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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على نبينا املبعوث رحمة للعاملني ، وبعد ...
أول املتو�سط من �سل�سلة كتب ) لغتي اخلالدة ( نقدمه لكم -فلذات  فهذا كتاب الن�ساط  لل�سف ال
اأكبادنا -وهو ميثل اجلانب التطبيقي لكتاب الطالب ، وي�سري جنًبا اإىل جنب مبوازاته ملمار�سة  
ن�ساطاته على �سوء مامتَّ تعلُُّمه يف كتاب الطالب ، علًما باأن ن�ساطات هذا الكتاب  تعتمد بالدرجة 
م املعلم امل�ساعدة اإل عند احلاجة املا�سة . وتتم الإحالة اإليه من كتاب  أوىل على الطالب ، وليقدِّ ال

الطالب حني النتهاء من املكونات التالية :
1 - اأمني لغتي.

2 - الدرو�س اللغوية.

3 - التوا�سل اللغوي.
4 - الن�س ال�سعري.

حول  راأيه  عن  ويعرب   ، ا  ذاتيًّ نف�سه  املتعلم  فيها  يقّوم  با�ستبانة  فيه  تعليمية  وحدة  كل  وتختم 
الوحدة التعليمية ومكوناتها .

                                                 �سائلني اهلل اأن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري يف الدارين . 
                                                                                     واهلل ويل التوفيق 
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ِميَُّة الِْقياَُم الإِ�ْسلاَ

الَوحدة
الأولى 
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

قب�س من القراآن الكريم  نــــــــــــــــــــــ�س
النطالق

اأبحث في المعجم الو�سيط عن معنى الكلمات:)المالأ، ق�ّس، ال�سبيل(.1

اأبحث عن ا�ستخدامات للكلمات التالية: )ا�ستحياء- اأجر – الأمين – عدوان( واأحدد المو�سع  �أواًل 

الذي ا�ستخدمت فيه.

اأوظف الكلمات ال�سابقة في جمل مفيدة من اإن�سائي. ثانيًا 

2

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل
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الموؤنث المجازيالموؤنث الحقيقي
المعنوياللفظي المعنوياللفظي 

........................................................................زينب وُرَقيَُّة  اأكبر بنات النبي �.

ِة  قال �: »َتَرْكُتُكْم َعَلى الَمَحجَّ
........................................................................الَبْي�ضاَء ِلْيُلَها َكنهاِرَها«. ]رواه اأحمد[

........................................................................دولُة الإ�ضالِم الأولى دولٌة عظمى.

........................................................................مريُم ابنُة عمراَن اأمُّ عي�ضى عليهما ال�ضالم.

فلى. ........................................................................اليُد العليا خير من اليِد ال�ضُّ

فاطمُة الزهراُء  �ضيدة ن�ضاء اأهل 
الجنة.

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

رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

ال�صنف اللغوي
المذكــر و الموؤنــــث

اأ�ــســنــف الــكــلــمــات الــتــي تحتها خــط في 
الجدول التالي:

1

اأجعُل المبتداأ في العبارة الآتيِة للمذكِر، واأعيُد كتابَة الجملِة �سحيحًة. 2

ال�ضديقُة الوفـّيـُة تحافـُظ على العهِد، وتخِل�ُص في الن�ضيحِة.
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

الأ�صلوب الّلغوي
الأْمــــــــــــــــــــــر

اأنتج جماًل تت�سمن اأ�ساليب اأمٍر ب�سيغتيه لخطاب كلِّ من: �أواًل 

ال�سيغة الثانيةال�سيغة الأولى المخاطب 

ال�ضديِق الذي ل يحتمل خطاأ 
�ضديقه

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

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

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

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

المت�ضوِل الذي ي�ضاأل النا�ص 
ال�ضدقة وهو قادر على العمل

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

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

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

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

المجاهِر بالمع�ضية وارتكاب 
المنكر

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

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

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

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

اأكمُل الجدول التالي باأفعال اأمٍر: ثانيًا 

اأذكُر اأمثلة من واقع الحياة، ثم اأحولها اإلى اأ�سلوب الأمر وفق المثال الآتي:
ارحِم الطيوَر، وَدْعها تطير في ف�ضاِئها حيث ت�ضاء. الرحمة بالطيور    

................................................................ بناء دور للعجزة والأيتام    

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

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

اأبحُث في �سورة لقمان )12 – 19( عن اأ�ساليب اأمٍر، واأبيُِّن �سيغها،ثم اأدونها في �سجل اإنجازي.

1

2

3

َوَعـَد

........ِعــْد

�ضان

�ضلِّ

�ضلَّى

........

عـطَفْت

ا�ضبروا

ي�ضبرون

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

يت�ضامحان

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

دعا

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

و�ضل
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الر�صم الإمالئي
ر�صــم همــزة الوصصــل

ُن فعَل الأمِر من الأفعاِل التاليِة، ثم اأُبيُِّن نوَع الهمزِة في كلِّ فعل: اأُدوِّ �أواًل 

نوع الهمزةالأمر منهالفعل

َقى ..............................................................................�ضَ

...............................................................................يجزي

ى ...............................................................................َق�ضَ

................................................................................تم�ضي

................................................................................ي�ضرع

أُ الفراغاِت التالية بكلمات منا�سبة م�ستملة على همزة و�سل: اأَمال ثانيًا 

............................. طماأنينة والكذب ريبة .   1
.............................. عن قريِن ال�ضوِء.   2

.............................. لوالديك واجٌب عليك .   3
قال �: »ما تحابَّ .......................... في اهلل  4

ا ل�ضاحبه«. ]رواه ابن حيان و�ضححه الألباني[ هـما حبًّ          اإل كان اأفـ�ضَلهما اأ�ضدُّ

1
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأَ�ستخرُج من كل عبارٍة كلمًة مبدوءة بهمزة و�سل، ثم اأُو�سُح �سبَب مجيء همزتها على هذا النحو:

�سبب مجيء همزتها الكلمةالعبارات
على هذا النحو

1. قال تعالى:{ 
    الإ�ضراء: 28

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

2. قال �: »اإنَّما الأعمال بالنِّيات، واإنَّما لكل 
ِاْمرئ ما نوى « ]رواه البخاري[

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

تعبْدُتْم  3. قال عمر بن الخطاب  : »متى ِا�ضْ
النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا ؟«

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

4. قال حكيم: »الم�ضيبة لل�ضابر واحدة، وللجازع 
ِاْثنتان، و اإِنَّ �ضًرا من الم�ضيبة �ضوء الُخْلِف عليها«

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

5 . قال البارودي: 
واْخ�َص النميمة واْعلْم اأَنَّ �ضاحبها

َعِل  ها ناًرا بال �ضُ ي�ضليك من حرِّ

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

2

اأَر�سُد في المربعاِت الثالثِة التاليِة كلمات مبدوءة بهمزة و�سل وفَق المطلوِب: 

فعل اأمر خما�ضي و�ضدا�ضيم�ضدر خما�ضي و�ضدا�ضيفعل اأمر من الما�ضي الثالثي

3

{
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5

اأَ�سُل الكلمة الملونة في القائمة )اأ( بما ينا�سبها من موا�سع همزة الو�سل في القائمة )ب(:
4

اأكتُب ما ُيملى علّي كتابًة �سحيحًة:

      قال تعالى:{    . ]�ضورة الحجرات: 12[
قال �:»من تعّظم في نف�ضه اأو اختال في م�ضيته لقي  
اهلل تبارك وتعالى وهو عليه غ�ضبان« ]رواه اأحمد والبخاري[.

قال اأبو العتاهية:   
كن اْبَن من �ضئَت واْكت�ضْب اأدًبا

ِب. يغنيك محموُدُه عن النَّ�ضَ
تب�ضْر في وجه اأخيك.  ا�ضْ  

تجالٌب لل�ضغائِن وف�ضاٌد لالإخاِء.  في كثرة الُمَزاح ا�ضْ  

فـعـل اأمر خما�ضي  
فـعل اأمر �ضدا�ضي  

من الأ�ضماء ال�ضماعيَّة  
م�ضدر �ضدا�ضي   

فعـل ما�ص خما�ضي   
فـعـل اأمر ثالثي  

�أ

ب
{
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

الر�صم الكتابي
تكوين�ت خطِّ الرُّقعة

 اأ�سُل العمود )اأ( بما ينا�سبه في العمود )ب(:
1

قعة مع البتداء من الأ�سفل: اأكتُب الحديث ال�سريف بخط الرُّ �أواًل 

اأكتُب بخط الن�سخ مع البتداء من الأ�سفل: ثانيًا 

2

الحـروف ال�ضاعدة هي  
قـعـة �ضمي بذلك  خـطُّ الرُّ  

مجـموعة الحروف في كلمة )جرهمي(  
من القواعد ال�ضحيحة في الكتابة  

ف، ق، و  

اأ
هي حـروف نازلة.  

توحيد الم�ضافات بين الحـروف وتنا�ضب اأحـجامها.  
جـمـع )رقـعة( وهي البقعة من الأر�ص.  

قـعـة وهي قطعة الورق التي يكتب عليها. ن�ضبة اإلى الرُّ  
اأ، ل، ك، ل، د، ـه.  

من الحروف الأفقية.  

ب
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ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

مهارات الحوار:
ا �أَتو��شل �شفهيًّ

اأقّوُم اأداَء المجموعاِت من خالِل ال�ستبانِة التاليِة: 1

غير متوافرةالمهارات
متوافرة

تحتاج اإلى 
تدريب

التحلي بالهدوء واللطافة .1
تقدير اآراِء الآخرين و احترام اأفكارهم .2
الإن�ضات الجّيد اإلى المتحدث.3

4
الهتمام بتو�ضيح الراأي اأكثر من الهتمام 

بتحقيق النت�ضار والفوز.
المحايدة وعدم التاأثر باآراء الآخرين.5

6
ا�ضتخدام تعابير الوجه وحركات الج�ضم 

المنا�ضبة للحديث.
م�ضاركة الأطراف جميعها في المناق�ضة.7
و�ضوح الجمل والكلمات و�ضحتها.8
القدرة على الإقناع بالأدلة والأمثلة.9

تجنب فر�ص ال�ضلطة وال�ضيطرة على الآخرين .10
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

يالحظ على البع�ص اإخالفهم للوعد وعدم حر�ضهم على الوقت

اأُنفُذ مع من بجواري داخل الف�سل حواًرا عن الراأي ال�سابق مع ال�ستعانة بالعبارات التالية:
ث كذب، واإذا اوؤتمن خان  قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اآية المنافق ثالث: اإذا حدَّ  

واإذا وعد اأخلف« ]رواه البخاري وم�ضلم[.
التاأخر في المجيء للم�ضيف.  

التاأخر في اإرجاع الكتب الم�ضتعارة.  
اإ�ضاعة اأوقات الآخرين.  

2

ا �أَتو��شل كتابيًّ

كتابة نهاية مغايرة لق�سة

اأقراأ الق�سة التالية: �أواًل 

كان الوقُت ع�ضًرا عندما غاَدر العّم حمزُة دكاَنه، وفي نيِتِه اأن يلقَي نظرًة عابرًة على 
الج�ضِر الجديِد الذي تمَّ اإن�ضاوؤه في ميناِء ُجدَة تلك الأيام، فاأ�ضبَح مو�ضوَع حديِث زبائِنِه 

الكراِم.
كان الجّو رطًبا ولكن الن�ضماِت الباردَة �ضجعت العمَّ حمزَة على الُم�ضي في �ضيرِه على 
الج�ضر اإلى اأن اأ�ضرَف على نهايته، وهناك �ضاهَد بع�َص النا�ِص يقفون عند حافِة الج�ضِر وهم 
حون بين فترٍة واأخرى باأيديهم، فيتعالى ُهتاُفهم. ينظرون اإلى الجهِة العميقِة من البحِر ويلوِّ
ا �ضغيًرا ل يتعدى التا�ضعَة من عمِرِه، �ضئيَل البنية، وهو يتقافُز  ولّما اقترَب منهم، �ضاهد �ضبيًّ
في الماِء مم�ضًكا بالقطعِة النقديِة التي كانت ُتلقى اإليه، فيتعالى هتاُف المتفرجين وت�ضفيُقُهم 

له...
  من كتاب )الحب ل يكفي( - مجموعة ق�ض�ضية - لمحمود الم�ضهدي )بت�ضرف(

1
ّي الريال الف�سِّ
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ولكنَّ العمَّ حمزَة لم يعجبه هذا النوُع من الت�ضليِة. فنادى ال�ضبيَّ طالًبا منه ال�ضعوَد اإليه، 
ولم يم�ِص غيُر لحظاٍت حتى وقف ال�ضبيُّ اأمامه. فهاله ما راأى على ق�ضماِت وجِهِه من بوؤ�ص. 
، وربَت على راأ�ضه، وحاول اأن يعرَف منه ال�ضبَب الذي دَفَعه لعمل ذلك،  فاحت�ضن ال�ضبيَّ
ُه في �ضدِر العّم حمزة، فقد كان ال�ضبّي  ولكّن ال�ضبيَّ لم ينطق بكلمٍة واحدٍة، بل دفَن راأ�ضَ
ُه بعطِفِه عن حناِن والديه. وقبل  �ضَ م العمُّ حمزُة على اأخِذِه معه اإلى دكانه ليعوِّ اأخر�َص. �ضمَّ
ا وقّدمه له؛ لي�ضتميل قلبه، لكن ال�ضبّي هّز  اأن يخبر ال�ضبّي بذلك اأخرَج من حزاِمِه رياًل ف�ضيًّ
راأ�ضه متاأ�ضًفا وكاأنه يعتذر عن عدم قبوله اإل ب�ضرِط اإلقائه في البحر فيغط�ُص خلَفه ويلحُق 
به، ليكوَن من حقه َقُبوله. رف�ص العمُّ حمزُة تلبيَة رغبته خ�ضية اأن ي�ضاَب بمكروٍه. ولكنه 
َقِبَل في نهايِة الأمر. واألقى بالقطعِة النقديِة في البحِر، فغـط�َص ال�ضبّي خلفها محاوًل الظفَر 
انغر�ضت على  الأعيِن  وُكّل  يظهر.  لم  وال�ضبّي  ثانية،  دقيقٌة  ثم مّرت  دقيقٌة،  بها. ومّرت 
النا�ُص  تلّفَت  البحِر تبحُث عنه. وفجاأًة تبدَد ال�ضكوُن على �ضوِت �ضرخاٍت قوّيٍة،  �ضفحِة 

وُبهتوا عندما �ضاهدوا العّم حمزة يقفُز اإلى البحِر بكامِل هياأته.

اأختاُر النوع المنا�سب لكل نهاية مقترحة مما يلي: ثانيًا 

اإ�ضراع اأ�ضحـاب النخـوة من الواقفين اإلى اإنقاذ العّم. �أ. 

مثيرة القلق غريبةمفاجئةمتوقعة

غريبة  محـزنةمتكلفةغام�ضة

غام�ضة �ضاّرة طبيعية متوقعةمثيرة للقلق

َغَرُق ال�ضبّي في اأعماق البحـر رغم محاولت العّم حمزة. ب. 

فْرحة الطفل بالريال وذهابه مع العّم حـمزة اإلى دكانه. ج. 
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأبدي راأيي في النهايات المقترحة التالية مع التعليل: ثالثًا 

لكن  اإنقاذه  البع�ص  حــاول   
انتهى  ــــواٍن  ث غــ�ــضــون  فــي 
ال�ضبيُّ  وخــرج  �ضيء،  كل 
العّم  فراق  على  يبكي حزًنا 

حمزة.

َوقفُت  ــوم  ي جــاء  اأن  اإلـــى   
اأتلقى العزاء في �ضديقي.

وفـــجـــاأة ظــهــر الــ�ــضــبــّي على 
بالريال  ملوًحا  الماء  �ضفحة 
�ضياح  فــتــعــالــى  ــّي،  ــض ــ� ــف ال
حمزة  العّم  ومعهم  الواقفين 
ال�ضبّي،  احــتــ�ــضــن  ــــذي  ال
واأخذه ليعي�ص معه بعيًدا عن 

البوؤ�ص وال�ضقاء.

ة ال�سابقة في اأربعة اأ�سطر،  اأقترُح مع مجموعتي نهاية مختلفة غير ما ورد ذكرها اأختُم بها الق�سّ
مع مراعاة جودة الأ�سلوب و�سالمة الّلغة.

2
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الأخّوة مواصصف�ت ومتطلب�ت
 نــــــــــــــــ�س
عــــــــم الدَّ

اأبحث في المعجم الو�سيط عن معنى كلمتي: ) ا�سطفاء، دخالء (.

اأوظف الكلمات ال�سابقة في جمل مفيدة من اإن�سائي. ثانيًا 

1

اأبحث عن ا�ستخدامات للكلمات التالية: )التالية )يجانب، �سليم الغيب، يخبث، يزهد( ثم 2 �أواًل 

اأحدد المو�سع الذي ا�ستخدمت فيه.

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

ال�صنف اللغوي 
النكرة والمعرفة

اأقراأُ الفقرة التالية، ثم اأ�ستخرُج منها ثالث معارَف واأربع نكراٍت: �أواًل 

ٌب على كلِّ  اإنَّ اأيَّ فرٍد في المجتمع الم�ضلم الحق َلُيِح�صُّ في اأعماقه اأنه محا�ضَ
كلمة يتفّوه بها، فهو مدعوٌّ ل�ضبط انفعاله والتحكِم في اأع�ضابه وتعبيراته، عماًل 

بقول الر�ضول الكريم � :» الم�ضلم من �ضِلَم الم�ضلموَن من ل�ضاِنِه وَيده «
 ]رواه البخاري وم�ضلم[.

المعـارف:
النكرات:

، وت�ضوُدُه  اإنَّ المجتمَع الإ�ضالِمي مجتمٌع يْعُمُرُه حبٌّ

ن�ضيحٌة، ويغلُب  على اأفرادِه برٌّ و�ضدٌق ووفاٌء.

لة: الكلمات المحوَّ

اأُحّول الكلمات الملونة اإلى معارف:  1 ثانيًا

1
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و�ضفة  ال�ضادِق،  الم�ضلِم  وجـداِن  في  عميٌق  اأ�ضيٌل  �ضعـوٌر  الجاِر  اإلى  الإح�ضاُن 
مميزٌة له عند اهلِل والنا�ِص، ذلك اأن الم�ضلَم الحقَّ الواعي هو الذي نهل من منبع 
ُ عنه  الإ�ضالم وخالطت قلبه �ضماحة هذه التعاليم، فهذا عبُداهلِل بُن عمَر ر�ضي اهلل
ُتذبُح له �ضاٌة في�ضاأل غالمُه : اأَهديَت ِلجارنا اليهودّي؟ اأهديَت ِلجارنا اليهودّي؟ 
فاإني �ضمعُت ر�ضوَل اهلِل � يقوُل: »مازال جبريُل ُيو�ضيني بالجاِر حتى ظننُت اأنه 

« ]رواه اأبو داود[. ُثُهُ ُيورِّ �ضَ

اأقراأ الن�س ثم اأكمل الجدول بكلمات وفق المطلوب :

ف ِبـ )ال(الَعلَم النكرُةال�سميُرا�سُم الإ�سارِةالُمعرَّ

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

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

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

اأُكمُل بكلماٍت َوْفَق المطلوِب بين الأقوا�ِس:

»..................... اأهُل الكتاِب يعي�ضون في جـواِر الم�ضلميَن، و ....................................... اآمنون 

مطمئنون على اأنف�ضهم واأعرا�ضهم واأموالهم ومعتقداتهم، ينعمون بح�ضن .......................، 

وكرِم .............................. المعاملة، وحرية العقيدة«.

)�ضمير()ا�ضم اإ�ضارة(

)ا�ضم اإ�ضارة(

)معرف باأل(

2

3
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

الوظيفة النحوية
المبتداأ والخبر

اأقراأ الجمل التالية، ثم اأ�ستخرج المطلوب ، واأكتبه في ال�سكل المقابل:
الم�ضلمون محا�ضبون على اأعمالهم.  1

الخـطايا مـوؤدية اإلى غ�ضب اهلل.  2
رة للنف�ص. التوبة مطهِّ  3

القا�ضيان من�ضفان.  4
الرياء �ضرك اأ�ضغر.  5

خبر مثنى

ُل كلَّ مبتداأ اإلى مفرد مع اإجراء التغييرات المنا�سبة: اأُحوِّ

1

........................................................................ الموؤمنون اآمرون بالمعروف.   1

........................................................................ الموؤمنات داعيات اإلى الخير.   2

........................................................................ الطائعات ال�ضالحات منارات الخير.   3

........................................................................ المبذرون اإخوان ال�ضياطين.   4

2

خبر مفرد مذكر

مبتداأ جمع مذكر �سالم

مبتداأ جمع تك�سير

خبر مفرد موؤنث
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األحظ الجمل التالية، ثم اأ�سل الكلمات الملونة بالأحمر بالعالمة الإعرابية المنا�سبة لها:

المجرماِن مف�ضداِن في الأر�ِص

الم�ضلموَن �ضائموَن هلل

الأمهاُت ال�ضابراُت ماأجوراٌت

الجرائُم خطٌر على اأمِن المجتمِع

الخائُفون من اهلِل مبتعدوَن عن الذنب

النّمامون مف�ضدون 

المجرم مف�ضد في الأر�ِص

الم�ضلم �ضائم هلِل

الأم ال�ضابرُة ماأجورة

الجريمُة خطر على اأمِن المجتمِع

الخائف من اهلِل مبتعد عن الذنب 

اأبو بكر ال�ضديق  اأول من اآمن من الرجال 

ال�ضمـة

الألف

الواو

أُ كلَّ فراغ بالخبر المنا�سب من الكلمات الملونة؛ لأتم معنى المبتداأ: اأمال

الدين ....................................  1

الموؤمنون ....................................  2

ال�ضابر ....................................  3

عقوق الوالدين ................................  4

الم�ضلمون ....................................  5

ال�ضيام ....................................  6

يوؤديالن�ضيحة

الحري�ضوناإخوةالإخوة
موؤمنونماأجورالموؤمن

محرمالمحرممحرمان
المتعاونونمتعاونونال�ضادقون

مكفراتواجبةُجنَّة

3

4

ال�ضفاعتان
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأكتُب كل ا�سم  فوق الخط في مكانه المالئم في الجدول التالي:

الخـطاأ �ضد ال�ضواب.   1
الخـطيئة مـوؤدية اإلى غـ�ضب الرب.  2

العـقاب الرادع للمجرم خيـر للب�ضرية.  3
الجريمة �ضلـوك اإن�ضانّي منحرف.  4

الكذب خ�ضلة ذِميمة.  5

خبر مفرد مذكرمبتداأ مفرد مذكرخبر مفرد موؤنثمبتداأ مفرد موؤنث

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

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

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

5

6

اأثني ركنّي الجمل ال�سمّية التالية ، ثم اأجمعهما جمًعا منا�سًبا:

الم�ضلم محٌب هلل.  1
الموؤمن �ضاكر ربه.  2

الظالم مكروه.  3
ال�ضابر ماأجور.  4
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اأ�سُل الكلمات التي تحتها خط  في الجمل التالية؛ لأتم اإعراب ركني الجملة ال�سمية ح�سب 
المثال المعطى:

ال�ضالة �ضبيل الفالح.  1
المجـرمان معاقبان على جرائمهما.  3

2 ذو الأخالق ال�ضيئة مذموم.

مبتداأ
مرفـوع وعـالمة رفـعه ال�ضمة

مرفـوع وعالمة رفـعه الألف

مرفـوع وعالمة رفـعه الواو
خـبر

ال�ضالة

�ضبيل
ذو

مذمـوم
المجـرمان

معاقبان

كل  الإ�ضالم  عالج  ولذا  بالأمن،  عابثون  والمجرمون  المجتمعات،  كل  مطلب  الأمــن 
عقوبات  و�ضعت  وقد  عادلة  ال�ضريعة  فاأحكام  الب�ضرّي.  والنحراف  الجريمة  اأ�ضكال 

رادعة، و�ضوابط دقيقة لكل عقوبة.

اأ�ستخرُج من القطعة ال�سابقة  التالي:

مبتداأ

خبر

جمع مذكر �ضالًما
جمع تك�ضير

مفرًدا موؤنًثامفرًدا مذكًرا

جمع مذكر �ضالًما

7

8
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأقراأُ المقطع التالي، ثم اأنفذ المطلوب:

اأ�سوغ َوفق النمط التالي:

ارحموا من في الأر�ص ، يرحمكم من في ال�ضماء.  
اتبعوا اإر�ضادات المرور .............................................................................  

لن�ضهر �ضعار الكلمة الطيبة .............................................................................  
........................................................................ فالثقة والإرادة تحققان المعـجزات.  

........................................................................ فاليوم الذي يم�ضي لن يعود.  

الأمــــــــــــر
الأ�صلوب اللغوي

قال م�ضطفى لطفي المنفلوطي:
، ويتاألَُّم كما تتاألَُّم، ويبكي  »اأيها الإن�ضان، ارحِم الحيواَن؛ لأنه يح�صُّ كما تح�صُّ

ها ، ودْعها لتهيَم في فـ�ضاِئها حيث  ها في اأقـفا�ضِ بغير دموٍع. ارحمِ الطيوَر، ل تحب�ضْ
ت�ضاء، وتقُع حيث يطيُب لها التغريُد والتنقير.

اأيها الأ�ضدقاء، اأح�ضنوا اإلى البائ�ضين، وام�ضحـوا ُدمـوَع الفقراء، وارحموا َمْن في 
الأر�ص يرَحْمُكم من في ال�ضماء«.

نه: اأبحث في ن�س )الأخّوة موا�سفات ومتطلبات( عن اأ�سلوب اأمر واأدوِّ
2

1
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ُل اأ�سلوب كل جملة مما يلي اإلى اأ�سلوب اأمر :  اأُحوِّ

ُف اأخالق الإخوان قبل ا�ضطفائهم. ُتْك�ضَ

يتحرر الحري�ص من دخالء اأهل ال�ضوء.

3

الر�صم الإمالئي
ر�صم همزة الوصصل

اأُعلُِّل كتابَة الهمزة في الكلماِت التاليِة همزَة و�سٍل:

ِتباحة ا�ضْ

اْلـتقى
اْيُم اهلل 

النَّا�ص

اْنُظـْر 

اأمالأ الفراغات التالية ، مع مالحظة كتابة همزة الو�سل:

1

2

فـق الرِّ

ا حـري�ضً

اْفتتاح

الأمر منه

الأمر منه

الأمر منه

الما�سي منه

الجملة المفيدة

الجملة المفيدة

الجملة المفيدة



26

القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

... ومن َراَم اإخواًنا تتفق اأحوال جميعهم، رام متعذًرا، بل لو اتفقوا لكان ربما وقع به خلل 
في نظامه، اإذ لي�ص الواحد من الإخوان يمكن ال�ضتعانة به في كل حال، ول المجبولون على 

الخلق الواحد قادرون على الت�ضرف في جميع الأمور، واإنما بالختالف يكون الإتالف. 

اأُحوُل كلَّ كلمٍة تحتها خطٌّ في الن�سِّ ال�سابِق اإلى ما هو مطلوب َوْفَق الجدوِل التالي ثم اأُبيُِّن نوَع الهمزِة:

نوع الهمزةالمطلوبالكلمة

تتفق
................................................الفعل الما�ضي: ...............................

................................................الم�ضدر : ........................................

................................................فعل الأمر : .......................................ال�ستعانة

................................................الفعل الما�ضي : .................................الختالف

3

الر�صم الكتابي
تكوين�ت خط الرُّقعة

ي الو�سالِت الملونَة في العبارة التالية: اأُ�سمِّ

و�سلةو�سلة و�سلة و�سلةو�سلة

1
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ُل )الخطَّ الفار�سي(: اأُلحُظ واأتاأمَّ

2

3

اأكتُب بخطِّ الرقعة مع مراعاة ما تعلمته من و�سالت: �أواًل 

اأكتُب بخطِّ الن�سخ: ثانيًا 
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

ا )كتابة نهاية قـ�ضة(�أَتو��شل كتابيًّ

�أواًل  اأقراأُ الن�ّس التالي:

ًة، وُكلُّ ما فيها م�ضرٌق، وا�ضٌح، دافٌئ. عادت الطفلُة اأمل من المدر�ضِة  عَّ كانت ال�ضم�ُص ُم�ضِ
رَة ظهًرا، وعلى وجهها ظالُل البراءِة والحِب، وفي عينيها  ال�ضاعِة الثانيَة ع�ضْ اإلى بيتها في َتمامِ 
ت �ضالَة الظهر.  ها واأدَّ َلمعاُن الطفـولِة والأمان. دَخلت حجرَتها، واأجالت النظَر فيها، غّيرت مالب�ضَ
اأقبل اأخوها ال�ضغيُر �ضالٌم، فانطلَقْت تلهو معه عند باب منزلِهما، راحت تت�ضابُق معه وتلعب دوَن 

اأن تدرَي اأن متهوًرا في الخارج كان لها بالمر�ضاِد.
دخل اأخوها اإلى اإحدى غرِف المنـزل، وفجاأة �ضمَع �ضّجًة كبيرًة، ودويَّ �ضيارة ترتطم ب�ضوِر 
المنـزِل، تاله �ضراخُ. اأخته اأمل، وما اإن خرَج حتى وجدها ملقاة في الطريق، فاأخذ ي�ضرخُ. م�ضتنجًدا 
ُه تت�ضارع بين اأمٍل ورجاٍء  باأخيه الأكبر الذي هّب لنجدتها، َحَمَلها بين يديه اإلى الم�ضت�ضفى، ونف�ضُ
في اإنقاِذ �ضقيقته، مت�ضرًعا اإلى اهلل، تتراءى اأمام مخيِّلته �ضوُر اأمل تلعُب مع ال�ضغار، مع والديه، 
ها الأخيرَة لحـظَة و�ضولها اإلى الم�ضت�ضفى.  مع الجيران و... لم ُيفق اأخوها اإّل واأمل تلفُظ اأنفا�ضَ
اأّما والُدها الذي كان في غايِة الُحزِن والأ�ضى على م�ضابِه الجلِل، فلم يملك اإل اأن يقول: ح�ضُبنا 

اهلل ونعَم الوكيِل.

الزهرة 
البريئة 1
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2

اأحدد نوع كل من النهايات الآتية المحتملة في ق�سة اأمل مما يلي: ثانيًا 

 بعد �ضتة اأ�ضهر قـ�ضتها اأمل في حجرة 
عادت  بالم�ضت�ضفى  المرّكزة  العناية 
اإلى منـزلها، والكّل ينظر اإليها نظرة 
امتزج فيها الحزن والفرح، ولم َتُعْد 
اأمل تلك الطفلة البريئة التي ترك�ص 
ال�ضغار  تداعب  البيت،  اأرجاء  في 
ارتبط  فم�ضيرها  الأطيار،  وحتى 

بمقعٍد متحرك.

�ضحتها،  اأمل  ا�ضتعادت   
الموؤلم،  ــحــادث  ال بــعــد 
وتــــابــــعــــت درا�ـــضـــتـــهـــا 
فح�ضلت  بــالــغ.  باهتمام 
العاّمة  ــة  ــوي ــان ــث ال عــلــى 
بتقدير عاٍل ما مكنها من 
التي  بالجامعة  اللتحاق 

ترغب فيها.

وما هي اإل اأيام حتى �ضحا 
اأمــل،  فـقدان  على  الــحــي 
وكر�ضت  بها  عا�ضت  التي 
كلل.  دون  للعمل  حياتها 
ولفَّهم  الجميع  الحزن  فعّم 
ال�ضوؤال  ال�ضكون، وتردد 

.. هل �ضنن�ضى اأمل؟؟

غير منطقيةمحـزنة�ضاّرة

نهاية:نهاية:نهاية:

ُع العبارات التالية؛ لأجعل النهاية �سارَّة في ثالثة اأ�سطر: اأُو�سِّ �أواًل 

ابتعدت عن ال�ضيارة، ل�ضارت من عداد الموتى، فاحت�ضنت اأخاها الأكبر.
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأكتب مع مجموعتي نهاية مغايرة للنهايات ال�سابقة مع مراعاة  تقارب اأ�سلوبي وكلماتي  ثانيًا 

مع اأ�سلوب الكاتب وكلماته:

"وفجاأة ا�ضتّد الجدل بين اثنين من ال�ضباب، ثم دخل في الجدل اأن�ضاٌر لكل منهما. واأنا 
ك �ضاكًنا. وبداأت اللحظات تتعاقب ملوؤها �ضراخ وكدر، وجدل فارغ، تارة  جال�ص ل اأحرِّ

ينه�ص اأ�ضحـابه عن مقاعدهم، وتارة يتكلمون في وقت واحد، وتارة تنتفخ اأوداجهم، 
وتحمُر خدودهم... ".

ُن نهايًة منا�سبًة له مع مراعـاة جودِة الأ�سلوب، و�سالمِة اللغة: اأتخيل الم�سهَد ال�سابَق، ثم اأُدوِّ

3

ال �أن�شى عالمات 
�لترقيم

منزيّل
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من اأخالق النبي صصلى اهلل عليه و�صلم
 النــــــــ�س
ال�سعرّي

اأ�سع الكلمتين التاليتين في جملتين مفيدتين:

ُيغـري

�ضغن

اأُكِمُل ما يلي بعبارة منا�سبة من اإن�سائي:
اإذا تعودت الأمانة في �ضغري فاإنني ..............................................................................................  1

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

اإذا تعودت ال�ضدق في �ضغري ....................................................................................................  2
............................................................................................................................................................

اإذا تعودت العفو والت�ضامح في �ضغري .........................................................................................  3
...........................................................................................................................................................

اأُبّيُن ت�سرفي في المواقف التالية مع ال�ستفادة من ال�سنة النبوّية وما ورد في الأبيات:

عندما اأرى اأًخا لي ُذكر اأمامه ا�ضم الر�ضول T ولم ي�ضلِّ وي�ضلِّم عليه.  1
............................................................................................................................................................

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

عندما اأرى طالًبا يحِلف  باهلل  َكِذًبا.  2
............................................................................................................................................................

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

1

2

3
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اأ�سرُح المق�سود فيما يلي:

َزاَنْتَك في الُخُلِق العظيِم �ضمائُل.  1
............................................................................................................................................................

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

اإذا رحمت فاأنت اأمٌّ اأو اأٌب.  2
............................................................................................................................................................

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

4

اأبحُث في �سيرة الر�سول � ، واأكتب موقًفا تاأثرت به.
7

د الأبيات التي اأعجبتني في الن�س: اأُحدِّ

اأُبيِّن نوع العاطفة ال�سائدة في الن�س، واأ�ستدل عليها من الأبيات :

6

5

منزيّل
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الن�ساطات التجميعية

الَوحدة

 

القيم الإ�سالميةالأولى

ا�ستمعُت اإلى حلقة اإذاعية كان فيها اأحد المتحاورين متحيًزا لفكرة:

ي العيوب بين النا�ص، ولي�ص الإن�ضان وطبعه" ي الأخالق، وتف�ضِّ "اأن الزمان وراء تردِّ

اأَكتُب فيما يلي كلمة اأُقنعه فيها بالعدول عن راأيه.

الإجابة:

1
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القيـم الإ�صـالميــةالقيـم الإ�صـالميــة1

اإنها �ضاعة من عمري، ولم اأ�ضتطع ن�ضيانها حتى اليوم،
تعود ذكراها كل وقت.

اأ�سرُد على من بجواري ما حدث فيها، مع ذكر:

الأحداث مترابطة ومت�سل�سلة.   

    م�ساعري في ذلك الوقت.

الطريقة التي ت�سرفت بها لمواجهة الحدث.   

    الدر�س الذي تعلمته. 

�أ�شتفيد 
مما �شبق 

در��شته في 
�لوحدة

2
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م الأاَْعـــــــــلاَ

الَوحدة
الث�نية 
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

محمد  خاتم المر�سلين �
ن�س النطالق

اأ�سع هذه الكلمات في جمل من اإن�سائي : �أواًل 

اأبحث عن ا�ستخدامات للكلمات التالية : ثانيًا 

اأولو العزم: ...................................................................................................................................
اأ�ضخى: ...........................................................................................................................................

اأ�سترك مع من بجواري في تخيل ثالثة مواقف ، ثم نكتبها م�ستخدميَن  فيها عبارة 

 

)ما ل يدرك كله ل يترك جله(.

1

2

الجملةالكلمة
.....................................................................................................................اأجيال

...................................................................................................................جوامع الكلم

...................................................................................................................�ضّج وجهه

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل
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ال�صنف اللغوي 
رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

اأبحُث في َن�س ) محمد ] خاتم المر�سلين ( عما ياأتي متتبًعا الأ�سهم:

�أواًل

عـظيمة
مفرد 
هذا..............مذكر

مفرد 
..............موؤنث

..............مرادف العزم ..............مرادف منزله 

ثانيًا

مفردها 

اأعواًما 
مفردها 

�ضل  الرُّ

مفردها 

�ضنين 

مفردها 

اِلحَكم 

مفردها 

اإخوان 

ُاأمالأ الفراغاِت بمفرٍد منا�سٍب مما يلي:

عبداهلل بن عبا�ص   .......................... هذه الأمة.   1
تغل بـ ................................ ، و�ضارك في بناء اأول  دعا الر�ضول ] اإلى ..................................، وا�ضْ  2

................................ في الإ�ضالم.

برع الم�ضلمون في علم ................................ البحرية.   3
َب الر�ضول ] اأبا ................................  � بـ ................................ الأمة.  َلقَّ  4

1

2

جاهٌلَحْبُرُعبيدَةعالًما
التجارِة المالحِة اأميِن العمِل م�ضجدموّذُن
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

َتَعلَّْم فلي�َص المرُء ُيوَلُد ................................ ولي�ص اأخو علٍم َكَمْن هو ................................  5
ُدفن ................................ الر�ضوِل ] بالٌل [ في دم�ضق.   6

3
اأكّوُن من الأفعال التالية كلماٍت مفردًة  كما في المثال  ثم اأ�ستخدم واحدة منها في جملة مفيدة:

رحمته ] بالموؤمنين عظيمة .رحمٌةراحـمٌةراحـٌمَرِحَم 

.......................................................................................................................َحَكَم 

.......................................................................................................................َخَدَم 

الوظيفة النحوية
الأفع�ل الن��صخة

اأ�سع خًطا تحت ا�سم الفعل النا�سخ  وخطين تحت خبره:

كان اأبو طالب مدافًعا عن الإ�ضالم.  1
ظلت خديجة  زوجة موؤازرة للر�ضول الكريم ].  2

اأ�ضبح ال�ضعفاء اأقرب النا�ص اإلى قلب الر�ضول ].  3
ما زال الر�ضول ] مو�ضًيا بالم�ضاكين.  4

بين في مكة. ار معذَّ كان الم�ضت�ضعـفون كبالل وعمَّ  5
�ضار الإ�ضالم عزيًزا باإ�ضالم عمر بن الخطاب [.  6

بات المنافـقـون متاآمرين على ر�ضول اهلل ].  7

1
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اأَ�سل الأفعال النا�سخة المكتوبة باللون الأحمر بالزمن المنا�سب لها:
2

تظل دعوة الر�ضول ] عامة للنا�ص جميًعا.  1
كان الر�ضول ] يتحّلى ب�ضفات القائد المثالي.  2
اأ�ضبحت دعوته جهًرا بعد اأن اأمره اهلل بذلك.  3

كن رحيًما بالحيوان.  4

اأقراأ الآيات من �سورة الق�س�س من الآية )6( حتى الآية )10( ثم اأمالأ حقول الجدول وفق المطلوب: 3

خبرها�سمهالفعل النا�سخ

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

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

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

وداأف
حمماأ�ص
ي�ص�صكا
تبرد
حهـق

�ضفة عرف بها النبي ] قبل بعثته.  1
) �ضد )ُحبٌّ  2

مفرد )دماء(.  3
نزل على النبي ].  4

اأ�سطب الكلمة المطلوبة  فيما يلي من ال�سبكة راأ�سيًّا:4 �أواًل 

ما�س

م�سارع

اأمر
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

ن الحروف المتبقية؛ لأ�سل للفعلين النا�سخين المفقودين من البيتين، ثم اأكتبهما  األوِّ ثانيًا 

في مكانهما.

.......................... محـــموًدا اإلى اهلل راجــًعــــــا

ُيبّكيه جفن المر�ضالت و يحمد
ا بقاعها و .......................... بالد الحرم وح�ضً

لغيبة ما كانت من الوحي تعهـــد

اأمالأ الفراغ فيما يلي بفعل نا�سخ منا�سب، واأغير مايلزم: 5

اأبو بكر ال�ضديق [ ذو قـلب نبيل.1. ............................

ال�ضعـوبات �ضهلة بقوة الإيمان باهلل.2. ............................
زوجات الر�ضول ] اأمهات للموؤمنين.3. ............................ 
العـقبة الأولى والثانية بيعتان غيرتا مجرى التاريخ.4. ............................
الأو�ص والخزرج متاآخون تحـت راية الإ�ضالم.5. ............................

لي�ضت اأبوُة الر�ضول � قا�ضرًة على اأبناِئِه و اأهِل بيِتِه، بل كان اأًبا رحيًما للجميع، فاأ�ضبَح 
الم�ضلمون ُكلُّهم له عياًل، لقوِل اأن�ٍص [: »ما راأيت اأحدا كان اأرحم بالعيال من ر�ضول اهلِل 

�« ]رواه م�ضلم[. فِلَم ل نكوُن رحماَء بالعيال ماداَم ر�ضوُلنا الكريُم رحيًما بهم؟!

اأ�ستخرج من القطعة ال�سابقة مايلي:

6

................................................................................................ ا�ضم كان �ضميًرا م�ضتتًرا.   1
.................................................................... جـمع مذكر �ضالًما وقـع ا�ضًما لفعل نا�ضخ.   2
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.................................................................... فعاًل نا�ضًخا يفيد الظرفية و اأعين ا�ضمه و خبره.   3

.................................................................... فعاًل نا�ضًخا واأبين �ضيغته.   4

.................................................................... فعاًل نا�ضًخا يدل على النفي و اأعرب ا�ضمه .   5

ال�صتفهــــــــــــــ�م
الأ�صلوب اللغوي

ُد وظيَفة كل اأداٍة َوْفق المثاِل: ُن لكلِّ عبارٍة مّما ياأتي اأداَة ال�ستفهاِم المنا�سبَة لتكوين �سوؤال ، ثمَّ اأُحدِّ اأُدوِّ

اأداة العبارات
وظيفتهاال�ستفهام

يطلب بها تعيين العاقلَمْناأحمُد ال�ضاغانّي اأوُل عالٍم عربيٍّ اخترع الإ�ضطرلب. 
اأطلق عليه الحاوي لأنه مو�ضوعة طبية ت�ضم اأكثر من 

ع�ضرين مجلًدا.
...................................................

...................................................اخترع العالم الأمريكي )اإ�ضكندر بل( جهاز الهاتف

...................................................ا�ضتخل�ص ابن �ضينا العطر من الزهر بالتقطير.

...................................................تعـود فكرة اختراع اآلة الت�ضوير اإلى العام 1903م.

...................................................ي�ضاوي )النانامتر( بليون جزء من المتر.

...................................................ُولد ] في �ضعب بني ها�ضم في مكَة المكرمَة.

1
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

اأ�سوغ جماًل َوفق الأنماط التالية:
يتطلب التفوق العلمي اأمرين، ما هما؟  

. ...............................................................................................................................................  
نوؤكد نبوغ الطبيب فنقول: األي�ص الطبيب نابًغا؟  

. ...............................................................................................................................................  
اأفال نقول بعد هذا كلِّه: اإنَّ الرازي اأبو الطبِّ العربّي؟  

. ...............................................................................................................................................  
اأََما تكّف عن اإ�ضاعة الوقت فيما ل يجدي؟  

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

2

وؤاِل  جرى حواٌر بيني وبين الرازي حول )النِّظاِم الغذائيِّ ال�ضحيِح(. اأكمُل الحوار التالي بكتابة ال�سُّ
المنا�سِب لكلِّ اإجابٍة:

الطالب: ...............................................................................................................؟
الرازي: الغذاء �ضروري لحياة الإن�ضان.

الطالب: ...............................................................................................................؟
الرازي:الإن�ضان ياأكل ليعي�ص، ول يعي�ص لياأكل.

الطالب: ...............................................................................................................؟
الرازي: لأن الإفراط في الأكل خطر على ال�ضحة.

الطالب: ...............................................................................................................؟
الرازي: نعم، المعدة بيت الداء، والحمية راأ�ص كل دواء.

الطالب: ...............................................................................................................؟
الرازي: �ضدقت، بلى اأرى ذلك فالغذاء �ضروري لكنَّ التوازن مطلوب، 

والعتدال مرغوب.

3
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�ساب �سعودي اخترع جهاًزا يحدُّ من انت�سار التلوث الناتج عن عادم ال�سيارات. اأُجري حواًرا معه، 
واأطرح �سوؤاًل منا�سًبا عن كلٍّ من:

قـ�ضة 
الختراع

مزايا الجهاز 
الجديد

اأخـطار عادم 
اأ�ضباب ال�ضيارات

الهتمام بتلوث 
البيئة

اأبحث في اأحد مواقع البحث على ال�سبكة العنكبوتية عن اإجابة لالأ�سئلة التالية، واأدونها في �سجل اإنجازاتي:

من فـاز بجـائزة )نوبل( من العرب؟ �أواًل 
نجيب محـفوظ في الأدب.  

................................... في الكيمياء.  

مْن لقِّب بـ )�ضيخ الخطاطين( ؟ .................................................................................................  ثانيًا 

4

5
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

الر�صم الإمالئي
ر�صم همزة القطع

 اأمالأ الفراغاِت التاليِة بكلماٍت منا�سبٍة تبداأ بهمزة قطع:

محمٌد ر�ضوُل اهلل ] .................... اهلل رحمًة للعالمين.  1

.................... الر�ضوُل ] بيَن المهاجريَن والأن�ضار.  2

. ......................... َمْن اآمن ِمْن الن�ضاِء خديجُة بنُت خويلد   3

اأَلقى اأميُر الموؤمنين علٌي بن اأَبي طالب [ خطبًة ......................... ح�ضًنا.  4

اأَبو عبيدة [ هو .................... الأمِة.  5

1

اأُمثُل لما يلي في جمٍل مفيدٍة:

 

�ضمير مخاطب مبدوء بهمزة قـطع اآخره تاء مفتوحة.  1

فعل م�ضارع مبدوء بهمزة قطع من الفعل )ينطلق(.  2

حرف جر اأوله همزة.  3

فعل اأمر رباعي.  4

2

ُ
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اأَ�ستخرُج مما يلي ُكلَّ كلمٍة مبدوءٍة بهمزِة قطٍع، ثم اأُبيُِّن نوَع الكلمِة:3

الكلمة العبارات
نوع الكلمةالمهموزة

1. قال تعالى: 

]يو�ضف :29[

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

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

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

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

2. قال تعالى:

]الق�ض�ص:10[

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

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

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

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

3. قال تعالى: 

]الن�ضاء:163[
 ..............

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

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

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

4. قال ر�ضول اهلل ]: »اأبو بكر وعمر �ضيدا كهول 

اأهل الجنة من الأولين والآخرين ما خال النبيين 
والمر�ضلين« ]رواه الترمذي وابن حبان[.

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

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

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

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

قال اأَحمُد بن حنبل رحمه اهلل: مع المحبرة اإِلى المقبرة.  1
ناده. قال البخاري رحمه اهلل: َكتبُت عن اأَلف �ضيخ اأَو اأَكثر، ما عندي حديث لم اأَْذُكْر اإِ�ضْ  2

، اإِنَّكم اأَ�ضلمتم طائعين، وخرجتم للقتال مختارين(. قالت الخن�ضاء تو�ضي اأَولدها: )يا َبِنيِّ  3
واْمالأ فوؤادك بالحذر. قال ال�ضافعي: اأَطِع الإله كما اأَمرْ   4

يقول اْبن خلدون الموؤرح عن ِاْبن ه�ضام: » اإِنَّ اْبن ه�ضام على علٍم جّم، ي�ضهد له بعلو قدره   5
في �ضناعة النحو، فاأَتى ب�ضيء عجيب يدل على قوة ملكته«.

4
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اأُميُِّز بين همزة القطع وهمزة الو�سل في الكلمات الملونة من العبارات التالية، واأَذكُر ال�سبَب:

ال�سببنوع الهمزةالكلمة المهموزةالعبارات

 1.  قال تعالى: [¥¦§¨

©Zª    ]البقرة: 35[
 

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

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

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

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

.........

.........

مه عبداهلل بن عثمان،  2. اأَبوبكر ال�ضديق ِا�ضْ

وهو اأَول الخلفاء الرا�ضدين.
 ........................

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

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

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

.........

.........

و�ضع ابُن الهيثم ت�ضميات اأَق�ضام العين   .3

كال�ضبكية و القرنية.
 ........................

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

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

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

.........

.........

5

اأَبحث في الأمثلة ال�سابقة عن كلمات تحوي َهَمزات قطع، واأكتبها في الفراغ المنا�سب:

�سبب مجيء همزة القطعهمزة القطع

وردت في اأول ال�ضم )غير الم�ضدر(...................................

وردت في اأول الحرف...................................

وردت مبدوءة بهمزة الم�ضارعة...................................

وردت في ما�ضي الرباعي...................................

وردت في اأمر الرباعي...................................

وردت في ما�ضي الثالثي المهموز...................................

وردت في م�ضدر الرباعي...................................
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تهَر حاتم الطائي بالكرم. ا�ضْ  .4 ........................

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

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

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

.........

.........

اأََعاَد �ضيبويه اإِْخَراَج كتابه في علم النحو في   .5

جزاأين.
 ........................

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

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

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

.........

.........

اأَْجَمعت بع�ص الم�ضادر على اأَنَّ الخليفتين   .6

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان  
تعمال اأَبا الأ�ضود الدوؤلي على اأحد  قد ا�ضْ

الأم�ضار.

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

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

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

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

.........

.........

اأكتُب ما ُيملى عليَّ كتابًة �سحيحًة.
6
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ُب الأخطاء الواردة في كتابة الكلمات الآتية مع تو�سيح نوع الخطاأ: اأُ�سوِّ

الر�صم الكتابي

1

نوع 
الخطاأ

نوع 
الخطاأ

نوع 
الخطاأ

قعة مع البتداء من الأ�سفل: اأكتُب بخطِّ الرُّ �أواًل 

اأكتُب بخط الن�سخ مبتدًئا من الأ�سفل: ثانيًا 

2

ُّقعة ر�صم حرف )الألف( بخط الر
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ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

مهارات الحوار:

اأُجرْي حواًرا منظًما مع مجموعتي عن: ) تقدير الدولة للعلماء والرواد والمبدعين(

ا �أَتو��شل كتابيًّ

كتابة ن�سٍّ ِحواريٍّ

اأتخيل حواًرا جرى بين الكتاب والتلفاز، وكل منها يرى اأنه هو الأف�سل.
اأكتب حواًرا متخياًل معتمًدا على خ�سائ�س الحوار الفنية التي �سبقت درا�ستها.

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

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

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

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

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

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

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

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

ا �أَتو��شل �شفهيًّ
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 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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نــــــــ�س
عم الدَّ

و�سارت ال�سماء قريبة

اأبحث عن ا�ستخدامات لهذه الكلمات ، ثم اأبين موا�سع ا�ستخدامها:

ال�ستخداماتالكلمة

......................................................................................................................................التاأمل

......................................................................................................................................ده�ضة

......................................................................................................................................المعرفة

......................................................................................................................................اإ�ضهامات

اأ�ستخدم الكلمات ال�سابقة في جمل من اإن�سائي:

ده�ضة

المعرفة

اإ�ضهامات

التاأمل

1

2

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل
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رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

ال�صنف اللغوي

المثنـــــــــــــــى

اأ�ستخرُج مّما يلي كلَّ ا�سٍم دّل على مثنى اأو اأحد ملحقاته ، و اأبيِّن نوعه وفق التَّ�سنيِف:

المثنىالجملة

نوعه 
من حيث 
التنكير 

والتعريف

نوعه من 
حيث التذكير 

والتاأنيث

الملحق 
بالمثنى

الموؤرخ حمد الجا�ضر وال�ضاعر طاهر زمخ�ضري علماِن 
...............................................بارزاِن في وطننا.

...............................................اأحبَّ الر�ضوُل ] الح�ضَن والح�ضيَن كليهما.

ا �ضريًعا. ...............................................�ضهدت مدينتا الريا�ِص وُجدَة نموًّ

...............................................الإمامان البخاريُّ وم�ضلٌم اثناِن من اأكبِر ُرواِة الحديِث.

اأطلقت مدينُة الملِك عبِد العزيِز للعلوِم والتقنيِة قمريِن 
...............................................�ضعـودييِن عام األفين للميالد.

...............................................الخ�ضوُف والك�ضوُف ظاهرتاِن تدلِن على قدرِة اهلل.

�ضوَن الحقيقّيوَن لعلَمي الطبِّ وال�ضيدلِة. ...............................................العرُب هُم الموؤ�ضِّ

...............................................ابتكَر ابُن البواب في الكتابة خطيِن : الريحاني والُمحـقَّق.

...............................................قام العالماِن ابُن الهيثم والَحرانّي بدرا�ضِة قـوانين ال�ضوِء.

1
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اأعوُد اإلى ن�س ) محمد ] خاتم المر�سلين( و اأبحُث عما يلي: �أواًل 

مثنى ُحِذَفْت نوُنه :

اأ�سوُغ َوْفَق المثاِل الُمعطى، ثم اأ�سُع المثنى في جملٍة مفيدٍة: ثانيًا 

الجملة: ُمحَتِفالِنُمْحَتِفل احتفال العالماِن ُمحتفالِن بما تو�ضال اإليهاحتفل

الجملة: ............ُمَتاأِمٌل ............ تاأّمَل 

الجملة: ............ ........................ األحَّ 

2

اأمالأ الفراغات بالمثنى ال�سحيح مما بين القو�سين:

يعدُّ ........................ ابُن باٍز وابُن عثيميَن – رِحَمهما اهلل- من اأئمِة هذا الزماِن.   
)ال�سيخيِن – ال�سيخاِن – ال�سيُخ( 

. ابُن الهيثم عالٌم م�ضلٌم اْكت�ضَف ........................ انعكا�ِص ال�ضوِء وانك�ضارِهِ  
)ظاهرتيِن – ظاهرتا – ظاهرتي(

الماُء والطاقُة ........................ �ضروريان للحياة.  
)اثنيهما –كالهما – كلتاهما(

3
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اأجعُل كلَّ كلمتيِن مّما يلي في جملٍة مفيدٍة تحوي مثنى على نمط المثال:

اأبوبكر – ُعَمُر  

ال�ضم�ُص والقمُر اآيتاِن من اآياِت اهلِل.  ال�ضم�ُص - القمُر 

الإنترانت – الإنترنت 

ازّي  جابُر بُن حيَّاَن – الرَّ

4

الوظيفة النحوية
الأفع�ل الن��صخة

اأعبر عن المعاني المذكورة في العبارات التالية بجملة تبداأ بفعل نا�سخ منا�سب، واأعيد كتابة 
الجملة �سحيحة مع ال�سبط:

ل القبة الزرقاء اإلى اللون الأ�ضود. َتحوُّ  1

اهتمام الفلكيين بر�ضد النجوم.  2

مراقبة النجوم في الليل.   3

بعد النجوم لأن مكانها ال�ضماء.  4

غرابة التاأمل تحت القبة الزرقاء.   5

عدم توافر اأجهزة لر�ضد النجوم.  6

1
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اأحدد الفعل النا�سخ في الجمل التالية، واأبين ال�سم والخبر والحالة الإعرابية:2

�ضارت ال�ضماء قريبة.   1
كانت ال�ضم�ص منزوية.  2

ظل الإلحاح مطارًدا �ضديقنا.   3
كانت الإجابة غام�ضة.   4

�ضار المر�ضد بيًتا.   5
ا عظيًما. اأ�ضبح �ضديقنا البتاني فلكيًّ  6

حالته الإعرابيةخبرهحالته الإعرابيةا�سمهالفعل

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

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

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

4..................................................................................................................

5..................................................................................................................

6..................................................................................................................
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ال�صتفهــــــــــــ�م
الأ�صلوب اللغوي

اأتعاوُن مع من بجواري في تهيئة مخطط ) هيكل ال�سمكة( بالأ�ساليب ال�ستفهامّية وفق الإجابات الواردة: 1

الأمر �ضهل 
اإنه المر�ضد

         لأن هذا 
هو مكانها

        هي ل 
تقترب منا

                 اإنه المكان
        الذي ينظر 
من خالله العلماء

              فكرة، 
  في تدمر هناك 

مر�ضد

الأ�ضاليب
ال�ضتفهامية

اأدخل الفعل النا�سخ مما في النجوم ال�سفراء على الجمل ال�سمية التالية التي وردت في الن�س
مع �سبط ال�سم والخبر:

�ضار
اأ�ضبح

كان

اإ�ضهامات البتاني عظيمة في علمي الجبر وح�ضاب المثلثات.  3

النجوم بعيدة.  1

اأنت محظوظ.  2

3
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Ñ∏W GhóLh GPEG pô«ÑµdG ṕ hô°ûªdG Gòg »uæÑàd ºg nOGó©à°SG É¡H n¿ƒ∏eÉ©dG

2

130 Oó©dG / Iô°SC’G á∏ée : Qó°üªdG   



58

أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

ماذا .............................................................................................................................................؟
ماذا .................................................................................................................................................؟

متى ....................................................................................................................................................؟
متى ....................................................................................................................................................؟
لماذا .................................................................................................................................................؟

لماذا ..............................................................................................................................................؟
َمْن ................................................................................................................................................؟
َمْن ................................................................................................................................................؟

ُثمَّ َدَر�َص طرابزونّي تقنيَة الرقائِق المجهريِة )نانو تكنولوجي(،وهَي مْن مجالِت الإبداِع 
الإن�ضانيِّ النادرِة، اإذ ما تزال تطبيقاتها في طور البحث والدرا�ضة لمزيد من الكت�ضافات حولهًا. 
ول ين�ضى طرابزونّي اأن ي�ضيَد بموؤ�ض�ضِة )الملِك عبِدالعزيِز ورجاِلِه للموهبة والإبداع(، 
التي كانْت اأوَل جهٍة ت�ضُع موهبَتُه في الطريِق ال�ضحيِح،عندما اأتاحْت لُه فر�ضَة الم�ضاركِة في ُملتقى 
الموهوبيَن في جامعِة الملِك فهد، وو�ضعْتُه على راأ�ِص مجموعٍة مَن ال�ضباِب ال�ضعوديِّ الموهوِب 
في مثِل �ضنِِّه، فاأنجزوا م�ضروَع تطويِر مكن�ضٍة كهربائيٍة تعرف م�ضاراِتها المختلفَة داخَل البيِت. 

وقْد ناَل الم�ضروُع المركَز الأوَل في هذا الُملتقى.

اأتخيُل اأنِّي قابلت هذا ال�ساّب الطموح، واأجريُت معه حواًرا طرحت فيه اأ�سئلة متعددة  �أواًل 

ُن هذه الأ�سئلة: المحاور، اأُدوِّ

اأ�ستخرُج من الن�س اأداة ا�ستفهام ثم اأ�ستخدمها في جمل من عندي. ثانيًا 
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الر�صم الإمالئي
ر�صم همزة القطع

ُاأمالأ الفراغاِت التاليِة بتتبع الأ�سهم واأحدد نوع الهمزة في كل كلمة:

الم�سدر الأمر الم�سارع 
المبدوء 

بهمزة همزة و�سل
همزة قطع

تقبَل ا�ضْ
همزة و�سل
همزة قطع

اأَ�ضتقِبُل
همزة و�سل
همزة قطع

تقِبْل ا�ضْ
همزة و�سل
همزة قطع

تقَباٌل ا�ضْ

الم�سدر الأمر الم�سارع 
المبدوء 

بهمزة همزة و�سل
همزة قطع

َهم اأَ�ضْ
همزة و�سل
همزة قطع

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

همزة و�سل
همزة قطع

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

همزة و�سل
همزة قطع

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

الم�سدر الأمر الم�سارع 
المبدوء 

بهمزة همزة و�سل
همزة قطع

اْقَترَب
همزة و�سل
همزة قطع

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

همزة و�سل
همزة قطع

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

همزة و�سل
همزة قطع

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

اأُعلُِّل وجوَد همزِة القطِع في الكلماِت التاليِة:

اإِلحاح

اإِِْذ

اأََبى

اأُل اأَ�ضْ

اأَجزاء

1

2
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

... ُدِه�ص العالُم الكبيُر، وهو ي�ضتمُع اإلى ال�ضاِب المليِء بالحما�ضِة. ففي البلداِن المجاورِة، 
هناك مرا�ضد، يمكن للعلماِء بو�ضاطتها اأَْن يتابعوا حركة النجوم كاأنها قريبة.

اأُحوُل كَل كلمٍة في ال�سكل 
التالي اإلى فعٍل مبدوٍء بهمزِة 

قطٍع:

ي�ضتمُع

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

يتابعوامرا�ضد

3

الر�صم الكتابي
قعة ر�صم حرف )الألف( بخط الرُّ

قعة: َن كلماٍت، ثم اأعيُد ر�سمها بخطِّ الرُّ اأُرتُب الحروف التالية لأكوِّ

�صايحءتا

لراجموا

جام�صاألا

قعة مع البتداء من الأ�سفل: اأقراأُ العبارة التالية ثم اأكتُبها مرتين بخطِّ الرُّ �أواًل 

1

2
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اأكتُب بخط الن�سخ مبتدًئا من الأ�سفل: ثانيًا 

اأُلحُظ واأتامُل خط الُثلث: ثالًثا 

ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

اأَر�ُسُم دائرًة حوَل الإجابة ال�سحيحة فيما يلي:

ا�ضتهل المحاوُر  في ن�ص )و�ضارت   1
ال�ضماء قريبة( حديثُه بطريقة:

ودودة. اأ. 

هـجـومّية. ب. 

غير حما�ضّية. ج. 

: اأُ�ضلوب الحوار في الن�صِّ  2
غام�ص. اأ. 

وا�ضح. ب. 

معّقد. ج. 

1
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

انتهى الحوار بـ:  3
اإذعان اأحد الطرفين لالآخر.  اأ. 

ا�ضت�ضارة المخت�ضين.   ب. 

الم�ضالحة بين الطرفين. ج. 

اأ�ستعيُن بال�سور في 
 اإن�ساء حوار كتابي 

 بين رائد ف�ساء على 
�سطح القمر و اآخر 

من غرفة الت�سالت 
الف�سائية في الأر�س.
) اأُراعي فيه عالمات 

الترقيم (

2
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اأختاُر عنواًنا اآخر لن�س ) كيف لم نحزن؟!(  من بين هذه العناوين بو�سع اإ�سارة  �أواًل 

1

رحم اهلل ابن باز

فـقيد الأمة الإ�ضالمية

رثاء العاّلمة ابن باز

رثاء ال�ضيخ الكريم

اأَبحُث في كتب  �سيرة الر�سول ] عن المق�سود بـ )حلف الف�سول(: ثانيًا 

2

اعمل لدنياك كاأنك تعي�ص اأبًدا، واعـمل لآخرتك كاأنك تموت غًدا.

ما مدى توافق هذا القول مع ما ُعرف عن �سماحة ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل ؟ �أوال 

1

1

2

 النـــــــ�س
ال�سعري

كيف مل نحزن ؟!كيف مل نحزن

اأُعّيُن الت�ساد في القول ال�سابق. ثانيًا 

2
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

اأ�ستدلُّ على القوِل التالي من اأبيات الن�س: �أواًل 

1

اإذا تحّدث فمن ميراث النبوة ينفُق.  1
......................................................................................................................................................................

الدعوة اإلى تاآلف الم�ضلمين.  2
......................................................................................................................................................................

وفي نظراتها اأثُر الذهـــــــــــــول  اأرى اأمي تخـــــــاطبني بدمـــــــــــعٍ 

ممات ال�ضاعــــــــدين بال نزوِل اأمات ال�ضيخ؟ قلت: نعم، ولكن 

لها من ليل ح�ضرتنا الطـــــــويِل وتـ�ضاألني ابنتي عـمــــــــــا تراءى 

غياب المزن عن رو�ص محيـل فقلت لها: ابن باز غــــــــــاب عّنا 

اأ�ضاأنا الحزن بال�ضبر الجميـــــل حزنَّا، كيف لم نحــــــــزن؟ ولكن 

أُ الفراغات التالية مع ال�ستعانة بالأبيات ال�سابقة: اأمال ثانيًا 

2

ت�ضمى محادثة ال�ضاعر مع اأمه وابنته في الأبيات ال�ضابقة .............................................  1

اأداة ال�ضتفهام التي وردت في الأبيات هي ............................. و ................................  2

الغر�ص من ا�ضتخدام ال�ضتفهام في الن�صَّ هو .......................................................................  3

3
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بم �ُسبِّه ال�سيخ ابن باز في البيتين التاليين: ثانيًا 

غياَب الُمْزِن عن رو�ٍص ُمحيـل فقلت لها: ابن باز غاب عّنا 

..............................الم�ضبه به:ابن بازالم�ضبه:

جبٌل عظيٌم ثابُت الأركاِن  جمَع المكارَم كلَّها فكاأنَُّه  

..............................الم�ضبه به:ابن بازالم�ضبه:

ا ُفجع بموت قريب له، بدرْت منه عالمات الت�سخط وعدم الر�سا،  لو راأيت �سخ�سً ثالًثا 

ُمها اإليه؟ فما الن�سيحة التي ُتَقدِّ

اأُحدُد البيت الذي اأعجبني في الق�سيدة.4 �أواًل 
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أعــــــــــــــــالم2 أعــــــــــــــــالمال ال

المادة التي 
.............................................................................................................................اأقدمها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العنوان الذي 
اأختاره

الهدف من 
الكتابة

المقدمة

الم�صادر التي 
اأرجع اإليها

الن�ساطات التجميعية

أعـــــــــــــالم ال

قامْت جماعُة الّن�ضاِط في مدر�ضتي باإ�ضداِر َمَجلٍَّة مو�ضوعاُتها قيمٌة، ِبمنا�ضبِة "جائزُة الملِك 
في�ضل العالميُة"، وطلبوا منِّي كتابَة مو�ضوٍع عن ذلَك.

ماذا �ساأكتب ؟

1

الَوحدة

 

الثانية
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طلب مني في حفل تكريم �سقيقي بمنا�سبة ح�سوله على �سهادة  )الدكتوراه(  في الهند�سة 
تقديم فقرة في الحفل. اأقترح اأفكاًرا لتقديمها، مع ال�ستعانة بالتالي ثم اأنفذها:

كيف ن�ضبح اأعالًما م�ضهورين؟  

العمل �ضرف واأمانة.  

2

�أ�شتفيد 
مما �شبق 

در��شته في 
�لوحدة
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الوطــــــــن

الَوحدة
الث�لثة 
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

ن�س النطالق

اأبحث في )المعجم الو�سيط( عن معاني الكلمات التالية: 1
معناها في المعجم الو�سيطالكلمة

...............................................................................................................................................القويم

...............................................................................................................................................ال�ضورى

...............................................................................................................................................تفاٍن

اأبحث عن ا�ستخدامات للكلمات التالية: الكيان – التاأهيل – م�سيرة – رائدة – التنمية، ثم  �أواًل 

اأحدد مو�سع ذلك

2

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل

الأفعال ت�سبق الأقوال
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اأوظف الكلمات ال�سابقة في جمل وعبارات ت�سلح اأن تكون في فقرة مترابطة  بعنوان )اأحبك يا وطني(. ثانيًا 

الجمع ال�ص�لم )المذكر والموؤنث( وملحق�تهال�صنف اللغوي 
رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

مط�ر الملك فهد الدولي البوابة الجّوية ال�صرقية للمملكة
ا�ستطالع : جا�سم علي الجا�سم / الدمام

ُيعدُّ مطاُر الملِك فهٍد الدوليُّ في الِمنطقِة ال�ضرقيِة نقلًة نوعيًة في مجاِل بناِء المطاراِت ال�ضعوديِة، 
ِه الإن�ضائيِة وتجهيزاِتِه التقنيِة، مما جعَلُه يقُف على قدِم الم�ضاواِة مَع اأعظِم مطاراِت العالِم.  لخ�ضائ�ضِ
َم  ا بارًزا يعك�ُص تقدُّ يقُع مطاُر الملِك فهٍد الّدوليُّ - الذي ُروعي في ت�ضميِمِه اأْن يكوَن َمْعلًما وطنيًّ
المملكِة الح�ضارّي - على ُبْعِد خم�ضيَن كياًلً في ال�ضماِل الغربيِّ مْن مدينِة الدماِم، وتمَّ اإن�ضاوؤُُه على 
ال�ضرقيَة  البوابَة  افتتاِحِه  بعَد  ، و�ضاَر  الجّويِّ النقِل  التي �ضهدْتها �ضناعُة  التطوراِت  ِليواكَب  مراحَل 
لأ�ضواِق  حيويٍة  اتِّ�ضاٍل  وحلقَة  بالمنطقِة،  الداخليِّ  الجّويِّ  النقِل  مراكِز  اأهمِّ  مْن  ومركًزا  للمملكِة، 

ال�ضرِق والغرِب. 

1
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اأمالأ الفراغات اأدناه بجمع مذكر اأو موؤنث �سالمين منا�سبين من بين الجموع التالية:

ت�ضابق .......................... والمواطنات اإلى   1
التبرع لــِ .......................... الوطنية.

.......................... وباء خطير يدمر ...........................  2

ُر .......................... المخل�ضين . الحكومة ُتقدِّ  3

بُع .......................... ال�ضادرَة من .......................... الحكومية . اأَتَّ  4

يحترُم الوطُن معلميه ...........................  5

المواطنات .......................... �ضم�ص الهداية.  6

اأقامت الوزارة في الريا�ص مركًزا كبيًرا لرعاية ...........................  7

العاِملين

المواطنوَنال�ضالحاُت

الجهاِت

المجتمعات

المخل�ضينالحمالت

الموهوبين

التعليمات المخدرات

اأمالأ الفراغات ح�سب المطلوب :
جمع )َبَركة(  ..........................  1

مفرد )�ضلوكات(   ..........................  2

اأُخاطُب بالعبارة التالية الجمع بنوعيه ، واأغّيُر مايلزم:

فة عنه اأنت مواطٌن �ضالٌح تحمُل وطنك في قلبك، وتحفظه في �ضلوكك، وتحر�ص على تقديم �ضورة م�ضرِّ

2

3

جمع ..................

جمع ..................

4

ُ

ُ
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

ـــا الإخـــــــوة، وا�ــضــتــمــراًرا  ـــه اأّي
الجميِع  والـــُد  ـــاَم  اأق الــقــويــِم،  للمنهج 
ــعــزيــِز -رحـــَمـــُه اهلل-  الــمــلــُك عــبــُد ال
-رحَمُه  ال�ضامَخ،وجعَل  الكياَن  هــذا 

تدبيِر  في  قــاعــدًة  ورى  ال�ضّ مــبــداأَ   - اهلل 
اّتباًعا لقوِل اهلِل تعالى:  �ضوؤوِن هذِه البالِد، 

 ]اآل عمران: 159[

اأّيها الإخوة، اإّن بالَدنا - وهلِل الحمُد- تتمّتُع بكلِّ 
ل�ضرِع  وتحكيِمها  بعـقيدِتها،  ِكها  بتم�ضّ وغنيٌة،  قويٌة  اأوًل  فهي  والطاقاِت،  الإمكاناِت 
عليها من  بهِ  اهلُل  اأنعَم  المخـل�ضيَن وبما  قويٌة وغنيٌة برجاِلها  ثمَّ هي  اأموِرها،  اهلِلِ في كلِّ 
التنميِة القت�ضاديِة والجتماعيِة في كلِّ  الثرواِت الطبيعيِة. وقد ا�ضتغلتها و�ضخرتها في 

اأنحاِء البالِد. 

النـــــــــــــــــــــداء
الأ�صلوب اللغوي

ما العبارة التي تكررْت في  �أواًل 

 الفقرة ال�سابقة؟
..................................................

كم مرة تكررْت في الخطبة؟  ثانيًا 

وعالَم يدل ذلك؟

 

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

اأختار الإجابة ال�سحيحة بر�سم  ثالثًا 

عالمة )  ( اأمامها:

ها اأَيُّ
منادىاأيُّ

�ضميرها
للتنبيه

لال�ضتفهام

1
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......................................................................................................... …CG  :IÉ```«``ëdG »a ¬`≤jôW t≥`°ûj  

..................................................................................................  É«g : IOGQE’G Iƒbh ìƒª£dG o∂∏ªj  

2

»HÉàµdG º°SôdG
á©b

tôdG §îH …GõdGh AGôdG »aôM º°SQ

1
 ø«JQƒ°üdG »a É qªY oôuÑYoCG

 ≈∏Y πªà°ûJ äÉª∏µH

 (…GõdGh AGôdG) »aôM

:á©b tôdG u§îH É¡oÑoàcCGh



76

الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

قعة ابتداًء من الأ�سفل، مع مراعاة ماتعلمُته من و�سالت: اأكتُب العبارة التالية بخط الرُّ 2

ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

مهارات الحوار:
ا �أَتو��شل �شفهيًّ

اأَتدرُب على اإلقاء الخطبة التالية اإلقاًء �سحيًحا، 
واأُطبُق ما تعلمته من مهارات فن الإلقاء التالية:

و�ضوح ال�ضوت وتلوينه وفق المعنى.    
الإ�ضارة باليد واللتفات اإلى الحا�ضرين.  

�ضبط الكلمات و�ضالمة المخارج.  

من خطبة الملك في�صل في افتت�ح 
كلية البترول والمع�دن �ص�بًق�

اأيها الإخوة ، كاَن هذا المعهُد حلًما 
مْن اأحالِمنا قبَل عدِة �ضنواٍت، حيُث كنا ننظُر 
نا �ضامتيَن مبهوتيَن،  اإلى ما حوَلنا فنجُد اأنف�ضَ
لي�َص في اإمكاِننا اأْن نجارَي غيَرنا، اأو نقارَع 

الأمَم الأخرى في �ضبيِل النه�ضِة والحياِة. 
ولكنَّ اهلَل - �ضبحاَنُه وتعالى - �ضّهَل ال�ضبيَل، 

عاَب التي تعتر�ُص الطريَق، فُوجَد  ومّهَد ال�ضّ
هذا المعهُد في فترٍة ل تتجاوُز ال�ضنتين، وفي 

اعتقادي اأّن هذِه مدٌة قيا�ضيٌة، اإذا ما نظْرنا اإلى 
ما كّنا عليِه قبَل �ضنيَن وما نحُن عليِه الآَن.

1
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اأختاُر النوع المنا�سب مما يلي 
ا،  للنموذج التالي، مع التعليل �سفهيًّ

ُثم اأقوُم بتعبئته:

ا �أَتو��شل كتابيًّ

تعبئة ا�ستمارة
فتح ح�ضاب في الم�ضرف  

اإقامة في فندق  

طلب جواز �ضفر  

التعداد العام لل�ضكان والم�ضاكن  

طلب ت�ضجيل في وظيفة  
طلب ع�ضوّية  1
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

بئر الدمام رقم )7( 
َن�س 
الّدعم

اأبحث عن ا�ستخدامات للكلمات التالية: الثروات – النفط – التنقيب – التكرير .  �أواًل 

1

ثم اأحدد مو�سع ذلك.

2

اأبحث في المعجم الو�سيط عن معاني الكلمات التالية: 1
معناها في المعجم الو�سيطالكلمة

...............................................................................................................................................ا�ضتثمار

...............................................................................................................................................يج�ضون

...............................................................................................................................................زهاء

ْنمَيُة  التَّ
ُة الِقَرائيَّ

منزيّل

منزيّل
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اأوظف الكلمات ال�سابقة في جمل وعبارات ت�سلح اأن تكون في فقرة مترابطة بعنوان  ثانيًا 

)نعمة النفط في بالدي(.

ال�صنف اللغوي 
جمـــــــــع التك�صـــــــير

رو�ُس  الدُّ
ُة اللَُّغويَّ

اأَجمُع كل ا�سم مما ياأتي الجمع المنا�سب، واأبيُِّن نوعه، ثم اأ�ستخدُمه في جملة مفيدة:

و�سعه في جملة مفيدةنوع الجمعجمعهال�سم المفرد

................................................................................................................قرية

................................................................................................................حقل

ار ................................................................................................................الحفَّ

................................................................................................................معمل

1
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

اأَبحُث في ن�س )بئر الدمام رقم 7( عن:
2

جمع موؤنث �ضالم
جمع مذكر �ضالم وملحقاته

اأُحّول كلمة ) العاملون ( اإلى جمع تك�سير:

خّي. ها العاملون، بناء الوطن دعامته ال�ضمير الحّي، والعطاء ال�ضَّ اأيُّ

جمع التك�سير:

3

اأجمُع الكلمات التالية جمع تك�سير، ثم اأ�سُعها في مكانها المنا�سب:

رف  ج�ضر نفق ميناء التقليد اأثًرا الطَّ

مركزطريق الب�ضاعة مرفق منطقة 

4

يعد ميناء جدة الإ�ضالمي اأ�ضخم .................. المملكة المخ�ض�ضة لنقل الم�ضافرين و ....................  
تحتفي المملكة كل عام بالعادات و ............................. القديمة من خالل مهرجان الجنادرية.  

اأول و�ضيلة ات�ضالت حديثة ربطت .................... المملكة المترامية .................... هي البرق اأو )التلغراف(.  
�ضهدت مدينة الريا�ص نه�ضة عمرانية �ضاملة طالت جميع مناحي حياتها من .............................   

�ضاهقة  و ........................... م�ضفلتة و ........................... ممتدة و ........................... وم�ضاحات زراعية. 
يعد مركز التنقيب وهند�ضة )البترول( في الظهران واحًدا من اأكبر ......................... علوم الأر�ص في العالم.  
من اأهم المواقع الأثرية في المنطقة ال�ضرقية قلعة تاروت؛ اإذ ت�ضم ............................. هامة ت�ضل اإلى   

خم�ضة اآلف �ضنة.
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اأكتُب جملتين مفيدتين عن واجبات المواطن ُتجاه وطنه ، با�ستخدام اأنواع الجموع التي تعلمُتها:

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

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

5

اأُعيُِّن الحرف النا�سخ، وا�سمه وخبره في الجمل التالية، ثم اأَكتبها كلها في حقول الجدول:

الوظيفة النحوية
الحروف الن��صخة

خبره

ا�سمه
الحرف النا�سخاإنَّ ال�ضناعات الّنفطية خدمة عظيمة لالقت�ضاد.

ا�سمه

خبره
ليت حماية البيئة من المخلفات النفطّية منت�ضر في الدول جميًعا. الحرف النا�سخ

1

منزيّل

خبره

ا�سمه
الحرف النا�سخكاأّن م�ضتخرجي النفط اإ�ضعاٌع اأنار اآفاق بالدنا.

ا�سمه

خبره
علمت اأنَّ اإنجاز اأعمال الغاز ت�ضغيل لم�ضاريع كبيرة. الحرف النا�سخ

خبره

ا�سمه
الحرف النا�سخاإنَّ راأ�ص تنورة ميناء لت�ضدير الزيت الخام.
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

كان التعرف على التقنية هدًفا 
لل�ضناعات النفطّية.

اأ�ضبح الغاز الطبيعي وقوًدا 
لال�ضتهالك المحلي.

في بالدنا ثروات كثيرة ما يزال 
ا في باطن الأر�ص. بع�ضها خفيًّ

�ضار ال�ضعوديون موظفين عاملين في 
�ضركة )اأرامكو( بن�ضبة عالية.

( اأو اإحدى اأخواتها مكان الأفعال النا�سخة، واأ�سبط ال�سم والخبر على غرار المثال الأول: اأ�سُع )اإنَّ 2

اإنَّ التعرَف على التقنية هدٌف لل�ضناعات النفطّية
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 اأدخل على الجمل التالية ما ينا�سبها من الحروف النا�سخة، مع ال�سبط بال�سكل:

دخول الحرف النا�سخالجملة

المملكة بالد الزراعة وال�ضناعة.  .1...............................................................................

النفط ذهب ثمين.  .2...............................................................................

م�ضفاة الجبيل وينبع قائمتان بتكرير الزيت.  .3...............................................................................

زيوت الت�ضحيم نافعة في مجال النقل البري   .4

والبحرّي.
................................................................................

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

3

ماذا تقول ال�سورة؟ )اأنتُج جماًل ا�سمية م�سبوقة 
بحروف نا�سخة منا�سبة مختلفة(.

4



84

الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

كتب اأحد الطالب تحت كل �سورة من ال�سور التالية عبارة منا�سبة لها  ، لكنَّه اأخطاأ في بع�س 
به: الكلمات، اأكت�سف الخطاأ واأ�سوِّ

اإن النخل والنفط م�ضدرين 

للثروة في المملكة.

الثروات النفطيّة كثيرون.كان الم�ضتثمرين الأجانب في 
ما زال النفُط عماٌد 

لالقت�ضاد في بالدنا.

ُة )اأرامكو ( ِق�صَّ

5

اإنَّ ق�ضَة �ضركِة الزيِت العربيِة )اأرامكو( قديمٌة تعوُد اإلى 
عاِم 1933م - 1352هـ. عندما وقَّعِت الحكومُة ال�ضعوديُة 
اتفاقيَة التنقيِب عن )البتروِل( مع �ضركِةٍ اأمريكيٍة، وعلى 

عام  ولكنَّ  )اأرامكو(.  في  ح�ض�ٍص  على  عديدٌة  اأمريكيٌة  �ضركاٌت  ح�ضلْت  �ضنواٍت  مدى 
تاأ�ضي�ُص �ضركِة الزيِت العربيِة  1988م - 1408هـ كاَن خيًرا على هذِه البالِد، حيُث تمَّ 
ال�ضعوديِة )اأرامكو ال�ضعودية( بمر�ضوٍم ملكيٍّ كريٍم، فلعلَّ الطموحاِت ال�ضعوديَة مزدهرٌة؛ 

لتحقيِق الّنماِء القت�ضاديِّ في كلِّ القطاعاِت.

6
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اأجيب عن الآتي:

اأ�ضتخرج من الن�ص حرًفا نا�ضًخا يفيد ال�ضتدراك، واأُبيُِّن ا�ضمه .  1

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

اأُحدُد الحرف النا�ضخ وخبره في عبارة:   لعل الطموحات ال�ضعودية مزدهرة  2

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

اأ�ضتبدل بالحرف النا�ضخ في العبارة التالية فعاًل نا�ضًخا منا�ضًبا، مع ال�ضبط بال�ضكل:  3

 اإن ق�ضة �ضركة الزيت العربية اأرامكو قديمة
.................................................................................................................................................................

النــــــــــــــــــــــداء
الأ�صلوب اللغوي

1
اأبحث عن ا�ضتخداماٍت لأ�ضلوب النداء، واأدونها: �أواًل

1

2

3

4
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

يا معلُم، خْذ بيد اأبناء هذا الوطن                             يا معلم: نداء لمعلمك .
يا معلًما، خذ بيد اأبناء هذا الوطن                            يا معلًما: نداء لكل معلٍم.

اأعود اإلى �ضورة )الق�ض�ص( في الوحدة الأولى واأبحث عن موا�ضع حذفت فيها اأداة النداء، ثم اأدونها:  

ا ياأتي با�ستخدام اأ�سلوب النداء: اأكتب �سطًرا لكل ِممَّ

كلمة األقيها لخريجي مدر�ضتي 
لمطالبتهم بمواجهة تحديات 

الع�ضر باإيماٍن وعلٍم وعمل.

كلمة األقيها ل�ضباب الوطن 
تو�ضح م�ضوؤولياتهم تجاه 

ظاهرة الإرهاب.

كلمة األقيها على م�ضامع 
اأبناء الوطن المبتعثين 

للدرا�ضة بالخارج.

2

اأنادي َمْن ياأتي َوْفق المثال:

مثـــــــال

3

ثانيًا
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يا تاجُر، ..............................................................................................................................  
ا ،.......................................................................................................................... اأيا مهند�ضً  

هيا طبيبُة، ..............................................................................................................................  
يا طالبًة ،..............................................................................................................................  

الر�صم الإمالئي
ر�صم الت�ء المفتوحة والت�ء المربوطة

اأُعيُد كتابَة الجمِلتين التاليتين بعَد تحويلهما اإلى الموؤنِث على غراِر المثاِل الأوِل: �أواًل 

َمت الخريجاُت ال�ضعودياُت لنيِل ال�ضهاداِت. تقدَّ َم الخريجون ال�ضعوديون لنيِل ال�ضهاداِت. تقدَّ

.................................................................................... اأ�ضبَح ال�ضابُّ ال�ضعودّي ذا كفاءة علمية.  1

.................................................................................... راأيُت ال�ضعوديين �ضاعين للعمِل الخيري.  2

اأَ�ستخدُم كلمتين مختومتين بتاٍء مفتوحٍة و اأخريين بتاٍء مربوطٍة في ُجمٍل من اإن�سائي: ثانيًا 

1
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

اأَختاُر ال�سبَب المنا�سَب لكتابِة التاِء مفتوحًة في الكلماِت الملونِة بو�سِع الرقِم المنا�سِب في 
المكاِن المخ�س�ِس:

عّززت الدولُة القت�ضاَد بم�ضانَع متعددٍة.  ....

قال عبدالرحمن الع�ضماوي:  ....

كلنا في هذه الأر�ص علينا
واجباُت ال�ضعي في دعِم الم�ضيرة
قراأُت عن �ضجاعِة الملِك عبدالعزيِز  رحمه اهلل.  ....

ْوُت )اهلل اأكبُر( عند فتِح الريا�ِص عام 1319هـ. ارتفَع �ضَ  ....

تاء ال�ضم الثالثي ال�ضاكن الو�ضط.  1

تاء ال�ضمير في الفعل.  2

تاء التاأنيث ال�ضاكنة في الفعل الما�ضي.  3

تاء جمع الموؤنث ال�ضالم.  4

تاء ال�ضم المفرد الموؤنث.  5

اأُ�سارك من بجواري لأُحوَل التاَء المربوطَة اإلى تاٍء مفتوحٍة على غراِر النموذِج:

...........َعالمة ...........ثمرة ة ْتَداِر�ضَ َدَر�ضَ جناتَجنَّة

اِفرة ...........ُم�ضَ ...........ُمْخِل�ضة

زهرة َكاِتبة........... قطرة........... اِبرة........... �ضَ ...........

2

3
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اأََ�ستخرُج من العباراِت التاليِة ُكلَّ كلمٍة مختومٍة بتاٍء مفتوحٍة اأو مربوطٍة، ثم اأُبيُِّن ال�سبَب:
4

عراِء في مدِح وطننا الغالي. َعَلْت اأَ�ضواُت ال�ضُ  1

في وطننا ن�ضاٌء مبدعاٌت.  2

للوطِن ُيدخُر الُحماة.  3

ت الحكومُة بربِط مدن المملكِة ب�ضبكٍة من الطرق البريِّة. اْهتمَّ  4

منحت الحكومُة ال�ضعوديُة م�ضاعدًة لكل مواطٍن من ذوي الدخل المحدود.  5

قال ابن الرومي : ولي وطٌن اآليُت األ اأبيَعُه        واأل اأرى غيري له الدهَر مالكا.  6

ال�سببنوع التاءالكلمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منزيّل

مربوطةمفتوحة
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

... لْم يكن الحّفارون الأوائُل يتخّيلوَن اأّن زهاَء ربِع الزيِت الموجوِد في العالِم مخزوٌن 
في باطِن اأرا�ضي المملكِة، واأّن بئَر الدماِم رقم )7( حتى بعَد اأن نجحْت في اإنتاِج النفِط 

بكمّياٍت تجاريٍة، �ضوَف تظلُّ قادرًة على موا�ضلِة الإنتاِج لعدِة عقوٍد من الزمِن. 
وما حدَث بعَد ذلَك يمثُل في واقِع الأمِر ق�ضًة مْن اأروِع ق�ض�ِص النجاِح والتعاوِن بيَن اأبناِء 

الوطِن الواحِد. فقْد ازدهرْت المملكُة العربيُة ال�ضعوديُة وتقّدمْت في ركِب الح�ضارِة 
... حتى امتلكْت اأولى �ضركاِت اإنتاِج النفِط على الم�ضتوى العالميِّ

اأُ�سارك مجموعتي لن�ستخرج من الن�سِّ ال�سابِق ما يلي:

6

اأربعة اأ�ضماء مختومة بتاء   1

مربوطة:

ثالثة اأفعال ما�ضية مختومة   2

بتاء مفتوحة:

جمع موؤنث �ضالًما:  3

ا �ضاكن الو�ضط مختوًما بتاء مفتوحة: ا�ضًما ثالثيًّ  4

اأمالأ الفراغات التالية باتباع الأ�سهم: 

................................نجاح نوع الجمعجمعها نجاحات

................................زْيت نوع الجمعجمعها .....................

جمع تك�ضيرال�ضاعي نوع الجمعجمعها .....................

5ُ
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اأَكتُب ما ُيملى عليَّ كتابًة �سحيحًة، مع مراعاة ما تعلمته من عالمات الترقيم:

قعة: َن كلماٍت، ثم اأعيُد ر�سمها بخطِّ الرُّ اأُرتُب الحروف التالية لأكوِّ

لرريكتا

زراهـدا

رابخ.تا

1

7

الر�صم الكتابي
ر�صم حرفي الراء والزاي بخط الرُّقعة
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

قعة مع البتداء من الأ�سفل: اأقراأُ العبارة التالية ثم اأكتُبها مرتين بخطِّ الرُّ �أواًل 

2

1

2

اأكتب بخط الن�سخ: ثانيًا 

1

2

األحظ واأتاأمل )خط التعليق(
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رقم البطاقة:

اأرامكو ال�سعودية
وحدة خدمات ال�سكن والترفيه

ق�سم الترفيه / ا�ستمارة بطاقة مركز الترفيه
ا�سم الموظف

الجن�سية
رقم ال�سارةالمرتبة

   جديد           تجديد           فقدان           تالفنوع الع�سوية
هاتف المنزلهاتف العمل
رقم الجوالنوع القرابة

ال�سباحةالبن
توقيع م�سوؤول الم�سبحليتقنيتقنتاريخ الولدةال�سمالرقم

-1
رقم الملف الطبّيا�سم الم�ست�سفى الذي يعالج فيه البن

في حال فقدان البطاقة يحرم �ساحبها من دخول النادي لمدة �سهر.  

توقيع الموظف/
الوثائق المطلوبة:

-   2 �سورة ملونة )2×3( لمقدم الطلب.
-   �سورة من بطاقة اأرامكو ال�سعودية للموظف.

-   �سورة دفتر العائلة اأو بطاقة الأحوال.
-   الأطفال من 7 �سنوات واأقل ل ي�ستخرج لهم بطاقات.

ا �أَتو��شل كتابيًّ

تعبئة ا�ستمارة تعريفية معلوماتية

ُل  التَّواصصُ
اللَُّغويُّ

�أواًل اأمالأُ ال�ستمارة التالية وفق المطلوب:

اإذا اأردُت تطوير ال�ستمارة ال�سابقة ، ما البند الذي يمكنني اأن اأ�سيفه؟ ثانيًا 

1
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

ُن المعلومات المت�سمنة لكل نوع، ثم اأُدّوُنها في  اأمامي نوعان من اأنواع ال�ستمارات، اأَُخمِّ
المكان المخ�س�س لها:

ع�سوية ا�ستراك بمجلة

اإعارة كتاب

2
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رغبت المدر�سة في افتتاح دورة ريا�سية بين مدار�س الحي، اأُ�سمُم ا�ستمارة خا�سة بطلب ا�ستراك 
الطالب فيها مع مراعاة التالي:

2  �ضحة الر�ضم الإمالئي. 1  البيانات التي تتطلبها الدورة. 

منزيّل3
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

من �أجل عينيك يا وطني 

اأ�سرح قول ال�ساعر:
اأّنى اتجهنا ففي التاريخ ملحمة.  

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

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

من اأجل عينيك اأهدي العمر يافنني.  
.....................................................................................................................................................................

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

1

و َمْن َيثْق بحباِل اهلِل لم َيُهِن  َتَم�ضكْت ِبحباِل اهلِل في ثقٍة  

ي�ضير ال�ضاعر في هذا البيت اإلى: ...........................................................................................................  

2

اأتاأمُل اأبيات الن�س ال�سعري واأقترُح عناوين متعددة للن�س ، ثم اأختاُر منها الأكثر مالءمة لم�سمون الن�س. 3
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اأختاُر بيًتا من الأبيات اأعجبني.

لو اأردَت التغني بحب الوطن فماذا تقول نثًرا في هذه الأ�سطر؟

يقال: )حب الوطن من 
الإيمان(، )من ل وطن 

له ل عزة له( فماذا يمثل 
الوطن بالن�سبة اإليك 

واإلى كل اإن�سان؟

اأر�سُم لوحة فنّية لَمْعلٍَم من معالم الوطن تعلق في 
ذهني من خالل درا�ستي لأبيات الن�س.

6
7

4

5

منزيّل

منزيّل
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الوطــــــــــــــنالوطــــــــــــــن3

الن�ساطات التجميعية

الوطن الَوحدة
الثالثة

اأُلخ�ُس مما تعلمته �سابًقا  في الوحدة الثالثة فقرة مترابطة تنا�سب المعنى القائل:

الوطن الحقيقي هو الذي من اأجله 
ُتقدَّ ُم الأرواُح له فداء.

1
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اأتحدث عن رحلة قمت بها مع اأ�سرتي اإلى اإحدى مدن بالدي ، واأذكر:

   م�ضاهـداتي في الرحلة.          الم�ضكالت التي واجهتني.        اأثرهـا في نف�ضي.

اأ�ضتفيُد مما 
در�ضته في 

الوحدة

2

     




