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 الحساب و الجزاءدرس:                         ( 1 بطاقة رقم )                 عقيدة اإلسالمية: الالثانية لوحدةا

 :األهداف 

 .                                لحساب والحشر الواردة في النصوصايستنتج مظاهر  .4.       مور التي يتضمنها الحساب والجزاءُيعدِّد األ .1
 .مؤمن والكافر عند الحساب والصراطيفرق بين حال ال .5  .        يصف حال الناس عند الحشر والحساب .2
 اهلِل تعالى وعفوِه وكرمِه.  على عدليدلل . 6    ُيوضح المقصود بالشفاعة العظمى.              .3

 ملخص الدرس:   
 ن ما يلي:اإليمان بالحساب والجزاء يتضم  

 .شديد ساقون إلى المحشر ويناُلهم كرب  ، ويُ من قبورهم للمحاسبة على أعمالهم يبعث اهلل تعالى الناس .1
 التي يختص  بها النبي  عليه الصالة والسالم.الشفاعة ليبدأ الحساب، وهي  ؛( للناس يوم القيامة) يشفع النبي .2
 .أعمالهم ل  جلت فيها كالناس الصحف وهي الكتب التي سُ ؤتى يُ  .3
  .وزن أعمال العباد بكيفية ال يعلمها إال اهللتُ  .4
 .عليه العبد يوم القيامة الصالة ، وأول ما يحاسبسب اهلل تعالى الناس على أعمالهمحايُ  .5
  .بمقدار أعمالهم في الحياة الدنيايمر  الناس على الصراط ويكون ذلك  .6
 

 : اذكر ثالثة أمور يتضمَُّنها اإليمان بالحساب والجزاء.(1) نشاط رقم
1........................... 
2............................  
3-.......................... 

 .( من الكتاب المدرسي38: صفحة )ل البعث والحشر وحال الناس فيهمايناقش المعلم الطلبة حو *

  ؟ما المقصود بكل من -أ (:2نشاط رقم )
 ........................................................................................البعث: -1
  ............الحشر:........................................................................... -2
 ............................................................................الشفاعة العظمى:  -3

 صف حال الناس في المحشر يوم القيامة. -ب  
.............................................................................................................. 

 : ()ِمْن صفات حوض النبي -ج
1-......................................... ......2-...................................................... 
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 ( من الكتاب المدرسي .39-38صفحة )الصراط (  –الحساب  –الميزان  –توزيع الصحف  ) يناقش المعلم الطلبة *

 

شارة الصحيحة و  ةالعبار ( أمام √ضع إشارة )أ -أ :(3نشاط رقم )   :غير الصحيحة فيما يلي ة( أمام العبار X)ا 

 َمْن َخْفت موازينه فاز بالجنة. )     ( 1
 . تعالى الكفار فقط على أعمالهميحاسب اهلل )     ( 2
 يمر المؤمنون على الصراط بكل سهولة وُيْسر. )     ( 3
  -الدال على: المصطلح اكتب -ب
 .س عليه بمقدار أعمالهم في الدنيايمر النا ،طريق منصوب فوق نار جهنم   ................-1
  .عمال التي قدموها في الدنياسؤال اهلل تعالى الناس عن األ    ...............-2
 

 لتالية حسب مراحل الحشر والحساب.السلسلة ا أكمل)من خالل العمل التعاوني( : (4نشاط رقم )
 )الحشر   -    النار     –    ميزانال  -    العرض وتوزيع الكتب )            

 
 

 
 
 
 

 . استنتج ما تدل عليه اآليات.1 :التقويم الختامي
 ؟تبة على اإليمان بالحساب والجزاءما اآلثار المتر  -1

............................................................................................... 
 ؟ عليهم السالمعن باقي األنبياء  ()ما الخصائص التي تميز بها النبي  -2

....................................................................................................... 
  الجزاء ( . –العالمات  –الكتب  تسلمقارن بين المؤمن والكافر من حيث )  نشاط بيتي:

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

لشفاعةا  لبعثا

 ا 

 
 الدنيا 

  

 

 الحساب 

 الجنة  الصراط
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               درس: تفخيم الم لفظ الجاللة وترقيقها                                                                                ( 2 بطاقة رقم )                       الوحدة: التالوة والتجويد 

 األهداف:
 ن أحكام تفخيم الم لفظ الجاللة وترقيقها.بي  يُ  .1
 مي ز بين حاالت تفخيم الم لفظ الجاللة وترقيقها.يُ  .2
 ( من سورة آل عمران تالوة سليمة.164-155يتلو اآليات الكريمة ) .3

 ملخص الدرس:
 . تفخم الالم في لفظ الجاللة في حالتين هما:1

  كما في )ذهَب اهلُل(، )إنَّ اهلَل(.أ( إذا وقعت بعد فتح، 
 ب( إذا وقعت بعد ضم، كما في )يعلُم اهلل(، )يبيُن اهلل(.

 . ترقق الالم في لفظ الجاللة إذا سبقت بكسر 2
 كما في: )من دوِن اهلل(، )قِل اللهم(.

 يناقش المعلم الطلبة في مفاهيم وخبرات سابقة.
 الحروف من حيث التفخيم والترقيق

 
 مرققة دائما                               تفخم أحيانا وترقق أحيانا                         مفخمة دائما    

  بقية الحروف            )األلف، غنة اإلخفاء، الم لفظ الجاللة، الراء(                    )خص ضغط قظ(  
 

شارة )( أمام ضع إشارة ) ( اختبار قصير:1نشاط رقم )  :العبارة غير الصحيحة( أمام العبارة الصحيحة، وا 
 . )     ( تتبع غنة اإلخفاء ما قبلها تفخيما ترقيقا.1
 ترقق أحيانا.و . )     ( الم لفظ الجاللة من الحروف التي تفخم أحيانا 2

 :في الجدول التاليالل مناقشة األمثلة كما هو موضح من خ القاعدة الطلبة مع المعلم يقرأ
 

 األمثلة

الكلمة السابقة 
 للفظ الجاللة

حركة الحرف 
السابق للفظ 

 الجاللة

حكم الم لفظ 
 الجاللة
أو تفخيمًا 
 ترقيقاً 

     ِإَلْيُكْم َجِميًعا". َرُسوُل اللَّهِ "ِإنِّي 
    َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن". َرُسوَل اللَّهِ "ما َكاَن ُمَحمَّد  َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن 

    َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا". َغْيِر اللَّهِ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد  "
    َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاُء". ُقِل اللَُّهمَّ  ""
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  .مل الفراغات التالية بما يناسبهاأك: (2نشاط رقم )
 .......................... أو ..........................فخم الم لفظ الجاللة إذا سبقها . تُ 1
  ..........رقق الم لفظ الجاللة إذا سبقها ................... تُ 2

  ، ويالحظ مدى صحة تطبيق الحكم.(83)يناقش المعلم مع الطلبة التدريب ص 
 تحته خط من حيث التفخيم والترقيق:( من خالل العمل الثنائي: بّين حكم الم لفظ الجاللة فيما 3نشاط رقم )

  "        ..............................ِإالَّ ُهَو اْلَحي  اْلَقي ومُ  اَل ِإلََٰهَ  "اللَّهُ  .1
" اللَّهِ  مِّنَ  "َقْد َجاَءُكم .2   .............................   ُنور  َوِكتَاب  م ِبين 
 اأْلَْرِض"  ..............................  ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي َما "هللِ  .3
 "        ..............................اللَّه"َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء  .4

( من سورة آل عمران من المعلم أو جهاز صوتي، 164-155يستمع الطلبة إلى اآليات )
  الجديد.ثم يتلو الطالب اآليات مع مراعاة تطبيق الحكم 

  

الم لفظ الجاللة من آيات ( من خالل العمل الجماعي: استخرج مواضع 4نشاط رقم )
 حكمها من حيث التفخيم والترقيق. الدرس مبيناً 

 
 : ( )تقويم ختامي(5نشاط رقم )

شارة )ضع إشارة ))أ(      ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:( أمام العبارة الصحيحة، وا 
  فخم الم لفظ الجاللة في جميع الحاالت.( تُ   . )   1
 رقق الم لفظ الجاللة إذا سبقها كسر.. )     ( تُ 2
 ( مرققة. . )     ( الم لفظ الجاللة في قوله تعالى: )ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد  3

 )ب( صّنف الم لفظ الجاللة من حيث التفخيم الترقيق حسب الجدول:
 مرققة مفخمة الم لفظ الجاللة

   الرحمن الرحيم اهللبسِم 
   يحب المقسطين" اهلل"إنَّ 

   ما يشاء" اهلل"ويفعُل 
   .84السؤال الثالث من التقويم من الكتاب المدرسي ص عنأجب : نشاط بيتي
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 مراجعة أحكام التفخيم والترقيقدرس:          ( 3 طاقة رقم )ب                                التالوة والتجويد

 األهداف:
 .ين غنة اإلخفاء المرققة والمفخمة. ُيفرق ب4        .ترقيقالو  تفخيمال الحروف من حيث مقساأ وضحيُ  .1
 .والترقيق. ُيوضح مراتب التفخيم 5                  وترقيقها. األلفتفخيم  حاالتمي ز بين يُ  .2

( من سورة آل عمران 175-165) يتلو اآليات .6   .الجاللة من حيث التفخيم والترقيقُيبي ن أحكام الم لفظ  .3
 سليمة.وة  تال

 :ملخص الدرس
 .ف فيمتلئ الفم بصداه ويسمع مغلظاهو تغليظ الحر : .التفخيم1
 .عند النطق وال يمتلئ الفم بصداه هو تنحيف الحرف فيرّق الصوت :. الترقيق2
 :إلى ثالثة أقسام الحروف من حيث التفخيم والترقيق. تنقسم 3
 .مفخمة دائما )خص ضغط قظ(حروف ( أ
                           .تفخم أحيانا وترقق أحيانا حروف( ب
 . ي قبلها من حيث التفخيم والترقيقوهي تتبع الحرف الذ األلف- 
 .بع ما بعدها في التفخيم والترقيقوهي تت غنة اإلخفاء- 
 .رقق بعد كسرفخم بعد فتح أو ضم وتُ : تُ الم لفظ الجاللة - 
  .ستأتي أحكامها الحقا الراء - 
 .روف مرققة دائما وهي بقية الحروفح( ج
 

 إلى ثالثة أقسام الحروف من حيث التفخيم والترقيقتنقسم                          

 
 احروف مرققة  دائمً                      اا وترقق أحيانً تفخم أحيانً  حروف        )خص ضغط قظ(  ادائمً مفخمة حروف 

 (وهي بقية الحروف) 

                                                                                                                        
 استأتي أحكامها الحقً و  الراءغنة اإلخفاء وتتبع ما بعدها        الم لفظ الجاللة           بع ما قبلها       وتت األلف

 
 :تحديد الحكم وتطبيقه ، ويالحظ مدى صحة(87)تدريب صفحة يناقش المعلم الطلبة في 

 : أكمل حسب المطلوب.الجماعيمن خالل العمل : (1نشاط رقم )
................................... :تنقسم الحروف من حيث التفخيم والترقيق إلى ثالثة أقسام هي  .1

  و........................................... و ...............................................
 ...........................ا هي ..........................................الحروف المفخمة دائمً  .2
 فخم في حاالت هي .................... و ..................رقق في حاالت وتُ من الحروف التي تُ  .3
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شارة )ضع إشارة ) :(2)نشاط رقم         ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:( أمام العبارة الصحيحة، وا 
 حيث التفخيم والترقيق.األلف تتبع ما قبلها من  )      (   .1
  )      ( مثال األلف المرققة كلمة ) صادقين(.  .2
 . ( "غافر" حكم األلف فيها التفخيم)        .3

 
 :حكم الم لفظ الجاللة يناقش المعلم مع الطلبة

  .ثم يناقش حكم غنة اإلخفاء من خالل العمل الثنائي (88)من الكتاب صفحة  :(3نشاط رقم )
 

 اآلتية من حيث التفخيم والترقيق. ن حكم غنة اإلخفاء في المواضعبيّ : (4نشاط رقم )
 .....................ُمْنِذر  ِمْنُهمْ  .3....................   ِمن َقْبِلِهم .1
 ...................َوانَطَلَق اْلَمَلُ  .4   ...................َأن َجاَءُهم .2

 
 :في الكلمات اآلتيةحّدد حرف التفخيم ثم بين مرتبة التفخيم من خالل العمل الجماعي: : (5نشاط رقم )
 مرتبة التفخيم  المفخمالحرف  الكلمة مرتبة التفخيم      المفخمالحرف  الكلمة
   َعِظيم   ُنفخَ 
   ورِ الص         اءُ َعطَ 

 
وبعد صوتي، الجهاز من ال ثم( من سورة آل عمران من المعلم 175-165يستمع الطلبة إلى اآليات )

                                                                                                                                           .الترقيقتفخيم و م الاحكأمع مراعاة تطبيق ت اآليايتلو الطالب ذلك 
                                              

 .آل عمران السابقة سورة استخرج األحكام المطلوبة من آيات )تقويم ختامي(: 
 كلمة فيها حرف تفخيم من المرتبة األولى .................    .1
                     غنة إخفاء مرققة   ...................... .2
                    مفخمة    ..........................  األفً  .3
                        ....................غنة إخفاء مفخمة  .4
 الم لفظ الجاللة مرققة .................. .5
 حرف تفخيم في المرتبة الثالثة ...........   .6
   الم لفظ الجاللة مفخمة .................. .7
                                                                                        مرققة  .......................... األفً  .8

 

   .88من التقويم من الكتاب المدرسي ص رابع والخامسال ينالسؤال عن: أجب نشاط بيتي
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 الصفر المستدير والصفر المستطيلدرس:            ( 4 طاقة رقم )ب                              التالوة والتجويد

 األهداف:
 .ُيفرق بين الصفر المستدير والصفر المستطيل .1
 .ة النطق بهما وصال ووقفاُيطبق كيفي .2
 تالوة سليمة. طه( من سورة 113-99يتلو اآليات الكريمة ) .3

  ملخص الدرس:
 .    ا وال وصاًل ر ال ُيلفظ بها ال وقفً المستدي.الحروف التي يرسم عليها الصفر 1
 .  ا في حال الوقف وتحذف في الوصلفظً ل يرسم عليها الصفر المستطيل تثبت .األلف التي2

                
 الفرق بين الصفر المستدير والصفر المستطيل                         

 
 الصفر المستطيل                  الصفر المستدير                                        

 تلفظ وقفا األلف التي يرسم عليها            ال تلفظ وقفا                  الحروف التي يكون عليها
 تلفظ وصال الو                                    ال تلفظ وصال                  و            

 
 الحروف التي رسم عليها الصفر المستدير والصفر المستطيلكيفية نطق ة ناقشالطلبة مع المعلم القاعدة بعد م يقرأ

 ثم يحل الطالب النشاط. (92)من الكتاب صفحة  ياتفي اآل
 

 الوقف الوصل نوع الصفر الحرف اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 
 "ِسِقينَ اَداَر ٱْلفَ   َسأُْوِريُكمْ "

 
 ُ  ِريُكمْ وْ َسأ

   

 
بَنَّهُۥ َعَذابًا َشِديًدا أَْو " بِين ٍۢ  ََلَاْْذبََحنَّهُۥ  ََلَُعذ ِ ن ٍۢ مُّ

 "أَْو لَيَأْتِيَن ِى بُِسْلَط 
 
 ْذبََحنَّهُۥاْ ََلَ 

   

 
ِ  َوبَلَغَِت ٱْلقُلُوُب "  "ٱلظُّنُونَا  ٱْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِٱَّللَّ

 
 ا  ٱلظُّنُونَ 

   

 

َ َوأََطْعنَا " لَْيتَنَا  أََطْعنَا ٱَّللَّ ُسوَل  يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوُهُهْم فِى ٱلنَّاِر يَقُولُوَن يَ   " ٱلرَّ
 

ُسوَل    ٱلرَّ
   

 
   :اكتب المصطلح المناسب :(1نشاط رقم )

 بها وقفًا وال وصاًل.)..................( الحروف التي ُيرسم عليها ال يلفظ  .1
 )..................( األلف التي ُيرسم عليها تثبت لفظًا في حال الوقف وُتحذف في حال الوصل. .2
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 من أحكام الوقفدرس:                    ( 5بطاقة رقم )                                    التالوة والتجويد

 األهداف:
 .ُيبي ن كيفية الوقوف على التنوين .1
 .المربوطةُيوضح كيفية الوقوف على التاء  .2
 .تنوين والتاء المربوطة عند الوقفُيطبق كيفية النطق بال .3
 تالوة سليمة. طه( من سورة 127-114يتلو اآليات الكريمة ) .4

  ملخص الدرس:
 .    بالسكون أو الضم الكسر بتنوين المنتهية على الكلمات الوقف  .1
 .ذلك مد العوضتح باأللف وينتج عن الوقف على الكلمات المنتهية بتنوين الف .2
 . عليها الوقوف عند هاء المربوطة التاء نلفظ  .3

                          
 الحروف التي رسم عليها التنوين والتاء المربوطةالمعلم الطلبة في كيفية نطق ة ناقشيستقرئ الطالب القاعدة بعد م

 .ثم يحل الطالب النشاط (96)اب صفحة من الكت ياتفي اآل

 
 

   .مل الفراغات التالية بما يناسبهاأك: (1نشاط رقم )
 المنتهية بتنوين الضم يكون بـ ................. . الوقف على الكلمات .1
   الوقف على الكلمات المنتهية بتنوين الكسر يكون بـ ................ . .2
 نحذف تنوين الفتح عند الوقف عليه وننطق .............. وينتج عن ذلك مد ............ . .3
   ................ عند الوقف عليهانلفظ التاء المربوطة  . .4

 
 ، ويالحظ مدى صحة تطبيق الحكم.98يناقش المعلم مع الطلبة التدريب ص 

 كيفية الوقف الكلمة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ِلكَ "  "َحِكيم   َعِليم   َواللَّهُ  اآْلَياتِ  َلُكمُ  اللَّهُ  ُيَبيِّنُ  َكذََٰ
 

  م  حكي
 

نَّكَ "  "عليم   َحِكيمٍ  َلُدنْ  ِمنْ  اْلُقْرآنَ  َلُتَلقَّى َواِ 
 

  عليم  
 

 "َحِكيًما َعِليًما َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهُ  َيَشاءَ  َأن ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما"
 

ً حكيم   ا

 

 "ِعْلًما َلُدنَّا ِمنْ  َوَعلَّْمَناهُ  ِعْنِدَنا ِمنْ  َرْحَمةً  آتَْيَناهُ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َعْبًدا َفَوَجَدا"
 

  ةً َرْحمَ 
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  .( من خالل العمل الثنائي2نشاط رقم )
شارة ))ضع إشارة أ( )     ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:( أمام العبارة الصحيحة، وا 
 .ت المنتهية بتنوين الفتح بالسكوننقف على الكلما )        (. 1
 .الوقف على الكلمات المنتهية بتنوين الضم والكسر بالسكون. )        ( يكون 2
 .كلمة )رحمًة( يكون الوقف على التاء المربوطة باأللف. )        ( 3
 . )        ( ينتج عند الوقف على تنوين الفتح مد العوض.4
 
 : )من خالل العمل الجماعي( ب( هات مثاال على)
  تنوين فتح وكيفية الوقف عليه : .............................بكلمة تنتهي  -
 ضم وكيفية الوقف عليه : .............................تنوين بكلمة تنتهي  -
 كسر وكيفية الوقف عليه: .............................تنوين بكلمة تنتهي  -
 ............................. كلمة منتهية بتاء مربوطة وكيفية الوقف عليها  : -

                        
من المعلم أو جهاز صوتي، ثم يتلو الطالب  طه( من سورة 127-114يستمع الطلبة إلى اآليات )
ة ثم بيان المعنى العام لآليات ومعاني المفردات الجديدة م الجديداحكاآليات مع مراعاة تطبيق األ
  .(99)ة نطق الكلمات صفحة والتنبيه على الطالب لكيفي

 :وضح كيفية الوقف على التنوين في الكلمات اآلتية حسب الجدول أدناه  )أ(:  )تقويم ختامي( 
 

 كيفية الوقف على التنوين الكلمة
  عربياً 
  موج  
  بغتةً 
  سواء  
  نور  

      
  .اكتب المصطلح التجويدي)ب( 

 .ح ألفا عند الوقف مقدارها حركتينالفت................. : التعويض عن تنوين 
 

   .(98) من التقويم من الكتاب المدرسي ص الخامسالسؤال  عنأجب : نشاط بيتي
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 مراجعة ألحكام التجويددرس:                  ( 6بطاقة رقم )                                 التالوة والتجويد  

 األهداف:
 .      المرققة والحروف المفخمة الحروف بين زمي  . يُ 4.       والتنوين الساكنة النون أحكام نبي  يُ  .1
 سليمة.           تالوة طه سورة ( من 135-128 )الكريمة  اآليات . يتلو5الساكنة.                 الميم أحكام نبي  يُ  .2
 الهمز.                        بسبب المد أحكام وضحيُ  .3

  ملخص الدرس:

 

   

 .سابقة وخبرات مفاهيم في الطلبة مالمعل يناقش
   .مل الفراغات التالية بما يناسبهاأك: (1نشاط رقم )

 ..... ........ . ،............ ، ............ أحكام النون الساكنة والتنوين هي: .............. ، .1
 حروف اإلظهار الحلقي هي : ........................ بينما حرف اإلقالب هو : .............. .   .2
 اإلدغام : ................. وهو قسمان : .................... و ....................... .حروف  .3
 من حروف اإلخفاء الحقيقي : ................... .   .4

شارة ) ( أمام العبارة الصحيحةضع إشارة ) : (2نشاط رقم )    :ي( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يل، وا 
  .الشفوي واإلخفاء الشفوي واإلقالب: اإلدغام أحكام الميم الساكنة ثالثة هي( )        . 1
 .( حرف اإلدغام الشفوي الميم. )        2
 .( حرف اإلخفاء الشفوي النون. )        3
 .( إظهار شفويَعاِلَيُهْم ِثَيابُ ) تعالى: في قوله يحكم التجويدال. )        ( 4
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 .، ويالحظ مدى صحة تطبيق الحكم(104)( من التقويم ص 1نشاط )يناقش المعلم مع الطلبة 
  ) من خالل العمل الثنائي (ب المصطلح التجويدي المناسب. : اكت(3) رقم نشاط

 .المد حرف قبل الهمزة تأتي ( ......................... : أن1
 .كلمة في المد حرف بعد الهمزة تأتي ( ......................... : أن2
 .كلمتين في المد حرف بعد الهمزة تأتي ( ......................... : أن3
 

 .، ويالحظ مدى صحة تطبيق الحكم(104)( من التقويم ص 2يناقش المعلم مع الطلبة نشاط )
  : وفق الحكم بما يناسبه : (4) رقم نشاط

 (ب )العمود      رقم االجابة (أ)العمود  الرقم
 فتح أو ضم (   )      دائما تفخم حروف 1
 الراء (    )     ألف المد تتبع ما 2
 كسر (    )     غنة اإلخفاء تتبع ما 3
 خص ضغط قظ (    )     من الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا 4
 قبلها تفخيما وترقيقا (    )     لفظ الجاللة بعد متفخم ال 5
 بعدها تفخيما وترقيقا (    )     ترق الم لفظ الجاللة بعد 6

 
 .، ويالحظ مدى صحة تطبيق الحكم(105)( من التقويم ص 3*يناقش المعلم مع الطلبة نشاط )

 
من المعلم أو جهاز صوتي، ثم يتلو الطالب  طه( من سورة 135-128يستمع الطلبة إلى اآليات )*

لآليات ومعاني المفردات الجديدة ة ثم بيان المعنى العام م الجديداحكاآليات مع مراعاة تطبيق األ
 .(106)الب لكيفية نطق الكلمات صفحة والتنبيه على الط

) من خالل  ،عها في الجدولصنف األمثلة اآلتية حسب حكمها التجويدي المناسب وض :ختاميالتقويم ال
 العمل الثنائي(.

 َربَُّهم ِباْلَغْيبِ   –  َوُهْم ِفيَها – ِمن لَُّدنَّا –ءامنَ  – َأنِبَياء –َماء –ِمْنُهم –ِمن َوال   – ُقوا َأنُفَسُكمْ  – ِمن ُدوِنهِ 
بُِّكمْ  –  من رَّ

 إظهار 
 حلقي

إدغام 
 بغنة

إدغام 
 بغير غنة

إخفاء 
إخفاء  إقالب حقيقي

 شفوي
إدغام 
 شفوي

إظهار 
مد واجب  مد بدل شفوي

 متصل
مد جائز 
 منفصل

 
 
 

          

 
   .حكام التي تعلمتها في هذا الدرس( مثاال واحدا لل106)استخرج من آيات الدرس ص : نشاط بيتي
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 لثامنا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العام الدراسي



 32 من 1 صفحة
 

  

 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
 األفعاؿ الناقصة الناسخة. يحدد -1
 اسـ كاف وأخواتيا وخبرىا. يحدد -2
 الفعؿ الناقص واسمو وخبره. يعرب -3

  
 

 األمثمة
 

 أمثمة:
 الجممة االسمية بعد دخوؿ إحدى أخوات كاف الجممة االسمية
 كاف الجاحُظ كاتباً  الجاحُظ كاتبٌ 
 أصبح الجوُّ جميلً  الجوُّ جميؿٌ 

 باتت األلعاُب الناريُة ظاىرًة مقمقة. األلعاُب الناريُة ظاىرٌة مقمقة
 ما زاؿ األمُؿ موجوداً  األمُؿ موجودٌ 

: عند دخوؿ كاف أو إحدى أخواتيا عمى الجممة االسمية فإنيا تغّير حكميا، فيصبح المبتدأ اسمًا  ونلحظ أن  
 ليا مرفوعًا، ويصبح الخبر خبرًا ليا منصوبًا.

ال تكتفي بمرفوعيا؛ إلتماـ معنى الجممة، بؿ تحتاج مع المرفوع  ألنيا: األفعاؿ الناقصةوتسمى ىذه األفعاؿ 
غّير( حكـ المبتدأ والخبر، فيصبح المبتدأ اسمًا األفعاؿ الناسخة: ألنيا تنسخ ) تُ أيضًا  إلى منصوب.وتسمى

 مرفوعًا ليا، والخبر خبرًا منصوبًا ليا.
 

  التدريبات

 عّيف كاف وأخواتيا، وأسماءىا، وأخبارىا في الجمؿ اآلتية، وفؽ الجدوؿ اآلتي:ن -1

 كاف الجممة ـ
 وأخواتيا

اسـ كاف 
 وأخواتيا

 خبر كاف
 تياوأخوا

    .صار الفمسطينيوف مثااًل في التضحية  1
    .كانت السماء ممطرة ىذا المساء 2
    .ليس التكبر محموداً  3
    .يحترمؾ الناس ما دمت كريـ الخمؽ 4
    ما زالت الزكاة حّلً لمسألة الفقر. 5

  

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: القواعد المغوية 

 

 
 

 

  مراجعة كاف وأخواتياعنواف الدرس: 
 عدد الحصص: حصتاف

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية
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 تغيير اللـز عمييا: ال ونجريسمية اآلتية، ؿ كاف أو إحدى أخواتيا عمى الجمؿ األدخن  -2
 األسرة العربية متماسكة.                           .......................................... -1
 العقل مقدَّم عمى المال.                            .......................................... -2
 ...........................................المسجدان واسعان.                                 -3
 الشباب أمل المستقبل.                            ...........................................  -4
 القدس زىرة المدائن.                              ...........................................  -5

 

 

 التي تحتيا خطوط فيما يأتي: نضبط أواخر الكممات  -3
 التحدي في قموب األسرى األبطال.  بذورما زالت   -1
 من التراب تحديًا كبيرًا. التخّمصكان  -2
 لألجيال. صانعاتأصبحت المربيات   -3
 رمزًا وطنيًا لمشعب الفمسطيني. الكوفيةباتت  -4
 الرجال األوفياء.  بوصمة األوطافتظّل   -5

 

 

 كاف، أو إحدى أخواتيا في جمؿ مفيدة مف إنشائنا.نجعؿ األسماء اآلتية أخبارًا ل -4
 بارٌد :    .................................................. -1
 عادالف:  .................................................  -2
 صامدوف:  .................................................  -3
  فيما يأتي: طخ الكممات التي تحتيانعرب -5

 يتعاىد بعض األرامؿ. –رضي اهلل عنو  –بف الخطاب  عمرُ  كاف -1
 عار في جبيف الصياينة. وصمةَ الدوايمة  مجزرةُ ظمت   -2
ـَ ال ترفرؼ فوقو راياتيا؟ ترابُ أضحى   -3  القدس يسأؿ أمتي       ل
 في وجو الظمـ . متحديف الفمسطينيوف ظؿ -4

  تقويـ ختامي: 
 مناسب، مع ضبطو بالشكؿ فيما يمي: أكمؿ الفراغ باسـ أو خبر 

 أصبح العالـ ................. صغيرة .    -1
 كاف .................. األقصى .............. المسمميف األولى.  -2
 أمسى ....................... متصالَحْيف. -3
 ما زاؿ االحتلُؿ .............................  -4
 .............. بكؿ شبر مف أرضيـ. ما زاؿ ................. ....  -5

تعبر فييما عف حبؾ لوطنؾ، بحيث تشمؿ الجممتاف عمى فعؿ اكتب جممتيف منفصمتيف  : النشاط البيتي7
 ناقص ناسخ. واقرأىا لزملئؾ في الفصؿ.

 



 32 من 2 صفحة
 

  

 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
 .)إف وأخواتيا( الناسخةالحروؼ  داللة يبيف-1
 .ا المبتدأ والخبروخبرىيا اسمأثر إّف وأخواتيا عمى  يحدد-2
 واسمو وخبره. الحرؼ الناسخ، يعرب-3

  
 

 األمثمة
 

ة  التي تدخل عمى الجممة االسمية فتنصب االسم ويسمى اسميا، مجموعة من األحرف الناسخ :إّن وأخواتيا()
ألنيا تنسخ أي ُتمغي الحكم : ناسخةوسميت  لكّف(. ،كأفّ  ،لعؿّ  ،ليت ،أفّ ،وىي )إّف ،وتُبقي الخبر مرفوعًا 

 السابق لممبتدأ وىو الرفع وتجعل لو حكما جديدًا وىو النصب.

 إفى أخوات سمية بعد دخوؿ إحدالجممة األ الجممة االسمية
 إف  الكاتَب بارعٌ  الكاتُب بارعُ 
 لعؿ  خالدًا ناجحٌ  خالٌد ناجحٌ 

 إف الفمسطينييف أسوُد في قتاؿ األعداء الفمسطينيوف أسوٌد في قتاؿ األعداء
ُُ  الطريؽ طويٌؿ، والسفُر ممتع ُُ  ُُ  الطريؽ طويؿ، لكف  السفَر ممتُع

اتيا عمى الجممة االسمية فإنيا تغّير حكميا، فيصبح المبتدأ أو إحدى أخو  إف  عند دخوؿ  -1:  ونلحظ أن  
 .مرفوعاً ، ويصبح الخبر خبرًا ليا منصوباً اسمًا ليا 

 –التمني ) ليت (  -االستدراؾ ) لكف  ( –التشبيو ) كأف  (  –: التوكيد ) إّف، أف  ( معاف  ف  وأخواتياإل  -2
 الترجي ) لعؿ  ( . 

  .أزىاُرىا جميمةإف  الحديقَة مثؿ:  وجممة اسمية   قريبٌ  لعؿ  الفرجَ  :مفردًا مثؿ يايأتي خبر إف  وأخوات-3
 .خمَؼ الحديقةإف البيَت ظرفية مثؿ:  وشبو جممة   يوماً  يعودُ ليت الشباَب  ة مثؿ:فعميوجممة  

 .في سعادةإف المؤمنيف  وشبو جممة جار ومجرور: 
 

  التدريبات

 و إحدى أخواتيا ( فيما يأتي: نمأل الفراغ بػ ) إف  أ-1
 .................... الشمس كرة.ب(           /    ................... مبادئ اإلسلـ سمحة. أ(
 .المطر منيمٌر،............. الجو  دافئٌ  د(/                   .......................  الشفاء قريب.ج(
 
 

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: القواعد المغوية 

 

 
 

 

  مراجعة إف  وأخواتياعنواف الدرس: 
 فعدد الحصص: حصتا

 المادة االستدراكية

 لعربّيةلماّدة اللّغة ا



 32 من 4 صفحة
 

 أخبارىا فيما يأتي:نعّيف أسماء إف  وأخواتيا، و -2
خبر  اسـ إف   الجممة ـ

 إف  
داللة الحرؼ 

 الناسخ 
    قاؿ تعالى: " ال تدري لعؿ  اهلَل ُيحدث بعد ذلؾ أمرا "  1
    ال شؾ أف المعمميف حريصوف عمى تنمية ميارات الطمبة. 2
    إننا متفائموف بنصر اهلل. 3
    كأف  األـ مدرسة . 4
    اؿ محترمة.ليت حقوؽ األطف 5
     ونحّب عطر الورد، لكف  السنابؿ منو أطير. 6

 

 

 سمية اآلتية، ونجري التغيير اللـز عمييا: أو إحدى أخواتيا عمى الجمؿ األ إف  دخؿ ن-3
 .                           ..........................................الحياء شطُر اإليمان -1
 ..........................................                            .الالعبون ماىرون  -2
 ...........................................الصديقان مخمصان.                            -3

 

 

 نجعؿ األسماء اآلتية أخبارًا إلّف، أو إحدى أخواتيا في جمؿ مفيدة مف إنشائنا.-4
 ...........................................متأخر :    ....... -1
2-   ُُ  شامخة:  ................................................. جباُؿ
 ماىروف:  .................................................  -3

 

 

 نعرب ما تحتو خطوط فيما يأتي:  -5
          .............................................         في جنات وَنَير". المتقيف" إف   -1
 .............................................             .ينكشؼ الكربلعؿ    -2  -2
                .............................................           .ثوابيا كبيرإف  صلة الفجر  -3
 .............................................              مستنفرة "   ُحُمركأنيـ  -4 
 
 

 ر اإلجابة الصحيحة:اختن تقويـ ختامي:  
 أرجاء المنطقة ( يفيد معنى ) لعلَّ ( ) لعلَّ السالم يعم   -1

 االستدراك  -د التوكيد -ج  الترجي -ب التمني - أ
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 الجممة التي كتبت بشكل صحيح:-2     
 ّن الجوَّ عاصفٌ إ - ب إّن الّجوُّ عاصفٌ  - أ

 إّن الجوُّ عاصفاً  - ث إّن الجوَّ عاصفاً  - ت
 كأنَّ الشمَس قرصيا ذىبي. نوع الخبر في الجممة: -3

 مفرد  - ب جممة اسمية  - أ
 جممة فعمية - ث شبو جممة  - ت

 
 :  النشاط البيتي

 ستخرج الحرؼ الناسخ، واسمو وخبره مف الفقرة اآلتية: ن
كأنيم أنوار متأللئة، فميتنا نسير عمى  -سبحانو وتعالى –ىم اهلل منعَّمون يوم القيامة كما وعد األبرارَ  إنَّ 

  خطاىم ونقتفي أثرىم.
 

  الحرف الناسخ ............. اسمو ............   خبره ..................                      
 ه .....................   خبر الناسخ ............. اسمو ......الحرف                             
 الحرف الناسخ ............. اسمو ............   خبره ...............                            
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 األىداؼ

 
 

 :أف عمى اية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً في ني
ف وأخواتيا توظيفًا سميمًا.  يوظؼ -1  كاف وأخواتيا وا 
 كاف وأخواتيا واسميا وخبرىا إعرابا سميماً  يعرب-2
 إف وأخواتيا واسميا وخبرىا إعرابًا سميمًا. يعرب-3     

  
  

 
 
 
 
 
 

 نتذكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النواسخ
 
 

 أفعػػػػػػػاؿ                                                               حػػػػػػػػروؼ
 (إف وأخواتيا )                                                           (كاف وأخواتيا ) 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أسماءىا وأخبارىا.  نستخرج األفعاؿ الناقصة ) كاف وأخواتيا ( فيما يأتي، ونعّيف -1
 قاؿ تعالى: " وما كاف اهلل معذبيـ وىـ يستغفروف "  .1

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: القواعد المغوية 

 

 
 

 

 مراجعة كاف وأخواتياعنواف الدرس: 
ف وأخواتيا.   3عدد الحصص: وا 

 حصص

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية

، كأف   ، لكف  ، ليت، لعؿ  ، أف   أخوات إف:  () إف 

تدخؿ عمى الجممة االسمية، فتنصب االسـ، 
 ويسمى اسميا، وترفع الخبر، ويسمى خبرىا.

ليت السعادَة دائمٌة  –إف  الجو  غائـٌ   

لمحروؼ الناسخة معاٍف) إف  وأف  لمتوكيد، -
، لعؿ  لمترجي، كأف  لمتشبيو، لكف  لمتمنيليت 

                                   (للستدراؾ
  

أخوات كاف:) كاف، أصبح، صار، بات، ظؿ، 
 ليس، أضحى، أمسى، ما زاؿ، ماداـ ...( 

تدخؿ عمى الجممة االسمية، فترفع االسـ،  -
 ويسمى اسميا، وتنصب الخبر، ويسمى خبرىا.

  أصبح الطالُب مستبشراً  –كاف الجوُّ غائمًا 
                                         

إّن الحريَة أغلى ما في الوجود  ) مفرد ( /  ليت المساواَة  -خبر  إّن وأخواتها على أنواع : 

) جملة فعلية(  .تسود العالم  

ي في سبات عميق ) شبه جملة (  ) جملة اسمية ( / كأنَّ الكسال .لعلّ الفرج أبوابه قريبة  
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 التدريبات
 

 

ـّ موسى فارغًا إف كادت لتبدي بو "   .2  قاؿ تعالى: " وأصبح فؤاد أ
 بات قمبي مطمئنًا بذكر اهلل.  .3
 ما يزاؿ الكريـ محبوبًا بيف الناس.  .4

 ءىا وأخبارىا.نستخرج األحرؼ الناقصة ) إف  وأخواتيا ( فيما يأتي، ونعّيف أسما -2
 الميؿ ستائر ال ُتْسَدؿكأّف  .1
 ليت المسافَر يعود. .2
ني قد خمعُت ما في أعناقكـ مف بيعتي ". .3  " وا 
 " إف تقوى اهلل َخَمٌؼ مف كؿ شيء "  .4
 لعؿ  الفرَج قريٌب .  .5

 خبره اسمو وتدالل الحرؼ الناسخ
    
    
    
    
    
حدى أخواتيا عمى الجمؿ االسمية في الجدوؿ اآلتي، ونغّير ما ندخؿ كاف أو إحدى أخواتيا، ثـ إف  إو إ-3

.  يمـز
 إف  أو إحدى أخواتيا كاف أو إحدى أخواتيا الجممة االسمية
   .التعاوف سبيؿ النجاح

   .شعبنا صامٌد في وجو االحتلؿ
   .العامموف موفقوف

    .الصديقاف متآلفاف عف الخير
 

  التدريبات
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ف وأخواتيا في الجمؿ اآلتية : بيف نوع 4  خبر كاف وأخواتيا، وا 

   شبو جممة(. –جممة اسمية / فعميو  –) مفرد 

 الجممة                                 نوع الخبر                

 أصبح العمـ منارة العمماء.                   ......................  -1
 ......................                     .ليت الشباب يعود يومًا  -2
 ......................                 .إف األزىار رائحتيا فواحة  -3
 ......................      .ما زاؿ المخمصوف يحمموف مجد األمة-4
 ........................          .إف  في ذلؾ آلياٍت ألولى النيى " -5
 

 : أسئمة القطعة اآلتيةنجيب عف   التقويـ الختامي:-
الفرد والمجتمع، ويقؼ حائًل دوف المحاؽ بركب األمـ المتقدمة،  ديأتي عمى وجو  خبيثٌ إف  الفساد ورُـّ "

أصبحت ىزيمة بسبب انتشار  فكـ مف دولةقدرات الدولة واألفراد،  تدنيولعؿ  أشكالو المتعددة سبٌب في 
 ".السنيففي نيش اقتصادىا وتراثيا عمى مّر د أعدائيا أضحت فريسة سيمة بيو الفساد فييا، 

 ما الفكرة العامة لمفقرة السابقة؟   (1)
.............................................................................................. 

 ما العنواف األنسب لمفقرة؟ (2)
 عاقبة الفساد  د. أطماع العدو ج.  ب. عواقب الطمع اقتصاد ضعيؼ أ. 
 ىات مرادؼ ) حائًل(............................ مفرد ) أعدائيا(....................... (3)

 جمع ) فريسة (................................ مضاد ) تدني ( ......................
 وظؼ التركيب ) يأتي عمى ( في جممة مف تعبيرؾ. (4)

........................................................................................ 
 يأتي عمى وجوه الفرد والمجتمع ( ثورـٌ خبي وضح جماؿ التصوير في قولو: ) إف الفسادَ   (5)

.......................................................................................... 
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 ة الميارات اآلتية : نستخرج مف القطع (6)
 حرفًا ناسخًا يفيد التوكيد .............. اسمو:....................... خبره :............... 

 خبرًا لفعؿ ناقص:.................. نوع الخبر...........
 .حرفًا ناسخًا يفيد الترجي.............. اسمو :.................. خبره :................

 ( نعرب الكممات المخطوطة في القطعة :2) 
 خبيٌث ....................................................................................

 .................................................................................... تدني
 ....................................................................................  السنيف

 

 

 البيتي النشاط 
  تدريب )1(:  َثّف الجممة اآلتية، واكتبيا صحيحة.

 إف  العامَؿ  مف صّناُع المستقبؿ..........................................................................  
  تدريب )2( اجمع الجممة اآلتية، واكتبيا صحيحة. 

 ما زاؿ الميندس بانيا لمحضارة..............................................................................
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 األىداؼ

 
 

 :أف عمى ية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً في نيا
 بعض حروؼ الجر. ؼ عر ي  -1
 أثر دخوؿ  حروؼ الجر عمى األسماء المعربة والمبنية. يستنتج-2
 األسماء المجرورة إعرابًا سميمًا.يعرب -3

  
 

 مةاألمث

 الحظ حروؼ الجر في األمثمة اآلتية:    
 إليو." قاؿ السجف أحّب إلي  مما تدعونني    الجنة.       /    مف أبوابالجياد باب  -
 إنساف عقؿ يفكر بو. لػػكؿّ  /                    .رحيماً  بالمؤمنيفوكاف  -
 عمى المجتمع. /      لألطباء فضؿ كبير  .عف السعادة في موضوعوتحدث الطالب  -
  .كالفوالذ الجدار -

 –عف  – في –اللـ  –الباء  –إلى  –حروؼ الجر في األمثمة السابقة ىي عمى الترتيب :) مف 
 الكاؼ ( –عمي 

وتدخؿ عمى األسماء المعربة والمبنية، وتجر األسماء بعد حروؼ  ال تدؿ عمى معنًى إال في الجممة،  وىي 
)المثنى جمع المذكر السالـ( ويعرب محًل إذا  فرعية مثؿ)مفردة( أو  إذا كانت حروؼ الجر بعلمات أصمية

 لذي، ىذا ...(  كاف مبنيا مثؿ ) ا
ـُ أف حروؼ الجر في المغة العربية عديدة وأف لكؿ حرؼ داللتو في  الجممة،  فمثًل إذا قمت عزيزي الطالب تعم

.لؾ  الفتاة كالبدر. فإف حرؼ الجر الكاؼ دؿ عمى التشبيو  
 حاوؿ تحديد داللة حرؼ الجر فيما يأتي واآلف 

 ة  / االبتداء  / التعميؿ / التقميؿ (البيت. أفاد حرؼ الجر مف ) النياي مف خرجت-1
 كتبُت بالقمـ . أفاد حرؼ الجر الباء   ) السببية / القسـ / االستعانة / االستعلء (-2
 أرجعُت الكتاب لصاحبو أفاد حرؼ الجر اللـ ) الممكية / المجاورة / السببية / التفسير(  -3

 يأتي:  ( نستخرج أحرؼ الجر واألسماء المجرورة فيما1تدريب )
 قاؿ تعالى: " الحؽُّ مف رّبؾ فل تكونف  مف الممتريف "  -1
 عاد الغائب إلى الوطف.  -2
 القدس مدينة عريقة، فييا عدد مف األماكف الدينية . -3

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: القواعد المغوية 

 

 
 

 

   الجّر بحرؼ الَجرّ عنواف الدرس: 
 عدد الحصص: حصتاف

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية
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 لكؿ لساٍف زّلة، ولكّؿ فارٍس ىفوة.  -4
 المؤمنوف كالبنياف المرصوص. -5
مأل كؿ فراغ مما يمي بحرؼ جر مناسب :  ن    (2تدريب)  
 بػػػػػ عف  ِمفْ   لػػػ  كػػ    في  إلى 

 .تمايؿ الغصف ........... فتاة جميمة -1
 .تؤخذ الصدقة ......... األغنياء وتعطى .......... الفقراء -2
 .القدس ........... أفئدِتنا -3
 قفَز المتسابُؽ ............ الحواجز بميارة. -4
 مراض.    نستعمُؿ   المطّيرات .......... الوقايِة مف األ-5

 

  التدريبات

 نعّيف األسماء المجرورة، ونبّيف علمات جّرىا فيما يأتي: ( 3تدريب)
 علمة جره االسـ المجرور الجممة

   قاؿ تعالى: " وكاف بالمؤمنيف رحيمًا "
   قاؿ تعالى: " فمف ُزحزح عف الّنار وأدخؿ الجنة فقد فاز " 

   كالفخار "قاؿ تعالى: " َخَمؽ اإلنساف مف صمصاؿ 
   عمى المجتمع فضؿ كبير. لألميات

   المرء بأصغريو: قمبو، ولسانو.
   أرجعت األمانة لمصديقيف.

    كمو إليو يرجع األمر"
 

 

 ب األسماء التي تحتيا خط إعرابا تامًا نعر   :تقويـ ختامي 
في أوقاِت الشدة  األصدقاءِ ال أتخمى عف -1

................................................................................. 
أجر عظيـ.     لمصابريف-2

................................................................................. 
المعمـ عمما نافعًا .  ىذانتعمـ مف  -3

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

 

  :البيتي النشاط   
دؽ بحيث تتضمف كؿ جممة حرؼ جر أو أكثر مع ضبط المجرور ن كتب ثلث جمؿ حوؿ الصِّ  

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

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



 32 من 13 صفحة
 

 

  
 األىداؼ

 
 

 في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادرًا عمى أف:
 بيف المضاؼ والمضاؼ إليو. . يميز1
 )المبني والمعرب(المضاؼ إليو إعرابًا صحيحًا..يعرب 2 

  
 

 األمثمة
 

 تأمؿ المثاليف اآلتييف:
 جميمة. حديقُة المدرسةِ  -
 .ربػػػودعا المؤمف  -

 ماذا تلحظ عمى الجمؿ السابقة؟ 
أضيؼ االسـ " حديقة " إلى اسـ آخر ىو " المدرسة"، حيث يسمى االسـ األوؿ" حديقة"" مضافًا " ويعرب -

 حسب موقعو في الجممة، وىنا جاء مبتدأ، بينما االسـ الثاني " المدرسة" جاء مضافًا إليو، وىو مجرور.  
 ء" وىو يعرب في محؿ جر باإلضافة.ّب" بضمير متصؿ ىو "  اليافي الجممة الثانية اتصؿ المضاؼ " ر -

اإلضافة: ىي إضافة اسـ إلى اسـ آخر بعده، يسمى األوؿ مضافًا، ويعرب حسب موقعو مف  نستنتج
  الجممة، والثاني مضافًا إليو، ويكوف مجرورًا ، أو في محؿ جر إذا كاف ضميرًا.

 

  تدريبات

 حسب الجدوؿ اآلتي: عيف المضاؼ، والمضاؼ إليون.1
 المضاؼ إليو المضاؼ الجممة
   .صاحب المروءة يحترمو الناس

    .احتراـ الوالديف واجب
    .إذا أتقف الطالب عممو يفمح

   نفس بما كسب رىنيًة.كؿ 
    حياة اإلنساف القارئ ال حدود ليا.

 
 

 ر(الفراغات اآلتية بالمضاؼ إليو.بػػ ) اسـ ظاىر أو ضمينمأل -2
 مرض الكورونا. جأ. أطباء ............... يبحثون عن دواء فاعل في عال

 ب. صاحب ...................... قوٌي. 

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: القواعد المغوية 

 

 
 

 

 إلضافةعنواف الدرس: الجر با
  عدد الحصص: حصتاف

  ذاتيّ م التعلّ ال

 لماّدة اللّغة العربّية
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 اهلل يثيب البشر عمى أعمال ............... ويحاسبيم عمى أعمال................ -ج
 د. الشمس نور.....  ساطٌع . 
 ه. الفجر مطمعـ........ جميل.

 .......... من أجمل مراحل العمر.........و. مرحمة ..
 

 

  المساف ( –الطفولة  –األخلؽ  -الرقابة )مضافًا إليو في جمؿ مف تعبيرؾ الجميؿ. اآلتية نجعؿ الكممات -3
 مثاؿ: الشاب المؤمف دائـ الرقابة عمى تصرفاتو .

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

 التقويـ الختامي :-1
الكبرى التي  المعرفةافذة الكتاب خير صديؽ يعتز بو الطالب الذكي، فيو ن :أسئمة القطعة اآلتية نجيب عف

 ، ويستفيد مف تجاربيـ، ويسير عمى حسف مآثرىـ.الناسأنحاء العالـ؛ لكي يرى حياة  جميعيطؿ منيا إلى 
 مف المضاؼ والمضاؼ إليو، حسب الجدوؿ المرفؽ ستخرج مف الفقرة كلً ن -1

 المضاؼ إليو المضاؼ
  
  
  

 عرب ما تحتو خط:ن -2
 ..............................................................المعرفة:................... -
 ............................................جميع:....................................... -
 ...............................................الناس:.................................... -
 :البيتي النشاط

 ستخرج منو المضاؼ، والمضاؼ إليو:نقرأ النص اآلتي، ون 
كان عمر بن الخطاب دائم الرقابة هلل في نفسو، وفي رعيتو، بل إنو ليشعر بوطأة المسؤولية عميو حتى "

لم ُتجاه البيائم الَعجماء، فيقول: " واهلل لو أنَّ َبغمًة َعَثرت بشّط الفرات، لكنت مسؤواًل عنيا أمام اهلل، لماذا 
 المضاف                          المضاف إليو       أعّبد ليا الطريق؟ "

       ....................................       .................................. 
        ....................................        ................................. 
         .......................................         ............................ 
        .................................          ................................ 
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 مراجعة النواسخ    -أواًل 

تذكر: األفعاؿ الناسخة الناقصة ىي األفعاؿ التي تدخؿ عمى الجممة االسمية، فترفع االسـ ويسمى اسميا، وتنصب 
 الخبر ويسمى خبرىا. 

، صار، بات، أضحى، ليس، ما   زاؿ، ما داـ ....  ومف األفعاؿ الناقصة : كاف، أصبح، بات، ظؿ 
الحروؼ الناسخة: وىي الحروؼ التي تدخؿ عمى الجممة االسمية، فتنصب االسـ، ويسمى اسميا، وترفع  -

 الخبر ويسمى خبرىا. 
، كأف  و  ، ليت، لعّؿ، لكف  ، أف   مف الحروؼ الناسخة: إف 
 .يمـز  غير مانحرفًا ناسخًا عمى الجمؿ اآلتية و  ثـدخؿ فعًل ناسخًا، ن  :(1تدريب )

 الحرؼ الناسخ الفعؿ الناسخ الجممة
   .غائـٌ  الجوّ 

   السحب قميمة في السماء.
   .الضيؼ مسافرٌ 

   الطيور راجعة إلى أعشاشيا. 
   الكتاب أنيس نافع.

 ضبط بالشكؿ الكممات التي تحتيا خط.ن (  2تدريب ) 
         .منيمرًا  المطرظؿ  -1
        . مسرورما زاؿ الراعي    -2
    .دائمة الصحةليست    -3
 .قريبلعؿ  الفرج   -4
 .ماىرات الممرضاتإف   -5

 :بداؿر اإلجابة الصحيحة مف بيف األاختن(  3تدريب ) 
 الناسخة بيذا االسـ ألنيا: الحروؼتسمى  -1

 ترفع الجممة االسمية     ب. تنصب الجممة االسمية    . أ
 السمية.ج. تجـز الجممة االسمية    د. تنسخ إعراب الجممة ا 

 لمجممة اآلتية ويؤدي معنى التشبيو :............. النخمة مئذنة.الحرؼ الناسخ المناسب  -2
 ليت               ب. كأّف            ج. لعؿ              د. لكف   . أ

 الثامفالصؼ: 
 القواعد المغوية: الفرع

النواسخ، الجّر مراجعة  :عنواف الدرس 
 ضافةبحرؼ الجّر، والجّر باإل

 حصص 3عدد الحصص: 

  ذاتيّ م التعلّ ال

 لماّدة اللغة العربّية
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 الضبط الصحيح لخبر أصبح في جممة : ) أصبحت العاملت نشيطات ( -3
 ج. نشيطاٍت         د. نشيطات َ   نشيطاٌت        ب. نشيطاًت         . أ

 كأف  الطائر في القفص. نوع خبر كأف  -4
 مفرد              ب. شبو جممة          ج. جممة اسمية      د. جممة فعمية . أ
 الجّر بحرؼ الجر، والجّر باإلضافة ثانيًا: 

 نتذكر حالتي جّر االسـ: 
 إذا سبؽ بحرؼ الجّر. -1
 إذا جاء مضافًا إليو. -2

 . (حروؼ الجر ىي ) مف، إلى، عف، عمى، في، الباء، الكاؼ، اللـ  -
 تدخؿ عمى األسماء المعربة، والمبنية، وتجّر األسماء المعربة بعلمة جّر أصمية، أو فرعية. أما األسماء المبنية

  .في محؿ جرّ  فتكوف
ويعرب حسب موقعو في أما الجّر باإلضافة: فيي إضافة اسـ إلى اسـ آخر بعده، يسمى األوؿ مضافًا،  -

الجممة، والثاني مضافًا إليو، ويكوف مجرورًا، مثؿ: ) حديقة المدرسِة جميمٌة (، أو في محّؿ جّر، إذا كاف 
 ضميرًا، مثؿ: ) دعا المؤمف ربو ( .

 ( نعيف أحرؼ الجر، واالسـ المجرور فيما يأتي: 4تدريب )
 قاؿ تعالى: " إنا جعمنا ما عمى األرض زينة ليا "  -1
 ؿ تعالى: " واتقوا يومًا ال تجزي نفٌس عف نفٍس شيئا "قا -2
 قاؿ تعالى: " وعمييا وعمى الفمؾ تحمموف "   -3
ف كاف ذو ُعسَرٍة َفَنِظرة إلى ميسرة "   -4  قاؿ تعالى: " وا 
 أمسكت بيد الضرير؛ ألساعده في قطع الشارع.  -5

 ( نصنؼ األسماء التي تحتيا خطوط وفؽ الجدوؿ اآلتي: 5تدريب )
وجعؿ مف  -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل، ثبت أبو دجانة يدافع عف رسوؿ ُأحدفي  المسمميفدارت الدائرة عمى  ولما   

التي  النبؿ، ومع كثرة عميويقع الّنبُؿ في ظيره، وىو منحٍف  -صمى اهلل عميو وسمـ -ُترسًا دوف رسوؿ اهلل جسده
 .ركةالمع ىذهأصابتو، والجراح التي أنيكتو؛ فإنو لـ يستشيد في 

 المجرور بحرؼ الجر
 

 المجرور باإلضافة
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 التقويـ الختامي:  -
 ب عف األسئمة التالية ليا: يجنقرأ القطعة اآلتية بتمعف، ثـ ن   . أ

ميسورًا ، وقد تطورت ىذه الوسائل  التنقؿ"   إن وسائل المواصالت متاحة في عصرنا الحديث، فقد صار السفر سياًل ، وأصبح 
سريعة الدوران، ويشيد العالم تنافسًا كبيرًا في صناعة السيارات والمركبات والقطارات السريعة، والبواخر  حمقةكبيرًا كأنيا  تطوراً 

 .الناسمن  االعمالقة التي تحمل مئات بل آالف
 ما الفكرة العامة التي تتحدث عنيا الفقرة السابقة؟  -1

............................................................................................................ 
 تاحة ( ......................... مفرد ) البواخر(............................ىات مرادف ) مُ  -2

 مضاد ) ميسورًا ( ........................... جمع ) حمقة ( ..............................   
 كيب ) متاحة في ( في جممة من إنشائك.وّظف التر  -3

.............................................................................................................. 
 وقد تطورت ىذه الوسائل تطورًا كبيرًا كأنيا حمقة سريعة الدوران. وضح الصورة التعبيرية في العبارة السابقة. -4

........................................................................................................... 
 استخرج من القطعة ما يمي: فعاًل ناسخًا :................  اسمو:................... خبره:............ . -5

 .............. خبره:........................حرفًا ناسخًا:.......................... اسمو:.......
 اسمًا مجرورًا بحرف جّر..........................................

 اسمًا مجرورًا باإلضافة:............................................
 التنقل:............................................  -أعرب ما تحتو خط :   -6

 :.............................................حمقة -
 الناس:............................................ -

 البيتي: النشاط 
 اجعؿ الكممات اآلتية خبرًا لفعؿ  ناسخ أ.

 شامخة :        .........................................
 ..............ميذبان:      ................................

 :       .............................................نشيطات
 .مجرورة باإلضافة ـمجرورة بحرؼ الجر، أ أكانت نستخرج مف الفقرة األسماء المجرورة سواء -ب

ويقدـ الغالي فئاتو، الشعب الفمسطيني مرابٌط عمى أرضو رغـ كؿ الويلت والنكبات التي توالت عميو، وىا ىو يدافع عنيا بكؿ 
 ...............    ..................     .....................   ........................   والنفيس مف أجميا..

  ........................   ..................   .......................  .....................  .................. 
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 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
 .األلؼ في آخر األسماء الثلثية بصورة صحيحة .يكتب1

  
 

 األمثمة
 

 ؼ في نياية االسـ الثلثيأنواع األل :يأتيلنتذّكر معًا ما 

 
 لمعرفة أصؿ األلؼ في أواخر الثلثية، نستعيف بإحدى الطرؽ اآلتية:

 مثؿ: ) ُذرا: ُذروة، ُقرى: َقرية (. اإلتياف بمفرد الكممة،-
 تثنية االسـ، مثؿ: ) عصا: َعَصواف، ُىدى: ُىدياف ( -
 َصوات (ث السالـ، مثؿ: ) ميا: َمَيوات، عصا: عَ ناإلتياف بجمع المؤ -
 

 ( نكتب شكؿ األلؼ المناسب ) ى ، ا ( في الفراغات في أواخر األسماء اآلتية:  1تدريب ) 
بػ.............. -2الث ر..................   -1  الرُّ
 الَفتػ................ -4الّصبػ................. -3

 ( نمأل الفراغات بالكممة المناسبة مما بيف القوسيف: 2تدريب )
 دوايمة مف ............... الفمسطينية المدمرة.         ) الُقرا ، الُقرى ( ال -1

االسـ الثلثياأللف في نهاية   

  ياء غير منقوطة

 إذا كاف أصميا ياء

  ُنيى \ُىدى 

  قائمة

ذا كاف أصميا واواً إ  

َشذا  \ُربا   

  لثامفاالصؼ: 
  اإلملءالفرع: 

 

 
 

 

كتابة األلؼ في آخر عنواف الدرس: 
   االسـ الثلثي

 عدد الحصص: حصتاف

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية
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 أجمُؿ ..................... لؾ يا مسرى المصطفى.     ) الُمنى، الُمنػػا (  -2
 أيف مف يحمي .............. أو مف يمّبي؟               ) الِحما، الِحمى (  -3

 بيذه الصورة:  كتابتياية بألؼ، ونبيف سبب ( نستخرج الكممات المنتي 3تدريب ) 
 قاؿ  تعالى: " قؿ إف  ُىدى اهلل ىو اليدى "  -1

........................................................................ 
 قاؿ تعالى: " قالوا سمعنا فتى يقاؿ لو إبراىيـ "  -2

.......................................................................... 
 أسرب الَقَطا ىؿ مف معيٍر جناحو        لعمي إلى مف قد ىويُت أطيرُ  -3

........................................................................... 
 ولنا قمح نربيو ونسقيو ندى أجسادنا . -4

............................................................................. 
 صحح الخطأ اإلملئي في الكممات المخطوطةن ( 4تدريب ) 

 .........................                         يواظب عمى الصلة. الفتا -1
 في اليش عمى غنمو.    .........................  العصىالراعي يستخدـ  -2
 .........................         أصحاب خبرة في الحياة.       النياأولي  -3

 

  التدريبات

 التقويـ الختامي :  
 شكميا الحالي في آخر الكممات التي تحتيا خطوط عمىلؼ بيف سبب كتابة األ ن

  النُّيىقاؿ تعالى: " إف في ذلؾ آليات ألولى -1
 تحمـ في ظؿ الغصوف المائسة. والرُّبا -2
 لو كػنػت تفػعػؿ ما تقػوؿْ                      الفتىكؿ  الػفػتىأنػت -3
 ال خير في كػػذب الجواد                    وحػبػذا صػدؽ الػبػخػيؿْ   
 زجر مف عصى           وتقػويـ عبػد اليوف باليوف رادع والعصابطرتـ فصرتـ   -4

 

 

  البيتي النشاط
.ضع ألفًا مناسبة في أواخر الكممات اآلتية، مع بياف السبب   

............، َرحػ...........، َنَد.................، ُعمػ.........، ُدجػ....... َفت  

  ِرضػ.........، ُنيػ............، ُربػ....................
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 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
القوسيف اليللييف ) ( وعلمة الحذؼ )...(   استخدامًا  علمتي الترقيـ: .يستخدـ1

   .صحيحاً 

  
 

 األمثمة
 

) .....( وىما يوضعاف  : مف علمات الترقيـ: القوساف اليللياف)  ( ، وعلمة الحذؼيأتيلنتذّكر معًا ما 
 لحصر اآلتي كما ىو موضح في ) الشكؿ (.

 
 : ولتوضيح الشكؿ السابؽ

مثاؿ ذلؾ : لو قاؿ قائؿ : بسمؿ الخطيب في بداية خطبتو. فقد ال يعرؼ القارئ معنى بسمؿ لذا ينبغي أف 
سـ اهلل الرحمف الرحيـ( ُيَفّسر الفعؿ بسمؿ ويوضع التفسير بيف قوسيف ىلليف فيقاؿ  بسمؿ الخطيب )فاؿ: ب

 في بداية خطبتو 
ولو أردت أف تمفت االنتباه إلى خطورة أمر أو عدـ صدقو فإنؾ تقوؿ : كذبتني ) ولست بكاذب( كما أف 

وض أف يؤدييا الممثموف توضع بيف قوسيف ىللييف يظير ذلؾ عند ر التصرفات والحركات التي مف المف
 كتابة القصة أو المسرحية مثاؿ ذلؾ 

  ا فإنؾ تضعو بيف قوسيف مثاؿ توفي النبييم  رقما مُ  الرجؿ )ضاحكًا بسخرية( وىكذا إذا كتبت تاريخا أو قاؿ
 ميجرة( .ل 11 ) صمى اهلل عميو وسمـ( في العاـ )

 

مقاصد ودالالت األلفاظ 
 والعبارات 

 ألفاظ تيدؼ إلى لفت األنظار إلييا 

ألفاظ تشير إلى تاريخ أو رقـ إ
 مخصوص 

  تفسير ألفاظ بألفاظ 

ألفاظ تشير إلى حركات وتصرفات 
 معينة

  الثامفالصؼ: 
  إملءالفرع: 

 

 
 

 

علمتا الترقيـ: القوساف عنواف الدرس: 
   اليللياف )   (، والحذؼ)....(

 صص: حصتافعدد الح

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية
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 ( 1تدريب ) 
 يفكتابة الجممة واضع نعيدضع خطًا تحت العبارة أو المفظ الذي ينبغي أف يوضع بيف قوسيف ىللييف، و ن  

 المثاؿ اآلتي :  القوسيف بحسب
 مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فميقؿ خيرا أو ليصمت.  :- صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ النبي 

 : مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فميقؿ خيرا أو ليصمت.  )صمى اهلل عميو وسمـ(قاؿ النبي  
 ....................... .... .......................... 1661خرجت فرنسا مف الجزائر ميزومة سنة -1
 الُجّنة بضـّ الجيـ تعني الوقاية . ..................................................................... -2
 يكِثُر المؤمْف مف الحوقمة. . ......................................................................... -3
 سة األعراب : الممؾ يشير إلى الرجؿ: ىذا الرجؿ يزعـ أنكـ سرقتـ بعيرًا لو. مف مسرحية فرا-4
  ........................................................................................................ 
 ................................................لندف وفي الّشاعر نزار قّباني في العاصمة البريطانّيةت-5
 .................................................إلى الّناِس كاّفة أرِسَؿ ُمحّمد بف عبد اهلل آخر األنبياء-6
 طالبًا إلى المدينة المجاورة في رحمة استكشافية. 20سافر -7

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

  التدريبات

 إلى النقطة اآلتيةانتبو    
 أحيانا ال يرغب الكاتب أف يكتب عبارة أو لفظًا ما، لماذا في اعتقادؾ؟ 

 سأساعدؾ في الوصوؿ إلى ذلؾ مف خلؿ المثاؿ اآلتي
جميع مثؿ قولؾ: دعوُت إلى الحفؿ أصدقائي لو أردت أف تختصر كلمًا مفيومًا مف السياؽ أو معروفًا لدى ال

وجيراني وأقاربي وأحبابي. ىنا قد ترغب في االختصار؛ ألف الكلـ مفيـو فتقوؿ: دعوت إلى الحفؿ أصدقائي 
 وجيراني ... .

 واضعًا ثلث نقط أفقية ... لمداللة عمى المحذوؼ. وىكذا تفعؿ مع كؿ حذؼ أف تريد التنبيو إليو
 ذلؾ اليـو خالٌد ومعو... بف محمد.  مثؿ: لقد زارنا في

 

 

 التقويم الختامي: نضع عالمات الترقيم المناسبة في الفراغات اآلتية: 
 : " آية المنافق ثالث، إذا حّدث كذب، و -صمى اهلل عميو وسمم -قال رسول -1
 م        1661        خرجت فرنسا مدحورة من الجزائر عام  -2
 جيم         جمع الَجنَّة، والَجَناُن         بفتح الجيم        القمب.الِجناُن        بكسر ال -3
 خرج محمد إلى السوق؛ ليشتري حاجات البيت، فاشترى خبزًا، وسمنًا، وزيتًا، و        -4
 اتيمني صاحب العمل بالتقصير        ويعمم اهلل أني ُمجد        فظممنيّ.    -5

 
 

 يدة من إنشائك، مستخدمًا فييا القوسين اليالليين، وعالمة الحذف.: َمّثل بجمل مفالبيتي النشاط
..................................................    ................................................... 

.................................     ................................................................... 
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 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
 (، والتَّنصيُص "    " -عالمتي الترقيم: الشَّْرطة )  .يوظف1

  
 

 األمثمة
 

  :يأتينتذّكر معًا ما 
 :وتستعمل في المواضع التالية( : -َطة )الشرْ 

 :في أوؿ الجممة االعتراضية )أو العارضة( وآخرىا، وتقع جممة االعتراض بيف متلزميف أو متصميف، مثؿ -أ
اد الخمفاء الخميفة األموي الوحيد الذي يمكن جعمو في عد -عنو اهللرضي  -كان عمر بن عبد العزيز 

 .الراشدين
ن كان فقيراً  -الصادق   محبوب -وا 
 .السالمة -ك اهللاىد -في التأني 
 :عف تكرار اسمييما، مثؿ ؛ استغناءً في أوؿ السطر في حاؿ المحاورة بيف متحاوريف -ب

 :، وقال لوالتقى محمد صديقو خالداً 
 كيف حالك؟ - 
 .جيدة - 
 وكيف حال أىمك؟ - 
 !بخير، والحمد هلل - 

 :بيف العدد رقمًا أو لفظًا وبيف المعدود إذا وقعت األعداد ترتيبية في العناويف في أوؿ السطر، مثؿ -ج 
أن يكون لمكالم داع يدعو إليو: إما في اجتالب  -لمكالم شروط أربعة، ال يسمم المتكمم من الزلل إال بيا: أوال 

ما في دفع ضرر. ثانيا يقتصر منو  أن -ويتوخى بو إصابة فرصتو. ثالثا أن يأتي بو في موضعو، -نفع، وا 
 .أن يتخير المفظ الذي يتكمم بو -اً عمى قدر الحاجة. رابع

 .أجسام غازية -3       .أجسام سائمة -2    .أجسام صمبة -1:األجسام ثالثة أنواع 
ي، مثل: قال كالم منقول بنصو الحرف يطمق عمييا عالمة االقتباس، ويوضع بينيما"   " علمة التنصيص 

 في معرض حديثو عن الضرر: " ال ضرر وال ضرار ". -صمى اهلل عميو وسمم –رسول اهلل 
 

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: إملء 

 

 
 

 

 الّشرطة علمتا الترقيـ: عنواف الدرس: 
 ( ، والتنصيص "    "-)

 عدد الحصص: حصتاف

 كيةالمادة االستدرا

 لماّدة اللّغة العربّية



 32 من 33 صفحة
 

 في المربعات اآلتية:  الت ْنصيص "   "( أو  -الش ْرطة ) ضع علمة الترقيـ المناسبة )ن (  1تدريب ) 
  عالمًا جديرًا باالحترام. رحمو اهلل  كان أستاذي 
 ن كان فقي الصادق  .محبوب ا  رً وا 
  الجّنة تحت أقدام األّميات   صّمى اهلل عميو وسّمم  قال الّنبّي 
  إن اهلل يحبُّ إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنو  قال عميو السالم 
  السالمة ىداك اهلل   في التأني. 
  :ال تؤخر عمل اليوم إلى الغد  من نصائح أبي لي كل يوم 

 مشاجرة بين رجمين. ولم أكن أتجسس ، فسمعتكنت جالسا في فناء الدار
 

  التدريبات

 / )...(  / "   " (  -: ) (  /  ) اآلتية العلماتعلمة الترقيـ المناسبة مف بيف ر اختن ( 2تدريب ) 
 أييا الفدائي حماؾ اهلل تقّدـ.  علمة الترقيـ المناسبة:  -1

 ( ...د. )               ) ( -(                 ج -"    "              ب. )  . أ
، وفي الضعيؼ المؤمف القوي خيٌر وأحّب إلى اهلل مف المؤمف -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ رسوؿ اهلل -2

 كؿ خير
 د. ) ...( "    "           -ج          ب. )  (               (         -)  . أ

. علمة الترقيـ  كاف أبي يكثر مف أعماؿ البّر كالصدقة، وصمة الرحـ، ومساعدة الناس و -3
 المناسبة ىي: 

 ج. "     "           د. )...(                 ) ((             ب.  -)  . أ
 حّي بف يقظاف مخاطبًا الجميور: أتعبدوف اهلل أحدًا ال شريؾ لو؟ علمة الترقيـ المناسبة: -4

 "  (               د."    -) (               ب.)...(                   ج) . أ
 : التقويـ الختامي 

 ضع علمة الترقيـ المناسبة في المربعات اآلتية: ن
 كمكـ راٍع، وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو  جاء في الحديث الشريؼ:  -1
 مف كتّاب الوحي. كـر اهلل وجيو كاف عمي بف أبي طالب -2
 كؿ فتاة بأبييا معجبة  تحّب الفتاة أباىا، وتعجب بو، وقديمًا قالوا:  -3
 يثؽ الناس بو، ويحترمونو. ولو كاف فقيرًا   ؽ في أقوالو وأفعالو الصاد  -4
إذا تعاظـ حزنؾ، أو فرحؾ  الحزف والفرح يغيراف نظرة اإلنساف لمحياة، فقد قاؿ جبراف: -5

 . صغرت الدنيا في عينيؾ
 

 
 .عالمتي التنصيص ينممستخد نامّثل بجمل من تعبير ن :البيتي النشاط

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



 32 من 32 صفحة
 

  
 األىداؼ

 
 

 :أف عمى في نياية الّدرس يجب أف يكوف الطالُب قادراً 
 لمميارات السابقة: ) كتابة األلف في آخر االسم الثالثي( اإمالء اختباري.يكتب 1
  وعالمات الترقيم  

  
 

  
 

 االختبار اإلملئي األوؿ:  
 : نكتب ما يممي عمينا

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

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

 
 

  التدريبات

 ملئي الثاني: االختبار اإل
 : مراعيف علمات الترقيـ المقررةنكتب ما يممي عمينا 

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

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

 

 

 :يالتقويـ الختام
  نكتب ما يممي عمينا: 

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

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

 
 رجاؤنا التوفيؽ والنجاح لمجميع

  الثامفالصؼ: 
 الفرع: إملء 

 

 
 

 

 إملء اختباريعنواف الدرس: 
 حصةعدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربّية
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 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 
 مفهوم العالم اإلسالمي. تفسير. 2      الفلكي والجغرافي. اإلسالميتحديد موقع العالم  . 1
  .أهمية التكامل االقتصادي بين دول العالم اإلسالمي توضيح .4        .أهمية العالم اإلسالمي استنتاج. 3

 المقابلة:اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 
 
 
 
 
 
 

 المقابلة:اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بم تفسر:  -ب 
 سالمي؟أهمية موقع العالم اإل .1

 السبب: ......................................................
 المقابلة:اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 

رقعة جغرافية حضالالالالالالالالارية يقع : مفهوم العالم اإلسالالالالالالالالالمي
روبا و أوجزء منه في  ،فريقياا  معظمه في قارتي آسالالالالالالالاليا و 

تعيش في  الشالالالالالالالالعوبشالالالالالالالالاركي في تكوينه مجموعة من 
م ويضال ،الرسالمي اإلسالالم مسالتقلة دينهاوحداي سالياسالية 

 سالمية غير عربية.إخري أعربية و  دوالً 
 

دائرة عرض  68االمتداد الواسع للعالم اإلسالمي على ما يزيد عن 
 بين الشمال والجنوب ساهم في: 

  .يةوالموارد االقتصادية الطبيعية والبشر ، قاليم المناخيةتنوع األ -
إشراف العالم اإلسالمي على المسطحات المائية والمضائق  -

الت الصتعزيز  واتساع مساحته ساهم في ،والممرات المائية
طور تبين دول العالم اإلسالمي، و  التجارية والثقافية والسياسية

  .التواصل بين دول العالم اإلسالمي

يقع العاااالم اإلسااااااااااااااالمي في مع ماااه في نصااااااااااااااف ال رة 
المحيط الهندي واألطلسااااااااااااي  على ، حيث يطلالشاااااااااااامالي

 .والبحر األحمر وبحر العرب والبحر المتوسط
 ملقا ممر) هامة مثلممرات و يتح م في مضااااااااااااااائق مائية 

مضاااايق و مضاااايق باب المندب، و  ،في جنوب شاااارق  ساااايا
مطمع  ؛ ما جعلهجبل طارق( باإلضااااااااااافة لقناة السااااااااااوي 

 االمبراطوريات منذ القدم.
 

  الخامسةالوحدة: 
 لعالم اإلسالمي وأهميتهل الجغرافي موقعال الدرس:

1 

 (:ال)أو  (نعمال)أجب ب
 )       ( يقع جزء كبير من العالم اإلسالمي في .1

 قارتي آسيا وأوروبا.
 ( يضم العالم اإلسالمي دواًل غير عربية.  .)     2
 .)       ( توجد دول إسالمية في قارة أوروبا.3
 

. من المضائق المائية الهامة التي يتح م 1: اختر -أ
 -جبل طارق  –باب المندب )اإلسالمي بها العالم 

 ( الهما
مسطحات منها المحيط  علىاإلسالمي . يطل العالم 2

  الشمالي(المتجمد  – الهادي–)األطلسي 
يقع العالم اإلسالمي .)       ( 1(: ال)أو  (نعم)أجب ب

 .الجنوبيفي معظمه في نصف الكرة 
 .جنوب شرق قارة آسيافي .)       ( يقع ممر ملقا 2
 
 

عااااالم الامتااااداد . 1 مالالا النتيجالالة المترتبالالة على:
 ؟ دائرة عرضية 68 في اإلسالمي

 ---------------------- :النتيجة
على المساااااطحات  اإلساااااالمي. إشاااااراف العالم 2

 المائية والمضائق والممرات المائية؟

---------------------النتيجااااة:  
--------------------------- 
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 :المقابلةاقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تفسر بمنشاط ختامي: 
 تنوع المحاصيل الزراعية في العالم اإلسالمي؟  أ.

 ............: ........................................................السبب
 يمة في العالم اإلسالمي؟دب. مطامع االمبراطوريات الق

 .......................................................................السبب: 
 تية:على العباراي اآل (ال)و أ (نعمال)ب أجب.2
 .المنتجة للثروة السم ية إندونيسيا والمغرب الدول من أهم(   )    -أ

 .يصنف العالم اإلسالمية ضمن اقتصاد الدول المتقدمة)     ( -ب
 تأمل الخريطة ثم ضع خطأ تحي اإلجابة الصحيحة:نشاط بيتي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ومن ،ضمن الدول الناميةالعالم اإلسالمي يصنف اقتصاد  -
 أبرز الثرواي االقتصادية في العالم اإلسالمي:

د نشطة لوفرة موار تتصدر قائمة األاألنشطة، و أقدم الزراعة:  .1
  .المناخية مقالياألالمياه والتربة الخصبة وتنوع 

 ؛وانينتاج الحياإل هناك فائضااااااااااااااا  لديه فيتربية الحيوانات:  .2
 .لسودان وتشادال ثلوجود مساحات شاسعة من المراعي م

 حوالينتاج من الثروة السااااام ية ساااااماك: يصااااال اإلصااااايد األ .3
الاامااغاارب ) وأهاام الااااااادول ،نااتااااااااج الااعاااااااالااماايماان اإل 15%
  (.ندونيسياا  و 

يرانفي دول الخليج العربي  ينتشرالبترول:  .4  .عراقوال وا 
 موالتنوع الموارد االقتصااااااااااادية من مواد خام وطاقة وفرة األ .5

تطور الصااااااااااااااناااعااة إلى دى أ ؛واألياادي العاااملااة واألسااااااااااااااواق
  .التجمعية والغذائية والمعدنية

 :أكمل

يصاااااااااااااااال إنتاااج الثروة الساااااااااااااام يااة في العااالم .1
من اإلنتاج  .......... اإلساااااالمي إلى حوالي

  .العالمي
 حققت فائضا  في اإلنتاج الحيوانيالدول التي .2

..........................      
المورد االقتصااااااااااااااااادي األ ثر أهميااة في دول .3

 ...................... الخليج العربي
 

 :اختر
    :المنطقة الجغرافية التي تمثلها الخريطة هي .1
 )الوطن العربي، العالم اإلسالمي، قارة  سيا(  
                        أكبر دولة إسالمية على الخريطة: .1

 ( ازاخستان ،الجزائر ،)السعودية        
 من القاراي التي يتوزع فيها العالم اإلسالمي: .2
  الهما( –إفريقيا  –) سيا           

 



 3                                                م2020/2021  الفصل األول –الثامن لصف ا -الدراسات االجتماعية  -التعلم االستدراكي 

 
     

 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 
 وتوزيعهم الجغرافي. اإلسالميعدد سكان العالم  بيان .1
 في المناطق الساحلية. اإلسالميتفسير انتشار سكان العالم  .2
 توضيح التركيب اللغوي لسكان العالم اإلسالمي. . 4    مراكز الثقل السكاني لشعوب العالم اإلسالمي. تحديد .3

 :المقابلةاقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب المطلوب:تأمل الجدول ثم أجب   

االنتشار داخل  مثل الدول القارة
 القارات

 نيجيريا، مصر، السودان 27  سيا

يتركزون في 
 المناطق الساحلية.

 فكر لماذا؟

 إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين 26 إفريقيا

جزء  ،ألبانيا، كوسوفو 2 أوروبا
 من تركيا

أمري ا 
 غويانا، سورينام 2 الجنوبية

 :فذ النشاط الذي يليهنتأمل الجدول ثم 
 
 
 
 
 

يتوزع سااااااا ان العالم اإلساااااااالمي في العديد من قارات العالم أهمها قارة 
يا و   لغ عدد . يبوروباأمري ا الجنوبية و أفريقيا وبعض الدول في ا  ساااااااااااااا

( مليار 2،18حوالي ) 2016حسااااااب احصااااااائية  المساااااالمين في العالم
( ملياااار نسااااااااااااااماااة في دول العاااالم 1،6يعيش منهم )حياااث  ،نسااااااااااااااماااة

ادة وذلك بساااابب زي ؛ويتوقع زيادة أ بر في عدد المساااالمين ،اإلسااااالمي
يبلغ معدل الخصااااااااوبة بها و  ،نساااااااابة معدالت الخصااااااااوبة وقلة الوفيات

 والزواج المب رالثقااافااة الاادينيااة واالجتماااعياة،  . بساااااااااااااابااب( مولود4،1)
 الذي يسهم في قلة الوفيات. تحسن المستوى الصحيو 

 

   : الخامسةالوحدة

              العالم اإلسالمي    ب: شعو الدرس
2 

 . أكمل: 1
 م2016بلغ عدد المساااااااااااااالمين في العالم . أ

 ..... مليار نسمة 
ي اإلسالم. بلغ عدد المسلمين في العالم ب

 م.....مليار نسمة.2016عام 
. يتوقع زيااادة في أعااداد 1بم تفسالالالالالالالالالر:. 2

 س ان العالم اإلسالمي في المستقبل؟
 السبب: ...............................

 صحح ما تحته خط:  .1
عدد الدول اإلسالمية ]....................[  .أ

  .دولة 26في قارة  سيا 
من الدول  ألبانيا]....................[ تعد  .ب

 اإلسالمية في قارة أمري ا الجنوبية.
: يتر ز مع م س ان العالم بم تفسر. 2

 اإلسالمي في المناطق الساحلية؟
 .....................................السبب: 

 

رتب الدول اإلسااااااااالمية الواردة في الجدول 
 تنازليا  حسب عدد الس ان: 

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

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

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

........................................
............... 
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 لها: اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة المقابلة
 
 
 
  
 
 
 

 :التي تليهما عن األسئلة لإلجابةتأمل الجدول ثم اقرأ النص  
 
 
 
 
 
 
 

 
 :صوب ما تحته خط أ.
 .%10 اإلسالمينسبة المتحدثين باللغة العربية في العالم ].....................[  .1
 .يرانيةاإلمن أمثلة اللغة السامية ].....................[ . 2

 ؟اإلسالميوي في العالم غتنوع التر يب اللبم تفسر: ب. 
 ...................................................................................السبب: 

البحر المتوسالالالالالالط، و حدد على خريط العالم )المحيط األطلسالالالالالالي، : ختامينشالالالالالالاط 
 (، مصراإندونيسي، تركيا :دولو مضيق جبل طارق و 

 
 
 
 
 

 
 
 

 نإندونيسيا وبنغالدش والباكستا يشكل نسبة السكان في   
، وهي من مجموع الس ان المسلمين في العالم %36 حوالي

 تصنف دول ذات ثقل س اني من المسلمين
يوجد في الصااين والهند عدد  بير من المساالمين على الر م  -

 قليةأا هفيسالمية إ وهناك دوال  ، سالميةإ ير  دوال    ونهممن 
 .سورينام و ويانا :مثل من المسلمين

  ا:لغوية منه ربعة أصولأعراق حيث يشمل على بسبب تعدد األ ؛*يتميز العالم اإلسالمي بتنوع التر يب اللغوي

 
من مجموع اللغات الموجودة وذلك  % 30 -20** نسبة المتحدثين باللغة العربية في العالم اإلسالمي من 

  .تعلمهاعلى ل شعوب العالم قب  ن ال ريم لهذا ت   ل ونها لغة القر  ؛ألهمية اللغة العربية
 

 اإلجابة الصحيحة: راخت
ة وبها عدد  بير من الدول  ير اإلسالمي-1

الهند  –)سورينام .... من المسلمين 
 اليابان ( -والصين 

 ياتقلأمن الدول التي يعد بها المسلمين -2
 االثنين معا ( –سورينام  –)  ويانا       

 

 نشاط بيتي:
بم تفسر ا تساب اللغة  .1

العربية أهمية  بيرة بين شعوب 
 العالم اإلسالمي؟

السبب:..........................

................................. 
امتداد العالم . ما النتيجة: 2

 ؟اإلسالمي على مساحة شاسعة
النتيجة:.........................
.................................

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



 5                                                م2020/2021  الفصل األول –الثامن لصف ا -الدراسات االجتماعية  -التعلم االستدراكي 

 
     
 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 

 وصف مناخ فلسطين.    .3 .توضيح مظاهر السطح في فلسطين.2  .تحديد الموقع الفلكي والجغرافي لفلسطين. 1
 :لمقابلةتأمل الخريطة ثم أجب عن األسئلة ا

 
 
 
 
 
 
 

 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
 
 
 
 
 
 
 

 :عن األسئلة المقابلة لهاثم أجب  الفقرةاقرأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقع فلسطين شمال خط االستواء وشرق خط جرينتش. -
يحد فلساااااطين من الشااااامال ساااااوريا ولبنان أما من الجنوب خليج العقبة  -

  .األردن ومن الغرب البحر المتوسطوصحراء سيناء ومن الشرق 
 .تقريبا   2 م 27027تبلغ مساحة فلسطين  -
لقة الوصاال وفهي ح ،تتميز فلسااطين بموقع جغرافي وفل ي اسااتراتيجي -

 .بين قارات العالم القديم
 

 :ىإلتتنوع مظاهر السطح في فلسطين 
مثل جبال شاااامال فلسااااطين وجبال وسااااط فلسااااطين الجبال:  

 وأبرز مدنها نابل  والخليل.
السااااحلي الفلساااطيني المحاذي للبحر  مثل الساااهلالسالالهول: 

ل ساااااه :وساااااهل داخلي مثل ،المتوساااااط وأبرز مدنه يافا و زة
 مرج بن عامر..

 .ر السبعئب مدنه:مثل هضبة النقب وأبرز الهضاب: 
 ريحا.أو بيسان  :: وأبرز مدنهاألغوار

 األردن الذي يصااب فينهر  :مثل نهارأويوجد في فلسااطين 
 الذي يصب في البحر المتوسط.البحر الميت، ونهر العوجا 

  

 العنوان المناسب للخريطة 

 (الموقع الجغرافي لفلسطين، خريطة الموقع الفل ي لفلسطين)خريطة 

 :بناًء على البياناي الواردة في الخريطة اكتب الموقع الفلكي لفلسطين

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

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

 الخامسة: الوحدة
 فلسطين والعالم اإلسالمي :الدرس

 

3 

 الصحيحة:. اختر اإلجابة 1
 ج. يحد فلسطين من الشمال:

 لبنان( –األردن  –)مصر     
 الغرب ةد. تحد فلسطين من جه

 سوريا( –األردن  –)البحر المتوسط  

 أجب با)نعم( أو )ال(:
فلسطين بين ( تفصل جبال     )    أ.

 السهل الساحلي واأل وار.
( يوجد سهول ساحلية على      ب. ) 

 ردن.ضفاف نهر األ
يصب نهر العوجا في البحر (      . ) ج

 .الميت
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 تأمل الخريطة ثم أجب عن األسئلة المقابلة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 : لها عن األسئلة المقابلةثم أجب  الفقرةاقرأ 
 
 
 
 

 
 

 نشاط ختامي:
 على موقع فلسطين االستراتيجي؟ :ما النتائج المترتبة -1
 .............................................................................................النتيجة:  
  ؟فلسطين في المناطق الساحلية والغربية والجبليةتزداد  مية األمطار على  بم تفسر:. 2

 : .........................................................السبب
 ؟وع تضاريسهانتمتاز فلسطين بالر م من صغر مساحتها بت :بم تفسرواجب بيتي: 

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

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

 
 
 
 
 

 تتنوع األقاليم المناخية في فلسطين ما بين:  -
 ،شااااابه الصاااااحراويالمناخ ، المناخ الصاااااحراوي الجاف -

 .مناخ البحر المتوسط المعتدل
 وتقل في ،مطار في شالالمال وغرب فلسالالطينتزداد كمية األ

  .جنوب وشرق فلسطين بسبب وجود الجبال
 

 – في فلسطين الصناعية)خريطة توزيع األقاليم  العنوان المناسب للخريطة:. 1
 خريطة توزيع األقاليم المناخية في فلسطين(

 ة.الخريطسمي األقاليم المناخية في فلسطين وفق البياناي الواردة في .2
 ....................................................................أ

 .....................................................................ب
 ....................................................................ج. 
ضمن إقليم البحر  تقع ةوقع على الخريطة أسماء مدن فلسطيني.3

 المتوسط.

 في شرق فلسطين؟ بم تفسر: قلة األمطار  .1
 السبب: ............................................

 . صنف المناطق حسب  مية األمطار.2
 أ.  رب فلسطين: ..................................

 .................................ب. شرق فلسطين: 
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 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 
 .اإلسالميسباب نشأة منظمة التعاون أذكر . 2     .تفسير اهتمام العالم اإلسالمي بفلسطين .1
 .اإلسالمي. تحديد اهداف منظمة التعاون 3
 الخاصة بالقضية الفلسطينية.  اإلسالمي. التعرف إلى قراراي منظمة التعاون 4

 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة المقابلة لها:
 
 
 
 
 

 
 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
 
 
 
 
 
 
 
 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في الرباااط  ا  سااااااااااااااالميااإ ا  دولااة عربيااة م تمر  25عقاادت
بتاااااري   قصااااااااااااااىبااااالمغرب بعااااد حرق المسااااااااااااااجااااد األ

تأسااااااي  من مة التعاون  إلىوأدى  م ؛1969/ ب/21
  اإلسالمي.

   أيلول  25تأسااااساااات من مة الم تمر اإلسااااالمي بتاري
 .م1969

 
 
 
 
 
 
 
 ب

  م1970عام  بجدة بالممل ة العربية السعوديةلوزراء خارجية الدول اإلسالمية سالمي إعقد أول م تمر . 
 م.2011سالمي في  ازاخستان عام سالمي إلى من مة التعاون اإلتحول اسم من مة الم تمر اإل 
  وذات أ لبية  مم المتحدةسااااالمي أن ت ون الدولة عضااااو في األمن مة التعاون اإل االنضاااامام إلىمن شااااروط

 .مسلمة
  لى تحقيق التعاون في المجاالت االقتصااااااااااااااادية والثقافية والعلمية وحماية إتهدف من مة التعاون اإلسااااااااااااااالمي

 المقدسة.االما ن 
  سالمي.اإلحياء التراث ا  تعمل من مة الم تمر اإلسالمي على تشجيع البحث العلمي وتعليم اللغة العربية و 

 الخامسة: الوحدة
 4 فلسطين والعالم اإلسالمي :الدرس

 ألنه:المسالالالالجد األقصالالالالى من أقدس المسالالالالاجد عند المسالالالاللمين 
 الحرمين، مسالالالالالالالالالر  المسالالالالالالالالالجدين، ثال أولي القبلتين، ثاني 

 .الرسول )ص(
 فرضي الصلواي الخمس ليلة االسراء والمعراج.

 .من قبل بريطانيا 1917احتلي فلسطين عام 

المساجد المقدسة التي تشد إليها الرحال عند  ماأ. 
 ؟ .......................................المسلمين

؟ فلسطين من قبل بريطانيا متى تم احتاللب. 
.................................................. 

 اهتمام المسلمين بمدينة القدس؟ . بم تفسر:ج

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

 . أجب بال )نعم( أو )ال(1
تأسست من مة الم تمر  (   )     

   م.9/1969/ 25اإلسالمي  بتاري  
: تأسي  من مة الم تمر بم تفسر. 2

 اإلسالمي؟
السبب:..................................
.........................................

.. 
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 مما بين القوسين:جابة الصحيحة ر اإلاختأ. 
  القاهرة( –جدة  –م في ... )الرباط 1970لوزراء الخارجية عام  اإلسالميالم تمر  . أول م تمر عقد لمن مة1
 عام: اإلسالميإلى من مة التعاون  اإلسالميتم تحويل مسمى من مة الم تمر . 2

 م(1970 –م 2011 –م 2008............................... )                                          
 أجب بنعم أو ال: ب. 
 عضاء.لى نشر الخالف والنزاع بين الدول األإاإلسالمي ( تسعى من مة التعاون       . )     1
 قضية  فاح الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضيه. اإلسالمي( تجاهلت من مة التعاون     . )       2
 :اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟اإلسالميبم تفسر: تأسي  لجنة القد  في من مة الم تمر  -1
 .........................................................................................السبب: 

 لدعم القضية الفلسطينية؟اإلسالمي اذ ر أهم القرارات التي اتخذتها من مة الم تمر  -2
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 نشاط ختامي:

 استنتج العالقة بين الصورتين: -3

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

............................................................................................................................. 
 اإلسالمي؟ وأين؟ التعاونابح : في أي عام تم تغيير ميثاق منظمة بيتي: واجب 

 في: ....................................................................... ............عام: 

  نهاء المعاناة التي يعيش فيها الشااطالبت من مة الم تمر اإلسااالمي بضاارورة تسااوية القضااية عب الفلسااطينية وا 
 الفلسطيني.

  ،ن مت الدعم السياسي واالقتصادي للفلسطينيين من خالل صندوق التضامن اإلسالمي 
  باسم فلسطين.أصدرت طابع بريد خاص 
 .أسست صندوق القد ، ولجنة القد  لتن يم العمل السياسي وجمع األموال، بإشراف دولة المغرب 
 .حثت على تدري  جغرافيا وتاري  فلسطين 
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 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 
 .مفهوم القانون الدولي اإلنساني تفسير. 1
 استنتاج القواسم المشتركة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. .2
 اهتمام القوانين والقواعد الدولية بأسر  الحروب. توضيح مظاهر. 3
 :رأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة المقابلةاق
 
 
 
 
 
 

 األسئلة:
 

 
  :اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولي فروع القانون ال أحدنسااااني يعتبر القانون الدولي اإل
العااام وهو مجموعااة من المبااادو والقواعااد والقوانين التي 

المصااااااااااااااااابين من حمااايااة الماادنيين الااذ ور  لى:إتهاادف 
طفااااال والمعاااااقين ناااااث و بااااار الساااااااااااااان واألالحروب واإل

حماية الممتل ات الخاصااااة  المسااااا ن و  ،والطواقم الطبية
رب الح عالقانون الدولي ال يمن، و ودور العبادة والمدار 
طراف المتحاااارباااة احترام المواثيق ول ناااه يفرض على األ

 الدولية والحد من ويالت الحروب والدمار. 
 

ي الساااااالم ف منهم يطبق اإلنسااااااان ف لهناك قواساااااام مشااااااتر ة بين القانون الدولي اإلنساااااااني والقانون الدولي لحقوق 
لتعذيب ح ر ا-، الحق في الحياة-، ح ر التفرقة بساااابب العنصاااار واللون والجن  والدين - إلى:والحرب ويدعو 

  .رجعي والمعاملة القاسية والعبودية وتطبيق القانون بأثر
 دعت لحماية البشرية منها:  هناك اتفاقيات وبروتو والت

  .م1949اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  -
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

جرحى ومرضااااااى القوات 
 المسلحة في الميدان

جرحى ومرضااااااااااااااى القوات 
 المسلحة في البحار

بشااااااأن حساااااان معاملة 
 أسرى الحرب

حمااااااااياااااااة األشااااااااااااااخااااااااص 
 الحربالمدنيين أوقات 

 م1949 ب من عام  21م رخة جميعها في  
  .م1977 ول والثاني لعامالبرتو ول األ -
 .الجنائية( ومقرها الهاي )المح مة م1989اتفاقية روما -

 السادسة: ةالوحد
 وب: حقوق اإلنسان في الحر الدرس

 

5 

 اكتب المصطلح:  -1
مجموعة من المبادو والقواعد والقوانين  ]..............[
 الحروب.  ثاروالحد من  نالمدنييتهدف لحماية 

 :. أجب حسب المطلوب2
 . ما الممتل ات التي يحميها القانون الدولي اإلنساني؟أ

..................................................... 
القانون الدولي . من هم األشااااااااااااااخاص الذين يحميهم ب

 اإلنساني؟ ...........................................
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  -: اختر اإلجابة الصحيحة:أ
 (هما ال -الحرب    -) السلم    يطبق القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان في  - 1
 م حماية القوات المسلحة في : 1949 ب  21ولى الم رخة في جنيف األ تفاقيةاتضمنت  -2

 الحرب (.  –الميدان       –    "سر األ "السجون  –) البحار                                           
 -فيما يلي : غير الصحيحةأمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )  √ضع إشارة )  .ب
 في حالة السلم فقط .حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني . )    ( ي طبق القانون الدولي ل1
 .ومات. )    ( يجب على الدول المتحاربة حماية حقوق شعوبها من تعسف الح 2
 : اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة التي تليها 

 
 
 
 
 
 
 

 :فيما يلي غير الصحيحةأمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )  √ضع إشارة )  . أ.
 .مشار تهم في العمليات القتالية )    ( يجوز مالحقة ومحا مة األسرى بسبب .1
 )    ( يجب معاملة األسرى معاملة حسنة في جميع األحوال . .2
 .ع أسرهم إلى أن يتم إطالق سراحهم)    ( يجب السماح لألسرى بالتواصل م .3
  ؟الدولية الخاصة باألسر  تفاقاياال أهمية  :بم تفسرب. 

 -------------------------------------------------------السبب: 
 أجب حسب الطلوب نشاط ختامي: 

 ؟مح مة الجنايات الدوليةهمية أ. 1: بم تفسر .أ
 -----------------------------------------------------السبب: 

 ؟والهالل األحمرشارة الصليب األحمر إترفع وسائل النقل الطبي عالمات مميزة   . 2
 -----------------------------------------------------السبب: 

  ؟تفعيل دور مح مة الجنايات الدوليةما النتيجة المترتبة على: . ب
 ---------------------------------------------------------النتيجة: 

 نشاط بيتي:
 إنساني لحماية الحقوق بجميع أش الها؟لم يوجد قانون دولي ماذا يحد  إذا: . 2
 : .......................................................................................الحدث

اهتمت القوانين والقواعد الدولية بأساااااااااااااارى الحرب حيث برز في اتفاقية جنيف الثالثة والبروتو ول اإلضااااااااااااااافي األول 
 والذي تضمن القوانين الخاصة باألسرى منها:

 سرى بسبب مشار تهم بالعمليات القتالية ال يجوز مالحقة ومحا مة األ -
 معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية  -
 الم ان المناسب الذي يشمل المأ ل والمشرب والرعاية والن افة.توفير  -
 السماح  لألسرى التواصل مع أسرهم إلى أن يتم إطالق صراحهم  -
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 يتوقع منك بعد نهاية الدرس أن تكون قادرًا على: :عزيزي الطالب /األهداف 
  .عاقة. توضيح مفهوم األشخاص ذوي اإل1
  .عاقةبيان حقوق األشخاص ذوي اإل. 2
 مة والدمجءالموا . التمييز بين3

  المقابلة لها:اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة 
 
 
 
 
 
 
 
 المقابلة لها:اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة  
 
 
 
 
 
 
 
 تأمل الصور ثم أجب عن األسئلة المقابلة لها: 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدنية أو عقلية أو نفسية  إصابة الفرد إصابةعاقة اإل -
تسبب له ضرر يحد من قدرته على القيام بمتطلباته 

  بشكل طبيعي.
مثل العوامل الوراثية / مشالالالاكل  لإلعاقةهناك أسالالالباب -

بعالالد  األطفالالالثنالالاء الحمالالل /التالالدخين /مر  أم لالالد  األ
 لحواد  خطيرة. مالوالدة أو تعرضه

  .ةالذهني العقلية، الجسمية، ،الحركية أنواع االعاقة: -
 

أكدي االتفاقاي والتشالالريعاي على حقوق األشالالخاص ذوي -
 .عاقة ومساواتهم بهذه الحقوق مع غيرهماإل
 .يجب على الدولة توفير كافة الخدماي لهم-
ية ذوي اإل- لدولي اتفاقياي لحما عاقة مثل أقر المجتمع ا

 .م2006عاقة عام االتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإل
م 2014انضالالمي فلسالالطين لالتفاقية الدولية السالالابقة عام -

 .م2009لإلعاقة عام  أصدري قانونفلسطين قد  وكاني

 السادسة: ةالوحد
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: الدرس
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 الفرد إصابة: )             ( اكتب المصطلح المناسب -أ
بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب له ضرر يحد من  إصابة

 . حياةفي ال قدرته على القيام بمتطلباته بش ل طبيعي
 أجب بال)نعم( أو )ال(: -ب
. )    ( تعتبر اإلعاقة حالة من التأخر الملحو  في 1

 .عقلي والسلو ي واللغوي والتعليميالنمو الجسمي وال
 .يصعب التأقلم مع اإلعاقة. )    ( 2
 

 أكمل:
عاقة أقر المجتمع الدولي اتفاقية األشخاص ذوي اإل -1

     ............... عام
                       ...............  أصدرت فلسطين قانونا لإلعاقة عام -2
عاقة انضمت فلسطين لالتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإل -3

 ....................عام 
 

1 

4 3 

2 

حااااادد رقم الصااااااااااااااورة التي تشااااااااااااااير إلى مفهوم  .1
 المواءمة.

................................................. 
 حدد رقم الصورة التي تشير إلى مفهوم الدمج.
................................................. 
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 مادة استدراكٌة للصف الثامن

 

 

Objectives 
 Using new vocabulary in contexts 

 Offering food and responding 
 

1- Study the words in the table, then try to use them to talk about the picture below: 

meaning word meaning word 

 delicious لذٌذ offer ٌقدم

 magazine مجلة order طلبٌ  

 meal وجبة stick عود
 waiter نادل tasty شهً

  

 

 

 

 

 

2- Complete the sentences:   

 

delicious – sticks – order – magazines – meal 
 

1. Children like ___________ which are full of colours and pictures. 

2. Don’t miss your breakfast. It is the most important______________. 

3. We usually ______________ fish and chips when we go to the Beach Restaurant.  

4. Chinese eat rice with ______________. 

5. I want to try this cake. It looks______________ 

 

3- Now, study the words in the table, then classify them in the table below: 

meaning word meaning word 

 acceptable مقبول normal عادي

 consider ٌعتبر raise ٌرفع

 empty فارغ remain ٌبقى
 impolite وقح dessert حلوى

Verbs Nouns Adjectives 

   

   

   

 

Part one 
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 مادة استدراكٌة للصف الثامن

4- Notice the following mini-dialogues: 

 

Farah: Would you like some cookies? (Offering food)  

Sally: Yes, they look tasty. /No, thanks. I’m full. (Responding)      

 

Waiter: What would you like to drink? (Offering food) 

Hala: Some coffee, please. (Responding)        
 

5- Match A with B: وصل 

1. Would you like a dessert?  Yes, please. It looks good. 

2. .Have you ever used chopsticks?  Yes, please. I will have some fish. 

3. Would you like to try this?  My sister doesn’t like it. 

4. I like Chinese food. However,  Some ice-cream, please 

5. Can I help you?  No. I’ve never done that. 
 

6- Complete the dialogue: 

fish – chocolate – help – drink – anything – dessert – salad - please 

Waiter: Welcome sir, can I ____________ you?  

Hani: Yes, _________ I'll have some ___________ with rice. 

Waiter: Do you want ______________ else with that? 

Hani: Some _____________, please. 

Waiter: Would you like a _______________? 

Hani: Some _______________ cake. 

Waiter: And to _______________? 

Hani: Orange juice, please. 

Home work 

 

 

1. You have tried a dish and you didn't like it, what would you say? 

______________________________________________________________________ 
  

 2. Someone offers you food and you want to try, what would you say? 
______________________________________________________________________ 
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Objectives 
 Using but and however to connect different ideas 
 Using comma after however 

 Writing a conversation between a waiter and a customer  
 

 

1- Study the following examples and notice the use of "but" and "however": 

1. The food smells delicious, but I don’t want to try it. 
2. We ordered fish. However, the waiter gave us chicken! 

However and but are connectors used to connect different ideas 
 

2- Do as shown between brackets: 

1. I don't like cats [ and – because – but] I like this kitten.                      (Choose)                                   

2. The room is clean. She's going to sweep up.                                                        (Use "however") 

 ______________________________________________________________________. 

3. He's tired but he's going to go to school.                                              (Use "However") 

_______________________________________________________________________. 

4. It’s raining. It is warm.                                                                  (Connect the sentences) 

________________________________________________________________________. 

5. I don’t like desserts and I love ice-cream.                                                   (Correct) 

 

 

3- Read the following model paragraph about Table manners in China: 

 

Chinese people have different table manners. In China, It is considered 

acceptable to make noise while they eat. They raise rice bowls to their mouths 

when they eat and if one eats all the food in his plate, they think he is still 

hungry and will offer him more food. 

 

 

 

 

 

Part one Part two 
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Objectives 
 Using new vocabulary related to traditional crafts in contexts 

 Using language in shopping contexts 
 

1- Study the words in the table, then try to use them to talk about the picture: 

meaning word meaning word 

 daughter ابنة past ماضً

 design تصمٌم skills مهارة

 embroidery تطرٌز  Soft ناعم

 intend ٌنوي wonderful رائع

  

 

 

 

 

2- Odd one out: 

1. embroidery olive wood carving pottery skin 

2. design colour pattern soap 

3. daughter son gift grandmother 
 

3- Study the words in the table, then try to use them in your own sentences: 

meaning word meaning word 

 introduce ٌقدم strengthen ٌقوي

 start up ٌبدأ style طراز

 pass on ٌمرر pregnant حامل

 therefore لذلك meaning معنى
 

4- Complete the sentences:  

pregnant – style – strengthen – meaning – soft –pass on 

1. Traditions____________ from the past to the present. 

2. She's___________. She's expecting a baby girl. 

3. The building is weak and dangerous and they have to _________ it. 

4. I like the ___________ of this bag. 

5. The olive oil soap makes the skin ____________. 

6. I don’t know the ________ of this word. I will use an online dictionary. 

Part one 
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Homework 

 

 

 

 

5- Notice the following mini-dialogue: 

Farah: I need to choose a gift. Can you help me?   (asking for help) 

Lana: Of course. What about this embroidered bag?       (Responding) 

Farah: It looks interesting. I love it! 

 

 
6- Match A with B:  

 

1- What about this olive oil soap?  It shows the harvest. 

2- Did you learn wood – carving?  I'm going to buy it. 

3- That embroidered dress is nice.  I never had time to learn. 

4- I love that vase!  Good choice. It is good for the skin. 

5- What does the yellow colour show?  It has different colours and patterns. 
 

7- Complete the dialogue: 

embroidery – promised – help – about – embroidered  – glass – gift- wonderful 

Farah: I _________ my daughter to buy her a _______. Can you _____me?  

Reema: What _______ a beautiful vase? 

Farah: No, I don't want things made from ________. 

Reema: You can buy an ___________ dress. 

Farah: Wow, that's nice. She loves _____________. 

Reema: Yes, it's really ________________. 
 

 

8- Classify: 
 

meaning – intend – daughter – embroidery– strengthen – introduction – strong – 

wonderful – modern 

 

 

 

 

Verbs Nouns Adjectives 
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Objectives 
 Using intend and going to to talk about future actions 

 Using therefore and however to connect ideas 

 

1- Study the following examples:  

 

 
2- Choose the correct answer: 

1. I am (go – going – goes) to read a story for you before you sleep. 

2. He is (promises – intend – going) to study. He’s having an exam tomorrow.  

3. Hala (intends - promise – is going to) buy her mum a gift. 

4. (Do – Are – Does) you intend to program your computer? 

5. She was sick, (therefore – However – but) she went to see a doctor.  

 

 

Part one Part two 
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Homework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Study the following examples and notice the use of however and therefore: 

3. It is very cold. Therefore, we are staying inside  

4. I’m hungry. However, I don’t want to eat. 

5. I’m hungry. Therefore, I will buy a sandwich. 

 
4- True or false: 

 

1- We use however and therefore to develop or conclude an idea. (    ) 

2- We use however to add a contrasting idea. (      ) 

3- We use a comma before however and therefore. (      ) 

  

5- Correct the following mistakes: 
 

 

1- She can dance well. therefore, she is bad at singing. 

2- We will go for a picnic. However, I’m preparing some sandwiches.   

3- Her son was ill, so she went to work. 
 

6- Do as shown between brackets: 

1. She is going to go with you.                                         (Use "promise") 

____________________________________________________________. 

2. The girls intends to go to the shop. _______________________ (Correct) 

3. Tamer is going to do homework.                                 (Make a question) 

_______________________________________________ 

4. She has eaten two sandwiches. She will eat another one.           (Use " However ") 

_____________________________________________________ 

5. I haven't eaten today. I'm hungry.                          (Use " therefore ") 

_________________________________________________________ . 
 

 

7- Correct the mistakes: 
 

1- They’re going to buying a car.  ________________________________________________ 

2- I intend visit my friend. ____________________________________________________ 

3- The building may fall. However, they are going to strengthen it. __________________ 
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Objectives  
 Using new vocabulary in contexts 

 Using language related to telephone calls and online communication 
 

1- Study the words in the table, then try to use them to talk about the picture: 

meaning word meaning word 

 although لرغم مناعلى   mistake خطأ

 camera كامٌرا outside خارج

 inside داخل video call مكالمة فٌدٌو
 microphone مكبر الصوت worry ٌقلق

  

  

 

 

 
 

2- Complete the sentences:   

 

video call – microphone – Although – outside – mistake 
 

1- I’m sorry. I made a____________ and called the wrong number. 
2- It is a lovely day. Why are we staying inside? Let’s go_________ in the garden. 
3- ______________ it was raining, they didn’t cancel the match.  
4- I can’t hear you! Can you check your ________________, please? 
5- I miss my dad in USA. I will make a _______________ through WhatsApp.  

 

3- Now, study the words in the table, then classify them in the table below: 

meaning word meaning word 

 allow ٌسمح receive ٌستلم

 another آخر revolution ثورة

 keep ٌحفظ satellite قمر صناعً
 network شبكة several عدٌد

Verbs Nouns Adjectives 

   

   

   

 

Part one 
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Homework 

Notice the following mini-dialogues: 

 

Farah: I’m sorry, I made a mistake? (Apologizing) 

Sally: Don’t worry. It is alright. (Responding)       

 

Uncle: How are you and the family? (Asking about the family) 

Hala: We are all well- and you? (Responding) 
 

4- Match A with B: وصل 
 

1- Buying this mobile was a mistake.  Let me check my mike. 

2- Can we make a video call?  About technology and things like that. 

3- I can’t hear you well.  Thanks. You are very helpful. 

4- What are you reading about?  Sorry. My camera is not working. 

5- Can I help you?  It doesn’t work well. 
 

6- Complete the dialogue: 

wrong -  problem – hear – turned on – turned off – mistake- see – good 

Tariq: Hello, Hassan.  Can you ____________ me? 

Hassan: No, I can _____ you but I can't hear you. There's something _____. 

Tariq: What's the __________? 

Hassan: Have you ___________ the microphone? 

Tariq: No, I've made a __________. The microphone is ______. 

            I'll do it. Can you hear me now? 

Hassan: Yes, that's ___________. 

 

 

7- What would you say /do? 
 

1- You have called a wrong number, what would you say? 

__________________________________________________________ 
 

2- You want to make a video call, what would you do? 

__________________________________________________________ 
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Objectives 
 Using must and have to express necessity 
 Using "don’t have to" to express lack of necessity 

 Using "although" to connect two different ideas 

 Writing an advert for a smart phone   

 

 

1- Study the following examples  

We must stay at home to stop the virus. 

We have to leave now. It is getting dark 

You don’t need to finish the project today. The deadline is next week. 
 

2- Choose the correct answer: 
 

1- I (has – have – must) do my homework. 
2- It's not too cold. You (don’t have to – have to – mustn’t) wear heavy clothes. 
3- There is "No swimming” sign. You (must – mustn't – don't have to) swim here. 
4- You (must – mustn't – don't have to) respect to your teacher.  
5- We (have to – don’t have to – mustn’t) work hard for the exam. 

 

3- Notice the use of although: 
 

1- Although he is 70 years old, he is very healthy. 

2- I went to school although I was ill 

3- Although I am staying at home, I am not bored. 

 

4- Connect the following sentences using "although":  
 

1- I didn’t eat my lunch. I was hungry 

_________________________________________________________________________ 

2- It was cold. Sami went swimming. 

_________________________________________________________________________ 

3- My camera is on. I can’t see you. 

_________________________________________________________________________ 

4- Our Tv set is very old, but it works well. (use although) 

_________________________________________________________________________ 

 

Part two 
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Objectives 
 Using new vocabulary in contexts. 

 Giving suggestions and responding.  
 

1- Study the words in the table, then try to use them to talk about the picture: 

meaning word meaning word 

 nature طبٌعة woods غابة

 route طرٌق bring حضرٌ  

 suggestion اقتراح wide عرٌض
 same مشابه weekend عطلة نهاٌة االسبوع

 forget ٌنسى catch ٌمسك

  

 

 

 

2- Classify the following words: 

bring – suggestion – woods – wide – decide – different – huge – nature – forget – protect – route 

Verbs Nouns Adjectives 

   

   

   

   

 

3- Complete the sentences:  

 

narrow – weekend – suggestions – woods – protect – bring 
 

1. Do you have any _________ on what to work on for the school project? 

2. The lorry can’t get through this route. It is very ______________.  

3. What are your plans for the ______________? 

4. I will ______________ my laptop for the presentation. 

5. There are some wild animals in these ______________. 

6. Pandas are in danger. Scientists try to ______________ them. 

Part one 
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