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حلول اأسئلة الفصل الثاني

الدرس ال�أول:

القراءة )اأحاديث نبوية شريفة(

آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 الحديث الثاني

  	 الحديث الثالث
  	 الحديث الرابع

  	 الحديث السادس
2	 حسن الخلق

3	 النظر لرجل رديء البصر؛ لتساعده في اأمر ما، فيه صدقة لك.
نسان والدابة. 4	 الغرس والزراعة؛ لياأكل منها ال�إ

5	 التصدق بشيء مادي ولو كان نصف تمرة، والكلمة الطيبة.
6	 عندما يحمد الله 	 تعالى	 على طعامه وشرابه.

آتية. ثانياً	 نفكر ونجيب عن ال�أسئلة ال�
سهام في بناء مؤسسات وجمعيات خيرية... صلاح بين المتخاصمين، تفريج الهموم هن المهمومين، صلة الرحم، ال�إ 1	 ال�إ

2	 اإصلاح طريق وعر، ردم حفرة في الطريق، تنظيف الشوارع من ال�أوساخ والقاذورات.
3	 يحثنا الرسول 	 صلى الله عليه وسلم	 من خلال الحديث على الزراعة بهدف تقديم النفع لكل المخلوقات، وتيسير اأمورهم 

وقضاء حوائجهم.
نها صدقة"   4	 " يمسك عن الشر؛ فاإ

سلامي. 5	 ل�أن الكلمة طيبة تعد باباً من اأبواب الخير، لما لها من اأثر كبير في نشر المحبة والمودة في المجتمع ال�إ

ثالثاً	 اللغة
1	 اأرض الضلال:                    التيه والضياع

  	 اإفراغك من دلوك في دلو اأخيك:  الكرم
  	 يعتمل بيديه؛ فينفع نفسه:       الحث على العمل

2	 يمتنع، يبتعد
  	 يقبض عليه

3	 المعروف، الشر، ينفع
4	 وقفة، جلسة، اأكلة، صرخ
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القواعد اللغوية 
اأول�ً: 1	 العلماُء، ورثُة

     2	 ساحاُت، فسيحٌة
     3	 يفخُر، فلسطينيٌة، اإسراء

     4	 ينظُم، الشرطيُّ
ثانياً: 

اأفعال مضارعة مرفوعة اأسماء مرفوعة

يترتب، تدّل، يترك العفو، شعور، نبيل، التسامح العفو، صفة

خلقية، اأصيلة، ديننا، الحنيف

ثالثاً: 
1	 الكتاُب، 2	 يساعُد، 3	 النحُل، 4	 البرُد، 5	 تتفتُح

ملاء  ال�إ
ثانياً: 

الكلمات المختومة بالتنوين الكلمات المختومة بالنون

عزيمٍة، اإرادٍة،، كسول�ً، خاملاً، طريٍق. نسان، كان، المتميزين، الذين، ينفعون ال�إ

الوطن، الخسران

ثالثاً:
1	 حصاناً، 2	 اأٍخ، 3	 مقدسٌة، 4	 غصٍن

رابعاً:
1	 ن، ٌة، ـٌة
2	 ُن، اً، ًة

3	 اً، ِن
4	 ُن، ـٍة، ٍة

خامساً:
اأ	 فلسطين، عمان، عطشان ...

ب	 محمٌد، وردٍة، كتاباً ...

التعبير 
)7 ،11 ،2 ،5 ،8 ،3 ،10 ،6 ،1 ،9 ،4 (
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الدرس الثاني:

القراءة )عرس ثلجي(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 اأ ) صح   (           ب  ) خطاأ   (              ج  )خطاأ   (             د  )  صح (
2	 في فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة اإلى ما دون الصفر المئوي.

3	 قاما بتشكيل دب كبير من الثلج
  	 قاموا بتشكيل كرة صغيرة من الثلج، واأخذوا يدحرجونها؛ حتى تكبر.

  	 قام بهّز اأشجار حقله؛ حتى ل� تتكسر اأغصانها.
أنه لم يحدث ما يفسد عليهم فرحتهم؛ فقد اأخذوا بنصائح الدفاع المدني وتحذيراته. 4	 ل�

5	 يجوبون الشوارع؛ كي يتفقدوا اأحوال الناس، ويمدوا لهم يد العون والمساعدة.

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 يخرجون بحذر، وياأخذون احتياطاتهم بارتداء الملابس الثقيلة، وال�ستعانة بالمظلات...

2	 قد تحدث حوادث طرق نتيجة ل�نزل�ق السيارات، اأو الدخول في اأماكن يتراكم فيها الثلج، ويصعب الخروج منها، اأو اإصابة 
بعض الناس باأمراض عدة نتيجة برودة الجو الشديدة.

3	 عدم الخروج من البيوت اإل� للضرورة، وبعد اأخذ ال�حتياطات اللازمة، مثل: ارتداء الملابس الثقيلة، وتجنب ال�أماكن التي 
تتعرض للغرق باستمرار، واإرشاد ال�أطفال اإلى عدم ال�قتراب من مقابس الكهرباء، وغيرها من ال�أشياء التي تتاأثر بال�أمطار، واأخذ 

الحيطة والحذر من اأجهزة التدفئة المختلفة ومخاطرها...
أمر الذي قد يسبب حوادث سير هنا اأو هناك. 4	 خوفاً من تجدد سقوط الثلج مرة اأخرى، اأو حدوث انزل�قات على الطرق ال�

ثالثاً	 اللغة
1	 اأ	 خّلاباً،  ب	 هطول، ج	 رابضاً

2	 كان اأحمد يحرص على المذاكرة يومياً، كي يحافظ على تفوقه.
بداأت جموع المصلين تغادر المسجد بعدما فرغوا من الصلاة.

3	 تشبيه الثلوج بالقطن، بالورود البيضاء...

المحفوظات )الثلج(
الفهم والتحليل واللغة

آفاق، السهل، الجبال 1	 ال�أرض، ال�أشجار، ال�
1	 البيت الرابع
2	 البيت ال�أخير
3	 صفة التواضع

4	 شبهها بالعرائس التي ل� مثيل لها.
5	 يحلو البرد ويحتمل اإذا صاحبه سقوط الثلج الذي يبهج النفس.

6	  نزل�، هطلا
 	 المقل
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7	 ما اأجمَل الحديقة!
	 ما اأصدَق الطفل!
	 ما اأشجَع القائد!

القواعد اللغوية 
اأول�ً	1	 )مثقاَل(

خباريَة(     2	)النشرَة، ال�إ
    3	 ) اأكتَب، النصوَص(

    4	 )اأتنازَل(
ثانياً: 

اأفعال مضارعة منصوبة اأسماء منصوبة

تلحَق، تتبَع، تاأخَذ، تقتدَي، تصبَح، تمسَي،   اآثاَر، حريصاً، السبيَل، القويَم، مقّصراً، ملاَك

تكوَن، تسلَك، تحرَص، تكوَن 

ثالثاً	 1	 نصيحَة، 2	 تحترَم، 3	 الشارَع، 4	 اأزعَج، 5	 روايًة

ملاء   ) اإملاء اختباري( ال�إ

التعبير
ترتيب العبارات )2، 1، 3، 5، ، 4، 7، 6(

الدرس الثالث:

القراءة )مثل الجذور(
اأول�ً	 الفهم والتحليل واللغة

1	 اأ ) ×(             ب )√(             ج )√(
2	 تناسق اأغصانها، ونضارة اأوراقها، ، وطيب ثمارها، وظلها الظليل.

3	 لول� هذه الجذور ما صمدت شجرة التوت في وجه الريح، وما اأورقت، واأثمرت، فهي التي تمدها بالماء والعناصر، وتثبتها في ال�أرض.
4	 نعم؛ فاإن هناك الكثير من الناس يكونون خلف ال�أضواء مثل جذور الشجرة، ويكونون سبباً في نجاح ال�آخرين وسعادتهم 

دون اأن يلتفت اإليهم اأحد، كما هو الحال في الجذور التي ل� يلتفت اإليها الناس كما يلتفتون اإلى ثمارها واأغصانها واأوراقها.
مكانيات  5	 من ال�أشخاص الذين يساهمون في اإنجاح المهرجانات: الذين خططوا، وسهروا، ودربوا ل�أوقات طويلة، ووفروا ال�إ

اللازمة، وبذلوا جهودهم في سبيل خروج المهرجان بصورة جميلة مبهرة.

آتية: ثانياً	 نفكر ونجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 نعمل على اإعطائهم حقهم من خلال اإبراز دورهم وشكرهم وتكريمهم على ما بذلوه من جهد في صنع النجاحات.

أفلام والبرامج، ومعدو المواقع المتميزة على الشبكة العنكبوتية، والمصورون... 2	 مخرجو ال�
آباء  أنها ال�أصول وال�أسس التي تمد الشجرة بكل شيء حتى تثمر، كما هو الحال في ال� 3	 بالتاأكيد اأن نكون مثل الجذور؛ ل�

أبنائهم كل ما يملكون حتى يشقوا طريقهم في الحياة. وال�أمهات الذين يقدمون ل�
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ثالثاً	 اللغة
1	 )يخبو، النجاح، الخفاء(

2	  الظل الظليل،    ال�أغصان متناسقة
     ال�أوراق نضرة،    الثمار طيبة

3	 ل� يفطن الطفل اإلى ما يعبث به اأحياناً...
4	 دل�لة على عدم الظهور في العلن.

القواعد اللغوية
اأول�ً: )فصيلة، مرموقة، الخيول، ال�أرجل، الطويلة، اتساع، العين، قوة، سماع، الصوت، معرفة، مصدره، شدة، حساسيته، الشم(

ثانياً: 1	 الصلاِة، 2	 الّصغِر، 3	 اأقدِم، 	 مدرسٍة، 	 اأصدقاء

ثالثاً: 
ال�أسماء المجرورة ال�أسماء المنصوبة ال�أسماء المرفوعة

فصل، الصيف، العسل، القز،   كثيراً، خاصًة، غير، فوائد، الحشرات، النحلة، دودة، بعض،

الحرير، الحشرات، غذاء، كثير كثيرة، جوعاً، حبوب، بعَضها طيور، اأسماك، كثيرة، ثمار

النباتات، اللقاح، زهرة بعُض

ملاء ال�إ

ثانياً:
	  اآمر، اآزف
	  اآكل، اآمن

	  اآمل

ثالثاً: 1	 اآمن، 2	 اآلَم، 3	 اآَثَر، 4	 اآوى

رابعاً: 
اآمال اأمل

اآجال اأجل

اآثار اأثر
اآساد اأسد

اآحاد اأحد

التعبير
يراعي الطالب في اإكمال النص ترتيب ال�أفكار، وسلامة التراكيب
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الدرس الرابع:

القراءة )الفيلسوف الصغير(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 اأ	 يانعة، ب	 ال�أعالي، ج	 ثمارها، د	 فسّوى
2	 السبب هو حظها التعس، حيث اإنها تنمو وتجنى وهي ملقاة على التراب، وهناك ثمار اأقل منها شاأناً وفائدة، ومع ذلك فهي 

عالية باسقة.
3	 بدت ثمارها معلقة في ال�أعالي، في شموخ وكبرياء.

4	 ثمار البلوط ضئيلة الحجم خفيفة الوزن، بينما ثمار البطيخ كبيرة الحجم ثقيلة الوزن.
5	 شبهها برصاصة قناص طائشة.

6	 شكره على بديع خلقه، وحمد الله الذي خلق فسّوى، وقّدر فهدى، ولم يجعل ثمرة البلوط بحجم البطيخة.
7	 " اإن التواضع ل� يزيد صاحبه اإل� رفعة"

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 تقدير جميع الناس، مهما صغر شاأنهم، التواضع، التفكر في خلق الله، تعظيم شاأن الخالق...

2	 يرضى عنه الله ورسوله، وُيقّدر ويحترم بين الناس.
نسان في فصل الصيف يحتاج اإلى كمية من السوائل، ويحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء، فعندما يتناوله  3	 ل�أن ال�إ
نسان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما اأن ثمرة البطيخ تحتاج اإلى الحرارة  نسان يعوض نقص السوائل الذي في جسم ال�إ ال�إ

التي تساعدها على النمو .
4	 كانت ستؤذيه، وتحدث له ضرراً بالغاً.

ثالثاً	 اللغة
	 يتفّياأ ... ظلال اأشجارها

	 يشنّف سمعه... بشدو عصافيرها
	 يملاأ رئتيه ... بلطف هوائها
	 يملّي لحظيه ... ببهاء األوانها

2	  )اأسيلة، باسقة، واهنة، ضخمة، شامخ(
3	 )اإجابة، اإنارة، اإعارة، اإفادة(

المحفوظات )قدرة الله(

آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�
نسان(. 1	 يدعونا اإلى التاأمل في مخلوقات الله: )الشجر، والشمس وال�إ

نسان 2	 الشجرة، الشمس، ال�إ
يمان، وشكر الله 	عز وجل	 على نعمه. 3	 تقدير عظمة الخلق، وقوة ال�إ

4	 شبهها بالشررة.
5	 المطر، والهواء، والبحر بما فيه من خيرات ...
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6	 )مستعرة، نضرة، منهمرة(
7	 شجر، شجرات، اأشجار

  	 ثمر، ثمرات، ثمار

القواعد اللغوية

اأول�ً	 1	 يقترْف، نزْد، 2	 تؤجْل، 3	 يرغْب، 4	 تُجهْد

ثانياً	  1	 اأتعْب، 2	 تسبْح، 3	 يحصْد، 4	 تقطْع، تستمْع 

ثالثاً	 

فعل مضارع مجزومفعل مضارع منصوبفعل مضارع مرفوع

تبتلْع، تسرْع، تملاأْ، تبداأ، تختْمهتحافَظ، تتبَع، تغسَليجُب، يساعُد 

ملاء: )اإملاء اختباري( ال�إ

التعبير:
يراعي الطالب في اإكمال القصة ترتيب ال�أفكار، وسلامة التراكيب

الدرس الخامس:

القراءة )دل�ل المغربي(
آتية:  اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

اأ	 مخيم صبرا اأحد مخيمات بيروت، ب	 دير ياسين، ج	 فدائيان، د	 ثلاثة عشر فدائياً
     2	 كان عمرها عشرين عاماً.

     3	 نزلت على الساحل المطل على مدينة يافا.
     4	 الهدف تحرير ال�أسرى الفلسطينيين في سجون ال�حتلال.

     5	  استشهاد دل�ل المغربي، واأفراد المجموعة الفدائية، ووقوع عدد من القتلى والجرحى بين جنود ال�حتلال.

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 التذكير بمجزرة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948، وان الشعب الفلسطيني لن ينسى دماء شهدائه.

2	 من خلال العملية الفدائية التي اأدت اإلى مقتل العديد من جنود ال�حتلال.
3	 يدل على اأن الشعب الفلسطيني شعب مسالم يقاتل من اأجل نيل حريته ل� من اأجل القتل والترهيب، وكان من الممكن اأن 

فراج عن ال�أسرى الفلسطينيين. تنتهي العملية دون قتال لو استجاب ال�حتلال لمطالب المجموعة الفدائية بال�إ
4	 ظهر ذلك من خلال تولّي امراأة قيادة المجموعة الفدائية التي نفذت العملية.
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ثالًثا	 اللغة:
نستخرج من الفقرة:

اأ	 يتشبثون، ب	 تبسمت، ج	 )يرضى، يغضب(
1	 ركب الصياد البحر اأملاً في صيد وافر.
  	 اأطبق المصارع على يد خصمه بقوة.
2	 دل�لة على ضراوة المعركة واشتدادها.

   	 دل�لة على استمرار الشعب الفلسطيني في القتال ؛ حتى ينال حريته.

المحفوظات )يا دير ياسين(
الفهم والتحليل واللغة

1	 قول الشاعر: رغم المعاناة ما زلنا براكينا
2	 تبداأ مكونات هذه الصورة في نشوء الشاعر، وترعرعه في قريته فترة الشباب، فلم ينَس حواكير قريته، واأفران الطابون، وخبز 
القرية واأعراسها وعادات اأهلها وتقاليدهم، كما اأنه ُيظهر اشتياقه وتوقه للبيادر وللحارة التي عاش فيها، ولبئر القرية وموتاها وكل 

مكوناتها الجميلة.
3	 يتمنى اأن يلثم تراب بلدته دير ياسين ويضمها اإلى صدره قبل موته، كما يتمنى اأن يقبل اأرضها ويمسك باأحجارها، واأن 

يقطف ورودها، ويشتم رياحينها.
) ( )صح  ( )خطاأ  4	 )صح( )صح 

أبرياء من النساء والشيوخ وال�أطفال. 5	 ارتكب العدو الصهيوني مجزرة دموية بحق اأهلها عام 1948، حيث استشهد فيها العشرات من ال�
6	 سنبقى صامدين في اأرضنا رغماً عن اأنوف المحتلين الغزاة.

7	   	 اأشتاق،         	 حاكورة،          	 بيادر

القواعد اللغوية
اأول�ً: 

ال�أسماء المجرورةال�أسماء المنصوبةال�أسماء المرفوعة

عادِة، البحِر، المجموعِة، القارِب،البحَر، مجموعَتها، الفدائيَة، دل�ُل، اأمواُجه، البقيُة، اأضواُء،

القائدِة، مجموعِتها، الساحِلمجموعَة، فدائياً، زورَقهم، المجموعُة، ماآذُن، بياراُت، حجارُة 

، الموَج، ديَر ، الشاطِئ، مسجِدالمطاطيَّ الفلسطينيِّ

، العجميِّ البرتقاِل، حيِّ

ثانياً	   1	 اأقوَل،          2	 العلُم،          3	 مسابقِة،          4	 الحقَّ،          5	 يشاهُد،            6	 تنجْح

ثالثاً	   نكمل الخريطة المفاهيمية بما يناسبها:
   	 ال�سم مرفوع علامته الضمة
           منصوب علامته الفتحة
           مجرور علامته الكسرة
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  	 الفعل المضارع مرفوع علامته الضمة
           منصوب علامته الفتحة
           مجزوم علامته السكون

ملاء ال�إ
ثانياً: 

ال�سم المعرف المسبوق باللامال�سم المعرف بـ )ال(ال�سم

يُتزيٌت يِتالزَّ للزَّ

هرُةشهرٌة هرِةالشُّ للشُّ

للاأصدقاِءال�أصدقاُءاأصدقاء

للنّاقِةالنّاقُةناقة

للخيِرالخيُرخيٌر

ثالثاً	 ) النفوس، للزل�زل، للمباني، للاأرض، للغازات، للحمم(

رابعاً	 ) الوطن: للوطن، السماء: للسماء، القلب: للقلب(

التعبير
يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب

الدرس السادس:

القراءة )اأوقد شمعة(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 اأ	 ) ×( ب	 )√( ج	 )×( د	 )√(
2	 يعيد المحاولة؛ حتى يجد لها حّلاً.

  	 يوقد شمعة تنير له الطريق.
أوفياء.   	 ل� يضيع وقته في هجائه، ويبحث عن غيره من ال�أصدقاء ال�

صرار حتى تبلغ الغاية. 	 يواجهها بالصبر وال�إ
3	 طلب العلم، كسب المال، الوصول اإلى المراتب والمناصب.

4	 ل�أن الحياة ل� تعترف بالضعفاء، ول� تصفق للفاشلين.
5	 اأ	 ولكن الرياح اأحياناً ل� تسير وفق ما تشتهيه السفن

صرار حتى تبلغ الغاية.    ب	 اإذا واجهتك اأزمة؛ فلا تقابلها بالبكاء والعويل، بل واجهها بالصبر وال�إ
   ج	 ل� تضيع وقتك

   د	 كن مثل السيل اإذا اعترضت طريقه صخرة انحرف عنها ذات اليمين وذات الشمال؛ حتى يجد لها مخرجاً.
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آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
أنها اأصرت على النجاح  أنها استسلمت ويئست عند اأو عقبة واجهتها، في حين اأن دول�ً اأخرى نهضت؛ ل� 1	 تاأخرت دول؛ ل�

ولم تستسلم للياأس، ووظفت كل اإمكانياتها وطاقاتها المتوفرة في سبيل النهوض.
نسان اإذا اأراد الوصول اإلى المجد يجب اأن يسعى اإليه، واأن تكون همته في الثريا، ومن  2	 يتوافق اإلى حد كبير؛ حيث اإن ال�إ

اأراد اأن يبلغ الغاية ل� يجب اأن يكون خائر العزم بل يجب اأن يبذل كل الجهود في سبيل الوصول اإلى غايته.
3	 اإذا فشلت في اجتياز اختبار ما؛ فلا تياأس، وحاول مرة اأخرى.

 	4
صفات اأهل الوهنصفات اأهل العزم
اإذا اأدركه الليل؛ فلا يعمل على تبديد الظلام.ل� يستسلم للياأس

اإذا تعثّر لم يعد المحاولةل� يقابل ال�أزمات بالبكاء

أنه فاشليبحث عن حلول للمصاعب التي تواجهه ل� يصفق له الناس ل�

ليس عنده اأهداف يسعى اإلى تحقيقهايصل اإلى اأهدافه

ثالثاً	 اللغة:
1	 الرحمة لمن هم تحت الثرى.                	 ل� يبلغ الثريا اإل� من كانت همته قوية.

2	 اإذا خسرت في جولة، فلا تياأس.
اإذا واجهتك مشكلة، فلا تستسلم.

3	  العزم، الوهن
  	 غايات، اأمنيات

القواعد اللغوية

أبنيُة شاهقٌة، المياديُن فسيحٌة، الشوارُع نظيفٌة، الحدائُق غنّاُء، مدينتنا جميلُة( اأول�ً: ) ال�

ثانياً: الزهرة متفتحة
    	 الجمل صبور

    	 الرسامة مبدعة
    	 الطالبة متفوقة

    	 المهندس بارع

ثالثاً	 الطالُب ذكي
   	 الجوُّ معتدل

   	 الحديقُة اأنيقة
   	 العامُل نشيط

رابعاً	  الجوُّ معتدٌل
أمُّ صابرٌة      	 ال�

     	 العامُل قويٌّ
    	 الُخلُق جميٌل
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ملاء: )اإملاء اختباري( ال�إ

التعبير: يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب

الدرس السابع:

القراءة: )معركة القسطل(
آتية بالرجوع اإلى النص: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	  )ب(    	 )د(      	 )اأ(
2	 تقع غرب القدس، مطلة على الطريق المؤدية من القدس اإلى يافا.

3	 عبد القادر الحسيني
4	 عام 1948

5	 كثرة عدد الصهاينة مقارنة بالفلسطينيين، نوعية ال�أسلحة المتطورة الموجودة لدى الصهاينة، الدعم الذي تلقاه الصهاينة من 
حكومة ال�نتداب البريطاني.

6	 قتلوا اأهلها، ودمروا كل ما فيها، حتى مسجدها لم يسلم من التدمير.
آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 يدل على عظمة ذلك القائد، وتقدير الفلسطينيين لبطول�ته وتضحياته.
ضافة اإلى اأنهم يقاتلون عن عقيدة راسخة في الدفاع عن وطنهم. 2	  ب	 ل�أن المقاتلين الفلسطينيين مقاتلين شجعان، بال�إ

ب	 ل�أن الشعب الفلسطيني قّدم عددا كبيرا من الشهداء في هذه المعركة، كما اأن قائد المعركة اأيضاً كان ضمن الشهداء.

ثالثاً	 اللغة:
1	 )استرداد، احتشدوا، نفيراً(

2	  لم يسلم العدو من ضربات المجاهدين.
	 اأوشك نور الفجر اأن يبزغ.

 	 طلبة المدرسة تنادوا لتنظيف ساحاتها.

المحفوظات )حمامة القسطل(
الفهم والتحليل واللغة:

1	 بيضاء، حلوة وجميلة المنظر.
أنه راآها نائحة باكية. 2	 ل�

3	 بكت الفلاحين الذين زرعوا اأرضهم بالقمح، وعانوا في سبيل حصده.
4	 يحب الفلسطيني اأرضه، ويحوطها بالرعاية، ويظهر ذلك من خلال تقليبه اأرضه بالمعول، وبذرها قمحا، وحصدها بالمنجل.

5	  فقالت اإنني فيها  وعنها ل�.. ولن اأرحل
6	 " فمنّي الصدر كالمنجل"

7	 )ب(
  	 )ب(

8	  )اأحلى، اأجمل(  	 ) بذروا، حصدوه(
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القواعد اللغوية

اأول�ً: 

الخبرالمبتداأالجملة

اأصيلالحصان1	 الحصاُن اأصيٌل

ل�معالذهب2	 الذهُب ل�مٌع

محتلةالقدس3	 القدُس محتلٌة

حانيةالممرضة4	 الممرضُة حانيٌة

ثانياً	 1	 الشجرُة،        2	 السفينُة،         3	 الطالُب ،       4	 المهندسُة

ثالثاً	 1	 نظيٌف،          2	 معتدٌل،         3	 قّيٌم،            4	 مخضرٌة

رابعاً	 الحياُة كفاٌح، الِعلم نافٌع، ...

ملاء ال�إ

ثانياً:

ال�سم المعرف المسبوق بالباءال�سم المعرف المسبوق بالكافال�سم المعرف بـ )ال(ال�سم

بالوردكالوردالوردورد

بالقمركالقمرالقمرقمر

باللؤلؤكاللؤلؤاللؤلؤلؤلؤ
بالقصركالقصرالقصرقصر

ثالثاً	 1	 كالشمس
     2	 بالطائرة
برة      3	 بال�إ
     4	 كالعقد

رابعاً- 
بالمرتبة.- 1
كالخيال.- 2
بالّشكر.- 3
كالّصغر.- 4

التعبير 
يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب، والربط بين الجمل.
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الدرس الثامن:

القراءة )هكذا انتهت رحلتي(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 )اأ(، )د(، )د(
2	 يقول: بذرت الَحّب، وتوكلت على الرب.

3	 الري بالماء، والتعرض لضوء الشمس، والرعاية الدائمة.
4	 يغذيها بالمواد اللازمة من ال�أرض، وينقل اإليها الماء.

5	 فرحت برؤية نور الشمس.
6	 يدل على توقها ل�أن تنمو وتكبر.

7	 الخبز، المعجنات المختلفة والفطائر، البسكويت...

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
نسان اأن ياأخذ بال�أسباب، ويعمل باجتهاد، كالفلاح الذي قال بعد اأن بذر القمح: بذرت الحب،  1	 نعم، حيث اإن على ال�إ

وتوكلت على الرب.
2	 ل�أن حياة الناس تقوم بشكل كبير على القمح الذي يعد المصدر الرئيس للغذاء لدى ال�أغلبية العظمى من دول العالم، فهو 

نسان. اأثمن من الذهب في اأهميته للاإ
3	 حرث ال�أرض يساعد على اإزالة المواد التي قد تعيق نمو النبات، كما يسهل وصول الماء اإلى الجذر الذي يمدها بالماء.

4	 لتنقيته من الشوائب التي قد تعلق به.

ثالثاً	 اللغة 1	  نزول الغيث. الخير والنماء
  	 بلون الذهب ............. اللمعان والصفرة
  	 حزم اأنيقة ................ التنظيم والجمال

  	 ماأكول�ت شهية ........... الطعم اللذيذ
ّات، شفرات، شاحنات(

2	 اأ	 )حب
ب	 )سنبلة، الحّصادة، المطحنة(

3	 تتاألق الفتاة في المسابقة.
  	السعادة في راحة البال.

  	 اأنار وميض البرق الحي.
4	 ) غّسالة، قطّاعة، حّمالة(

القواعد
اأول�ً	 اأشرقت الشمُس
   	 يضحك الطفُل

   	 يتدفّق السيُل
   	 فرحت ال�أم
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	 ظهر الحقٌّ
 	 تحّقق الحلُم

ثانياً: 
1	 تساقطت ال�أمطاُر

2	 حافظ على وطنك.
3	 فاَز المتسابُق

4	 زحف الجيُش
5	 نجح شادي

ثالثاً: 1 البدر ُ طالٌع.

      2	 الغيُث نازٌل.
      3	 الضيُف حاضٌر.

      4	 الثمُر ناضٌج.
رابعاً	 ابتسم الطفُل.
    	 هطَل الثلُج.

ملاء )اإملاء اختباري( ال�إ

التعبير: 
يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب، والربط بين الجمل.

الدرس التاسع:

القراءة )شجرة النخيل(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

1	 اأ	 ثلاث.
  ب	 الحّياني، والمجهول، والبرحي.

   ج	 اأريحا وال�أغوار، والسهل الساحلي، وصحراء النقب.
أنها ذات قيمة اقتصادية كبيرة. 2	 ل�

3	 اأ	 لكثرة ما يحتويه من العناصر المعدنية، والفيتامينات.
ب	 ل�أن النخلة كل ما فيها نافع، وكذلك المؤمن.

4	 المربى، الدبس، الحلويات، العصائر، عجينة التمر.

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
1	 اإن في حديث الرسول دعوة اإلى ال�هتمام بزراعة النخيل، حيث اإن وجود ثمار النخل في بيت يقي اأهله من الجوع، لما 

نسان اإذا تناول التمر يشعر بالشبع. ضافة اإلى اأن ال�إ يحويه من قيمة غذائية عالية، بال�إ
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2	 توفير الفسيلات للمزارعين في كل ال�أماكن، اإطلاق مبادرة تزيين الشوارع باأشجار النخيل، تقديم الدعم اللازم للمزارعين 
رشادات اللازمة للتعامل مع هذه الشجرة العزيزة التي تحتاج اإلى عناية كبيرة... ضافة اإلى تقديم ال�إ لتسهيل زراعة النخيل، بال�إ

ثالثاً	 اللغة
1	 اأ	 رواء، باسقات

   ب	 شامخة، مستقيمة
2	 تزهو مدرستنا باأبنائها المتفوقين.

	 سارت ال�أسيرة الفلسطينية شامخة الراأس.
 	 ل� عجب من استمرار شعبنا في المقاومة لنيل حقوقه.

3	 الملح والسكر،     الشمس والقمر،   اأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب

القواعد اللغوية
اأول�ً	 ) زينُب، الوالُد، زينُب، ، زينُب، ال�أُب، اللُه(

ثانياً	 1	 الصاروُخ، 2	 ال�أُب، 3	 الزيتون  ، 4	 الشعُب، 5	 الرحلة، 6	 الهلال

ثالثاً	  	تضيء الشمعة الظلمة.
      	 تورق ال�أشجار في الربيع.
      	 يتقدم صهيٌب الصفوف.

فطار لدى سماعه اأذان المغرب.       	 هّم الصائم بال�إ

ملاء ال�إ
ثانياً	 

ال�سم المعرف المسبوق بالفاءال�سم المعرف المسبوق بالواوال�سم معرفاً بـ )ال(ال�سم

فاللحمواللحماللحملحٌم

فالترابوالترابالترابتراٌب

فالوطنوالوطنالوطنوطٌن

فالعادلوالعادلالعادلعادٌل

ثالثاً	 1	 والرحيم، 2	 فالعشاء، 3	 فال�أب، 4	 والفضة، 5	 والشراب

رابعاً	 حّل الشتاء فالربيع.
   	 اشتريُت القفل والمفتاح معا.

   	 الشراب والطعام من ضروريات الحياة.

التعبير 
يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب، والربط بين الجمل.
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الدرس العاشر: 

القراءة )كتاب جدي(
آتية: اأول�ً	 نجيب عن ال�أسئلة ال�

 1	 اأ	 يقبل تصحيحات جده، الوقوف عند كل جملة تعجبه، اإعادة الجملة ثلاث مرات ليشعره اأنه يفهم ما يقراأ.

   ب	 يلبس اأفضل ثيابه، اأن يتعطر من عطره الخاص، اأن يجلس متربعاً على ال�أرض عند القراءة، األ� يكثر من الحركات عندما 

يقراأ.
2	 كان يضعه على رّف خاص في غرفته.

3	 ليتاأكد من مدى اإدراكه للمقروء.
4	 في فصل الصيف.

5	 تعلم منه متى يكون السكوت جميلاً، وكيف يكون ال�ستماع جميلاً، وكيف تكون القراءة متعة وفائدة.
6	 اأترحم كثيراً على جدي.

آتية: ثانياً	 نفكر، ونجيب عن ال�أسئلة ال�
أنه شعر باأنه بداأ ال�آن يمشي في دروب العلم الحقيقي. 1	 ل�

2	 يدل على تربيته الحسنة وحبه وتقديره لجده.
3	 اآداب القراءة، حب القراءة، تقدير الجد واحترامه، ال�ستفادة من تجارب الكبار...

4	 عند ال�ستماع اإلى النصائح، وعندما ل� يكون في الكلام اإضافة جديدة.
ألعاب المسلية والمفيدة، ووقت لمساعدة ال�أسرة في اأعمال  5	 تقسيم اليوم ما بين قراءة ما هو مفيد، وتخصيص وقت للعب ال�

المنزل، ووقت للخروج في نزهات برفقة ال�أسرة اأو ال�أصدقاء.

ثالثاً	 اللغة:
1	 اأ	 اأذهان، ب	 فهمي، ج	 رحمه الله

2	 اأ	 ترادف، ب	 تضاد، ج	 ترادف

المحفوظات )مع الكتاب(
الفهم والتحليل واللغة:
1	 اأ	 الهم، والعذاب

   ب	 يجامل، ول� يحابي
    ج	 بالجواب

2	 ليقراأ عن سيرة النبي 	 صلى الله عليه وسلم	 وصحبه، فيعيش معهم.
3	 كتابي قد حوى فكراً وقلباً   بدمع وابتسام وانتحاب
أيام الشباب   	 اأعيش مع الكهولة فيه طوراً   وينقلني ل�

4	 )ب(، )ب(
5	 التسلية والمتعة، اكتساب ثقافة عالية، تعلم الدين وال�أخلاق، ال�ستفادة من تجارب ال�آخرين، البناء على اأفكار ال�آخرين.

6	 هدية، قضية
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٢٢٣

القواعد اللغوية
اأول�ً	 الجمل الفعلية: صّفر الحكم، انطلق جميع المشاركين، فاز ثلاثة متسابقين، صّفق الجمهور، بداأ ال�حتفال بالفوز.

الجمل ال�سمية: الجّو لطيف، الشمس مشرقة، الميدان ُمعّد للسباق.

ثانياً	 1	 فعلية، 2	 اسمية، 3	 اسمية، 4	 فعلية، 5	 فعلية، 6	 اسمية، 7	 فعلية

ثالثاً	 1	 الوروُد متفتحٌة.

      2	 الطائرُة محلقٌة.
      3	 صالٌح مستيقٌظ.
      4	 الصدُر منشرٌح.
      5	 العدوُّ مستسلٌم.

رابعاً	 1	 )ب(، 2	 )اأ(، 3	 )ب(، 4	 )ج(

خامساً	 اإكمال الخريطة المفاهيمية

الجملة نوعان:
اسمية: تتكون من مبتداأ ويكون مرفوعاً، وخبر ويكون مرفوعاً.

فعلية: تتكون من: فعل ويكون ماضياً، مضارعاً، اأمراً
      تتكون من: فاعل ويكون مرفوعاً

سادساً   	  العصفوُر مغرٌد
          	غّرد العصفوُر على الشجرة.

         	 فاطمة مطيعٌة لوالديها
         	 تطيع فاطمُة والديها

ملاء )اإملاء اختباري( ال�إ

التعبير:
يراعي الطالب في الفقرة سلامة اللغة والتراكيب، والربط بين الجمل.
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