بسم ﷲ الرحمن الرحيم

توطئة

أعزائي المعلمين  ..سادتي الوكﻼء  ..أبنائي التﻼميذ
ها نحن ندفع إليكم بدليل تربوي جديد لصالح تﻼميذ السنة السادسة ابتدائية وذلك في إطار
الجهود الرامية للحد من تأثيرات اﻻنقطاع المدرسي الناتج عن جائحة كورونا.
ويأتي هذا الدليل خاتمة لسلسلة من الدروس اﻹذاعية والتلفزيونية والتي واكبت اﻹنقطاع
القسري عن المدرسة وقد راعينا في هذا الدليل أن يكون شامﻼ للبرنامج من بداية السنة
الدراسية شامﻼ للدروس وأن يكون أداة تربوية تطبيقية تركز علي تقييم معارف التلميذ
وتقويمها فجاء علي شكل سﻼسل من التمارين مع إجاباتها إضافة الي العديد من الوضعيات
التعليمية مصحوبة هي اﻷخري بحلولها  ..وهو ما يجعل منه دعامة تربوية هامة للمعلم في
عملية التدريس وفي نفس الوقت يجعل منه معينا للتﻼميذ في المراجعة .
لذلك فإننا نرجو أن يكون هذا الدليل طريقا لنجاح أبنائنا في هذا الظرف الخاص وأن يكون
بمثابة تعويض لهم عن انقطاعهم عن مقاعد الدراسة طيلة الشهور الماضية وأن يوصلهم
للنجاح ..

المفتش المكلف بالتعليم اﻷساسي
محمد مني غﻼم
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دراســـــة النص رقم )(1
اﻟﻌﻤﻞ كله شرف ،فهو أنشودة )اﻟظفر( ،وهو يﻤﻸ اﻟوقت ويصنع مادة اﻟكرامة ،ويبﻌث اﻷمﻞ في
قلوب )اﻟبرية( ،وهو رمز اﻟبقاء ،إنه غنيﻤة اﻟحاضر وﻟذاته وبسﻤة اﻟﻤستقبﻞ ومتﻌته.
إن اﻟﻌﻤﻞ يوﻟد اﻹبداع واﻹبداع ﻻ يكون إﻻ بثﻼثة :اﻟﻤﻌرفة واﻟﻌﻤﻞ من أجﻞ اﻟﻤﻌرفة واﻟﻌﻤﻞ
باﻟﻤﻌرفة.
وﻟيﻌلم كﻞ امرئ أن أعﻤاﻟنا هي حياتنا اﻟسﻌيدة ،وﻻ ينس أنها مﻌروضة علينا )يوم اﻟحساب(.
أوﻻ  :اﻷسئلة:
 -1أعﻂ عنوانا مناسب ﻟلنص )2د(
 -2بم يتم اﻹبداع حسب اﻟنص)2د(
 -3أعرب ما تحته خﻂ )4د(
 -4اشرح ما بين قوسين )3د(
 -5أعﻂ أضداد اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :اﻷمﻞ – اﻟبقاء – يﻤﻸ3).د(
 -6صرف فﻌﻞ صنع في اﻟﻤاضي واﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟﻤفرد ،وفي اﻷمر6).د(
ثانيا الوضعية30) :د(
في سهرة عائلية طلب منك أبوك أن تكتب ﻟه عن اﻟوظيفة اﻟتي تحب أن تشغﻞ في اﻟﻤستقبﻞ ،وﻟﻤاذا
تختارها.
التعليمة:
أجب على طلب أبيك فيﻤا ﻻ يقﻞ عن  7أسطر.
اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(2
يقال إن هرمز بن كسرى كان من اعدل ملوك فارس وقد جﻌﻞ خارج قصره سلﺴلة طويلة تنتهي
بجرس قريب من )مجلسه( ،فكان اﻟﻤظلوم يجيء من خارج اﻟدار ،فيحرك اﻟسلسلة ،فيدق اﻟجرس ،فيأمر
الملك بإحضاره ،ويسﻤع شكواه ،وينصفه ويﻌطيه حقه.
وقد حدث أن مر حﻤار )هزيﻞ( ضﻌيف بدار اﻟﻤلك فحك رقبته باﻟسلسلة ،فأمر اﻟﻤلك بإحضار )اﻟﻤتظلم(،
فرجع اﻟحاجب وهو يقول" :أعزك ﷲ أيها اﻟﻤلك  ..ﻻ أحد باﻟباب ،ﻟكن حﻤارا مسح رقبته بالﺴلﺴلة " فقال
اﻟﻤلك :أحضروه فلﻤا رآه ضﻌيفا قال :أحضروا صاحبه .فلﻤا حضر قال ﻟه" :ﻟﻤاذا ﻻ )تﻌلف( حﻤارك ،وﻻ
تضﻌه في حظيرته؟ أتركبه ،وتحﻤله متاعك ،ثم تتركه يسير ﺟاﺋعا في اﻟطريق؟ خذه ووفه حقه من اﻟﻌلف،
وﻻ تحﻤله فوق طاقته.
أوﻻ  :اﻷسئلة:
 -1أعﻂ عنوانا مناسبا ﻟلنص ) 2د(
 -2اشرح ما بين قوسين ) 4د(
 -3أعرب ما تحته خﻂ )  10د(
 -4صرف فﻌﻞ )مسح( في اﻟﻤضارع اﻟﻤجزوم مع ضﻤائر اﻟخطاب؟ ) 2د(
 -5أجﻤع اﻟكلﻤات :ملك – دار – حﻤار – علف؟ )  2د(
ثانيا  :الوضعية ) 30د(
في درس اﻟسيرة تحدث اﻟﻤﻌلم عن حياة عﻤر بن اﻟخطاب مبينا أنه أشتهر باﻟﻌدل وباﻟتواضع وباﻟزهد
في اﻟدنيا ،وقد أعجب اﻟتﻼميذ كثير بذﻟك ،وتأثروا بﻤا قال اﻟﻤﻌلم أشد اﻟتأثر وتﻤنوا أن يقلدوا اﻟخليفة
اﻟﻌادل عﻤر بن اﻟخطاب.
التعليمة:
من أجﻞ أن تساعدهم في اﻟتﻌريف بﻌﻤر أكتب ما تذكرت من حياته رضي ﷲ عنه في ما ﻻ يقﻞ عن 7
أسطر.
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اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(3
صديقي اﻟﻌزيز أحﻤد أكتب ﻟك هذه اﻟرساﻟة أمﻼ في استﻌادة اﻻتصال بيننا عن طريق اﻟﻤراسلة
وﻷخبرك بسﻼمتي وسﻼمة اﻷصدقاء هنا.
بﻌد مدة من اﻵن يحﻞ ﻣوﻋﺪ مسابقة دخول اﻟسنة اﻷوﻟى اﻹعدادية اﻟتي سأجريها في مدرستنا
وعند اﻻنتهاء سأذهب ﻟقضاء عطلتي في واحات اﻟنخيﻞ حيث أستﻤتع بأجوائها اﻟلطيفة ،واﻟتقي بأصدقائي
وربﻤا أكسب أصدقاء جددا وهو ما أسﻌى إﻟيه دائﻤا في حياتي.
عزيزي كم سأكون ﻣﺴرورا برؤيتك إﻟى جانبي في هذه اﻟﻌطلة ،أرجوا أن ﺗﻜتب ﻟي عن أحواﻟك
واستﻌدادك ﻟلﻤسابقة وأين ستﻘﻀﻲ عطلتك اﻟصيفية هذه اﻟسنة.
اﻷسئلة:
 -1ضع عنوانا مناسبا ﻟلنص ) 2د(
 -2أعرب ما تحته خﻂ ) 10د(
 -3أجﻤع اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :مدرسة – عطلة – رساﻟة – واحة – صديق ) 5د (
 -4أعﻂ أضداد اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية  :أحب – اﻷصدقاء – اﻻنتهاء – جدد – حياتي ) 5د (
 -5صرف فﻌﻞ أستﻤتع في اﻷزمنة اﻟثﻼثة مع ضﻤائر اﻟخطاب فقﻂ ) 8د(
اﻹنشاء:
أكتب رساﻟة جوابية ترد فيها على تساؤﻻت سﻌيد فيﻤا ﻻ يقﻞ عن  7أسطر ) 20د(

اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(4
أقام أحد اﻟخلفاء مأدبة دعا إﻟيها ﻋﻈماء دوﻟته ،وبﻌد أن أكﻞ المﺪﻋوون أخذ عﻤال اﻟقصر
يساعدونهم في غسﻞ أيديهم ،وفجأة أنتزع اﻟخليفة إبريقا من يد أحد اﻟﻌﻤال وشرع يصب اﻟﻤاء على يد شيخ
ﻣﺴﻦ  ،فتﻌجب اﻟحاضرون مﻤا رأوا وتساءﻟوا عن اﻟسبب ،فﻌلﻤوا أن هذا اﻟشيخ كان مﻌلم اﻟخليفة في
صباهُ.
أوﻻ  :اﻷسئلة:
 -1اختر عنوانا مناسبا ﻟلنص ) 2د(
 -2أعرب ما تحته خﻂ إعرابا تاما ) 8د(
 -3اشرح اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :مأدبة – مسن – تساءﻟوا صباه 4) .د(
 -4صرف فﻌﻞ" دعا " في اﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟغائب وفي اﻷمر ) 6د(
ثانيا  :الوضعية ) 30د(
بﻤناسبة اختتام اﻟسنة اﻟدراسية اﻟﻤاضية نظﻤت مدرستك يوما تربويا كرمت فيه اﻟﻤتﻤيزين من اﻟتﻼميذ
واﻟﻤﻌلﻤين ،وكان مﻌل ُﻤك على رأس اﻟﻤكرمين ،فسررت ﻟهذا اﻟحدث وأردت تسجيله في مذكراتك اﻟيومية.
التعليمة
أكتب  6أسطر على اﻷقﻞ تتحدث فيها عن مشاهداتك وتصف فيها مشاعرك في هذا اﻟيوم.
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اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(5
اﻷم ﻣﻼك تنحني في وجه اﻟرحﻤة و)يفيض( قلبها باﻟحنان ،ﺗشﻘﻰ ﻟنسﻌد وتتﻌب ﻟنستريح ،وتسهر
ﻟننام ،وهي مع هذا ﻻ تحس بسآمة وﻻ تﻌرف )اﻟضجر( كم تقاسي في سبيﻞ تربية أبنائها ،وكم تﻌاني من
أجﻞ )تنشئتهم( إذا أصاب أحدهم ﻣرض أسرعت إﻟى اﻟطبيب تلتﻤس ﻋنﺪه اﻟشفاء وتبحث عن دوائه،
وتضحي بكﻞ ما تﻤلك حتى تراه كﻞ يوم مطﻤئنا  ,من أجﻞ ذﻟك )حضت( اﻷديان على برها وحث اﻹسﻼم
عليه حثا قاطعا فادخﻞ على قبلها اﻟسرور ،وأكرم شيخوختها إكرام اﻟتقاة ترضي ربك وضﻤيرك.
اﻷسئلة:
 -1أعﻂ عنوانا مناسبا ﻟلنص)2د(
 -2اشرح ما بين قوسين)4د(
 -3أعرب ما تحته خﻂ إعرابا كامﻼ)8د(
 -4صرف فﻌﻞ نام في اﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟﻤخاطب وفي اﻷمر6).د(
 -5اﻟوضﻌية30):د(
قال اﻟرسول )ص(" :الجنة ﺗحت أقﺪام اﻷﻣهات"
على ضوء هذا اﻟحديث بين أهﻤية اﻷم في اﻟحياة وأذكر واجبك نحوها.
اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(6

في أحد اﻷيام وبينﻤا كنت عائدا من اﻟﻤدرسة استوقفني ﻣشهﺪ مؤﻟم يدمي الﻘلب ،إنه حﻤار
هزيﻞ يجر عربة مليىئة باﻷسﻤنت واﻟحديد ،وكلﻤا توقف هذا اﻟﻤسكين )برهة( ﻟيلتقﻂ أنفاسه
ضربه صاحبه ضربا )مبرحا( ،فلم أتﻤاﻟك نفسي وتقدمت إﻟى اﻟرجﻞ وحييته قائﻼ :رفقا أخي
اﻟكريم بهذا المخلوق )اﻷخرس( وأطﻌﻤه واسقه وأحﻤﻞ عليه ما في )وسﻌه( .شكرني اﻟرجﻞ
على نصيحتي متﻌهدا بتحسين ظروف اﻟحﻤار.
اﻷسئلة:
-1
-2
-3
-4
-5

أعﻂ عنوانا مناسبا ﻟلنص ) 2د(
اشرح ما بين قوسين ) 4د(
أعرب ما تحته خﻂ ) 6د(
أعﻂ أضداد كﻞ من اﻟكلﻤتين اﻟتاﻟيتين :هزيﻞ – اﻟكريم ) 2د(
صرف فﻌﻞ )سقى( في اﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟخطاب ثم صرفه في اﻷمر ) 6د(

الوضعية30):د(
كنت تسير في اﻟساحة اﻟﻤجاورة ﻟبيتكم ،فوجدت أصدقاءك يﻌبثون بقﻂ صغير مغﻤض اﻟﻌينين ،وأردت أن
تقدم ﻟهؤﻻء اﻷصدقاء إرشادات حول حقوق اﻟحيوان وطريقة مﻌاملته.
التعليمة:
أكتب نصا ﻻ يقﻞ عن  7أسطر تخاطب فيه أصدقاءك موجها ﻟهم نصائح وإرشادات حول أداء حقوق
اﻟحيوان وطريقة مﻌاملته.
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اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(7
شاع في اﻟقرية أن حﻤزة تخرج من اﻟﻤدرسة وأنه فتح دكانا ﻟلنجارة ،فأقبﻞ الﺴﻜان على صناعته،
ﻷنه ﻟم يﻜﻦ يتقاضى منهم إﻻ اﻷجر المناسب  ،وزاد من تقديرهم ﻟه أنه ﻟم يكن يﻤاطلهم.
وعرف حﻤزة أن اﻟغش ﻣﻀر فكان شعاره " أتقن عﻤلك فإنك تﻌﻤﻞ من أجﻞ إخوانك "وكثر
مرتادوه  ،فﻌزم على إنشاء ﻣﺼنﻊ  ،وقد حقق أمنيته ﻷنه كان يﻌﻤﻞ بجد و إخﻼص.
اﻷسئلة:
 -1اختر عنوانا ﻟلنص2).د(
 -2أعﻂ مرادف اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :المناسب – شعاره – ﻣرﺗادوه )2د(
 -3أعﻂ أضداد اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :أقﺒﻞ – ﻣﻀر –كثر – احتراﻣهم )2د(
 -4أعرب ما تحته خﻂ إعرابا كامﻼ6).د(
 -5صرف فﻌﻞ )زاد( في اﻷزمنة اﻟثﻼثة8).د(
الوضعية 30):د(
تحدث عن اﻟﻌﻤﻞ وأهﻤيته ﻟلفرد واﻟﻤجتﻤع فيﻤا ﻻ يقﻞ عن  8أسطر.

اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(8
من عجائب خلق ﷲ أنه قسم اﻟزمن إﻟى أيام وشهور وسنوات ،ثم قسم اﻟسنة إﻟى فصول حتى
يستطيع اﻟناس حساب اﻟزمن وحتى يستريحوا ليﻼ ويﻌﻤلوا نهارا )ﻣنتشريﻦ( في اﻷرض بحثا عن
أرزاقهم.
ومن اﻟحكم اﻟجﻤيلة في هذا اﻟتقسيم اﻟزمني أن اﻟناس ينتﻘلون من فصﻞ إﻟى آخر ويستﻤتﻌون بﻤا
خص ﷲ به كﻞ فصﻞ من جﻤال ويستفيدون مﻤا يحصﻞ فيه من تغير ،فلوا كان اﻟزمن كله فصﻼ واحدا
ﻷصيب اﻟناس باﻟﻤلﻞ و)اﻟسأم(.
ومن أجﻤﻞ اﻟفصول اﻷربﻌة في بﻼدنا فصﻞ اﻟخريف حيث )تخضر اﻷرض( بﻌد نزول اﻷمطار و )يﻌتدل
اﻟجو( وتنتشر اﻟرحﻤة.
اﻷسئلة:
 -1ضع عنوانا مناسبا ﻟلنص ) 2د(
 -2أعرب ما تحته خﻂ ) 6د(
 -3أعﻂ أضداد اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :يﺴتطيﻊ – ليﻼ – كله ) 2د(
 -4اشرح ما بين قوسين ) 2د(
 -5صرف فﻌﻞ )أصاب( مع ضﻤائر اﻟﻤفرد واﻟجﻤع في اﻟﻤضارع ) 8د(
الوضعية30) :د(
في إطار أنشطة اﻟتﻌبير اﻟكتابي طلب اﻟﻤﻌلم من مجﻤوعات اﻟقسم اﻟكتابة عن فصول اﻟسنة حيث أختارك
ﻟلكتابة عن فصﻞ اﻟخريف ومزاياه من أجﻞ اﻟفوز بجائزة اﻟﻤﻌلم.
التعليمة :أكتب ما طلبه منك زمﻼئك في اﻟﻤجﻤوعة من أجﻞ اﻟفوز باﻟجائزة فيﻤا ﻻ يقﻞ عن  8أسطر.
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اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(9
قررت أنا و )زمرة( من أصدقائي اﻟقيام بنزهة على ساحﻞ اﻟبحر بحثاعن اﻟراحة واﻻستجﻤام
واستأجرنا سيارة وذهبنا ﻣﺴاء يوم اﻟخﻤيس وعند وصوﻟنا إﻟى اﻟبحر رأينا اﻟسفن )تطفو( على سطح اﻟﻤياه
محﻤلة باﻟبضائع واﻟركاب ورأينا اﻟسفن اﻟشراعية واﻟقوارب اﻟتي تسير )باﻟﻤجاديف( كﻤا رأينا اﻟحيتان
بأشكاﻟها اﻟﻤتنوعة وعند اﻟغروب عدنا ﻣﺴروريﻦ ومﻌجبين بهذا اﻟبحر اﻟﻌظيم اﻟفائدة.
اﻷسئلة:
 -1اختر عنوانا مناسبا ﻟلنص2).د(
 -2اشرح مابين قوسين2).د(
 -3أعرب ما تحته خﻂ2).د(
 -4اجﻤع اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :ساحﻞ – سفينة – فاﺋﺪة3).د(
 -5أعﻂ أضداد اﻟكلﻤات اﻟتاﻟية :ﻣﺴروريﻦ – أصﺪقاء2).د(
 -6صرف فﻌﻞ قام في اﻟﻤضارع اﻟﻤنصوب مع ضﻤائر اﻟغائب ثم صرفه في اﻷمر9).د(
الوضعية30) :د(
سﻤع أحد أصدقائك وهو في إحدى اﻟوﻻيات في اﻟداخﻞ بهذه اﻟرحلة اﻟتي قﻤت بها أنت ومجﻤوعة من
أصدقائك وطلب منك أن تكتب ﻟه عن كيفية تنظيﻤكم ﻟهذه اﻟرحلة وعن أهم ما شاهدته وما أعجبك فيها.
التعليمة:
أكتب رساﻟة توضح فيها ﻟصديقك ما طلب منك وﻻ تتجاوز  8أسطر.
اللغة العربية
دراســـــة النص رقم )(10
قامت إحدى مقاطﻌاتنا بدعوة جﻤيع اﻟﻌﻤد و )أعيان( اﻟقرى اﻟتابﻌة ﻟها ﻟحضور حﻤلة تحسيسية ضد وباء
كورونا اﻟﻤستجد فحضر جﻤيع هؤﻻء اﻟﻌﻤد واﻷعيان إﻻ واحﺪا ﻟم يحضر بسب )وعكة( أﻟﻤت به .أخذ
اﻟحاكم اﻟكﻼم وقال" :إنكم ﻣطالﺒون جﻤيﻌا باﻟتطبيق )اﻟصارم( ﻟكﻞ اﻹجراءات اﻟوقائية ضد هذه اﻟجائحة
اﻟتي تصدر من اﻟسلطات اﻟﻤختصة ،وبﻌد ذﻟك أشار اﻟحاكم على أحد الحاضريﻦ قائﻼ :يا ﻣمثﻞ اﻟقرى تقدم
ﻟرد علينا ،فأخذ اﻟكﻼم وقال :سوف نقي أنفسنا ضده ونتﻌهد أمام ﷲ وأمامكم باﻻﻟتزام اﻟكامﻞ بكافة
إجراءات )اﻻحتراز(.
اﻷسئلة:
 -1أعﻂ عنوانا مناسبا ﻟلنص2).د(
 -2اشرح ما بين قوسين3).د(
 -3أعرب ما تحته خﻂ4).د(
 -4صرف فﻌﻞ وقى في اﻟﻤاضي واﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟغائب ثم صرفه في اﻷمر9).د(
وضعية التﻘويم :شاهدت برنامجا تلفزيونيا تحسيسيا ضد وباء كورونا اﻟﻤستجد وأهم إجراءات اﻟوقاية منه
فطلب منك أبوك كتابة أهم ما ورد في اﻟبرنامﺞ.
التعليمة30) :د(
قم باﻹجابة على ما طلب منك مبينا أهم إجراءات اﻟوقاية من هذا اﻟﻤرض فيﻤا ﻻ يقﻞ عن  5أسطر.
7

أﺟوبة اﻷسئلة والوضعيات اللغة العربية
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أﺟوبة دراسة النص رقم )(1
 -1ﻋنوان النص :اﻟﻌﻤﻞ شرف
 -2يتم اﻹبداع بثﻼثة أمور :اﻟﻤﻌرفة واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻌﻤﻞ من أجﻞ اﻟﻤﻌرفة ،واﻟﻌﻤﻞ باﻟﻤﻌرفة.
 -3اﻹﻋراب:
-

اﻟﻌﻤﻞ :مبتدأ مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة.
كله :توكيد مﻌنوي مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة ،واﻟهاء ضﻤير متصﻞ مبني في محﻞ جر مضاف إﻟيه ما
قبله.
شرف :خبر مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره.
ﻟيﻌلم :اﻟﻼم ﻻم كي ويﻌلم :فﻌﻞ مضارع منصوب وعﻼمة نصبه اﻟفتحة اﻟظاهرة.

-4
-

الشرح:
اﻟظفر :اﻟفوز واﻟحصول على اﻟشيء
اﻟبرية :اﻟصحراء – اﻟبادية
يوم اﻟحساب :يوم اﻟقيامة – اﻵخرة

-5
-

اﻷضﺪاد:
اﻷمﻞ  #اﻟيأس – اﻹحباط
اﻟبقاء  #اﻟفناء
يﻤﻸ  #يفرغ

 -6التﺼريف:
صنع في اﻟﻤاضي مع ضﻤائر اﻟﻤفرد
أنا صنﻌتُ
أنت صنﻌتَ
ت
أنت صنﻌ ِ
صن َع
هو َ
ْ
صنﻌت
هي

صنع في اﻟﻤضارع مع ضﻤائر اﻟﻤفرد
أنا أصن ُع
صنَ ُع
أنت ت َ ْ
صنﻌين
أنت ت ْ
هو يصنع
هي تصنع

صنع في اﻷمر
صنَع أنت
ا ْ
أصنﻌي أنت
أصنﻌا أنتﻤا
أصنﻌوا أنتم
أصنﻌن أنتن

الوضعية المﻘترحة :
أحب أن أشغﻞ وظيفة اﻟﻤﻌلم ﻷن اﻟﻤﻌلم شخص يخدم وطنه فكلنا يدرك بسهوﻟة ضخامة اﻟدور اﻟذي يقوم به
وعظم اﻟﻤسؤوﻟية اﻟتي تقع على عاتقه فﻤا هذه اﻷعداد اﻟهائلة من علﻤائنا اﻷجﻼء إﻻ غراس تﻌهدها اﻟﻤﻌلم
بﻤاء علﻤه فأثﻤرت وفاضت علﻤا ومﻌرفة وفضﻼ كثيرا ،وهكذا فإن اﻟﻤﻌلم يﻌتبر اﻟدعامة اﻷساسية ﻟبناء
اﻟحضارة اﻹنسانية وصاحب رساﻟة مقدسة وشريفة ﻟيس فقﻂ ﻟكونه مﻌلم اﻷجيال وإنﻤا باعتباره مربي
اﻟنفوس ومرشد اﻟﻌقول ،وعلى هذا اﻷساس فإن مهنة اﻟﻤﻌلم مهنة جديرة باﻟتقدير واﻻحترام فكيف ﻻ يكون
ذﻟك وقد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :إنﻤا بﻌثت مﻌلﻤا(.
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أﺟوبة دراسة النص رقم )(2
 -1ﻋنوان النص :اﻟﻤلك اﻟﻌادل
 -2الشرح:
-

مجلسه :مكان جلوسه ،مكتبه
هزيﻞ :نحيف
اﻟﻤتظلم :اﻟشخص اﻟذي عنده ظلم ،اﻟﻤظلوم
تﻌلف :تقدم اﻷكﻞ ،اﻟﻌلف :طﻌام اﻟحيوان

-3
-

اﻹﻋراب:
سلسلة :مفﻌول به منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
قريب :نﻌت مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة
باﻟسلسلة :اﻟباء حرف جر واﻟسلسلة مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة على أخره.
جائﻌا :حال منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على آخره

 -4التﺼريف:
فعﻞ ﻣﺴح فﻲ المﻀارع المجزوم ﻣﻊ ضماﺋر الخطاب
أ َ ْنتَ ﻟَ ْم ت َْﻤ َسحْ
أنت ﻟم ت َْﻤ َس ِحي
-5
-

أنتﻤا ﻟَ ْم ت َْﻤ َس َحا
أنتﻤا ﻟَ ْم ت َْﻤ َس َحا

س ُحوا
أنتم ﻟَ ْم ت َْﻤ َ
أنتن ﻟَ ْم ت َْﻤ َس َحنَ

ﺟمﻊ الﻜلمات:
ملك = ملوك
دار = دور
حﻤار = حﻤير
علف = أعﻼف
الوضعية :نبذة عن حياة عﻤر بن اﻟخطاب رضي ﷲ عنه
عﻤر بن اﻟخطاب هو ثاني اﻟخلفاء اﻟراشدين وأول من نودي بأمير اﻟﻤسلﻤين .كان من أصحاب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وهو أحد اﻟﻌشرة اﻟﻤبشرين باﻟجنة ومن علﻤاء اﻟصحابة وزهادهم .أسلم عﻤر
في شهر اﻟحجة من اﻟسنة اﻟسادسة من اﻟنبوة.
كان عﻤر بن اﻟخطاب نﻤوذجا فريدا ﻟلحاكم اﻟذي يستشﻌر مسؤوﻟيته أمام ﷲ وأمام اﻷمة فقد كان مثﻼ
نادرا ﻟلزهد واﻟورع واﻟتواضع واﻟﻌدل بين اﻟناس ،وكان رضي ﷲ عنه يتفقد أحوال رعيته دائﻤا.
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أﺟوبة دراسة النص رقم )(3
 -1ﻋنوان النص :رساﻟة من صديق إﻟى صديقه
 -2اﻹﻋراب:
-

هذه :اسم إشارة مبني في محﻞ نصب مفﻌول به.
موعدُ :فاعﻞ مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على آخره
مسرورا :خبر أكون منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على آخره.
تكتب :فﻌﻞ مضارع منصوب ب ﻟن وعﻼمة نصبه اﻟفتحة اﻟظاهرة على آخره.
َ
ستقضي :اﻟسين :ﻟلتسويف وتقضي :فﻌﻞ مضارع مرفوع باﻟضﻤة اﻟﻤقدرة على آخره.

-3
-

ﺟمﻊ الﻜلمات:
مدرسة = مدارس
عطلة = عطﻞ
رساﻟة = رسائﻞ
واحة = واحات
صديق = أصدقاء

 -4أضﺪاد الﻜلمات:
 اﻷصدقاء  #اﻷعداء اﻻنتهاء  #اﻻبتداء -5التﺼريف:
استمتﻊ فﻲ المﻀارع
أنت تستﻤتع
أنت تستﻤتﻌين
أنتﻤا تستﻤتﻌان
أنتﻤا تستﻤتﻌان
أنتم تستﻤتﻌون
أنتن تسﻤتﻌن

 جداد  #قدامى حياتي  #مﻤاتي – أحب  #أكرهاستمتﻊ فﻲ الماضﻲ
أنت استﻤتﻌت
أنت استﻤتﻌت
أنتﻤا استﻤتﻌتﻤا
أنتﻤا استﻤتﻌتﻤا
أنتم استﻤتﻌتم
أنتن استﻤتﻌتن

استمتﻊ فﻲ اﻷﻣر
استﻤتع أنت
ْ
استﻤتﻌي أنت
استﻤتﻌا أنتﻤا
استﻤتﻌا أنتﻤا
استﻤتﻌوا أنتم
استﻤﻌن أنتن

الوضعية المﻘترحة:
صديقي اﻟﻌزيز سﻌيد ﻟقد شﻌرت بنسيم اﻟسﻌادة يداعب قلبي وأنا أقرأ رساﻟتك اﻟشيقة ،تذكرت تلك اﻟلحظات
اﻟﻤﻤتﻌة اﻟتي كنا نقضيها مﻌا ونحن نﻤارس اﻟرياضة اﻟبدنية بﻌد إنجازنا ﻟلتﻤارين اﻟﻤنزﻟية.
صديقي اﻟﻌزيز أخبرك بسﻼمتي وأرجو أن تكون في أحسن حال و أتﻤنى أن نتبادل ﻻ حقا رسائﻞ اﻟتهنئة
بﻤناسبة نجاحنا اﻟﻤرتقب في مسابقة دخول اﻹعدادية وﻟتحقيق هذه اﻷمنية وضﻌت خطة يومية ﻟﻤراجﻌة
اﻟدروس حيث خصصت ساعتين كﻞ مساء ﻟهذا اﻟغرض ،ساعة ﻟدروس اﻟفهم كاﻟرياضيات واﻟقواعد
اﻟنحوية واﻹمﻼئية واﻟﻌلوم اﻟطبيﻌية وغيرهﻤا.
وبخصوص قضاء اﻟﻌطلة اﻟصيفية اﻟقادمة فإني أرغب في قضائها مع جدتي في اﻟبادية وأتﻤنى أن أﻟقاك
هناك.
وإﻟى رساﻟة قادمة واﻟسﻼم عليكم ورحﻤة ﷲ وبركاته.
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أﺟوبة دراسة النص رقم )(4
 -1ﻋنوان النص :مأدبة فاخرة
 -2اﻹﻋراب:
-

عظﻤاء :مفﻌول به منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على آخره
اﻟﻤدعوون :فاعﻞ مرفوع باﻟواو نيابة عن اﻟضﻤة ﻷنه جﻤع مذكر ساﻟم
انتزع :فﻌﻞ ماضي مبني على اﻟفتح اﻟظاهر على آخره
مسن :نﻌت مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة على آخره.

 -3الشرح:
-

مأدبة :حفﻞ ،وﻟيﻤة
مسن :شيخ كبير في اﻟسن
تساءﻟوا :استفهﻤوا ،سأل بﻌضهم بﻌضا
صباه :صغره

 -4التﺼريف:
فعﻞ دﻋا فﻲ المﻀارع ﻣﻊ ضماﺋر الغاﺋب
هو يدعو
هي تدعو

هم يدعون
هن يدعون

هﻤا يدعوان
هﻤا تدعوان

فعﻞ دﻋا فﻲ اﻷﻣر
ع أنت
اد ُ
ادعي أنت

ادعوا أنتم
ادعون أنتن

ادعوا أنتﻤا
ادعوا أنتﻤا

الوضعية المﻘترحة :
شﻌرت في هذا اﻟيوم اﻟﻤشهود بفخر واعتزاز وأنا أرى مﻌلﻤي يكرم في حفﻞ بهيﺞ إنه جدير بﻤثﻞ هذا
اﻟتكريم .إنه مربي اﻷجيال ومهذب اﻟﻌقول.
ﻟقد ضحى اﻟﻤﻌلم بكﻞ ما يﻤلك في سبيﻞ تنشئتنا تنشئة صاﻟحة.
هنيئا ﻟك يا مﻌلﻤي على اﻟتقدير اﻟﻤستحق.
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أﺟوبة النص رقم )(5
 -1ﻋنوان النص :اﻷم
 -2الشرح:
-

تفيض :تكثر ،تسيﻞ ،تﻤتلئ
اﻟضجر :ضيق اﻟنفس ،اﻟقلق ،اﻟسأم ،اﻟﻤلﻞ
حضت :حثت عليه بقوة وحرضت عليه
تنشئتهم :تربيتهم وتهذيبهم

-3
-

اﻹﻋراب:
مﻼك :خبر مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره
تشقى :فﻌﻞ مضارع مرفوع باﻟضﻤة اﻟﻤقدرة على أخره
مرض :فاعﻞ مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره
عنده :ظرف مكان منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره
واﻟهاء :ضﻤير متصﻞ مبني في محﻞ جر مضاف إﻟيه ما قبله
حثا :مفﻌول مطلق منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره
قاطﻌا :نﻌت منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره

 -4التﺼريف:
نام فﻲ المﻀارع ﻣﻊ ضماﺋر الخطاب
أنت تنام
أنت تنامين

أنتﻤا تنامان
أنتﻤا تنامان

نام فﻲ اﻷﻣر
نم أنت
نامي أنت

ناما أنتﻤا
ناما أنتﻤا

أنتم تنامون
أنتن تنﻤن
ناموا أنتم
نﻤن أنتن

الوضعية المﻘترحة :
أوصى ﷲ سبحانه وتعالى ببر الوالدين وخص رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم اﻷم فأوصى عليها مرتين.
فاﻷم تستحق من اﻹحسان أكثر فهي ذاقت اﻷمرين عند الحمل والوﻻدة وسهرت الليالي وعانت أكثر عند
التربية ،لذا علينا اﻻهتمام بها وخدمتها لبذلها كل جهد في سبيل تربيتنا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم} :الجنة تحت أقدام اﻷمهات{.
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أﺟوبة النص رقم )(6
 -1ﻋنوان النص :اﻟرفق باﻟحيوان
 -2الشرح:
-

مبرحا :شديدا ،مؤذيا ،متﻌبا
برهة :مدة من اﻟزمن
اﻷخرس :فاقد اﻟقدرة على اﻟكﻼم
وسﻌه :استطاعته ،قدرته

-3
-

اﻹﻋراب:
اﻷيام :مضاف إﻟيه ما قبله مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة على أخره
مشهد :فاعﻞ مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره
اﻟﻤخلوق :بدل من هذا مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة على أخره.

 -4اﻷضﺪاد:
 اﻟكريم  #اﻟبخيﻞ  -اﻟشحيح  #اﻟحريص هزيﻞ  #سﻤين ،ضخم -5التﺼريف:
فعﻞ سﻘﻰ فﻲ المﻀارع ﻣﻊ ضماﺋر الخطاب
أنت تسقي
أنت تسقين

أنتم تسقون
أنتن تسقين

أنتﻤا تسقيان
أنتﻤا تسقيان

سﻘﻰ فﻲ اﻷﻣر
اسقوا أنتم
اسقين أنتن

اسقيا أنتﻤا
اسقيا أنتﻤا

اسق أنت
اسقي أنت
الوضعية المﻘترحة :
اﻟرفق باﻟحيوان:
منذ اﻟقدم كانت ﻟلحيوانات مكانة خاصة في حياة اﻹنسان .إذ أنها كانت ترافقه أينﻤا ذهب ،كﻤا أنها
كانت مصدرا ﻟلرزق وطﻌاما رئيسيا ﻟه ،كﻤا كان ينتقﻞ عليها من مكان إﻟى ﻵخر ﻟذﻟك يجب علينا
اﻟرفق بها واﻟرفق صفة من اﻟصفات اﻟﻌظيﻤة واﻟفاضلة ﻟلﻤسلم ،واﻟﻤسلم يتصف باﻟرحﻤة واﻟرفق
باﻟحيوان.
حرم اﻹسﻼم تﻌذيب اﻟحيوان وتحﻤيله ما ﻻ يستطيع فﻌليكم باﻻعتناء باﻟحيوان وإطﻌامه وسقيه واﻟرفق
به وحفظ حقوقه.
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أﺟوبة النص رقم )(7
 -1ﻋنوان النص :اﻟنجار
-2
-

ﻣرادف الﻜلمات:
اﻟﻤناسب =اﻟﻤﻼئم
شﻌاره = عﻼمته
مرتادوه= زبناؤه

-3
-

اﻹﻋراب:
دكانا :مفﻌول به منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
اﻟﻤناسب :نﻌت منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
يكن :فﻌﻞ مضارع مجزوم وعﻼمة جزمه اﻟسكون اﻟظاهر على أخره ﻷنه سبقته "ﻟم".
مضر :خبر إن مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره.
شﻌاره :اسم كان مرفوع باﻟضﻤة اﻟظاهرة على أخره ،واﻟهاء ضﻤير متصﻞ مبني في محﻞ جر مضاف
إﻟيه ما قبله.
مصنع :مضاف إﻟيه ما قبله مجرور باﻟكسرة اﻟظاهرة على أخره.

-

 -4التﺼريف:
فعﻞ زاد فﻲ اﻷزﻣنة الثﻼثة
الماضﻲ:
نحن زدنا
أنا زدت
أنتﻤا زدتﻤا
أنت زدت
أنتﻤا زدتﻤا
أنت زدت
هﻤا زادا
هو زاد
هﻤا زادتا
هي زادت
اﻷﻣر
زد أنت
زيدي أنت

زيدا أنتﻤا
زيدا أنتﻤا

 -3اﻷضﺪاد:
مضر  #مفيد
 أقبﻞ  #أدبر -كثر #قﻞ  -احترامهم  #احتقارهم

المﻀارع:
نحن نزيد
أنا أزيد
أنت تزيد أنتﻤا تزيدان
أنت تزيدين أنتﻤا تزيدان
هو يزيد هﻤا يزيدان
هي تزيد هﻤا تزيدان

نحن زدنا
أنتم زدتم
أنتن زدتن
هم زادوا
هن زدن

نحن نزيد
أنتم تزيدون
أنتن تزدن
هم يزيدون
هن يزدن

زيدوا أنتم
زدن أنتن

الوضعية المﻘترحة :
اﻟﻌﻤﻞ هو جهد عقلي وعضلي يبذﻟه اﻹنسان ﻟتحقيق نتائﺞ محددة وهو ضرورة من ضرورات اﻟحياة وﻟهذا
مارسه اﻹنسان منذ نشأته وهو مهم ﻟلفرد واﻟﻤجتﻤع فباﻟنسبة ﻟلفرد فإن اﻟﻌﻤﻞ يﻤكنه من تحقيق ذاته وإدراك
قدراته ومواهبه وتنﻤية مهاراته ويغنيه عن سؤال عن اﻵخرين ويجﻌله مﻌتﻤدا على نفسه دون اﻟلجوء إﻟى
غيره.
كﻤا يﻤكن اﻟﻤجتﻤع من تقوية أواصر اﻟتكاتف واﻟتكافﻞ بين أفراده ويساعد على تنشيﻂ اﻻقتصاد ويقلﻞ نسبة
اﻟجريﻤة اﻟناتجة عن اﻟبطاﻟة ،وقد حث اﻟدين اﻹسﻼمي على اﻟﻌﻤﻞ كثيرا.
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أﺟوبة النص رقم )(8
 -1ﻋنوان النص :فصول اﻟسنة
 -2اﻹﻋراب:
-

ﻟيﻼ :ظرف زمان منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره
منتشرين :حال منصوب باﻟياء نيابة عن اﻟفتحة ﻷنه جﻤع مذكر ساﻟم.
ينتقلون :فﻌﻞ مضارع مرفوع بثبوت اﻟنون ﻷنه من اﻷفﻌال اﻟخﻤسة واﻟواو ضﻤير متصﻞ مبني في
محﻞ رفع فاعﻞ.
كﻞ :مفﻌول به منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.

-3
-

اﻷضﺪاد:
ﻟيﻼ  #نهارا
يستطيع  #يﻌجز
كله  #بﻌضه
الشرح:
اﻟسأم :اﻟﻤلﻞ واﻟضجر و اﻟيأس.
تخضر اﻷرض :تصبح اﻷرض خضراء اﻟلون.
منتشرين :متفرقين ،متبﻌثرين ،مشتتين.

-

-4
-

 -5التﺼريف:
أصاب فﻲ المﻀارع ﻣﻊ ضماﺋر المفرد والجمﻊ
أنا أصيب
أنت تصيب
هو يصيب
هي تصيب

نحن نصيب
أنتم تصيبون
أنتن تصبن
هم يصيبون

الوضعية المﻘترحة :
يﻌتبر فصﻞ اﻟخريف في بﻼدنا من أجﻤﻞ فصول اﻟسنة إطﻼقا ،حيث تلبس اﻷرض حلة جﻤيلة فيخضر
وجه اﻷرض عﻤوما وتتزين كﻞ اﻟﻤناظر اﻟطبيﻌية فيحلو اﻟﻤقام بها وتستبشر اﻟوجوه ﻟﻤنظرها اﻟخﻼب.
وفي هذا اﻟفصﻞ يتوجه أغلب اﻟناس إﻟى اﻟبادية ﻟﻼستﻤتاع باﻟﻤناظر اﻟفريدة واﻟنسيم اﻟﻌليﻞ وتكثر في
فصﻞ اﻟخريف اﻟﻤتنزهات اﻟطبيﻌية اﻟتي تسحر اﻟزائرين.
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أﺟوبة النص رقم )(9
 -1ﻋنوان النص :نزهة على ساحﻞ اﻟبحر
 -2الشرح:
 زمرة :جﻤاعة  ،مجﻤوعة تطفو :تسيﻞ فوق ،تجري على. باﻟﻤجاديف :جﻤع مجداف :خشبة في رأسها ﻟوح عريض يدفع بها اﻟقارب.-

 -3اﻹﻋراب:
بحثا :مفﻌول ﻷجله منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
سيارة :مفﻌول به منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
مساء :ظرف زمان منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
مسرورين :حال منصوب باﻟياء نيابة عن اﻟفتحة ﻷنه جﻤع مذكر ساﻟم.

 -4ﺟمﻊ الﻜلمات:
 -ساحﻞ = سواحﻞ

سفينة = سفن

 -5أضﺪاد الﻜلمات:
 -مسرورين = مسرور  #حزين ،كئيب

فائدة = فوائد
أصدقاء  #أعداء

 -6التﺼريف:
قام فﻲ المﻀارع المنﺼوب ﻣﻊ ضماﺋر الغيﺒة
هو ﻟن يقوم هﻤا ﻟن يقوما هم ﻟن يقوموا
هي ﻟن تقوم هﻤا ﻟن يقوما هن ﻟن يقﻤن

اﻷﻣر
قوما أنتﻤا
قم أنت
قومي أنت قوما أنتﻤا

قوموا أنتم
قﻤن أنتن

الوضعية المﻘترحة :
ﻻشك أن أرواحنا تتﻌب كﻤا تتﻌب أبداننا ﻟذﻟك كانت أهﻤية زيارة أماكن اﻻستجﻤام واﻟراحة ومن هذه
اﻷماكن اﻟبحر ،ذﻟك اﻟﻤخلوق اﻟﻌجيب اﻟذي أودع ﷲ فيه أسرارا عظيﻤة تدل على اﻟخاﻟق وقدرته.
زرت اﻟبحر ذات يوم وهاﻟني اﻟﻤوج اﻟﻤتﻼطم واﻷسﻤاك اﻟﻤنتشية بحسن اﻟجو تتراقص مع اﻟﻤوج في جو
احتفاﻟي آسر.
هناك ﻟن تخطئ عينك صيادا يسحب شبكته اﻟﻤليئة ﻟيفرغها على اﻟشاطئ حيث يختلﻂ اﻟﻤتنزه مثلي
باﻟﻤتسوق وكﻞ يحسد اﻵخر على اﻟجو اﻟﻤﻤتع اﻟجﻤيﻞ.
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أﺟوبة النص رقم )(10
 -1ﻋنوان النص :مرض كورونا
 -2الشرح:
 وعكة :مرض خفيف طارئ اﻷعيان :شيوخ اﻟقرى أو مﻤثليها اﻟصارم :اﻟشديد ،اﻟقوي اﻟجائحة :اﻟبلية ،اﻟتهلكة ،وباء يزهق اﻷرواح عاﻟﻤيا اﻻحتراز :اﻻتقاء بوسائﻞ مﻌينة تحفظ من اﻷمراض ،أخذ اﻟحيطة. -3اﻹﻋراب:
-

واحدا :مستثنى منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.
مطاﻟبون :خبر إن مرفوع باﻟواو نيابة عن اﻟضﻤة ﻷنه جﻤع مذكر ساﻟم
اﻟحاضرين :مضاف إﻟيه ما قبله مجرور باﻟياء نيابة عن اﻟكسرة ﻷنه جﻤع مذكر ساﻟم.
يا مﻤثﻞ :اﻟياء حرف نداء ،مﻤثﻞ :منادى منصوب باﻟفتحة اﻟظاهرة على أخره.

 -4التﺼريف:
و فﻲ الماضﻲ ﻣﻊ ضماﺋر الغاﺋب
هم وقوا
هو وقى هﻤا وقيا
هن وقين
هي وقت هﻤا وقتا
اﻷﻣر
ق أنت
قي أنت

قيا أنتﻤا
قيا أنتﻤا

هو يقي
هي تقي

المﻀارع
هم يقون
هﻤا يقيان
هن يقين
هﻤا تقيان

قوا أنتم
قين أنتن

الوضعية المﻘترحة :
مرض كورونا مرض خطير تم اكتشافه في اﻟصين سنة  2019وهو ينتقﻞ من شخص إﻟى آخر من خﻼل
اﻟﻤخاﻟطة ،كﻤا ينتقﻞ عن طريق اﻟرذاذ اﻟتنفسي عندما يسﻌﻞ اﻟﻤصاب أو يﻌطس أو يتحدث.
 طرق اﻟوقاية منه: تجنب حضور اﻟتجﻤﻌات اﻟكبيرة
 وضع كﻤامة علي اﻷنف واﻟفم في اﻷماكن اﻟﻌامة.
 تجنب اﻟﻤخاﻟطة اﻟضيقة
 غسﻞ اﻟيدين كثيرا باﻟﻤاء واﻟصابون واستخدام اﻟﻤﻌقﻤات.
 يجب تغطية اﻟفم واﻷنف باﻟﻤرفق أو اﻟﻤنديﻞ عند اﻟسﻌال أو اﻟﻌطاس.
 اﻟتنظيف اﻟيومي ﻟﻸسطح اﻟتي نلﻤسها بشكﻞ متكرر.
يرجى استشارة اﻟطبيب بشأن إتباع اﻟطرق اﻹضافية اﻷخرى ﻟلوقاية
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