
 

 

 

 

 

  

 8102/8102مدرسة المقداد بن األسود المتوسطة للبنين     الفصل الدراسي األول 

 تدريبات على كفايات الصف السادس 
 عبد الفتاح أمير عباس 

 غادة محسن

 18 /18 /0441 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 : مقدمة 

َ، َنْحَمُدهُ وَ إ  نَْستََعينُهُ َونَْستَْغَفُرهُ، َونَعُوذُ َباهللَ َمْن ُشُروَر أَْنفَُسنَا َوَمْن َسي َئَاَت أَْعَماَلنَا، َمْن َيْهَدَه للاُ نَّ الَحْمَد ّلَِلَّ

ًدا َعْبُدهُ أَشْ فَََل ُمَضلَّ لَهُ، َوَمْن يُْضَلْل فَََل َهاَدَي لَهُ، َوأَْشَهُد أَن َّلَّ إَلَهَ إََّلَّ للاُ َوْحَدهُ ََّل َشَريَك لَهُ، وَ  َهُد أَنَّ ُمَحمَّ

 َوَرُسولُهُ، َصلَّى للاُ َعلَْيَه َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َوَسلََّم تَْسَليماً َكثَيًرا

 . أما بعد 

فإن الهدف امتَلك الطالب للكفاية امتَلكا سلوكيا نطقا واستماعا وكتابة  ويصل لذلك بالتدريب        

يتقنها ، وليس الهدف اإلجابة عن أسئلة الكتاب أو حفظها فهي وسيلة العملي والممارسة العملية حتى 

لتحقيق غاية ، ولذلك يأتي التقويم النهائي ليقيس القدرة على الممارسة الفعلية للمهارة والكفاية اللغوية التي 

 ملء فراغات الكتاب بجهد وعمل غيرك ، فعملتدرب عليها الطالب ، فَل تضيع وقتك وجهدك ومالك في 

 .الطالب هو المرجو ليستطيع التطبيق في اَّلختبار والحياة 

استماع وتحدث يتدرب عليها الطالب في الصف مع المعلم وتدخل في (  1)الكفاية التي تبدأ برقم واحد    

( نصف العام ) 1الكتابي ـ ف) التقويم البنائي اليومي المستمر وَّل يختبر فيها الطالب في التقويم النهائي 

 ( .آخر العام  ) 2وف

كفاية القراءة والمشاهدة وتدور حول النصوص القرآنية والحديث والشعر (  2) الكفاية التي تبدأ برقم  

والنثر والقصة ويتدرب الطالب على الغرض الرئيس والفكرة الرئيسة والثانوية ومعاني المفردات وفهم 

هي للتدريب أما التقويم النهائي لها فالفقرة و. النص من خَلل تساؤَّلت أو من خَلل الرأي  وإثراء النص 

 .والنص خارجي لقياس الكفاية ومدى تحقق المعيار لدى الطالب 

 .ـ َّل يقاس حفظ الطالب إلجابات الكتاب إنما قدراته اللغوية واألسلوبية وملكاته اإلبداعية 

َلء والخط والتعبير والتقويم ى مهارات النحو واإلميتم تدريب الطالب عل(  3) الكفاية التي تبدأ برقم  

النهائي لها يدور حول مهارات الضبط والصحة والسَلمة النحوية والكتابية وفق القواعد التي تدرب عليها 

. 

 .وفي المذكرة تطبيق للتقويم النهائي  وأسلوب تقويم الطالب والمهارات التي سيتضمنها اَّلختبار  

 .باد وفق للا الجميع لما فيه خير البَلد والع

 والسَلم عليكم ورحمة للا وبركاته
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 : السؤال األول 

 . حيدد من جمموعة خيارات عبارة وردت يف النص تشري إىل داللة مقدمة إليه  )  3ـ2الكفاية 

 (ـ خيتار من جمموعة دالالت ما يناسب عبارة مقدمة إليه وردت يف النص 

 . (يف مجلة مفيدة  يستخلص الغرض الرئيس للنص)  1ـ2الكفاية 

 :تايت الكرةمة أو ادحدي  الشري  أو الببارة    م أييب عن األسللة ال ي تلياا آلاقرأ ا

 : السؤال األول 

: تاي رسول هللا  أي البمل أفضل؟ قال: سألُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قلتُ : روى الشيخاِن عن عبدهللا بن مسبوٍد هنع هللا يضر  قال"ـ 
 -البخاري )؛ ((اجلااد يف سبيل هللا: )) م أي؟ قال:   قلت(( م ِبرُّ الوالدينِ : )) م أي؟ قال:   قلت((على ميقاهتا الصالة))

 (.57حدي   -مسلم /  725حدي  

 ( 1)           :من الببارات التالية ( الصالة يف أول وقتااأمهية )الببارة ال ي تدل على  -1

 .مل أفضل؟تاي رسول هللا  أي الب: قلتُ  -أ

 . (( م ِبرُّ الوالدينِ : ))قال -ب

 ".((الصالة على ميقاهتا: ))قال -ج

 .((اجلااد يف سبيل هللا: ))قال -د

 ( 1)                       (( م ِبرُّ الوالدينِ : ))قال"  :  اآليت لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .  التذلل للوالدين الرتغيب يف  -أ

 . الببد املنزلة البالية عند هللا بهبر الوالدين يبلغ  -ب

 . نصح الوالدين ادح  على  -ج

 شكر الوالدينادح  على  -د
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 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

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

 :السؤال الثاين 

  ((هل لك أحٌد ابليمن؟: ))أن ريالا هاير إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اليَمن  فقال: روى أبو داود عن أيب سبيٍد اخلدري( 2)
حدي  )؛ ((اريع إلياما فاستأذهنما  فإن أِذان لك فجاهد  وإال فبَـرَّمها): )ال  قال:   قال((أِذان لك؟: ))أبواي  قال: قال

 (.2225حدي   -صحيح أيب داود لأللباين ( )صحيح

 (1):من الببارات التالية ( ويوب موافقة الوالدين على اجلااد والسفر)الببارة ال ي تدل على  -1

 ((هل لك أحٌد ابليمن؟: ))فقال -أ

 . (فاستأذهنما اريع إلياما: ))قال -ب

 ".((فإن أِذان لك فجاهد  وإال فبَـرَّمها -ج

 .أن ريالا هاير إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اليَمن -د

 ( 1)   ((اريع إلياما فاستأذهنما  فإن أِذان لك فجاهد  وإال فبَـرَّمها)): " اآليت   لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   اجلااد يف سبيل هللا ب يف الرتغي -أ

 . الرتغيب يف السفر مع الوالدين  -ب

 .  ادح  على مراقة الوالدين يف كل األحوال  -ج

  ورضامها نوالديالغري موافقة حيرم اجلااد والببد ب -د

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)                   .    ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

............................................................................................. 
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 :السؤال الثال  

تاي رسول هللا  إن يل ماالا : أن ريالا قال: روى ابن مايه عن يابر بن عبدهللا( 3)
ا  وإن أيب يريد أن جيتاح  حدي  )؛ ((أنت وماُلَك ألبيك: ))المايل  فق( أيخذ)وولدا

 (.1577: صحيح ابن مايه لأللباين حدي ( )صحيح
 ( 1)           :من الببارات التالية ( لألب أن أيخذ من مال ابنه وقت ادحاية والضرورة )الببارة ال ي تدل على  -1

اتاي رسول هللا  : الق -أ  إن يل ماالا وولدا

 مايل( أيخذ)وإن أيب يريد أن جيتاح  -ب

 تاي رسول هللا : أن ريالا قال -ج

 ((أنت وماُلَك ألبيك: ))فقال -د

 ( 1)                       ((أنت وماُلَك ألبيك)): قال: " اآليت   لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   لألب ادحق يف السطو على مال ابنه دون إذنه -أ

 . ال عند ادحاية من مال ابنهلألب حق النفقة وأخذ امل -ب

 .  لألب أن أيخذ مال ابنه كله  -ج

 .لألب أن يتحكم يف  راتب ابنه  -د

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

............................................................................................. 
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 :السؤال الرابع 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحدُ : قال سبحانه ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانا ِإمَّا يـَبـْ َُما ﴿ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْبُبُدوا ِإالَّ ِإتايَّ ََ مُهَا َأْو ِكاَلمُهَا َفاَل تـَُقْل 
َُما قـَْوالا َكِرةماا ُأفٍ  وَ  ََ َاْرمُهَا َوُقْل  َُما َيَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل َربِ  اْرَْحُْاَما َكَما رَبَـَّياين َصِغرياا * اَل تـَنـْ ََ رَبُُّكْم َأْعَلُم * َواْخِفْض 

 [.27 - 23: اإلسراء] َغُفوراا   ِبَا يف نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصادحِِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلأْلَوَّاِبنيَ 

 ( 1)           : آلتية ا اآلتايت من ( َذلِيالا َرْْحَة ِمْنك ِِبَِما لوالديكوَُكْن )ال ي تدل على اآلية  -1

 َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانا  -أ

َُما َيَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَةِ  -ب ََ  َواْخِفْض 

 يف نـُُفوِسُكمْ  رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَا -ج

هُ  -د  َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْبُبُدوا ِإالَّ ِإتايَّ

َُما ُأف ٍ : ))اآليت    تباىللقوله الداللة الصحيحة  -ـ  2 ََ  ( 1)                       ((َفاَل تـَُقْل 

 .ال تؤذمها أدىن أذية -أ

 . كالما خشنا  وتكلماماتزيرمها  ال -ب

 .  زنعلى الببد عن ادحادح   -ج

 . الوالدين رعايةادح  على  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              يف مجلة مفيدة    ةالسابق لآلتايت الكرةمةـ أستخلص الغرض الرئيس 

............................................................................................. 
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 : ال اخلامس السؤ 

َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناا َوِإن َياَهَداَك لُِتْشِرَك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْبُاَما إِ } يَلَّ َمْرِيُبُكْم فَأُنـَبِ ُلُكم ِبَا ُكنُتْم َوَوصَّيـْ
 [.5: البنكبوت]{ تـَْبَمُلونَ 

 
َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ْحََ }   [.11: لقمان]{ َلْتُه ُأمُُّه َوْهناا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ َوَوصَّيـْ
 ( 1) :من الببارات التالية ( يف غري مبصية طاعة الوالدين  ويوب)الببارة ال ي تدل على  -1

 لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْبُاَما َوِإن َياَهَداَك لُِتْشِرَك يب َما -أ

 . ((َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ )) -ب

 ".((َْحََلْتُه ُأمُُّه َوْهناا َعَلى َوْهنٍ )) -ج

 .((فَأُنـَبِ ُلُكم ِبَا ُكنُتْم تـَْبَمُلونَ )) -د

 ( 1)                       ((يل َوِلَواِلَدْيكَ َأِن اْشُكْر ))"  :  تباىل لقوله الداللة الصحيحة  -ـ  2

 ((اَل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق يف َمْبِصَيِة اَّللَِّ َعزَّ َوَيلَّ ))  -أ

 . أن اشكر لي نعمة اإليمان ، وأن اشكر لوالديك نعمة التربية -ب

 . إن للحسنة ثوابًا ، وإن للسيئة عقاباً  -ج

 .اإلحسان للوالدين يف كل األحوال  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2.  )  يف مجلة مفيدة    لكل آية من اآليتني السابقتنيـ أستخلص الغرض الرئيس 

............................................................................................. 
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 :السؤال السادس 

ُ َعْنهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّم  -َياَء ريل إىل َرُسول اَّللَِّ : قال عن أيب هريرة َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى اَّللَّ
:  مَّ َمْن؟ قَالَ : قال(( أُمُّكَ : ))تاي َرُسول اَّللَِّ َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُْسِن َصَحاَب ِي؟ قال: فقال
 .تـََّفق َعَلْيهِ مُ (( َأبُوكَ : )) م َمْن؟ قال: قال(( أُمُّكَ : )) م َمْن؟ قال: قال(( أُمُّكَ ))
 ( 1)   :من الببارات التالية (  لألم زيادة على حق األب ثالثة أضعاف)الببارة ال ي تدل على  -1

 تاي َرُسول اَّللَِّ َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُْسِن َصَحاَب ِي؟: فقال -أ

 ((َأبُوكَ : )) م َمْن؟ قال: قال -ب

 ((ُأمُّكَ : )) م َمْن؟ قال: قال(( ُأمُّكَ )):  مَّ َمْن؟ قَالَ : قال(( ُأمُّكَ : ))قال -ج

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َياَء ريل إىل َرُسول اَّللَِّ  -د  َصلَّى اَّللَّ

 ( 1)        (( َأبُوكَ : )) م َمْن؟ قال: قال  (("  :  اآليت لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .رضا الرب يف رضا الوالدين -أ

 . املنزلة البالية عند هللا املسلم بهبلغ ي األببر  -ب

 .برب أبيه والتلط  به  واإلحسان إليه اإلنسان مأمور -ج

 بناء أسرة متماسكة -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

............................................................................................. 
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 : السؤال السابع 

ُ َعْنُه عن النيب  ُ َعَلْيِه َوَسلَّم  -عن أيب هريرة َرِضَي اَّللَّ َرِغَم : ))قال -َصلَّى اَّللَّ
َأَحُدمُهَا َأْو   -الِكرَبِ  أَْن    مَّ َرِغَم أن    م َرِغَم أن  َمْن َأْدَرَك أَبـََوْيِه ِعْندَ 

 ( وذل خسر = َرِغَم أن ) .رواه ُمْسِلمٌ (( فـََلْم َيْدُخِل اجلَنَّةَ  -ِكَلْيِاَما 
 ( 1)           :من الببارات التالية ( يكون ذليالا صاغراا أن االبن )الببارة ال ي تدل على  -1

 .َمْن َأْدَرَك َأبـََوْيِه ِعْنَد الِكرَبِ  -أ

 .((َأْن  َرِغمَ )) -ب

 ".((فـََلْم يَْدُخِل اجلَنَّةَ )) -ج

 .((َأَحُدمُهَا َأْو ِكَلْيِاَما)) -د

 ( 1)        ((َمْن َأْدَرَك َأبـََوْيِه ِعْنَد الِكرَبِ ))"  :  اآليت لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   الكبري يرعى أبناءه -أ

 . عايةلكبري حيتاج إىل مزيد من الر ا -ب

 .  الكبري أكثر حكمة وخربة  -ج

 .الكبري له مكانته وتقديره  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

............................................................................................. 
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 : السؤال الثامن 

ُ َعْناا  -وعن أمساء بنت أيب بكر الصديق  قدمت علي أمي وهي : قالت -َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم  -مشركة يف عاد َرُسول اَّللَِّ  ُ  -  فاْستَـْفتَـْيت َرُسول اَّللَِّ -َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ

نـََبْم؛ ِصِلي : ))قدمت علي أمي  وهي راغبة؛ َأفََأِصُل أُمِ ي؟ قال :قلت -َعَلْيِه َوَسلَّم 
 .متفق َعَلْيهِ (( أُمَّكِ 
 ( 1) :من الببارات التالية ( ويوب اإلحسان للوالدين يف كل األحوال)الببارة ال ي تدل على  -1

 .قدمت علي أمي  وهي راغبة؛ َأفََأِصُل أُمِ ي؟ -أ

 . ((شركة يف عاد َرُسول اَّللَِّ قدمت علي أمي وهي م" :قالت -ب

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم -فاْستَـْفتَـْيت َرُسول اَّللَِّ  -ج  " َصلَّى اَّللَّ

 ((نـََبْم؛ ِصِلي ُأمَّكِ : ))قال -د

 ( 1)       ((ملسو هيلع هللا ىلص  فاْستَـْفتَـْيت َرُسول اَّللَِّ : ))تقال"  :  اآليتلقول أمساء الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   القراءة واالطالع  ويوب -أ

 . . ويوب السؤال والبلم واالستشارة يف مبامالتنا  -ب

 .  صلة األرحام  ادح  على  -ج

 .التأكيد على مكانة األم يف اإلسالم  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2 )        .              ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  
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 : السؤال التاسع 

ذكر علماء الرتايم أن ظبيان بن علي كان من أَبـَرِ  الناس أبمه  ويف ليلة ابتت أمه  ويف صدرها عليه 
 .ن يوقظاا  ويكره أن يقبدشيء  فقام على ريليه قائماا حىت أصبحت  يكره أ

  "قم تاي حيوة  فألق الشبري للدياج: "كان حيوة بن ُشَرْيح يقبد يف حلقته يُبلِ م الناس  فتقول له أمه
 .فيرتك حلقته  ويذهب لفبل ما أمرته أمه به

 ( 1) :من الببارات التالية( شدة ادحرص على بر الوالدين والرْحة ِبما )الببارة ال ي تدل على  -1

 ويف ليلة ابتت أمه  ويف صدرها عليه شيء -أ

 فيرتك حلقته -ب

 "قم تاي حيوة  فألق الشبري للدياج -ج

 فقام على ريليه قائماا حىت أصبحت -د

 ( 1)     يكره أن يوقظاا  ويكره أن يقبد"  :  اآليتظبيان بن علي  لقولالداللة الصحيحة  -ـ  2

 .برك أببويك طريقك إىل رضا هللا تباىل -أ

 . شدة بره وإحسانه ورْحته وتذهلل لوالدته -ب

 .  الوالدين  ةادح  على القيام والسار على راح -ج

 .عدم النوم واجللوس واألم انئمة  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              يف مجلة مفيدة    نيالسابق للموقفني ـ أستخلص الغرض الرئيس 

............................................................................................. 
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 : السؤال الباشر 

إنك من أبر الناس أبمك  ولسنا نراك أتكل مباا يف : "وكان زين البابدين كثري الرب أبمه  حىت قيل له
 ".كون قد عققتااأخاف أن تسبق يدي إىل ما سبقت إليه عيناا؛ فأ: "  فرد عليام"صحفة ؟

ما مشى مبي قط يف : "  فقال"كي  كانت ِعْشرته مبك ؟: "وسلل أبو عمر عن ولده ذر فقيل له
 ".ليل إال كان أمامي  وال مشى مبي يف هنار إال كان ورائي  وال ارتقى سقفا كنُت حتته

 ( 1)           :من الببارات التالية ( تقدير االبن وتبظيمه لوالديه )الببارة ال ي تدل على  -1

   "كي  كانت ِعْشرته مبك ؟ -أ

 ".وال ارتقى سقفا كنُت حتته -ب

 ولسنا نراك أتكل مباا يف صحفة -ج

  ان زين البابدين كثري الرب أبمهك   -د

 ( 1) (أخاف أن تسبق يدي إىل ما سبقت إليه عيناا:" زين البابدينلقول الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   جه اخلوف من البقوق ونتائ -أ

 . اخلوف من غضب األم -ب

 .  اخلوف من الظلم واالعتداء -ج

 اخلوف من وصفه بسوء األدب  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              يف مجلة مفيدة    نيالسابق للموقفني ـ أستخلص الغرض الرئيس 

............................................................................................. 
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 :السؤال ادحادي عشر 

فـََبشَّْراَنُه * َربِ  َهْب يل ِمَن الصَّادِحِنَي * ﴿ َوقَاَل ِإين ِ َذاِهٌب ِإىَل َريبِ  َسيَـْاِديِن : قال هللاُ تباىل عن إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص
َبْل فـََلمَّا بـََلَغ َمبَ * ِبُغاَلٍم َحِليٍم  ُه السَّْبَي قَاَل تاَي بـََُنَّ ِإين ِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأين ِ َأْذَِبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى قَاَل تاَي أََبِت افـْ

ُ ِمَن الصَّاِبرِيَن  َناُه َأْن تايَ * فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبنِي * َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَّ َراِهيُم َواَنَديـْ َقْد َصدَّْقَت *  ِإبـْ
َُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي * الرُّْؤتاَي ِإانَّ َكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْحِسِننَي  ََ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم * ِإنَّ َهَذا  * َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه يف اآْلِخرِيَن * َوَفَديـْ

َراِهيَم     [.129 - 99: الصافات]َساَلٌم َعَلى ِإبـْ

من الببارات ( فال تردد  وال تري   وال استفسار -تباىل  -الستسالم واالنقياد التام ألمر هللا ا)ارة ال ي تدل على البب -1
 ( 1)           :التالية 

 فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه ِلْلَجِبنيِ  -أ

 َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤتاَي ِإانَّ َكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْحِسِننيَ  -ب

ُ ِمَن الصَّاِبرِينَ قَاَل تايَ  -ج   َأَبِت افْـَبْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَّ

َُو اْلَباَلُء اْلُمِبنيُ  -د ََ  ِإنَّ َهَذا 

 ( 1)  قَاَل تاَي بـََُنَّ ِإين ِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأين ِ َأْذَِبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى :تباىللقوله الداللة الصحيحة  - 2

 .دح  على التفكر وعدم اختاذ قرار اآلنا  -أ

 . طاعة الوالدين وايبة يف كل األحوال  -ب

 ..ريد أن يرى من ابنه إمساعيل القبوَل واالستسالم؛ حىت ينال أير الطاعة  ويتذوق حالوهتاي -ج

 مراققة اآلب ومصاحبته يف سفرهادح  على  -د

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              يف مجلة مفيدة    ةالسابق لآلتايتيس ـ أستخلص الغرض الرئ

............................................................................................. 
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 :السؤال الثاين عشر 

 :عبدهللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عناما

  أن ريالا من األعراب لقيه بطريق مكة  فسلَّم عليه عبدهللا  وْحله عن عبدهللا بن دينار  عن عبدهللا بن عمر
أصلحك هللا  إهنم األعراب  : فقلنا له: على ْحار كان يركبه  وأعطاه عمامةا كانت على رأسه  فقال ابن دينار

 صلى هللا إن أاب هذا كان ودًّا لبمر بن اخلطاب  وإين مسبُت رسول هللا: وإهنم يرَضون ابليسري  فقال عبدهللا
 [.3((]إن أبر الرب صلُة الولد أهَل ُودِ  أبيه: ))عليه وسلم يقول

 ( 1)  :من الببارات التالية ( أن من الرب إكرام أصحاب الوالدين )الببارة ال ي تدل على  -1

 إهنم األعراب  وإهنم يرَضون ابليسري -أ

 ((إن أبر الرب صلُة الولد أهَل ُودِ  أبيه)) -ب

  من األعراب لقيه بطريق مكةأن ريالا  -ج

  فسلَّم عليه عبدهللا  وْحله على ْحار كان يركبه -د

 ( 1)    فقال إن أاب هذا كان ودًّا لبمر بن اخلطاب"  :عبدهللا لقولالداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   أن اإلنسان يرب أصحاب أبيه فقط وال يرب من ةمت َم بصلة  -أ

 .بل ببد موته   بر  أحااههأن اإلنسان في حياة أبيه ال -ب

 .لى أن اإلنسان إذا أراد أن بر  الوالدبن بر  أحدقاء الوالدبن وير  أيضًا من يمت لهؤالء األحدقاء هصلةع -ج

 عمل الصادحات وتقدمي الصدقة للمحتايني على ادح   -د

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              فيدة  ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  السابق  يف مجلة م

............................................................................................. 
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 :الثال  عشر  لالسؤا

لاا على تاي رسول هللا  إن يل أما عجوزاا أْح: أن ريالا قال له -ملسو هيلع هللا ىلص  -من مجيل ما يروى عن النيب الكرمي 
وال بزفرة واحدة؛ إهنا . عاتقي كل يوم وأطوف ِبا حول البيت  أفأكون بذلك قد وفيتاا حقاا؟ فيقول النيب ال

  .ْحلتك وهى تريو حياتك  وأنت ْحلتاا وتنتظر رحيلاا

 

 ( 1)  :من الببارات التالية ( اإليثار وتفضيل االبن على النفس )الببارة ال ي تدل على  -1

 ا عجوزاا أْحلاا على عاتقيإن يل أم -أ

 وال بزفرة واحدة. فيقول النيب ال -ب

 إهنا ْحلتك وهى تريو حياتك  وأنت ْحلتاا وتنتظر رحيلاا -ج

 أفأكون بذلك قد وفيتاا حقاا؟  -د

 ( 1)         ((وأنت ْحلتاا وتنتظر رحيلاا))  :  اآليت لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الداللة الصحيحة  -ـ  2

 .   بر الوالدين فطرة يف اإلنسان  أن  -أ

 . تكلي  شاق على النفس و لن يويف  األم حقاا رب أن ال -ب

 .  أن بر الوالدين ثوابه عظيم  -ج

 .أن البقوق لألم   سبيل اَالك  -د

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)             .          ـ أستخلص الغرض الرئيس للحدي  الشري  السابق  يف مجلة مفيدة  

............................................................................................. 
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 :السؤال الرابع عشر 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساانا َْحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاا َوَوَضَبْتُه ُكْرهاا َوَْحُْلهُ : قال تباىل  َنا اإْلِ َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن  ﴿ َوَوصَّيـْ
نـَْبْمَت َعَليَّ َوَعَلى َشْاراا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَُّه َوبـََلَغ َأْربَِبنَي َسَنةا قَاَل َربِ  َأْوِزْعَِن َأْن َأْشُكَر نِْبَمَتَك الَّ ِي أَ 

  تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإين ِ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصادِحاا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح يل يف ُذر ِيَّ ِي ِإين ِ 

 ( 1)  :من الببارات التالية ( سن اكتمال البقل ومتام الفام واستواء الرشد لدى من بلغه)الببارة ال ي تدل على  -1

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساانا  -أ َنا اإْلِ  َوَوصَّيـْ

 ْرهاا َوَْحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْاراا َْحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاا َوَوَضَبْتُه كُ  -ب

ُه َوبـََلَغ َأْربَِبنَي َسَنةا قَاَل َربِ  َأْوزِْعَِن َأْن َأْشُكَر نِْبَمَتكَ  -ج  َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

 َوَأْصِلْح يل يف ُذر ِيَّ ِي ِإين ِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإين ِ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  -د

 ( 1)         ((قَاَل َربِ  َأْوزِْعَِن َأْن َأْشُكَر نِْبَمَتَك الَّ ِي َأنـَْبْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ ))  :لقوله ىتباىل لة الصحيحة الدال -ـ  2

 .    أنبمت علي ابلصحبة الصادحة  -أ

 .  أنبمت علي وعلى والدي ابلبلم واملبرفة  -ب

 .من قبلي( َوَعَلى َواِلَديَّ ) ل بطاعتك والبم ابلتوحيد واَدايةأنبمت علي   -ج

 . أنبمت علي ابلبمل لبناء الوطن وخدمة الناس  -د

 

 : 1-2املبيار :  ( ب ) السؤال 

 ( 2)         .              يف مجلة مفيدة    لآلت الكرةمة السابقة ـ أستخلص الغرض الرئيس 

............................................................................................. 
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 ( :   2 -2)  املبيار    -السؤال الثال  
 : أقرأ  النص     م أييُب عن األسللة ال ي تليه   -
أراد والده ان يبلمه درساا ماماا يف ادحياة  الشديدة القاسية كان هناك طفل صغري يف التاسبة من عمره  ويف يوم من االتايم   

ع امامه زياية عصري صغرية بداخلاا مثرة برتقال كبرية  تبجب الطفل كثرياا من االمر وتساءل كي  ةمكن أن تدخل هذه فوض
 .الربتقالة الكبرية داخل زياية البصري الصغرية  اخذ حياول ان خيرياا من الزياية بكل الطرق املمكنة ولكن دون يدوى 

اية وربطاا ومنت وكربت فزال البجب   وقيل أن القيم تكرب مع اإلنسان فذهب لشجرة برتقال ووضع مثرة صغرية يف زي
 .ويستحيل التخلص مناا فاحذر وسر مستقيما 

 
 : أختار مما يلي *  
 ( 1)                   :فيما يلي  (    الزمن ) املبلومة ال ي ترتبط  بـ   -1
     .أراد والده ان يبلمه درساا ماماا يف ادحياة -أ
 ان هناك طفل صغري يف التاسبة من عمره ك -ب
      .تبجب الطفل كثرياا من االمر -ج
 .اخذ حياول ان خيرياا من الزياية بكل الطرق املمكنة -د
 ( 1)                  :فيما يلي  (   حرص األب على تربية ابنه ) الببارة  ال ي ترتبط  بـ   -2
     .   أراد األب أن يرفه عن ابنه  -أ
 .أراد األب أن يدرب ابنه على التفكري املنطقي  -ب
      . أراد والده ان يبلمه درساا ماماا يف ادحياة  -ج
 .  أراد األب أن يبلم ابنه الزراعة  -د
 ( .ولكن دون يدوى  من الزياية بكل الطرق املمكنة الربتقالة حياول ان خيرجالطفل ذ اخ)  -3
 ( 1)                    :املبلومة السابقة هي   الببارة  ال ي تساعد على فام  - 
     ". الصغر  نذيتبذر على اإلنسان التخلص مما كرب مبه م" -أ
   .وضع مثرة برتقال صغرية يف الزياية وربطاا يف الشجرة فنمت وكربت واستحال إخراياا  -ب
 .التبليم يف الصغر كالنقش على ادحجر  -ج
 كل ما سبق صحيح " -د
 ( . أن رأى منو الثمرة داخل الزياية زال البجب ببد و )  -1
 ( 1)           :الببارة  ال ي تساعد على فام املبلومة السابقة هي    - 
  .    التبلم ابملشاهدة والتجربة -ج                  .    التبلم ابلقراءة  -أ
 .     الستماع التبلم اب -د                          .   التبلم ابلبمل  -ب
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 (  : 4  -2)  المعيار   -السؤال الرابع 

 
 

                :أضع في كل فراغ مما يأتي ما هو مطلوب   -1

 ( 1)       : ..........................     (امتنان )  المترادف  مع كلمة  -أ

 ( 1)                (  : ..................................   التهور)  ضد  كلمة   -ب

 ( 1)       (  : ...................................     الملة)  جمع كلمة   -ج

 ( 1)              (  : ...................................      مناسك)  مفرد كلمة   -د

 

 

مجال أختاره من المجاَّلت  بمعنيين مختلفين في جملتين من إنشائي كل منهما في( فزع ) أوظف كلمة  -2

              : المحددة في الجدول اآلتي 

  الجملة المجال

 المساعدة)   ( 

 اَّلستيقاظ)   (  

 الخوف)   ( 

1- .........................................................................    (1 ) 

 المساعدة)   ( 

 اَّلستيقاظ)   (  

 الخوف)   ( 

2- ....................................................................... 
  (1 ) 

 

 

 ( 2)  : في فراغ كل جملة مما يأتي  (  جنح)أضع تصريفـًا مناسبًا لكلمة  -3

 (ما يطير به الطائر)في الهواء  ...................... يضرب الطائر بـ ( 1)     

 (جريمة)يعاقب عليها القانون  ..................... ارتكب المتهم( 2) 
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 (  : 4  -2)  المعيار   -السؤال الرابع 
 

                :أضع في كل فراغ مما يأتي ما هو مطلوب   -1

 ( 1)       : ..........................     (َّل مناص)المترادف  مع كلمة  -أ

 ( 1)             ..............................     (  : .... اإلحسان)  ضد  كلمة   -ب

 ( 1)       (  : ...................................     ذكي)  جمع كلمة   -ج

 ( 1)              (  : ...................................      أدمع)  مفرد كلمة   -د

 

 

ي جملتين من إنشائي كل منهما في مجال أختاره من المجاَّلت بمعنيين مختلفين ف( َحِظيَ )أوظف كلمة  -2

              : المحددة في الجدول اآلتي 

  الجملة المجال

 التربية )   (

 العمل)   (  

 العلم)   ( 

1- .........................................................................    (1 ) 

 التربية )   (

 العمل )   ( 

 العلم)   ( 

2- ....................................................................... 
  (1 ) 

 

 

 ( 2)  : في فراغ كل جملة مما يأتي  (  شهد)أضع تصريفـًا مناسبًا لكلمة  -3

 (يخبر بما رأى)بالحق  .................................ال تكتموا 

 (العسل ). ....................................النحل  يستخرج من خلية
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 (  : 4  -2)  المعيار   -السؤال الرابع 

 
 

                :أضع في كل فراغ مما يأتي ما هو مطلوب   -1

 ( 1)       : ..........................     (الفرقة )المترادف  مع كلمة  -أ

 ( 1)             : ..................................     (   البقاء)  ضد  كلمة   -ب

 ( 1)       (  : ...................................    مصرع)  جمع كلمة   -ج

 ( 1)              (  : ...................................      بنون)  مفرد كلمة   -د

 

 

لفين في جملتين من إنشائي كل منهما في مجال أختاره من المجاَّلت بمعنيين مخت( َحِظيَ )أوظف كلمة  -2

  : المحددة في الجدول اآلتي 

             

  الجملة المجال

 الوطن )   (  

 األمانة)   (  

 العبادة)   ( 

1- .........................................................................    (1 ) 

 لوطنا )   (  

 األمانة)   (  

 العبادة)   ( 

2- ....................................................................... 
  (1 ) 

 

 

 

 ( 2)  : في فراغ كل جملة مما يأتي  (  جنح)أضع تصريفـًا مناسبًا لكلمة  -3

 

 (ميلها) السفينة أدى لتعطلها  ......................................... 

 (َّل اثم)على المستغفرين   ...........................................َّل 
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 :أكمل الفراغات في الجدول اآلتي من خَلل دراستك لمعجم الثروة اللغوية للفترة األولى ـ    1

  

 مرادفها الجملة الكلمة

   امتنان

   َّل مناص

   الفرقة

   دس  

   يعي

 مرادفها الجملة الكلمة

   يُجل  

   ذرع

   فاض

   يُناغي

   َكيان

 مرادفها الجملة الكلمة

   اآلتي

   الوهن

   كفكف

   المَلذ

   الفاقة

 

 :أكمل الفراغات في الجدول اآلتي من خَلل دراستك لمعجم الثروة اللغوية للفترة األولى ـ  2

 

       

 

 الجمع المفرد

  الملة

  زكي

  مصرع

  َمن ة  

  رسول

  مرآة

  موج

  عبء

  أمل

 المفرد الجمع

  مناسك

  أَدُمع

  بنون

  أشواق

  أجيال

  شرائع

  أسفار

  آفاق

  أرحام
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 : تابع إكمال الجدول 

 ضدهـا الكلمة

  التهور

  اإلحسان

  البقاء

  التَّجافي

  الَخصام

  الحمد

برالص     

  ُمختال

  َضل 

 :أمام كل سياق في الجدولين ( حظي ) وكلمة ( فزع ) سجل المعنى السياقي لكلمة 

  ( فزع) المعنى السياقي 

  الولد إلى أبيه فزع   -1

   الرجل من المشهد فزع  -2

   الطالب من نومه فزع  -3

  األب الخوف عن ابنه فزع  - 4

  الرجل لقومه فزع  -5

 

  ( َحِظيَ ) المعنى السياقي 

  بََرْزٍق َوافَرٍ الرجل  َحَظيَ   -1

  بَاََّلْحتََرامَ العامُل  َحَظيَ   -2

  النَّاَس ُحْظَوةً الطالُب َعْنَد  َحَظيَ  -3

  اْلَمْرأةُ َعْنَد َزْوَجَها َحَظيَتَ   - 4

  َعْنَد َرئَيَسَه ُحْظَوةً الموظُف  َحَظيَ  -5

 

 ( قصد ) المعنى السياقي 

  قََصَد َمَكاَن اْلَحْفِل 

  قَصد للمكان / قَصد إلى المكان / قَصد المكاَن 

أْيِ الْ    عَام ِ قََصَد ِمْن َحِديثِِه تَْنِبيهَ الرَّ

  قََصَد الشَّاِعُر 

  قََصَد فِي َمْشيِِه 

  قََصَد في النَّفقة 

  قََصَد الشيء 

  قََصَد َمَكاَن اْلَحْفِل 
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 :فيما يأتي ( عزم )أكمل الفراغات باسم مناسب من الفعل ـ   4

ُسلَ  ................فَاْصبَْر َكَما َصبََر أُولُو ـ   . َمَن الرُّ

 قََويَّة   ...............................  ـ المسلم له

 .َعلَى َخْوَض اْلَمْعَرَكَة إَلَى الن ََهايَةَ  ...................الشجاع ـ 

 .بمناسبة زواجه  ................................أقام ـ 

 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 : ي تليه أقرأ  النص  ، ثم أجيُب عن األسئلة الت  -

ً في  ً مهما كان هناك طفل صغير في التاسعة من عمره، وفي يوم من اَّليام أراد والده ان يعلمه درسا

الحياة، فوضع امامه زجاجة عصير صغيرة بداخلها ثمرة برتقال كبيرة، تعجب الطفل كثيراً من اَّلمر 

لصغيرة، اخذ يحاول ان وتساءل كيف يمكن أن تدخل هذه البرتقالة الكبيرة داخل زجاجة العصير ا

فصحبه الوالد وأراه كيف حدث ذلك  ؟  .يخرجها من الزجاجة بكل الطرق الممكنة ولكن دون جدوى 

 . فزال العجب ، ونصحه بتعلم القيم وترك القبيح قبل أن يصعب زواله 

 

 :ية أصوغ ُ سؤاَّلً يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلت - 1

 ( 2)                                                    .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ )  

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)  :          سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  مما يلير من أختا  -2
 

 ؟  كم عمر الطفل  -ب               ؟  كيف وضع األب البرتقالة في الزجاجة  -أ

  ؟   بم نصح األب ابنه -د                                       ؟    متى زالت دهشة الطفل  -ج

ا ( : 6  -2)  معيار  ال -السؤال الخامس   م

      ير   !ما أنفع التربية القائمة على اإلقناع  م :أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –نفي         –استفهام        اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادالسؤال ال

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -
       
 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1
                                              
 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 : أقرأ  النص  ، ثم أجيُب عن األسئلة التي تليه   -

يحكي أن في يوم من اَّليام شعر شاب بعدم الرضا عن حياته وعن كل ما يدور حوله ورغب في تغيير 

الي معلمه يعرض عليه اَّلمر ويعبر له عن معاناته وظروفه، فنصحه المعلم أن يقوم كل شئ، فذهب 

بوضع حفنة من الملح في كأس من الماء ويشربه، وعندما عاد الشاب الي بيته نفذ ما نصحه به المعلم، 

داً لم اطق إنه مالح ج: كيف وجد طعم الماء بالملح ؟ فقال الشاب : وفي الغد عاد الي المعلم فسأله قائَلً 

 .شربه 

. إنه عذب : فقال الشاب . خذ نفس الكمية من الملح وارمها في النهر ثم اشرب : فابتسم المعلم وقال له 

والمعاناة كل ما عليك هو ان توسع  باأللملذا فعندما تشعر ، إن آَّلم الحياة تشبه الملح الصافي: فقال المعلم 

 .س بل كن مثل النهر يجري َّل تكن مثل الكأ، فهمك وإحساسك باألشياء 

 

  :أصوغ ُ سؤاَّلً يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلتية  - 1

 ( 2)                                                            .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ )         

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)                    :      سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  مما يليأختار من   -2
 

 ؟   بم كان يشعر الشاب -ب  ؟   دلماذا يشعر اإلنسان بمرارة الحياة في الشدائ -أ

  ؟   ما النصيحة المقدمة للشاب -د                                       ؟     من نصح الشاب -ج

ا ( : 6  -2)  المعيار   -السؤال الخامس   م

      .َّل تستسلم للحزن واأللم  م :أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –  نفي       –استفهام        اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادالسؤال ال

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -
       
 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1
                                              
 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 : جيُب عن األسئلة التي تليه أقرأ  النص  ، ثم أ  -

 ولكنه كان يتفاخر بعطائه ، فنفر منه الفقراء و، اشتهر احد اَّلثرياء في مدينته بالكرم والسخاء الشديد

بداً ويعلمه أن ما يفعله يضيع أوذات يوم قرر أحد اَّلشخاص أن يلقن هذا الثري المتفاخر درساً َّلينساه 

،  منه في التراب ااخفي جزء، فجلس في قارعة الطريق ومعه كوب  للا سبحانه وتعالي دجره وثوابه عنأ

فوضع ماَّل ! فمر الغني وصاح يا غَلم امأل كوب هذا الفقير ماَّل ، فوضع المال لكن لم يمتلئ الكوب 

هل تعلم لماذا : فأجابه الرجل .حتى فرغ مال الغني ولم يمتلئ الكوب ، فتعجب الغني وتساءل عن السبب 

لقد ابتلعت هذه : ثم قال له الرجل .. كوب فوجده مثقوباً من اسفله و قد حفر تحته حفره عميقه ؟ ثم رفع ال

ك وعطائك للفقراء والمحتاجين فإنه يبتلع ئموالك، وكذلك التفاخر والتباهي بكرمك وسخاأالحفرة كل 

 .واله وهكذا فهم الغني الدرس أمجرك وثوابك، ثم رد اليه الرجل أ

 

                               : يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلتية أصوغ ُ سؤاَّلً  - 1

 ( 2)                                                            .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ ) 

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)           :         سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  مما يليأختار من   -2
 

 ؟   بعطائه   ما صفة المتفاخر -ب            ؟   لماذا نفر الفقراء من الغني الكريم  -أ

  ؟   كيف تقدم النصيحة لآلخرين  -د                 ؟     ما رأيك في سلوك الناصح -ج

ا ( : 6  -2)  المعيار   -السؤال الخامس   م

      . َّل يتباهى المسلم بعمله وعطائه  م :أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –نفي         –استفهام        اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادالسؤال ال

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -
       
 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1
                                              
 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 :  أقرأ  النص  ، ثم أجيُب عن األسئلة التي تليه  -

اذهب : دعاني رسول للا ونحن في غزوة الخندق فقال لي: نه قالأجاء عن حذيفة بن اليمان 

  ؟الى معسكر قريش فانظر ماذا يفعلون

يا : بوسفيانأفقال ( حداأحداً يعرف أوالريح من شدتها َّل تجعل )فذهبت فدخلت في القوم 

 ( واسيسخوفا من الدخَلء والج)معشر قريش لينظر كل امرئ من يجالس 

 أنا فَلن بن: من أنت يا رجل؟ فقال مرتبكا: فأخذت بيد الرجل الذي بجانبي وقلت: فقال حذيفة

 !.فَلن

 :أصوغ ُ سؤاَّلً يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلتية  - 1

 ( 2)                                          .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ )              

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)      :       سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  مما يليأختار من   -2
 

 ؟     بم تصف حذيفة  -ب            ؟    حذيفة بن اليمانأين ذهب  -أ

  ؟    تتغلب على المفاجأة في المواقفكيف  -د            ؟     متى حدث الموقف  -ج

ا ( : 6  -2)  المعيار   -السؤال الخامس   م

  متى تستخدم الحيلة والدهاء ؟    .:أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –نفي         –ستفهام       ا اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادالسؤال ال

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -
       
 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1
                                              
 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 : أقرأ  النص  ، ثم أجيُب عن األسئلة التي تليه   -

نادر عبدالعزيز دمحم النوري صاحب الفضل في نهضة األعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها، داعية 

ً عن جد، له مواقف فاضلة جعلت اسمه يذكر عند كل تجمع إسَلمي أو خيري، أعماله في  إسَلمي أبا

العالم، خاصة الفقيرة منها، طالت يده الحانية كثيًرا من األفئدة والعيون الدعوة جالت في الكثير من دول 

 .الباكية، وهو مؤسس الحركة اإلسَلمية، وعضو مؤسس ومشارك في العديد من الجمعيات الخيرية

  :أصوغ ُ سؤاَّلً يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلتية  - 1

 ( 2)                                               .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ )                

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)               :      سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  يلي مماأختار من   -2
 

 ؟     نادر النوري بم تصف  -ب                      ؟   عمن تتحدث الفقرة -أ

  ؟    صف المشروع الخيري الذي تود المشاركة فيه -د   ؟هل تعرف نادر النوري -ج

ا : ( 6  -2)  المعيار   -السؤال الخامس   م

  !ما أجمل المشاركة في العمل الخيري    .:أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –نفي         –استفهام        اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادالسؤال ال

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -

       

 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1

                                              

 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  7 – 2)   المعيار   -السؤال الخامس 

 : أقرأ  النص  ، ثم أجيُب عن األسئلة التي تليه   -

ع إنسان خلوق ومهذب قبل أن يكون َّلعبا موهوبا وفنانا متميزا فوق الميادين ، صاحب  بدر المطو 
ب الجماهير الكويتية وأبرز َّلعب كويتي إستطاع خطف األنظار القدرات الكبيرة واألهداف العديدة، محبو

 .بعد عمالقة جيل العصر الذهبي
 

كرة القدم هي الرياضة األولى في دولة الكويت، ولطالما أنجبت المَلعب الكويتية أفضل الَلعبين على 

أفضل َّلعبي كرة  مر العقود  ومن بين أولئك الَلعبين مهاجم نادي القادسية بدر المطوع  الذي يعد من

القدم في القارة اآلسيوية، حقق الكثير من البطوَّلت واأللقاب الفردية والجماعية مع النادي ومع المنتخب 

الكويتي ، صنع من أسمه نجما يحسب له ألف حساب، وقد م لكرة القدم الكويتية إضافات عديدة وكان له 

للنجم الكويتي األول في العصر الذهبي جاسم وزنه في المنتخب األزرق ، لق ب بالمرعب الصغير نسبة 

 .يعقوب 

 :أصوغ ُ سؤاَّلً يؤدي إلى فهم جانب من النص  ،  مستعينـًا بإحدى أدوات اَّلستفهام اآلتية  - 1

 ( 2)                                   .(    لماذا  –كيف   – نْ مَ )                    

                                       

 ؟            ............................................................................................... :السؤال

 

 ( 2)  :          سؤاَّلً تؤدي اإلجابة عنه إلى إثراء للنص  مما يليأختار من   -2
 

عيلعب أين  -أ عببم تصف  -ب            ؟    بدر المطو   ؟      در المطو 

عما لقب  -ج   ؟    تحقق ما حققه بدر المطوعكيف  -د            ؟      بدر المطو 

ا ( : 6  -2)  المعيار   -السؤال الخامس   م

  !ما أروع لمسات بدر الكروية     .:أحدد نوع األسلوب اآلتي  -  أ

 نهي –تعجب        –نفي         –استفهام        اس

  ( : 5  -2)  المعيار   -س سادلالسؤال ا

     :أصوغ من النص السابق في جملة مفيدة من إنشائي ما يلي   -
       
 ( 2)   ................................................................................................................  فكرة رئيسة   -1
                                              
 ( 2)   ................................................................................................................ .فكرة جزئية   -2
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 ( :  8  -2)  المعيار       -السؤال السادس 

 

 

 

 ( 1)              :الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو   -1

 اإلخَلص       -د       اإلحسان لألم   -ج           الكرم  -ب            الخضوع -أ    

    
                   .كل من البيتين السابقين تجاه الموضوع المشترك  بينهما  يراهأوضح ما  -2

 ( 1)    ..................................................................................................................... :البيت األول   -أ

 ( 1)    ..................................................................................................................:  البيت الثاني  -ب

 
         .بين البيتين السابقين ، وأبين السبب من  رجحهالذي أ رأيأحدد ال -3

   ( 1)  ....................................................................................:التعبير الذي أفضله    -
  
 ( 1)         ...........................................................................................:  السبب   -

 ( :  8  -2)  المعيار       -السؤال السادس 

 

 

 

 ( 1)      :        الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو   -1

       الطاعة -د        حب الوطن  -ج     طاعة للا  -ب     اَّلعتزاز باألب -أ    

    
                   .ين تجاه الموضوع المشترك  بينهما كل من البيتين السابق يراهأوضح ما  -2

 ( 1)    ..................................................................................................................... :البيت األول   -أ

 ( 1)    ..................................................................................................................:  البيت الثاني  -ب

 
         .من بين البيتين السابقين ، وأبين السبب  رجحهالذي أ رأيأحدد ال -3

   ( 1)  ....................................................................................:التعبير الذي أفضله    -
  
 ( 1)         ...........................................................................................:  السبب   -

ـَهـا ـــــــ    ــَك َواْرضِّ بَــرْ                َواْخـَضـْع ألُم ِّ  .فَعُقُـوقُـَهـا إِّْحـَدى الكِّ

ْم َوالَِّدْيـَك بِّـهِّ ـــــــ    بِّـإِّْكـَراٍم َوإِّْحـَسـانِّ واألُمُّ أَْولَـى    العَْيـُش َماٍض فَأَْكـرِّ

 

 بيت واحد من الشعر -

 أنادي وأدعو يا بالدي ويا ركني وإذا ما قلتها فكأنني ! أبيـــــــ   

ـهُ ـــــــ   نَـّ ــعِّ أََبـــاَك فَــإِّ ـغَـرْ               َوأَطِّ ـْن َعـْهـدِّ الص ِّ اَك مِّ  َربَـّ
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 ( :  8  -2)  المعيار       -السؤال السادس 

 

 

 

 ( 1)      :        الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو   -1

       العلم -د        بر القوم  -ج     األمانة   -ب     بالصاحبعتزاز اَّل -أ    

    
                   .كل من البيتين السابقين تجاه الموضوع المشترك  بينهما  يراهأوضح ما  -2

 ( 1)    ..................................................................................................................... :البيت األول   -أ

 ( 1)    ..................................................................................................................:  البيت الثاني  -ب

 
         . من بين البيتين السابقين ، وأبين السبب رجحهالذي أ رأيأحدد ال -3

   ( 1)  ....................................................................................:التعبير الذي أفضله    -
  
 ( 1)         ...........................................................................................:  السبب   -

 ( :  8  -2)  المعيار       -لسادس السؤال ا

 

 

 

 ( 1)      :        الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو   -1

      الكسل -د        الصعاب  -ج     الفقر   -ب سبيل النجاح     -أ    

    
                   .كل من البيتين السابقين تجاه الموضوع المشترك  بينهما  يراهأوضح ما  -2

 ( 1)    ..................................................................................................................... :البيت األول   -أ

 ( 1)    ..................................................................................................................:  البيت الثاني  -ب

 
         .من بين البيتين السابقين ، وأبين السبب  رجحهالذي أ رأيأحدد ال -3

   ( 1)  ....................................................................................:التعبير الذي أفضله    -
  
 ( 1)         ...........................................................................................:  السبب   -

 ن منظر الخالن واألصحابم      الشيء في الدنيا أحب لناظريـــــــ   

 وال تصحب األردى فتردى من الردي     إذا كنَت في قوٍم فصاحب خيارهمـــــــ  

 صعباً بغيرِّ الصبرِّ يبلغُهُ األملْ . . . . فالصبُر مفتاُح النجاحِّ ولم نجْد ـــــــ   

 ورداُء الفقرِّ من نَْسجِّ الَكَسلْ . . . . عقَب الصبرِّ نجاٌح وغنى ـــــــ  
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 :الكتابة : الكفاية العامة   -ثانيًا 

 (  : 1 - 5 – 3)  المعيار       -السؤال األول  

 : أجيُب عن األسئلة اآلتية  -

 ( 1)        : يًرا ما يلزماَّلسمية اآلتية  مغعلى الجملة حرفًا ناسًخا أدخُل  -1

 ( .المدارس مقفلة في الصيف )                              

 ............................... ....................................................................................: الجملة بعد دخول الحرف الناسخ 

 (                                               1)    .   ( جميل  البيُت  إن: )       الجملة اآلتية في أصوب الخطأ النحوي -2

 ............................................................................................................................ :الصواب 

     ( 1): من الحرف الناسخ، وغير ما يلزمتية فعَل ناسخا بدَّلأدخل على الجملة اآل -3

 ( الصادق محب من الناس  إن)            
 

 ........................................................................................  :الفعل الناسخ  دخولالجملة بعد 
 

                             :مطلوب بين قوسين   أمأل الفراغ في كل مما يلي بما هو -4

 ( 1)          (  فاعل مناسب  )       .     أباهما   .......................................... مدح -أ 

                   ( 1)     (     خبر شبه جملة  )               .......................................... المدرسة  -ب 

               ( 1)      (  بخبر جملة مناسب)              ..........................................الصديق     -ج 

 ( 1)   :بحيث تكون خبرا مفردا منصوبا في جملة تامة( صادق) أوظف كلمة     -5 

 .............................................................................................................................. :الجملة 

 ( 1)   :ن القوسين فيما يلي بوضع خط تحته أختار معنى الحرف الناسخ من بي -6

 . الكويت ابتسامة وليد نقاء وصفاء  كأن  -

 ( تشبيه              ـ التوكيد التمني           ـ الترجي             ـ   ال)   : تفيد( كأن  )

 

 ( 1)                         :  الجملة اآلتية بوضع خط تحته فيالخبر  حددـ أ 7

 . األب المحب ألبنائه رحيم بهم ـ     

 ( 1)            .وأغير ما يلزم ،  المذكر ـ أحول الجملة اَّلسمية اآلتية إلى جمع 8

  .ي المباراة الَلعب القوي مجتهد ف: الجملة 

 ........................................................................................................ :الجملة للجمع المذكر 
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 أقســام الكلمــة                    -0
 

  

 عمل يحدث زمن 

 مضارع

 

 أمر

 

 –نبات  -حيوان –إنسان 

( ا ل)مدينة أوله –جماد 

 أو تنوين( ة)أواخره 

 (مؤنث  –مذكر ) اسم 

 

 فعل

 

 حرف
 

 ذاكر

 لعب

 نام

 يذاكر تذاكر -تذاكر -أذاكر
 تلعب-يلعب -تعلب -العب 

 تنام  -ينام -تنام -أنام

 ذاكر

 العب

 نم

 مثل حروف الجر 

من  ، إلى ، على ،عن " 

 " الم ، في ، الباء، ال

االسم الذي يأتي بعدها 

 يكون اسمآ مجرورآ 

 االســـــم
 

 ــردمف

مادل على واحد أو 

 واحدة

 ((الرجل –المؤمن ))

 ـىمثن

مادل على اثنين أو اتنتين 

 ( ان )وأخره 

 الرجالن -المؤمنان

 جمــع       

 ماادل على أكثر من اثنين أو اثنتين

 جمع تكسير   جمع مذكر سالم       جمع مؤنث سالم 

 

جمع مذكر سالم               جمع مؤنث سالم      جمع 

  تكسير

 المؤمنــــون          المؤمنـــــات      الرجال

 

 

 أنواع اجلمل-2-
 

جملة اسمية 

 تبدأ باسم

 جملة فعلية تبدأ بفعل 

 مبتدأ

 الشمس

 الرجل

 خبر

 مشرقة

 مؤدب

 فعل
 ضرب

 نام

 فاعل 

 هو من قام بالفعل

 الرجل

 الولد

 

 مفعول به

   الجرس

 

 ماضي
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  -:حدد نوع كل جملة مما يأتى ثم اذكر نوعها وركنيها *(

 .طفل اللبن شرب ال -

 ربى الصينيون دورة القز  -

 .الجندي شجاع  -

 . الرجل مؤدب  -

 .تشرق الشمس كل يوم  -

 .يربح التاجر األمين  -

 .يجتهد التلميذ في المدرسة  -

 . الحضارة الفرعونية عظيمة  -

 . التالميذ مجتهدون  -

 . يصنع العمال األحذية  -

 . يلعب األطفال في النادي  -

 .الحق محترم  الرجل -

 . الجو معتدل في الربيع  -

 . أحمد مجتهد  -

 . ينزل المطر في الشتاء  -

 

 

 

 

 :ضع خطاا حتت ادحرف الناسخ وبني إفادته فيما يلي( : 1)تدريب

 _______يفيد _________  إن  الصي  مجيل      ادحرف الناسخ    -1

 _______فيد ي_________  كأن الكتاب ورق      ادحرف الناسخ    -2

 ______يفيد _________  لكن  الكتاب ورق      ادحرف الناسخ    -3

 :ضع مبتدأ مناسبآ مكان النقط*

 .مشرقة..................  --

 .جميلة ..................  --

 .واسع ................... --

 .عظيم ................... --

 .مؤدب ................... --

 .نشيط ........ ......... --

 .مجتهدة .................  --

 .مخلصتان .................  --

 .رحيمان .................  --

 .مجتهدون .................  --

 .رائع .................  --

 .رحيمات .................  --

 .أقوياء .................  --

 .كبيرة .................  --

 .متفوقات .................  --

 :ضع خبرآ مناسبآ مكان النقط*

 .....................الولد  --

 ....................الحقل  --

 ...................التلميذة --

 .......................األم  --

 ....................الناس  --

 .....................مصر  --

 ..................األمهات  --

 ...................المؤمن  --

 ...............المسلمتان  --

 ...................القلمان  --

 ...............الممرضتان --

 ...............المصريون --

 ..............المهندسون --

 .................المدرسة --

 ................العصافير --

 .................المعلمون --

 ...............الممرضات--

 ..................المدرسة--
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 _______يفيد _________  ليت الناار دائم       ادحرف الناسخ    -1

 _______يفيد _________  لبل  الغائَب آٍت        ادحرف الناسخ    -7

 :ه ضع خطاا حتت اسم ادحرف الناسخ وخطني حتت خرب ( : 2)تدريب

 .ـ إن  املدارس مقفلة يف الصي  

 .ـ كأن  النور يف الصي  انُر كاوية 

 .ـ ادحرٌّ ال يقار لكن ه حيد  

 .ـ هل عرفت أن البلم نوُر وأن  املبلمني يادون الشبوب 

 .ـ لبل  أابك قاهر البحار 

 .ـ ليت يل حكمة سليمان فأوي ه الناس إىل ادحق  

 :على اجلمل التالية مع الضبط ابلتشكيل أدخل أحد ادحروف الناسخة  :  ـ 

------------------------- :القناصون ماهرون  -1

----------------------------- :اَواء عليل  -2

----------------------------- :الظليل ظليل  -3

---------------------------- :املاء سلسبيل  -1

-------------------- :خرير املاء ينبش النفوس  -7

---------------------- :يل قرية كثرية األشجار  -6

--------------- :السائحون يقصدون األمكنة األثرية  -5

------------------- :املناراتن مضيلتان يف الليل  -5

---------------------------- :أبوك ذو كرم  -9
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 :ا يلي ضع خطاا حتت خرب ادحرف الناسخ وبني نوعه فيم ـ 

 .ـ إن  يد هللا مع اجلماعة 

 .ـ إن  املرء خمبوء حتت لسانه 

 .ـ إن  النظافة جتلب السبادة 

 .ـ الرتايضة مفيدة لكن اإلسراف فياا ضار 

 .ـ ليت االستبداد ليله زائل 

 .ـ لبل  الصديق يف وقت الضيق 

 :يكمل ببض اجلمل خبرب للحرف الناسخ فيما يلي   ـ 

 ._____ ___ـ كأن  املمرضة 

 .________ ـ ليت عمال النظافة 

 .________ ـ لبل  املسافر 

 .________ ـ حنن يف الصي  ولكن  اجلو  

 .________ ـ إن  الصي                                  _______ـ عرفت أن اجلااد 

 :ضع ادحروف الناسخة يف مجل من تببريك وضع خطاا حتت االسم وخطني حتت خربها ـ 

 _______________________________________( إن  )

 _______________________________________( كأن  )

 ______________________________________( لبل  )

 ______________________________________( ليت)

 ______________________________________( لكن  )
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 :الناسخ وبني إفادته فيما يلي لفبضع خطاا حتت ال( : 1)تدريب

 _______يفيد _________  الصي  مجيل      ادحرف الناسخ  كان   -1

 _______يفيد _________  الكتاب ورق      ادحرف الناسخ  صار   -2

 ______يفيد _________  الكتاب ورق      ادحرف الناسخ  مازال   -3

 _______يفيد _________  سخ الناار دائم       ادحرف النا أصبح   -1

 _______يفيد _________  الغائَب آٍت        ادحرف الناسخ أمسى    -7

 :الناسخ وخربه  فبلحيدد ال ـ 

 :الناسخ وخطني حتت خربه  فبلضع خطاا حتت اسم ال( : 2)تدريب

 .املدارس مقفلة يف الصي  كانت ـ  

 .النور يف الصي  انُر كاوية  مازال ـ 

 مادامت الشمس ساطبة ال يقار  ـ ادحرٌّ 

 . األمواج يباال صارتو ـ  .ن يادون الشبوب و املبلم ابتالبلم نوُر و  صارـ 

 .يل حكمة سليمان فأوي ه الناس إىل ادحق   ليس ـ 

 :الناسخة على اجلملة االمسية  ألفبالأن يدخل ا ـ 

 :تشكيل الناسخة  على اجلمل التالية مع الضبط ابل ألفبالأدخل أحد ا:  ـ 

------------------------- :القناصون ماهرون  -1

----------------------------- :اَواء عليل  -2

----------------------------- :الظليل ظليل  -3

---------------------------- :املاء سلسبيل  -1
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-------------------- :خرير املاء ينبش النفوس  -7

---------------------- :األشجار  يل قرية كثرية -6

--------------- :السائحون يقصدون األمكنة األثرية  -5

------------------- :املناراتن مضيلتان يف الليل  -5

---------------------------- : الطالب مؤدب -9

 الناسخة فباليبني نوع خرب األ ـ 

 :يما يلي الناسخ وبني نوعه ف فبلضع خطاا حتت خرب ال ـ 

 .النظافة جتلب السبادة  ابتتـ                     .يد هللا مع اجلماعة  كانتـ  

 . اخللق سائد مادامـ الرتايضة مفيدة                 .املرء خمبوء حتت لسانه  مازالـ 

 . الويف ضارالصديق  ليس                   .االستبداد ليله زائل  أصبحـ 

 :الناسخ فيما يلي  فبلل خبرب لليكمل ببض اجلم  ـ 

 .________ اجلو   مازالحنن يف الصي  و                    .________ املمرضة  كانتـ  

 .________ املسافر  ابت            ـ .________ عمال النظافة  أصبحـ 

 .________ ي  ضال ظلـ                            ________  صاراملاءـ 

 :الناسخة يف مجل من تببريك وضع خطاا حتت االسم وخطني حتت خربها  فبالاألضع ـ 

 _______________________________________( إن  )

 _______________________________________( كأن  )

 ______________________________________( لبل  )

 ______________________________________( ليت)

 ______________________________________( لكن  )
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 :األفعال الناسخة 

  :الجمل المجردة واالفعال الناسخة والحروف الناسخة    بين جدول يوضح الفرق)*( 

مجلة امسية جمردة من 
 النواسخ

 ادحـروف النـاسخة األفبــال النـاسخة

 كان كرميٌ خالٌد  
 خالد  كان 

كريم

 ا  

 يم  كرخالدا   إّن  توكيد إن  

ن التايران  أصبح ثرتاي 
أصبح 

 التاجران

 ثريين

 تشبيه كأن  
 التاجرينكأّن 

 ثريان

 أضحى منتصرون اجملاهدون
أضحى 

 المجاهدون

 منتصرين

 تمن    ليت
 المجاهدينليت 

 منتصرون

 أبوكصار  صار مال ذو أبوك

 مال ذا
ٍ   لبل    مال ذو أباكلعّل  ترجًّ

 ظل   يف املصنع دمحم
 محمد  ظّل 

 عفي المصن
 استدراك لكن

ظل محمد  في 

 هالمصنع ولكن

 نائم  

 علي  ليس  ليس أبيه عندَ  عليٌّ 

 أبيه عند  
 ََ ََ علمت أن اليوم  توكيد أَن

 جميل

 مازال أخوه مااير سبيدٌ 
مازال 

أخوه  سعيد  

 مهاجر  

 أن سبيداا أخوه مااير  توكيد  إن َ 

 مادام سينجح بكرٌ 
بكر سينجح 

مادام 

 (هو)

 مجتهدا  

   

 : يف املكان اخلايل خرباا مناسباا لكان وأخواهتا مع التنويع  ضعـ  1

أمسى البصفور ( د)           ........   ليس الغشاش ( ج) .............ابت البامل ( ب........ )صار املاء ( أ)
      .   القلوب........ كانت الرْحة ( هـ).  الغصن........ 
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 :ني القوسنيامأل الفراغ خبرب مناسب من ب -7س

 (.شرحه واضح -ممتبة  -ينظم املرور  -يف ادحديقة )

 ........      أصبحت الرحلة ( ب)         ..............كانت الفاكاة ( أ)

 .......أضحى املدرس ( د)             ........ أمسى الشرطي ( ج) 

 : أكمل ابملطلوب بني القوسني -6س

     (.خرب مفرد)           ........أصبح اجلو ( ب)(.  خرب مجلة فبلية)              ........ابت ادحارس ( أ)

 (. خرب شبه مجلة)             .....أمسى القطار ( د) (.  خرب مجلة امسية)            ........ظل اجلندي ( ج) 

 :عَلمات إعراب الفاعل هى 

ا أو جمع مؤنث سال: الضمة     ًً  .م أو جمع تكسيرإذا كان الفاعل مفرًد

 . إذا كان الفاعل مثنى : األلف   

 .إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم : الواو   

 : األمثلة  

 . يسعى المجُد إلى المجَد ( أ 

 .فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة : المجد 

 .دخل التلميذان على شبكة اَّلنترنت ( ب 

 .ف ألنه مثنى فاعل مرفوع وعَلمة رفعه األل: التلميذان 

 .ينظم المجتهدون وقتهم ( ج 

 .فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم : المجتهدون 

 .شاركت الفتياُت في مسابقة القصة القصيرة ( د 

 .فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه جمع مؤنث سالم : الفتيات 

 . يعمل العلماُء من أجل رفاهية أوطانهم( هـ 

 رفاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه جمع تكسي: العلماء 
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 ـ إعراب المفرد والمثنى والجمع  1

 الجر النصب الرفع النوع

       .                  ذهب أْحد إىل ادحفل الكسرة ضرب الولد اجلرس                                        الفتحة الولد مؤدب  الضمة   املفرد 

 .                                       سلمت علي الريلني الياء شاهدت الريلني  الياء املؤمنان مؤدابن  اآلل    املثَن 

مجـــــــــع املـــــــــذكر 
 سامل 

                  .                                         ملاندسني اذهبت أيل  الياء شاهدت املؤمنني  الياء املؤمنون مؤدبون  الواو 

ـــــــــــ   مجـــــــــــع املؤن
 السامل

 سلمت علي األماات  الكسرة شاهدت املؤمنات  الكسرة املؤمنات مؤدابت  الضمة

 سلمت علي الريال  الكسرة شاهدت الريال  الفتحة الريال أقوتايء  الضمة مجع التكسري 

 

 أنواع الخبر

 الجملة اَّلسمية 

                                               :          المبتدأ  و الخبر     مثال ذلك : ن هما تتكون الجملة اَّلسمية من ركنين أساسيي

 نــــــــــــور         العلُم 

 

 خبر مرفوع بالضمة =    مبتدأ مرفوع بالضمة                                     

 .كمه الرفع هو اسم يقع فى أول الكَلم غالباً وح:  المبتدأ ***  

 
 أنواع  الخــــبر                                                       

 
 

 

 

 خـبر شبه جملة -3           خـبر جملة -2                  خـبر مفرد -1

 (ر ومجرورظرف ، جا(          ) اسمية ، فعلية )                                                            
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 الخبر ثَلثة أنواع

 الرابط نوع الخبر الخبر المبتدأ الجملة

 خلق الصدق الصدق خلق جميل
 َّل يحتاج إلى رابط مفرد

 متحدون المسلمون المسلمون متحدون

 خيره كثير اإلسَلم اإلسَلم خيره كثير

 جملة اسمية
 فى خيره( الهاء ) الضمير 

 المسلمون مون أخَلقهم حميدةالمسل فى أخَلقهم( هم ) الضمير 
أخَلقهم 

 حميدة

 يسمو الصدق الصدق يسمو بالفرد
 جملة فعلية

 (هو ) ضمير مستتر تقديره 

 يصومون المسلمون المسلمون يصومون رمضان ( يصومون)واو الجماعة فى 

 من الفضائل الصدق الصدق من الفضائل

 َّل يحتاج إلى رابط شبه جملة
 العصفور نالعصفور بين األغصا

بين 

 األغصان

 

 : التوضيح 

 :أنواع الخبر فى الجملة اَّلسمية ثَلثة أنواع  -1
                                                    وهو ما ليس جملة وَّل شبه جملة ، وَّل يحتاج إلى رابط ،: خبر مفرد  -1

 ويطابق المبتدأ فى النوع والعدد 
 :مثل 

 ناجحات     الطالبات =  فائزون    المجدون  =  مجدان   الطالبان    = جميل    الصبر   

                                                                                                                                         

 خبر    مبتدأ            بتدأ        خبر     م    خبر        مبتدأ        خبر            مبتدأ  

  ويكون مرفوعاً بالضمة فى حالة اإلفراد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم مثل : 

 .الطالبات محبوبات   -.  الطَلب سعداُء  -.        الطالب محبوب   -                   

 جمع تكسير                 جمع مؤنث سالم            اإلفراد                                         

  ويكون مرفوعاً باأللف في حالة المثنى            .... 

 خبر مرفوع باأللف ألنه مثنى .        الطالبان محبوبان: مثل                                
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  ويكون مرفوعاً بالواو في حالة جمع المذكر السالم      ....     

 خبر مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم .     الطَلب محبوبون : مثل                                 

 

 جملة اسمية   و  جملة فعلية : وهو نوعان : خبر جملة  - 2

 بالمبتدأ ( الجملة اَّلسمية أو الفعلية ) يربط الخبر ( ضمير ( ) عائد ) وَّلبد من وجود رابط 

 خبر للمبتدأ الثانى   + ملة اسمية   مكونة من   مبتدأ ثان خبر ج( 1) 

                     خبر لَلسـم الثاني[ + ضمير يعود على اَّلسم األول + اســم + ] اسـم 

 اإلسَلُم  خيــُره كثيــر                             : مثل                                            

 

 مبتدأ      خبر جملة اسمية                                       

 : إعراب المثال 

 .مبتدأ أول مرفوع وعَلمة رفعه الضمة :  اإلسَلم 

 .مبتدأ ثـاٍن مرفوع وعَلمة رفعه الضمة :  خير 

 .ضمير مبني في محل جر مضاف إليه .. هاء الغيبة : الهاء 

 .مة رفعه الضمة خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعَل: كثير 

 المكونة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ األول( خيره كثير ) والجملة اَّلسمية 

 فاعل             + خبر جملة فعلية مكونة من فعل (  2)   

 يسمو بالفرد    الصدق: مثل                                                     

  

 خبر جملة فعلية                       مبتدأ                                                       

 : إعراب المثال 

 مبتدأ أول مرفوع وعَلمة رفعه الضمة: الصدق  

 فعل مضارع مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة: يسمو   

 ( هو ) ضمير مستتر تقديره : والفاعل  
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 فى محل رفع خبر المبتدأ( و بالفرد يسم) والجملة الفعلية 

 ويكون فى محل رفع وهو َّل يحتاج لضمير رابط يعود على المبتدأ وهو    )خبر شبه جملة ( 3)  

 .اللقاء اليوم             خبر شبه جملة: ظـرف زمان        مثل  -1    

 .الحق فوق الجميع     خبر شبه جملة: ظـرف مكـان      مثل  -2     

 .خبر شبه جملة        التعاون الخير فى : جار ومجرور         مثل  -3    

 تطبيقات........ تطبيقات........

 

 ـ :ضع خطاً تحت الخبر وبين نوعه وعَلمة اعرابة   -1 

 ــ  الحق واضح من الرجل                                 ــ المعلمات مكرمات من الحكومة 

 ون من الجماهير                     ــ  التلميذان مجتهدان في دروسهما ــ  الَلعبون محبوب

 ـ :ضع مبتدأ مناسباً   - 2

 ،                                                                 محبوبات  ............. ، واضح  ................  ـ  

 محترمون . ............، منيران ..................  -

 

 ـ :أعرب ما يلي   - 3

 ـ العالمان مقدران                                                  ـ سهرت الليل 

 ـ العاملون مكرمون من الدولة                                   ـ شربت اللبن 

 ي المسلمون العصر ـ الممرضات ماهرات                                             ـ صل

 ـ الشمس ساطعة                                                    ـ التلميذ يكتب الدرس 

 : حول الخبر المفرد إلي جملة فيما يأتي   - 4

 ً  .    ـ إن الصدق منجي .              ـ كان الرجل منظما

 . ـ القاهرة عظيمة.                   البنت جميلة  -

 ـ :فيه إلى خبر مفرد  ةواذكر نوعه ، ثم حول  الخبر الجمل، عين الخبر في كل مما يأتي (  5

 ـ الحق واضح                                               ـ األم تجهز الطعام 
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 ـ الشاعر شهرته كبيرة                                    ـ  القاهرة تاريخها عظيم 

 المائدة                                       ـ  نبيل فرح بعمله ـ الطبق فوق

 ـ الَلعب يلعب المباراة                                    ـ الشهيد جزاءه الجنة 

 ـ الشمس فوق السحاب                                   ـ الصدقة أنواعها كثيرة 

 ـ المتقون في الجنة                                                                                         ـ الجيش في المعركة                

 ـ :هات لكل مبتداًمما يأتي خبراً جملة اسمية مرة وفعلية مرة أخري (  6

 ...........................ـ الرسالة ........................                                   ـ  الشمس  

 .....................ـ نبيل منصور ...........................                                   ـ العدو  

 ..........................ـ األمهات  ........................                                   ـ الزهور  

 ..........................ـ  المعلمون ..................                                   ........ـ القصة 

 ـ :هات مبتدأ مناسباً لكل خبر مما يأتي  (  7 

 فوق السحاب ............................ شكلهم جميل                        ............................ 

 يدافعون عن الوطن ........................... رحيمات                              ............ ...............

 في المعركة ........................... يحبان العلم                           ...........................  

 تحت الكتاب ...........................         شكلهن مرتب                ........................... 

 : ضع خطاً تحت اسم كان وأخواتها وبين عَلمة إعرابه( 8 

 ـ كان الولدان مجتهدين                                   ـ ظل العاملون مخلصين 

 اً ـ صار المحل مفتوحاً                                      ـ  أصبح اإلنتاج وفير

 ـ أمسي المسلمون شاكرين                                ـ  ليس الطالبان راسبين 

 ـ :حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد فيما يلي (  9

 ـ األم تدبر أعمالها                  ـ الشهيد يدافع عن وطنه 

 لرجال مشاغلهم كثيرة ـ الولد حياته منظمة                                            ـ ا
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  -:ضع خبرا مناسبا لكل ناسخ مما يأتي مع ذكر نوع هذا الخبر (11

لعل  –..........      صار المعرض      -............إن الطقس  –.......           كان الطقس  -

 .............المعرض 

كأن الَلعبين  –............مسى الطالبان أ -.........علمت أن الصَلة  –...... ليس الَلعبون  -

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

إن العاملين  –........ أصبح الرجَلن  -...........ليت المسلمين  –..........  ظل المهندسون 

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

  -:ضع حرفآ ناسخآ مرة وفعآل ناسخآ مرة أخرى وأكتب الجملة صحيحة ( 11

.                          الشمس مشرقة  -.                    المهندسون نشيطون  –             .         الَلعبان مجتهدان  -

 . الصغير كبير  –    .                          يم اَّلحتفال عظ -.                  الَلعبان محترمات –

.                                        الفتاتان مهذبتان  -                 .          المعارض مفتوحة  -العاملون متطورون                -

 .    الطبيبات ساهرات  -.             الفَلحان نشيطان  -.      الممرضتان رحيمتان  –

 احذف الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ واكتب الجملة صحيحة ( 12
 . ضعفاً ليس العفو   -.صار المهندسون متطورين  -

 . لعل الجو بارد    -أن الَلعبات محترمات -

 . أصبح التَلميذ ناجحين   -.ليت الداعين منتشرون  -

 .بات الشرطيان مخلصين    -.ليس العمال متطور  -

 .علمت أن الماضي جميل  -.           كان الَلعبون ماهرين  -

 في كل مرة حول الفاعل إلى مثنى مرة وجمع مرة أخرى وغير ما يلزم 

 شاهدت الفتاة المسلم  -ضرب الولد الجرس                                     -

 اشترى الرجل الفاكهة –قرأ المعلم الدرس                                        -

 ثن ما تحته خط مرة وأجمعه مرة أخرى وغير ما يلزم في كل مرة ** 9

 اشترى الرجل سيارة  -         شاهدت المؤمن               -

 سلمت على المسلم  –شرح المعلم الكتاب                   -

 لعبت بالكرة   -الصائم غفر له للا                    -
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  -:اكمل كل جملة بمثنى مناسب ** 11

 ................................رسمت صورتين ( 2............................     رأيت عجوزين   (1

 ..........................تحدث واعظان ( 4.......................     تعلمت من زميلين  (2

 .............................سجل الفريق ( 6يشرحان الدرس             ( .............   5

  -:ثن كل مبتدأ فيما يأتى واكتب الجملة صحيحة * 11

 الشيطان رجيم ( 2ع                          العلم مرفو( 1

 المؤمن نظيف ( 4النافذة مفتوحة                        ( 3

اجعل كل كلمة مما يأتي مرة مثنى مرفوعاً ، ومرة مثنى مجروراً في جملة من عندك وغير ما يلزم * 12

:- 

 (القلم  –الصحيفة  –الكتاب  –الطريق ) 

 -:أتي في جملة من عندك مع الحفاظ على العَلمة اإلعرابية ادخل كل مثنى مما ي* 13

 .الخطيبان  –المسافرين  –العائدين  –الحارسان 

  -:أعرب ما تحته خط * 14

 قابلت المهندسين  -ذهبت إلى المدرسين                  -الَلعبان متميزان                  

 -:َلمة إعرابه استخرج كل جمع مذكر سالم وبين موقعه ، وع* 15

 .سلمت على المصلين    - 2.                                        الفَلحون يزرعون األراضي  - 1

 . استقبلت السائحين   - 4.                                                  يحتفل الطيارون بعيدهم  -  3 

    -:ضع جمع مذكر سالم مناسباً مكان النقاط * 16

 .بالنجاح ................... يفرح  -متحدون                ،             .................   -

 المباني .......................... يبنى  -على جوائز    ،             ...................حصل  -

 ..................................م الدولة تكر -األبقار         ،             .....................يربى  -

  -:حول كل مبتدأ إلى جمع مذكر سالم وغير ما يلزم *  17

 .المهندس ذكى  -المعلم مكرم                     -المدرس مخلص                    -
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 ( :  2   – 5 – 3)  المعيار       -السؤال الثاني  

 ( 2)               :   مما يلي جملة كل متين اللتين تحتهما خط في أصوب الخطأ اإلمالئي في الكل -1

 ................................. :التصويب               .   بالمروؤة عرف خالد  -

  ................................: التصويب  . المدعى عليه ببراأةحكم القاضي  -

                

 .حيح  للكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية من بين قوسين بوضع خط تحتها ـ أختار الرسم الص 2

 ( 1)           (  العباآةـ          العباؤةـ         العباءةـ       العبائة......... ) الصواب .  جديدة  العباأة ـ

 

    :تتضمن همزة متوسطة على السطر  ةمناسب أمأل الفراغ بكلمة  -3

 ( 1)                           .                            المسلم تفاؤال كبيرا بقدوم شهر الصيام  .............ـ 

 :كتابة الهمزة المتوسطة مفردة على السطر 

 األمثلة

ـ يتضاءل ، تفاءل ، يتثاءب ، تتشاءم ، كفاءة ، جاءك ، كفاءتك ، تراءى ، يتالءم ، مساءلة ، قراءة ،  1

 .، واءم ، مالءة ، رداءة ، مواءمة  ساءك

 .ـ توءم ، مروءة ، سوءته ، نبوءة ، السموءل ، توءد ، مقروءة  2

ءها  3 ءنا ، ضوَّ  .ـ بوَّ

 .ـ ضوُءه ، نوُءها ، يسوُءه  4

ُءكم  5 ُءهم ، تضوُّ  .ـ متبوَّ

 .ـ جزءا ـ جزءان ، قُرءا ـ قرءان ، ردءا ـ ردءان  6

 القاعدة

المتوسطة المفتوحة بعد ألف ساكنة كتبت مفردة على السطر ؛ لكراهة توالي ألفين في  ـ إذا وقعت الهمزة 1

 .الكلمة 

 .يتضاءل ، تفاءل : مثل 

 .ـ تكتب مفردة على السطر إذا جاءت مفتوحة وسبقها واو ساكنة 2

 .توءم ، نبوءة : مثل 
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 .ـ تكتب مفردة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد واو مشددة  3

ءه بو  : مثل  ءنا ، ضو   .ءنا ، نو 

 .ـ تكتب مفردة على السطر إذا وقعت مضمومة وسبقها واو ساكنة  4

 .ضوُءها ، نوُءها : مثل 

 .ـ تكتب مفردة على السطر إذا وقعت مضمومة بعد واو مشددة  5

ءكم : مثل  ءها ، تبوُّ ءكم ، تنبوُّ  .تضوُّ

جاء بعدها ألف تنوين النصب أو ألف المثنى ـ تكتب مفردة إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن ، و 6

 .، وال يمكن وصل ما قبل الهمزة بما بعدها 

 " .جزءا ، جزءان : " مثل 

 :متوسطة ومفردة على السطر ألنها( تساءل )رسمت همزة  -

 .ساكنة بعد ألف مد  -ب.                                     مفتوحة بعد ألف مد  -أ

 مكسورة وما قبلها مفتوح -د.مد                                     مفتوحة بعد واو -ج

 .أساس اللغة العربية...........الكتابة و- 

 :المفردة المناسبة للفراغ السابق وصحيحةإمالئيا

 .القرأاة  -د.القرآءة             -ج                     القراءة -ب.             القرأة  -أ

 .الكلمات المشتملة على همزة متوسطة رسمت على السطر مع بيان سبب كتابتها تتح خطا عهيا نض

 السبب في كتابة الهمزة الجمل              

 

 .ـ القلوب المؤمنة مملوءة بتقوى هللا0

 

 

 

  .ـ الهناءة نعمة عظمى من نعم هللا8

 

  .التشاؤم فـ المؤمن يتفاءل وال يعر3

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 

 :غات بكلمات بها همزة متوسطة على السطر مناسبة ـ أكمل الفرا

 

 

 

 

 : السطر على المفردة المتوسطة الهمزةأكمل الجدول التالي مبينا سبب كتابة 

 السطر على المفردة المتوسطة الهمزةسبب كتابة  الكلمة 

   يتفاءل 

   المروءة 

  البراءة 

  مملوءة 

   قراءة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................ واألمم الراقية هي التي تربي , لزاد العقو.............. 

في األفئدة والعقول ويكتسب ............فمنها يشعل العلم ,............. على حب 

................  نتدبير وحسالفرد اسمى الصفات كحسن التفكير وال

 يويزداد عجب............... انصراف بعض الناس عن .............. واكثرما.

 .كيف يحيا هؤالء دون غذاء لعقولهم:فأقول 

 : أكمل على غرار النموذج في  كل مما يأتي 

 بناءان  بناء 

 ................ غذاء 

 ................  كساء 

 ................  حذاء 

 

 عباءات   عباءة  

 ................ قراءة  

 ................  مروءة  

 ................  كفاءة  
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 ( 2)        : بخط النسخ مراعيًا وضوح الحروف وتناسقها   أكتُب  ما يلي  -3

 .األمانة من صفات المسلم الصالح

............................................................................................................................................................................................................. 
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 التعبير 

  1ـ3الكفاية 

 .الكفايةالتي تخدمها ويتدرب الطالب من خَللها للوصو إلى مهارة كتابة موضوع تعبير متميز 

 التعبير هو الدليل على تحقيق المهارات وتمكن الطالب من الكفايات  وإتقانها 

 .ى ولي األمر التأكد من مهارة وكفاية القراءة والمشاهد والكتابة وتمكن ابنه منهما وعل

 ...فإلى التعبير 
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 ( 15)                                                               ( : 1 – 3)   المعيار   -السؤال الثالث 

منن الموضنوعات  اآلتينة مراعيًنا  في واحد( كلمة  72رب ما يقا) أسطر  6أكتُب نصا إنشائيًا في حدود       
                                             .ومستخدما عَلمات الترقيم المناسبة  اللغة وجودة األسلوب وسَلمة ا وتسلسلهاوترابطه الفكر وضوح

هما من أفضل القربات لقد أولى اإلسالم الوالدين اهتماماً بالغاً، حيث جعل طاع ): الموضوع األول تهما وبر 

  إلى هللا تعالى، ونهى كذلك عن عقوقهما

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 ما جزاء برهما ؟ كيف تبرهما ؟ لماذا نبر والدينا ؟

 

 ( اختر صديقا صادقا أمينا تسعد في الدارين : )   الموضوع الثاني

 الثالثالمحور  المحور الثاني المحور األول

لماذا نختار الصديق 

  الصالح ؟

 واجبي نحو أصدقائي    سمات الصديق الصالح

 ( كن إنسانا راقيا ساعيا إلى العلياء والمجد : )  الموضوع الثالث
 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 اذكر أمثله للنجاح والناجين  ؟ كيف تحقق آمالك 

 ؟

صف المشروع الذي تتمنى 

 .قيقه تح
............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................  
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 ( 15)                                                               ( : 1 – 3)   المعيار   -السؤال الثالث 

منن الموضنوعات  اآلتينة مراعيًنا  في واحد( كلمة  72ما يقارب ) أسطر  6نصا إنشائيًا في حدود أكتُب       
                                             ومستخدما عَلمات الترقيم المناسبة  اللغة وجودة األسلوب وسَلمة ا وتسلسلهاوترابطه الفكر وضوح

غَرْ  أِطْع أباك فإنَّه   ): الموضوع األول  (َربَّاَك ِمن َعهِد الص ِ

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 ؟ صف حب والدك لك  ؟ لماذا نبر أبانا  ما واجبنا نحو األب؟
 

 (  الكويت كثيرة العطاء وأميرها ـ حفظه هللا ـ أمير اإلنسانية : )   الموضوع الثاني

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

ا األعمال اإلنسانية م

  ؟ التي تقوم بها الكويت

كيف تساهم في تلك 

  األعمال ؟

ما أثر هذه األعمال عند 

   هللا ثم عند الناس ؟
 

 (  الصداقة كنز ثمين من القيم واإليثار ومكارم األخالق : )  الموضوع الثالث
 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 متى يكون الصديق صديقا

 ؟  حقيقيا

كيف تكون صديقا صادقا 

 ؟  وأمينا 

صف موقفا دل على إخالصك 

 . لصديقك 
............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................  
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 ( 15)                                                               ( : 1 – 3)   المعيار   -السؤال الثالث 

منن الموضنوعات  اآلتينة مراعيًنا  في واحد( كلمة  72ما يقارب ) أسطر  6نصا إنشائيًا في حدود  أكتبُ       
                                             .ومستخدما عَلمات الترقيم المناسبة  اللغة وجودة األسلوب وسَلمة ا وتسلسلهاوترابطه الفكر وضوح

 (اإليمان ، وأن اشكر لوالديك نعمة التربية نعمة هلل أن اشكر   ): الموضوع األول

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 ما جزاء الشكر في الدنيا واآلخرة  ؟ فضلهما ؟كيف تشكر الوالدين على  نعمه؟كيف تشكر هللا على 
 

 (  باألعمال الصالحة والنجاح والتميز نرفع راية الوطن عالية : )   الموضوع الثاني

 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
التي  الصالحةما األعمال 

 ؟  ستنفذها 

تحقق النجاح والتميز في كيف 

 ؟  دراستك

عند هللا ثم  ما تقوم به من خيرما أثر 

 عند الناس ؟  
 

 (   األسرة الصالحة تربي آبناءها تربية صالحة عملية ألنهم مرآة لها: )  الموضوع الثالث

 
 

 المحور الثالث المحور الثاني محور األولال
ما القيم الحميدة التي تتمسك بها األسرة  ؟  األسرة صالحةكون تمتى 

 ؟   الصالحة 
كيف تحقق السعادة والصالح لألسرة 

 .  ؟
............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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 نرتككم ي رعاية هللا وتوفيقه

 

 

 عبد  الفتاح أمري عباس 
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