


یُْخِرُجأَْخَرَج

َمن ذا الّذي یُخرُج ِمْنها الثََّمرََة ؟ 

یُدِخُلأدَخَل

أدَخلناهم يف رحمِتنا

یُْنزُِلأَنْزََل

َمن أنزََل منه َمطَره

یوِجُدأَْوَجَد

َمن ذا الّذي أَْوَجَدها يف الجّو مثل الّشرة؟ 

یَُتِْجُمتَرَجَم

تَرِجْم األفعاَل التّالیَة

.

یَُجهُِّزَجهََّز

َمن ذا الّذي َجهَّزَه بقّوٍة ُمفتکرٍة؟

یَدوُرداَر

القمُر یدوُر دوَر األرِض

رِر املُنتشة زانَُه بأنُجٍم کالدُّ

یَُشقَُّشقَّ

من َشقَّ فیه برصه؟ 

یَُصیُِّرَصیََّر

صیَّر األرَض به بعَد اغرباٍر َخِضة 

یَُعیُِّنَعیََّن

عیِِّن الّتجمَة الّصحیحَة 

یَقوُلقاَل

قُْل َمن ذا الّذي یُخرُج منها الثّمرة؟ 

یَْقتُُلقَتََل

التَْقتُلوا  أنُفسُکم

َل ُلکَمَّ یَُکمِّ

ْل تَرجمَة اآلیاِت کَمِّ

یَْنموَنا

کیف َنَت ِمن حبٍّة؟

َضْع يف الفراغ کلمًة مناسبًة



إن شاَء اللُه

َمَع األَسِف

ُمْستَعیناً

أُکتُب ُمفرَد األسامء ُمستعیناً ِبُعجِم الّدرِس

إْغرِبار

صیَّر األرَض به بعَد اغرباٍر َخِضة

أنُْعم

أنعُمُه  َمنهمرة.
.

أَنُْجم

امَء بأنُجٍم. زاَن اللُّه السَّ
.

بالِغ

حکمٍة بالغٍة 

التَّعارُف
التَّعارُف يف الـَمطاِر 

َجْذَوة

الّشمُس جذوتُها ُمستَِعرة.

َخِضة

صیَّر األرَض به بعَد اغرباٍر َخِضة.

ُدَرر

رِر املُنتشِة. زانَُه بأنُجٍم کالدُّ

ذا

َمن ذا الّذي ... 

ذاَک

ذاک هو اللُه.
 .

ذاَت 

الّشجرة ذات الُغصوِن 

رَة َشَ

َمن ذا الّذي أَْوَجَدها يف الجّو مثل الّشرة؟ 

ضیاء

فیها ضیاٌء.
.

ُغصون

الّشجرُة ذات الُغصوِن النَِّضَِة. 

َغیْم

أُنظُر إلی الَغیم.

الَفراغ

َضع يف الفراغ کلمًة مناسبًة

قاَعة

يف قاعِة املَطاِر 

ُمْستَِعرَة

الّشمُس جذوتُها ُمستَِعرة.

ُمتفکِّرة

قّوٌة ُمتفّکرٌة

ُمْنَهِمرَة

أنعُم اللِه ُمنهمرٌة.

نَِضَة

الّشجرُة ذات الُغصوِن النَِّضَِة. 



والِدأب

والدةأُّم

ُمراُوُمر

رةَجذوة َشَ

هذاذا

ذلکذاک

 نامَ رَقََد

نورضیاء

سحابغیم

ُمجتهدُمجّد

صرباًَمهالً

فائزناجح

کوکبنجم

أفاِضلأراذل

 أفَْضلأرَْذل

أعداءأصدقاء 

إْخِتتامإفِْتتاح

قبیحجمیل

رسورُحزن 

 آخرة دنیا

نسايّئرجايّل 

غالیةرخیصة

بَیعشاء

َعُدّوَصدیق

بعیدقریب

َحزینمرسور

ممنوعَمسموح

راِسبناجح

 بدایةنهایة

یَساریَمین

أراِذلأرَذل

أفاِضلأفَضل

أبوابباب

أبحاث بَحث

أحجارَحَجر

ُدَررُدّر

ُغصونُغصن

فُصولفَصل

ألوانلون

َمالِبسَملبَس

نجوم / أنُجمنجم

أنُعم / نَِعمنعمة

أنُفس / نُفوسنَْفس

أیّامیَْوم

یَْجَعُلجعَلالَجْعل

یَدوُرداَرالَدَوران

خول یَْدُخُلَدَخَلالدُّ

یَزیُنزاَنالَزیْن

یَظْلُِمظَلََمالظُلْم

یَعیُشعاَشالَعیْش

یَْعَمُلَعَمَلالَعَمل

یَقوُلقاَلالَقْول

یَْقتُُل قَتََلالَقتْل

یَْقِدُرقََدَرالُقْدرة

یَْکتُُبکَتَبالِکتابَة

یَْنظُُرنَظََرالَنظَر

یَْنَفُعَفََعالَنْفع

یَْنموَناالنُُّمّو



       عّیِن الجملَة الّتی فیها املرتاِدف.
  إذا َملََک األراِذُل َهلََک األفاِضُل.

  َمْن َزَرَع الُعدواَن و الَحَسَد َحَصَد الُخرساَن.
ْمَس الّتی فیها ضیاٌء و زاَن اللّیَل ِبنوِر األنُجِم.   اللُّه خلَق الشَّ

  أُنْظْر إلی الَغیِم فَمْن  أنْزََل مْنُه َمطَرَُه

حیَح َعِن الَجْمعِ. َعیِِّن الصَّ
  فُستان =< فَساتین / ُحجرة =< أحجار  ُغصن =< ُغصون / نِْعَمة =< أنُْعم

  َصْوم =< صیام / ُدّر =< ُدرر  عدّو =< ُعدوان / َغیم =< ُغیوم

عّیِن الـُمناِسَب لَِمعنی األفعاِل علی التوالی.
إْرَحْم َمْن يف األرِض یَرَْحْمَک َمْن يف الّسامِء.

إنَْتِخِب الّصحیَح للفراغین علی التوالی »لـَِم تَقولون ما ال تَْفَعلوِن« 

    

. عیِِّن الخطأ يف تَرَْجَمِة الکلامِت الّتي تَْحَتها خطٌّ
  أُنظر إلی الّشمِس الّتي َجذوتُها ُمستَعرَة =  ذو ِحْکَمٍة بالَِغٍة و قُدرٍة ُمقتَِدرٍَة = 

  زانَُه ِبأنُجٍم =   َو اْجَعْل يل لِساَن ِصْدٍق يف اآلَخرین = 



حیَح َحَسَب الکلامِت الـُمَتناِسَبِة. إنَْتِخِب الصَّ
قمرــ إغربار  أْوَجد ــ زاَن ــ أنُْعم ــ أْخَرَج   َغیم ــ کوکب ــ

ِصْدق ــ أداِء األمانَِة ــ َعْفو ــ ِوقار   نَِضَة ــ قاَعة ــ َخِضَة ــ َجمیلَة

ما هو الَخطأُ َحَسَب التَّوضیحاِت.
حاب    بُخاٌر ُمَتاکٌِم يف الّسامِء یُْنزُِل ِمْنُه الـَمطََر و الثَّلَج =< السَّ

رر   األْحجاُر الغالیُة ذاِت اللَّوِن األَبیِض =< الدُّ
مِس =< الّنجم   کَوْکٌب یدوُر َحْوَل األرِض و ِضیاُؤُه ِمَن الشَّ

  ِمَن الـَمالِبِس النِّسائیَِّة ذاِت األلواِن الـُمْختَلَِفِة =< الُفستان

 





 .

َسَمَع ُسِمَع

یُکَْتُب یَکُتُب

 یُکرُِم، یَُنزُِّل و یُکاتُِب

َسُیْنَزل َسُیْنِزُل



یُْعرَُف املُْجرِمون

عیِّن الجملة الّتی فیها الفعل املجهول:
 إْستَْخَرَج اإلنساُن النِّفَط ِمن باطِن االرِض.  یَُعلُِّمنا مدیُر َمدرَسِتنا درَس الُحّریَِّة.

 ما اِنَْقطََع رجائی بعد اإلمتحان.  تُْنَقُل ُمْشتَّقاُت النِّفِط ِمَن املَصافی اِلَی َمَحطّاِت الَوقوِد.

ما اِنقطَع

النِّفط االنسان

یَُعلُِّم

ُل یَُفعِّ

یُْسَمُع صوٌت  

 

 یَْسَمُع الطفُل صوتاًیُْسَمُع صوٌت

َسِمْعُت



َسِمْعُت

»اَنا«

تَْفَعُل(    ، )یَْفَعُل  َفَعلَْت(  )فَعل، 

 .)

عیِّن نوع الفاِعلَْیِن بالّتتیب: »قاَل لنا عامٌل: نَْشُعُر بالتََّعِب ِعنَد الَعَمِل هذا الیوم«
اإلسم الظاهر / اإلسم الظاهر  الضمیر املسترت / الضمیر املسترت

 اإلسم الظاهر / الضمیر املسترت  الضمیر البارز/ الضمیر البارز

عامٌل »قال«

»نشعر«

نحن

)مبنیّاً للمجهول

عّین الفعل الذی یُمکن أن یُبنی للمجهول   

قُلَْت



عیِّن مافیه »الفعُل املجهوُل«:
 ساَعَدِت املَُمرَّّضتاِن املَرأَة يف املُستشفی.  یُْنِشُد الشاعُر قصیدًة رائعًة.

 تَأَدََّب الَولَُد و اِْمتََنع عن األعامِل السیئِة.  تُْسَحُب األسامُک إلی السامء و تُأَخُذ إلی مکاٍن بعیٍد.

عــون و یَْفرِحــون و  ــِر« َو یََتَجمَّ عّیــن الفعــَل املجهــوَل يف هــذه الجملــة: »النــاُس یَُســّموَن هــذا اإلحتفاَل»ِمْهرَجــاَن املَطَ
آباُءهــم یُکْرَمــون«:

عون  یَْفرِحون  یُْکرَموَن  یَُسّمونَ  یَتََجمَّ

کم فعالً مجهوالً يف الجملة التالیة: »َعلَیکم أن تُْنِفقوا ِماّم تُِحّبوَن َفال تُْجَزوَن إاّل ما کُْنُتم تَْعَملوَن«
 واحد  اثنان  ثالثة  لیس فیها فعٌل مجهوٌل

عّین العبارَة الّتی کلُّ أفعالُها معلوٌم:
عاِب.  قَد أُکَِل الطعاُم و لکنَّنی ماأَکَلْتُه.   أْعرِفَُک َو أْعلَُم أنَّ الصدیَق الحقیقیَّ یُْعرَُف ِعْنَد الصَّ

کینَة علینا و نحن أُکْرِْمنا.  أُریُد هذه األدویَة و اَْشرَتیها لزمالئی.  أنْزََل اللُّه السَّ

عّین ما ُحِذَف فیه »الفاعل«:
 نَظََر التلمیُذ الی ُمَعلِّمیه ُشکراً لهم.  یَْخلُُق ما یَشاُء.

 ُخلِْقتُْم ِمن ذَکٍَر و أُنثی.   إْعلَموا أنّه جاِهٌل یُحاِوُل بَثَّ الِخالِف بَیَنکم.

حیُح للفراغ: »... املحاصیُل الّزراعیَُّة يف َمزاِرعِ َفاّلحی بلدنا.« ما هو الصَّ
 تُْزَرعُ  یَْزرعونَ  َزَرَعْت   ُزِرَع

عیِّن ما کُلُّ أفعالِه مضارٌع معلوٌم:
، أُتْرِکُ  تُکاتِبیَن، نُشاَهُد، تُکلِّمیَن ُ  یُْخرِبُ، یُْغرَُس، یُحاِوُل  یُرِسُل، یَُنزُِّل، یُْنِتجُ  أُْعلَِن، نُبَرشِّ

أیُّ عبارٍة لیس فیها نائُب الفاِعِل؟
 یُأَْمُر املسلموَن أاّل یَُسبّوا معبوداِت املرُشکیَن.  أُرِْسَل لِزیارِة هذا املکان فریٌق آَخُر.

 ستُشاِهُد نجاَح ِبْنِتَک بعَد هذه األیّاِم.  تُأَخُذ األسامُک ِمن البحِر لِلطَّبِْخ.

َق.« َوِر َحتَّی تَُصدِّ عیِّن الخطأ عن الفعلیِن يف الجملة التالیة علی التتیب: »أُنْظُْر إلَی هِذِه الصُّ
 الفعل املعلوم / الفعل املجهول  الفعل املعلوم / الفعل املضارع من باب تفعیل 

 الفعل األمر / الفعل املعلوم   الفعل الثالثی املجرّد / الفعل الثالثّی املزید

: ماهو الّصحیُح َعاّم أُشیر إلیها بخطٍّ

 الیَْنتَِفُع أحٌد باإلرصار علی العدوان. نائب الفاعل و اسم مذکّر

 بُِعَث أخی الی الُدکّاِن لرِشاء الخبِز. الفعل املجهول و نائب فاعله »أخ«
الفعل املعلوم من باب تفعیل هم.   یَْکتَِسُب الّناُس املَعالَی ِبَقْدِر کَدَّ

نائب الفاعل  یُْکرُِمنی املَُعلُِّم يف الَصفِّ دامئاً.

عیِّن الصحیح َعِن األفعاِل يف الجملة التالیة علی الّتتیب: 

َح إشاراِت املرور فهو َعلََّمها التالمیَذ و ُشَِحِت اإلشاراُت الاّلزمُة لَهم.«  »طَلََب مدیُر املدرسِة ِمن ُشطیِّ املروِر أن یَْشَ
 الفعل املعلوم / الفعل املجهول / الفعل  املايض / الفعل املعلوم 

 الفعل الثالثّی املجرّد / الفعل املضارع / الفعل الثالثّی املجرّد / الفعل املجهول
 الفعل  املايض / الفعل املزید / الفعل املجهول / مفرد مؤنّث مخاطب

 الفعل  املايض / املضارع املعلوم / من باب تفعیل / الفعل املجهول

عیِّن الفعَل الّذی یُمِکُن أْن یُْبنی للمجهول:
 َحَدَث تصادٌم أمامی يف الّشارع.  رََجْعُت ِمن املَْدرَسِة حزیناً و َجلَْسُت علی املائَِدِة.
راسیُّ الجدید فَاْذهْب إلَی املَْدرَسِة.  أَمرَنی أبی ِبالُعبوِر ِمن َمَمرِّ املُشاِة.  إبْتََدأَ العاُم الدِّ



عیِّن الفعَل الّذی الیُناسب الجملَة ِمن حیث املعنی:
َسْت هذه األماکُن لِعالِج املرضی املستضعفیَن.  األمثاُل و الِحَکُم تُْستَْعَمُل لبیان ما يف سیرة املستضعفیَن.  قد أُسِّ

ٌة يف املَجاّلِت العلمیِّة.  أُنْتُِخبَِت املَُعلَّمُة هذه الطالبَة ألنّها تَْعتَِمُد علیها.  َستُقَرأُ أخباٌر ُمَهمَّ

ما هو الصحیح يف أُسلوب العبارة ِعنایًة بالفعل:
ُ املَُدرُِّس أحَد تالمیِذِه بالنَّجاِح يف اإلمتحاِن.  ُمِنَع أخی املریُض عن العمل يف هذه األیّاِم.  یُبَرشِّ

دائِد.  ُسِمَعِت الطفلُة صوتاً غریباً ِمن بعیٍد.  نُْعرَُف أصِدقائَنا املُْخلِصیَن ِعْنَد الشَّ

عیِّن الفعل الّثالثّی املزیَد َمْبنّیاً للمجهول:
ًَة ِبنجاِح أَهلِها. .  أُرِْسلَْت هذه املرأُة ُمبرَشِّ بُْت ِمن أعامله الکبیرِة يف هذا الِسنِّ  تََعجَّ

ُع األُب أوالَده علی طَلَِب العلِم.  إنْتََصَ املسلموَن و ُسلِبَْت قُدرُة الظاملیَن.  یَُشجِّ

ـُـ ، ـٌـ ، اِن ، وَن

امُء و األرُض بألواٍن جمیلٍة.« عیِّن نائَب الفاعل يف الجملة التالیة: »تَُزیَُّن يف األیّاِم املاِطرَِة السَّ
امءُ  األرُض  جمیلٍة  املاطرةِ  السَّ

عّین نائب الفاعِل اِسامً ظاهراً:
 صوُت اإلنفجاِر ُسِمَع ِمن بعیٍد.  نُْحرَتَُم ِمن أجِل زحامتِنا و نحن فرحون.

 اُنْتُِخَب هذا الّشابُّ أِلَنَّه شابٌّ صالٌِح.  أَرَْسَل اللُّه األنبیاَء لهدایِتنا.

عّین نائب الفاعل ضمیراً مستتاً:
 کانت عقولُکم قد ُغِسلَْت فََغیّرتُم طریقة حیاتکم!   إنّی أُرِْسلُْت لِلتّعلیم و إلتام مکارم األخالق!

 لن تَُؤیََّد آراُء هذا العامِل يف الجلساِت الِعلمیِّة.  ُمِنْعنا ِمَن التَّکاُسِل و إلقاِء أُمورِنا علی اآلخریَن!

عّین الخطأ يف نوع نائب الفاعل:
) (  املرأة املسلمة ُمِنَعْت ِمَن التَّکاُسِل. )  هذا الذی ُرزِقْنا من قبل. )

) (  کُِتَب علیکم الّصیاُم. )  أفال ینظرون إلی اإلبل کیف ُخلَِقْت. )

عّین ما فیه اإلسُم الظاهُر و الضمیُر املستتُ نائبیِن عن الفاعل معاً:
ُع األُختاِن اللّتاِن تُحاِوالِن کثیراً.  تَُحرَُّر فلسطیُن ِمن أیدی الغاصبیَن و تُْحرَتَُم.  تَُشجَّ

 أُْعرَِف هذا الطالُب و اُْحرُتَِم والُده يف الحفلِة.  ال تُْکرَمیَن ولکْن یُْکرَُم أخوَک.





جاء ضیوُفنا العزّاُء: جاء

جاء صدیقي ِبَورَدٍة لِضیوِفنا الَِعزّاِء:  جاء بِ 

أتی أتی الَتالمیُذ الَی املَکتبة

أتی بـِ   أتی التالمیُذ ِبکتاٍب

قام الطاّلب و سلََّم علی اُستاِذِهم: قام

قام بـِ قام الِتلْمیُذ بأداِء واجباتِه:

ذهب ذهب املَرَْضی الی الُْمْسَتْشَفی: 

ذهب بـِ  ذَهب الطّباُء باملَرَْضی الی املُْسَتْشَفی:

 التالمیذ جاؤوا اُستاَذهم؛ اُستاَذ

واحد و اثنان، اثنین

قرأُت کتاباً واحداً:

واحٌد و عرشون: 



عیِّن الصحَّ و الدقَّ يف الّتجمة لالسئلة )8ـ  1(
». »کانَتْ ثالُث ُمَدرِّساٍت یَْنَتِطرَْن اَْن تَْفُرَغ املَْدرَسُة ِمن الِتلمیذاِت بَعَد إِنتهاِء الّدواِم املَْدرَسیِّ

»َشکَرُْت َصدیقي َو طَلَْبُته إطْفاَء َمصابیحِ الُحُجراِت.«

ِة تَقویٍة أَو اُمارُِس نَشاطاً ُحرّاً يف َصفٍّ آَخَر.« »ظَنَّْت اُّمي أَنَّني يف ِحصَّ

يف صباحِ الْیوِم الّتايل، قاَم معلُِّمنا ِبتوزیعِ َخْمسَة َعرَش مِتثاالً بیننا.«



ِة.« »هوالء ُمواِطنوَن یَْشُعُروَن ِباملَسؤولّیة و یَْنصحوَن َمْن یَرمي النُّفایاِت ِفی الَحدائِق العامَّ

»يف هذا الُفنُدِق واِحدٌة و عرشوَن ُحْجرًَة و لکن تّیاُر الکَْهرباِء مقطوٌع يف مَثانیَن ِفی املِئِة ِمنْها.«

»هل تعلُم لیَسْت ِمَن املُناسِب کتابُة هذا الحدیِث علی اللّوحِة الجداریِّة؟«

»بعَد انتهاء الّدواِم الّدريّس کانت الطّالبُة تَذَهُب إلغالِق حنفّیِة املاِء الّتي کانت مفتوحًة.«

عیِّن الصحیح:
   َهْل ِجئَت إلی مازَنَدران لِلَْمرَِّة الثانیَِة؟ 

   ما أْجَمَل هِذه البالد و أنا اُِحبِّها کثیراً:

سِة يف هذا البَیِْت ِمن قَبل:    کان یَعیُْش زائٌر ِمْن َمْشَهَد املَُقدَّ

  قُلُْت اِلُّمی أنا جائٌع ِجّداً ولکّنها قالَْت لی: اِنَّ طعاَم الواحِد یکفی االثنین: 

عیِّن الخطأ:
   یُِحبُّ ربّی َمن اَْخلََص له اَْربَعیَن یوماً:

   تَعلیُم اآلَخریَن کََغرِْس َشَجرٍة ذاِت الُغصوِن النَِّضَِة:

   قَِبلَِت املَُدرَِّسُة هذا اإلقتاَح الَحَسَن:

   اُحاِفُظ َعلی الُْهدوِء يف َمْکتَبَِة َمْدرََسِتنا:



ال نَسأْل َمن لیَس له علٌم من العلوِم الطّبّیِة عن أخطِر األمراِض.

عاَهَدين علی أن ال یکِذَب يف حیاته أِلنّه أُصیَب بالکذِب بصعوباٍت کثیرٍة لن یَنساها أبداً.

َغِر اْصرِب حّتی تأيتَ سّیارٌة تَنقلَُک. إن أردَت أن تُساِفَر إلی قریٍة فیها ذکریّاُت أیّاِمک الصِّ

يف الحّصِة الّثالثِة َسألَِت املُدرِّسُة الّتلمیذَة الّتي تَجلُِس آِخَر الّصفِّ عِن العملّیاِت الحسابّیِة و لکّنها مل تَستِطْع أن تُجیَب.

لَِنعلْم أنَّ االهتامَم بالّریاضِة و أکَل الطّعاِم املُفیِد ِمن عوامٍل تَُسبُِّب سالمَة الجسِم.

قال املدیُر: کنُت ال أعرُف ملاذا لَم یَحرْض سّتَة عرش تلمیذاً يف صالِة االِمتحاِن و لَم یَمَتِحنوا. »مدیر گفت: ...«

أ مل یَعلموا أّن َمن یَتوکّل علی اللِّه فهو ال یقنُط و یجتهُد حّتی یَِصَل إلی أهداِفه.

يل صدیٌق ُمعوٌِّق یُحبُّ أن یُصبَح معروفاً و یَحصَل َعلَی الّشهادِة الجامعّیِة فأُساِعُده.

إْن یَطلُْب أحٌد منَک موعظًة مَتنعُه عن اِرتکاِب املعايص اِنصْحُه بالِتزاِم الّصدِق.



عّین الخطأ:

»وجدُت طریَق َعالجي يف مقاالِت الّتي قد کُِتبْت يف الـَمجاّلِت الطّّبیِة عن عوامَل تُسکُّن آالِم املفاصِل!« راه درمانم را در

»شعرُت بأّن الشیطاَن یَُقْهِقُه و یَسَخُر مّني عنَد ُعصیاين ريّب!«

عّین الخطأ:

 »جاءت صدیقتاي إلی بیتنا يف الیوم الخامس من الّشهر يف الساعة الرابعة.«:

 کان رسول اللّه یحّب األطفال حّقاً و یلقاهم فرحاً و مبتسامً.

؟«  لَْت ُمَنظَّمُة الیونسکو غاباِت البلوِط يف إیالم يف قامئِة الُتاِث العامليِّ »هل َسجَّ

»یشکُر املدیُر عن الّتالمیذ الّذین شعروا باملسؤولّیة و عملوا بواجباتهم املَدرسّیة.« مدیر از .......



»لـامذا تُحّب صدیقاتک أن یُزیِّنَّ صفُهنَّ الصغیر لحفلة میالد الّنبّي )ص(.«

»َقد نُِقلَت إلی الَعَربیَِّة ألفاُظ فارسیٌَّة کثیرٌة ِبسبِب التِّجارِة و ُدخوِل اإلیرانّییَن يف العراِق و الیمِن.«

»له غشاٌء خاٌص کاملظلّة یفتحه حین یقفُز من شجرٍة إلی شجرٍة اُخری.«

»حیاتنا جمیلة، علینا أن ننتفَع بها و نُْنِفَع اآلخرین.«

»إْن تُحاِوْل رؤیة جناَحیه التَقِدْر، أتدري لاِمذا؟«

»لقد أرَْسلْنا ِمن قبلَک رُُسالً إلی قوِمهم فجاؤوهم ِبالَبّیناِت.« قبل از تو ......

زم، یُِصْب باألمراض املختلفة!«  »إن یَستفد اإلنساُن من العنارص الّسکّریّة أکرث من الالَّ

»التتکوا شیئاً من أمر دینکم إلصالح دنیاکم، فإّن اللَّه یفتح علیکم ما هو أرّض منه!«

»کانت أشّعة القمر الفضّیة املتکوِّنة من سبعة ألوان تخلّب قلوبنا، عندما کّنا منيش بهدوء علی تالل )تپه ها( الرّمل!«

»الغد املُضیء یتعلّق مبن یعرف الیوم و ینتفع به بأحسن وجه!« 

»التنظْر إلی ِصغر هذه النملة الصغیرة، فهي صانعة کبیرة و مهندسة حاذقة يف بطن األرض!«



»قد هّیأ الطّالُب أنفسهم المتحان نهایة السنة و قاموا بأداِء تکالیفهم.« 

»نَِجُد يف بعض اآلثار و الرسائل العلمّیة يف العامل نظریّات کانت قد طُرحت ألّول َمرّة من جانب العلامء املسلمین.«  

»قد أنشد هذا الشاعر أبیاتاً متعّددة يف وصف العلم و العامل لِیقرأها يف مجلس تکریم العلامء الکبار!« 

عّین الصحیح:
  کان لَِصدیقي َمرٌَض ِجلدیٌّ فذهَب إلی الطبیِب: 

  فََحَص الطّبیُب جلَد یََدیْه و رِْجلِیه: 
  ثُمَّ کتَب لَه حبوباً ُمهّدئًة  و القطن و مرهامً لحساسیِّة الجلِد: 
  أعطیه الّصیدلیُّ األدویَة املکتوبَة علی الوصفِة و أخذ منه َثَنه: 

عّین الصحیح:
  إْن کنتم يف الرصاط املستقیم یَْهِدکم الله يف حیاتکم: 

  ِمن أین أعرف ماذا قصدک!: 
  إنَّ التأّمل يف القرآن یغیّر اُسلوبَنا يف الحیاة: 

  کُْن صادقاً و ال تخلف وعدک فتتخلّص من الخطایا: 

عّین الخطأ:
  إلهي اجَعل يل علامً ینَفُع الّناَس. 

  و أعوُذ بک من ُدعاٍء الیُسَمُع.
  اللّهم أهِدن إلی سبیٍل تُحبُّه. 

عفاَء.    و إلی أعامٍل صالحٍة نساعد بها الضُّ

عّین الخطأ: 
  شاَهدُت مسکیناً یطلب مّنی املساعدة!: 
  علیک أن تُصادق األبرار دامئاً ال األرشار!: 

  يف بدایة األمر لَم یُشاِهد الطالب تقّدماً يف دروسه!: 
  الکتب املفیدة تُبعدنا عن الضاللة و الجهالة!: 







املُعلّم

املعلّمة  ة

اُّم ة

املُعلِّم/ املُعلِّمة

املعلاّمِن- املعلّمتاِن/ املعلِّمیِن- املعلِّمَتیِن ـَٛیِن اِن

املعلِّمون/ املعلِّمیَن یَن ون

املعلِّمت ات

کتاب  کُُتب

هذا )ذا(- هذاِن، هذیِن- هوالء

هذه- هاتاِن، هاتیِن- هوالء

ذلَِک )ذاَک(- اولِئَک 

تِلَک- اولِئَک

هذه و تلک

أنا/ نحن

أنَت، أنِت/ أنتام/ أنتم، أنُتَّ

ُهَو، ِهَی/ هام/ ُهم، ُهنَّ 

ی/ نا

َک، ِک/ کام/ کُم، کُنَّ

 ه، ها/ ُهام/ ُهم، ُهنَّ

َفَعَل:

ما فعل:

یَفَعُل:

الیَفَعُل:

اِفَعٛل:

 التفَعل:

َسَیفَعُل/ سوَف یَفَعُل:

کان یَفعُل:



خامَتَُک الجمیُل

واحد. اِثناِن. ثاَلثة . أَربََعة. َخْمَسة. ِسّتة. َسْبَعة. َثانیة. تِْسَعة. َعَشَة.

ة ة

، تِْسَعَة َعَشَ ، َثانیَة َعَشَ ، َسْبَعَة َعَشَ ، ِستَّة َعَشَ ، َخْمَسَة َعَشَ ، أَربَعَة َعَشَ ، ثاَلثََة َعَشَ أََحد َعَش. اِثنا َعَشَ

ِعشون، ثالثوَن، أربعوَن، َخْمسوَن، سّتوَن، َسْبعوَن، ثانوَن، تِْسعوَن. 

عشیََن ..... تِسعیَن ین

واحٌد و عشون ..... تِسٌع و تِسعوَن



الثالث عش

واحد  اّول

واحدة  اولٰی

)ثالث  ثالث(  »فاِعل« 

ِسّت  ساِدس

يف الساعِة الثالثِة متاماً

الثالثِة و  الساعِة  يف  الّربعِ الثالثِة و  الساعِة  يف 

عشیَن دقیقًة

يف الساعِة الثالثِة ااّل ربعاً

زائِد

ناقص

رضٌب يف

تقسیٌم علی

یُساوی

) اِستفعال )اِسَتْفَعل، یَْسَتْفِعُل، اِْسَتْفِعْل( )اِْسَتْغَفَر: 

) اِفتعال )اِْفَتَعَل، یَْفَتِعُل، اِْفَتِعْل( )اِْجَتَمَع: 

) اِنِْفعال )اِنَْفَعَل، یَْنَفِعُل، اِنَْفِعْل( )اِنَْفِتْح: 

) َع:  ْل( )تََجمَّ ُل، تََفعَّ َل، یََتَفعَّ ل )تََفعَّ تََفعُّ

) إفعال: )أْفَعَل، یُْفِعُل، أْفِعْل( )أْذَهَب:

) َح:  ْل( )َفرَّ ُل، َفعِّ َل، یَُفعِّ تفعیل: )َفعَّ

) ُمفاَعلََة: )فاَعَل، یُفاِعُل، فاِعْل( )کاتََب:

تَفاُعل: )تَفاَعَل، یََتفاَعُل، تَفاَعْل( )تَکاتََب: 

)



َرَجَع التلمیُذ ِمن املدرسِة

کَتَب التلمیُذ رسالًة

ات ـ ین / یَْن َ ـ /ـ  ً ـ /ـ  َ ـ 

ـ  ِ ـ  ـ  َ ـ 

ه، هام، ... نا

ـ / اِن / وَن ٌ ـ /ـ  ـُ

ـ / اِن / وَن  ٌ ـ /ـ  ُ ـ 

وَن   ـُـ ، ـٌـ ، ان
یَن ـَـ ، ـًـ ، ـَْیِن

جر یَن  ـِـ ، ـٍـ ، ـَـْیِن

ـْـ 

یَن ـَْیِن



ُمفاعله تفعیل

َعّنیـ  ِمّنی ِمن عن جّر



األبواَب

التَّالمیذ
واقفاٌت

. باحیِّ تالمیُذ املَْدرََسِة واقفوَن يف اإلْصِطفاِف الصَّ

املَْنِطَقَتْیِن الَخاّلبَتان
املنطقتین

املنطقتین الخالبتین

تُأَخُذ تُسَحُب

د ع س مفاعلة ساَعَدِت

املَُمرَّّضتاِن
یُْنِشُد املَرأَة

د ش ن

الشاعُر

یُکرَموَن
م ر ک

یُسّمون
و م س

مهرَجاَن هذا

یتجّمعون
یفرحون

تُجَزوَن ل

أشرتی أُرید

ها هذه

اُِکَل
یُعرَُف

اُکرِمنا

ُخلِقم

ع ر ز

املَحاصیل

أُْعلَِن یُغرَس
نُشاَهد

نَجاح َسُتشاِهُد

املسلمون یُأَمر

فریٌق إفعال أُرِسُل



الثنین یوم

لتلبس

قمیص ک األسود قمیصک
األسود

ک

لتَلَبْس

طالٌب یتخّرُج

ال  کبیرٌة جامعه هذه

کثیرون طاّلٌب
َسَنة

سنة کّل
یتخّرُج

الِغزلِن

ذئاب ستۀ

َهجمْت

الثامنه فی الساعه

خی السَّ اَخی
الّسخی

شیء

ینقص

خی السَّ اَخی

لترَْتکَْن

املَشاِکِل

زاَن
املُوظّفیَن

املُوظّفیَن اََحِد

لِ   کان
أِلُّمی

ثاُلُث
معلمٍت ثالُث

یَنَتِظرَن کانَت
کاَن

َشکَرُت
طَلَبُت

ُحُجرات مصابیح
الحجرات مصابیح

أم َو
اُّمی ی

ظَنَّت اُّمی

تََقویَِّۀ ٍۀ ِحصَّ

ُمعلُِّمنا نا
ُمَعلُِّمنا

ِبـ قاَم



َخمَسَۀ َعرَشَ متثالً

َعرَشَ َخمَسة

مواظنوَن هولء ُمواِظنون
ال 

باملسؤولّیۀ یَشُعروَن

الُفنُدق الفنُدق
ال 

الکهربا تیاُر
منها املَئِة يف مثانیَن

املناسب ِمَن لیَس

الَحدیُث
الجداریّة اللوحة

کانتمفتوحة
تَذَهُب کانَْت

الطالِبة
حنفّیِة املاِء الّتی کانت مفتوحة

أجَمَل ما
کاَن

الثانیِة املرّة الّثانیة
أجَمَل ما

یَعیُش کاَن

املَُدرَِّسة

املََدرَِّسة َقِبلَت
اإلقرتاَح  هذا  إقرِتاح

الَحَسَن ال  الَحَسَن

الخطأ عیِّن

َور الصُّ

 ل تنظْر إلی هذه
الخیالّیِة الّصور

تنظُْر ل
تَُحیُِّر

لتنظْر
تَُحیُِّر

تَُحیِّرَُک َک

مفروَشة

تناولِها طبِخها یأخذها

مفروشة

ال  الظّاِهرَة هذه الظّاِهرَة

طویلًة سنواٍت

َحیَّرَت




