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 م2020/2021 السابع األساسي الصف -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية مادة ا  -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

  أخوة اإليمان )شرح، وحفظ( درس:                                  الوحدة الثالثة: الحديث النبوي الشريف           

 :األهداف 
 .اإليمان أخّوة مظاهر بعض . يذكر4        يقرأ الحديث قراءة جهرية صحيحة.                          .1
 .الحديث إليه يرشد ما يستنتج. 5                             .              يفسر المفردات الصعبة .2
 يحفظ الحديث غيبًا. . 6                يوضح فضل رابطة اإليمان على غيرها من الّروابط. .3

َيْظِلُمُه واَل ُيْسِلُمُه، وَمن كاَن في َحاَجِة الُمْسِلُم أُخو الُمْسِلِم ال » قاَل: ()أنَّ َرسوَل اللَِّه ( َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر )
اَمِة، وَمن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرهُ أِخيِه كاَن اللَُّه في َحاَجِتِه، وَمن َفرََّج عن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرََّج اللَُّه عْنه ُكْرَبًة ِمن ُكُرَباِت َيوِم الِقيَ 

 )رواه البخاري( .«اللَُّه َيوَم الِقَياَمةِ 

 لخص الدرس:م 
، وأحد المكثرين في الفتوى وفقيًها أسلم صغيرًا، وكان محدثًا(، راوي الحديث هو عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ) .1

 (.ورواية الحديث، شهد العديد من الغزوات مع رسول اهلل )
 يدعونا الحديث إلى الحفاظ على أخوة اإليمان بين المسلمين؛ ألنها أقوى الروابط وأشملها. .2
بفضل أخوة اإليمان انتشرت الدعوة اإلسالمية في أرجاء العالم، ويشعر كل مسلم بأخيه مهما تباعدت األقطار،  .3

 هابة الجانب.في إيجاد مجتمع قوي، وأمة موحدة م   أخوة اإليمان واختلفت اللغات، واأللوان، وغيرها، وساهمت
األذى عنه، مساعدته في قضاء حوائجه، تفريج كرباته من مظاهر أخوة اإليمان الواردة في الحديث: عدم ظلمه، ودفع  .4

 ستر عيوبه.و والتخفيف عنه، 
(، وسلمان الفارسي (، وآخى بين عمه حمزة وزيد بن حارثة )( بينه وبين علي بن أبي طالب )آخى النبي ) .5

 (، وغيرهم.وأبي الدرداء )
حسان إال الجزاء من جنس العمل؛ فمن كان في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته، فهل جزاء اإل الحديث يقرر قاعدة .6

 اإلحسان.
 

  يقرأ عدد من الطلبة الحديث قراءة جهرية صحيحة، ثم يناقش المعلم الطلبة في راوي الحديث ومعاني المفردات
 الصعبة الواردة في الحديث.

 أجب حسب المطلوب: :(1نشاط رقم )

   للكلمات التالية مما بين القوسين:المعنى الصحيح اختر  .1

 ما يفتقر إليه اإلنسان( – يتركه مع من يؤذيه - ف الغمشك - وغم زن  حُ  - هو وضع الشيء في غير موضعه)

 . ك ربة: .......................ج. الظلم: ....................   ت        ي سلمه: .................... .أ
 . حاجة: ................... ثفرََّج:  .....................         .ب
 (عبد اهلل بن مسعود –عبد اهلل بن عمر  –عبد اهلل بن عباس )  (.).. ... الصحابي راوي الحديث الشريف السابق .2

 

 (1بطاقة رقم )
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 "؟المسلم أخو المسلم" :()النبي  ما المقصود بقوله .3
............................................................................................................ 

 ( من الكتاب المدرسي.55يناقش المعلم الطلبة في فضل أخوة اإليمان وأهميتها: صفحة ) 
 فضل أخوة اإليمان وأهميتها

 
 (بهذه األخوة صار سلمان من آل بين النبي )    بهذه األخوة تآخى المهاجرون األنصار          مسلم بأخيه المسلميشعر كل       انتشار اإلسالم في العالم

شارة الصحيحة و  ة( أمام العبار √ضع إشارة )أ :(2نشاط رقم )  :غير الصحيحة فيما يلي ة( أمام العبار X)ا 

 خوة النسب أقوى وأشمل من أخوة اإليمان.أ   )     (  1
 ليس للون أو الجنس أو اللغة اعتبار في أخوة اإليمان. )     ( 2
 .إليمانسالمية من خالل أخوة ادعوة اإلانتشرت ال )     ( 3
 م مهما تباعدت األقطار.بأخيه المسل المسلم عريش )     ( 4
 المهاجرين، وتآخوا معهم. بفضل أخوة اإليمان استقبل األنصار   )     ( 5
 ( من الكتاب المدرسي.56يناقش المعلم الطلبة في مظاهر أخوة اإليمان الواردة في الحديث: صفحة ) 

 أجب حسب المطلوب: :(3نشاط رقم )

  ........................، .........................، تفريج الكرباتالواردة في الحديث:  مظاهر أخوة اإليمانمن  .1
 التشهير بإنسان والمجاهرة بفضحه؟ما اآلثار المترتبة على  .2

................................................................................................................ 
 أجب عما يلي:)من خالل العمل التعاوني(، : (4نشاط رقم )

 .مصالحه وقضاء حاجاته المسلم يساعد أخاه في تحقيق: أن ستخرج من الحديث ما يدل علىا .1
............................................................................................................... 

 على تاجر يبيع البضائع الفاسدة.التستر  :حاكم الموقف التالي .2
............................................................................................................... 

 أجب حسب المطلوب: :التقويم الختامي
 استنتج ما يرشد إليه الحديث. .1

............................................ ،.............................. ،.................................. 
 ( في ضوء فهمك للحديث الشريف.جنس العمل الجزاء مناشرح عبارة ) .2

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

  حفظ  الحديِث غيًبا، ونسخه مرتين بخٍط جميٍل وواضح.
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 التالوة والتجويد                                                          درس: الصفر المستدير والصفر المستطيل

 :األهداف 
 . يتلو الكلمات التي عليها إشارة الصفر المستطيل وصاًل ووقفًا.4        يميز إشارة الصفر المستدير.            .1
 يتلو الكلمات التي عليها إشارة الصفر المستدير وصاًل ووقفًا. .2
شارة الصفر المستطيل.. 5         يميز إشارة الصفر المستطيل.          .3  يقارن بين إشارة الصفر المستدير وا 
  :ملخص الدرس 
 التي عليها إشارة الصفر المستدير ال تنطق وقفًا وال وصاًل مع ثبوت رسمها أي كتابتها في القرآن الكريم. الحروف .1
 ( فقط.ي –و  –ا إشارة الصفر المستدير في القرآن الكريم تأتي على أحد الحروف التالية: ) .2
 عليه. الحرف الذي عليه إشارة الصفر المستطيل ال يلفظ عند الوصل، ويلفظ عند الوقف  .3
 إشارة الصفر المستطيل تأتي فوق حرف األلف )ا(. .4
لداللة على حكم هذه الحروف في اللفظ، بناًء الصفر المستدير والصفر المستطيل لاألساس الذي وضعت عليه إشارة  .5

 (.على قراءة النبي )
 

 (: يميز الطلبة إشارة الصفر المستدير في الكلمات التي تحتها خط.1نشاط رقم )
 الطلبة اآليات التالية مع مالحظة عالمة الصفر المستدير في الكلمات التي تحتها خط، ثم يناقش المعلم الطلبة  يتلو

 للتعرف على كيف نطق الحروف التي عليها إشارة الصفر المستدير. (األمثلةاآليات )في 
اِلَحاِت َفَلُهم َأجر  َغيُر َممُنونٍ  َوَعِمُلواْ  َآَمُنواْ ِإالَّ الَِّذيَن  قال اهلل تعالى:  .1  .(6التين:(  الصَّ
نَّا َلُموِسُعونَ ِبَأْيٍد َوالسََّماَء َبَنيَناَها  قال اهلل تعالى:  .2  .(46الذاريات:)  َواِ 
 .(66األنفال:)  َئَتينِ ِماْ  َصاِبَرة  َيغِلُبوا ِمْاَئة   َفِإن َيُكن ِمْنُكم قال اهلل تعالى:  .3
 .(145)األعراف:    َداَر اْلَفاِسِقينَ  ِريُكمْ وْ َسأُ  قال اهلل تعالى:  .4
 

 (: يتلو الطلبة اآليات التالية مطبقين حكم الصفر المستدير وصاًل ووقفًا.2نشاط رقم )
 .(18يس: )  َوَلَيَمسَّنَُّكم ِمنَّا َعَذاب  أَِليم  َلَنْرُجَمنَُّكم  ِإنَّا َتَطيَّرَنا ِبُكم َلِئن َلم َتْنَتُهواْ  َقاُلواْ  قال اهلل تعالى:  .1
اَلَة َوَآُتواْ  ِللنَّاِس ُحسًنا َوَأِقيُمواْ  َوُقوُلواْ  قال اهلل تعالى:  .2  .(83البقرة: )  الزََّكاةَ  الصَّ
 .(23الكهف: ) يٍء ِإنِّي َفاِعل  َذِلَك َغًدااْ َواَل َتُقوَلنَّ ِلشَ  قال اهلل تعالى:  .3
 .(23الفجر: )  يَء َيوَمِئٍذ ِبَجَهنَّمَ اْ َوجِ  قال اهلل تعالى:  .4
 .(5البقرة: )  ِلُحونَ فَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمن َربِِّهم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلمُ ُأوْ   قال اهلل تعالى:  .5
 

  

( 2) رقمبطاقة 
99999999
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 (: يميز الطلبة إشارة الصفر المستطيل في اآليات التالية:3نشاط رقم )
 (األمثلةاآليات )الطلبة اآليات التالية مع مالحظة عالمة الصفر المستطيل فيها، ثم يناقش المعلم الطلبة في  يتلو 

 نطق الحروف التي عليها إشارة الصفر المستطيل. يةللتعرف على كيف
     قال اهلل تعالى: .1
   قال اهلل تعالى: .2
   

 (: يتلو الطلبة اآليات التالية مطبقين حكم الصفر المستطيل، وصاًل ووقًفا.4نشاط رقم )
   قال اهلل تعالى: .1
      قال اهلل تعالى:  .2
   قال اهلل تعالى:  .3
 

 قارن بين الصفر المستدير والصفر المستطيل من حيث:أ(: 5نشاط رقم )
 الصفر المستطيلإشارة  إشارة الصفر المستدير وجه المقارنة

   رسمه في القرآن

   لفظه في حالة الوصل

   لفظه في حالة الوقف

   األساس الذي وضع عليه

   مثال بكلمة من القرآن الكريم
 

شارة )√ضع إشارة )أالتقويم الختامي:   ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:x( أمام العبارة الصحيحة، وا 
 .( وصاًل ووقفاً  0) طيل تالذي عليه إشارة الصفر المسلفظ الحرف )    ( ي    .1
 .(األساس الذي وضعت عليه إشارتي الصفر المستدير والمستطيل لتوضيح حكم لفظ الحرف بناء على قراءة النبي ))    (   .2
 ا( في القرآن الكريم. -ب –)    ( يأتي الصفر المستدير فوق الحروف )ه   .3
 وجهان لقراءتها.في سورة اإلنسان  (سالسال)كلمة ل)    (   .4
 مرة، جميعها مضبوطة بالصفر المستطيل. (67)في القرآن الكريم  (أناتكررت كلمة ))    (   .5

 

 النشاط البيتي:
 حدد مواضع الصفر المستدير، ومواضع الصفر المستطيل.و  ،(21-15رجع إلى سورة اإلنسان اآليات من )ا
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 فاقالن  درس:                                                                 فكر اإلسالمي: السادسةالوحدة ال

 :األهداف 
 .. يبين صفات المنافقين3                                                 يعرف مفهوم النفاق. .1
 .. يستنتج آثار النفاق على الفرد والمجتمع4                                                    .يعدد أنواع النفاق .2

 
 :ملخص الدرس 
 أو االعتقاد. ،أو العمل ،سواء في القول ،النفاق: هو مخالفة سلوك اإلنسان الظاهر لنيته الباطنة .1
وهو عملي، ال يخرج اإلنسان  النفاق األصغروهو اعتقادي، يخرج اإلنسان من اإلسالم،  كبرالنفاق األ أنواع النفاق:  .2

 .الملةمن 
 من صفات المنافقين: الكذب، إخالف الوعد، تضييع األمانة، الفجور في الخصومة، مواالة الكفار، نشر الرذيلة. .3
ثارة الشائعات بين الناس، وزعزعة االستقرار واألمن في  للنفاق .4 آثار سلبية على الفرد والمجتمع منها: إشاعة الكذب، وا 

 المجتمع.
 

  صفحة  يناقش المعلم الطلبة في مفهوم النفاق من خالل النصوص الشرعية اآلتية:يقرأ الطلبة النصوص التالية، ثم
  ( من الكتاب المدرسي.115)

 .(5البينة:) َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن﴾ ﴿ى:قال اهلل تعال .أ
 .(110:الكهف) َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا﴾ ﴿قال اهلل تعالى: .ب
 .متفق عليه .«ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاتِ (: »قال رسول اهلل ) .ت

 
 العلمي المناسب فيما يلي:  اكتب المصطلح: (1نشاط رقم )

 مخالفة سلوك اإلنسان الظاهر لنيته الباطنة سواء في القول أو العمل أو االعتقاد........ ....................

 

 ( من الكتاب المدرسي.115صفحة ) :يناقش المعلم الطلبة في أنواع النفاق 
 أنواع النفاق

 
   
 النفاق األصغر                                                                          النفاق األكبر  

 ويتعلق بالعمل( ،)ال ي خرج من الملة                                               ويتعلق باالعتقاد( ،)ي خرج من الملة
 
 

 

 (3بطاقة رقم )
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 مراجعة عالمات الوقف والقلقلة  درس:                                                         التالوة والتجويد      

 :األهداف 

 يبين نوع القلقلة في بعض اآليات.. 4          يذكر معنى كل عالمة من عالمات الوقف.             .1
 يستخرج مواضع القلقلة بنوعيها من اآليات.                             . 5                          الحكمة من وجود عالمات الوقف. يبين .2
     يوضح المقصود بكل من: القلقلة الكبرى والصغرى.   .3
 ملخص الدرس: 

 أواًل: مراجعة عالمات الوقف األساسية في القرآن الكريم وهي:
  .(مـعالمته حرف الميم الصغيرة فوق الكلمة على شكل )ويفيد لزوم الوقف و  الوقف الالزم: .1
                                                                                                                           .عالمته )ج(ويعني جواز الوقف و  الوقف الجائز: .2
  .عالمته )ال(ويعني ممنوع الوقف و  الممنوع: الوقف .3

  ة مع مالحظة تطبيق مواضع الوقف فيها بشكٍل سليم.تالي(: يقرأ بعض الطالب اآليات ال1نشاط رقم )
َما َقال وا َوَقْتَله م  اأْلَنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َسَنْكت ب   ۘ  لََّقْد َسِمَع اللَّه  َقْوَل الَِّذيَن َقال وا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحن  َأْغِنَياء   ﴿قال اهلل تعالى: .1

   (.181آل عمران: ) ﴾َوَنق ول  ذ وق وا َعَذاَب اْلَحِريقِ 
  (.13الكهف:) ﴾ِإنَّه ْم ِفْتَيٌة آَمن وا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناه ْم ه ًدى ۘ  نَّْحن  َنق صُّ َعَلْيَك َنَبَأه م ِباْلَحقِّ  ﴿:قال اهلل تعالى .2
ل وا اْلَجنََّة ِبَما ك نت ْم َتْعَمل ونَ  ۘ  الَِّذيَن تََتَوفَّاه م  اْلَماَلِئَكة  َطيِِّبيَن  ﴿قال اهلل تعالى: .3  (.32النحل:) ﴾َيق ول وَن َساَلٌم َعَلْيك م  اْدخ 

 

                                                                              
 هناك عالمات أخرى للوقف في المصاحف مثل: 

 ( وهي عالمة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. ۘ   ) .1
 ( وهي عالمة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى. ۘ  )  .2
 ) :.( وهي عالمة تعانق الوقف وتفيد جواز الوقف بأحد الموضعين وليس في كليهما. .3

 

 :                         الدال عليهاوفق بين عالمة الوقف والمعنى أ(: 2شاط رقم )ن
 المعنى الدال عليها  عالمة الوقف الرقم
 ممنوع الوقف )      ( ج 1
 جواز الوقف )      ( مـ 2
 الوقف الجائز مع كون الوصل أولى )      ( صلى 3
 لزوم الوقف )      ( ال 4
 الوقف الجائز مع كون الوقف أولى )      ( قلى 5

 

من عالمات 
الوقف

الوقف 
الممنوع

الوقف 
الجائز

الوقف 
الالزم

( 4)بطاقة رقم 
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شارة )√(: أضع إشارة )3رقم ) نشاط  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:X( أمام العبارة الصحيحة وا 
 .عالمة الوقف الالزم هي عالمة اإلقالب نفسها (    )  1
 .عالمة ):.( تعني جواز الوقف في كال الموضعين (   )   2
 .من الوقف الممنوع أنه لو تّم الوقف ألحدَث خلاًل في المعنى الحكمة (    )  3
 ." تعانق الوقفهدًى للمتقين :.فيه  :. ذلك الكتاب الريب" :حكم الوقف في قوله تعالى (    )  4
  .ال معنىالذي ال يتعلق بما بعده لفظًا و  الوقف الالزم يكون على الكالم (    )  5
  .يناقش المعلم الطلبة في آيات قرآنية تشتمل على عالمات الوقف السابقة 

 ثانيًا: مراجعة القلقلة:

اهتزاز واضطراب عند نطق حرف القلقلة إذا كان ساكنًا سكونًا أصليًا أو عارضًا عند الوقف، وتكون هي : القلقلة .1
 .الدال( - الجيم – الباء – الطاء – )القاف :القلقلة إما وسط الكلمة أو آخرها في خمسة حروف فقط وهي

 إلى قسمين:القلقلة تنقسم  .2
أو الساكن  ،)اْقترب( :مثل ،هي التي تكون عند النطق بحرف القلقلة الساكن إذا جاء وسط الكلمةو  قلقلة صغرى: .أ

 .()لقْد أرسلنا :مثل ،المتطرف الموصول بما بعده
وقوفًا أصليًا أو  ،القلقلة الساكن أو المشدد إذا جاء آخر الكلمةهي التي تكون عند الوقف على حرف و  كبرى:قلقلة  .ب

 .(وتبّ  -)محيٌط  :مثل ،وقوفًا عارضاً 

 عرِّف كاًل من:أ(: 4نشاط رقم )
 ........................................................................................: ........القلقلة الكبرى .1
 .............................................................................................. :القلقلة الصغرى .2

 :فيهانوع القلقلة  بة اآليات التالية تالوة صحيحة مطبقين حكم القلقلة، ثم يحددونليتلو الط(: 5نشاط رقم )
 نوع القلقلة موضع القلقلة اآلية الكريمة الرقم
   .﴾َأَلْم َنْجَعل لَّه  َعْيَنْينِ  ﴿:تعالىقال اهلل  1
   .﴾ق ْل َأع وذ  ِبَربِّ اْلَفَلقِ  ﴿قال اهلل تعالى: 2
   .﴾لََشِديد   َرب ِكَ  بَۡطشَ  إِن   ﴿:قال اهلل تعالى 3
ُ  ُهوَ  قُلۡ  ﴿:قال اهلل تعالى 4    .﴾أََحد   ٱّلل 

 :ومواضع القلقلة ،ضع الوقف: استخرج من اآلية التالية مواالتقويم الختامي

 َوَيق ول وَن َسْبَعٌة َوثَاِمن ه مْ  ۘ  َسَيق ول وَن َثاَلَثٌة رَّاِبع ه ْم َكْلب ه ْم َوَيق ول وَن َخْمَسٌة َساِدس ه ْم َكْلب ه ْم َرْجًما ِباْلَغْيِب  ﴿تعالى:اهلل قال 
ْنه ْم َأَحًدا ۘ  ق ل رَّبِّي َأْعَلم  ِبِعدَِّتِهم مَّا َيْعَلم ه ْم ِإالَّ َقِليٌل  ۘ  َكْلب ه ْم   22:الكهف ﴾َفاَل ت َماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء َظاِهًرا واََل َتْسَتْفِت ِفيِهم مِّ

 

 



8 

 م2020/2021 السابع األساسي الصف -ستدراكية لمبحث التربية اإلسالمية مادة ا  -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

  الجماعة  صالةُ درس:                                                                 اإلسالمي فقه: الخامسةالوحدة ال

 :األهداف 

 . يدلل على فضل صالة الجماعة.4     يوضح مفهوم صالة الجماعة.                          .1
 .يستنتج الحكمة من مشروعية صالة الجماعة. 5                        .          يبين حكم صالة الجماعة .2
 .. يحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد6     يفرق بين فرض العين وفرض الكفاية.                   .3
 :ملخص الدرس 
( أن المسجد مركز ترابط المسلمين، إلدراكه )( بعد وصوله المدينة المنورة بناء المسجد؛ أوَّل عمل قام به النبي ) .1

 واجتماعهم ألداء العبادة.
 صالة الجماعة هي الصالة التي يؤديها المسلم مع جماعة، أقلها اثنان في أي مكان تصح فيه الصالة. .2
 المرأة النساء، ويجوز للنساء أن يشهدن صالة الجماعة والجمعة في المسجد. م  يؤم الرجل الرجال، والنساء، وَتؤ   .3
أداء الصالة المفروضة جماعة سنة مؤكدة على الفرد المسلم، وفرض كفاية على جماعة المسلمين، ما عدا صالة  .4

 الجمعة، فحكمها فرض عين على الرجال.
 ية: إذا قام به البعض، سقط اإلثم عن الباقين.فرض العين: يجب على كل مسلم القيام به، بينما فرض الكفا .5
من فضائل صالة الجماعة: مضاعفة األجر والثواب، ورفع درجة المشائين إلى المسجد، والترغيب في صالتي العشاء  .6

 والفجر جماعة.
من ِحَكم مشروعية صالة الجماعة: تحقيق التالقي والتواصل بين  .7

لتعرف على أحوال المسلمين من أجل زيادة المودة بينهم، وا
المسلمين من أجل تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي، والقضاء على 
الخالفات والضغائن بين المسلمين، وحل مشكالتهم من أجل تعزيز 

 قوة المجتمع، والتحفيز على العمل الصالح، والعمل التطوعي.
 ( ويقرأ 95يعرض المعلم مفهوم صالة الجماعة من الكتاب المدرسي صفحة ،)ثم لطلبة المفهوم قراءة جهريةا بعض ،

  .م الطلبة في مفهوم صالة الجماعة، وبعض أحكامهايناقش المعل

 

 (: أكمل الفراغ بما يناسبه مما بين األقواس فيما يلي:1نشاط رقم )

 بناء المسجد صالة الجماعة سنة مؤكدة فرض كفاية فرض عين المؤاخاة
 

 الصالة التي يؤديها المسلم مع جماعة أقلها اثنان في أي مكان تصح فيه الصالة...... ........................ .1
 حكم صالة الجماعة على الفرد المسلم ................، بينما حكمها على جماعة المسلمين .................... .2
 ...........................حكم صالة الجمعة على الرجال ................................................... .3
 .............................( بعد وصوله المدينة المنورة ...........................أول عمل قام به النبي ) .4

 (5بطاقة رقم )
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 ( من الكتاب المدرسي، ثم يستنتج الطلبة فضائل صالة الجماعة من 96أحد الطلبة صندوق المعرفة صفحة ) يقرأ
 ( من الكتاب المدرسي.97-96خالل النصوص األصلية التي يعرضها المعلم، والموجودة صفحة )

 فضائل صالة الجماعة
  
 

 الترغيب في صالتي العشاء والفجر جماعة                      رفع درجة المشائين إلى المسجد                                     مضاعفة األجر والثواب
 

 :جب حسب المطلوبأ :(2نشاط رقم )

 ".صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة(: "استنتج ما يدل عليه الحديث التالي: قال ) .1
............................................................................................................. 

 اذكر فضيلتين لصالة الجماعة.                                              .2
 ........................................................................... .أ

 ........................................................................... .ب
 

 

 :( من الكتاب المدرسي.97صفحة ) يناقش المعلم الطلبة في ِحَكم مشروعية صالة الجماعة الواردة 
 كم مشروعية صالة الجماعةحِ 

 
 التحفيز على العمل الصالح                       القضاء على الخالفات              المسلمين التعرف على أحوال      تحقيق التالقي والتواصل بين المسلمين

 

 :أجب حسب المطلوب :التقويم الختامي
 أعدد ثالث ِحَكم لصالة الجماعة. .1

............... ،....................................... ،................................................... 
 أبين رأيي مع بيان السبب فيمن يقتصر على أداء الصلوات المفروضة في بيته، ويتكاسل عن أدائها في المسجد. .2

 رأيك: ...................، السبب: ..............................................................................
 خالل )العمل الثنائي( أفرق بين فرض العين وفرض الكفاية مع التمثيل )أعط مثااًل(. من .3

  فرض العين
  فرض الكفاية

 
 
 

  نشاط بيتي:
 .جماعًة في المسجد أناقش مع أفراد عائلتي اآلثار المترتبة على صالتي

................................................................................................................... 
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 مراجعة عامة )أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة(درس:                              التالوة والتجويد      

 :األهداف 

 . يستخرج أحكام النون الساكنة والتنوين من اآليات.4يعدد أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة.        .1
                                                      }اإلدغام واإلقالب واإلظهار الحلقي واإلخفاء الحقيقي{.  : منيذكر حروف كاًل  .2
 . يستخرج أحكام الميم الساكنة من اآليات الكريمة.5        يذكر حروف اإلدغام واإلظهار واإلخفاء الشفوي. .3
 :ملخص الدرس 
 واإلخفاء الحقيقي{. ،واإلظهار الحلقي ،واإلقالب ،}اإلدغامأحكام النون الساكنة والتنوين أربعة  .1
 اإلدغام هو دمج النون الساكنة أو التنوين مع حرف اإلدغام الذي يليهما، بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا من جنس الثاني. .2
 وحروفه )ل، ر(. :نةإدغام بغير غوحروفه مجموعة في كلمة )ينمو(، ب.  :إدغام بغنةقسمين: أ. اإلدغام ينقسم إلى  .3
 .حرف الباءء بعدها اإلقالب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا خالصة مصحوبة بالغنة، إذا جا .4
حرف أحد اإلظهار الحلقي هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقًا ظاهرًا من غير تشديد وال غنة، إذا وقع بعدهما  .5

 اسر(.خير غازه حلما ً عاك هخي أ) :من عبارة اإلظهار، وحروفه مجموعة في الحرف األول
إذا  ،اإلخفاء الحقيقي هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقًا سليمًا وسطًا بين اإلظهار واإلدغام مصحوبًا بالغنة .6

 حرفاً مجموعة في الحرف األول من البيت التالي:  15وحروفه  جاء بعدهما أحد أحرف اإلخفاء،
 المًا(.ظع ضقى تي فد ز يبًا طم دما       سد قخص شاد جم كنا ثا ذف ص)

 واإلظهار الشفوي{. ،واإلخفاء الشفوي ،أحكام الميم الساكنة ثالثة: }اإلدغام الشفوي .7
 ا إظهار شفوي.أما بقية الحروف فحكمه ،واإلخفاء الشفوي حرفه )الباء( ،اإلدغام الشفوي حرفه )الميم( .8

 

 من الكتاب المدرسي. 87الساكنة والتنوين صفحة  يناقش المعلم الطلبة في أحكام النون 
 أحكام النون الساكنة والتنوين                                               

 
 اإلخفاء                   اإلظهار      اإلقالب                  اإلدغام                 

                         
            

 إدغام بغير غنة      إدغام بغنة                      
 
 : ل، رحرفاه                 ي، ن، م، و: حرفهأ

 حرفه
 ب

 أحرفه
 ، ع، ح، غ، خ، هء   

 أحرفه
 ،، ش، ق، جص، ذ، ث، ك

 ، ت، ض، ظ، فد، ط، ز ،س

 

مطبقين أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم يحددون حكم يتلو الطلبة اآليات التالية تالوة صحيحة  :(1نشاط رقم )
 النون الساكنة والتنوين:

 .اَن اللَّه  َعِليًما َحِكيًماَوكَ  قال اهلل تعالى: .1
 .ث مَّ آَلِتَينَّه م مِّن َبْيِن َأْيِديِهمْ  قال اهلل تعالى: .2
 .اللََّه َيْهِدي َمن َيَشاء   َولََِٰكنَّ  قال اهلل تعالى: .3
 .َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وا َأْنِفق وا ِممَّا َرَزْقَناك مْ  اهلل تعالى:قال  .4

 (6بطاقة رقم )
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 .يناقش المعلم الطلبة في أحكام الميم الساكنة  

شارة الصحيحة و  ة( أمام العبار √ضع إشارة )أ :(2نشاط رقم )   :غير الصحيحة فيما يلي ة( أمام العبار X)ا 
 

 

 ( من الكتاب المدرسي.89صفحة ) لمعلم الطلبة في الجدول الوارد:يناقش ا 

 أكمل العبارات التالية:: (3نشاط رقم )

 ....................................................... :الحرف الذي يلي الميم الساكنة في اإلدغام الشفوي هو .1
 ..............................................( .................. بينهم فاحكم: ) حكم التجويد في قوله تعالى .2
 ............................................................................. :لإلخفاء الشفوي حرف واحد هو .3
 

 :فيما يلي الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضعأ :(4نشاط رقم )

 :التي تشتمل على إخفاء شفوي فيما يلي اآلية .1
 .{بما فينبئكمْ }ج.  .{تم صادقينإن كنْ } .ب .}واهلل عليٌم بالظالمين{ .أ
 واحد من األمثلة اآلتية ال ي عد إظهاًرا شفويًا: .2
 .{تتقون }لعلكمْ ج.  .{من فئة كمْ } .ب }ويزكيهْم ويعلمهم{. .أ
 

 :يتلو الطلبة اآلية الكريمة تالوة صحيحة، ثم يستخرجون منها األحكام التالية :التقويم الختامي
سُّوَنه ْم ِبِإْذِنِه َحتَّى ِإَذا َفِشْلت ْم َوتََناَزْعت ْم ِفي اأْلَْمِر َوعَ  ﴿قال اهلل تعالى:  َصْيت ْم ِمْن َبْعِد َما َأَراك ْم َوَلَقْد َصَدَقك م  اللَّه  َوْعَده  ِإْذ َتح 

َقْد َعَفا َعْنك ْم َواللَّه  ذ و َفْضٍل َعَلى ت ِحبُّوَن ِمْنك ْم َمْن ي ِريد  الدُّْنَيا َوِمْنك ْم َمْن ي ِريد  اآْلِخَرَة ث مَّ َصَرَفك ْم َعْنه ْم ِلَيْبَتِلَيك ْم َولَ  َما
ْؤِمِنيَن﴾  .اْلم 

 ............................... احقيقيً إخفاء . 4          ............................... احلقيً  اإظهارً  .1
 ............................... اشفويً  ا. إظهارً 5          بغنة ................................. اإدغامً  .2
 .............................. ا. إخفاء شفويً 6           ..................................... اإقالبً  .3
 

                 بيتي: نشاط

 .واستخرج أحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة وضعها في جدول ،(5 -1ارجع إلى سورة الطالق اآليات من )

  .إظهار حلقي بحجارة ترميهمْ  حكم التجويد في قوله تعالى:  )     ( 1
  .لإلدغام الشفوي حرف واحد هو ) الميم ( )     ( 2
 .وعشرون حرفاً  عدد حروف اإلظهار الشفوي ثمانٍ  )     ( 3
 يكون اإلظهار الشفوي في كلمة وكلمتين. )     ( 4
 الشفوي.الباء هو الحرف الوحيد لإلخفاء  )     ( 5
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 الفطر   صدقةُ درس:                                                                الفقه اإلسالمي : الخامسةالوحدة 

 :األهداف 
 . يقارن بين صدقة الفطر وغيرها من الصدقات.4             مفهوم صدقة الفطر.                     يوضح. 1
 يفرق بين وقت الجواز والوجوب في إخراجها.. 5                          كم صدقة الفطر.           يبين ح  . 2
 يبين حكمة مشروعية صدقة الفطر. . 6                                يحدد مقدار صدقة الفطر    . 3

 ن على وجوب الزكاة * دليل من القرآ                               لنتذكر: * تعريف الزكاة.                      

 :ملخص الدرس 
 قرب هلل تعالى.: مقدار محدد من المال، يعطيه المسلم للفقراء في شهر رمضان، بنية الت)زكاة الفطر(أو  صدقة الفطر .1
 على كل مسلم. واجبة حكم صدقة الفطر .2
 .غم(. وتجوز نقداً 176كغم و 2. )الصاع = من غالب قوت أهل بلده صاعاً يخرج المسلم عن كل فرد  .3
 صدقة الفطر في رمضان، وصدقة التطوع في أي يوم في العام. .4
ذا أخرجت في آخر يوم تسمى وقت جوازفي أي يوم في رمضان يسمى  صدقة الفطر خرجتإذا أ   .5  .وقت وجوب، وا 
 سد حاجة الفقراء.. ب           وفحش الكالمتطهير المسلم من اللغو . أ : لصدقة الفطر حكمتان .6

 [الفقير - زكاة –رمضان  - واجبة -الفطر – المسلم]: اآلتية: امأل الفراغ بما يناسبه من الكلمات (1نشاط رقم )
 يخرجه ............... بنية التقرب إلى اهلل. ..........: مقدار محدد من المال،صدقة ... .1
 ...................يخرج المسلم صدقة الفطر في شهر  .2
 الفطر. ...................ـ ......تسمى صدقة الفطر ب .3
 على كل مسلم. ....................حكم صدقة الفطر  .4

 

اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعَلى ُكلِّ َنْفٍس ِمَن اْلُمْسِلِميَن َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَرَض َزَكاَة ْبِن ُعَمَر:  َعْن َعْبِد اهللِ 
، َأْو َعْبٍد، َأْو َرُجٍل، َأِو اْمرََأٍة، َصِغيٍر َأْو َكِبيٍر َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعير.  رواه مسلم     ُحرٍّ

  في مدلوالت الحديث، واألحكام الشرعية  يناقش المعلم الطلبةيقرأ الطلبة الحديث قراءة جهرية ثم
 المستنبطة.

 .اإلجابة الصحيحة مما بين القوسيناختر  :(2نشاط رقم )

  ( عبداهلل بن مسعود  -عبداهلل بن عمر   -اهلل بن عباس  عبد ) : .............    راوي الحديث هو الصحابي .1
              مكروه ( -مستحب   -) جائز      ........... :احكم إخراج صدقة الفطر نقدً  .2
 (   2190  - 2176  -  2180)                .غم............ الصاع يعادل  .3
                    غالب قوت بلده ( -األرز  -التمر  )      ......... من خرج المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم صاعاً ي   .4

 (7بطاقة رقم )
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 ،بين أنواع الصدقات وأحكامها. يميز الطلبة من خالل الخارطة المفاهيمية 
 أنواع الزكاة والصدقات

 
 زكاة المال                                   صدقة التطوع                 )زكاة الفطر( صدقة الفطر

 يخرجها األغنياء فقط       يخرجها الغني والفقير                                 يخرجها الغني والفقير -
 تخرج في رمضان                  في أي وقت في العام                       عند بلوغ المال النصاب -
 واجبة                             مستحبة                                   واجبة -

 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:x) ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة√أضع عالمة ) :(3نشاط رقم )

 

 
 

 ( من الكتاب المدرسي، يجيب الطلبة على ما يلي:92إخراج صدقة الفطر(: صفحة ) بعد القراءة الجهرية لفقرة )وقت 

 ( ال يجوز - يجوز ) فيما يلي:   أبين الحكم الشرعي(: 4نشاط رقم )
 

 (.......................)       أخرج مسلم صدقة الفطر عند غروب آخر يوم في رمضان.   .1
 (.......................)       الفطر في اليوم األول من رمضان.         صدقة أخرج مسلم .2
 (.......................)      بعد صالة العيد.          شواقل (9)أخرج مسلم صدقة الفطر  .3

 

 من الكتاب المدرسي، وأستخرج ِحَكم مشروعية صدقة الفطر (92) زميلي أقرأ الحديث ص: بالتعاون مع (5نشاط رقم )

 .................................................................................................ولى: الحكمة األ
 ..................................................................................................الحكمة الثانية: 

 

 أجب حسب المطلوب: :التقويم الختامي
 حسب ما يلي: ن حكم مانع صدقة الفطرأبي .1
 .............................................................................................تساهاًل: إذا منعها  .أ

 ............................................................................................منكًرا لها: إذا منعها  .ب
 ...................................................................المستنبط من الدرس هو حق:  يحق اإلنسانال .2

 

 نشاط بيتي: 
 صدقة الفطر على المجتمع المسلم؟ما اآلثار المترتبة على إخراج 

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

 خر يوم من رمضان.آصدقة التطوع تكون في  )     ( 1
 تأخير صدقة التطوع.، وال يأثم في يأثم من يتأخر في إخراج صدقة الفطر )     ( 2
 زكاة المال خاصة باألغنياء وال يخرجها الفقراء. )     ( 3
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َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َ:لىعَأَراَ قادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 ماضي.ال   لِ ع  فِ ال   التََّعرُِّف ِإلى -1
 .ماضيال   لِ ع  فِ ال   ناءِ بِ  الماتِ عَ  ييزِ م  تَ  -2

 َ

 َ
َةَ لأَثَ مَْْلَأا

َ
َ
َ
َ
َ

َاْلم ناقأشأةَ 
َ
َ
َ
َ

َاالْست ْنتاجَ 
َ

َ
َ
َ
 

 )ب(                                                                  (أ)
 .بِ دَ ال َ ِم وَ ل  عِ ال  بِ  ِجئ ُتكِ : هِ م  ِلُ  يُّ عِ افِ الش   قالَ  -1                       تيمًا.يَ  أَ شَ نَ ، وَ ةَ زَّ في غَ  يُّ عِ افِ الش   دَ ُولِ  -1
 .ماءَ ظَ عُ ال   َأن َجب نَ تي الال   نَ مِ  مامِ ال ِ  مُّ أُ  -2                             .هُ ها لَ سَ ف  نَ  عي  افِ الش   مُّ أُ  ت  رَ ذَ نَ  -2
 .رِ غَ الص   ذُ ن  مُ  ةَ ريَّ ع  الش   ي  عِ افِ الش   مَ كَ حِ  َحِفظ نا -3                      .يَّ عِ افِ الش   هَ ق  فِ ال   سارَ دَ  مانِ عالِ ال   هذانِ  -3

 )ج(
 - كَ ثيٌر مِ نَ  العُ لَ ماءِ  تَ تَ ل  مَ ذوا عَ لى مَ ذ  هَ بِ  ال ِ مامِ  الش  افِ عِ ي  ، وَ تَ أَ ثَّ روا بِ هِ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ماضي.َالََْلَ عَْفَ الََْةَ دَألىَقاعَ إ ََلَ صَ وَأالتَ َلَ جَْأأََنَْمَ َةَ يَ رائَ قَْتَ االسََْةَ ريقَأالطَ بَ َةَألأَثَ مَْاْلَأَهَ ت َبأَلأَطَأَعَأمَأَمَ ل َعَأمَ الََْش َناقَ *َيَ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُل ال ماضي                                 :جَ ت َْنَتَأسَْنَأ ال ِفع   

 

ِإذا م  لى الضَّ عَمب نيًّ                          ِإذا كونِ لى السُّ عَ  ي  َمب نِ                     ِإذا حِ ت  فَ لى ال  عَ  ي  نِ ب  مَ   

ةِ ماعَ جَ ال   واوُ  هِ بِ ت  تََّصلَ اِ  *          ةُ كَ ر  حَ تَ مُ ال   عِ ف  الرَّ  رُ مائِ ضَ  هِ بِ  ت  لَ صَ * اتَّ              ءٌ ي  شَ  هِ رِ آخِ بِ  ل  صِ تَّ يَ  م  * لَ   

  (لينَ فاعِ ال   لىعَ  ةُ الَّ نا الد   -ةِ وَ س  الن   نونُ  -لِ فاعِ ال   )تاءُ       ةُ نَ اكِ الس   نيثِ أ  التَّ  تاءُ  هِ بِ ت  تََّصلَ اِ * 

 نِ ي  تَ نَ االث   فُ لِ أَ  و  أَ  نِ ي  نَ االث   فُ لِ أَ  هِ بِ ت  اتََّصلَ * 

َ

َالت ْدريبات

ة ،َوأعأالمأةَأَ(√)َةَأالمَأعَأَعَْضَأَ-1 بارأة َالص حيحأ طأأَ أأمامأََ(X)َأأمامأَاْلع  بارأة َاْلخأ َ:اْلع 
 .ي  نِ ب  مًا مَ ماضي دائِ ال   لُ ع  فِ ( ال       )    -أ

 .حِ ت  فَ لى ال  مًا عَ ماضي دائِ ال   لُ ع  فِ نى ال  ( ُيب       )  -ب
 .ةِ ماعَ جَ ال   واوُ ِبِه  ت  لَ صَ ذا اتَّ إِ  م  لى الضَّ ماضي عَ ال   لُ ع  فِ نى ال  ( ُيب       )  -ج
 .ةِ وَ س  الن   نونُ  ِإذا اتََّصَلت  ِبهِ  كونِ لى السُّ ماضي عَ ل  ا لُ ع  فِ ال   نى( ُيب        )  -د

ََالسابع:َفَ الصَ 
د َالل غأو ي ةَ :َاْلفأْرعَ  ََاْلقأواع 

َ

َ
 

َاْلماضيَ:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  عأدأد َاْلف ْعل 
تانَ  :َح ص  َاْلح صأص 

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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تَأطَ خَأَعَْضَأَ-2 َ:َفيماَيأْأتيَهَ نائَ بَ َةَأالمَأعَأَدَْدَ حَأوَأَ،ماضيالََْلَ عَْفَ الََْتَأحَْاَ 
 (                    )                .        ضانَ مَ رَ  رَ ه  شَ  مُ لِ س  مُ ال   صامَ  -أ

                           )                       (.     نِ ي  دَ والِ ال   رَ امِ و طاعوا أَ أَ  ناءُ ب  ال َ  -ب
                    )                       (ما.    هِ لِ مَ تا في عَ صَ لَ خ  أَ  تانِ مَ ل  عَ مُ ال   -ج
             )                       (     .ي  عِ افِ الش   ةِ سيرَ  ن  ُت مِ ن  بِ ال   تِ أَ رَ قَ  -د

َ                 )                       (.نَّ هِ نائِ ب  أَ  ةِ لى راحَ عَ  نَ ر  هِ سَ  هاتُ مَّ ال ُ  -ه
َ

َ

َ:)َأ(عالمةَبناءَالفعالَالمخطوطةَفيَالعمودََ-3
َ(َبَ)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)َأَ(

 . ةِ وَ س  الن   نونِ بِ  هِ صالِ ت  اِل  كونِ لى السُّ عَ  ي  نِ ب  مَ (      )                        .سِ رَ جَ ال   تَ و  صَ نا ع  مِ سَ  -أ
           .ةِ نَ اكِ الس   نيثِ أ  التَّ  تاءِ بِ  هِ صالِ ت  اِل  حِ ت  فَ لى ال  عَ  ي  نِ ب  مَ (       )                      .َس ر  الدَّ  مواهِ فَ ب ال  الطُّ  -ب
 .نِ ي  نَ االث   فِ لِ أَ بِ  هِ صالِ ت  اِل  حِ ت  فَ لى ال  عَ  ي  نِ ب  مَ (      )                    .باقِ في الس   فازا بانِ عِ الال   -ج
 .لينِ فاعِ ـ )نا( ال  بِ  هِ صالِ ت  اِل  كونِ لى السُّ عَ  ي  نِ ب  مَ (       )             .ةً رَ ك  بَ ها مُ مِ و  نَ  ن  دى مِ هُ  ت  ظَ قَ ي  تَ س  اِ  -د

     . ةِ ماعَ جَ ال   واوِ بِ  هِ صالِ ت  اِل  م  لى الضَّ عَ  ي  نِ ب  مَ (       )                .مَ يَ قِ ال   ناءَ ب  ال َ  نَ م  لَّ عَ  هاتُ مَّ ال ُ  -ه
 . حِ ت  فَ لى ال  عَ  ي  نِ ب  مَ (       )                        .هُ يوفَ ضُ  يُّ بِ رَ عَ ال   مَ رَ ك  أَ  -و

ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ:َةَأحيحَأالصَ َةَأابَأجالَْ َرَ تَأخَْ:َاَ يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-4
 :هِ بِ  ت  لَ صَ ذا اتَّ إِ  حِ ت  فَ لى ال  ماضي عَ ال   لُ ع  فِ ال  نى ُيب   -أ

 ( لِ فاعِ ال   تاءُ  -د             ةِ وَ س  الن   نونُ  -ج          نِ ي  نَ االث   فُ لِ أَ  -ب          ةِ ماعَ جَ ال   واوُ  -) أ  
 (    فوعٌ ر  مَ  -د      صوبٌ ن  مَ  -ج       زومٌ ج  مَ  -ب        ي  نِ ب  مَ  -مًا:    ) أماضي دائِ ال   لُ ع  فِ ال   -ب
  :هِ بِ  ت  لَ صَ ذا اتَّ إِ  سُّكونِ لى الماضي عَ ال   لُ ع  فِ نى ال  ُيب   -ج
 ( نِ ي  نَ االث   فُ لِ أَ  -د            ةِ ماعَ جَ ال   واوُ  -ج        ةِ وَ س  الن   نونُ  -ب     ةُ نَ اكِ الس   نيثِ أ  التَّ  تاءُ  -) أ  
 :هِ بِ  ت  لَ صَ ذا اتَّ إِ  م  لى الضَّ ماضي عَ ال   لُ ع  فِ نى ال  ُيب   -د

 ( ةِ ماعَ جَ ال   واوُ  -د       ةُ نَ اكِ الس   نيثِ أ  التَّ  تاءُ  -ج         ةِ وَ س  الن   نونُ  -ب          نِ ي  نَ االث   فُ لِ أَ  -) أ  
 ( قَ بَ ما سَ  لُّ كُ  -د      مُّ الضَّ  -ج      كونُ السُّ  -ب       حُ ت  فَ ال   -ماضي: ) أال   لِ ع  فِ ال   ِبناءِ  الماتِ عَ  ن  مِ  -هـ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ:َيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-5
َي:َْأتفيماَيَأَةَ طوطَأخَْمَأالََْةَ يَأماضَ الََْعالَ فَْاْلَأَنَأمَ َلَ عَْفَ َلَ كَ َناءَ ب ََةَأالمَأعَأَرَْكَ ذَْاَ 
 (                    . ) نِ طَ وَ ال   ضِ ر  أَ  ن  عَ  عوادافَأ طالُ ب  ال َ  -أ

 .           )                     (قينَ و  فَ تَ مُ ديُر ال  مُ ال   مأَرَ كَأ -ب
 )                     (  .     مِ عَ ط  مَ في ال   عامَ الطَّ  نالَْناوَأتَأ -ج
 .       )                     (ريحَ جَ ال   تافَأعَأسَْأأَ تانِ ضَ ر  مَ مُ ال   -د

 .     )                     (طَ رائِ خَ ال   نَأمَْمَ صَأ ساتُ دِ ن  هَ مُ ال   -ه
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َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َلى:عَأَراَ قادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 .عِ ضارِ مُ ال   لِ ع  فِ ال   التََّعرُِّف ِإلى -1
 .عِ ضارِ مُ ال   لِ ع  فِ ال   رابِ ع  إِ  الماتِ عَ  ييزِ م  تَ  -2

 َ

 

َ
 ةَ لأَثَ مَْاْلَأ

َ

 )ب(                                                               (أ)
 في ُمواَجَهِة ال ِمَحِن.                  َنتَِّحدَ َعَلي نا أن   -1              ما.هِ حِ صائِ لى نَ إِ  عُ مِ تَ س  يَ ، وَ هِ ي  دَ والِ  دٌ مَّ حَ مُ  طيعُ يَُ -1
رَ َلن   -2           .ةِ ياضَ الر   ةِ سَ مارَ في مُ  راغِ الفَ  قاتَ و  أَ  لُ مَ أَ  رُ مِ ث  تَ س  تَ  -2 تاجيَن. َأتأخَّ ِن ِلل ُمح   َعن  تَق ديِم ال َعو 

 النَّجاَح. ُتَحق قَ َأيُّها الط اِلُب، َنظ م  َوق َتَك؛ َكي   -3                                                            
   )ج(َََ

 باتي.واجِ  داءِ في أَ  ل  مِ ه  أُ  م  لَ  -1
 تي.دَّ جَ  ةِ يارَ زِ  ن  مِ  ع  جِ ر  نَ  ام  لَ وَ  ،ُس م  الشَّ  تِ غابَ  -2
 .راءِ قَ فُ لى ال  عَ  هِ مالِ  ن  مِ  ي  رِ ثَ  لُّ كُ  ق  دَّ صَ تَ يَ لِ  -3
َ.كَ جيرانِ  ةِ دَ ساعَ في مُ  د  دَّ رَ تَ تَ ال  -4

َْلم ناقأشأةَ ا 
َ

 .ضار عَ مَ الََْلَ عَْفَ الََْةَ دَألىَقاعَ إ ََلَ صَ وَأالتَ َلَ جَْأأََنَْمَ َةَ يَ رائَ قَْتَ االسََْةَ ريقَأالطَ بَ َةَألأَثَ مَْاْلَأَهَ ت َبأَلأَطَأَعَأمَأَمَ ل َعَأمَ الََْش َناقَ *َيَ 

 
َاالْست ْنتاجَ 

َ

َالَْ َاْلف ْعلأ َأن  َم ضار عأ:َنأْستأْنت ج 
ٍف ناِصٍب َأو  جاِزٍم.ُع وَ فَ * ُير   َبق  ِبَحر  مَُّة ِإذا َلم  ُيس   َعالَمُة َرف ِعِه الضَّ

ُرِف النَّ ُب وَ * ُينصَ  ِبِه الَفت َحُة ِإذا ُسِبَق ِبأَحِد َأح  ِب ال  َعالَمُة َنص  (.: ِتَيةِ ص  ، َكي  ، َلن   )َأن 
َزُم وَ  ِمِه السُّكوُن إِ * ُيج  ِرِف ال  َعالَمُة َجز  ِم ال  ذا ُسِبَق ِبَأَحِد َأح  ، َلم ا، الُم ال َ : ِتَيةِ َجز  ِر، ال الن اِهَيةُ )َلم  َ(.م  َ

َ

َ يباتَ َردَْتَ ال

تَأطَ خَأَعَْضَأَ-1 َ:َزومَ جَْمَأالََْعَ ضارَ مَ الََْلَ عَْفَ الََْتَأحَْتَأَينَ طَ ،َوخَأصوبَ نَْمَأالََْعَ ضارَ مَ الََْلَ عَْفَ الََْتَأحَْاَ 
 .هادَ جِ كوا ال  رَ تَ مًا و  قَ  َر اللُ صُ ن  يَ  ن  لَ  -أ

 .بِ واجِ ال   داءِ أَ  ن  ل  عَ كاسَ تَ ال تَ  -ب
  .ةِ نَ هايِ الصَّ  بروتِ جَ لِ  ي  طينِ س  لَ م  فِ لِ س  تَ س  يَ  م  لَ  -ج
 .قَ وَّ فَ تَ أَ  ي  ُد كَ هِ تَ ج  أَ  -د

 .راءِ قَ فُ ل  لِ  كَ مالِ  ن  مِ  ءٍ ز  جُ َع بِ رَّ بَ تَ تَ  ن  أَ  كَ ي  لَ عَ  -ه

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََةَ ي َوَ غَأاللَ َدَ واعَ قَأالَْ:َعَ ْرَفَأالَْ
َ

َ
 

 

َاْلم ضار ع َ:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  َاْلف ْعل 
َتانَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَ 

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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َ

َ

َ:ةَأطوطَأخَْمَأالََْةَأعَأضارَ مَ الََْعالَأفَْاْلَأَطَ بَ ضَْا ََ-2
   -----------------             . ةِ لَ ح  لر  لِ  بُ اَل الطُّ  د  عِ تَ س  يَ  -أ

                                                    -----------------  .تمارينَ  بتُ ك  نَ  م  لَ وَ  ةُ صَّ حِ ال   تِ هَ تَ ن  اِ  -ب
                                  ------------------           نا.تِ رامَ لى كَ عَ  مساوِ نُ  ن  لَ  -ج
                            ------------------                  تي. سَ رَ د  مَ  ب  حِ أُ  -د

َ-----------------ََََََََََََََ  .دٌ هِ تَ ج  مُ  بسُ ر  يَ  م  لَ  -ه
َ

َ

َ:َبَ بَأالسَ َيانَ بأََعَأتيَمَأأَْاَفيماَيَأهرابَ عَْإ ََةَأالمَأعَأ،َوَأةَأعَأضارَ مَ الََْعالَأفَْاْلَأَدَ دَ حَأَ-3
َبَ بَأالسَ َهَ رابَ عَْإ ََةَ المَأعَأَعَ ضارَ مَ الََْلَ عَْفَ الََْةَ لأَمَْجَ الَْ مُ 
 -أ

-ب
 -ج
 -د
 -ه

 .ميلٍ جَ  ط  خَ بِ  كَ تِ اسَ ر  في كُ  ب  تُ ك  تَ لِ 
 .ةَ يَّ ماعِ جَ ال   جاباتِ ال ِ  مُ ل  عَ مُ ال   لَ بَ ق  يَ  ن  لَ 

 .ا"هَ نُ ي  عَ  رَّ قَ تَ  ي  كَ  هِ م  ى أُ لَ إِ  اهُ نَ د  دَ رَ " فَ 
 .طينَ س  لَ فِ  بوعِ في رُ  ةُ يَّ رِ ط  عِ ال   باتاتُ النَّ  رُ شِ تَ ن  تَ 

 .كَ نِ طَ وَ  ةِ رَ ص  نُ  ن  عَ  ل  خاذَ تَ ال تَ 

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فوعا ،َرَْولىَمَأفيَاْلََكونَ يَأَثَ يَْحَأبَ َ،كَأشائَ ْنَإ ََنَْمَ َلَ مَأجَ َالثَ فيَثَأَةَ يأَتَ اْلََعالَ فَْاْلَأَنَأمَ َعَ ضارَ مَ َلَ عَْفَ َلَ كَ َفَْظَ وَأَ-4 
َ(َطَ ي رابَ َ–َرَ هَأسَْتَأَ–َدَ ساعَ )َنَ ََََزوما :جَْمَأَةَ ثَأالَ فيَالثَ صوبا ،َوَأنَْمَأَةَ يَأانَ فيَالثَ وَأ

َ

َ

َ:َةَأحيحَأالصَ َةَأجابَأالَْ َرَ تَأخَْ:َاَ يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-5
   (   رِ م  ال َ  المِ    -     م الَ    –    م  لَ     –     ن  أَ      )   ـ: بِ  قَ ذا ُسبِ إِ  عُ ضارِ مُ ال   لُ ع  فِ ال   بُ صَ ن  يُ  -أ

 (     ةُ رَ س  كَ ال      -  كونُ السُّ   –  ةُ حَ ت  فَ ال    –   ةُ مَّ الضَّ    )       :عِ ضارِ مُ ال   لِ ع  فِ ال   بِ ص  نَ َعالَمُة  -ب
 عًا ( + ب مَ  أ – ر  جَ  فِ ر  حَ  – مٍ ز  جَ  فِ ر  حَ  – بٍ ص  نَ  فِ ر  ـ: ) حَ بِ  ق  بَ س  يُ  م  ذا لَ إِ  عُ ضارِ مُ ال   لُ ع  فِ ال   عُ فَ ر  يُ  -ج
 (  َتدرسِ    –  َتدرس    –  َتدرُس   –  َتدرَس  : ) بُ ناسِ مُ ال   لُ ع  فِ دًا. ال  ي  جَ  حانِ تِ الم  لِ  --------ـلِ  -د

  :ط  خَ  هُ تَ ح  . ما تَ هِ التِ صَ  ن  عَ  نُ مِ ؤ  مُ ال   لفَ غ  يَ  ن  لَ  -ه
 (   كونِ السُّ بِ  زومٌ ج  مَ   –  ةِ مَّ الضَّ بِ  فوعٌ ر  مَ   –  ةِ حَ ت  فَ ال  بِ  صوبٌ ن  مَ   –  ب ِني  َعلى ال َفت حِ مَ  )               
ََ(   ةُ رَ س  كَ ال    -  ةُ مَّ الضَّ   –   ةُ حَ ت  فَ ال    –   كونُ السُّ   )  : عِ ضارِ مُ ال   لِ ع  فِ ال   مِ ز  جَ  ةُ المَ عَ  -و

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ:َلوبَ طَْمَأالََْبَأسَأحَأَةَ لأَمَْتيَفيَجَ أَْاَيَأمَ مَ َلَ عَْفَ َلَ كَ َفَْظَ وَأ:َيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-6
فـوٌع(  --------------------------------َته ِبط:  -أ  )ُمضاِرٌع َمر 

 َمن صوٌب( )ُمضاِرعٌ   -------------------------------َيعود:  -ب
 )ُمضاِرٌع َمن صوٌب(  ------------------------------َنع ِطف:  -ج
زوٌم(  -------------------------------َيتََأخَّر:  -د َ)ُمضاِرٌع َمج 
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َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َلى:عَأَراَ قادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 .رِ م  ال َ  لِ ع  فِ  ِإلى فِ رُّ عَ التَّ  -1
 .َعلى السُّكونِ  رِ م  ال َ  لِ ع  فِ  التََّعرُِّف ِإلى ِبناءِ  -2
ظيفِ  -3 ظيف رِ م  ال َ  لِ ع  فِ  َتو   حيحًا.  ًا صَ َتو 

 َ

 َ
َتأذأك رَْ

َ
َ
َ

َةَ لأَثَ مَْاْلَأ

َاْلف ْعلَ ََََََ:واعَ ْنَأأََةَ الثَألىَثَأإ ََمَ سَ قَأْنَيَأَلَأعَْفَ الََْنَ أأََرَْكَ ذَأتَأ
 

َََََََََََََََََََََََََمَ ََََََََََََ َََََََََََََََََََََََ رَ مَْأَأََََََََََََََََََََََََََََََعَ ضارَ ماض   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُهَو الُل َأَحٌد". ُقل  عالى: "قاَل تَ  -1
ِرص   -2  ت ِقياِء.َعلى ُمجاَلَسِة ال َ  اح 
ياَضِة. واِظب  َ-3  َعلى ُمماَرَسِة الر 
َتِمع  اِ  -5  واِلَديِن.لى َنصيَحِة ال  إِ  س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن هاَصَأ ؛َل  لىَالس كون  ب ن يأْتَعأ ْبن ي ة َدائ ما ،َوأ َمأ َأأْمر  ْدَأأن هاَأأْفعال  َاْلمأْخطوطأةأَتأج  َاْلكأل مات  ظ  .*َالح  ر  ة َاْلخ   حيحأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأهَ َطَْبَ اضَْوَأَ،يْأتماَيَأفيَرَ مَْاْلَأَلَأعَْفَ َدَْدَ حَأَ-1 َ:آخ 

 .كَ دِ سَ جَ وَ  كَ ي  دَ يَ  ةِ ظافَ لى نَ ظ عَ حافِ  -أ
 .د  فِ تَ س  أ تَ رَ ق  : اِ هِ نِ ب  اِل  بُ ال َ  قالَ  -ب
 .رِ ي  خَ ال   لِ ع  لى فِ ص عَ رِ اح  ، وَ رينَ خَ ال   عَ ن مَ عاوَ تَ  -ج
َ.فيدُ فيما يُ  كَ راغِ فَ  تَ ق  وَ  ث ِمرتَ س  اِ  -د

ُل ال َ  َ:جَ ت َْنَتَأسَْنَأ ِر ِفع لٌ ِفع  ِل ِفي َزَمِن ال  ِب ُحدوِث ال  لَ لى طَ عَ  َيُدلُّ  م  َتق َبلِ ِفع   .ُمس 
  َ ُل ال ِر َمب ِني  داِئمًا.ِفع   م 
  َ ُل ال ِر َعلى السُّكوِن ِإذا كاَن َصحيَح ال  ُيب نى ِفع  َِخِر.م 

 َ
َ

َاْلم ناقأشأةَ 
َ
َ

َتاجَ ْنَتَ االسَْ
َ
َ
َ
َ
َ

َالت ْدريباتَ 

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََةَ ي َوَ غَأاللَ َدَ واعَ قَأالَْ:َعَ ْرَفَأالَْ
َ

 
 

َاْلأْمرَ :َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  َف ْعل 
َتانَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّ   غَِة اْلعََربِيَّةِ ِلمادَّ
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َ

َ

َالت يَأَ-2 َاْلأْفعالأ ل  و  َم فيدأة :حأ مأل  ظ ْفهاَفيَج  ،َث م َوأ َةأَإ لىَصيغأة َاْلأْمر 
َمُع   (   –َيَتعاَوُن      –ساَعَد      –)   َأَكَل     َأس 

 ----------------------------------------------------------(: لَ كَ * )أَ 
 ---------------------------------------------------------(: دَ * )ساعَ 

 ---------------------------------------------------------(: نُ عاوَ تَ * )يَ 
َمُع(: *   ---------------------------------------------------------)َأس 

َ

َ

َتي:أَْم اَيَأعَأَبيرَ عَْلتَ ل ََرَ مَْاْلَأَعالَ فَْأأََدامَ خَْتَ اسَْبَ َة َرأَقَْفَ َبَْتَ كَْا ََ-3
 ، لٍ وَّ أَ اًل بَ وَّ أَ  هِ روسِ دُ  ةِ رَ ذاكَ مُ ئًا، وَ هادِ  لِ ص  فَ في ال   لوسِ جُ ال  ، وَ ةِ راسَ في الد   هادِ تِ االج  بِ  هُ نَ اب   رَ مُ أ  يَ  ن  أَ  بٌ َأ رادَ أَ 
 .  مينَ ل  عَ مُ ال   رامِ تِ اح  وَ 

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

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

َ

تَأطَ خَأَعَْضَأ:َيَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-4 َ:هَ نائَ بَ َةَأالمَأعَأَنَْي َبَأ،َوَأةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْرَ مَْاْلَأَلَ عَْفَ َتَأحَْاَ 
 .دُ مَّ حَ يا مُ  كَ روسَ دُ  ر  ذاكِ  -أ 

 .هِ مِ س  جِ  ةِ ظافَ لى نَ عَ  دُ مَ ح  أَ  ظَ حافَ  -ب
 .لى اللِ عَ  نُ مِ ؤ  مُ ال   لُ كَّ وَ تَ يَ  -ج
 .رورِ مُ ال   دَ ن  عِ  ريقِ لطَّ لِ  ه  بِ تَ ن  اِ  -د

 . كَ لى جيرانِ إِ  ن  سِ ح  أَ  -ه
ََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََ:َيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-5
َ:تأْعبير كَأَنَْمَ َلَ مَأفيَجَ َةَأيأَتَ اْلََرَ مَْاْلَأَعالَأفَْْفَأَأظَ وَأ

- :  ------------------------------------------------------- اكتب 
-  :  --------------------------------------------------------قم 
-  :  ------------------------------------------------------استعد 

َ
َ
َ
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َدافَ هَْاْلَأ

َ

َلى:عَأَا ََرقادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 .هِ رِ وَ صُ وَ  لِ فاعِ لى ال  إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -1
َِلِف، ال واِو(. ةِ فَ لِ تَ خ  مُ ال   هِ رِ وَ في صُ  لِ فاعِ ال   عِ ف  رَ  الماتِ لى عَ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -2 مَِّة، ال   )الضَّ
َحيحًا.ظيفًا صَ و  تَ  لِ فاعِ ال   ظيفِ و  تَ  -3

َ

ََرَْكَ ذَأتَأَََ 
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َةَ لأَثَ مَْاْلَأ
َ
َ
َ
َ

َاْلم ناقأشأةَ 
َ
َ
َ

َاالْست ْنتاجَ 
َ
َ
َ

َ:نَ يَْعَأوَْلىَنَأإ ََمَ سَ قَأْنَتَأَةَ لأَمَْجَ الَْ
                    ةُ لَ م  جُ ال  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
 ةُ يَّ لِ ع  فِ ال   ةُ لَ م  جُ ال                                              ةُ يَّ مِ االس   ةُ لَ م  جُ ال  ََََََََََََ
َ(لُ فاعِ ال  وَ  لُ ع  فِ )ال      (                                       رُ بَ خَ ال  وَ  أُ دَ تَ بَ م  )الُ            
 (ةُ يَ انِ الث   ةُ موعَ ج  مَ ال  )                                           (ولىال   ةُ موعَ ج  مَ ال  )ََََََََ

 ُمساَبَقِة الثَّقاِفيَِّة.في ال   تُ شاَرك   -1                          .ةً يَّ تاريخِ  ةً صورَ َوانُ رَ ي  قَ ال  طي ُتع   -1
 ل واِن الزَّاِهَيِة.ُرسوماِتِهم  ِبال َ  وابط فاُل َخضَّ ال َ  -2                   .هِ ضِ ر  أَ بِ  ي  طينِ س  لَ فِ ال   ةَ القَ عَ َاءُ َدبال ُ  زَ رَ ب  أَ  -2
 َعتيِق.َبي ِت ال  ِبال   ناُطف   -3                    .وانِ رَ ي  قَ في ال   ةُ عامَّ ال  َباتُ تَ ك  مَ ال   تِ رَ شَ تَ ن  اِ  -3
 : يا بيساُن، ِإن ا ُمَتيَّماِن.االش اِعراِن َردَّد -4            .باتاتِ النَّ  دِ وائِ فَ  ن  ًا عَ ي  ب  ثًا طِ ح  بََ تانِ مَ عالِ ال   تِ رَ ج  أَ  -4
 .وانِ رَ ي  قَ ال   ةَ دينَ مَ  ي  بِ رَ عَ ال   بِ رِ غ  مَ ال   نَ مِ َسونَ ارِ الد   دَ صَ قَ  -5

ََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َالتَ *َ ْنَأأْجل  َاْلم عأل م َمأعأَالط لأبأة َاْلأْمث لأةأَب الط ريقأة َاالْست ْقرائ ي ة ؛َم  َ.لَ فاعَ الََْةَ دَألىَقاعَ إ ََلَ صَ وَأي ناق ش 

: َنأْستأْنت ج 
   نِ ي  يَّ ساسِ ال َ  ةِ ليَّ ع  فِ ال   ةِ لَ م  جُ ال   يِ نَ ك  رُ  دُ حَ أَ  وَ هُ ، وَ لِ ع  فِ ال  بِ  لى َمن  قامَ عَ  لُّ دُ يَ  فوعٌ ر  مَ  مٌ س  اِ  :لُ فاعِ ال. 
  ِلِ فاعِ ال   رِ وَ صُ  ن  م: 

 .(مُ الِ الس   رِ كَّ ذَ مُ ال   عُ م  ، جَ مُ الِ الس   ثِ نَّ ؤَ مُ ال   عُ م  ، جَ سيرِ ك  التَّ  عُ م  ى، جَ ن  ثَ مُ ، ال  دُ رَ ف  مُ )ال   :رُ اهِ الظ   مُ االس   -أ
 .(ةِ ماعَ جَ ال   ، واوُ نِ ي  نَ االث   فُ لِ ، أَ لينَ فاعِ ، نا ال  ةُ كَ ر  حَ تَ مُ ال   عِ ف  الرَّ  )تاءُ  :لُ صِ تَّ مُ ال   ميرُ الضَّ  -ب

  َذا كانَ إِ  فُ لِ ال َ وَ ، اً مسالِ  ثٍ نَّ ؤَ مُ  عَ م  جَ  و  ، أَ سيرٍ ك  تَ  عَ م  جَ  و  دًا، أَ رَ ف  مُ  ذا كانَ إِ  ةُ مَّ الضَّ ) :لِ فاعِ ال   عِ ف  رَ  ةُ المَ ع 
 (.اً سالم رٍ كَّ ذَ مُ  عَ م  جَ  ذا كانَ إِ  الواوُ وَ ى، ن  ثَ مُ 

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََةَ ي َوَ غَأاللَ َدَ واعَ قَأالَْ:َعَ ْرَفَأالَْ
َ

 
 

َََ:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  ل  َاْلفاع 
َصَ صَأحَ 3َ:َصَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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َ
َ
َ

َالت ْدريباتَ 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

بأي ْنَصورأتأهَ ةَ يَأتَ الَلَ مَأجَ فيَالََْلَأفاعَ الََْدَ دَ حَأَ-1 َ:،َوأ
 (                )           .بِ واجِ ال   داءِ أَ لى ميُذ عَ ل  ُص الت  رِ ح  يَ  -أ

 (                )                 .م  هِ هاداتِ شَ بِ  قونَ و  فَ تَ مُ ال   حَ رِ فَ  -ب
 (               )           .ةٍ يَّ لِ بَ جَ  ةٍ لَ ح  قاُء في رِ دِ ص  ال َ  كَ رَ تَ ش  اِ  -ج
 (              )                 ى".وَ ق  التَّ وَ  ر  بِ ى ال  لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَ وَ " -د
َ(             .                )           ةً عَ تِ م  ًة مُ يَ واُت رِ أ  رَ قَ  -هـ
َاْلت يأة ،فيَالََْلَأفاعَ الََْدَ دَ حَأَ-2 مأل  َ:َةَأيَ رابَ عَْالَْ َهَ تَأالمَأعَأبأي ْنَوَأَج 
  .  طينَ س  لَ فِ  طَ س  وَ  ُس د  قُ ال   عُ قَ تَ  -أ

 .شوعٍ خُ بِ  الةَ الصَّ  نُ مِ ؤ  مُ ي ال  د  ؤَ يُ  -ب
 .ناءِ ب  ال َ  فوسِ في نُ  ةَ بيلَ النَّ  مَ يَ قِ ال   دانِ والِ ال   ُس رِ غ  يَ  -ج
 ا.نسِ دارِ في مَ  باتُ تَ ك  مَ ال   تِ رَ شَ تَ ن  اِ  -د

 . ةٍ يَّ سِ رَ د  مَ  ةٍ لَ ح  في رِ  فاِئزونَ ال   كَ رَ تَ ش  اِ   -ه
 

َةَ يَ رابَ عَْالَْ َهَ تَ المَأعَأَلَ فاعَ الَْ
ََ
ََ
ََ
ََ
ََ

ََ
ََ
َ

َ

َال :فاعَ َكونَ يَأَثَ يَْحَأبَ َكَأشائَ ْنَإ ََنَْمَ َةَ لأَمَْتيَفيَجَ أَْاَيَأمَ مَ َرَ ظاهَ َمَ اسََْلَ كَ َفَْظَ وَأَ-3
 --------------------------------------------------------: الميذُ التَّ   -أ

   ------------------------------------------------------- :عونَ دِ ب  مُ ال   -ب
  ------------------------------------------------------: ضاتُ ر  مَ مُ ال   -ج
   --------------------------------------------------------: يانِ قاضِ ال   -د

   ---------------------------------------------------------: ةُ مَ فاطِ  -ه
َ

َ

َي:ْأتانيَفيماَيَأالثَ َمودَ عَأفيَالََْلَ فاعَ الََْةَ صورَأ،َبَ لَ وَ اْلَأَمودَ عَأفيَالََْةَألأَمَْجَ الََْلَ صَ َ-4
 لِ فاعِ ال   ةُ صورَ                                                       ةُ لَ م  جُ ال               

 (      نِ ي  نَ االث   فُ لِ )أَ  لٌ صِ تَّ مُ  ميرٌ ضَ                                .راثِ ح  مِ ال  بِ  َض ر  ثوا ال َ رَ حَ  الحونَ فَ ال   -أ
 (      ةُ كَ ر  حَ تَ مُ ال   عِ ف  الرَّ  )تاءُ  لٌ صِ تَّ مَ  ميرٌ ضَ                        .ناداتِ قَ تَ ع  مُ نا وَ مِ يَ قِ  ن  عَ  فاعِ نا في الد  ل  سَ ب  تَ س  اِ  -ب
 (      لينَ فاعِ )نا ال   لٌ صِ تَّ مُ  ميرٌ ضَ             .ةِ سَ رَ د  مَ في ال   ةِ بيئَ لى ال  عَ  ةِ ظَ حافَ مُ ل  ٍة لِ لَ م  ُت في حَ ك  رَ تَ ش  اِ  -ج
َََََََ(ةِ ماعَ جَ ال   )واوُ  لٌ صِ تَّ مُ  ميرٌ ضَ                        .ريقِ فَ ل  لِ  رِ ص  النَّ  قيقِ ح  تَ لِ  ةً طَّ د ا خُ عَ أَ  بانِ ر  دَ مُ ال   -د
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َ:ةَأحيحَأالصَ َةَأجابَأالَْ َرَ تَأخَْ:َاَ يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-5
 :هان  مِ  رٍ وَ صُ  ةِ دَّ لى عِ عَ  لُ فاعِ تي ال  أ  يَ أ.  

 ( قَ بَ ما سَ  لُّ د. كُ                لينَ فاعِ ج. نا ال            ةِ ماعَ جَ ال   ب. واوُ          دُ رَ ف  مُ ال   مُ )  أ. االس      
 (.باراةِ مُ ال  بِ  قونَ سابِ تَ مُ ال   )فازَ : ةِ لَ م  جُ في ال   لِ فاعِ ال   عِ ف  رَ  ةُ المَ ب. عَ  

 (   فُ لِ د. ال َ                     واوُ ج. ال                    ةُ مَّ ب. الضَّ                  َفت َحةُ )  أ. ال      
 . لِ زِ ن  مَ ال   ميمِ ص  في تَ  -------- عَ دَ ب  ج. أَ  

 عًا (+ ب مَ  د. أ               ساتُ دِ ن  هَ مُ ج. ال              سونَ دِ ن  هَ مُ ب. ال              سينَ دِ ن  هَ مُ )  أ ال      
لَ في ال   لِ فاعِ ال   عِ ف  رَ  ةُ المَ د. عَ    (.ظيمِ عَ ال   رِ ج  ال َ بِ  قانِ د  صَ تَ مُ ال   )فازَ  :ةِ ُجم 

َرةُ ال  ج.                     واوُ ب. ال                   ةُ مَّ ) أ. الضَّ       (  فُ لِ د. ال َ                     َكس 
  :وَ هُ  ةِ لَ م  جُ في ال   لُ فاعِ . ال  رِ ي  خَ ال   لِ مَ لى عَ موا إِ دَّ قَ تَ ه. 
 ( ةِ ماعَ جَ ال   د. واوُ                     لِ مَ ج. عَ            بٌ غائِ  ميرٌ ب. ضَ                رُ ي  خَ ) أ. ال      

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َال :َفاعَ َكونَ تَأَثَ يَْحَأبَ َلَ مَأفيَجَ َةَأيأَتَ اْلََماتَ ل َكَأالََْفَ ظَ :َوَأيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ.6
 --------------------------------------------------------- :بيبانِ الطَّ  -
 ----------------------------------------------------------: انُ ن  فَ ال   -
 ------------------------------------------------------- :دونَ جاهِ مُ ال   -
 --------------------------------------------------------- :باتُ الِ الط   -
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َلى:عَأَراَ قادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 .هِ بِ  عولِ ف  مَ لى ال  إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -1
 .هِ بِ  عولِ ف  مَ ال   رِ وَ لى صُ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -2
 .ةِ فَ لِ تَ خ  مُ ال   هِ رِ وَ في صُ  هِ بِ  عولِ ف  مَ ال   بِ ص  نَ  الماتِ لى عَ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -3
ظيفُ  -4 ظيفاً  هِ بِ  عولِ ف  مَ ال   َتو   حيحًا. صَ  َتو 

َ

   َ
َةَ لأَثَ مَْاْلَأ

 
 
 
 

َةَ شَأناقَأمَ الَْ
 
 
 

َاالْست ْنتاجَ 
 
 
 
 
 
 

 

 باهاأَ ها فَ الدُّنا بِ  موهُ الٍد                ساوَ بِ لِ  صاً لِ خ  مُ  َرِحَم اللُ  -1
   ن  ي  تَ حينًا آهَ  ةَ هَ ال   لُ سِ ٍع            ُتر  ٍب موجَ ل  قَ كي بِ ب  تَ  ت  سَ لَ جَ  -2
 .ساءِ الن   نَ مِ  اتِ باِدر مُ ال   ةُ لَ و  عى الدَّ ر  تَ  -3
 .هُ ن  عَ  اللُ  يَ ضِ ، رَ زيزِ عَ ال   دِ ب  عَ  نِ ب   رَ مَ عُ  ةِ ليفَ خَ ال   لَ و  حَ  نِ ي  ثَ ح  بَ د ُت دَ ع  أَ  -4
 .ةِ طولَ بُ ال   هاءِ تِ ان   دَ ع  بَ  بينَ عِ الال  ئيُس الرَّ  حَ صافَ  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ.ةَ دَأقاعَ لىَالَْإ ََلَ صَ وَأالتَ َلَ جَْأأََنَْ؛َمَ ةَ يَ رائَ قَْتَ االسََْةَ ريقَأالطَ بَ َةَ بأَلَأالطَ َعَأمَأَةَألأَثَ مَْاْلَأَمَ ل َعَأمَ الََْش َناقَ *َيَ 

 هِ بِ  عولُ ف  مَ ال  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 

  لُ ع  فِ ال   هِ ي  لَ عَ  عَ قَ لى َمن  وَ عَ  لُّ دُ يَ  صوبٌ ن  مَ  مٌ س  اِ                               
 

 (  رُ اهِ الظَّ  مُ )االس   هِ بِ  عولِ ف  مَ ال   رِ وَ صُ  ن  مِ                                
َ
 
    مُ الِ الس   رِ كَّ ذَ مُ ال   عُ م  جَ      مُ الِ الس   ثِ نَّ ؤَ مُ ال   عُ م  جَ         سيرِ ك  التَّ  عُ م  جَ      ى       ن  ثَ مُ ال                   دُ رَ ف  مُ ال        
   
 َََََياءِ ال  بِ ُين َصُب       ِة    َكس رَ ال  َفت َحِة          ُين َصُب بِ ال  ُين َصُب بِ         اءِ يَ ال  بِ ُين َصُب          ةِ حَ ت  فَ ال  بِ  بُ صَ ُين    

َ
َ يباتَ َردَْتَ ال

َ:هَ رابَ عَْإ ََةَأالمَأعَأَدَْدَ حَأ،َوَأهَ ب ََعولَأفَْمَأالََْجَ رَ خَْتَأسَْا ََ-1
 .               )                (ةً ماعَ جَ  الةَ الصَّ  مُ لِ س  مُ ي ال  د  ؤَ يُ  -أ

 .           )                (نِ ي  دَ هِ تِ ج  مُ ال   نِ ي  بَ الِ الط   مُ ل  عَ مُ ال   أَ كافَ  -ب

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََةَ ي َوَ غَأاللَ َدَ واعَ قَأالَْ:َعَ ْرَفَأالَْ
َ

َ
 

 

َب ه َََ:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  َاْلمأْفعول 
َصَ صَأحَ 3َ:َصَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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 .              )                (عانَ ج  الشُّ  نودَ جُ ال   ةُ لَ و  الدَّ  مُ ر  كَ تُ  -ج
 . )                (لِ مَ عَ ال   راقِ و  أَ  ويرِ ص  في تَ  ماتِ ل  عَ مُ ُت ال  د  ساعَ  -د

َ)                (   . ةٍ يَّ دِ ق  نَ  زَ وائِ جَ بِ  قينَ و  فَ تَ مُ ال   ةُ كَ رِ الشَّ  تِ صَّ خَ  -ه
َ

َ

َتي:َأَْفيماَيَأَبَ ناسَ مَ َهَ ب ََعولَ فَْمَأبَ َراغَأفَأالََْلأَ مَْا ََ-2
 --------------------ُل ف  الط   بَ َشرِ  -أ

 ------------------- ةُ لَ و  الدَّ  تِ مَ رَّ كَ  -ب
 .                باراةِ مُ ال   هاءِ تِ ان   دَ ع  بَ  --------ئيُس َح الرَّ صافَ  -ج
 .                  ريمِ كَ ال   آنِ ر  قُ ال   -----------------رُ بَّ دَ تَ نَ  -د

 .مونِ ي  اللَّ  -------------يُّ تانِ س  بُ ُف ال  طِ ق  يَ  -ه
َ. نِ ي  تَ عَ تِ م  مُ  -------------------ُت أ  رَ قَ  -و

َ

َ

َ:هَ عوال َبَ فَْمَأَكونَ تَأَثَ يَْحَأبَ َلَ مَأفيَجَ َةَأيأَتَ اْلََماتَ ل َكَأالََْفَ ظَ وَأَ-3
 ---------------------------------------------------------: عينَ زارِ مُ ال   -أ

 ---------------------------------------------------------- :لَ ق  حَ ال   -ب
 -------------------------------------------------------- :بيباتِ الطَّ  -ج
 ---------------------------------------------------------- دًا:مَّ حَ مُ  -د

َ:م َزَألَْماَيَأَرَْيَ غَأوَأَيماَيأْأتي،فَعَ مَْجَأالَْىَوَأن َثَأمَ لىَالَْإ ََد َرَأفَْمَ الََْنَأمَ َةَأطوطَأخَْمَأالََْماتَ ل َكَأالََْلَ وَ حَأَ-4
 .قيرَأفَأالَْ يَ نَ غَأالَُْد ساعِ يُ  -أ

  ------------------------------------------------------------- ى:ن  ثَ مُ ال  
َ------------------------------------------------------------- :عُ م  جَ ال  

 .ةَأدَأهَ تَأجَْمَ الََْةَأبَأالَ الطَ َةَ مَأل َعَأمَ الََْتِ أَ كافَ  -ب
  ------------------------------------------------------------- ى:ن  ثَ مُ ال  
 ------------------------------------------------------------- :عُ م  جَ ال  
َ:َةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْيَ ن ْحوَ الَأَأطَأخَأالََْحَ حَ صَأَ-5
 --------------------           روعاَت.ز  مَ ال   حُ ال  فَ قى ال  سَ  -أ

 --------------------          . سانِ ر  ُب الدَّ الِ الط   بَ تَ كَ  -ب
 --------------------.               مونَ لِ س  مُ ال   اللُ  مَ حِ رَ  -ج
 --------------------               ٌس. ر  ميُذ دَ ل  الت   بَ تَ كَ  -د

 --------------------  . فِ حَ ت  مُ لي في ال   ديقانِ ُت صَ ي  أَ رَ  -ه
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َ:َيَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-6 ْعراب ي  ْكمأَالْ  َاْلح  َ:للمفعولَبهَالمخطوطَفيَكلَجملةَ،وحددَعالمةَإعرابهبأي ن 
 ------------------------------------------        .ةً ديدَ جَ  ةً اسَ ر  كُ ُت ي  رَ تَ ش  اِ  -أ

 ------------------------------------------    .مينَ ل  عَ مُ ال  ُب ال  الطُّ  رَ كَ شَ  -ب
   ------------------------------------------           .ساتِ دِ ن  هَ مُ ال  ُت ي  أَ رَ  -ج
 ------------------------------------------   .شوشٍ بَ  هٍ ج  وَ بِ  مَ ل  عَ مُ ال  ُت ل  قابَ  -د

 َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ:ةَ يأَتَ اْلََة َرأَقَْفَ الََْنَأمَ َهَ ب ََعولَأفَْمَأالََْجَ رَ خَْتَأسَْ:َاَ يَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-7
 اللِ تِ ماِت االح  لُ ظُ  ونَ ي  طينِ س  لَ فِ عاني ال  ه، يُ تُ صالَ أَ وَ  اريخِ الت   قُ بَ ها عَ ن  فوُح مِ ، يَ ُض ابِ الن   ةِ يَّ بِ رَ عَ ال   ةِ مَّ ُب ال ُ ل  طيُن قَ س  لَ فِ  
 .لَّ جَ وَ  زَّ عَ   للِ ال  كوَع إِ الرُّ  فُ رِ ع  ال يَ الَم، وَ س  تِ ُف االس  رِ ع  ال يَ  بٌ ع  شَ  ينَ ي  طينِ س  لَ فِ نَّ ال  ، إِ هُ روتَ بَ جَ وَ 

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

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

ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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  َ

 

َتأذأك رَْ
 

   ةٌ يَّ لِ ع  فِ وَ  ةٌ يَّ مِ س  : اِ عانِ و  نَ  ةُ لَ م  جُ ال. 
   رٌ م  أَ وَ  عٌ ضارِ مُ : ماٍض وَ واعٍ ن  أَ  ةُ الثَ ثَ  لُ ع  فِ ال  . 
  َلُ فاعِ ال  وَ  لُ ع  فِ ما: ال  هُ  نِ ي  يَّ ساسِ أَ  نِ ي  نَ ك  رُ  ن  مِ  ةُ يَّ لِ ع  فِ ال   ةُ لَ م  جُ ال   نُ وَّ كَ تَ ت. 
  ُبُ ص  النَّ  هِ بِ  عولِ ف  مَ ال   مُ ك  حُ ، وَ عُ ف  الرَّ  لِ فاعِ ال   مُ ك  ح. 
   ةِ يَّ لِ ع  فِ ال   ةِ لَ م  جُ ال   التِ م  كَ مُ  نَ مِ  هِ بِ  عولُ ف  مَ ال. 

َ

َ يباتَ َردَْتَ ال

 :ةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْطَ خَأَهَ تَأحَْتَأَلَ عَْفَ َلَ كَ َعَأْوَنَأَنَْي َبَأَ-1
 (             )                    ها.  اءَ نب  أَ  مُّ ال ُ  دُ ساعِ تَُ -أ

 .                 )                    (رينَ خَ ال   مِ رِ تَ ح  اِ  -ب
 . )                    (ميلٍ جَ  ط  خَ بِ  َس ر  ميُذ الدَّ ل  الت   بَ تَ كَ  -ج
 (            .  )        اَش ش  غَ ال   رَ اجِ الت   اُس الن   بُّ حِ يُ ال  -د

ِلمينَ  د  ساعِ  -ه  )                    (         . ُفَقراَء ال ُمس 
 .         )                    (ةً يَ عالِ  ق  حَ ال   ةَ رايَ  عوافَ ر  اِ  -و

َ

َ

 :َةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالَْاْلمأْخطوطأَََعَأضارَ مَ الََْلَأعَْفَ الََْطَ بَ ضَْا ََ-2
 --------------------------      نا.الدِ لى بِ إِ  مينَ قادِ ال   يوفِ الضُّ بِ  بح  رَ نُ  -أ

 --------------------------              باتي.واجِ  داءِ في أَ  رص  قَ أُ  ن  لَ  -ب
 --------------------------  .تاجينَ ح  مُ ال   ةِ دَ ساعَ مُ  ن  عَ  واِلدي رخَّ أَ تَ يَ  م  لَ  -ج
 --------------------------                .اً ن  سِ  كَ ن  مِ  رُ بَ ك  َمن  أَ  مرِ تَ ح  تَ لِ  -د

 --------------------------          ها.قاتِ و  في أَ  الةِ لى الصَّ عَ  ظحافِ أُ  -ه
َََ-------------------------َني.طَ وَ  ضِ ر  لى أَ عَ  مانٍ أَ بِ  عيشأَ  ن  أَ  ب  حِ أُ  -و
َ
َ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََةَ ي َوَ غَأاللَ َدَ واعَ قَأالَْ:َعَ ْرَفَأالَْ
ََ

َ
 

 

لىَتأْدري:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَأ َعام ة َعأ بات 
دَالس اب قأة َََ َاْلقأواع 

َتانَ صَ حَ :َصَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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َ

َ

َ كَ َدَْدَ حَأَ-3 َاْلت يأة ،َهَ بَ َعولَ فَْمَأالَْوَأَلَ فاعَ الََْنَأمَ َال  مأل   َ:ماهَ نَْمَ َلَ كَ َةَأصورَأبأي ْنَوَأَفيَاْلج 

َهَ تَ صورَأَهَ ب ََعولَ فَْمَأالََْهَ تَ صورَأَلَ فاعَ الََْةَ لأَمَْجَ الََْمَ 
 أ

 ب
 ج
 د
َه

 .قولِ حُ ال   نَ مِ  مارَ الث   عونَ زارِ مُ ال   فَ طَ قَ 
 .باتِ واجِ ال   ل  َب في حَ ال  ُت الطُّ د  ساعَ 

 واَء.ريُض الدَّ مَ ال   بَ رِ شَ 
 .مالِ ال  بِ  نِ ي  قيرَ نا فَ د  ساعَ 

َ.عاتِ دِ ب  مُ ُة ال  لَ و  الدَّ  تِ مَ رَّ كَ 

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

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

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

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

َ:َنَ يَْسَأوَْقَأالََْنَأْيَبَأَلوبَ طَْمَأالََْبَأسَأحَأَبَْجَ أأََ-4
 ى(ن  ثَ مُ  لٌ )فاعِ    ساًء. مَ  ةِ لَ ح  الر   نَ مِ  --------- عادَ  -أ

 (مٌ سالِ  رٍ كَّ ذَ مُ  عُ م  جَ  هِ بِ  عولٌ ف  .  )مَ َمل َعبِ في ال    ---------ُت ل  قابَ  -ب
 (م  لضَّ لى اعَ  ي  نِ ب  ماٍض مَ  لٌ ع  )فِ  .  ةِ كَ رَ ع  مَ في ال   ---------- نودُ جُ ال   -ج
 (آِخِرهِ  طِ ب  ضَ  عَ مَ  صوبٌ ن  مَ  عٌ ضارِ مُ  لٌ ع  )فِ    . باتِ واجِ ال   ل  في حَ   --------- ن  لَ  -د

 (آِخِرهِ  طِ ب  ضَ  عَ مَ  رٍ م  أَ  لُ ع  )فِ   لومًا. ظ  مَ  و  مًا أَ ظالِ  خاكَ أَ  -------- -ه
 (آِخِرهِ  طِ ب  ضَ  عَ مَ  زومٌ ج  مَ  عٌ ضارِ مُ  لٌ ع  )فِ  .  وءِ الس   قاءِ فَ رُ  ن  عَ  ------------ـلِ  -و
َليها:تيَتَأالَ َةَألأَئَ سَْاْلَأَبَ جَ أأََمَ ثَ َ،ةَأيأَتَ اْلََةَأعَأطَْقَ الََْأ َرأَقَْا ََ:يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-5
َالَْم َيَ ْلَعَ الَََْ َمَ ْلَعَ الَْبَ ،َفَأالقَ خَْاْلَأَمَأكارَ مَأَبَأسَ تَأكَْتَأ،َوَأمَأْلَعَ الََْبَأل َطَْتَأَنَْلىَأَأعَأَْصَرَ احَْ،َفَأفوسأَالنَ َبَ ذَ هَأيَ ،َوَألوبَأقَ نير 
َ.كَأرَ دَْلوَقَأعَْيَأ،َوَأكَأن َأَْشَأَعَ فَ تأَرَْيأََالقَ خَْاْلَأوَأ
 ---------------------------------------------------- ن  عَ  ةُ رَ ق  فِ ال   ثُ دَّ حَ تَ تَ  -أ

 ( ءِ ر  مَ ال   ةُ زينَ  القُ خ  ال َ  – مِ ل  عِ ل  ا بُّ حُ  – القِ خ  ال َ وَ  مِ ل  عِ ال   ةُ يَّ م  هَ أَ  – مِ ل  عِ ال   مالُ ) جَ  :ةِ قَ ابِ الس   ةِ رَ ق  فِ ل  لِ  ُعن وانٍ  بُ سَ ن  أَ  -ب
 --------------------: (نيرُ يُ ) ضادَّ ، مُ  ----------------- :(القِ خ  ال َ ) دَ رَ ف  مُ  :هاتِ  -ج

  --------------------: (مُ ل  عِ )ال   عَ م  ، جَ  ------------------ :(بُ ذ  هَ يُ ) فَ رادِ مُ   
 ------------------------------ .ةٍ فيدَ مُ  ةٍ لَ م  في جُ  يَّ وِ غَ اللُّ  كيبَ ر  التَّ  فِ ظ  وَ  .لى(عَ  ص  رِ ح  )اِ  -د

 ---------------------------------- .بيرِ ع  في التَّ  مالَ جَ ال   حِ ض  وَ  .(لوبَ قُ ال   نيرُ يُ  مُ ل  عِ )ال   -ه
 :ةِ رَ ق  فِ ال   نَ مِ  ج  رِ خ  تَ س  اِ  -و
 ------------------صوبًا: ن  عًا مَ ضارِ اًل مُ ع  فِ    ،   ---------------فوعًا: ر  عًا مَ ضارِ اًل مُ ع  فِ 
 --------------------------: هِ عواًل بِ ف  مَ   ،    ----------------------: رٍ م  أَ  لَ ع  فِ 

6-ََ: جَ دَ خَْتَأسَْمَ َ،رَ طَ سَْأأََةَ سَأمَْخَأَدودَ فيَحَ َكَأتَأسَأرَأدَْمَأَفَْصَ الن شاط َاْلبأْيت ي  مأال َوَأَةَ يَ مَ ال َاسَْمَأماَ  َ.ةَ بَأناسَ مَ َةَ ي َل َعَْفَ ج 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------َ
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َدافَ هَْاْلَأ

 

 لى:عَ  راً قادِ  بُ الِ الط   كونَ يَ  ن  أَ  بُ جِ يَ  سِ ر  الدَّ  ةِ هايَ في نِ 
 .ةِ صولَ و  مَ ال   ماءِ س  لى ال َ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -1
صوَلةِ  ،المٍ بِ  بُ تَ ك  تي تُ الَّ  ةِ لَ صو و  مَ ال   ماءِ س  ال َ  نَ ي  بَ  ف ريقُ التَّ  -2 ماِء ال َمو  َس   بُ تَ ك  تي تُ الَّ  َوال 
  .نِ ي  المَ بِ 

 َ

 

دأةَ  َاْلقاع 
 

  َ ذينَ الَّ ، تيالَّ ، ذيالَّ : يَ هِ  ةٍ دَ واحِ  المٍ بِ  بُ تَ ك  تي تُ الَّ  ةُ صولَ و  مَ ال   ماءُ س  ال. 
  ُرِ كَّ ذَ مُ ال   عِ م  جَ ل  لِ  (ذينَ الَّ )، وَ ثِ نَّ ؤَ مُ ال   ردِ ف  مُ ل  لِ  (تيالَّ )، وَ رِ كَّ ذَ مُ ال   دِ رَ ف  مُ ل  ( لِ ذيالَّ ) صولُ و  مَ ال   مُ االس   لُ مَ ع  تَ س  ي. 
   َ صوَلُة ال   ماءُ س  ال  .ئيالال  ، واتياللَّ ، تيالال  ، تانِ اللَّ ، ذانِ اللَّ : يَ هِ  نِ ي  المَ بِ  بُ تَ ك  تي تُ الَّ َمو 
   ُم ال َتع َمُل االس  صوُل ُيس  تي)، وَ ثِ نَّ ؤَ مُ ال  ى ُمثَن  ِلل  ( اللَّتانِ )، وَ رِ كَّ ذَ مُ ى ال  ن  ثَ مُ ل  ( لِ اللَّذانِ )َمو  ئي، اللَّواتي، الال  ( الال 

    . ُمَؤنَّثِ ال   عِ م  جَ لِ 
 صوالال   انِ االس م  اتَي نِ ِبه نِ المَ ع  تَ س  يُ ، وَ عِ ف  الرَّ  حاَلةِ  يفِ  تَي نِ ورَ الص   اتَي نِ هبِ  النِ مَ ع  تَ س  يُ ( اللَّتانِ ، اللَّذانِ ) نِ َمو 

ورَ  َََ.ر  جَ ال  وَ  بِ ص  النَّ  يِ ( في حاَلتَ ينِ تَ الل  ، نِ ي  ذَ اللَّ ) تَي نِ الص 
َ

َ يباتَ َردَْتَ ال

َ:ةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْةَ صولَأوَْمَأالََْماءَ سَْاْلَأَتَأحَْتَأَا َطَ خَأَعَْضَأَ-1
 .نِ طَ وَ ال   ب  لى حُ ها عَ الدَ و  ي أَ ب  رَ تي تُ الَّ  مَّ ال ُ  مُ رِ تَ ح  أَ  -أ

 .باقِ كا في الس  رَ تَ اش   ذانِ اللَّ  بانِ عِ الال   جاءَ  -ب
 .تانِ يَّ هِ ما شَ هُ بُّ حِ أُ  تانِ اللَّ  تانِ هَ فاكِ ال   -ج
 ."ونَ عُ اشِ خَ  م  هِ تِ اَل ي صَ فِ  م  هُ  ينَ ذِ الَّ  ،ونَ نُ مِ ؤ  مُ ال   حَ لَ ف  أَ  د  عالى: "قَ تَ  قالَ  -د

َمُ مَ صَ  هِ تي َمن  بِ املِ كَ  ت  عَ مَ س  أَ بي      وَ دَ لى أَ مى إِ ع  ال َ  رَ ظَ ذي نَ نا الَّ أَ  -ه
َ

َ

َ(واتيَاللَ َ–َذينَأالَ َ–َتانَ اللَ َ–َذانَ اللَ َ–ذيَ)َالَ :بَ ناسَ مَ هاَالَْكانَ فيَمَأَةَأيأَتَ اْلََةَأصولَأوَْمَأالََْماءَأسَْاْلَأَعَ ضَأَ-2
 .م  هِ ضِ ر  لى أَ عَ  ظونَ حافِ يُ  -------- عينَ زارِ مُ ال   بُّ حِ أُ  -أ

 .نَّ هُ فالَ ط  أَ  نَ د  قَ فَ  -------- ساءُ الن   تِ رَ بَ صَ  -ب
 .مُ ل  عَ مُ ما ال  هُ رُ د  قَ يُ  ماهُ بَ واجِ  يانِ د  ؤَ يُ  -------- انِ ميذل  الت   -ج
 ما.هُ روسَ دُ  رانِ ذاكِ تُ  -------- تانِ بَ الِ الط   تِ حَ جَ نَ  -د

   .فَ دَ هَ ال   لَ جَّ سَ  -------- بَ عِ ُت الال  ح  صافَ  -ه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ:ََبَ ناسَ مَ الََْصولَ وَْمَأالََْمَ االسَْبَ َراغَأفَأالََْلأَ مَْا ََ-3
 ها.تِ رامَ لى كَ عَ  ظُ حافِ تُ  -------- تاةَ فَ ال   اُس الن   مُ رِ تَ ح  يَ  -أ

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََََالءَ مَْالَْ :َعَ ْرَفَأالَْ
َ

َ
 

ََ:سَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  ك تابأة َاْلأْسماء 
َاْلمأْوصولأةَ 

َتانَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

 ة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ ِلمادَّ 
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 . هِ لِ مَ في عَ  ُص لِ خ  يُ  ----------- لُ عامِ ني ال  بُ جِ ع  يُ  -ب
 .   كانِ بارَ مُ  َمديَنةِ في ال   --------- دانِ جِ س  مَ ال   -ج
 .    رينَ صِ تَ ن  مُ  ةِ كَ رَ ع  مَ كوا في ال  شارَ  -------- طالُ ب  ال َ  عادَ  -د

 َََََََََََََََََََََََََََََََ.شيطاتٌ نَ  نَ ل  مَ ع  يَ  ---------- ساءُ الن   -ه
َاْلت يأةَ َطَ هاَخَأتَأحَْتيَتَأالَ َماتَ ل َكَأفيَالََْأأَطَأخَأالََْبَ وَ صَأَ-4ََ مأل  َ:نَ يَْسَأوَْقَأالَْهاَبينَتَأتابَأْدَكَ عَ أَأ،َوَأفيَاْلج 

 .             )                    (ةَ ريمَ كَ ال   القَ خ  ني ال َ مَ لَّ عَ  لذيالَّ  وَ بي هُ أَ  -أ
 .  )                    (ةِ راسَ في الد   نَ ق  وَّ فَ تَ  واتيالَّ  باتِ الِ الط   ةُ ديرَ مُ ال   تِ مَ رَّ كَ  -ب
 .     )                    (فالَ تِ روا االح  ضَ حَ  لذينَ الَّ  يوفِ لى الضُّ ُت عَ م  لَّ سَ  -ج
 )                    (   .       ةِ بَ تَ ك  مَ ال   نَ ني مِ ت  بَ جَ ع  أَ  لتيالَّ  بَ تُ كُ ُت ال  ي  رَ تَ ش  اِ  -د

َ)                    (  .    ي  عِ افِ الش   مامِ ل ِ ما لِ هُ تُ أ  رَ قَ  ذانِ الَّ  تانِ ي  بَ ني ال  بَ جَ ع  أَ  -ه

َ

َ

َََ:ةَأحيحَأالصَ َةَأجابَأالَْ َرَ تَأخَْا ََ:يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-5
 :ت  ذا كانَ إِ  ةٍ دَ واحِ  المٍ بِ  ةُ صولَ و  مَ ال   ماءُ س  ال َ  بُ تَ ك  تُ  -1
 ثِ نَّ ؤَ مُ ى ال  ن  ثَ مُ ل  لِ  -د             َؤنَّثِ مُ ال   عِ م  جَ ل  لِ  -ج          رِ كَّ ذَ مُ ى ال  ن  ثَ مُ ل  لِ  -ب       ثِ نَّ ؤَ مُ ال   دِ رَ ف  مُ ل  لِ  -أ

 :ت  ذا كانَ إِ  نِ ي  المَ بِ  ةُ صولَ و  مَ ال   ماءُ س  ال َ  بُ تَ ك  تُ  -2
 رِ كَّ ذَ مُ ال   عِ م  جَ ل  لِ  -د            رِ كَّ ذَ مُ ى ال  ن  ثَ مُ ل  لِ  -ج           ثِ نَّ ؤَ مُ ال   دِ رَ ف  مُ ل  لِ  -ب        رِ كَّ ذَ مُ ال   دِ رَ ف  مُ ل  لِ  -أ

 دا:ًا ما عَ ي  الئِ م  إِ  ةٌ حيحَ صَ  ةُ يَ تِ ال   ةُ صولَ و  مَ ال   ماءُ س  ال َ  -3
 تي الَّ  -د                    تانِ اللَّ  -ج            واتي      الَّ   -ب     ذي           الَّ  -أ

 -صلى الل عليه وسلم –عاشوا مع النبي ---- صحابال نِ عَ  تُ أ  رَ : قَ ةَ لَ م  جُ ال   لُ مِ ك  ذي يُ الَّ  صولُ و  مَ ال   مُ االس   -4
 ذيالَّ  -د                    ذانِ اللَّ  -ج                  ذينَ الَّ   -ب               نِ ي  ذَ اللَّ  -أ

 .ةِ أَ ر  مَ ال   قوقِ حُ  ن  عَ  ثُ دَّ حَ تَ تَ  ----- ةَ قالَ مَ ُت ال  أ  رَ : قَ ةَ لَ م  جُ ال   لُ مِ ك  ذي يُ الَّ  صولُ و  مَ ال   مُ االس   -5
 تانِ اللَّ  -د                    واتياللَّ  -ج                نِ ي  تَ اللَّ   -ب                 تيالَّ  -أ

 :ةِ لَ م  جُ ال   مالِ ك  ِلِ  بُ ناسِ مُ ال   صولُ و  مَ ال   مُ . االس  نِ ي  تَ مَ خاصِ تَ تا مُ كانَ  ------ تانِ ن  بِ ال   تِ حَ صالَ تَ  -6
 تانِ اللَّ  -تي                    دوااللَّ  -تي                  جالَّ   -ب               ذانِ اللَّ  -أ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اْلَأدَ خَْتَأسَْمَ َ،كَأمَ ل َعَأمَ َلَ ضَْفَأَنَْفيهاَعَأَثَ دَ حَأتأَتَأَة َرأَقَْفَ َبَْتَ كَْا ََ:يَ ت َْيَبَأالََْشاطَ لنَ اَ-6 بأةَأَةَأصولَأوَْمَأالََْماءَأسَْماَ  َ.اْلم ناس 

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

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

  

َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َلى:عَأَراَ قادَ َبَ الَ الطَ َكونَأيَأَنَْأأََبَ جَ يَأَسَ رَْالدَ َةَ هايَأفيَنَ 
 ها.زِ م  رَ وَ  ةِ لَ فاصِ لى ال  إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -1
 .ةِ لَ فاصِ ال   عِ واضِ لى مَ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -2
  .هازِ م  رَ وَ  ةِ طَ ق  لى النُّ إِ  فِ رُّ عَ التَّ  -3
 ِإلى َمواِضِع النُّق َطِة. التََّعرُّفِ  -4

  

َةَ لأَثَ مَْاْلَأ
 )أ(
 
 
 
 )ب(
 

َةَ شَأناقَأمَ الَْ
 
 
 

َاالْست ْنتاجَ 
 

 ،لوبُ قُ ال   هُ لَ  لينُ تَ وَ  ،ةُ فَ ل  ال ُ  اسِ النَّ  نَ ي  بَ  دادُ ز  تَ وَ  ،ةُ دَ ئِ ف  ال َ  هِ تِ عَ ل  طَ رُّ بِ ُتسَ وَ  ،فوُس النُّ  هُ لَ  حُ رِ شَ ن  تَ ؛ فَ مضانُ رَ َتيأ  يَ  -1
 ضًا.ع  بَ  م  هُ ضُ ع  بَ  ئُ ن  ُيهَ وَ 
.بِ ق  أَ  ،رَ ي  خَ ال   يَ يا باغِ  -2  ل 
 . راءِ قَ فُ ال   ةِ دَ اعَ سَ لى مُ رًا عَ ي  خَ  اللُ  زاكِ جَ ، ةُ مَ اطِ يا فَ  -3
 .بِ جُّ عَ التَّ  ةُ المَ عَ وَ  ،هامِ ف  تِ االس   َعالَمةُ وَ  ،ةُ طَ ق  النُّ وَ  ،ةُ لَ فاصِ : ال  رقيمِ التَّ  الماتِ عَ  ن  مِ  -4
 

  ُةُ يَّ دِ بَ الَ  طينَ س  لَ فِ  ةُ مَ عاصِ ، وَ ماءِ الس   ةُ ابَ و  بَ  يَ هِ ، وَ ةٌ ريقَ عَ  ةٌ دينَ مَ  ُس د  الق. 
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َْمالئ ي ة دأة َالْ  َإ لىَاْلقاع  ل  ص  َالت وأ ْنَأأْجل  ؛َم  َاْلم عأل م َاْلأْمث لأةأَمأعأَالط لأبأة َب الت ْفصيل  .ي ناق ش  ََل لد ْرس 
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :جَ ت َْنَتَأسَْنَأ
   ها:ن  مِ  ةٍ دَّ عِ  عَ واضِ تي في مَ أ  تَ ( وَ )، زِ م  الرَّ ها بِ لَ  زُ مَ ُير   ةُ لَ فاصِ ال 

 ًا.ى تام  نً ع  ها مَ موعِ ج  في مَ  لُ ك  شَ تي تُ الَّ  ةِ لَ صِ تَّ مُ ال   ةِ صيرَ قَ ال   لِ مَ جُ ال   نَ ي  بَ  -أ
 نادى.مُ ال   دَ ع  بَ   -ب
 .هِ سامِ ق  أَ وَ  ءِ ي  الشَّ  واعِ ن  أَ  نَ ي  بَ  -ج

  ََُناها.ع  مَ  مَّ تي تَ الَّ  ةِ لَ م  جُ ال   وِ أَ  ةِ رَ ق  فِ ال   ةِ هايَ في نِ  عُ توضَ ( وَ ). زِ م  الرَّ ها بِ لَ  زُ مَ ُير   ةُ طَ ق  الن
َ

َ يباتَ َردَْتَ ال

َ:َفيماَيأْأتيَبَ ناسَ مَ هاَالَْكانَ (َفيَمَأَ.ََ،ََ)ََقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَعَْضَأَ-1
        ةُ أَ ر  جُ ال  وَ         ةُ جاعَ الشَّ وَ         مودُ : الصُّ ي  طينِ س  لَ فِ ال   فاتِ صِ  ن  مِ  -أ

                مَ لِ سَ فَ  تَ كَ سَ  و  أَ        مَ نِ غَ رًا فَ ي  خَ  دًا قالَ ب  عَ  َرِحَم اللُ  -ب
َ           تَ ل  َت فيما قُ ق  دَ صَ        بٍ با طالِ يا أَ  -ج

ََالسابع:َفَ الصَ 
َالءَ مَْالَْ َ:عَ ْرَفَأالَْ
ََ

َ
 

 

::َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  تاَالت ْرقيم  َعأالمأ
لأة َوأالن ْقطأة َََََََََََََََََََ َاْلفاص 

َةَ دَأواحَ َةَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ

   

  

  



 22 من 18 فحةص
 

َ

َ

ةَ Xوأعأالمأةأَ)،َةَ حيحَأالصَ َقيمَ رَْالتَ َةَ المَأعَأَمامَأأأََ(√)َةَأالمَأعَأَعَْضَأَ-2 طأأ َفيماَيأْأتيَ(َأأمامأَعأالمأ َاْلخأ َ:َالت ْرقيم 
 (  .)  ةٌ ذيلَ رَ  لُ خ  بُ ال  ( وَ  ،)  ةٌ ضيلَ فَ  ةُ فَّ عِ ( ال       )   -أَ

 ) . ( طينَ س  لَ فِ  ةُ مَ ما عاصِ (      )  -ب
 ) ؟ (  بيعَ الرَّ  لَ مَ ج  ( ما أَ       ) -ج
َ) ، (  ُس م  اللَّ ) : ( وَ  قُ و  الذَّ : ( وَ  ) مُّ الشَّ ) : ( وَ  عُ م  ) ، ( السَّ  ُس م  خَ ال   واسُّ حَ ( ال       )   -د

َ

َ

ََ:ةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ ).(َفيَالََْةَ طَأقَْالنَ )،(َوَأَةَ لَأفاصَ الََْعَ ضَْوَأَبَأبَأسَأَنَْي َبَأَ-3
 ------------------------ .هامِ ف  تِ االس   ةُ المَ عَ ، وَ ةُ لَ فاصِ ال  ، وَ ةُ طَ ق  : النُّ قيمِ ر  التَّ  الماتِ عَ  ن  مِ  -أ

 ---------------------------------------- .ُكن تَ ما ثُ ي  حَ  ِق اللَ تَّ ، اِ مُ لِ س  يا مُ  -ب
 لى.ث  مُ ال   ةِ نَ واطَ مُ لى ال  عَ  ليلٌ ها دَ بِ  زامُ تِ االل  ، وَ عوبِ الشُّ  مِ دُّ قَ تَ  وانُ ن  عُ  يَ هِ ، وَ يمانِ ال   نَ مِ  ةُ ظافَ النَّ  -ج

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

َ

َََ:ةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْأأَطَأخَأالََْحَ حَ صَأَ:يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-4
 ---------------- ! م  هُ تُ دَ ئِ ف  أَ  ت  عَ رَ ع  رَ ها تَ مائِ  ن  مِ هم، وَ سُ ار غِ  ت  مَ ها نَ . بِ دادِ ج  ال َ  ُض ر  أَ  طينُ س  لَ فِ  -أ

 --------------------------------------------  ،دُ هِ تَ ج  مُ ال   بُ الِ الط   َجحَ نَ  -ب
 ---------------------------------------------  .كَ ي  دَ والِ  ع  طِ . أَ دُ يا خالِ  -ج
 ----------------------------------- .فٌ ر  حَ وَ . لٌ ع  فِ وَ . مٌ س  : اِ سامٍ ق  أَ  ةُ الثَ ثَ  المُ كَ ال   -د

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ََََ:َيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-5

َاْلت يأةَ َفيَةَأبَأناسَ مَ الََْقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَعَْضَأَ-َََ مأل  َ:اْلج 
   يانِ د  ال َ  مُ ل  عِ وَ       دانِ ب  ال َ  مُ ل  : عِ مانِ ل  عِ  مُ ل  عِ ال   -أ

   رِ ق  فَ لى ال  ضى عَ ُيق  وَ       عِ مَ تَ ج  مُ ال   ناءُ ب  ساوى أَ تَ ها يَ بِ       ةميلَ جَ  َكِلَمةٌ  قُ دُّ صَ التَّ  -ب
        آتٍ  اللِ  جَ رَ نَّ فَ إِ روا، فَ بِ ص  اِ       رونَ حاصَ مُ ها ال  يُّ أَ  -ج

ََ
 
 
 
 
 
 
 
 

ََ
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َدافَ هَْاْلَأ

َ
َ

َأأْنَيَأَةَ هايَأفيَنَ  َيأج ب  َلى:عَأَراَ قادَ َالط ال بَ َكونَأالد ْرس 
 .بِ جُّ عَ التَّ ، وَ هامِ ف  تِ : االس  قيمِ ر  التَّ  يِ تَ المَ لى عَ عَ  فِ رُّ عَ التَّ  -1
 ليمًا.ظيفًا سَ و  تَ  بِ جُّ عَ التَّ وَ  هامِ ف  تِ : االس  قيمِ ر  التَّ  يِ تَ المَ عَ  ظيفِ و  تَ  -2

 َ

 
َالمثلة
 
َ
َ
َ
َ
 
َ

َاْلم ناقأشأةَ 
 
 

َتاجَ ْنَتَ االسَْ
 

َ)أ(َََََََََ
 ؟وانِ رَ ي  قَ ال   ةُ دينَ مَ  عُ قَ تَ  نَ ي  أَ  -1
 ؟َس لُ دَ ن  ال َ  مونَ لِ س  مُ ال   حَ تَ تى فَ مَ  -2

َ)ب(
 عا!مَ تَ ذا اج  يا إِ ن  الدُّ وَ  ينَ الد   نَ سَ ح  ما أَ  -1
 !بِ رَ عَ ال  بِ  م  رِ ك  أَ  -2
 ها!تِ يَ دِ و  أَ وَ  نَ طيس  لَ فِ  بالِ جِ  ةِ عَ و  رَ يا لَ  -3
 !اللُ  ما شاءَ ! وَ اللِ  حانَ ب  سُ  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  َْمالئ ي ة دأة َالْ  َإ لىَاْلقاع  ل  ص  َالت وأ ْنَأأْجل  ؛َم  َاْلم عأل م َاْلأْمث لأةأَمأعأَالط لأبأة َب الت ْفصيل  .ي ناق ش   َل لد ْرس 
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 
ََجَ ت َْنَتَأسَْنَأ

  َقيِم وَ (، ؟ها )زُ م  رَ  (هامُ ف  تِ االس  ) قيمِ ر  التَّ  ةُ المَ ع ُزها ( بُ جُّ عَ )التَّ َعالَمُة التَّر   (.!)َرم 
  َقيِم  عُ توض  .ةِ يَّ هامِ ف  تِ االس   ةِ لَ م  جُ ال   ةِ هايَ ( في نِ ؟)َعالَمُة التَّر 
   َلِة ِنهاَيِة ال  ( في !)قيِم َعالَمُة التَّر  توَضُع َ  .ةِ يَّ بِ جُّ عَ التَّ ُجم 

َ

َ يباتَ َردَْتَ ال

َ:ََََبَ ناسَ مَ الََْاْلمأكانَ فيََةَأبَأناسَ مَ الََْقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَعَْضَأَ-1
  ةَ ي  رِ بَ طَ  ن  عَ  بيسانُ  دُ عُ ب  رًا تَ ت  كيلو مِ  م  كَ  -أ

  ينَ ي  سِ دِ ق  مَ ال   ةَ دَ ح  وَ  عَ وَ ر  ما أَ  -ب
  ةِ يَّ بِ رَ عَ ال   ةِ غَ اللُّ  ةِ طَ شِ ن  في أَ  كُ ارِ شتُ  ل  هَ  -ج
  م  هِ ي  حَ  ةِ ظافَ في نَ  جيرانِ ال   نِ عاوُ تَ ل  بِ مِ ج  أَ  -د

َ            كَ فَ ي  ضَ  لُ بِ ق  تَ س  تَ  فَ ي  كَ  -ه
َ

ََالسابع:َفَ الصَ 
ََََالءَ مَْالَْ :َعَ ْرَفَأالَْ
َ

َ
 

 

:ََ:سَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  تاَالت ْرقيم  َعأالمأ
َاالْست ْفهام ،َوأالت عأج بَ َََََََََََََََ

ََةَ دَأواحَ َةَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة اْلعََربِيَّةِ   ِلمادَّ
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َ
َ

َ:َكَأشائَ ْنَإ ََنَْمَ َلَ مَأفيَجَ َبَأجَ عَأالتَ وَأَهامَأفَْتَ االسََْ:قيمَ رَْالتَ َيَ تَأالمَأعَأَفَْظَ وَأَ-2
*َ---------------------------------------------------------َ
*َ---------------------------------------------------------َ

َ

َ

َ:ةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْةَأدَأوارَ الََْقيمَ رَْالتَ َالماتَ عَأَحَْحَ صَأَ-3
 ، ةِ رَ جَ لى الشَّ عَ  فورُ ص  عُ ال   فَ قَ وَ  -أ

  . قُ ارِ َمن  الط   -ب
 ؟رِ كَّ السُّ  بَ صَ لى قَ ح  ما أَ  -ج
 ؟   حِ ر  لشَّ لِ  ه  بِ تَ ن  ، اِ دُ : يا خالِ مُ ل  عَ مُ ال   قالَ  -د

َ

َ

َ:قيمَ رَْالتَ َةَ حيحَأصَأَةَ لأَمَْجَ الََْمامَأ(َأَأ√)َةَأالمَأعَأَعَْ:َضَأيَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-4
 ؟ةِ سَ رَ د  مَ ال   بَ ال  طُ  ةِ عَ و  رَ ( يا لَ      )     -أ

 !اللِ  حانَ ب  ( سُ      )   -ب
 ؟نِ و  كَ ال   قِ ل  في خَ  اللِ  ةَ رَ د  قُ  مَ ظَ ع  ( ما أَ      )   -ج
 ؟مِ و  يَ في ال   ةً ساعَ  م  ( كَ     )     -د

 !ينِ الد   الحِ صَ بِ  م  عِ ن  ( أَ     )    -ه
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََ:َيَ ت َْيَبَأالََْشاطَ النَ َ-5َ
َ:لَْمَ كَْأَأَََََ

 ----------------ها زُ م  رَ وَ  ---------------------- ةِ هايَ في نِ  هامِ ف  تِ االس   ةُ المَ عَ  عُ ُتوضَ  -أ
 ----------------ها زُ م  رَ وَ  --------------------- ةِ هايَ في نِ  التََّعجُّبِ  ةُ المَ عَ  عُ ُتوضَ  -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ََ
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َدافَ هَْاْلَأ

 
َ

َأأْنَيَأَةَ هايَأفيَنَ  َيأج ب  َلى:عَأَراَ قادَ َالط ال بَ َكونَأالد ْرس 
  َّبِ جُّ عَ ، التَّ هامِ ف  تِ ، االس  ةِ طَ ق  ، النُّ ةِ لَ فاصِ : ال  قيمِ ر  التَّ  الماتِ عَ  نَ ي  بَ  ييزِ م  الت. 

 .ظيفًا َسليمًا ِب( َتو  ِتف هاِم، التََّعجُّ قيِم: )ال فاِصَلِة، النُّق َطِة، االس  ظيِف َعالماِت التَّر   َتو 
 َ

 

 

َ)ََََََ،ََََََ.ََََََ؟َََََََ!َََََََ(َََ:بَ ناسَ مَ هاَالَْكانَ فيَمَأَةَأبَأناسَ مَ الََْقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَعَْضَأ -1
 -------- بٍ واجِ  داءِ في أَ  ل  مِ ه  : ال تُ ميذِ ل  لت  لِ  مُ ل  عَ مُ ال   قالَ  -أ

 -------- ةِ يَّ لِ ص  ال َ  كَ تِ دَ ل  بَ  مُ ما اس   -ب
 -------- هِ ي  لَ ُت عَ م  لَّ سَ وَ  -------- ريقِ ُت صديقي في الطَّ ل  قابَ  -ج
َ-------- داءَ هَ الشُّ  مَ ظَ ع  ما أَ  -د
َ

َ
 يباتَ َردَْتَ ال

 
 

 
َ

َ:َةَ يأَتَ اْلََلَ مَأجَ فيَالََْةَأدَأوارَ الََْقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَحَْحَ صَأَ-2
 --------     ؟روبِ غُ ال   دَ ن  عِ  سِ م  الشَّ  ةِ عَ و  رَ يا لَ  -أ

  --------                   .ال فاروقِ بِ  م  عِ ن  أَ  -ب
 --------  !ِمن  ِكتاِب اللِ  مَ و  يَ ال   تَ ظ  فِ ماذا حَ  -ج
َ--------َََََََ،تاجينَ ح  مُ ال   دِ ؟ ساعِ دُ مَ ح  يا أَ  -د
َ

َ

َ

َ:)ب(َمودَ عَأهاَفيَالَْدامَ خَْتَ اسَْ)أ(َوَأَمودَ عَأفيَالََْقيمَ رَْالتَ َةَ المَأعَأَنَأْيَبَأَقَْف َوَأَ-3
َ)ب(َََََ)أ(ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

                                     .بِ جُّ عَ لى التَّ عَ  ةِ الَّ الد   ةِ لَ م  جُ ال   ةِ هايَ في نِ  -                                     ةُ طَ ق  النُّ َ-أَََََََ
           نى.ع  مَ ال   ةِ لَ مِ تَ ك  مُ  ةِ لَ م  جُ ال   ةِ هايَ في نِ  -                                  ةُ لَ فاصِ ال   -ب       
         .هِ سامِ ق  أَ وَ  ءِ ي  الشَّ  عِ وان  أَ  نَ ي  بَ  -                          هامِ ف  تِ االس   ةُ المَ عَ  -ج       
   . ةِ يَّ هامِ ف  تِ االس   ةِ لَ م  جُ ال   دَ ع  بَ  -                            بِ جُّ عَ التَّ  ةُ المَ عَ  -د       

 
 
 

ََالسابع:َفَ الصَ 
َالءَ مَْالَْ َ:عَ ْرَفَأالَْ
ََ

َ
 

 

َع:َسَ رَْالدَ َوانَ نَْعَ  لىتأْدريبات  َام ة َعأ
َََََََََََََََََََ َالت ْرقـــــيم  َعأالمـــــات 

دأةَ َةَ صَ :َحَ صَ صَأحَ الََْدَ دَأعَأ ََواح 

 اْلمادَّةُ االْستِْدراِكيَّةُ 

ِة اللُّغَِة   اْلعََربِيَّةِ ِلمادَّ



 22 من 22 فحةص
 

َ

َ

َ
ََ:يَ تامَ خَ َويمَ قَْتَأَ-4
َ:بَ ناسَ مَ الََْكانَ مَأفيَالََْةَأبَأناسَ مَ الََْقيمَ رَْالتَ َةَأالمَأعَأَعَْضَأ

   اللِ  ضاةَ ر  مَ  لَ مَ ج  ما أَ  -أ
   ق  حَ ال   لِ و  لى قَ عَ  ص  رِ ح  اِ         يُّ لِ يا عَ  -ب
   ةِ ماعَ جَ ال   الةِ لى صَ عَ  ُص رِ ح  تَ  ل  هَ  -ج
   ي  طينِ س  لَ فِ ال   بِ ع  الشَّ  مودِ صُ بِ  م  ظِ ع  أَ  -د

 ؤالِ السُّ  ةِ لَّ ذَ مَ  ن  مِ  سِ ف  لى النَّ عَ  نُ وَ ه  أَ  هِ تِ رارَ لى مَ عَ  رُ ق  فَ ال   -ه
 

َ
 للجميعَجاحَأالنَ وَأَفيقَأوَْالتَ ناَجاَؤرَأ

َ
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 1الصفحة  0202 -المادة االستدراكية في العلوم والحياة للصف السابع
 

 

  
 
 

               
 
 

 يعدد طرق توصيل المصابيح في الدارة الكهربائية.  -1
 .مصابيح عمى التوالي وعمى التوازييقارن بين توصيل ال  -2

 

 
                                                   

ما عمى  التوالييتم توصيل المصابيح الكيربائية بطريقتين إما عمى   -  التوازيوا 
عمى الخط نفسو حيث يسري فييا جميعًا  اآلخرالمصابيح الكيربائية الواحد تمو  توصيل التوصيل عمى التوالي: -

 .التيار الكيربائي دون تفرع
ثم  تفرع التيار الخارج من البطارية إلى تفرعات عديدة،يالمصابيح الكيربائية بحيث توصيل  التوصيل عمى التوازي: - 

 .تعود التيارات المتفرعة لمتجمع قبل عودتيا إلى البطارية
 .حالة التوصيل عمى التوازي أكبر منيا في حالة التوصيل عمى التوالي فيتكون  :شدة إضاءة المصابيح - 
صيل عمى التوالي تقل شدة ، في حالة التو شدة اإلضاءة رال تتأثفي حالة التوصيل عمى التوازي  إضافة مصباح: -

 .اإلضاءة
 الولكن  األخرىعمى المصابيح تمف أحد المصابيح في دارة التوصيل عمى التوالي يؤثر  :تمف أحد المصابيح - 

عمى باقي المصابيح في الدارة الكيربائية ليذا  رالمصابيح ال يؤث حيث تمف أحد يحدث ذلك في التوصيل عمى التوازي
 التوالي. واألجيزة الكيربائية في المنازل عمى التوازي وليس حالسبب يتم توصيل المصابي

-  
                         

                      
 :اإلجابة الصحيحة اختر -1

 في الشكل المجاور أي العبارات اآلتية صحيحة:
 ( موصوالن عمى التوالي2,1المصباحان ) - أ

 ( موصولة عمى التوالي2,1,1المصابيح )  - ب
 ( موصوالن عمى التوازي1,1) المصباحان-ج
 عمى التوازي( 1,1( موصول مع المصابيح )2المصباح )-د

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم        

 توصيل المصابيح الكهربائية
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 :قارن حسب الجدول -2

 التوصيل عمى التوازي التوصيل عمى التوالي من حيث
   تفرع التيار الكهربائي

   شدة اإلضاءة
   تمف أحد المصابيحعند 

 
 

                   

 يتم توصيل المصابيح واألجيزة في المنازل عمى التوازي. اذكر السبب: .1

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

لدارة كيربائية تحتوي عمى ثالثة مصابيح موصولة عمى عمى التوالي إضافة مصباح جديد  ماذا يحدث عند: .1
 التوالي.

 ...........................................................يحدث : ...................................

 

 

ارسم دارة كيربائية تحتوي عمى خمسة مصابيح وبطارية وأسالك بحيث يكون مصباحان متصالن عمى التوازي وثالثة 
 مصابيح متصمة عمى التوالي .

 

 
  

 

 2تقويم        

 نشاط بيتي        
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               الكيربائي.يوضح المقصود بالتماس   .2
 اليومية.يطبق قواعد السالمة العامة عند التعامل مع الكيرباء في حياتو   .1

 
 

                                                   
 كيربائي.مكشوفة ألسالك كيربائية يمر فييا تيار  أجزاءكيربائية تنتج عن تالمس  شرارة :الكهربائيالتماس   -
 األجيزة.  وتمف الحرائقمادية بسبب نشوب  أوقد يؤدي التماس الكيربائي الى خسائر بشرية  - 
عند حدوث تماس كيربائي في دارة كيربائية تحتوي عمى مصباح ال يضيء المصباح الكيربائي ألن التيار  -

 المرور بالمصباح. دون الموجب لمبطارية إلى القطب السالب  الكيربائي ينتقل من القطب
 .والسالمةاألمن  إجراءات مراعاةلتفادي أخطار الكيرباء يجب  -
-  

                         

 ( أكمل الفراغ:      1)               
 كيربائي.مكشوفة ألسالك كيربائية يمر فييا تيار  أجزاءكيربائية تنتج عن تالمس  شرارة ..................... .2
 ..........……….....………........ و…………....…عن التماس الكيربائي:  من األضرار الناتجة .1

 اذكر السبب: ( 1)                    

 يجب تغطية األسالك المكشوفة. السبب:.........................................................  -2
 عدم لمس األجيزة واأليدي مبمولة. السبب:....................................................... -1
 ............................ عدم تشغيل عدة أجيزة عمى مقبس واحد. السبب: ......................-1
 :في الشكل المقابل  (2)  

 .………………اإلضاءة .ىل يستمر المصباح في 
 التفسير: ................................................................... - 
 
 

 .اكتب خمسة نصائح لموقاية من خطر التماس الكيربائي

 المحتوى العلمي

 1تقويم      

 2تقويم        

  نشاط بيتي        

 الكهرباء اآلمنة في المنزل

 األهداف
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 يوضح المقصود بالتمغنط . .1
 يعدد طرق الحصول عمى مغناطيس صناعي .  .2

 
                                                   

 ىو إكساب المواد مثل الحديد والفوالذ خصائص مغناطيسية. التمغنط: -
 الكيربائي(التيار  -التأثير  -الدلك :)  الحصول عمى مغناطيس صناعيمن طرق  -
 . مرات: يتم عن طريق دلك قطعة حديد ) مسمار حديد( بمغناطيس باتجاه واحد عدة التمغنط بالدلك -
 : يتم عن طريق تقريب مغناطيس من قطعة حديد ) مسمار حديد ( دون أن يالمسيا.التمغنط بالتأثير -
 ثم يوصل طرفا السمك ببطارية.   يتم بمف سمك نحاس معزول حول قطعة حديد بالتيار الكهربائي:التمغنط  -
-  

 : الفراغ باإلجابة الصحيحة أكمل                    
 خصائص مغناطيسية.  والفوالذكساب المواد مثل الحديد إ.................... ىو  -2
 ....................بالمواد  خصائص مغناطيسية كسابيايمكنيا إالقابمة لمتمغنط و المواد تسمى  -1
 و ..........أو ............. أ .....يمكن الحصول عمى مغناطيس صناعي عن طريق ...... -1   

 
  :ما النتيجة المترتبة عمى كل مما يمي                      

 ............................ النتيجة: .ثم تقريبو من مشابك معدنية مراتحديدي بمغناطيس عدة دلك مسمار  -2 

   ................................................ النتيجة:.تقريب مغناطيس من مسمار حديدي دون مالمستو  -1

 طريقة التمغنط في األشكال اآلتية: كتبا                    

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

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

 
 
 
 

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

  
 

 المحتوى العلمي

 التمغنط

 األهداف

 1تقويم        

 2تقويم       

 نشاط بيتي     
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 ف التمغنط بالتيار الكيربائييعر    .2
 يعدد العوامل المؤثرة عمى قوة المغناطيس الكيربائي  .1

 

                                                   
 

 .ىو إكساب بعض المواد خصائص مغناطيسية عن طريق تمرير تيار كيربائي التمغنط بالتيار الكهربائي: -

 .نوع المادة.1. شدة التيار الكيربائي 1عدد لفات السمك .2العوامل التي تعتمد عميها قوة المغناطيس الكهربائي:  -

زاد عدد لفات السمك وشدة حيث كمما  طردية: عدد لفات السمك وشدة التيار الكهربائيو العالقة بين قوة المغناطيس  -
 التيار الكيربائي زادت قوة المغناطيس الكيربائي.

المغناطيس الكيربائي المصنوع من الحديد المطاوع أقوى من المغناطيس الكيربائي  قوة المغناطيس ونوع المادة: -
 المصنوع من الفوالذ.

-  
                         

        اكتب المالحظة واالستنتاج:            
ممفوفين بسمك كيربائي وتوصيميما  تم تقريب مسمارين من الحديد  .1

 ببطاريتين كما في الشكل من مجموعة من المشابك الحديدية

 .المالحظة: ........................................................... - أ
  ............................................................االستنتاج:  - ب

تم توصيل المسمارين كما في الشكل المجاور ، وتم   .4
 تقريبيما من مجموعة من المشابك

 المالحظة:......................................... - أ
  ............................................................االستنتاج:  - ب

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم     

 التمغنط بالتيار الكهربائي
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 :اكتب المصطمح العممي                            

 .إكساب بعض المواد خصائص مغناطيسية عن طريق تمرير تيار كيربائي )                (  -2

  صحح الجمل التالية:     

 . التصحيح: ...............الكيربائي  المغناطيس من قوة  يقملزيادة عدد المفات  -2
 عمى عدد المفات وشدة التيار الكيربائي ونوع المادة. التصحيح: ............. بالحثيعتمد التمغنط  -1
 . التصحيح: ............الحديد المطاوعأقوى من المغناطيس المصنوع من  الفوالذالمغناطيس المصنوع من  -1

 
 

 جابة الصحيحة :اختر اإل

 أي المغانط اآلتية هو األقوى :   

 
 والسبب:..............................................................................

  
        ...............................والسبب:...............................................

 

 2تقويم 

 شاط بيتي ن       
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 يعدد المواد الداخمة في عممية البناء الضوئي.  .2
 يذكر المواد الناتجة من عممية البناء الضوئي.  .1
 يستنتج الشروط الالزمة لعممية البناء الضوئي.  .1

 

 
               

      .الورقةو  الساقو  الجذريتكون النبات من أجزاء رئيسة ىي  -
يدخل في عممية البناء الضوئي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون  -

 الشمس وينتج األكسجين والسكر)الغذاء(.                                         بوجود ضوء
بعد امتصاصو في  يصل لمورقة بواسطة أوعية الخشب الماء -

       الجذور.
                       يدخل لمورقة عبر الثغور. غاز ثاني أكسيد الكربون  -
بواسطة مادة الكموروفيل الموجود في  يمتص ضوء الشمس - 

 ء. البالستيدات الخضرا
أجزاء النبات عن طريق أوعية إلى  )الغذاء(الناتج ينتقل السكر  -

 .المحاء
 :اإلجابة الصحيحة اختر                     

                         

 ( األوراق -الجذر       د -ج الزىرة    -الساق       ب -أ) ىو:في النبات  الرئيس مصنع الغذاء -2
 (الجذور-الكمورفيل    د -الثغور     ج -البشرة    ب -أ) تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية في ورقة النبات -1
 ) أ و ب ( معَا(-ينتج عن عممية البناء الضوئي: ) أ. سكر      ب. أكسجين     ج. ماء       د -1  

 اذكر السبب:                    
 
 .............................................................. السبب: تحدث عممية البناء الضوئي نياراً  -2
 . السبب: ............................................................تعتبر النباتات كائنات ذاتية التغذية -1

      
 

 المحتوى العلمي

 األهداف

 آلية عمل الورقة

 1تقويم 

 2تقويم 
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 .عرف مفيوم الصفائح التكتونيةي  .2
 .فمسطينا ذكر اسم الصفيحة التكتونية التي توجد ضمنيي .1

 
                                                   

 .شكل األرض بيضاوي -

صمبة تتكون من القشرة األرضية وجزء من الوشاح وتغطييا اليابسة و ىي قطع صخرية كبيرة : لصفائح التكتونية ا -
 .محيطيةأو قارية  إماوالماء وتكون 

 األخرى.توجد مجموعة من الصفائح التكتونية الكبرى والصغرى لكل منيا حواف تفصميا عن الصفائح  -

  .الصفيحة العربيةتكتونية تسمى سطين ضمن صفيحة تتواجد فم -

-  
                         

                     
  -:العبارات التالية أمام × ( ضع اشارة ) / ( أ, )  -1

 (      )   رضية وجزء من الوشاحالصفيحة التكتونية قطع صخرية صمبة تتكون من القشرة األ -2
 (       ريقية )  فالتي تسمى الصفيحة األ التكتونيةتقع فمسطين في الصفيحة  -1

   -:كمل العبارات التاليةأ -2

ما قارية إشاح تسمى ............... وتكون قطع صخرية كبيرة صمبة تتكون من القشرة األرضية وجزء من الو  -2
 أو ..........................

 تسمى ......................... توجد فمسطين ضمن صفيحة تكتونية -1
  

 الصفائح التكتونية في حركة مستمرة )تباعد وتقارب(، ماذا ينتج عن حركتيا ىذه؟                       

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

 التكتونيةالصفائح 

 المحتوى العلمي

 األهداف

 تقويم ال       

 نشاط بيتي
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 .قارن بين أنواع الحركة في الصفائح التكتونيةي -2
 .عرف مفيوم الزالزلي -1
 .يفسر سبب حدوث الزالزل -3

 
                                                   

والطيات  -البراكين -مثل )الزالزل يؤثر عمى سطح األرض عوامل داخمية -
 التعرية والترسيب(   –مثل  )التجوية  والصدوع( و عوامل خارجية

 .سفلكما في الشكل أ وانزالقية وتقاربية تباعدية تتحرك الصفائح التكتونية بعدة حركات ىي حركة -
 .تحدث بحيث تتباعد الصفائح عن بعضيا أي تتحرك في اتجاىين متعاكسين :الحركة التباعدية -
 .من بعضيا أي تتحرك في اتجاه بعضيا تحدث بحيث تتقارب الصفائح: قاربيةالحركة الت -
 .لمخمف لألمام واألخرى أحدىماتتحرك فييا الصفائح باتجاىين متعاكسين  :فقية االنزالقيةالحركة األ -
 في طبقة الوشاح حركة الماغما في القشرة األرضية ناتج عن حركة الصفائح التكتونية نتيجةمفاجئ اىتزاز  :الزلزال -
والتي تسبب  المسبب الرئيسي لحدوث الزالزل ىو حركة الصخور المنصيرة ) الماغما( الموجودة في طبقة الوشاح -

 .حركة الصفائح التكتونية
 

 
 

 انزالقية حركة  3شكل حركة تقاربية                2حركة تباعدية                شكل  1شكل 

  :اكتب المصطمح العممي                 
......( حدوث اىتزازات عمى سطح الكرة األرضية نتيجة حركة الصفائح التكتونية نتيجة حركة ..) .......... -2

 .الماغما 
.........( الصخور المنصيرة في طبقة الوشاح في الكرة األرضية وىي المسبب الرئيسي لحدوث ...)........ -1

  .الزلزال

 

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم 

 الزالزل
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 عدد آثار الزالزل عمى الكرة األرضية ي  .2
 سمي جياز قياس قوة الزالزل ي .1

 
                                                   

تالف تأثير الزالزل عمى الكرة وة الزالزل حسب قوة حركة الصفائح التكتونية عن بعضيا مما يؤدي الى اخقتختمف  -
 .رضيةاأل

 وفق فئات محددة.ىو مقياس عددي اخترعو العالم ريختر يستخدم لقياس قوة الزالزل  :مقياس ريختر -

 .اوىكذيسبب دمار شامل عمى سطح األرض عمى مقياس ريختر  9عندما يزداد قوة الزالزل عن  -

 .ىو جياز حساس لرصد الزالزل يسجل االىتزازات األرضية التي تسببيا االمواج الزلزالية :السيزموغراف -

 :اختر االجابة الصحيحة فيما يمي             

 مقياس عددي يستخدم لقياس قوة الزالزل  -2
السيزموغراف         -مقياس ريختر    ب - أ
 العداد  -د    الميزان       -ج

لجياز احدى العبارات التالية صحيح بالنسبة  -1
 السيزموغراف:

         دوارة وقمم  سطوانةأيتكون من  - أ

      جميع ما سبق  -دجياز حساس    -ج      ةىتزازات األرضييسجل اال -ب
                   

 تسبب الزالزل أضرار جسمية عمى الكرة األرضية مثل: : أكمل الفراغ                    
2-  ..................1-  .....................1- ..................... 
 من االجراءات السميمة عند حدوث الزالزل: -1

2....................................1 ..........................1.................. 
 

 األهداف

 الزالزل عمى الكرة األرضيةأثر 

 المحتوى العلمي

 نشاط بيتي

 

 جهاز السيزموغراف

 مقياس ريختر

 1تقويم 
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 ت 
 
 

               
 
 

  .األجزاء الرئيسية التي يتكون منيا البركان يعدد   -2
 .يقارن بين الماغما والالبا -1

 

 
                                                   

 .وقناة البركان وفوىة البركان خزان الماغماالبركان من  يتكون -

 .وتكون بالحالة السائمة رض بالماغمامخزن البركان الموجود في باطن األتسمى المعادن المنصيرة التي تخرج من  -

بفعل الضغط الشديد وتخرج من فوىة البركان عمى شكل مقذوفات صمبة الى سطح  تندفع الماغما من مخزن الماغما -
 وتكون قد فقدت نسبة كبيرة من الغازات فتتحول الى حالة صمبة.  ،بالالبااألرضية وتسمى بعد خروجيا القشرة 

 .الصخور الناتجة من تصمب الماغما تسمى صخور نارية   -

 األرض.رضية تخرج منيا الصيارة والغازات والرماد الى سطح فتحة في القشرة األ البركان  -
                         

 اكتب المصطمح العممي :                       

 ) ...............( فتحة في القشرة األرضية تخرج منيا الصيارة والغازات والرماد الى سطح االرض. .2
 )................( معادن منصيرة توجد في مخزن الماغما الموجود في باطن األرض وىي في حالة سائمة .1

 يتكون البركان من ................... و ........................ و .................. -2 أكمل الفراغ:
 ............. ىي صخور قوية تنتج من تصمب الماغما. -1

4-  

 الالبا الماغما وجه المقارنة
   حالتها

    مكان تواجدها
 

                      

 .حالة صمبةبا الناتجة من فوىة البركان في تتواجد الال: اذكر السبب                   

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

 البراكين

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم 

 

 :قارن حسب الجدول

 2تقويم 

 نشاط بيتي
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 يعدد أنواع البراكين.  .1
 يقارن بين اآلثار اإليجابية والسمبية لمبراكين  .2

 
                                                    

 
 نواع ىي:أتنقسم البراكين حسب نشاطيا الى عدة  -

  .وىي براكين التزال الصيارة تندفع منيا حتى وقتنا الحالي أو نشطت حديثاً  براكين نشطة -أ 
  .وىي براكين توقفت عن الثوران وقد تعود لمثوران من وقت آلخر براكين ساكنة - أ

  .وىي براكين توقف اندفاع الصيارة منيا وغير قابمة لمثوران من جديد براكين هامدة - ب
كائنات ألمراض وكذلك موت الا ارنتشلمبراكين آثار سمبية عمى الكائنات الحية منيا تموث الماء والغذاء وا  -

 .اقتصادي وحدوث أزمة غذائيةضرر و  الحية وتدمير المنشآت
 .معرفة تركيب األرض واستخدام الصخور الناتجة منيا وبعض المعادن الثمينة منيا إيجابيةلمبراكين آثار  -
 قرب أماكن البراكين اليامدة رلذلك يقوم بعض الناس باالستقرا ،يساعد الرماد البركاني عمى خصوبة األرض -
  يقوم االنسان باستغالل المياه الحارة الناتجة قرب البراكين في إقامة الحمامات االستشفائية. -

-  

 حسب الجدول : قارن                  
 

 
 اذكر السبب: 

 البراكين اليامدة. السبب: ........................................ يستقر بعض الناس بالسكن قرب بعض -2
  تصاديًا مميزًا. السبب: ...........................................لبراكين في بعض البمدان مصدرًا اقتعد ا -1

 
 " تصنف البراكين في بعض الدول بأنيا من أسباب الكوارث االقتصادية والبشرية"              

   : ....................................................................... فسر العبارة السابقة

 البراكين اليامدة البراكين الساكنة  البراكين النشطة  وجو المقارنة 
    اندفاع الصيارة 

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم 

 أثر البراكين

 2تقويم 

 نشاط بيتي
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 المحتوى العلمي

  
 
 

               
 
 

 تكون الطيات والصدوع.يفسر سبب   -3
 يعًرف كل من مقهوم الطيات والصدوع. -4

 
     

                                               
الطيات ىي تراكيب تنشأ عندما يحدث التواء في سطح طبقة صخرية لينة  -

 نتيجة تعرضيا لضغط.

في سطح طبقة صخرية ىشة الصدوع ىي تراكيب تنشأ عندما يحدث كسر  -
الشد لفترة  عمى جانبي خط االنكسار نتيجة تعرضيا لقوة الضغط الشديد أو

 .طويمة

 شد تتباعد فاذا تعرضت لقوةعمييا، تختمف الصدوع حسب القوة المؤثرة  -
ذا تعرضت لقوة ضغط ترتفع ألعمى ،عن بعضيا  .وا 

ما تقاربية أو تباعدية أو انزالقية فيحدث وع حيث تتحرك الصفائح التكتونية إدور في تشكل الصد لمحركة التكتونية -
  -الكسر عمى جانبي خط االنكسار وىو الخط الذي يحدث عند الكسر.

 قارن حسب الجدول:    (1)                        
  

 الصدوع الطيات وجو المقارنة
   سبب حدوثيا

   فييا نوع الصخور التي تحدث 
   المفيوم

 

 ( اذكر السبب: 2)                      

 حركة الصفائح التكتونية دور في تشكيل الصدوع. السبب: .................................................. ل -1
 ................................................قد نشاىد أحيانا تموجات في بعض الصخور المينة. السبب:  -1
   يوجد أنواع من الصدوع. السبب: ..........................................................................  -4

 الطيات والصدوع

 األهداف

 1تقويم        

 2تقويم        
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  يفسر سبب تفتت صخور القشرة األرضية.  .2
 التجوية.يعرف مفيوم  .1

 
                                                   

 
 مثل التجوية والتعرية والترسيب. يؤثر عمى القشرة األرضية مجموعة من العوامل الخارجية -
 ىي التغيرات التي تحدث في صخور القشرة االرضية نتيجة العوامل الجوية.التجوية  -
 ل:األرضية قد تتكسر بفعل عدة عوامصخور القشرة  -

 . رتشقق الصخو  م ارتفاعيا نياراً ث حيث يسبب انخفاض درجات الحرارة ليالً  :تغيرات درجة الحرارة -2
 : مما يسبب قوة ضغط عمى الصخور يؤدي الى تشققيا وتفتتيا.تجمد الماء خالل الصخور -1
 .تصاعد الغازات السامة الى الغيوم: وىي نزول أمطار غنية باألحماض نتيجة األمطار الحمضية-1
  : حيث تخترق الصخور مع الوقت وتسبب تشققيا.جذور النبات-4

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها:                    

 ....................ىي التغيرات التي تحدث في صخور القشرة االرضية نتيجة العوامل الجوية -2
 ................و ..... ...و................ .......من العوامل التي تسبب تفتت الصخور ........... -1
 ............ و ................ و ............  العوامل الخارجية المؤثرة في القشرة األرضيةمن أمثلة  -1

 اذكر السبب:                   
 

 درجة حرارة الجو تعمل عمى تشقق الصخور. السبب: ...................................................  .2
 .................................: ........مى إذابة أنواع من الصخور. السببعمل األمطار الحمضية عت .1

  
     العبارة السابقة. رضية" فسررصخور القشرة األ " ساهم االنسان في تشقق وتفتت                 

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

 التجوية

 األهداف

 المحتوى العلمي

 1تقويم 

 2تقويم 

 نشاط بيتي
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 يعرف مفيوم التعرية ومفيوم الترسيب. .2
  ة األرضية.تعرية في القشر يعدد العوامل التي تسبب حدوث ال .1

 

 
                                                   

 بعد تعرض الصخور لمتشقق والتفتت تنتقل من مكان ثم تتراكم وتترسب في مكان آخر. -

 عمى سطح األرض.آخر من مكان إلى عممية نقل فتات الصخور  التعرية: -

 .آخر عمى سطح األرضإلى عممية تراكم الفتات الصخري والرمال من مكان  الترسيب: -

 أو المياه. يواء )الرياح(يارات المنيا تنتيجة عدة عوامل  والترسيب تحدث عممية التعرية -

 اكتب المصطمح العممي:                    

 خر عمى سطح األرض .آية نقل فتات الصخور من مكان الى )...................(عمم -2
 خر عمى سطح األرض .آلعممية تراكم الفتات الصخري والرمال من مكان  )...................( -1
   

 اذكر السبب:                        

 . يةاألرضالقشرة انتقال فتات الصخور من مكان الى آخر عمى سطح - 2 

   .............................................................. بب:الس

  .مية في بعض المناطق في القشرة األرضيةتكون الكثبان الرم-1

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

                           
 

 

 المحتوى العلمي

 األهداف

 التعرية والترسيب

 1تقويم 

 2تقويم 
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 األحافير.بيوضح المقصود   .2
 يفسر أىمية األحافير. .1

 
                                                   

تتحمل األجزاء الطرية فيو وتبقي األجزاء الصمبة لتشكل آثار لمكائن  ت الكائن الحي ويدفن تحت الرمل عندما يمو  -
 .أحفورة الحي تسمى ىذه اآلثار

 و حيوانات( عاشت عمى األرض في الماضي وحفظت حفظاً ار أو بقايا كائنات حية )نباتات أىي آث األحافير: -
 طبيعيا منذ ماليين السنين.

االستدالل ، ور الحياة عمى سطح االرض منذ أقدم األزمنة الى وقتنا الحاضرمعرفة تط :أىمية كبيرة فيليا  األحافير -
 عمى العمر الجيولوجي لألرض.

حفورة فمثال أ توقع المناخ السائد في ىذا المكان والتغيرات البيئيةيمكننا من خالل األحافير الموجودة في منطقة ما  -
 .أشجار النخيل تدل عمى مناخ حار

                         

  :اختر االجابة الصحيحة فيما يمي                    

 :طبيعياً  عاشت عمى األرض في الماضي وحفظت حفظاً  (و حيواناتأو بقايا كائنات حية )نباتات أر آثا  -2
 التحمل  -د                 التعرية  -ج        األحافير       -ب           التجوية     - أ

 ان عبارة عن:وجود أحفورة سمكة يدل عمى أن المكان ك -1
   جميع ما سبق -د        صحراء        -ج             جبال       -ب      بحر            - أ

 اذكر السبب:                          

 األحافير ودراستيا ييتم العمماء بالبحث عن .2

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

 المحتوى العلمي

 1تقويم        

 األهداف

 تكوين األحافير

 2تقويم        
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 يعدد مراحل تكون األحافير.  .2
 يذكر شروط تكون األحافير.  .1

 
                                                   

 مراحل ىي: عدة تتكون األحافير عمى -

 .موت الكائن الحي أواًل:
 جزاء الصمبة لمكائن الحي.والطمر السريع بالرواسب وتحمل األجزاء الطرية وبقاء األالدفن  ثانيًا:
 أحفورة بعد ماليين السنين.لى ب الى صخور رسوبية والكائن الحي إتحول الرواس ثالثًا:
 .عوامل الحث والتعرية لمصخور تسبب ظيور األحفورة رابعًا:

  .وجود أجزاء صمبة حيث أن األجزاء الطرية تتحمل-1الدفن والطمر السريع -2 شروط تكون األحافير: -

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها:                   

 
 

 ب.................. ثم ........................ حافيريبدأ تكون األ -2
 حتى تتكون األحافير البد من توفير بعض الشروط مثل .......................و......................... -1

 

 اذكر السبب:                             

 .الموجود داخمياحافير لألصداف البحرية وعدم تكونيا لمكائن تّكون األ  -2

 ................................................لسبب: ...........................................ا

 أىمية الطمر السريع لمكائن الحي. السبب: .........................................  -1
 تكون األحافير في الصور التالية: من مراحلكل مرحمة  حدد -1

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

 

 1تقويم 

 مراحل تكون األحافير

 األهداف

 2تقويم 

 نشاط بيتي

 المحتوى العلمي
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 يعدد أنواع األحافير.  .1
 بعض أنواع من األحافير.يذكر  .2

 
                                                   

    
قد تكون أحفورة البقايا األصمية لمكائن الحي جسم الكائن الحي كالماموث وحشرة في مادة صمغ الصنوبر أو تكون  -

 الييكل األصمي مثل عظام الحيوانات الفقارية كاألسنان.

 أحفورة البقايا المستبدلة نباتات متحجرة أو أسماك متحجرة استبدلت مكوناتيا بالمعادن وعناصر أخرى.  أمثمةمن  -

 اذكر السبب:                       

 ..................................تعتبر أحفورة الماموث مثال عمى األحافير الكاممة. السبب: ........ -2
 أحافير القوالب واألنموذج. السبب: ............................................أصداف البحر تكّون   -1

 

 

 أنواع األحافير 

 أحفورة البقايا المستبدلة

 آثار األقدام واألصابع

البقايا األصمية لمكائن 
 الحي

 األصداف البحرية

 أحفورة آثار الكان الحي 

نباتات متحجرة استبدلت 
 مكوناتها بالمعادن

 أحفورة القالب واألنموذج

جسم الكائن الحي مثل 
 الماموث

 أنواع األحافير

 المحتوى العلمي

 األهداف

 1تقويم 
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نواع األحافير وما يناسبه من العمود ب والذي يمثل أمثمة عمى وفق بين العمود أ الذي يمثل أ
 أنواع األحافير:

 

 العمود  ب  العمود   أ الرقم

 القواقع وعظام الفقاريات  أحفورة البقايا المستبدلة -2

أحفورة الييكل ألصمي لمكائن  -1
 الحي 

 األصداف البحرية 

أحفورة جسم الكائن الحي  -1
 الكامل 

 آثار أقدام  

 الماموث  أحفورة القالب واالنموذج  -4

 أسماك متحجرة استبدلت مكوناتيا بالمعادن  أحفورة آثار الكائن الحي  -5

                        
 اكتب اسم األحفورة التي تدل عميها الصور التالية:                        

 

  
  

 

 2تقويم 

 نشاط بيتي
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 :اجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح اختر اال أ.
 10صلهاجرة ،  11صلهاجرة ،  9)       :  تسفي اصريسل حلى اهلل علحه سيلم حسم االثنح  م  رةحع األسل صعبم .1

 صلهاجرة(
 :اصريسل ةاصحيبةي اصذي اختلف مسقفه ع  ةبقي اصحيبة  ةعد يمبعه نةأ سفب .2

 عمر ة  اصخطبب( ، أةس ةكر اصحدحق ، عثمب  ة  عفب  ، )علي ة  اةي طبصب                
 (  اصردة  ،اصخالف   ، اصترك  ، )اصغزسات                                :اهتم ةه اصميلمس  ةعد سفبة اصريسل بأسل م .3
 :يف اصريسل حلى اهلل علحه سيلم ااجتمع األنحبر صلتةبيث في خالف  اصميلمح  ةعد سفبة   .4

 (دار األرقم ة  أةي األرقم  ، دار اصندسة  ،منزل أةس ةكر اصحدحق   ، )يوحف  ةني يبعدة 
 

  ............................................................................................................ :ةم تفير: مةبحع  اصميلمح  ألةي ةكر ةبصخالف  .ب 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة الثالثة 

 اصيلسكح : األهداف  
 سيلم. علحه اهلل حلى اصريسل فحه تسفي اصذي اصعبم حذكر .1
 سيلم. علحه اهلل حلى اصريسل سفبة خةر تلوى يح  اصحيبة  يبل حةح  .2
 سيلم. علحه اهلل حلى اصريسل سفبة ةعد يبعدة ةني يوحف  في اصحيبة  ااجتمبع حعلل .3
 اصراشدس . اصخلفبء ةهب قبم اصتي األعمبل أهم حذكر .5        ساحطاليب . صغ    اصخالف  ُحعرف .4
 
 

 اصخالف  صغ : محدر )خلف( سحوبل خلف خالف ، أي كب  خلحف  ساجبء ةعده.
 اصخالف  احطاليب : نظبم يكم تم ايتيداثه صخالف  اصنةي في يمبح  اصدح  ستدةحر شؤس  اصرعح .

 :على اصنيس اصتبصي همةطرحو  االنتخبب ساصشسرى س   حاصخلفبء اصراشداصخالف  اصراشدة: كب  حتم اختحبر 
 ه.13ه سيتى 11. أةس ةكر اصحدحق ساصتي امتدت خالفته م  ين  1
 ه.23ه سيتى 11. عمر ة  اصخطبب: ُصوب ةأمحر اصمؤمنح  سأسل م  عمل اصتوسحم اصهاجري سامتدت خالفته م  2
 ه.35ه سيتى 23عثمب  ة  عفب : كب  أسل اصمهباجرح  إصى اصيةش  سامتدت خالفته م  عبم . 3
 ه.40ه سيتى 35. علي ة  أةي طبصب: اسل م  أيلم م  اصحةحب  سزسج فبطم  ةنت ريسل اهلل، سامتدت خالفته م  4
 

 (: مفهسم اصخالف  اصراشدة ساصخلفبء اصراشدح :2نشبط رقم )

 

أيدثت يحث  م(632يزحرا  صين   7صلهاجرة، اصمسافق  11رةحع األسل عبم  12سيلم، حسم االثنح  ) علحهتسفى اصريسل حلى اهلل 
سصك  خرج أةس ةكر اصحددددحق إصى اصنبق سقبل ي أحهب اصنبق م     كةحرة فباجأت اصميدددلمح  عبم ، ساصحددديبة  خبحددد  ،مسفبته حدددد

 .كب  حعةد ميمدا  فإ  ميمدا  قد مبت سم  كب  حعةد اهلل فإ  اهلل يي ال حمست
عدة ، في يددوحف  ةني يددب ساصمهباجرح  ةرزت فسر سفبة اصريددسل حددلى اهلل علحه سيددلم ميددأص  اصخالف  ، فود ااجتمع األنحددبريحث 

 اصحدحق ةبصخالف .يحث ةحسع أةس ةكر 

 سفبة اصريسل حلى اهلل علحه سيلم.  ( :1نشبط رقم )

 1 اصدرق اصثبصث: اصخالف  اصراشدة
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 :ات اصتبصح ( أمبم اصعةبر  ( أس عالم  )   ضع عالم  ). أ
 .لحف  صلميلمح  هس أةس ةكر اصحدحق( أسل خ   )    .1
حاليه غحر ملزم  صلميلمح ( رقبة  اصخ     )  .2  .لحف  سا 

 

 :مب تدل علحه اصعةبرات اصتبصح  اكتب. ب
 محدر اصفعل ي خلف ي سحوبل خلف خالف ، أي كب  خلحف  ساجبء ةعده. (...................................).1
 .نظبم يكم تم ايتيداثه صخالف  اصريسل في يمبح  اصدح  ستدةحر شؤس  اصرعح  (....................................).2
 اصطرحو  اصتي تم فحهب اختحبر اصخلفبء اصراشدح . (....................................).3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :مب تدل علحه اصعةبرات اصتبصح  اكتب. أ
 .اصراجسع ع  اإليالم ساصعسدة صلنظبم اصوةلي اصذي كب  يبئدا  في اصاجبهلح  (...................................).1
 .يليل  م  اصيمالت اصعيكرح  اصتي ساجههب أةس ةكر اصحدحق صمسااجه  اصوةبئل اصعرةح  اصمرتدة (...................................).2
 اجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح :اختر اال .ب
  (اجةبح اص ،اصعطبء  ،)اصاجند      :دحسا  اجةبح  اصضرائب م  األراضي اصتي ةوحت ةحد أحيبةهب م  أهل اصةالد اصمفتسي  هس. 1
 علي ة  أةي طبصب( ، ثمب  ة  عفب ع ،)عمر ة  اصخطبب             :تم ةنبء مدحنتي اصكسف  ساصةحرة في عهد اصخلحف  .2
 (ةتزحد ة  ثب  ،ةالل ة  رةبح   ،)زحد ة  اصيبرث         اصحيبةي اصذي أمره اصخلحف  أةس ةكر اصحدحق صاجمع اصورآ  هس: .3
  ةم تفير:ختبمينشبط : 

 ........................................................................................................................ :خلحف  صلميلمح  أهمح  ساجسد .1
 ....................................................................................... :إريبل أةس ةكر اصحدحق اصاجحسش صميبرة  اصمرتدح . 2
  ةحتي: ةم تفير:نشبط 

 ............................................................................................................... :تعحح  اصوضبة في اصسالحبت اصمختلف . 1

 يلسكح اص األهداف: 
 اصمرتدح . صميبرة  اتاجهت اصتي اصميلمح  اجحسش كثرة حعلل .2  اصردة. يرسب - اصردة حعرف .1
 اصراشدة. اصخالف  عهد في يدثت اصتي اإلناجبزات أهم حسضح .3
 
 
 

 يرسب اصردة.( : 3نشبط رقم )

 اصردة هي اصراجسع ع  اإليالم، سيرسب اصردة: يليل  اصيمالت 
 اصوةبئل اصعرةح  اصمرتدة.اصعيكرح  اصتي ساجههب أةس ةكر اصحدحق صمسااجه  

 إناجبزات اصخلفبء اصراشدح :
 . اجمع اصورآ  اصكرحم: في عهد أةس ةكر اصحدحق على حد زحد ة  ثبةت.1
 . االهتمبم ةبصاجحش: كب  اصخلحف  هس اصوبئد اصعبم صلاجحش، سأنشأ اصخلحف  عمر ة  اصخطبب دحسا  اصاجند سدحسا  2

 عفب  ةني االيطسل اصةيري اإليالمي. ساصخراج )اصاجةبح ( سفي عهد عثمب  ة     
 . ةنبء اصمد : مثل مدحن  اصةحرة ساصكسف  ساصفيطبط في عهد اصخلحف  عمر ة  اصخطبب.3
. اصتويددددددحمبت اإلدارح : ُقيددددددمت اصدسص  إصى سالحبت عدحدة، حتسصى إدارة كل سالح  ساصي حنسب ع  اصخلحف  يحث يددددددهل هذا 4

 ة  اصخطبب تعحح  اصوضبة في اصسالحبت صفض اصنزاعبت ةح  اصنبق. اصتويحم إدارة اصدسص ، مثل قحبم عمر
 

 الوحدة الثالثة 
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 عالق  اصدسص  اإليالمح  مع دسل اصاجسار: 
 
 
 
 
 
 

 

 اجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح :اختر االأ. 
   (عمر ة  اصنعمب ، اجفن  ة  عمرس  ، اصمنذر ة  يبسي) :يالمه عوب تلوحه ريبص  اصريسلإملك اصةيرح  اصذي أعل  . 1
 (كيرى ،هرقل  ، اصموسقق)                                                           :اصملك اصذي مزق ريبص  اصنةي. 2

 

 على إريبل ريبئل صزعمبء اصوةبئل ساصملسك اصماجبسرة. علحه اصيالميرص اصريسل  :تفير ةمب. 
 ........................................................................................................................اصيةب: 

 

 (.ُملكهملك اصفرق كيرى )اصلهم مزق دعبء اصريسل حلى اهلل علحه سيلم على  مب اصنتحاج  اصمترتة  على:. ج
 ........................................................................................................................ اصنتحاج :

 

 
 

 

  سغزسة تةسك تغزسة مؤ  : 
 
 
 
 
 
 
 

 أريل اصنةي حلى اهلل علحه سيلم إصى زعمبء اصوةبئل سملسك اصدسل اصماجبسرة صشةه اصاجزحرة اصعرةح  حدعسهم إصى اإليالم 
 سهي كبصتبصي:

في اجساةه، كهرقل عظحم اصرسم، ساصموسقق عظحم  اصمنذر ة  يددبسي ملك اصةيرح  أعل  إيددالمه، سمنهم م  تأدب ستلطف
اصوةط، ساصناجبشي ملك اصيةش ، أمب كيرى ملك فبرق فود مزق ريبص  اصنةي، فدعب علحه قبئال  )اصلهم مزق ملكه( فبنولب 

 علحه اةنه فوتله ستمزق ُملكه، أمب ملك اصغيبين  فود قتل مةعسث اصريسل حلى اهلل علحه سيلم.

 األيئل  اصموبةل :اقرأ اصملخص اصتعلحمي، ثم أاجب ( : ا/بنشبط رقم )

عزم اصريدددسل حدددلى اهلل علحه سيدددلم على تأمح  اصيدسد اصشدددمبصح  صشدددةه اصاجزحرة اصعرةح  م  هاجمبت اصرسم فوبم ةعدة 
في اصيددن  اصثبمن  م  اصهاجرة، أيددةبب اصغزسة: قتل مةعسث اصريددسل حددلى اهلل علحه سيددلم،   غزسات أهمهب: غزسة مؤت

 قبد اجحش اصميلمح : زحد ة  يبرث  في منطو  مؤت  اجنسب األرد .كمب 
نتحاج  اصغزسة: ايتشهد قبدة اصميلمح  اصثالث )زحد ة  يبرث  ساجعفر ة  أةي طبصب سعةد اهلل ة  رساي ( سايتلم خبصد 

 ة  اصسصحد اصراح ، اصذي أعد خط  صالنييبب ةاجحش اصميلمح  يبصمب  م  اصمعرك .
اصتبيددددع  م  اصهاجرة ةوحبدة اصريددددسل حددددلى اهلل علحه سيددددلم. األيددددةبب: حددددد أطمبع اصرسم  غزسة تةسك: في اصيددددن 

 اصةحزنطحح . اصنتحاج : انتحبر اصميلمح  ستأمح  اصيدسد اصشمبصح  صشةه اصاجزحرة اصعرةح .

  اصيلسكح : األهداف
 اصماجبسرة. اصدسل سزعمبء ملسك إصى اصريبئل سيلم علحه اهلل حلى اصريسل إريبل حفير .1
 اصعرةح  اصاجزحرة شةه إصى اصغزسات إريبل إصى سيلم علحه اهلل حلى اصريسل دفعت اصتي األيةبب حعدد .2
 
 
 

 ثم أاجب األيئل  اصتي تلحهب : اقرأ اصملخص( : ا/أنشبط رقم )

 الوحدة الثالثة 

 2 اصدرق اصراةع: عالق  اصدسص  اإليالمح  مع دسل اصاجسار
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 اختر االاجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح : .أ 
 (  األرد  ، صةنب  ،يسرحب  ، )فليطح                                                   :اصمكب  اصيبصي صغزسة مؤته في .1
 :هس مؤت اصوبئد اصذي أعد خط  صالنييبب م  غزسة  .2

 (دخبصد ة  اصسصح ،عةد اهلل ة  رساي  ،اجعفر ة  أةي طبصب  ،)زحد ة  اصيبرث                
 ( اجرةاصعبشر صله ،اصتبيع  صلهاجرة  ،اصثبمن  صلهاجرة  ، )اصيبةع  صلهاجرة                    :سقعت غزسة تةسك في اصين  .3
 (  زحدايبم  ة ،شريةحل ة  يين   ،خبصد ة  اصسصحد  ، اصريسل حلى اهلل علحه سيلم)          :قبئد معرك  تةسك هس .4

 
 اجحش أيبم  ة  زحد 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةم تفير: أ.
  اريبل اجحش أيبم  ة  زحد إصى ةالد اصشبم؟. 1

 ........................................................................................................................ اصيةب:
 ؟أةس ةكر اصحدحق تيححر اجحش أيبم  تحمحم .2

 ........................................................................................................................ اصيةب:
 

 
 

 
 

 اصمفهسم اصدال على اصعةبرة: اكتب أ.
اصدسص  ى ضم اصةالد اصمفتسي  إص (...................................).1
 .يالمح  يساء ةبصوتبل أس دس  قتبلاإل
 مب اصنتبئج اصمترتة  على: ب.
 .اصفتسيبت االيالمح . 1

 .............................................................................. اصنتحاج :

 زحد. ة  أيبم  يمل  تيححر اصحدحق ةكر أةس قحبم أيةبب حذكر .1  :اصيلسكح  األهداف 
                  اإليالمح . اصفتسيبت نتبئج أهم حعدد .3          اإليالمح . اصفتسيبت مفهسم ُحعرف .2
 اصراشدة. اصخالف  عهد في ُفتيت اصتي اصمنبطق أهم حيدد .5          اإليالمح . اصفتسيبت دسافع ُحسضح .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصُفتسيبت اإليالمح .(: 2نشبط رقم )

اصفتسيبت اإليدددالمح : ضدددم اصةالد اصمفتسي  إصى اصدسص  
 اإليالمح ، يساء ةبصوتبل أس م  غحر قتبل.

. نشددر اصدح  1اإليددالمح :دسافع اصفتسيبت س أيددةبب 
. اصدفبع ع  اصدسص  اإليددالمح  2اإليددالمي دس  إكراه. 

انتشددددددددددبر اإليدددددددددالم ساصلغ  اصعرةح ،  اصنتبئج: اصفتح .
 ستسيع في يدسد اصدسص  اإليالمح .

 األيةبب: 
عبدة اصثو  إصى قلسب اصعرب ةوسة اإليالم.1  . تسطحد األم  على يدسد اصشبم، سا 
 . اصثأر صوبدرة اصميلمح  اصذح  ايتشهدسا في مؤت .2
 . قحبم اصرسم ةوتل كل م  حعتنق اإليالم.3
 . حمم أةس ةكر اصحدحق تيححر اصيمل  صتيوحق رغة  اصريسل علحه اصيالم. 4

 أيبم  إصى فليطح ، فوبتل اصمشركح ، سانتحر علحهم، ساخذ اصغنبئم، سارهب اصرسم.اصنتبئج: سحل 
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 أكمل اصاجدسل ةييب اصمطلسب: .أ
 
 
 

عةحدة ة  اصاجراح أةس شريةحل ة  يين  حزحد ة  أةي يفحب  اصوبئد  عمرس ة  اصعبص 
     اصمنطو  اصتي فتيهب

 
 

 :مب اصنتحاج  اصمترتة  علىب. 
 سيدة اجحسش اصميلمح  في معرك  اصحرمسك.. 1

 ................................................................................................ اصنتحاج :
 معرك  اصوبديح .انتحبر اصميلمح  في . 2

 ................................................................................................ اصنتحاج :
 نشبط ختبمي: ةم تفير:

 . قحبم اصميلمح  ةغزسة تةسك.1
 ................................................................................................: اصيةب

 . قحبم اصميلمح  ةغزسة مؤت .2
 ................................................................................................: اصيةب

 

 اصراشدة:اذكر دسافع اصفتسيبت اإليالمح  زم  اصخالف  : ةحتينشبط 
 

 ..................................................................................................................................................اصيل:

 
 
 
 

 تأمل اصخرحط  اآلتح ، ثم اقرأ اصملخص :( : 3نشبط رقم )

 اصفتسيبت اإليالمح  في عهد أةس ةكر اصحدحق:منبطق 
 :ةدأت اصفتسيبت اإليالمح  في عهد اصخلحف  أةس ةكر اصحدحق فشملت 
 .اصعراق يحث أريل اجحشب  ةوحبدة خبصد ة  اصسصحد صاليتحالء على اصيحرة 
 :ةالد اصشبم أريل اصخلحف  أةس ةكر اصحدحق أرةع  اجحسش 
ل ة  يين  إصى األرد ، حزحد ة  أةي يفحب  إصى دمشق، شريةح 
   اصاجراح إصى يمص، سعمرس ة  اصعبص إصى فليطح .ةأةس عةحدة س 
 حد اصوبدم م  اصعراق في معرك  اصحرمسك صد ة  اصسص ه اصتي على أثرهب تم فتح ةحت 13اتخذت اصاجحسش األرةع  مع اجحش خب

 اصمودق سانيير نفسذ اصرسم ع  ةالد اصشبم.
ه سةذصك انيير نفسذ اصفرق ع  اصعراق، كمب تم فتح محر زم  15عرك  اصوبديح  ين  انتحر اصميلمح  على اصفرق في م

 اصخلحف  عمر ة  اصخطبب على حد اصوبئد عمرس ة  اصعبص سنولت اصعبحم  م  االيكندرح  إصى اصفيطبط.
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 :ات اصتبصح ( أمبم اصعةبر  ( أس عالم  )   ضع عالم  ) .أ
 اصميلمس  في عهد اصخالف  اصراشدة اصعدحد م  اصمعبرك مع اصدسل اصماجبسرة. ( خبض)       .1
 ( خبض اصميلمس  معركتب أاجنبدح  ساصحرمسك مع اصفرق في اصعراق .)       .2

 
 

 

 معرك  اصحرمسك: 

 اجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح :اختر اال. أ
 :أةس ةكر اصحدحق قبئدا  صلاجحش اإليالمي في معرك  اصحرمسك اختبر اصخلحف . 1

 (شريةحل ة  يين  ،ص عمرس ة  اصعب ، )خبصد ة  اصسصحد 
 محيرة(اص ، اصمودم  ،)اصمحمن                  :اصفرق  اصعيكرح  اصتي عح  علحهب خبصد ة  اصسصحد حزحد ة  أةي يفحب  . 2
 )أيمبء ةنت اصيك  ، أيمبء ةنت أةي ةكر ، خسص  ةنت األزسر(. م  أشهر اصنيبء اصلساتي شبرك  في معرك  اصحرمسك: 3

 اقرأ اصملخص ثم أاجب:(: ا/أنشبط رقم )

 اصيلسكح : األهداف 
 اصشبم. ةالد فتح مرايل ُحسضح .2 اصراشدة اصخالف  زم  اصفبحل  اصمعبرك أةرز حذكر .1
             صلميلمح . ةبصنية  اصحساري ذات معرك  أهمح  حةح  .4                           اصعراق. فتح مرايل حسضح .3
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 خبضهب اصميلمس  في عهد اصخالف  اصراشدة:أهم اصمعبرك اصتي 
 معرك  اصوبديح  مع اصفرق في اصعراق س معركتب أاجنبدح  ساصحرمسك مع اصرسم في ةالد اصشبم

 اصهدف: نشر اصدح  اإليالمي، موبسم  خطر اصدسصتح  اصرسم ساصفرق.
 

 تأمل خرحط  معرك  اصحرمسك ثم أاجب اصيؤال اصتبصي.( : ا/بنشبط رقم )

 اصدرق اصخبمق: معبرك إيالمح  فبحل 

 

3 

  اصةحزنطحح  سيمحت ةهذا االيم نية  إصى اصسادي اصذي سقعت فحه.سقعت معرك  اصحرمسك ةح  اصميلمح  ساصرسم 
 قبئد اجحش اصميلمح  في اصمعرك : خبصد ة  اصسصحد 
 يحدل فق رئحيدح  ) قلب ، محمن  ، محيدرة(، اصخط  اصعيدكرح : قيدم خبصد ة  اصسصحد اجحش اصميدلمح  إصى ثالث فر

حد ستسصى خبصد ة  اصسصمحيددددددرة حزحد ة  أةي يددددددفحب ، عبص س اصاصولب أةب عةحدة ة  اصاجراح س اصمحمن  صعمرس ة  اص
 قحبدة اصمودم .

 اصنتحاج : انتحر اصميلمح  على اصرسم نحرا  يبيمب .
 م  أهم اصنيبء اصلساتي شبرك  في معرك  اصحرمسك ) أيمبء ةنت حزحد ةنت اصيك (.
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 :االاجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح اختر  .أ
   (خبصد ة  اصسصحد ، أيبم  ة  زحد ،يعد ة  أةي سقبص  ،)أةس عةحدة اصاجراح       : قبد اصميلمح  في معرك  اصوبديح . 1
 ه خط :حيح مب تيت .ب
 .صلهاجرة اصعبشرةسقعت معرك  اصوبديح  في اصين   (...................................).1
 .في معرك  اصوبديح  كيرىقتل قبئد اجحش اصفرق  (...................................).2
 يوق اصميلمس  في معرك  اصوبديح  إناجبزات عدحدة؟ ةم تفير: .ج

 ................................................................................................اصيةب: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 :االاجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح اختر  .أ
 (علي ة  أةي طبصب –عثمب  ة  عفب   –)عمر ة  اصخطبب                .اصخلحف  اصذي أمر ةإنشبء ايطسل ةيري. 1
 هد (40 ،هد  37 ، هد 34)                                          :سقعت معرك  ذات اصحساري ذات اصحساري عبم. 2

 

  ختبمي:نشبط 
 ................................................................................................ :أهمح  انشبء اصميلمح  األيطسل اصةيري. 1
 ................................................................................................ :تيمح  معرك  اصحرمسك ةهذا االيم. 2

 

 :شرافهب على يسايل اصةيبر ساصميحطبت . نشبط ةحتي: مب اصنتحاج  اصمترتة  على  اتيبع يدسد اصدسص  االيالمح  سا 
 

 ........................................................................................................................ اصنتحاج :
 

 معرك  ذات اصحساري:( : ا/دنشبط رقم )
 

  شددرافهب على اصةيبر ساصميحطبت، كب  الةد م  ةنبء ايددطسل ةيري حوف في نظرا  التيددبع يدسد اصدسص اإليددالمح  سا 
أذ  اصخلحف  عثمب  ة  عفب  صمعبسح  ة  أةي يددفحب  سعةد اهلل ة  أةي اصيددرح صةنبء ، س ساجه هاجمبت اصرسم اصةيرح 

 ه.28ايطسل ةيري، يحث تم ةنبء أسل ايطسل ةيري في عبم 
 على اصرسم اصةحزنطحح  في مسقع  )ذات اصحددساري( ةوحبدة عةد اهلل ة  أةي يددرح يددن  انتحددر هذا األيددطسل اصةيري

 ه سفتح اجزحرة قةرص.34
 

 تأمل خرحط  معرك  اصوبديح  ثم أاجب اصيؤال اصتبصي: (:ا/جنشبط رقم )

 معرك  اصوبديح 
 ه اصذي سحددل عدد 15 عبمقبد يددعد ة  أةي سقبص اجحش اصميددلمح  إصى اصعراق

 أصف موبتل. 30إصى اصموبتلح  
 ،أريددل يددعد سفدح  أيدهمب صكيددرى ساآلخر إصى قبئده ريددتم حدعسهم إصى اإليددالم

 صك  اصفرق أحرسا على اصيرب.
 ايتعد يعد صلمعرك  اصفبحل  ةحنه سةح  اصفرق 
 فرق اص كير شسك صممب أدى بر اصميلمح  على اصفرق سقتل قبئدهم، انتحسترتب

انييبر نفسذهم ع  اصعراق سيحسل اصميلمح  على غنبئم منهب راح  فبرق اصرسم س 
 اصكةرى اصمرحع  ةبصحبقست ساصلؤصؤ.

 

 أكمل اصفراغ:
سقعدت معركد  اصودبديدددددددددحد  على 

 أرض ....................
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 اصمفهسم اصدال على اصعةبرة: اكتب أ.
 .هي اصمثل اصعلحب، ستعبصحم سضساةط أخالقح  تيدد يلسك اصفرد في اصماجتمع (...................................).1
 
 
 
 
 
 
 

 اصمفهسم اصدال على اصعةبرة: اكتبأ. 
 شخص سقع في قةض  اصخحم )اصعدس( كل (...................................).1
 

 :االاجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح اختر  ب.
  :أخذ اصفدح  م  أيرى ةدرحلى اهلل علحه سيلم ي أشبر على اصنةي ذاصخلحف  اص .1

 علي ة  أةي طبصب(، عثمب  ة  عفب  ،عمر ة  اصخطبب ،)أةس ةكر اصحدحق            
 اصخندق(                                                              ،أيد ،اصحرمسك، )ةدر   :مع األيرى في غزسة األخالق سُيي  اصمعبمل مثبال  رائعب  على  اصميلمس ضرب  .2
 

 اذكر ةعض اصوحم اإلنيبنح  اصتي اجبء ةهب االيالم اصينحف.ج. 
 

 ......................................................................................................اصيل: 
 
 
 

 اصماجتمع. في اصوحم ساجسد أهمح  حعلل .2.اإلداري ،االعتوبلاأليحر ،اصوحم مفهسمي ُحعرف .1 اصيلسكح : األهداف
 صأليرى. اصميلمح  ُمعبمل  أثر حةح  .4             اإليالم. ةهب اجبء اصتي اصنةحل  اصوحم ةعض حذكر .3
 اصفليطحنحح . األيرى تاجبه إليرائحليا االيتالل يحبي  حسضح .5
 ياجسنه. في اصميتل اصفليطحنحح  األيرى ةهب حوبسم اصتي اصطرق ةعض حذكر .6
 اصيبصي. اصسقت في اصوتبل قساعد حذكر .8 اصوتبل. في اصميلمح  أخالقحبت على أمثل  حذكر .7
 
 
 

 اصوحم اإلنيبنح  اصتي اجبء ةهب اإليالم .( : ا/أنشبط رقم )

  نظم شؤس  اصتي تاصوحم: هي ُمثل علحب ستعبصحم سضساةط أخالقح  تيدد يلسك اصفرد ساصماجتمع. ساجبء اإليالم ةبصوحم
مب ك اصنبق ستضةط يلسكهم منهب: )األمبن ، اصيرح ، اصسفبء ةبصعهد، اصوسل اصطحب، اصعفس، األمبن ، اصحدق، اصكرم(

اجبء اإليدددالم حلغي اصممبريدددبت اصيدددحئ  عند اصعرب مثل: )اصرةب ، شدددرب اصخمر ، اصعةسدح  ( سحيدددبسي ةح  اصةشدددر 
 ى.اجمحعهم في األحل ساصتأحل ةحنهم في اصتوس 

 أخالقحبت اصميلمح  في اصيلم ساصيرباصدرق اصيبدق: 

 

 

 معبنبة األيرى في ياجس  االيتالل اإليرائحلي.(: ا/بنشبط رقم )

  اصعدس(.األيحر: كل شخص سقع في قةض  اصخحم( 
  تعد قضددددح  أيددددرى ةدر نمسذاجب  رائعب  على أخالقحبت اصميددددلمح  سُييدددد  تعبملهم مع اصعدس، يحث أشددددبر أةس ةكر

 اصحدحق على اصنةي علحه اصيالم ةأخذ اصفدح  موبةل إطالق يراح أيرى ةدر.

4 
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  :اصمفهسم اصدال على اصعةبرة اكتب .أ
 .اةوبء األيحر ره  االعتوبل دس  ميبكم  أس تساجحه اتهبمبت إصحه (...................................).1

 

 :اصتبصح اصعةبرات ( أمبم  ( أس عالم  )   ضع عالم  ) .ب
 .يرائحلي( حعبني األيرى اصفليطحنحس  في معتوالت االيتالل اإل)       .1
 .ل صعدة شهسر أس ينسات دس  ميبكم ( حتعرض األيرى صالعتوبل اإلداري يحث حةوى ره  االعتوب)       .2
 .على فئ  اصشةبب اصموبسمح  فوط إليرائحلي( حوتحر اعتوبل االيتالل ا)       .3
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 :االاجبة  اصحيحي  ممب ةح  اصوسيح اختر  ب.
 اصثبصث ( ، اصراةع  ، )اصثبنح   :اصدسصح  اصتي تلزم اصدسل اصمتيبرة  ةيمبح  اصمدنحح  دس  تمححز هي اتفبقح  اجنحف .1
 (س ملح ،نحف ملحس    ،) رةع ملحس                              :أدت اصونةل  اصذرح  على اصحبةب  إصى موتل  .3

 أ. ةم تفير:: ختبمينشبط 
 ................................................................................................ :أهمح  اصوحم في ةنبء اصماجتمع. 1
 ........................................................................... :دخسل عدد كةحر م  أيرى ةدر في االيالم. 2

 ..................................................................... :ب. أعطي أمثل  أخالقحبت اصميلمح  في اصوتبل

 ياجسنه؟نشبط ةحتي: اذكر طرق موبسم  األيرى اصفليطحنحح  صيحبي  اصميتل في 
 

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

 اقرأ اصمخلص ثم أاجب األيئل  اصتي تلحه:( : 2نشبط رقم )

  م  أخالق اصميدددددددددلمح  في يرةهم مع اصكفبر ميبرة  اصموبتلح  فوط، سيمبح  اصمدنحح ، سدسر اصعةبدة ساصيفبظ على
 اصممتلكبت، سعدم قطع األشاجبر اصمثمرة، ساصنهي ع  اصتدمحر ساصتخرحب ساصغدر ساصتمثحل ةبصاجثث.

  م على ضدددددرسرة يمبح  اصمدنحح  سقت اصيرب، سصك  معظم اصاجحسش ال 1949اتفبقح  اجنحف اصراةع  عبم سصود نحدددددت
 تلتزم ةوساعد اصوتبل يحث حيتةبح اصوتل دس  ريم ، ستتعمد يحبي  اصتدمحر اصسايع صلممتلكبت.

 ( ملحس  قتحل، سكبنت يحدددددددددحل  اصيرب60فمثال : يحددددددددددت اصيرب اصعبصمح  اصثبنح  مب حوبرب نيس )  في اصعراق عبم
 كمب أدى إصوبء اصونةل  على اصحبةب  إصى موتل رةع ملحس  شخص. م موتل أكثر م  ملحس  شخص،2003

  كمب قبم االيتالل اصحدددددهحسني ةوتل عشدددددرات اآلالف م  اصفليدددددطحنحح  منذ ايتالصهب ستدمحر اصُةنح  اصتيتح  م  طرق
 م سغحرهب.2002سمدارق سميتشفحبت سةحست خالل انتفبض  األقحى عبم 

 

 دي.اصاجيأشكبال  عدحدة م  اصتعذحب اصنفيي  يرائحليحعبني األيرى اصفليطحنحس  في معتوالت االيتالل اإل 
   كمب حتعرض ةعض األيدرى صالعتوبل اإلداري، يحث حةوى األيدحر اصفليدطحني ره  االعتوبل صعد أشدهر سيدنسات دس

 ميبكم ، ساصعزل االنفرادي ، سغحرهب.
 هذه اصيددحبيدد  ةعدة طرق منهب اإلضددراب، سهكذا ححددةح في يدداجس   يددرائحليُحوبسم األيددرى في يدداجس  االيتالل اإل

 ات األيحرات ساألطفبل سيرمبنهم م  ممبري  يحبتهم سيرمبنهم م  يوسقهم.عشر  يرائحليااليتالل اإل
 

 اقرأ اصملخص ثم أاجب ع  األيئل  اصتي تلحه:( : 3) نشبط رقم
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 أكمل اصفراغبت ةكلم  منبية : .أ
 م  مدحن  غزة. .............................، في اصاجه  اصفليطحنح  ............................عرك  أاجنبدح  قرب قرح  يدثت م .1
 ..................................قبئد معرك  أاجنبدح   .2
 ................................... م  اصنيبء اصميلمبت اصلساتي شبرك  في معرك  أاجنبدح  3

 

   ةحتينشبط : 
 معرك  أاجنبدح .: اصمترتة  على مب اصنتحاج  .1

 ........................................................................................................................ اصنتحاج :
 

 
 

 :اصيلسكح  األهداف 
 أاجنبدح . معرك  نتبئج حذكر .2           صفليطح . ةبصنية  أاجنبدح  مسقع حيدد .1
 اصعمرح . اصُعهدة أهمح  ُحةح  .4    ساصشبم. فليطح  ةفتح اصميلمح  اهتمبم ُحعلل .3
 اصراشدي اصعهد في فليطح  في االقتحبدح  األسضبع ححف .6    االيم. ةهذا اصعمرح  اصعهدة تيمح  ُحعلل .5
 
 
 
 

 اقرأ اصملخص ثم أاجب ع  األيئل  اصتي تلحه: ( :3س2نشبط رقم )

 تأمل خرحط  معرك  أاجنبدح  ثم أاجب األيئل  اآلتح  :: (1نشبط رقم )

 . اهتم اصميلمس  ةفتح ةحت اصمودق ألهمحتهب اصدحنح ، فهي أرُض ُمةبرك 
  عهد األمب  اصذي أعطبه ُعمر ة  اصخطبب ألهل إحلحبء، صذصك تعد اصعهدة اصعمرح  أطلق مفهسم اصُعهدة اصعمرح  على

 سايدة م  أهم اصسثبق في تبرحخ اصودق سفليطح .
  ،سعندمب حئق اصنحددددبرى يبحددددرت اصوسات اإليددددالمح  مدحن  اصودق مدة أرةع  أشددددهر ةوحبدة أةي عةحدة ة  اصاجراح

 سق( اصحلح على أ  حيضر اصخلحف  عمر ة  اصخطبب.سأحونسا اصهزحم  طلب ةطرحق اصمدحن  )حفرسنح
  ه سدخل ةحت اصمودق ستيددلمهب م  حددفرسنحسق، سحددلى ةبصورب 15م/636سحددل اصخلحف  عمر ة  اصخطبب عبم

 م  كنحي  اصوحبم ، سُةني في اصمكب  اصذي حلى فحه اصخلحف  ُعمر فحمب ةعد مياجد ُعمر ة  اصخطبب.

 فلسطين في عهد الخالفة الراشدةالدرس السابع: 
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  ه شمبل مدحن  اصخلحل، 13م/634يدثت معرك  أاجنبدح  قرب قرح  عاجسر ين 
 على اصمنطو  سشتت يكبنهب  يرائحلييحطر االيتالل اإل م، يحث1948سفي عبم 

 سنهب ياجبرتهب سآثبرهب.
 يدثت معرك  أاجنبدح  زم  اصخلحف  أةس ةكر اصحدحق ةوحبدة عمرس ة  اصعبص 

 ةميبندة اجحش خبصد ة  اصسصحد انتحر اصميلمح  على اصرسم، كمب شبركت ةعض 
 اصنيبء مثل خسص  ةنت األزسر، يحث ايتطبعت تيرحر شوحوهب م  أير اصرسم.

 اصرسم، سمهدت النتحبر اصميلمح  في اصحرمسك.ترتب على هذه اصمعرك  عدة نتبئج منهب: أسل نحر هز ةالد 



  11                                                م 2020/2021الفصل األول  – السابعالصف  -الدراسات االجتماعية  -التعلم االستدراكي 

 ة:اصمفهسم اصدال على اصعةبر  اكتب .أ
 .م636بء عندمب دخلهب فبتيب  عبم عهد األمب  اصذي أعطبه عمر ة  اصخطبب ألهل إحلح (...................................).1
 

 تيمح  اصعهدة اصعمرح  ةهذا االيم. :ةم تفير. ب
 

 .......................................................................................................................اصيةب:
 
 

 

 :اصعةبرات اصتبصح ( أمبم  ( أس عالم  )   ضع عالم  ) أ.
 .( اعتمدت اصزراع  في فليطح  في اصعهد اصراشدي على محبه اصري)       .1
 .( اشتهرت فليطح  في اصعهد اصراشدي ةترةح  اصنيل سححد األيمبك)       .2
 .اصعهد اصراشدي ( ازدهرت اصتاجبرة في فليطح  في)       .3
 

   حيح مب تيته خط: :ختبمينشبط  
 ب تيته خط في اصعةبرات اصتبصح :حيح م .أ
 .شهسر 7يبحرت اصوسات االيالمح  مدحن  اصودق مدة  (...................................).1
 .نيس اصودق خبصد ة  اصسصحد( تساجهت قسة ايالمح  ةوحبدة ...................................).2

 ب. ةم تفير:
 .يلمح  في فتسيبتهم نيس فليطح  سةالد اصشبممتساجه اص. 1

 .....................................................................................................................اصيةب:
 

  االقتحبدح  في فليطح :نشبط ةحتي: أكمل اصاجدسل اصذي أمبمك ةأهم اصثرسات 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهمهب اصثرسة االقتحبدح  في فليطح  م
1.   اصميبححل اصزراعح  
  اصثرسة اصيحسانح  2.
  اصحنبعبت .3

  اتيددددمت فليددددطح  في اصعهد اصراشدددددي ةتطسر أسضددددبعهب االقتحددددبدح  ساالاجتمبعح  منهب اصزراع  يددددساء اصةعلح  أس
 ساصةطبطب س اصذرة سقحب اصيكر ساصزحتس (. اصمرسح  سأهم اصميبححل ) اصةندسرة

 .أمب اصثرة اصيحسانح  فهي متنسع  مثل ترةح  األغنبم ساصاجبمسق ساصةور ساصخحل 
 أمب اصحنبع  فبشتهرت ةحنبع  اصخزف ساصزاجبج ساصفخبر ساألقمش  سال يمحب في مدحن  اصودق سنبةلق سطةرحب سغزة 
   أس اصتاجبرة اصخبراجح .كمب ازدهرت اصتاجبرة يساء اصتاجبرة اصداخلح 

 األسضبع االقتحبدح  في فليطح  في اصعهد اصراشدي :( 4نشبط رقم )
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 أ. مب دالص  كل م  اصحسر اصتبصح :  

 

   اصمفهسم اصدال على اصعةبرة اصتبصح : اكتب. ب
 ( هي اصتعلحمبت ساالرشبدات ساالاجراءات اصسقبئح  اصتي حاجب اإلصتزام ةهب....................................). 1
 حوحد ةهب اآلص  اصتي تيحر على اصطرحق. (...................................).2
 ( كل م  حوسد سيحل  نول....................................).3
 

  اصيلسكح : األهداف
 اصيسادث. ميةةبت أهم حعدد .3      اصيبئق. اصمركة ، اصتبصح : اصمفبهحم ُحعرف .1
 اصطرحق. ةآداب االصتزام أهمح  حعي .4                   اآلم . اصشبرع خحبئص حذكر .2
 
 
 
 
 
 
 

 اصيالم  اصمرسرح  سعنبحرهب: (2س1نشبط رقم )

 ، ساإلرشددددبدات، ساإلاجراءات اصسقبئح  اصتي حاجب االصتزام ةهب، ةهدف تيوحق اصيددددحر  اصيددددالم  اصمرسرح : هي اصتعلحمبت
 اآلم  على اصطرق، سمنع سقسع يسادث اصيحر.

  تكس  اصمركة  آمن  إذا كبنت مرخحددد ، سخبضدددع  صلفيص، ساصحدددحبن  اصمركة : هي اآلص  اصتي تيدددحر على اصطرحق، س
 .اصدسرح ، ساجمحع أاجزائهب سأاجهزتهب تعمل ةفبعلح 

  ،ُتلعب اصشددددسارع دسرا  كةحرا  في تيوحق اصيددددالم  اصمرسرح ، عندمب حكس  ُمعةدا ، سمزسدا  ةإشددددبرات اصمرسر، سارشددددبداته
 سساجسد األرحف  اصمخحح  صلمشبة.

  ،اصيدددبئق هس م  حوسد سيدددحل  اصنول، سحشدددترط أ  حكس  يبحدددال  على رخحددد  اصوحبدة، ملتزمب  ةتطةحق قسانح  اصيدددحر
 اصيين ، ساصميؤسصح . ساصتيلي ةبألخالق

  ُحيهم اصمشبة في اصيالم  اصمرسرح  م  خالل قساعد اصيالم  اصعبم ، كبصيحر على اصرححف ساصيذر ساالنتةبه، ساصتوحد
شبراته، ساصيفبظ علحهب، ساالصتزام ةآداب اصطرحق  ةإشبرات اصمرسر، سا 

 
  

 

 اصيالم  اصمرسرح اصدرق األسل: 
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 :اصعةبرات اصتبصح ( أمبم  ( أس عالم  )   ضع عالم  )أ. 
 ( ايتخدام اصهبتف اصخلسي عند قحبدة اصيحبرة.)       .1
 ( اصزحبدة في يرع  اصمركة  ستسحلك ةأمب .)       .2
 ( حمك  تيوحق اصيالم  اصمرسرح  م  خالل اصتزام اصيبئوح .)       .3
 
 

  مب اصنتحاج  اصمترتة  على:ب. 
 أ. زحبدة اصيرع  م  قةل اصيبئوح .

 ........................................................................................................................ :اصنتحاج 
 ب. ايتخدام اصهبتف اصخلسي أثنبء قحبدة اصيحبرة.

 ........................................................................................................................ اصنتحاج :
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مفهسم اصمساطن  ساصمساط  اصفبعل في اصماجتمع : ( 1نشبط رقم )

 اصيلسكح : األهداف
 اصفبعل. اصمساط  حفبت حةح  .3    اصمساطن . أنساع حذكر .2   اصمساطن . مفهسم ُحعرف .1
 
 
 
 
 
 
 
 

 : هي االصتزامددبت اصمتةددبدصدد  ةح  اصمساطنح  ساصدددسصدد ، فددبصمساطنس  حيحدددددددددلس  على يوسقهم اصمدددنحدد  ،  اصمساطندد
 ساصيحبيح ، ساالقتحبدح ، ساالاجتمبعح ، سفي اصسقت نفيه، علحهم سااجةبت حوسمس  ةأدائهب.

 : سااجةبت اصمساط  نسعب 
 يبص  إخالل اصمساط  ةهب. أ. سااجةبت إصزامح : ُحيبيب علحهب اصوبنس   في

 ب. سااجةبت طسعح : ال ُحيبيب اصوبنس  اصمساط  علحهب ، صعدم قحبمه ةهب.
  :هس اصذي حشدددددبرك في شدددددؤس  ماجتمعه في مختلف اصماجبالت ةهدف تيوحق اصمنفع  اصمساط  اصفبعل في ماجتمعه

 صماجتمعه.
 

 

 :ميةةبت يسادث اصيحر( 3نشبط رقم )

:م  أيةبب يسادث اصيحر 
 . اصيرع  اصزائدة سعدم حاليح  اصمركة 
 ساجسد عسائق على اصطرحق.عدم اصتوحد ةبصتعلحمبت س 
.عدم انتةبه اصيبئق ساصمشبة 
 

  تيوحق اصيالم  اصمرسرح م  أيةبب: 
.اصتزام اصمشبة ساصيبئوح  ةوسانح  اصيحر 
.اصيرص على حاليح  سيبئل اصنول 
. تسعح  اصنبق ةأهمح  اصيالم  اصمرسرح 
 

 اصمساط  اصفبعل: ياصدرق اصثبن
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 اصمفهسم اصدال على اصعةبرات اصتبصح : اكتب .أ
 االصتزامبت اصمتةبدص  ةح  اصمساطنح  ساصدسص . (...................................).1
 اصوبنس  اصمساط  علحهب.سااجةبت حيبيب  (...................................).2
 سااجةبت ال حيبيب اصوبنس  اصمساط  علحهب. (...................................).3
 
 

 . حنف اصعةبرات اصتبصح  إصى يوسق سسااجةبت:أ
 ح ،خر اآلايترام اصوبنس ، اصمشبرك  في االنتخبةبت، اصميبفظ  على اصممتلكبت اصعبم ، ايترام آراء  اصرأي،اصتعةحر ع  

 يحسصي على االيم ساصاجنيح .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ختبمينشبط 
 حنف اصسااجةبت اصتبصح  إصى سااجةبت إصزامح  سسااجةبت طسعح :أ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اصمرسرح ؟أ. كحف حمك  تيوحق اصيالم  
1 ......................................................................            3 ...................................................................... 

 

 اذكر يمبت اصمساط  اصفبعل؟: ةحتينشبط  
 

1 ......................................................................            3 ...................................................................... 

 اصسااجةبت اصيوسق م
1.    
.2   
3.   

 سااجةبت طسعح  سااجةبت إصزامح  اصعةبرات م
1.    ايترام اصوسانح  
   ميبعدة األيرة اصفوحرة 2.
   اصنود اصةنبء .3
   اصدفبع ع  اصسط  .4

 يمبت اصمساط  اصفبعل:( 2نشبط رقم )

 م  يمبت اصمساط  اصفبعل ساصمنتمي صسطنه:
 .حدافع ع  سطنه، سيوسقه، سحيترم اصوسانح  سحلتزم ةهب 
 .حشبرك في االعمبل اصتطسعح  ساصخحرح ، سحيترم يوسق اآلخرح  سأفكبرهم 
 . حشبرك في االنتخبةبت، سحيبفظ على اصممتلكبت اصعبم  ساصخبح 
  ع  رأحه، سحتوةل اصنود اصةنبء سحوسم ةهحشبرك في اصتعةحر 
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 مادة استدراكية سابع
 

 

 

 

Objectives  Use the new vocabulary to talk about the water cycle. 
 

1. Read the following words and then do the activities below: 

    
sun clouds rain air 

    
vapour correct rise change into 

  

 

water cycle above  
 

2. Write a suitable word from the above words for each number : 
 

1: ………………………..          2: ………………..         3: ……………………. 

4: ………………………..         5: …………………………………. 

6: The diagram talks about the ……………………………………. 

Complete the water cycle using correct words: 

1. The ………………………. heats the water. 

2. Some of the water changes into ……………………… 

3. The vapour cools and  …………… up to make clouds.  

4. When the ………………. are heavy and full of water, it rains and the water …………….. starts again. 

 

3. In pairs, tell your partner where the rain comes from 

Homework 

1. Use the following words in meaningful sentences. (sun - vapour - air - rain) 

2. What should we do to save water? 

 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Objective:  Use the present simple tense to talk about facts and routines. 
 

1. Read the following examples:  
 

1. Some of the water changes into vapour. 

2. The vapour rises to make clouds. 

3. When the clouds are heavy, it rains. 

We use the present simple tense to talk about facts and routines. 
Affirmative case حالة اإلثبات Negative case حالة النفي 

He- she- it or (a singular noun) + verb + -s 
I – you - we - they or (a plural noun) + verb  
 
Examples: 
He goes to school every day. 
The sun makes the water hot. 
 

I get up early every day. 
The clouds become heavy and full of water. 

He- she- it or (a singular noun) + doesn't + verb مصدر 

I – you - we - they or (a plural noun) + don't + verb مصدر 
 
Examples: 
In England, Ben doesn't go to school on Sunday. 
When the clouds aren't full of water, it doesn't rain. 
 

I don't get up early on the holidays. 
Cows don't eat meat. 

  :التالية تعامل معاملة المفرد : الكلماتمالحظة   
 مالحظة: عند تكوين السؤال نستخدم األفعال المساعدة 

 

2. Complete the following sentences using the verb in brackets in the present simple tense: 
 

1. Rain ………………………….. (come) from the clouds. 

2. Water ………………………… (change) into vapour when it is hot. 

3. Hot air …………………………   (rise) up high in the sky. 

4. Hot air …………………… (cool) and ………………………. (become) clouds. 
 

3. Do as shown between brackets: 
 

1. Water boil at a 100 c. (Correct the mistake) 

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

2. When the clouds becomes heavy, it rain. (Correct the mistake) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. I walk every day. (Make negative انف الجملة) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. The rain comes from many places. (Make a question) 

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

Homework 
4. Write a short paragraph about Ali using the present simple tense. Use the information in the box: 

Name Age City Favourite hobbies Future job 

Ali 12 Gaza Reading and swimming Engineer  
 

 

 

 

 

do, does 
Water, vapour, rain, air 
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Objectives:  Use the new vocabulary in different contexts. 

 Express opinions.  

 Agree and disagree with people. 

 Memorize some basic information about three explorers. 
 

1. Read the following words and then do the activities below: 
 

    

earth compass ocean explorer 
 مستكشف محيط بوصلة األرض

    

east directions woman south 
 جنوب مرأة اتجاهات الشرق

 

  

 

 agree west  

  الغرب يوافق 
 

2. Complete the following sentences: 
 

(oceans- earth- explorer- compass- east- north- west- explored) 

1. The sun rises from the ………………….. and sets in the …………………………. 

2. We use a ………………………… to show us the direction to go in. 

3. We should all work together to save the ………………………… 

4. Ibn Battuta is a great …………………………. He ……………………. the earth. 

5. ……………………………. have beautiful coral. 

6. The arrow (السهم)  on the map always points to the …………………………. 
 

Everyday language:  

1. Omar: I think it's interesting to see some sea animals and sea plants under the ocean. 

     Amy: I agree with you. They're beautiful. 

2.  Alia: I don't think travelling in space is safe! 

      Rania: I don't agree with you. I think it is more exciting than exploring the oceans. 
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3. Match A with B:  
 

A  B 

1. Ibn Battuta was a great explorer.  I agree with you. Travelling by train is very 
interesting. 

2. Exploring life under the water is not 
safe. 

 I want to be like her one day! 

3. I don't think travelling by car is more 
interesting than travelling by train. 

 You're right! He explored the earth and travelled 
to Asia in the east, Europe in the west and Africa 
in the south. 

4. Valentina Tereshkova was a great 
woman. She was the first woman to go 
to space. 

 I don't agree with you. Exploring the oceans and 
seas is very interesting.  

 

4. Look at the diagram below and fill in the gaps:  
 

(months - explorers - spaceship - oceans – woman – Makkah – Calypso – Madinah - explorer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homework 

Read about the three explorers in your textbook page 40 (Ibn Battuta- Jacques Cousteau- 

Valentina Tereshkova) and tell us who your favourite explorer is and why. Write some simple 

sentences. (You may follow the following example)  

My favourite explorer is ……………………… because he/ she ………………………………………… . I think 

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

 

 

Choose the correct answer with the correct spelling: 

1. I'd love to explore the ------------------------- one day. (oshens- oceans- oceanz) 

2. The ------------------------ shows us the directions. (compace- compass- campass) 
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Objectives  Revise using the adjectives in the comparative and superlative cases. 
 

1. Comparative and superlative adjectives:  
 

Adj. / type of comparison Short adjective Long adjective 
Comparing two things 

مقارنة بين شيئين                 
         

Adj. + -er + than 
Amy is faster than Ben. 
 

more + adj. + than 
The car is more expensive 
than the bike. 

Comparing one thing to others 
 مقارنة شيء بالنسبة للكل 
         

the + adj. + -est 
Amy is the fastest. 

the + most + adj. 
The red car is the most 
expensive of all cars. 

Odd adj.  صفات شاذة ال تتبع قاعدة 

 Good 
 Bad 

 
better than 
worse than 

 
the best 
the worst 

 

2. Read and circle the correct words:  
 

1. I love cycling. It is (safest / safer) than car racing. I think it is (the most / more) exciting sport.  
 

2. Ben hates shouting. Bilal shouts (loudest / louder than) Omar. Ben thinks Bilal is (the noisier / 

noisiest) friend. 
 

3. Complete the sentences with the right form of adjectives: 
 

1. Danya is ______________ (good) than Lilly at playing basketball. 

2. I am the _______________ (happy) child in my class. 

3. I think English is ________________ (easy) than math. 

4. Ali had the _______________ (bad) mark in the whole class. 

5. Riding camels is ____________________ (exciting) than riding bikes. 
 

4. Write correct sentences:  
 

1. Yasser (not agree / horse jumping / interesting). 

Yasser does not agree (that) horse jumping is interesting. 

2. Huda (think / horse jumping / exciting / than / car racing). 

Huda thinks that _________________________________________________. 

3. Huda (think / cycle racing / boring / of all sports) 

Huda thinks that _________________________________________________ 

Homework 

Write three sentences using the comparative and superlative adjectives to describe the pictures. You 

can use these adjectives (slow- fast- expensive- cheap) 

   
 

 

 

 

 

5 

Part two 



 مادة استدراكية سابع
 

 

 

 

Objectives:  Use new vocabulary and every day English in different contexts. 
 

1. Read the following words then answer the questions below: 
 

    
polite helpful honest brave 

    
friendly generous kind hate 

    
shout promise hope tell lies 

 

 

don't mind  
 

2. After you studied the words, classify them into either verbs or adjectives: 
Verbs Adjectives 

  
 

3. Read and match: 
A  B 

1. Someone who always tells the truth  polite 

2. Someone who is not afraid of anything  friendly 

3. Someone who shows kind feelings to other people   honest 

4. Someone who gives/ lends things to his friends  helpful 

5. Someone who always helps people   kind 

6. A person who listens to and says nice things to people  brave 

7. When someone says "please and thank you", we say he is   generous 

 

Homework: Use the following words in simple sentences: (polite- honest- generous) 
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Objective:  Use "because" to join sentences. 
 

1. Read the following dialogue: 
 

Speaker A: Why does Reem love her brother Bilal? 

Speaker B: Reem loves Bilal because he is kind. He always plays with her. 

Speaker C: Also, she loves him because he is helpful. 

 

 

 

 

2. Read the following passage and answer the questions using because: 
 

Amy and her class were talking about their friends and why they love them. Alena said "I 

love Amy because she's generous. She always gives me her books." Amy said, "I love Alena 

because she's kind and polite. She always listens to friends and gives them good advice. Alena 

is also helpful; she always helps me". What about you? Who is your friend and why do you 

love him/her? 

3. Answer the questions: (try to give a long answer) 
 

1. Why does Alena love Amy? 

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

2. Why does Amy love Alena? 

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

3. Why does Amy think that Alena is kind? 

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

4. Join the sentences. Use "because": 
 

1. I didn't go to school. I was sick. 

________________________________________________________________________. 

2. Jordan loves Mohammad. He teaches him swimming. 

_______________________________________________________________________. 

3. Bilal loves his sister Reem. She is brave. 

_________________________________________________________________________. 

4. I love reading. It makes me intelligent. 

_________________________________________________________________________. 

 

 

  Homework: Write about your best friend and why you love him/ her. 

 When we ask about the reason, we start the question with "Why" 

 When we want to answer a "Why question", we use "because" in the sentence. 

 We use "because" in a sentence followed by the reason (السبب). 
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Objectives:  Distinguish between the verbs that are followed by gerund and those followed by 
infinitive. 

 Use verbs of both types in sentences correctly. 
 

1. Read the following examples: 
 

1. Reem enjoys writing stories. 

2. Mohammad hates shouting. 

3. Fatma promises to give back Rania's book. 

4. Reem hopes to be a spacewoman. 

5. Jordan wants to learn swimming. 

 

 

2. Choose the correct answer: 
 

1. I want (being- to be) a police officer. 

2. Rania enjoys (cooking- to cook). 

3. We promise ( to studying- to study) hard.  

4. I hope to (visiting- visit) Jerusalem soon. 
 

3. Correct the mistakes:   
 

1. Ahmad enjoys play with his toys. ______________________________________. 

2. I hope being a teacher in the future. ______________________________________. 

3. I want going to the market. ______________________________________. 

 

Homework 

Write simple sentences about the things you enjoy doing in the summer holiday and the new 

things you want to learn. 

 

In the summer holiday, I enjoy ------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------- but I want to --------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

There are two types of verbs; verbs followed by the gerund (verb + -ing)  and  verbs followed by 

the infinitive (to + base form) 

Verbs followed by gerund Verbs followed by infinitive 

enjoy - hate promise – hope - want 
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Objectives:  Use the new vocabulary in different contexts 
 

1. Read the following words and then work on the activities below: 
 

    
library librarian neighbours queue 

    
push in rudely notice clearly 

    
interrupt in a hurry quickly complain 

 

2. Re-order the letters to form words and complete the sentences:  
 

1. Look at the sign. It says, speak quietly in the _______________" (ryrliab). 

2. Please, don't _______________ (hpsu) in in the _______________ (euqeu).  

3. I can’t understand anything when you all talk at the same time. You need to  _______________ 

(eakt) _______________ (rusnt).      

4.  I think you are playing noisily;our _________ (ouisbhgbner) will _________ (mpocialn)! 

5. you should speak ______________ (lyealrc). 

Homework 

3. Read and complete: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Use the following words in sentences of your own. (neighbours- quietly- library- interrupt- queue) 
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Classroom rules  

1. You should write neatly so the teacher can understand your 

handwriting. 

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

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

4. ------------------------------------------------------ 

5. ------------------------------------------------------ 

6. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Objectives:  Use adverbs of manner correctly 

 Asking about the adverbs using "How"  

1. Read the following mini-dialogues: 
 

Speaker A How did the woman push in? 

Speaker B She pushed in rudely. 
 

Speaker A How should we speak in the library? 

Speaker B We should speak quietly. 
 

 

 

 

2. Choose the correct answer: 
 

1. You must wait in a queue and not push in (rude / rudely).   

2. It is easier to read your writing when you write (careful / carefully). 

3. A library is a place to read. You must speak (quietly / quite).  

4. The woman didn’t notice the queue because she came in (quick / quickly) 

5. Please, don't play (noisily- noisily) 
 

3. Read and complete with the right adverb: 
 

1. Ben and Amy are waiting …………………  (polite) in a queue. 

2. The boy does not notice the queue. He is pushing in ………………. (rude). 

3. The girls are talking ………………..  (loud) in the library. 

4. Rania and Omar are reading  ………………… (quiet) in the library. 

5. Mr Ali says the boys were playing …………………… (noisy) yesterday. 

6. Amy is not writing ………..….. (careful). The teacher wants her to speak …………. (clear) too. 
 

4. Make questions based on the answers: 
 

1. --------------------------------------------------------------------------------------- 
         The boy answers the questions correctly. 

2. -------------------------------------------------------------------------------------- 
They climb the mountain quickly and safely. 

 

Homework 

5. Write some classrooms rules using the following adjectives: 
(quietly- clearly- neatly- carefully- rudely- noisily) 

 We use adverbs of manner to describe the verbs 

 Adverb = Adjective + -ly   ex. Quickly = quick + -ly 

 To ask about adverbs of manner, we use "How" 
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