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الحمد لله رب العالمين ، والصالة والسالم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين 
، وبعد ...

 ) الخالدة  )لغتي  كتب  سلسلة  من  المتوسط  الثالث  للصف  النشاط  كتاب  فهذا 
نقدمه لكم -فلذات أكبادنا - وهو يمثل الجانب التطبيقي لكتاب الطالب ، ويسير 
ُمه في كتاب الطالب  جنًبا إلى جنب بموازاته لممارسة نشاطاته على ضوء ماتمَّ تعلُّ
م  واليقدِّ  ، الطالب  على  األولى  بالدرجة  تعتمد  الكتاب   هذا  نشاطات  بأن  علًما   ،
المعلم المساعدة إال عند الحاجة الماسة . وتتم اإلحالة إليه من كتاب الطالب حين 

االنتهاء من المكونات التالية :
1 - الفهم القرائي.
2 - التحليل األدبي.

3 - الدروس اللغوية.

4 - التواصل اللغوي.
عن  ويعبر   ، ا  ذاتيًّ نفسه  المتعلم  فيها  يقّوم  باستبانة  فيه  تعليمية  وحدة  كل  وتختم 

رأيه حول الوحدة التعليمية ومكوناتها .

                                                 سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدارين . 
                                                                                     والله ولي التوفيق 

         

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ، وال�شالة وال�شالم على نبينا املبعوث رحمة للعاملني ، وبعد ...

فهذا كتاب الن�شاط  لل�شف الأول املتو�شط من �شل�شلة كتب ) لغتي اخلالدة ( نقدمه لكم -فلذات 

اأكبادنا -وهو ميثل اجلانب التطبيقي لكتاب الطالب ، وي�شري جنًبا اإىل جنب مبوازاته ملمار�شة  

ن�شاطاته على �شوء مامتَّ تعلُُّمه يف كتاب الطالب ، علًما باأن ن�شاطات هذا الكتاب  تعتمد بالدرجة 

إليه من  ا حالة  اإل عند احلاجة املا�شة .  وتتم الإ م املعلم امل�شاعدة  الأوىل على الطالب ، وليقدِّ

كتاب الطالب حني النتهاء من املكونات التالية :

1 - اأمني لغتي.

2 - الدرو�س اللغوية.

3 - التوا�شل اللغوي.

4 - الن�س ال�شعري.

حول  راأيه  عن  ويعرب   ، ا  ذاتيًّ نف�شه  املتعلم  فيها  يقّوم  با�شتبانة  فيه  تعليمية  وحدة  كل  وتختم 

الوحدة التعليمية ومكوناتها .

                                                 �شائلني اهلل اأن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري يف الدارين . 

                                                                                     واهلل ويل التوفيق 

املوؤلفون          





1 الوحدة 
األولى

ُحُقوٌق َوَواِجَباٌت
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

1

الفهم 
القرائي

ُد نوَع العالقِة بينهما في المعنى :2 أُبيُِّن معنى ما تحتهما خّط في اآلية التَّالية، ثم أُحدِّ

زب  رب

أ .  أَختاُر املعنى لكل كلمة من الكلمات التَّالية كما وردت يف اآليات بوضع إشارة )  ( أسفلها :

1

2

3

كفوًرا

�سلطاًنا

العهد

جحوًدابخياًلم�سرًكا

حاكًما مت�سلًطا�سلطة وحجة ظاهرةحاكم يحكم بالعدل

الو�سية والتذكيرااللتزام بال�سيءالعلم بال�سيء

ب . أَِصُل ما حتتُه خطٌّ بالداللة املناسبة له فيما يلي :

اال�ستقامة في الوزن رب  1- قال تعالى: زب 
مجاوزة  الحد

التثبت من القول والعمل رب 2-قال تعالى: زب

يب�سط

يقدر

نوع العالقة

]اإلسراء:36[

]اإلسراء:35[

]اإلسراء:30[
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أ . آتي بجمع كل كلمة مما يلي، ثم أَبحُث عن معناها، وأَضعه في جملة مفيدة:3

ب . أبحث في )المعجم الوسيط( عن معاني الكلمات التالية: )قضى، تأوياًل، يُسِرف(.

جمعها

جمعها

معناها

معناها

الجملة

الجملة

ملوًما

مح�سوًرا



10

ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

   أنسخ فقرة أو فقرتين من الُخطبِة المحفليِة :

1
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ين ولم يخاصموه : 2 أ . أُبَيُِّن السبب في أنَّ َقْوم الشاعر عاتبوه في الدَّ
......................................................................................................................................

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

ب. أَْذُكُر القيمة التي فى قوله تعالي :زب 

رب                              
......................................................................................................................................

1

التحليل 
االأدبي

أ . آتي بأضداد الكلمات التالية من القصيدة، وأكتب ضد كل كلمة أمامها :

�سدها الكلمة
ي�سووؤين

قطع
عوا َيّ �سَ

ب. أستخدم كلمًة وضدها مما في الجدول السابق في عبارتين أدبيتين :

]الفرقان:67[
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

أ . قال الشاعر: » وإن َضيَّعوا غيبي حفظت غيوبهم«0 3
      أُبَيُِّن المقصود بتضييع الغيب في القول السابق .

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

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

ب . أستَخلُص الفكرة الضمنية من قول المقّنع : » لهم ُجُلّ ما لي إن تتابع لي غنى « .
......................................................................................................................................

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

ج . قال الله تعالى مادًحا أولي األلباب في سورة )الرعد( آية 22: زب  رب

       آتي من القصيدة بما يوافق المضمون السابق.
......................................................................................................................................

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

َح موقفه منهم في البيت   د . على الرغم من كثرة االختالفات بين الشاعر وقومه إال أّنه َوضَّ

             الرابع عشر وبناًء على ذلك: 

1   أَْذُكُر ذلك الموقف :

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

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

2   أَْذُكُر موقفي لو أنِّي تعرضت لبعض ما تعّرض له الشاعر :

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

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

ُح رأيي في مدى اتفاقها  ثم أَذُكُر القيمة التي كانت وراء إنفاق المقّنع؟ وأَُوضِّ  
مع القيمة الواردة في اآلية السابقة.

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

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

أ . أكتب أسئلة فقط حول الصورة الفّنية يف قول الشاعر: " وإن قطعوا مني األواصر َضلًَّة " 4
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

ب . أشرح البيت الثاني عشر الذي وردت فيه الصورة الفنية السابقة شرًحا أدبّيًا مناسًبا.
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

أ . أَْجَمُع أبرز ألفاظ املجال " حقوق وواجبات " من النص :
......................................................................................................................................

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

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

 ب . أَْحُصُر بعض احلقوق والواجبات التي وردت يف بعض املقررات الدراسية األخرى للصف 

الثالث املتوسط يف ورقة أضمنها يف ملف إجنازي . 
نصوص  عن  األخرى  املعلومات  مصادر  ويف  للمعلومات،  العاملية  الشبكة  يف  أَبَْحُث   .  ج 

أدبية حول تلك احلقوق والواجبات، و أختار بعضها، و أضمنه ملف إجنازي . 
ن ما أكتبه   ُب قلمي يف كتابة أبيات أو عبارات جميلة حول احلقوق والواجبات، وأَُضمِّ  د . أَُجرِّ

يف ملف إجنازي .

ُح رأيي في القيم التالية الواردة في النص :  هـ . أَُوضِّ

نجدة المستغيث : ........................................................................................................ .

الحرص على كرامة األقارب : .................................................................................. .

العفو : .............................................................................................................................. .
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

الر�سم الإمالئي
األلف اللينة في األفعال الثالثية

أَستبعُد كل فعل ال ينتمي إلى المجموعة فيما يلي  وفق ما درسته في   
الدرس اإلمالئي، ثم أبين السبب في ذلك :

  المجموعة )  اأ (  ) دنا، �سما، َهَدى، ق�سا ( 
الفعل ) ...................... ( ال�سبب : ..............................................................................0

  المجموعة ) ب (   ) جزى، نوى، جفا، حكى( 
الفعل ) ...................... ( ال�سبب : ............................................................................ 0

1

  أُكمُل فراغات اجلدول التَّالي وفق املطلوب :2

الفعل الم�سارع الفعل الما�سي
نجا

يم�سي
�سقى

يمحو
بكى

يفدي

الدرو�س 
اللغوية
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3

4

حمى

   أَُدلُِّل على صحة كتابة األلف اللينة في األفعال التَّالية :

تال

اأبى

  أكتب من ذاكرتي أفعاال ثالثية آخرها ألف لينة، ثم أصنفها وفق اجلدول التَّالي : 

ف أصل األلف اللينةأصل األلفرسم األلف اللينةالفعل  الطريقة املتبعة لتعرُّ

منزلّي
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

منزلّي5

  أكتب تعليًقا على الصورة التَّالية، مع تضمينه ما تعلمته من الدرس اإلمالئي.

منزلّي6

  أبحث عن أفعال ذات عالقة بالدرس اإلمالئي، ثم أصنفها وفق الفئة.

   القرآن الكريم 
   كتب اإلمالء 

   المكتبة المدرسية 
   المقررات الدراسية 

   الصحف 
   المجالت 

   الشبكة العنكبوتية

مصادر البحث
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  أكتب ما يُْملَى علّي:

7

ُح أَْخَطاِئـي:   أَُصحِّ
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

  أَختاُر من نص أمية بن أبي الصلت الوارد في المدخل كلمات تحقق صور كتابة حرف الالم 1
     بخط الرقعة وأكتبها بخط جميل وفق ما تعلَّمته:

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

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

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

الر�سم الكتابي
 صحيحا

ً
رسم )ل ، ال ( رسما

2

سخ
الن

ط 
خ

عة
رق

 ال
ط

خ

أَكتُب اآليَة التَّالية بخطي الرقعة، والنسخ مبتدًئا من أسفل :

أاُلحُظ وأَتأمُل الخط ) الكوفي (:
قال تعالى : { إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف 

وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا} .

واًل
أ

ً انيا
ث

{قال تعالى :

ُهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما  ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَّ قال تعالى :{ ِإمَّ
ُهَما َقْواًل َكِريمًا } ْ لَّ

َوُقل

}

]الإ�سراء: 23[
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2

  أَستخرُج مما يلي كل اسم فاعل ، وأَذكُر الفعل الذي اشتق منه:

ال�سنف اللغوي 

اسم الفاعل

اعي على االأرملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل 1 يقول الر�سول �: » ال�َسّ
اهلل، اأو كال�سائم اليفطر، اأو كالقائم ال يفتر«.

أَقترُح ألقاًبا بصيغة اسم الفاعل أُنادي بها معارفي ، الذين اتصفوا بمراعاة حقوق اآلخرين ،   
على غرار المثال األول :  

االألقاب المعارف
اأبي الُمر�ِسد 0  1- اأبي الذي ير�سدني دائًما اإلى الخير 0

.............................................................. 2- اأمي التي تعدل بين اأبنائها 0
ُمنى ...................................................  0 3- اأختي ُمنى التي تطيع والَديَّ

.............................................................. 4- اأخي محمد الذي ي�سدق في قوله 0 

.............................................................. 5- قريبي اأحمد الذي ين�سر اأخاه الم�سلم 0

.............................................................. 6- قريبتي فاطمة التي تح�سن لجارتها 0

الفعل المشتق منهاسم الفاعل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]متفق عليه[
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

1   أَستخرُج من اجُلمِل التَّاليِة أساليب الَقَسِم :

الأ�سلوب اللغوي 

الـــَقـــــَســـمُ

َلى اْلَجَبِل،  قال � : » َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه اَلأَْن َياأُْخَذ اأََحُدُكْم َحْبَلُه، َفَيْذَهَب اإِ
َفَيْحَتِطَب، ُثمَّ َياأِْتَي ِبِه َيْحِمُلُه َعَلى َظْهِرِه، َفَيِبيَعُه، َفَياأُْكَل، َخْيٌرَلُه ِمْن اأَْن 

ا�َس« ]رواه اأحمد [ َل النَّ َي�ْساأَ

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

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

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

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

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

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

]الذاريات:23-22[

]�ص:2-1[



21

ابقِة ،    أَكتُب ِفْقرًة قصيرًة حوَل معنى العبارِة السَّ
     مع تضمينها أسلوب الَقَسِم :

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

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

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

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

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

1

ا�ِس  الخدُم فئٌة من النَّ
يعي�سون بيننا، وفي و�سِط 

مجتمعنا، هذه الفئة جلبناها 
برغبتنا و لحاجتنا اإليها، 

وهوؤالء ال �سك اأّنّ لهم حقوًقا 
ينبغي القيام بها . 

   2

   يوؤدي عمله على الوجه االأكمل . 
   يتبع توجيهات اإدارة العمل . 

   يلتزم بمواعيد العمل . 
   يحافظ على اأ�سرار العمل . 

   ياأخذ في اعتباره م�سلحة �ساحب العمل . 

3   أَستخدُم الجمَل التالية؛ لمناقشِة مجموعتي حوَل التَّأكيد على واجباِت الموظِف  ، 
       باستخداِم أسلوب الَقَسم :

ريعِة  4   أُجري حواًرا مع مجموعتي حوَل حقِّ المرأِة في العمِل في ضوِء الشَّ
نَه أسلوب الَقَسم .        اإلسالميِة، على أن أُضمِّ



22

ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

الوظيفة النحوية

الحال

ُ احلال وصاحبها فيما يأتي :    أُعِيّ

�ساحبها الحال الجملة

.................................. .................................. رب 1- ٹ ٹ  زب 

.................................. .................................. 2- طاف الم�سلم العاَلم  يدعو اإلى اهلل .

.................................. .................................. 3- خرج الطالب من قاعة االختبار م�سرورًا .

.................................. ................................... اًل. 4- ُقرئ القراآن ُمَرتَّ

2

1

ُل الحال الجملة إلى حال مفردة على غرار المثال األّول :     أُحوِّ

1   ا�سطفَّ الم�سلون وهم قانتون .           - ا�سطفَّ الم�سلون قانتين . 

2   اأعجبتني الم�سلمة تتحدث عن اإعجاز القراآن.      - .........................................

3   ُتحترم الفتيات وهن متم�سكاٌت بتعاليم الدين.     - ..........................................

4   راأيت اأفراد االأ�سرة يتعاونون .                         - ................................................

]اآل عمران:139[
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�ساحبها الحال الجملة

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

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

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

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

ا يلي :3    أقرأ احلديث التَّالي، ثم أجيُب عمَّ
عن اأبي هريرة � قال : �سمعت ر�سول اهلل � يقول : » اإذا اأقيمت ال�سالة فال 
اأدركتم  فما  ال�سكينة،  وعليكم  تم�سون  واأنتم  واأُْتوها  ت�سعون،  واأنتم  تاأتوها 

وا« . لُّوا، وما فاتكم َفاأَِتمُّ َف�سَ
ُ نوعها والرابط فيها : أ . أَستخرُج من احلديث السابق ثالث جمل حالية، وأُبيِّ

ب . أَقترُح حاّلً - يتضمُن حاالً - يساعُد المسلم كي يتغلب على مشكلة اإلسراع في 
المشي إلى الصالة . 

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

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

]متفق عليه[
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

التصويب

رب قال تعالى : زب 

الية في إذاعة الصباح : 4 ُطلب مني قراءة الكلمة التَّ
1   اأُراجُع الكلمة واأُ�سدُر حكًما على �سحة ماتحته خط، بح�سب ما تعلمته في الوظيفة النحوية .

2   اأُعيُد كتابة الكلمة �سحيحة قبل بدء البرنامج االإذاعي .

رب. قال تعالى : زب 
�ساق الم�سركون بدعوة النبي �، و�سعوا جاهدون في اإيذائه، و�سدوه عن دعوته، 
والموعظة  بالحكمة  النا�س  بين  دعوته  نا�سٌر  محت�سٌب  �سابٌر  بقي   � النبي  لكن 
الح�سنة، حتى اأمره اهلل بالهجرة، فخرج الر�سول � و اأبو بكر � مهاجران اإلى يثرب، 

�سالكان طريًقا مخالًفا لطريق المدينة؛ فنجاه اهلل و�ساحبه من كيد المتاآمرين . 

الحكم: .........................................................................................................................................

]التوبة:40[

]التوبة:40[
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منزلّي 5

أَستعيُن بما تعلمتُه في دروس التواصل الكتابي السابقة، وبمصادر التعلم في المدرسة 
والمنزل، ثم أَكتُب ُخطبًة للمقصرين في حقوق والة األمر أناصحهم فيها. وأستخدم 

أساليب القسم، وأسماء الفاعلين، وأنواع الحال كما تعلمتُها في هذه الوحدة :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

2

1

أبني معجمي

 ، للسياقات  المناسبة  المعاني  عن  المعجم  في  للبحث  ؛  مجموعات  في  أَعمُل   
الية، ثم أكتبها في معجمي الصغير:  التي وردت فيها الكلمات الَتّ

   من ن�سي المدخل : )  َغَذْوتك(  )َتْنَهُل  (  )ُهوٍن (0
   من ن�س اإ�ستراتيجية قراءة:    ) وطيدٍة(0

   من ن�س التحليل االأدبي:     ) �َسّدا(0

   أَستدِعي من ذاكرتي ما يتناسب أو يرتبط مع ما بين القوسين :

)حقوق الوالدين(
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التَّاليين، ثم أبحث في نص ) واجب الشباب المسلم ( عن  المعنيين  أَقرأُ     
الكلمة المناسبة لكل منهما، وأكمل بطاقة التعريف بالكلمة المناسبة: 3

4

َمن أنا ؟

�سابُق والتَّباري وبْذل  التَّ
الجهِد في �سبيِل تحقيِق 

رَر  نا ال�سَّ  اأمٍر عظيٍم، دوَن اأن ُيلِحَق بع�سُ
ببع�س .

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

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

ُه َفقُّ الِعْلُم والتَّ

   أتقمص دور أحد الوالدين، ثم أذكر احلقوق الواجبة على األبناء جتاهي.
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

منزلّي 7

منزلّي 5

منزلّي 6

   انثر البيتي التاليي بكلمات من عندي :

َواإِن َيهِدموا َمجدي بنيُت َلُهْم َمجدا َفاإِن َياأُكلوا َلحمي َوَفرُت لحوَمُهم  
ن ُهْم َهَووا َغييِّ َهِويُت َلُهم ُر�سدا  َواإِ يَّعوا غيبي َحِفْظُت غيوَبُهم   َواإِن �سَ

   أبحث في نصوص الَوْحدِة عن كلمات جديدة ، أو مهمة ، أو صعبة ، ثم أقترح طريقة تجعلني 
       أتذكرها وقت الحاجة.

   أمأل الفراغ التَّالي بكلمات من نصوص الوحدة ، أو من مصادري اخلاصة ، تناسب 
كتابة موضوع بعنوان :    

) َجَسٌد واِحٌد (

جمع الكلمات :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كتابة املوضوع

منزلّي

منزلّي

8

9

   أجمع كلمات ذات عالقة بمجال الوحدة، ثم أدونها في معجمي الصغير.

   أقترح نشاًطا أثري به هذه الوحدة ، وأضمنه ملف إجنازي .

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

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

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

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

 القرآن الكريم 0 
 السنة المطهرة 0 

 المكتبة المدرسية 0 
 المقررات الدراسية 0 

 الموضوعات ذات الصلة 0

مصادر البحث
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ُحُقوٌق َوَواجَباٌت1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   أَختاُر أحد الموضوعات التَّالية؛ لكتابة ُخْطَبة محفلية، مع مراعاة توظيف كلِّ ما تعلمتُُه في 
       الوحدة سابقاً: 

   ال�سداقة حقوق وواجبات .      نحن وذوو االحتياجات الخا�سة. 
   واجبات الم�ستجدين من الطالب والطالبات في المدر�سة وحقوقهم.

االأداء
الكتابي

اإنتاج نهائي ُمنقح
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    آراء ومقترحات حول الوحدة:
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2

َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون

الوحدة 
الثانية
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

3

الفهم 
القرائي

1

2

  اأكتب رقم الكلمة اأمام ما ينا�سبها فيما يلي : 

اأ . اأظلل المعنى المنا�سب من بين هذه المعاني للكلمة كما وردت في الن�ص .

املعاين الكلمة

تدّخل بني املتبايعني واله القوم وعاهدوه اأعطى ال�شيء بثمن ُبويع

طريًقا وا�شًحا م�شتقيًما كتاًبا تعليمًيا عمل متوا�شل منهًجا

ب . اأ�ستخرُج من الن�ص الكلمة التي تدل على ما يلي ، ثم اأ�سعها في جملة مفيدة . 
1- العطاء واملعروف ...........................................................................................................
2- املعاونة واملوؤازرة ............................................................................................................

  اأبحُث في القر�ص المدمج عن معنى الكلمات التالية . 
) اأ�شرت (، ) فّعال (، ) فا�شت (، ) لتغمر (.

ــــه توجُّ
الف�ضلــــــى

اجتاه معني
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   اأن�سخ فقرة اأو فقرتين من ن�ص ال�سيرة الغيرية :

1
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

1

2

ن�ص
التحليل 

االأدبي
  اأجيُب عما يلي:

  اأقراأ الأبيات )11-15(، ثم اأجيب:
اأ . ما الطريق الذي ر�شمته ُخطا ال�شيخ ال�شعدي ؟ 

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

ب . ما الذي وقف يتغنى مبحا�شن ما ر�شمته خطا ال�شيخ ؟ 
..............................................................................................................................................

ْكر ؟  ها ال�شاعر بالذِّ ج . ما الفئة التي و�شل ذاك الخير اإليها ؟ وِلَم َخ�شَّ
..............................................................................................................................................

د . يف هذه املقطوعة داللة �شريحة على غر�ص الق�شيدة . ما هي ؟ و اأين توجد ؟
..............................................................................................................................................

�شرعْت ُخطاُه اإىل املحبِة �ِشرعًة

والنَّدى امل���روءِة  علَم  يا  فاإليَك 

�ُب َيت�شبَّ بنوِرها  الُم  ال�شَّ وق��َف 

وَترَغ�ُب ��بُّ  ُتِ َكَما  الوفاُء  ا  ِمنَّ

اأ . ِلَ جعل ال�شاعر كلمة ) َوَرٌع ( منطلًقا لذكر �شفات ال�شيخ عبد الرحمن ال�شعدي ؟ 
...............................................................................................................................................

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

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

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

ب . ما القيمة ال�شريحة التي يف ال�شطر الثاين من البيت التايل: 

ج . ما القيمة ال�شريحة التي يف ال�شطر الثاين من البيت التايل :
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3

4

  أشرح البيتني احلادي عشر والثاني عشر شرًحا أدبّيًا مبرًزا جمال التصوير فيهما !

ال�شرح االأدبي

  اأ�ستخِرُج �سوًرا فنية من البيتني )8-4( .

اأ . اأبحُث من خالل اأقرا�ص مدجمة توي معاجم عن معاين املفردات التالية: 5
اأو  قطعة  اأو  عبارات  يف  اأُوّظفها  ثم  َتْهِذب(،  ياأرب،  �ِشْرعة،  َزَهْت،  )نواله، 

اأبيات من اإن�شائي ذات عالقة باملجال، واأ�شمُنها ملف اإجنازي.
عما  اأبحُث  املعلومات  وم�شادر  العاملية  ال�شبكة  يف  البحث  اأدل��ة  خالل  من   . ب 
يفيدين يف كتابة �شرية غريية عن ال�شيخ عبد الرحمن ال�شعدي )يرحمه 

ُن ال�شرية ملف اإجنازي. مِّ اهلل(، واأ�شَ
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

1

2

الدرو�ص 
اللغوية

الر�سم الإمالئي
الألف اللينة في الأفعال غير الثالثية

  اأكمل اجلدول التايل :

ا�شتعلى عال
ا�شتفتى

�شفى
ا�شتدعى

اأذكر �سد كل كلمة من الكلمات التالية، بحيث يكون اأكثر من ثالثة اأحرف، واآخره   
األف لينة، ثم اأ�سعه في جملة مفيدة :

�أر�سل
�أخفى
�أخذ

�أهلك
باع
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3

منزيّل

  اأعبر عن ال�سورة بفقرة، مع ت�سمينها ما تعلمته في الدر�ص الإمالئي:4

  اأبحث في ذاكرتي عن اأفعال تنتهي باألف لينة، ثم اأ�سع كل فعل في جملة مفيدة:
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

منزيّل

اأجمع كلمات تمثل ما تعلمته من الدر�ص الإمالئي ، ثم اأ�سنفها وفق الفئة:  

5

الثالثية وغير 6 اآخر الأفعال  اللينة في  اأحوال الألف  اأبين فيه  اأو �سكاًل  اأ�سمم جدوًل   
الثالثية:

   القراآن الكريم. 
   كتب الإمالء. 

   المكتبة المدر�سية. 
   المقررات الدرا�سية. 

   ال�سحف. 
   المجالت. 

   ال�سبكة العنكبوتية.

م�سادر البحث
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7

 �أكتب ما ُيْملَى عليَّ ، مع مر�عاة عالمات
   �لترقيم :

ُح �أَْخَطاِئـي: حِّ   �أُ�سَ
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

1

اأوًل2
قعة

الر
ط 

خ

عنو�نه �لن�ص

........................................................................................................... �ال�ستماع

........................................................................................................... �لفهم �لقر�ئي

........................................................................................................... �لتحليل �الأدبي

قعة وفق ما تعلمُت : اأتذكُر عناوين بع�ص ن�سو�ص الوحدة ، واأر�سمها بخط الرُّ  

قعة، والن�سخ مبتدًئا من اأ�سفل : اأكتُب البيتين التاليين بخطي الرُّ  

2

2

1

1

الر�سم الكتابي
ر�سم الحرفين )ك ، م( بخط الرقعة

�سخ
الن

ط 
خ
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انيًا
اأُلحُظ واأتاأمل الخط )الكوفـي(:ث

ــــد  ــول ــ ــي حــــرقــــة ال ــائـ ــكـ ــبـ ــــى مـــــــلـــــــك      اأمــــــــا اأنــــــــا فـ ــل ــد نـــــاحـــــوا عــ ــ ــ ــــك وقـ ــن ــكــــون مــ ــ ــب ــ ي

ــــــزد يـ مل  وهـــــــو  ــــك  ــل مــ تـــــزايـــــد  بـــــه  يـــــــــــــــارجـــــــال       املـــــــــــوت  ــاب  ــــ ــبـ ــسـ �ـ رغـــــــــم  اأراك 
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

ُل اإلى المثنى، ثم اإلى الجمع على غرار المثال الأول :1 اأُحوِّ  

اجلمع املثنى اجلملة

االأعالم معروفون العلمان معروفان الَعَلُم معروٌف

 ................................ املوؤمُن مغفوُر الذنب مب�شيئة اهلل

................................ ................................ الكرمُي مرتقٌب

................................ ................................ الطالبُة موهوبٌة

................................ ................................ فاعُل اخلرِي م�شكوٌر

ال�سنف اللغوي

ا�سم المفعول

2

ا�شم املفعول ا�شم الفاعل
................................................................... ...................................................................

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

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

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

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

ف الأ�سماء التَّالية ح�سب الجدول المعطى :    اأ�سنِّ
�َشة، ُمن�شاأ، املواِطن، قا�شد، ُمتِلفة، ُمنتِمية، ُملَهمون . من�شور، ُمكاِفح، ُموؤ�شَّ
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3

اللقب ال�شخ�شية

................................................... امللك عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه اهلل .

................................................... عائ�شة عبد الرحمن ) بنت ال�شاطئ ( رحمهما اهلل .

................................................... ال�شيخ حمد اجلا�شر رحمه اهلل.

................................................... ال�شاعر االأديب عبد اهلل بن اإدري�ص رحمه اهلل.

يكون على  �سيرته،  يتنا�سب مع ما عرفته من  الوحدة  اأعالم  َعَلم من  لكل  َلَقًبا  اأقترُح   
�سيغة ا�سم مفعول :
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

الأ�سلوب اللغوّي

ــــــــرط الـــــ�صَّ

رط اأ�شلوب ال�شَّ العبارات الرقم

قال امللك في�شل وا�شًفا والده امللك عبد العزيز رحمهما اهلل: 
)من مزايا والدي حكمته و اأناته يف معاجلته الأمور دولته، وهو 
يتوخى حل امل�شكالت بال�ّشلم اأواًل، كما اأنه مت�شامح مع خ�شومه، 
وا�شع ال�شدر، ال يدخر ُو�شًعا يف ا�شتخدام املرونة وو�شائل اللني، 

وال يلجاأ اإىل ال�شدة حتى ي�شتنفَد هذه الو�شائل...(. 

1

 

نا�شر  حممد  ال�شيخ  العالمة  عن  العثيمني   حممد  ال�شيخ  قال 
امل�شلمني  العلماء  اأبرز  اأحد   - اهلل  رحمهما   - االألباين  ين  الدِّ
خالل  م��ن  ال�شيخ  ع��ن  عرفته  )ف��ال��ذي  احل��دي��ث:  الع�شر  يف 
اأنه حري�ص جًدا على العمل بال�شنة  اجتماعي به وهو قليل، 
اأما من  العمل،  اأم يف  العقيدة  �شواء كان يف  البدعة،  وحماربة 
خالل قراءتي ملوؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، واأنه ذو علم جم 
نفع مبا كتبه  واأن اهلل تعاىل قد  ودراي��ًة،  رواي��ًة  يف احلديث 

كثرًيا من النا�ص...(.

2

ى تعليمه  ولد عبا�ص حممود العقاد يف م�شر عام 1306ه�، وتلقَّ
له  وكان  والذكاء،  النبوغ  عالمات  عليه  فظهرت  فيها،  االأويل 
من  وجمموعة  �شعر  دي��وان  له  االأدب،  ف��روع  بجميع  اهتمام 
ا  اأدبيًّ اإرًثا  اأن ترك وراءه  العبقريات. تويف عام 1384ه� بعد 

كبرًيا جعله يف طليعة اأدباء م�شر املعا�شرين. 

3

تطوير  يف  مذهٍل  تقدٍم  تقيِق   اإىل  )م��ارك��وين(  ل  تو�شَّ
مته بلده اإيطاليا بعد اأن ظهرت  االت�شاالت الال�شلكية، فكرَّ

عبقريته وانت�شرت اخرتاعاته. 
4

   اأَ�ستفيُد من معاني العبارات التَّالية؛ ل�سياغة اأ�ساليب �سرط منا�سبة:1
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اإ�شاءة
قبل البدء يف حل 

الن�شاط اأَجمُع 
معلومات عن جائزة 
امللك في�شل العاملية.

2

3

لو اأنك �ساهدت برنامًجا حول جائزة الملك في�سل العالمية   
للم�ساركة  فر�سة  وجــاءتــك  والم�سلمين،  الإ�ــســالم  لخدمة 
م�سامع  على  اإلقائها  فــي  ترغب  التي  الكلمة  مــا  هاتفيًّا، 

الم�ساهدين م�ستخدًما اأ�سلوب ال�سرط:

ا ق�سيًرا يت�سمُن فخًرا واعتزاًزا ِبَعَلٍم من اأعالِم المملكِة البارزين، واأ�سمنه  اأُن�سُئ ن�سًّ  
ما اأمكن اأ�سلوب �َسرط:
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

الوظيفة النحوية
الــتــــــمــيــيـــــز

اأعّين التمييز فيما ياأتي واأبيِّن نوعه:  1

2

نوعه التمييز اجلملة

ا  - امللك عبد اهلل �� رحمه اهلل �� اأ�شد حر�شً
على لقاء العلماء.

- ختمت بنت ال�شاطئ - رحمها اهلل -  
القراآن حفًظا. 

- ن�شرت بنت ال�شاطئ - رحمها اهلل - 
مقاالتها يف اأكرث ال�شحف انت�شاًرا. 

- حكم امللك عبد العزيز -رحمه اهلل- 
اأربًعا وخم�شني �شنًة. 

اإلى تمييز جملة، واأ�سبط اآخره بالحركة على غرار  ل الفاعل في الجمل التالية  اأحوِّ  
ر ما يلزم: المثال الأول، واأغيِّ

َجُمل العال خلًقا. َجُمَل خلُق العاِل.

......................................................... علت درجة العاِل.

......................................................... كرث عدد االأعالم يف ع�شرنا احلا�شر.

......................................................... ي�شرق وجه العال.

......................................................... ارتفع  قدُر العال.
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3

4

)مفعول مطلق -حال-متييز(. ن�شاأت موؤ�ش�شة امللك في�شل اخلريية
متفردًة يف النهج واالإجناز. 1

)مفعول به -مفعول الأجله- متييز (. دعم خادم احلرمني ال�شريفني الق�شية الفل�شطينية 
ا.  �شيا�شيًّ 2

)متييز - مفعول الأجله - مفعول 
مطلق( .

اأن�شاأ خادم احلرمني ال�شريفني
ا معاجلًة حلالة الفقر.  �شندوًقا خرييًّ 3

) مفعول به - متييز -حال(. حققت جائزة امللك في�شل - رحمه اهلل - االألفَة
والت�شامن بني علماء امل�شلمني. 4

اأعيد كتابة الجملة التالية بعد ت�سويب الأخطاء الواردة فيها:   

   جائزة امللك في�سل - رحمه اهلل - اأ�سهمت يف الب�سرية تقدٌم ويف الفكر الإ�سالمي اإثراٌء. 
.........................................................................................................................................................................

   زار امللك عبد اهلل - رحمه اهلل - الأحياء القدمية وتفقد املواطنني احلاَل.
.........................................................................................................................................................................   تقّدم 

موؤ�س�سة امللك في�سل جائزة نقدية تزيد عن خم�سني اآلٍف.
.........................................................................................................................................................................   دعا 

امللك فهد - يرحمه اهلل - املفكرين اإىل العناية باجليل اجلديد؛ لأنه الأغلى ال�ستثمار. 
.........................................................................................................................................................................

اأختار الإجابة ال�سحيحة من بين القو�سين:  
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

منزيّل 5

ا مت�شمًنا التمييز  بنوعيه اأنرث اأبيات املدخل » رثاء امللك خالد«  نرًثا اأدبيًّ
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2

3

لكلمة )َعَلم( معان مختلفة في القامو�ص، اأ�ستعين بالمعجم؛ للتعرف على بقية معاني   
الكلمة، واأ�سجلها في قامو�سي ال�سغير.

اأَذُكر كل ما يرد اإلى ذهني من كلمات ترتبط بالعنوان التالي، مع ال�ستعانة بما تثيره   
ال�سورة من كلمات: 

اأبني معجمي

ر الكلمات الملونة في العبارات التالية بكلمات من عندي:  1 اأف�صِّ  

اأ .   لقد عا�ص ) ............................ (  يف ع�شر كل ما فيه يفر�ص على االإن�شان ال�شرب واالحتمال. 

ب . متكن خادم احلرمني ال�شريفني بحنكته )................(  ومهارته يف القيادة من تعزيز دور اململكة0

 ج . اإن�شاء ال�شندوق اخلريي الوطني ملعاجلة الفقر دليل على اهتمامه وتلم�شه )..................(    
      الحتياجات املواطنني ودرا�شة اأحوالهم عن كثب )..................(0

اأعالم 
معا�شرون
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

منزيّل4

اأعود اإلى ن�ص المدخل )بنت ال�ساطئ( ون�ص ا�ستراتيجية قراءة )قافية حياة( ، ثم   
اأُجيُب وفق المطلوب: 

ُع عالمة )  ( تت العن�شر املتوفر يف كل �شرية  : اأ . اأ�شَ

�شخ�شيات
موؤثرة

  اأحداث
موؤثرة وفاته رحالته  اأعماله

واإجنازاته �شفاته ن�شاأته ن�شبه العلم

ب . اأقراأُ ن�ص الفهم القرائي )اإن�شانية ملك(، ثم اأمالأ احلقول التالية باألفاظ دالة وفق 
داللة كل حقل: الن�شاأة، ال�شفات، االأحداث، االإجنازات.

ال�شفاتالن�شاأة

االإجنازات االأحداث
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..........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

منزيّل

منزيّل

5

6

اأختار مع مجموعتي واحًدا من الن�ساطات التالية، ثم ن�سع خطة؛ لتنفيذه:  
   جمع �شوٍر اأو مقاالٍت عن اأعالم من وطني.

   اقرتاح م�شروٍع ُي�ْشِهُم يف اإيجاد اأعالم �شغار.

   اقرتاح ن�شاٍط نرثي به هذه الوحدة.

اأبحُث في ن�سو�ص الوحدة عن كلمات جديدة، اأو �سعبة، ثم اأقترح طريقة تجعلني اأتذكرها   
وقت الحاجة.
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

منزيّل 7
اأَكتُب مو�سوًعا بعنوان »نجوم في �سماء وطني«:  

منزيّل 8
اأَجمُع كلمات ذات عالقة بمجال الأعالم ، واأدونها في   

معجمي ال�سغير .

   مراجع مقرتحة : 
   كتب ال�سري. 

   املكتبة املدر�سية.
   املقررات الدرا�سية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................
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اأكتُب �سيرًة غيرية عن �سخ�سية بارزة اأعجبتني من ع�سرنا الحديث، مع توظيِف كلِّ ما   
تعلمته في الوحدة �سابًقا. 

االأداء
الكتابي

اإنتاج نهائي ُمنقح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................
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َأْعَلٌم ُمَعاِصُرون2

    اآراء ومقترحات حول الوحدة:



3

َأْمـُن الـَوَطــِن

الوحدة
الثالثة
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 َأْمُن الَوَطِن3

2
الممتد

�شذاه 

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

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

اأ . اآتي بمرادف كلٍّ من الكلمتين التاليتين من الن�ص : 

ب . اأجيب وفق المطلوب .

1

الفهم
القرائي

اأ . اإِّنها َم�َساِعُر ُمَقّد�َسٌة اآمنة.
     اأ�ساَد حجاُج بيِت اهلِل بالأمِن الذي توافرت اأ�سباُبه .

منا�سك الحجموا�سع منا�سك الحجمواقيت الحجم�ساعر

رفع �سوتهاأثنىاأعلىاأ�ساد

....................................................................مباركةمقد�سة

1   اأظلل المعنى المنا�سب لكلمتي )م�ساعر( ، و)اأ�ساد( :

2   اآتي ب�سفات اأخرى توؤدي معنى كلمة مقد�سة على غرار التالي :

ر ُيَعكِّ

فعلها:

معناها:

�شدها:
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3

ب . اأ�ستخرج من اأحاديث الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - الكلمات التي لها المعاني التالية: 

ج . التقت عدة كلمات في معنى )الأ�سجار والأع�ساب النباتية(.

   اأبحث في اأحاديث الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - الواردة في الن�ص عنها: 

معناها  الكلمة 

ين�شدها )المن�شد(.  ...................................

الحداد وال�شانع .  ...................................

تان ال�شرقية والغربية وهي اأر�ض ذات حجارة �شوداء.  الحرَّ ...................................

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

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

   اأبحث في المعجم عن معنى كلمتي )الحيلولة( و)ان�سيابه( ، ثم اأحدد الفعل الما�سي لكل منهما.

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

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

........................................................................................................................................................................... .............
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 َأْمُن الَوَطِن3

   اأن�سخ فقرة اأو فقرتين من ن�ص ب�سط حديًثا اأو بيًتا اأو حكمًة.

1
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1

2

التحليل 
الأدبي

اأ . اأكمل ما نق�ص من اجلدول التايل:

جمعه في جملةالمفرد

فترة

ُظْلمة

ّ
ِظل

    المعنىالجذر       الكلمة 

الجور 

َوّطَد

ُ
َيْرُفل

ب . اأكتب الجذر والمعنى فيما يلي :

اأ . اأرمز اإلى الفكرة الرئي�سة بالرمز )ر( واأرمز اإلى الفكرة الفرعية بالرمز )ف( مما يلي: 

)  ( 1- الُمْلك القوي ي�شتحق الجهد في كل �شيء. 
)  ( 2- التفكير ي�شتحق الجهد.   
)  ( 3- العمل ي�شتحق الجهد.    

ا يلي : ب . اأجيب عمَّ

1   ِلَم رجع بع�ص النا�ص اإلى ع�سر الجاهلية َقْبل الملك عبد العزيز رحمه اهلل ؟ 

...............................................................................................................................................
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 َأْمُن الَوَطِن3

4

3

2   ما الذي كان من اأهم اأ�س�ص الأمن والرخاء للوطن واأجياله ؟ 
.........................................................................................................................................

3   ما اأ�سباب انح�سار ظل النعم ؟ 
.........................................................................................................................................

4   ما اأ�سباب بقاء نعمتي الأمن وال�ستقرار ؟ 

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

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

اأ . اأ�سرح �سرًحا اأدبيًّا قول الكاتب : 

" والأمن اأحد اأركان وجوده المهمة وبقائه العدل " 
.........................................................................................................................................

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

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

ب . اأو�سح راأيي في عالقة القيم التالية بالُمْلك القوي: 

ل : ................................................................................................................ 1- التحمُّ
......................................................................................................................                 

2- العطف : .................................................................................................................
......................................................................................................................                 

اأ . اأ�سير اإلى الفروق بين التعبيرين التاليين :

»لكيال ينح�ِشر ِظلُّ النعم«، و»لكيال نفقد النعم« 
........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................
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ب . اأحدد التعبير الأجمل من بين التعبيرات التالية : 

»وحر�ض ولّي الأمر على اأن ي�شير في اإطار ال�شريعة ال�شمحة«.
»وحر�ض ولي الأمر على الحكم ب�شريعة اهلل« . 

»وحر�ض ولي الأمر على اتباع �شرع اهلل«.

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

نها ملف اإنجازي: 5 اأ . اأبحث عن جذور الكلمات التالية عن طريق اأقرا�ص تحوي معاجم واأ�سمِّ

الأمن - الحزم - َتُحوُط . 

المتوافرة  الم�سادر  للمعلومات وعن طريق  العالمية  ال�سبكة  البحث في  اأدلة  اأبحث عن طريق   . ب 
عن معلومات حول انعدام الأمن في جزيرتنا قبل الملك عبدالعزيز رحمه اهلل واأكتب مو�سوًعا 

نه ملف اإنجازي .  اأ�سمِّ

ر فيها عن موقفي مما يموج به العالم من فتن  ُب قلمي في كتابة عبارات اأدبية اأو فقرة  اأعبِّ ج . اأَُجرِّ
ن ما كتبُت ملف اإنجازي. واأ�سمِّ
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 َأْمُن الَوَطِن3

الر�سم الإمالئي
ر�سم بع�ص الكلمات المو�سولة خطا

1

2

الدرو�ض
اللغوية

ا، في ت�سحيح الخطاأ  اأ�ستفيد من المعلومات الجديدة التي جمعتها عن و�سل بع�ص الكلمات خطًّ  
الإمالئي في الجمل التالية : 

)  ( 1    اأين ما اتجهنا في وطننا وجدنا اأَْمًنا 0   

)  ( 2    �شاألت عّم حدث.      

)  ( 3    كيف ما تكون معاملتك للنا�ض يعاملوك    

ا، ثم اأعيد كتابتها في الفراغ: اأ�ستخرج من الآيات الكريمة التالية كل كلمة مو�سولة خطًّ

1

2

3

4

5

]النمل:89[

]التوبة: 40[

]النبأ: 1[

]القصص:77[

]البقرة: 100[
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3

4

5

   اأ�سوغ ثالثة اأ�سئلة ي�ستمل كل �سوؤال منها على واحد من حروف الجر التالية: )ِمْن ، َعْن ، في( : 

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

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

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

   اأمالأ الفراغين فيما يلي بالكلمة المنا�سبة وفق ما در�سته في الر�سم الإمالئي :                  

1    �شررت ..................... عملته 0 

2    اأ�شغيت اإليه ..................... تكلم 0

ا، ثم اأر�سُم كَل كلمٍة داخَل اإطاٍر من اإن�سائي :     اأختار مّما در�ست كلماٍت مو�سولًة خطًّ

الدر�ص الإمالئي في �سور
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 َأْمُن الَوَطِن3

منزيّل 6

7

اأ . اأجمع كلمات تمثل ما تعلمته من الدر�ص الإمالئي :

ملف  في  اأ�سعه  ثم  ا،  خطًّ مو�سولة  كلمات  نه  واأ�سمِّ )اآم��ن��ون(،  بعنوان  اإنتاجي  من  ا  ن�سًّ اأكتب   .  ب 
        اإنجازي.

  اأكتب ما ُيْملَى عليَّ ، مع مراعاة عالمات
   الترقيم :

ُح اأَْخَطاِئـي: حِّ   اأُ�سَ
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1

2

ُد الخطاأ في كتابة الكلمات التالية، ثّم اأكتُبها �سحيحًة :    اأحدِّ

 الخطاأ 

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

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

ْقعة، والن�سخ مبتدًئا من اأ�سفل : ْي الرُّ  اأَكتُب العبارة التالية بخطَّ

اأُلحُظ واأتاأمُل الخط ) الكوف�ي (:

اأولً
ثانيًا

�سخ
الن

ط 
خ

قعة
الر

ط 
خ

والأمن اأحد اأركان وجوده املهمة وبقائه العدل، وهو مقيا�ص رباين

الر�سم الكتابي
ر�سم الحرف )ه�( بخط الرقعة
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 َأْمُن الَوَطِن3

1

2

ال�سنف اللغوي
�س���ي���غ ال�م��ب����ال�غ����ة

   اأَ�ْسَتخِرُج مما يلي �سيغ المبالغة، ثم اأَِزنها، واأُبيِّن الفعل الذي ا�ستقت منه:

الفعل الذي اشتقت منهوزنهاصيغة المبالغةالجملة

رجل الأمن وّثاب يف ردع اجلرمية0

ل مكان ملغر�ض حقود بيننا0

كل مواطن عليم بدوره جتاه وطنه0

خادم احلرمني مف�شال على �شيوف الرحمن0

م�سياع خبيرة  قنوع َطِرٌب مدرار �سّباقة

اأ . اأرّد �سيغ المبالغة اإلى اأفعالها التي ا�ستقت منها :

ُل ا�سم الفاعل اإلى �سيغة مبالغة منا�سبة فيما يلي : ب . اأَُحوِّ

صيغة المبالغةاسم الفاعل

قائل

عالم

معين

عاطف

ناحر 
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اأَْقَتِرُح خم�سة األقاب لرجل الأمن في بالدي تكون على اأوزان �سيغ المبالغة التي تعلمتها، ثم 3  
اأ�سعها في جمل مفيدة:

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

ْرِطّي ال�سُّ
.........................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................
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 َأْمُن الَوَطِن3

.........................................................................................................................الوطن

المواطن
.........................................................................................................................

حي .........................................................................................................................األمن الصِّ

اإلرهاب
.........................................................................................................................

الأ�سلوب اللغوّي

ال��ت�ف���س�����ي��ل

الية في اأ�سلوب تف�سيل منا�سب:    اأَ�ستعمُل الكلمات التَّ

ورِة التي اأمامي في حدوِد ثالثِة اأ�سطٍر، مع ت�سمين اأ�سلوب التف�سيل: ُف ما اأراه في ال�سُّ    اأَ�سِ

   ُطِلَب منا الم�ساركة في الندوة التي �ستعقد في مدر�ستنا حول مو�سوع »الأمن المائي«.

مثل:  التف�سيل، من  اأ�سلوب  با�ستخدام  الجمهور  اأمام  في عر�سها  اأَرغ��ُب  التي  الأفكار  ُد  اأُح��دِّ  
ُل الحلول القت�سادية لتحلية مياه البحر. اقُة النوويُة اأَْف�سَ الطَّ

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

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

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

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

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

وال�ستقرار  الأمن  حالة  توفير  هو:  الجتماعي  »الأمن  اأنَّ  المحلية  ال�سحف  اإحدى  في  قراأُت     
والطماأنينة في المجتمع، بحيث ي�ستطيع الأفراد التفرغ لالأعمال العتيادية«.

ال�سباب،  ورعاية  الأ�سرة،  )رعاية  الجتماعي  الأم��ن  مجالت  بع�ص  عن  مجموعتي  ُث  اأُح��دِّ  
با�ستخدام   )... الإ�سكانية  والرعاية  المعوقين،  ورعاية  الطفولة،  ورعاية   ، الم�سنين  ورعاية 

اأ�سلوب التف�سيل.

1

2

3

4
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الوظيفة النحوية 

الم��س�ت��ث��ن������ى

1
 اأعجوبة الأمن ال�سحي

الحرمين  خادم  من  باأمر  اإل  ُتن�شاأ  لم  التي  الطائرة  الم�شت�شفيات  بها  المق�شود 
ال�شريفين يرعاه اهلل، وهي عبارة عن اأ�شطول من مختلف اأنواع واأحجام الطائرات 
غير طائرات نقل الركاب، وتكون طائرات الأ�شطول مجهزة لنقل اأي مري�ض من 
اأي مكان من المملكة، وبع�شها ل يجرى فيها من الخدمات ال�شحية �شوى اأعمال 
الإ�شعاف الأولى، وبع�شها مجهزة لإجراء العمليات الجراحية حتى الكبرى منها . 
اأي مكان في العالم،  اإلى  وي�شم الأ�شطول طائرة قادرة على الطيران بال توقف 
فهي مجهزة تجهيًزا كاماًل كم�شت�شفى، ومهّياأة في الوقت نف�شه لالنتقال اإلى خارج 

البالد اإذا راأى الأطباء �شرورة لذلك .

الم�ستثنى م�سبوًطا  اأداة ال�ستثناء  الم�ستثنى منه  نوع ال�ستثناء  اأ�سلوب ال�ستثناء

اآخر  واأ�سبُط  اأركانه،  ُن  اأَُعيِّ ثم  نوعه،  ُن  واأَُبيِّ ا�ستثناء،  اأ�سلوب  كل  ال�سابق  الن�ص  من  اأَ�سَتخرُج   
الم�ستثنى:

ورِة التي اأمامي في حدوِد ثالثِة اأ�سطٍر، مع ت�سمين اأ�سلوب التف�سيل: ُف ما اأراه في ال�سُّ    اأَ�سِ
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2

3

ز بين »اإّل« الملغاة وغير الملغاة في الأمثلة التالية، واأُعلِّل ذلك :    اأميِّ

التعليل نوع )اإّل(  الأمثلة 

1- قال � : » �سالة في م�سجدي هذا خير من األف �سالة 
في غيره من الم�ساجد اإل الم�سجد الحرام«.

2- �سعار التوحيد ل اإله اإل اهلل . 

3- لم يتم لجاللة الملك عبدالعزيز رحمه اهلل الق�ساء على 
الفو�سى اإل بالحزم والإ�سرار .

الجملة باأ�سلوب ال�ستثناء ل اأحب اأحب

ر على مجرم. اأحترم كل مواطن مخل�ص �سوى مواطن يت�ستَّ ر  مواطًنا يت�سَتّ
على مجرم

كل مواطن 
مخل�ص

.................................................... غير .................................................
...

راأًيا يتعدى على 
وطني كل راأي 

.................................................... اإلّ ....................................................
اقتراًحا يخالف 

�سرع اهلل
كل اقتراح يفيد 

بلدي

.................................................... اإل ....................................................
فكًرا يعيق تطور 

بالدي
كل فكٍر يطور 

بالدي

   اأكمل الجدول التالي على غرار المثال الأول، مع تنويع اأداة ال�ستثناء:

]رواه البخاري[
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4

5

اإعرابها الكلمة
غير

�سماتة
الح�ساد

التكافل الجتماعي لم يكن اإل 
جزًءا من الأمن الذي نعي�شه.

يجحد النا�ض النعمة اإل 
الموؤمنين .

ما تاأخر الجنود اإل واحًدا .

كل الم�سائب قد تمر على الفتى       وتهون غير �سماتة الح�ساد

اأ . اأَْذُكُر نوع ال�ستثناء في هذا البيت : 
 .................................     .................................        

ب . اأُعِرُب عبارة : )غير �سماتة الح�ساد(:

غ )ناق�ص منفي(:  ُل ال�ستثناء في البيت ال�سابق اإلى ا�ستثناء ُمَفرَّ ج . اأَُحوِّ

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

ُن جماًل يكون فيها الم�ستثنى ب� )اإّل(:  اأ . اأَُكوِّ

ا�سًما من الأ�سماء الخم�سة : ................................................................................................................................

ا�سًما مثنى: ..............................................................................................................................................،،،،،،،،،،،،،،،،،

بُط )غير( وما بعدها بعالمة الإعراب المنا�سبة : ب . اأَ�ْسَتْبِدُل ب�»اإل« )غير( واأَ�سْ
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6
منزيّل

ًة بعنوان »�سنعٌة في اليد اأمان من الفقر« لأُ�سلَِّط ال�سوء على العمل الِمْهنّي الذي  اأَكُتُب كلمًة اإذاعيَّ  
يحقق للفرد اأمًنا، وا�ستقراًرا اجتماعيًّا، م�ستخدًما اأ�ساليب ال�ستثناء المتنوعة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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اأبني معجمي

1

2

   اأذكر �سد كل كلمة من الكلمات التالية :

لعمارته تتكامل تهدد المهلكات ال�ستقرار

   اأعود اإلى ن�ص )الفهم القرائي( لأجمع كلمات تتنا�سب مع �سعار المملكة العربية ال�سعودية:
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3

4

5

اأعود اإلى ن�ص )دور المواطن في المحافظة على الأمن(؛ لأمالأ الحقلين التاليين بكلمات تتفق مع   
دللة كل حقل :

خوفاأمن

   اأختار مع مجموعتي واحًدا من الن�ساطات التالية ، ثم ن�سع خطة لتنفيذه :
ع��ن  م������ق������الٍت  اأو  ������ش�����وٍر  ج����م����ع  ف�����ي  م���ج���م���وع���ت���ي  م�����ع  اأت�������ع�������اون     
 اأم��������ن ال������وط������ن، ث�����م ن���ك���ت���ب ت����ق����ري����ًرا ع����ّم����ا ت���ن���اول���ت���ه ه������ذه ال�������ش���ور 

     اأو المقالت من جوانب ذات عالقة باأمن الوطن. 
   اأقترح مع مجموعتي ن�شاًطا نثري به هذه الوحدة.

1   اأمالأ المربعات التالية بالكلمات الجديدة  التي تعرفت عليها في هذه الوحدة :

منزيّل
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6

7

2   اأقترح طريقة ت�ساعدني في ا�ستبقاء الكلمات الجديدة في ذاكرتي وا�ستدعائها عند الحاجة.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   اأجمع كلمات ذات عالقة بمجال الوحدة واأدونها في معجمي ال�سغير.

   اأكتب مو�سوًعا بعنوان )وطن الأمن(:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

منزيّل
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   اأتو�ّسُع في ب�سط المو�سوع المختار مما يلي، مع توظيِف كل ما تعلمُته في الوحدة �سابًقا. 
   الحوار الوطني طريق للتقدم والزدهار . 

   قال محمد ال�شنو�شي :    وما قيمة الأوطان اإن لم يكن لها        رجال َيَلّذون ال�شقاء لينفعوا 

الأداء
الكتابي

اإنتاج نهائي ُمنقح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................
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اآراء ومقترحات حول الوحدة:  




