المخروط

 ( 4بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                                      المخروط القائم          الموضوع: 

 األهداف :
 .يعرف مفهوم المخروط القائم -2
 .يجد المساحة الجانبية للمخروط الدائري القائم -3
 المساحة الكلية للمخروط الدائري القائم. يجد -4
5-  

 هو المجسم المتولد من دوران مثلث قائم الزاوية دورة كاملة حول أحد ضلعي القائمة. :المخروط القائم -1 أتعلم: 
 قطعة مستقيمة تصل رأس المخروط و أية نقطة تقع على دائرة قاعدته. راسم المخروط القائم: -2
 العمود النازل من رأس المخروط على قاعدة المخروط. المخروط القائم:ارتفاع  -3
 

 

دائرة نصف نصف قطر قاعدته يساوي راسم المخروط ، و  قطاع دائريمخروط دائري قائم تتكون من شبكة  أتعلم:
 قطرها يساوي نصف قطر قاعدة المخروط.

 طول راسم المخروط = نصف قطر القطاع الدائري
 محيط قاعدة المخروط = طول قو القطاع الدائري

 
 



 7الصفحة 

 

 

 

 سم  10سم وطول راسمه  7جد المساحة الجانبية لمخروط دائري قائم طول نصف قطر دائرته  :نشاط 
  2سم  .......=  ....×  ....×  ....=    πالمساحة الجانبية للمخروط =  ل نق  الحل:

 سم . 15سم وطول راسمه  14دائرته  جد المساحة الجانبية لمخروط دائري قائم طول نصف قطرتدريب: 

 

 

 

 سم  20سم وطول راسمه  7جد المساحة الكلية لمخروط دائري قائم طول نصف قطر دائرته  :نشاط
  2سم  ......=  ....×  ....×  ....=    πالمساحة الجانبية للمخروط =  ل نق  الحل:

  2سم .....=   ....×  π  =7  ×7  2مساحة القاعدة = نق
 2سم ..... =   ..... ..... +المساحة الكلية للمخروط = المساحة الجانبية  +   مساحة القاعدة  =    

 

 للصف الثامن من الكتاب المدرسي  59( صفحة  6تدريب: نشاط )
 

 من الكتاب المدرسي للصف الثامن 3السؤال رقم  واجب بيتي :

 

 

 : يأتيأكمل ما  تدريب:
 ........................الشكل المقابل يمثل مجسم   -1
 الشكل المقابل ينتج من دوران ...........دورة كاملة حول أحد ضلعي القائمة -2
 اكتب اسم كل جزء من أجزاء المخروط المشار إليه في الرسم. -3
 1---------------      2 --------------- 

3---------------       4 --------------- 
5 --------------- 
 شبكة انفراد المخروط الدائري القائم تتكون من ............. و ............. -4

 π=  ل نق   π× نصف قطر قاعدة المخروط × المساحة الجانبية للمخروط = راسم المخروط  أتعلم:

 

 المساحة الكلية للمخروط = المساحة الجانبية  + مساحة القاعدة  أتعلم:
 π  2+  نق         π=  ل نق                                 
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 ، ومنه نصل إلى للصف الثامن من الكتاب المدرسي 59( صفحة  7نشاط ) عزيزي الطالب هيا بنا ننفذ 

 

 

 سم. 6و ارتفاعه  2سم 20جد حجم مخروط دائري قائم مساحة  قاعدته  (: 1) نشاط

 حجم المخروط =    الحل :
1

0
 االرتفاع    =   × مساحة القاعدة    

1

0
  3سم ....=    ...×  ...×   

 سم . 10و ارتفاعه  2سم 45جد حجم مخروط دائري قائم مساحة قاعدته  (: 1تدريب) 

 

 

 ( π  =3.14)   .سم  0سم و ارتفاعه  10جد حجم مخروط دائري قائم طول نصف قطر قاعدته  (: 2)  نشاط

 حجم المخروط =    الحل :
1

0
 ع    =    π 2نق   

1

0
  3سم ......=   ...× ... ×  ...×  ...×  

 سم . 15سم و ارتفاعه  14قاعدته  جد حجم مخروط دائري قائم طول نصف قطر (: 2تدريب) 

 

 

 .للصف الثامن من الكتاب المدرسي 61صفحة  2تمارين ومسائل سؤال  (: 3تدريب ) 

 

 

 .للصف الثامن من الكتاب المدرسي 61صفحة  4تمارين ومسائل سؤال  نشاط بيتي :

 ( 5بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                               المخروط القائم          حجم الموضوع: 

 األهداف :
 المخروط القائم. يجد حجم -1

 أتعلم: حجم المخروط =   
1

0
 حجم األسطوانة المشتركة معه بالقاعدة واالرتفاع  ×   

                        = 
1

0
 االرتفاع  =   × مساحة القاعدة ×   

1

0
 ع  π 2نق    
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 أكمل مستعينًا بالرسم : (: 1تدريب) 
 

 

 

 

 

 

 

 أ

 ب
  ــج

 أكمل مستعينًا بالرسم: (: 1) نشاط
 ......... قائم الزاوية فيالمثلث أ ب جــــ 

 .........الوتر في المثلث أ ب جــــ هو
 .........الضلع المجاور للزاوية أ هو 

 .........الضلع المقابل للزاوية أ هو

 

 أ

 ب
 ــج

 

 س

 ص
 ع

 الوتر في المثلث أ ب جــــ هو  .........
 الضلع المجاور للزاوية جـــــــ هو ............
 .الضلع المقابل للزاوية جــــــ هو..............

 هو  ......... س ص ع الوتر في المثلث 
 هو ............ س الضلع المجاور للزاوية
 هو............... ع الضلع المقابل للزاوية 

 ( 6بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                             النسب المثلثية للزوايا الحادة  الموضوع: 

 األهداف :
 .يحدد الضلع المقابل والضلع المجاور والوتر لزاوية محددة في مثلث قائم الزاوية -1
 الحادة في المثلث القائم الزاوية.يجد جيب الزاوية  -2

1. . 
 في المثلث أ ب جــــ القائم الزاوية في ب. أتعلم:
 يسمى الضلع أ جــــــ وتر المثلث -1
 يسمى الضلع أ ب المقابل للزاوية جـــــــــ -2
 يسمى الضلع ب جـــــــ المجاور للزاوية جــــــــ -3

 

 أ

 جـ ب

 المقابل الوتر

 المجاور
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  في كل من المثلثات القائمة التالية جد جيب الزاوية المطلوبة: (: 2تدريب ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي. 67( صفحة  3نشاط )  (: 3تدريب) 

 

 

 

 

 أ

 جـــ ب

3 
سم

 

 سم 4

 في الشكل المقابل ، المثلث أ ب جــــ قائم الزاوية في ب ،  (: 2) نشاط
   ـجد جا أ     ،   جا ج                          

 جا أ =  الحل:
طول الضلع المقابل

طول الوتر
   = 

......

.......
     

 

طول الضلع المقابل  = جا جـــــــ     

طول الوتر
   = 

......

.......
     

 

 

 س

 

 ص

 

 ع

 

 هـــــــــ

 

 د

 

 و

 

9 
 سم 

 سم  6

 
 سم  12

 جا س = ..................(  1 

 

 ( جا ع =......................  2

 (  جا هـــــــــــ = ..................1

 

 ( جا د =......................  2

 في المثلث القائم الزاوية، جيب الزاوية الحادة =   أتعلم:
طول الضلع المقابل

طول الوتر
 جا ، و يرمز له بالرمز   
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 نشاط تمهيدي:
 في الشكل المقابل:   

 الضلع المقابل للزاوية أ هو .........    -1
 الضلع المجاور للزاوية جـ هو ..........    -2

 

 

 

  

 

  في كل من المثلثات القائمة التالية جد جيب تمام  الزاوية المطلوبة: (: 1تدريب ) 

 

 

 

 

  

 

 

 في الشكل المقابل ، المثلث أ ب جــــ قائم الزاوية في ب ،  (: 1) نشاط
 جد جتا أ     ،   جتا جـــــــــ                           

 =    ا أتج   الحل:
طول الضلع المجاور

طول الوتر
      = 

.......

.......
  

 جـــــــ  =   اتج      
طول الضلع المجاور

طول الوتر
      = 

.......

.......
  

 

 أ

ب  سم  4جـــــ

3 
 سم 

 

 س

 ع ص

 هـــــــــ

 د

 و

8 
 سم 

9 
 سم 

 سم  6

 سم  12

 (  جتا س = ..................1

 ( جتا ع =.....................  2

 (  جتا هـــــــــــ = .................1

 ( جتا د =......................  2

 ( 7بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                      (  1النسب المثلثية للزوايا الحادة ) الموضوع: 

 األهداف :
 .يجد جيب تمام الزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية -1
 .يجد ظل الزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية -2
 يجد النسب المثلثية األساسية للزاوية الحادة في المثلث القائم الزاوية. -3

2. . 

 في المثلث القائم الزاوية، جيب تمام الزاوية الحادة =  أتعلم:
طول الضلع المجاور

طول الوتر
 جتا  ، و يرمز له بالرمز     

 

 

 أ

جـ ب
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 ظاا

 

 

 

 جد النسب المثلثية األساسية للزاوية ع :   (: 4)  نشاط

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي للصف الثامن 70صفحة  1تمارين ومسائل سؤال  (: 4تدريب) 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي للصف الثامن 70صفحة  2تمارين ومسائل سؤال  واجب بيتي:

 (:  2) نشاط

. 

 

 

 

 ظا أ  =  
المقابل

المجاور
      = 

.......

.......
     

 ظا جــــــــ =  
المقابل

المجاور
      = 

.......

.......
                          

 

  في المثلث القائم الزاوية جد ظل الزوايا : (: 3تدريب ) 

 و = ................. ظا

 ظا ع  = ................

 جا ع  = ...................... (1
 

 جتا ع = ...................... (2
 

 ظا ع =............................... (3

 الزاوية الحادة =  ظلفي المثلث القائم الزاوية،  أتعلم:
طول الضلع المقابل

طول الضلع المجاور
 ا  ظ، و يرمز له بالرمز     

 

 و ل

 ع

 سم 8

1
5

 
سم

 

 

 أ

ب  سم  4جـــــ

3 
 سم 

 

ألي زاوية حادة جــــــ في المثلث القائم الزاوية تسمى النسب: جا جــــ ، جتا جـــــــ ، ظا جــــــ بالنسب المثلثية  أتعلم:
 األساسية للزاوية جــــــــ

 

 

8 
 سم 

 ص سم  6

 س

 ع
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 تأمل المثلثين التاليين ثم أكمل الجدول الذي يليهما : : ( 1)  نشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جد قيمة المقدار: :(2نشاط)

 = °45 2+ جتا   ° 45 2=                              جا   ° 60ظا    3 2+   °30جا 4
 = 2+ ) .... ( 2) .... (     الحل:= ....                      .…×  .…×  2+   .…× 4 الحل:

       .... =    ....  +   ....  =                                             .... = .... + ....  = 

 جد قيمة المقدار: :(1)تدريب

 =                        °60 2+ جتا   ° 60 2=                                     جا  ° 45ظا  2+  ° 30جتا  3

 

 ( 8بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                 (   2النسب المثلثية للزوايا الحادة ) الموضوع: 

 األهداف :
 .°60،  °45،  °30يجد النسب المثلثية األساسية للزوايا  -4
 األساسية للزوايا المتتامة.يجد النسب المثلثية  -5
 يجد طول ضلع مجهول في مثلث قائم الزاوية باستخدام النسب المثلثية األساسية. -6

3. . 
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 ( : استخدام اآللة الحاسبة إليجاد ما يلي : 3نشاط ) 
 = ......... °70= .........      ، جتا  °20جا               
 = ......... °25 ظا= .........      ،  °65جا               

 

 

 أكمل ايجاد كل مما يأتي: 0.56=  ° 56،  جتا   0.68=  ° 43 إذا كان جا :(4نشاط)
 ° 34ب(  جا                                                         ° 47أ( جتا 
° 34جا   الحل:(                            ° 47  - °= جا ) ...  ° 47جتا  الحل:

 ( ...... -جتا )..... =   

 = ......   جتا ....=  جا ....                                           = .....  °= جا ...  ° 47جتا          

 

 ، جد قيمة كل مما يأتي:  0.72=  ° 44،  جتا   0.70=  ° 52إذا كان جا     (:2تدريب)
        ° 46ب(  جا                                                         ° 38أ( جتا 

   

 

 من الكتاب المدرسي. 74صفحة  3سؤال تمارين ومسائل  ( :3تدريب)

 

 

 

 74من الكتاب المدرسي للصف الثامن صفحة  2السؤال رقم  :واجب بيتي

 

 

 

 

 جيب الزاوية = جيب تمام الزاوية المتممة لها ، والعكس صحيح ،  أتعلم:
 س ( -° 00س ( ،      جتا س = جا )  -° 00وبالرموز جا س = جتا ) 
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مترًا. فما ارتفاع  15، إذا كان أحمد يبعد عن الشجرة مسافة  ° 45قاس أحمد زاوية ارتفاع شجرة فوجدها  (:1تدريب) 
 الشجرة ؟

 

 

 

 

 

مترًا من قاعدة شجرة، وجد أن زاوية  20من نقطة تبعد  (: 1) نشاط
 ، فما ارتفاع هذه الشجرة؟ ° 36ارتفاع قمة الشجرة 

 نرسم شكاًل توضيحيًا ونعتبر أن ارتفاع الشجرة س الحل:

 =  ° 36ظا 
المقابل

 المجاور
  =   

س

 20
  

0.73  = 
س

 20
 =  ...... م  20×  0.73ومنها س =      

 نرسم شكاًل توضيحيًا ونعتبر أن ارتفاع الشجرة هو س  الحل:

 =  ° 45ظا 
المقابل

 المجاور
  =   

س

 15
  

            = ........... 
س

 15
    

 و منها س = ............       

 ( 9بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                 زوايا االرتفاع وزوايا االنخفاض  الموضوع: 

 األهداف :
 يوظف مفهوم زاوية االرتفاع في إيجاد االرتفاع لمجسم. .1
 .يوظف مفهوم زاوية االنخفاض في إيجاد المسافات .2

 زاوية االرتفاع هي الزاوية المحصورة بين المستوى األفقي للنظر  أتعلم:
 و خط البصر لجسم فوق المستوى األفقي 
 

  

سم
مج

ال
 

 المستوى األفقي للنظر

 
 م 20

 
 م 15

45° 
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 من الكتاب المدرسي للصف الثامن 78صفحة  1سؤال تمارين ومسائل  نشاط بيتي 

أجد ، ° 30رصد طيار قاربًا بزاوية انخفاض مقدارها  :( 2نشاط) 
كم  3البعد بين القارب و الطائرة إذا كانت تحلق الطائرة على ارتفاع 

 فوق مستوى سطح البحر.

نرسم رسمًا توضيحيًا كما في الشكل المجاور ونعتبر ب هو  الحل:
 بعد الطائرة عن القارب. نريد ايجاد قيمة ب

 بالتبادل ومنها ° 30من الرسم نالحظ  زاوية ص = 

 =  ° 30جا 
المقابل

 الوتر
  =   

0

ب
  

                   
1

2
   = 

0

ب
 ومنها ب =      

... × ...

....
 = ..... كم  

 كم ، فإذا رصدت  10تطير طائرة أفقيَا على ارتفاع  (: 2تدريب) 
° 70الطائرة قاربًا في البحر بزاوية انخفاض مقدارها 

 ، فما بعد الطائرة  

 عن القارب في تلك اللحظة؟

 نرسم رسما توضيحياً كما في الشكل المجاور ونضع البيانات  الحل:

 على الرسم . و نوجد قيمة ب

 زاوية ص = .............

 جا .........  =  
10

ب
    =  0.94و منها      

...

...
   

 و منها ب = ............

 زاوية االنخفاض هي الزاوية المحصورة بين المستوى األفقي للنظر  أتعلم:
 و خط البصر تحت المستوى األفقي  

 زاوية االنخفاض = زاوية أ جـــــ ب   بالتبادل وذلك بسبب المستوى أالحظ:
 األفقي للنظر ومستوى سطح األرض متوازيان   
  

 المستوى األفقي للنظر

 مستوى سطح األرض

 

 

70° 

10 
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 عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة ومالحظة الرقم الظاهر على الوجه العلوي  : 1مثال 

   6=  ( ع )         =  1    ،2    ،3    ،4     ،5    ،6 فضاء العينة   

  3=   ( أع )                   2  ،4   ،6 حادث ظهور عدد زوجي  =    = أ   

 2=   (ب  ع )                   5   ،6 =    4حادث ظهور عدد أكبر من  =ب 

احتمال ظهور عدد زوجي  = 
عدد عناصر أ 

=     عدد عناصر فضاء العينة
3
6   

=   4احتمال ظهور عدد أكبر من 
عدد عناصر ب 

=     عدد عناصر فضاء العينة
2
6    

 ومالحظة الرقم على البطاقة  .    10إلى    1من بطاقات مرقمة باألرقام من في تجربة سحب بطاقة   : 1تدريب 
 = ........  (    ع)                   =   .....................................فضاء العينة   
 = .......  (أ   ع)            ...................حادث ظهور بطاقة عليها عدد فردي  =   =   أ 

 = .......   (ب   ع)     ..................=    3حادث ظهور  بطاقة عليها عدد أكبر من  =  ب 

احتمال الحادث   أ   =   
.....
.....   

احتمال الحادث   ب  =  
.....
.....   

 ( 10بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف: احتمال الحادث                                                 الموضوع: 

 األهداف :
 يذكر قانون احتمال حادث ما. (1
 يجد احتمال حدوث حادث ما. (2

 احتمال الحادث  ) ح (  =، فإن  أتذكر: إذا كان ح حادثًا في فضاء عيني 

 ل ) ح ( = 
عدد عناصر ح

عدد عناصر 
   = 

(ح  )ع 

()ع 
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 من الكتاب المدرسي 86( صفحة  6( و نشاط ) 5نشاط ) :2تدريب 

 

  ظاهرينال نالعلوي ينوتحديد الوجه مختلفتيننقود  تيقطع عند إلقاء  :2مثال 

   4=  ( ع )         ك، ك (  ك، ص ( ، ) ) ، ك ( ، ص ) ، ص ( ، ص )    =  الفضاء العيني    

   1=  ل (ع )                                         ، ص ( ص ) =    تين  ظهور صور  ل = حادث     

        2=  م (ع )                        ك، ص ( ) ، ك ( ، ص )  =      كتابةصورة و ظهور = حادث  م   

 احتمال ظهور صورتين = 
(ل  )ع 

()ع 
    = 

1

4
  

 احتمال ظهور صورة وكتابة   = 
( م )ع 

()ع 
    = 

2

4
   

 الوجهين الظاهرين فإن فضاء العينةتجربة القاء قطعة نقود و حجر نرد منتظم  ومالحظة  في : 3تدريب 
  =   ،(،   3(، ) ك، 2ك، (، ) 1(، ) ك، 6(، ) ص، 5(، ) ص، 4(، ) ص، 3(، ) ص، 2) ص،  (، 1) ص

 كل حادث مما يلي : . جد احتمال  (6(، ) ك، 5(، ) ك، 4) ك، 

 كتابة ب = حادث ظهور  (1

 

  

  6ج = حادث ظهور كتابة مع عدد يقبل القسمة على  (2
 

 

 د = حادث ظهور صورة و عدد فردي    (3

 

 

 من الكتاب المدرسي. 85( صفحة  3نشاط )  واجب بيتي : 

 1  ≥ل) ح (    ≥، فإن:       صفر   أتذكر: ألي حادث ح في فضاء عيني 
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 : وكان ذي يظهر على الوجه العلوي في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة ومالحظة الرقم ال: 1نشاط 
 لوجه العلوي حادث ظهور عدد زوجي على ا=   2ح          ور عدد فردي على الوجه العلوي حادث ظه = 1ح 

      على الوجه العلوي   3أكبر من  حادث ظهور عدد=   3ح
 (  3ح    2ل )ح   ،(       3ح    1من : ل )ح جد قيمة كل  

 ( = ......... ع )                  =  1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6      الحل:
 = ..................... 3ح             .................  =  2ح            1  ،3  ،5 =   1ح
 5( =  3ح    1ع )ح     1  ،3  ،5   ،4  ،6   =  3ظهور عدد فردي أو أكبر من   حادث = 3ح    1ح

 ( =  3ح  1ل) ح
( 0ح  1ح )ع 

()ع 
   = 

5

6
   

 2=  ( 3ح    2ع ) ح       4  ،6    = معاً  3أكبر من  زوجي وحادث ظهور عدد  =  3ح   2ح

 ( =  3ح  2ل) ح
( 0ح  2ح )ع 

()ع 
   = 

2

6
  

 . أكمل ما يلي:  10إلى  1قمة باألرقام من  بطاقات مر  10عند سحب بطاقة من كيس به   : 1تدريب   
 ( = .........  ،     ع )     =  1  ،2 ....... ،..........................  ،10    فضاء العينة

    ...... ..................=   3حادث ظهور عدد يقبل القسمة على  :  1ح 
    ............. ..... .....)زوجي (  =  2حادث ظهور عدد يقبل القسمة على   : 2ح
 ( = .....2ح    1ح)ع    ............... ..=  3عدد زوجي  ويقبل القسمة على  حادث ظهور:  2ح    1ح
 ( = ........................... 2ح    1ح)ل 
   ..................... ..................=   عدد زوجيأو   3على  يقبل القسمةحادث ظهور عدد :   2ح   1ح
 = .................... (2ح   1ح) ل  

 ( 11بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                                       أ -قوانين االحتماالت الموضوع: 

 األهداف :
 .يجد احتمال حدوث تقاطع  أو اتحاد  حادثين مختلفين (3
 .يوظف قوانين االحتماالت في ايجاد احتمال اتحاد حادثين (4

 عيني ، فإن حادثين في فضاء 2و ح 1أتذكر: إذا كان ح
       ح ( 1ل   هو احتمال حدوث الحادثين 2ح )معاً  2ح و 1ح 
 على األقل 2ح أو 1ح( هو احتمال حدوث أحد الحادثين 2ح  1ل ) ح      
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   0.2( =  2ح  1،  ل ) ح  0.3( =  2،  ل ) ح 0.5( =  1حادثين ،  ل ) ح  2، ح 1إذا كان  ح: 2نشاط 
 .  (  2ح    1جد   ل ) ح        

 (   2ح  1ل ) ح  -(    2( + ل ) ح 1(  =  ل ) ح  2ح    1: ل ) حالحل  

                                 =  .....    +   .....     -             ..... =    .......  

   0.3( =  2ح  1،  ل ) ح  0.6( =  2ل ) ح  ،  0.4( =  1حادثين ،  ل ) ح  2، ح 1إذا كان  ح :2تدريب 
 (  .  2ح    1جد   ل ) ح          

...............................................................................................................:الحل
..................................................................................................................... 

 .  0.3( =  2ح  1،  ل ) ح ، 0.5( =  2ل ) ح  ، 0.7( =  1حادثين ،  ل ) ح  2، ح 1إذا كان  ح :3تدريب
 (  .  2ح    1جد   ل ) ح        

...............................................................................................................:الحل
.................................................................................................................... 

                                  0.8، واحتمال نجاح في امتحان اللغة العربية   0.6: إذا كان احتمال نجاح أحمد في امتحان الرياضيات  3نشاط 
 ، ما احتمال نجاح  أحمد في أحد هذين االمتحانين؟  0.5واحتمال نجاحه في المادتين معًا 

 ......=  احتمال نجاح أحمد في امتحان الرياضيات  =   ( 1ل ) ح الحل:
 ......=  احتمال نجاح أحمد في امتحان اللغة العربية  =  (   2ل ) ح  
 ......= احتمال نجاح أحمد في امتحاني الرياضيات و اللغة العربية  معًا =  ( 2ح  1ل ) ح  

 ؟=   (    2ح    1ل ) حالمطلوب : احتمال نجاح  أحمد في أحد هذين االمتحانين = 
 (      2ح  1ل ) ح  -(    2( + ل ) ح 1(  =  ل ) ح  2ح    1ل ) ح          

                                =     .....    +.....     -   ......        =.....   - .....       =......     

 

 حادثين في فضاء عيني ، فإن  2و ح 1أتذكر:  إذا كان ح
 (    2ح    1ح)ل  - ( 2ل ) ح  +( 1 ح) = ل  (  2ح   1ح) ل                           
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، واحتمال فوز أخيه يوسف في نفس المسابقة                                   0.9إذا كان احتمال فوز يحيى  في مسابقة الجري  :4تدريب  
 ، ما احتمال نجاح  فوز أحد األخوين في مسابقة الجري؟  0.55واحتمال فوزهما  معًا     0.6

 =  احتمال فوز يحيى  في مسابقة الجري = ............... ( 1ل ) حالحل: 
 =  احتمال فوز يوسف في مسابقة الجري =  ...................(   2ل ) ح  
 ي مسابقة الجري  معًا = ................= احتمال فوز األخوين ف ( 2ح  1ل ) ح  

 =  ؟؟؟ (    2ح    1ل ) حالمطلوب : احتمال فوز أحد هذين األخوين = 
 (  2ح  1ل ) ح  -(    2( + ل ) ح 1(  =  ل ) ح  2ح    1ل ) ح          

     

 

  

 

 

 .للصف الثامن من الكتاب المدرسي 92صفحة  2تمارين ومسائل سؤال واجب بيتي : 
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  حادث ظهور عدد زوجي 2حادث ظهور عدد فردي ، ح  1: ح  عند إلقاء حجر نرد مرة واحد: تمهيدينشاط 
  خاليةمجموعة   =    2ح   1حادثان منفصالن ألن  ح 2، ح 1ح

 

 

  

    : إذا كان. عند سحب كرة من صندوق به كرات حمراء اللون ، كرات صفراء اللون ، كرات زرقاء اللون : 1تدريب 
    حمراء اللونالكرة المسحوبة   حادث  2ح،               حادث الكرة المسحوبة صفراء اللون   : 1ح

 فيما يلي( أمام العبارة الصحيحة   ضع )  
 حادثان منفصالن     2،    ح    1)     (   ح 
 منفصالن  غير حادثان    2،    ح    1)     (   ح 
 

 

 

 ( 2ح    1جد  ل ) ح.  0.2( =  2، ل ) ح 0.7( =  1حادثين منفصلين ، ل ) ح 2، ح  1إذا كان  ح :  1 نشاط
 (  2(  +  ل ) ح 1(  =  ل ) ح 2ح    1:  ل ) ح الحل

 +   ......   = .......    =   ......(    2ح    1ل ) ح        

 ( 2ح    1جد :  ل ) ح   0.3( =  2، ل ) ح 0.4( =  1حادثين منفصلين ، ل ) ح 2، ح 1إذا كان  ح:2تدريب 

 

    .للصف الثامن من الكتاب المدرسي 90صفحة  5نشاط       :3تدريب 

 ( 12بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف:                                                       ب -قوانين االحتماالت الموضوع: 

 األهداف :
 .يجد احتمال حدوث اتحاد أو تقاطع حادثين منفصلين (1
 .ت الحوادث باستخدام تمثيل شكل فنيجد احتماال (2

 فإن    =   2ح    1حادثين منفصلين ح 2و ح 1أتعلم: إذا كان ح
 ( 1حل   صفر،2ح = ) 
 . (2( + ل ) ح1) ح (  =  ل2ح    1ل ) ح     

 الحادثان المنفصالن :    أتعلم:
 هما الحادثان اللذان ال يشتركان في أي عنصر من عناصر الفضاء 
    =   2ح    1العيني وال يمكن أن يحدثا في الوقت ذاته و يكون ح 

 2ح 1ح 
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 من الكتاب المدرسي. 91و  90( صفحتي  6نشاط ) واجب بيتي: 

 

لتجربة : أتأمل التمثيل المجاور بأشكال فن للفضاء العيني 2نشاط 
 ، ثم أكمل: 2، ح 1عشوائية والحوادث ح

  =}  1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8 {   

 ( = ...... 1،  ل ) ح  } 8،  6،  4،  2 { = 1ح

  ( = ...... 2ل ) ح  ، } 5،  2،  1 { = 2ح

 ( = ......2ح  1ل ) ح ،   } 2  { = 2ح  1ح  

    }  5، 1،  8،  6، 4، 2 { = 2ح    1ح

 ( 2ح  1ل ) ح   -(    2( + ل ) ح 1ل ) ح= ( 2ح    1حل )

   .....  +  .....   =-  ...... =   ..... 

 دًا على التمثيل المجاور، جد ما يلي:ممعت :4تدريب

 = ......... ( 1ل ) ح ،  }........ {.………= 1ح

 = ......... ( 2ل ) ح ،  }........ {.………= 2ح

 = ...... ( 2ح  1ل )ح،  }.........{= 2ح  1ح

 ، }.................................. {= 2ح1ح
 = .......... ( 2ح 1ل )ح

 

 

 

4 * 

8 * 

6 * 

1 * 

5 * 
2 * 

0 * 
7 * 

 2ح  1ح 

 

7 * 

8 * 6 * 

4 * 

5 * 

1 * 

0 * 
10 * 

 2ح  1ح 

 

2 * 

9 * 
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 جد ما يلي :  }   =}  1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6إذا كان   نشاط تمهيدي:

 عدد أولي : ............................... يمثل ظهور:  1ح -

 عدد غير أولي : ............................... يمثل ظهور 2ح -

 ( = ........  2( + ل )ح 1( = ........ ، ل )ح 2( = ........ ، ل )ح 1ل )ح -

 

 
 

  ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( =  . فإن  0.4ل ) ح ( = ( اذا كان 1أكمل:  :1نشاط 

( إذا كان ل) ح ( =  2
3
 ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( =  ، فإن     8

 ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( =  ، فإن    0.7ل) ح ( =   ذا كان( إ1أكمل :  : 1تدريب

ل) ح ( =  كان ( إذا2
4

  ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( =  ، فإن   11

 لقاء حجر نرد، إذا كان احتمال ظهور عدد زوجي هوفي تجربة إ: 2نشاط
3
 . جد احتمال ظهور عدد فردي؟ 6

نفرض  ح : ظهور عدد زوجي ومنه   ل) ح ( = الحل: 
3
6   

 ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( = : ظهور عدد فردي و منه    pويكون   
ما احتمال  0.6في تجربة سحب كرة من صندوق به كرات ملونة ، إذا كان احتمال سحب كرة حمراء هو : 2تدريب

 سحب كرة غير حمراء؟
 و منه ل ) ح ( = ...... :...............................نفرض  ح الحل: 
pومنها .................................... : 
 ...... = ........ -ل ) ح ( = ......  – 1ل) ح ( =   

 ( 13بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف: احتمال المتممة لحادث                                                      الموضوع: 

 األهداف :
 .المتممة لحادثيجد احتمال  (1

 أتعلم: إذا كان ح حادثًا في فضاء عيني ،فإن

 ( p)g . هو احتمال متممة الحادث ح و يعني احتمال عدم حدوث الحادث ح 

1 (p)g (p)g   ومنها(p)g 1 (p)g  
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)1إذا كان  :3نشاط  p)g 0.3  ،2( p)g 0.5  ،2 1( p p)g  0.2   :أجد 

  1أ ( احتمال حدوث ح
1 الحل: 1( p)g 1 ( p)g    .....- .......... = ..... 

  2ب( احتمال عدم حدوث ح

2 الحل: 2( p)g 1 ( p)g    .....- .......... = ..... 

 معًا  2و  ح 1ج( احتمال عدم حدوث الحادثين ح

2  الحل: 1 2 1( p p)g 1 ( p p)g     1 - ......... = ...... 

)1إذا كان  :3تدريب p)g 0.5  ،2( p)g 0.6  ،2 1( p p)g  0.3  :أجد 

   1أ ( احتمال عدم حدوث ح
1 الحل: 1000 000 1 ( p)g 1 ( p)g     

   2ب( احتمال حدوث ح

2 الحل: 2000 000 1 ( p)g 1 ( p)g     

  معًا  2و  ح 1ج( احتمال عدم حدوث الحادثين ح

2:  الحل 1 2 1000 000 1 ( p p)g 1 ( p p)g       
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)1إذا كان : 1نشاط  p)g 0.4  ،2( p)g 0.3  ،2 1( p p)g 0.1  :أجد 

2أ (  1( p p)g  
2 الحل: 1 1 2 1( p p)g ( p)g ( p p)g      ......- ....... = ...... 

1ب(  2( p p)g  
2 الحل: 1 2 1 2( p p)g ( p)g ( p p)g      ......- ....... = ...... 

)1إذا كان : 1تدريب p)g 0.5  ،2( p)g 0.8  ،2 1( p p)g 0.4   :أجد 

2أ (  1( p p)g  
2 الحل: 1( p p)g   ......- .........  = ......- ....... = ...... 
1ب(  2( p p)g  

1 الحل: 2( p p)g   ......- .........  = ......- ....... = ...... 

6إذا كان  :2تدريب 
7 1( p)g  ،4

7 2( p)g  ،3
7 2 1( p p)g  :أجد 

2أ (  1( p p)g  
2 الحل: 1( p p)g  ......- .........  = ......- ....... = ...... 

1ب(  2( p p)g  
1 الحل: 2( p p)g   ......- .........  = ......- ....... = ...... 

 ( 14بطاقة رقم ) 

 التاسعالصف: احتمال الفرق بين حادثين                                             الموضوع: 

 األهداف :
 .لحادثينالفرق يجد احتمال  (1

 حادثيـن في فضاء عيني ،فإن  2وح 1أتعلم: إذا كان ح
 2 1( p p)g 2و عدم حدوث  ح 1هو احتمال حدوث ح . 
 2 1 1 2 1( p p)g ( p)g ( p p)g    :وبالمثل فإن 

 2 1 2 1 2( p p)g ( p)g ( p p)g   
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 و كان 5: حادث ظهور عدد أقل من  1في تجربة القاء حجر نرد منتظم مرة واحدة ، إذا كان ح: 3نشاط 
2: حادث ظهور عدد فردي.  جد  2ح    1( p p)g  ،1 2( p p)g  

)1ومنها      } 4، 3، 2، 1  {=  5: حادث ظهور عدد أقل من  1ح الحل: p)g ....... 

)2ومنها    } 5، 3، 1 {: حادث ظهور عدد فردي   =  2ح    p)g ....... 

2ومنها     = ........... 2ح  1ح    1( p p)g  ...... 

2 1 1 2 1( p p)g ( p)g ( p p)g      .....- ....... = ....... 

2 1 2 1 2( p p)g ( p)g ( p p)g      .....- ....... = ...... 
 و كان 4: حادث ظهور عدد أقل من  1واحدة ، إذا كان حفي تجربة القاء حجر نرد منتظم مرة : 3تدريب 

2دون باق .  جد  3: حادث ظهور عدد يقبل القسمة على  2ح    1( p p)g  ،1 2( p p)g  

1000ومنها      }............   {=  4: حادث ظهور عدد أقل من  1ح الحل: ( p)g 

2000ومنها    }..............  {دون باق   =  3: حادث ظهور عدد يقبل القسمة على  2ح    ( p)g 

2ومنها     }..........  {=  2ح  1ح    1000 ( p p)g  

2 1 1 2 1000 000 000 ( p p)g ( p)g ( p p)g       

2 1 2 1 2000 000 000 ( p p)g ( p)g ( p p)g       

 

 

 

 

 

  

 
 من الكتاب المدرسي للصف الثامن  97صفحة  2و  1سؤالي  :نشاط بيتي

 :اعتمادًا على الشكل المجاور، أجد كاًل مما يلي :4تدريب

1) 2 10000000000 ( p p)g  
2) 1 20000000000 ( p p)g  

3) 10000000000 ( p)g 

4) 200000000 ( p)g 

7 * 

5 * 
0 * 

2 * 1 * 

 2ح  1ح 

 

8 * 
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 نشاط بيتي

 
 
 
 
 

               
 
 

 .تصنيف الكائنات الحية مو هفميعرف   -1
 .علم التصنيف يستنتج دور العلماء في تطور  -2
  .يميز بين مفهومي الجنس والنوع  -3
 

                

يتم تصنيف الكائنات الحية بناء على صفات مظهرية مشتركة بينها كالتشابه في الشكل والتغذية والمعيشة،  -1

 تسهيل دراستها ووضع األنواع المكتشفة حديثاً في مكانها المناسب.والهدف من ذلك 

 من العلماء الذين أسهموا في علم التصنيف:  -2

 أول من وضع مفهوم النوع. جون ري -ب       نباتات وحيوانات.الذي قسَّم الكائنات الحية إلى  أرسطو -أ

 فقد قّسم الكائنات الحية إلى خمس ممالك. ويتكر -د        أول من أضاف مفهوم الجنس.  كارلوس لينوس -ج

النوع هو الوحدة األساسية لعلم التصنيف ويضم أفراداً متشابهين في التركيب والوظيفة، وقادرين على مفهوم  -3

 زاوج فيما بينهم وإنتاج نسل خصب.الت

 الجنس هو مجموعة األنواع المتشابهة في صفات مشتركة بينها.مفهوم  -4

                          

 اكتب المفهوم العلمي: -         
 

 الحية بناء على صفات مشتركة بينها كالتشابه في الشكل وطريقة التغذية. ).......................( تقسيم الكائنات 
  

 اختر اإلجابة الصحيحة: -

 مجموعة أنواع من الكائنات الحية تشترك في صفات مشتركة بينها: -1
 الرتبة -د العائلة -ج الجنس -ب النوع -أ

 الوحدة األساسية لتصنيف الكائنات الحية: -2
 المملكة -د العائلة -ج الجنس -ب النوع -أ

               

  :)وفق بين العمود )أ( وما يناسبه من العمود )ب      

 أرسطو          -1
 جون ري -2
 كارلوس لينيوس -3
 روبرت ويتكر -4

 ( أول من وضع مفهوم النوع.....)
 ( قسم الكائنات الحية إلى خمس ممالك.....)
 ( صنف الكائنات الحية إلى نباتات وحيوانات. ....)
 ( أبو التصنيف وأول من وضع مفهوم الجنس.....)

 علل العبارة التالية تعلياًل علميًا صحيحًا:    
 .يعتبر كارلوس لينيوس أبًا لعلم التصنيف*       

 

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 نشاط بيتي

 العلمي المحتوى

 

 األهداف

 

 نشاط بيتي

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 نشاط بيتي

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 نشاط بيتي

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

 المحتوى العلمي

 

 نشاط بيتي

 األهداف

 

 الوحدة السابعة: تنوع الكائنات الحية وتصنيفها
 الكائنات الحية تصنيف

     (2تقويم )

     (3تقويم )
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 (2تقويم )

 األهداف

 

 المحتوى العلمي

 

 االسم العلمي للكائنات الحية

 (1تقويم )

 
 
 

 
 
 
 
 

 يكتب االسم العلمي لبعض الكائنات الحية. -1
 يعدد مستويات التصنيف. -2
 يصف التصنيفات الحديثة للكائنات الحية. -3

 

 

العلماء على اعتماد اللغة الالتينية في كتابة االسم العلمي الخاص لكل كائن حي، ويكتب بخط مائل أو بوضع  اتفق (1
 خط تحت كل مقطع عند كتابته باليد. 

، والثاني يدل على النوع ويبدأ بحرف ريتكون االسم العلمي من مقطعين: األول يدل على الجنس ويبدأ بحرف كبي (2

 .Homo sapiensلإلنسان هو  صغير مثل: االسم العلمي
المملكة الواحدة تضم مجموعة قبائل متشابهة والقبيلة تضم صفوف متشابهة بينما الصف يضم مجموعة رتب  (3

 متشابهة أما الرتبة فتضم العائالت المتشابهة والعائلة تضم أجناساً متشابهة والجنس يضم أنواعاً متشابهة. 
الحية إلى ثالث أقسام: وهي البكتيريا البدائية والبكتيريا وحقيقة النواة التي صنّف العالم فوستا وزمالؤه الكائنات  (4

 تضم كل من: )الطالئعيات والفطريات والنباتات والحيوانات(.

 أكمل العبارات التالية:* 

 الحية.اسم الكائن الذي ال يتغير بتغير اللغة ويميزه عن غيره من الكائنات  .. هو.............. (1
 وهذا يعني أن: Rosa gollicaاالسم العلمي للورد الجوري هو  (2

Rosa ....... بينما ......تشير إلى ،.......gollica .... تشير إلى.................. 
 اختر اإلجابة الصحيحة: -أ 

  :مجموعة الرتب المشابهة تسمى -1
 القبيلة -د              الصف -ج   العائلة -ب     الجنس -أ

 االسم العلمي للقط هو: -2

 felis Catus -د   Felis catus -ج   felis catus -ب     Felis Catus -أ

 وضع العالم فوستا نظام جديد للتصنيف؟اذكر السبب:    -ب
..……………………………………………………………………………………………  

 التالية: ناقش العبارة                      

  .عجز التصنيف القديم عن إيجاد مكان مناسب للفطريات 

..…………………………………………………………………………………………………… 

 نشاط بيتي
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 أن يعدد الطالب بعض أشكال البكتيريا.  -1
 البكتيرية.أن يصف الطالب تركيب الخلية  -2
 .مختلفة لتصنيف البكتيريا اً أن يحدد طرق -3

 
                                                   

نتاج  - تعد البكتيريا من الكائنات الحية بدائية النواة، وبعضها نافع لإلنسان ويستخدمها في صناعات مختلفة وا 
أن تصنف البكتيريا بعدة طرق  يمكن األمراض كما هو في قرحة المعدة والكوليرا.الهرمونات، ومنها ضار وتسبب 

 .الحركةمنها حاجتها لألكسجين، نوع التغذية، درجة الحرارة، الشكل، قدرتها على 
                         

      :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة           
  :البكتيريا العصوية اللولبية تسبب ....... عند اإلنسان  -1

 األنفلونزا -النوم العميق             د -قرحة المعدة          ج -الحروق                ب-أ  
 :تستخدم البكتيريا في حياتنا في  -2

 جميع ما سبق -د        تخزين األطعمة   -إنتاج الهرمونات      ج -صناعة األجبان        ب-أ             
         :أكمل الجدول اآلتي               

  الوظيفة العضية 
  المادة الوراثية

  األهداب، األسواط

  الرايبوسومات

 
  .فسر: تعد البكتيريا من الكائنات الحية بدائية النواة               

 ...............................السبب/ ............................................             
 

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

     (2تقويم )

 نشاط بيتي

 مملكة البدائيات 
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 يعرف النباتات الالوعائية.  -1
 .              يستنتج صفات النباتات الالوعائية -2
 أمثلة على نباتات ال وعائية.  يذكر -3

 
                                                   

 

 .تنقسم المملكة النباتية حسب وسيلة نقل المواد فيها إلى نباتات وعائية ونباتات ال وعائية 
 الخشب واللحاء( سميت النباتات الالوعائية بهذا االسم الفتقارها ألوعية ناقلة(. 
 .من النباتات الالوعائية الفيوناريا واألسفاغنوم   

                   

 اكتب المصطلح العلمي المناسب:               

 أوعية ناقلة، وتمتلك أشباه جذور وأشباه سيقان، وأشباه أوراق. ال تمتلك)...............( نباتات  -1

 أكمل الفراغ بالعبارات المناسبة: -أ                  

 ................... من أهم صفات النباتات الالوعائية ................. و 
 ....................... من النباتات الالوعائية ..................... و... 

 صحيحَا:فسر العبارة التالية تفسيرًا علميًا  -ب                  

  سم. 20ال يزيد طول النباتات الالوعائية عن 

 ......................................................................................../السبب            
 : ما النتيجة المترتبة على               

  احتواء الفيوناريا على أوعية ناقلةعدم. 

 النتيجة/..................................................................................                    

 النباتات الالوعائية  :المملكة النباتية

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

 نشاط بيتي

     (2تقويم )
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 (1تقويم )

  
 
 

               
 

 يفسر سبب تسمية النباتات معراة البذور بهذا االسم -1
 .يستنتج صفات المخروطيات -2
 يصنف النباتات مغطاة البذور اعتمادا على عدد فلقات بذورها. -3
 يعرف النباتات معراة البذور ومغطاة البذور. -4
 يقارن بين النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. -5
 

                                               
 .سميت بذلك ألن بذورها مكشوفة في مخاريط البذور يعتبر البلوط واألثل من النباتات معراة .1
تتميز المخروطيات بقوتها في تحمل الرياح، ومقاومة الجفاف، وانخفاض درجات الحرارة وتراكم الثلوج، وأوراقها  .2

 إبرية رفيعة مغطاة بمادة شمعية؛ مما يقلل من تبخر الماء من األوراق.
 تصنف النباتات مغطاة البذور إلى ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. .3
ومحيطاتها الزهرية ثالثية ، وأوراق طويلة تعرقها متوازي ،النباتات ذات الفلقة الواحدة ببادرة من ورقة واحدة تتميز .4

ومحيطاتها الزهرية وأوراقها قصيرة تعرقها شبكي، أو مضاعفاتها. أما ذات الفلقتين تتكون بادرتها من ورقتين، 
 رباعية أو خماسية ومضاعفاتها.

 المناسبة: بالكلمات ات التاليةأكمل الفراغ 

 ..............و.... ..............و.. ....المخروطيات ............ أمثلة من -1
 و.............. و.................. تتميز المخروطيات ب .................. -2
 ..............لأما مغطاة البذور تتواجد بذورها داخ تتواجد بذور النباتات معراة البذور في ................. -3

 :اآلتي أكمل الجدول            
 ذوات الفلقتين ذوات الفلقة الخاصية / نوع النبات

   البذور
   البادرة
   قةطول الور 

   في الورقة التعرق
   المحيطات الزهرية

   قطر الساق
                   
 ما الفرق بين النباتات المعمرة والنباتات الحولية مع ذكر مثال لكل منها؟                 

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

 النباتات البذريةالنباتات الوعائية: 

 األهداف

 

 المحتوى العلمي

 

     (2تقويم )

 نشاط بيتي
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 يصنف الحيوانات اعتمادًا على وجود العمود الفقري.  -1
 يعدد قبائل الالفقاريات. -2
 يعرف االسفنجيات. -3
 يعرف الالسعات. -4
 يقارن بين المساميات والالسعات من حيث طريقة التغذية والحركة. -5

 
                                                   

 
 تصنف الحيوانات إلى فقارية يوجد في جسمها عمود فقري، وال فقارية ال يحتوي جسمها على عمود فقري. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 الالفقاريات –الحيوانية  لكةممال
 المساميات( -)اإلسفنجيات اقبيلت 

الديدان  الجوفمعويات االسفنجيات

 المفلطحة

الديدان 
 االسطوانية

الديدان 

 الحلقية
الجلد  الرخويات

 شوكيات
 المفصليات

 مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال

قنديل 

 البحر
 االسفنج

 وتضم

دودة 

 األرض

الدودة 

 الشريطية
دودة 

 االسكارس
قنفذ  المحار

 البحر

 الحيوانات الالفقارية

 تشمل

 عديدة األرجل القشريات العنكبيات الحشرات

عصا  العقرب

 موسى
 النحل الجمبري

 مثال مثال مثال مثال
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 اكتب المصطلح العلمي المناسب:               

 )...............( أبسط أنواع الالفقاريات تغذيتها غير ذاتية يشبه جسمها اإلناء وفيها العديد من المسامات. -1
في نهاياتها )...............( الفقاريات تتكون من تجويف معوي يتصل بالخارج عن طريق الفم، لها أذرع  -2

 .تستخدمها لشل فريستهاخاليا السعة 

 علل ما يلي تعلياًل علميًا دقيقًا:                

 تعتبر االسفنجيات من أبسط أنواع الالفقاريات. -أ

 ................................................................................................السبب/ 

 يصنف حيوان الهيدرا من الالسعات.  -ب

 .................................................................................................السبب/  

 الجوفمعويات صيد فرائسها والدفاع عن نفسها.تستطيع  -ج

 السبب/ ..................................................................................................

 تسمية اإلسفنجيات بالمساميات. -د

 .............................السبب/......................................................................

 تسمية الجوفمعويات بهذا االسم. -ه

 السبب/ .................................................................................................

 

 ناقش العبارة:                  

   عند السباحة في البحر.سعافات األولية لإلينصح بأخذ الخل أو الليمون 

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

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

 

 

 

     (2تقويم )

 نشاط بيتي

 (1تقويم )
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 يتعرف طريقة اكتشاف البلهارسيا.  -1
 يصنف الديدان تبعا لمظهرها الخارجي. -2
 يستنتج طرق الوقاية من اإلصابة بالديدان الطفيلية. -3

 

                    
  متوفى بمرض البول الدموي سماها البلهارسيا اكتشف العالم بلهارس ديدان صغيرة في دم شخص

 وهي من الديدان المفلطحة.
  تعيش دودة اإلسكارس في أمعاء الحيوانات واإلنسان وتحصل على غذائها منها مسببة لها

 األمراض، وتصنف من الديدان االسطوانية.
  وتعيش دا  ة جيالمطهييدخل بيض الدودة الشريطية لجسم اإلنسان من خالل تناول اللحوم غير ،

 في أمعاء اإلنسان مسببة األمراض، وتصنف من الديدان المفلطحة.
 .يعتبر العلق الطبي من الديدان الحلقية التي تتغذى على دماء الكائنات الحية                           

 :أكمل الفراغ بالعبارات المناسبة                

 ...........و..............و..... ..............هي قبائلتصنف الديدان إلى ثالث  -
                      من الديدان النافعة لإلنسان والبيئة ....................... -

   ماذا يحدث:                    

 .تناول لحوم المواشي غير المطهية جيدا     -1
............................................................................................... 

 . ا  تناول النباتات الورقية دون غسلها جيد -2
................................................................................................. 

 :تعلياًل علميًا صحيحاً  علل          

 .العلق الطبي ضار لألسماك إال أنه مفيد لإلنسان -1              

 ............................................................................السبب/ ...................

 الحلقية( -االسطوانية -ن )المفلطحة قبائل الديدا

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

     (2تقويم )

 نشاط بيتي
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 جلد شوكيات اعتمادًا على مظهرها الخارجي. اللرخويات و ا صنف قبيلتيي (1
 يستنتج صفات الرخويات. (2
 يستنتج صفات الجلد شوكيات. (3
 يذكر أمثلة على كل منها. (4
   يقترح حلوال لمقاومة آفة الحلزون.      (5

 

  ،حيث تتميز بجسم ناعم كاألخطبوط، وبعضها له غطاء خارجي يصنف الحبار والحلزون من قبيلة الرخويات
 كالمحار.

 .يتكون جسم الرخويات من الرأس والقدم والكتلة الحشوية 
 .يغطي جسم الجلد شوكيات جلد سميك عليه أشواك مثل نجم البحر، وقنفذ البحر 
 يماويا  باستخدام مبيد خاص.ك يعد الحلزون من الرخويات التي تتلف المحاصيل، ويمكن التخلص منها يدويا  أو 

                                       
 أكمل الفراغ بالعبارات المناسبة:        

من أهم خصائص الرخويات أنها تتميز بجسم ............ مثل ............. و.................، وبعضها 
 ................لها.............. مثل ............ و 

تتميز الجلد شوكيات بحركة ............... يغطي جسمها .................... من األمثلة عليها 
 ...................... و.......................

 انتشار الحلزون على المحاصيل الزراعية.  -1   ماذا يحدث:              

.................................................................................... 
 دخول جسم غريب بين جسم المحار وصدفته.  -2

....................................................................................        
 :للرخويات والجلد شوكيات أهمية اقتصادية وغذائية. ناقش العبارة 

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

 الجلد شوكيات( -)الرخويات  اقبيلت

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

     (2تقويم )

 نشاط بيتي
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 يعرف المفصليات.  -1
 يصنف أنواع المفصليات. -2
 من أنواع المفصليات يذكر أمثلة على كل نوع -3

 
                             

 

 تعتبر المفصليات أكبر قبيلة من حيث العدد في المملكة الحيوانية حيث تضم أكثر من مليون نوع. -1
 تتميز المفصليات بأجسام وأقدام متمفصلة. -2
 وعديدة األرجل والقشريات والحشرات )الحظ المخطط(. تتكون المفصليات من العنكبيات -3
 من المفصليات النافعة النحل والجمبري، أما العقرب وعصا موسى تعتبر من المفصليات الضارة. -4

                         

 اكتب المصطلح العلمي المناسب:             
 )..............( أكبر قبيلة في المملكة الحيوانية، أجسامها وأقدامها متمفصلة. (1
 .رأس والصدر والبطن ولها ستة أرجل.....( مفصليات يتكون جسمها من ال...)...... (2

 أكمل الفراغ بالعبارات المناسبة:                

 ويصنف عصا موسى وأم أربع وأربعين منيعتبر النحل من الحشرات................  (1
 ...........................المفصليات 

 من القشريات ويستخدم كغذاء لإلنسان .......................... (2

 :لما يأتي تعلياًل علميًا دقيقاً  علل *                   

 مكافحة عصا موسى من قبل المزارعين. (1
..……...............................................................................................   

 قارن بين أنواع المفصليات من حيث عدد األرجل واألمثلة. (2
..……............................................................................................... 

 قبيلة المفصليات

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

     (2تقويم )

 نشاط بيتي
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 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

  
 

 
 

               
 

      الفقاريات بهذا االسم.يذكر سبب تسمية   -1
 يتعرف الطالب الى مجموعات الفقاريات.  -2
    يذكر الطالب األساس الذي بني عليه تصنيف األسماك.                 -3
 يوضح خصائص األسماك الغضروفية والعظمية.  -4

                                   
 

 الفقاريات تحتوي على عمود فقري، بينما الالفقاريات ال تحتوي. .1
 الثدييات(.زواحف، الطيور، األسماك، والبرمائيات، ال) فكيات التي تضم صفوفالتشمل الفقاريات االفكيات، وال .2

 الهيكل الدعامي اعتمد لتصنيف األسماك إلى غضروفية وعظمية. .3

 -العلمي: اكتب المصطلح                 

 حيوانات تحتوي أجنتها على حبل ظهري. )..................(  -1
 كالهما.)..................( حيوانات تحتوي على عمود فقاري يتكون من عظام أو غضاريف أو  -2
 )..................( حيوانات تتغير درجة حرارة جسمها بتغير درجة حرارة الوسط. -3
 )..................( حيوانات درجة حرارة جسمها ثابتة. -4

 -المطلوب: قارن بين األسماك الغضروفية واألسماك العظمية حسب               

 ……………………… السبب:/ لألسماك العظمية مثانة عوم هوائية -1  علل لما يأتي:                 
 ........................................................ السبب:/ فتحتان أنفيتانالعظيمة يوجد لألسماك -2

 األسماك العظمية األسماك الغضروفية وجه المقارنة

   الهيكل الدعامي

   موقع الفم من الرأس

   غطاء الجلد

   نوع الدم

   أمثلة

 (1تقويم )

 (2تقويم )

 نشاط بيتي

 :الفقاريات –الحيوانية  ملكةالم
 )األسماك الغضروفية واألسماك العظمية( اقبيلت 
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 يتعرف الطالب خصائص البرمائيات.  -1
   يذكر الطالب أمثلة على البرمائيات.  -2
 يحدد الطالب بعض خصائص الزواحف.   -3
                 يذكر الطالب أمثلة على الزواحف.  -4

 

 
 
 
 
 
 

 أكمل جدول المقارنة التالي:             
 الزواحف البرمائيات المقارنة

   غطاء الجسم
   طريقة التنفس

   نوع الدم
 -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:               

 -أحد هذه الحيوانات ال ينتمي الى الزواحف:  -1
 السلحفاة -األفعى                     د -السلمندر               ج-التمساح               ب-أ

 أحد الزواحف التالية يتكون قلبها من أربع حجرات: -2
 ليس مما ذكر    -د                   التمساح -الحرباء                ج -السلحفاة              ب-أ

 ....................................................يت البرمائيات بهذا االسم؟ السبب.سم -1 فسر/       
 ....................السبب...............................؟ تعد البرمائيات والزواحف من ذوات الدم البارد-2

  يوجد خمسة أنواع من البرمائيات في فلسطين منها العالجم
 والسلمندريات والضفادع.

  تتكاثر الضفادع بوضع البيض في البرك والمستنقعات ولها
 جلد رطب.

 .تتنفس الزواحف بالرئتين وجسمها مغطى بحراشف قرنية ميتة 
 ف زوجين من األطراف وبعضها عديم تمتلك بعض الزواح

 األطراف مثل الحيات والثعابين.

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

 نشاط بيتي

 :الفقاريات
 )البرمائيات والزواحف( اقبيلت



 14الصفحة  م2020 – التاسعللصف  والحياةالمادة االستدراكية في العلوم 
 

 

 
 

 .أن يصنف الطالب الثدييات -2أن يذكر الطالب بعض خصائص الثدييات.        -1
                   

 

 

 
 

 -: ما يأتيأكمل          

 .......................... و .............. و..........تقسم الثدييات حسب طريقة التكاثر إلى ....... -1
............... .بينما الكنغر من الثدييات.... ..................يصنف حيوان خلد الماء من الثدييات   -2

   ....... فهو من الثدييات المشيمية...........أما..........
   

  -يصنف الحوت مع أحد الحيوانات التالية:   -1
 التمساح -السلمندر                د -البومة             ج -األسد               ب -أ

  -أكثر الثدييات التالية تطورًا:  -2
 خلد الماء -آكل النمل الشوكي        د -الماعز             ج -الكنغر              ب -أ

 -التالية يعد من الثدييات األولية: أحد الحيوانات  -3
 )ب+ج( -خلد الماء            د -أكل النمل الشوكي       ج -الخفاش            ب -أ

 -نسان: ليها اإل إأي التصنيفات اآلتية ينتمي  -4
 الالفقاريات -ج الثدييات المشيمية      د    الثدييات الكيسية -الثدييات األولية       ب-أ

  
 تعد الثدييات من ذوات الدم الحار. -1

 ................................................................................السبب................

        االسم. سميت الثدييات المشيمية بهذا -2
 ..................................................................................السبب.............

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة
الصحيحة:

 - علل لما يأتي:

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

 نشاط بيتي

 قبيلة )الثدييات(: الفقاريات
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  يعدد الطالب فوائد ومضار الشمس. .1
  يقارن الطالب بين الكون والمجرة والنظام الشمسي. .2
 الطالب الطبقات التي تتكون منها الشمس. يعدد .3

 
 

بالرغم من الفوائد العظيمة ألشعة الشمس في توفير الضوء والحرارة والطاقة، إال أن بعض اإلشعاعات الضارة مثل  -
 األشعة الفوق بنفسجية تسبب سرطان الجلد.

 حيث ينتمي النظام الشمسي لمجرة درب التبانة.الكون الواسع يتكون ماليين المجرات،  -

                                -علل لما يأتي:       
 للشمس فوائد عظيمة ولكن ينصح بعدم التعرض ألشعتها وقت الظهيرة. 

 السبب/..............................................................................................

                       -اكتب المفهوم العلمي الدال على كل من العبارات التالية:              

 .عدد كبير من المجرات)......................( فضاء واسع ممتد يحتوي على  -1
 )......................( المجرة التي ينتمي لها النظام الشمسي. -2
 )......................( يتمثل في الشمس والكواكب الثمانية التي تدور حولها.  -3

        

  -أكمل العبارات التالية:               
 

 الوحدة المستخدمة في تحديد المسافات في النظام الشمسي هي ....................... -1
 بعد األرض عن الشمس ..........................  وحدة فلكية. -2
 تسارع جاذبية الشمس يساوي .......................... ضعف جاذبية األرض. -3
 ..... و ......................تتكون الشمس بشكل رئيسي من غازي ................. -4

 
  

            

 (1تقويم )

 (3تقويم )

 األهداف

 

 المحتوى العلمي

 

 (2تقويم )

 الوحدة الثامنة: النظام الشمسي/ الشمس
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 النظام الشمسي 
 الشهب والنيازك والقمر

 
 
 
 

 يقارن الطالب بين الكواكب من حيث درجة الحرارة والبعد عن الشمس. -1

 يقارن الطالب بين الشهب والنيازك. -3    يقارن الطالب بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية.  -2

 .يقارن الطالب بين المد والجزر -5                              يعدد الطالب خصائص القمر. -4  

.  

             
 تدور كواكب النظام الشمسي حول الشمس في مدارات إهليلجيه حيث تقع الشمس في بؤرة المدار. -
 الخارجية.الكواكب األربعة القريبة من الشمس تسمى الكواكب الداخلية أما البعيدة فتسمى  الكواكب -
الشهب والنيازك من مكونات النظام الشمسي فهي أجسام صخرية وفلزية تحترق عند دخولها الغالف الجوي،  -

 يازكفاألجسام الصغيرة منها تحترق كليا  في الجو وتسمى شهب أما األجسام الكبيرة فتسمى ن
 يوم. 29.5القمر تابع لألرض حيث يدور حول نفسه وحول األرض كل  -
 .أو المحيط والجزر هو انخفاض منسوب مياه البحر أو المحيط، المد هو ارتفاع منسوب سطح مياه البحر -

  -أكمل العبارات التالية:                 

 مدارات.......................الشكل.تدور الكواكب حول الشمس في  .1
تكون سرعة الكوكب أكبر ما يكون عندما يمر في نقطة ..................  في مداره حول الشمس بينما  .2

 عندما يمر الكوكب في نقطة................تكون سرعته أقل ما يمكن.
 أقل سرعة مدارية هو ........... الكوكب الذي له أكبر سرعة مدارية هو ............ والكوكب الذي له .3
 .............هو تابع لألرض ذو طبيعة صخرية يدور حول االرض في مدار..............الشكل. .4

 
 -اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  -أ

 أول الكويكبات اكتشافًا وأكبرها قطرًا:(  1

 ج( الزهرة                د( األرض           ب( سيرس             المريخ        -ب
 أجسام صخرية صغيرة الحجم وكثيرة العدد وتقع بين المريخ والمشتري: (2

 د( النيازك       ج( الشهب                    الكواكب          ب( الكويكبات     -أ
 نيوتن فان وزنك على سطح القمر: 600كان وزنك على سطح األرض  إذا (3

 نيوتن 6نيوتن             د( 60ج(        نيوتن       100ب(         نيوتن 10 -أ

 (1تقويم )

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (2تقويم )

 األهداف
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   النظام الشمسي/ ارتياد الفضاء
 
 

               
 

 يستنتج تعريف التلسكوب.  (1
  يتعرف أهمية تلسكوب هابل. (2
 يستنتج مبدأ عمل الصاروخ الفضائي.  (3
 يعدد أجزاء الصاروخ األساسية.  (4

                

 
 

 تبدو قريبة. أداة تستخدم لتجعل األجسام البعيدة جدا   بالتلسكو  -
يعد تلسكوب هابل من أشههر التلسهكوبات الضهخمة وترجهع أهميتهه لقدرتهه علهى تصهوير الفضهاء الخهارجي  -

 ونقل الصور الى حواسيب ضخمة على األرض. 
 الصاروخ الفضائي على قانون نيوتن الثالث. إطالقيعتمد  -
 الوقود، الحمولة.    الهيكل، هي: جزاء الرئيسية للصاروخاأل -

                                              
 اكتب المصطلح العلمي: -أ  

                         

 لتجعل األجسام البعيدة جدا  تبدو قريبة...................( أداة تستخدم ) -1

 ..................( لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في االتجاه. ) -2

 أهمية استخدام التلسكوب في علم الفلك.*  علل ما يلي: -ب
 ........................................................................................ السبب:

 

   :أكمل الفراغ بعبارات علمية مناسبة -أ        

من أهم التلسكوبات الفضائية تلسكوب ................. وهو محمول على ......................  -1
 منذ عام ........... م.ويدور حول األرض 

 يعتمد إطالق الصواريخ من المنصات األرضية على قانون ................... -2

 .طالق تلسكوب هابل في مدار ثابت بعيدًا عن سطح األرضإ*  :علل ما يلي-ب      

 ...................                 ...السبب: .....................................................................

 األهداف

 

 المحتوى العلمي

 

 األهداف

 

 (1تقويم )

 (2تقويم )
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 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: -أ
 أول رائد فضاء مشى على سطح القمر: -1
 ب( صحيح، )أ -د      جاليليو جاليلي  -إدوين باز ألدرين    ج -ب       نيل آرمسترونغ    -أ

 لإلفالت من الجاذبية األرضية يتم االنطالق للفضاء بواسطة: -2
 التلسكوبات الفضائية -د         رواد الفضاء -ج      الصواريخ    -المركبات الفضائية   ب -أ

 
 / أكمل المخطط التالي  -ب

 

 

 

 و /ماذا يحدث ل

  من كتلته %40أصبحت نسبة حمولة الصاروخ تزيد عن. 

 ......................................................................................................نتيجة: ال

                       
 
 
 

 

أجزاء الصاروخ األساسية

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

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

 (3تقويم )

 نشاط بيتي
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 2                                                  م0202/0202الفصل األول   – التاسعالصف  -ت االجتماعٌة الدراسا -التعلم االستدراكً 
 

 
 ( 1 بطاقة رقـ )

 الثورة الفرنسية : الخامس الدرس                                                         الرابعة: الوحدة
 بياف نتائج الثورة الفرنسية.   .   2 .أسباب الثورة الفرنسية توضيح. 1ؼ: اىداأل 
 ية.استنتاج أثر الثورة الفرنسية عمى الدوؿ األوروب.           3 

 .أسباب الثورة الفرنسية( 1نشاط رقـ )
 

 

 

 

 
 

 ضع خطأ تحت اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:
 ( 1877 – 1879 – 1788 – 1789)         . قامت الثورة الفرنسية عام.........................م  1 
 يةمن األسباب ... لمثورة الفرنس . استبداد الممكية الفرنسية وانتشار الفساد2

 الفكرية(-االجتماعية -االقتصادية –)السياسية                                                               
 . تأثر الفرنسيين بالمفكرين والفالسفة الفرنسيين من أسباب الثورة الفرنسية ...3

 الفكرية( – االجتماعية -االقتصادية –)السياسية                                                           
 (  أ+ب معاً –الشاي-الدخل -. )  الممح ....... من الضرائب التي فرضت عمى الشعب الفرنسي ...........4

 :و( نتائج الثورة الفرنسية / تأمؿ الشكؿ التالي ثـ أجب  عف ما يمي2)نشاط رقـ

 
 بية أثر الثورة الفرنسية عمى الدوؿ األورو ( 3نشاط رقـ )

 اقرأ النص التالي ثـ أجب  عف األسئمة التي تميو:
 

 أسباب قٌام الثورة الفرنسٌة:

 ولة أسباب سٌاسٌة: استبداد الملكٌة الفرنسٌة وفساد الحكام وسٌطرة رجال الدٌن والنبالء على موارد الد -1

 ، وتشكل غالبٌة المجتمع.التمٌٌز المجتمعً بٌن الطبقة األرستقراطٌة وعامة الشعب اجتماعٌة:أسباب  -2

ومونتسكٌو وجان جاك روسو( التً كانت تدعو  )فولتٌرأسباب فكرٌة: التأثر بأفكار الفالسفة أمثال  -3
 وارساء مبادئ العدللإلصالح الشامل فً مناحً الحٌاة وفصل السلطات الثالث ومهاجمة االستبداد 

 ، مثل ضرٌبتً الملح والدخل.أسباب اقتصادٌة: األزمة المالٌة وفرض الضرائب على المواطنٌن -4

 

 ةالتي ترتبت عمى: الثور  جما النتائ
 الفرنسية؟

النتائج:...................................
..........................................

..........................................
............................. 
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 أجب بنعـ أو ال:
 ( تعتبر مبادئ الثورة الفرنسية ذات مرجعية سياسية واجتماعية في العالم المعاصر.    )  . 1
 رحبت جميع الدول األوروبية بالثورة الفرنسية ووقفت بجانبها. . )      (2 

 كل ما سبق( –هولندا –إسبانيا  –وروبية التي شكمت تحالفًا ضد الثورة الفرنسية. )بريطانيا من الدول األاختر: 
 صحح ما تحتو خط:

 لجنة اإلنقاذ العام الفرنسية. ميرابو)..............................( قاد  .1
 .سبيرووبير م 1795)..............................( من أبرز زعماء حكومة اإلدارة سنة  .2
 :نشاط ختامي 

 ؟م بيوم الحرية1789تموز  14تسمية يوم  .1:بـ تفسر
 .. ..................................السبب: ............................................................

 م؟1789سقوط سجن الباستيل في فرنسا عام  ما النتيجة المترتبة عمى:
 ................................................................................النتيجة: ..................

 .بـ تفسر تعتبر األزمة المالية السبب المباشر لمثورة الفرنسية أ. بيتي:ال  واجبال

 ............اإلجابة: .......................................................................................

 ..........................................الفرنسية؟ إلييا دعاة الثورة ىاذكر أىـ المبادئ التي دعب.       

 

 )  2)بطاقة رقـ 

 االستعمار األوروبي في الوطف العربي  : وؿاأل  الدرس                                 الخامسةالوحدة: 
 االستعمار. مفيـو التعرؼ إلى. 1ؼ: اىداأل
 .دوافع االستعمار ذكر. 2          

 أشكاؿ االستعمار. تعداد. 3          

 عما يمي: أجب النص التالي ثـ  اقرأ مفيـو االستعمار /( 1نشاط رقـ )
 

 
االستعمار: هو استيالء دولة قوية أو جماعة منظمة من الناس عمى دولة أخرى واخضاعها بالقوة 

 من أجل التوسع والسيطرة، لنهب ثرواتها ومواردها وتسخير طاقات أفرادها لصالحها.

 

ساءت العالقة بيف أوروبا وفرنسا بسبب نجاح الثورة الفرنسية وانتشار مبادئ الحرية والمسػاواة  حيػث شػكمت 
أوروبا تحالفا قويا ضد فرنسا  فشكمت فرنسػا لجنػة إنقػاذ عػاـ بقيػادة )روبيسػبيرو( حيػث قػاـ باعػداـ معارضػي 

 ـ   وكاف نابميوف بونابرت أبرز زعمائيا.1975وبعد مقتمو جاءت حكومة اإلدارة سنة الثورة  
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     دولة  ى، أو جماعة منظمة من الناس عمهو استيالء دولة قوية )........................( اكتب المصطمح:

خضاعها بالقو                                                ة، ونهب خيراتها.أخرى، وا 

 عما يمي : أجبثـ  ةالتاليالفقرة  اقرأدوافع االستعمار / ( 2نشاط رقـ )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اختر االجابة الصحيحة: . أ
 .من الدوافع االقتصادية لالستعمار األوروبي لموطن العربي .1

 الزيادة السكانية( ةالتخمص من مشكم –البحث عن أسواق لتصريف منتجاتها  –حي )نشر الدين المسي 
 . من المضائق التي خضعت لسيطرة بريطانيا عمى طول طريق الهند:2

 جميع ما ذكر صحيح(  –مضيق باب المندب  –) مضيق جبل طارق                                     
 لصحي في أوروبا؟التقدم ا :ما النتيجة المترتبة عمى . ب

 النتيجة: .............................................................................................
 المقابؿ : أجب مؿ الشكؿ التالي ثـ أشكاؿ االستعمار/تأ( 3نشاط رقـ )

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تعماردوافع االس

، والبحث عن أسواق جدٌدة لتسوٌق دوافع اقتصادٌة: تأمٌن دول أوروبا المواد الخام الالزمة لصناعتها -1
 .منتجاتها

، مثل سٌطرة برٌطانٌا على السٌطرة على المواقع المهمة والمضائق البحرٌةٌهدف على  عسكرٌة:دوافع  -2
  ومضٌق جبل طارق.المضائق والممرات على طول طرٌق الهند مثل مضٌق باب المندب 

أدى التقدم الصحً إلى انخفاض معدل الوفٌات وزٌادة فً عدد الموالٌد مما أدى لزٌادة عدد دوافع سكانٌة:  -3
مشكلة الزٌادة السكان الذي اهم فً انتشار البطالة مما دفع الدول األوربٌة للبحث عن أراٍض جدٌدة لحل 

 السكانٌة فً أوروبا. 

 .المسٌحً والثقافة الغربٌة فً العالمدوافع تبشٌرٌة: نشر الدٌن  -4

 الدافع القومً: بروز الشعور بالقوة والسٌطرة بعد نجاح الحركات القومٌة فً أوروبا. -5

 

 

 

 

 أشكال االستعمار:
 العسكري: وهو أقدم أشكال االستعمار االحتالل. 1
 . السيطرة االقتصادية: ظهرت بعد الثورة الصناعية.2
 مستعمر في شئون الدولة الخارجية ويترك . نظام الحماية: تحكم ال3

 ، مثل: خضوع تونس تحت حماية لحكومتها المحميةالشئون الداخمية 
 م.1883عام  بموجب معاهدة الحماية فرنسا

 . نظام االنتداب: وهي قيام الدول االستعمارية بإدارة شئون المستعمرات بحجة النهوض بها.4
م المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عمى األقاليم المشمولة باالنتداب . نظام الوصاية: استحدثته هيئة األم5

 بذريعة الوصول بها لالستقالل.
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 اكتب الداؿ عمى العبارات اآلتية 
 .يتمثل في السيطرة المباشرة من خالل استخدام السالح دم أشكال االستعمارأق (..................) .1
 ( قيام الدول االستعمارية بالتحكم في الشؤون الخارجية لدولة أخرى مع بقاء حكومتها..................) .2

 .المحمية إلدارة شؤونها الداخمية
الحرب العالمية الثانية عمى األقاليم المشمولة  ( نظام استحدثته هيئة األمم المتحدة بعد..................) .3

 .بنظام االنتداب بذريعة الوصول إلى االستقالل
 نشاط ختامي:

  بنعـ أو ال:أجب 
 .( االستعمار ظاهرة بشرية قديمة تعود جذورها إلى عصور ما قبل التاريخ   )  . 1
 .مع الكشوف الجغرافية ( نمت حركة االستعمار حديثاً    )  . 2
 .وروبا دفع بها الستعمار مناطق جديدةأ( انتشار البطالة في    )  . 3

 
 
 
 
 
 

 ( 3 بطاقة رقـ )

 التنافس االستعماري عمى الوطف العربي: الثاني الدرس                                 الوحدة: الخامسة 
 .األطماع االستعمارية األوروبية في الوطف العربي بياف. 1ؼ: اىداأل 

 .الدوؿ االستعمارية التي سيطرت عمى الوطف العربي ذكر. 2              
 نتائج التنافس االستعماري االوروبي وآثاره عمى الوطف العربي. توضيح. 3             

  جيب:تيتيف ثـ ناآل الحظ الخريطتيفناألطماع االستعمارية األوروبية في الوطف العربي /( 1نشاط رقـ ) 

 الوطن العربي؟أين ظهر االستعمار االستيطاني في  بيتي:الواجب ال

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

. مناطق النفوذ: تمثمت في سيطرة الدولة االستعمارية في جزء من أراضي الدول األخرى مثل النفوذ 6
 البريطاني جنوب شبه الجزيرة العربية.

من الغرباء عمى أراضي ليست لهم والعمل عمى طرد سكانها  . االستيطان: وهي سيطرة مجموعة7
 األصميين والعمل عمى إبادتهم كما فعل المستعمر األوروبي مع الهنود الحمر في أمريكا الشمالية.

 . الغزو الثقافي: وهو أخطر أنواع االستعمار يستهدف العقل والفكر.8
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  :يمي عما أجب 
 الوطن العربي .........و........... امن أهم المنافذ البحرية التي يسيطر عميه أكمل الفراغ:أ. 
 ألهمية االقتصادية لموطن العربي؟ا. 1 بـ تفسر:-ب

 ...............................................................................السبب. -       
  وروبية في الوطن العربي؟رية األوافع الدول االستعماد -2

 ...................................................................................... السبب: -
 الدوؿ االستعمارية التي سيطرت عمى الوطف العربي /نالحظ الخريطة ثـ نجيب :  (2) نشاط رقـ

 

 

 

 
 

 

 مف خالؿ فيمؾ لمخريطة: أكمؿ الجدوؿ
 المنطقة تعماراالس

       إيطاليا
       بريطانيا

       فرنسا
 عما يميو: أجب النص التالي ثـ اقرأ ( نتائج االستعمار األوروبي وآثاره عمى الوطف العربي /3نشاط رقـ )

 

 

 

 

 آثار االستعمار األوروبي ونتائجو
 سياسية : تجزئة الوطف العربي لكيانات ودويالت صغيرة تفصؿ بينيا حدود مصطنعة. -1
 مدوؿ العربية.اقتصادية : التبعية االقتصادية ل -2
 ىمية .اجتماعية : ظيور النعرات الطائفية والمذىبية والحروب األ -3
 فكرية : ظيور مفكريف عرب يدافعوف عف سياسة االستعمار ويتحدثوف بمسانو. -4

. 
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 أ. اذكر آثار االستعمار األوروبي عمى الوطف العربي؟
 ................................................................................................ اآلثار:

 أكمؿ الفراغ: . ب
 تمثمت اآلثار السياسية لالستعمار األوروبي عمى الوطن العربي في.................................. -1
 عربي .وروبي عمى الوطن التعتبر ........................من اآلثار االقتصادية لالستعمار األ-2
 سببت ..............و.................و................صراعات كثيرة في الوطن العربي .-3
 .............العربي في ...................... نتمثمت اآلثار الفكرية لالستعمار األوروبي في الوط-4

 نشاط ختامي:
 قابؿ الحدث باآلثار االستعمارية:  

 تعماريةاآلثار االس الحدث م
 )      ( اآلثار السياسية ربط العمالت المحمية بالعمالت األجنبية.  .1
 )      ( اآلثار االقتصادية ظهور النعرات الطائفية واإلقميمية والمذهبية.  .2
 )      ( اآلثار الفكرية تجزئة الوطن العربي إلى دويالت صغيرة  .3
 اآلثار االجتماعية)      (  ظهور مفكرين عرب يتحدثون بمغة الغرب.  .4

 : ضعف الدولة العثمانية؟ما النتيجة المترتبة عمى
 النتيجة: ................................................................................................

 
 (4بطاقة رقـ )

 الفرنسية عمى مصر وبالد الشاـ الحممة : الثالث الدرس                                الخامسةالوحدة: 
 .أىداؼ الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشاـ  ذكر. 1ؼ: اىداأل 

 .تفسير توجو الحممة الفرنسية إلى فمسطيف. 2              
 استنتاج أثر الحممة الفرنسية ونتائجيا عمى مصر وبالد الشاـ .3              

 عف األسئمة : أجب ثـ  الفقرة  التالية  اقرأ عمى مصر وبالد الشاـ /أىداؼ الحممة الفرنسية  (1)نشاط رقـ 
 

 

 

 
 

 

 :كان لمحممة الفرنسية عمى مصر بقيادة نابميون العديد من األهداف منها 
 صر الجغرافي.أهداف استراتيجية: تمثمت في أهمية موقع م -1
 أهداف اقتصادية: طمع الفرنسيين في خيرات مصر. -2
 أهداف سياسية: رغبة رجال السياسة الفرنسيين في التخمص من منافسة نابميون في فرنسا. -3
  أهداف ثقافية: نشر مبادئ الثورة الفرنسية والثقافة الفرنسية في العالم. -4
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 قابؿ أىداؼ الحممة الفرنسية بالحدث المرتبط بيا:  

 

 عف األسئمة : أجب الفقرة التالية ثـ  اقرأ ممة الفرنسية إلى فمسطيف /أسباب توجو الح (2نشاط رقـ )
 

 

 

 

 

 أكمؿ الفراغ :
 تصدى حاكـ مدينة عكا ................... لمحممة الفرنسية. -1
 دمر اإلنجميز األسطوؿ الفرنسي في معركة ................. عاـ ...............  -2

 عف األسئمة:  أجبالفقرة التالية ثـ اقرأ ائجيا عمى مصر وبالد الشاـ /أثر الحممة الفرنسية ونت (3نشاط رقـ )
 
 
 
 

 

 

 التي ترتبت عمى : الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشاـ ؟ جما النتائالسؤاؿ الرابع : 

 ....................................................................................... النتائج :    

  اختر اإلجابة الصحيحة: .أ نشاط ختامي:

 من األهداف .............. لمحممة الفرنسية. ومة الفرنسية التخمص من منافسة نابميونكرغبة الح. 1
 االستراتيجية( –االقتصادية  –الثقافية  –)السياسة                                                         

 عبسان ( –يافا –أريحا  –) نابمس سميت بجبل النار لتصديها لقوات الحممة الفرنسية مدينة فمسطينية . 3

 األحداث أهداف الحممة الفرنسية م
 ومة الفرنسية التخمص من منافسة نابميون.ك)     ( رغبة الح األهداف االستراتيجية  .1
 ( نشر الثقافة والمدنية الفرنسية ومبادئ الثورة الفرنسية.  )    األهداف االقتصادية  .2
 )     ( الطمع في خيرات مصر والتحكم بالطرق التجارية العالمية. األهداف السياسية  .3
 )     ( موقع مصر المهم وقطع الطريق بين إنجمترا ومستعمراتها في الهند. األهداف الثقافية  .4

االستراتيجي وموقع فمسطين  م،1798قير عام يعد تدمير اإلنجميز لألسطول الفرنسي في معركة أبي 
نابميون في القضاء عمى حاكم عكا أحمد باشا الجزار، من أبرز أسباب الحممة الفرنسية عمى  ورغبة

 فمسطين وبالد الشام.
 ونظراً قوات الحممة الفرنسية عمى بالد الشام،  في مواجهة شارك الفمسطينيون بقيادة أحمد باشا الجزار

 مدينة عكا وبسالة المدافعين عنها فشمت الحممة الفرنسية من تحقيق أهدافها. لحصانة أسوار

 آثار الحممة الفرنسية ونتائجيا 
 .في الشرؽ سياسية : انتياء عزلة العالـ العربي وزيادة نشاط بريطانيا التجاري -1
 ثقافية: إثارة الوعي القومي والتعرؼ عمى الحضارة الغربية. -2
 العالـ إلى أىمية موقع مصر وبالد الشاـ.استراتيجية: لفت أنظار  -3
 حضارية: تدمير وسرقة العديد مف اآلثار القومية. -4

. 
 

 

 

 



 8                                                  م0202/0202الفصل األول   – التاسعالصف  -ت االجتماعٌة الدراسا -التعلم االستدراكً 
 

 (5بطاقة رقـ )
 نياية الحكـ العثماني : الرابع  الدرس                                                الخامسة الوحدة: 

   .عوامؿ ضعؼ الدولة العثمانية تفسير. 1ؼ: اىداأل 
 .أسباب دخوؿ الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى ذكر.               2
 .نتائج ىزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى وآثارىا بياف. 3              

 عف األسئمة : أجب الفقرة التالية ثـ  اقرأ عوامؿ ضعؼ الدولة العثمانية / ( 1نشاط رقـ ) 
 

 

 

 

 
 ولة العثمانية؟: ضعف وسقوط الدبـ تفسر

 السبب: ...........................................................................................

 عف األسئمة: أجب ثـ  الفقرة التالية اقرأأسباب دخوؿ الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى/ (2نشاط رقـ )
 

  

 

 

 العالمية األولى إلى جانب دول الوسط؟ دخول العثمانيين الحرب. 1 :بـ تفسر
 ........................................................................................السبب: 

  صحح ما تحتو خط:
 بغداد. -لمد خط سكة حديد برلين  بريطانيا. )..............( اتفقت الدولة العثمانية مع 1
 .الحمفاءدخمت الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى بجانب دول )..............( . 2

عػػف  أجػب الفقػػرة التاليػة ثػػـ  اقػرأ نتػػائج ىزيمػة الدولػػة العثمانيػة فػػي الحػرب العالميػة األولػػى / (3نشػاط رقػـ )
 سئمة:األ
 
 

 :عوامؿ ضعؼ الدولة العثمانية 
 االستعمار األوروبي لموطن العربي وتوغمه في المشرق العربي. -1
 تزايد االضطرابات الداخمية والصراعات عمى الحكم في الدولة العثمانية. -2
 ي الفساد وضعف الجيش.شفصالية في الدولة العثمانية وضعف السالطين وتفالحركات االن -3
 اتباع العثمانيين سياسة التتريك ومحاربة المغة العربية، وعزل السمطان عبد الحميد الثاني.  -4

 أسباب دخوؿ الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى:
 ات التجارية بين الدولتين.العالقات الحسنة لمدولة العثمانية مع ألمانيا والعالق -1
 احتالل دول الحمفاء وعمى رأسها بريطانيا وفرنسا أجزاء من الوطن العربي. -2
 عمى العثمانيين بتحريض من بريطانيا. بن ثورة حاكم الحجاز الشريف حسين  -3

 نتائج ىزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى

 ـ  وتسريح الجيش العثماني.1711عيا اتفاقية مدروس   وتوقيانييار الدولة العثمانية عسكرياً  .1
 ـ  حيث تخمت الدولة العثمانية عف 1720انياء الوجود العثماني في البالد العربية  وتوقيع اتفاقية سيفر  .2
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  :ترتبت عمى التي جما النتائ

 م؟1921 عام  عقد مؤتمر سان ريمو .1
 .......................................................................................... النتائج:

 م؟ 1921عاماتفاقية سيفر  توقيع الدولة العثمانية .2
 .......................................................................................... النتائج:   

 نشاط ختامي: 
 ظهور الثورات الداخمية في الدولة العثمانية؟: ما النتيجة المترتبة عمى . أ

 النتيجة: ...........................................................................................
 :  فقدان سيطرة الدولة العثمانية عمى الدول العربية؟بـ تفسر . ب

 .............................................................................................السبب: 
 انتصرت الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى؟ لو:  ثدماذا يح بيتي: واجب

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

 (6بطاقة رقـ )
 العنؼ –النوع االجتماعي : والثاني األوؿ الدرس                                    السادسة: الوحدة

   .مفيومي الجنس والنوع االجتماعي تفسير .1ؼ: اىداأل 
 استنتاج آثار العنؼ . .3 .                       .. توضيح مفيـو العنؼ 2             

 عف األسئمة : أجب الفقرة التالية ثـ  اقرأ مفيـو الجنس والنوع االجتماعي /( 1) نشاط رقـ 
 

 

 

 

 

 

والنساء منذ  يشير إلى الصفات البيولوجية بيف الرجاؿ )........................( -1أ. اكتب المصطمح :
 الوالدة وىي صفات تظير عند الوالدة.

الجنس: هو مصطمح يشير إلى الصفات البيولوجية بين الرجال والنساء منذ الوالدة، وهي صفات تظهر 
 ف بين الثقافات.عند الوالدة ومحددة بصفات ثابتة ال تتغير وهي عالمية أي أنها ال تختم

)الجندر(: مصطمح يطمق عمى العالقات واألدوار االجتماعية والقيم التي يحددها  النوع االجتماعي
المجتمع لكال الجنسين ويختمف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر، ويحدد سموك األفراد وفق 

وهو مكتسب ويتغير بتغير  جنسهم واألدوار العالقات فيما بينهم والمسؤوليات والحقوق والواجبات،
 المكان والزمان.

 

 األراضي التي ال يسكنيا األتراؾ واالعتراؼ بسوريا والعراؽ كمناطؽ انتداب.جميع 
  في مضيقي البوسفور والدردنيؿ.اإلقرار بحرية المالحة لألوروبييف  .3
 .بمفور سقوط الخالفة العثمانية  واحتالؿ بريطانيا لفمسطيف وتنفيذىا وعد .4
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 القيـ التي يحددىا المجتمع . و مى العالقات واألدوار االجتماعية يطمؽ ع ).........................( -2   

 ( مفيـو العنؼ / اقرأ  الفقرة التالية ثـ أجب  عف األسئمة : 2)نشاط رقـ
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ. اكتب المصطمح الداؿ عمى:
 )....................( ىو االستخداـ المتعمد لمقوة أو التيديد باستخداميا ضد الذات أو ضد 1-

 شخص آخر ,أو ضد مجموعة مف األشخاص أو المجتمع ككؿ ,ويسفر عنو أضرار أو إصابات بالغة.
 ؟انتشار ظاىرة العنؼ في المجتمع الفمسطيني بـ تفسر: ب.

 السبب: .........................................................................................
 ؼ /اقرأ الفقرة التالية ثـ أجب عف األسئمة :آثار العن( 3نشاط رقـ )

 

 
 
 
 
 
 
 

 مف آثار العنؼ الجسدية:.................و.................. -1أكمؿ الفراغ :أ. 
 مف آثار العنؼ النفسية ...................... و ............................................-2
 لمجتمع  ....................................................مف آثار العنؼ  التي تنعكس عمى ا-3
 تشمؿ آثار العنؼ االقتصادي................................................................-4

 التي ُتعنى بحقوؽ المرأة بشكؿ خاص؟ ةما االتفاقي أ. بيتي : واجب

العنؼ: ىو االستخداـ المتعمد لمقوة  أو التيديد باستخداميا ضد الذات أو ضد شخص آخر  أو ضد مجموعة مف األشخاص أو 
 المجتمع ككؿ  مما يسفر عنو أضرار أو إصابات بالغة أو وفيات.

 حرية الحركة والتنقؿ والتسبب بمعاناة يومية أثرت عمى نفسيات الفمسطينييف. االحتالؿ وممارساتو العنيفة وتقييد-1ومف أسبابو : 
سوء الوضع االقتصادي لألسرة الفمسطينية: حيث تعاني مف ارتفاع في معدالت البطالة والفقر وغالء المعيشة مما سبب في  -2

 ضغوطات نفسية عمى أفراد المجتمع.
الذكر أن يمنع  نثى طبيعة األدوار سواء داخؿ األسرة أو خارجيا كأف يعد مقبواًل مفثقافة المجتمع: حددت لكؿ مف الذكر واأل  -3

 و زوجته من الخروج ويضربها.أخته أ
 
 

 آثار العنف على الفرد واألسرة والمجتمع

 آثار العنف الجسدي : وتشمل الجروح والكسور والكدمات والحروق . -1

 بالنفس والعزلة واالنطواء واالكتئاب وإهمال الذات. آثر العنف النفسً : وتشمل التوتر وفقدان الثقة -2

أثار العنف االقتصادي: وتشمل تعطٌل متطلبات التنمٌة االقتصادٌة باضطهاد العمال واستغالل األطفال والنساء  -3
 والعمال المهنٌٌن فً العمل .

فال من المدارس وقصور آثار العنف المبنً على النوع االجتماعً: وتشمل الطالق والتفكك األسري وتسرب األط -4
 تربٌة األوالد وانتشار العنف األسري.

 المجتمع : تحطٌم األسرة وانتشار الجرٌمة وفقدان األمن والسلم وضٌاع القٌم اإلٌجابٌة. -5
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At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

use the new vocabulary in meaningful contexts correctly. 

Word Meaning Word Meaning 

area       (n.) منطقة centre       (adv.) مركسمنتصف ,  

deep          (adj.) عميق construct     (v.)  يبني, يؤسس 

various      (adj.) متنوع human being  (n.)     انسان 

wife            (n.) زوجة tower            (n.)   برج 

straight     (adj.) مستقيم crops            (n.)       محاصيل 
 

1- Complete the following sentences using words from the table above: 

1.  I live in an ---------------------- which is famous for growing olives. 

2. The valley is very ----------------------. 

3. We are ----------------------. 

4. The new hospital is in the  ---------------------- of the city. 

5. Tamir has a long ---------------------- hair. 

6. Engineers ---------------------- a new building in Dubai. 

7. Farmers grow different ---------------------- in Jericho. 
 

2- Circle the odd one out : 

1. husband   - daughter  -  artist  -  wife 

2. mountain  - hotel  -  tower  -  house 
 

Homework  

Use the words (tower) and (wife) in simple sentences 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

Back Home in Palestine 
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use relative clauses in different contexts correctly.  

respond properly to different situations.   

 

Examples:  

1. Murad is a man. He works on his own farm. 

Murad is a man who (that) works on his own farm. 

2. Jericho is a city. It stands on a deep valley. 

Jericho is a city which (that) stands on a deep valley. 

1. Do as shown between brackets: 

1. The plane is a transport ( where – which – who ) flies in the air. [ Choose] 

2. Reem is the girl. She won a prize.             [ Use who ] 

--------------------------------------------------------------------------------- 

3. The fox is an animal who is very clever.------------------ [ correct]. 

4. an instrument – is – makes – The drum – which – noise – a loud  [Re-arrange] 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2. What would you say in the following situations :  

1. You brother has emailed you a photo of him : 

        a) Oh! I’m full           b) Let’s go             c) Let’s have a look! 

2. Your friend has described your uncle correctly : 

    a) That’s right!          b) Sorry, try again       c) That’s horrible! 

 

Homework /  Use a relative pronoun: 

The tree is a plant. It grows very tall. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

write correct sentences to describe your friends to others. 
 

You can use the following expressions to describe people 

S/He is the one with --------  ( for accessories or outer shape ) 

S/He is the one in  ------------  ( usually for clothes ) 

S/He has ------------------- hair, nose, beard, etc. 

S/He is the girl/boy who ---------------- 
 

Example : 

My friend Jake is from Canada. He is fourteen years old. He has brown hair 

and brown eyes. He’s a boy with a short straight hair and beautiful teeth. In 

this picture, he’s the one in a black T-shirt. 

 
 

1. Complete this short paragraph about Sarah with the correct 

expressions: 

{ thirteen years – short straight hair and green eyes– who’s wearing a 

nice sweater with a flower – from Britain } 
 

My friend Sarah is ----------------------------. She’s ------------------------ old 

She has ----------------------------------------------.  She is the one ------------

----------------------- -----------------------------. 

 
 

1. Do as shown between brackets: 

1. Mum wants to make a cake, ( to – so – because) she needs flour. [ Choose] 
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2. Omar wants to get fit, so he runs every day.             [ Use in order to] 

--------------------------------------------------------------------------------- 

3. We go to the mosque to praying.------------------ [ correct]. 

4. Ahmed felt bored, ( to – but – so ) he went out.    [ Choose ] 

5. Ali went to the grocer’s so get some sugar. ------------    [ Correct] 

Homework / Answer using in order to:  

Why do we need to eat fruit and vegetables? 

-------------------------------------------------------------------------------- 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

respond properly to different situational contexts. 

 

1. Complete the following dialogue with the correct words: 

{ Come on – prefer – All right – DVD } 

Jake : Would you like to watch my sister’s wedding on --------------------? 

Jane: I’d -------------------- to play computer games. 

Jake: It’s just arrived. --------------------! Say yes! 

Jane: --------------------,let’s do it. 

Jake: Great! Let’s play the DVD. 

2. What would you say in the following situations: 

1. Your friend has bought a new car: 

(A)  How awful!     (B) It sounds boring     (C) Congratulations!  
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2. You can’t eat another piece of cake: 

(A)  I’m full          (B) These are delicious!       (C) Yes, please  

3. Match {A} with {B} : 

 

 {A}  {B} 

1 You’re friend’s wedding is next month  Thank you, but I’d 

prefer meat. 

2 Would you like some chicken?  Congratulations! 

3 Would you like to watch a film with us?  Oh! Sure. 

 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

write correct sentences using the appropriate punctuation marks. 

use given words correctly to complete an email. 
 

1. Punctuate:             

1. listen someone is knocking the door 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2. ahmed is a good artist isnt he 

 

 
 

 

 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

Finding out about Names 
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use the new vocabulary in meaningful contexts correctly. 

Word Meaning Word Meaning 

check              (v.)  يدقق, يفحص son                  (n.)  ابن 

ancestor         (n.) سلف student           (n.) تلميذ 

date of birth  تاريخ الميالد wrong             

(adj.) 

طأخ  

given name االسم االول zero                  (n.) صفر 

study               (v.) يدرس text message   (n.) رسالة نصية 
 

1- Complete the following sentences using words from the table above: 

1- There are forty ------------------ in my class this year. 

2- I missed my friend ,so I sent her a ------------------. 

3- Ali’s dad asked his ------------------ to help him cleaning the car. 

4- Sorry , you have got the ------------------ number. 

5- We ------------------ different subjects at school. 

6- Our ------------------ lived in Palestine long time ago . 
 

2- Circle the odd one out : 

1- wrong  -   false  -  incorrect  –  right 

2- red  -  zero  –  blue  -  green  

3-check  –  examine  -  buy  -  make sure   

Homework/ Choose:  

1. Your given name is supposed to be the same as your ( family name – first 

name – last name ). 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

use reported speech in different contexts correctly.  
 

Examples  
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swimming " I likeSara " .1 

    swimming. she likes saysSara  

2.Sally “ Where did Nada go?” 

Sally asks where Nada went. 
 

1. Report the following sentences or questions : 

1. Amjad “ I can’t drive a bus”             

------------------------------------------------------------------------ 

2. Rasha “ I’m sorry to be late”  

------------------------------------------------------------------------ 

3. Dad “ Where did you go?” 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

4-Rami " What does my mum want ?" 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. Choose the correct answer :  

1. Lana  ( say – says – said ) she is in grade nine.  

2. They say they ( live – lives – living ) in Britain. 

3. Sama ( ask – asks – asked ) what the time is.     

4-The teacher asks ( where did I live – where do I live – where I live ). 

Homework /  Report the following sentence: 

1. Rana " I like reading stories. " 

---------------------------------------------------------------------------------- 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

use some expressions in conversations properly. 

 

1. Complete the following dialogue: 
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 (This is Nada – thank you – Mrs. Haifawi speaking – hold on)  

Mrs.Haifawi : Hello,------------------------------. 

Nada         : Hi Mrs. Haifawi, ,--------------,  Could I speak to Mona , please? 

 Mrs.Haifawi : Sure. --------------------, please.  

Nada         : Ok,  --------------------. 

2. Complete the following mini-dialogues:    

{ OK, mum - once – on the line - came from } 

1. Mum : Your friend  Hani is ---------------------------. 

   Omar: --------------------, I’m coming. 

 

2. A :How can we know where people --------------------? 

   B: Most people came from the places their ancestors -------------- lived in. 

 

 

 

 

 

 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

When Islam Came to Spain 



Page 9 of 11 
 

use the new vocabulary in meaningful contexts correctly. 

Word Meaning Word 

 

Meaning 

housework     (n.) اعمال منزلٌة disease       (n.) مرض 

hurry up       (v.) يسرع takeover     (v.) يستولى 

look up        (v.) ٌبحث عن معنى كلمة turn off     (v.) يطفئ 

Muslim         (n.) مسلم operation    (n.) عملية 

pick up        (v.) ٌلتقط medical      (adj.) طبي 
 

1- Complete the following sentences using words from the table above: 

1- Could you ----------------- the light , please? 

2-I  don't understand the meaning of this word. I will ----------- it ----------. 

3- We should -----------------. The bus is about to leave. 

4- Coronavirus is a new dangerous -----------------. 

5- I usually help my mum do most of the -----------------. 

6- I'm proud to be a -----------------. 
 

2- Circle the odd one out : 

1.  medicine  –   operation   –   hospital  -  tower. 

2.  pick up  –  look up  –  study  -  take over. 

 

Homework  

Use the word medical in a simple sentence. 

 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

use phrasal verbs in different contexts correctly. 
 

Eamples: 
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1.  I have to get up early. 

2. They took over the country . 

 

Phrasal V.  Meaning    Phrasal V.    Meaning    

get up ٌنهض من فراشه give back ٌعٌد 

carry on ٌواصل sweep up ٌكنس 

get on ٌتقدم      turn on ٌشغل 

put away ٌضع الشئ فً مكانه throw away ٌرمً بعٌدا 

tidy up ٌرتب find out ٌكتشف 

wake up ٌستٌقظ put on  ٌرتدي–ٌلبس  

hurry up ٌسرع pass on ٌمرر 
 

1. Choose the correct answer :  

1- If you don't hurry (in – for – up), you'll miss the bus. 

2- I looked (for – up- after) my keys everywhere, but I didn't find them. 

3- When I leave my room, I usually turn (in – out- off) the lights. 

4- Would you please pass (on – in – at) this message to all the class? 

5- I usually put (on – away – off ) the dishes after I wash them. 

Homework /  Correct the underlined mistakes: 

 -------------at 6 o'clock .     in I usually wake 1. 

------------- please? I want to watch the movie. the TV, atCould you turn 2.  
 

At the end of this worksheet, students are expected to be able to: 

use some expressions in different situational contexts properly. 

 

1. Match {A} with {B} : 
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B 

  

A 
 

No, I want to hurry up 

and finish it today. 

 I have lots of homework to do. 1 

Poor you!  Could you turn on the radio 

,please? 

2 

Sorry, I need silence.  What about doing homework 

tomorrow ? 

3 

Yes, and I’m going to 

call it Great History. 

 Are you working on your new 

project now? 

4 

    

 


