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حلول اأسئلة كتاب اللغة العربية للصف الثّامن الجزء الثّاني:

الدرس ال�أول:  ال�ستماُع والُمحادَثة

محطات من سيرة الحبيب –صلى الله عليه وسلم-

نار  �إيو�ن كسرى , وخمدت  �ل�أصنام على وجوهها، و�هتزَّ  (: َسقطت  �لنَّبي) �لّتي حدثْت عند ميلاد  �لمعجز�ت   -١
�لمجوس.

٢- �أ.  لَِئّلا ير�ه �أحد قبل جّده عبد �لمطلب سيد مكة وقريش وكبير قْومه.

   ب. ل�أن �لعرب كانو� يدركون دور �للبن وتاأثيره على �لطفل، ولكي ينشاأ �لنَّبّي - َصلّى �لله َعليه َوسلّم-  على �لبلاغة 
و�لفصاحة وحسن �لبيان.

نجيل، وملك �ليمن، و�لشاعر �أمّية بن �أبي �لّصلت، و�أيضاً معرفته برؤيا �أمه �آمنة وهي  ٣- معتمد�ً على ما قاله �أهل �لتور�ة و�ل�إ
حامل به، حيث ر�أت �أنه خرج منها نور �أضاء قصور �لشام.

٤- كان �إذ� تكلم ملاأ �لقلوب بهجًة و�إقناعاً وبياناً، ل� يتلعثم، ول� ينطق حرفاً خطاأً، ول� ُيبطئ في �لكلام، وُيخرج �لحروف 
من مخارجها.

5- �أنه �أحسن تربيته و�أكرمه، وكان ُيقبِّله �أمام �لنّاس.

سلام �لعظيم، و�لنّجاح في نشره. 6- ليكون مستعد�ً لحمل رسالة �ل�إ

7- عبر ومو�عظ ِمن حياة �لمصطفى، �أو �أي فكرة �أخرى مناسبة. 

القراءة: اأحاديث نبوية

الفهم وال�ستيعاب

) (             ب- )×(              ج- ) ١-   �أ- )

أّول عن �لتشاؤِم. ٢- نهى �لحديُث �ل�

٣- �لبشارُة �لتي بّشَرنا بها �لرسول غفر�ن �لله لذنوبنا مهما بلغْت هذه �لذنوب �إذ� دعوناه ورجوناه و�ستغفرناه.

ُز في صلاتِه؛ كي ل� يثقل على �لناس، وفيهم �أصحاب �لحاجات. ٤- كان �لرسوُل يتجوَّ

5- �لمقصود بذلك �لتمهل في �لصلاة شفقة ورحمة بالصغير. 

المناقشة والتحليل

١- �أ- دل�لة على عظيم رحمة �لله -سبحانه وتعالى- بعباِده.

ب- دل�لة على �أن من علاماِت �لر�أفة و�لرحمة بال�أطفال تقبيلهم و�حتضانهم.
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سلام هو دين �لحّق، كما يدل على مكانة �لنبي ومنزلته لدى و�لد �لطفل �ليهودي. ج- يقين و�لد �لطفل �ليهودي باأن �ل�إ

٢- يشيُر �لحديُث �ل�أول �إلى بعِض �لعاد�ت �لسيئة �لتي كانت عند �لعرب وهي:

�أ ـ �أن �ل�أشياَء تعدي بطبِعها.

ب ـ �لتطيُر بالمرئيات و�لمسموعاِت مما يكرهون.

بال�أطفال، وعطفه عليهم،  �لنبي  و�لدليل رحمة  �إرهاٍب وتطرف،  باأن ديننا دين تسامح ورحمة وليس دين  نَرُد عليهم   -٣
سلامي على توطيِد �لعلاقات بين �لمسلمين وسكان �لمدينة من  ومد�عبته لهم، كما حرص �لرسول �لكريم منذ نشَر �لدين �ل�إ

�ليهود، بالرغم من ِعلم �لرسول بمكر �ليهود وكيدهم.

٤- �لدروس �لتي ترشدنا �إليها �ل�أحاديث:

�أـ �لتفاؤل وعدم �لتشاؤم.

ب ـ كثرة �ل�ستغفار و�لدعاء لله يمحو �لذنوب مهما كثرت.

ج ـ رحمة �لرسول –صلى �لله عليه وسلم- باأمته.

د. �لرحمة دليل رقة �لقلب وسمو �لنفس.

أديان �ل�أخرى، وخير مثال على ذلك عندما ُحررت مدينة �لقدس بقيادة صلاح �لدين  5- ديننا دين رحمة وتسامح مع �ل�
نه لم يثاأر للمذ�بح �لتي �رتكبها �لصليبيون عندما �حتلو� �لمدينة، ولكنه سمح لكل صليبي �أن يفتدي نفسه، كما  أيوبي، فاإ �ل�
أر�مل و�ليتامى و�لمحتاجين  �أعفى �أكثر من �ألفي �أسير من �ل�أسرى من دفع �لفدية، و�أطلق سر�ح كل شيخ و�مر�أة عجوز، ومنح �ل�
�أمو�ل�ً. وعمر بن �لخطاب عندما دخل بيت �لمقدس �أعطى �ل�أمان لسكانها من �لنّصارى, و�أّمن مساكنهم و�أمو�لهم �إضافة 

�إلى �أمثلة �أخرى يطرحها �لطالب.

اللغة 

١- �أ- خطايا: خ ط ء

      ب ـ عْدوى: ع د و

: ه و د      ج ـ  يهوديُّ

٢- �أ ـ ل� �أبالي في �لحق لومة ل�ئم.

   ب ـ ل� �أشقُّ على طلابي بالو�جبات �لبيتية.

   ج ـ نَزَع �لرجل �لشوكة من يده.
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النّص الشعري: من اأجل الطفولة

الفهم وال�ستيعاب

.) ١-   �أ.  )×(.              ب ـ )×(.                ج ـ )

٢- �لذي جعَل �لشاعُر ل� يبتعد ويتغرب ُحّبه �لصادق للطفل وتعلّقه به.

ها �لشاعر �أعياد�ً �إذ� خطا �لطفل، وناغى، وحبا. ٣- �لمناسبات �لخاصة بالطفل �لتي عدَّ

٤- يتحقق �لنعيم من وجهة نظر �لشاعر عندما يتشّبع �لطفل من حنانه وعطفه ورحمته.

5- دعا �لشاعر باأن َيعّم �ل�أرض �لخير و�لسلام و�لسعادة و�ل�أمن؛ كر�مة لكّل طفل في �لعالم، و�أن يحفظ �بتسامة �ل�أطفال 
و�أن يديم سعادتهم.

6- �لغضب و�لرضا، �لخطو، �لمناغاة، �لحبو، �لمهد، ضحك �ل�أطفال، �لقطا.

المناقشة والتحليل

أبيات من )٣-١( مشاعر �لحب �لصادق تجاه �لطفل. ١- �ل�

   )٤-5( �أثر تقلب مشاعر �لطفل بين �لرضا و�لغضب على نفس �لشاعر.

   )6-١٠( مظاهر حب �لشاعر للطفل.

   )١١-٣١( �لدعاء بالخير و�لبركة ل�أهل �ل�أرض كر�مة لكّل طفل. 

٢- �أ- شبه �لطفل بفرخ �لقطا، وشبه �لعين و�لقلب بالماء �لذي ُيسكُب وُيشرب.

   ب- شبه �لشاعر �أجفانه بالغطاء �لذي يستظل به �لطفل ويحفظه من كل مكروه.

٣- من �لعو�طف �لمسيطرة على �لشاعر في �لقصيدة: �لحب �لصادق، و�لرحمة، �لحنان، �للهفة.

٤-  �أ- َيجوُر َوَبْعُض �لَجْوِر ُحْلٌو ُمَحبٌَّب             َولَْم �أَر َقْبَل �لطِّْفِل ُظْلماً ُمَحبَّبا

با قيَم �لُمَعذَّ     ب ـ َو�إِْن نالَُه َسَقـٌم َتَمنَّْيـُت �أنَّنـي                ِفد�ٌء لَُه كُْنُت �لسَّ

5- مظاهر حب �لشاعر للطفل:

 �ـأ �أمنيته �أن تكوَن �لنجوم ُدمى؛ ليلعب بها �لطّفل.

ب ـ �أمنيته �أن يفدي �لطّفل بنفسه، �إذ� مرض �أو تعرض لمكروه.

ج. يؤثر �لشاعر �لطّفل على نفسه في طعامه وشر�به وملبسه.

د ـ تمنّى �أن يضع �لطّفل بين �أجفانه؛ ليحميه من كل سوء.

ه ـ دعاء �لشاعر للطفولة باأن تنعَم بال�أمن و�لسلام و�لسعادة.

جابة للطالب، وتقدير �لمعلّم. 6- تترك �ل�إ
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اللغة 

ْمِل �أْعَشبا، كزغب �لقطا لو �أنه ر�ح صاديا... �أ- �أسلوب شرط: �إَِذ� َغرََّدْت في ُمْوِحِش �لرَّ

ب- �أسلوب نفي: َولَْم �أَر َقْبَل �لطِّْفِل ُظْلماً ُمَحبَّبا.

ْلِم َشْرقاً َوَمْغِرباً، صن ضحكة �ل�أطفال. ج- �أسلوب �أمر: �أِفْض َبَركاِت �لسِّ

القواعد: رفع الفعل المضارع
 

�لتّدريب �ل�أول

�أ ـ )نعم(.      ب ـ )نعم(.       ج ـ )ل�(.         د ـ )نعم(.        هـ – )نعم(.

�لتّدريب �لثّاني

�أ ـ ُيعانُقني: �لضمة �لظاهرة.          َيْسري: �لضمة �لمقدرة.              �أَتر�خى: �لضمة �لمقدرة.

�أبصُر: �لضمة �لظاهرة.              َيَتَقلُب: �لضمة �لظاهرة.            

ب - َتْدعو: �لضمة �لمقدرة.        تشتهي: �لضمة �لمقدرة.      ُيجيُب: �لضمة �لظاهرة.     

ج - ُير�ءون: ثبوت �لنون.              َيمنعوَن : ثبوت �لنون.

 �لتّدريب �لثّالث  �أو �أّي �إجابة يطرحها �لطّالب.

�أ ـ يناضُل �لفلسطينيون؛ لتحرير بلادهم.

ب ـ يدعو �لمؤمُن ربه.

ج ـ �أهل �لقدس يرسمون �أروع صور �لتكافل.

 �لتّدريب �لر�بع

�أ ـ سنرفُع: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، و�لفاعل: ضمير مستتر تقديره نحن.

نُُه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره, و�لفاعل ضمير مستتر تقديره نحن, و�لهاء ضمير متصل  نُُكوِّ
مبني على �لضم في محل نصب مفعول به.

ب ـ تْكفي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لمقدرة على �آخره منع من ظهورها �لثقل، و�لفاعل ضمير مستتر تقديره 
هي.

أفعال �لخمسة, و�لو�و: و�و �لجماعة، ضمير متصل  أنه من �ل� ج ـ َيخافون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت �لنون؛ ل�
مبني في محل رفع فاعل.

خليل
Typewriter
الملتقى التربوي
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البلاغة: مراجعة

�لتّدريب �ل�أول

�أ - علوم �لبلاغة ثلاثة، هي: ١ـ علم �لبيان     ٢ـ علم �لمعاني      ٣ـ علم �لبديع.

أربعة وهي )عدد �لحروف ونوعها وترتيبها  ب - �لجناس �لناقص هو: ما �ختلَّ فيه �للفظان في ُركن �أو �أكثر من �ل�أركان �ل�
وحركتها(.

ج - �لّسجع هو : تو�فق فاصلتين �أو �أكثر في �لحرف �ل�أخير.

أثر �لحسن في نفس �لسامع. د - من فو�ئد �لّسجع: ١ـ �إحد�ث جرس موسيقي. ٢ـ �ل�

�لتّدريب �لثّاني
�أ - جناس تام:  سميُت �بني يحيى ليحيا سعيد�ً، صليُت �لمغرب في بلاد �لمغرب.

ب - جناس ناقص تختلف فيه �لحركاُت: �إذ� زّل �لعالُِم، زّل بزلته �لعالَم، تناولت �لَعشاء قبل صلاة �لِعشاء.

ج - جناس ناقص يختلف فيه ترتيب �لحروف: �للهمَّ �آمن َروعاتنا, و�ستْر َعور�تِنا. 

د – َسْجع:  �لُحّر �إذ� َوَعَد َوفى، و�إذ� �أعاَن َكفى، و�إذ� َمَلَك َعفا. 

ملاء: ال�ألف الفارقة ال�إ

�لتّدريب �ل�أول

ر �لصحيحة�لكلمات �لصحيحةم. ر �لصحيحة�لكلمات غي تصويب غي

و�أ --يحن

تسموتسمو�-ب

رمجو�-ج ب برمجوُم ُم

و-د ن عي و��ست ن عي �ست

و�ه --تهمل

و�تفشلو-ه تفشل

--مكافحوو

�لتّدريب �لثّاني

�أ ـ يسمو �لطّالب باأخلاقه.             ب ـ �لشهد�ء خلَّدو� �أسماءهم باأحرف من نور.

ج ـ معلمو �للغة �لعربية مبدعون.
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الدرس الثّاني: ال�ستماع والمحادثة/ ذاكرة الفلسطيني

١ـ تقوم �لرو�ية �لصهيونية �لكاذبة على تزييِف �لتاريخ، و�نتهاك �لجغر�فيا بِما فيها من �آثاٍر سياِحيٍة ومقدساٍت.

٢ـ �أسباب �لحرب �لصهيونية على �لذ�كرة �لفلسطينية، �إدر�ك �لعدو خطورة بقاء هذه �لذ�كرة، و�إصر�ر �لشعِب �لفلسطيني 
على بقائها جيلاً بعد جيٍل.

٣ـ ُيبطل، َينشر/ يخّرب، �لعَظماء/ �لمتفردون في مكانتهم.

�لمطرزة، ومجسمات  �لفلسطينية  أثو�ب  �لثورية، و�ل� �لوطنّية  أناشيد  �ل� �لفلسطيني من خلال  �لتّر�ث  بقاء  �لِحرص على  ـ   ٤
�لمسجد �ل�أقصى وقبة �لصخرة �لتي تجسد تر�ثاً حضارياً منذ مئات �لسنين.

5ـ شبه �لذ�كرة �لفلسطينية بحصن منيع يحمي هوية �لشعب، وبوصلة يستدل بها على طريقه �لصحيح.

6ـ عاِرف �لعاِرف، ومصطفى �لّدباغ.

أمانة؛ لَِتْبقى ِفَلْسطيُن َحيًَّة في �لّذ�ِكَرِة ل�  أمانة من جيل �إلى جيل، فاإذ� ماَت �لكبار، سيكبُر �لصغار ويحملون �ل� 7ـ �نتقال �ل�
َتموت.

القراءة: ِسندياَنة ِمْن فلسطيَن

الفهم وال�ستيعاب

(.     د ـ )×(. ١-  �أـ )×(.     ب ـ )×(.     ج ـ )

٢ - �لصورة �لتي كان يتذكرها �لكاتب للجدة، وهى جالسة على سجادة �لصلاة �لمصنوعة من جلد �لغنم وفروته.

٣ - تنم ملامح وجه �لجدة عن سكينة د�خلية عميقة، فهَي في سلاٍم د�ئٍم مع ربّها، ومع نفسها، ومع �لناس.

٤ – »�إذ� ُعِصَر زيتوُن �أرضنا في �لقرية، َوجيَء به �إلى بيتنا في طولكرم، لم ناأكل ِمنُه حتّى تُْخِرَج ِمنُه َحقَّ �لعائِل و�لفقير«.

أبناء يعوذون بالجدة من غضب �لو�لد، �أو يستشفعون بها لحاجة عنده؛ ل�أن و�لدهم كان وقّافاً عند �أمه.  5 - كان �ل�

ثارة وجذب �ل�نتباه. 6 - �تسمْت حكاية �لجّدة بالتشويق و�ل�إ

7- تُمّسد �لجّدة َشعره �لكاتب �لخشن، وترقيه بالدعاِء و�لذكِر.

المناقشة والتحليل

١ - كانت �لجّدة ملتزمة بدينها، متمسكة بعبادتها، حيث كانت د�ئماً تجلس على سجادة �لصلاة، فاإن لم تُكْن في صلاٍة، 
سلام، وز�دت على ذلك من �لنو�فل. َفهي في ِذكِر �لله بيَن �لّصلاِة و�لّصلاِة، و�ستوفت �أركان �ل�إ

٢- �أ – ل�أن �لجّدة ليس لها حاجة بطوِل �لعمر، فهي تتعجُل لقاء ربّها.
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أنها تعتقُد �أّن �لملح يمتص من جسم حفيدها �لّسوء �لعارض.   ب - ل�

ثارة و�لتشويق في سرد �لقصص، فيذهب �ل�أحفاد مع �لحكاية �إلى تُخوِم سحرية بعيدة.  ج – ل�أن �لجدة تمتلك �أسلوب �ل�إ

٣ - عو�طف �لكاتب تجاه �لجدة: �لحب، �ل�حتر�م، �لطاعة، �لحزن.

أفعى �لسامة. ٤ – �أـ شبه قسوة �لكلمة �لتي سمعتها بلدغة �ل�

 ب ـ شبه جدته بشجرة �لسنديانة �لعظيمة و�لممتدة �لّتي يستظُل �لناس بظلها، كما �أن فيه دل�لة على �أن �لجدة هي �لحضن 
�لد�فئ �لذي يضم �أفر�د �لعائلة.

ج ـ شبه �لحكاية بالّصديق �لذي نسافُر معه �إلى �أرض ساحرة �لجمال. 

َتها في �لحياِة, َو�أصابْت َحظَّها ِمنها بُِحلوها َوُمرِّها". 5-  "ولكنَّها �لنفُس �لمطمئنُة �لتي �ستوفْت َمهمَّ

شارة �إلى نّص محمود درويش "�أيها �لمارون بين  6 – �أـ عدم �ستقر�ر �ل�أعد�ء على �أرض فلسطين، و�أن وجودهم �إلى زو�ل، �ل�إ
�لكلمات �لعابرة،" من قصيدة عابرون في كلام عابر.

نسان و�ل�أرض و�لجماد.     ب ـ �أّن ظلم �لعدو ووحشتيه شمل كل شيء، و�ستباح �ل�إ

7 - و�جبنا تجاه �أجد�دنا وجد�تنا �حتر�مهم، وتقديرهم، ومجالستهم، و�ل�ستماع �إلى �أحاديثهم، و�لقيام على ر�حتهم...

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. ٨ – تترك �ل�إ

اللغة 

١- �لَمْلَمح،     �لُمجلَّد،     �لنَّافلة،     �لِحكاية.

٢ –   �أ. يحجم عن �لكلام/ َيصون.

       ب. َيتحكم فيها/ يسيطر عليها. 

القواعد: نصب الفعل المضارع

�لتّدريب �ل�أول

�أـ بحرف من �أحرف �لنّصب.            ب ـ �أْن ، لَْن ، َكْي.         ج ـ بـــ �أن �لمضمرة.                      د ـ معتل 
�ل�آخر بال�ألف.                ه ـ حذف �لنون.

�لتّدريب �لثّاني

�ـأ لَيكوَن: �لفتحة �لظاهرة.

ب ـ �أْرقى: �لفتحة �لمقدرة. 
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ج ـ تُْنِشَد: �لفتحة �لظاهرة.

د. ل� يوجد فيها.

 �لتّدريب �لثّالث

 ُيشاِرك: لن يشارَك طلاب فلسطين في �لمسابقة �لدولية؛ ل�أن �ل�حتلال يمنعهم من �لسفر.

ـَتزرعوَن: يجب على �لعرب �أن يزرعو� �أرضهم باأيديهم.

َيبقى: لن َيْبقى �لعدو في �أرضنا ُمتنعماً.

َيْسمو: يجب على تتمسك بمبادئك كي تسمَو نحو �لمجد.

 �لتّدريب �لر�بع

أفعال �لخمسة، و�لو�و: ضمير متصل مبني في محل  أنه من �ل� ١ ـ َيخلُقو�: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف �لنون ل�
رفع فاعل.

٢ـ �أْغِزَل: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه �لفتحة �لظاهرة على �آخره، و�لفاعل: ضمير مستتر تقديره �أنا.

أفعال �لخمسة، و�لياء: ياء �لمخاطبة ضمير متصل  أنه من �ل� ٣ـ َتكوني: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف �لنون ل�
مبني في محل رفع فاعل.

٤ـ تَُضّحَي : فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه �لفتحة �لظاهرة على �آخره، و�لفاعل: ضمير مستتر تقديره �أنت.

5. َتْحيا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه �لفتحة �لمقدرة، منع من ظهورها �لتعذر، و�لفاعل: ضمير مستتر تقديره �أنت. 

البلاغة: الطباق

�لتّدريب �ل�أول

،  �لباِطل. آِخرة.                         ب ـ �لَحقَّ �أـ �لّدنَيا،  �ل�

ُعه. ْعُته،   ل� �أَودِّ ج ـ ل� َتخَشو�،  َو�خَشوِن.                د ـ َودَّ

�لتّدريب �لثّاني

١ـ قوله تعالى: "يحيى �لله �ل�أرض بعد موتها، �لله يحي ويميت".

٢. قل �لصدق، ول� تقل غيره.

٣. بالعدل ينتشر �لرخاء، وبالظلم يمحق �لله �لبركة.
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�لدرس �لثّالث: �ل�ستماع و�لُمحادثة/ قلعة شقيف

ليبيون قلعة شقيف. ١- بنى �لصَّ

أنها تهدد �أمنهم –حسب زعمهم-، وكذلك ل�ختبار قّوة �لمقاومة، ونقل �لمعركة  ٢- َخطّط �لّصهاينة لضرب قلعة شقيف؛ ل�
�إلى مر�كز �لمقاومة �لفلسطينية، و�إجبارها على �لبقاء في حالة دفاع، و�لقضاء على �أسلحتها، وتصفية �أكبر عدد ممكن من 

�أفر�د �لمقاومة.

٣ - عام �ألف وتسعمائة و�ثنين وثمانين.

٤-  يقول �أحد ضباط �لعدو: كنّا نقاتل �لجن، قامت طائر�تنا بقصف مكثف لهذه �لقلعة، ولكن حينما �قتربنا منها، �تضح 
لنا �أنها ما تز�ل على حالِها، و�أن �أحد�ً من �لمقاتلين �لفلسطينيين فيها لم يصب باأذى.

5- �أ- شبه �لرعب بحيو�ن مفترس ُيمزق �لقلوب.
ب ـ شبه �لمقاومة بالمصيدة، وجنود �لعدو �لمحاصرين بالفئر�ن د�خل هذه �لمصيدة.

ج ـ  شبه �لهزيمة بدو�ء مّر �لمذ�ق.
6- �لدروس �لمستفادة من �لنّص:

 شجاعة رجال �لمقاومة �لفلسطينية.
 ضعف �لعدو في �لمعارك �لبرية.

عد�د لملاقاة �لعدو. �لتخطيط �لجيد للمعركة، و�ل�إ
�لجهاد في سبيل �لله؛ لتحرير �ل�أوطان من دنس �ل�حتلال.

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. 7- تترك �ل�إ

القراءة: كرامُة الكرامة

الفهم وال�ستيعاب

.) (.           ج ـ )×(.          د ـ ) ١ - �أ ـ )×(.           ب ـ )

٢ - �ل�أهد�ف �لّتي وضعها �لصهاينة لعدو�نهم على �لكر�مة:

أردنية.  �إنهاء �لعمل �لفد�ئي �لفلسطيني في �ل�أغو�ر �ل�

 معاقبة �ل�أردن على �حتضانه �لفد�ئيين.

 �حتلال مرتفعات �لسلط وتحويلها �إلى حز�م �أمني لكيانهم.

أردنّي على سير معركة �لكر�مة، منع �لعدو من تحقيق �أهد�فه �لتي حلم بها قبل �لمعركة،  ٣ - �أثر وحدة �لفد�ئيين و�لجيش �ل�
وتسطير �أروع �لبطول�ت �لتي �أذهلت �لعدو.

ماء. ٤- كانت َطعاماً لوحوش �ل�أرِض َوَكو�سر �لسَّ
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5- * هزيمة �لعدو، و�نسحاب قو�ته تجر �أذيال �لخيبة.

   * �إسقاط �أسطورة �لجيش �لصهيوني �لّذي ل� ُيقهر.

  * لقنت �لعدو درساً لن ينساه.

  * �أعادت جزء�ً من �لكر�مة �لعربية و�لثقة بالنفس.

المناقشة والتحليل

١- �عتقد وزير �لحرب في حكومة �لعدو �آنذ�ك �أنّها مهمة سهلة، سُتحسم خلال ساعات قليلة، و�أن �لحرب ستكوُن نُزهًة.

أردنيين، وصمود �أبطال �لكر�مة، وشجاعتهم و�شتباكهم �لمباشر  ٢- �أ - بسبب �لوحدة بين �لفد�ئيين �لفلسطينيين و�لجنود �ل�
مع جنود �لعدو. 

ب - لينالو� شرف �لجهاد و�لمقاومة بعد �أن �أعادت معركة �لكر�مة �لثقة بالنفس للفلسطينيين و�أبناء �ل�أمة.

ج - بسبب صمود �لمقاتلين وضر�وة مقاومتهم، وحفاظاً على سلامتهم.

٣- �أ ـ شدة �لمعركة, وبسالة �لمقاومة، وجبن جنود �لعدو، وشدة خوفهم.

ب ـ �ل�بتهاج بالنّصر, و�إظهار قوة �لمقاومة، و�ل�ستخفاف بالعدو.

٤- �أ ـ شبه �لهزيمة و�لخيبة بثوب ُيلبس وله �أذيال تجر خلف ل�بسيه، �أو شبه �لهزيمة بحيو�ن يجّر ذيله.

ب ـ شبه �إر�دة �لمقاتلين في رسوِخها وثباتها برسوخ جبال �لّسلط و�لقدس.

5ـ - قوة �لعرب تكون في وحدتِهم.

يمان بعد�لة �لقضية سبب لتحقيق �لنّصر. �ل�إ

�لهزيمة �لنفسية قد تكون سبباً في �لهزيمة �لعسكرية.

عد�د �لمادي و�لمعنوي قبل ملاقاة �لعدو. �أهمية �ل�إ

تحقيق �لنّصر على �لعدو يؤدي �إلى �لثقة بالنفس، وزيادة �أنصار �لمقاومة.  

اللغة 

نوعه �لجمع

ردول جمع تكسي

يرون ث َك م�ل جمع مذكر سال

اء ن ر�أب جمع تكسي

ام أي � ر�ل جمع تكسي

جمع مؤنث سالمَتضحيات

رُحقوقه جمع تكسي
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النّص الشعري: في ذكرى معركة الكرامة

الفهم وال�ستيعاب

. ) ( .             ج - ) ١- �أ ـ )×( .           ب ـ )

٢- �لَقريُة �لّتي َقصدها �لّشاعر هي قرية �لَكر�مة.

٣- َسبُب ُخلود �لَقرية �أنها سطّرت مجدها بالكفاح و�لنضال.

٤- �أنهم �أشاوس في �لحرب، يخوضون غمارها بقوة وشجاعة، ل� فرق في ذلك بين قائد وجندي.

5- عاَد �لغز�ة مهزومين يجرون �أذيال �لخيبة، وقد تركو� سلاحهم في ميد�ن �لمعركة.

أبطاُل للاأرض عقد�ً ِمن �لشهد�ء �لُغّر. 6- قّدم �ل�

المناقشة والتحليل

أردنيين كانت سبباً من �أسباب �لنّصر. ١- �أ ـ �لوحدة في �لمعركة بين �لفد�ئيين �لفلسطينيين و�لجنود �ل�

ب ـ هزيمة �لعرب في حرب حزير�ن عام ١٩67. 

٢- صورة �ل�أطفال �لمبتهجين بالنّصر، حيث �تخذو� من دبابات �لعدو دمى يلعبون بها.

٣- �أ -  شبه �لشاعر �لمجد بكتاب ُيسطَّر، مد�ده �لنار و�لبارود. 

  ب - شبه �ل�أرض بعروس مهرها قو�فل �لشهد�ء، �أو شبه قو�فل �لشهد�ء بالعقد �لذي تتزين به �لنساء.

أنه �لشهر �لذي �نتصر ِفيه �لعرب على �لعدو �لصهيوني في معركة �لكر�مة. ٤- ل�

5-  �لَعو�طف �لّتي َسيطرت َعلى �لّشاعر في �لقصيدة: �لفخر و�ل�عتز�ز، �لتضحية و�لفد�ء، �لفرح و�لّسرور.

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. 6-  تترك �ل�إ

اللغة 

�أ ـ  رجال �لمقاومة.           ب - �لعدو �لّصهيوني.                    ج ـ �لعدو �لّصهيوني.

خليل
Typewriter
الملتقى التربوي
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القواعد: جزم الفعل المضارع

�لتّدريب �ل�أول

علامة جزمه�لفعل �لمضارع �لمجزومم.

�لسكونَتجعْل١

�لسكونتبسطها١

ْد٢ �لسكونَيصُم

مِض٣ ةَي عل حذف حرف �ل

نَس٤ ةت عل حذف حرف �ل

صاِحبو�5 نونتُ حذف �ل

رُج6 ةَت عل حذف حرف �ل

�لتّدريب �لثّاني

١ـ ل� َتْدُن من �أصدقاء �لّسوء.     ٢ـ �لطّالبان لم يتفوقا في مسابقة �لشعر.

٣ـ ل� تُطيعي من تاأمرك بالكذب.   ٤ـ ل� تجلْس على �لطرقات.

 �لتّدريب �لثّالث

ه�لفعل �لمضارعم. علامة �إعر�ب

هزَم ١ فتحة.تُ ه �ل منصوب، وعلامة نصب

ْل٢ ُق مجزوم، وعلامة جزمه �لسكون.َت

نهرْهما٢ مجزوم، وعلامة جزمه �لسكون.ت

ْطعَمه٣ فتحةنُ ه �ل منصوب، وعلامة نصب

اأبى٣ مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لمقدرة.ت

و�٤ نون. تحسب مجزوم، وعلامة جزمه حذف �ل

لو٤ ْت مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لمقدرة.ت

ُغ5 ل ب مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة.ي

مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة.تكوُن5

توُق5 مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة.َت
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 �لتّدريب �لر�بع

عر�ب. ١ـ ل�: حرف نهي وجزم، مبنّي على �لّسكون، ل� محلَّ له من �ل�إ

أفعال �لخمسة، و�لياء: ياء �لمخاطبة،  أنه من �ل� تُنكري: فعل مضارع مجزوم بـ )ل�( �لناهية، وعلامة جزمه حذف �لنون؛ ل�
ضمير متصل مبني في محّل رفع فاعل.

عر�ب. ٢ـ لَّما: حرف نفي وجزم وقلب، مبنيُّ على �لسكون، ل� محل له من �ل�إ

َيصْل: فعل مضارع مجزوم بـ )لّما(، وعلامة جزمه �لسكون.

عر�ب.  ٣ـ لَم: حرف نفي وجزم وقلب، مبنّي على �لّسكون، ل� محل له من �ل�إ

أفعال �لخمسة، و�لو�و: و�و �لجماعة، ضمير  أنه من �ل� َيتُركو�: فعل مضارع مجزوم بـ )لم(، وعلامة جزمه حذف �لنون؛ ل�
متصل مبنّي في محل رفع فاعل.

عر�ب. ٤ـ لِتبَق: ل�م �ل�أمر: حرف جزم مبني على �لكسر ل� محل له من �ل�إ
وتبَق: فعل مضارع مجزوم بلام �ل�أمر، وعلامة جزمه حذف حرف �لعلة، و�لفاعل: ضمير مستتر تقديره �أنت.

البلاغة:  تدريبات على الطباق

�لتّدريب �ل�أول

رقم اق�ل نوعه�لطب

ود١ اظاً، رُق َق اق �إيجاب�أي طب

و�٢ ُع ِب تَّ � َت و�، ول ُع ِب طباق سلب  �تَّ

َمة٣ ائِ نّ ّساهرَة، �ل اق �إيجاب�ل طب

و�د٤ يب، �لسَّ اق �إيجاب�لشَّ طب

هار٤ ل، نَ ْي اق �إيجاب  لَ طب

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. �لتّدريب �لثّاني  تترك �ل�إ

ملاء: حذف حرف العلة من الفعل المضارع المعتل ال�آخر ال�إ

�لتّدريب �ل�أول  ١ـ ل� َتخَش في �لله لومة ل�ئم.  ٢ـ ل� َتمِش في �ل�أرض مختال�ً.   ٣ - ل� َتدُن من �أصدقاء �لسوء.

�لتّدريب �لثّاني  ١ـ ل� َترُج.                 ٢ـ لُِتْعِط.                  ٣ـ لَْم َيْرَض.
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�لّدرس �لّر�بع: �ل�ستماع و�لمحادثة:

النباتات اآكلة الحشرات

١- قدرة �لله وبديع صنعه في خلق �لنباتات �آكلة �لحشر�ت. 

٢- �لنباتات �للاحمة �أو �لنباتات �آكلة �للحم.

٣- للحصول على بعض �أنو�ع �لعناصر �لغذ�ئية �لّتي تفتقُرها �إليها �لتربة �لتي تعيش فيها و�أهمها �لنيتروجين.

٤- نَبات َخنّاق �لّذباب، ونبات �لِقْدِر �أو �لَجرَّة، �لذي ُيعرف بنبات �لّسْلوى، ندى �لّشمس. 

ُر �أور�قه �إلى شكل َجرَّة �أو ِقدر له غطاء؛ ليسمَح بمرور �لفريسة ويحول دون خروجها، وبعد ُسقوط �لفريسة  5- عن طريق َتحوُّ
ينغلُق �لِغطاُء عليها َوتبد�أ عملّية �لَهضم و�ل�متصاص.

6- �أـ كي تجذب �إليها �لحشر�ت باأنو�عها �لمختلفة.

   ب- لتسمح بمرور �لفريسة وتحول دون خروجها.

جابة للطالب، وتقدير �لمعلّم. 7- تترك �ل�إ

٨ - قدرة �لله عز وجل، وعظيم خلقه.

 �لتفكر في خلق �لله سبحانه وتعالى.

القراءة: زراعُة الورد في غزَّة

الفهم وال�ستيعاب

(.            هـ.)×(.  (            .) (.       ب. )×(.           ج(   ) ١- �أ. )

�لماضي، و�تّسع نطاقها في عام  �لقرن  �لتسعينيات ِمن  �لتجارة، في بد�ية  ل�أغر�ض  �لَورد في قطاع غزة  ٢- ُعرفت زر�عة 
١٩٩٨م. 

٣- تتركَّز زر�عة �لورد في بيت ل�هيا في �أقصى َشمال �لقطاع، وكذلك في رفح �أقصى جنوبه.

٤- حّققت زر�عة �لَورد في قطاع غزة في موسم �زدهارها خمسة وعشرين مليون دول�ر سنوياً.

نقلها بوساطة شاحناٍت  قبَل  يومين،  ة  �لورود بعد قطفها بمحلوِل مخصص، وبعد ذلك تحفظ في ثلاجات مدَّ تُعقم   -5
مخصصٍة، ومزودة بغرفٍة ُمبردٍة؛ كي تحافظ على نضارة �لزهرة �إلى حين وصولها �إلى �لبلد �لمستورد.

6 -  �لحروب �لمتعاقبة �لّتي يشنها �ل�حتلال على قطاع غزة.

- صعوبة تصدير محصول �لورد �إلى �لخارج.
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- تجريف �ل�حتلال ل�أر�ضي �لمز�رعين، وهدمه للبيوت �لبلاستيكية.

- تذبذب كمية �ل�أمطار وموجات �لصقيع.

7- �ـأ �عتد�ل جو قطاع غزة، ونوعية تربته، و�أر�ضيه �لساحلية �لمناسبة.

ب ـ خوفاً عليها من �لتلف، فهي تحتاج �إلى عناية خاصة.

ج ـ للمحافظة على نضارة �لّزهرة.

المناقشة والتحليل

صر�ر و�لتحدي.                  ب ـ �ل�أمل في حياة �أفضل. ١- �أ ـ �ل�إ

٢- �أ ـ  شبه �لورد في علو مكانته وقد �أحاطت به �ل�أور�ق بالملك �لذي يحيطه �لقادة و�لجنود.
  ب ـ شبه �لورد في تاأثيره على �لنفوس بالسفير �أو �لرسول �لّذي يحمُل رسائل �لمحبة و�لمودة.

٣ -  دعم �لمز�رع �لفلسطيني، وتشجيعه على زر�عة �لورد.

  مساعدة �لمز�رع على �ستصلاح �ل�أر�ضي �لّتي دمرها �ل�حتلال.

فتح �ل�أسو�ق �لعربية و�لعالمية �أمام مز�رعي �لورد.  

حساس بالسعادة، ويجدد �ل�أمل في �لحياة،  ٤- �أن ر�ئحة �لورود �لّزكية، و�ألو�نها �لساحرة �لجذ�بة ُيعطي ر�حة للنفس، ويعزز �ل�إ
نسان على �لتو�صل �ل�جتماعي مع �ل�آخرين. ويقوي قدر�ت �ل�إ

اللغة 

١ـ �أ ـ َوَسط.                 ب ـ َكلََّف.
٢ـ  -  ُرسل.          - َسنابل.        - َشر�يين.                 - َمعابر.

القواعد: المبتداأ والخبر

�لتّدريب �ل�أول

ة �سمي ة �ل د�أ�لجمل ت مب ر�ل �لخب

ه. شاأت رُُّده منذ نَ ف ظهُر َت �أديُب َي ُب�ل أدي � رُُّده�ل ف ظهُر َت َي

عيُش د�خله. ٌم خاٌص ي ال ٌمَع ال هَع عيُش د�خل ي

ُه ِصر�ٌع اتُ ي ُهَح اتُ ي ِصر�ٌعَح

�أطو�ر و �ل ب ري اُء َغ أدب � اُء�ل أدب � �أطو�ر�ل و �ل ب ري َغ

يل لَّ ال هارُهم ب منَ هارُه يلنَ لّ ال ب

هاِر نَّ و�ِر �ل ُهم َتحَت �أن لُ ي م َولَ ُه لُ ي هاِرلَ نَّ و�ِر �ل َتحَت �أن
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�لتّدريب �لثّاني

رم. نوعه�لخب

رزق١ بسُط �ل ةَي ي عل ة ف جمل

ُه د�ئٌم٢ وقُ ةَش ة �سمي جمل

مفردسلاٌح٣

شبه جملة )جار ومجرور(كالدو�ِء٤

ٌة5 ي مفردَوف

ٍة5 شبه جملة )جار ومجرور(كنخل

 �لتّدريب �لثّالث

١- نُوُر: خبر �لمبتد�أ مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.

َمرَتُعُه: مبتد�أ ثان مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، وهو مضاف، و�لهاء ضمير متصل مبني على �لضم في محل 
جر مضاف �إليه.

وخيٌم: خبر �لمبتد�أ �لثّاني مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، و�لجملة �ل�سمية )َمرَتُعُه وخيٌم( في محل رفع خبر 
�لمبتد�أ �ل�أول )�لظّلم(.

قبَل: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه �لفتحة �لظاهرة على �آخره، وهو مضاف.

َشجاعة: مضاف �إليه مجرور وعلامة جره �لكسرة �لظاهرة على �آخره، وشبه �لجملة )قبَل َشجاعِة( في محل رفع خبر �لمبتد�أ 
)�لر�أي(.

ٌل: خبر �لمبتد�أ مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره. �أوَّ

البلاغة: المقابلة

 �لتّدريب

حاربو� �أذلو� عزيز�ً،  سالمو� �أعزو� ذليلاً.

تكثر عند �لفزع،      تقّل عند �لطمع.

كدر �لجماعة،      صفو �لفرقة.

سّره وز�نه،           ساءه وشانه.

فلاس.  �أحسن �لدين و�لدنيا، �أقبح �لكفر و�ل�إ
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�لدرس �لخامس: �ل�ستماع و�لمحادثة: عمرو بن �لجموح

١- �لشهادة في سبيل �لله.

٢- "�إني لمشتاق �إلى �لجنة، �إني لمشتاق �إلى �لجنة".

٣- ندمه �لشديد على كل لحظة قضاها في �لشرك.

يمان بطعام حلو �لمذ�ق. ٤-  �أ. شبه �ل�إ

ب. شبه �لشهادة بشيء مادي تهو�ه �لنفوس وتتنافس من �أجل �لحصول عليه، وشبه �لمقاتلين بالطّيور.

أْعَرِج َحَرٌج َوَل� َعَلى �لَْمِريِض َحَرٌج" )�لفتح:١7(. أْعَمىٰ َحَرٌج َوَل� َعَلى �ْل� 5- قال تعالى: "لَّْيَس َعَلى �ْل�

6- �أن يحقق �لله �أمنيته ويرزقه �لشهادة.

7- شخصية طموحة، لم تتخذ من �لعذر ذريعة وسارت باإر�دة قوية لتحقيق غايتها.

القراءة: قصة )ثم عاد(

الفهم وال�ستيعاب

(         هـ-)×( (         د- ) ١- �أ- )×(           ب-)×(              ج-)

٢- �عتقاد�ً منها �أن زوجها قد يعود، وخشية �نتشار �لخبر بشكل ينعكس عليها وعلى �أطفالها سلباً.

ضافة �إلى جنين في بطنها. ٣- ستة �أطفال بال�إ

٤- لتبرئته �أمام نفسها، و�أمام �أول�دها، و�أمام �لمجتمع.

5- كانت تخدم في �لبيوت صباحاً، ثم تصنع بعض �لمعجنات ل�أحد مخازن �لحلويات مساًء.

6- عودة سليم بعد �أسبوع.

المناقشة والتحليل

١- نعلل ما ياأتي:

�أ- ل�عتقادها باأن �لزوج قد غادر لمهمة قصيرة، سيعود بعدها.

أنها حرمت من عطفه وحنانه، فقد ُولدت في غيابه. ب- ل�

آلة �لحادة دل�لة على وعورة �لطريق. ٢- �أ- شبهت �لزمن بال�

ب- شبهت �لعظام بخشب ُينخر.
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ألم. ٣- �أ. �لحزن و�لحسرة و�ل�

ب. مرضه �لشديد.

٤- �أ. مختلقة لرحيل �أبيهم �لمفاجئ �أعذ�ر�ً متعددة.

ب. حمدت �لله وشكرته على نعمته وفضله ورحمته �لتي شملها بها، وعوضها عن فقرها، وفرج كربتها.

ر�دة قوية، وتحملت مسؤولية تربية �أبنائها، �أما سليم  فقد �نسحب مستسلماً متخلياً عن مسؤولياته.  5- و�جهت فاطمة �لحياة باإ

6- عاد كالغريب وقد ذهبت عنه �لعافية، وتغيرت �أحو�له وملامحه، �أتى مريضاً مشلول�ً محمول�ً على نقالة، محتاجاً من يرعاه 
ويخدمه. 

7- مو�جهة �لحياة بشجاعة، وعدم �لياأس و�لقنوط من �لو�قع، وتحمل �لمسؤولية باأمانة وعدم �لتهرب منها. 

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم، مع تغليب جانب �لخير من باب �لبّر بالو�لدين. ٨- تترك �ل�إ

اللغة 

�أ- جمع وربط.

ب- عزم.

النّص الشعري/في المنفى

) (                   ج-)×(            د- ) �أ- )×(                    ب-)

٢- ذكريات �ل�أحباب �لجميلة. 

٣- تنقله �إلى ذكريات �لماضي �لسعيدة، و�إلى عهد �لجمال و�لحب في قريته.

٤- شوقه لثرى وطنه و�أحبته، طول �ل�نتظار، طيوف �لذكرى، سؤ�ل �لليل.

5- متى تشفى من �لشجن؟

6- صور �لوحشة بحيو�ن مفترس. 

7- �ل�أمل في �لعودة.

المناقشة والتحليل

١- صور �لشاعر �لغربة بعناكب معششة في نفوسهم، تمد خيوطها �لسود�ء في مناحي حياتهم كافة، وصورها بالصحر�ء 
�لقاحلة.

أنه صادق نابع من �لقلب. ٢- حب صامت �لنبرة ل� يحتاج كلاماً؛ ل�

٣-  �أ . �لّصفاء و�لنقاء وصدق �لمحبة، و�لشباب.

     ب . �لتعالي على �لحزن، و�ل�ستمر�ر فيه.
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     ج. �ل�نتظار �لطويل �لمفعم بال�أسى و�لحزن.

أم �لتي تهدهد على �أطفالها، وشبه �لذكرى  ٤-  �أ. شبه �لغربة بعناكب تمد خيوطاً سود�ء تسبب لهم �لحزن، وشبه �ل�أحلام بال�
بالطائر.

 ب. شبه �لليل باإنسان يساأل. 

 ج. شبه �ل�أمل باإنسان يد�عب .

5- ليؤكد حضور �للاجئين بين �أحبتهم و�إن بعدو�، فهم جزء ل� يتجز�أ من مسيرة �لنضال �لفلسطينية.

6- عاطفة �ل�أسى و�لحزن من �آل�م �لغربة، وعاطفة �لتفاؤل و�ل�أمل بالعودة.     

اللغة 

�لتّدريب �ل�أول

- و�أنّا نحن في �لمنفى نعيش بز�د ذكر�هم.

- و�أنّا ما سلوناهم.

- و�أنّا لم نزل في مركب �ل�أشو�ق نبحر صوب دنياهم.

�لتّدريب �لثّاني

- حرف �لنفي )لم(: لم �أزل حّيا، لم نزل في مركب �ل�أشو�ق.

- حرف �لنفي )ما(: ما سلوناهم، ما نسيناهم.

القواعد/ كان واأخواتها

�لتّدريب �ل�أول

ناسخم. فعل �ل ره�سمه �ل خب

ماً�بنيصار�أ معل

ز�لب �ت قاهرُةل َر�ل �أكب

يعمل�أخي�أصبحج

اتتد ُجها مؤسفٌةحو�دُث �لطرِقب ائ ت ن

د�ُنما �نفكه فسيحاً�لمي

اً�لمد�ُدصارو جاف
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�لتّدريب �لثّاني

ناسخم. فعل �ل ر �ل يهاخب تي جاء عل �لصورة �ل

ا١ً مفردحّي

ها شاسعٌة٢ جملة �سميةحقولُ

ةتتحمُل٣ ي عل ة ف جمل

زهاٍت٤ ن مفردمت

له5 شبه جملةمع �ل

 �لتّدريب �لثّالث

ما ز�ل �لِحْلُم سيدَّ �ل�أخلاِق.

تظّل �ل�أمهاُت صانعاِت �لمستقبِل.

صارت �لزهرتاِن متفتحتْيِن.

كان �لمسلموَن متّحديَن.    

 �لتّدريب �لر�بع

ها�لكلمة �إعر�ب

ا.�أكْن ره �أن ر تقدي ت ر مست اقص مجزوم وعلامة جزمه �لسكون، و�سم )�أكن( ضمي فعل مضارع ن

فتحة.مخوَف ه �ل ر )�أكن( منصوب وعلامة نصب خب

ُر ره نحن.نصدِّ ر تقدي ت ر مست فاعل ضمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، و�ل

اِت اق أنه جمع مؤنث سالم، ب � ه �لكسرة �لظاهرة على �آخره عوضاً عن �لكسرة ل ه منصوب وعلامة نصب مفعول ب
ا(. ر )صرن ة في محل نصب خب ي فعل ة �ل و�لجمل

فتح.ما ز�َل ني على �ل اقص مب �إعر�ب، ز�ل فعل ماٍض ن ه من �ل � محل ل ني على �لسكون ل ما: حرف نفي مب

�سم ماز�ل مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.�لمعلّم

ني نعت مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.�لفلسطي

ني على �لضم في محل جر عطاؤه ر متصل مب هاء ضمي د�أ مرفوع وعلامة رفعه �لضمة، وهو مضاف و�ل ت مب
ه. ي مضاف �إل

ة )عطاؤه عظيم( في محل عظيم �سمي ة �ل د�أ مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، و�لجمل ت مب ر �ل خب
ر ماز�ل. نصب خب
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البلاغة/ الفرق بين الطباق والمقابلة

�لتّدريب �ل�أول  

�أ- مقابلة.         

ب-مقابلة.  

ج- طباق.  

د- طباق.

هـ- مقابلة.

�لتّدريب �لثّاني

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. تترك �ل�إ

ملاء/ حذف حرف العلة من فعل ال�أمر المعتل ال�آخر ال�إ

�لتّدريب �ل�أول

أمر�لفعل �لمضارع�لفعل �لماضي � فعل �ل

�أعِطيعطي�أعطى

ما نمون ُمي �ن

�هِديهديهدى

�رُجيرجورجا

�لتّدريب �لثّاني 

�أ-�دُع �لله �أن يفرج كرب �لمسلمين. 

ب- �قِض بالحق ولو على نفسك.

ج- �سَع لعمل �لخير.
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�لدرس �لّسادس/ �ل�ستماع و�لمحادثة:  قصة �ختر�ع قلم �لحبر �لجاف

في �لثمانينيات من �لقرن �لتاسع عشر. . ١

يسيل �لحبر بطريقة غير منتظمة ُمسبِّباً حالًة من �لَفوضى عند �لكتابة على �لورق. . ٢

أقلام.. ٣ عندما ل�حظ �أن �لحبر �لمستخدم في �لمطابع يجف بسرعة، فحاول �ستخد�مه في صناعة �ل�

ل�أن حبر �لطباعة لم يكن يصب في ر�أس �لقلم.. ٤

طور ر�أس �لقلم بوضع كرة حرة �لحركة تسمح بتمرير �لحبر �إلى �لَمْنَفذ.. 5

في تشيلي.. 6

أقلام صنعت خصيصاً للاأثرياء باأغلفة باهظة . 7 أقلام �لجافة تصنع باأسعار متفاوتة تناسب �لجميع، حتى �أن بعض �ل�  ل�أن �ل�
�لثمن من �لعاج �أو �لذَّهب �أو �لماس.

شبه �لفكرة باإنسان ُيولد.. ٨

شخص مثابر، تحدى �لظروف ولم يغفل قيمة �لتعاون من �أجل �لوصول لهدفه.. ٩

لكترونية القراءة: الحرب ال�إ

الفهم وال�ستيعاب

١-  �أ. �لمجال �لكهرومغناطيسي، �لشبكة �لعنكبوتية.        ب. �لمباغتة، و�لحر�سة، و�ختر�ق �أجهزة �لر�د�ر.

    ج. �لتحكم �ل�آلي، و�ل�أشعة فوق حمر�ء.

أيّة هجمات �إلكترونية.     د. �متلاك قدر�ت هجومية و�أخرى دفاعية قادرة على �لتصدي ل�

٢- نظم �لمر�قبة، �لكشف، توجيه �ل�أسلحة، �لخد�ع، �لسيطرة.

نذ�ر �لمبكر لكشف �أي �ختر�ق معاٍد. ٣- في �لمجال �لجوي: �ستخد�م طائر�ت �ل�ستطلاع و�ل�إ

رسال فيها. في �لمجال �لبري: �إرباك غرف عمليات �لعدو ومر�قبتها و�لتنصت عليها ومعرفة تردد�ت �ل�إ

ألغام و�لغو�صات �لمعادية. في �لمجال �لبحري: �ستخد�م �لغو�صات �لبحرية لرصد �ل�

ير�ني، وكذلك مهاجمتها لنظام �لدفاع  لكتروني على �أجهزة �لتخصيب �لنووي �ل�إ أمريكية �ل�إ ٤- هجوم �لول�يات �لمتحدة �ل�
�لجوي �لصربي.

نترنت(. 5- �أ. ل�أن معظم �لقو�ت �لعسكرية مرتبطة بشبكات حاسوبية، ومتصلة )بال�إ

لكتروني �أكثر من �لتفوق �لعددي. أنها �عتمدت على �لتفوق �ل�إ    ب. ل�

المناقشة والتحليل

�لسيطرة على �لدول �ل�أخرى باختر�ق �أنظمتها �لمعلوماتية �لمختلفة �لمتمثلة في: �ل�أنظمة �لمالية، �لخدمات �ل�أساسية، . ١
�لبيانات �لسرية .

نها يمكن �أن تكون نقطة ضعف . ٢ �لتقنية �لحديثة سلاح ذو حدين؛ بقدر ما تحمل من منافع، وما توفر من وقت وجهد فاإ
وثغرة لتسلل �لعدو، وهذ� يعتمد على كيفية �ستثمارها.
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لكتروني فهو �لحكم في �لصر�ع، فرجال �لحرب هم رجال �لتكنولوجيا، وطبيعة �لحياة في هذ� �لعصر . ٣ �أهمية �لتفوق �ل�إ
تتطلب توظيف �لتكنولوجيا و�ستثمارها للمصلحة �لعامة.

�ل�عتماد على �لحقائق �لعلمية، و�لبعد عن �لعو�طف، قلة �لصور و�ل�أخيلة، وضوح �للغة وسهولتها ودقتها.. ٤

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم.. 5 تترك �ل�إ

�لحرب �لتقليدية: تتطلب مقدر�ت عددية وتجهيزية باهظة �لتكاليف، ومسرحها �لبر و�لبحر و�لجو، ويذهب ضحيتها . 6
ملايين �ل�أرو�ح، �أما �لحرب �ل�لكترونية: فمسرحها �لمجال �لكهرومغناطبسي وميد�نها �لشبكة �لعنكبوتية، وتحتاج �إلى 

رجال خبر�ء في �لبر�مج و�أنظمة �لمعلومات، و�لنتيجة لصالح �لمتقدم تكنولوجيا فقد يهزم جيش بكامله بنقرة زر. 

اللغة 

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. ١- تترك �ل�إ

٢- �أ. تعطل.                    ب. يتسلل/ يتو�رى.                ج. معاٍد.

النّص الشعري: قوة العلم

الفهم وال�ستيعاب

آتية بما يناسبه من �لنّص: ١- نكمل �لفر�غ في �لجمل �ل�
�أ- بالعلم.       ب- صادق �لهمة.  ج- �ل�أمم.

٢- �إلى �لقلم  )�أهل �لعلم(.
٣- �لتقدم و�ل�زدهار و�كتشاف خير�ت �ل�أرض.

٤- لنشر �لعلم و�ل�أخلاق، فهي �ل�أساس �لذي يرتكز عليه �لعلم.
5- بالمو�عظ.     

6- �أهل �لعلم، وهم معلمو �لناس �لعلم �لنافع  و�ل�أخلاق �لقويمة. 

7- �لفضائل �لتي تمسكو� بها في حياتهم، و�لعلوم �لتي خلفوها.

الفهم وال�ستيعاب

١-  �أن �لعلم مصدر قوة �ل�أمم، وطريق �زدهارها.
٢- �أ. �لمكانة �لرفيعة للمتعلم.               ب. �لجهل.

٣-  �أ. �لبيت �لثّالث، و�لحادي عشر.        ب. �لبيت �لخامس عشر.
٤- �أ. شبه �لفوز بالثمر �لذي ُيجنى.          ب- شبه �لعلم بالحديقة �لمليئة بال�أزهار.

5- �لبيت �لسابع.

6- �نتشار �لعدل، �زدهار �لمجتمع، مو�كبة �ل�أمم �ل�أخرى، �كتشاف خير�ت �ل�أرض، تسهيل حياة �لبشر.

نه يدمر �لشعوب  7- �لعلم �لصالح يعود بالخير على �ل�أمم، ويكون وسيلة لنشر �لعدل، �أما �لعلم �لمتجرد من �لفضائل، فاإ
وينهب مقدر�ت �ل�أمم.
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القواعد: كاد واأخواتها

�لتّدريب �ل�أول

�أ- جملة فعلية.            ب-كان و�أخو�تها.            ج-�لماضي.

�لتّدريب �لثّاني

ناسخم. فعل �ل ره�سمه �ل خب

ا�أ ينطفق ن �ث يخصفان�ألف �ل

اأوشكب اف ره �أن ر تقدي ت ر مست �أن �أصرخضمي

د�أت ج �أمطارب تساقط�ل ت

�أرض�أخذتج تهج�ل ب ت

لهعسىد فتح�ل �أن ي

 �لتّدريب �لثّالث

اقص�لفعل امن ت

رياح تهب مساءً.شرع بات.شرعت �ل ا �لطي ن ه ل ل شرع �ل

ادي .�أخذ ري نفذون مشروعهم �ل ة ي ب ل طّ �أخذ �لمريض �لدو�ء.�أخذ �ل

 �لتّدريب �لر�بع

ها�لكلمة  �إعر�ب

فتح.شرع ني على �ل اقص مب فعل ماٍض ن

ة ب ل طّ �سم شرع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.�ل

عّدون  ني في محل رفع ي ر متصل مب نون، وو�و �لجماعة: ضمي بوت �ل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ث
ر شرع. ة )يعدون( في محل نصب خب ي فعل ة �ل فاعل، و�لجمل

اقص مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.يكاد فعل مضارع ن

ها ت ر متصل زي هاء: ضمي زيت: �سم يكاد مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، وهو مضاف و�ل
يه. ني في محل جر مضاف �إل مب

ره هو، يضيء ر تقدي ت ر مست فاعل ضمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره، و�ل
ر يكاد. ة )يضيء( في محل نصب خب ي فعل ة �ل و�لجمل
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�لدرس �لسابع:  �ل�ستماع و�لمحادثة: �لدين �لمعاملة

�أن يكشفو� للناس عن عيوب �لبضاعة �إن وجدت.. ١

�ليهودي.. ٢

خرج باحثاً عن �ليهودي؛ ليرد عليه ماله.. ٣

أنه لم يكن مسلماً.. ٤ ل�

أنه تحمل مشاق �لسفر باحثاً عنه ليطلعه على عيب �لثوب، وقد �أعطاه في حقيقة �ل�أمر در�هم مزيفة.. 5 ل�

بسبب �أمانة �لتاجر �لمسلم.. 6

ا َيِعُظُكم . 7 أَمانَاِت �إِلَىٰ �أْهِلَها َو�إَِذ� َحَكْمُتم َبْيَن �لنَّاِس �أن َتْحُكُمو� بِالَْعْدِل �إِنَّ �للََّه نِِعمَّ و� �ْل� قال تعالى: "�إِنَّ �للََّه َياأُْمُركُْم �أن تَُؤدُّ
بِِه �إِنَّ �للََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًر�".)�لنساء:5٨(

سلام خير سبيل لنشره.. ٨ �ل�لتز�م باأخلاق �ل�إ

القراءة: الفساد معول يهدم المجتمع

الفهم وال�ستيعاب

(                      ج. )×( (                               ب. ) ١- �أ.  )

د�رية، �أو �لوظيفية؛ ملحقاً �لضرر �لعام بال�أمة. ٢- �ل�ستغلال غير �لقانوني للسلطة �لسياسية، �أو �ل�إ

آثار �لسيئة �لناتجة عن �ل�أزمات و�لكو�رث  ٣- �أسباب دينية، تتمثل في ضعف �لو�زع �لديني، �أسباب �جتماعية، تظهر في �ل�
�لتي تلحق بالمجتمع، �أسباب سياسية، تتمثل في ضعف تطبيق �ل�أنظمة و�لقو�نين.

أفر�د، نشر �لوعي، �لقدوة �لحسنة. ٤- �لرقابة �لذ�تية، سن �لتشريعات و�لقو�نين، تضافر جهود �ل�

أفر�د و�لجماعات منتبهين متيقظين لهذه �لظاهرة �لخطيرة، ولنتائجها �لسلبية. 5- تجعل �ل�

أفر�د، وتر�جع �ل�قتصاد �لمالي و�لنمو �لمعرفي، و�نتشار �لفقر و�لبطالة. 6- تدني قدر�ت �لدول و�ل�

المناقشة والتحليل

١-  �أ. ضرورة ملاحقة �لفاسدين، وعدم �لتهاون في محاسبتهم.

ب. سرعة �نتشار �لفساد.

أثرة )حب �لذ�ت(. ج- �ل�
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صلاح يتطلب �لعمل �لجاد وتضافر �لجهود. د- �ل�إ

٢- �أ. شبه �ل�أمل ببذور تُغرس.

نسان يتفشى في �لمجتمع.    ب. شبه �لفساد بورم خبيث في جسم �ل�إ

٣- �أ. مسؤول يستخدم سيار�ت �لمؤسسة لتلبية حاجات �أسرته.

    ب. موظف يبتز مو�طناً مقابل تسهيل خدمة حكومية.

أقارب في �لوظائف �لحكومية، وتفضيلهم على من هم �أجدر بها.    ج. تعيين �ل�

أفر�د و�لجماعات. ٤- لتدلل على خطورة �نتشار �لفساد على �ل�

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. 5- تترك �ل�إ

صلاح من تلقاء نفسه في كل وقت، فيظل �لفرد حارساً �أميناً على مصالح �أمته،  لهية: تجعل �لفرد يتمثل قيم �ل�إ 6- �لرقابة �ل�إ
أفر�د متيقظين دوماً على خطورة �لفساد �لذي يستحق فاعله �لعقاب. آلية: تبقي �ل� و�أما �لرقابة �ل�

اللغة 

جمع �لتكسير: مو�عيد، حقوق، �أعماق.. ١

جمع �لمؤنث �لسالم: �أزمات، مؤسسات، طبقات.. ٢

جمع �لمذكر �لسالم: �لفاسدين، �لمخالفين، منتبهين.. ٣

النّص الشعري/ خجلُت وربِّ البيت

الفهم وال�ستيعاب

) (                 ب. )×(               ج. )×(               د. ) ١- �أ.  )

٢- �لفرقة وصر�عات �ل�أخوة، �نتشار �لظلم، �لبعد عن �لدين.

٣- وجوه كئيبة متجهمة.

٤- �لبريء يقبع في �لسجن، و�لظالم ينعم بالحرية يصول ويجول.

5- جرح في جسده، وجرح في قلبه ووجد�نه. 

6- يتساءل عن �أسباب �لخلاف و�لصر�ع و�لعد�وة بين �ل�أخوة، و�ل�أمة على �أبو�ب تحرير �أوطانها، كما يتساءل �لشاعر �إلى 
متى �لبقاء في مؤخرة �لّصفوف، و�لسير في ذيل �ل�أمم و�لشعوب، وكذلك تضييع قومه لطريقهم �لقويم، وسيرهم في طريق 

�لخسر�ن و�لضلال، متناسين لهدفهم فاقدين ل�نتمائهم.
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المناقشة والتحليل

١- �ل�أفكار �لرئيسة:

�أحو�ل �ل�أمة متبدلة مخجلة. 	 

�ستنكار وشجب لما حل بال�أمة. 	 

تساؤل�ت مؤلمة. 	 

دعوة للوحدة وصدق �ل�نتماء.	 

٢- �أ. �لبيت �لسادس )وكم حرة صاحت ...(.

   ب. �لبيت �لتاسع )�أخي ما دها عينيك ...(.

٣- �أ. شبه �لنظر�ت باإنسان حير�ن.

أمة بالرو�بي �لجدباء.     ب. شبه  حال ضعف �ل�

٤-  �أ. �لفرقة و�لخلاف.

    ب. غياب �ل�أمن، و�نتشار �لخوف.

خوة.    ج. صر�ع �ل�إ

5- �لتاأكيد على خجله من سوء حال �لعرب.

6- قديماً كانو� كالجسد �لو�حد تنبض قلوبهم نبضاً مشتركاً، و�ل�آن �أنهكتهم �لصر�عات و�ل�أحقاد، و�أصبحو� دول�ً متناحرة 
متفرقة.

اللغة 

�أ- د�ٍن.            ب-َحْيرى.          ج- �لر�بية.         د- شرط
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القواعد: اإن واخواتها

�لتّدريب �ل�أول

ناسخ ره�سمه�لحرف �ل خب

اَة�إنَّ مدرسٌة�لحي

ماِل�لسعادَة�أنَّ في جمِع �ل

ٌح�أحَدهمكاأنَّ شب

اَسلكنَّ ن متسابقون�ل

يَت نساَنل �إ ٌر�ل ِب َت ْع ُم

علَّ هاء(ل ر متصل)�ل فيُقضمي ي

َد�أنَّ ي ٌر �لسع ِب ت ْع ُم

ّشقيَّ�أنَّ عٌب�ل رُُه ت مصي

�لتّدريب �لثّاني

الصوابالخطاأم.

سبٌبسببًااأ

العامليِنالعاملانب

ناجحاِنناجحيِنج

اأباكاأبوكد

 �لتّدريب �لثّالث

�إنَّ �لطّالباِت مؤدباٌت، لم تزل �لطّالباُت مؤدباٍت.	 

�إّن �لمعلّمتْيِن تعرفان �لحّق، باتت �لمعلّمتان تعرفان �لحّق.	 

�إّن �لعلَم فو�ئُدُه كثيرٌة، يظُل �لعلُم فو�ئُدُه كثيرٌة.	 
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 �لتّدريب �لر�بع

ها�لكلمة �إعر�ب

فتحة �لظاهرة.�لفساد ه �ل �سم �إّن منصوب وعلامة نصب

ر �إّن مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة.ورٌم خب

اأتي ر ي ت ر مست فاعل ضمي ثقل، و�ل �ل �لمقدرة منع من ظهورها  �لضمة  فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه 
ر هو.  تقدي

�إعر�ب.ليت ه من �ل � محل ل فتح، ل ني على �ل حرف تمّن ونصب مب

فتحة �لظاهرة.�لجر�ح ه �ل �سم ليت منصوب وعلامة نصب

َك  اإنَّ ني ف ر متصل مب �إعر�ب، و�لكاف: ضمي ه من �ل � محل ل فتح، ل ني على �ل �إنَّ حرف توكيد ونصب، مب
فتح في محل نصب �سم �إنّ. على �ل

ر �إّن مرفوع وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة.شمٌس خب

البلاغة/ تدريبات على الطباق والمقابلة

�لتّدريب �ل�أول

مقابلة )يقربون �لخير، يبعدون �لشر(.. ١

طباق )جميعاً، شتى(.. ٢

مقابلة بين شطري �لبيت �لشعري.. ٣

مقابلة )كان قبح �لجور يسخطها، �أصبح حسن �لعدل يرضيها(.. ٤

طباق )نهي، �أمر(.. 5

�لتّدريب �لثّاني

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. تترك �ل�إ

ملاء ال�إ
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اأخطاء شائعة 

�لصو�ب�لخطاأ

تي ِت�أن �أن

�أنكي ِكل أن � ل

جهدِكجهدكي

�أحبُّ�أحبو

لِكمثلكي مث

تي ل لِتق ق

يِكعليكي عل

ساأسمُعساأسمعو

نصيحتِكنصيحتكي

فهذهفهذهي

ِك�أحبكي �أحب

تكي ب تِكطال ب طال
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�لدرس �لثّامن/�ل�ستماع و�لمحادثة:�أدب �لفكاهة

�لميل لخبر�ت معرفية محددة بغرض �إثارة �لضحك و�لتسلية.. ١

 �إمتاع �لقارئ وتسليته، حاملة في طياتها رسالة نقدية �إصلاحية تصريًحا �أو تلميًحا.. ٢

�لموهبة �ل�أصيلة، �لذكاء، �لنظرة �لثاقبة.. ٣

�أشعب و�أبو دل�مة.. ٤

�أ- شبه �لحياة باإنسان عابس.. 5

ب- شبه �لفكاهة باإنسان لبق.

نسان على نمط و�حد من �لجدية في حياته كلها، بل عليه �أن يروح عن نفسه بما هو مباح من �لتسلية و�لر�حة.      6- �أل� يبقى �ل�إ

7- �لبخلاء: للجاحظ ، �أخبار �لحمقى و�لمغفلين: ل�بن �لجوزي.

القراءة/ مواقف وطرائف

الفهم وال�ستيعاب 

١- �أ- )×(                  ب- )×(               ج-  )×(            د-  )×(

٢-  بسبب تاأدب �لرجل في وصف و�لده، حيث بّين �أّن رقاب �لناس تخضع له طو�عية، ففهم و�لي �لشرطة من ظاهر �لبيتين 
�أنه شجاع مقد�م.

٣- ل�أن �أحدهما تمنى قطيع ذئاب يرسلها على غنم صاحبه  فلا تترك منها شيئاً. 

٤- �أن ُيحكِّما �أول من يطلع عليهما.

5- قاَل: "�أَضُعها ِمْن َبعيٍد، َفاأشيُر َعليها بِاللُّْقَمِة".

أنه ضّيق على �أهله في معيشتهم، وحرمهم مباهج �لحياة. 6-ل�

المناقشة والتحليل

١- �أ. طول �لطريق.                    ب. �لبخل �لشديد. 

٢- �ل�أدب خير نسب �لفتى. 

٣- �أ- شبه �لدرهم باإنسان عزيز ل� ُيهان ول� ُيذل.
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   ب- شبه �لحز في قطعة �لجبنة بجدول �لماء.

٤- �لطرفة �ل�أولى: �ل�أدب خير نسب.

�لطرفة �لثّانية: �لحماقة تضر بصاحبها.

�لطرفة �لثّالثة: �لبخل ظلم للنفس و�ل�أهل.

جابة للطالب وتقدير �لمعلّم. 5- تترك �ل�إ

سر�ء:٢٩( ْحُسوًر�". )�ل�إ 6- قال تعالى: "َوَل� َتْجَعْل َيَدَك َمْغلُولًَة �إِلَىٰ ُعُنِقَك َوَل� َتْبُسْطَها كُلَّ �لَْبْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما مَّ

جابة للطالب. 7- تترك �ل�إ

اللغة 

نِْعمات، �أنُْعم، نَِعم. 

�أْزقاق، ِزقاق.

�أُدم. 

َحْمقى، ُحْمق.

القواعد/تدريبات على اإن واأخواتها

�لتّدريب �ل�أول

ناسخم. ره�سمه�لحرف �ل خب

و�سع ربك�إّن�أ

تضيق�أخلاقلكنَّب

بسمةلعلَّج غرد�ل ت

يسان كاأنَّ د �أهدى ن

ا(ليته ر متصل )ن تقنضمي ن

�لتّدريب �لثّاني

�أ- يسري.                ب- �أسوٌد.                ج- طريُقنا.          د- في �لملعب.

هـ- غير صاٍف.      ز- قلوبهم متحابة.
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 �لتّدريب �لثّالث

 �لجمع �لمذكر: �إّن  �لمعلّميَن حريصون على مصلحة �أبنائهم.
�لجمع �لمؤنث: �إّن �لمعلّماِت حريصاٌت على مصلحة �أبنائهن.

 �لتّدريب �لر�بع

ها�لكلمة �إعر�ب

َك  لَّ ع ر متصل ل �إعر�ب، و�لكاف ضمي ه من �ل � محل ل فتح، ل ني على �ل رجٍّ ونصب مب علَّ: حرف ت ل
علَّ.  فتح في محل نصب �سم ل ني على �ل مب

اخٌع  عّل مرفوع، وعلامة رفعه �لضمة �لظاهرة على �آخره.ب ر ل خب

ِن نى.�أحمقْي ه مث أن � اء؛ ل ي ه �ل �سم �أنَّ منصوب، وعلامة نصب

ا ني على �لسكون، في محل �صطحب ر متصل مب ين ضمي ن �ث فتح، و�ألف �ل ني على �ل فعل ماٍض مب
ر �أنَّ. ا( في محل رفع خب ة )�صطحب ي فعل ة �ل رفع فاعل، و�لجمل

ر�حو� ني على �لسكون، في محل �ست ر متصل مب ني على �لضم، وو�و �لجماعة: ضمي فعل ماٍض مب
ر �أنَّ. ر�حو�( في محل رفع خب ة )�ست ي فعل ة �ل رفع فاعل، و�لجمل

ملاء/مراجعة عامة ال�إ

١- �لمعتصم ر�ئد فكرة جمعيات �لرفق بالحيو�ن.

٢- �لرفق بالحيو�ن، �ستشارة ذوي �لخبرة، على �لحاكم �أن يتفقد �أحو�ل �لرعية.

٣- يروي: لم يرِو �لتاريخ �أبشع من �لمجازر �لتي �رتُِكبت بحق �لشعب �لفلسطيني.

    يسقي: ليسِق �لشباب ثرى �لوطن بدمائهم �لّزكية.

٤- �رتو، �دُع، �سِق، ُعد.

رو�.   �أ- �لطّلبة حلّو� و�جباتهم ولم ُيَقصِّ

       ب- طالبو �لعلم نجحو�.

      ج- �أنِت لم تهملي در�ستِك.


