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Cette année scolaire 2021-2022 était assez particulière. Les devoirs de 

vacances proposés sont obligatoires pour certains élèves et conseillés pour 

tous les autres, afin de consolider les acquis du travail effectué depuis 

le début de l’année, en présentiel ou à distance. 

 

Pour les élèves dont les devoirs sont obligatoires, il est impératif de les 

travailler sérieusement et les rendre complets, pour ne pas compromettre 

la prochaine année scolaire et faciliter l’adaptation à la classe supérieure.  

 

Ils sont répartis sur 4 semaines. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 



 

3 
 

 األسبوع األّول 

 يد اإلنسان            
 

قة الا يده  . وأجمل ما في اإلنسان  جمل ما خلَق هللا اإلنسانَ أ     تي تنفاُذ الخّلا
ه! هذه اليُد الا  يصنُعهاتي . ما أعظم األعمال الا أوامَر عقل ه   تي تمتدا اإلنساُن بيد 

، وحدائَق تسحُر  إلى القفار  فتجعُلها حقواًل تدفُق الخيَر، وجنائَن تتألأل بالثامار 
 العيَن بجمالها....                                                 

لها من شكل إلى آخَر، أو تصنع منها لخدمة تي تتناول المادا ُة الا هذه اليد العجيب         ة فتجعلها مآكل وثيابًا، أو تحوا
ائرات  واألساطيَل، للحفاظ  على تي تحراُك المدافَع، ترشُق القنابَل، أو تقوُد الطا ارُة الا اإلنسان أشياء وأشياء. هذه اليُد الجبا 

واَء،ر المختبر  تحضا في  به:في كلا عمٍل تقوُم  د... ما أعظَم الي وطانه  أفاع  عن قدسياة  كرامة  اإلنسان  والدا  في  الدا
وائر... إناها اليُد البنااءة مكان: في المتجر  تقيُم البضائَع وتقعُدها... تعمل في كلا   البيت والمدرسة، في المكاتب والدا

وارع والداروب.. الا   تي أقامت  المدنَ  والقرى وخطات لها الشا
... العمُل الا  إناها رمزُ يُد اإلنسان...         ذي به يصبُح اإلنساُن سياَد الطابيعة ، يأمُر حيواَنها وكلَّ ما العمل  المقداس 

 ..ادَّ طياعًة بين أنامل ه..فيها من نباٍت وجماٍد، فتمتثُل البهائُم لمشيئت ه وتصبُح المو 
ْر،       تي إن قبَل أن تطلَب.... فقد وهَبك اليَد القوياَة الا  أعطاكهللا  أناه تعالى قد كلاما رفْعَت يَديك بدعاٍء إلى  وتذكا

 نت لك خيَر معين.كاأحسْنت استعماَلها 
! فاجعل  اليَد سّلَحك الفعا  عاب  ومخاطر  األما أذلا إنسانًا يداعي الفقَر وله يدان  صالحتان  للعمل  ياام  اَل في وجه  الصا

     …اهوتقلابات  
   كرد عليمحمد 

 أّواًل: في القراءة والّتحليل

 ثّم أجب عن األسئلة اآلتية: جّيدًا،إقرإ الّنّص 
 

حيحة:اإلجابة  ِاختر .1   الصا
ة            :      مي الناصا إلى الناوع األدبيا تين -أ     .سيرة    مقالة          قصا

: المبدعة  أعطِ  .2  سهلة.  –منحك  -األرض الجرداء  –مرادف الكلمات اآلتية من الناصا
عّلقتها بمضمون  وبّينالحقل المعجميا للعمل.  عبارات تشكالمفردات أو  انية ستا من الفقرة الثا  ِاستخرج .3

 .  الناصا
ورة بفقرة من إنشائك.عن ا عّبر .4  لصا
إجابتك  داعماً بيعة. ثّلث طرق تجعل اإلنسان سيادًا للطا  ُأذكرة. منذ األزل واإلنسان في صراٍع دائٍم مع الطابيع .5

 بشواهد من الواقع. 
؟  .6  رأيك؟ أبدِ إالم يدعوك الكاتب في الفقرة األخيرة من الناصا
.  ضع .7  اختيارك. وسّوغعنوانًا آخر للناصا
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 ثانًيا : في القواعد 
مائر  صّرف .1 . – اآلتية: أنتمالفقرة األخيرة من الناصا مع الضا  أنتنا

 
 :مائر تصريًفا كاملً الّية في الماضي مع الّض صّرف األفعال التّ  .2

 
مائرالّض   شد   َجَنى 

   الغائب
   الغائبة
   المخاطب
   المخاطبة
   المتكّلم

 
 أعطاك. –أوطان ه   –: يصنُعها في الناصا  خطا أشير إليه بما  أعرب -3

 

 
  : في الّتعبير الكتابيّ لًثاثا
  بالعلم، وال ثمرة للعلم إالا ريق بفتيل العلم، فّل نجاح للعمل إالا ذي يضيء الطا لعمل هو المصباح الا ا : لموضوعأ

 بالعمل. 
عيدين الفرديا أهما  ا تبيان فيهةً أنشئ مقال    مسؤولياة كلا مناا تجاه ، مظهراً واالجتماعيا  ياة العمل على الصا

 معتمًدا النامط المناسب. الوطن 
 :تنَس  ال
مة: المقالة:االلتزام بخطوات كتابة  -  تمهيد للموضوع وطرحه.  المقدا
  .سم المقالة من فقرتين على األقلا ج -
مة.نصيحة... ربطها  – لساؤ ت - : تتضمان دعوةالخاتمة -  بالمقدا
 .مناسب للناصا ال عنوانالوضع  -
 .غوياة واإلمّلئياةاالنتباه لألخطاء اللا  -
 .رقيمعّلمات الوقف والتا   - 
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 األسبوع الّثاني

 .ث والحمايةلوّ لبيئة بين التّ أ                  

ث عادة من لوا وينتج هذا التا  انكا اغل للعالم في العصر الحاضر، ويرتبط بازدياد عدد السا غل الشا ث الشا لوا يعتبر التا     

 فايات على أنواعها.ص من النا خلا تي يتبعها اإلنسان للتا ريقة الا الطا 

ر بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة ونظامها... بيعة، وهو أمر يؤثا ث إلى حصول خلل في توازن الطا لوا ي التا يؤدا    

روات األخرى مثل ربة أو الثا بيعة سواء الماء أو الهواء أو التا م لموارد الطا وهذا الخلل سببه اإلستخدام المتزايد غير المنظا 

 بيعة.فكير بحماية الطا فع بنا إلى التا الغابات واألحراج، وهذا ما يد

ات بهدف حماية مختلف ، هي إنشاء المحميا بيعة بشكل طبيعيا تي يمكن من خّللها حماية الطا جاهات الا تا اال ومن أهما   

... وإلى ذلك يجب على اإلنسان أن يضع اعتبار البيئة ةالمائيا و ة منها يا ات البرا ة، سواء المحميا األنواع الحيوانيا 

 ة.اعتبار عند تصميمه القيام بمشاريع عمرانيا  كلا فوق 

ذي الح هو الا المحافظة على البيئة وحمايتها تعني المحافظة على اإلنسان وحمايته، والمواطن الصا  إنا    

ال يؤذي،  ة على نظافته. ومن يحبا وطنه فيحافظ عليه، وعلى أشجاره، وطيوره وكائناته، وبخاصا  يحبا 

 العصفور ال يصطاده. م أن يحبا ذي يتعلا جرة ال يقطعها، والا الشا  أن يحبا  مذي يتعلا فالمواطن الا 

 ف"بتصرّ " برجيس الجمّيل                                                       

 ّص في فهم النّ : الً أوّ 

 ف".را ا داللة كلمة " بتصشارحً ، ا إلى الحواشياستنادً  صا ق النا وثا  -1

 حيحة:اختر اإلجابة الصا  -2

 ثّلث فقر               أربع فقر                 خمس فقر.  :إلى ّص يقسم النّ      -أ

 ة                     وصف                   مقالة.قصا   :       األدبيّ  ّص نوع النّ     -ب

 ب             هناك كّلم محذوف .  عجا التا            :ّص لث نقاط الواردة في النّ داللة الثّ      -ج 

 القمامة. –الوسيلة  –صل يتّ  –الحالي الية: الكلمات التا  مترادفعن  الفقرة األولىابحث في  -3
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 ا " للبيئة". معجمي  ل حقًّل تي تشكا عابير الا المفردات والتا  انيةالفقرة الثّ استخرج من  -4

 .أدخلها في جملة من تأليفك ثما ، اشرحها، ات "كلمة " محميا  انيةالفقرة الثّ ورد في  -5

 ث؟لوّ ينتج هذا التّ  ؟ ومما ث البيئةيرتبط تلوّ بم  -6

 ؟سببه؟ وما هو ث البيئةي تلوّ يؤدّ إالم  -7

 ي حماية البيئة؟ما هو دورك فأنت كطالب،  -8

 ا اختيارك.غً ، مسوا صا أعط عنوانا آخر للنا  -9

 في القواعد :ثانًيا

 :الّنّص استخرج من  -1

 .عربهأ و  اآلخر ا معتلّ مضارعً فعّل  -أ

 .وأعربه اا منصوبً مضارعً  فعًّل  -ب

 .د المبتدأ والخبرحدا  ، ثما ةجملة اسميّ  -ج

 .واذكر نوعه ا، صحيحً فعًل  -د

  .واذكر نوعه،  معتًل فعًل  -ه

 د فاعله.حدا و  ا، الزمً فعًل  -و

 .د فاعله ومفعولهوحدا  ا،يً فعل متعدّ  -ز
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 ّثالثاألسبوع ال

 أم نّخول

لة امرأة  الطاريق على مرات وإن معي، ويكبرُ  أكبرُ  فكنتُ  سنوات، خمس ابن وأنا نخاول أما  سماب سمعتُ  -1  ال مترجا

ام سون يتشما  بمن تبالي يعة أبناء تهامس واب،األب قدا مْ...أما  :قائلين الضا ل" "إ ح   في اإلسم هذا اْنَطَبع وهكذا نخوا

ْهني.  ذ 

 صدر على ُمَعلاق بيت إلى بإصبعها َفَأْوَمَأْت  البترون. إلى طريقنا في والدتي مع كنتُ  سبع، ابن وأنا بيتها ورأيتُ  -2

 فضحكت نخاول؟" أما  هي وأين وقلُت:" البيت بذلك عالًقا ظلا  نظري  ولكن فمشيتُ  نخاول" أما  بيت وقالت:"هذا جبل

 كثيرة". أشغالها يعلم؟ من وقالت:" أماي

نين مرور خرجيُ  لم -3 رتُ  بيتها، صورة وال رأسي من اإلسم ذلك السا  َمْقُربة على كيف...رأيُتني أدري  وال زيارتها، فقرا

 من يصيحُ  صغيرٍ  ب راعٍ  فإذا العونَ  أنتظرُ  مكاني في فتَسمَّرتُ  صارًخا استقبااًل  يستقبُلني "غبار" وكلبها بيتها، من

غيرُ  الرااعي فصاحَ  نخول"، "أما  أزورَ  كي هنا بأناني هُ تفأجب أقصُد، أين ويسأُلني الجبل، في ورائي  البيت على الصا

 بالكّلب َصَرَخْت  ثما  لعنزاتك" انتبه عليك، "ما لُه: فقاَلت الكّلبَ  تردَّ  أن منها وطلبَ  الباب على تقفُ  بامرأة  وإذا

 َفَتراَجَعت.

 عجوز، وال صبياة ال قبيحة، وال جميلة ال ،هزيلة وال ضخمة ال قصيرة، وال طويلة هي ال امرأة  مامأ وجدُتني -4

 منتفًخا فستاًنا تلبُس  ،يومَ ال ممراضات   من كأناها نظيفةٍ  بيضاءَ  بفوطةٍ  رأُسها ُلفَّ  قدو  أسوَد، بقماشٍ  جبيَنها َتْعصبُ 

 شباب! بيت خوابي من كخابيةٍ  فبَدت كتفيها، على

ا اْسَتْطَيْبُتهُ  شراًبا فشربتُ  كأس، يدها وفي وجاَءت غاَبت ثما  وسهّل" أهّل " لي قاَلت -5  اُبكم"شر  "طياب   قلُت: حتاى جد 

كارُ  ،بلدي   "اللايمونُ  فقاَلت: ، والسا ْكتُ  عطشاُن." وأنت العين   رأس   من والماءُ  بلدي  ْحَكةً  فَضح   وقلُت: تعجاب   فيها ض 

رُ  يكونُ  "وكيفَ  كا ؟ السا ، قصب   من نستخرُجهُ  "نحنُ  فقاَلت: " البلديُّ رُ  المصا كا  وهو أكثرَ  يمدُّ  والعصيرُ  غالٍ  السا

 بتصّرف. - وحكايات" "وجوه عّبود مارون        هي." إناها عجائُبها! إحدى هذه نفسي:" في فقلتُ  ألذا"

لة:  -   تلفاه. جبينها: تعصب -     بالراجل. متشباهة مترجا

مالي المتن أعالي في قرية شباب: بيت -     الزايت. جراة خابية:ال -   لبنان. من الشا
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 . في القراءة والّتحليل: أّواًل 

 إقرأ الّنّص قراءًة متأّنيًة ثّم أجب عن األسئلة الّتالية:

 وّثق الّنّص  -أ           .1

. ومصدر  عنوانبين العلقة أذكر في سطرين   - ب       الناصا

 المطلوب:  الّتالية مراعّيا ضّد الكلماتأو  الّثالثة مرادفإستخرج من الفقرة  .2

 ____________ المساعدة =   ____________أعرف = 

 ____________هامًسا # 

 باالستناد إلى الفقرة الّثانية من الّنّص: .3

 .د إجابتكانية ما يؤكا من الفقرة الثا إستخرج نخول قريبة من أبناء قريتها؟   هل بدت لك أما  

 جملتين تؤّكدانمنذ صغره حتاى كبر؟ إستخرج من الفقرات األولى من الناصا  "أّم نّخول" ذاكرة الكاتبهل رافقت  .4

 .صّحة إجابتك

 الّرابعة:باالستناد إلى الفقرة  .5

 .د أركانهاياة وحدا إستخرج صورة فنا  -أ

 :إستخرج من الفقرتين الّرابعة والخامسة .6

ن على الوصف الخارجيا ألما  -أ   نخاول.عبارتين تدالا

فة  بسهم كلا أربط   -ب  في ما يلي:  نخاول()والاتي تعود إلى أما  المناسبة لهاعبارة بالصا

 نشيطة.•                   •  "أهّل وسهّل"                            -

 مضيافة.•                   •  "جاءت وفي يدها كأس"                 -

-       "  إقتصادياة.•  •                   "نحن نستخرجه من قصب المصا

كار غاٍل والعصير يمدا أكثر"         - بة. •                   •  "السا  مرحا

 لكلا منهما.بشاهٍد في هذا الناصا داعمأ إجابتك  مؤّشرين للّنمط الوصفيّ إستخرج  .7

ًكا بها؟  .8  ما هي العادات والتاقاليد الاتي مازال القرويا متمسا
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  في القواعد: ثانًيا

  والّثانية:األولى من الفقرتين  إستخرج -1

  بنائه.فعًّل ماضًيا واذكر عّلمة  -أ

        وزنه.فعأل مزيًدا واذكر  -ب

          فاعله.فعًّل الزًما واذكر  -ت

د المبتدأ والخبر فيها.   -ث  جملًة إسمياًة وحدا

ل  -2  بالحركة المناسبة. ضابًطا آخر الفعل  الياةفي الجملة التا المضارع المرفوع إلى صيغة  الفعل الماضيحوا

  .نظري ظّل عالًقا بذلك البيت فمشيُت ولكنّ  -

مائر  لن يتخّلى عن درسه"صراف الجملة "  -3   التاالية:مع الضا

 هم..............................................

..............................................  هنا

.............................................  أنت 

 هما ............................................

 .رأُسها    ُلف    .أزورَ   كي  . في الناصا أعرب ما تحتُه خطا  -4

 :   الكتابيّ  ثالًثا: في الّتعبير

اص منهم من يتمتاع مجموعًة كبيرة من األشخ. ُتصادف في حياتك جاح لكلا أماةاألخّلق هي أساس الحياة وأساس النا 

 . ئة فترفضه نفسكع بأخّلٍق سيا متا صورته محفورة في ذاكرتك أو آخر يت بأخّلٍق عالية فتبقى

ا ، القرية ...( صفه وصًفا داخلي  ارع، الشا ذي تعيش فيهالا  ، الحيا ر شخًصا تعرافت عليه في ُمحيطك )المدرسةإخت

 . يا مط الوصفرات النا عتمًدا على مؤشا ذي تركه في نفسك وحياتك مالا ا ما األثر ا ذاكرً خارجي  و 
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 الّرابعاألسبوع 

مس، مثل برتقالة ناضجة، وراحت  مس  أوراقنحو المغيب. أخذت  تحبوبدت الشا األشجار ترتجف، وترجو الشا

 من خطر داهم. لتحميهاأن تبقى  الغاربة

فراء المتعبة: "الراحمة أياتها الرايح الظاالمة!"هبات في الغابة الواسعة ريح  هوجاء، فأنات  .1  األوراق الصا

 ظلات الرايح تعصف فتعالى صوت األوراق: .2

"أنا ما أسأت إليك، أياتها الرايح، فطالما بسطت صفحاتي لنسماتك..." قهقهت الرايح واستمرت تعصف، أكملت األوراق  -

  ؟"ين إلى فنائيكّلمها: "أنا ما أذيتك يوًما فل َم تسع

د في الغابة صوت قويا يقول:  علت  قهقهة الرايح، وتردا

 " أنا ال أقصد إيذاء أحد... أنا أؤداي واجبي كي أتيح للجميع معانقة قطرات الخير." -

 فتمتمت األوراق المرتجفة:

 " ول َم تصباين نقمتك على أوراق هرمت!؟ " -

 كلا ما يبس لتعودي من جديد خضراء فتياة." سأن أكنا أجابت الرايح: "يجب  -

 ...تعصفالرايُح صمتت األوراق، وظلات 

 ... إلى شقوق األرض وحفرها، فتساءلت: "ل َم أدفن هنا؟! " البعيدتساقطت األوراق اليابسة، فساقتها الرايح إلى  .3

 فجاءها صوت عميق يقول: "سأعيدك إلى أماك الحنون... لتعودي إلى حيث يختمر الخصب." 

افئ، وبقيت الغصون العارية تنتظر جرار المطر لتعود إلى الحياة من جديد.   وعادت األوراق اليابسة إلى الحضن الدا

 أّواًل في فهم الّنّص: 

د  .1 . بمضمون  عّلقتهاستخرج الحقل المعجميا لكلمة "الخوف" وحدا   الناصا

اهم الاذي قصدته األوراق؟ اشرح. .2  ما الخطر الدا

 ما رأيك بموقف كلا من األوراق والرايح؟ ومن يمثال كلا منهما في الحياة؟ .3

د أركانه. .4  استخرج من الفقرة األولى تشبيًها وحدا

 .تخرج عبارتين تشخيصياتين شخاص الكاتب عناصر الطابيعة، اس .5



 

11 
 

 ا يلي:ما المقصود بكلا عبارة مما  .6

 واجبي أن أتيح للجميع معانقة قطرات الخير. -

 تعودين إلى أماك الحنون حيث يختمر الخصب. -

؟ علال جوابك. .7  ما النامط الغالب على الناصا

ر جوابك. .8 ، برا  اختر عنواًنا مناسًبا للناصا

 ثانًيا في القواعد:

:  إ .1  ستخرج من الناصا

ًدا عّلمة بنائه. -  فعًّل ماضًيا محدا

ًدا عّلمة رفعه.فعًّل  -  مضارًعا مرفوًعا محدا

 عربه.ا فعًّل مضارًعا منصوًبا و  -

 صناف األفعال الواردة في المقطع الراابع: تساقطت األوراق .. يختمر الخصب في الجدول المرفق: .2

 المفعول به الفاعل الفعل المتعداي الفاعل الفعل الّلازم

     
 

 في الناصا  أعرب ما تحته خطا  .3

يغة  الُمفرد  إلى الُمثنَّى فالجمع، ُمغيا ًرا ما َيلزُم ضابًطا أواخَر الَكلمات   .4 َن الُجملتين  اآلتيتين م ْن ص  ْل ُكًّل م   .    َحوا 

  عبة الفائز. هنْأت الّلا 

 ______________________      المثناى:

 ______________________    الجمع:

  المريضة.بيبة عالجت الطا 

 _____________________   _  المثناى: 

 _____________________  الجمع:
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ْنهما. ُدلَّ على الُمبتدأ َوالَخبر في الُجمل  اآلتَية  مُ  .5 ًدا َنوَع ُكلٍا م                         حدا 

 الجملة  المبتدأ  نوعه    الخبر  نوعه 

           .  أنَت طالب  ُمؤدَّب 

جرُة أوارقها َخضراُء.             الشَّ

 فوَن الَملعَب. ُب ُيَنظا ّلا هؤالء  الطا           

 

 في الّتعبير الكتابّي: ا:لثً ثا

رد القصصيا وفًقا للتارسيمة التاالية: ة تحترم فيها خصائص السا  ألاف قصا

 .د وزمان معيان خصياات األساسياة في مكان محدا  عرض واقع الشا

  حدوث واقعة تبدال.  الوضع األساسيا

 ذ مهماة معيانة.فا هذا التابدال يستدعي وجود بطل ين 

 يؤهاله للمهماة. التاعريف بالبطل وال سياما ما 

 .شرح المهماة والتاعريف باألشخاص المعنياين بها 

 .البطل يقبل المهماة المسندة إليه وينطلق في المغامرة وفي نفسه هدف 

 دة مثل  "وحش، حواجز طبيعياة، معارك، أمراض، مصائب". في الطاريق يصادف مصاعب متعدا

 ."جاعة  يعتمد في صراعه على "الحيلة، القواة، الذاكاء، الشا

 .تطرأ أحداث مساعدة تسهال مهماة البطل 

  يا  .قاق الغاية الاتي من أجلها انطلقالبطل ويحينتصر  ة أو معنوياة.يتلقاى مكافأة مادا

 

 


