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 1صفحة      م0202/0202األساسي  السادسالصف  -مادة استدراكية لمبحث التربية اإلسالمية   -مركز التطوير التربوي  –غزة  –وكالة الغوث الدولية 

 

   (تفسير) 0سورة الواقعة درس:                                                   القرآن الكريم: األولىالوحدة 

 األىداؼ: ●

 بيف معنى اآليات بياًنا إجمالًيا.ي. 3     .يتمو اآليات تالوة سميمة .1
                      المستفادة مف اآليات الكريمة.ستنبط الدروس والعبر ي. 4  مفردات الصعبة.   يفسر ال .2
 غيبًا.  اآليات. يحفظ 5
 :آليات فيما يليا تتلخص ممخص الدرس: ●

   تيب عمييـ ريح  :ىي وعقوبتيـوىـ الكافروف والعصاة تبيف اآليات الكريمة أحواؿ أصحاب الشماؿ  .1
. ،ويشربوف مف ماء يغمي ،شديدة السواد والحرارة            ويأكموف مف شجر كريو المنظر والطعـ ىو الزقـو

نكارىـ ليوـ البعث.تعالى استحؽ أصحاب الشماؿ النار بسبب شركيـ با .2  ، وتمتعيـ بالحراـ، وا 
نزاؿ المطر،  تتكمـ اآليات عف مظاىر .3 نبات الزرع، وا   قدرة ا تعالى في خمقو. مثؿ: خمؽ اإلنساف، وا 

 بالطاقة.وتزويد اإلنساف           
 كما تبيف اآليات وجوب شكر ا عمى نعمو التي ال تعد وال تحصى. .4

ل رر  ً  نةدرر      ن رر     نرر    ج فررً قرر   ج ري ٌرر  ةررثٍث ن قررا ٌعرر قل  نة هررا  ن ه رر    ٌَرر  ٌقرر ع دررن  لررب  ن ه رر      

 . ٌَ  فً 
   (: صل الكممة من العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب(:2نشاط )

 )ب(  )أ(

 ُمْتَرِفيفَ  -1
ـْ  -2  ُنُزُلُي
 اْلِييـِ  -3
 َزقُّوـٍ  -4
 اْلِحنثِ  -5
 َسُموـٍ  -6

  )     ( 
  )     ( 

     )     ( 
  )     ( 
  )     ( 
  )     ( 
  )     ( 

 ريح شديدة الحرارة. 
 اإلبؿ العطاش.  
 منعميف بالحراـ.  
 كريو الطعـ والمنظر  
 ما أعده ا ليـ مف جزاء.  
 لممحتاجيف إلييا.  
 الشرؾ با تعالى.  

 ذلؾ؟استحقوا  ـَ ولِ  ،وصؼ عذاب أصحاب الشماؿ التي وصفتيـ اآلياتيناقش المعمـ الطمبة في  ●

 وصؼ عذاب أىؿ النار
 

 يشربوف مف ماء يغمي     يأكموف مف شجر الزقـو      ظؿ شديد الحرارة والسواد          ماء يغمي عمى جمودىـ      ريح شديدة الحرارة      

 اقرأ النص التالي قراءة تحميمية ثـ أجب ما يمي: (:2)نشاط   
 َقْبؿَ  َكاُنوا ِإّنُيـْ  َكِريـٍ  َواَل  َباِردٍ  الّ  َيْحُموـٍ  مِّف َوِظؿ   َوَحِميـٍ  َسُموـٍ  ِفي الشَِّماؿِ  َأْصَحابُ  َما الشَِّماؿِ  َوَأْصَحابُ : " تعالى ا قاؿ
ِلؾَ  وفَ  َوَكاُنوا ُمْتَرِفيفَ  ذََٰ  (الواقعة ( 46 -41) مف اآليات) " اْلَعِظيـِ  اْلِحنثِ  َعَمى ُيِصرُّ

 

 (2بطاقة رقم )
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  مف ىـ أصحاب الشماؿ؟ .1
.............................................................................................................. 

 العذاب الشديد يـو القيامة؟لماذا استحؽ أصحاب الشماؿ   .2
................................................................................................................  

 القيامة؟ يوـ الشماؿ ألصحاب تعالى ا أعد ماذا .3
................................................................................................................. 

 سورة الواقعة ( 74- 57 ) مظاىر قدرة ا في خمقو في اآليات مف في الطمبة المعمـ يناقش. 

 مظاهر قدرة هللا فً خلقه

 

 تزوٌد اإلنسان بالطاقة                     إنبات الزرع وإنزال المطر             خلق اإلنسان                              

 

 
 
 
 
 
 

 :اآلتيةاكتب اآليات من سورة الواقعة الدالة عمى العبارات (: 4) نشاط
 .إنباتو بعد النبات إىالؾ عمى قادرتعالى  ا .1

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

 .مرة أوؿ اإلنساف خمؽتعالى  ا .2

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

 . السحب مف المطر إنزاؿ عمى قادرتعالى  ا .3

................................................................................................... 
 التقويم الختامي: استنتج ما ترشد إليه اآليات. 

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

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

  :بيتي نشاط
 بخٍط جميٍؿ وواضح. ة واحدةمر  اغيًبا، ونسخي اآلياتحفُظ 

 

شارة )ضع/ي إشارة ): (3) نشاط     :( أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يمي( أماـ العبارة الصحيحة وا 
 .لكفرىـ با ؛يستحؽ أصحاب الشماؿ العذاب الشديد)    (    .1
نبات الزرع مف مظاىر قدرة ا عمى )    (    .2  خمقو.إنزاؿ المطر وا 

 تيب عمى الكافر يـو القيامة ريح باردة ومنعشة.)    (    .3

  حاًرا يغمي في بطونيـ. ماءً يشرب الكافر يـو القيامة )    (    .4
 األوليف واآلخريف يـو القيامة. تعالى يبعث ا)    (    .5
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 (  تفسير) سورة قريشدرس:                                                       القرآن الكريم: األولىالوحدة 

 األىداؼ: ●

 إجمالًيا.بيف معنى اآليات بياًنا ي. 3     .يتمو اآليات تالوة سميمة .1
                      ستنبط الدروس والعبر المستفادة مف اآليات الكريمة.ي. 4يفسر المفردات الصعبة.      .2
 غيبًا.  اآليات. يحفظ 5
 آليات فيما يمي:ا تتمخص ممخص الدرس: ●

 سورة مكية. قريشسورة  .1
 .تذكيًرا لقريش بنعـ ا العظيمة عمييا قريشسميت سورة  .2
 .عمى قريش بنعمتي األمف والرزؽ بياف فضؿ ا .3
 .بياف مصدر الرزؽ لقريش مف خالؿ الرحالت التجارية في الصيؼ والشتاء .4
 .حث قريش عمى شكر نعـ ا عمييا ومنيا: نعمتا األمف والرزؽ .5

 

معػػاني المفػػردات الصػػعبة الػػواردة فػػي فػػي يقػػرأ عػػدد مػػف الطمبػػة اآليػػات قػػراءة جيريػػة صػػحيحة، ثػػـ ينػػاقش المعمػػـ الطمبػػة  ●
 .اآليات

 (: وصل الكممة من العمود )أ( بما يناسبها من العمود )ب(:  2نشاط )
 )ب(  )أ(

 .إٌََِلفِِيا   .1

ٍ تِ  .2  . ن  َ

 .عَط َ َةيُا   .3

 .َوآَلعَيُا   .4

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

 وصع نيا فً  ن زق.

 و أل دش.ر هيا فً علب وصَلل  فً  ألل  ل 

  دتٍ  ها  ألصد   ل تثهٍب شت   وةٍف..

 فضم هللا دهى ق ٌل.

  نك     نةش ف .

 الموضوعات الرئيسية لآليات القرآنية موضًحا فضؿ ا عمينا باألمف والرزؽ.يناقش المعمـ الطمبة في  ●
 الموضوعات الرئيسية لآليات

 
 

  عمى شكر نعـ ا حث قريش          .الصيؼ والشتاء رحمتيبياف مصدر الرزؽ لقريش مف خالؿ           .بياف فضؿ ا عمى قريش بنعمتي األمف والرزؽ
 

 

 اقرأ النص التالي قراءة تحميمية ثم أجب ما يمي: (:0)نشاط      
َ م  عَف ئَِنج  ت  نى: " هللا  ق ل ُزق يُا   ِلبَ  فَ ر  ٍ ِيا  َو    ُكُ ونَ  ِلبَ   نعَّ ِس تَي ِ ي إِنَ  إب  هٍا( - 33")  نثََّةَ  ِ  نََ هَّيُا  ٌَش 

 

  صتخ ج لب ص  ج ق ٌل ل  ٌتدق ول عى  ٌَ   نض بق . .1

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

 

 (0بطاقة رقم )
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دهى ق ٌل. ت  نى دن   نع ا  نتً ع  ةي  هللا  .2

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

 .........................؟ ............................................................. بة ذ  ٌثض هللا ت  نى ق ٌش   .3

 نة ذ  صةٍت ص  ج ق ٌل بيذ   الصا؟ ............................................................................. .4

 

 .قريشفي المعنى اإلجمالي لآليات مف سورة  الطمبة المعمـ يناقش ●
 المعنى اإلجمالي لآليات

 

 عمى نعموتعالى وجوب شكر ا                      برحمتي الشتاء والصيؼاشتيرت قريش بالتجارة           
 

 
 . الكريمة التقويم الختامي: استنتج ما ترشد إليه اآليات

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

0. .............................................................................................. 

 
  :بيتي نشاط
 بخٍط جميٍؿ وواضح. ة واحدةمر  اغيًبا، ونسخي اآلياتحفُظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارة )ضع/ي إشارة ): (3) نشاط    :( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يمي( أمام العبارة الصحيحة وا 
 سميت سورة قريش بذلؾ ألنو ذكر بيا اسـ قريش.)    (    .1
 اشتيرت قريش بالتجارة.)    (    .2
 كانت رحمة قريش في الشتاء إلى اليمف.)    (    .3
  عمى نعمو بتوحيده وعبادتو. تعالى عمى شكر ا اقريشً  تعالى يحض ا)    (    .4
  عمى قريش )الرزؽ واألمف(. تعالى مف نعـ ا)    (    .5
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   عالمة رسم اإلظهار الحمقي في المصحفدرس:                                                  التالوة والتجويد

 األىداؼ: ●

 يتعرؼ رسـ عالمة النوف الساكنة والتنويف في حكـ اإلظيار الحمقي في المصحؼ الشريؼ. .1
 يطبؽ حكـ اإلظيار الحمقي أثناء تالوة آيات القرآف الكريـ. .2

  ممخص الدرس: ●

تعريػػػػؼ اإلظيػػػػار الحمقػػػػي: النطػػػػؽ بػػػػالنوف السػػػػاكنة أو التنػػػػويف نطقًػػػػا ظػػػػاىًرا مػػػػف غيػػػػر غنػػػػة وال تشػػػػديد إذا وقػػػػع  .1
 بعدىما أحد حروؼ اإلظيار الحمقي. 

 حروؼ اإلظيار الحمقي: ء، ىػ، ع، ح، غ، خ. .2
  ﴿    عالمة إظيار النوف الساكنة في المصحؼ الشريؼ ىي رأس حاء صغيرة، مثاؿ: .3   ﴾. 

  ﴿ضمة فوقيا قوس، مثاؿ:        عمى شكِؿ  اإلظيار الحمقينرسـُ تنويَف الضّـِ في   .4  ﴾. 

﴿      متساويتيف، مثاؿ:عمى شكِؿ فتحتيف  اإلظيار الحمقينرسـُ تنويَف الفتِح في   .5    ﴾. 

﴿ متساويتيف، مثاؿ:عمى شكِؿ كسرتيف  اإلظيار الحمقيفي  نرسـُ تنويَف الكسرِ   .6    ﴾. 
 

 .يستذكر المعمـ مع الطمبة حكـ اإلظيار الحمقي 

      
 :(1) نشػػػػػاط  :بما يناسبها التالية عباراتال أكمل
اإلظيار الحمقي ىو:  . أ

............................................................................ 
        حروؼ اإلظيار الحمقي ىي:  . ب

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

 ............................................................. :ج.  سمي اإلظيار الحمقي بيذا االسـ ألف    

  عالمة إظيار النوف الساكنة والتنويف في المصحؼ الشريؼ.يناقش المعمـ الطمبة 
 ارسم عالمة اإلظهار الحمقي عمى الحرف الذي تحته خط: :(0نشاط )

 ) عالمة النوف الساكنة(       "ىذا  فإ"  .أ 
 ) عالمة تنويف الفتح (   "عبوسًا  ايوم"  .ب 
 ) عالمة تنويف الضـ (   "عميـ  عسمي"  .ج 
 ) عالمة تنويف الكسر(   "حفيظ  بأوا"  .د 

 

 

 (3بطاقة رقم )

 تعريفه

 حروفه

 سبب تسميته
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس: :(3نشاط )
 كالىما معًا ( –متتابعتيف  –عالمة اإلظيار الحمقي فتحتيف:             ) متوازيتيف  .أ 
 صغيرة خاء( –ميـ  –)حاء رأس:  عالمة اإلظيار الحمقي عمى النوف الساكنة .ب 

،                           " )  َوِعنَدَنا ِكَتاب َحفٌٌِظ " ُيكتب تنويف الضـ في كممة كتاب في اآلية  .ج  (، 
 .كالىما معًا ( –كممتيف  –يأتي حكـ اإلظيار في                      ) كممة  .د 

 
 اآلتية ثم قم بتالوتها تالوة صحيحة: الكريمة التقويم الختامي: تأمل اآليات

 ( َعِظٌمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهم  )  .أ 

 ) إِنَُّه َكاَن َحلًٌِما َغفُوًرا ( .ب 

َهٰى  ( .ج  ن  ٌَ َت الَِّذي   ٌ  ) أََرأَ

َرهُ( .د  ٌَ ًرا   ٌ ٍة َخ َقاَل َذرَّ َمل  ِمث  ع  ٌَ  ) َفَمن 

 تفحص األمثمة اآلتية ثم حدد الحكم التجويدي لكل منها:نشاط بيتي: 
 .................................        (  ِبَعَذابٍ  َسآِئؿٌ )  - أ

 ..................................          (َأْمَشاجٍ  ةٍ ُنْطفَ ) - ب

 ..................................           ( َكاِذَبةٍ  ةٍ َناِصيَ ) - ت

 ..................................   ( ُيْضِمؿْ  َمفْ ) - ث

 .................................  ( َيْبِغَيافِ  اَل  َبْرَزخٌ ) - ج
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 وآثار اإليمان بأسماء هللا وصفاته هللا القهاردرس:                               العقيدة اإلسالمية: الثانيةالوحدة 

 األىداؼ: ●

   .يعدد خمسة مف أسماء ا تعالى، وصفاتو .1

 .يتمو آيات قرآنية تتضمف أسماء ا، وصفاتو  .2

      يتعرؼ اسـ ا القيار. .3

 .يوضح آثار اإليماف بأسماء ا، وصفاتو عمى سموؾ المؤمف .4

 .مثؿ آثار إيماف المسمـ بأسماء ا، وصفاتو في حياتوتي .5
  ممخص الدرس: ●

 القيار اسـ مف أسماء ا ويعني: إخضاع المخموقات لو وسيطرتو عمييـ. .1
 الناس. مف آثار اإليماف باسـ ا القيار الخوؼ مف وال غالب لو والبعد عف قير .2
 مف أسماء ا تعالى الرحمف والسميع والبصير. .3
 ا تعالى الرحمة والسمع والبصر.مف صفات  .4
 ا ازداد العبد معرفة بأسماء ا تعالى وصفاتو، ازداد إيمانو.كمم .5
مػػػػػػف آثػػػػػػار اإليمػػػػػػاف بأسػػػػػػماء ا وصػػػػػػفاتو الشػػػػػػعور بتعظػػػػػػيـ ا ومراقبتػػػػػػو، والشػػػػػػعور بػػػػػػاليقيف والطمأنينػػػػػػة، ويحفػػػػػػز  .6

 مؤمف عمى الجياد، ويعوده عمى البذؿ والعطاء، ويكوف عزيًزا كريًما.ال
 يبذؿ المؤمف جيده لفعؿ الطاعات واجتناب المعاصي. .7
معػاني المفػردات الصػعبة الػواردة في قراءة جيرية صحيحة، ثـ يناقش المعمـ الطمبة  (35)صػيقرأ عدد مف الطمبة اآليات ●

 .وما يستفاد مف اآليات اآلياتفي 

 (: اقرأ النص التالي قراءة تحميمية ثم أجب النشاط التالي:2نشاط )    
 

ٍ  َوهَُ   ن َ  ِحُن  ن قَيَّ  ُ  ت  نى: "هللا ق ل       ً ُ َخ نُِق ُكمِّ َش  :سورة الرعد( – 16)آية " قُِم هللاَّ

 ل   نةق    ب صا هللا  نقي  ؟ - ع

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

  ذك  عق ٌب لب آق    صا هللا  نقي   دهى  نةضها.  - ب

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

 ل  و رب  نةضها  ث  هللا  نقي  ؟  -  

........................................................................................................................ 
        معاني المفردات الصعبة في قراءة جيرية صحيحة، ثـ يناقش المعمـ الطمبة  (39)صػدد مف الطمبة اآلياتيقرأ ع

 .وما يستفاد مف اآليات اآلياتالواردة في 

 

 (4بطاقة رقم )
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 (: من خالل الجدول اآلتي اكتب صفة واحدة مقابل كل اسم هلل تعالى:0نشاط )   
 الصفة المشتقة من هذا االسم اسم اهلل تعالى

  الرّزاؽ
  الّسميع
  القويّ 
  العميـ
  البصير

 

 قصة ابف عمر بف الخطاب والراعي.يناقش المعمـ الطمبة في  ●
 برأيك كيف تحب اهلل ورسوله )صمى اهلل عميه وسمم(؟ (:3نشاط )   

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

 .الموضوعات الرئيسية لمدرسفي  الطمبة المعمـ يناقش ●
 الموضوعات الرئيسية لآليات

 

 آثار اإليماف بأسماء ا تعالى وصفاتو                  معرفة الفرؽ بيف أسماء ا تعالى وصفاتو      

 

 التقويم الختامي: استنتج من اآليات التالية أثر من آثار اإليمان بأسماء اهلل وصفاته:   
ِ تَ  َةئِبُّ  ن قُهُ بُ  ت  نى: "هللا ق ل  - ع ِ  هللاَّ   ن دن(.  -22" ) عاََل بِِذك 

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

ََلج َوِلةَّ  َ َزق عَ هُا  ٌُع دِقُ نَ  ت  نى: "هللا ق ل  - ب   ن ق ج(.  -3" )  نَِّذٌَب ٌُقٍُِة َن  ن َّ

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

ِلعٍِبَ  ت  نى: "هللا ق ل  -   جُ َونَِ ُص نِِه َونِه ُةؤ  ِ  ن ِ زَّ   نةع فق ن(.  -2" ) َوَلِِلَّ

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

 ( من سورة الحشر، واستنتج منها أسماء اهلل واكتبها.04 – 00في اآليات )تأمل  :بيتي نشاط
.............................................................................................................................. 

 

شارة )ضع/ي إشارة ): (4نشاط )    :( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يمي( أمام العبارة الصحيحة وا 
   اإليماف بأف السمع والبصر مف صفات ا يعزز عند المسمـ الشعور برقابة ا تعالى.)    (    .1
 اإليماف بأف ا ىو الرازؽ يجعؿ اإلنساف بخياًل.)    (    .2
 مف آثار اإليماف بأسماء ا وصفاتو الشعور بالطمأنينة.)    (    .3
  القادر والقدير صفتاف  تعالى.)    (    .4
    كمما زاد معرفة العبد بأسماء ا وصفاتو زاد إيمانو.)    (    .5
   اإليماف بأسماء ا وصفاتو.واجب عمى المسمـ )    (    .6
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   عالمة رسم اإلدغام في المصحفدرس:                                                            التالوة والتجويد

 :األىداؼ ●
 .يذكر حكـ اإلدغاـ بنوعيو .1
 .في المصحؼ الشريؼاإلدغاـ تعرؼ رسـ عالمة النوف الساكنة والتنويف في حكـ ي .2
 .رسـ التنويف في حكـ اإلدغاـ وحكـ اإلخفاء الحقيقييميز العالقة بيف  .3

 

  ممخص الدرس: ●

 ىو دمُج حرٍؼ ساكٍف بمتحرٍؾ بحيُث يصيراِف حرفًا واحدًا مشددًا مف جنس الثاني. تعريُؼ اإلدغاـ:  .1
 .(يرمموف) مجموعٌة في كممةَ  حروُؼ اإلدغاـ: .2

              
 ﴿، مثاؿ:اإلدغاـِ عمى شكِؿ ضمتيف متتابعتيفنرسـُ تنويَف الضّـِ في  .3    ﴾. 

 ﴿، مثاؿ: عمى شكِؿ فتحتيف متتابعتيففي اإلدغاـ نرسـُ تنويَف الفتِح  .4  ﴾. 

﴿، مثاؿ: عمى شكِؿ كسرتيف متتابعتيف في اإلدغاـ نرسـُ تنويَف الكسرِ  .5        ﴾. 

 ﴿ اإلدغاـ، مثاؿ: في الساكنةال نضع إشارة سكوف عمى النوف  .6     ﴾. 

 تمامًا.ُترسـ عالمة اإلخفاء الحقيقي في النوف الساكنة والتنويف كما ُترسـ في حكـ اإلدغاـ   .7
                .﴾ ِمن قَۡسَوَرة   ﴿:مثاؿ في اإلخفاء الحقيقي، ال نضع إشارة سكوف عمى النوف الساكنة .8
ا َمآء  ﴿ مثاؿ: في حكـ اإلخفاء الحقيقي، والضـ والكسرتتابع الحركتيف في الفتح   .9  ﴾ُصۡفر   ِجَمَٰلَت   ﴿ ﴾ ََثَّاج 

ء  ﴿  .﴾قَِدير   ََشۡ

 

 .يستذكر المعمم مع الطمبة حكم اإلدغام بنوعيه  

    

 :(: اكتب المصطمح الدال عمى كل من العبارات التالية2نشاط )   
 أو التنويف مع أحد حروؼ كممة )ينمو( مصحوبًا بغنة. )........................(  دمج النوف الساكنة .1
 .مع أحد حروفو ) ؿ ، ر ( بدوف غنة)........................( دمج النوف الساكنة أو التنويف  .2
3. .  )........................( صوت جميؿ يخرج مف الخيشـو

 
  المصحف الشريف.عالمة إدغام النون الساكنة والتنوين في يناقش المعمم الطمبة 
 
 

 إدغام بغنة
 ٌنمو

 إدغام بدون غنة

 رل

 (5بطاقة رقم )

 أقساُم اإلدغام:
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 (: اقرأ اآليات اآلتية ثم بين كيفية كتابة التنوين في حكم اإلدغام:0نشاط )

 كيفية الكتابة   اآليــــــة
افَِعة   َخافَِضة﴿ .1  ضمتيف متتابعتيف .﴾رَّ

 .................... .﴾هَّاِعَمة   يَۡوَمئِذ وُُجوه  ﴿ .2

 ..................... .﴾ا يََرهُۥَخۡي ﴿ .3

 .................... .﴾ّمِنۡ  َخۡي ﴿ .4
 

  عالمة إدغام النون الساكنة والتنوين مقارنة مع عالمة اإلخفاء الحقيقي.يناقش المعمم الطمبة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :في المصحف قارن بين اإلدغام واإلقالب في كيفية كتابة تنوين )الفتح والضم(نشاط ختامي: 
 اإلقالب اإلدغام وجه المقارنة
   تنوين الفتح
   تنوين الضم

 

 :فيهااآليات اآلتية وحدد الحكم التجويدي  تأملنشاط بيتي:   

 .................................. )َىْجرًا َجِمياًل(  - أ
 ..................................  )ِحيٌف ِمَف(  - ب
 ..................................   )أَلَْجًرا َغْيَر( - ت
 ..................................  )َوالّمُو َبِصيٌر ِبَما( - ث
 .................................. لُِّيْخِرَجُكـ(  )َبيَِّناتٍ  - ج

  

شارة )ضع/ي إشارة ): (3نشاط )     :( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يمي( أمام العبارة الصحيحة وا 
 )          (  يوضع فوؽ النوف الساكنة رأس حاء صغيرة في حكـ اإلخفاء الحقيقي.  .1

 متساويتيف في حكـ اإلخفاء الحقيقي .)          ( يكتب تنويف الكسر كسرتيف   .2

 )          ( يأتي اإلخفاء الحقيقي في كممة أو كممتيف.  .3

 )          ( يتطابؽ رسـ التنويف في حكـ اإلدغاـ مع رسمو في حكـ اإلخفاء الحقيقي.  .4

 يوضع فوؽ النوف الساكنة رأس حاء صغيرة في حكـ اإلخفاء الحقيقي.)          (   .5
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   عالمة رسم اإلقالب في المصحفدرس:                                                              التالوة والتجويد

 األىداؼ: ●
 .يذكر حكـ اإلقالب .1
 .في المصحؼ الشريؼاإلقالب تعرؼ رسـ عالمة النوف الساكنة والتنويف في حكـ ي .2
 

  ممخص الدرس: ●

 .إلى ميـ مصحوبة بغنةقمب النوف الساكنة أو التنويف  :قالباإلتعريُؼ   .1
 حرؼ الباء. :اإلقالب حرؼ .2
  ﴿ضمة فوقيا ميـ صغيرة، مثاؿ: عمى شكِؿ  اإلقالبنرسـُ تنويَف الضّـِ في  .3    .﴾ 

 ﴿فتحة فوقيا ميـ صغيرة، مثاؿ:نرسـُ تنويَف الفتِح عمى شكِؿ  .4      ﴾. 

 ﴿كسرة فوقيا ميـ صغيرة، مثاؿ: نرسـُ تنويَف الكسِر عمى شكِؿ  .5      ﴾. 

 ﴿ مثاؿ:وضع ميـ صغيرة فوقيا النوف الساكنة في المصحؼ الشريؼ ىي  إقالبعالمة  .6  ﴾. 

 .يستذكر المعمم مع الطمبة حكم اإلقالب     
 :صوب ما تحته خط فيما يمي: (2) نشاط
 )........................(                                       .بدون غنةاإلقالب يكوف  .1
 )........................(                                       .ستةعدد حروؼ اإلقالب  .2
 )........................(           باءساكنة أو التنويف في حكـ اإلقالب إلى لتقمب النوف ا .3
هُ ) .4 َةهُ نَ ٌ  بِ بَِ ٍَو نهّـَ  )........................(.    إدغام بغنة نثكا  نتج ٌني فً  ٌَ   (َة  تَ  

  عالمة إقالب النون الساكنة والتنوين في المصحف الشريف.يناقش المعمم الطمبة 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

شارة )( أمام العبارة الصحيحة ضع/ي إشارة )(: 0نشاط )     :( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يميوا 
 )          (  يصاحب النطؽ بحكـ اإلقالب غنة بمقدار حركتيف.  .1
 )          ( حروؼ حكـ اإلقالب )ـ ، ب( .  .2
 )          ( يكتب تنويف الضـ في حكـ اإلقالب ضمتيف متتابعتيف.  .3
 اإلقالب فتحة واحدة وميـ صغيرة .)          ( يكتب تنويف الفتح في حكـ   .4
 عالمة إقالب النوف الساكنة في المصحؼ الشريؼ ىي وضع ميـ صغيرة فوقيا.)          (    .5

 (6بطاقة رقم )
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   أحكام العيديندرس:                                              الفقه اإلسالمي: الخامسةالوحدة 

 األىداؼ: ●

 . يوضح كيفية صالة العيديف.3                          .العيديفعرؼ صالة ي .1

      . يذكر آداب العيديف.4                    يبيف حكـ صالة العيديف.   .2

 يحرص عمى أداء صالة العيديف.               .5

 :ممخص الدرس ●

  .ظير يـو العيدصالة العيديف ىي صالة يبدأ وقتيا بعد شروؽ الشمس بقميؿ ويمتد إلى قبيؿ  .1

  .صالة العيديف حكميا سنة مؤكدة صالىا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ في عيد الفطر مف السنة الثانية لميجرة .2

  .: ىي صالة ركعتيف دوف آذاف وال إقامة وال سنة قبمية وال بعديةكيفية أدائها .3

االستفتاح ثم الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم حرام ودعاء منها سبع تكبيرات بعد تكبيرة اإل الركعة األولى]
جهرًا ويكمل الركعة وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ويفعل كما فعل في الركعة األولى 

 . [حتى يسمم

 يستحب أداؤىا خارج المسجد عند عدـ وجود عذر. .4

  .حتى صالة العيد يبدأ التكبير لعيد الفطر مف بعد غروب شمس ليمة العيد .5

  .يبدأ التكبير لصالة عيد األضحى مف فجر يوـ عرفة إلى عصر اليـو الرابع مف أياـ العيد .6

    زيارة األقارب واألىؿ  –تبادؿ التينئة  –الزينة  –التطيب  –ىناؾ العديد مف آداب العيديف منيا: )االغتساؿ  .3

 أداء الصالة خارج المسجد(.  –        

  فييا.  -صمى ا عميو وسمـ -وجب عمينا الحرص عمى أدائيا واتباع سنة رسوؿ ا  .2

 يناقش المعمم الطمبة تعريف صالة العيدين، وحكمها. ●

 : العبارات اآلتية بما يناسبها (: أكمل2نشاط )    
 .................. مف غير................ والعف: ...............صالة العيديف ىي عبارة  -1
 ...................................................حكـ صالة العيديف  -2
 ..........................مف أعياد المسمميف: ...................... و  -3
 عيد............. في السنة........... مف اليجرة. صالة ىي ()أوؿ صالة عيد صالىا النبي  -4
 العيديف بعد.................. الشمس بقميؿ ويمتد إلى قبيؿ صالة الظير. يبدأ وقت صالة -5
 
 كيفية صالة العيدين.يناقش المعمم الطمبة  ●
 

 (7بطاقة رقم )
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 األهداف

 
 

 :أن على اقادر   الطالب   كونالّدرس يجب أن يفي نهاية 
 الجملة االسمية. يميز -1

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة:
 معة  أمٌل.الش   -1
 هوض  قوٌة.الن   -2
 ٌق.ل  الوفاء  خ   -3
 .الوفاء   ،هوض  الن   ،عة  م  الش   هي: بأسماء تبدأ ابقة  أن  الجمل الس  حظ الن

 ها مرفوعة.كل   التي ب دئت بها الجمل  وأّن هذه األسماء 
 جملة اسميةالجملة التي تبدأ باسم ت سّمى 

  .مرفوع   كل جملة تبدأ باسم  هي الجملة االسمية: أن   نستنتج
 

  يباتتدر ال

 لجملة االسمية:ا أمام (√) ضع -1
 )    (        األزهار  متفتحٌة. -
 )    (          المعلم  مخلٌص.-
 )    ( إلى عمله. الفالح   انطلق  -
 )    (           دروسك. اكتب  -
 )    (          الوطن  عزيٌز.  -

 

 

 كتبها في الفراغ:وابها من األسماء في المجموعة )ب(، في المجموعة )أ( بما يناس األسماء   ل  ص   -2
 (                                             )ب( أ ) 

                           ----------------------------مخلصٌة                الكتاب                         
 ----------------------------مفترٌس                   الحارس                     
 -----------------------------مفيٌد                   األسد                        

 ------------------------------ي قٌظ                                        الطبيبة  

  السادسالصف: 
  اللغوية القواعد: الفرع

 

 
 

 

 (1عنوان الدرس: الجملة االسمية )
 2عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 في اللّغة العربيّة
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 اسمية: لتكّون جمال   ؛امأل الفراغات اآلتية باالسم المناسب -3
 واسٌع. --------------------.أ

 رحيمٌة. -------------------ب.

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

 

 

 .استخرج منها الجمل االسميةتقويم ختامي: اقرأ القطعة اآلتية، ثم  -4
عد  بما أرى؛ فاألبنية  شاه ب  مدينتي، وأعتز  بها بأهلها، أ جيل  الن ظر  فيها، وأ س  قٌة، والميادين  فسيحٌة، أ ح 

ّناء ، بالد نا جميلٌة، وأهل ها ك رماء ، وكل   شيء  فيها ينطق  بالجمال، فل ن حافظ   والشوارع  نظيفٌة، والحدائق  غ 
 عليها.

 الجمل االسمية:
......................................... 
........................................ 

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

.......................................... 
 عّبر عن المعاني اآلتية بجمل  اسمّية:النشاط البيتي:  -5

 اعتدال الجّو ............................................... -
 ..................................صبر  األمِّ ................ -
 قوة  العامل  ................................................. -
ل ق ............................................. -  جمال  الخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 of 26 
 

 

  
 األهداف

 
 

 :أن على في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادرا  
 يتعرف إلى مكونات الجملة االسمية المبتدأ والخبر. -2
 يتعرف مفهوم الخبر. -3
 يتعرف إلى الحالة اإلعرابية للمبتدأ والخبر. -4

  
 

 

 األمثلة:
 .الق تال  ش ر ٌس  -1
ه زٌ  -2  .الع د و  م ج 
 .الذ خائ ر  قليلةٌ  -3

، وفي هذا الّدرس سنتعرف إلى مكونات الجملة االسمية، بعد د راسة الجملة االسمية، عرفنا أنها الجملة التي تبدأ  باسم 
وبعد تأّمل األمثلة السابقة نالحظ أن الجملة االسمية تتكون من اسمين، االسم األول ي سم ى المبتدأ، والثاني يسمى 

 ول هو القتال  وهو المبتدأ، واالسم الثاني هو شرٌس وهو الخبر.الخبر، ففي جملة: الق تال  شرٌس، االسم األ 
 كما أننا لو تأملنا مرة  أخرى سنجد أن كال  من المبتدأ والخبر مرفوعان وعالمة رفعهما الضمة الظاهرة كما في األمثلة.

. نستنتج  أن  الجملة االسمية تتكّون  من مبتدأ  وخبر 
 فوٌع.المبتدأ اسٌم مرفوع والخبر اسم مر  -
  الخبر هو الذي نخبر  به عن المبتدأ. -

 

 

 الّتدريبـــــات
 نعيِّن  المبتدأ  والخبر  في الجمل  اآلتية: -1

 الخبر   المبتدأ   الجملة  
   .الح صان  أصيلٌ  -1
   .الّذه ب  المعٌ  -2
   .الطبيب  مخلٌص  -3
ّمةٌ  -4    .الوقاية  م ه 
   .الطالب  مهّذبٌ  -5

  

  السادسالصف: 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

 (2عنوان الدرس: الجملة االسمية )
 2عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 العربيّة في اللّغة
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ب ط.نمأل   -2   الفراغات  اآلتية بالمبتدأ المناسب من إنشائنا، مع الض 
ر ةٌ  -1  ...................... سريٌع. -2                      ..................... مثم 
 ....................... شاهقٌ  -4                      ..................... متميِّز ةٌ  -3

 
 

ب طنمأل  الفراغا -3  .ت  اآلتية بالخبر  المناسب من إنشائنا، مع الض 
 الط ق س  ........................ -2الص ف  .......................           -1
 الكتاب  ......................... -4العيد  .........................            -3

 

 

4- .  كّون ثالث  جمل  اسمية  من إنشائك 
1- ...................................... 
2- ..................................... 
3- ..................................... 

 التقويم الختامي: اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب األسئلة التي تليها. -5
هد  كبير  ومثابرة  طويلة  لكي يتحقق، فالّنجاح  جميٌل، ولكن   ومثاب ٌر، يسعى لتحقيق هدفه  الّناجح  صبوٌر،ه يحتاج  إلى ج 

لإلنسان، يقوده للفشل، فاحذر  أن يشتمل  ه اليأس  واإلحباط ، فاليأس  عدو  سالحا  يدفع  ب خذ  من األمل  واجتهاد، ويتّ  بجد  
 عليك.

 ...........ما الفكرة  العامة للفقرة؟ .............................................................. -1
 ضع عنوانا  مناسبا  لها. ........................................................................ -2
 هات مرادف: مثابرة: ....................  مضاد: يأس .................. جمع: إنسان: ....................... -3
( في جم -4 ذ ر  أن   لة من تعبيرك...............................................................وّظف  التركيب: )ا ح 
ذ  من األمل  سالحا ( ......................................................... -5  وضح جمال الصورة في قوله: )يّتخ 
 .المبتدأ والخبر فيها استخرج كل جملة اسمية وردت في الفقرة، وحددِّ  -6

 الخبر   المبتدأ   الجملة  
....................................
....................................
.................................... 

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

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

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

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

 
 

 :أن على ايجب أن يكون الطالب  قادر   الدرسبعد االنتهاء من 
 مية.الجملة االس يميز -5
 المبتدأ من الخبر. يميز -6
 ضبط المبتدأ والخبر.ي -7

  
 

 

 التدريبات:
 أكمل الخريطة المفاهيمية اآلتية: -1

 
 
 
 
 

 
 أكمل الفراغ: -2

 الجملة االسمية هي كل جملة ..................................................... -
 ..........................االسم الذي تبدأ به الجملة االسمية ي سّمى: ............. -
 االسم الذي ن خب ر  به عن المبتدأ ي سّمى: .......................................... -
 المبتدأ والخبر دائما  .............................................................. -

 
 حدد المبتدأ من الخبر في الجمل اآلتية. -3

 الخبر المبتدأ الجملة
   .العلم  نورٌ 

   .الصّحة  ك ن زٌ 
   .المعلمة  أ م  

   .المؤمن  صادقٌ 

  السادسالصف: 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

عامة على  تعنوان الدرس: تدريبا
 الجملة االسمية

 2عدد الحصص: 

 االسميةلجملة ا

:تتكون من  

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

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

.. 

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

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

.... 

 المادة االستدراكية      

 في اللّغة العربيّة     



Page 6 of 26 
 

 

مل  االسمية. -4  عبِّر عن المعاني اآلتية باستخدام الج 
 حنان األم: ..................................    قوة المؤمن: ................................ -
 ................................ .......     ذكاء الطالب:صبر المعلم: ........................ -

ل  كل  مبتدأ  من العمود )أ( بالخبر المناسب من العمود )ب( -5  ص 
 )ب(                                   (أ)

 الشارع                                  عميٌق                                      
 مرتّبةٌ                            المدرسة      

 الم حيط                                  نظيفةٌ 
 الغرفة                                   واسٌع   

 ك ّون  من الكلمات اآلتية أربع  جمل  اسمية :  -6
 ساطعٌة( -مثمرةٌ  -القمر   -الشمس   -مزدحمٌ  -الشجرة   -مضيءٌ  -)الطريق  

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

 تقويم ختامي: اقرأ القطعة اآلتية، ثم أجب األسئلة التي تليها.
ف راء ، واألمواج  زرقاء   كتب   ئ ن ظيٌف، والرِّم ال  ص  ميٌل، والش اط  ر  ج  : الب ح  ف  الب حر  فقال  ص  ، سميٌر في كر اسة الت عبير عن و 

نا عليه قائلين: إلى اللقاء يا صديق نا الود نا البحر  وسّلم  ب نا على الش اطئ  ألعابا  كثيرة ، لقد كانت رحلة  ممتعة ، وّدع   ع.يل ع 
 األسئلة:

 ما الفكرة العامة للفقرة؟ .................................................................. -1
 ما العنوان األنسب للفقرة؟ ............................................................... -2

ف  البحر -1 ص   صديقي بحر  ال -4 البحر  الكبير -3 الشاطئ  النظيف -2 و 
نا ....................... -3  هات مرادف: الوديع: ......................  مضاد: وّدع 

 مفرد األمواج: ......................... جمع: الّشاطئ: ....................... 
 ..................وّظف التركيب: )سّلم  على( في جملة من تعبيرك................................... -4
نا عليه( ....................................... -5 نا البحر  وسّلم   وضح جمال الصورة في قوله: )وّدع 
 استخرج كل جملة اسمية وردت في الفقرة. -6

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

 
 

 :طالب  قادرا  على أنالّدرس يجب أن يكون  الف ي ن ه اية  
 تعّرف الجملة الفعلية. ي.1             

 تعّرف أنواع األفعال التي تبدأ بها الجملة الفعلية.ي.2         -1
  

 

 التمهيد

 العربية اّللغة في الكلمة أنواع
 
 
 

 حرف                                      فعل                                        اسم
 أنواع الفعل:

 فعل أمر -فعل مضارع                           ج -فعل ماض                             ب -أ
 

 

 .نشاط تمهيدي: أكمل الفراغ 
 الجملة االسمية هي التي تبدأ بـ ...................................................... -1
 .................. و............................... الجملة االسمية هما ........ ركنا -2

 الحكم اإلعرابي للمبتدأ والخبر هو .....................................................
 

 

األمثلة 
 واالستنتاج

 

م ل  ونالحظ:  ن ق ر أ الج 
ظ : المثال ح   ن ال 

ها ُبِدَئْت ِبأْفعاٍل )جاَءْت، َيِقُف، اْبُذْر(؛ ِلذا ُتَسّمى َلْو َتأمَّْلنا الُجَمَل الّساِبَقَة َلَوَجْدنا أنَّ 
 هذِه الُجَمُل ُجَماًل ِفْعِليًَّة.

ْلنا الُجَمَل َمرًَّة ثاِنَيًة َلَوَجْدنا أنَّ األْفعاَل، ِإّما أْن َتكوَن أْفعالً   ماِضَيًة َكما  َوَلو َتأمَّ
 ْبُذْر(. أْمٍر َكما في )اُ  َيِقُف( أْو أْفعالَ ُمضاِرَعًة َكما في ) في )جاَءْت(، أْو أْفعالً 

اء ت   -1  .الش احنات  ج 

 .ال ع م ال  ي ق ف   -2

ب وب  الق مح  اب ذ ر   -3  .ح 

: ت ن ت ج    ن س 
. ر  ............ أو أ م  ل ة  ت ب د أ ب ف ع ل  ........ أو  م  ل ي ة : ه ي  ك ل  ج  ل ة  الف ع  م   الج 

  السادسالصف: 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 
 

 

 (1عنوان الدرس: الجملة الفعلية )
 2عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 اللّغة العربيّة في
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 : ريبات  يب الت د   ن ج 
ل ب م -أوال   ل  في الع مود  األو  ل  الف ع  .   انيي ت مِّم  م ع ناه  في الع مود  الثّ  ان ص  ت ب ه في الف راغ  ل ي ة ، ون ك  م ال  ف ع  ن  ج     ؛ لن كوِّ
ق . ....................................... -1 ر ق ت                   الح   أش 
ل   -2 ك                   الح  ح   ....................................... م .ي ض 
3- .  ....................................... ي ت د ف ق                  الش م س 
4- . ت                   الطِّف ل   ....................................... ف ر ح 
 ................ظ ه ر                     األم  ....................... -5
6-  ....................................... ق ق                     الس ي ل   ت ح 

 
 

 

أل  الف راغات   -ثانيا   ل   اآلتيةن م     المناسب. بالف ع 
طار-1  ................... األم 
2- . ط ن ك  لى و   ................. ع 
 .................... الم ت ساب ق   -3
4-. ي ش   ........................ الج 
 .الطالب  .........................  -5

 

 

 
ثال.  -ثالثا   ي ة ، ك ما في الم  م  م ل  اس  ل ي ة  إلى ج  م ل  الف ع  ل  الج  وِّ  ن ح 

ل س  التِّل ميذ .                                التِّل ميذ  جال ٌس. -1  ج 
2-      . ر   ..............................                           ط ل ع  الب د 
3- ..............................                               . ل  الغ ي ث   ن ز 
4- ..............................                            . ي ف  ر  الض   ح ض 
5-                            . ج  الث م ر   ...............................    ن ض 

 
 

 
ل ي ت ي ن  م ن  إن شائك. ن  ك وِّ   :تقويم ختامي ل ت ي ن  ف ع  م   ج 

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

 
 

 :ف ي ن ه اية  الّدرس يجب أن يكون  الطالب  قادرا  على أن
 ز بين أركان الجملة الفعلية )الفعل والفاعل(.ميّ ي -1
مة(ضبط الفي -2  .اعل )الر فع بالض 
 وظف القاعدة من خالل تدريبات متنوعة.ي -3

  
 

 التمهيد

كل جملة تبدأ بفعل ماض  أو مضارع أو أمر وأن  الجملة تعل منا في الد رس السابق أن الجملة الفعلية: 
 .االسمية هي كل جملة تبدأ باسم

نف  الجمل اآلتية إلى جمل اسمية وجمل فعلية:  ص 
 .     )...........................................(طلع  البدر   -1
دق   -2  منجاٌة. )...........................................( الصِّ
 عاد المسافر.  )...........................................( -3
. )...........................................(  الت دخين   -4  ضار 

 

األمثلة 
 تنتاجواالس

 

 .اقرأ األمثلة اآلتية، ثم تأمل الجدول أمامك
الكلمة  المثال

 األولى
نوعها من 
 أقسام الكالم

الكلمة 
 الثانية

نوعها من 
 أقسام الكالم

. يعيش  اإلنسان   د ين  و       على األ س 

. تقف  الن خلة      شامخة  الرأس 

ناعات الغذائية على  تقوم  كثيرٌ  من الصِّ
 الت مر.

    

 .أكمل الفراغ لتستنتج القاعدة 
 ............................... بدأت الجمل السابقة بـ............ لذلك نسميها جمال   
 
 
 

  السادسالصف: 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 

 
 

 

( 2عنوان الدرس: الجملة الفعلية )
 )الفاعل(

 2عدد الحصص: 
 

 المادة االستدراكية

 في اللّغة العربيّة      
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 .وحكمه اإلعرابي لنتعرف على مفهوم الفاعلتأمل الجدول اآلتي 
الكلمة  المثال

 الثانية
 حركتها اإلعرابية دللتها نوعها 

  دين.على األسو  اإلنسان  يعيش  

  

 
. الن خلة  تقف     شامخة  الرأس 
ناعات الغذائية على  كثيرٌ تقوم   من الصِّ

 الت مر.
 

 هيا بنا نجيب التدريبات اآلتية:
 ع خط تحته.حدِّد الفاعل بوض -أوال  
 لعبة . ينب  من أبيهاز  ت  لب  ط   -1
 من طلبها. الوالد   ب  ج  ع   -2
 على طلبها. زينب   ت  ر  أص   -3
 اللعبة الجديدة. زينب   أخذت   -4
 حا  شديدا . ر  ف   األب   ح  ر  ف   -5
 .خيرا   جزاك الل   -6

 أكمل الفراغ لنستنج القاعدة: الفاعل هو الذي .............، يأتي الفاعل بعد ........، حكمه ............

 

 

 أكمل الفراغ بفاعل مناسب مع الضبط. -ثانيا  
   ....................... إلى الفضاء.  انطلق   -1
 صباحا .  احتسى ...................... القهوة   -2
 ........... في آذار.ر  ه  ز  ي   -3
 ظهر .......بين الس حاب. -4
. ......................ثار   -5  على الظ لم 
 انتهت ................. -6
 ................ صباحا . رق  ش  ت   -7
 .تحترم  ...................... الكبير -8
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تقويم 
 يختام

 

 اختر اإلجابة الصحيحة. -ثالثا  
 المبتدأ والخبر دائما : -1

 منصوبان د  مجروران ج  مرفوعان ب  مجزومان أ

 
 

( هو: مرادالضبط الصحيح لما تحته خط في جملة )صل ى  -2  الفجر 
 مرادَ  د  مرادٍ  ج  مراداً  ب  مراد   أ

 ة الفعلية: هي كل جملة تبدأ بـ:ملالج -3
 ضمير د  حرف ج  فعل ب  اسم   أ

 عالمة رفع الفعل المضارع: -4
 

 

 الفتحة د  الضمة  ج  السكون ب  الكسرةأ.
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    طأ:أمام العبارة الخ)×( عبارة الصحيحة وعالمة ضع عالمة )/( أمام ال -أوال  
 )     ( الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل.  -1
  .)     ( يأتي الفاعل بعد الفعل ويكون منصوبا   -2
 المهندس البناء. ما تحته خط مبتدأ مرفوع بالضمة. م  ي صمّ  )     ( -3
.على البر والتقوى." بدأت الجملة تعاونوا )     ( "  -4  الفعلية بفعل  أمر 

 :بوضع دائرة حول رمزها اختر اإلجابة الصحيحة -ثانيا  

 عين  الفعل والفاعل في الجمل  اآلتية . -ثانيا  
 الفاعل نوع الفعل الفعل الجملة

    جعل  الل  الكعبة  البيت  الحرام  قياما  للناس"قال تعالى:" 

    يتلو المسلم القرآن آناء الليل وأطراف النهار.
    استشهد الفلسطيني  دفاع ا عن وطنه.

  السادسالصف: 
 الفرع: القواعد اللغوية 

 
 المادة االستدراكية

 في اللغة العربية

 

 عنوان الدرس:
 تدريبات عامة على الجملة الفعلية  

 2عدد الحصص: 

 الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بـ .1
 د- جميع ما سبق ج- فاعل  ب- فعل أ-  اسم 

" فعل األحالم   تتحقق   نوع  الفعل  في جملة  " .2 صرار   ............. باإل 
  شيء ال -د  أمر  -ج  مضارع   -ب ماض    -أ

" هو: .3  الفاعل في جملة "اقتحم  المقاوم  موقع  العدوِّ
 موقع    -د العدوِّ   -ج المقاوم    -ب اقتحم    -أ

 الجملة  الفعلية  التي تبدأ  بفعل  مضارع  هي:  .4
. بذور  القمح   -د  تنبت  البذور  في ال ربيع    -ج ابذر  يا ولدي القمح    -ب بذر  الفالح  الق مح      -أ  تنضج 

5.  . " الكلمة  المناسبة  لملء  الفراغ   "غرس  .............. شجرة  الموز 
 البستانيّ    -د  البستانيِّ   -ج البستاني    -ب البستاني     -أ

 المزارع على أرضه" يحافظ الضبط الصحيح لما تحته خط في الجملة: "  .6
 يحافظ    -د يحافظ    -ج يحافظ    -ب يحافظ     -أ
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 .أكمل الفراغ حسب المطلوب -ثالثا  
 يعالج  ................... المرضى.                 )فاعل واضبطه( -1
 ............... الحجاج  حول  الكعبة .                )فعل مضارع واضبطه( -2
 .................. الشعب  الفلسطيني  على العدو.    )فعل ماض  واضبطه( -3

 
اف ح    -)ي ق يم       ضع كل فعل مما يأتي في المكان المناسب.   -رابعا   ل   -ي ص  س   (حجز -اغ 

 ............................... عبد الحميد أخاه -1
 وبعد ه.................... يديك قبل األكل ........... -2
 .............................. المسافر في الفندق ليلتين. -3
 ة................................ عبد الل مقعدا في الطائر  -4

 
 لة فعلية.ملة لتكون جمرتب كلمات كل ج -خامسا  

 إلى. –ذهبت  –أمس  –المستشفى  –سعاد  -1
  أبي. –العام الماضي  –اشترى  –المنزل  -2
  الثمار. – أكلت   –اللذيذة  -3
 نلبس. –الصوفية  –في  –المالبس  –الشتاء  -4

 
 في جملة من تعبيرك. اجعل كل اسم من األسماء التالية فاعال  -سادسا  

 الش جرة: ........................................................................................................... -1
 ...............................فلسطين: ......................................................................... -2

 آلتية واستخرج منها األفعال وبين نوعها.اقرأ القطعة ا -سابعا  
ي ن ه ا باألوراق  واألزهار   ، وز  ل ق  الل  األشجار  ، الجميلة ،  خ  ب ك  ذ  ه ا العطرة  ت ج  ، روائح  ، واأللوان  أشكال ها و واألزهار  كثيرة  األنواع 

ع ل  الل  ل ه ا فوائد  كثيرة ، فمنه ا تخرج  الثِّمار،تسعد ك   البديعة   ذ  العطر  والد واء . ، ج  ، ومنه ا ي ؤ خ  ن ع  الش راب  ن ه ا ي ص   وم 
 نوعه الفعل نوعه الفعل  
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 تتكون  الجملة  االسمية  من:  -1
.   -أ .  -أ الفعل  والفاعل  .   -ج المبتدأ والفاعل  . -د المبتدأ والخبر   المبتدأ والفاعل 

2-   )  في الجملة  االسمية :)المبتدأ  والخبر 
 مجزومان   -د مجروران    -ج منصوبان       -ب مرفوعان   -أ
 :اآلتية الجملة االسمية من الجمل  -3
 لقي النبي  عناء  من الكفار.  -أ  النبي  قدوة  لنا. -أ

 يحتفل  المسلمون باإلسراء والمعراج.  -د  يبدع  المهندس  في عمله.  -ج
 الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بـ: -4
 حرف -د فاعل    -ج فعل   -ب اسم    -أ

 ح  في الجمل  اآلتية ، هي:الجملة  االسمية  المضبوطة  بشكل  صحي  -5
 الحصان  أصيال . -د  الحصان  أصيٌل.   -ج الحصان  أصيٌل.   -ب الحصان  أصيال .  -أ

 المبتدأ  في جملة : )الحرية  مطلٌب لجميع  البشر( هو: -6
 البشر  -د جميع    -ج مطلبٌ  -ب الحرية    -أ 
( هو -7 وح  والعقل   :الخبر  في جملة  )القراءة  غذاء  الر 
 العقل  -د الروح    -ج غذاء    -ب القراءة    -أ

 المادة االستدراكية في اللغة العربية
 )حصتان( تدريبات عامة على الجملة االسمية والجملة الفعلية

 :يأتييحة مما اختر رمز اإلجابة الصح التدريب األول:

                            ية:الجملة االسم -أوال   
  باسم مرفوع. أالجملة االسمية هي كل جملة تبد

 تتكون الجملة االسمية من مبتدأ وخبر. 
                               

.الجملة الفعلية:  -ثانيا           هي كل جملة تبدأ بفعل ماض  أو مضارع  أو أمر 
   لجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل() امالحظة:                           

 الفاعل اسم مرفوع.                                                         -3يأتي الفاعل بعد الفعل.      -2الفاعل هو الذي يقوم بالفعل.     -1 الفاعل: -ثالثا  
 
 
 
 
 
2-  
 
 
 
 

 

 

تبدأ به الجملة االسمية(المبتدأ اسم مرفوع )  

يأتي بعد المبتدأ ويُخبر عنه( الخبر اسم مرفوع )   
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 ) اسمية، فعلية (  بين نوع الجمل التالية: التدريب الثاني:

 
 
 ) ...................... (   ."يعمهون مهم في طغيانهويمد بهمقال تعالى:" الل يستهزئ  -1
 ) .......................(                         في فصل الربيع.         األزهار   ح  تتفت   -2
 ) ........................(              المرور.                      حركة   الشرطي   م  ينظِّ  -3

 الخبر المبتدأ الجملة م
.الق دس  عريقة  الت   1    اريخ 
2 .    الط فولة  صان عة  الم ستقبل 
   الماء  عماد  الحياة  . 3

 
 

 )مبتدأ واضبطه(                   عاصمة  فلسطين األبدية.    ..........  -1
 اعل واضبطه()ف               .          في المسجد.............  يصلي -2
 )فعل مضارع واضبطه(             ........... الحجاج  حول  الكعبة .             -3
 )خبر المبتدأ واضبطه(                          .طالب  العلم  ..................  -4
 )فعل ماض  واضبطه(                         .   الّناس  في العيد............  -5

 
 

 الفاعل في الجملة الفعلية التالية " اقتحم  المقاوم  موقع  العدوِّ " هو :  - 8  
 موقع    -د العدوِّ   -ج المقاوم    -ب اقتحم    -أ

 ي تبدأ  بفعل  مضارع  هي:تالجملة  الفعلية  ال -9  
. -ب .بذر  الفالح  الق مح      -أ . -ج ابذر  يا ولدي القمح  . -د  تنبت  البذور  في ال ربيع   بذور  القمح  تنضج 

.الّنخلة" غرس  .............. -10    " الكلمة  المناسبة  لملء  الفراغ 
 الم زار ع   -د  الم زار ع   -ج الم زار ع   -ب الم زار ع     -أ
 " المتفوق  الجائزة ستلميالضبط الصحيح لما تحته خط في الجملة: " -11 

 يستلم   -د يستلم   -ج يستلم   -ب يستلم     -ب

  المبتدّأ والخبر  في الجمل  اآلتية :  ن  عيِّ  التدريب الثالث:

 أكمل الفراغ حسب المطلوب منك: التدريب الرابع:
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غرس الفلسطينيون شجرة النخيل منذ آالف السنين، وزينت أماكن كثيرة من وطننا الحبيب، وحظيت باهتمام الفلسطينيين 

 بع(شجار المعمرة، وثمرة  النخيل غذاٌء صحي، والذي يأكلها يشعر بالشقديما وحديثا ، وتعد من األ
 

 جملة اسمية ..................................   جملة فعلية: ...................................  استخرج:   -1
 نوعه ...............  ،............ ................، فعال   ا  مرفوع ..................، فاعال   ا  مبتدأ مرفوع    

 
 
 إلى اسمية وغير ما يلزم  من فعلية اآلتيةحول الجملة  -2

 (غرس الفلسطينيون شجرة النخيل منذ آالف السنين)
.......................................................................................................................... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها المطلوب: التدريب الخامس:
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 األهداف

 
 

 :أن على افي نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادر  
 االسم المعرف بـ )ال( المسبوق بالم الجر كتابة إمالئية صحيحة. يكتب -1
 االسم المعرف بـ )ال( المسبوق بالم الجر لفظا  صحيحا . يلفظ -2

  
 

 لةاألمث
 

 األمثلة:
 أذك ر ها       تلك  النواميس  رغما  عن تجافينا لألعراس   للخبز أشتاق  
 الغالي لحارتنا          وبئ ر قريتنا موتى أهالينا للبيدر   أتوق  
ن ع ني         وحارس  الدار  عند الباب  ناسينا   للدار   أتوق    واألسوار  تم 

 للدار(  ،للبيدر ،لألعراس ،للخبز: )السابقة خطوطةنالحظ أن  الكلمات الم
 أسماء معرفة بـ )ال( س بقت بحرف الجر)الالم(؛ لذلك تغيرت كتابتها، حيث حذفت همزة الوصل في -

 )ال( التعريف لفظا  وكتابة .
  عند دخول الم الجر على االسم المعرف بـ )ال( تحذف همزة الوصل لفظا  وكتابة . نستنتج

 

  التدريبات

 تحت األسماء المعرفة بـ )ال( والمسبوقة  بالم الجر: ا  ضع خط -1
 لألم مكانة عظيمة في القلوب. -
 نذهب للمستشفى لتلقي العالج.-
 إّن للرسول فضاًل في هداية الناس.-
 للقراءة أهمية كبيرة في حياتنا.-
 سامية. لّلغة العربية معانٍ  -

 

 

 نمأل الجدول بما هو مطلوب: -2
 مسبوق بالم الجرو االسم معرف  بـ )ال(االسم معرف  االسم
 للزيت الّزيت زيت
   شهرة
   أصدقاء
   باقة
    خير  

 السادس الصف: 
 اإلمالء الفرع: 

 

 
 

 

دخول الاّلم على االسم لدرس: عنوان ا
 المعرف بـ )ال(

 (2)عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 اللّغة العربيّة في
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 اآلتية بعد إدخال الم الجر عليها :األسماء امأل الفراغات اآلتية بـ -3
 الشباب( –الوطن  –الليمون  -)اإلمام                           
 رائحة زكية. ------------------- -أ

 فضاًل علينا. ----------------نَّ إ -ب
 دور كبير في بناء المجتمع. -----------------  -ج
 في خطبة الجمعة. ------------ أصغيتُ  -د 

 

 

 أدخل على األسماء التالية حرف الجر الالم ثم وظفها في جمل من تعبيرك. -4
 -------------------------------- الد عاء

  -------------------------------- الت عاون 
 -------------------------------- الّصدق 
 ----------------------------------األخالق 

 التقويم الختامي
 اقرا الفقرة اآلتية، ثم استخرج منها األسماء المسبوقة بالم الجر:

، قد  يتبعه لزلِ للزّ  نتيجةً  بقوةٍ  األرضِ  ؛ فاهتزازُ اكينُ والبر  فوس الزلزلُ للنّ  هلعاً  بُ التي تسب   بيعيةِ الطّ  من الظواهرِ  
، وللحمم كريهة   من البراكين رائحة   بعثةِ نْ . وللغازات المُ رقاتِ لألرض والط   ق  شق  للمباني والمنشآت، وتَ  ع  تصد  
 .شديدة   منها حرارة   نصهرةِ المُ 
 
 
 نشاط بيتي  

 م الجر عليها:اكتب أربعة أسماء  معرفة بـ )ال(، وأدخل ال
 األسماء المعرفة بـ )ال(                    األسماء المسبوقة بالم الجر                                      

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

                ------------- -             --------------- 
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 األهداف

 
 

 :أن على الطالب  قادرا  في نهاية الّدرس يجب أن يكون 
 االسم المعرف بأل المسبوق بحرف الباء أو الكاف كتابة إمالئية صحيحة. يكتب -1
 لفظ االسم المعرف بأل المسبوق بحرف الباء أو الكاف لفظا  صحيحا .ي -2

  
 

 األمثلة
 

 األمثلة:
مام  ك فى         لماذا الّدمع    ؟كالجدول  أيا أخت  الح 

: أنت  ال تد ري ل  فمني الّصدر          أجابت   كالم ر ج 
ثيها           وأندب  حظها األول    دياري اليوم  أر 

  بالم ع ول  وأبكي م ن  بها ق ل بوا          تراب  األرض  
ل  وم ن  بذروا بها قمحا         وم ن  حصدوه  ن ج   بالم 

أسماء معرفة بأل دخل عليها حرفا المنجل(  -المعول –المرجل  –)الجدول  خطوطةنالحظ أن الكلمات الم  
بالمنجل( وهذان الحرفان يتصالن  –بالمعول  -كالمرجل -الباء( فكتبت بهذا الشكل )كالجدول –الجر )الكاف 

باالسم الذي يليهما و يؤثران في نطقه، لكنهما ال يحدثان أي تغيير في كتابته فال تحذف همزة الوصل في أل 
 التعريف. 

ي الجر الباء والكاف على االسم المعرف ب)ال( ال يطرأ عليه أي تغيير في عند دخول حرف نستنتج
  الكتابة.

 

  التدريبات

 تحت األسماء المعرفة بأل والمسبوقة بـ ) الكاف ، الباء ( ضع خطا   -1
 بالعلم نسمو وباألخالق نرتقي.  -1
 الحق واضح كالشمس. -2
 ندافع عن الوطن بالدماء. -3
 د الواحد. المؤمنون كالجس -4
رادةً -5  األمجاد. اعِ نَّ كالفولذ، فأنت من صُ  بةً لْ صُ  إذا كنت تمتلك قلبًا رقيقًا كالورد، وا 
 
 

 السادس الصف: 
  اإلمالءالفرع: 

 
 

 

دخول الباء والكاف عنوان الدرس: 
 على االسم المعرف بأل

 (2)عدد الحصص: 

 المادة االستدراكية

 في اللّغة العربيّة
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 نمأل الجدول بما هو مطلوب: -2

االسم المعرف المسبوق  االسم المعرف المسبوق بال االسم
 بالكاف

االسم المعرف المسبوق 
 بالباء

    ورد
    لؤلؤ
    قصر
     قمر

 

 

 امأل الفراغات باسم معرف بـ )ال( مناسب: -3
 .-------------تألقت الفتاة كـ -أ  
 .---------سافر الحاج إلى السعودية بـ -ب  
 .---------خاطت أمي الثوب بـ -ج  
 الذي يحيط بالعقد. ---------اجتمعنا حول جدتي كـ  -د  

 

 

 جابة الصحيحة مما بين القوسين:نختار اإل -4
 )بلمرتبة، بالمرتبة( األولى في مسابقة إلقاء الشعر.                ----------ازت سناءف-1
 )كالخيال، كلخيال(             .               ------------- استمعت إلى حكاية بدت -2
 )بالشكر، بلشكر(                 تدوم النعم. ------------- – 3
 .                               )كلصغار، كالصغار( -----------لعبت مع أولدي كـ  -4

 التقويم الختامي
 الفقرة اآلتية، واستخرج منها األسماء المسبوقة  بالباء والكاف: أاقر 
عن كل ما  صانُ التي تُ  ونةِ كنُ ، حيث يجعلها كاللؤلؤة  المَ المسلمةِ  الفتاةِ  ليةُ من اإليمان، وهو حِ  عبة  شُ  الحياءُ  

وق واألدب؛ ها بالذَّ ر عن نفسها ورأيِ يجعلها  تعب   ، والحياءُ اطعة التي  تنير الدروبَ جمة السَّ ها، وكالنَّ بريقَ  ُش يخدِ 
 قدير والحترام من الجميع.ى بالتَّ لتحظَ 
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 نشاط بيتي: 
 زم.اكتب أربعة أسماء  معرفة بـ )ال(، وأدخل عليها حرف الباء مرة، وحرف الكاف مرة أخرى وغير ما يل

 األسماء المعرفة بأل          االسم المسبوق بالباء          االسم المسبوق بالكاف         
          ---------           ------------  ------------ 
          ---------          -------------          ------------ 

        ----------          -------------          ------------ 
        ----------          -------------          ------------   
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 األهداف

 
 

 :أن على ا  في نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادر 
 االسم المعرف بـ)ال( المسبوق بحرفي العطف الواو والفاء كتابة صحيحة. يكتب -1
 لفظ االسم المعرف بـ )ال( المسبوق بحرفي الواو والفاء لفظا  صحيحا .ي -2

  
 

 األمثلة
 

 :خطوطةالماقرأ الفقرة اآلتية ثم الحظ الكلمات 
، ومن الممكن أن يعيش  اإلنسان  على تحتوي على معظم  المركبات  األساسية  لبناء  جسم اإلنسان فالثمرة    

 ي سمى م ن جما  ؛ لكثرة ما يحتويه من العناصر  المعدنية ، مثل: الفسفور، فالتمر  ، والماء  األسودين؛ التمر  
 .  الحديدو ، الكالسيومو 

 الحديد( أسماء معرفة بأل. -الكالسيوم -التمر –الماء  –)الثمرة  خطوطةالمنالحظ أن الكلمات   
وقد أثرا  في الكلمة لفظا ، لكنهما لم يؤثرا فيها كتابة ،  الواو(–دخل على هذه األسماء حرفا العطف )الفاء  -

 إذا لم تحذف همزة الوصل من )ال( التعريف. 
ء( على االسم المعرف بـ )ال( ال يطرأ عليه أي تغيير الفا –عند دخول حرفي العطف )الواو   نستنتج

  في الكتابة.
 

  التدريبات

 الفاء( –ضع خطا تحت األسماء المعرفة بأل والمسبوقة بـ )الواو  -1
 في الحياة. جاح  الن   سر   بالل   ؛ فاالستعانة  بالل   ن  استع   -1
 م.ه  لك  م   اس  ني الن  يب   والمال   بالعلم   -2
 . يارة  فالس   ائرة  الطّ  ريعة  الس   واصالت  الم   ائل  من وس -3
 نيا "الد   الحياة   زينة   ون  ن  والب   قال تعالى " المال   -4
 .الة  فالص   الوضوء   سلم  الم   م  ت  أ  -5
 
 
 
 
 

  السادس الصف:
 اإلمالء الفرع: 

 

 
 

 

دخول الفاء والواو على عنوان الدرس: 
 االسم المعرف بـ )ال(

  2عدد الحصص:

 المادة االستدراكية

 في اللّغة العربيّة
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 الجدول بما هو مطلوب: نمأل-2
االسم المعرف المسبوق  االسم المعرف بال االسم

 بالواو
 االسم المعرف المسبوق

 بالفاء
    لحمٌ 
    ترابٌ 
    وطنٌ 
     عادلٌ 

 

 

 مناسب: (الــــ )امأل الفراغات باسم معرف ب -3
 .-------------------من أسماء الل الحسنى الرحمن و -1  
 .-------------------األم فـ  ببرِّ  -عز وجل-أوصى الل  -2  
 .---------------من المعادن المستخدمة للزينة الذهب و -3  
 .------------الحرية في نظر الكثيرين أغلى من الطعام و -4  
 

 

 

 رتب مراحل العمر اآلتية مستخدما  حرف العطف الفاء -4
 الشباب -الطفولة -الشيخوخة

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

 التقويم الختامي
 المسبوقة بـ )الواو أو الفاء( (لـــ )استخرج منها األسماء المعرفة باقرا الفقرة اآلتية، ثّم ا

 .قافة  والث   عرفة  والم   بالعلم   د  زو  ها للت  دون  يقص   الب  ، فالط  تعة  م  الم   صص  والق   بالكتب   عامرةٌ  درسة  الم   مكتبة  
اهتمت  مة  والمتقدِّ  رة  واألجيال، فاألمم المتحضِّ  التاريخ   عبر ب  جار  والت   قافات  والث   الخبرات   لنقل   وسيلةٌ  فالمكتبة  

 حتى هذه اللحظة. م  د  الق   نذ  بإنشاء المكتبات م  

 نشاط بيتي 
 أدخل الواو أو الفاء على األسماء اآلتية، ثم وظفها في جمل من تعبيرك:

 --------------------------------------الربيع  -1
 --------------------------------------المفتاح  -2
 -------------------------------------- الطعام -3
 --------------------------------------التفاؤل  -4
                             --------------------------------------السباحة  -5
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 األهداف

 
 

 :أن على افي نهاية الّدرس يجب أن يكون الطالب  قادر  
الفاء( –الواو  -الكاف –الباء  –األسماء المعرفة بـ )ال( المسبوقة بحرف )الالم  يكتب -1

 كتابة إمالئية صحيحة.
ء الفا –الواو  –الكاف  –الباء  –سبوقة بحرف )الالم األسماء المعرفة بـ )ال( الم يلفظ -2

 ( لفظا  صحيحا .
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريبات
 

  
 تذكر عزيزي الطالب،     

 ( على االسم المعرف بـ )ال( تحذف همزة الوصل لفظا  وكتابة . الم الجرعند دخول ) -1
 .ال يطرأ عليه تغيير في الكتابة ( على االسم المعرف بـ )ال(الباء والكاف)ر عند دخول حرفي الج-2    
 ( على االسم المعرف بـ )ال( ال يطرأ عليه تغيير في الكتابة.الواو والفاء) عند دخول حرفي العطف-3    

 
 تحت األسماء المعرفة بـ )ال( المسبوقة بحرف جر أو عطف: ضع خطا  - 1
 أطع والديك؛ فالطاعة للوالدين واجبة.  -1
 والجد، ال بالتمني.ننال المجد بالسعي  -2
 للتحفيز أثر فعال في زيادة اإلنتاج. -3
 التعاون والصدق أساس لبناء عالقات اجتماعية ناجحة. -4
 اإلنسان الكريم كالبحر في عطائه.-5
 
 
 
 
 
 

  السادسالصف: 
  اإلمالءالفرع: 

 

 
 

 

تدريبات على دخول عنوان الدرس: 
ض حروف الجر والعطف على االسم بع

 .المعرف بأل
  2عدد الحصص:

 المادة االستدراكية

 اللّغة العربيّة في
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 أكمل الجدول حسب المطلوب:-2
االسم المعرف 

 بأل
االسم مسبوق 

 بالالم
االسم مسبوق 

 بالباء
االسم مسبوق 

 بالكاف
سم مسبوق اال

 بالفاء
     القمر

     الشجاعة
     األخالق
     الليمون

 
 مناسب مسبوق بحرف جر أو عطف: الامأل الفراغات باسم معرف ب-3
 بآداب الحديث. ------------لـ  إرشاداتٍ  ُكتبتُ  -1  
 أن القدس عاصمة فلسطين. -------------ليعلم القاصي و  -2  
 .------------- تُنقل البضائع بـ -3  
 الماكر. -----------العدو يتربص بنا كـ  -4  
 .-------------------أعشق القراءة و -5  
 

 

 

 أدخل على هذه األسماء أحد حروف الجر أو العطف التي بين القوسين ثم وظفها في جمل من تعبيرك:-4
 )ك( --------------------------------------باب الشَّ  -1
 )ب( ---------------------------------------اإليمان  -2
 )ف( ---------------------------------------ة   قَ الث   -3
 )ك( ---------------------------------------البرق    -4
 )و( ----------------------------------------الجهاد  -5
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 التقويم الختامي
 الفاء( –الواو –الكاف -الباء –المسبوقة  بحرف) الالمبـ) ال ( ج األسماء المعرفة اقرأ الفقرة اآلتية ثم استخر 

 وق  شَ  فوسِ ، وللن  رورِ والس   وقِ والشَّ  بالفرحِ  ، واستقبلنا الكعبةَ مَ رَ ا الحَ نَ لْ خَ مرة، ودَ العُ  ألداءِ  مع أهلي إلى مكةَ  سافرتُ 
، وأحطنا الدةِ نا بالكعبة كالقِ فْ يح؛ بل كالبرق، وطُ نا كالر  ، أسرع، واأليدي بالدعاء ضارعة  خاشعة   إليها، فالقلوبُ 

  كر هلل على توفيقه.نا، فالحمد والش  ف  حُ تغمرنا، والطمأنينة تَ  السل، فالسعادةُ بها كالسَّ 
 

 

 نشاط بيتي  
 -الواو  -الكاف  -الباء -: )الالم اآلتيةوأدخل عليها أحد الحروف  بـ )ال( اكتب خمسة أسماء معرفة 

 ها في جمل مفيدة من تعبيرك:ف  الفاء( ثم وظّ 
1------------------------------------------------------- 
2------------------------------------------------------- 
3------------------------------------------------------- 
4------------------------------------------------------- 
5-------------------------------------------------------                                

 
 

 رجاؤنا التوفيق والنجاح للجميع
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 م 2020-السادس لطالب الصف  في العلوم والحياة  الخطة الزمنية لتنفيذ المادة االستدراكية
 رقم الصفحة موضوع الدرس الحصة  الوحدة

سة 
خام

ال
: 

اء 
هرب

الك
نية

سكو
ال

 

 2 التكهرب  .1
 3 الشحنات الكهربية وأنواعها  .2
 4 تجاذب وتنافر  .3
 5 الكشاف الكهربي  .4

 6 الشحن باللمس والشحن بالتأثير  .5
 7 ظواهر مرتبطة بالكهرباء السكونية  .6
 8 الصواعق  .7

سة 
ساد

ال
: 

طين
لس

ي ف
ت ف

روا
الث

 
   

 9  يثروات بالد  .8
 10 المعادن   .9

 11 المعادنأنواع 
 12 الصخورخصائص   .10
 13 أنواع الصخور  .11

 14 دورة الصخور
 15 المياه في فلسطين  .12
 16 المياه الجوفية  .13
 17 األمالح  .14
 18 النفط والغاز الطبيعي  .15
 20 تكرير النفط  .16

 
 
 
 
 
 

 وياتــــــت المحتــفهرس
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 .يستنتج مفهوم التكهرب  .1
  الشحن بالدلك .ًيعرف عملية  .2

 
                                                   

فإنها تكتسب خاصية جذب الدقائق الصغيرة وهذا ما  جسام أخرىجاج بأز عند دلك األجسام كالبالستيك أو ال .1
 .يعرف بالتكهرب 

 .ه أصبح مشحون ويقال عن هذا الجسم أنأثناء عملية الدلك تتولد على كل من الدالك والمدلوك شحنات كهربية  .2
 .على جذب الدقائق الصغيرة  المدلوكة خاصية التكهرب هي قدرة األجسام .3

                    
 ورق . عند دلك مسطرة بالستيك بالصوف وتقريبها من قصاصات :ماذا يحدث  .1

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

 أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة : .2
 تكتسب األجسام عند دلكها خاصية .................... الدقائق الصغيرة . .أ

 ................. و ...................الجسم أثناء عملية الدلك تتكون شحنات كهربية على كل من  .ب

 كتب المفهوم العلمي الدال عليه العبارات التالية : أ               

 .( قدرة األجسام على جذب الدقائق الصغيرة .................)  .1
 طريقة لشحن األجسام كهربًيا عن طريق احتكاك جسم بجسم آخر .( ..................) .2

               
            

 هل جميع األجسام تكتسب خاصية التكهرب عند دلكها ؟

 –مثل ) أقالم رصاص ، ل ثم سجل مالحظاتك ز جرب األنشطة السابقة مع أدوات أخري في المن  : فكرة مساعدة
 .( الحرير – الفرو –الشعر  -) الصوف  ( ادلكها بــممحاة  –ساق معدنية  –أقالم حبر 

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

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 

 التكهرب
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 .أنواع الشحنات الكهربية  يكتشف .1
 الكهرباء السكونية . يوضح مفهوم .2

 
                                                   

 .( -هناك نوعان من الشحنات الكهربية هي : شحنات موجبة )+( وشحنات سالبة ) .1
 فيه عدد الشحنات الموجبة يساوى عدد الشحنات السالبة .الجسم المتعادل كهربًيا يكون  .2
 الجسم المشحون هو الجسم الذي يكتسب أو يفقد شحنات كهربية . .3
                     هي تولد شحنات كهربية على األجسام بعد دلكها وبقاؤها فترة من الزمن ساكنة في مكانها. الكهرباء السكونية:   .4

                                       

 أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي :  
 الشحنات الكهربية نوعان هما ................... و ....................  .1
 الشحنات الكهربية التي تنتقل أثناء عملية الدلك هي الشحنات ......................... .2
                   ..................... زللجسم المتعادل كهربًيا بالرم زيرم .3

 حدد نوع شحنة كل شكل من االشكال التالية :           

 

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

        

 فسر ما يلي :

 يكتسب البالستيك شحنة سالبة عند دلكه بالصوف . .أ

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

 طقطقة عند تمشيط الشعر في األيام الجافة .نسمع صوت  .ب

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

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 (1تقويم )

 الشحنة الكهربية وأنواعها 

 (2تقويم )
 

 

  
 

 ▬ 
▬ ▬ 

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

      

▬ 

نشاط بيتي   
:: 

 المحتوى العلمي 
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 يستنتج العالقة بين الشحنات الكهربية المتشابهة والمختلفة . .1
 

                                   
                 

      الكهربية المتشابهة تتنافر والشحنات الكهربية المختلفة تتجاذب .الشحنات  .1

 
                    

                  
 ماذا يحدث عند :        
    البالستيكية. الشفافيةب مسطرة بالستيك مشحونة من يتقر  .1

..................................................................... 
 بالصوف. مدلوكة من قطعة بالستيك تقريب قضيب زجاجي مدلوك بالحرير .2

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

     أمام العبارات الخطأ .)×((أمام العبارات الصحيحة وعالمة ضع عالمة )                 
 )   ( الشحنات الكهربية المتشابهة تتجاذب والمختلفة تتنافر . .1
 . شحنة سالبةيكتسب البالستيك بعد الدلك  )   ( .2

 
 

  
 

 ماذا يحدث في كل من الحاالت التالية :
 ب.                                                   .أ
   

 ) تنافر ، تجاذب (                      ) تنافر ، تجاذب (                                   
 

 

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 (1تقويم )

 تجاذب وتنافر

 (2تقويم )

   ▬ ▬ ▬ 
▬ ▬ 

▬ 

   ▬ ▬ ▬ 
  

 

نشاط بيتي   
:: 
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 لكشاف الكهربي .اء المكونة لز األج يشرح .1
 مات الكشاف الكهربي .ايستنتج استخد .2

 

 

 ورقتان فلزيتان " –ساق فلزية  –زي يتكون الكشاف الكهربي من " قرص فل .1
 ية ألنها مواد موصلة .ز الكشاف من مواد فل قرص وساق وورقتا .2
 الكهربي للكشف عن الشحنات الكهربية ولمعرفة نوع شحنة الجسم .يستخدم الكشاف  .3

 

  اء التي يشير إليها السهم :ز تأمل الشكل المقابل ثم حدد األج   

 ...........................يمثل :الشكل  .1
 ( يشير إلى :....................1السهم ) .2
 :....................( يشير إلى 2السهم ) .3
 ( يشير إلى :....................3السهم ) .4

 

 ماذا يحدث عند :  .1
 تقريب ساق مشحون من ورقتي الكشاف الكهربي :  .1

....................................................................................................... 
 الكهربي باألصبع .لمس قرص الكشاف  .2

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

 ذكر استخدامات الكشاف الكهربي.ا .1

        ................................................  .............................................. ،... 

 تصنع ساق وورقتي الكشاف الكهربي من مواد فلزية فسر لما يلي : .2
.................................................................................................... 

 التعليمية  األهداف

 الكشاف الكهربي

 المحتوى العلمي 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 طريقة الشحن باللمس والشحن بالتأثير . سريف .1
 يقارن بين طريقة الشحن باللمس والشحن بالتأثير . .2

 
                                                   

 .باللمس جسام كهربًيا عن طريق لمسها بجسم مشحون وهذه الطريقة تعرف بالشحن يمكن شحن األ .1
 في طريقة الشحن باللمس يكتسب الجسم المشحون نفس شحنة الجسم الشاحن .  .2
 يمكن شحن االجسام كهربًيا عن طريق تقريب جسم مشحون دون لمسها وهذه الطريقة تعرف بالشحن بالحث. .3
ء البعيد تكون ز ء القريب شحنة مخالفة لشحنة الجسم الشاحن والجز الج في طريقة الشحن بالحث يكتسب .4

 شحنته مشابهة لشحنة الجسم الشاحن .

 

   :  أكمل الجدول التالي  

 وجه المقارنة
 
 
 

 

   طريقة الشحن
   نوع شحنة القرص
   نوع شحن الورقتين

   ء من شحنتهز يفقد الشاحن ج
 كتب المفهوم العلمي الدال عليه العبارات التالية :ا                 

 ( شحن األجسام عن طريق لمسها بجسم مشحون .  )                   .1
 جسام عن طريق تقريب جسم مشحون منها دون لمسها . )                   ( شحن األ  .2

  التالية :في كل من الحاالت  األسطوانيحدد نوع شحنة الجسم                 

 

  ........................                         ب.........................   .أ

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

  الحثبالشحن باللمس والشحن 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

  ▬ ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ 

نشاط بيتي   
:: 
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 حية .ثروات طبيعية حية وثروات طبيعية غير  إلىيصنف الثروات الطبيعية  .1
 صناعية .يعدد أمثلة لثروات  .2

 
 
 
 

 نوعين هما :  إلىصنف العلماء الثروات الطبيعية  .1
األخشـاب  –العسـل  –ثروات طبيعية حية وهي الكائنات الحية ومـا ينـتع عنهـا مـن مشـتقات مثـل " الحليـب  .أ

 القطن "  –الحرير  –البيض  –الصوف  –
 األمالح"،خور صال ،المعادن  ،ثروات طبيعية غير حية وهي كل ما يؤخذ من مواد غير حية مثل " الماء  .ب
 الثروات الصناعية هي كل ما قام اإلنسان بصنعه مستغاًل للثروات الطبيعية لسد حاجاته . .2

          

 صنف العناصر التالية حسب الجدول : 
 ،المنظفاتالتراب ،العسل  ،الحلي والمجوهرات  ،البيض  البالستيك ، ، الهواء،الماء ،أخشاب  ،) حديد 

 المنسوجات ( ،اللحوم ،األدوية ، األمالح ،الريش ،
 صناعيةثروات  حية غير ثروات طبيعية ثروات طبيعية حية

   
   
   

 القوسين فيما يلي :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين . 1          
 الصوف ( –األبقار  –األسماك  –جميع ما يلي ثروات طبيعية حية ما عدا ) األلمونيوم  -أ
 ( األزهار – المعادن –األخشاب  –) البيض   حية فيما يلي هيالغير الثروة الطبيعية  -ب

 علل بذكر السبب : .2
 حية . غير تعد األخشاب ثروات طبيعية حية بينما الصخور ثروات طبيعية -أ

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

 لكل من : أخرىذكر امثلة ا                 
 ......ثروات طبيعية حية .................................................................... .1
 ......طبيعية غير حية................................................................ثروات  .2
 ......ثروات صناعية ....................................................................... .3

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 ثروات بالدي 

 (2تقويم )

 (1تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 المعادن .صفات  يكتشف .1
 . المعدن ستنتج مفهومي .2

 
 
 
                

ولها تركيب حر وتوجد في الطبيعة بشكل " غير عضوية "صل من كائنات حية أهو مادة صلبة ليس لها المعدن 
 بلوري منتظم .

 
 
 

 ....................................................لطبيعية التي تتحدث عنها الفقرة ما هي الثروة ا .1
 من الفقرة  ما فهمتللمعادن صفات اذكرها حسب  .2

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

 
 

 فسر لما يلي :
 .يعد الكبريت من المعادن بينما الحديد ليس معدن .أ

 ............................................................................................. السبب /
  .معدن ملح الطعام معدن بينما الماء ليس .ب

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

 التالية :  العبارةكتب المفهوم العلمي الدال عليه ا .1
 توجد في الطبيعة بشكل حر . )                     ( مادة صلبة ليس للكائنات الحية دخل في تركيبها        
 في حياتنا.استخدامات المعادن التالية بعض ذكر ا .2

 الكبريت "  -خام الحديد    -االلماس     -الجرافيت     -" الذهب   
 
 

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 المعــــــــــادن 

 (2تقويم )

 (1تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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              يصنف المعادن حسب تركيبها . .1
 
 

     
 

 صنف العلماء المعادن حسب تركيبها إلى نوعين هما :     
 الجرافيت " -الفضة –الكبريت  –الفحم  –األلماس  –نصر واحد مثل : " الذهب عمن معادن  .أ

 . النحاس" خامات ،خامات األلمونيوم  ،معادن تتكون من أكثر من عنصر مثل :" خامات الحديد  .ب
 
 
                

 صنف المعادن التالية حسب الجدول : .1
 خامات النحاس " –الجرافيت  –ملح الطعام  –الذهب  –الكبريت  –" الهيماتيت 

    معادن من عنصر واحد
    معادن من أكثر من عنصر 

 
 

 من أنا ؟      
 صناعة أقالم الرصاص ..................في الطبيعة بشكل هش استخدم في تواجد أحد صور الكربون أ .أ

 ............بالبريق واللمعان استخدم في صناعة الحلي أعد من أقوى المعادن . زأحد صور الكربون أمتا .ب
 

 
 ذكر السبب فيما يلي :ا .1

 يجب معالجة المعادن بعد استخراجها من باطن األرض . .أ
 .........................................................................السبب / 

 .يعتبر الهيماتيت من المعادن التي تتواجد على شكل مركبات .ب
 السبب / .......................................................................... 

 معادن تتكون من عدة عناصر.واحد و اذكر أمثلة أخرى لمعادن تتكون من عنصر  .2
....................................................................................................... 

 

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 أنواع المعــــــــــادن 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 يستنتج خصائص الصخور . .1
 
 

         

 

 و عدة معادن .أرضية وتتكون من معدن دة صلبة تدخل في تركيب القشرة األماالصخر هو عبارة عن  .1
 للصخور خصائص متعددة منها :  .2
 توجد في الحالة الصلبة . .أ

 والمعادن الداخلة في تركيبها . والنفاذيةتختلف في الملمس واللون  .ب
 

      

 ....................................................... فيها: جميع الصخور التي تتشابهأي الخصائص  .1
 .............................................................فيها :تختلف الصخور أي الخصائص التي  .2
 من أي طبقات األرض يمكن الحصول على الصخور ............................  .3

 
 

 العلمي الدال عليه العبارة التالية :كتب المفهوم ا .1
 )                    ( مادة صلبة تتكون من معدن او عدة معادن تدخل في تركيب القشرة األرضية .         

 
 ماذا يحدث عند :  .2

 إضافة الماء إلى كل من صخر الرخام والحجر الطيني . .أ
.................................................................................................. 

 إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى كل من الجرانيت والحجر الجيري . .ب
................................................................................................... 

 فسر ما يلي :  .1
 ...................تختلف الصخور في ألوانها ................................................                 

 :أمام العبارة الخطأ)×( امام العبارة الصحيحة فيما يلي وعالمة  (ضع عالمة ) .2
 والملمس .)   ( جميع الصخور متشابهة في اللون   .أ

 )   ( بعض الصخور تتفاعل مع االحماض مثل صخر الرخام .  .ب
 . خالل مساماته)   ( الصخر الرملي والطيني يسمح بنفاذ الماء من ج .               

 

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 خصائص الصخور  

 (2تقويم )

 (1تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 .األرضمصادر المياه على سطح يوضح   .1
 .يتعرف المياه السطحية  .2

 
 
 

 .نسبة الماء العذب من أكثرقسم المياه على سطح األرض إلى مياه مالحة ومياه عذبة ونسبة الماء المالح نت .1
 .للمياه على سطح األرض هو الهطول المصدر الرئيسي .2
 .على سطح األرضالمياه السطحية هي المياه التي تتجمع  .3
           .يمكن الحفاظ على المياه عن طريق مشاريع حصاد المياه .4

 
 

 :أكمل الفراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة 
 المصدر الرئيسي للماء على سطح األرض هو ............................. .1
 ........................  ياه..................... وم ياهعلى سطح األرض إلى م هايتنقسم الم .2
 :يمكن الحصول على الماء في فلسطين من عدة مصادر منها .3

 و...................... ................. و................... و.....................
 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ضع عالمة )  
 على سطح األرض . ةالمالح ياهمن نسبة الم أكبر ةالعذب ياه)    ( نسبة الم .1
 زية .اة هو اآلبار اإلرتو ــز في قطاع غـالعذبة )    ( المصدر الرئيسي للمياه  .2
 . والمحيطاتالمياه المالحة في البحار  زتركـت)    (   .3

 المفهوم العلمي الدال عليه العبارات التالية :اكتب  .1
 

 )                        ( المياه التي تتجمع على سطح األرض . .أ
 .استخدامها وقت الحاجة ين المياه في آبار الجمع لحين ز )                        ( مشاريع تخ .ب

 اذكر السبب فيما يلي :  .2
 حصاد المياه .ارع الفلسطيني إلى مشاريع ز يلجأ الم 

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

 المياه في فلسطين

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 

 المحتوى العلمي 

 التعليمية  األهداف
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 المياه الجوفية . يستنبط مفهوم .1
  . ان المياه الجوفيةز يرتب الطبقات الصخرية في خ .2

 
 
 
                

 .نة في باطن األرض ز المياه الجوفية هي المياه المخ .1
 ن المياه في باطن األرض فوق طبقة صخرية غير منفذة وأسفل طبقة صخرية منفذة .ز تخت .2
 

                       
 تأمل الشكل التالي ثم أجب عما يلي :                   

 الشكل يمثل : ................................     
 ن الماء هو ....................زاالرقم الذي يشير إلى خ .1
 الرقم .............. يمثل صخر منفذ  .2
 الرقم .............. يمثل صخر غير منفذ . .3

 
 كتب المصطلح العلمي :ا .1

 زن في باطن األرض .)                       ( المياه التي تخت .أ
 ( بئر ينفجر منه الماء تلقائًيا وهو محصور بين طبقتين صخريتين غير منفذتين               )          .ب

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي : .2
 مسامية (   –غير منفذة      –منفذة )     الماء في باطن األرض فوق طبقة صخرية    زيحتج .أ

 ية بين طبقتين صخريتين  ز رتوااآلبار اال الماء في .ب
 طبقة منفذة وطبقة غير منفذة (   –منفذتين  –) غير منفذتين                                         

 
 زة من مشكلة تلوث وملوحة مياه الشرب " يعاني قطاع غ  

 ......................................................................ما هي أسباب تلوث المياه ؟  .أ
  ....................ما هي أسباب ملوحة المياه ؟ ................................................. .ب

 
 
 

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 المياه الجوفية 

 (1تقويم )

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 .األمالحيعدد مصادر الحصول على  .1
 .استخدامات األمالح في حياتنايذكر  .2

  
 
 

 .و من صخور القشرة األرضيةأ من البحار الحصول على األمالحيمكن  .1
 .التبخر ةخرج األمالح من البحار عن طريق عمليتتس .2
ودباغة الجلود تستخدم األمالح كغذاء لإلنسان وتضاف ألعالف الحيوانات كما تستخدم في حفظ األغذية  .3

 .والعديد من الصناعات األخرى
 
 
 

 :كتب المفهوم العلمي الدال عليه العبارات التاليةا 
 ( مركب كيميائي أبيض اللون يضاف للغذاء يستخرج من باطن األرض .              )          .1
 ( طريقة الفصل المستخدمة للحصول على األمالح من البحار .                 )       .2
 )                       ( المكان الذي يستخرج منه األمالح . .3

 
 :أكمل العبارات التالية بالكلمة المناسبة .1

 من مصادر الحصول على األمالح ................... و ................... .أ
 يمكن استخراج األمالح عن طريق عملية ........................... .ب

 .في فلسطين يعد البحر.................... أهم مصادر الحصول على األمالحج .       
 :فسر لما يلي. 2

 وجود برك مليئة بالمياه بالقرب من البحر الميت.
 .........................................................................................السبب / .

 
 
 ؟ ذكر استخدامات األمالح في حياتناا  
  ..............................................        ................................................ 
  .................................... ...........      ................................................ 
 

 (1تقويم )

 التعليمية  األهداف

 المحتوى العلمي 

 األمالح
 

 (2تقويم )

نشاط بيتي   
:: 
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 .النفط  يكتشف مفهوم .1
 .األرضيتابع مراحل تكون النفط في باطن  .2

 
 

 

 .باطن األرض النفط هو سائل أسود اللون غليظ القوام يستخرج من .1
 .أصل النفط هو كائنات بحرية عاشت وماتت منذ ماليين السنين .2
 :يمر النفط أثناء تكونه في باطن األرض بعدة مراحل وهي .3

 .ائنات البحرية وطمرها بالرسوبياتموت الك .أ
 .طبيعي زارتفاع الحرارة والضغط الشديد عليها يؤدي لتحللها وتحولها لنفط وغا .ب

 عبر الصخور المنفذة ألعلى .يتسرب النفط بعد تكونه ج .
يصـــل لصـــخر غيـــر منفـــذ فيســـتقر فـــوق طبقـــة مـــن المـــاء مكوًنـــا  حتـــىيســـتمر الـــنفط فـــي التســـرب ألعلـــى د . 

 .المصيدة النفطية
 

 
          

 . يقوم المعلم بعرض فيديو تعليمي أمام الطالب حول النفط وكيفية تكونه في باطن األرض .أ
 يقوم الطالب باإلجابة على األسئلة التالية : .ب

 ................................................عرف النفط  .1
 .......................................ما هي صفات النفط  .2
 .........................................ما هو أصل النفط  .3

 
 

 رتب مراحل تكون النفط فيما يلي :  
 )   ( يتسرب النفط ألعلى من خالل الصخور المنفذة .       
 )   ( موت الكائنات البحرية وطمرها سريًعا .       
 منفذ .الصخر غير ال لالنفط فوق الماء وأسف يحتجز)   (        
 تحللها وتحولها لنفط . )   ( تراكم الرسوبيات وارتفاع الضغط والحرارة من ثم       

 

 المحتوى العلمي 

 التعليمية  األهداف

  الطبيعي زالنفط والغا
 

 (1تقويم )

 (2تقويم )
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 ( 1 بطاقة رقم )
 المدن: الخامس الدرس                                                                   الثالثة: الوحدة

 ٌستنتج خصائص المدٌنة. .2                .ٌعرف مفهوم المدٌنة. 1األهداف:  
  ٌوقع علً خرٌطة صماء لفلسطٌن أهم المدن فٌها.    .3                

 .مفهوم المدٌنة( 1نشاط رقم )
 

 

 
 المصطلح الدال على العبارة اآلتٌة: اكتب السؤال األول:

 فً الصناعة، والتجارة، .( وحدة عمرانٌة تسكنها مجموعة كبٌرة من الناس، ٌعملون غالبا  ..............)
 والوظائف الحكومٌة.                 

 .خصائص المدٌنة( 2نشاط رقم )

 
 

 :بما هو مناسب اآلتيةأكمل الفراغات  :الثانيل السؤا
 .من خصائص المدن -
    1.................... 2....................... 3 .......................4........................... 

 .مدن فلسطٌنٌة (3)نشاط رقم

 

 

 

 

 :اآلتيةخريطة فمسطين الصماء المدن  ى: وقع عمالسؤال الثالث

 مدينة حيفا -1

 مدينة غزة -2

 مدينة أريحا -3

 مدينة نابمس -4

 مدينة بئر السبع -5

 في قطاع غزة. الفمسطينية الموجودةذكر أسماء المدن ا الواجب البيتي:

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

 

 
 

 فً الصناعة، والتجارة، وحدة عمرانٌة تسكنها مجموعة كبٌرة من الناس، ٌعملون غالبا  المدٌنة: 
 والوظائف الحكومٌة.            

 

عمل سكانها ، منها: كثرة عدد سكانها، واتساع مساحتها، وٌتمتاز المدٌنة بمجموعة من الخصائص
 فً التجارة، والصناعة، والتجارة، والوظائف، وتتوفر فٌها الخدمات مثل: المستشفٌات والمسارح.

 

 

 تتوزع المدن الفلسطٌنٌة على المناطق التالٌة حسب الجدول:

 مدن الغور المدن الصحراوٌة المدن الجبلٌة المدن الساحلٌة

 بٌسان بئر السبع رام هللا غزة

 رٌحاأ  القدس ٌافا
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                )  2بطاقة رقم )
 نشوء الدول: سادسال الدرس                                                                الثالثةالوحدة: 
 متقدمة. ىدول نامية، وأخر  ى. يعطي أمثمة عم2     .أهم الحضارات القديمةأماكن نشأة  يذكر. 1األهداف: 
 .الواجبات ( –الحقوق  –) الدستور  المفاهيم الواردة في الدرس. يفسر 3          

 الحضارات القديمة، والدول في العالم.( 1نشاط رقم )
 

 

 :اآلتيةصحح ما تحته خط في العبارات السؤال األول: 

 .األردن) ................ ( قامت الحضارة الكنعانية في 1. 

 العراق.) ................ ( قامت الحضارة الفرعونية في . 2

 ( الحضارات القديمة، والدول في العالم.2رقم )نشاط 
 

 

 السؤال الثاني: أكمل الفراغ بكممات مناسبة:

 من أمثمة الدول النامية .................. و ................... و .................. .1. 

 .......... .من أمثمة الدول المتقدمة .................. و .................. و ........ 2.

 ( عالقة الفرد بالدولة.3نشاط رقم )
 

 

 

 المصطمح الدال عمى العبارة اآلتية: اكتب: السؤال الثالث
 .( مصدر القوانين المعمول بيا في دولة فمسطين التي يضعيا ممثمو الشعب. .............)  1-

 .انتقاصيا إلغاؤىا أو حدوال يحق أل )..............( ما يجب أن يتمتع بيا كل إنسان عمي وجو األرض، 2- 

 االلتزامات التي عمي الفرد لمدولة، والمجتمع. )..............( - 3

 .صفكمجمة لبعض المعالم األثرية في فمسطين، وألصقيا في   ا  اجمع صور  الواجب البيتي:

فً العراق وسورٌا،  اآلشورٌةفً مصر، و الفرعونٌةفً فلسطٌن، و الكنعانٌة من الحضارات القدٌمة:
 فً األردن. النبطٌةو

 

، وتختلف دول العالم من قارات العالمالموزعة على  الدولفً الوقت الحاضر ٌتكون العالم من الكثٌر من 
 مثل الدول العربٌة واألفرٌقٌة.   دول نامٌةهناك ون، مثل الٌابا دول متقدمةحٌث تطورها؛ فهناك 

 هو مصدر القوانٌن المعمول بها فً فلسطٌن، والتً ٌضعها ممثلو الشعب. القانون األساسً الفلسطٌنً:

: حقوق المواطنٌن، وواجباتهم، وتحدٌد مهمات السلطات. من الموضوعات التً ٌبحث فٌها الدستور

 .الثالثة
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 ( 3 بطاقة رقم )

 العالقات االجتماعية: األول الدرس                                                           لرابعةالوحدة: ا
 . يذكر أشكال العالقات االجتماعية.2     .يعرف مفهوم العالقات االجتماعية. 1األهداف:  

 يفسر العوامل التي تؤثر عمى العالقات االجتماعية بين الناس.. 3              

 عالقات االجتماعٌة.ال مفهوم( 1نشاط رقم ) 

 

 
 :اآلتٌةالمصطلح الذي تدل علٌه العبارة  اكتباألول:  السؤال

      .)..............( أٌة عالقة تنشأ بٌن األفراد وتكون مبنٌة على المعاملة الطٌبة واألخالق الحسنة -

 .أشكال العالقات االجتماعٌة (2)نشاط رقم

 

 
 ( أمام العبارة الخطأ.        xأمام العبارة الصحٌحة وإشارة ) √ ( ضع إشارة )    : السؤال الثانً

 . )            ( ٌستطٌع اإلنسان أن ٌعٌش بمفرده دون عالقات اجتماعٌة. 1
 . )            ( مجاالت العالقات االجتماعٌة متنوعة.          2
 

 ( عوامل تؤثر فً العالقات االجتماعٌة.3نشاط رقم)
 

                        

 
 بم تفسر: : أ.لثالسؤال الثا

 كانت العالقات االجتماعية قوية بين سكان القرى قديما . -1 

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

 أخذت العالقات االجتماعية اآلن في الضعف في كل من القرى، والمدن.-2

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

 اقترح طرقا  لتقوية العالقات االجتماعية بين الناس..  ب   

 . ....................................................................الطرق المقترحة: .............

 .صمة القرابة التي تربطك بيم اكتبرتك، ثم أسماء أفراد أس اكتب الواجب البيتي:

      أفراد أسرتك
      صمة القرابة

  أٌة عالقة تنشأ بٌن مجموعة من األفراد، تكون مبنٌة علً المعاملة الطٌبة واألخالق  اعٌة:العالقات االجتم
 الحسنة، واالحترام والتقدٌر، والتعاون، والمساواة، والعدل.

 
 

 دون عالقات اجتماعٌة. بمفردهأن ٌعٌش  اإلنسانٌستطٌع  ال

 وعالقاتنا مع األصدقاء، والجٌران.عالقاتنا األسرٌة  مجاالت العالقات االجتماعٌة متنوعة مثل:

 
 

بسبب زيادة معرفتيم وحاجاتيم لبعضيم البعض، أخذت     قويةكانت العالقات االجتماعية بين سكان القرى 
 بسبب زيادة عدد السكان، وكثرة أعماليم، وكذلك الحال بالنسبة لمعالقات في المدن.   تقلىذه العالقات 
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 (4بطاقة رقم )
 العالقات االقتصادٌةالدرس الثانً:                                                             الرابعةالوحدة: 

 مٌة العالقات االقتصادٌة.. ٌفسر أه2  .ٌعرف مفهوم العالقات االقتصادٌة. 1األهداف:  
 .ٌفسر اختالف المحاصٌل فً القري الفلسطٌنٌة. 3                

 يوقع عمى خريطة صماء لفمسطين أهم المعابر والموانئ.4.                 

 .مفهوم العالقات االجتماعٌة، وأهمٌتها( 1نشاط رقم ) 
 

 

 

 
 :اآلتٌةلعبارة المصطلح الذي تدل علٌه ا اكتبأ. السؤال األول: 

               .).........................( نشاط بشري ٌقوم على إنتاج السلع والخدمات وتبادلها واستهالكها 
 أهمٌة العالقات االقتصادٌة بٌن الناس.بم تفسر:   . ب

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

 .أهم المالمح االقتصادٌة فً القرٌة (2نشاط رقم )

 

  
 اختالف المحاصٌل الزراعٌة من قرٌة ألخرى فً فلسطٌن.بم تفسر: السؤال الثانً: 

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

 .عالقة فمسطين التجارية مع الدول المجاورة( 3نشاط رقم )
 

 
 

 

 تمتعت فلسطٌن بعالقات تجارٌة مع الدول المجاورة عبر التارٌخ.: أ. بم تفسر: ثالثالسؤال ال

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

 خرٌطة فلسطٌن الصماء ما هو مطلوب: ىوقع عل . ب

 مٌناء حٌفا .1

 معبر الكرامة .2

 معبر رفح .3

 مطار غزة الدولً .4

 

 

 .ري ٌقوم على إنتاج السلع والخدمات وتبادلها واستهالكهانشاط بش العالقات االقتصادٌة:

سد حاجات الناس الزراعٌة، والصناعٌة، من خالل البٌع  تتمثل أهمٌة العالقات االجتماعٌة فً:
 والشراء، للمنتوجات بٌن المنتج والمستهلك.

 .موقعها المتوسطبفعل   عبر التارٌخمع الدول المجاورة  بعالقات تجارٌة فلسطٌن تمتعت-

ومعبر ، مٌناء حٌفارة والعالم بالدول المجاو فلسطٌنالتً تربط  الجوٌةو البحرٌةو البرٌةمن الطرق  -
 .مطار غزة الدولً، وومعبر رفح، الكرامة

 الجبلٌة المناطققرى فً ؛ فتعتمد المناخهاو ،موقعهاطبٌعة  حسبالمحاصٌل فً القرٌة الفلسطٌنٌة  تختلف -
 الحمضٌات.و زراعة الخضروات، فتعتمد على المناطق السهلٌةعلى زراعة الزٌتون، والحبوب، أما 
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 (5بطاقة رقم )
 العالقات الثقافٌة: الثالث الدرس                                                                     الرابعةالوحدة: 
     .شعوب العالم لعالقات الثقافٌة بٌنٌعدد طرق إقامة ا. 1 األهداف: 
 . ٌذكر أمثلة على العالقات الثقافٌة بٌن الدول. 2            

 . ٌستنتج أثر التطور التكنولوجً علً العالقات الثقافٌة.3            

   .بٌن الشعوب العالقات الثقافٌة (1) نشاط رقم 

 

 
  

 ما ٌأتً:  جابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فً اختر اإلالسؤال األول: 
 :تختلف شعوب العالم فً 1-
 جمٌع ما سبق -د          ثقافاتها       -ج      لغاتها           -عاداتها                 ب -أ                
 :ٌمكن تبادل المعارف الثقافٌة من خالل -2
 أ و ب معا -د  التبادل االقتصادي   -معارض الكتب    ج -ب     المهرجانات الثقافٌة -أ                

 .الثقافٌةمجاالت العالقات ( 2نشاط رقم )

 

 

 
 

 بكلمات مناسبة: اآلتٌةأكمل الفراغات أ. : ثانًالسؤال ال
 من أبرز مجاالت العالقات الثقافٌة بٌن الدول: -

    1......................... ......2....................................... 3..................................... ..  
 -: أتًأمام اإلجابة الخطأ فٌما ٌ)×( أمام اإلجابة الصحٌحة وإشارة √ ( ب. ضع إشارة ) 

 .)    ( ٌشارك فً األلعاب األولمبٌة أشهر الرٌاضٌٌن من مختلف دول العالم.1
 ن أشكال تبادل العالقات الثقافٌة بٌن الدول..)    ( تعد المهرجانات الدولٌة م2
 .)    ( تعد معارض الكتاب من مجاالت التعاون الثقافً بٌن الدول.3
 ..)    ( ٌطلق على منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلوم والثقافة اسم الٌونسكو4

 .التطور التكنولوجً، وزٌادة التعاون الثقافً (3) نشاط رقم

 

 
 

 ؟استخدام شبكة اإلنترنت ى: ما النتائج المترتبة عللثالثاالسؤال 

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

 .التً تعرفهاأسماء أهم تطبٌقات التواصل االجتماعً  اكتب الواجب البٌتً:

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

 

شعوب العالم  تتبادلالشعوب فً عاداتها وتقالٌدها، ولغاتها، وثقافتها، وعلى الرغم من ذلك  تختلف
مع بعضها البعض من خالل المهرجانات الثقافٌة، ومعارض الكتب، والزٌارات المعارف الثقافٌة 

 السٌاحٌة.

 

وذلك من خالل وسائل التواصل االجتماعً، أسهمت فً نقل ثقافة الشعوب للعالم بطرٌقة شبكة اإلنترنت: 

من خاللها إقامة المؤتمرات، والندوات الثقافٌة، والحصول على الكتب ٌمكن سهلة، وسرٌعة، وأصبح 

 والمجالت.   

المهرجانات الدولٌة، ومعارض الكتاب،  تتعدد وتتنوع مجاالت العالقات الثقافٌة حالٌاً ومن أبرزها:
 .واأللعاب األولٌمبٌة

التً تعمل على الحفاظ على الثقافة، مثل منظمة األمم المتحدة  المنظمات الدولٌةتم تأسٌس عدد من 
 .) األلكسو (لعربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ، والمنظمة ا) الٌونسكو ( للتربٌة والعلوم والثقافة
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 (6بطاقة رقم )
 العالقات السياسية: الرابع الدرس                                                      الرابعةالوحدة: 

 .السياسيةيعرف مفهوم العالقات . 1األهداف:  
 لمنع انتشار الحروب في العالم. يفسر أهمية الدور الذي تقوم به األمم المتحدة. 2              

 .، ومظاهرها بين الدولالسياسيةمفهوم العالقات  (1)نشاط رقم 
  

 

 

 :اآلتيةالمصطمح الذي تدل عميه العبارة  اكتبالسؤال األول: أ. 
 ل التفاعل بين الدول من أجل تحقيق مصالح مشتركة، كاألمن، واالستقرار)..................( جميع أشكا. 

               .، ومنع الحروب                      
 بكممات مناسبة: اآلتيةأكمل الفراغات  . ب

  ...................3..................2..................1الدول من مظاىر وجود عالقات سياسية بين.    

 .الدولي لمنع الحروب ( التعاون2شاط رقم )ن
 

 

 

 
 

شارة  √السؤال الثاني: أ. ضع إشارة )   يأتي :أمام اإلجابة الخطأ فيما )×( ( أمام اإلجابة الصحيحة وا 
 احترام قواعد القانون الدولي الخاصة باألطفال. ى)    ( أكدت اتفاقية حقوق الطفل عم .1
 تجنيد األطفال. ى)    ( نصت اتفاقية حقوق الطفل عم .2
 حماية المدنيين، واألطفال في الحروب، والنزاعات. ى. )    ( أكدت اتفاقية الطفل عم3

 أىمية دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في تحقيق األمن واالستقرار العالمي.ب. بم تفسر: 
 .............................................................................................. األسباب: -

 أسماء بعض الدول التي ليا سفارات في فمسطين. اكتبمن خالل البحث في مصادر المعرفة،  الواجب البيتي:

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

ىي جميع أشكال التفاعل بين الدول من أجل تحقيق مصالح مشتركة، مثل األمن،  ياسية:العالقات الس
 واالستقرار، ومنع الحروب. 

 ، توقيع االتفاقيات، والمقاءات السياسية، وتبادل السفارات.من مظاهر وجود عالقات سياسية بين الدول

مثل: احترام حقوق  الطفلبحقوق المتعمقة  الحقوقعمى الكثير من  اتفاقية حقوق الطفلبنود  نصت
الطفل في المنازعات، وأال يشترك من ىم دون سن الثامنة عشر في الحروب، ومنع التجنيد، وحماية 

 المدنيين أوقات الحروب.
حل النزاعات بطرق سممية، يتمثل دور األمم المتحدة في تحقيق األمن واالستقرار في العالم من خالل: 

 مى االتفاقيات، ومنع قصف المدنيين، ومنع تجنيد وتسميحيم األطفال.وحض الدول عمى التوقيع ع
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 (7بطاقة رقم )
 عبور الطرٌق بأمان: ألولالدرس ا                                                              خامسةال: الوحدة
 . ٌفسر أهمٌة إشارات المرور.2                      .ٌعدد مكونات الطرٌق. 1األهداف: 

 ٌوضح كٌفٌة عبور الطرٌق بشكل آمن. 4.     .وعهاحسب ن ٌصنف إشارات المرور. 3           

 .ة إشارات المرورمفهوم الطرٌق، وأهمٌ( 1نشاط رقم ) 
 

 

 

 اختر مكونات الطرٌق مما بٌن القوسٌن فٌما ٌأتً:السؤال األول: أ. 

 ( الرصٌف   ـ    إشارات المرور   ـ   نهر الطرٌق )                              

 ..............( هو الجزء المعبد من الطرٌق والمخصص لسٌر جمٌع أنواع المركبات.. )..........1

 . )........................( هو الجزء المرتفع من جانبً الطرٌق المعبد والمخصص لسٌر المشاة.2

 .. )........................( أحد مكونات الطرٌق تنظم حركة السٌر، وتقلل حوادث الطرق3

 أهمٌة إشارات المرور فً الشارع .  : بم تفسرـ ب. 

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

 .إشارات المرور أنواع( 2نشاط رقم ) 

  
 

 ستعالمات ـ ضوئٌة (حدد نوع اإلشارة فٌما ٌلً :  ) تحذٌرٌة ـ إرشادٌة ـ ا السؤال الثانً: 

 

           

 ( عبور الطرٌق بشكل آمن.3نشاط رقم )

 

 

 

 

 

 أمام اإلجابة الخطأ فٌما ٌلً )×( أمام اإلجابة الصحٌحة وإشارة √ ( : ضع إشارة ) لثالسؤال الثا

 )    ( االنتباه عند قطع الطرٌق غٌر ضروري.  -1
 حافة الطرٌق عند الوقوف على الرصٌف. االبتعاد عن لسالمة الشخص ٌنبغً )    (  -2
 )    ( أعبر الطرٌق عندما ٌكون آمن.  -3
 .. )    ( مسموح عبور الشارع فً مكان ٌوجد فٌه حاجز أمان4
 

 إشارات المرور  -الرصٌف      -نهر الطرٌق        : مكونات الطرٌق هً

  أنها تنظم حركة السٌر، وتقلل من حوادث الطرق.تتمثل أهمٌة إشارات المرور فً 

 اإلشارات الضوئٌة -إشارات استعالمات  -ادٌة إشارات إرش -إشارات تحذٌرٌة   أنواع إشارات المرور: 

              

 ٌتطلب عبور الطرٌق بأمان اتباع ما ٌأتً:

 اختٌار المكان اآلمن مثل ممر المشاة، أو من أمام اإلشارة الضوئٌة عندما تشٌر للون األخضر -

 استخدام النظر، والسمع قبل عبور الطرٌق. -

 سائق وعابر الطرٌق رؤٌة بعضهما.عبور الطرٌق من مكان مكشوف، ٌتٌح لل -
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Worksheet 1 

Match: 

 

 
 

 
 

  
internet Look like idea exciting  move 

 

 

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

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

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

-- 

 يخبر
 

tell 

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

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

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

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

 مدوهت

 
blog 

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

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

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

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

هى ) ضمير مفعىل 

  به(
him 

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

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

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

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

 يكظس
 

break 

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

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

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

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

 مظتشفى

 
hospital 

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

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

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

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

 مشغىل 

 
busy 

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

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

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

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

 جميل / لطيف

 
nice 

By the end of unit 13, students are expected to be able to: 

1. Identify features of a blog. 

2. Talk about an accident in the past. 

Pre-requisite: review vocabulary 

New vocabulary    
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 قمس

 
moon 

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

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

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

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

 مسآة

 
mirror 

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

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

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

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

 أيضا

 
too 

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

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

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

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

 مكان

 
place 

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

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

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

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

 قبل

 
after 

 

Read and choose the correct word:  

1. The market was (quiet - busy). There was many people. 

2. The park looked like a (nice – clever) place. 

3. Ahmed don’t feel well. He went to the (hospital – home). 

4. The (mirror – blog) is on the internet. 

5. You can see the (blog – moon) in the sky. 

Homework: 

      Match:صل 

      

   

blog busy hospital moon mirror nice 
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Worksheet 2 

Read the paragraph and answer: 

 

 

 

A- Read and tick (  ) or cross (    ) :  

 

1. (    ) Ben visited England last summer. 

2. (    ) The football game was very exciting. 

3. (    ) Ben broke his arm at the football game . 

4. (    ) The hospital was busy. 

5. (    ) He wrote about his leg on facebook. 

C- Find in the passage : 

1. The meaning of ( pictures ) = ……………………………………… 

2. A word that rhymes with ( book ) ……………………………………… 

 

 

Read the following sentences: 

    

He sings a nice song. 

Listen to him. 

Mum’s cooking. Let’s 

help her. 

They are happy. Look 

at them. 

This is me when I 

was a baby 

 

 

 

 

Reading and structure  

Ben visited England last summer. He watched Manchester United   football game. It was 

a very exciting game. Manchester United won. He broke his leg at the football game. His dad 

took him to the hospital. The hospital was very busy. He wrote about his leg on his blog. His 

friends in England read about his leg and saw the photos on the blog.   

Structure  
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Complete the sentences with the object pronoun     

 

1. He needs a book . Please give _______ a book . 

2. I want an ice cream . Please give ________ an ice cream . 

3. She needs a pencil . Please give __________ a pencil . 

4. They want fruit . Please give __________ fruit .  

Homework:  

Re-arrange  

1. photos - taking - is – hobby - Ben's ……………………………………………………………………………………   

2. busy - very – was – market -The    ………………………………………………………………………………………    

  

me 

her 

him 

them 
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Worksheet 1 

Match  : 

Church of the Nativity

 

Al-Ibrahimi Mosque

 

The Dome of the Rock

 

The Dead Sea 

 

 
Hebron Jericho Bethlehem Jerusalem 

 

 

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

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

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

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

 آثاز -بقايا 

 

ruins 

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

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

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

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

 زحلت طياحيت

 

tour 

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

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

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

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

 يظافس

 

travel 

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

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

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

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

 يصل

 

arrive 

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

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

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

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

 يترك -يغادز 

 

leave 

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

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

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

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

 يقابل

 

meet 

 

By the end of unit 15, students are expected to be able to 

1. Identify different activities in places in Palestine. 

2. Talk about an itinerary for a tour of Palestine. 

3. 

Pre-requisite: revising cities and places in Palestine 

Key vocabulary 



Page 6 of 15 
 

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

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

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

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

 يعىم -يطفى 

 

float 

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

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

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

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

 القادم -  التالي

 

next 

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

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

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

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

 بالقسب من

 

near 

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

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

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

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

 قبل

 

before 

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

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

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

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

 
 
 غدا

 

tomorrow 

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

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

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

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

 لىا -ملكىا 

 

our 

tomorrow) –our  –next  –before  –tour  –near Complete the sentences ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

Homework 

ruins) –travel  –float Complete the sentences ( 
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Worksheet 2 

Read the paragraphs and answer: 

 

 

 

 

 

 

Choose: 

1. Ben’s family are going on a (4 – 5 - 6) day tour of Palestine. 

2. They’re going next (November – October – December). 

Fill in the table:   

Day Tuesday Wednesday Thursday Friday 

City Jerusalem …………………………………… Nablus ………………………………… 

Place  The old market Ein Kenya ………………………………… 
………………………………………

……………………………………… 

Get from the passages:  

The opposite of leave X ……………………… new X……………………….. 

 

 

A word rhymes with eat ……………………………………… boat ………………………………… 

Reading and structure  

Ben’s family are going on a 4-day tour of Palestine. They’re going next October. The 

weather is cool.  

On Tuesday, they’re going to arrive in Jerusalem and visit the old market. On 

Wednesday, they are going to travel to Ramallah and drive in the valleys of Ein Kenya. On 

Thursday, they are going to drive to Nablus and go to Sabastiya to see the old ruins. On 

Friday, they’re going to Jericho and float in the Dead Sea. They’re going to meet the 

Smith family. 
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Read the following sentences:    

 They are going to meet the Smith family      

 Rania is going to float in the Dead Sea      

 I am going to see the old ruins in Sabastiya.      

The rule: 

Use (going to) for future plans. 

What are they going to do tomorrow? 

1. Ben’s father is…………………………………………………………… (drive) around Palestine tomorrow. 

2. We are …………………………………………………………… (meet) our friends next month. 

3. He is …………………………………………………………… (travel) by car tomorrow. 

Use (is, am, are) before “going to” 

Choose: 

1. Rania (is – am – are) going to play with friends tomorrow. 

2. I (is - am – are) going to help my mother tomorrow. 

3. Omar and Rania (is – am – are) going to float in the Dead Sea. 

 

Use the infinitive after “going to” 

Choose:. 

1. Rania and Omar are going to (take – takes) a holiday tomorrow. 

2. She is going to (travels – travel) to Jerusalem next weekend. 

Homework: 

Rearrange: 

1. visit – Rania – going to – Ein Kenya – is 

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

2. are – going to – you – What – tomorrow? – do 

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

Key structure 
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Worksheet 1 

Match: 

    

 

  
Computer TV Mouse Keyboard telephone 

 

 

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

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

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

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

 البتىب

 

laptop 

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

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

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

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

التلفىن املحمىل/ 

 الجىال
 

Mobile phone 

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

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

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

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

جهاش التحكم عن 

 بعد/ السيمىث
 

Remote control 

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

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

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

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

 شاشت
 

screen 

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

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

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

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

 شز 

 
button 

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

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

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

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

 يظتخدم
 

use 

By the end of unit 16, students are expected to be able to: 

3. Identify items which help us. 

4. Ask permission to borrow items. 

Pre-requisite: review items at home 

Key vocabulary 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 يظتعير
 

borrow 

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

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

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

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

 يجسب

 
try 

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

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

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

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

 يختاز
 

choose 

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

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

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

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

 )املاوض(  يىقس
 

click 

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

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

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

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

 يضغط على)شز(

 
press 

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

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

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

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

 يشغل
 

Turn on 

Read and complete the sentences: 

 

 

 

 

 

 

Read and complete the sentences: 
1. You need to press this …………………………………………… 

2. Please ……………………………………………… the light. 

3. You need to ……………………………………the mouse to choose the game. 

4. Omar’s dad ……………………………… the news program. 

Homework: 

      Match:صل 

      

 

use turn on press choose button screen 
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Worksheet 2 

Read the paragraphs and answer: 

 

 

 

Choose:  

1. Ben and Omar are using the (mobile phone – TV - laptop). 

2. The laptop is a very (heavy – light - long) computer. 

3. He uses the (keyboard – mouse – button) to choose a game. 

 

 

 

  

Choose: 

1. Omar’s family are watching TV in the (bedroom – living room – garden). 

2. Omar uses the (mouse – button – remote control) to choose programs. 

3. Omar’s father wants to watch (the news – a film – cartoons). 

The pronoun his refers to ……………………………………. 

Read the following sentences: 

 Can I use your laptop, please?  Yes, here you are.    

 Can I try your mobile phone, please?      Ok       

 Can I borrow your pencil, please? Sure!        

Think and complete? 

 

 

 

Reading and structure  

Ben and Omar are using the laptop. It is a very light computer. Omar turns on the 

laptop. He looks at the games on the screen. He uses the mouse to choose a game. He clicks 

the picture on the screen. 

Omar’s family are watching TV in the living room. Omar uses the 

remote control to choose programs. Omar’s father wants to watch the 

news program. Omar gives the remote control to his father. 
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Homework: Rearrange: 

1. please?  - book, – I – Can – borrow - your 

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

2. use – please? – the laptop – Can – I 

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

  

 

 

 

 

 

Worksheet 1 

      Match: 

  
 

 
 

  
Computer Screen  travel plant moon 

 

 

 

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

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

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

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

 إوظان آلي

 
robot 

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

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

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

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

 يىقر
 

rescue 

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

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

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

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

 املظتقبل
 

future 

By the end of unit 17, students are expected to be able to: 

1. Talk about possible events in the future. 

2. Talk about the future 

Pre- requisite: Review vocabulary 

 

Key vocabulary 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 كل شخص
 

everyone 

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

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

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

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

 بدلت الفضاء
 

spacesuit 

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

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

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

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

 كىكب
 

planet 

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

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

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

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

 طفيىت فضاء
 

spaceship 

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

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

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

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

 عاِلم

 
scientist 

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

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

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

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

 مختبر العلىم
 

Science lab 

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

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

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

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

 الفضاء الخازجي
 

Outer space 

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

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

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

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

 يصزع/ يىمى

 
grow 

Read and complete the sentences: 

 

 

1. One hundred years from now, …………………………………………will have computers. 

2. Robots will help police offices in the ……………………………… 

3. Police officers and robots will ……………………………… people 

4. You wear ……………………………………… in outer space. 

Homework 

 

 

 

 

 

grow   be    we    future    space     spaceships    robots      rescue 

spacesuits    everyone    grow   rescue    future     
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Worksheet 2 

 

 

Read the paragraphs and answer : 

Choose:   

1. In the future, there will be (computers – robots - gardens).  

2. They will look like (teachers – doctors – police officers). 

3. They will (rescue – fight – feed) us. 

4. The pronoun They refers to (future – robots – police officers).  

The meaning of nice X………………………..  

 

 

 

 

Choose:  

1. People will live on the ( sun – Earth – moon) 

2. It will be very (cool – warm – cold) the mobile phone. 

3. People will travel in (planes - spaceships – cars). 

4. Scientist will grow new plants in ( gardens – science labs – farms) 

 

 

 

  

Choose: 

1. Children will learn at (school – space – home) with computers. 

2. In the future, computers will be (bigger – smaller – more expensive). 

3. The pronoun They refers to (children – homes – computers). 

The opposite of heavier X …………………………………… The meaning of great= …………………… 

Reading 

What will happen in the future? There will be robots. They will look like police officers. They 

will help to rescue us. Robots will do all the work. Children will play all day. That sounds so 

cool. 

Children won’t go to school. They will learn at home with computers. Everyone will use 

computers. In the future, computers will be smaller and cheaper than computers today. 

They will be lighter. That is amazing! 

People will live on the moon. Everyone will wear spacesuits. It will be very 

cold on the moon. People will travel in spaceships to other planets in outer 

space. Scientists will grow new plants in science labs. 
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Read the following sentences: 

In the future,            

  
  

People will live on the 

moon. 

Robots will do all the 

work. 

Children won’t go to 

school 

People will travel in 

spaceships 

   

The rule       Use “will + infinitive” to talk about the future. 

What will we do one hundred years from now ماذا طىف وعمل بعد 011 طىت ? 

 

Use “won’t” for negative sentences in the future. 

 Read and circle 

 

 

Homework 

Rearrange: 

1. moon  - on – the – live – People - will 

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

2. lighter – Computers – be – will  

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

Key structure    worksheet 3 


