


                       
        











یَُشقَُّشقَّیُْخِرُجأَْخَرَج
من َشقَّ فیه برصه؟ َمن ذا الّذي یُخرُج ِمْنها الثََّمرََة ؟ 

یَُعیُِّنَعیََّنیُدِخُلأدَخَل
عیِِّن الّرتجمَة الّصحیحَة .أدَخلناهم يف رحمِتنا.

یَقوُلقاَلیُْنزُِلأَنْزََل
قُْل َمن ذا الّذي یُخرُج منها الثّمرة؟ َمن أنزََل منه َمطَره؟

یَْقتُُلقَتََلیوِجُدأَْوَجَد
َمن ذا الّذي أَْوَجَدها يف الجّو مثل الّرشرة؟ 

چه کسی  آن را در هوا همچون اخگر پدید آورد؟ 
التَْقُتلوا  أنُفسکُم.

خودتان را نکُشید.
َلیَُرتِْجُمتَرَجَم ُلکَمَّ یَُکمِّ

تَرِجِم األفعاَل التّالیَة.
.

ْل تَرجمَة اآلیاِت. کَمِّ

یَْنمومَنایَُجهُِّزَجهََّز
کیف مَنَت ِمن حبٍّة؟َمن ذا الّذي َجهَّزَه بقّوٍة ُمفتکرٍة؟

یََضُعَوَضَعیَدوُرداَر
َضْع يف الفراغ کلمًة مناسبًة.القمُر یدوُر دوَر األرِض.

یَزیُنزاَن
رِر املُنترشة. زانَُه بأنُجٍم کالدُّ

بالِغأنُْعم
أنعُمُه  َمنهمرة.

.
حکمٍة بالغٍة 

التَّعارُفأَنُْجم
امَء بأنُجٍم. زاَن اللُّه السَّ

.
التَّعارُف يف الـَمطاِر 



ُغصونَجْذَوة
الّشجرُة ذات الُغصوِن النَِّرضَِة. الّشمُس جذوتُها ُمستَِعرة.

َغیْمُدَرر
رِر املُنترشِة. أُنظُر إلی الَغیم.زانَُه بأنُجٍم کالدُّ

الَفراغذا
َضع يف الفراغ کلمًة مناسبًة.َمن ذا الّذي ... 

قاَعةذاَک
ذاک هو اللُّه.

 .
يف قاعِة املَطاِر 

ُمْستَِعرَةذاَت 
الّشمُس جذوتُها ُمستَِعرة.الّشجرة ذات الُغصوِن. 

رَة ُمْنَهِمرَةَرشَ
أنعُم اللِّه ُمنهمرٌة.َمن ذا الّذي أَْوَجَدها يف الجّو مثل الّرشرة؟ 

نَِرضَةضیاء
فیها ضیاٌء.

.
الّشجرُة ذات الُغصوِن النَِّرضَِة. 

إن شاَء اللُّه.
َمَع األَسِف

ُمْستَعیناً
أُکتُب ُمفرَد األسامء ُمستعیناً مِبُعجِم الّدرِس

صرباًَمهالً ناَمرَقََدوالِدأب
فائزناجحنورضیاءوالدةأُّم

کوکبنجمسحابغیمُمراُؤُمر
رةَجذوة ُمجتهدُمجّدَرشَ



َحزینمرسور آخرةدنیاأفاِضلأراذل
ممنوعَمسموحنسايّئرجاّيل  أفَْضلأرَْذل

راِسبناجحغالیةرخیصةأعداءأصدقاء 
 بدایةنهایةرشاءبَیعإْخِتتامإفِْتتاح
یَساریَمینَعُدّوَصدیققبیحجمیل
بعیدقریبرسورُحزن 

نجوم / أنُجمنجمُدَررُدّرأراِذلأرَذل
أنُعم / نَِعمنعمةأیّامیَْومأفاِضلأفَضل
أنُفس / نُفوسنَْفسفُصولفَصلأبوابباب

ُغصون / ُغصنألوانلونأبحاث بَحث
أغصان

َمالِبسَملبَسأحجارَحَجر

یَقوُلقاَلالَقْولیَْجَعُلجعَلالَجْعل
َوران یَْقتُُل قَتََلالَقتْلیَدوُرداَرالدَّ
خول یَْقِدُرقََدَر، الُقْدرةیَْدُخُلَدَخَلالدُّ
یْن یَْکتُُبکَتَبالِکتابَةیَزیُنزاَنالزَّ
یَْنظُُرنَظََرالنَّظَریَظْلُِمظَلََمالظُّلْم
یَْنَفُعنََفَعالنَّْفعیَعیُشعاَشالَعیْش
یَْنمومَناالنُُّمّویَْعَمُلَعَمَلالَعَمل



عّیِن الجملَة الّتي فیها املرتاِدف.
  إذا َملََک األراِذُل َهلََک األفاِضُل.  َمْن َزَرَع الُعدواَن و الَحَسَد َحَصَد الُخرساَن.

ْمَس الّتي فیها ضیاٌء و زاَن اللّیَل ِبنوِر األنُجِم.  أُنْظْر إلی الَغیِم فَمْن            أنْزََل مْنُه َمطَرَُه   اللُّه خلَق الشَّ
عّیِن الخطأ عن الّرتادف و الّتضاّد.

  جذوة = رشرة/ الُعدوان ≠ الُخرسان  سحاب = غیم / رخیصة ≠ غالية
  فائز = ناجح / بدایة ≠ نهایة  املرء = اإلنسان / مسموح ≠ ممنوع

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.

اِنَْتِخِب الّصحیَح للفراغین علی التوايل «لـَِم تَقولون ما ال تَْفَعلوَن» 

. 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 = 



قراءًة تُوثُِّر يف قلوبنا. َقَرأَ هذا الّتلمیُذ القرآَن

الـ

مشبهة بالفعل
عّین «املفعول املطلق»:

کِر للخالِق.   کان الّشاعُر ُمِحبّاً ِألَهِل البیِت.  إنَّ ُشکراً للمخلوق یَدلُّ علی الشُّ
  تأثََّر الطّالُب بکالِم أُستاِذه تأَثُراً.  َجلَْسُت و تََکلَّْمُت َمَعُهم جالِساً.

عیِّن العبارة الّتي لیس فیها «املفعول املطلق»
. بعد شهوٍر شاَهَد املُزاِرُع محاصیل املزرِعِة ُمشاَهَدَة الّناجِح. َة ِقراَءًة دقیقةً    لَِنْقَرأْ هذه القصَّ

  إيّن تََخلَّْصُت ِمن البوماِت ِبقتلها تََخلُّصاً.  جاَهَد الَعُدوُّ هذا الُجنديَّ و رأیتُُه ُمجاِهداً.
عیِّن ما فیه «املفعول املطلق» أکرث:

  نَدعو اللَّه دعوًة أن تَتََحّقَق آمالُنا تَحّققاً و هذا خیٌر لنا عاقبًة.
  املؤمنون یَْدعوَن ربَّهم دْعوَة الُمحبّیَن.

  اَنظُر يف العامِل نَظََر العابِد و اَعیُش فیه عیَش الفقراء و  أُحاِسُب نفسی ُمحاسبًة.
  اُْستُْشِهَد أَبي في الحرِب اِستشهاداً فکان مؤمناً باللّه و إنّه شهیداً ُمخلصاً.

اِمأل الَفراَغیِن مِبا یناسب املفعول املطلق: «.... أيب يف وجِه أخي .... َفَفِرَح أخي ِمن ذلک.»
ً   اِبْتََسم- ُمبتَِسماً  اِبْتََسَم- اِبتساماً  یضحُک- ضاحکاً  قد َضِحَک- ُمْضِحکا


