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                    دروس النحو واإلمالء         

 :حدد نوع الخبر في الجمل اآلتية   ـ 1 
 : ر أنواع الخبر ثالثةكتذ

 أي ماليس جملة وال شبه جملة  مفردـ  1                              
 : ) فعلية ـ اسمية ( ملةجـ  2                              
 : ) جار ومجرور ـ ظرف ( شبه جملةـ  3                              

 

 على األلف والواو اإلمالء الهمزة المتوسطة 
 ب الخطأ اإلمالئي فيما يأتي ـ صو   2

 ................................................................:  الصواب                       ـ التفائل صفة المؤمن بربه .

 ................................................................الصواب :                          الطالب يقرءون الكتب .ـ 

 .................................................................                    الصواب :  ـ أنت مسئول عن تصرفاتك

  ................................................................الصواب :                   عن أختها . ءلت األمـ البنت سا

 الجملة االسمية والجملة الفعلية 
 تذكر أن : 

والبد أن يطابق   وخبربتدأ ة االسمية هي التي تبدأ باسم وتتكون من مالجمل 

 اإلفراد والتثنية والجمع  ، والعدد :  ير والتأنيث في النوع : التذك الخبر المبتدأ

  ديفعل المتعمفعول به  مع الوالجملة الفعلية : هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل 

 الفعل والفاعل ركنان أساسيان في الجملة الفعلية 

 ر نوع الخب الجملة 

  الصف .في  طالبلا -1
  . الطالب يكتب الدرس -2
   قه حسنةـ الطالب أخال 3
  . الطالب في الصف -4
  ـ الطالب فوق الطاولة . 5
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 لجملة فيما يأتي :حدد نوع ا - 4

 المفعول المطلق
 : تعريفه

  عظيما تقديرا األصدقاء أقدر:  حنو .بزمن مقرتن غري حدث على يدل الفعل لفظ من مشتق اسم 
  . آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة وبمنص لقطم ل عو مف:  فتقديرا

 :أنواعه
 انتصارا الجيش انتصر:  مثل للفعل مؤكد ـ 1
 األبطال انتصار  الجيش انتصر  -              . عظيما انتصارا الجيش انتصر:  مثل للنوع مبين ـ 2
 انتصارين الجيش انتصر :  مثل للعدد مبين ـ 3

 :نوعه بّينو  التالية، الجمل يف لقاملط فعول امل حّدد : 1نشاط

 -------  -------  .وقوًفاالبحر  على شاطئوقفُت  -
 -------  -------    .احمراًرااحمرَّ الورُد  -
 -------  -------           هنيئًا. نومانام الطفل  -
 -------  -------            جمًّا. حبًّاُأحبُّ وطني  -
 -------  -------          .زيارتينض زرُت المري -
 -------  -------           عديدة . قراءات  َب قرأُت الكتا -

 في كّل جملة من الجمل التالية: مفعواًل مطلقاً ضع : 2نشاط 
 مريحا ------سافر أبي  -             -----تكبر الظالم  -
 ------ضرب الفالح الثعبان  -    ------ترّنم المغني  -
 حسنا -------ب لالعأبلى ا -
 

 نوعها  الجملة 

  في الصف . ب  لاالطـ 1
  . س  الدر  الطالب  يكتب   -2
   ة  ه حسنأخالق   ـ الطالب   3
  . في الصف الطالب  يذاكر   -4
  . متميز   ـ الطالب   5
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 انطالقا ( –زيارتين  –شكرا  ) وسينالقمما بين  غ اآلتي بما يناسبامأل الفرا 3نشاط 
 ___________زرت صديقي 

 _________ينطلق الصاروخ 

 ةلك على المساعد  ------
 :ضع خطا تحت المفعول المطلق فيما يأتي :   4نشاط

  وقوفام وقَف النَّاُس للعالِ  -              .ذهابا مدرسِة ال  إلىأذهبُ  -
الة حاأُ  -   سفرا سافرُت إلى مدينة مراكش -      .محافظةِفُظ على الصَّ
باق  -  المتوجع . أنين   ِيئنُّ المريُض  -    انطالقاانطلَق العداُء في السِّ
ُر الحروُب الِبالدَ  -  . سجدتين لصالةفي ا منؤ لمد اسج  -     تدميرا ُتَدمِّ

 هالمفعول في
حا مفعول فيه عل مثل: خرج حممد صباحا .فكلمة صباهو اسم يبني زمان أو مكان حدوث الف

 ظرف زمان يبني مىت خرج حممد
 حسب الجدول : وبين نوعه الجمل التالية المفعول فيه  ناستخرج م:  1نشاط

 ولة .طالاحت ب توضعت الكتا -    سرت إلى المزرعة صباًحا. -
 يصوم المسلم نهارا .  -   رسة ظهرا .رجعت من المد -
 .وراء المسبحاجعُت دروسي ر      -   .عصرامزرعة سرُت  إلى ال -
 عاد أبي من عمله مساَء. -   ع مدرستنا أماَم الحديقة العامة.تق  -
 يقع منزلنا شمال السوق . -     لعبنا الكرة وسط الُمنتَزه. -

 

 المفعول فيه
 ظرف زمان انمكف ر ظ
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 :العطف أسلوب 

 فهوم العطف م

، ففي تركيب العطف يوجد تابع يتوسط بينه ُع لفٍظ آلخَر بواسطة حرفيف النحو اتبا  يُ َقصُد ابلعطف
 وبين متبوعة حرف من حروف العطف لتؤدي جملة العطف معنى خاصًا.

من م المعنى المستفاد لعطف والمعطوف ثف احرو وهذا يعني أن تركيب العطف يتضمن: المعطوف عليه و 
 م  ال وسسعيد   سافرَ في الجملة: كما     .بالتركي

 والمعنى المستفاد هو المشاركة. م( المعطوف.النعتبر)سعيد( هو المعطوف عليه، و)الواو( ،حرف العطف، و)س

 وجرًا. رفعًا ونصبَا ليهِ  عوما داَم الَعطُف من التوابِع، فإن المعطوَف َيَتْبُع في إعراِبِه المعطوفَ 
 ف أداة العطف ــ المعطو  من : المعطوف عليه ــ كون وب العطف يتتذكر أن أسل

 التوابع : العطف ــ النعت ــ البدل ـ التوكيد
 

 من حروف العطف : 
 مثال  : دخل سعيد  ومحمد               في الحكم .  شتراكاال تفيد: الواو 

 فالنساُء . ال : دخل الرجالُ ثم           .  بقيتعلاتفيد الترتيب مع : الفاء  
  : زرع الفالح القمح ثم حصدهمثال       في الزمن .خي اتر المع تفيد الترتيب : ثم 
 اقرأ الشعر أو النثر . : مثال                           .  تفيد التخيير: أو 

 لكويت .لسعودية بل اى اإل فرتمثال : سا                       بل : تفيد اإلضراب . 
 

 مل التالية :ملعطوف واملعطوف عليه يف اجلالعطف واحدد حرف 
 

 اجلملة املعطوف عليه حرف العطف املعطوف
 دخل سامل ومحد الصف   
 صفخرج سامل فحمد من ال   
 كتب حممد الدرس مث سامل   
  دخل الطالب الصف فاملعلم   
 قصًة أو مقالً اكتب    
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 ل اآلتية :ف في الجمه والمعطو عطوف علياضبط الم  
 إنَّ الطالب واألساتذة يذهبون إلى المدرسة .  -            .محمد وسعيد يذاكران الدرس   -

 ل اآلتية :أعرب المعطوف عليه والمعطوف في الجم
 أعرب  ما تحته خط في الجملة  التالية:    – 

 النثرَ ثم  الشعرَ  حمد  ب ميكت             

    ...........................................................................................................................................................الشعَر : 

 .............................................................................................................................................................:  النثر   
 األساليب الخبرية واإلنشائية :

 لُب(زم مثل ) جاء الطاهو ما يحتمل الصدق والكذب وهو تعريف بالال الخبر-

 ال يحتمل الصدق والكذب.  مثل ) هل أنجزت الواجب؟( هو االنشاء- 

  :  الطلبياإلنشاء 
 : هو األسلوب الذي يستدعي تنفيذ طلٍب ما

 طب على وجه اإللزام والتَّكليف مثل : اقرْأ الدرس(الفعل من الُمخا أْن يطلب المتكلم هو:  األمر

وأسلوب  كّف عن فعل أمٍر ما على وجه اإللزامالتكلم من المخاطب هو أْن يطلب الم :النَّهي
 النَّهي يتكّون من الفعل المضارع المسبوق بـ )ال( النَّاهية، كقولك: ال ُتخلْف موعدًا. 

م يسبق للسائل معرفته، باستخدام أدوات االستفهام بشيٍء مجهوٍل لهو طلب العلم  :االستفهام
 ك؟ ن، وأّنى، وكم، وأّي. كقولك: ما اسمأيوأّيان، وكيف، و  وم ن، وما، ومتى،ومنها، هل، 

هو الطَّلب من اآلخر القدوم واإلقبال باستخدام حروف النّ داء،فإن كان الُمنادى قريبًا  : الن ِّداء
لية: ء: الهمزة، أو أ ْي؛ أّما إن كان الُمنادى بعيدًا نستخدم أحد الحروف التَّانستخدم حرفّي النّ دا

(بُ  ا، وا. نحو ) أيْ يا، أيا، هي  ن يَّ

هو أسلوٌب إنشائيٌّ يكون في األمر أو الفعل الذي يعتقد بإمكانّية حصوله؛  :  التَّمني
نيا الستحالته أو ألنه بعيد المنال، كقول أبي القاسم الشابي:  ليت لي  أن أعيش في هذه الدُّ

 سعيدًا بوحدتي وانفرادي .
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   :لبيّغير الط اإلنشائيّ
 ٍب ما، ويكون بصيٍغ عّدة منها: طلال يستدعي تنفيذ هو األسلوب الذي 

  : أسلوب يدُّل على االستغراب كقولك: ما أجمل هذا الثَّوب.التَّعجب-

 ومقّدٌس. كقولك : وهللا إنك صادق  أسلوٌب يدُّل على اليمين والحلف بما هو معّظمٌ  :القسم-

ببعيد المنال،  ه غير مستحيٍل وليسأسلوٌب يدُّل على احتمالّية حدوث األمر؛ لكون :الرَّجاء-
 ساء.ويستخدم معه عسى، لعّل.كقولك : لعلك قادم هذا الم

 اإلنشاءنوع  اإلنشاء الخبر العبارة
    خرج الطالب من الصف

 نداء   يا محمد اقرأ الدرس 
 الرجاء   عسى أن تعتبر مما حصل

    ليتك تعفو عن المسيء
    راجْع درسك جيدا 

    اليوم! ال هذايا لجم
    كيف تراجع دروسك؟

    وهللا إنك مجتهد خلوق 
    سعى عليٌّ إلى الخير 

    ال تلعْب في الشارع 
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ب   ثمَّ  بت م عُّن   التِّالي   النِّصَّ  ا قرأ  :تليه   الِّتي سئلة  األ   عن   أج 
 كيف نقتصد في كهرباء المنزل؟

  في للكهرباء العامّ  الكاالسته من جزءٌ  نزلالم في الكهرباء اْستهالك   أنَّ  شكَّ  ال
  تتفاجأ قد. الدولة في العامّ  االستهالك حجم من األكبر النصيب   يأخذ إّنه بلْ  د،البل

  في تستمرّ  ولكّنها فتتذّمر، اءهربالك رةتو فا ترى  عندما الشهر نهاية في اأُلسرة
  حجم تخفيض إلى عيبالس يوًما تفّكر أن دون  االستهالك، في المّتب عة طريقتها

 5 في الكهرباء استهالك بت ْرشيد الكفيلة الطرق  يه فما. الدفع وقيمة االستهالك

 المنزل؟

ه، المنزل داخل اإلنارة لمصابيح دقيًقا توزيًعا اّتبعوا -2   ن يكو  بحيث وخارج 
 . الزائدة والبهرجة الزينة مظاهر ال فقط، اإلنارة   منها الهدفُ 

حُ . فةالغر  من خروجكم لدى النور ُتطفئوا أن تذّكروا -3   المصابيح بتنظيف ُينص 
 10  من ُينت ج النظيف المصباح   إنّ  إذْ  جّيدة؛ إنارة على للحصول دائم، بشكل

 .ةمرّ  40 بـ المّتسخ المصباح   يفوق  ما اإلنارة

 ضاءة الطبيعّية إلى منزلكم، وذلك بإبعاد األشجار التي تغّطيا اإلأدخلو  -4
 خول ضوءر التي تسمح بدافة من الستائفّ الشالنوافذ، وباختيار األنواع 

 .الشمس

اختاروا األلوان  الفاتحة لُجدران منزلكم، كي تحصلوا على إضاءة جّيدة، دون زيادة عدد   -5 15 

ّيات  .المصابيح والثر 

نوا  -6  .والغّسالة ،جةمع سائر المصادر المستهل كة للكهرباء، مثل السّخان والثالّ  التعاُملأحس 
 :ليا يبم لتحقيق ذلك ننصحكم

 10 في التجميد وحجرة مئوّية، درجات 4 حرارة ةدرج في جةالثالّ  تكون  أن على حافظوا √
ْور يًّا وافحصوا الصفر، تحت مئوّية درجات  20 .جةالّ الث باب حول المّطاطيّ  اإلطار حالة   د 

 . بالكامل ممتلئة تكون  أن على احرصوا المالبس، غّسالة استعمال عند √

1 
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  تحّقق كبيرة كفاءة ذات غّسالة عن ابحثوا ة،يدجد غّسالة شراء وعند
 .والطاقة المياه كّمّية في التوفير

  الكهرباء، استهالك كثرة من تُحدّ  مختلفة وطرًقا حلوالً  هناك أنّ  نجد هكذا
 25 الكهرباء فاتورة تجد أن تمّنت طالما التي اأُلسرة على الكبير التوفير منيض الذي األمر

 !قيمُتها انخفضت وقد
 1 سؤاللا

  (؟4قة المّتب عة" )السطر "الطريما هي 

1  2          فاتورة الكهرباء.التذمُّر من .االستهالك الزائد للكهرباء 
3 .4         االستهالك العام في الدولة هرباء المنزل.اد في كاالقتص 

 2 السؤال

  إلى ماذا تؤّدي األشجار التي تغّطي النوافذ، بحسب النّص؟

   

 3 السؤال

 استهالك الكهرباء بحسب النّص؟كي يوّفر في ذا تنصحه أراد خليل أن يدهن غرفته. بما

   

 4 السؤال

 ان بحسب النّص.استخدام السخّ  عنداكتب نصيحت ْين لتوفير الكهرباء 

1-   

2-   
 5 السؤال

 (2) (؟19-24)األسطر حسبء بلماذا يؤّدي سّخان الماء القديم إلى استهالك زائد في الكهربا
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  6 السؤال

 غّسالة كهربائّية جديدة.لدتك ت وااشتر 
  نّص؟ال علىأن تفعل كي تقتصد في استهالك الكهرباء عند استعمالها، باالعتمادماذا يجب 

  
  7 السؤال

  ( هو:32" )السطر بير "تُحّد منالمقصود بالتع

1 .2                         تقلّ ل سب.تنا 

3 .4                      تضم ن .تساعد 

 8 السؤال

  األخيرة في النّص؟ما وظيفة الفقرة 

1 .2 معارضة ما جاء قبلها في النّص في النّص. تهالك الواردةشرح طرق االس 
3  ّ4 ة في النّص.تلخيص الفكرة الرئيسي    نّص توضيح بعض األمثلة الواردة في ال. 

  9 السؤال

  من النّص؟ الهدف الرئيس ما

1  كهرباء المنزل.إرشاد القارئ في استهالك 
2 .إظهار االستهالك الزائد للكهرباء في الدولة 
3 مية االضاءة الطبيعية.إقناع المستهلكين بأه 
4 وات الكهربائّية.تشجيع اأُلسرة على تنظيف األد 

  10 السؤال

  (؟5ر السطْرشيد" )"ت  مة أحرف الجذر لكلما 

1 2                       ر. ش. د ش. ي. د 
3 4                       ش. ر. د  .ي. در 
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 ل تي تليِه:سئلِة اْب عِن اْل ٍن ثمَّ أجِ اِقرأ الن صَّ الت الَي بتََمع  

أنّه مخلوق بشع  غدّار . هل هذا ات الذّئب وكتصور لنا القصص والرواي  

وال  وذكي   شجاع  حيوان  اديّ أو الذّئب الّرم ، ذئب الغاباتالواقع أّن   ؟ حيحص

 .يهاجم االنسان 

عرف في القطيع يوهو يعيش في قطعان كبيرة يسود وسطها النّظام . فكّل ذئب  

من الباقين  مرفوع أعلى فيمشي وذيله، أّما قائد القطيع الذّكر وحقوقه واجباته

 كعالمة على أهميته 

        وهو يطارد  ،ة الن والّرنّ ويطارد الغز ،بعضه بعًضا د مع للصي القطيع  رج يخ   

 .منها بشكل خاص  الّضعيف أو المريض

ّرة األولى ، عرينها للم، تخرج من  الثة أسابيععندما يبلغ عمر أشبال الذّئاب ث  

ا ندمب معها وتعليمها فنون الّصيد . وعععايتها واللالقطيع في ر ويشارك كل

يجاد إد سنة أخرى تبدأ في بعو ،ة تترك هذه األشبال آباءها بلغ عمرها سني

 أزواج لها ، وتكوين عائالتها المستقلة .

لذّئاب ، ذلك أّن اشبال آخرين ا النجاب أأّما اآلباء ، فيبقون مع بعضهم بعضً 

  . تبقى مع أزواجها مدى الحياة

 رة رمز االجابة الص حيحة :أحط بدائ
 ر الذّئب حيوانًا :ّروايات تعتبوالصص الق (1
 بشعا وغدّارا . (ب                                          ا .عا وذكيّ شجا (أ
 ذكيّا وغدّارا . (ث                                         بشعا وشجاعا . (ت
 ؟غابات كيف يعيش ذئب ال (2
 ودها الفوضى .طعان كبيرة تسيعيش في ق (ب                       منفردًا . يعيش (أ
 النّظام .يعيش في قطعان صغيرة يسودها  (ث.   يسودها النّظام يعيش في قطعان كبيرة (ت
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 ع مرفوع الذيل ؟لماذا يسير قائد القطي (3
 ألنّه ذكر . (ب                 ذّئاب .ألّن هذه عادة معشر ال (أ
ً إ (ت  ى أهميته .هذه عالمة عل (ث                                   بنفسه . عجابا
 على ماذا يعتمد ذئب الغابات في غذائه ؟ (4
 منها . على صيد الغزالن والّرنّة ، وبالذات المريض والّضعيف (أ
 ّضعيفة .على صيد العصافير المريضة وال (ب
 يد األسماك .على ص (ت
 على النّفايات والجيف . (ث
 ولى من عرينها ؟ة األلمرّ شبال لاأل تخرجمتى  (5
 عندما تبلغ ثالثة أشهر . (ب                 لغ ثالثة أيام .دما تبعن (أ
 عندما تبلغ ثالث سنوات . (ث             . عندما تبلغ ثالثة أسابيع (ت
 البحث عن شريكه لتكوين عائلة ؟يل يبدأ الذّئب في في أي ج (6
 . في جيل الّسنتين (ب                        . في جيل الّسنة (أ
 في جيل أربع سنوات . (ث               سنوات .في جيل ثالث  (ت
 هل تترك الذّئاب أزواجها ؟ (7 
 تبقى مع أزواجها طيلة الحياة . ال ، بل (أ
 ين آلخر بحثا عن زوج آخر .ولكنها تتركها من حال ،  (ب
 ل .شبجاب أول نإكها بعد نعم تتر (ت
 نجاب الّشبل األول .إتتركها بعد سنة من نعم  (ث
 الكلمات التّالية : ضد( ابحث في النّص عن 8 
 ------------------ :    غبيّ  -ب                  ------------------ :   جبان -أ
 ----------------- :  جميل  -ث                 ------------------ وضى :ف -ت
 ----------------- :    قويّ  -ح                  ----------------- مخلص : -ج
 
 يح ؟ " . ما المقصود بكلمة هذا ؟ورد في السطر األول " هل هذا صح -9 
 ار ذّئب حيوان شجاع وغدّ أّن ال (ب              أّن الذّئب حيوان شجاع وذكّي . (أ
 أّن الذّئب مخلوق بشع وذكّي . (ث                غدّار .الذئب حيوان بشع وأّن  (ت
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 ( استعن بمخزن الكلمات .10
 مثال : ابن الذّئب شبل .

 ------------------ :   ابن الدّجاجة (ب       ------------------:      ابن الكلب (أ
 -------------------- :  ابن الخنزير (ث       ---------------- :      ابن البقرة (ت

 ) مخزن الكلمات : خنوص ، عجل , جرو ، صوص (                                   

ب   ثمَّ  بت م عُّن   التِّالي   النِّصَّ  ا قرأ  :تليه   الِّتي سئلة  األ عن   أج 

رُّ  مى س    ثالثِّال الدُّ

 نم   ذكىاأل   عرف  وي   رعّيت ه ، أفراد   يمتحن   أنْ  أراد   اْلُملوك   حد  أ   أنَّ  ُيحكى
م،بي نهُ  ل يجعل   نه  ،األ وزير هُ  م   حيثُ  من متشابهةٍ  ىُدمً  ثالث   بُصْنع   فأمر   ّول 

 .والّشكلُ  واْلوزنُ  والّلونُ  اْلحجمُ 

ز ت   إنْ  ما  من ًداواح اْلملكُ  كّلف   ىحتّ  ،فعالً  متشابهةً  وكانْت  الّدمى، ُأنج 
ه   أمهر    تغييرٍ  أيّ   ون  د ،الّثالث   الّدمى ىعل الّتعديالت   بعض   بإدخال   ُصّناع 

 إحداها جاءْت  بحيثُ  شكل ها؛ وأ وزن ها في وال لون ها، في وال حجم ها، في ال
 . اْلقيمة   كبيرة   الّثالثةُ  جاءت   بينما قليلٌة، قيمُتها والّثانيةُ  لها، قيمة   ال

 اْلملك   أنَّ  اْلُمنادون   وأعلن   اْلعاّمة   الّساحة   في ّثالثُ ال الّدمى ُوضعت  
ُيك ه   بين   ختالف  اال وراء   اْلكامن   الّسرَّ  يكتشفُ  م نْ  اف ئُ س   حيثُ  من ّدمىال هذ 

 .بينها فيما الّتطاُبق   ب ل   الّتشاُبه ، هذا من الّرغم   على قيمُتها،

 وكلٌّ  وُشّباًنا، شيوًخا ساًء،ون رجاال الّساحة ، إلى يتوافدون   الّناُس  بدأ  
 .ذلك في ينجحْ  لم منهم أيًّا لكنّ  ،رّ  السّ  باكتشاف   فس  نّ ال ُيمّني منهم

، اْلفطينُ  ذلك يظهر   أن دون   شهرُ واأل سابيعُ واأل ّيامُ األ مّرت    وكاد   الّذكيُّ
 .ظهور ه   في مل  األ يفق دُ  اْلملكُ 

(1) 
 
 
 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
 
 
 
(10) 
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، قت بل  م في شابٌّ  الّساحة   وصل   ّيام  األ أحد   وفي  من   واقترب   اْلعمر 
 آذان ها من ُأذنٍ  كلّ   في ث ْقبٍ  وجود   الحظ  ف بإمعاٍن، ُصهافحّ يت وراح   الّدمى
 .الّستّ  

ل هُ  ولّيًنا، ط ويالً  رفيًعا، عوًدا الّشابُّ  أخذ    الّدمى، إحدى ُأذن   في وأ دخ 
 أذن ها من رجخ   الّثانية   لّدمية  ا أذن   في أدخل ه ولّما فم ها، من اْلعودُ  فخرج

ئ   لّثالثة  ا أذن   في أدخل ه وحين   خرى،األُ   الّدمية ، بطن   في تفييخ به فوج 
 .ثرٌ أ   له يظهر   أن دون  

  كشف   يستطيعُ  أّنه لْلحّراس   أعلن   ثمّ  مليًّا، مر  األ في الّشابُّ  فّكر  
،   .ل ك  اْلم   حضرة   في باْلُمثول   له يسمحوا أن وطلب   الّسرّ 

 :وقال   إجالاًل، لْلملك   بُّ الّشا ا نحنى
، معشر   نحنُ  بنا، شبيهةٌ  لة ،اْلجال صاحب   يا ،مىالدّ  هذه إنّ  -  اْلبشر 

 حّتى سرار  األ من   سرٍّ  على ُيْؤت م نُ  إن ما اّلذي نسان  اإل تشبهُ  ولىاأل فالّدميةُ 
 رُ غي نسان  اإل هذا ثلُ وم. سبيلٍ  عابر   لكلّ   وُيْفشي هُ  الّطريق   قارعة   على يقف  

،ك أو صُغر   شيٍء، ىعل ُيؤتمن   أن يمكنُ  وال بالّثقة ، جديرٍ   فإنّ  هنا ومن ُبر 
 .لها قيمة   ال الّدمية   هذه  

مُ  ب ما يأخذُ  ال اّلذي نسان  اإل فتشبهُ  ّثانيةُ ال الّدميةُ  وأّما  من إليه   ُيقدَّ
،   اْلقويم ، يق  الّطر  إلى ويرشُدهُ  يوّجُههُ  لم نْ  ُيصغي وال نصائح 

  خرى،األُ  من   ويخرجُ  ،أذن ه   من يدخلُ  فاْلكالمُ  اْلمستقيم ، راط  والّص 
ْدوى  ال الّدمية   هذه   فإنّ  هنا ومن تأثيٍر، أيّ   دون     فائدة   وال ا،منه ج 

 .منها ُترجى

  على يتكّتمُ  اّلذي نسان  اإل فُتشبهُ  خيرُة،واأل الّثالثةُ  الّدميةُ  أّما

(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) 
 
 
 
 
 
 
 
(30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35) 
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  بكلّ   جديرٌ  نسان  اإل هذا ومثلُ  فشيها،يُ  وال فيحفُظها، ،خرين  اآل أسرار  
رُ  ال الّثالثة   الّدمية   فإنّ  ولهذا. شيءٍ  كلّ   ىعل تمن  ُيؤ  أن ويمكنُ  ،قةٍ ث  ُتقدَّ

 .نٍ بثم

، بذكاء   اْلملكُ  فرح   َ   الّشابّ  ،األ وزير هُ  وعّينهُ  اْلعطاء ، له وأجزل   ّول 
ه   يّ  ول   تربية   على واْلمشرف   ومستشار هُ   .عهد 

ؤ   1 الالسِّ

 ؟رعّيته   فراد  أ نم ذكىاأل يعرف   أن اْلملكُ  أراد   اذامل  
1    2     عهده   وليَّ  منهُ  ليجعل   ُالّثالث   الّدمى ليعطي ه 
3   ُ4        ّول  األ وزير هُ  ليجعل ه    الّدمى صانع   م هارة   ل يفحص 

ؤال  2 السِّ

  الّثالُث؟ الّدمى تتشاب هُ  ب ماذا
           

ؤال  3 السِّ
 :في ْت ر غيّ  الّدمى على ُأدخلْت  اّلتي الّتعديالتُ 

1  3 .طْ فق احجم ه فقطْ  قيمت ها. 

2  4 .هاولون   شكل ها زن ها  .وطول ها و 
ؤال  4 السِّ

   بالّثقة   جديرٍ  غير   ولىاأل الّدمية   يشبهُ  اّلذي نسانُ اإل عتبرُ يُ  ذالما

      ------------------------------------------------------------------  
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ؤال  5 السِّ
 :هو( 13 الّسطر" )ذلك" بكلمة   ْلمقصودُ ا
1   ُ2      .الّساحة   إلى اْلوصول   ُالّدمى على اْلحصول.  
3   ُ4               .اْلملك   ُمقابلة   ُالّسرّ  اكتشاف. 

ؤال  6 السِّ
 :يوجد ْلجملة  ا هذه في" اْلب شر مثلُ  الّشابّ   رأي في الّثالث الّدمى إنّ "
1  ْجع   .ت عّجب 3 .س 
2  4 .ت شبيه   فهامستا. 

ؤال  7 السِّ

 ،(17 الّسطر" )يتفّحُصها" لْلفعل( اْلجذر) الّثالثة صلّيةاأل اْلحروفُ 
 : يه
 

ؤال  8 السِّ

 .جابت كإ لعلّ  صديُقك؟ يكون   أن تحبُّ  الّثالث الّدمى من   دميةٍ  أيّ  مثل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ؤال  10 السِّ

 .رّ  السّ  اكتشاف   بعد   الّشابُّ  عليهما حصل   فائدت ي ن اكتْب 
1 -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ؤال  11 السِّ

 .الّنّص   بحسب   الّتالية   اْلجمل   من   جملةٍ  كلّ   بجانب  " صحيح غير" أو" صحيح" كتْب ا

                                .اْلفهم   بطيءُ  الّشابُّ  .أ

                               . اْلمالحظة   دقيقُ  الّشابُّ  .ب

                              . اْلقرار   اّتخاذ   في متسّرعٌ  الّشابُّ  .ج

                           .ذكيٌّ  لّشابُّ ا .د

ؤال  12 السِّ
 :هو" الّثالث الّدمى سرُّ " الّنّص   نوعُ 

1   ٌ3 حكاية  ٌرسالة 
2  4 الةٌ م ق  ٌإعالن 

ْب  ثمَّ  بت م عُّنٍ  الّتالي   الّنصَّ  ا قرأ  :تليه   اّلتي سئلة  ألا عن   أج 
 طفال  لل   ال ف طور   أ همِّيِّة  

 في شيًئا يضعوا أن دون   اْلمدرسة   إلى يذهبون   الّصغار   من   بها بأس   ال سبةٌ ن
3) ث  ُثل أنّ  إلى الّنتائجُ  وتشيرُ . صباًحا أفواه هم

 وجبة   يتناولون   ال طفال  األ( 1
ه  ه أنّ  واْلواقعُ . اْلف طور   دُ  ال ما هاوراء   ُتخّلفُ  قد ألّنها لْلغاية   سّيئةٌ  اْلعادة   ذ   قباهعُ  ُتحم 

ّحة   ناحية   من سواءٌ   .الّدراسيّ  تحصيل ه   ناحية   من أو الّطفل   ص 
 ُتعتبرُ  أّنها كما وتطّور ه ، مّوه  نُ  أجل   من لّطفل  ل جّداً  مهّمةٌ  اْلف طور   وجبة   إنّ 

  لفهم   اْلقّوة   عناصر   للّصغير   تعطي   لكي أساسّيًة، بل ال ضرورّيًة،
 اّلذي الّطفل   أنّ  إلى بحاثُ األ وتشيرُ . الّدراسّية   اْلحّصة   خالل   هُ ويسمعُ  يراهُ  ما
 شيًئا أكلون  ي ال اّلذين أْقران ه من واستيعاًبا تركيًزا أكثرُ  هو فطور ه   وجبة   يتناولُ 

(1) 
 
 

 

 

 

(5) 
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 عالمات   من واضحٍ  بشكلٍ  لىأع تكونُ  عالمات ه   فإنّ  ذلك، إلى إضافةً . صباًحا
 أكثر   يكونُ  صباًحا شيًئا يأكلُ  ال اّلذي الّصغير   أنّ  باراتُ ختاال أثبتت   كما. خرين  اآل

طأ في لْلوقوع   ُعْرضةً  خ  َْ  .ور  اْلفط تناولوا اّلذين   زمالئ ه من اْل
ْحن   في كبيرةً  أهّمّيةً  اْلف طور   لوجبة   أنّ  اساتُ الّدر  وبّينت    من   ي لزُمه بما اْلجسم   ش 
 .وغير ها واْلڤيتامينات   الّسّكرّيات  

ثابة   ليكون   شيءٍ  أيَّ  ناول  يت أن للّطفل   يكفي وال  ْنتباه  اال من   بدَّ  ال بل اْلفطور   بم 
 بحيثُ ( ومضموًنا شكال) مالئمةً  ْلوجبةُ ا تكون   لكي الّطفل   بطن   يدخلُ  ما إلى

 وبروتيناتٍ  وسكاكر   وأمالحٍ  ماءٍ  من رّية  الّضرو  اْلغذائّية   اْلعناصر   كلّ   على تحتوي 
، سبيل   فعلى وشحوٍم، وڤيتاميناتٍ   يتركُ  الّطفل   عند   اْلُمْزم ن   اْلحديد   ن ْقص   إنَّ  اْلمثال 

 إلى ُيفضي لّنقص  ا هذا إنّ  ُخصوًصا، ل  عقوالْ  ُعموًما اْلجسم   على سلبّيةً  آثاًرا
ْعف   ، ض   قادرٍ  غير   الّطفل   يجعلُ  قد اْلحديد   فنقُص  ذلك، من أكثر   بل ال الّتركيز 

 اْلفطور   وجبة   إنّ . واْلمدرسة   والّدراسة   بالّدرس   ّلقُ يتع ما كلَّ  في كرهُ  الّتعّلم   على
 :ية  الّتال اْلُمكّونات   من   تتأّلف   أن يجبُ  صباًحا

 .مشتّقات ه أحد   أو اْلحليب   -
 .اْلكاملة   واْلحبوب   اْلخبز   -
 .اْلعصائ ر   د  أح أو اْلفاكهة   -
بَّيات   -  .واْلعسل   اْلُمر 
بدة   -  .الّزيتون   زيت   أو الزُّ

 في ساخًنا مشروًبا الّطفلُ  يتناول   أن الّضروريّ   من   هل: "أحدٌ  يسألُ  قد
؟  الّدفء   بعث   على يساعدُ  باًحاص ساخنٍ  مشروبٍ  خذ  أ أنَّ  في شكَّ  ال" الّصباح 
 قد اْلعادة   هذه ولكنّ  والّراحة ، باْلمتعة   إحساًسا ُيعطي أّنه كما اْلبارد   الّطقس   لمواجهة  

 شربة  األ يفّضلون   اّلذين   طفال  األ من   قليلٍ  غير   عددٍ  عند   لها جابّياً إي صًدى تجدُ  ال
،اال ّرّيةُ ح للّطفل   تر كُ يُ  وهنا. الّساخنة   على اْلباردة    الّشراب   ليس   فاْلمهمُّ  ختيار 

(10) 
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 الّطفل   يلزمُ  ما كلّ   على تحتوي   أن يجبُ  اّلتي اْلفطور   وجبةُ  إّنماو  اْلبارد   أو   الّساخن  
ْير   ُحسن   ن  لضما  .ُيرامُ  ما أفضل   على الّدراسيّ   اْليوم   س 

 :اْلفطور   بات  بوج يتعّلقُ  فيما لية  االتّ  مور  باأل أطفاُلنا يهتمّ  أن اْلمفّضل   ومن  
 .اْلمنزل   في اْلفطور   وجبات   تناولُ  -
 .وشهّيةً  منّوعةً  اْلوجباتُ  تكون   أن ضرورةُ  -
، وجبة   اول  لتن اْلكافي اْلوقت   أخذ   ضرورةُ  -  ْستيقاظُ اال عليه يترّتبُ  وهذا اْلفطور 

 .اْلمبّكرُ 
ؤال  1 السِّ

 :يتعن( 1-2 ان  ّسطر ال" )أفواه هم في اشيئً  يضعوا أن دون  : "اْلعبارةُ 

1    2           .شيًئا يشربوا أو يأكلوا أن دون   شيًئا يقولوا أن دون. 

3    4        .أسنان هم كوايفرُ  أو ُينّظفوا أن دون   أفواه هم يغسلوا أن دون. 
 

ؤال  2 السِّ

؟ال سب  بح اْلفطور   اول  تن عدم   من اسلبيً  تتأّثر   أن يمكنُ  الّطفل   في الّنواحي أيُّ   ّنّص 

1  2              وأخالُقه صّحُته  الّدراسيُّ  وتحصيُله نوُمه 

3  4    الّدراسيُّ  وتحصيُله صّحُته    ُقهوأخال الّدراسيُّ  ُلهتحصي 

ؤال  3 السِّ

 نقاٍط، عّدة   يف اْلفطور يتناولون   ال اّلذين   زمالئ هم   عن اْلفطور   يتناولون   اّلذين   طفالُ األ يختلفُ 
 (:6-13 سطراأل) الّثانية   اْلفقرة   على معتمًدا منها نت ي ن  اثذكر  ا

1 -      
2 -     

 

(35) 
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ؤال  4 السِّ

 :أّنها من ر  اْلفطو  وجبة   تناول  ل اْلُقصوى  هّمّيةُ األ تنبعُ 

1    ُد  .ُسمنةً  أكثر   اْلجسم   تجعلُ  2            .وم  النّ  في شديدةٍ  برغبةٍ  اْلجسم   تزوّ 

3  ُ4  .زمة  الال واْلڤيتامينات   ّكر  بالسّ  اْلجسم   تزّود  ُرياضّياً  اْلجسم   تجعل.          

ؤال  5 السِّ

 :هي الّنّص  هذا في اْلمركزّيةُ  اْلفكرةُ 

1    ُوالّدهون   الّسكاكر   أكل   من طفال  األ يل  تقل ضرورة. 

2    ُاْلعناصر   كاملة   فطورٍ  وجبة   طفال  األ تناول   ضرورة. 

3   عاليةٍ  عالماتٍ  لتحصيل   طفال  األ عند   اْلمطالعة   ّيةُ مّ أه. 

4  ُواْلفاكهة   واْلخبز   اْلحليب   ُول  ل تنا طفال  األ تجّنب   أهّمّية. 

ؤا  6 لالسِّ

؟ هذا لىع بناءً  تّتبع ها أن يجبُ  الّتالية   اْلغذائّية   اْلعادات   من   عادةٍ  أيُّ   الّنّص 

1   ُ2           ايومي اْلفطور   تناول   تجّنب  ُاْلفطور   بدل   الّساخن   روب  اْلمش تناول 

3   ُ4    اْلعناصر متنّوعة   ف طورٍ  وجبة   تناول  ُواْلملح   ّسّكر  ال من   خاليةٍ  فطورٍ  وجبة   تناول 

 7 ؤاللسِّ ا

ي ن( 1-13 سطراأل) والّثانية ولىاأل اْلفقرت ْين   من   استخرجْ   اْلكاتب   أنّ  على ن  يدال تعبير 
 :ةٍ يّ علم أْبحاثٍ  على يعتمد

1 -     
2 -     
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ؤال  8 السِّ

ستيقاظ   بين   اْلع القةُ  ما ؟ وتناول   اْلمبّكر   اال   . إجابت ك وّضحْ  اْلفطور 
  
  

ؤال  9 السِّ

 :ةٍ اضيم أفعالٍ  إلى ة  الّتالي اْلجمل   في ْلمضارعة  ا فعال  األ ّول  ح
       .اْلفطور   تناول   أهّمّية   إلى بحاثُ األ ت شير   .أ

                  .فطور هم يتناولون   طفالُ األ .ب
                          .مختلفةٍ  مكّوناتٍ  من اْلوجبةُ  تتألِّف   .ج
ُ .د شروب  ُالّسا اْلم ُب إحساًسا ُيعطي خن  تعة 

ُ اْلم      .والّراحة 
 10 ؤالسّ ال

 :الّتالية   اْلجملة   في فاعل  الْ  ّين  ع
؟ في ساخًنا مشروًبا الّطفلُ  يتناول   أن الّضروريّ   من   هلْ "  "الّصباح 

         :  هو   اْلفاعلُ 
ؤال  11 السِّ

 :هي( 38-43 سطراأل) الّنّص  من   خيرة  األ اْلفقرة   وظيفةُ 

1  ْلفطورا وجبة   فوائد   دادُ تع. 
2   ُاْلفطور ناولت ب عدم الّسماح. 
3   ُاْلفطور وجبة   تناول عدم من الّتحذير. 
4   ُلَّق طفاللأل توصياتٍ  تقديم  .اْلفطور بتناول تتع 

 

 بالتوفيق والنجاحللجميع  خالص األمنيات                                       


