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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          

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

فهذا كتاب النشاط للصف الثاني المتوسط من سلسلة كتب )لغتي الخالدة ( نقدمه لكم 

- فلذات أكبادنا - وهو يمثل الجانب التطبيقي لكتاب الطالب ، ويسير جنًبا إلى جنب 

بموازاته لممارسة  نشاطاته على ضوء ماتمَّ تعلُُّمه في كتاب الطالب ، علًما بأن نشاطات 

المساعدة إال عند  المعلم  م  ، واليقدِّ الطالب  بالدرجة األولى على  تعتمد  الكتاب   هذا 

الحاجة الماسة . وتتم اإلحالة إليه من كتاب الطالب حين االنتهاء من المكونات التالية :
١ - أنمي لغتي في الفهم القرائي.

٢ - التحليل األدبي.
٣ - الدروس اللغوية.
٤ - التواصل اللغوي.

وتختم كل وحدة تعليمية فيه باستبانة يقّوم فيها المتعلم نفسه ذاتّيًا ، ويعبر عن رأيه حول 
الوحدة التعليمية ومكوناتها .

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

٤



5

َتْقِنَيات
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

َملأُ الفراغ بما ينا�سبه مما بين القو�سين: )الزئبق ، الكوارتز ، الفوتوغرافيا(:1 اأ

اأَ�ستخرُج من الن�صِّ الكلمة المنا�سبة للمعاني التالية: 2

.............................  نوع من اأنواع ال�صخور.  1
.............................. عن�صر فلزّي �صائل في درجة الحرارة العادية .  2

.............................. الت�صوير .   3

1    )..............................( ما يحمله ج�صٌم ما من الكهرباء.

2    )..............................(  الحركة.

3    )..............................( قاعدة البناء التي يقوم عليها، واأ�صل كل �صيء.

اأَ�ستعيُن بمعجمي للبحث عن معنى كلمتي:

3

قطب

تيار

الفهم 
القرائي

منزيّل 3
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منزيّل

4

اأواًل

اأختار ن�ساًطا واحًدا مّما يلي ، ثم اأ�سمنه ملف اإنجازي:

1  اأبحث في مكتبة المدر�صة عن ن�ص يحوي مقارنة بين �صيئين ، ثم األخ�صه في 

خريطة معرفية0 
2  اأجري مقارنة مفتوحة بين جهازي التلفاز والمذياع 0

1
اأن�سخ فقرة اأو فقرتين من الن�ص الق�س�سي:

 اأكتُب الفائدة الم�ستخل�سة من الق�سة:ثانيًا

منزيّل
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

اأ�صتخدم الكلمات التالية في جمل لها عالقة بالتقنية قدر الإمكان:
قاطرة : ..............................................................................................
قطار : ................................................................................................

دخان : ..............................................................................................
البّحار : .............................................................................................
الِعلم :  ..............................................................................................

1
اأجيب ح�سب المطلوب فيما يلي: 

اأبحث عن معاني الكلمات التالية،  ثم اأ�صجل المعنى المنا�صب  لورودها في الن�ص: 
رعًبا : ................................................................................................

ِمنخر : ...............................................................................................
ف: .............................................................................................. ع�صْ
الجذب : ...........................................................................................

2
اأجيب ح�سب المطلوب فيما يلي:

الفكرة الرئي�صة في البيت الخام�ص هي:
...............................................................................................

من الأفكار الفرعية في البيت الرابع الفكرة التالية:
...............................................................................................

الفكرة ال�صمنية في البيت العا�صر هي: 
...............................................................................................

منزيّل

منزيّل

التحليل 
االأدبي

اأ

اأ

ج

ب

ب
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3
اأجيب ح�سب المطلوب فيما يلي :   

من اأو�صاف القاطرة التي كانت جديدة على جيل ال�صاعر: 

0.............................................. ، ...............................................  ، ..............................................

الأو�صاف التي اأوردها ال�صاعر ولم تعد في القاطرات الحديثة :  

0.............................................. ، ...............................................  ، ..............................................

الأو�صاف التي لها عالقة بنوع الوقود الم�صتخدم في القاطرة المو�صوفة  في 

الن�ص هي:

 0.............................................. ، ...............................................  ، .............................................. 

4
اأجيب ح�سب المطلوب فيما يلي :     

اأ�صرح الأبيات الأربعة الأخيرة �صرًحا اأدبيًّا  موجًزا ، مع ال�صتعانة ب�صياغة بع�ص 
الأ�صئلة عنها كما تعلمت :

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

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

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

اأختار تعبيًرا من الن�ص اأعجبني واأبين جوانب اإعجابي به0
.................................................................................................................................................................................

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

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

منزيّل

منزيّل

اأ

اأ

ج

ب

ب
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

م�ْصاأَلٌة

فاِئدٌة

اأَ�سُع مكاَن الكلمة الملونة كلمة ترادفها في المعنى فيها همزة متو�سطة على ياء في كل مما يلي : 1
تها كرٌة من غازاٍت ملتهبٍة.     �صعَّ م�ُص التي ننعُم ِباأَ 1  ال�صَّ

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

ُن بع�ُص الحيواناِت بلوِن الطبيعة التي تعي�ُص فيها .  2  تتلوَّ

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

ت بع�ُص الحيواناِت بالخطِر تتماوُت وتظلُّ �صاكنًة. 3  اإذا اأح�صَّ

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

اأَكتُب جمَع كل كلمة مما يلي : 2

قاِئٌم

اِئعُة ال�صَّ

اٌل �ُصوؤَ

الدرو�ص 
اللغوية

الر�سم االإملئي
ر�سم الهمزة المتو�سطة على ياء والمفردة على ال�سطر



11

1  ا�صم و�صطه همزة مفتوحة قبلها واو �صاكنة:   

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

2  ا�صم و�صطه همزة م�صمومة قبلها حرف مك�صور: 

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

3  فعل و�صطه همزة مك�صورة قبلها حرف م�صموم: 

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

4  ا�صم و�صطه همزة مك�صورة قبلها حرف مك�صور: 

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

ُن �سبَب كتابتها على ما ُر�ِسَمْت عليه: 3 اأَ�ستخرُج من العباراِت التالية ُكلَّ كلمة بها همزة متو�سطة، واأُبيِّ

هل تعلم اأن الرادار يحدد م�صار 
الطائرات في الجو ؟

ِة الأ�صطوانِة،  ُتبنى الغوا�صُة على هْياأَ
ويعلوها من المنت�صِف برج للمراقبِة.

ٌة ُت�صتخدُم في  الطاقُة قوٌة طبيعيَّ
التدِفَئِة والإنارِة والحركِة.

ُتن�صُب براَءة اختراع الهاتف
 ِلـ )جراهام بل( عام 1876م .

1

2

3

4

�سبب ر�سم همزتها على ما ر�سمت عليهالكلمةالعبارات

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

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

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

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

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

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

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

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

4
اأُمثُل لما ياأتي في جمٍل مفيدٍة تتنا�سب مع مجال التقنيات: 

منزيّل
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

5
اأ�ساعد برنامج معالج الكلمات )وورد( في اإ�سلح االأخطاء التي وقع فيها الكاتب : 

منزيّل

ال�سوابالخطاأ

ًّ
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6
اأكتب تعليًقا حول ال�سورة التالية، واأ�سمنه ما تعلمته من الدر�ص االإملئي: 

منزيّل

7
اأجمع �سوًرا اأو كلمات  تحوي اأ�سماوؤها همزاٍت متو�سطٍة على ياء  ومفردة على ال�سطر، ثم اأدونها 

في قامو�سي ال�سغير .    

منزيّل

مراجع مقترحة:
المو�صوعة العربية والعالمية ، مو�صوعة ال�صباب للمعارف وللعلوم
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

8
اأَكتُب ما ُيملى عليَّ كتابًة �سحيحًة، مع مراعاِة ما تعلمته من علمات الترقيم: 
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ن عبارة، ثم اأقروؤها:1 اأكتُب بخطِّ الرقعة االأحرف الناق�سة في الفراغات التالية الأكوِّ

2
اأواًل اأكتُب العبارة التالية بخطي الرقعة والن�سخ:

ر�سم حرفي )ن ، ي( بخط الرقعة الر�سم الكتابي

عة
رق

ال
سخ

ن�
ال

I@àNNˆå@NN‡È@çNNbØ@ò†@NNfiaNNa@çc@âÝÉî@çbNNc@ŸbjÕNN@óÝ›È@óNNz’@kjNN‹éØ@óNN@ò@ïÍ–@óï÷a@H 

 
I@a@çbØ@ò‡î‡È@µå@‰åàfi@çc@âÝÉî@çbäŸbjÕäa@@kjm@óÝ›È@óîcò7Í–@óï÷bi‹éØ@óåz’H@@
@ 
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

ظروف الزمان والمكان 

1
   اأ�سُع كّل ظرف مما �سبق في المكان المنا�سب مما يلي :

زمان  -  فوق  -  قبل  -  عام  -  اأمام  -  حول

1  البحوث العلمية تفتح ................................. الإن�صاِن مزيًدا من اأبواب المعرفة .

2  يمكن للقمر ال�صناعي اأن َيْثـُبَت ويظلَّ �َصاِكًنا  ................................. بقعة واحدة مهما دارت 

الأر�ص  ................................. نف�صها .
3  كانت  المراكب ال�صراعية هي الوحيدة القادرة على اجتياز المحيطات  ............................

..... اختراع الآلت المروحية .

4  دخل العالم ع�صر الف�صاء  ................................. األٍف وت�صع مئة و�صبعة وخم�صين للميالد 

عندما اأطلق اأول قمر �صناعي .

ثانيًا اأُالحُظ واأتاأمُل الخط الديواني:

راء
الإث

ط ل
�صا

ن

إنَّ رسام قلب  اإلنسان ال غىن عنه يف تشخيص أي خلل يف القلب

ال�سنف اللغوي
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2

    اأجمع اأكبر قدر ممكن من ظروف الزمان والمكان ، واأكمل بها القائمتين.

ظروف المكانظروف الزمان

غًدا
ظهًرا

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

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

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

يمين
 ..........................

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

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

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

3
اأبحث في المجلت اأو الكتب العلمية عن ق�سة اختراع اإحدى التقنيات الحديثة ، واألخ�سها في 

خم�سة اأ�سطر مت�سمنة ظروًفا منا�سبة :

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

ة(االأ�سلوب اللغوّي
ّ

ة )اال�سمي ة المنفيَّ  الجملة الخبريَّ

فوائد البريد
 الإلكتروني محدودة

في با�ستخداِم  ُل من االإثباِت اإلى النَّ 1  اأُحوِّ

)َلْي�َص( اأو )َما(:

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

تعدُّ التَّقنية النَّووية من اأعقد 
تقنيات القرن الحادي والع�صرين، 

وهي كغيرها من اأنواِع التَّقنياِت لها 
عديد من ال�صتخداماِت المفيدِة: 

رطاِن  كت�صخي�ِص حالِت ال�صَّ
وعالِجها،  وتوليد طاقٍة هائلٍة 
من كمياٍت �صئيلٍة من الوقوِد، 

خريِة  وو�صِع خريطٍة للطبقاِت ال�صَّ
نِة للمياه الجوفيِة، ور�صِد  المخزِّ

الألغاِم الأر�صيِة، اإلى جانِب 
ناعِة  ا�صتخداِمها في مجاِل ال�صِّ

وتحليِة مياه البحِر وتوليِد 
الكهرباِء .

 ال�صتخدامات ال�صلمية للطاقة النووية. 
لـِ د. محمد البرادعي ) بت�صرف (

 2

قنيِة    اأقراأ الن�ص ال�سابق ثم اأبدي راأيي في هذه التَّ
بالرف�ِص تارًة، وبالقبوِل تارًة، با�ستخداِم الجملِة 

الخبريِة اال�سميِة )المثبتة والمنفية(.

1
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�صبحانك ربي ! ما اأعظَم قدرَتك !

3  اأَ�سُع الجمَل التَّاليَة في المكاِن المنا�سِب لمعنى )ما( في 

الدائرِة المر�سومِة:

ما الطاقة؟

]الأنعام:٥٩[

ما تقنيٌة تفوُق العقَل الب�صريَّ .

ما

تعجبيَّة

ا�صتفهامية نافية

مو�صولة

قال تعالى:
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

اأ
1

ُن �سبب وجود ال�سمة على اأواخر ماتحته خط فيما ياأتي:    اأُبيِّ
1   يقراأ الطبيُب ر�صالة القلب .

2   حاول العلماُء قيا�ص �صربات القلب . 

  اأن�سئ جملتين تحوي كل منهما فاعًل ، و اأحدده ، و اأ�سع علمة رفعه :ب
........................................................................................................................................  1

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

اأ
2

ميُز نوعه)ا�سم ظاهر، �سمير( فيما يلي :  ُن الفاعل، ثم اأُ   اأُعيِّ

اأن�سئ ثلث جمل وفق المطلوب : ب
1   جملة فاعلها ا�صم ظاهر: ....................................................................................................

2  جملة فاعلها �صمير مت�صل: ....................................................................................................

3 جملة فاعلها �صمير م�صتتر: ....................................................................................................

نوعهالجملة  الفاعل

 يحرك التيار الزئبق.
ال�صلكان يو�صالن تيار الكهرباء من الج�صم اإلى الزئبق.

 التلفاز يظهر العجائب.

]�صورة الحديد :2٥[

 ]�صورة هود: 37[ 

الفاعل
الوظيفة النحويَّة

قال تعالى: 

قال تعالى:

1

2
3

4

٥
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3
اأ�سع دائرة على الحرف الذي ي�سير اإلى تاأنيث الفعل : اأ

- تطورت معالجة اأكثر الأع�صاء قبل القلب. 
- ر�صالة القلب تعطي الطبيب �صورة لحالته. 

اأن�سئ جملتين ت�سبهان ما �سبق يكون الفاعل فيهما مذكًرا :  ب

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

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

4
اأقراأ الكلمات التالية ، و اأجيب وفق المطلوب :

)  المخترعون -  عجلتان -   قطار  -  ذبذبات (

اأ�سنف كل كلمة تحت نوعها:

جمع مذكر �صالممثنى ا�صم مفرد جمع موؤنث �صالم

ا منها فاعًل في  اأتعاون مع مجموعتي في اختيار ثلث كلمات مما �سبق ، ونجعل كلًّ
جملة مفيدة:

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

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

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

اأ

ب
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

منزيّل5

  من اأهم المواقع العربية والإ�صالمية موقع تديره وزارُة ال�صوؤوِن الإ�صالمية في المملكة 
 )www.al-islam.com( : العربية ال�صعودية ، وَتْظهُر �صفحاُته  على العنوان التالي
وي�صتفيُد منه الم�صلمون في �صتى البقاع ؛ ل�صتماله على اأكثر من ن�صف مليون �صفحة 

من القراآن الكريم، والحديث ال�صريف ، والمعارف الإ�صالمية .

اأ

اأقراأ الن�ص ال�سابق ثم اأ�ستخرج منه كل فاعل ، مبيًنا نوعه من حيث العدد ، وعلمة اإعرابه :

عالمة اإعرابه نوعه الفاعل

اأكتب كلمة اإذاعية تحث على اال�ستخدام ال�سحيح للتقنيات الحديثة بما يتوافق مع ال�سريعة ب
ف فيها ما تعلمته من درو�ص ُلغوية في الوحدة : االإ�سلمية، واأوظِّ
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اأتعاون مع من بجواري الأ�ستبدل بالكلمات التي تحتها خط كلمات توؤدي المعنى نف�سه 
، ثم اأ�سعها بين القو�سين :  

       منذ مليين ال�سنين اخترع  )                  (  االإن�سان القديم اأدواته 
)                  (  الحجرية ، وباختراعه هذه المواد ابتداأت التكنولوجيا 

. )                  (
     التكنولوجيا هي الطريقة  )               (  التي ا�ستعمل )                  (   
بها النا�ص االأفكار للعلم ولبناء )                  (   االآالت ، والقيام بمهمات 

اأ�سهل )          (.              
اأنها بداأت في ع�سور ما قبل التاأريخ فقد تقدمت ب�سرعة        ورغم 
فائقة بعد الثورة ال�سناعية التي بداأت في القرن الثامن ع�سر0 ومنذ 
ذلك التاريخ غيرت التكنولوجيا عالمنا الذي نعي�ص فيه تغييًرا كامًل 0 
       فاأعطتنا )                  (   النقل ال�سريع واالأمن والموا�سلت عبر 
العالم ، والهاتف ، والمذياع ، والتلفاز ، والحا�سوب ، واأجهزة اأخرى 
التي  الحديثة  الطبية  الو�سائل  ناهيك عن  تح�سى.  وال  تعد  ال  كثيرة 

غزت الم�ست�سفيات 
و بف�سلها تح�ّسنت ال�سحة وقلَّت االأمرا�ص 0 

لكننا نقول : اإن التقنية الحديثة اأعطتنا اأي�سا الدمار والموت من جّراء 
االأ�سلحة التي اخترعت حديًثا.

اأبني معجمي

1
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َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

متعلما ، عالما ، عارفا ، جاهل ، قارئ

اأ�سع مكان النقط في كل جملة مما يلي كلمة ت�سف الكلمة التي تحتها خط :
1  اإن تطور الحا�صوب كان له الف�صل بعد اهلل في تقّدم التقنية الحديثة تقدًما 

0...............................

2  البناء والت�صنيع والزراعة هي �صناعات ...............................   تعتمد على التقنية0 

3  غرفة ال�صائق في القطار مجهزة ب�صا�صة حا�صوب ............................... للتحقق من 

الأخطاء في القطار 0 
4  الطباعة اأ�صهمت في انت�صار العلم انت�صاًرا ............................... 0

             تعلم فلي�ص المرء يولد .......................         ولي�ص اأخو علم كمن هو.......................

اأبحث بين الكلمات التالية عن الكلمتين المفقودتين من البيت االآتي ، واأكتب كلًّ 
منهما في مكانها المنا�سب.

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

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

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

اأ�ستدعي من ذاكرتي كل ما يمكن تذكره ، اأو ت�سوره من كلمات  ذات معان مرتبطة بهذه 
ال�سورة ، واأكتبها في الفراغ التالي : 

  
منزيّل

2

3

4
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اأعود اإلى ن�سو�ص الوحدة الأ�ستخرج 
مجموعة من الكلمات المرتبطة بمو�سوع 

التقنية الطبية ، وتقنية الموا�سلت 
واالت�ساالت ، وتقنية الحا�سبات ، ثم 

اأ�سمنها ملف اإنجازي.

منزيّل

   اأجمع كلمات ذات علقة بالمجال التقني واأدونها في معجمي ال�سغير : 
منزيّل

اأبحث في ن�سو�ص الوحدة عن كلمات جديدة ، اأو �سعبة ، ثم اأقترح طريقة تجعلني اأتذكرها 
وقت الحاجة :

منزيّل

مراجع مقترحة: 
دوائر المعارف0 

المجالت العلمية0 

المكتبة المدر�صية0 

المقررات الدرا�صية0 

معجم الم�صطلحات العلمية0

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

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

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

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

5

6

7



26

َتْقِنَياتَتْقِنَيات1

ورِة التي اأمامي ، مع توظيف كل ما َتعلمُته في الوحدة �سابًقا :1 ًة ُملِئمًة لل�سُ اأكتُب ق�سَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإنتاج نهائي ُمنقح

االأداء 
الكتابّي



الوحدة 
الثانية 

َنَواِدُر َوِقَيٌم
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

ُن المعنى لكلِّ كلمة من الكلماِت التاليِة من خالل و�سعها في الفراِغ المنا�سِب لها: اأُبيِّ 1

الفهم 
القرائي

َمة ، الَكْرم:اأ  َكَراَمة ، ُمَكرَّ

هذه اأر�ض .......................... .  
حاتم الطائي م�سهور بـ  .............................. .  
ا و ............................. لك. اأتولى خدَمَتَك حبًّ  

ة.ب ة ، ُيَكفِكُف ، ِكفَّ يكفُّ ، كافَّ

اأر�َسَل اهلل محمًدا عليه ال�سالة وال�سالم للنا�ِض ............................ .  
هذه ........................ ُت�ستخدُم لوزِن الأ�سياء.  

راأيُت الحزين .......................... دمعه.  
الموؤمن ........................... عن الرذائِل.  
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دقة ال�سَّ

2
اأَبحُث في المعجم الو�سيط عن معنى كلمتي:

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

نه ُيلقِّ

اأن�سخ فقرة اأو فقرتين من الن�ض ال�سردي : 

منزيّل

منزيّل

1
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

1
 اأجيب عن التالي :

      هل يدري ال�سيف الثقيل اأنه مزعج �سديقه المخل�ض ؟ ما الت�سرف المعقول الذي 
تتوقعه منه لو اأنه درى ؟ 

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

...........................................................................
       البيت الذي ي�سير اإلى ثقل الزيارة ب�سبب طول الإقامة هو : 

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

...........................................................................
      ما الكلفة التي قد يت�سبب فيها ال�سيف الثقيل ؟ 

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

...........................................................................
      هل لت�سوير الم�سيف المخل�ض وهو ي�ستمد الطعام وي�ستعير الغطاء ل�سيفه اأثر في 

النف�ض ؟ لماذا ؟ 
...........................................................................
...........................................................................

      هل ي�سترط اأن يكون الم�سيف فقيًرا لنحكم على اأن ال�سيف ثقيل ؟ 
...........................................................................
...........................................................................

التحليل 
الأدبي

منزيّل
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         اإذا كنت الم�سيف وال�سيف غير ثقيل . 
.............................................................................

         اإذا كنت الم�سيف وال�سيف ثقيل . 
.............................................................................

         اإذا كنت ال�سيف . 
.............................................................................

         اإذا ا�ستعان بي ال�سيف . 
.............................................................................

     اأذكر بع�ض جوانب اإثقال ال�سيف غير �سعوبة تاأمين الطعام والغطاء له :
...............................................................................
...............................................................................

     ما الأمران اللذان حث عليهما ال�ساعر في البيت الثامن ؟ 
...............................................................................
...............................................................................

2
عن اأبي هريرة �قال :قال ر�سول اهلل � : » َمْن كاَن يوؤمُن باهلِل واليوِم الآخِر فليكرْم �سيَفُه «. 

]رواه البخاري[.

اأ

ب

ج

د

ما الدور الإيجابي لتطبيق هذا الحديث ال�سريف في الأحوال التالية: 

منزيّل
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

ا: ا تزدد حبًّ          اأورد من الن�ض ما يوافق معنى قول العرب: زر غبًّ
.............................................................................

         ا�سرح �سرًحا اأدبيًّا منا�سًبا ما يلي : 

        اأَْنَت ل َتْدري اإِلى َكْم                     ُتزِعُج الِخلَّ اإزاَءْك 
.............................................................................
.............................................................................

ا                         لَك ِمْن َقْوٍم ع�ساءْك            َقْد َتَراُه ُم�ْسَتِمدًّ
.............................................................................
.............................................................................

         اإذا راأيُت ال�سيف اأثقل على الم�سيف . 
............................................................................. 

         اأتحدث عن التطبيق الإيجابي للحديث ال�سابق في الأدوار المذكورة، ثم اأكتب مال يقل 
عن

         ثالثة اأ�سطر حول هذا التطبيق .
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

هـ

و

3
اأجيب ح�سب المطلوب فيما ما يلي:

اأ

ب

منزيّل
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         يدعو ال�ساعر اإلى عدم الإقامة عند النا�ض في قوله :
ا�ض َنِزياًل             واْجَعِل الأَْجَر ِكَراَءْك                 فاْترك النَّ

اأكتب تاأييدي اأو رف�سي الفكرة ، واأعلل ذلك . 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

   د     مما قاله ال�ساعر : 
                ل تكـن �سـيـًفـا ثقـياًل          يـكـره النا�ض لقاءك 
                ل تــكـن عـبـًئا عليهـم          ل تـحـمـلـهم عنـاءك 

                لي�ض من ذنب اأنا�ض          اأن يكونوا اأقرباءك 
اأ�سير بـ ) ( اإلى العنوان المعبر عن اإح�سا�ض ال�ساعر مما يلي : 

اللقاء المكروه )   (  القريب الموا�سل )   ( العناء المقبول )   ( .  

         ما الأكثر جماًلمما يلي، ولماذا ؟ 
. )      قول ال�ساعر:) لتكن �سيًفا ثقياًل (، اأم لو اأنه قال:  )ل تكن �سيًفا ممالًّ

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

.............................................................................
     قول ال�ساعر:)يكره النا�ض لقاءك(، اأم لو اأنه قال:)يكرهك النا�ض( .

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

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

ج

د

هـ
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

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

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

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

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

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

4
اأورد عدًدا من نوادر الزيارات :  اأ

اأ�ستخل�ض بع�ض القيم من النوادر ال�سابقة :ب
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ُن مدى ارتباط هذه القيم بقيمنا الإ�سالمية :ج اأَُبيِّ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

منزيّل
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1

الدرو�ض 
اللغوية

 ر�سم الكلمات المنونة تنوين ن�سب الر�سم الإمالئي

اأكمل الفراغات على غرار المثال :

اأعطي اأمثلة من عندي لكلمات منونة تنوين ن�سب،  ثم اأ�سعها في جمل مفيدة : 2

قام
اأعطى
اأن�ست
�سنع
جاء

اَيُمدَُّمدَّ مدًّ

الجــــــــملــــــــةالكلمة
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

منزيّل

�سيئـة :  
التعليل: 

نـداء : 
التعليل : 

مـال : 
التعليل : 

ِغَنـى :
التعليل : 

ُع تنوين الن�سب على الأ�سماء التالية، ُثمَّ اأُعلُِّل كتابتها باألف اأو بدون األف: 3 اأَ�سَ
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

4
اأُعيُد كتابَة العبارات التالية، مع �سبط اآخر ما بين القو�سين: 

1 َكَفى بالُطْرَفِة )ُهْزء( اأَْن تخالف ال�سرع اأو تدعو اإلى ال�سر.

َيْمِلُك بع�ُض  اأ�سحاب الُطرف )عقل رزين وحكمة ودهاء(.  2

من نوادِر البخالِء هروبهم من تقديم )ِقرى( ل�سيوفهم.  3
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اتخَذ اأ�سعُب موائَد اأهل الثراِء )ملجاأ( له.  4

5    من ُحْمِق هبنقة اأنه جعل في عنقه )قالدة( خ�سيَة ال�سياع.

منزيّل5

         اأبحث عن كلمات منونة  تنوين ن�سب ، ثم اأ�سنفها في بطاقات 
وفق ما در�ست، واأ�سمنها ملف اإنجازي.

القراآن الكريم 

المكتبة المدر�سية 

المقررات الدرا�سية 

ال�سحف 

المجالت 

الإنترنت 
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

اأكتُب ما ُيملى عليَّ كتابًة �سحيحًة ، مع مراعاِة ما تعلمته من عالماِت الترقيِم: 6
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ُد �لخطاأ في كتابة �لكلمات �لتالية ، ثمَّ �أكتُبها �صحيحًة :  �أُحدِّ

�لر�صم �لكتابي
ر�صم )�لفاء و�لقاف( بخط �لرقعة

1

قعة و�لن�صخ: �أَكتُب �لعبارة �لتالية بخطي �لرُّ �أواًل 

نيًا  �أُالحُظ و�أتاأمُل �لخطَّ �لكوفّي :
ثا

2

نوع 
�لخطاأ

نوع 
�لخطاأ

عة
رق

�ل
صخ

ن�
�ل

  ]�لبقرة 271[

}}  ]�لبقرة 271[

{{

271[ ]
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

الموقع ال�سم
الإعرابي

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�سنف اللغوي

الأ�سماء الخم�سة

1

    دخل اأبو بكر ال�سديق         حائًطا ، واإذا بطير 
تاأكل من  في ظل �سجرة، فقال: طوبى لك يا طير! 
اإلى غير ح�ساب،  بال�سجر وت�سير  وت�ستظل  ال�سجر 

ياليت اأبا بكر مثلك !

      اأملى اأبو علي القالي كتابه )الأمالي( في قرطبة.

ن فاك عن الذّم والنميمة.       يا بنّي، �سُ

      قال الخليفة المنت�سر باهلل: » واهلل ما ذّل ذو 
حق، واإن اأطبق العالم عليه، ول عّز ذو باطل ولو طلع 

القمر بين جنبيه«.

      لنا �ساحب من اأبرع النا�ض في البخل
ى بف�سل وهو لي�ض بذي ف�سِل                              ُي�َسمَّ

اأبحُث فيما ياأتي عن كل ا�سم من الأ�سماء الخم�سة، ثم 
اأبيُن موقعه الإعرابّي:

1

2

3

4

5
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اأخوك

اأ�ستخدُم ما يلي في جمل من اإن�سائي تنا�سب المجال :  2

اأبا

فيك

حماك

ذي

ذو

اأعود اإلى �سورة )يو�سف( واأبحث فيها عن ا�سم من الأ�سماء الخم�سة ياأتي مرفوًعا 
ومن�سوًبا ومجروًرا ، ثم اأكتب الآية ورقمها: 

منزيّل3
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

الأ�سلوب اللغوّي
ة )الفعلية( ة المنفيَّ  الجملة الخبريَّ

َف اأدوات النفي التي  1   اأَعوُد اإلى اأحد المراجع في )قواعِد اللغِة العربيِة(؛ لأُ�سنِّ

ُت�ستخدُم في الجملِة:

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

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

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

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

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

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

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

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

�َسَعَر ُجحا يوًما بوجوِد ل�ضٍّ  في داره لياًل، فقاَم اإلى خزانِة الُفُر�ِض، 
واختباأ فيها، وبحث الل�ضُّ عن �سيٍء ي�سرقه َفـ .................  يجْد، 

ا، ففتحها واإذا بجحا فيها، فراأَى الخزانَة وَقاَل: لعلَّ فيها �سيَئً
ع وَقاَل: ما تفعُل هنا  َفـ .................  خاَف الل�ضُّ ولكنه ت�سجَّ

يا جحا؟ قال جحا: يا �سيدي اإني عارٌف باأنك .................  َتجَد 
ما ت�سرقه؛ لهذا ا�ستحييُت واختباأُت خجاًل منك.

في الّتالية في مكاِنها المنا�سِب من الق�سِة التَّاليِة: دواِت النَّ ُع اأَ اأَ�سَ
   

َلْنَلْم َما

1

2
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       وقف خالٌد ي�ستمُع لأحِد زمالئه في �ساحِة المدر�سِة، وهو 
يتحدُث مع غيره كذًبا و زوًرا لإ�سحاكهم، وما درى اأنه وَقع في 
ُث ِبالَحِديِث  اأمر عظيم ون�سي قول ر�سول اهلل � : »َوْيٌل ِلَلِّذي ُيَحِدّ

ِحَك ِبِه الَقْوَم َفَيْكِذب، َوْيٌل َلُه، َوْيٌل َلُه« «]أخرجه أبو داود والترمذي[. ِلُي�سْ

ُر مع خالد في كتابِة كلمٍة توجيهيٍة لزميله با�ستخداِم اأدوات            اأُفكِّ
في المنا�سبة لنفي م�سمون الجملة الخبرية )ال�سمية والفعلية(، مع  النَّ

توظيف العبارات التَّالية:
     قال �: »مْن ح�سِن اإ�سالِم المرِء ترُكُه ما ل يعنيه« ]أخرجه الترمذي[.
 ل يجتمُع الكذُب مع الإيمان، فما في الكذب اإل الإثم المبين، ل ذنَب 

اأعظُم من الكذب على الآخرين لإ�سحاكهم، ثم لن اأتحدَث بعد اليوم كذًبا 
ولو مازًحا، ما اأُ�سِحُك اأ�سدقائي اإل بال�سدِق في القوِل، ولي�ض في 

الكذِب منجاٌة .

   3

..............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

في بع�ض الجمل التالية نائب فاعل، اأحدده بو�سع خط تحته: 1

اأِمر المت�سدق بعدم الَمنِّ . 
ُي�سرف المال الطيب في مجالت الخير . 

ُيحب اهلل العمل الخال�ض . 
ُتْمَحى ال�سيئات بالح�سنات . 

الإخال�ض اأ�سا�ض قبول العمل . 

ب

ج

د

هـ

اأ

اأ�سع حركة الحرف الأول وحركة الحرف ما قبل الأخير في اأفعال الجمل التالية :  2
1  يعرف المتعففون عن الت�سول باأحوالهم . 

2  اأكرم المتعفف بترفعه عن �سوؤال النا�ض . 

3  يعطى المال للمحتاجين رغبة في الأجر العظيم . 

4  ي�ستنكر ال�سوؤال ممن ي�ستطيع التعفف . 

اأبني اأفعال الجمل التالية للمجهول )مع نائب الفاعل ( و اأ�سبط بال�سكل اأحرف اأفعالها :  3

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

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

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

الجمل بعد بناء اأفعالها للمجهولالجمل قبل بناء اأفعالها للمجهول

 اأعطى الغني الفقراء ماًل .

َعّلم الظريف الغني اأن المن اآفة الأجر.

يجتنب  العاقل التفاخر بالعمل .

ب

ج

اأ

ة الوظيفة النحويَّ

نائب الفاعل

ُ
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جملة فيها نائب الفاعل جمع تك�سير .  1

جملة فيها نائب الفاعل من الأ�سماء الخم�سة .   2

اآتي بنائب الفاعل المطلوب في جملة ، و اأكتُب عالمة رفعه :4

1  اأُْكِرُم ....................  ) مثنى مذكر ( . عالمة رفعه : ....................

2   ُتْكَتُب ....................  ) مثنى موؤنث ( عالمة رفعه : ....................

3   ُاْخِتيَر ................... ) جمع مذكر �سالم ( . عالمة رفعه ..................

َعْت .................  ) جمع موؤنث �سالم ( . عالمة رفعه : .................  4   ُوزِّ

اأ       اأن�سئ جماًل وفق المطلوب :5

ب       اأغير ما يلزم  مع نائب الفاعل الموؤنث: 

      اأُكِرم الزائر  :  ................................. الزائرة . 
       ُيكَرم الزائر : ................................. الزائرة .
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

اأ�سارك مجموعتي في تاأمل ال�سورتين، ثم ننفذ المطلوب في الجدول التالي :  6

المطلوبال�سورة
كتابة جملتين فعليتين يختفي فيهما الفاعل  كتابة جملتين فعليتين يظهر فيهما الفاعل

1

  2

1

  2

1

  2

1

  2
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        اأ�ستفيد من كتب مقررات ال�سف الثاني المتو�سط في المواد الأخرى و اأ�ستخرج 
اأنواًعا من الفاعل واأنواًعا من نائب الفاعل مع الإ�سارة اإلى موا�سع ا�ستفادتي .  

منزيّل7

اأ

ب

        اأر�سم خريطة معرفية اأقارن من خاللها  بين الفاعل ونائب الفاعل، بال�ستفادة 
مما تعلمته في الوحدة الأولى : 
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

   اأقراأ المقطع التالي، ثم اأتعاون مع مجموعتي في ا�ستبدال ما يمكن ا�ستبداله من كلمات وو�سعها 
في الجدول الالحق :  

لو خرجت من جلدك 
   زعموا اأَنَّ رجاًل بخياًل كاَن ي�ستغُل بالتجارِة وُي�سافُر كثيًرا اإلى العراِق.

       وكاَن ينزُل هناك على رجل يكرمه، وي�ست�سيفه، ويجعل داره ماأًوى له طوال مدة 
اإنفاٍق. فكاَن التاجُر يقول له كلما   اأو  اأو �ستاًء، ل يكلفه �سْيًئا من ماٍل  اإقامته �سيًفا 
تهياأ للرحيل من العراِق اإلى بلده: ليتك تاأتي اإلى بلدي، حتى اأكافئك على اإح�سانك. 
هذا  بلد  اإلى  ي�سافُر  جعلته  �سرورة  للعراقي  عر�ست  طويلة  �سنوات  وبعد         
�سديقه  وجود  الغتراب،  ووح�سة  الطريق  م�سقة  عليه  ن  َهوَّ الذي  لكن  التاجر. 

التاجر هناك.
       ف�ساأل عنه، فَدلُّوه عليه، ووجده جال�ًسا على باِب متجره بين جماعة من 
اأ�سحابه. فم�سى نحوه العراقي بخًطى �سريعة ي�سلم عليه، ولكن الرجل كان 
في  العراقي  فقال  يعرفه،  ل  وكاأنه  �سديد  بفتور  وا�ستقبله  واإنكاًرا  اأ�سد هدوًءا 
نف�سه: لعله لم يعرفني ب�سبب العباءة، فخلع العباءة، لكن الرجل لم يلتفت اإليه 
وراح يحدُث الجال�سين معه. فقال العراقي في نف�سه: ربما كانت هذه العمامة التي 
و�سعتها غطاًء لراأ�سي لتقيني من البرد هي التي جعلته لم يعرفني، فخلع العمامة 
ثم مال نحو الرجل، لكنه لم يعباأ به وا�ستمر في حديثه. فقال العراقي في نف�سه: ربما 

كان ابتعادي عنه اأوقاًتا طويلًة، اأو هذا الجلباب ال�سميك الذي لب�سته جعلني غريًبا في 
اإليه قائاًل: لو خرجت من  التاجر حديثه والتفت  اأن يخلع جلبابه، قطع  نظره. فلما همَّ 

جلدك فاأنا لن اأعرفك!
حكايات عربية لالأطفال الكبار ، فوؤاد �ساكر )بت�سرف(

اأبني معجمي 1
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..........................

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

البديل الكلمة

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

..........................
 ..........................
..........................
..........................
 ..........................
..........................
..........................
..........................
 ..........................
..........................
..........................
 ..........................
..........................
..........................
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

    اأمالأ ال�سكل التالي بما يمكن ت�سوره اأو تذكره من كلمات ذات معان مرتبطة ب�سورة 
الوليمة التي في الو�سط :  

2
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اأبحث في ذاكرتي عن كلمات تبداأ بالحرف المعطى ، واأمالأ بها المربعات من الأ�سفل 
اإلى الأعلى والعك�ض :

اأبحث في ن�سو�ض الوحدة عن كلمات جديدة ، ثم اأقترح طريقة تجعلني اأتذكرها وقت 
الحاجة : 

لكلمة ) العتيق ( معان مختلفة في القامو�ض ، اأ�ستعين بالمعجم للتعرف اإلى بقية معاني 
الكلمة ، واأ�سجلها في قامو�سي ال�سغير. 

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

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

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

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

ميقورداون
      �سع عالمة  )       (  

ــذي ل  ــ فــي الــمــربــع ال

تحتاج اإليه

     ابــحــث اأفــقــيــا قد 

تجد كلمة لها معنى 

3

منزيّل4

منزيّل5
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َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم َنـــــَواِدُر وَقِــَيـٌم 2

لِة، مع 1 اأكتُب ن�ضَّ "طريٌق في ال�سجرِة" بعد تحويله اإلى ن�ضٍّ حواريٍّ في �سورِته النهائيِة الُمعدَّ
توظيف كلِّ ماتعلمُته في الوحدة �سابًقا :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإنتاج نهائي ُمنقح

اأ�ستفيد مما �سبق 
درا�سته في الوحدة

الأداء 
الكتابّي



الوحدة 
الثالثة

اأَْعَلٌم �َساِبُقون
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َْعَلاٌم �َساِبُقون3 �أَْعَلٌم �َساِبُقوناأ

اأَ�ستخرج من الآية التالية علقَة الت�ساِد : 1

الفهم 
القرائي

اأُوظُف �سدَّ ُكلِّ كلمٍة مما ياأتي في جملة مفيدة : 2

ْرك ال�سِّ
اتَِّبع
َوْهن

الجملة�سدهاالكلمة
........
........
........

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

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

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

3

} ]�سورة لقمان :17[.قال تعالى:{ 

منزيّل

اأناب اإلّي: ...................................................................................................................................
المعروف: ...................................................................................................................................

المنكر:  ......................................................................................................................................

اأبحُث في المعجم الو�سيط اأو مختار ال�سحاح عن معنى الكلمات التالية :
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لام

نهـومف

رنك

لكفدو

ركتر ر

ت خ

خخ

 اأَ�سطُب الكلمات من ال�سبكة لأ�سل اإلى الكلمة المطلوبة.
)الكلمة المطلوبة: كلمة وردت في الآيات، وهي ا�سم لنبات ع�سبّي �سغير ت�ستعمل بذوره في 

الطب اأو يتبل بها الطعام(.

)كفر( ، )تك( ، )مختال( ، )وهن( ، )فخور( ، )منكر(

الكلمة : .....................................

اأن�سخ فقرة اأو فقرتين من الن�ص الحواري : 

4

1
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َْعَلاٌم �َساِبُقون3 �أَْعَلٌم �َساِبُقوناأ

         ما العلقة بين زمان ولدة رجاء  وبين تعلمه المتميز؟  
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

         ما اأ�سا�ص التعليم الذي اأدى اإلى اأن ي�سبح رجاء عالًما حكيًما 
م�سلًحا ؟ 

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

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

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

.....................................................................
         اأحدد الأجمل مما يلي، واأعلل : 

 : غيره  قال  ولو  القراآن(  بنور  فكره  )فا�ست�ساء    : الكاتب  قول         
)فا�ستفاد فكره من نور القراآن(0 

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

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

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

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

1

اأ

ج

ب

التحليل 
الأدبي

منزيّل
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2
اأ

1  هل اكتفى رجاء باأن دعا الخلفاء اإلى الخير ؟ 

..........................................................................
2  هل اكتفى رجاء باأن ثنى الخلفاء عن ال�سر؟ 

..........................................................................
3  هل اكتفى رجاء باأن اأرى الخلفاء الحق ؟ 

..........................................................................
ر الخلفاء بالباطل ؟  4  هل اكتفى رجاء باأن ب�سَّ

 ..........................................................................
5  ما الفكرة الم�ستفادة من مجموعة اإجابات الفقرات ال�سابقة ؟ 

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

ب             اأ�سرح �سرًحا اأدبيًّا قول الكاتب  عن رجاء مع الخلفاء : "وثناهم عن ال�سر واأو�سد دونهم اأبوابه" 0 

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

منزيّل
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َْعَلاٌم �َساِبُقون3 �أَْعَلٌم �َساِبُقوناأ

         اأبين موقفي من راأي الكاتب الذي يرى فيه اأن رجاء ثنى خلفاء بني اأمية عن ال�سر، 
واأعلل موقفي : 

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

.........................................................................
         اأختار تعبيًرا من الن�ص اأعجبني ، واأعلل اختياري ، ثم اأعبِّر عنه بر�سم اأو �سورة : 

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

.........................................................................
          قال تعالى :                                                                                                                         ]اآل عمران :134[

    اأين نجد م�سمون الآية ال�سابقة متحقًقا في الن�ص ؟ وكيف؟ 
.........................................................................
.........................................................................

  د-    اأبحث عن معاني الكلمات التالية في الم�سادر المقروءة اأو الم�سموعة اأو المرئية ، مع 
تحديد م�سدر الح�سول عليها ، ثم اأ�ستعملها في جمل من اإن�سائي : 

3
اأ

ب

ج

د

م�سدر الح�سول على المعنى:............... 

م�سدر الح�سول على المعنى:............... 

م�سدر الح�سول على المعنى:............... 

الجملة :............................د�ستور :.......

الجملة :............................رجاحة:.......

الجملة :............................اأو�سد: .......

منزيّل
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الر�سم الإملئي
الهمزة المتطرفة

اأكمل الفراغات التالية وفق المطلوب :  1

المفرد 

الجمع

�سوءمرفاأ�سيء

مبادئ اأَْكَفاءاأجزاءاأ�سياء

اأختار مما اأحفظ كلماٍت همزتها همزة متطرفة ، ثم اأ�سمي حركة الحرف الذي جاء قبلها : 2

حركة الحرف الذي جاء قبلها الكلمة
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َْعَلاٌم �َساِبُقون3 �أَْعَلٌم �َساِبُقوناأ

منزيّل3

      اأبحث عن كلمات همزتها همزة متطرفة، ثم اأ�سعها في بطاقات 
تحمل كل بطاقة حالة من حالت الهمزة المتطرفة واأ�سمنها ملف 

اإنجازي.
القراآن الكريم 

المكتبة المدر�سية 

المقررات 

الدرا�سية 
ال�سحف 

المجلت 

الإنترنت 
اأكتب ما يملى علّي : 4

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................
......................................................................
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اأَ�سُل بين الحروف، ثم اأكتُب الكلماِت على ال�سطور بخط رقعة جميل وفق ما تعلَّمته:1

ي  ت  �ص  ع  �ص  ع

ا  ق  �ص  د

ا   �ص  ت  ب  �ص  ر

الر�سم الكتابّي
ر�سم )�ص، �ص،�ص،�ص( بخط الرقعة

قعة والن�سخ:2 اأَكتُب العبارة التالية بخطي الرُّ اأوًل 
عة

رق
ال
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َْعَلاٌم �َساِبُقون3 �أَْعَلٌم �َساِبُقوناأ

انيًا  اأُلحُظ واأتاأمُل الخط الفار�سي:
ث

اجتمع ألسماء - رضي الله عنها - من خصائل الخير وشمائل الفضل وقوة البأس ما فاض حسًنا

سخ
ن�

ال
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اأُ�سنُِّف الأفعال ال�سحيحة التالية اإلى �سالم و م�سعف ومهموز وفق الجدول التالي:1

..................
ال�سحيح المهموزال�سحيح الم�سعفال�سحيح ال�سالم

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

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

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

ت ، اأمر ، بلغ ، َقرَّ ، خلع ، دّل ، لجاأ زاأر ، فرح ، يدخل ، تمَّ

اآتي بمثالين لكل نوع من اأنواع الأفعال التالية، ثم اأ�سوغ جملة تحوي اأحدهما:2

�سحيح �سالم : .................. ، ........................ 
الجملة:...................................................

......................... ، ....................... ناق�ص:  
الجملة:...................................................

م�سعَّف ثلثي: ....................... ، ...................
الجملة:...................................................

مثال: ....................... ، ........................... 
الجملة: ..................................................

ال�سنف اللغوي
الأفعال ال�سحيحة والمعتلة
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.........................................

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

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

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

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

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

ناق�ص: ....................... ، ............................... 
الجملة:........................................................

م�سعف رباعي: ....................... ، ........................ 
الجملة:........................................................

منزيّل

      اأبحُث عن �ِسَير ثلثة من اأعلم �سابقين، واأكتُب عن كل علم ثلثة اأ�سطر ت�ستمل 
على اأفعال �سحيحة واأخرى معتلة:

1

2

3

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

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

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

3
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اأحول كما هو مطلوب في الجدول التالي:

الجملة بعد تحويلها اإلى اأ�سلوب توكيدالجملة
1. اأم�سى ابن تيمية حياته في اإِفادِة النَّا�ِص بعلِمِه 

وجهاِدِه.
....................................................................

....................................................................2. ارتحَل ابن بطوطة مراًرا في اأرجاِء الأر�ِص.

ب. لم ي�سبِق الغرُب ابن �سينا في علِم الطِّ  .3....................................................................

اأَجمَع العلماُء على اإِمامِة ُم�ْسِلٍم في الحديِث.  .4....................................................................

الأ�سلوب اللغوّي

التوكيد

  اأبو يو�سف يعقوب بن اإ�سحاق الكندّي ، ولد في الكوفة من اأر�ص العراق �سنة 185هـ  ، 
واأخذ العلم باأنواعه عن م�ساهير ع�سره، وتاأمل في معظم العلوم ، �سيما علوم الطبيعة 
ب بفيل�سوف العرب، وترك  ، فنبغ نبوًغا كبيًرا، حتى ُعدَّ من كباِر المفكرين العرب، وُلقِّ
الكثير من الآثار والر�سائل العلميَّة، و اأهمها ر�سالته عن البحار والمياه والجبال ، توفي 

�سنة 252هـ .
انياً

ث
اأولً

ُد الكلمات الملونة في الِفْقرِة التاليِة بالتوكيِد المنا�سِب: اأُوؤكِّ
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ف لهذا المعر�ص ؟ الأول : هل ح�سر زملوؤنا في ال�سّ
الثاني : .......................................................

الثالث : انظروا يا اإخوان ، ماهذه الآلة ؟
الأول : هذه ........................... التي �سنعها الجزرّي.

الثاني : هل هو الَعاِلم الم�سلم نف�سه ؟
الأول : نعم ، ..........................

الثالث : مم تتكون هذه الآلة ؟ 
الأول : اأرى اأنها تتكون من م�سختين.  الثاني : وما فائدتهما؟ ..............؟

الأول : اإنَّ ............................ تتواليان في دفع الماء اإلى داخل ميزاب واحد .
الثالث : حًقا .................

الثاني : ما اأعظم ما قام به علماوؤنا ال�سابقون .................
الأول : ....................................................................

في ال�سورة طلب 

يتاأملون مج�سًما 

لنموذج تطبيقي 

مقتب�ص من كتاب 

)معرفة الحيل 

الهند�سية(  للعالم 

الم�سلم الجزرّي.

الثًا        اأَتخيُل حواًرا جرى بينهم، ثم اأُكمُل مع من بجواري ما نق�ص فيه، مع العتماد على اأ�سلوب التوكيد بنوعيه:
ث
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اأن�سئ جملتين الأولى تم معناها بالفاعل، والثانية لم تتم اإل بالمفعول به :  1
الجملة الأولى : .............................................................
الجملة الثانية : .............................................................

        جاء في �سيرة �سيخ الإ�سلم ابن تيمية اأنه كان من اأ�سرة علم ، فقد ن�ساأ فوجد 2
اأباه ال�سيخ �سهاب الدين على قدر كبير من العلم والتقدير ، فكان ذلك موجًها له اإلى 
العلم منذ ال�سغر ، حيث حفظ القراآن الكريم والحديث ال�سريف ، وتعّرف الأحكام 

الفقهية ، وجال�ص المحدثين كابن دقيق العيد وغيره من اأئمة الع�سر .
       اأقراأ الن�ص ال�سابق ، ثم اأحدد الجمل الفعلية التي حوت مفعوًل به ، ثم اأكمل الجدول  

      التالي:

نوعه الجملة الفعلية علمة اإعرابهالمفعول به

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

الوظيفة النحويَّة

المفعول به
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قال تعالى:     

اأ�سارك من بجواري في اإعراب  ماتحته خط في الآية الكريمة التالية : 3

ْيَنا َو�سَّ

اإعرابهاالكلمة 

ى : فعل ....... مبني على ال�سكون، ونا المتكلمين :  و�سّ
............. مبني على ال�سكون في محل رفع ............

................... وعلمة ن�سبه ......................

الباء : ......  ......، ووالدي : ا�سم ......  ......، وعلمة 
، والهاء : �سمير  .......  وهــو م�ساف  ــه  .......لأنــ جــره 

مبني على الك�سر في محل جر........

الإِن�َساَن

ِبَواِلَدْيِه

]�سورة لقمان:14[
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4
اأحّول المفعول به الذي ُخطَّ تحته  اإلى جمع موؤنث �سالم ، واأ�سبط اآخره : 

وكان ي�سعى ر�سيد الدين في البلد لي�سف نبتًة في بيئتها .
وكان ي�سعى ر�سيد الدين في البلد لي�سف .................. في بيئتها .

قراأت �سفحًة من �سيرة علم من اأعلم ال�سحابة .
قراأت ................... من �سيرة علم من اأعلم ال�سحابة .

حفظت الفتاة اآيًة من �سورة البقرة .
حفظت الفتاة ................ من �سورة البقرة .

منزيّل

اأكتب فقرة عن �سيرة علم من الأعلم ال�سابقين ، يرد فيها المفعول به م�ستوفًيا الأنواع التي 
تعلمتها :

منزيّل5
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اأكمل �سجرة العائلة للكلمة ) َعِلَم ( : 1

َعِلم

عالم

اأبحث مع مجموعتي في )المعجم الو�سيط( عن معاني الكلمتين التاليتين ، ثم اأختار 
المعنى المنا�سب ل�سياقهما: 

تمّيز

�سهرة

اأبني معجمي

2
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    اأ�سنف الكلمات التالية وفق الجدول : 

منزيّل

ر�سيد الدين ، ُوِلد ، توفي ، عالم ، حكيم ، اُ�ستهر ، ، توارث ، تمّيز ، لقمان، 
الحكمة ، رجاء ، اأ�سامة 0   

   اأعود اإلى اأعلم الوحدة واأ�سع علمة )    ( تحت العن�سر المتوافر في كل ن�ص : 
 

اأفعال�سفاتاأ�سماء اأعلم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ص المدخل
ن�ص الفهم القرائي

ن�ص اإ�ستراتيجية قراءة

ن�ص التحليل الأدبي

رحلتهن�ساأتهن�سبهالعلمالن�ص

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

اأعماله �سفاته
واإنجازاته

وفاته

3

4
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لة، مع 1 اأكتُب ن�صَّ "عاِمر ال�سعبّي" بعد تحويله اإلى ن�صٍّ �سرديٍّ في �سورِته النهائية الُمعدَّ
توظيف كل ماتعلمُته في الوحدة �سابًقا :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإنتاج نهائي ُمنقح

اأ�ستفيد مما �سبق 
درا�سته في الوحدة

الأداء 
الكتابّي




