
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف كراسة األنشطة التدريبية لمادة اللغة العربية

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الرابع

روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة لغة عربية في الفصل األول

مذكرة شاملة مع شرح القصائد 1

أسئلة متنوعة حول قصيدة بدمي أفدي الوفية 2

مراجعة لدروس المنتصف مع اإلجابات النموذجية 3

مذكرة مراجعة 4

تدريب قواعد ( الكالم المفيد ) 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/4arabic1
https://almanahj.com/bh/4arabic
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade4bh
http://bit.ly/2HyEMWd
http://T.me/bh4grade
http://T.me/grade4bh_bot
https://bit.ly/34kkwUG
https://bit.ly/2YbrqYv
https://bit.ly/2EexhVZ
https://bit.ly/2Q7rhkE
https://almanahj.com/bh/id=3043
https://almanahj.com/bh/id=3085
https://almanahj.com/bh/id=3086
https://almanahj.com/bh/id=3091
https://almanahj.com/bh/id=3092
http://www.tcpdf.org


1

كراسة األنشطة التدريبية 
لمادة اللغة العربية 
للصف الرابع االبتدائي

(  الفصل الثاني ) 
م 2019-2018للعام الدراسي 

شيخة عادل . وأوردة سعيد  -أ: إعداد 
المحرقيحنان -أ: المديرة المساعدة 
آمنة السليطي -أ: مديرة المدرسة 

مملكة البحرين
وزارة التربية و التعليم

نات مدرسة العروبة االبتدائية للب

: ....................................االسم 

: .................................. الصف 
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رقم الصفحة القسم
5 القواعد النحوية 

34 التعبير الكتابي
41 النصوص الشعرية   

الفهرس 

:الهدف 
. توظف الطالبة المهارات الكتابية توظيفا سليما 



مالحظات ولية األمرمالحظات المعلمة التاريخالرقم
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مالحظات ولية األمرمالحظات المعلمة التاريخالرقم

4
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أّكلّ 
طار  
اشتكى
شارك  
رفع  
فتح  

يستفيد  
تحلِّّق  
أْرف ع  
يحل م  
تسامح  
أشرب  

عْ  أْ استمِّ انت بِّهْ حافِّظْ اْقر 
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تُْب كْ ا–أُصومُ –يَُسافُِر –أَْرَكبُ –ُكُل يَأْ –َسِمَع –اُْخُرْج –اِْذَهْب –يَْكتُُب –نََظَر –َشِرَب 
–يدُ تَِص –يَْقَرأُ –نََجَح –َر نَشَ –ُخْذ –ُكْل –يَِطيُر –وُد تع–َدَخَل –َصَرَخ –اِْجِلس –

طبخَ –َشَرَح –اُْدُرْس –اِْرفَْع –اِْنَهْض 

فعل أمر فعل مضارع فعل ماضي

صنّفي األفعال التالية في مكانها الصحيح في الجدول  :

بدِّع ةأنا كاتِّبة م 

 ن فيها تتحدثيأمرو مضارعو ماضياكتبي فقرة تحتوي على فعل
:  عن ما قْمِت به في بداية يومِك 

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

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

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

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

فعل أمر فعل مضارع فعل ماضي
شاِهدْ  يشاِهدُ  شاَهدَ :  مثال

زرعَ 
حفرَ 

يشترك 
قف  
اجمعْ 

يبتسم
شكَر 

حّولي األفعال كما في المثال
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.  أنت تحترم من أكبر منك سنا

:مناسبةعن الصور بضمائر يعبر-3

ضمير الغائبضمير المخاطبضمير المتكلم

حّولي الجملة كما هو مطلوب منكِّ و غيّري ما يلزم:

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

الجدولالضمائر في يصنف:
هن  ،أنتن، أنتم ، هما ، أنتما ، هم ، هي ، أنتِّ ، أنا ، نحن ، هو ،أنت  

ضمير
للمخاطب

ضمير
للغائب ضمير

للمتكلم

: .................................................................. .هما1.

................................................................... .أنتِّ 2.

: ................................................................... .ه ن  3.

: .................................................................. .أنتم4.
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للسؤال عن العدد

للسؤال عن السبب

للسؤال عن المكان

وقوع الحدث أو عدم 
( ال/ نعم ) وقوعه 

الوقتللسؤال عن 

غير للسؤال عن 
العاقل

الحالللسؤال عن 

العاقلللسؤال عن 

ما وظيفة كل أداة من أدوات االستفهام؟



 أداة االستفهام المناسبة في المكان الخالي مما يأتيأضع:

العبًا في فريق الكرة الطائرة؟.................................. 1.

تنتهي العطلة الصيفية؟.................................. 2.

يدير مباراة كرة القدم؟.................................. 3.

؟رقم هاتف النادّي العلميّ .................................. 4.

وضعت  هاتفي ؟ .................................. 5.

؟ ................................. 6. كِّ ساع ْدتِّ أ م 

  السؤال المناسب لكل جوابأكتب:
؟: ............................................................ 1س•
.يقع مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق: 1ج•
•
؟: ............................................................. 2س•
.في الصف خمس وثالثون طالبة :  2ج•
•
؟: ............................................................. 3س•
.نعم ، زرت بيت جدتي يوم الجمعة : 3ج

من  ،  ما ،  كم ، هل ، متى ، أين ، كيف ، لماذا
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 التالية باستخدامالفقرة عن أكبر قدر من األسئلة اكتبي
:  أدوات االستفهام

تذكري وضع 
عالمة االستفهام 

بعد السؤال

؟أختهاوصفاءركبتهاالتيالكهربائيةالسيارةلونما:مثال
.....................................................................:كم.2

..................................................................:كيف.3

...................................................................:هل.4

..................................................................:لماذا.5

:....................................................................من:6

...................................................................:من:7

....................................................................:أين.8

أسئلتي

:  أجبتهاأريُد أن أذهب إلى الحديقة المائية ف: نادتني أختي صفاء قائلة  
.لننتظر مجيء أبي ثم نخرج مع ا

بنا بِبُطٍء، ثم ولّما جاء أبي اصطحبنا إلى الحديقة، فركبنا لعبة  أخذت تدور
حظات نزلت ارتفعت عاليا  نحو السماء، فبدأ الناس تحتنا كاألقزام، و بعد ل

.اللعبة في هدوء حتى استقّرت على األرض
كبنا سيارة انتقلنا بعد ذلك إلى قسم السيارات الكهربائية في الحديقة، و ر

.لريححمراء ينبعث منها ضوء بّراق، فانطلقت بنا كالريشة في مهب ا
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ه  بالكسرة،  و يسمى تدخل حروف الجر على االسم فتجر 
(مجروًرا) و االسم ( جاًرا) الحرف  

االسم المجرور الجرحرف الجملة
البيتِ  إلى .إلى البيتِ عاد الولدُ . 1
مفتاحِ  عن .      أبي عن مفتاحِ سيارتهيبحث. 2
صوتِ  كـ .أخي كـصوِت البلبلصوت. 3
التنّزهِ  الالم .ذهبنا ِلــلتنّزه صباحا. 4
الدميةِ  الباء .مع صديقتيلعبُت بــالدميةِ . 5
محلِّ  ِمنْ  .األلعابِ اشتريُت لعبة  ِمْن محلِّ .6
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علىعن همالكاف من

كيفإلى الالمأنتما في

 ّني الورود التي تحتوي على حروف الجرلو:

.ساء  مالقدِم بـِـكرةِ لعبُت .األرِض يسقط الثمر على .قطرِ سافر أبي إلى 

.ارةِ السيتختبِئ أختي في .القمِر َكــوجِه وجه أمي .قطفُت ورود ا من الحديقِة 

 خًطا تحت حرف الجر و خطين تحت االسم المجرور ضعي:

أكملي الجملة بحرف جر مناسب للمعنى:
.الجبل...... راسية النخلة.لةالطاو........الكتابَ وَضْعتُ .السفَر........ رَجْع أخي 

القلم ........ أخي لوحة  رَسمَ .يبيت جدت........ ذاهبون نحنُ 
.الرصاص

.حالصبا...... الشمس أشرقت

 جمل تحتوي على حرف جر و اسم 3تأّملي الصورة ثم  اكت بي
:مجرور

.1. .........................................................

.2. .. ........................................................................

.3. ...........................................................................
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.يةكانْت النّجوُم تَغفو على َسطحِ بُحيرةٍ هادئٍة في ليلٍة صاف
:قالْت إوزة لَصِديقاتِها

، لنخرج بهدوٍء ونَجلس على   تِفزَّ النجوم من الشاطئ كي الرمِل ال تَتَحركَن َرجاء 
.نوِمها، اتُركنَها غافية  حالمة  فوَق مياه البُحيرة

!!ألطفُهنَّ من إوزاتما :ابتسَم القمُر وقال
.رهمنحُن نُِحبُّ النجوم كثيرا و نحلُم أن نناَم فوق ظهو: قالت اإلوزات

 هيا أنا أيضا أحبكنّ : فاستيقظت نجمة و سمعت ما قالته اإلوزات و قالت لهنّ 
. اْصعَْدنَّ فوقي

:استخرجي من الفقرة السابقة ما يلي
:حروف جر. أ

. ..................... / ................... / ....................

:ضمائر رفع منفصلة. ب
. ................................ / ................................

:أفعال  ماضية. ج
. ............................... /...................... / ..........................

: أفعال مضارعة. د
. ....................... / ...........................

: أفعال أمر. ذ
. ..........................  / ................................

:اكتبي  ثالثة أسئلة حول الفقرة السابقة
.1...........................................................

.2...........................................................

.3...........................................................
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: أدوات النفي 

الضمة

الفتحة

:على الفعل المضارع فإن حركته تكون( ال) عندما تدخل •

:على الفعل المضارع فإن حركته تكون ( لن) عندما تدخل •

.انِ محمُد على الجدرال يرسُم 

.انِ محمُد على الجدرلن يرسَم 

.  تفيُد نفي وقوع الشيء:ال
.ال يكذُب سميُر على والدتهِ •
.ال يسبُح أخي في الماء الغزير•
.  ال يحبُّ والدي اإلهمال•
لمستقبلتفيُد عدم تكرار الفعل في ا: لن
.مرة  أخرىلن أكذبَ •
.النافذةَ بالكرةأكسرلن •
.لن أصادَق أصدقاء السوءِ •
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.ىتلعب  فاطمة في األلعاب الخطرة مرةً أخر.......... 

>

يحافظ  أخي على سيارته .......... 
.  الجديدة

>

.  ف أسافر  إلى قطر في الصي.......... 

>

.  أكتب  بخط الرقعة.......... 

>

.أقود  السيارة بسرعة .......... 

>

 ِّلجمل في ا( لن ، ال ) أحمد في الوصول إلى القمة بوضع أدوات النفي يدْ ساع
: المناسبة لها 

الجملة المنفيةالجملة المثبتة
....................................................يتشاجر  األوالد في الحديقة. 1
....................................................يخسر  محمد في سباق الجري . 2
....................................................تحافظ  أختي على نظافة غرفتها. 3

الجملة المثبتة إلى جملة منفية، مع تغيير ما يلزم يحّول:

(يرسب محمد في االختبار ) 
: ............................................................................لن
: ...............................................................................ال

(يشارك الطالب في مسابقة الرسم ) 
: ............................................................................لن
: ...............................................................................ال

(يسبح محمود في البحر ) 
: ............................................................................لن
: ..............................................................................ال

 عل، مع ضبط حركة الف(لن ) و تارةً بـ ( ال ) انفي الجمل اآلتية تارةً بـ :
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  ( :ال ، لن ) النفي موظفة أدوات الحوار الذي دار بين األب واألم وأحمد أكمل

ة وأخوتك في رحلتهم إلى محميّ والدك مالي أراك  هنا يا أحمد؟ لماذا لم ترافق (: األم)

العرين؟

.  أنا ال أذهب  من دونكِّ يا أمي( : أحمد) 

.ولكن يا بني لدي أعماٌل كثيرةٌ والوقت  ال يكفي ألدائها(: األم ) 

...................................................................................(: أحمد ) 

........................................................................... .......(: األب ) 

       (....................................................................................:)

 :)       (...................................................................................

 : )       (...................................................................................

 :)       (....................................................................................

 :)       (....................................................................................

 )       (................................................................................... :

................................................................................... : )       (

.................................................................................... :)       (

.................................................................................... :)       (

................................................................................... : )       (

عة ٌ بدِّ أنا كاتِّبة م 
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للقريب

للبعيد
ذاك
تلك
أولئك

.ذاك البيت  جميلٌ 

.تلك الفتاة مجتهدة
.أولئك الفتيات مجتهدات
.أولئك األوالد نشيطون

للجمع المؤنث و 
المذكر
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اسم اإلشارة في الجمل التالية تحت خطايضع  :
.  هذا صانع ماهٌر -1
.  هذان قائدان شجاعان -2
.  هذه أرض مباركة -3
.  هؤالء رجال مخلصون -4
.هاتان شجرتان طويلتان-5

الجمل باسم إشارة مناسب مما بين القوسين يأكمل:
(  هاتان ،هذا ، هذه .              ) بيت واسع _______ -1
( هذه ،هؤالء ،هذا .            ) لعبة جميلة _______ -2
(هؤالء ،هذان ،هاتان .   ) ممرضتان رحيمتان _______ -3
( هذه ،هذان ،هؤالء .         ) طالب مجدُّون _______ -4
(هؤالء ،هذان ،هذا .        ) فالحان نشيطان _______ -5

الجمل باسم إشارة مناسب يأكمل:
. الطفل يحلم بالحرية _______ -1
.  طائران حبيسان في القفص _______ -2
.  شاعرتان مبدعتان _______ -3

.أبطال المقاومة المنتصرون _______ -4
.  المعلمون مخلصون _______ -5

باسم االشارة المناسب حسب المثال ي الفراغأكمل:
(لمسابقة اهذا  هو التلميذ  الفائز  في )

.في  المسابقة ...........................  هي  التلميذة  ( .......................  1
.في  المسابقة ...........................  هما  التلميذان ( .......................  2
.في المسابقة ...........................  هم   التالميذ   ( .......................  3
.في المسابقة ........................  هن   التلميذات   ( .......................  4
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ما تحته خط فيما يلييصحح:
_______.        العٌب قوي هذه-1
_______.    كتابان مفيدان هؤالء-2
_______.       حديقة واسعة هذا-3
_______.   حجاج بيت هللا هاتان-4
_______. وردتان متفتحتان هذان-5

ب " ما يناسبها من المجموعة ب"  أ " من المجموعة يصل ":
(  ب (                                 ) أ ) 

.هاتان                     الحاسوب من مخترعات العصر الحديث 
.  هذان                      المعلمون مخلصون في عملهم 
. هذه                       الطائرتان محلقتان في الجو 
. هذا                        شاعران فلسطينيان مبدعان 

.  هؤالء                     الثورة من أجل الحرية 

اسم اإلشارة المناسب في الشكل المقابل مما يلي ارياخت:
(هؤالء ، هذه ،هاتان ، هذان ، هذا ) 

. باب مغلق _______
.  معلمتان مخلصتان _______
.  حقيبة كبيرة _______
. معلمون واثقون من أنفسهم _______
.  بيتان كبيران المساحة _______

الكلمة المناسبة السم اإلشارة ارياخت :
(بيت ،بيوت ،بيتان ) .           قديم _______ هذا -1
(قطان ،قطة، قطتان ).          جميلة _______ هذه -2
(بنات ،بنت ،بنتان ) .     صغيرتان _______ هاتان -3
(مؤدبان ،مؤدبون،مؤدب) .    _______ هؤالء طالب -4
(قرود ،قردان ،قرد ) .         مسليان _______ هذان -5
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جمع مثنى مفرد
الّذين اللّذان الّذي للمذكر

جمع مثنى مفرد
الاّلتي الّلتان الّتي للمؤنث

يحتاج و( ليس له معنى) اسٌم ُمْبَهٌم 
لمراِد إلزالة إبهاِمِه وتوضيحِ ادائما  

.ناهتتمم معمنهُ في الكالِم إلى جملة 

ع  إلى شْخص  ولتوضيحِّ  ض  أننا نْست مِّ :  ي ت حد ث  بالكالمِّ التالي هذا المفهوم ، ن ْفت رِّ
...شاهدُت التي 1.
...الذي سامْحتُ 2.
...استمعُت إلى الذين 3.
...التي المذيعةُ 4.

ه  على وجهِّ الّدق ةِّ دون  أْن يق ول مثالً  : فإننا لن ن ْفهم  ك الم 
قَاَمْت برحلٍة إلى الفضاِء التي شاهدُت 1.
.أساَء إليّ الذي سامْحتُ 2.
.أْدلوا بشهادتهم في المحكمِة أمسستمعُت إلى الذين ا3.
.  أمامك َجديدةٌ التي المذيعةُ 4.

: األسماء الموصولة هي
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ضعي دائرة حول االسم الموصول في الجمل اآلتية  :

.  الحفلةُ التي حضرتُها رائعة -1
.  الصديقان اللذان أرافقهما إلى المكتبة غائبان -2
. الطبيبات الالتي حضرن إلى المدرسة بارعات -3
. القاضي الذي يحكم بالعدل محبوٌب -4
. المسموعة والمرئية : الوسيلتان اإلعالميتان اللتان أحبهما هما -5
.  الطالب الذين يستعدون لالمتحانات بحاجة للهدوء -6

 في الفراغ اكتبيه ثم الموصول المناسب دائرة حول االسم ضعي :

(  الذي ،التي ، اللذان .   ) لحياتنانأكله ضروري ...................... الغذاء -1
(التي ،الذي اللتان ، ). نحتاجها في نشاطنا اليومي............... الغذاء يعطينا الطاقة -2
(اللتان الذين ، الالتي ، .   )مسكيناتٌ ساعدتُُهنَّ ................. األرامل-3
(  ، الذي اللذان اللتان ، . )فوق الطاولة مكسوران ............... القلمان-4
(اللتان اللذان ، التي ، ) . أُحبُُّهما شهيتان ......................... الفاكهتان -5
(، الالتي اللذان الذين ، ) . رأيناهم أقوياء ......................... الجنود -6

موصولةأسماء ةالرفع المنفصلضمائر اإلشارةأسماء

نّفي الكلمات في الجدول التاليص  :

هذا   ،      هو    ،    هذان      ،        التي 

الالتي  ،    هؤالء     ،   هنَّ      ،     اللذان
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 كل اسم موصول مما يأتي في جملة من إنشائكوظفي:

:............................................. ............................الذي• 

:........................................... .............................اللتان• 

:............................................ ............................الذين• 

:...............................................................  الالتي• 

 الجمل التالية باسم موصول مناسبأكملي:

.شاركا في مسابقة الشعر ............ خالد ومحمد هما-1
.هي نورة تقرأ القرآن بخشوع ............ -2
.يحرصون على أداء الصالة ............. الشباب هم-3
.سافر لمملكة البحرين ............. رائد هو-4
ربتني وعلمتني........ أمي هي-5

حولي الجمل التالية كما هو مطلوب منك :

(خططوا للمشروع الذين هم المهندسون ) 

: .............................................. .المفرد المذكر-

: ............................................... .المثنى المذكر-

(التلميذاتهن الالتي يعلمن المعلمات ) 

: ................................................ .المفرد المؤنث-

: ................................................ .المثنى المؤنث-
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ركة شاملة، فهذه ما إْن دقَّ جرس المنبه في رنين متصِل حتى دبَّْت في البيت ح
، و ها هو األمُّ استيقظت قبل الجميع، و أسرعت إلى المطبخ إلعداد طعام السحور
اتهم سعادة  األب يقرأ القرآن الكريم في انتظار السحر، أما األوالد فقد تعالت ضحك

ة لديكم ثلث ساع: و مرحا؛ ألنهم يقومون ألول سحور في رمضان، صاحت األم
.حتى تجتمعوا حول مائدة الطعام

استخرجي من الفقرة السابقة ما يلي:
:حروف جر. أ

. ................... / ....................
: ضمير رفع منفصل. ب

. ................................
:أفعال  ماضية. ج

  . ...................... / ..........................
: أفعال مضارعة. د

. ....................... / ...........................
:  اسم اشارة . ذ

 .................................
اكتبي سؤالْين حول الفقرة السابقة:
.1................................................................

.2................................................................

 لزممع تغيير ما ي( لن ) و تارة  بـ ( ال ) اجعلي الجملة منفية تارة  بـ  :

(.يتأخر محمود عن عمله ) 

: ............................................... .ال

: .............................................. .لن
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الصفة الموصوف
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 كل جملة مما يأتي مناسبة في صفة ضعي:
.أسبابها متنوعة .................المشاكل -

.أجمل األلوان ...............اللون-

................... .للورود رائحةٌ -

.متفوقان .............. الطالبان -

.حصلن على المركز األول ................ المهندسات -

 كل اسم من األسماء اآلتية وصفا في جملة تامة اجعلي:
:......................................................................النظيف
:....................................................................المبدع 

:...................................................................الماهرات 

 حددي الصفة و االسم  الموصوف و اكتبيه في الجدول:

.  المفترسة متنوعة في الغاباتالحيوانات : 1الجملة 
.  الرجل عباءة  سوداءارتدى : 2الجملة 
.  قوتنا من الدين اإلسالمينستمد : 3الجملة 
.  الطالب المجتهد محبوب: 4الجملة 

الصفة الموصوف
1الجملة 
2الجملة 
3الجملة 
4الجملة 
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 ،اكتبي فقرة وصفية تقارنين فيها بين صفات  أحمد و صفات خالد
:وال تنسي أن تصفي 

(   إلخ ..الوجه –الشعر –الطول ) الشكل الخارجي  -

( .إلخ ... الصدق ، الكذب  –األمانة –الكرم ) الصفات الُخلُقيَّة -

خالدأحمد

بدِّع ةأنا كاتِّبة م 

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

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

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

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

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

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

. ........................................................................................
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لهو اسم يبين مكان حدوث الفع

لهو اسم يبين زمان حدوث الفع

نهارا
صباحامساءً 

ظهراً 
عصرا
ليال

دهرا
صيفا

شتاءً 
خريفا

يوما
سنةً 

شهرا
ساعةً 

ربيعا
عاما

شرقا
غربا

جنوبا
شماال

أمام
فوقخلف

تحت يمينا
يسارا

ب ْين  

ظرف 
الزمان 

ظرف المكان
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نوع الظرفالجملة

.يقع منزلنا وراء الحديقة ـ1

.أحب ممارسة الرياضة مساء ـ2

.تتفتح األزهار ربيعا ـ3

.يدور القمر حول األرض ـ4

.يقع الوادي بين جبلين ـ5

.يكثر تغريد البلبل عشية ـ6

.لعبت مع إخوتي عصرا ـ7

.تقع مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية ـ8

.وضعت األم التحف فوق الرفوف ـ9

.ذهبنا إلى البحر يوم الخميس ـ10

نوعه  يبينخطا تحت كل ظرف فيما يأتي مع الضبط بالشكل  ، ثم يضع:

 نوعه وبيني الجمل التالية بظرف مناسب ، أكملي:
........................(ظرف.................... ) سوف نسافر إلى السعودية-1

........................(ظرف) الصندوق ........................توجد األقالم-2

.........................(ظرف) ................... تظهر النجوم في السماء-3

................................(ظرف. ) الزهور ............ تحوم النحلة -4

................................(ظرف.................... ) أذاكر دروسي -5
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اقرئي الفقرة التالية ثم أكملي ما هو مطلوب منك :

ا  جديد ا ، نام غدا تفتح المدرسة أبوابها الستقبال "  صباحا ، أحمد ليستيقظعام 
الفصل،  فشاهدوصل أحمد إلى المدرسة ، حيّا أصدقاءه بحرارة داخل وعندما 

بورة مبتسما  ينتظر الُكتَُب المدرسيّة موضوعةٌ فوَق الطاولة ، و المعلِّم يقف أمام الس
، انصرفنا إلى و بعد أن قضينا يوما  جميال  مع بعضنا. أن يعمَّ الهدوَء داخل الفصل

.  المنزل ظهرا  و السعادة تملئ قلوبنا

مناسبةاستخرجي الظرف من الفقرة ثم حّددي نوعه بوضع عالمة صح في الخانة ال
( .ظرف مكان / ظرف زمان ) 

ظرف مكان  ظرف زمان  الظرف

 كل ظرف مما سبق في المكان المناسب من الجمل اآلتية اجعلي:

(صباحا  -خلف -نهارا -بعد -أمام  –قبل -الساعة -ليال -فوق ) 

.عسر ............قد يأتي يسر -1
. اإلسالم ............وقعت حادثة الفيل -2
............يغادر الطالب منازلهم إلى مدارس-3
.الموقد............اإلبريقضعي -4
.اإلشارة الضوئية........... يقف رجل المرور –5
.اإلمام............يقف المصلون-6
العاشرة ............من العيادة أمينة  عادت -7
............و ............يبث التلفاز برامجه-8
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النداء هو دعوة المخاطب إلى االستماع و تنفيذ -
.المطلوب

.سمى المخاطب منادىي-
.يكون النداء بأداة و من دون أداة-
يا ، أيا: من أدوات النداء-

(باستخدام األداة يا ) أحمد تعال يا: فنقول

(ا باستخدام األداة أي) تالميذٌ هذا هو العمُّ حّماد أيا

(  من غير استخدام أداة) تعال  أحمد: كما نقول
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لمنادىاأداة النداءالجملة

"قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول" 

.  تشرح بسرعةأيا ُمعلّم ، ال

"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" 

.ربِّي اشرح لي صدري 

.يا أهل الديار حافظوا على النظافة

.أيتها الطالبة اشكري ربك

. ، خالد قم للصالةخالد

.مريم، أغلقي الباب خلفكأيا

. ، أنا أحبك كثيرا  طفلي

استخرجي من الجدول أداة النداء و المنادى من الجمل المعطاة  :

اطلبي من زميالتِك استخدام أداة النداء  :
.  اطلبي من صديقتِك فاطمة قراءة القرآن -

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

.اطلبي من أختِك تنظيف الغرفة مع أمكِ -
.......................................................................................

.اطلبي من معلّمتِك تصحيح واجبكِ -
. ......................................................................................
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تحليل قصة. 1
التعريف بكتاب. 2
تعبير وصفي للطبيعة.3

35
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: اقرئي القصة التالية ثم قومي بتحليلها

18الكتاب صفحة 

رة تخاف منها، الّصغيالحيوانات زرافةٌ تمتاز برقبتها الّطويلة، وجميع زوزو 
غابة، تخاف من مع أنّها لطيفةٌ جّدا ؛ فعندما تراها صغار الحيوانات تسير في ال
هي من طولها ال رقبتها التي تتمايل، ألنّها تظّن بأّن رقبتها ستسقط عليهم، ف

ميل داست ترى إن مّر أرنٌب أو سلحفاةٌ صغيرة، وإذا مّرت بجانب بستاٍن ج
.  جميع الّزهور، وهي بذلك تُغضب الفراش والنّحل

الّرغم من شعرت جميع حيوانات الغابة بالّضيق من تصّرفات الزرافة على
ديدا  طيبة قلبها، وعندما علمت زوزو بحقد الحيوانات عليها حزنت حزنا  ش

. وصارت تبّكي، ألنّها تحبّهم، ولكنّهم ال يصّدقون ذلك

بسرعٍة من الّزرافة زوزو عاصفة  رمليّة  تقتربو في مساء أحد األيام ، رأت 
ؤية العاصفة فهي الوحيدة الّتي رأت ذلك، ألّن الحيوانات ال تستطيع رالغابة ؛ 

هرب، بسبب قصر طولها، فصاحت الّزرافة زوزو محذّرة  الحيوانات كي ت
اويف فاستجابت الحيوانات لها، واختبأت في بيوتها، وفي الكهوف، وتج
اصفة األشجار، قبل أن تأتي العاصفة وتدّمر كّل شيء، وبعد انتهاء الع

ئين في اعتذرت الحيوانات من الّزرافة زوزو، واعترفوا لها بأنّهم كانوا مخط
اة  سعيدة  حقّها، فأصبحت زوزو صديقة  مقّربة  لهم، وعاشت زوزو بعدها حي

. مليئة  بالحبّ 
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الزمان و المكان الشخصيات

.............................................................................المشكلة

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

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

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

.............................................................................أهم األحداث

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

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

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

الحل
.............................................................................

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

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

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

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

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

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

18الكتاب صفحة 
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: .......................... .عنوان الكتاب

: ............................ .اسم المؤلف

: .................. .عدد صفحات الكتاب

.: ....................... موضوع الكتاب

:أهم الفِّك ر الواردة فيه

.1. ....................................

.2. ....................................

.3. ....................................

28الكتاب صفحة 
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: عندما أصُف الطبيعة يجب أن أكتُب 

مع من ذهبت؟ و متى ؟ و أين تقع : المقدمة
الحديقة؟

فصل صفي ما شاهدتيه في الطبيعة في: العرض
وانات النباتات ، الجو ، السماء ، الحي) الربيع ، 

(.إلخ... 

متى كيف انتهى يومِك في الحديقة ؟ و: الخاتمة
ية شعورِك في نهاماهوُعْدِت إلى المنزل؟ و 

اليوم؟

104الكتاب صفحة 
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ْن صديقاتِك، َخَرْجِت في يوٍم من أياِم الربيعِ إلى أََحِد البساتيِن مع مجموعٍة مِ 
.ِصفي ما شاَهْدتيه من مظاهِر الطبيعِة في هذا الفصل

: المقدمة
.......................................................................................................

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

ا.....................................................................................................

:الخاتمة
.......................................................................................................

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

: العرض
.......................................................................................

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

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

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

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

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

...........................................................................................
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المدرسة . 
. القبرة و ابنها. 
.  الزهرة و المطر. 
.  ضاد العرب. 

42
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:أجيب عن ما يأتي

. ما الفكرة العامة للنص الشعري -1س-
. ....................................................................................

:  استخرجي من النص الشعري -2س

( : ............................................................الفناء ) مرادف كلمة -

( : ............................................................أغصان ) مفرد كلمة -

( : ........................................................يكرهونك ) مضاد كلمة -

.  حددي الصور الجمالية في البيت السادس ثم اشرحيها -3س

:الصورة األولى 

: ............................................................................الصورة •

: ..............................................................................الشرح •

:  الصورة الثانية 

...............................................................................| :الصورة 

: ..................................................................................الشرح

أقرأ  و 
أفهم  

المدرسة 
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معاني الكلمات شرح األبيات أبيات القصيدة
و طائر القبرة أ: القُبّرة 

الترغة و البعض يسميه 
الزرعي و البعض يسميه 
قويعة و البعض يسميه 

السمن
هذه جميع المسميات تطلق 
ر على هذا الطائر الذي يعتب

.من الطيور المغردة

البساتين: الرياض

الضعيف:الَهّشِ 

هيشق عليه و يرهق: يَِمل

البراعة: الشطارة

مبتغاه: مناه

مرتاح: مهنا

خسارته: فوته

بنها شاهدت في إحدى البساتين قبرة تدرب ا
.على الطيرن

تقول له يا من يجمل العش ال تعتمد على
.جناحك اآلن فهو ضعيف

ما وقف على مسافات قريبة في الطيران ك
.أفعل أمامك

لت انتقلت من غصن إلى غصن قريب و جع
..وقتا لنيل قسط من الراحة

تعب كي يستريح ابنها بين كل نقلة فال ي
.ويسقط وبذلك يتدرب على الطيران

فأراد ابنها إثبات مهارته العالية فخالف
.إشارة أمه

ا  كبيرا وطار مسافة كبيرة حتى ارتفع ارتفاع
.فلم يتحمل جناحه فسقط على األرض

.يرانفانكسرت ركبتاه و تبدد حلمه في الط

و لو سمع نصيحة أمه لتعلم الطيران 
واستطاع مع الوقت الصعود والطيران 

.لمسافات عالية ببراعة

لكل شيء في هذه الحياة أوانة ومن يتعجل
.يخسر وال يصل إلى مبتغاه

الرياضِّ رأيُت في بعِض .1
ةْ  ب ر  ابنَها بأَعلى تَُطيِّرُ ---قـ 

الشجرة

--ـُّشِ يا جماَل الع: وْهَي تقولُ .2
ّشِّ اال تعتَِمْد على الَجناح - له 

--عوِد وقِْف على عوٍد بجنبِ . 3
عودِ وافعل كما أَفعُل في الصُّ -

---فَنَْن فانتقلَت من فَنٍن إلى. 4
وجعلْت لكّلِ نقلة ٍ زمنْ 

ُخ في األَثناءِ كْي يَْستريَح الفرْ . 5
ل  فال --- هواءِ ثِقََل الي م 

ا ---لكنَّه قد خالف اإلشارة .6 لمَّ
الشطارةأَراد يُظهُر 

تفعا وطار في الفضاِء حتى ار. 7
فخانه َجناُحه فوقعـا---

--ُركبتاه ُفانَكَسَرْت في الحالِ . 8
نولم يَنَْل مَن العاُل - اه  م 

ى. 9 ---ولو تأنى ناَل ما تمنَـّ
ن  وعاَش طوَل ُعمِرِه  ه  ـام 

-قتـهُ لكّلِ شيٍء في الحياة و. 10
!هفـوتوغاية ُ المستعجلين --

نهاشرح قصيدة القُبَّّرة و اب

وأن,حةالنصيإلىيستمعأنعلىالطفليتعودأنوهو,واضحوابنهاالقبرةلحكايةالمغزىإن
الوقوعمنحذرهقدوالدهأوأمهكانتإذاسيماوال،بنفسهيغترأويكابروأال،الخطأمنيحذر
لمهألن،جناحهمكسورا  القاعإلىيهويوهوالقبرةابنرأيناوهكذاوالغرورالمكابرةفخفي

علىالتدريبأثناءأمهلنصحيستجيبولم.األرضعلىالوقوعخطرمنيحترسولم،يحذر
.الطيران

المغزى 
من 
:القصة
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:أجيب عن ما يأتي
لماذا كانت القّبَّرة تطير من فنٍن إلى فنن؟1.

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

ما سبب فشل االبن في الطيران ؟. 2
. .........................................................................................

لماذا خالف ابن القبرة توجيهات أمه؟. 3
. ..........................................................................................

هل القصة حقيقية أم خيالية و لماذا ؟. 4
.  .............................................................................

ما العبرة المستفادة من القصيدة ؟ . 5
. ............................................................................

:استخرج األبيات التي توافق المعاني اآلتية.6

.القبرة تعلّم ابنها الطيران-
: ............................................................. .البيت هو

.ابن القبرة يحاول الطيران -
: ............................................................. .البيت هو

.ما رأيِك في تصرف االبن ؟ عللي إجابتِك . 7

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

أقرأ  و 
أفهم  

و ابنهاقصيدة القُبَّّرة
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قصيدة الزهرة و المطر

يسقينيا منه هللا يبعث لي سحاب؟        لعّل فمن يرّويني وينقذني ويحييني ظمئت :   الزهرة 
 أن يرسلعطشت عطشا شديدا فهل أجد من يخلصني وينجيني ويعيد لي الحياة ؟ فعسى هللالقد 

وارتويسحابا فيسقط المطر فأشرب 

ال منّ الماء موفورا بال ثمن وفهيّا واشربي منّي          إليك إليك في عجل أتيت :    المطر 
ليها ثمنا واللقد جئت إليك على عجل فأسرعي واشربي منّي فقطراتي متوافرة للكل ال أطلب ع

بهاأعّد منحي إياها لآلخرين فضال وال افخر عليهم 

لساقي ؟فتغرقني بمائك أيها ابللت أوراقي              أترويني أيها المطر فقد تمّهل :  الزهرة 
يقة منوأنت بهذه الطر، توقف أيها المطر فأنا أريد أن اشرب ماء  ال أن تتبلّل أوراقي وأغرق 

بقطراتكالتقاطر تبللني وتغرقني 

من نعمة تأتي بال جهد وال تعبفما !         العيش هانئة وهذا أعجب العجب أردت :   المطر 
لمي أن مالتع. عجيب أمرك أيتها الزهرة ؛ كيف تريدين أن ترتوي بماء المطر دون أن تتبللي 

.عليهنريده ال يأتي بمجرد التمني وإنما ال بّد لنا من التعب والتضحية للحصول 

معاني الكلمات

شرح األبيات

معناها الكلمة معناها الكلمة
فخر به منِّ  عطشت عطشا شديدا ظمئت

تباطأ وال تستعجل تمهل يخلصني وينجيني ينقذني

ةسعيدة وطيبة وميسر هانئة يرسل يبعث

تعب ومشقة جهد السرعة و هي ضد 
البطء

عجل

موجود بكثرة موفور
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.ألهدافه إلنسان أن يتعب ويبدل الجهد والتضحية للوصول ينبغي 

.العالقة بينهما هي التضاد : يرويني / ظمئت 

.بينهما هي الترادف العالقة : يسقيني /  يرويني

.العالقة بينهما هي التضاد : تمّهل/ هيّا 

.بينهما هي الترادف العالقة : تعب /  جهد 

ينال يجوز لإلنسان أن يذكر فضله ويمّن على اآلخر: أوال 

ال تأتي النعم إال بالجهد والتعب ال بالتمني: ثانيا 

العالقات بين الكلمات 

الدروس المستفادة

الفكرة العامة 



:اقرأ ثم أجب( الزهرة والمطر ) من نص •

ه يسقينيلعل هللا يبعث لي سحابا منظمئت فمن يرويني وينقذني ويحييني: الزهرة•
 منموفورا بال ثمن والءالماإليك أتيت إليك في عجل فهيا واشربي مني:  المطر•
اقي؟أترويني فتغرقني بمائك أيها الستمهل أيها المطر فقد بللت أوراق: الزهرة•
فما من نعمة تأتي بال جهد وال تعب !أردت العيش هانئة وهذا أعجب العجب : المطر•

:   ضادتان فما همامتفي البيت األول كلمتان -١س 
 ...................X . ......................

؟من الشخصيتان اللتان دار بينهما الحوار في هذه األبيات -٢س 

.1           .   ............................2. .................................. .

تمنت الزهرة عندما ظمئت ؟ماذا -3س
. .....................................................................................

ماذا عرض المطر عليها عندما أتاها ؟-4س 

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

؟لماذا غضبت الزهرة -5س 

. ........................................................
48
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: الفكرة العامة 
.افتخار الشاعر بلغة الضاد 

قصيدة ضاد العرب

المعنى الكلمة
الرفعة  العال 
األوائل  األلى 

.هيا نحلل النص األدبي معا 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________


