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 م2020/2021األساسي  الخامسالصف  -مادة استدراكية لمبحث التربية اإلسالمية   -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 
 

  مبطالت الصالة درس:                                                          نقيم الصالة: ثانيةالوحدة ال

  األهداف:

  .مبطالت الصالة فعر  ي .1

 .بعض مبطالت الصالة يعدد .2

 حافظ على الصالة باالبتعاد عن كل ما يبطلها.ي .3

 :ملخص الدرس 
. يحرص المسلم على صالته؛ تقرًبا إلى اهلل عز وجل، فيحافظ عليها، ويؤديها بأركانها وشروطها، وسننها على أكمل 1

 ." َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ  ىَوالَِّذيَن ُهْم َعلَ قال تعالى: " وجه من غير زيادة وال نقصان، 
إلى  يؤدي جماعة في المسجد، بطمأنينة، وخشوع؛ فال يحدث خلاًل . المسلم يحرص على أداء الصالة في أوقاتها 2

 بطالنها.
. مبطالت الصالة هي أقوال، وأفعال يقوم بها المصلي، ومثال ذلك: ما يقوم به المصلي من الحركات الكثيرة، 3

وس سجود، أو الجلوالكالم، واألكل، والشرب في الصالة، أو ترك فرض من فروضها، كقراءة الفاتحة، أو الركوع، أو ال
 األخير، أو التسليم.

. إذا حافظ المسلم على صالته بأركانها، وشروطها، وأد اها بخشوع، كانت صحيحة، ومقبولة، ونال بها األجر، 4
 والثواب من اهلل عز وجل.

 :: أقوال، أو أفعال تبطل الصالة منهامبطالت الصالة                                    
 

 ترك تكبيرة اإلحرام               كثرة الحركة                       الكالم المتعمد                      الضحك 
 

 (: أجب حسب المطلوب فيما يلي:1نشاط رقم )

 ." أبيِّن كيف أحافظ على صالتي َوالَِّذيَن ُهْم َعَلٰى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ قال تعالى: " 

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

 المطلوب فيما يلي:أجب حسب  :(2نشاط رقم )

 . َعرِّف مبطالت الصالة.1

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

 (1بطاقة رقم )
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   :على مبطالت الصالة من حيث الفعل أو الترك لمثِّ  .2

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

    فيما يلي:  التي تؤدي إلى بطالن الصالةحدد الحالة  :(3نشاط رقم )

 . استقبال القبلة في الصالة.1

 . الضحك في الصالة.2

 . اإلكثار من الحركة في الصالة.3

 . الصالة في مكان طاهر.4

 . الصالة بمالبس غير ساترة.5

 . ترك تكبيرة اإلحرام.6

 الكالم في أثناء الصالة. .7

  فيما يلي: أجب حسب المطلوب :التقويم الختامي

 بطالن الصالة ببعض األعمال. ل:علِّ . 1
..................................................................................................................

 . كيف تكون الصالة تامة صحيحة؟2
.................................................................................................................. 

 
 نشاط بيتي:

 كيف تحافظ على صالتك؟ 

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

 

 

 



3 
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 "أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه "درس:                                         قدوتنا            : لرابعةالوحدة ا

 :األهداف 

 .. يبين مكانة أبي بكر الصديق عند الرسول  .                      4يعرِّف بأبي بكر الصديق .1

 .قدر دور أبي بكر الصديق في نشر الدعوة اإلسالميةي. 5                  .              عدد بعض مناقبهي .2
          . في نصرة الرسول أبي بكر الصديق ين دوريب .3

 :ملخص الدرس 
قبل البعثة، عرض عليه اإلسالم، فاستجاب  رسول اهلل  هو عبد اهلل بن عثمان، صاحب أبو بكر الصديق  .1

  .في كل ما كان يخبر به ؛ لقوة إيمانه، وتصديقه الرسول ب بالصديقمن أسلم من الرجال ، لقِّ له، وكان أول 
أخذ يدعو إلى اإلسالم، فأسلم على يديه كثير من الناس، منهم مبشرون بالجنة كعثمان بن عفان، وسعد بن  .2

 . أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد اهلل
عذبهم المشركون، وكان ينفق ماله؛ لنصرة اإلسالم فتعرض ألذى المشركين،  الذين أعتق كثيًرا من العبيد .3

  .رسول اهلل وضربوه على وجهه وهو يدافع عن 
 .عنده، محبوًبا عند الصحابة، شارك في الغزوات ًباليكون صاحبه في الهجرة، وبقي مقر   اختاره الرسول  .4
إنَّ أَمنَّ النَّاِس َعَليَّ في ُصْحَبِتِه وَماِلِه أبو َبْكٍر، ولو ُكْنُت " وأثنى عليه قبل وفاته فقال: ،  رسول اهلل أحبه  .5

 ". ُمتَِّخًذا َخِلياًل ِمن ُأمَّتي اَلتََّخْذُت أَبا َبْكٍر، وَلِكْن ُأُخوَُّة اإلْساَلِم وَمَودَُّتهُ 
 

 فيما يلي:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  :(1نشاط رقم )

                :أبو بكر الصديق هو .1
 عبد اهلل بن طلحة ت.  عبد اهلل بن عثمانب.   عبد اهلل بن عمرأ. 
                :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول مع   حبة أبي بكر الصديقصبدأت . 2
 أثناء البعثةت.  بعد البعثةب.  قبل البعثةأ. 
ل من أسلم من الرجال. 3  :أوَّ
  بو بكر الصديقأت.    عثمان بن عفانب.    أبي طالبعلي بن  أ.
 :بـ  بكر الصديق  ولقب أب. 4
 ذي النورينت.  الصديقب.  الفاروقأ. 
 :أسلم على يد أبي بكر الصديق . 5
 ) أ+ ب(ت.  سعد بن أبي وقاصب.   عثمان بن عفان أ.
 

 (2بطاقة رقم )
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 أجب حسب المطلوب فيما يلي: :(2نشاط رقم )

 ثالثًا من فضائل أبي بكر الصديق.عدد أ. 1

1.......................................................................................................... . 

2.......................................................................................................... . 

3. .......................................................................................................... 

إنَّ أَمنَّ النَّاِس َعَليَّ في ُصْحَبِتِه وَماِلِه أبو َبْكٍر، ولو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِلياًل ِمن ُأمَّتي اَلتََّخْذُت أَبا : " ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل. 2
 ". ماذا نستنتج من الحديث؟ َبْكٍر، وَلِكْن ُأُخوَُّة اإلْساَلِم وَمَودَُّتهُ 

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

  ( من 59: صفحة )لدرساردة في االو قصة تحرير أبي بكر الصديق لبالل بن رباح يناقش المعلم الطلبة في
 الكتاب المدرسي.

 أجب حسب المطلوب: :(3نشاط رقم )

 بتحرير........... من أذى قريش.  . قام أبو بكر الصديقأ

   ؟الدروس والعبر المستفادة من القصة ماب. 

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

 :أجب حسب المطلوب :التقويم الختامي
 .علل: تسمية أبي بكر بالصديق .1

.................................................................................................................. 
 سيرة أبي بكر الصديق. استنتج ثالثة دروس من. 2
 ..............................................................................................................أ. 

 ..............................................................................................................ب. 
 ............................................................................................................... ج

 نشاط بيتي:
 ألبي بكر الصديق.  أستدل على محبة رسول اهلل 

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



5 
 

 م2020/2021األساسي  الخامسالصف  -مادة استدراكية لمبحث التربية اإلسالمية   -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 
 

  فضائل القرآن الكريم درس:                                                     قرآني يهديني: األولىالوحدة 

 :األهداف 
                                    القرآن الكريم. فضائلعدد بعض ي .1

  .تبيِّن فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمهالتي النصوص بعض حفظ ي .2

 .على بيان فضائل القرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلصعلل ِحرص الرسول ي .3

 .حرص على تالوة القرآن الكريمي .4

 :ملخص الدرس 
ا َتَيسََّر ِمَن َفٱْقَرُءوْا مَ  فقال:  ،بها اهلل  ، وقد أمرناعد تالوة القرآن الكريم من أعظم العبادات عند اهلل . تُ 1

 .(اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أَلْصَحاِبهِ ؤوا ْقرَ عليها ، فقال: )ا ، وحثنا الرسول ٱْلُقْرَءانِ 

       . القرآن الكريم كتاب اهلل تعالى، يكتسب المسلم منه األخالق، وينظم به حياته، وينال قارئ القرآن أجًرا عظيًما، 2
َحْرٌف  "َأِلفٌ "ْن َحْرٌف َوَلكِ  "لم"أ :َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها اَل َأُقولُ : "   فقال

 ."َحْرفٌ  "ٌ ِميم"َحْرٌف وَ  "ٌ َواَلم"

 ،ورتِّل كما ُكنَت ترتُِّل في الدُّنيا ،وارقَ  ،يقاُل لصاِحِب القرآِن اقَرأ، وحفظه، فقال: "ءة القرآنفي قرا . رغَّب الرسول 3
 ".فإنَّ منزلَتَك عنَد آخِر آيٍة تقرُؤها

القرآن الكريم ، وحرص المسلمون على طباعته، ونشره، وتعليمه، وفتحت دور القرآن الكريم التي   . حفظ اهلل4
 التزال تخرج الحفاظ، والقر اء إلى يومنا هذا.

 

 

 :أجب حسب المطلوب فيما يلي :(1نشاط رقم )

 أستخرج من الدرس ثالث فضائل للقرآن الكريم. .1

 ب................................ ج ................................أ ................................  

 أستشهد بحديث شريف يبين فضل تالوة القرآن الكريم. .2

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

 

 (3)بطاقة رقم 
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 :أكمل :(2نشاط رقم )

 : " من قرأ حرًفا من ...................................................ملسو هيلع هللا ىلص أكمل الحديث اآلتي غيًبا: قال رسول اهلل

..................................................................................................................
...............................".................................................................................. 

 نقرأ الحديث النبوي الشريف، ونستخرج منه اآلثار المترتبة على تالوة القرآن وتدارسه: :(3نشاط رقم )

َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه، ويَتَدارُسوَنه بْيَنُهم، ِإالَّ َنَزلْت عَليهم  ،اللَّهِ َمساِجِد ِمْن  َمْسِجدٍ وَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي : "ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللقال 
 ".َوَمْن َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبهُ ، السَِّكيَنة، وَغِشَيْتُهْم الرَّْحَمة، َوَحفَّْتُهم المالِئَكُة، وَذَكرُهْم اللَّه فِيمْن ِعنده

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

 أجب حسب المطلوب فيما يلي: :التقويم الختامي
 في قراءة القرآن الكريم. ملسو هيلع هللا ىلص النبي علل ترغيب. 1

.................................................................................................................. 
 . أقترح أفكاًرا لتيسير حفظ القرآن الكريم.2

.................................................................................................................. 
 نشاط بيتي:

 أبحث في كتاب رياض الصالحين عن حديث شريف يذكر فضل قراءة القرآن الكريم، ثم  أكتبه.

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

.................................................................................................................. 
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 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهدرس:                                            قدوتنا           : رابعةالوحدة ال

 :األهداف 
 .وعدله مثل على شجاعة عمري.  .                      4عرف إلى شخصية عمر بن الخطابيت .1

 الخاصة. هبلغت سرد قصة إسالم عمر ي. 5              .على الدَّعوة  عمر بن الخطاب بين أثر إسالمي .2

  .بشجاعته وعدله قتدي بعمر ي.   .                    6عمر بن الخطاب ذكر بعض فضائلي. 3

 :ملخص الدرس 
 قويًّا في الجاهلية، شديد العداوة للمسلمين.  كان عمر بن الخطاب  .1
، ووجد خب اًبا بن األرت يعلم القرآن ألخته فاطمة بنت السنة السادسة للبعثة، عندما خرج لقتل الرسولأسلم في  .2

الخطاب، وزوجها سعيد بن زيد، فضربها، فسقطت منها الصحيفة وأراد أخذها، فمنعته حتى يغتسل، فاغتسل، وقرأ 
قلبه ثم أسلم.  َتْشَقىَما َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لِ   طهآيات من سورة طه،   ، فرق َّ

صفي ن من المسلمين يكبرون ن دار األرقم في مخرج مع حمزة  بإسالمه، وأعز اهلل به اإلسالم،   الرسولفرح  .3
 حول الكعبة، وقريش تنظر إليهم حزينة؛ فسمي بالفاروق.

، لو أن بغلة حيث قال: " واهلل يَّته، ويخدمهمتولى عمر الخالفة، فكان ثاني الخلفاء الراشدين، عاداًل يحب رع .4
 ؟ "ريقَ لها الطَّ  دْ بِّ عَ أُ عثرت بشط الفرات لكنت مسؤواًل عنها أمام اهلل، لماذا لم 

 ".وقْلِبه ُعَمرَ  لسانِ  على الحقَّ  إنَّ اهلَل جعلبالجنة، وفي فضله قال: "   بشره الرسول .5
 (: أجب حسب المطلوب:1اط رقم )نش

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:                              . 1

 في الجاهلية: كان عمر بن الخطاب  .1
 مسكيًنا ت.  ضعيًفاب.   قوًياأ. 
 ...... للبعثة.في السنة أسلم عمر بن الخطاب . 2
 السادسةت.  الثالثةب.  األولىأ. 
 :الصحيفة آيات من سورةفي  قرأ عمر بن الخطاب . 3
 محمدت.   طهب.   الكهف أ.
 . عمر بن الخطاب ألخص قصة إسالم  .2

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

 (4بطاقة رقم )
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 ألخيها بالغسل قبل مس المصحف.اب بنت الخطفاطمة  طلب :. علل3

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

 :أجب حسب المطلوب :(2نشاط رقم )

 علل تسمية عمر بن الخطاب بالفاروق.أ. 
.............................................................................................................. 

 .  عمر بن الخطابعدد أربًعا من فضائل أب. 
1 ....................................................2..................................................... 

    3 ....................................................4..................................................... 

 أجب حسب المطلوب: :(3نشاط رقم )

 :أقرأ النص اآلتي، ثم أستخرج منه صفات عمر. 1

تَِّم أطفاله، ، َتَقلََّد سيفه، وطاف حول الكعبة، وقال: يا معشر قريٍش، من أراد أن ُييَ عمر بن الخطاب ندما هاجرعِ "
 ."خلف الوادي ينقَ لْ يَ لْ وُيَرمِّل زوجته ، فَ 

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

شارة )ضع إشارة ) :التقويم الختامي      ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:( أمام العبارة الصحيحة وا 

 
 نشاط بيتي:

 أحب أن أتمثَّلها.  عمر بن الخطابأكتب صفة من صفات 
.................................................................................................................. 

 

 محًبا للمسلمين في بداية الدعوة.  عمر بن الخطاب كان )    ( . 1
 عندما قرأ اآليات من سورة طه.  عمر بن الخطابرق قلب )    ( . 2
 . بعمر بن الخطابأعز اهلل اإلسالم )    ( . 3
  فكان ثالث الخلفاء الراشدين. الخالفة   تولى عمر بن الخطاب )    (. 4
 .بالفاروق  لقب عمر بن الخطاب . )    (5
 .على تسويته للطريق يدل على حبه للرعية  حرص عمر بن الخطاب . )    (6
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 (30-15سورة الفجر)درس:                                                 النفس المطمئنة: ثالثةلوحدة الا
 األهداف:

 .يستنبط الدروس المستفادة من اآليات .3           تالوًة صحيحة. ةالكريم تاآليا وتلي .1

 يحرص على تقديم العون للمحتاجين. .4    .الكريمةفسر المفردات الجديدة في اآليات ي. 2

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمِن ) قال تعالى:  ا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل 15َفَأمَّا اإلِْ ( َوَأمَّ
وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن )17( َكالَّ َبْل ََل ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم )16)َربِّي َأَهاَنِن  ( 19( َوتَْأُكُلوَن التَُّراَث َأْكاًل َلمًّا )18( َوََل َتَحاضُّ

( َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم 22َمَلُك َصفًّا َصفًّا )( َوَجاَء َربَُّك َوالْ 21( َكالَّ ِإَذا ُدكَِّت اأْلَْرُض َدكًّا َدكًّا )20َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا )
ْنَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّْكَرى ) ( َوََل ُيوِثُق 25( َفَيْوَمِئٍذ ََل ُيَعذُِّب َعَذاَبُه َأَحٌد )24( َيُقوُل َيا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي )23َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَُّر اإلِْ

( َواْدُخِلي 29( َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )28( اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة )27َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )( 26َوثَاَقُه َأَحٌد )
  (30) َجنَِّتي

 :ملخص الدرس 
 يختبر اهلل عز وجل عباده بسعة الرزق، وضيقه. .1
 ، أو اإلهانة.على اإلكرامق، والضيق ليس عالمة اختبار اهلل عز وجل بسعة الرز  .2
 ذم اهلل الكفار الذين ال يكرمون اليتيم، وال يحسنون معاملته، وال يحثون على طعام المسكين. .3
 من العذاب.لعمل ما ينجيهم ي حياتهم، ويتمنون العودة إلى الدنيا؛ فيندم الكفار يوم القيامة على ما قدموا  .4
 .اهلل، وتتنعم في جنتهالنفس المؤمنة مطمئنة يوم القيامة تنال رضا  .5
 صحيحة، ثم يناقش المعلم الطلبة في معاني المفردات الصعبة  تالوة اآلياتعدد من الطلبة  يتلو: 

 (: وفق بين الكلمة ومرادفها:1اط رقم )نش

 مرادفها  الكلمة 
 ازلزلت، فانهار ما عليه )          ( فأكرمه ونعمه 1
 الحرصحًبا شديًدا مع  )          ( فقدر 2
 أعطاه المال، والجاه، وأسباب القوة )          ( أهانن 3
 أهانني بأن ضي ق عليَّ الرزق )          ( ونوال تحاض   4
 فضي ق )          ( التراث 5
 المال الموروث )          ( أكاًل لمًّا 6
ا 7  أكاًل كثيًرا )          ( حبًّا جمًّ
 ال يحث بعضكم بعًضا  )          ( دكت 8
 الجنود أو المباني العظيمة )          (  

 (5بطاقة رقم )
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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:     :(2نشاط رقم )

                يختبر اهلل عز وجل عباده بـ : .1
  سعة الرزق وضيقه ت.  ضيق الرزق ب. سعة الرزق أ. 
  :هو من توفي عنه والده وهواليتيم . 2
 جميع ماذكرت.  لم يصل سن البلوغ اما زال صغيرً ب.  في بطن أمه امازال جنينً أ. 
 :من حقوق اليتيم في اإلسالم ماعدا. 3
 إليه اإلحسان ت. أخذ ماله بغير حق ب.   اإلكرام واإلطعام أ.

 
 حاكم التصرفات اآلتية: :(3نشاط رقم )

 شخص يتفاخر بماله ويظن أن اهلل أعطاه هذا المال ألنه يحبه ويكرمه. أ.
.................................................................................................................. 

 .بماله شكًرا هلل على نعمة المال ب. شخص يتصدق
.................................................................................................................. 

 شخص يسيء معاملة اليتيم. ج.

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

شارة )ضع إشارة ). 1 :التقويم الختامي      ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:( أمام العبارة الصحيحة وا 

 . من الدروس والعبر المستفادة من اآليات:2
 .................................................... و...........................................................

 نشاط بيتي:
 وضح موقف اإلسالم من اليتيم.

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

 

 .سعة الرزق وضيقه عالمة على اإلكرام أو اإلهانة)    ( . 1
 ، ويتمنى العودة إلى الدنيا؛ لعمل ما ينجيه من العذاب.يندم الكافر يوم القيامة)    ( . 2
 .المسلم يكرم اليتيم، ويحسن معاملته  )    (. 3
    .، وتتنعم في الجنةالنفس المطمئنة تنال رضا اهلل )    (. 4
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  التيمُّمدرس:                                                             نقيم الصالة    : انيةثالوحدة ال

  :األهداف

  . يعدد مبطالته.4       بالتيمُّم.ن المقصود بي  ي .1

 .التيمُّم عملًيا. يطبق 5         .التيمُّمذكر أسباب ي .2

 .التيمُّم. يستشعر رحمة اإلسالم ويسره من خالل رخصة 6          .التيمُّمن كيفية بي  ي .3

 :ملخص الدرس 
 

 الماء نعمة من اهلل تعالى، ويستخدمه اإلنسان في تطهير الثوب، والبدن والمكان. .1
للشرب، والوضوء، أو . الوضوء بالماء شرط لصحة الصالة، ولكنه يفقد في بعض األحيان، أو يتوفر ما ال يكفي 2

 يكون موجوًدا، ويعجز المسلم عن استخدامه، أو يمنع استخدامه برد شديد، فما الحل في مثل هذه الحاالت؟
 . أوجب اإلسالم في مثل هذه الحاالت التيمم؛ تيسيًرا، ودفًعا للحرج وذلك باستخدام التراب بدل الماء، قال تعالى:3
    .. َْنُه َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفت   ..َيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

 
 اقترح حاًل: :(1نشاط رقم )

 نزه، فحضرتهم صالة العصر، ولم يجدوا ماًء للوضوء.تذهب مجموعة من الشباب؛ لل
.................................................................................................................. 

 أجب حسب المطلوب فيما يلي: :(2نشاط رقم )
 كتب المصطلح الدال على ما يلي:ا .1

 تعذر استعماله. أو الوضوء عند عدم وجود الماءمسح الوجه واليدين بالتراب، وهو بديل عن  ..........(.)..........
 أكمل الفراغ:. 2

 ..................................... و.................................. :من األسباب التي تبيح لإلنسان التيمم
  

 (6بطاقة رقم )
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  أعمال الخير درس:                                                           النفس المطمئنة: ثالثةالوحدة ال

  األهداف:
 .أبواب الخيرور يعدِّد ص .1

   .ل أعمال الخيرَمث  تي .2

 .ستنتج اآلثار اإليجابية لفعل الخيري .3

 110البقرة ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ۗ  َوَما تَُقدُِّموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه قال تعالى: 
  .«الدَّالُّ َعَلى الَخْيِر َكَفاِعِلهِ » قاَل: ()َرسوَل اللَِّه  قال

 :ملخص الدرس 
له من فوائد كثيرة على الفرد، والمجتمع، ومن ال يستطع عمل  ؛ لماعلى عمل الخي . حثنا اهلل تعالى، ورسولنا1

 الخير يدل عليه، فيحصل على األجر والثواب نفسه، وعلى رضا اهلل تعالى.

والتماسك، ونشر األمن، والمحبة، واألخوة بين الناس، وتحسين األوضاع االقتصادية . يؤدي عمل الخير إلى الترابط، 2
 في المجتمع.

 

 أجب حسب المطلوب فيما يلي: :(1نشاط رقم )

 على عمل الخير. ملسو هيلع هللا ىلص ورسولنا الكريم -تعالى -. علل: حثنا اهللأ

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

 ب. أكمل:

 فيحصل على األجر، والثواب نفسه. ؛.. اآلخرين عليه.........من ال يستطع عمل الخير........... 

 أجب حسب المطلوب فيما يلي: :(2نشاط رقم )

 ؟(: )الدال على الخير كفاعلهملسو هيلع هللا ىلص ماذا تستنتج من قول الرسولأ. 

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

 أعمال خير تستطيع تقديمها لكل من:  قترح اب. 

 .........................................................................أ. المدرسة: ...........................

 (7) بطاقة رقم



13 
 

 م2020/2021األساسي  الخامسالصف  -مادة استدراكية لمبحث التربية اإلسالمية   -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 
 

 . الفقير:......................................................................................................ب

 ........................................................................................................ اليتيم: ج

 ة؟ اآلتيما رأيك في المواقف  :(3نشاط رقم )

 أ. ساعد طالب صديقه الكفيف في عبور الشارع.

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

 متخاصمين.زميلين بين  طالبب. أصلح 

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

 لعائلة فقيرة. لج. قدم شخص مبلًغا من الما

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

 د. رمى زميلك قشر الموز في طريق المارة.

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

  أعمال الخير وآثارها:يناقش المعلم الطلبة في   
 من أعمال الخير

 
 مساعدة الفقير، والمسكين بالصدقة   اإلصالح بين المتخاصمين     إزالة األذى عن الطريق          رعاية األيتام  

 من آثارها                                                  
 

  تحسين األوضاع االقتصادية      األمن، والمحبة بين الناس          الترابط والتماسك        نيل رضا اهلل تعالى

 أبين نتائج أعمال الخير على: :التقويم الختامي
 .........................................................................................................أ. الفرد: 

 ب. المجتمع: ....................................................................................................
 نشاط بيتي:

 المجتمع بعمل من أعمال الخير؟ ماذا يحدث لو قام كل فرد من

................................................................................................................. 
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 الخامس

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العام الدراسي



 26 من 1صفحة 
 
 

 

  
 األهداف

 
 

 :أن على قادرا   الطالب   كونالّدرس يجب أن يفي نهاية 
 .ف  ر  والح   ل  ع  والف   ين االسم  ب   يفرق -1

  

 

 األمثلة
 

 نتأمل الكلمات اآلتية ونقرؤها:
 )سيارة، حائط، صخر( (بطيخ تفاح، ( )د ب، بلبل، ثعلب( )عنب،)محمد، سميرة، تسنيم .أ

لِّم  ( .ب ت ب  ي س  لَّم ( )ينام ، ي ك  ( )نام، كتب، س  لِّم  ، س  ت ب  ، اك   )ن م 
، ب ــ. .ت لى، و  ، ع   م ن 

 كلها حروف.( ت  ) كلها أفعال والمجموعة ( ب ) كلها أسماء والمجموعة ( أ ) المجموعةأنَّ الحظ ن 
  الكلمة إما أن تكون اسما ، أو فعال ، أو حرفا . أنَّ  نستنتج

عصفور( أو  ،أو حيوان مثل: ) ديك ،هند ( ،االسم: ما دل على اسم إنسان مثل: ) محمد
  أو جماد مثل: )طائرة، سفينة( ،زيتون( ،نبات مثل: ) تين

 يشرب. اشرب ( ،مثل: )شرب ،الفعل: ما دل على حدث مقترن بزمن
ا إال إذا وضعت في جملةالحرف: كلمات ال ي ص   لم ( ،في ،مثل: ) على ،بح معناها واضح 

 

  يباتتدر ال

 نقرأ الجمل اآلتية، ونصنف الكلمات إلى اسٍم، وفعٍل، وحرف.-1
 الحرف الفعل االسم الجملة

ة  في الربيع.  -أ     أ رى األ ز هار  م تفتِّح 
ت ف ل  الّطال ب  بتفّوق ه.  -ب     ي ح 
    .وِّ في الج   ة  ر  ائ  الطّ  ت  طار    -ت
    .ه  ل  م  لى ع  إ   الح  الف   ق  ل  ط  ان   -ث
ت زُّ بعروبتي. -ج     أ ع 

 ..................،  ........................ ، : ...................حروفٍ  ة  الث  ث     اكت ب  -2
 ..... :   ....................،........................،..............ماءٍ س  أ  ث الث ة  
             :   ....................،........................،...................عالٍ ف  أ  ث الث ة  

  الخامسالصف: 
  اللغوية القواعد: الفرع

 

 
 

 

 عنوان الدرس: االسم والفعل والحرف
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 2صفحة 
 
 

 

 :ة  ي  اآلت   ة  ل  م  في الج   ف  ر  الح   ل  و  ح   رة  دائ  و   ل  ع  الف   ت  ح  ين ت  وخطّ  م  االس   ت  ح  ا  ت  طّ خ   ع  ض  -3
.ء  مالى السَّ إ   من األرض   الفضاء   رّواد   ق  ل  ط  ان   لومات      ؛ ليزّودونا ب الم ع 

 

 

 نأتي بأمثلة على ما يأتي.-4
 اسم إنسان: .................. ، .................،................... ،...................-
 اسم حيوان: ..................، .................،.................، ......................-
 : ..................،...................، ................... ، ..................اسم جماد-
 فعل: ..................، ....................، .......................، ...................-
 ...........حرف: .............، .................، ...................، .................، -

 

 

ٍم -5  :بٍ ناس  م  امأل الف راغات  اآلتي ة  ب اس 
 واسٌع. ..................................أ

 رحيمٌة................................... ب
 .ماِهرٌ .................................. ج
 ُمنيٌر................................... د

 

 

ٍب:امأل الف راغات  -6 ٍل م ناس    اآلتي ة  ب ف ع 
 .................... الَعَلم.  .1
 .................... األطفاُل بالهدايا.  .2
 في البحر.  اص.................... الَغو   .3
 .................... المسلمون شهَر َرَمضاَن.  .4
  .................... المعلم الد رَس. .5

ٍب:امأل الف راغات  اآلتي ة  ب  -7 ٍف م ناس  ر    ح 
 أقَلَعِت الّطاِئرُة ........... الَمطاِر.  .1
 الُح ........... الَحْقِل َمساًء. عاَد الفَ  .2
 . يدافُع ........... الَحق   القاضي .3
  ُطِرِق الِوقايِة............  الّطبيبُ  ثَ تحد   .4

 
 
 
 
 



 26 من 3صفحة 
 
 

 

 
 تقويم ختامي: -

 بة:امأل الف راغات  اآلتي ة  ب الك ل م ة  الم ناس  
ت ع  ............وقته،  مد  في رحلة  ...............شاطئ..................، واستم  ..............أح 

 .........عاد إلى البيت مساء  وهو...............
 
 نشاط بيتي: 
 . من درس حلم جميل: ثالثة أسماء، ثالثة أفعال، ثالثة حروفاستخرج  

 
  



 26 من 4صفحة 
 
 

 

 

 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
ل ة -1 م   االس مّية . يميز الج 

 

 الصف: الخامس 
 القواعد اللغوية الفرع: 

 
 

 
 

 

 عنوان الدرس: الجملة االسمية. 
 عدد الحصص: 

 

 األمثلة
 

 األمثلة:
لة.             -1 ت ع  .                 -2الشمعة  م ش  ت ه دة. وفاء  -3األس د  قويٌّ  م ج 

 بدأت بأسماء هي: الشمعة، األ س د ، وفاء . نالحظ أنَّ الجمل السابقة
 وأّن هذه األسماء التي ب دئت بها الجمل كلها مرفوعة.

 جملة اسميةت سّمى الجملة التي تبدأ باسم 
  أنَّ الجملة االسمية: هي كل جملة تبدأ باسم. نستنتج

 
  التدريبات

 االسمية: ضع خطا  تحت الجملة -1
 أ. األزهار  متفتحٌة.  ب. المعلم  مخلٌص. ت. انطلق الفالح إلى عمله

 ث. اكتب دروسك.     ج. الوطن  عزيٌز.   ح. انهم ر  الم ط ر  ب غ زار ٍة.
 

 
 امأل الفراغات اآلتية باالسم المناسب؛ لتكّون جمال  اسمية: -2
 رحيمٌة. -------------------واسٌع.  ب. --------------------أ.

 ساطعٌة. -------------------بارٌع.   د. -------------------ج.
 

 

 صل األسماء في المجموعة )أ( بما يناسبها من األسماء في المجموعة )ب(، واكتبها في الفراغ:-3
 )أ(                                             )ب(

                           ----------------------------مخلصٌة         الكتاب                                 
 ----------------------------الحارس                                       مفترٌس 

 -----------------------------األسد                                          مفيٌد 
                       ------------------------------ي قٌظ                          الطبيبة               

   
 

 دراكيةالمادة االست

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 5صفحة 
 
 

 

ثال:-4 ّما ب ي ن  األ ق واس  كالم  ٍب م  ٍم م ناس  م يَّة  اآلت ي ة  باس  م ل  االس  أل   الف راغ  في الج   ن م 
 الّسماء   ( -البترول  -العلم   -الشوارع   -الزهرة  -)المطبخ   

  مرصوفٌة. ّشوار ع  ال .أ
فوٌع. .ب  .................... مر 
ٌع. .ت  ....................واس 
 ....................حمراء . .ث
  ..................صافيٌة. .ج
 .أسود ................... .ح

 

 

ٍب:-5 ٍم م ناس  م يَّة  اآلت ي ة  باس  م ل  االس  أل   الف راغ  في الج   ن م 
 .........مثاب رٌة.أ. ..................  
 ب. .........................سليمٌة.  
 ت.  ..........................مرت ف ٌع. 
 ث. ............................رابٌح. 
 ج. ...........................م فيٌد. 
 ح. ..........................مفهوٌم. 

 

 

 عّبر عن المعاني اآلتية بجمٍل اسمّية:-6
الص العام ل: ............................................... -  إخ 
 صبر  الّصائم:   ............................................... -
- ...............................................     :  قوة  العامل 
 ...جمال  البد ر:    ............................................. -
 سالم ة الجواب:  ............................................... -
 ل ّذة الّطعام:  ................................................... -

  
 
 
 
 
 
 

 تقويم ختامي:
م يتين ل تين اس  م  ت ب  ج   .من إنشائك اك 

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

 نشاط بيتي: 
ك م  اآلباء  (              س  ) م ن  ح  ّيتين م ن  د ر  م  ل تين اس  م  ر ج ج   است خ 

.......................................................................................................                   
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 األهداف

 
 

 :أن على لطالب  قادرا  في نهاية الّدرس يجب أن يكون ا
لّية.يتعر -1 ل ة  الف ع  م  لى الج   ف ع 

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة:
 .الحاج إبراهيم إلى بيته عاد .1
 مع أحفاده. جلس .2

 جلس (  –الحظ الكلمتين المخطوطتين ) عاد  بدأت بأفعال. نالحظ أنَّ الجمل السابقة
 جلس (. -دنالحظ أن كل جملة من الجملتين السابقتين بدأت بفعل ) عا -
 كل جملة تبدأ بفعل تسمى ) جملة فعلية (.-

ل ة ت ب دأ ب ف ع ل. أنَّ  نستنتج م  لة  الفعلّية هي ك ل  ج  م    الج 
 

  التدريبات

ل ة   -1 م  ت  الج  ّطا  ت ح  ع خ  لّيةن ض   :الف ع 
- .  تتفّتح  األزهار 
 المعلم  مخلٌص. -
 انطلق  الفالح  إلى ع م ل ه.-
 اكتب  دروسك.-
- .  يحبُّ األبناء  الوط ن 

 

 

ن جملة فعلية:ن-2  ضع الفعل المناسب من بين األقواس في الفراغ، لتكوِّ
د   -يخل ص -)حاف ظ ت ي ق ظ ( -يفت ر س-ت ساع   اس 

عيفة. .أ  ................... األسد الحيوانات الض 
 ................... الطبيُب في َعَمِله. .ب
 يطًا....................  الطفل نش .ت
 ................... البنت أمها في أعمال البيت. .ث
 على أداء صالتك....................   .ج

 الصف: الخامس 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

لّية عنوان الدرس:  ل ة  الف ع  م     الج 
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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ع  إشارة )-3 ض  لّية  ب و  لة  الف ع  م   ( أمام ها:✔حدِّد  الج 
 الفناُء واِسٌع. .أ

 ُيكِرُم الُمْسِلُم جاَره. .ب
 َتَتساَقُط الّثلوُج في الش تاء. .ت
 داِفْع َعن ُتراِب الوَطِن. .ث
 ْت الَغزاَلُة برشاَقٍة.َقَفزَ  .ج
 اْلَتِزْم بقوانين الُمروِر. .ح

 

 

لّية:-4 م ال  ف ع  ؛ ل تكّون  ج  ل  المناسب مّما بين األقواس   امأل الفراغات اآلتية بالف ع 
ق   -يصوم   -)صّمم   ( -حاف ظ  -فاز   -ت ش ر   ي عال ج 

 المهندُس الخريطَة................................... أ 
 الفريُق في المباراة............................ .......ب 
 .المسلمون َشْهَر َرَمضان.................................. ت 

 الّطبيُب الَمْرضى................................... ث. 
 الش ْمُس من الش ْرِق................................... ج. 
 على َنظاَفِة َأْسناِنك............ .......................ح. 

 

 

لّية:-5 م ال  ف ع  ل  المناسب؛ ل تكّون  ج   امأل الفراغات اآلتية بالف ع 
 ..............................الع ّداءة  في السِّباق. .أ

 ..............................الفلسطيني الكوفّية . .ب
 صلوات في اليوم...............................المسلمون خمس  .ت
. .ث ب ل   .............................الّشالل  من أعلى الج 
ب  في المباراة . .ج  ............................الالع 
. .ح  ...........................حرارة  الم ريض 

 

 

  تقويم ختامي:
لّية:  عّبر عن المعاني اآلتية بجمٍل ف ع 

 ........................................غروب الشمس من الغرب: ............ -
 دفاع المسلم عن دينه:    ....................................................  -
 الم حاف ظة على نظافة األسنان: ............................................. -

 .من إنشائك اكتب  جملتين فعليتيننشاط بيتي:   
....................................................................................................... 
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 األهداف

 
 

 :أن على الطالب  قادرا   في نهاية الّدرس يجب أن يكون
 .جملة  الم  أ ق سايتعرف -1 

ل ة  االس مّية .يتعرف -2 م    الج 
ل ة  يتعرف -3 م  لّية. الج   الف ع 

  

 

 

 لنتذّكر:
فا . - ر  ما ، أ و  ف ع ال ، أ و  ح   الكلمة إّما أ ن  ت كون  اس 
م د، س م ر (، أ  - ث ل: ) أ ح  م  إ ن ساٍن م  لى اس  م : ما د ّل ع  ئ ب (، أ و  ن باٍت م ثل: ) االس  يواٍن م ث ل:) ديٌك، ب ل ب ل، ذ  و  ح 

ز ي تون ،م و  و خ ( ،ز  : )حائ ط، ش ّباك، س فين ة(  ،خ  ث ل  ماٍد م   أ و  ج 
ب  ي ل ع ب  ال ع ب   :الفعل - ث ل: ل ع  ٍن ب ز م ٍن، م  د ث م ق ت ر   ما دلَّ على ح 
ح  م ع ناها إ ال م   - ث ل: )على، في، ث م(الحرف: كلمات ال يّتض  ل ٍة م  م  الل  ج    ن  خ 
ل ٍة ت ب د أ  ب ف عل.- م  لّية ه ي ك ّل ج  ل ة  الف ع  م  ل ٍة ت ب د أ  باس م، والج  م  ّية : ه ي ك ّل ج  م  ل ة  االس  م   الج 

 

  التدريبات

 م ثِّل  ل ما ي لي: -1
 اسم  جماد:......................      اسم إنسان: ...................  اسم حيوان.....................

 فعل:.....................          حرف:.....................

 

 

ر ج  ال مط لوب:-2 ت خ    اقر أ، ث ّم اس 

ناع ة  السَّّيارات  وت ن ت ج   أنواعا  جديدة   من السَّّيارات  ت كون  أنيقة.  في ك لِّ عاٍم ت ت ناف س  ش ر كات  ص 

 ثة أسماء:........................ ...............................  .........................ثال 
 ثالثة أفعال:........................   ................................   ......................

  ....  .........................ثالثة أحرف:......................  ..............................
 و لنعلم  أنه:  

مّيٍة: ل ٍة اس  م  لّية  إلى ج  ل ة  الف ع  م  لّيٍة وتحويل الج  ل ٍة ف ع  م  ل ة  االس مّية  إلى ج  م  كن تحويل الج   ي م 

 الصف: الخامس 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

ل ة   م  عنوان الدرس: أقسام الكالم والج 
مّية والجملة الفعلّية.  االس 

 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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: ي   لّية ف ن قول  ل ٍة ف ع  م  ّول ها ل ج  بُّ األز هار  )جملة اسمية(   ن ح  : سمير ي ح  .فمثال  ن قول  بُّ سمير األ ز هار   ح 
مّيٍة فماذا   :و ن قول   ل ٍة اس  م  ّول ها ل ج  .)جملة فعلية( ن ح  ل ق  اهلل األ ش جار  ؟.....خ   ........................... ن قول 

ثال:-3 ل ّية فيما ي أ تي ك ما في الم  ّية  إ لى ف ع  م  ل ة  االس  م  ّول  الج   ح 
ثال:  الّطائ ر ة . .           ت طي ر  ت طي ر   الّطائ ر ة        م 

-    ..................... . ت ف ع .     ..................... –النَّهر  يفيض   الب ناء  ي ر 
-    .....................  . . .....................         -الم ريض  ي ئ نُّ  الّصاب ر  ي ثاب 
يف  ي كرم .. -                    .....................       الضَّ

ثال:-4 مّية فيما ي أ تي ك ما في الم  لّية  إ لى اس  الف ع  ل ة    م  ّول  الج   ح 
ثال:      ي حلِّق             الّطائ ر                الّطائ ر   يحلقّ      م 

 ............................      يشرح المعلم.       -يغرد العصفور. .....................  -       
 ............................      يعلو صوت الحق.  -.....................   ي ت سام ح  الّناس   -        

 ...........................يفرح األب بنجاح ابنه. . -الطالب ينتبه للشرح................... -         
 

 

 أجب األسئلة التي تليها.اقرأ القطعة اآلتية، ثم -5
إّن ملكا  كان يحكم دولة  واسعة  جّدا ، أراد يوما  ما أن يخرج في رحلة طويلة، ولكّن قدميه تورمتا خالل  :ي قال

الرحلة، فقد مشى كثيرا  في الّطرق الوعرة، ولذلك فقد أصدر قرارا  ينّص على تغطية الشوارع بالجلد، ولكّن أحد 
أشار عليه برأٍي سديد، وهو وضع قطعٍة صغيرٍة من الجلد تحت قدمي الملك فقط، مستشاريه كان ذكيا ، ف

 .فكانت هذه بداية نعل األحذية
 األسئلة: 
 ما الفكرة العامة للفقرة؟ ..................................................................-أ

 ما العنوان األنسب للفقرة؟-ب
 الملك الحاكم -د كرم  المستشار -ج الملوك ت جاه واجب نا -ب نعل الملك -أ
 ....................... واسعة: ......................  مضاد: سديدهات مرادف: -ج

 : .......................رأي: ......................... جمع: مستشاريه مفرد 
 ............................................( في جملة من تعبيرك.........ينّص علىوّظف التركيب: )-د

 ..................................( .........................قدميه تورمتاوضح داللة العبارة اآلتية: )-هـ
 استخرج من الفقرة:-و
 .......اسم جماد ........... -اسم إنسان ....................  -حرفًا ....................     -
 جملة فعلية:...................................-جملة اسمية: ............................... -

ل الجملة الفعلية إلى اسمّية بيتي:نشاط   : سّهلت السيارات حياتنا. .............................حوِّ
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 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 الفعل الماضي. يعرف-1

  
 

 األمثلة
 

ث لة اآلتية:   اقرأ األم 
 د ر س  الطالب  لالمتحان.  -1

د الديك الشجرة -2      . صع 
 .شرب الطفل الحليب -3     

عال. هذه األفعال حدثت في الزمن الماضي لذلك نسميها أفعاال  ماضية، أي أنها الحظ: الجمل بدأت كلها بأف
 حدثت وانتهى زمانها.

د ٍث وقع في الزَّمن  الماضي. ومن  نستنتج  أمثلته: الفعل  الماضي هو: الفعل  الذي يدلُّ على ح 
ق   -نجح   -ف ه م   -صام      د ر س   -ت ف وَّ

 

  التدريبات

 أكمل الفراغ.-1
 فعل  الماضي هو:  ......... الذي يدلُّ على ........... وقع في ............................... ال
2- : ّما ب ي ن  األ ق واس  ٍب م  م ل  اآلت ي ة  بفعٍل م ناس  أل   الف راغ  في الج   ن م 

 (رأت   -تقدَّم   -شكر   -د  حدّ  -انطبقت)
  ......... المسؤولون مكان االمتحان وزمانه. -
 .......... عائشة أنها أحقُّ بالوظيفة من دالل. -
 على عائشة. الوظيفة شروط.........  -
 .......... الرجل صديقه على مساعدته. -
 ......... المظلوم  بشكوى لهيئة مكافحة الفساد. -

 
 

 الصف: الخامس
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

 الفعل الماضي عنوان الدرس: 
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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ٍب:-3 م ل  اآلت ي ة  بفعٍل م ناس  أل   الف راغ  في الج   ن م 
. ........................دالل   -  في امتحان التَّوظيف 
 .......................ليلى المحتاجين. -
 .......................األسير من السجن. -
 ...........................الس ْهُم الَهدف. -
 ............................األم ِطْفلها.  -

 

 

ن جمال  ت ب د أ  باألفعال الماضية اآلتية:-4  كوِّ
 ......................                            انت هى ........ -
- ................................. ل   د خ 
- ..............................  أصاب 
ل ن  ................................ -  أ ع 
م  .................................. -  ه ج 
 سلَّم ................................... -

 

 

 تقويم ختامي: اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب: 
ميلتي  الماء   حِّ ش   سبب  إلى جانبه طويال  ب   تاالذي عاش   دير  عن الغ   عاد  واالبت   ر  ف  رتا السَّ ن قرَّ ي حكى أنَّ حمامتين ج 

 طيع  ست  تان بأنها ال ت  تها الحمامجاب  أ  عهما، ف  ذاها م  خ  أ  ت   ن  نهما أ  ت م  ب  وطل   لحفاة  هما السُّ ت  ديق  ت ص  ن  حز  فيه، ف  
وفعال قررت الحمامتان أ ن   .ها معهمال  ق  ريقة لن  دا ط  ج  ت   أن  لت إليهما ب  سَّ و  كثيرا  وت   لحفاة  السُّ  كت  ، ب  يران  الطَّ 

رة . طة  عوٍد م ن  الشَّج   ت حم الها ب واس 
 استخرج األفعال الماضية الواردة في النص.-

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

 النشاط البيتي: 
 ن عندنا ونضعها في المستطيل.نكتب أفعاال  ماضية م
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 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
1- . ل  الم ضار ع   م ع ر ف ة  الف ع 
ل  الماضي و ا -2 ييز  ب ي ن  الف ع  .التَّم  ل  الم ضار ع   لف ع 

  

 

 األمثلة
 

 األمثلة:
ث ل    :ة  اآلتية  ت أ مَّل  األم 

 الطالب لالمتحان. ي د ر س   -1
ل س   -2  العجوز في المطار. ت ج 
 العجوز لشراء كتاب. ت ذ ه ب  -3

 الحظ: 
، ت ذ   ، )ي د ر س  ب د أت  ك لُّها ب أف عاٍل. هذه األفعال  وهي:  .الجمل  السابقة1 ل س  (ت ج  د ٍث ي ق ع  في  ه ب  تد لُّ على ح 

، ت نام ، أزرع ، ن حصد ( ر  لذلك  ن س ّميها أفعاال  مضارع ة . و مثال ها: )ي كتب   الزَّم ن  الحاض 
 ي ( ،ت  ،أ  ،.األف عال  الم ضار ع ة  ت ب د أ  بــــ ) ن 2

نستنتج 
 أنّ 

د   ل  الذي ي د لُّ على ح  ل  الم ضار ع : ه و  الف ع  ٍث ي ق ع  في الزمن الحاضر، مثل: يجلس، نذهب، الف ع 
  أ جلس، تطبخ.

 

  التدريبات

 أكمل الفراغ.-1
: ............... الذي ي د لُّ على .............. ي ق ع  في ...............................  ل  الم ضار ع  ه و   الف ع 

 ..........، أ، ........... ت.األف عال  الم ضار ع ة  ت ب د أ بــــــــــ: ........
2-: ثال  م ل  ك ما في الم   أك 

س م ر س م   س م ي ر  س م   ت ر  س م   أ ر   ن ر 
     شب ع  

ل ق        أغ 
لَّم        س 

 الصف: الخامس 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

 عنوان الدرس: الفعل المضارع
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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3- : ّما ب ي ن  األ ق واس  ٍب م  م ل  اآلت ي ة  بفعٍل م ناس  أل   الف راغ  في الج   ن م 
 رَّع(تتس   -يصلي –أقرأ  -تطير -يبني -) نلعب

-  . د   ......... سعيٌد صالة  الفجر  في الم س ج 
رى. -  .......... الفراشات  م ن  ز ه ر ٍة إلى أ خ 
- . قات  الف راغ   نحن  ......... في أو 
ريدة  ك لَّ ي وٍم. -  أنا.......... الج 
 ال................. في الحكم  على اآلخرين. -
-  .  ......... الع ّمال  الب ي ت 

 

 

ٍب: -4 م ل  اآلت ي ة  بفعٍل م ناس  أل   الف راغ  في الج   ن م 
 ...................الم صّلي ر ضا اهلل. -
 ....................دروسي ِبَخطٍّ َجميٍل. -
 ......................شيماء بدروسها. -
 .......................ُمَحمُد ُكَرَة الَقَدِم. -
 َمضان.........................َشهَر رَ  -

 
 

 

 :تقويم ختامي
ن جمال  ت ب د أ  باألفعال المضارعة اآلتية:   كوِّ

 ينه ز م  ....................................................................................                             -
ر ج   .................................................... -  ................................أ خ 
د ق     ................................................................................ -  تص 
 أ طيع  .................................................................................... -
ر م  .............................. -  .......................................................ن ك 
د  .................................................................................... -  يجته 

 النشاط البيتي:  -
 ونكتبها في المستطيل. ،نأتي بأفعال مضارعة

.........................................................................................................
......................................................................................................... 
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 دافاأله

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 ف فعل األمر تعريفا  صحيحا .يعر -1
 يز فعل األمر من بين األفعال األخرى.يم-2

  

 

 األمثلة
 

 األمثلة:
م ع   -1  كالَم والديك يا أحمُد.اس 
ت ب   -2 .اك   درَسَك بخٍط جميٍل يا عليُّ
ر ص   -3  خالُد.على طاعِة اهلِل يا  اح 
ظال  الكلمات التي تحتها خط في األمثلة السابقة. ح 
ت ق ب ل  ونسمي هذه األفعال أفعال أمرو جميعها أفعال، - داث س ت ق ع  في الّزمن الم س   .دلَّت  على أح 

  هو الفعل الذي يدل على حدث سيقع في المستقبل مثل : ادرس  ، اجمع  ، العب  أنَّ فعل األمر:  نستنتج
 

  باتالتدري

 تحت كل فعل أمر في الجمل التّالية : ضع  خطا   -1
ل ص  في عم ل ك. -  أخ 
 إلى عملك بسرع ة. انطلق  -
 اكتب دروسك.-
- .  ان ش ر  الخير 
ت ك. - و  ني مع إخ   ت عاو 

 

 

2- : ّما ب ي ن  األق واس  ٍب م  ٍر م ناس  ل  أ م  م ل  الف راغ  ب ف ع   أك 
، أدّ  ) ديا سر د  ل ص  ، ساع  د  ، أخ   ( ، أن ش 

 ................... في َعَمِلك.-أ
 .....................للَعَلِم َنشيَدك الّراِئَع. .-ب
 ....................ِ. ُأم ك في أْعماِل المْنِزِل.-ج
 ................ واِجباِتك. سعادُ يا -د
 .....................ما َعَلْيَك ِمْن واِجبات.-هـ

 الصف: الرابع
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

 عنوان الدرس: فعل األمر  
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 15صفحة 
 
 

 

 

 

م ل   -3 بٍ أك  ٍر م ناس  ل  أ م   :الف راغ  ب ف ع 
 ................. واِلَديك -أ

 .................. على المحتاجين.-ب
 ................ الجريِح أيها الّطبيُب. -ت
 ................ لتالوِة الُقرآِن ِبخشوٍع. -ث
 ................... إلى الّشمِس و.................الخاِلقَ . -جــ

 

 

 ختامي:تقويم 
ل ٍة م ن  ت ع بير ك  م  ٍر م ن  األ ف عال  التّالية  في ج  ل  أم  ع  ك لَّ ف ع   .ض 
 ال ز م  ................................................................. -أ

................................................................ -ب د  ـح   اتَـّ
 ز  ...............................................................أن ج   -ت
ف ظ  .............................................................. -ث  اح 
 جال س.............................................................   -ج
 ............................... ن ظِّف  ............................... -ح
 النشاط البيتي:-

. ول  م شاه د ة  الّتلفاز  ح  ز مالء ك ثالث  نصائ ح ح   ان ص 
1-....................................................................... 
2-........................................................................ 
3- ......................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 من 16صفحة 
 
 

 

  
 األهداف

 
 

 :نأ على را  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قاد
 .بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل األمريفرق -1

  
 تذكر أن: 

 
الفعل 

 الماضي
 هو الفعل الذي يدل على حدث معين في الزمن الماضي.

. مثل :   رأى ، نجح ، ذ ه ب ت 
 

 

  التدريبات

 ضع خطا  تحت الفعل الماضي في الجمل اآلتية:-1

 احتل اليهود أرض فلسطين.  .1
 األم أبناءها.  تحبّ  .2
 يزرع الفالُح األرض.  .3
 اكتْب دروسك أواًل بأول.  .4

 

 

 أكمل بفعل ماٍض مناسب: -2

 ................. المعلمُة الجوائز على المتفوقين.   .1
 ................. المسلمون في معركة بدر.  .2
 ................. الشرطيُّ المرور.  .3
 ................. األسيُر من السجن. .4

 

 

 هات أربع جمل فعلية تبدأ بفعٍل ماٍض:-3

1. . ......................................................................................... 
2.  . ......................................................................................... 
3. ............................... . .......................................................... 

 

 الصف: الخامس 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

عنوان الدرس: تدريبات عامة على 
 الفعل الماضي والمضارع واألمر

 عدد الحصص: 

 ستدراكيةالمادة اال

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 17صفحة 
 
 

 

 
 تذكر أن

الفعل 
 المضارع

 يجلُس نجلس أجلُس تجلس .  هو الفعل الذي يدل على حدث يقع في الزمن الحاضر.  مثل :

 حروف المضارعة مجموعة في كلمة } نأتي {. 
 

 

 التدريبات

 ي: ضع خطا  تحت الفعل المضارع فيما يأت-4

 يأكُل الطفُل الحلوى.  .1
 يلعب األوالُد في الملعب.  .2
 حلقت الطائرُة في الجو.  .3
 نصّلي الفجر في المسجد.  .4

 

 

 أكمل بفعل مضارع مناسب: -5

 ............... العماُل الشارع.  .1
 ............... النجاُر الباب.  .2
 ............... الساللم دوَن تدافع.  .3
 لمرضى............... الطبيبة ا .4

    
 تذكر أن

 هو الفعل الذي يدل على حدث سيقع في المستقبل.  فعل األمر

 العبي  الَعْب  ،   ادُرسي   ادُرْس  مثل :
 

 

 

 اطلب من زميلك أن: -6

 ............................................................. يحافظ على كتبه.  .1
 .............................................................  ينظف غرفته.  .2
 ............................................................. يغسل يديه قبل األكل.  .3

 

 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب األسئلة التي تليها:-7
كان يدفعه  إلى العمل، فاستعان  " أنشأ سليٌم مزرعة  واسعة ، ففكر في حفر بئر ماٍء وحده  فلم ي فلح، ولكنَّ إيمانه  

 ساعدني. وبعد تعب انفجر الماء ، فزرع أصنافا  من األشجار، وشّيد حظيرة ، ونجح سليٌم بإرادته." :بصديقه ، وقال له
 ماذا استفاد سليٌم من حفر البئِر؟ .............................................. . .1
 مفرد كلمة ) أصناف (:........................ ...............مرادف كلمة ) َشي َد (: .2
 ضع التركيب " ففك ر في "  في جملة من تعبيرك ................................... .  .3
 :..........................:................. فعال مضارعاً هات من الفقرة: فعال ماضياً  .4

 



 26 من 18صفحة 
 
 

 

 

  

 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 فرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل األمر.ي-1
 ميز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية.ي-2

  

 

 

 حدث وقع في الزمن .................... مثل: ..............و................. ما دّل على الفعل الماضي:

 ما دّل على حدث وقع في الزمن....................مثل:...............و.................. الفعل المضارع:

 .............و...................مثل:..........ما دّل على حدث سيقع في..................... فعل األمر:

 

  التدريبات

 ضع خطا  تحت الفعل ثم بّين نوعه: -1

 ..................................... .            يشرُب الطفُل الحليب.  .1
 ..................................... . ترتفُع الحرارُة في فصل الصيف.  .2
 ................... ...................   طلَع القمُر لياًل.  .3
 ..................................... .            أحبُّ أمي كثيرًا.  .4
 ..................................... .             أتِقْن َعَمَلك.  .5

 

 

 صّنف األفعال التالية حسب الجدول: -2

د   –ركعي ا –حفظ   –اعل م   –قرأت  –يجلس   –تشكر   –فتح  –) اشربي  نجحت ( –اصع د   –يشرح   –تسج   

 األمر المضارع الماضي

 المؤنث المذكر المؤنث المذكر المؤنث المذكر

      

      
 

 الصف: الخامس 
 ة الفرع: القواعد اللغوي

 

 
 

 

عنوان الدرس: تدريبات عامة على 
 األفعال والجمل

 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 19صفحة 
 
 

 

 

 

 وظف األفعال اآلتية في جمل مفيدة : -3
 يتعاون ............................................................................ .1
 ....................................................................... اكتْب ...... .2
 غر َد .............................................................................. .3

 
 

 ...............و.............هما .........ركنا الجملة االسميةبـ.......الجملة االسمية هي الجملة التي تبدأ 
 الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بــــ ...........ركنا الجملة الفعلية هما........ و .........................

 

 التدريبات

 : آلتيةبّين نوع الجملة ا-4

 )..................(                 لفريُق في المباراة. فاَز ا .1
 )..................(            األسُد ملُك الغابة.  .2
 )..................(    الضباُب كثيٌر.  .3
 )..................(            يصمم المهندُس الخريطَة.  .4

 

 

 حّول الجملة االسمية إلى فعلية والفعلية إلى اسمية: -5
 ..................................... .   التاجُر ربح.  .1
 ................................. . ....  تُثِمُر الشجرة.  .2
 ..................................... .   صبَر الجريُح.  .3
 ..................................... .    الريُح هبت.  .4

 

 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: -6
مٍح كبيرًة، فقالت في نفسها: إّني نملٌة صغيرٌة وال أقوى على حملها، " خرجت َنملٌة تطلُب الطعام، فصادفت في طريقها حّبة ق

وَحاولت َجر ها ولكن الحبة أفلتْت منها فضاعَفْت جهودها، وحاولت مرارًا فلم تُفلح، ولّما َيِئسْت من العمل وحدها، طلبت المساعدة 
 "  ها بفضل مجهودهن الُمشترك. فالتعاون مفيدمن صديقاتها فتمكن  من جرّ 

 لماذا لم تستطع النملة أن تحمل حبة القمح ؟ ..................................... . .1
 ) فلم ت فلح ( مضاد كلمة ) ت فلح (:............... مرادف كلمة ) ضاع ف ت  (:.....................  .2

 .................ما رأيك في موقف صديقاِت النملة ؟ ولماذا ؟ ...............................
 ضع التركيب " َأفلَت من "  في جملة من تعبيرك ............................................. .3
:............... جملة : ................. فعال مضارعاً استخرج من الفقرة: فعال ماضياً  .4

 و............................فعلية:................... واذكر ركنيها:..........................
 جملة اسمية:..................... واذكر ركنيها:.......................و..........................

 حول جملة )خرجت النملة تطلب الطعام( إلى جملة اسمية:......................................... .5
 



 26 من 20صفحة 
 
 

 

 

  
 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 همزة القطع. يعرف-1
 همزة القطع كتابة صحيحة.يكتب -2

  
 

 األمثلة
 

 اقرأ االمثلة والحظ األمثلة:

مثلةاأل  
الكلمة 

 المخطوطة
 تكتب تلفظ موقع الهمزة شكل الهمزة

 كتبت لفظت أول الكلمة أ   أمي أمي نبع الحنان

 كتبت لفظت أول الكلمة أ   أكل أكل الطفل التفاحة

 كتبت لفظت أول الكلمة إ إن إن اهلل غفور رحيم

 

 نستنتج
 ول الكالم وأشكالها )أ ( مثل: ) أمل ،أمين (أهمزة القطع: هي الهمزة التي تكتب وتلفظ تقع 

 إحسان ،إنسان(.)أ (   )أمي ، أميمة ( )إ(   )
 

 

  التدريبات

 ضع خطا  تحت الكلمة التي تبدأ بهمزة قطع:-1

 أكرم محمد ضيفه. -1

 عليك إعادة الكتاب إلى المكتبة. -2

 أحسن إلى الفقراء. -3

 الصف: الخامس 
 الفرع: اإلمالء

 

 
 

 

 عنوان الدرس: همزة القطع
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 21صفحة 
 
 

 

 إن اإلنسان لفي خسر.  -4

 

 

 اختر االجابة الصحيحة:-2

 الثقة ،    إسالم ،      استغفر (   الكلمة التي تبدأ بهمزة قطع                  ) اجتهد ،    -1

 ( مما ذكر ال شيء ، آخر      ،  ) أول ،     وسط       ع تقع في .........الكلمة       همزة القط-2

 ،        متوسطة (      نوع الهمزة في ) أبعد (                     ) وصل ،   قطع ،        مد -3

 مة في         ) االسم ،  الفعل ،  الحرف ،  جميع ما سبق (همزة القطع تقع في أول الكل -4

 الكلمة التي كتبت بشكل صحيح             ) إمتحان ،   ألقمر ،    إسراء ،      إنتقل (-5

 همزة القطع هي همزة                    ) تكتب وال تلفظ ،  تلفظ وتكتب ،  تلفظ وال تكتب ( -6

 

 

 تبدأ بهمزة قطع:أكمل الفراغ بكلمة -3

 ) أطع ،    إسالم ،   إن ،    أقسم (

 قال تعالى: )ال .................. بيوم القيامة (-1

 ................... والديك. -2

 .................. اهلل سميع عليم. -3

 من حسن ................ المرء تركه ماال يعنيه.  -4

 

 

 :صحح الخطأ في الكلمة المخطوطة-4
 أحمد البيضة .             ) ........................... ( اكل -1
 ) ........................... (         اسلم.أبو بكر أول من  -2

 طالبة في الصف الرابع.  ) ........................... (    اسالم -3

 .إ( ،أ   ،..........ولها أشكال هي )أ  أكمل الفراغ: همزة القطع: همزة تقع .........الكلمة تكتب و.-



 26 من 22صفحة 
 
 

 

 

  
 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 همزة الوصل.يميز -1
 كتب همزة الوصل كتابة صحيحة.ي-2

  
 

 

 األمثلة:
 .السماءفي  الطائرة ارتفعت .1

 .الباطلعلى  الحق انتصر .2

 .الكشافةزي  الطالب ارتدى .3

 :الحظ الكلمات المخطوطة

 منها ما بدأ بأل التعريف. -1

 ا نسميها؟، ماذبهمزةمنها ما بدأ  -2

 أين وقعت هذه الهمزة؟ -3

 هل تلفظ همزة الوصل؟ -4

 

 

 

 الصف: الخامس 
 الفرع: اإلمالء 

 

 
 

 

 عنوان الدرس: همزة الوصل
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 23صفحة 
 
 

 

 همزة الوصل تقع في أول الكالم وتكتب وال تلفظ. نستنتج
 

 

  التدريبات

 ت الكلمة التي تنتهي بهمزة وصل: خطا  تحضع -1

 اصطحبت أم سمير صغيرها. .1

 ما طار طيٌر وارتفع إاّل كما طار  وقع. .2

 اشترى سميٌر معطفا  من الصوف. .3

  .اكت س ت  األرض  ثوبا  أخضر.4

 ة في المدرسة. عانتشر الخبر بسر .5

 

 

 حاك  حسب المثال: -2

 امتحان   امتحن  

 .....................  اجتمع  

 .....................  التقى 

 .....................  استعدَّ 

 .....................  انتهى 

 .....................   انتبه  

 .....................  التهم  

 

 

 امأل الفراغ بكلمة تشتمل على همزة وصل:-3

 ................... الجوُّ ربيعا . -1

 .......... قلب  أمي........... -2

 ................... إبراهيم  معلمه. -3

 .................. األشجار و.................. الورود. -4



 26 من 24صفحة 
 
 

 

 

  
 األهداف

 
 

 :أن على قادرا   في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  
 فرق بين همزة القطع وهمزة الوصل.ي-1
 همزة القطع وهمزة الوصل كتابة صحيحة.يكتب -2

  
 

 

همزة الوصل هي الهمزة التي................. وال ................. وت رسم هكذا ) ........ ( وتقع في 
........ و............... وتقع في .............. الكلمة. و همزة القطع هي الهمزة التي .......

 ............... الكالم وت كتب هكذا  )  ....  ،  ....  ،  ....  (

 
  التدريبات

 ( ضع خطا  تحت همزة الوصل وخطين تحت همزة القطع: 1نشاط )

د   ،  استلما  ،  أكر م   ،  أكل   ،  أراد   ،  استفا  د  ابنة  ،  أسر ع   ، أشجار  ،  است شه 

 

 

 صّنف الكلمات التالية حسب الجدول: -1

ر  ، المدرسة ، أمانة ، انت ق ل  ، أمرت ، أشار ت  (  ) أعطى ، استراح ، اشتدَّ ، أقبلت ، اجتهد ، أم ر  ، انتص 

 همزة وصل همزة قطع

    

    

    

 
 
 

 الصف: الخامس 
 الفرع: اإلمالء 

 

 
 

 

عنوان الدرس: تدريبات على همزتي 
 القطع والوصل

 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة



 26 من 25صفحة 
 
 

 

 

 

 تحت اإلجابة الصحيحة: ضع خطا  -2
 ) أخذت ، اتجاه ، أريد ، أكون (  هي           الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل فيما يلي  .1
 ) أطعمة ، اثنتان ، الطيور ، اختار (    الكلمة التي تبدأ بهمزة قطع فيما يلي هي  .2
 ) إستقبال ، أشرف ، إنطلق ، ألعناية (     الكلمة الصحيحة فيما يلي هي  .3
 عد ، أتفق ، أكل ، أسد () است الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل في الكلمات التالية            .4

 
 

 

 حاك  المثال:-3
 إنفاق        أنفق 

 ...............  أخرج 

 ...............  أطعم 

 ...............  أدخل 

 ...............  أدرك 

 ...............  أقدم      
 أنشد             ...............     

 استمرار     استمر 

 ...............  اندفع 

 ...............  استخدم 

 ...............  استمع 

 ...............  اطمأن 

 ...............  استقل 

  ...............  انتبه     
 

 

 
 كمل بالمطلوب:أ-4
 

 أكمل بكلمة تبدأ بهمزة وصل:  (1
 ............... قلمًا بخمسة دراهم.  .1
 ............... ُيحّبان زميلهما.  .2
 ............. إلى شرح المعلم. .. .3
 ركب محمد دراجته و ................  .4
............... أبي باإلسعاف لنقل  .5

 المصابين. 

 أكمل بكلمة تبدأ بهمزة قطع:  (2
 من حقنا العودة إلى ............... الوطن.  .1
 تساعد البنت ............... في أعمال المنزل.  .2
 ا. ............... القطة طعامه .3
 ال تصادق ............... السوء.  .4
 ............... في دروسي ألحقق النجاح.  .5

  
 
 
 



 26 من 26صفحة 
 
 

 

 

  
 األهداف

 
 

 على أن: في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
قيم) -1  ؟  ،  !  .  :(يتعرف على ع المات  الّتر 

 

ع  في الّنص  ال م ك توب؛  ل ي ها، توض  رموٌز م تّف ٌق ع  قيم: هي ع الماٌت و   ع المات  الّتر 

ن ها: )؟  ،  !  .  :( ف ه م ه، م  ت ي سير  ق راء ت ه و   ب ه د ف  ت ن ظيم ه، و 

س ب  ف ه م ك ل ع ال  -1 بارات  اآلتي ة م مَّا ب ي ن األ  ق واس  ح  م ل ال ع  :أ ك  قيم   مات  التَّر 
ت غ راب)   ل،  الّده ش ة و االس  ل ة الّسؤال،  ال ق و  م  ل ة،  ج  م   (أ ق سام الّشيء،  ن هاي ة ال ج 

 توَضُع َعالَمُة االْسِتْفهام)؟( َبْعد................................. -أ
 توَضُع النُّْقَطتان الّرأِسّيتان):( بعد......................... -ب
 اْلفاِصلُة)،(  ِلِلَفصِل َبْين َأْجزاِء اْلَكالم، َو.................... توَضعُ  -ت
ِب )!( َبعد اْلَكالِم اّلذي َيُدّل َعلى............... -ث  توَضُع َعالَمُة الّتَعجُّ
 توَضُع النُّْقَطُة ).( في..................................... -ج

قيم  اّلتي ب ي    -2 ع ع المات  التَّر  ب:ن ض   ن  القوسين في م كان ها ال م ناس 
 )   ؟  ،  !  .  :  (                               

 َلْوال اْخِتراع الّسّيارات ..........َلكاَنت َحياتُنا َصْعَبة......... -أ
 اْلَوَطن......... ما َأْجَملَ  -ب
 قاَل اأْلَُب الْبِنه.....الّصْدُق َمْنجاٌة. -ت
 ِحّطين.............َمتى َوَقَعت َمْعَرَكُة  -ث
 ما َلْوُن الس ماء................. -ج

 يملي المعلم فقرة إمالء ي راعي فيها توظيف عالمات الترقيم. -3
 

 للجميع التوفيق والنجاح رجاؤنا

 الصف: الخامس 
 الفرع: اإلمالء

 

 
 

 

 عنوان الدرس: عالمات الترقيم
 عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 لماّدة اللّغة العربيّة
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 الخامس
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 العام الدراسي
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 (  1بطاقة رقم )             اخلامسالصف: 
 
 
 
 

 تمهيد:
 العشرية التالية: الكسورقرأ ا (أ

 0,1                 ،0,8            ،0,35    
 جد ناتج جمع:ب(  

 

                      243  +331   = 
 

567  +  87   =    
 نشاط:

عشىرة أجىءام متسىاوية،  وقّسىمها للى قام معلم التربية الفنية للصف الرابع برسم دائرة كبيرة على  أر  ملعىا المدرسىة  
والفىائء هىو مىق مقىوم بطىالم أجىءام هذه األجىءام بىولوام ملتلفىة،  وحسام وعمر لطالممسابقة لثالثة طالب: نبيل  وعمل
  أجءام، قام عمر بطالم الباقي. 3أجءام، وحسام  5بطالم:  قام نبيل .أكثر
 مق الفائء في المسابقة؟ ___________ (أ

 أكتا الكسر العشري الذي ممثل ما قام بطالئه كل طالا:  (ب

 حسام         عمر     نبيل      
 

 

 عل  صورة كسر عشري:  معا   بطالئه أكتا ما قام نبيل وحسام  (ت
 

 
 لجمع كسريق عشرييق نجمع األرقام في العدديق كما في األعداد الصحيحة

 .للفاصلة نثبتها وعند الوصول 
 

 جد ناتج جمع ما يلي: (:1تدريا )
 =   0,4 +   0,3 ( أ
 
  =   0,1 +   0,8 (ب

 .جمع الكسور العشرية :الموضوع
 .مجمع كسورا  عشرية: الهدف
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 جد ناتج ما يلي: : (2تدريا )
 
 = 0,63+    0,35أ( 
  

 = 0,39+    0,45ب( 
 

 جد ناتج ما يلي: :(3تدريا )
 =    0,14+  0,7 أ(
 

 = 0,2+    0,75ب( 
 

 جد ناتج ما يلي: :ختامي نشاط
       =   0,2+  0,45  أ(

 = 0,45+   0,5ب( 

  = 0,18+  0,03ج( 

     
 :لضافينشاط 

 .......  ،  ..........،    0,7،    0,4،     0,1أكمل النمط :  
 

 جد ناتج ما يلي: نشاط بيتي:
 

 = 0,18+   0,45 (أ

 
 = 0,37+   0,6    (ب
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 (  2بطاقة رقم )             الصف: اخلامس
 

 
 
 

 تمهيد:
   0,71،      0,5  العشرية: الكسورأ( اقرأ     
  

 ب( جد ناتج ما يلي:    
 

            436 -231   = 
 

           562 – 278  = 
 

لجابات  7فقرات اختيار مق متعدد، أجابت سميرة  10في اختبار لمادة الرياضيات مكّوم مق  نشاط:
لجابات صحيحة. كم يءيد عدد لجابات سميرة عق عدد لجابات ماسميق  5صحيحة، وأجابت ماسميق 

 ككسر عشري؟
 = الصحيحة الكسر العشري الذي ُممثل عدد لجابات سميرة (أ
 = الصحيحة الكسر العشري الذي ُممثل عدد لجابات ماسميق (ب
 = سميرة عق لجابات ماسميق ل الصحيحة جاباتاإلالكسر العشري الذي ُممثل زيادة  (ج

 
والمنازل المتماثلة بعضها عند طرح الكسور العشرية نرتبها عمودما  بحيث تكوم الفاصلتام العشريتام 

 صلة العشرية عند الوصول اليها.ما في األعداد الصحيحة، ونثبت الفاتحت بعض، ثم نطرح األرقام ك
 

 جد ناتج ما يلي: (:1تدريا )
 
1 ) 0,4    - 0,2   = 

 

2) 0,45    - 0,13   = 
 

3) 0,37    - 0,02   = 

 .: طرح الكسور العشريةالموضوع
 .عشرية مطرح كسورا  : الهدف
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     جد ناتج ما يلي: :(2تدريا )
 
        = 0,06 – 0,75   أ(
 

    = 0,59 – 0,82ب( 
 

         
 جد ناتج ما يلي: ختامي نشاط

 
1) 0,98   –   0,31   = 

 
2) 0,7   –   0,23   = 

 
3) 0,65   –   0,2   = 

 
 

 معها؟ بقيكم دينارا   ،دينارا   14,0 منها دينارا  صرفت 0,45صفام  مع   لضافي:نشاط 
        .................................................................... 

 
 

 : جد ناتج ما يلي:نشاط بيتي
 = 0,5  -  0,8 (أ

 
 =   0,07  - 0,23 (ب
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 (  3بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 

 :تمهيد
 :األعداد العشرية التاليةأ( اقرأ     

 1,3   -   15,4   -   3,52   -    27,08 
 

 ب( جد ناتج ما يلي:    

1) 0,3    +0,5    = 

2) 0,41  +0,53  = 

3) 0,5     +0,64 = 

 
 
 
 

 يلي:ما جمع جد ناتج  (:1تدريا )
1 ) 7,32    + 1,45   = 

2) 3,5    + 2,09   = 

3) 5,18    + 4,3   = 

 :جمع ما يلي ناتج (: جد2تدريا )
 

1) 7,35    +8,92  = 

2) 3,68    +15,6  = 

3) 9,7   +50,84   = 

عند جمع عدديق عشرييق نجمع األرقام في العدديق كما نجمع األعداد الصحيحة ونثبت 
 الفاصلة العشرية عند الوصول لليها.

 جمع األعداد العشرية. :الموضوع
 مجمع  أعدادا  عشرية.: الهدف
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 األعداد الصحيحة.ستعمل العملية نفسها التي تستعمل عند تقريا تقريا األعداد العشرية أ دعن    
 
 

 ر ناتج جمع األعداد العشرية اآلتية:(: قدّ 3تدريا )

 +       =        ≈  2,4+    5,7 (أ

 +       =        ≈  1,61+    4,38 (ب

 ناتج:الجد  :نشاط ختامي
1) 3,25    +14,63  = 

 
2) 2,34    +5,87     = 

 
3) 13,7    +1,93   = 

 
 

 

 ضافي:لنشاط  
 محمود؟ دفعدينار، كم دينارا   5,9واشترى دفاتر بمبلغ   ،دينار  13,67اشترى محمود حقيبة بمبلغ     

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

 : جد ناتج ما يلي:نشاط بيتي
 = 5,37+    3,42 (أ

 
 =     4,86+    17,5  (ب

 
 در الناتج:قّ  (ت

 
      2,5    +4,3  ≈         =        +  
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 (  4بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 

 
 

 
 :تمهيد

 جد ناتج ما يلي:

1) 0,7  -  0,3  = 

2) 0,42  -   0,19  = 

3) 0,8  -  0,25 = 

 
 
 
 

 

 ما يلي: طرح(: جد ناتج 1تدريا )
 

1) 9,6    -  5,3   = 

2) 8,57  -  1,23  = 

3) 3,78  -  1,47  = 

 ما يلي: طرح (: جد ناتج2تدريا )
1) 6,8  -  3,56  = 

2) 18,9  -  6,42  = 

3) 65,3  -  9,67  = 

بوضع ناتج الطرح أعل  المطروح ونجد ناتج الجمع فيكوم  بالجمع وذلكعملية الطرح  نتحقق مق
 الجواب هو المطروح منه.

 

عند طرح عدديق عشرييق نطرح األرقام في العدديق كما نطرح األعداد الصحيحة ونثبت 
 الفاصلة العشرية عند الوصول لليها.

 .طرح األعداد العشرية :الموضوع
 .عشرية مطرح أعدادا  : الهدف
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 جد ناتج ما يلي وتحقق مق صحة الحل بالجمع:  (: 3تدريا )

 
 
 
 

 
 

 جد ناتج: :نشاط ختامي

1) 7,92  -  3,48   = 

2) 9,5  -  5,28   = 

3) 18,21  -  9,6  = 

 =  12,9  -  37,08جد ناتج ما يلي وتحقق مق صحة الحل بالجمع     (4

 

 

 ضافي:لنشاط 
 ؟دينار، كم دينارا  بقي مع سعيد 0,43بمبلغ  ا  واشترى دفتر  ،دينار 0,37بمبلغ  ا  دنانير اشترى قلم 3مع سعيد 

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

 
 : جد ناتج ما يلي:نشاط بيتي

 =  2,23  -  7,58 (أ

 

 =     3,56  -  17,2 (ب

                    بالجمعجد ناتج ما يلي وتحقق مق صحة الحل  (ج
                              

 
 
 
 

 التحقق
 - 

7 , 2  5 
3 , 1  3 

    

    

 التحقق
 - 

9 , 8  6 
3 , 2  1 
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 (  5بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 
 

 :تمهيد
 :لتحصل عل  عبارة صحيحة (  = ،>  ،< ) ضع لشارة أ(     

 83   138 
 765  567 
 4532  4532 

 

وطلا  ،منهما لل  عشرة أجءام متساوية م كال  وقسّ  ،عل  السبورة )متماثليق( رسم معلم الرياضيات مستطيليق  نشاط:
  الشكل:بأجءام كما  5م عالم أجءام ولو   7م هاني لو   ،مق هاني وعالم تلويق هذه المستطيالت في وقت محدد

 
 
 

 

 نها هاني هوبر عن األجزاء التي لو  ع  الذي ي   الكسر العشري  (أ
 نها عالء هوبر عن األجزاء التي لو  ع  الكسر العشري الذي ي   (ب
 أكثر هو ن أجزاء  الطالب الذي لو   (ج
 
 
 
 

 لتحصل عل  عبارة صحيحة:( =  ،>  ،<  ) (: ضع لشارة1تدريا )
1 ) 0,3  0,5 
2) 0,75  0,63 
3) 0,83  0,87 
4) 0,8  0,59  
5) 0,09  0,1 
 
 

 هاني         
     

     

 عالم
     

     

 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها. الموضوع:
 الهدف: 
 بيق الكسور العشرية واألعداد العشرية. مقارم  -1
 ا الكسور العشرية واألعداد العشرية تصاعدما  وتنازليا .رتي -2

 

للمقارنة بيق كسريق عشرييق نقارم بيق األجءام مق عشرة، الكسر الذي رقم أجءامه أكبر هو األكبر 
 م نقارم بيق األجءام مق مئة والكسر الذي أجءامه مق مئة أكبر هو األكبر.اوإذا تساوى الرقم

 لعشري الذي عدده الصحيح أكبر هو األكبر.االعدد و للمقارنة بيق عدديق عشرييق نقارم أوال  بيق العدديق الصحيحيق، 
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 لتحصل عل  عبارة صحيحة:) < ، > ، = ( (: ضع لشارة 2تدريا )
 

1 ) 3,7      7,8 
2) 37,02      23,7 
 
 
 
 

 لتحصل عل  عبارة صحيحة:) < ، > ، = ( (: ضع لشارة 3تدريا )
1 ) 19,1  19,4 
2) 4,75  4,69 
3) 6,7  6,09 
4) 8,3  8,30  
 

 (: رتا الكسور العشرية التالية تنازليا :4تدريا )
 0,6     ،0,74     ،0,56     ،0,06 
 ، ........ ........ ، ........ ، ........ 

 

 :ختامي نشاط
 أ( رتا الكسور العشرية التالية تصاعدما : 

 0,7     ،0,54     ،0,07     ،0,45 
  .......... ، .......... ، .......... ، .......... 

 :ب( رتا األعداد الكسرية التالية تنازليا  
 14,8     ،41,8     ،14,89     ،14,08 
 .......... ، .......... ، .......... ، .......... 

 

 :نشاط بيتي
 لتحصل عل  عبارة صحيحة:) < ، > ، = ( أ( ضع لشارة  
 

7,9   8,3 

 

7,3   7,8 

39,4   39,04 

 
 
 

 التالية تصاعدما : ب( رتا األعداد العشرية
 53,17     ،42,9     ،53,71   
              .......... ، .......... ، .......... 

 نشاط إضايف
وأحمد  %98,87في امتحانات نهامة الفصل األول حصل لبراهيم عل  

 %97,78هللا عل   وعبد %98,78وصالح عل   %98,8عل  
 

 :الترتيا أكمل
 ..........:الرابع، ..........:الثالث، .........:الثاني، .........:األول

 

 

 

 .للمقارنة بيق عدديق عشرييق أعدادهما الصحيحة متساوية نقارم بيق الكسريق العشرييق كما سبق
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 (  6بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 
 

 :تمهيد
 :مثل المربع( تحت الشكل الذي مُ ضع لشارة )أ(     

 

    

)      (    (    ) )      ( )      ( 

 

 :ضع كلمة متوازيام أو متعامدام في المكام المناسا( ب    
 

    

    (          )  (           )    (          )     (          ) 

 

  مثل مربع، أكمل:نشاط: الشكل المقابل مُ 
 .للمربع  ......  أضالع و ...... رؤوس و ......  زواما قوائم (1

 ..............  في الطول.أطوال أضالع المربع  (2

 زواما المربع ............  في القياس، وقياس كل منها = ....... درجة. (3

 مجموع قياسات زواما المربع = ............. درجة (4
 

  (: في الشكل المقابل س ص ع ل مربع، أكمل:1تدريا )
 

 طول ضلع المربع = .......... وحدة. (1

 //  الضلع ..........   س ص الضلع  (2

 //  الضلع ..........   ص ع الضلع  (3

 الضلع ..........         س ل  الضلع  (4

 الضلع ..........         س ص   الضلع  (5

 
 .كل ضلعيق متقابليق متوازييق، وكل ضلعيق متجاوريق متعامديق في المربع: 

 تذكر
 اإلشارة // تعني يوازي 

 تعني عمودي عل   n اإلشارة 

 .المربع وخواصه: الموضوع
 .يتّعرف خصائص المربع: الهدف

 س

 ع ص

 ل
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 أتعاوم مع زمالئي في:نشاط: 
 استخدام الخيط لقياس المسافة بين كل رأسين متقابلين لبالطة غرفة الصف )مربعة الشكل(. -أ

 مطابقة الخيطين معا  ثم نجد العالقة بينهما. -ب
 نالحظ أم: طول الليط األول .............. طول الليط الثاني

  للمربع. األول للمربع، وُيسم  الليط الثاني بالقطر الثانيُمسم  الليط األول بالقطر 
 .................. طوليهما؟ما العالقة بيق  قسميق،قسم الليط لل  ا -ت

 
 
 
 

 المقابل مربع  س ص ع ل (: الشكل2تدريا )
  سم تقريبا ، أكمل: 3.5سم ، وطول س م =  5طول س ص = 

 = ........... س ع طول (1
  = ...........ل م طول  (2
 طول ل ع = ........... (3

 
 سم 4(: في الشكل المقابل المربع  أ ب جى د  طول ضلعه = 3تدريا )

 محور التماثل يقسم المربع إلى قسمين................  (1

  عدد محاور التماثل للمربع  هو ....... محاور. (2
 

 (:4تدريا )
 ارسم محور تماثل واحد لكل مق األشكال التالية:

 

 
 
 
 

 نشاط إضايف:
 س عل  شبكة المربعات لرسم مربع ابدأ بالرسم مق النقطة 

 وحدات. 3طول ضلعه 
 

 ل

 ص س

 ع

 م

 سم 5

 د

 ب أ

 جى

 س

 سم 2

 ص

 ع

 سم 2 ل

 سم 2

 سم 2

 سم 2 سم 2

 سم 2

 سم 2

 س

 : قطرا المربع متساويام وينصف كل منهما اآلخر.أستنتج
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 ( 7بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 
 

 :تمهيد
 وحدات، أكمل: 4في الشكل المقابل مربع طول س ص = أ(     

  ........... وحدات.طول ص ع =  .1
 طول ع ل = ........... وحدات. .2
  .طول ل س = ........... وحدات .3

 

 نشاط: 
 ، ا  متر  20 ضلعها اشترى أبو محمود قطعة أر  مربعة الشكل طوله

 . ما طول هذا السياج؟كما في الشكل أحاطها بسياجو 
 ...................................................................الحل: 

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

 

 
 
 

 (: 1تدريا )
 جد محيط المربع في الشكل المجاور.  -أ

  الحل:
 ×محيط المربع =        

 سم          =
 سم، ما محيط هذا المربع؟6مربع طول ضلعه   -ب

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

 سم، ما محيط هذا المربع؟ 25مربع طول ضلعه   -ت
 ....................................................................................................الحل: ..

 طول سياج األر   سمينُ 
 محيط المربع  بىى

 

 متر 20

 سم 5

 س

 ع ص

 ل

 محيط المربع :الموضوع
 .قاعدة محيط المربع مستنتج -1: الهدف
 يوظف محيط المربع في حل تماريق متنوعة.  -2        

 وحل مسائل عليه. 

 أضالعه.مساوي مجموع أطوال هندسي محيط أي شكل 
 محيط المربع = مجموع أطوال أضالع المربع

 طول ضلع المربع×  4= 
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 (: 2تدريا )
 سم، ما طول ضلع هذا المربع؟  32مربع محيطه   (أ

  الحل:
 4  ÷طول ضلع المربع =  المحيط       

 سم         =   4÷      =              
          

 

 مترا ، لذا أردنا أم نصنع منه مربعا ، ما طول ضلع هذا المربع؟ 80دينا سلك طوله ل  (ب
 .....................................................................................................الحل: 

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

 : اختر االجابة الصحيحة:نشاط ختامي
  سم  (16سم  ،  12سم  ،  6محيط المربع في الشكل المجاور يساوي= ............. )  (1

 م  (16سم   ،  16م   ،  4)   = ....ن محيطها فإأمتار  4سجادة مربعة الشكل طولها  (2

 (  سم 8  ،   سم  3  ،   سم 6سم فإن طول ضلعه= ..............   )  24مربع محيطه  (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اللطو( أمام العبارة  ( أمام العبارة الصحيحة و لشارة ) : ضع لشارة ) نشاط بيتي

 سم. 8 سم فإن محيطه = 2)    ( مربع طول ضلعه  (1

  2 ÷( طول ضلع المربع = المحيط   )   (2

 سم. 9=  طول ضلعه سم فإن 36 محيطه)    ( مربع  (3

 سم 3

 4÷ أستنتج: طول ضلع المربع = المحيط 

 نشاط إضايف
 

 تأمل الشكل المقابل الذي يتكون من مربعين، إذا كان طول ضلع المربع (1
 سم، احسب محيط هذين المربعين؟ 4وطول ضلع المربع الثاني  ،سم 2 األول 

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

 المربع؟هذا سم، ما طول ضلع  30مربع محيطه  (2
 ...................................................................................................................الحل:

........................................................................................................................ 
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 (  8بطاقة رقم )      الصف: اخلامس
 
 
 
 

 :تمهيد
 مثل المستطيل:( تحت الشكل الذي مُ  ضع لشارة ) (أ

 
 

     

 

 

 

 (    )  (     ) )      ( )      ( 
 
 

  مثل مستطيل، أكمل:نشاط: الشكل المقابل مُ 
 .زوايا.....  رؤوس و....  أضالع و.....  ستطيلللم (1
 . درجةستطيل ............ في القياس، وقياس كل منها = ..... زوايا الم (2

 طول ب جـ = ...... وحدات وطول أ د = ...... وحدات. (3

  طول أ ب = ...... وحدات وطول د جـ = ...... وحدات. (4

 
 سم ، أكمل:5سم وطول جى د = 9(: في الشكل المقابل مستطيل طول ب جى = 1تدريا )

 طول أ ب = .......... سم (1
 طول أ د = ............ سم (2

 الضلع ب ج يوازي الضلع ............ (3

 ...........الضلع د ج عمودي على الضلع  (4

 ........ درجة.= قياس الزاوية أ (5

 
 

 (: في الشكل المقابل المستطيل أ ب جى د أكمل:2تدريا )
 = ........... أ بطول  (1
  = ........... ب جـطول  (2
 طول القطر أ جـ = ...........(  4   = ........... هـ أطول  (3

 أ

ج ب
 ى

 د

 سم 9

 سم 5

 ضلعيق متقابليق .......... في الطول.في المستطيل: كل 

 أ

ج ب
 ى

 د

 د

 ب أ

ج
 سم 6 هى ى

 سم 8

 سم 5

 .المستطيل وخواصه: الموضوع
 .خصائص المستطيل مستنتج -1: الهدف
 يوظف خصائص المستطيل في حل تماريق متنوعة. -2        

 قطرا المستطيل متساويام في الطول وينصف كل منهما اآلخر. أتعلم:

 سم 2 سم 2

 سم 5

 سم 3

 سم 3

 سم 3

 سم 3 سم 5
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 الشكل المجاور ُممثل المستطيل أ ب جى د :نشاط
 أطوي المستطيل وأطابق الرؤوس )ب عل  أ( و )جى عل  د(. -أ
 أفتح الورقة وألّوم اللط الناتج عق الّطي باللوم األحمر. -ب
 أسّمي اللط األحمر بنقطتيق. -ت
 ق الّطي بمحور التماثل.منسمي اللط الناتج  -ث

 
 

 (: أكمل:3تدريا )
 محور التماثل يقسم المستطيل إلى ............... متطابقين. (1
 عدد محاور التماثل في المستطيل = ........... (2

 

 : اختر االجابة الصحيحة:ختامي نشاط

 هو ......... المستطيلالشكل الذي يمثل جميع محاور التماثل في  (1
  (أ

 
 

  ب(
 
 
 

   ج(

 هو ......... المربعالشكل الذي يمثل جميع محاور التماثل في  (2
  (أ

 
 

  ب(
 
 
 

   ج(
 
 
 
 

 ن( = .......... سم   في الشكل المجاور طول الضلع )و (3

                  (3       ،4        ،6  ) 

 سم فإن طول ) م و( = ..... سم5في الشكل المجاور إذا كان طول ) ل ن( =  (4

                 (4       ،5        ،10  ) 
 

 ( أما العبارة اللطو:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع لشارة ): نشاط بيتي
 .درجة 90متساوية في القياس و قياس كل منها زوايا المستطيل (     ) .1
 ينصف كل منهما اآلخر. متعامدان و ( قطرا المستطيل    ) .2
 .( كل مستطيل مربع    ) .3

  2أستنتج: عدد محاور التماثل في المستطيل  

 أ

ج ب
 ى

 د

 ل

 م م

و
 ى

 سم 3

 سم 4
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 (  9بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 
 

 :تمهيد
 محيطه. احسا ،سم 3مربع طول ضلعه  (1

           ..................................................................................... 
  جد محيط الشكل المقابل. (2

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (: 1تدريا )
 سم، جد محيطه. 6سم وعرضه  14مستطيل طوله   -أ

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

 

 سم، ما محيطها؟ 36سم وعرضها  64خريطة لفلسطيق مستطيلة الشكل طولها   -ب
 ...........................................................................................................................الحل: 

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

 سم، جد عر  المستطيل. 5سم وطوله =  18مستطيل محيطه =   (ج
 ...........................................................................................................................الحل: 

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

 

 مترا ، ما طول قطعة األر ؟ 200ومحيطها  ،مترا   30قطعة أر  مستطيلة الشكل عرضها =   (د
 ...........................................................................................................................الحل: 

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

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

 .محيط المستطيلُمسم  مجموع أطوال أضالع المستطيل 

 الطول + العر  (× )  2أستنتج: محيط المستطيل = 

 سم 3

 سم1

 سم1

 سم1

 سم2

 المستطيلمحيط : الموضوع
 ستطيل.قاعدة محيط الم مستنتج -1: الهدف
 يوظف محيط المستطيل في حل تماريق متنوعة. -2        
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 : اختر االجابة الصحيحة:نشاط ختامي
 سم، فإن محيطه = ........ سم3وعرضه سم 7مستطيل طوله  (أ

                   (21        ،20        ،10   ) 

 فإن طوله = ........ سم ،سم5سم، فإذا كان عرضه =  26مستطيل محيطه  (ب

                  (21        ،13         ،8    ) 

 محيط المستطيل في الشكل المقابل (ج

                  (6         ،20        ،24   ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط بيتي: 
                     سم  5في الشكل المقابل: المستطيل س ص ع ل طوله  (أ

 سم، جد محيطه؟ 3وعرضه 
................................................................................................................. 

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

 سم، جد عرض المستطيل. 9سم وطوله =  30مستطيل محيطه  (ب

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

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

 نشاط إضايف
 

المربع أم محيط سم، أيهما أكبر محيط  6سم وعرضه  8سم ومستطيل طوله  7مربع طول ضلعه  (3
 المستطيل؟

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

 

 سم 3,4

 سم 6,6

 ع ص

 ل

 سم 3

 سم 5

 س
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 (  10بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 

 
 

 :تمهيد
 وحدات قياس الطول التي تعلمتها في الصف الثالث؟ ما هي (أ
 أكمل: (ب
 كم = ........... م 3 (1
 م = ........... سم 5 (2
 سم = ........... ملم 7 (3

 
ا  عل  األقدام، احسا المسافة ر يتر سم 400بالسيارة، ثم أكمل  ا  كيلومتر  2قطع عبد هللا مسافة  نشاط:

 التي قطعها عبد هللا باألمتار.

 
 
 الحل: 

 م =           م×             2كم =  2     

 م            م +            م =            =المسافة التي قطعها عبد هللا 

 (: أكمل:1تدريا )
 ملم =         ملم 3سم +  7 (أ

 ملم =         ملم 3ملم + ×        7
 

 م =         م 400 كم + 9 (ب

 م =         م 400م + ×        9
 

 سم =         سم 45+  م 2 (ج

 سم =         سم 45سم + ×        2
 

 تذكر:
 م 1000كم =  1
 سم 100م =  1
 ملم 10سم =  1

 التحويل بيق وحدات القياس. :الموضوع
 مستلدم وحدات القياس الملتلفة بصورة مناسبة )الطول، الكتلة، الءمق، الحجم(.: الهدف

 أوالً: وحدات الطول

10× 100×  1000×  ملم سم م كم
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 :في المكام المناسا (< ، > ، =  )(: ضع لشارة 2تدريا )
 م 6250   م 3780 (1
 سم 670   م 7    (2
 سم 6  ملم17+  سم5 (3

 الصحيحة:: اختر االجابة نشاط ختامي
 ،  كيلو جرام  ( )  دقيقة  ،  متر   من وحدات قياس الطول ............           (أ

 (  ،     =     كم                    )   <    ،   >    5متر           5000  (ب

 (     23،    213،     230  ملم             ) ملم = ........... 3سم + 21 (ت
 

 أكمل: نشاط بيتي:
 م = ......... م 300كم +  5 (أ

 

 سم = ......... سم 65م +  3 (ب

 :في المكام المناسا (< ، > ، =  )ضع لشارة  (ج

 م 6250  كم  7 (1

 سم 800   م  8 (2
 

 
 

 ما هي وحدات قياس الوزم )الكتلة( التي تعلمتها في الصف الثالث؟( 1 :تمهيد

.................................................................. 
 الكيلوغرام = ........... غرامأكمل: ( 2   

 

 (: أكمل:1تدريا )
 

 =         غم كغم 4 (أ

 

 غم =         غم 900+  كغم 5 (ب

 غم =         غم 900غم + ×        5
 

 غم =         غم 37+  كغم 8 (ج

 غم =         غم 37غم + ×        8

 غم 1000كغم = 1 تذكر:

 ثانيًا: وحدات الكتلة

 نشاط إضايف
 

 سم 137متر وطول سعيد  1.5محمود  طول
 أيهما األطول؟(أ
 الفرق بيق طولي سعيد ومحمود = (ب

 

 

 

 

 

 

 



 
21  

 ا .غرام 25200وكتلة عبدهللا  ا  كيلوغرام 25,5كتلة محمود  (: 2تدريا )
 أثقل؟ هماأي (أ

 ؟محمود وكتلة عبد هللاالفرق بين كتلة  (ب

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

 

 :نشاط ختامي
 .ا  غرام 7200ووزم الثانية  ا  كيلوغرام 6.5بطيلتام، وزم البطيلة األول  لدمك 

 ؟وزنا   أي البطيختين أثقل (أ
 البطيختين؟ وزن الفرق بين ما  (ب

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

 : أكمل:نشاط بيتي
 كغم =.......... غرام 7 (أ

 

 غم = ......... غم 450كغم +  3 (ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط إضايف
 

 :في المكام المناسا (< ، > ، =  ) رةضع لشا
 غم 3050   كغم 3,5

 كغم 9  غم 8500
 غم 1000كغم +  3   كغم 4
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 أكمل: :تمهيد
 ساعة= ...........   اليوم  (أ

 دقيقة= ...........  الساعة (ب
 ثانية= ...........  الدقيقة (ج

 
 
 

 دقيقة. 20ساعات و  3استغرقت سهام في دراستها الختبار نهامة الفصل الدراسي  :نشاط
 احسا ما استغرقته سهام في دراستها بالدقائق.        

 
 

 الحل:
 دقيقة =           دقيقة×           3ساعات =  3

 دقيقةما استغرقته سهام بالدراسة =         دقيقة +           دقيقة =            

 (: أكمل:1تدريا )
 =         دقيقة نساعتا (أ

 =         دقيقة ساعة ونصف (ب
 =         دقيقة ساعة وربع (ج
 دقائق 10دقيقة + ×        3دقائق =  10ساعات +  3 (د

 دقائق 10=         دقيقة +       
 =         دقيقة      

 
 

 في المكام المناسا (، > ، =  < )(: ضع لشارة 2تدريا )
 دقيقة 500      ساعات 5 (1

  ثانية 80     دقيقة ونصف (2

 يوم 30     أسابيع 3 (3

 ثانية 3600              ساعة    (4

 ساعة ونصف      ثانية 5400 (5

 ثالثًا: وحدات الزمن

 ثانية 3600الساعة = 

 

 

 

 

 

 ثانية دقيقة ساعة يوم
 ×24  ×60 ×60
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 أكمل: نشاط ختامي:
 دقيقة        =  ساعات 5 (أ

 ثانية   ثانية =  20دقائق +  3 (ب

 بوضع إشارة  < ، > ، =  () قارن    ثانية 4210    ثوان 10دقائق و 10و ساعةت( 
 

  (< ، > ، =  ): ضع لشارة نشاط بيتي
 دقيقة 100     نساعتا (1
 ساعة وثلث     ساعة وربع (2

 

 
 
 
 
 

 ما هي وحدات قياس السعة التي تعرفها؟ :تمهيد
  

 (: أكمل:1تدريا )
 مللتر ............لتر =  5 (أ

 مللتر ............لتر =  9 (ب

 مللتر ............لتر =  2,5 (ج
 

 

 (: 2تدريا )
 في المكام المناسا (< ، > ، =  )ضع لشارة  (أ

 مللتر 9000   لتر 9 (1

 مللتر 3070     مللتر 700لتر +  3 (2

 لتر 8.5      مللتر 5000لتر +  8 (3

 

 مللتر مام في نفس اليوم، أيهما شرب أكثر محمود أم من ؟ 2500لتر مام اليوم وشربت من   2شرب محمود  (ب
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 نشاط إضايف
 

ثانية.  40دقيقة و 20قطع متسابق مسافة السباق في ساعة و
 في كم ثانية قطع المتسابق المسافة؟

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

 رابعًا: وحدات احلجم

 الحجم = السعة تذكر:

 مللتر 1000لتر =  1 تذكر:
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 اختر االجابة الصحيحة: نشاط ختامي:
 من وحدات قياس الحجم                     ) كيلو جرام ، كيلو متر ،    لتر ( (1

 ( 30،      300،     3000)                لتر = ........ ملليلتر      3  (2

 مللتر        )   <      ،    >    ،    =   ( 7500     مللتر  50لتر +  7 (3

 

  : أكمل:نشاط بيتي
 مللتر          لتر =  7 (أ

 [في المكان المناسب (< ، > ، =  )ضع إشارة ]مللتر    650لتر +  2      مللتر 2650 (ب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضايفنشاط 
 

مليلتر. كم عبوة تحتاج  200لترا  مق الءيت تريد تفريغها في عبوات سعة الواحدة منها  17.5لدى أم محمود 
 أم محمود لتفريغ كل الءيت؟ ...............................................................................

............................................................................................................
......... 
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 (  11بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 

 :تمهيد
  ؟تيةالمجسمات اآل ما اسم كٍل مق

 

    

 )هرم( )متوازي المستطيالت( )مكعا( )اسطوانة(
 

 نشاط: 
 الشكل المجاور ُمسم  ...................

  ............... عدد أوجه متوازي المستطيالت = (أ
 ...............عدد رؤوس متوازي المستطيالت =  (ب
 ...............عدد أحرف متوازي المستطيالت =  (ج
 

 
 

 (: 1تدريا )
 اذكر أمثلة لمجسمات عل  شكل متوازي مستطيالت:  -أ

1.................. . 2................... .     3................... .   4................... . 
 

 أكمل:  -ب

 = ............حرف األرؤوس = ......... وعدد ال= ......... وعدد  وجهاألعدد ، متوازي المستطيالتفي 
 

 (: 2تدريا )
 :مجسمات عل  شكل مكعاأمثلة لاذكر   (أ

1.................. . 2................... .     3................... .  
 

 أكمل:  (ب

 = .............المكعب = ......... وعدد أحرف  المكعب= ......... وعدد رؤوس  المكعبعدد أوجه 
 

 

 .حرف 12رؤوس ،  8أوجه ،  6  لمتوازي المستطيالت:

 حجم متوازي المستطيالت. :الموضوع
 .لمجاد حجم متوازي المستطيالت :الهدف

 أ

 ب
 جى

 د

 هى

 م
 ل

 و

 رأس حرف

 .حرف 12رؤوس و  8أوجه و  6للمكعا 
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  (:3تدريا )
 الشكل المجاور مكعا طول حرفه وحدة واحدة نسمي هذا المكعا .................. -أ
 جد عدد الوحدات المكعبة في المجسمات التالية:  -ب

 

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

 

 
 
 

 جد حجم المجسم في الشكل: نشاط:

 يسمى المجسم في الشكل .............. (أ

 وحدة مكعبة.× .... = .... عدد الوحدات المكعبة في كل طبقة = ....  (ب

 الطبقات = ..... طبقة.عدد  (ج

 وحدة مكعبة.× .... = .... عدد الوحدات المكعبة الكلية = ....  (د

 حجم المجسم = ..... وحدة مكعبة. (ه
 

 تومل المجسم المجاور ثم أجا عق األسئلة: (:4تدريا )

 ي سمى المجسم في الشكل .............. (أ

  ....... وحدة مكعبة.× ....... = عدد الوحدات المكعبة في كل طبقة = .......  (ب

 عدد الطبقات = ....... طبقة. (ج

 وحدة مكعبة.× ........ = ......... عدد الوحدات المكعبة الكلية = .......  (د

 حجم المجسم = ........ وحدة مكعبة. (ه

 

 

 حجم المجسم.عدد الوحدات المكعبة التي يتكوم منها المجسم أو تمأل المجسم ُتسم  
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 : اختر االجابة الصحيحة:نشاط ختامي
 (    12،           8،            6عدد أحرف المكعب ......   )      (أ

 كل وجه من أوجه متوازي المستطيالت على شكل ......... )  مثلث   ،    مستطيل   ،  مربع  ( (ب

 عدد الوحدات المكعبة التي يتكون منها المجسم تسمى .........)  مساحة   ،    حجم   ،  وزن  ( (ت

 (   18،       14،         12عدد الوحدات المكعبة في المجسم المجاور = .......       )   (ث

 (  3×4×6،     2×4×2،    2×4×6عدد الوحدات المكعبة في المجسم المجاور = .......  )  (ج

 :اللطو( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة و لشارة )) : ضع لشارةنشاط بيتي

 .رؤوس 6)  ( لمتوازي المستطيالت  (1

  )  ( كل وجه من أوجه المكعب على شكل مربع. (2

 وحدة مكعبة 36المجسم المجاور =  عدد الوحدات المكعبة في)  (  (3

 

 
 
 

 

 أكتا حجم المجسمات اآلتية بالوحدات المكعبة لكل مما يلي: 
 

   

 جى ب أ
 

 أ = ............. وحدة مكعبة. الشكل حجم (أ

 = ............. وحدة مكعبة. الشكل بحجم  (ب

 = ............. وحدة مكعبة. الشكل جـحجم  (ج

 

 

 نشاط إضايف
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 (  12بطاقة رقم )      اخلامسالصف: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :تمهيد
 اشترى عادل كيسا  مق الحلوى بطعم الفواكه )تفاح، برتقال، فراولة(، أكل عادل قطعة حلوى مق الكيس.

 أكمل:
 .……………أو  ……………أو  ……………طعم قطعة الحلوى التي يمكن أن يكون قد أكلها عادل  .1

 
 

 

 

منها لونها أصفر.  3منها لونها أخضر و 7منها لونها أحمر و 5كرة،  15: صندوق مغلق به نشاط
 سحا عالم كرة مق الصندوق.

               ............أو ............أوالنواتج الممكنة عند سحب كرة من الكرات التي في الصندوق ...........  أكمل: (أ

 أجا بنعم أو ال: (ب

 من الكرات نكون متأكدين أن لونها أحمر .........عند سحب الكرة  .1

 ......... أخضرعند سحب الكرة من الكرات نكون متأكدين أن لونها  .2
 ......... أصفرعند سحب الكرة من الكرات نكون متأكدين أن لونها  .3

 

 

 

 (: 1تدريا )
 ومالحظة عدد النقاط عل  الوجه العلوي للحجر فإم:عند للقام حجر النرد لمرة واحدة 

 ........ أو........  أو........  أو........  أو........  أو........ النواتج الممكنة لهذه التجربة  (أ

 التجربة تسمى ...............هذه  (ب

 
 

 
 

 .تجربة عشوائية ُتسم  عملية السحا هذه

 تجربة ممكق معرفة جميع نتائجها قبل لجرائها لكق ال ممكق تحديد النتيجة التي ستتحقق.  عشوائية:الالتجربة 

 الفرصة.-التجربة العشوائية  :الموضوع
 . يتعرف مفهوم التجربة العشوائية.1 :الهدف
 . ُمحاكم تجارب أنها عشوائية أم ال.2        
 . مجد النواتج الممكنة للتجربة العشوائية.3        
 عق فرصة ظهور حادث معيق.ُمّعبر  .4        

 

 .سم  النواتج الممكنةهذه النواتج تُ 
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 (: 2تدريا )
 وكام توزيع أعداد الطلبة فيها عل  النحو التالي: ،شعا 5يتكوم الصف الرابع في مدرسة ذكور بمدينة غءة مق 

 أجا عق األسئلة التالية:

 المدرسة وتم تسجيل رقم شعبته فإن من هذهاختيار طالب بصورة عشوائية إذا تم  (أ

 ........................................... ألن ..تجربة ...........التجربة تسمى  

 أو ......... ....... أو.......  أو.......  أو. .......النتائج الممكنة للتجربة  (ب
 
 

 :اللطو( أمام العبارة )( أمام العبارة الصحيحة و لشارة ) : ضع لشارةنشاط ختامي
 ( النواتج  الممكنة لتجربة القاء قطعة نقد هي صورة فقط. ) .1

 ( تجربة تسجيل الوجه الظاهر عند القاء حجر نرد هي تجربة عشوائية. ) .2

 جرائها.إ)     ( التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن تحديد نتيجتها قبل  .3
 

 التجربة العشوائية:( أمام ضع لشارة ): نشاط لضافي 
 

 (     .تجربة اختيار كرة من صندوق مغلق به كرات صفراء فقط ) 

 (     .تجربة معرفة نتيجة مباراة كرة قدم بين فريقين ) 
 (     .تجربة معرفة جنس قارع الباب ) 
 (    تجربة معرفة شعبة طالب من طالب الصف الرابع ) (7) .فقط 

 
 

لديهم فكانت النتائج  مفضلةٍ  وامةٍ : سول معلم طلبته عق أكثر ه  نشاط
 تي: كاآل

 
 

 تسمى هذه التجربة ...................  (أ

 النتائج الممكنة للتجربة ............ أو ............. أو ................ (ب

 في الفراغ:( =  ،>  ،< ) ضع لشارة  (ج

 عدد مرات ظهور طالب هوايته الجمباز. ......... عدد مرات ظهور طالب هوايته السباحة .1

 عدد مرات ظهور طالب هوايته التنس. ......... عدد مرات ظهور طالب هوايته الجمباز .2

 الطالب الذي فرصته أكثر في الظهور هو الطالب الذي هوايته ................. (د

 

 

 
 
 

 عدد الطلبة الشعبة
1 46 
2 46 
3 46 
4 43 
5 42 

 

 بالفرصة.سم  لمكانية ظهور نتيجة ما تُ 

 عدد الطلبة الهوامة
 30 السباحة
 4 الجمباز
 6 التنس
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تم تسجيل حالة الطقس خالل شهر يناير في قطاع غءة  (: 1تدريا )
 كما يلي: 

 
 

 يوما . ...............عدد أيام هذه الشهر  (أ

إذا تم اختيار يوم من أيام هذا الشهر عشوائيا  فإن حالة الطقس التي تكون  (ب
 .............والتي تكون فرصتها أقل هي ........... فرصتها أعلى هي 

 : نشاط ختامي
 :عما يليأجا  قمصام بيضام، أراد اختيار قميص ليلبسه بشكل عشوائي: 3قمصام زرقام و 6عند كريم 

 ............عدد قمصان كريم  (أ

 ما نواتج هذه التجربة ......................................... . (ب

 ...........................لون القميص الذي فرصته أكبر في أن يلبسه كريم هو ............ ألن ..... (ج

صفرام اللوم، سحا سعيد  3بيضام اللوم و 5حمرام اللوم و 7 ،كرة متشابهة 15لدينا صندوق فيه : نشاط لضافي
 واحدة مق الصندوق عشوائيا : كرة 

 

 ............... أو ............... أو ................ . لهذه التجربة الممكنة لنواتجا (أ

 في        :) < ، > ، = (  ضع لشارة  (ب

 .عدد الكرات البيضاء عدد الكرات الحمراء        .1

 عدد الكرات البيضاء. عدد الكرات الصفراء        .2

 ................. الون الكرة التي فرصتها أكبر في السحب هي الكرة التي لونه (ج

 سول معلم طلبته عق أكثر لعبٍة مفضلٍة لديهم فكانت لجابتهم كاآلتي:أ(  :نشاط بيتي
 

 لذا اخترنا أحد الطلبة بشكل عشوائي وسجلت اللعبة المفضلة لدمه:
 ............ أو...........  أو.... .....النواتج الممكنة لهذه التجربة  (أ

 تسمى هذه التجربة ................... (ب
 

، لمام لونهما أخضروق أسودلونها  أقالم 3و زرق أ أقالم لونها 5لدى محمود  (ب
 بشكل عشوائي: ليكتا به قلمٍ أراد اختيار 

 

   ......... محمود أقالمعدد  (أ

 ...........  الذي تكون فرصته أعلى لونه عشوائيا  فإن لون القلم لم  إذا تم اختيار ق (ب

 عشوائيا  فإن لون القلم الذي تكون فرصته أقل لونه ............. إذا تم اختيار قلم   (ج

 األمامعدد  حالة الطقس
 18 ماطر
 10 غائم

 3 مشمس
 

 عدد الطلبة اللعبة
 23 كرة القدم

 10 كرة الطائرة
 7 السلة كرة

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 الخامس

 م2020/2021

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العام الدراسي
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 م2020-الخامس المادة االستدراكية في مبحث العلوم للصف فهرس 

 

 الصفحة الدرسموضوع  # الوحدة

سة
ام
خ
ال

 

ع 
نو
الت

و 
ي 
يو
ح
ال

ئة
بي
ال

 

 2 السلسلة الغذائية 1

 4 الشبكات الغذائية 2

 6 البيئةاالنسان و  3

سة
اد
س
ال

 

ت
صو

 ال
 و
وء
ض
ال

 

 8 مصادر الضوء  وأهميته 4

 10 نفاذية الضوء - سلوك الضوء  5

 12 انعكاس الضوء - سلوك الضوء  6

 14 انكسار الضوء - سلوك الضوء  7

 16 الكسوف و الخسوف 8

 19 الصوت : سببه وانتشاره 9

 21 انتقال الصوت وصداه 10
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 السلسلة الغذائية          
 

 .يستنتج مفهوم السلسلة الغذائية 
  .ُيكون مجموعة من السالسل الغذائية من بيئته 

 

 

 انتقال الطاقة الغذائية من كائن حي إلى آخر .: السلسلة الغذائية 

 السالسل  الغذائية دائمًا بالكائن المنتج .  تبدأ 
   مثاال النباتااات و الطحالاار قاان طرياا   التااي تصاانا هااذائسا بننسااسا ماان مااواد بساايطة الكائنااات :اتالمنتج

 .  قملية البناء الضوئي
  قلى هيرها في الحصول قلى الغذاءالكائنات الحية التي تعتمد  :اتالمستهلك . 

 :الكائن الحي الذي يتغذى قلى المنتجات المستهلك األول. 
 :الذي يتغذى قلى المستسلك األول الكائن الحي المستهلك الثاني 

 

 

 اكتب المصطلح العلمي :

 .انتقال الطاقة الغذائية من كائن حي إلى آخر  ................................ -1

 بكائن حي ................................ الغذائية تبدأ السلسلة -2

 

 

 أكمل الفراغات بما يناسبها -1

 

 

 

 تأمل السالسل الغذائية في الشكل المقابل.. وضح وجه الشبه بينها -2

............................................... 
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 السابقة سلسلة جديدة يكون فيه األفعى مستهلك ثاني الغذائية  كون من السالسل -3

  

 

 

 :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي 
 الحيوان الذي يمكن أن يكون مستهلكًا ثالثاً  في السلسلة اآلتية ؟ ما (1

 ثمار البلوط            سنجار              ثعبان         
 سمكةأ. ضندع         ر. خروف          ج. نسر           د.             

     

 الثاني :إحدى العبارات التالية خطأ بالنسبة للمستهلك ( 2       
 يتغذى قليه المستسلك الثالث      ر.     يتغذى قلى المستسلك األول   أ.         

 يكون حيوانًا أو إنساناً يمكن أن  .د       لثيتغذى قلى المستسلك الثا ج.       

 أي الحيوانات اآلتية ال يكون إال مستهلكاً  أوالً  ؟( 3    
 الثعلر. األرنر                د. العصنور               ج .الصقر           رأ.           

 

 

 

 أخير -كتب )كائنات منتجة ،مستهلك أول ،مستهلك ثاني، مستهلك ثالث ،مستهلك رابعا- 

 ،كائنات محللة(

 على الشكل    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4الصفحة  م2020 -المادة االستدراكية في العلوم والحياة للصف الخامس 
 

 الغذائية لشبكةا           
 

 

  .يستنتج مفهوم الشبكة الغذائية 

  غذائية.في الشبكة ال حي باالختالل البيئي الناتج عن موت كائنيتنبأ 

 

 

 

  أي أنه يكون أكثر من مسار في  لعدة سالسل غذائية وتداخل عبارة عن تشابك :الشبكة الغذائية ،

 .انتقال الطاقة  الغذائية

 في الشبكة الغذائية يؤدي الى اختالل البيئة. حي موت أي كائن 

 

 

  تأمل الشكل جيدا ثم أجر حسر المطلور  شبكة غذائية يمثل الشكل المقابل

؟ ما عدد السالسل الغذائية التي تحتويها  -1

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

 سالسل منها 3عبر بمخطط سهمي عن  -2

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

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

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

 األسد مستهلك ثانيهل يمكن أن يكون  -3

 يف؟.....................ك........ وضح 

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

ماذا يحدث اذا أصيبت األرانب بوباء قضى  -4

 عداد كبيرة منها؟أعلى 

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

 كبيرة من األسود بهدف بيعها ؟ أعدادا   تم اصطيادماذا يحدث اذا  -5

.......................................................................................................... 
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 الغذائية؟ما هي الشبكة 

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

 

 

 

تأمل الشكل المقابل ثم أجر قن األسئلة         
 االتية

يمثل طائر الباز في هذه الشبكة الغذائية  -1

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

بسبب مرض شديد ماتت الكثير من الواويات   -2

 ، ماذا تتوقع أن يحدث؟

 عدد طيور الباز سيزداد .أ

 عدد اليرقات سيزداد .ب

 عدد الفئران سيقل .ت

 عدد األرانب سيقل .ث

 محصول الذرة سيزيد ج.

 

 

 

 

 عبارات تصف من  3أكتب 

 ؟المقابلة  خاللها الشبكة الغذائية

1-.................................................... 

2-..................................................... 

3-.................................................... 
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 نفاذ الضوء - سلوك الضوء             

 

 

  المواد من حيث نفاذيتها للضوء.يصنف 

 . يوضح المقصود بالمواد الشفافة 

 . يوضح المقصود بالمواد المعتمة 

  . يفسر سبب تكون الظل 

 

  و مواد معتمة . ،تنقسم المواد من حيث نفاذيتها للضوء إلى مواد شفافة 

 ل واضحةو ال تُكون ظال ،هي المواد التي تسمح بنفاذ الضوء من خاللها : المواد الشفافة 

 و تُكون ظالل واضحة . ،ال تسمح بنفاذ الضوء من خاللها  التي هي المواد: المواد المعتمة 

  هي مناطق معتمة تتكون بسبب حجب جسم معتم الضوء من الوصول إليها .الظالل : 

  و تساعدنا في معرفة الوقت من خالل طول الظل و اتجاهه.  ،للظالل أهمية كبيرة فهي تقينا حر الشمس 

 

 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :

 ...............و .............و ................و .................من المواد التي ينفذ الضوء من خاللها  -1

  .....................المواد التي تمنع مرور الضوء من خاللها تسمى مواد  -2

  -اختر اإلجابة  الصحيحة مما يلي :

 المناطق التي تبدو معتمة ألن الضوء ُمنع من الوصول إليها هي :            -1

 النفاذية (  ،المواد المعتمة  ،الظالل  ،) المواد الشفافة                               

 : واحدة من اآلتية ال يتكون لها ظل واضح -2

 لوح زجاج ( ،طاولة خشب  ،جسم اإلنسان  ،) الشجرة                               
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  -صنف المواد التالية حسب المطلوب في الجدول :

 واضحظل له تكون يال  ظل واضحله تكون ي المادة
   الماء الصافي

   حقيبة المدرسة
نسان    يد اإل

   شباك زجاجي 
 

  -اذكر السبب :

تُصنع نوافذ المنازل من الزجاج الشفاف  -1

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

 للظالل أهمية كبيرة في حياتنا . -2

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

 

 ثم ارسم ظال  لكل من )  سارة و الشجرة ( مراعيا االتجاه و الطول .  ،تأمل الصورة المقابلة  -1

 

 

 

ت وارسمها واكتب األجزاء على قبمساعدة أحد أفراد أسرتك اصنع مزولة وحدد من خاللها الو -1

 الرسم

 

 

 

 الظل ارسم لعبة كما في الصورة باستخدام -2
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 الضوء انعكاس - سلوك الضوء

 

 

 

 سيستنتج منسوم االنعكا . 
 نسر كينية رؤية العين لألشياء .ي 
  . يستنتج منسوم االنعكاس المنتظم و هير المنتظم 
   . يرسم االنعكاس المنتظم و هير المنتظم 

 

 

  . يختلف سلوك الضوء باختالف األوساط المادية التي يسقط قليسا 
 نعكاس  قاكس.: هو ارتداد األشعة الضوئية في ننس الوسط قند اصطدامسا بسطح  اال
  انعكاس الضوء قنسا إلى  سقوط الضوء قلى األشياء ثم نستطيا رؤية األشياء من حولنا قن طري

 . فنراها العين 
 نعكاس المنتظم هو ارتداد الضوء قند سقوطه قلى سطح  : اال

 سطح بركة ماء صافية . ،مصقول و مستوي مثل المرآة 
 نعكاس غير المنتظم : هو تشتت األشعة الضوئية قند سقوطسا  اال

 قلى جسم خشن مثل سطح الكتار أو الخشر .

 

  -جب عن األسئلة التالية :أ
 ....................ماذا يحدث للضوء قند سقوطه قلى جسم هير شناف مثل المرآة ؟  -1
 هل تستطيا أمل رؤية أختسا التي تجلس في هرفة معتمة تماًما  ؟  -2

 ...........................................................................لماذا ؟ ............
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 -اكتب المصطلح العلمي : 
 ) ____________ ( ارتداد األشعة الضوئية قند سقوطسا قلى سطح مصقول كالمرآة .  -1
 ) ____________ ( تشتت األشعة الضوئية قند اصطدامسا بجسم خشن كالخشر .  -2
نعكاس :    -انظر لألشكال اآلتية ثم حدد نوع اال

      

 

                     

 
 -السبب : ( اذكر1
  رؤية الشمس على سطح البحيرة . أ.

............................................................................................. 
 ال يمكن رؤية األجسام في غرفة معتمة . ب.

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

 ( ماذا يحدث عند سقوط ضوء على ملعقة ألمونيوم المعة  2

 وضح بالرسم . ،................
 
نعكاس المنتظم و غير المنتظم حسب المطلوب في الجدول : 3   -(  قارن بين اال

 انعكاس غير منتظم  انعكاس منتظم وجه المقارنة 
   السطح

   األشعة المنعكسة
   تكون الصورة 

 

في  مصدر للضوء من خالل مرآة  ..  ارسم اعيونه سارةرى ت( 4

  الضوئية مسار األشعة وارسم مكان مناسب
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 الضوء انكسار - سلوك الضوء

 

 

 . ينسر سبر ظسور القلم كأنه مكسور في كأس الماء 
  .يوضح المقصود بمنسوم انكسار الضوء 
  يحلل الضوء األبيض باستخدام منشور زجاجي. 
  . يعدد األلوان الناتجة قن تحلل الضوء األبيض مرتبة 
     . يقترح طريقة إلقادة ألوان الطيف إلى اللون األبيض  

 
 

 : هو انحراف الضوء قن مساره األصلي قند انتقاله بين وسطين شنافين انكسار الضوء. 
   من السواء) وسط يبدو القلم مكسورًا قند وضعه في كأس ماء بسبر انكسار الضوء قند انتقاله

 ( .آخرشناف ( إلى الماء ) وسط شناف 
 . يتحلل الضوء األبيض إلى ألوان الطيف السبعة قند سقوطه قلى منشور زجاجي ثالثي 
   بننسجي. ،نيلي  ،أزر   ،أخضر  ،أصنر  ،برتقالي  ،ألوان الطيف السبعة بالترتير : أحمر 
  أو باستخدام منشور آخر. ،يمكن إقادة ألوان الطيف السبعة إلى اللون األبيض بواسطة قرص نيوتن   

 
  -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

 تنكسر األشعة الضوئية عند : -1
ج انتقالسا قبر الزجا ،انتقالسا قبر الماء  ،انتقالسا من السواء إلى الماء   ،) انتقالسا قبر السواء فقط  

 ) 
 انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط شفاف إلى شفاف آخر يسمى :  -2

 تحلل الضوء ( ،انكسار الضوء  ،نناذية الضوء  ،) انعكاس الضوء 

  أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :
 بالترتيبقلى تحليل اللون األبيض إلى ألوان الطيف و هي  .................يعمل  
............... و..... ................................. و ................. و.........:

  .................. و........................
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  :( اذكر السبب 1
 يظسر قوس قزح شتاًء بعد سطوع الشمس .  -1

..........................................................................................  
 تظسر الملعقة كأنسا مكسورة قند وضعسا في كور به ماء .  -2

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

  :ماذا يحدث عند
 تحريك قرص نيوتن بسرقة كبيرة .  -1

......................................................................................  
 انتقال الضوء من الزجاج إلى السواء .   -2

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

ظسور السمكة في موضا أقلى من مكانسا الحقيقي قند النظر بما تنسر  -1 
 إليسا في الماء . 

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

ل على سلوك الضوء 3اكتب كلمة ماء في -2  جمل لالستدال

 مثال:

 .الضوء يننذ من الماءوهذا دليل قلى أن  ماءنرى ملعقة في كأس به  -1

2- ..................................................................... 

3- ..................................................................... 

4- ...................................................................... 
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 و الخسوف الكسوف         

 

 

 . ينسر كينية حدوث خسوف القمر 
 . ينسر كينية حدوث كسوف الشمس 
 .يقارن بين كسوف الشمس وخسوف القمر 
  . يعلل سبر ارتداء نظارات خاصة قند النظر إلى الشمس في الكسوف 
   . يعطي رأيه في السلوكيات الخاصة بالمحافظة قلى العين 

 

 

 بين القمر و الشمس . يحدث خسوف القمر نتيجة وقوع األرض 
 . يقا ظل األرض قلى القمر في ظاهرة خسوف القمر 
 ظاهرة طبيعية تحدث قند وقوع األرض بين القمر و الشمس قلى استقامة واحدة . خسوف القمر : 
 . يحدث كسوف الشمس نتيجة وقوع القمر بين األرض و الشمس 
 . يقا ظل القمر قلى األرض  في ظاهرة كسوف الشمس 
  ظاهرة طبيعية تحدث قند وقوع القمر بين األرض و الشمس قلى استقامة واحدة . الشمسكسوف : 
  و قدم النظر لنترة طويلة حتى تحمي  ،يجر ارتداء نظارات خاصة قند النظر للشمس أثناء الكسوف

 و الحناظ قليسا من العمى . ،العين 

 
 

  .....................قندما يقا ظل األرض قلى القمر تحدث ظاهرة  . 1

 قلى استقامة واحدة . .................بين القمر و ................يحدث خسوف القمر بسبر وقوع . 2

 ..................قندما يقا ظل القمر قلى األرض تحدث ظاهرة   .3

 قلى استقامة واحدة ..................بين األرض و  .............يحدث كسوف الشمس بسبر وقوع . 4
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 اكتب المصطلح العلمي :  

 ( ظاهرة  تحدث قند وقوع األرض بين القمر و الشمس .............) -1
 ( ظاهرة  تحدث قند وقوع القمر بين األرض و الشمس قلى استقامة واحدة . ...........)  -2

  :بما يناسبه الجدول التالي أكمل 

 
 
 

                                                      -مع ذكر السبب :  ،ما رأيك في التصرفات التالية ) يعجبني _ ال يعجبني ( 

 ينظر محمد إلى الشمس وقت الكسوف بدون نظارات خاصة .  -1

 ............................. السبر .........................................................
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 تلعب أمل بجوالها لفترات متباعدة و قصيرة  . -2

 ...................................................................... السبر .................

 يهتم خليل بتنظيف عينيه بالماء النظيف . -3
 ................................................................السبب .................... ............... 

 

 ضع دائرة حول طور القمر عندما يحدث كسوف الشمس

 

  

 

اصنع مجسًما يمثل ظاهرتي الخسوف و الكسوف باستخدام كرات أو بطاقات عليها صور القمر و 

 الشمس و األرض .
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 سببه وانتشاره : الصوت             

 

 

 الضجيج ( . المزعجةمريحة و الاألصوات  يقارن بين ( 

  في عدد من اآلالت .   المسبب للصوت يوضح الجزء المهتز 

 . يستنتج أن الصوت يتنشر في جميع االتجاهات 

  . يستنتج أن الصوت ال ينتقل في الفراغ 

 

 

 

  : زقزقة  ،مثل صوت القرآن الكريم  ، هي أصوات جميلة ترتاح األذن لسماعهااألصوات المريحة

 العصافير .

  : ) مثل صوت اآلالت  ،هي أصوات ال ترتاح األذن عند سماعها األصوات المزعجة) الضجيج، 

 .  و يسبب الصداع ،و يؤثر على األعصاب  ،سبب مشاكل في السمع وهي ملوث بيئي ت والقصف

  اهتزاز  ،اهتزاز أوتار العود ،شاء الطبلة اهتزاز غ ، مثل  اهتزاز األجسامتحدث األصوات نتيجة

 عمود الهواء في المزمار.

  جميع االتجاهاتينتشر الصوت في . 

 خالي من أي مادة )سائلة أو صلبة أو غازية ( الحيز وهو ال  الفراغ الصوت ال ينتقل في . 

  حيث ال ينتقل الصوت في الفراغ . ،ال نسمع صوت االنفجارات التي تحدث في الشمس 

 

 -:المريحة و األصوات المزعجةاألصوات أكمل جدول المقارنة بين 

 األصوات المزعجة )الضوضاء( ةمريحالت اصواأل

  هي أصوات جميلة ترتاح األذن لسماعها

و يؤثر  ،تسبب الصداع  مشاكل في السمع  
  .على األعصاب

ً ال تعتبر ملوث ً بيئي ا   إال اذا كانت عالية ا

 اآلالت و القصف مثل صوت 
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 الفراغ بالكلمة المناسبة :أكمل                                

 .عن اهتزاز األجسام ..................ينشأ  -1

 .......................... الطبلة : (2 ..................: الناي (أ: اكتب اسم الجزء المهتز في كل من  -2

 ..............................العود :  -4          ........................صوت اإلنسان :  -3

 

 فسر ما يلي 

 نسمع صوت مؤذن المسجد من أي جهة نكون فيها . -1

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

 صوتها من األرض. رغم حدوث انفجارات قوية في الشمس إال أننا ال نسمع -2

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

 

 علل لما يلي

 تعتبر الحنجرة صندوق الصوت عند اإلنسان .  -1

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

 .يستخدم رواد الفضاء أجهزة خاصة ليتحدثوا بها  -2

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

 منع الشرطة للبائعين من استخدام مكبرات الصوت -3

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

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

 ال تُسمع األصوات على سطح القمر بسبب : -1

 على سطح القمر هواء ينقل الصوت.ب. ال يوجد     أ. الرياح الشديدة على سطح القمر تبدد الصوت.          

 ج. يبتلع سطح القمر الصوت.                               د. ألن القمر معتم وجاذبيته ضعيفة.    

 

 لكنه لم يسمع دقات الجرس . جرساً يدق داخل وعاء شفاف،"أحمد "شاهد  -2

 ماذا يمكن أن يكون سبب هذه الظاهرة؟     

 الوعاء وليس أمامه. ربما يكون أحمد وقف خلف .أ

 .ربما أحدث الجرس ضجة وليس دقات .ب

 .ربما جدار الوعاء ال ينفذ الضوء أو يعكسه للداخلج.     

 .بما لم يكن هواء في الوعاءرُ د.      

 وضح دورك وأسرتك للتقليل من الضوضاء. -3

.......................................................................................................... 
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 وصداه انتقال الصوت    

 
  الصلبة ( . ،السائلة  ،يستنتج أن الصوت ينتقل في األوساط المادية ) الغازية 
 . ينسر حدوث ظاهرة صدى الصوت 
  من صدى الصوت.يقترح حلواًل للتخلص 
 . يذكر أسماء أصوات بعض الحيوانات و الطيور و اآلالت 
  . يقترح ممارسات للحناظ قلى سالمة األذن 

 

 

  و في األوساط  ،في األوساط الصلبة أعلى من سرعتها في األوساط السائلة  سرعة الصوتتكون

 السائلة تكون سرعتها أكبر من األوساط الغازية .  

 هو تكرار سماع الصوت األصلي نتيجة انعكاس الصوت عن حاجز يبعد مسافة  : صدى الصوت

 مناسبة عن مصدر الصوت .

  للتخلص من صدى الصوت يتم تغطية السطوح بمواد تمتص الصوت مثل الفلين و السجاد و

 .الستائر 
   لألصوات التي نسمعها أهداف كثيرة منها: 

 صوت اآلذان يهدف لإلعالن و المناداة .

 بوق السيارة للتنبيه و التحذير صوت 

 صوت األناشيد للتسلية و الترفيه . 

 صوت البكاء و الضحك للتعبير عن المشاعر المختلفة ) الحزن و الفرح ... ( 

 و خاصة بين البشر .  ،بين الكائنات الحية  التواصلللصوت  هدف أساسي و هو 
 ل ) نباح الكلب _ نقيق الضفادع _ هديل تصدر بعض الحيوانات و اآلالت أصوات ا و لها أسماء مث

 .الحمام  رنين الهاتف (
  لذا يجب أن نحافظ عليها بالحرص على نظافتها و عدم العبث بها باألدوات  ،األذن عضو السمع

 و عدم استخدام السماعات لفترة طويلة . ،و االبتعاد عن أماكن الضجيج  ،الحادة 
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  -أجب عن األسئلة التالية :

  جميع ما سبق ( ،الغازية  ،السائلة  ،) الصلبة الصوت ينتقل في األوساط :  -1

  الخشب ( ،الفراغ  ،الهواء  ،) الماء تكون سرعة الصوت أعلى ما يكون عند انتقاله في :  -2

 تأمل الشكل ثم أجب   ،الرسم البياني يمثل سرعة الصوت في مواد مختلفة  -3

 ...........................في أي المواد تكون سرعة الصوت أكبر  -1

 ............................في أي المواد تكون سرعة الصوت أقل  -2

 -اكتب المفهوم العلمي : 

 ( تكرار الصوت نتيجة انعكاسه عن حاجز ........................) 

 ات الكبيرة الواسعة . يتم وضع األثاث و الستائر في القاعلماذا  -4

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

 
  -اكتب مثاالً على لكل مما يلي :

 ............................صوت هدفه التعبير عن الفرح :  -1

 .......................................صوت هدفه اإلعالن :  -2

 ............................صوت هدفه التسلية و الترفيه :  -3

 

  -اكتب صوت كاًل من : 

   .........................الشجر :  -ج  .....................الجرس :  -ب    ...............الذئب :  -أ

 .......................الرصاص :  -و   .....................الحصان :  -ـه   ...............الماء :  -د

 

 

  -ما رأيك في الحاالت التالية :

 تستخدم أمل سماعات األذن لساعات طويلة .  -1

 ............................................................................السبب :   ...............الرأي : 

 يهتم محمد بتنظيف أذنيه كل يوم .  -2

 ........................................................................السبب :   ...............الرأي : 
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                 اكتب ما تدل علٌه العبارات اآلتٌة: :السؤال األول 
 )                   ( ألعاب قدٌمة توارثناها عن اآلباء واألجداد. -1

 البنات بالحصى على ٌدٌها.)                   ( لعبة شعبٌة تلعبها  -2
 )                   ( لعبة شعبٌة ٌلعبها األوالد والبنات وٌستخدم بها طاقٌة أو مندٌل مع الغناء. -3

 

 
 

  (                               1)بطاقة رقم
 انذرس انخبيش: أنعبثُب انشعجٍخانىحذح انثبنثخ: 

 األهذاف :

 فسز يفهىو األنعبة انشعجٍخ.ٌ-1

 عزف ثعض األنعبة انشعجٍخ انفهسطٍٍُخ انقذًٌخ انخبصخ ثبنذكىر واإلَبث.تٌ-2

 ستُتج أهًٍخ األنعبة انشعجٍخ واألنعبة انحذٌثخ.ٌ-3
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 ضع خطا تحت اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: :السؤال الثانً 
 كل ما ذكر صحٌح [   -شعبٌة    -لكترونٌة  إ]                                ألعابا   مارس أطفال فلسطٌن قدٌما   -1
 إدرٌس [  -الحجلة    -من األلعاب الشعبٌة الخاصة باألوالد                          ]  نط الحبل    -2

 نط الحبل [  -سوربت    -من األلعاب الشعبٌة الخاصة بالبنات                           ]  السبع حجارة   -3

 القال [  -طاق طاق طاقٌة    -التً ٌمارسها األوالد والبنات          ]  السبع حجارة   من األلعاب المشتركة -4

 مشتركة [  -لألوالد    -]  للبنات              لعبة أنا النحلة أنا الدبور لعبة                  دتع -5

 

 

 :عزٌزي الطالب بعد قراءة النص ٌمكنك االجابة عن األسئلة التالٌة

                 :غٌر الصحٌحةالعبارة  مأما×  (  إشارة )  أمام العبارة الصحٌحة و√ ( ضع إشارة )   /ثالثالالسؤال 
  )       ( التمسك باأللعاب الشعبٌة دلٌل التمسك بالتراث الشعبً الفلسطٌنً . .1

 )       ( ال تتنوع األلعاب بٌن القدٌم والحدٌث. .2

 لكترونٌة والرٌاضٌة والمصنعة.األلعاب فً الوقت الحاضر بٌن اإل )       ( تتنوع .3

 ٌجب تقسٌم الوقت بٌن الدراسة واللعب واألسرة.   بم تفسر:واجب بٌتً: 

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

 
 

 

 

  (                               2)بطاقة رقم
 قصخ يثم شعجً                    :انذرس انسبدس                       انىحذ انثبنثخ: 

 

 عزٌزي انطبنت / ٌتىقع يُك ثعذ تُفٍذ األَشطخ انىاردح أٌ تحقق األهذاف انتبنٍخ:
 .انًثم انشعجًز يفهىو ٍفست-1

 األيثبل انشعجٍخ.ذكز ثعض ت -2
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                 اكتب ما تدل علٌه العبارات اآلتٌة: السؤال األول/
 اٌجابٌة. ( جمل قصٌرة توارثناها عن آبائنا وأجدادنا نقولها فً مواقف معٌنة وتحمل معظمها قٌما          )       -1

   :غٌر الصحٌحةالعبارة  م(  أما  ×إشارة )  أمام العبارة الصحٌحة و√ ( ضع إشارة )  السؤال الثانً / 
               

  )       ( األمثال الشعبٌة كلماتها بسٌطة ومعناها معبر. -1
 )       ( األمثال الشعبٌة قالها أجدادنا قدٌما. -2
 )       ( تستمد األمثال الشعبٌة من الخٌال ولٌست من الواقع. -3
 الفلسطٌنً.)       ( األمثال الشعبٌة جزء من تراث الشعب  -4

 / أكمل المثل الناقص مما بٌن القوسٌن:  ثالثالسؤال ال
    

 العرض  [  -الحمل    -بطعم    -الجود    -] الرفٌق  
 إذا توزع ........................ بنشال. .1
 .................... من الموجود. .2
 الكسل ما ................  عسل. .3
 ما تسأل عن الطرٌق.سأل عن ................... قبل إ .4
 األرض كــا............................. . .5

 

 / وفق بٌن المثل الشعبً والعبارة التً تدل علٌه: رابعالسؤال ال

 العبارة التً تدل علٌه                                          المثل الشعبً                   
 

 الحث على العمل -                        اسأل عن الرفٌق قبل ما تسأل عن الطرٌق .1
 الكرم -الفالح ٌبذر أرضه وٌتكل على ربه                                  .2
 أهمٌة الصدٌق فً السفر  -الكسل ما بطعم عسل                                                 .3
 التمسك باألرض  -            الجود من الموجود                                       .4
 التوكل على هللا -األرض كالعرض                                                      .5

 / ضع خطا تحت اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:خامسالسؤال ال
 كر  [ ما ذملٌس   -اٌجابٌة    -]  سلبٌة                           تحمل األمثال الشعبٌة قٌما   -1
 جمٌع ما ذكر صحٌح [  -الصدق والعمل    -تحث األمثال الشعبٌة الفلسطٌنٌة على           ]  التعاون والكرم   -2

 االثنان معا [  -المادي    -األمثال الشعبٌة من التراث الفلسطٌنً            ]  المعنوي    -3
 

 كٌف تتصرف فً األعراس الفلسطٌنٌة؟  واجب بٌتً:

....................................................................................................................... 
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 .فراد مجتمعًأالصور ونكتب فً المستطٌالت األشٌاء التً تخصنً وأسماء األشٌاء التً ٌشترك فٌها  :نالحظ 

                 ما تدل علٌه العبارات اآلتٌة:اكتب  السؤال األول/

 )               ( الممتلكات التً ٌحق لجمٌع أفراد المجتمع استخدامها صغارا وكبارا وٌجب المحافظة علٌها. -1

 )               ( الممتلكات التً ٌمتلكها شخص أو عدة أشخاص وٌحق لهم التصرف بها كما ٌشاء . -2
 

                 رأٌك فً المواقف التالٌة مع ذكر السبب:ما السؤال الثانً / 
 طالب ٌعبث بمصعد المشفى.   .1

 الرأي / .................     السبب/.........................................................................    
 خلٌل ٌقطف األزهار من الحدٌقة.  .2

 لسبب/.........................................................................    الرأي / .................     ا
 طالب ٌحافظون على مرافق وأثاث المدرسة. .3

 الرأي / .................     السبب/.........................................................................  
                 :أشٌاء من الممتلكات الخاصة وثالثة من الممتلكات العامةنعدد ثالثة  /واجب بٌتً

 

 

 

  (                               3)بطاقة رقم
 

 انًًتهكبد انعبيخ وانخبصخ                : انذرس األول                  انىحذح انزاثعخ:

 

  (                               4)بطاقة رقم
 انذرس انثبًَ: يب أجًم انُظبو!

 ذكز أيثهخ عهى يًتهكبد عبيخ وخبصخ.ت- 2            ز يفهىو انًًتهكبد انعبيخ وانخبصخ.ٍفست-1

 األهذاف:
 فسز يفهىو انُظبو.ٌ-1

 أهًٍخ انُظبو فً حٍبتُب. ٌجٍٍ-2
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                 اكتب ما تدل علٌه العبارات اآلتٌة : السؤال األول/

 )               ( االلتزام بالقوانٌن المعمول بها فً البٌت واألماكن العامة والخاصة. .1
 

                 :غٌر الصحٌحةالعبارة  مأما×  (  شارة )  أمام العبارة الصحٌحة وإ√ ( ضع إشارة )  السؤال الثانً / 

  تباع النظام ٌوفر الوقت والجهد والراحة والسالمة.ا)       (  .1
 )       ( تسبب الفوضى للناس التوتر وضٌاع وقتهم. .2
 )       ( نلتزم بالنظام فً البٌت فقط. .3

   لكترونً واسمه:وفق بٌن الجهاز اإل لثالث:السؤال ا
 شاشة المراقبة ( -ساعة تنظٌم وقت الموظفٌن   –نظام الدور االلكترونً -  -ساعة تنظٌم وقت المسافرٌن  ) 

 
 
 
 
 

          
 

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

  
 
 

   
 

  ................................................................                                    ............ 
                 اكتب أمام كل سلوك رأٌك ) ٌعجبنً ( أو ) ال ٌعجبنً ( : /رابعالسؤال ال

 )               ( االلتزام بالتعلٌمات والهدوء أثناء السٌر فً الشارع. -1
 )               ( تدافع التالمٌذ عند انتهاء الدوام المدرسً على األدراج.  -2
 )               ( الحضور المبكر للمدرسة. -3
 )               ( الوقوف فً طابور عند الشراء من المقصف. -4
 )               ( ارتدي الزي الذي أرٌده عند الذهاب للمدرسة. -5

 

 لكترونٌة التً شاهدتها تساعد فً تحقٌق النظام؟حول أحد األجهزة اإل أكتب سطرٌنالسؤال الخامس/

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

  بم تفسر أهمٌة النظام فً حٌاتنا؟ واجب بٌتً:

  ..................................................................السبب/..........................................
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                 تدل علٌه العبارات اآلتٌة:اكتب ما  السؤال األول/

 )               ( كل ما ٌحٌط باإلنسان من كائنات حٌة وغٌر حٌة وٌحصل على الغذاء والماء من خالله. .1
 

  صنف مكونات البٌئة التالٌة حسب الجدول:السؤال الثانً / 

 الحجر [      –اإلنسان  –الماء  –الهواء  –الشمس  –الحٌوانات  –األشجار  –الصخور  –النبات  –] التربة 

 كائنات غٌر حٌة كائنات حٌة

  

  

  

  

  

 
  السؤال الثالث/ ضع خطا تحت اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:

 القرٌة  [   -المدٌنة    -كل ما ٌحٌط باإلنسان من مظاهر الحٌاة على األرض  ]  البٌئة   .1
 الجمٌع [  -التالمٌذ والمعلم   -الحفاظ على بٌئتنا المدرسٌة نظٌفة مسئولٌة           ]  األذن والمدٌر  .2

 حرق األشجار [  -عة األشجار  زرا  -من األعمال التً تسهم فً المحافظة على البٌئة       ]  قطع األشجار   .3
 

                 :غٌر الصحٌحةالعبارة  مأما×  (  إشارة )  أمام العبارة الصحٌحة و√ ( ضع إشارة )  /  رابعالسؤال ال

  )       ( نستفٌد من النفاٌات فً الصناعة. .1

 )       ( عند شرب العصٌر نرمً العبوة البالستٌكٌة الفارغة على األرض. .2

 ( بناء المستوطنات على األرض الفلسطٌنٌة ٌخالف القانون الدولً.   )     .3

 )       ( من مظاهر حماٌة البٌئة إلقاء الحٌوانات المٌتة فً نبع الماء والبحر. .4

 )       ( نحمً أرضنا من مصادرة االحتالل لها بتعمٌرها وزراعتها. .5

  (                               5)بطاقة رقم
 ثٍئتً يسؤونٍتً                           انذرس انثبنج: 

 
 األهذاف

 يفهىو انجٍئخ. ٌفسز-1

 يكىَبد انجٍئخ. عذدٌ -2
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 / بم تفسر:واجب بٌتً
 إعادة استعمال النفاٌات والمواد التالفة ألغراض جدٌدة.   .1

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

 

 

 

 األسئلة التالٌة:عزٌزي الطالب: نقرأ النص ثم نجٌب على 

                 :غٌر الصحٌحةالعبارة  مأما×  (  إشارة )  أمام العبارة الصحٌحة و√ ( ضع إشارة )  السؤال األول / 
  )       ( تنظٌم الوقت جزء مهم فً حٌاتً. -1
 )       ( تنظٌم الوقت ٌساعد على الفشل.  -2
 فً أعمال مفٌدة. وقتنا ستثمار)       ( ٌجب علٌنا ا -3
 )       ( ال نستطٌع القٌام بأعمال مختلفة فً الٌوم الواحد. -4
  )       ( ٌسمح لً الوقت بتأجٌل زٌارة الطبٌب. -5

  (                               6)بطاقة رقم
 انذرس انزاثع: أَظى وقتً انىحذح انزاثعخ                                       

 

 األهذاف انتبنٍخ:عزٌزي انطبنت / ٌتىقع يُك ثعذ تُفٍذ األَشطخ انىاردح أٌ تحقق 

 أهميت الوقت.تعرف -1

 .أهميت تحديد الوقت إلنجاز أعمال وأنشطت محددة تبين-2
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Unit  13       Good habits       Card (1) 

Objective: 

1- to talk about daily habits . 

New vocabulary & structures 

 

 

 

 

ظر ان

 Look and write the words :-1-                                                             -ثم اكتب الكلمات :

 

      

      

 

 

      

      

Homework 

 Odd one out : -2                                                                                       -حوط الكلمة المختلفة: 

   hands            face              shoes               teeth 1 

   bedroom        morning           afternoon          evening 2 

   brush           clean              wash                sometimes 3 

Word /structure meaning Word/ structure Meaning 

I wash my face أغسل وجه ً  I clean my car السٌارة أنظف  

I brush my teeth ًأفرشً أسنان I help my mum أمً أساعد  

I clean my shoes حذائً أنظف  I wash the dishes األطباق أغسل  

I go to bed للنوم أذهب  I wash my hair شعري أغسل  

I get up أصحو من النوم I clean my bedroom نومً غرفة أنظف  

I do my homework البٌتً الواجب أعمل    

  shoes   -   face   - homework    -  hands   -  teeth   -  hair 

  help     -     wash    -    play    -  get up   -    brush  -   clean 
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Unit  13          Good habits        Card (2) 

Objectives: 

1- Talk about daily habits.  2- Read a paragraph to answer questions. 

New vocabulary 

Word meaning Word meaning 
early ًًمبكرا sometimes ًًأحيانا 
late ًًمتأخرا never   طالقا  إ / أبدا  

always ًًدائما everyday كل ٌوم 

  Read then answer :-1-                                                     -األسئلة : علىجب أالتالٌة ثم  فقرةاقرأ ال

 

     

A-Choose : 

1-Ahlam is a ( good - bad ) girl . 

2-She ( always – never – sometimes ) gets up late. 

3-In the ( morning – afternoon ) ,Ahlam always does her homework . 

)  ) or (  Put (  -B 

1-(   ) Ahlam always gets up in the afternoon.  

2-(   ) She sometimes goes to bed late.  

3-(   ) She goes to school late. 

Homework 

                                                                                         Complete the dialogue :-2-                                                                            -أكمل الحوار :

        ( always – homework – teeth – Yes- every –clean – don't – get up ) 

(A)                                                          (B) 

What do you do ___________ day? 

How often do you brush your_____? 

Do you _________ at 6:30? 

Do you do your ___________ in the 

evening? 

I ________ my bedroom. 

I _________brush my teeth. 

___________ , I do. 

No , I ____________ . 

Ahlam is a good girl. She always gets up at six o'clock in the morning. She goes to school 

early .In the afternoon, she always does her homework .She never goes to bed late.  
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Unit  13      Good habits        Card (3) 

Objectives: 

1- Talk about daily habits.    2- Say how often you do things  

 أهم التراكٌب

Yes ,I do  /  No ,I don't.ًDo you get up in the morning?  

ًالصباح؟ في النوم من تستيقظ هل

Every day I get up at 7:00 o'clock. 

ً.مًأستيقظًمنًنوميًالساعةًالسابعةكلًيًو

What do you do every day?ًً

ًيوم؟ كل تفعل ماذاً

I sometimes wash the car 

ًأحيانًاًأغسلًالسيارة

How often do you wash the car?ً

ًكمًمرةًتغسلًالسيارة؟  

ًالغائبًًالمفرد ضمائر لمتذكير

She – He -Itًًلهًًمضافاًً الفعل معها يأتي s مثالShe helpsً

ً ch / sh / o / x /z /  ـبًتنتهي ألنها ذلك و s من بدلًً es لها نضيف أفعال هناك لكن وًًًًًًًًًًً

He washes his carً مثال

 Choose the correct word: -1-                                                               -الكلمة الصحٌحة:ختر ا

1-She always ( do – does – doing ) her homework. 

2-I never ( goes – go – going ) to bed late . 

3-How ( many – often – old ) do you clean your car? 

4-It's ( good – bad ) to help your mum. 

5- Ali sometimes ( wash – washes – washing ) his car . 

  :arrange:-Re -2Homework-                                                     -رتب الكلمات لتكون جملة مفٌدة  :

1-  you   - How  -   wash-     often-     face -  your-  do    ?  

_______________________________________________________ 

2- bedroom - cleans  -  always-    his-    He. 

_______________________________________________________ 
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Unit  13       Good habits      Card (4) 

Objectives: 

1- to talk about daily habits.       2-say what you do in daily life.   

                                                                                        Look and complete the sentences-1 :-                                                           -أكمل الجمل :

 

 

 

I _________ my hair . 

 

I _________ the car  

 

I _________ to bed  

 

I ________ my hands . 

 

I _______ my mum . 

 

I _______ football . 

 Answer the questions :-2-                                                                       -أجب على األسئلة :

     

     

 

 

1- Do you clean the car ?    ___________________________ 

2- Do you wash your hair ?  ___________________________ 

3- Do you get up early ?    ____________________________ 

4- Do you go to bed late ?  ___________________________ 

5- Do you play football at night ? _______________________  

 

   help   -    brush     -    go    -   clean    -    play    -    wash 

    

Yes, I do.      -      No, I don’t. 
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Unit  15       I  can do it!      Card (1) 

Objective: 1-Use words about activities they can do. 

New vocabulary and structure 

 play volleyballًيمعبًكرةًالطائرة swimًيسبح

 drive a carًيقودًالسيارةmake a cakeًًيصنعًكعكة

 ride a bikeًيركبًالدراجة sing a songًيغنيًأغنية

 play the drumsًيطبل draw a pictureًيرسمًصورة

 play the pianoًيعزفًعمىًالبيانوdance dabkaًًيدبكً)ًيرقصًالدبكة(

 speak Arabicًيتحدثًالعربية build a snowmanًيبني)يصنع(ًرجلًثمج

 actًيمثل play tennisًيمعبًالتنس

 fly a kiteًيطيرًطيارةًورقية runًيجري

  Look and write the words -1 :                                                       -: انظر ثم اكتب الكلمات

{ drums   -  volleyball   - piano   -  basketball   -  tennis   -  football } 

      

      

{ ride     -   drive    -    act    -  play   -    speak  -   swim } 

      

      

snowman } –dabka  -bike  –Arabic  –{ run       Homework: 
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Unit 15       I can do it!      Card (2) 

Objective: 1- say what they can or can't do . 

 أهم التراكٌب

ً?What can you doًتفعل؟ أن تستطيع ماذا

ً.I can swimًأسبح. أن أستطيع أنا

ً.I can’t drive a carًأستطيعًأنًأقودًالسيارة.أناًلً

 :مفرد الضميرأو  الفاعل كان ولو حتى ”es“ أو ”s“ بدون مجرد فعل can’t أو can المساعد الفعل بعد يأتي

           1. He can swim.                                             2. She can make a cake. 

 

                                                                                         Look and number-1 :-                                                                         -نظر إلى الصورة ثم رقم:ا

      

6 5 4 3 2 1 

 

(   ) They can dance dabka.                  (   ) I can speak Arabic. 

(   ) He can drive a car.                      (   ) He can't build a snowman. 

(   ) She can play volleyball.                  (   ) She can't make a cake. 

 

      

      

 

1- She can act.               2- He can ride a bike.           3- I can fly a kite.                      

4- He can't play the piano.  5- I can't play tennis.           6- She can't run. 
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    : dialogue theComplete   -2Homework:                                                        أكمل الحوار

{ dance – Yes – bike – play – can't – can – tennis } 

What __________ you do? 

What __________ you do? 

Can Walid ride a __________? 

Can Hala _________ drums? 

I can play ___________. 

I can't ___________ dabka. 

__________, he can. 

No, she can't. 

 

  



Page 8 of 15 

Unit 15       I can do it!      Card (3) 

Objective: 1- Talk about the activities that they can or can't do. 

                                                                                         Look and complete the sentences-1 :-                                                         -أكمل الجمل :

 

  
 

 

   
 

1- I ___________ speak English.    2- I ___________ drive a car. 

3- I ___________ play the piano.   4- I ___________ play football. 

5- I ___________ build a snowman. 6- I ___________ ride a bike. 

 Answer the questions : -2-                                                                         -أجب على األسئلة :

  
 

  

 

 

1-Can you play drums? ____________ 2-Can you run? _____________ 

3- Can you fly a kite? ____________ 4-Can you swim? _____________ 

5- Can you play tennis?_____________ 

  

can   -    can't 

Yes, I can.      -      No, I can't. 
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kHomewor 

 Match A with B :-3-                                                                                        -صل أ مع ب :

(   ) Yes, I can. 1- What can you do?  

(   ) No, she can't.  2- What can't you do?  

(   ) Yes, he can. 3- Who can drive the car? 

(   ) I can ride a bike. 4- Can you speak Arabic?  

(   ) My dad. 5- Can Heba make a cake? 

(   ) I can't play the piano. 6- Can Ayman swim? 
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Unit 16       In my street      Card (1) 

Objective: 1- Talk about the shops. 

New vocabulary 

 baker’s مخبزً music shopًلمموسيقىًمحل

/محلًالجزارًممحمةً shoe shopًمحلًأحذية  butcher’sً

ةبقال clothes shopًمحلًمالبس  grocer’s 

 greengrocer’s محلًخضار book shop مكتبة

Propositions حروفًالجر 

 opposite مقابلً betweenًبين

 on the left على الٌسارً on the rightًعمىًاليمين

 Look and write the words : -1-                                                            -نظر ثم اكتب الكلمات :ا

{ book shop     -      baker's    -    clothes shop    -     grocer's } 

    

    

{ shoe shop     -    greengrocer's    -    music shop    -      butcher’s }      

    

    

  { on the left    -      opposite    -   on the right     -   between }  
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Unit 16       In my street      Card (3) 

Objective: 1- Talk about shops and where can you buy things. 

 أهم التراكٌب

At the baker’s.  

 .الخباز عند من

Where do you buy bread? 

 ؟تشتري الخبزمن أٌن 

It’s opposite the baker’s 

 .ه مقابل الخبازإن

Excuse me! Where’s the butcher’s? 

 ؟فضلك! أٌن أجد الجزارمن 

 Finish the dialogue -1:-                                                                                     -: أكمل الحوار

{ Goodbye – Good afternoon –Thank – Sami – Where's – opposite – buy –baker's } 

                Amir                                           Sami 

___________________, Amir. 

At the _____________. 

It's ___________  the butcher's. 

________________, Amir. 

Good afternoon, _____________. 

Where do you __________ bread? 

Excuse me. ______________ the 

greengrocer's? 

___________ you. Goodbye, Sami. 

 Match  -2:-                                                                                                                 -: صل  

(   ) the grocer’s and the baker’s. 1- Where do you buy flour? 

(   ) I bought meat. 2-Excuse me. Where’s the clothes shop? 

(   ) At the grocer’s. 3- I went to the butcher’s. 

(   ) It’s on the left of the shoe shop. 4- The park is between 
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    Homework:       3- Look and number :-                                          انظر إلى الصور و رقم 

 

 

 

 

 
 

 

4 3 2 1 

 

 

(    ) The baker's is on the right .     (    ) The park is opposite the mosque . 

(    ) The clothes shop is on the left. (    ) The butcher's  is between the baker's and 

the grocer's 
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Unit 17       On the farm      Card (1) 

Objective: 1- Talk about farm animals.2-Use there is/are. 

New vocabulary 

 farm مزرعة sheepًاف/خًرخروفcowًًبقرة

 dog كمب donkeyًحمارduckًًةبط

 horse حصان henًدجاجةcollectًًيجمع

 Look and write the words :-1-                                                              -ظر ثم اكتب الكلمات: ان

 

 

      

      

 أهم التراكٌب
There are hens.                    ٌوجد دجاج There’s a hen.     ٌوجد دجاجة            

There aren’t hens.     دجاج  ال ٌوجد          There isn’t a hen.               ال ٌوجد دجاجة 

                         :للجمع are ونستخدم للمفرد is نستخدم* 

           There is = There’s a donkey                                 

 There aren't donkeys                                        : للجمع aren’tو  للمفرد isn’tنستخدم للنفً  *

                                                                                         Look and number -Homework: 2 :-                                                  -ظر إلى الصورة ثم رقم :ان

      

      

1- There are sheep.      2- There are horses.   3- There are hens. 

4- There are ducks.      5- There aren’t dogs.  6- There aren’t donkeys. 

   cows   -   hens   -   horses   - sheep   - ducks   -  donkeys 
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Unit 17       On the farm      Card (2) 

Objective: 1-Talk about farm animals using " is – isn't- are – aren't ". 

 Choose the correct word:-1-                                                      -اختر الكلمة الصحٌحة:

1- There ( isn’t – aren’t ) a donkey on the farm . 

2- There ( is – are ) one book in my bag . 

3- There ( is – are ) three ducks on the farm . 

                                                                                        Look and complete the sentences-2 :-                                                            -أكمل الجمل :

 

 

 

There _________ dogs.    

 

There ______ a cow. 

 

There_______horse. 

 

There ________ sheep. 

 

There ______ ducks. 

 

There_____ a hen. 

Homework 

 Finish the dialogue : -3-                                                                                   -أكمل الحوار :

{ Yes – How – Hello – Hala – six – cows } 

Amal : Hello , _______________ 

Hala : ______________ , Amal. 

Amal : Are there ___________ on your farm ? 

Hala : ___________ , there are . 

Amal : ___________ many cows are there ? 

Hala : There are________________ cows . 

 

       is   -    are    -     isn’t    -   aren't  
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Unit 17       On the farm      Card (3) 

Objective: 1- Talk about what they did in the past. 

 yesterday   كلمة مع الماضً الزمن نستخدم

ًتصريفًاألفعال

ًالمضارعًالماضي

 goًيذهب wentًذهب

 buyًيشتري boughtًاشترى

 collect يجمع collectedًجمع

 help يساعدhelpedًًساعد

 play يمعب playedًلعب

 watch يشاهد watchedًشاهد

                                                                                       Look and complete the sentences -1 :                                                           -أكمل الجمل :

Yesterday 

 

I _______ ( go ) to my uncle's farm 

 

I ________ ( collect ) the eggs. 

 

I _______ ( help ) my aunt . 

 

I ______ ( play ) with the horse . 

 Choose the correct word:-2-                                                      -اختر الكلمة الصحٌحة:

1- Yesterday, I ( go – went ) to my uncle's farm . 

2- I ( play – played ) with my friends yesterday . 

3- I ( collected – watched – helped ) the eggs .   

Homework:3-  Re arrange the sentence:                                           : رتب الجملة التالية 

1. went - yesterday - I - the - farm - to 

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


