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الحمد هلل رب الع�لمين وال�صالة وال�صالم على المبعوث رحمة للع�لمين نبين� محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين، وبعد؛
العربية في خطوطه�  اللغة  المتو�صط مت�صًق� مع وثيقة منهج  الأول  الخ�لدة( لل�صف  الكت�ب )لغتي  فقد ج�ء هذا 
لبالدن�،  والإ�صالمي  العربي  العمق  تر�صيخ  اإلى  الرامية   2030 ال�صعودية  العربية  المملكة  روؤية  من  ومنطلًق�  العري�صة، 
وتعزيز الهوية الوطنية من خالل غر�س المب�دئ والقيم الوطنية والعن�ية ب�للغة العربية، وتنمية الفخر ب�لإرث الثق�في 

ن الرئي�س فيه. الذي ُتعدُّ اللغة العربية المكوِّ
ر المنتج الق�در على توظيف الخبرات  من اأجل ذلك �صعى الكت�ب من خالل اللغة اإلى الإ�صه�م في اإعداد الجيل المفكِّ
والرتق�ء اإلى الغ�ي�ت ال�ص�مية المنبثقة من العقيدة الإ�صالمية، وعلى الم�ص�ركة في تحقيق الري�دة لهذا الوطن الغ�لي 
في كل المج�لت؛ ا�صتج�بة لتطلع�ت ولة اأمرن� في اأن تكون بالدن� نموذًج� ن�جًح� ورائًدا في الع�لم على جميع الأ�صعدة. 

ويمكن اإجم�ل دواعي تطوير هذا الكت�ب فيم� يلي:
1-  �صرورة الهتم�م ب�لجوانب ال�صخ�صية للمتعّلم؛ تحقيًق� لروؤية المملكة العربية ال�صعودية 2030 التي تت�صق مع اأهداف 
وج�صمه  ووجدانه  وعقله  بقيمه  الإن�ص�ن  تتخذ  التي  الحنيف،  الإ�صالمي  دينن�  تع�ليم  من  المنبثقة  ال�صليمة  التربية 

واتج�ه�ته مو�صوًع� له� وهدًف� مطلوًب� اإنم�وؤه.
2-  تبني المدخل التك�ملي في التعليم؛ الذي تترابط فيه اأجزاء الكل في منظومة واحدة، وهو م� يتوافق مع طبيعة اللغة 

ويعزز تعّلمه�.
3- تطّور المجتمع ال�صعودي المع��صر، و�صعيه اإلى تحقيق الري�دة الع�لمية في المج�لت ك�فة؛ الثق�فية والجتم�عية والقت�ص�دية.

4- التطّور ال�صريع الذي ت�صهده تقنية المعلوم�ت والت�ص�لت في مج�لت الحي�ة اليومية.
5-  نت�ئج الدرا�ص�ت والبحوث والتج�رب التربوية التي اأّكدت �صرورة تبّني كف�ي�ت قيمية اإ�صالمية ول�ص�نية ووطنية وثق�فية 

ُتمّكن المتعّلم من الندم�ج في الحي�ة والتع�ي�س مع المجتمع وح�صن التوا�صل ب�صكل اإيج�بي.
اأم� المب�دئ التربوية التي ا�صتند الكت�ب اإليه�؛ فمن اأهمه�:

1-  مبداأ الوحدات: حيث ق�صم الكت�ب �صت وحدات، لكل وحدة مج�له� )القيم الإ�صالمية، الأعالم، الوطن...(.
الع�م، مع اتخ�ذ الن�س  ِه  التك�مل: حيث ترتبط مكّون�ت الوحدة الدرا�صّية ومع�رفه� ك�فة ب�لمحور ومج�له وجوِّ 2-  مبداأ 
القرائي في العموم منطلًق� لتدري�س مه�رات اللغة الأربع: )ال�صتم�ع والقراءة والتحّدث والكت�بة(، والدرو�س اللغوية: 

)ال�صنف اللغوي والوظيفة النحوية والأ�صلوب اللغوي والر�صم الإمالئي والر�صم الكت�بي(.
3-  مبداأ التعلم الذاتي: ُيمكِّن الطالب من ا�صتعم�ل م�ص�در المعرفة المتنّوعة وا�صتثم�ره� ا�صتثم�ًرا اإيج�بيًّ�، وال�صتقالل 

ب�أنف�صهم في البحث والدرا�صة والتح�صيل.
4-  المبداأ الت�ص�لي: يقوم على التع�مل مع اللغة على اأنه� ع�دات �صلوكّية اجتم�عّية تتطور وتنمو في ظل المجتمع واأفراده.

المقدمة
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مت كل وحدة درا�صية وفق الهيكلة الت�لية: وقد ُنظِّ

الرقــم

املجــ�ل

امل�ص�مني

الإجن�زات

الن�س الإثرائيالن�س ال�صعرين�س الدعمن�س ال�صتم�عن�س النطالق مدخل الوحدة دليل الوحدة

التنمية القرائية

الدرو�س الّلغوية

التوا�صل الّلغوي

التهيئة

اأجيب

اأفكر

اأكت�صف الن�س

اأ�صتمع واأح�كي

اأمني لغتي

اأفهم واأحلل

اأتذوق

األقي ال�صنف الّلغوي

الوظيفة النحوية

الأ�صلوب اللغوي

الر�صم الإمالئي

الر�صم الكت�بي

اأقراأ

اأمني لغتي

اأجيب

اأفكر

اأ�صتثمر

� اأتوا�صل �صفهيًّ

� اأتوا�صل كت�بيًّ

هيكلية بن�ء الوحدة
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       اإننــ� نوؤمــل اأن ي�صــهم هــذا الكتــ�ب فــي تعزيــز اأوا�صــر الـــمحبة بيــن اأبن�ئن� وبن�تن� ولغتهــم العربية، في�صبحــوا ق�درين على 
ا�صتخدامه� على وجهه� ال�صحيح.

      ونعلــم علــم اليقيــن اأنَّ اأهــداف هــذا الكتــ�ب لــن تتحقــق اإل بتعــ�ون اإخواننــ� واأخواتنــ� مــن المعلميــن والمعلمــ�ت والآبــ�ء 
والأمه�ت؛ ل�صتثم�ر اأن�صطته فيم� يعود على فلذات اأكب�دن� ب�لنفع والخير العميم اإن �ص�ء اهلل، ومن اأجل تح�صين هذا الكت�ب 
وتطويره ف�إنن� نرجو من الجميع التوا�صل ب�إبداء ملحوظ�تهم واإر�ص�داتهم واأفك�رهم، �ص�ئلين اهلل اأن يوفق الجميع لم� فيه 

الخير في الدارين.
                                               واهلل ولي التوفيق

وختــــــ�ًم�:
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123رقم الوحدة

ُةعنوان الوحدة الـــَوَطــــنالأَْعـــاَلماْلِقَيُم الإ�ْصاَلِميَّ

13٨51٦1دليل الوحدة

14٨٦1٦2المدخل

دة
وح

س ال
و�

�ص
ن

الق
نط

وانال
لعن

ا

أقوالمحمد � خ�تم المر�صلينقب�س من القراآن الكريم الأفع�ل ت�صبق ال

1٩٩01٦7�س

م�ع
�صت

وانال
لعن

ا

َدَقة فر�ص�ن ... الجزيرة الح�لمة�صالل المعلوم�ت�صَ

5212٨1٩0�س

عم
لد

وانا
لعن

ا
بئر الدم�م رقم )7(و�ص�رت ال�صم�ء قريبةالأخّوة موا�صف�ت ومتطلب�ت

5٦1331٩٦�س

ري
�صع

وانال
لعن

ا

اأي الُمَجلِّيمن اأخالق النبي � من اأجل عينيك ي� وطنياإم�ُم العلِم والرَّ

72147223�س

ئي
ثرا

وانالإ
لعن

ا

الدرعيةاأم �صلمة جدتي عليِك رحمُة اهلِل

7715322٩�س
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20التنمية القرائية
5٨

٩3
135

170
1٩٨

وية
للغ

س ا
رو�

لد
ا

وي
للغ

ف ا
�صن

ال

وان
لعن

المذكر والموؤنثا
الجمع ال�ص�لم وجمع التك�صيرالمفرد والُمَثنَّىالنكرة والمعرفة

175 ، 102203 ، 24141 ، ٦2�س

وية
نح

ة ال
ظيف

الو

وان
لعن

ا

الحروف الن��صخةالأفع�ل الن��صخةالمبتداأ والخبر

٦5105205�س

وي
للغ

ب ا
صلو

لأ�
ا

وان
لعن

ا

النداءال�صتفه�مالأمر

2٩11217٨�س

ئي
مال

الإ
صم 

ر�
ال

وان
لعن

ر�صما
همزة الو�صل

ر�صم
همزة القطع

ر�صم الت�ء المفتوحة  
والت�ء المربوطة

31115211�س

بي
كت�

م ال
ر�ص

ال

وان
لعن

ا

ر�صم حرفي )الراء والزاي( بخط ر�صم حرف الألف بخط الرقعةتكوين�ت خط الرقعة
الرقعة

3٨1211٨0�س

وي
للغ

ل ا
�ص

توا
ال

هي
�صف

ل ال
�ص

توا
ال

وان
لعن

ا

اإلق�ء خطبة وطنيةمه�رات الحوارمه�رات الحوار

441231٨2�س

بي
كت�

ل ال
�ص

توا
ال

وان
لعن

ا

تعبئة ا�صتم�رة تعريفية كت�بة الحواركت�بة نه�ية مغ�يرة لق�صة
معلوم�تية

701441٨٦�س

نــمــوذج اختبار ) ٣ (نــمــوذج اختبار ) ٢ (نــمــوذج اختبار ) ١ (

٨015٦232

نموذج اختبار

�ص





الوحدة  الأوىل 
1

ُة ُةاْلِقَيُم الإِ�ْصاَلِميَّ اْلِقَيُم الإِ�ْصاَلِميَّ
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ـــُة اْلِقَيــُم الإِ�ْصاَلِميَّ
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اكت�ص�ب اتج�ه�ت وقيم اإ�صالمية.. 1
اكت�ص�ب ر�صيد معرفي ولغوي يوؤهلني للتوا�صل ال�صفهي والكت�بي في مج�ل القيم الإ�صالمية.. 2
فهم ن�صو�س الوحدة المقروءة والم�صموعة وتحليله� وتذوقه� ونقده�.. 3
ِف الأ�صم�ء من حيث التنكير والتعريف، والتذكير والت�أنيث، وتمييزه� وا�صتخدامه�.. 4 تعرُّ
ِف اأحواِل المبتداأ والخبر.. 5 تعرُّ
ِف اأ�صلوب الأمر وتمييزه وا�صتخدامه.. ٦ تعرُّ
ِف همزة الو�صل وتمييزه�.. 7 تعرُّ
ِف اأ�ص��صي�ت خط الرقعة، واأنواع الو�صالت.. ٨ تعرُّ
المح�ورة والم�ص�ركة في اإبداء الراأي بجراأة وطالقة، وفق الأ�ص�س ال�صحيحة لذلك.. ٩

كت�بة نه�ية مغ�يرة لق�صة �صمعته� اأو قراأته�.. 10
ا�صتظه�ر خم�س اآي�ت من القراآن الكريم، وت�صعة اأبي�ت �صعرية.. 11

الإجناز:
حديث يدل على محبة الر�صول � لالأن�ص�ر.. 1
اأخت�ر خلًق� من اأخالق الإ�صالم واأ�صتدل عليه من . 2

القراآن الكريم وال�صنة النبوية.

اأتوقع - مب�سيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي  هذه الوحدة - اأن اأكون قادًرا على:

دليل الوحدة

ن�سو�ص الوحدة:
النطالق: قب�س من القراآن.. 1
الدعم: الأخّوة: موا�صف�ت، ومتطلب�ت.. 2
ال�صتم�ع: �صدقة.. 3
ال�صعري: من اأخالق النبي �.. 4
الإثرائّي: جدتي عليك رحمة اهلل.. 5

المكّونـــــــــــــات

ال�صنف اللغوّي
المذكر والموؤنث
الّنكرة والمعرفة

وية
للغ

س ا
رو�

لد
ا

وي
للغ

ل ا
�ص

توا
ال

المبتداأ والخبرالوظيفة النحوية

الأمرالأ�صلوب اللغوّي

همزة الو�صلالر�صم الإمالئّي

اأ�ص��صي�ت خط الرقعةالر�صم الكت�بّي

المح�ورة واإبداء الراأيال�صفهّي

كت�بة نه�ية مغ�يرة لق�صةالكت�بّي
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ــة
ميـ

سال
لإ�

م ا
قيـ
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ميـ
سال
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م ا

قيـ
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1

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

َغِر، نجَح� في المرحلِة البتدائيِة وانتقال  زي�ٌد واأحمُد �صديق�ِن ُمْنُذ ال�صِّ
فِّ الأول المتو�صط، ا�صت�ق اأحمُد اإلى �صديِقه زي�د ف�أراد زي�رَتُه. اإلى ال�صَّ

ُذ المطلوَب. َوَر الأربَع، ثّم اأُنفِّ اأَْقراأُ الفقرَة واأت�أمُل ال�صُّ اأوًل

وؤالين الآتيين:   1. اأُجيُب عن ال�صُّ
�أ   لم�ذا زار اأحمُد زي�ًدا؟

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

ب   لم�ذا ُده�س اأحمد؟
........................................................................................................................................................

م� 
الذي اأتى 

به؟

3
4

2 1
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ورتيِن الث�نيِة والرابعِة. ُث اأم�َم مجموعتي عن ال�صُّ   2. اأتحدَّ

  3. اأبحُث عن ال�صلوك الإيج�بّي اأو ال�صلبّي في ال�صور ال�ص�بقة.
........................................................................................................................................................

ِف زي�ٍد.   4. اأُبدي راأيي في ت�صرُّ
........................................................................................................................................................ 

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

 5. لو كنُت مك�َن زي�ٍد لفعلُت الآتي ...، )اأن�ق�ُس مجموعتي معلِّاًل م� اأقول(.

  2. م� الحرُف الأوُل في اأوِل كلمٍة من العنواِن الذي اْخترتُه؟  .....................................

   3. م� الفرُق بيَن الهمزتين في كلٍّ ِمْن: اأخالق واحترام؟
.....................................................................  ،   .....................................................................

ي نوَع الخطِّ الذي ُكِتب ِبِه العنوان�ن الأوُل والث�ني.   4. اأُ�صمِّ
............................................................................................................................          

ي نوَع الخطِّ الذي ُكِتب ِبِه العنوان الث�لث.  5. اأُ�صمِّ
............................................................................................................................         

ـوِر الأربِع ال�ص�بقِة ِمن العن�وين الآتية    1. اأخت�ُر عنواًن� من��صًب� لل�صُّ
ـُن ال�صبَب: واأَبيِّ

العنوان الذي اخترته: ........................................................................................................................

�نيً�
ث

.�أدب �للِّقاء.�أخالق �أحمد.
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ابعً�
اأحكي م� �ص�هدُته في ال�صور الأربع )ن�ص�ط اأوًل( ب�أ�صلوب ق�ص�صي.ر

�صخ�صيَّ�ت الق�صة الزم�نالمك�ن الحدث الأهم

اأ�صُع رقَم ال�صورِة داخَل الإط�ر المن��صب. ث�لًث�

13

24

م�ًص�
خ�

اأ�صتمُع للبيتين اللذين �صيلقيهم� معلمي، ثم اأبّين م� ي�أتي:

 كل كلمتين مت�ص�دتين.1. 
........................................................................................................................................................

جن�س الممدوح:  مذكر     موؤنث.2. 
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ب�ص��صُة الوجِهالّتن�بز ب�لألق�ب

كينة ال�صَّ ّن �صوء الظَّ

م�حة الثرثرةال�صَّ

الفتنة

الُعنف
ــدق ال�صِّ

الحَي�ء

ول الُف�صُ

لمالكذب الظُّ

التَّف�ُخر ب�لآب�ء 

الجـَف�ء

برُّ الوالدين 

بَذاءة اللِّ�ص�ن 

الإيث�ر

ح�صن النيَّة 

الموّدة 

اأَ�صترُك مع من بجواري في َملِء �صندوق المجوهرات و�َصلَّة المهمالت 
بم� ُين��ِصُبُهم� من �صف�ت.

د�ًص�
�ص�

�صـــمــعــــ�ن  بـــن  الـــنــــــــــوا�س  عـــــن 
�صــ�ألـــت  قـــ�ل:   ‹ الأن�صــــ�ري 

والإثِم  البرِّ  عن   � اهلل  ر�صول 

: ُحـــ�ســُن  فـــقــ�ل �: »�لــبــرُّ

�لخـلـــِق، و�لإثــُم: مــا حاَك 
ــَك وَكــِرْهـــَت �أن  فـــي َنــْف�سِ

ِلــَع َعَلْيِه �لنَّا�ُس«.  َيـطَّ
         ]رواه م�صلم:2553[.
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خلق
�لنا�س

�حتقارذميم

على ن ُح�سْ
مع

�لو�فدين
�لتعامل

يدلُّ

ن ُح�سْ تربيتي

          

اأن�ق�ُس مجموعتي في المواقف الآتية و اأبيِّن راأيي فيه�: �بعً�
 �ص

مفيدٍة  جمٍل  لتكوين  الكلم�ت؛  ترتيب  اإع�دة  في  مجموعتي  مع  اأتع�وُن 
مبدوءٍة ب�أ�صم�ء.

مًن�
ث�

�حتر�مهم

ُيك�سبني�حتر�م
في

حق �لآخرين

�ل�سطفاف

�ل�سطفاف
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�ل�سطفاف

قب�س من القراآن الكريم

       َذَكَر اهلل تع�لى ق�صة مو�صى   في ِعّدة موا�صَع ِمن القراآن الكريم. 
لكنُه َب�َصطَه� في �صورة الَق�َص�س، منذ اأن األقْتُه اأّمُه في اْلَيّم، اإلى اأْن َهَرَب من 
بط�س ِفرعوَن متوّجًه� نحَو َمْدَيَن جنوب فل�صطيَن، حيُث ل ُملك ِلفرعوَن 

هن�ك، فوجَد قوًم� َي�صقوَن موا�ِصَيهْم.
يقول اهلل تع�لى:

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

]�لق�س�س: 28-20[

اأ�صتظهر من الن�س 
خم�س اآي�ت.
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ٌة، على وجود ِهْنٍد في مكَة المكرمِة. ْت ِحجَّ م�صَ �أ 

َة براَءِتِه. َم الُمتَّهُم ُحجَّ َقدَّ ب 

ًة ك�ملًة. ْت ِهْنُد َحجَّ اأدَّ ج 

يقول اهلل تع�ىل: اأوًل 

َتَوىّل ِفـي الآَيِة َتْعني:

اأ�صتبدُل ِب�ْلكلمِة امللونِة يف اجُلَمل الثالِث الآتية م� ين��ِصُبَه� ِمن الكلم�ِت املق�ِبلِة. ث�نيً� 

آي�ِت الكرميِة؛ لأْبَحَث عن اأ�صداِد الكلم�ت الآتية: اأعوُد اإىل ال ث�لًث� 

ر اأُي�صِّ
.................

َدَر عن �صَ
.................

اآمًن�
.................

اأتلو الن�س القراآين الكرمي، مع مراع�ة اآداب التالوة.

َذَهَباهتمَّاعتنى

�َصَنة

فري�صة
الَحجِّ

ُبْرَه�َن

اأعلُم اأّن
من اآداب التالوة:

�ال�ستعاذة باهلل من . 	
�ل�سيطان �لرجيم.

�لخ�سوع و�ل�سكينة.. 	
�لترتيل وتح�سين �ل�سوت.. 	
�لتدبُّر.. 	

]�لق�س�س: 24 [

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ
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كيف ك�ن ح�ُل المراأتيِن عندم� ورد مو�صى م�َء مدين؟ ولم�ذا؟ اأوًل  1 

K              ؟ َعاَلَم يدلُّ قوُل المراأتين :                    2  

( اأم�م غري  ( اأم�م العب�رة ال�صحيحة وعالمة )  اأر�صم عالمة )   �نيً� 
ث

ُب اخلط�أ منه�. وِّ ال�صحيحة، واأ�صَ

]�لق�س�س: 23 [

 ِمَن ال�صخ�صيَّ�ت التي ورَدْت في الآي�ت القراآنية فرعوُن.

ه مو�صى    اإلى اليمن بعَد خروِجه من م�صَر خ�ئًف�. َتوجَّ

تحرَكْت رغبُة مو�صى    في نجدِة الم�صت�صعفين عنَد وروده الم�َء.

�صقى مو�صى   للمراأتين في وقٍت �صديد الحرِّ و�َصَط النه�ر.
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اأ�ص�رُك َمْن بجواري؛ لن�صتخرَج من الآي�ت الكريمة م� يوافق معنى الحديث 
ال�ص�بق.

اأوًل
�نيً�

الأجير، ث في  َتواُفُرهم�  المرغوب  الأ�ص��صيتين  ال�صفتين  بين  الآية  جمعت 
وهم� القوة والأم�نة. اأتع�وُن مع مجموعتي في ذكر بع�س ال�صف�ت الفرعية  

التي يمكن اأن تندرج تحت ه�تين ال�صفتين.

ال�صف�ت 
الفرعية

الإخال�سالإنج�ز

الأم�نةالقوة
ال�صفت�ن 

الأ�ص��صيت�ن

َعْن اأبي ُهَرْيَرَة › َعِن النَِّبيِّ � ق�َل:»َمْن نفَّ�َس عن 
ُكَرِب  من  ُكْربًة  عنه  �هلل  نفَّ�س  نيا  �لدُّ ُكَرِب  من  ُكْربًة  موؤمن 
نيا  �لدُّ في  عليه  �هلل  ر  ي�سَّ ٍر  ُمْع�سِ على  ر  ي�سَّ ومن  �لقيامة،  يوِم 

و�لآخرة«  ]رواه م�صلم:2٦٩٩[.

َ

ُ
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اأتلو الآي�ت الكرمية الآتية:

اأَعوُد اإلى بع�س المراجع لأبحث عن ق�صة نبيٍّ ُذِكَر في القراآن 
الكريم، واأ�صمنه� ملف اإنج�زي.

]�لق�س�س: 24 -26 [

املراجع املقرتحة:املراجع املقرتحة:
 »ق�س�ص الأنبياء« 

البن كثير.
»تف�سير القراآن العظيم«

البن كثير.

اأ�صتثمر

�لتنا�سح  بين �لم�سلمين

ا�صتفدُت من الآي�ِت:
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ُد نوع ال�صمين الملونين من حيث التذكير والت�أنيث. اأَْقَراأُ المث�لين الآتيين، ثم اأُحدِّ اأوًل

 �الأ�سماء تنق�سم �إلى ق�سمين: 
مذكر �أو موؤنث.

فالمذكر: ما ي�سحُّ �أن ُي�سار �إليه 
بـ )هذ�(.

و�لموؤنث: ما ي�سحُّ �أن ي�سار �إليه 
بـ )هذه(.

اأَعلُم اأّن :

اأ�صتخدُم ا�صم الإ�ص�رة المن��صب في تعبئة الحقول الآتية، واأ�صتنتُج نوع كلٍّ منه�:

.............. َجَمٌل .............. اأ�صٌد

.............. �َصْيٌخ ............... اأٌَب هذا مو�صى هذا رجٌل

�نيً�
ث

هذِه �مر�أٌةهذا رجٌل

رَحِقيِقي ٌّ ُمذكَّ

المذكر الحقيقي: م� دّل على ذكٍر من ............................. اأو حيواٍن.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

]�لق�س�س: 20 [

]�لق�س�س: 23 [

]�لق�س�س: 24 [

]�لق�س�س: 23 [

]�لق�س�س: 23 [

]�لق�س�س: 27 [

ال�صنف اللغوي 
المذكر والموؤنث

	

الدرو�س اللغوية
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............. مَج�ِزّي

........... اأَجٌر ............. َخيٌر ........... ظلٌّ ............. م�ٌء

اأقراأ الجمل في الحقول الآتية، ثم اأ�صنُف الأ�صم�ء الملونة اإلى اأنواعه�: �لًث�
ث

َولدِت �لناقُةهذه �بنٌة ب�ّرٌةج�ءِت �مر�أٌة

................ حقيقّي

هذه فاطمة

............... مريم............... زينب............... هند

................ لفظّي

............... معنوّي

�لمذكر �لَمجازّي: م� لي�س له اأنثى، ويع�مل في اللفظ مع�ملة الذكر 
من الن��س اأو ....................................

الموؤنث الحقيقي ق�صم�ن: .............................................................................................................

�ألف �لتاأنيث �لممدودة�ألف �لتاأنيث �لمق�سورة�لتاء �لمربوطة

عالم�ت الت�أنيث

هذِه فر�س �صريعة

الموؤنث الحقيقي:
مـ� دّل علـى اأنثى مـن الن��س 

اأو الحيوان.
الموؤنث المج�زي: 

م� دلَّ على موؤنث من غير 
الإن�ص�ن والحيوان.

	

	

............... �سيماء............... ليلى
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هذه د�ٌر نظيفٌة

................ مج�زّي

................ لفظّي

............ مدينٌة

............ اأُمٌة

............ عيٌن 

............ ن�ٌر

................ معنوّي

اأ�صرقِت �ل�سم�ُس

الموؤنث المج�زّي ق�صم�ن: .............................................................................................................

نين، ثم اأكمل: اأقراأُ المث�لين الآتيين، واألحظ ال�صمين الملوَّ ابعً�
ر

طلحُة رجٌل �سالٌحجاء عبيدُة �إلى منزله

مذكر ................... لحقته .......................... في �آخره.

قد تلحق المذكر الحقيقي ت�ء 
حيَنئٍذ  وُي�صّمى  لفًظ�،  الت�أنيث 

موؤنًث� لفظيًّ�.
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اأ. ينق�صم ال�صم من حيث الجن�س اإلى مذكر و موؤنث:
1. المذكر الحقيقي هو: م� دلَّ على ذكر من اإن�ص�ن اأو حيوان.

2. المذكر المج�زي هو: م� دّل على مذكر من غير الإن�ص�ن والحيوان.
3. الموؤنث الحقيقي هو: م� دلَّ على اأنثى من الن��س اأو الحيوان.

4. الموؤنث المج�زي هو: م� دّل على موؤنث من غير الإن�ص�ن والحيوان.
ب. للموؤنث عالم�ت يعرف به�  تكون في اآخر ال�صم هي: 

1. الت�ء المربوطة مثل: ف�طمة، ط�ولة.
2. الألف المق�صورة مثل: �صلمى، حلوى.

3. الألف الممدودة مثل: هيف�ء، �صحراء.
ى موؤنًَّث� لفظيًّ� بينم� الذي          ● الموؤنث الذي ينتهي ب�أحد العالم�ت ال�ص�بقة ُي�صمَّ

�، مثل: زينب. ى موؤنًَّث� معنويًّ       يخلو منه� ُي�صمَّ
ى موؤنًَّث� لفظيًّ�. ج.  ال�صم المذكر الحقيقي الذي ينتهي بـ )ت�ء الت�أنيث( ي�صمَّ

اأكت�صف الخط�أ في الجملة الآتية: 
ا�صم )اأفعى( يدل على موؤنث معنوي. ..................................................................
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اأ�صنف الكلم�ت التي تحته� خط في الجدول الآتي:

اأجعل المبتداأ في العب�رة الآتية للمذكر، واأعيد كت�بة الجملة �صحيحة.
ال�صديقة الوفية تح�فظ على العهد، وتخل�س في الن�صيحة.

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

الـجـمـلـة
الــم�ؤنــث الـمـجـازيالــم�ؤنــث الـحـقـيـقـي

المعن�ياللفظيالمعن�ياللفظي

علي  »ت��رك��ت��ك��م   :� ق���ال 
ة البي�ضاء ليلها كنهارها« المحجَّ
               ]رواه اأحمد:١٧١٤٤[.

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

اليد   «  :� ال��ر���ض��ول  ق��ال 
العليا خير من اليد ال�ضفلى«

          ]رواه البخاري:١٤٢٧[.
....................................................................

....................................................................دولة ال�ضالم الأولى دولٌة عظمى.

. ....................................................................مريم ابنة عمران اأم عي�ضى 

اأك��ب��ر   - زي��ن��ب ورق��ي��ة -
....................................................................بنات النبي �.

....................................................................�ضلوى فتاة متعاونة.
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ُن الفعَل المختلف في الجدول الآتي ثمَّ اأ�صنُِّف كل مجموعة َوْفق زمن اأفع�له�: األوِّ اأوًل

اأنقُل من الآي�ِت الُجمَل المبدوءة ب�أفع�ل الأمر الدالة على. �نيً�
ث

طلب الرجل من مو�صى ‹ عندما تاآمر عليه قوُمه.1. 
........................................................................................................................................................

دع�ء مو�صى ‹ ربَّه عندما خرج خائًفا.2. 
........................................................................................................................................................

ة مو�صى ‹ و�أمانَته.3.  طلب اإحدى البنتين من اأبيه� عندم� عرفت قوَّ
........................................................................................................................................................

الفعل .................

فعل .................

الفعل .................

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الأ�صلوب الّلغوي
الأمـــــــر

اترْك اترْك   خرج  خرجا�ستاأجرتا�ستاأجرتتوّلىتوّلى

ِني ِنيَنجِّ ُاْخُرجُاْخُرجا�ستاأِجْره ا�ستاأِجْره   َق�صَّ  َق�صََّنجِّ

جاء جاء يترقبيترقبياأتمرون ياأتمرون توّلىتوّلى

اإلى  معن�ه  عن  الأمر  يخرج 
ًه�  موجَّ ك�ن  اإذا  الدع�ء  معنى 
ربِّ  مثل:  جالله.  جلَّ  هلل 

اغفْر وارحْم وتج�وْز عنَّ�.

اأمالأ الفراغ ب�لم�صطلح المن��صب مم� في الأ�صك�ل: �لًث�
ث

الأ�صلوب الّلغوّي الذي يبداأُ بفعِل اأمٍر ي�صمى اأ�صلوب .........................

نداٍء

تعـّجٍب

طلٍب

اخت�سا�ٍص



30

ــة
ميـ

سال
لإ�

م ا
قيـ

ال
ــة

ميـ
سال

لإ�
م ا

قيـ
ال

1

اأكمُل حقول الجدول َوفق المث�ل: ابعً�
ر

�أ�سلوب 
�لم�سارع �لمبدوء �سيغته�لأمر

بتاء �لم�سارعة
تحويل �لم�سارع 
�سيغته�إلى �أ�سلوب �لأمر

 لـ + ت�ستاأجُر ت�ستاأجُرفعل �أمر��سَتاأِْجْر
 ِلت�ستاأجْر

�لفعل �لم�سارع �لمقترن 
بـ )لم �لأمر �لجازمة(

..........................................�خرْج
..........................

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

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

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

 الأمر: طلب وقوع الفعل من الف�عل المخ�طب. 
            وله عدة �صيغ:
                فعل الأمر.

                الفعل الم�ص�رع المقترن بـ )لم( الأمر الج�زمة.

اأ�صتنتج اأّن:

�صـيـغـة الـم�صـارع �صـيـغـة فـعـل الأمــرالــمــخاطــب
الـمقتـرن بـ )لم( الأمـر

..................................ال�صديق الذي ال يحتمل خط�أ �صديق.

المت�صول الذي ي�ص�أل الن��س ال�صدقة 
..................................وهو ق�در على العمل.

..................................المج�هر ب�لمع�صية وارتك�ب المنكر.

اأنتج جماًل تت�صمن اأ�ص�ليب اأمر ب�صيغتيه لخط�ب كل من:

اأبحث في �صورة لقم�ن )الآي�ت من 12 - 1٩( عن اأ�ص�ليب الأمر، 
واأبين �صيغه�، واأ�صمنه� ملف اإنج�زي.
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اأقراأُ الآية ال�ص�بقة ثم اأبحُث عن كلم�ٍت َحَوْت َهَمزاٍت في بدايته�، واأدونه� في 
الأ�صك�ل الآتية:

اأوًل

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

]�لق�س�س: 25 [

الر�صم الإمالئي
ر�صم همزة الو�صل

زائدة  همزة  الو�صل  همزة 
متحركة تقع في اأول الكلمة 
يتو�صل به� للنُّطق ب�لحرف 
لأن  يلــيــه�؛  الـــذي  الـ�ص�كــن 
تـــبــداأ  ل  الـعـربـــيــــة  الــــلــغـــة 

بحرف �صـ�كن. 

التهيئة:
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في اأثن�ء و�صل الكالم1
على ا�صتحي�ء ا�صتحي�ء

الق�ص�س
القوم

عند اأول الكالم

بب

اأاأ

جج

اأتلو الآي�ت الكريمة، ثم األحُظ ر�صم الهمزة في الكلم�ت التي كتبت 
ب�للون الأحمر.

األحُظ ُنطَق الهمزاِت في الكلم�ِت الآتيِة عنَد البدء به�، وعند و�صله� بم� 
ي الهمَزة: قبله�، ُثمَّ اأ�صمِّ

�نيً�
ث

]�لق�س�س: 20 [

]�لق�س�س: 26 [

      ]�لق�س�س: 25 [

      ]�لق�س�س: 27 [

      ]�لق�س�س: 23 [

      ]�لق�س�س: 20 [

ُ
ُ
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اأُلحُظ ر�صم الكلم�ت التي كتبت ب�للون الأحمر في المجموعة )اأ( ثم اأُحّلُل: اأوًل 

ا�صت�أِجْر ِا�ْصَت�أَْجَراُْخُرْج

اأ. اأَجُد اأنَّ هذه الكلم�ت مبدوءة بـ: ..................................
م�صبوقة  ث�نية  مرة  اأنطقه�  ثم  )اُْخُرْج(،  كلمة:  وا�صح  ب�صوت  اأْنِطُق  ب. 

ب�لف�ء )َف�ْخُرْج(.
به�،  الكالم  ابتداء  عند  النطق  في   ................................. الهمزة  اأّن  اأجد   ج. 

و................................. في النطق عند و�صل م� قبله� به�.
ُل ر�صم همزة الكلم�ت ال�ص�بقة، ف�أَجد اأنَّ الهمزة ُر�صمت على �صورة  د. اأَت�أمَّ

....................... هكذا )ا( بدون ر�صم راأ�س العين فـوقه�.

 همزة �لو�سل: 
همزٌة ُينطق به� عند ابتداء الكالم ول ُينطق به� عند و�صله بم� 

قبله�.

اأنظر اإلى الكلم�ت المبدوءة بهمزة و�صل في المجموعة )اأ(:  

اأ. م� نوع هذه الكلم�ت من حيث اأق�ص�م الكلمة؟ .................................
ب. األحـظ الفعل )اُْخُرْج(، واأُكِمُل الجدول الآتي:

اأ�صتنتج اأّن:

	

	

عدد اأحرف الم��صيم��صيهزمنهالفعل

3 )ثالثي(اُْخرْج
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ج. األحُظ الفعل )ا�صت�أَْجَر(، واأمالأ الجدول الآتي مع ال�صتر�ص�د ب�لمث�ل:

األحُظ ر�صَم الكلم�ت التي ُكتبت ب�للون الأحمر في المجموعة )ب(،   
ثم اأُحلُِّل:

�نيً�
ث

اأ. م� نوع هذه الكلم�ت من حيث اأق�ص�م الكلمة؟
.......................................................................... 

اأ�صتنتج اأّن:
همزة �لو�سل تكون في: 

اأول اأمر الفعل الثالثي.  .1

اأول اأمر الفعل الخم��صي واأول م��صيه.  .2

اأول اأمر الفعل ال�صدا�صي واأول م��صيه.  .3

الفعل الم��صي

ِائتَمَر

الأمر منهعدد اأحرفه

ِاْئـَتِمْر5 )خم��صي(

ِا�صت�أَْجَر

	

ِاْمراأتينِاْبنتيَِّا�ْصِتحي�ء
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المالأ

م�سدرهعدد اأحرفه زمنه الفعل

ِاْئتم�ر5 )خم��صي(م��ٍسِائتَمَر

ِا�ْصتحي�ء..........................................................................................

ب. األحُظ ال�صم )ا�صتحي�ء(، ثم اأمالأ الفراغ�ت الآتية مع ال�صتر�ص�د ب�لمث�ل:

اأت�أمُل ال�صمين: ِاْبنتيَّ وِاْمراأتين.  

اأ. م� المفرد منهم�؟ ..............................        ..............................    
ر منهم�؟ ..............................        .............................. ب. م� المذكَّ
ج. اأكتُب العدَد الذي دلَّ عليه ال�صم�ن: ..............................   

�لًث� األحُظ ر�صم ال�صمين اللذين ُكتب� ب�للون الأحمر في المجموعة )ج( ثم اأحلُِّل:
ث

اأ�صتنتج اأّن:

همزة �لو�سل تكون في �لأ�سماء �لآتية: 
● م�ص�در الأفع�ل الخم��صية وال�صدا�صية.

اْمراأة  ِاْمروؤ،  منهم�(،  )والمثنى  ابنة  ابن،  الآتية:  َم�عيَّة  ال�صَّ الأ�صم�ء   ●
)والمثنى منهم�(، ا�صم )والمثنى منه�( اثن�ن، اثنت�ن، ايم اهلل.

،

،

اأ. بَم بداأ ال�صم�ن؟  ..............................
ب. كيف ُر�صمت همزة )ال( التعريف في اأولهم�؟  ..............................

ج. من اأّي اأنواع الكالم ُت�صنَّف )ال( التعريف؟  ..............................

	

	

المدينة
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	  همزة الو�صل همزة ينطق به� عند ابتداء الكالم ول ينطق به� عند 
و�صله� بم� قبله�.

	  موا�صع همزة الو�صل:

اأ.  اأول اأمر الفعل الثالثي.

الأمر منه
عدد حروف الفعل

3الم��صي 2 1
اُخرج ج ر خ َخرج
ِاعلم م ل ع َعِلم

ب.  الفعل الم��صي الخم��صي، وال�صدا�صي، والأمر والم�صدر منهم�.

الم�صدر الأمر
عدد حروف الفعل

٦الم��صي 5 4 3 2 1
ِائتم�ر ِائتمْر - ر م ت ئـ ِا ِائتمَر

ِانك�ص�ر ِانك�صْر - ر �س ك ن ِا ِانك�صَر

ِا�صتئج�ر ِا�صت�أجْر ر ج اأ ت �س ِا ِا�صت�أجَر

ِا�صتفه�م ِا�صتفهْم م هـ ف ت �س ِا ِا�صتفهَم

)والمثنى من  ا�صم  ِامراأة،  ِامروؤ،  ِابنة،  ِابن،  الآتية:  َم�عيََّة  ال�صَّ الأ�صم�ء  ج. 
هذه الأ�صم�ء( ِاثنت�ن، ِاثن�ن، اَيم اهلل.

د. )ال( التعريف مثل: الكت�ب.

اأ. اأُعلِّل كت�بة الهمزة في الكلم�ت الآتية همزة و�صل:
ِا�صتغف�ر: ......................................................................
ِالَتَقى: .........................................................................
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اأ. اأدّون فعل الأمر من الأفع�ل الآتية، ثم اأبين نوع الهمزة في كل فعل:
نوع الهمزة الأمر منه الفعل

�صقى
يجزي
ق�صى
تم�صي
ي�صرع

ب. اأمالأ الفراغ�ت الآتية بكلم�ت من��صبة م�صتملة على همزة و�صل: 
1-  .................................... طم�أنينة والكذب ريبة.

2-  .................................... عن قرين ال�صوء.
3-  .................................... لوالديك.

ِامراأة: ..........................................................................
النَّ��س: .........................................................................
ِانظْر: ..........................................................................

ب. اأكمل كت�بة الجدول الآتي مع مالحظة كت�بة همزة الو�صل:

ج. اإمالء اختب�ري: اأكتب م� ُيملى علي.
...........................................................................................................................................

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

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

الم�صدر الأمر الكلمة
x الرفق

x حري�س
افتتح
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طلب المعلم اإلى طالبه كت�بة عب�راٍت، فج�ءت كت�ب�تهم ك�لآتي:  

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الر�صم الكت�بي
تكوين�ت خط الرقعة

اأوًل
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التزاَم الجل�صِة ال�صحيحة في اأثن�ء الكت�بة.  
اإبع�َد الورقِة عن العين 30�صم وجعله� م�ئلة اإلى الي�ص�ر قلياًل اأو اإلى   

      اليمين بح�صب اليد الم�صتخدمة.
الكت�بَة في مك�ن اإ�ص�ءته جيدة بحيث تكون الإ�ص�ءة من الي�ص�ر واإلى   

الخلف قلياًل.
و�صَع القلم بين ال�صب�بة والإبه�م م�صتنًدا على الو�صطى.  

ة على القلم، والبتع�د عن مقدمته؛ لئال تتلوث  َب القب�ِس ب�صدَّ تجنُّ  
الأ�ص�بع.

َب �صغِط القلِم ب�صدة على الورقة. تجنُّ  

3. اأُعلُِّل ت�صمية خّط الن�صخ بهذا ال�صم.

ي بقية الخطوط العربية التي اأعرفه�. 2. اأُ�صمِّ

ي ببع�س مميِّزات خط الن�صخ. اأذّكُر �صفِّ   
....................................................................................................................................................................

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

�نيً� اأت�أّمُل م� خّطه الطالب، واأجيُب عن الأ�صئلة الآتية:
ث

1. م� اأثُر الخّط الجميِل الَح�َصِن في النف�س؟
..............................................................................................................................

ف توجيه�ٍت ون�ص�ئَح في اأثن�ء الكت�بة. 1. اأقّدُم لمجموعتي في ال�صَّ

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

ابعً�
ر

�لًث�
ث
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اأَخت�ُر تعليًق� من بين العب�رات الآتية، واأدوُنه في الم�صتطيل بخطِّ ن�صخ جميل:  .2

 الخـطُّ للفقير م�ٌل وللغنيِّ جم�ٌل. الخـط الح�صن يزيد الحق و�صوًح�.

 اأتمنى اأن يكون خـطي جمياًل.

      ]رو�ه �لبخاري: 273[

      ]رو�ه �لبخاري: 273[
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ي الن�صخ والرقعة من حيث التكوين�ت واأ�صك�ل الحروف والت�صكيل. اأوًل اأَُق�رُن بيَن خطَّ

التكوين�ت.  	

خـّط الرقـعـةخـّط الن�صخ

خـط عمودي طويل مائل نحـو �ليمين.

...................................... األحـُظ: 

.................................................... اأر�ُصُم: 

.................................................... اأعيُد: 

خـط عمودي طويل مائل نحـو �ليمين قليًل.

...................................... األحـُظ: 

.................................................... اأر�ُصُم: 

.................................................... اأعيُد: 

خـط مقو�س �إلى �الأ�سفل مع �تجاه عقارب 
�ل�ساعة �أو عك�سها.

...................................... األحـُظ: 

.................................................... اأر�ُصُم: 

.................................................... اأعيُد: 

خـط مقو�س �إلى �الأ�سفل مع �تجاه عقارب 
�ل�ساعة �أو عك�سها.

.......................................... األحـُظ: 

........................................................ اأر�ُصُم: 

........................................................ اأعيُد: 

خـط �أفـقي.

...................................... األحـُظ: 

.................................................... اأر�ُصُم: 

.................................................... اأعيُد: 

خـط �أفـقي.

...................................... األحـُظ: 

.................................................... اأر�ُصُم: 

.................................................... اأعيُد: 
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ر�صم الحروف.  

ي الن�صخ والرقعة من حيث اأنواع الو�صالت بين الحروف. اأق�رُن بين خطَّ  

اأنواع الو�صالت:

	

مثلثة غير مطمو�صة
مدغمة

لـوزية مطمو�صة

مثلـثـة غير مطمو�صة
األفية

خـّط الن�صخ
دون طـم�سنـقـطت�ن منفردت�نحلية

حليةتحت ال�صطر�صـعود بدوران

اأ�صك�ل الحـرف الواحد

خط متوازن دون حلية
نقطت�ن مت�صلت�نراأ�س مطمو�س

نقطت�ن مت�صلت�نثالث نقط

راأ�س مطمو�س�صعود بزاوية ق�ئمة

خـّط الرقـعـة

مطمو�صة في الو�صط
مطمو�صة في البدء

مطمو�صة متطرفة

مطمو�صة منفردة
اأ�صك�ل الحـرف الواحد

�نيً�
ث

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
.................................................

خـّط الن�صخ
األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:

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

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
............................................................

خـّط الرقـعـة
األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:

...............................................
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خـّط الن�صخ

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
................................................................

خـّط الرقـعـة

األحـُظ:          اأر�ُصُم:          اأعيُد:
............................................................

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
................................................................

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
................................................................

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
................................................................

األحـُظ:          اأر�ُصُم:           اأعيُد:
..............................................................
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اأُجرَيْت لق�ءاٌت مع مجموعٍة من ال�صب�ب عن معنى الحي�ء 
وموقف اأبن�ئن� منه، فج�ءت اإج�ب�ُتهم على الّنحو الآتي:

ي�صلُح  زمٍن ل  في  ك�َن  وم�  والأحوال  الظروُف  َّرت  تغيـ لقد  الإج�بة )اأ(: 
لآخَر. نحن بح�جة اإلى الحريِة وال�صج�عِة الأدبية؛ لتحقيِق 

اآم�لن� بطرق �صتى.
نعم، المجتمع قد تغّير لكنَّ الحي�َء جوَهُره ل ي�صداأُ، ي�صدُر  الإج�بة )ب(: 

عنُه كلُّ ف�صيلٍة اأو خيٍر.
التطوراِت  مع  الآن  الحي�َة  َف�إنَّ  كبيرًة  الحي�ِء  قيمُة  ك�نْت  مهم�  الإج�بة )ج(: 
التقنّيِة وبرامِج التوا�صِل الجتم�ِعيِّ تحت�ُج اإلى الثقِة بقدراتَك 
َن من التوا�صِل مَع الآخريَن في مختلِف  وتنمية مه�راتك؛ لتتَمكَّ

وِل. الدُّ
ال�صغِر،  الفتي�ت، وُين�ص�أَْن عليه منذ  ُخلٌق ُتط�َلُب به  الحي�ُء  الإج�بة )د(: 
وهذا ل يتع�ر�ُس مَع �صخ�صي�تهن واحتي�ج�تهن، بل يزيدهنَّ 

جم�ًل.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

التوا�صل ال�صفهي
مه�رات الحوار

عبدالعزيز  الملك  مركز  اأن�صئ 
للــحــوار الــوطـنــي عــ�م 1424هـ، 
وهـــو مـركــز وطنّي يعمــل عــلـى 
ليجعله�  الحــوار،  ثق�فــة  ن�صــر 
اأ�صلوًب� للحي�ة، ومعي�ًرا لل�صلوك 
الـــــــفـــرد  مــــ�صتـــوى  عـــلى  الــعــ�م 

والمجتمع.
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اأي هذه الآراء ج�ء بم� اأمر به النَّ�س القراآني؟ اأعلُِّل اإج�بتي.  

اأح�صُر عدد ال�صتج�ب�ت واأَُوزُِّعه� على جدول الن�صب الآتي:  

اأتح�وُر مع مجموعتي حول الإج�ب�ت ال�ص�بقة؛ لتدوين ملحوظ�تن�   
في الجدول الآتي:

عدد غير الموافقينعدد الموافقينالإجابة
اأ

ب
ج
د

ُن في اله�م�س نق�ط التف�ق والختالف  بعد من�ق�صة الآراء ال�ص�بقة، اأدوِّ  
بيــن المجموعــ�ت، والنقــ�ط التي ل عالقة له� ب�لمو�صــوع ب�لإف�دة من 

الت�صنيف الآتي:

نقاط ل عالقة لها بالمو�سوعنقاط الختالفنقاط التفاق
	اأوًل
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اتخذ الحوار في الن�ّس القراآني �صكل:  .1

ب  �صوؤاٍل وجواٍب فقط. اأ  ندوٍة مفتـوحٍة.   

د  َجَدٍل. ج  من�ق�صٍة.    

ج�ءت العب�رات الحوارية في الن�ّس القراآني:  .2

ج  متراوحًة بين الطويلة والق�صيرة. ب  ق�صيرًة.  اأ  طويلًة. 

تتَّ�صُم لغة الحوار بـ:  .3

ب  ِقـ�َصر العب�رِة. اأ  الدقِة والو�صوِح. 

د  م� تقّدَم جميعُه. ب، نهي،...(.    ع الأ�ص�ليب )ا�صتفه�م، تعجُّ ج  تنوُّ

اأ�صتخل�ُس مع من بجواري ِمَن الق�صِة القراآنيِة في �صورة) الق�ص�س(:  

اأخت�ُر الإج�بَة المن��صبَة بر�صم دائرٍة حوَله�:  

المو�صــــــــــــــــــــــوعالمو�صــــــــــــــــــــــوع
و اأ�صب�ب عدم تمكنهم� من ال�صقي.مو�صى 

و

و

و

ا�صتئج�ر مو�صى  لخدمة ال�صيخ وبن�ته.

مو�صى 

ال�صيخ

اإحدى البنتين

طرفي الحوارطرفي الحوار

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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اأرتُِّب اأحداَث الحواِر الق�ص�صيِّ وفَق ت�صل�صله� في الآي�ت الكريمة.  .2

اأ�صتبعُد الإج�بَة الخط�أ بو�صع اإ�ص�رة ) ( اأم�َمه�.  .1

الُحجُة التي اعتمَدْت عليه� الفت�ُة في ا�صتئج�ر مو�صى ‹ هي:  
. الراأُي ال�صخـ�صيُّ  
كبُر �ِصنِّ والده�.  

المنطُق بدليل �صقيه له� وم�صيِه اأم�مه�.  
تعتمُد اإج�بُة كلِّ طرٍف في الحواِر على الحجِة والدليِل بهدِف:  

احتراِم الآخريَن.  
فر�ِس الراأي وال�صلطِة.  

الإقن�ِع والت�أثيِر.  

ذكر المراأتين عدَم تمكنهم� مَن ال�ّصق�ية.

�َصْرد مو�صى ‹ ق�صته على ال�صيِخ.

اإبالغ مو�صى ‹ رغبة ال�صيِخ في مق�بلته.

اإبرام العقِد بينهم� والر�ص� ب�صروطه.

رغبة ال�صيخ في اإنك�ح مو�صى ‹ اإحدى ابنتيه.

اقتراح البنة على اأبيه� ا�صتئج�ر مو�صى‹.

�صوؤال مو�صى ‹ عن ح�ل المراأتيِن.
ابعً�

ر

�أ

ب

1
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اأ�صتكمُل اأن� ومجموعتي الخ�ص�ئ�َس الفنِّية لمه�رة الحواِر، مع ال�صتف�دة مم�   
بين الأقوا�ِس.

مْن اأ�ص�ليب التربيِة الموؤثرِة والف�علة التي اعتمَد عليه� القراآُن الكريُم   
في تربية الإن�ص�ن الم�صلم:

       اأ. الرتغيُب والرتهيُب.   ب. �صرُب الأمث�ِل.
م جميعه. ة.       د. م� تقدَّ        ج. الق�صّ

1. يتن�ول الحوار مو�صوًع� واحًدا ذا هدٍف محدٍد. )المو�صوع(

2. ..........................................................................................................  )لغة الحوار(
3. ..............................................................................................                       )عب�راته واأ�ص�ليبه(

اإلى  المف�جئ  النتق�ل  وعدم  الحديث،  لمجرى  المنطقّي  الت�صل�صُل   .4

مو�صوع اآخر. )الترتيب(

5..................................................................................................... )و�ص�ئل الت�أثير(

م�ًص�
خ�

اأخت�ُر الإج�بَة المن��صبَة ِمْن بين ِ الخي�راِت الآتية: اأوًل 

	

ِمْن اأهداِف عر�ِس الق�صة: 	

        اأ.  اأخُذ العظِة والعربة.   ب. غر�ُس الأخالق والقيم الرفيعة.
ُج من ال�صهِل اإىل ال�صعب.   د. م� ورد يف )اأ+ب(.        ج. التدرُّ
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َم البي�نّي الآتي في �صوء م� در�صُتُه ِمْن �صورة )الق�َص�س(: اأُكِمُل المنظِّ  .1

�صل�صلة من 
الأحداث 
الجزئية 
المرئية، 

منه�:

عن��صره�

مو�صى

ال�صيخ

البنت�ن

ة( ن في الآي�ت )الق�صّ الفّن الُم�صمَّ

الزم�ن

م�ء مدين

الُعـْقدة

�نيً�
ث
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� ي�أتي: اأر�صُم دائرًة حوَل الإج�بِة ال�صحيحِة ممَّ  .2

ِا�صتدَّ الأمُر على مو�صى  وازداَد تعـقيًدا عندم�:  

1.   ق�لِت المراأت�ن: جئن� ن�صقي ا�صطراًرا واأبون� �صيخ كبير.
2.   خرَج من المدينة خ�ئًف� يترّقب.

ـى اإلى الظلِّ وا�صترحم اهلل. 3.   تولَّ

اأمالأ الفراَغ ِبعب�رتين من��صبتين. �لًث�    1. 
ث

بد�أْت خاتمة �لق�سِة في �الآياِت �لمذكورة
بـ .........................................................................................................................................

و�نتَهْت بـ ............................................................................................................................

الُعقدَة: هي �لتي تت�سابُك 
عندها �الأحد�ُث حتى ت�سَل 

�إلى �لذروِة، ثم تتدرُج في 
�لحلِّ �إلى �لنهايِة.

اأَعلُم اأّن :

اأكتب ت�أمالتي حول نه�ية ق�صة مو�صى  .  .3

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

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

..............................................................................................................................................................                 
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، على غرار المث�ل الآتي: 2. اأُعبُِّر َعْن خ�تمِة هذه الق�صة بحديٍث نبويٍّ اأو بيٍت �صعريٍّ

ـل اإلى اأنواع النه�ي�ت الق�َص�صيَّة: ابعً�  اأ�صتعيُن ب�لمنّظِم البي�ني الآتي؛ لأتو�صَّ
ر

ال�صبر مفت�ح الفرج

حديث نبوي

َمَثل

بيت �صعري

الخي�لالتوقع�تالم�ص�عر

محزنة

مف�جئة

نه�ية الق�صة

خي�لية )غريبة(

يالحظ على بع�س الن��س اإخالفهم للوعد وعدم حر�صهم على الوقت.
اأنفذ مع من بجواري داخل الف�صل حواًرا عن الراأي ال�ص�بق مع ال�صتع�نة ب�لعب�رات الآتية:
َث َكـَذب، واإذا اوؤتـمـن َخـ�ن واإذا َوَعــد   اأ. ق�ل � :»اآية المــنـ�فــق ثــالث: اإذا حـدَّ

      اأَْخلف«  ]رو�ه �لبخاري: 33[.
ب. الت�أخر في المجيء للم�صيف. 

 ج. الت�أخر في اإرج�ع الكتب الم�صتع�رة.
  د. اإ�ص�عة اأوق�ت الآخرين.

اأَعلُم اأّن :

نهاية �لق�سة ترتبط 
بال�سخ�سيات �لرئي�سة فيها 

و�الأحد�ث و�لعقدة.
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1. ابت�صم الطفل ودع� لل�صبي؛ لأنَّ ال�صبي ...................................................................

 2. ا�صت�ء الطفل؛ لأنَّ ال�صبي ..........................................................................................

اأ�ص�هُد ال�صور في المجموعتين الآتيتين مع الت�أمل في ت�صرف ال�صبيين، ثم اأمالأ  اأوًل 

الفراغين:

اأبيُن موقفي من ت�صرف ال�صبيين م�صتخدًم� األف�ًظ� انطب�عية.  

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

ــَدَقــــة �صَ
التهيئة:

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

�نيً�
ث

الألف�ظ النطب�عية 
ت�صتخدم للتعبير عن ردود 
اأفع�ل ُتج�ه مواقـف معينة 

مثل:�صيئ، جيد، ح�صن، 
رائع، غير مقبول، لطيف، 

مقبول.
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اأَعلُم اأّن :

من اآداب ال�صتم�ع:
 �الإن�سات.

 �لنظر �إلى �لمتحدث.
 �إظهار ملمح �لفهم.

 عدم �لمقاطعة. 
 �ال�ستجابة للمتحدث 

    و�لتفاعل معه.

اأعيُد حك�ية الق�صة التي حواه� الن�س.  

( اأم�م الإج�بة ال�صحيحة. اأر�صم عالمة )  

اأ�صتمُع اإلى ن�س )�صدقة(، ثم اأجيُب عن الأ�صئلة الآتية:)✽(

1. الأدب نوع�ن: �صعر ونثر، والن�س الذي �صمعته:         نثر       �سعر
ى:  2. حـوى الن�س الذي ا�صتمعت اإليه �صخ�صي�ٍت واأحداًث� ومك�ًن�، وُي�صمَّ

 ق�سة          ر�سالة عتاب           خـطبة
 3. الأ�صلوب الذي ا�صتخدمه الراوي مع البنت حينم� ق�ل: 

 )ارجـعي ي� بنتي ه�تي طبًق� واأربعة �صحوٍن �صغ�ر( هو اأ�صلوب:
   نهي         �أمر     ��ستفهام

 4. مك�ن هذه الأحداث:
   مدر�سة     مكتبة     منزل �سعبي �سغير    منزل فـخم كبير

اأ�صمي �صخ�صي�ت الن�ّس.  
اأوًل

�نيً�
ث

�لثً�
ث

1

3

2

4

5

)✽( يحل �لطالب �الأن�سطة بمفرده خلل زمن محدد لتنمية مهارة �ال�ستماع.
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ُِّن ال�صخ�صي�ت المختفية. اأُبيـ  

اأمالأ الجدول الآتي:  

ُِّن ذلك. يرى الراوي اأن ال�صدقة من النف�س تختلف عن ال�صدقة من الم�ل، اأبيـ  

الراأي في الموقفال�صلوك الم�صتنتج الموقف الرئي�س ال�صخ�صية 

ة  ......................................................................................................�لَجدَّ

.......................................................................................................�لبنت 

......................................................................................................�لر�وي

اأوًل
�نيً�

ث
�لثً�

ث

ال�صدقة من النف�س:ال�صدقة من الم�ل:

ال�صخـ�صي�ت المختـفية:

1

3

2

اأ�صتمع مرة اأخرى،
واأفكر

اأَعلُم اأّن :

 ال�صخ�صية المختفية: 
هي �لتي َوَرد ذكرها في 

�لن�ّس دون �أن تمار�س 
�أدو�ًر� في �الأحد�ث.
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هل يمكن اأْن تكوَن ال�صدقُة ب�لري�ل اأف�صَل من ال�صدقة ب�لري�لين؟   
اأُبيُِّن ذلك مع ال�صت�صه�د بمث�ل من الواقع.

اأبـيُِّن راأيي في كلمة )َرَمت( من حيث دللته�، والأثر الذي تتركه في النف�س.  

اأو�صح القيمة الب�رزة في الن�ّس. د�صً� 
�ص�

م�صً�
خ�

ابعً�
ر
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    امل�صدر: كت�ب اأدب الدني� والدين لأبي احل�صن علي بن حممد امل�وردي، درا�صة وحتقيق: م�صطفى عبد الق�در عط� )بت�صرف(.

 � اإخـال�صً الـعـهـِد  ـ�ِدَق  �صَ ُتْك�ِصـُب  لأنـه�  الأُْلفـِة؛  اأ�صبـ�ِب  مْن  ب�لـمـودِة  المـوؤاخـ�ُة 

الألفِة؛  مراتِب  اأعلَى  َوهَذا  ومح�م�ًة،  وف�ًء  الُم�ص�ف�ِة  بخلو�ِس  وُتحِدُث  وُم�ص�ف�ًة، 

بيَن   � اهلِل  ر�صوُل  اآخى  ولذلَك  الخيِر،  على  متع�ون�ِن  متح�ب�ِن  ف�لمت�آخي�ِن 

�صــبــح�نـــه  يـــقـــوُل  وتـنــ��صـُرُهم،  تــ�ص�فُرُهــم  ويقــَوى  األفـُتــُهــم،  لــتـزيــَد  اأ�صح�ِبِه 

وتــــعــــــ�لــــى: �

                                                  �]�لكهف: 28[، وعــْن اأبــي مـــو�صى الأ�صـــعــري › ق�َل: ق�َل 
ا« ]�أخرجه �لبخاري: 6026[. ه بع�سً ر�صوُل اهلل �: »�لموؤمُن للموؤمِن كالبنياِن ي�سدُّ بع�سُ

والفطُن اإذا عزَم على ا�صطف�ِء الإخواِن �َصَبَر اأحواَلهم قبَل اإخ�ئهم، ف�لأحواُل 
الوحدُة  َتبَعُثه  َتْخُبر. ول  ا�ْصُبْر  الحكم�ُء:  اأ�صح�ِبه�، كم� يقوُل  دليٌل على مكنون�ِت 
ِع، ف�لملَُق م�ص�يُد  على الإقداِم قبَل الخبرِة، ول ح�صُن الظِن على الغتراِر ب�لت�صنُّ
مْن  ل  فعِله،  مْن  الرجَل  اعرف  الحكم�ُء:  ق�لِت  الِفَطِن،  تدلي�ُس  والنف�ُق  العقوِل، 
كالِمه، واعرْف محبَته من عيِنه، ل من ل�ص�ِنه؛ لذلَك لزَم اأن يتحرَر الحري�ُس من 
دخالِء اأهِل ال�صوِء، ويج�نَب اأهَل الريِب، ليكوَن موفوَر الِعْر�س، �صليَم الغيِب كم� ق�َل 

مة: ذو الرُّ
األم تَر اأن الم�َء يخُبُث َطعُمُه                  واإن ك�َن لوُن الم�ِء اأبي�َس �ص�في�

الأخّوة موا�صف�ت ومتطلب�ت

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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لذلَك لبّد اأْن يكوَن ال�ص�حُب محموَد الأخالِق، مر�صيَّ الِفَع�ِل، موؤثًرا للخيِر، 

الأخالَق، ول خيَر في مودٍة  العداَء وتف�صُد  ُتك�ِصُب  ال�صريِر  ف�إّن مودَة   ، لل�صرِّ ك�رًه� 

� وتع�لـى:  �صبحـ�نه  يقـوُل  ومـالمـًة  مذمـًة  وتورُث  عداوًة  تجلُب 

� ]الزخرف:٦7[.
ربم�  لك�َن  اتفقوا  لو  بْل  راَم متعذًرا،  اأحواُل جميعهم،  تتفُق  اإخواًن�  َراَم  ومن 

وقَع به خلٌل في نظ�ِمه، اإذ لي�َس الواحُد من الإخواِن يمكُن ال�صتع�نُة به في كِل ح�ٍل، 

ول المجبولوَن على الخلِق الواحِد ق�دروَن على الت�صرِف في جميِع الأموِر، واإنم� 

ب�لختالِف يكوُن الئتالُف.

ول ينبغي اأْن يزهَد الأُخ في اأخيه لخلٍق اأو خلقين ينكُرهم� منه اإذا ر�صَي �ص�ئَر 

اأخالِقه، ف�لح�صن�ُت م�حي�ٌت لل�صيئ�ِت، لأنَّ الي�صيَر مغفوٌر والكم�َل ُمْعِوٌز، وح�صُبك 

اأن يكوَن لَك من اأخيك اأكثُره.

يقول الن�بغة الذبي�ني:

ول�صَت بم�صتبٍق اأًخ� ل تُلّمُه                  على �َصَعٍث اأيُّ الرج�ِل المهذُب؟

اَفى �أي بادله �لمودة و�لإخاء. ُم�سافاة: م�سدر �سَ
بخلو�س: نقاء.

�لَفِطن: �لحاذق �لماهر.
مكنونات: خبايا.

تبعثه: تدفعه.
�لت�سنع: �إظهار ما يخالف �لحقيقة.

�أهل �لريب: �أهل �ل�سك.
موفور �لعر�س: تام �لح�سب.

متعذًر�: ل يمكن بلوغه.
�لمجبولون: �لمفطورون على طبع و�حد.

مع�ني المفردات:
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1. كلمة بمعنى )الت�صليل(.

2. كلمة بمعنى )النخداع(.
3. كلمة بمعنى )رغب في ال�صيء(.

4. كلمة بمعنى )الود واللطف ال�صديد(.
5. كلمة بمعنى )م� تفرق من الأمور(.

اأبحُث في المربع�ت اأفقيًّ� عن:  

اأخت�ُر المعنى المن��صب للكلم�ت الآتية:  

اأقراأُ الن�س مدة ثالث دق�ئق، مع مراع�ة مه�رات القراءة ال�ص�متة؛ لتنفيذ الن�ص�ط�ت 
الآتية:

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ر�رتغ�ل�
قلمل�

�سيلدتل�
ثع�س

م�ر

اأوًل

�نيً�
ث

ت�ص�فرهم:

تك�ثرهم.
تع�ونهم.
تن�وبهم.

َبَر اأحوالهم:1 �َصَ

اختبرهم.
�صكرهم.

احتملهم.

ُمْعِوز:2

مفترق.
منقطع.
مفتقر.

3

اأعلُم اأّن

من اأ�ص�س القراءة ال�ص�متة: 
 تجنب �لهم�س. 
 تجنب �لتلفظ.

 تجنب تحريك �ل�سفاه. 
د.   �اللتز�م بالوقت �لمحدَّ

 و�سع خـطوط بقلم �لر�سا�س
   تحت �الألفاظ �لجديدة.

ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ
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الأفك�ر الرئي�صة:

الختب�ر قبل الختي�ر.
موا�صف�ت ال�ص�حب.
الألفة في الموؤاخ�ة.

في الختالف ائتالف.

ِلَم ك�ن لالإخ�ء اأهمية في الإ�صالم؟   
..................................................................................... 

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

م�ذا تفهم من عنوان الَن�ّس؟   
..................................................................................... 

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

اأعِط كل فكرة رئي�صة مم� ي�أتي الرقم المن��صب له� بح�صب وروده� في الن�س.  

في قوله: )ول تبعث الوحدة على الإقدام قبل الخبرة( عّم ينهى الك�تب في   
 هذه العب�رة؟

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

ق�ل الن�بغة الذبي�ني:    
ّ الرج�ِل المهّذُب؟ ُه                           على �َصعٍث اأيُّ      ول�صَت بم�صتبٍق اأًخ� ل تُلمُّ

ُه على �صَعٍث؟ 1. م�ذا يعني ال�ص�عر بقوله: ول�صت بم�صتبٍق اأًخ� ل تُلمُّ
......................................................................................................................................

2. هل يريد ال�ص�عر اإج�بة على �صوؤال )اأيُّ الرج�ل المهّذُب؟(؟ وم� غر�صه من 
ذلك؟

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

م�صً�
خ�

ابعً�
ر

اأوًل
�نيً�

ث

�لثً�
ث
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1. ق�ل ذو الّرمة:
 األم تَر اأن الم�َء يْخُبُث َطعُمُه                      واإن ك�َن لوُن الم�ِء اأبي�َس �ص�فَي�

م� الرابط بين هذا البيت والفقرة التي ورد فيه�؟
....................................................................................................................................................................................

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

3. )ول ينبغي اأن يزهد الأخ في اأخيه لخلق اأو خلقين ينكرهم� ، اإذا ر�صي �ص�ئر اأخالقه(
ح المق�صود ب�لعب�رة ال�ص�بقة.  اأو�صّ

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

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

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

د اأهم �صف�ت من نخت�ر م�ص�حبته. 2. اأتع�ون مع من بجواري، واأحدِّ
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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اأعلُم اأّن

من مه�رات القراءة الجهرية:
 جودة �لنطق.

 تمثيل �لمعنى في 
غير تكلف.

 �لوقـف �لمنا�سب عند علمات 
�لترقيم.

 �ل�سرعة �لملئمة  للفهم و�الإفـهام.
 �ل�سبط بال�سكل.

املراجع املقرتحة:املراجع املقرتحة:
»ال�سيرة النبوية« البن 

ه�سام.
»الرحيق المختوم« 

للمباركفوري.

اأقراأُ المقطع الآتي قراءة جهرية �صحيحة.

اأحواُل جميعهم، راَم متعذًرا، بْل لو اتفقوا لك�َن  اإخواًن� تتفُق  َراَم  ومن 
اإذ لي�َس الواحُد من الإخواِن يمكُن ال�صتع�نُة  ربم� وقَع به خلٌل في نظ�ِمه، 
به في كِل ح�ٍل، ول المجبولوَن على الخلِق الواحِد ق�دروَن على الت�صرِف في 

جميِع الأموِر، واإنم� ب�لختالِف يكوُن الئتالُف.

�ُس اأفك�ًرا وجدته� في الن�س. اأَُلخِّ

اأخت�ُر مو�صوًع� واحًدا مم� ي�أتي، واأ�صمنه ملف اإنج�زي.

حديث يدّل على محبة الر�صول � لالأن�ص�ر.

اأخت�ر ُخلًق� من اأخالق الإ�صالم غير م� ُذكر في الن�س واأبحث فيه مع 
ال�صتدلل عليه من القراآن الكريم وال�صنة النبوية.

اأ�صتثمر

اأوًل
�نيً�

ث

اأفك�ر الن�س

موا�صف�ت ال�ص�حب
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الكلم�ت )مودة، المودة، مودة اللئيم( اأيه� دّلت على معّين؟ )...........................(. 1
ال�صم الذي ل يدل على معين ي�صّمى )...............................( وال�صم الذي يدل . 2

على معين ُي�صّمى )...............................(
)مودة اللئيم( دّلت على معين لأنه� )...............................(. 3
)المودة( دّلت على معين لأنه� )...............................(. 4
في المث�ل الرابع دلت الكلم�ت )هذه، هي، الذي( على معين. فم�ذا ن�صمي . 5

هذه الكلم�ت؟ )...............................(
في المث�ل الخ�م�س دّلت )مكة، اأبو بكر، عمر( على اأ�صم�ء لأم�كن واأ�صخ��س . ٦

معينين. فم�ذا ن�صمي هذه الكلم�ت؟ )...............................(
م�ذا ن�صمي هذه الكلم�ت )اأن�، هو، هي، نحن(؟ )...............................(. 7
وم�ذا ن�صمي )الذي، التي، اللذان، اللت�ن، الذين، الالتي(؟ )...........................(. ٨
)هذه، . ٩ الكلم�ت  هذه  ن�صمي  فم�ذا  الإ�صالم،  تع�ليم  اإلى  ت�صير  )هذه(  كلمة 

هذا، هذان، هوؤلء(؟ )...............................(
)محمد، ف�طمة( اأ�صم�ء اأ�صخ��س معينين، م�ذا ن�صمي هذه الأ�صم�ء؟. 10
م�ذا نطلق على الأ�صم�ء التي تدل على �صيء معين؟ )...............................(. 11

ل خير في مودة تجلب عداوة.. 1
لخير في المودة التي تجلب عداوة.. 2
لخير في مودة اللئيم التي تجلب العداوة.. 3
هذه هي تع�ليم الإ�صالم الذي جمع مك�رم الأخالق.. 4
بداأ الإ�صالم في مكة وفيه� اأ�صلم كب�ر ال�صح�بة ك�أبي بكر وعمر  .. 5

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
ال�صنف اللغوي

النكرة والمعرفة

الدرو�س اللغوية
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اأ.   ال�صم ينق�صم من حيث مدلوله اإلى:

1. نكرة: وهو م� دل على �صيء اأو �صخ�س غير ُمعيَّن.

2. معرفة: وهو م� دل على �صيء اأو �صخ�س ُمعيَّن.

ب.   من اأنواع المع�رف:

1. العلم.

2. اأ�صم�ء الإ�ص�رة.

3. ال�صم�ئر.

4. المعرف بـ )ال(.

5. الأ�صم�ء المو�صولة.

٦. المعرف ب�لإ�ص�فة.

ُتعدُّ ال�صم�ئر من 
المع�رف؛ لأنه� لم 

ُت�صمر اإل بعد اأن ُعرفت، 
فعندم� ي�ص�ألك المعلم: 
 : هل كتبت الدر�س؟ فتردُّ
نعم كتبته. ف�لمالحظ 
هن� اأن اله�ء في كلمة 

)كتبته( لم ن�صمره� اإل 
بعد اأن عرفت اأنه� هي 

الدر�س.
� ُتعدُّ الأ�صم�ء  اأي�صً

المو�صولة من المع�رف؛ 
لأنه� اأ�صم�ء و�صعت 

لمعين بوا�صطة جملة 
تت�صل به� ت�صمى �صلة 
المو�صول، مثل: ج�ء 

الذي اأكرمك.
1.  اأقراأ الفقرة الآتية، ثم اأ�صتخرج منه� المع�رف والنكرات:

    اإنَّ اأي فرد في المجتمع الم�صلم الحق َلُيِح�سُّ في اأعم�قه اأنه مح��صب على كل كلمة 

بقول  عماًل  وتعبيراته،  اأع�ص�به  في  والتحكم  انفع�له،  ل�صبط  مدعوٌّ  فهو  به�،  ه  يتفوَّ

الر�صول الكريم � : »الم�صلم من �صلم الم�صلمون من ل�ص�نه ويده« ]رواه البخ�ري:10[.

المع�رف: ................................................................................................................

النكرات: ..................................................................................................................
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و�صبب  ال�صم�ئر،  اأنــواع  عــن:  لأبحث  العنكبوتية  ال�صبكة  اإلــى  اأعــود 
ت�صميته� بهذا ال�صم واأ�صمنه� ملف اإنج�زي.

اأقرا الن�س ثم اأكمل الجدول بكلم�ت وفق المطلوب:
    الإح�ص�ن اإلى الج�ر �صعوٌر اأ�صيٌل عميٌق في وجدان الم�صلم ال�ص�دق، و�صفة 
مميزة له عند اهلل والن��س، ذلك اأنَّ الم�صلَم الحقَّ الواعي هو الذي َنَهل من منبع 
الإ�صالم، وخ�لطْت قلَبه �صم�حُة هذه التع�ليم، فهذا عبد اهلل بن عمر -›- 
تذبح له �ص�ٌة في�ص�أل غالمه: اأهديَت لج�رن� اليهودي؟  اأهديَت لج�رن� اليهودي؟ 
يني ب�لج�ر حتى ظننُت  ف�إني �صمعُت ر�صوَل اهلل � يقول: »م� زال جبريُل ُيو�صِ

اأنَّه �َصُيورِّثه« ]رواه اأبو داود:5152[.

النكرة ال�صمير ا�صم الإ�ص�رة المعرف بـ )ال( الَعلَم
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اأ�صترجُع م� در�صتُه في اْلمرحلة البتدائيَِّة؛ لإكم�ل فراغ�ت ال�صكل الآتي:

نَة في التراكيب الآتيِة لأجيَب وفَق المطلوِب: ُل الكلم�ت اْلملوَّ 1. اأت�أمَّ

2. ب�أيِّ نوٍع ِمْن اأق�ص�ِم الكلمِة بداأِت اْلجمُل ال�ص�بقُة؟

جملٌة فعليٌَّةجملٌة ا�صميٌَّة

تبداأ بـــــــ

تتكون من:

 الملُق م�ص�يُد العقول.

 ف�لأحواُل دليٌل على مكنون�ت اأ�صح�به�.

 الح�صن�ت م�حي�ت لل�صيئ�ت.

 ول المجبولون على الخلق الواحد ق�درون على الت�صرف في جميع الأمور.

 المت�آخي�ن متح�ب�ن.

 الم�صلم اأخو الم�صلم.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الوظيفة النحوية
المبتداأ والخبر

الجملة الأ�ص��صّية

ومن الأمثلة عليهم�

تبداأ بـــــــ

.................... + ....................
تتكون من:

.................... + ....................

اأوًل
اأعلم اأن

�ال�سَم �لو�رَد في بد�ية �ْلجمِل 
ى مبتد�أً. �ل�سابقِة ي�سمَّ

التهيئة:
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د من كل جملة الكلمة التي اأ�ص�فت معنى للمبتداأ اأو حكًم� عليه: 3. اأحدِّ

اأعلُم اأّن

�للفظ �لذي ُيِتمُّ معًنى مع 
�لمبتد�أ �أو يحكم عليه ُي�سمى 

خبًر�.

اأعلُم اأّن

 �ال�سم ينق�سم من حيث �لعدد �إلى: 
مفرد، مثنى، جمع. 

وينق�سم �لجمع �إلى ثلثة �أق�سام:
موؤنث  وجمع  �سالم،  مذكر  جمع 

�سالم، و جمع تك�سير.

الم�صلمون �ص�دقون.

الم�صلمون ال�ص�دقون محبوبون.

ل الكلمتين الملونتين، اأيهم� وقعت خبًرا؟ مع التعليل. اأت�أمَّ

      وهي عالمة رفع ............... 
   تلحُق اآخر ال�صِم المعرب 
  )المفرد،...............................،

)....................................              

 وهي عالمُة رفع ............ 
تلحُق اآخَر ال�صم 
المعرب )..............(

 وهي عالمة رفع ............... 
تلحُق اآخـر ال�صِم المعرب 

)..............،.................(

الواو

الألف

ة  ال�صمَّ

عالم�ت رفـِع الأ�صمــ�ِء
)الأ�صليَّة والفـرعيَّة(.

اأت�أمل الجمل الآتية، ثمَّ اأتع�ون مع مجموعتي ل�صتنت�ج عالم�ت رفع 
المبتداأ والخبر، وملء)�صجرة الذاكرة(:

�نيً�
ث

الع�ِلُم م�صهوٌر- العلم�ُء م�صهورون.- الع�لم�ُت م�صهوراٌت.
الع�لم�ن م�صهوران -  الع�لمون م�صهورون- اأخوك ع�لٌم

اأعلُم اأّن

في �لعربيَّة خم�سة �أ�سماء 
مفردة وهي:

)�أبو، �أخو، حمو، ذو، فو( 
تكون علمة �إعر�بها �لو�و 

في حالة �لرفع وهي علمة 
�إعر�ب فرعية.
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- الجملة ال�صمية تتكون من ركنين اأ�ص��صيين هم�: المبتداأ والخبر.
- المبتداأ هو ال�صم الذي تبداأ به الجملة.

.� - الخبر هو ال�صم الذي يخبر به عن المبتداأ ويفيد معه معًنى ت�مًّ
- المبتداأ والخبر مرفوع�ن دائًم�.

عالم�ت الرفع هي: 
1-  ال�صمة اإذا ك�ن ال�صم مفرًدا، اأو جمع تك�صير، اأو جمع موؤنث �ص�لًم�.

2-  الألف اإذا ك�ن ال�صم مثنى.
3- الواو اإذا ك�ن ال�صم جمع مذكر �ص�لًم�، اأو من الأ�صم�ء الخم�صة.

َة المعنى ب��صتخداِم المبتداأ والخبر، وفَق المطلوِب. اأُنتُج ُجَماًل ا�صميًَّة ت�مَّ اأوًل 

المبتداأ جمع مذكر �ص�لم

المبتداأ جمع تك�صير

المبتداأ مثنًّى موؤنَّث

المبتداأ )اأبو(

المبتداأ جمع موؤنَّث �ص�لم
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اأثنِّي ركني الُجَمل ال�صمية الآتية، ثم اأجمعهم� جمًع� من��صًب�، مع �صبطهم�  �نيً� 
ث

بعالمة الإعراب ال�صحيحة.

الم�صلُم محبٌّ هلل.    .............................................. ، ..............................................  -1
الموؤمن �ص�كٌر ربَّه.   .............................................. ، ..............................................  -2
الظ�لم مكروه.         .............................................. ، ..............................................  -3
ال�ص�برة م�أجورة.     .............................................. ، ..............................................  -4

1. اأ�صتفيد من النموذج المعرب: الح�صن�ُت م�حي�ٌت لل�صيئ�ِت.

اإعرابه� الكلمة
مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�صمة الظ�هرة على اآخره. الح�صن�ُت

خبر مرفوع وعالمة رفعه ال�صمة الظ�هرة على اآخره. م�حي�ٌت
الالم حرف جر مبني على الك�صر، ل محل له من الإعراب 
الك�صرة  جره  وعالمة  ب�لالم  مجرور  ا�صم  وال�صيئ�ت: 

الظ�هرة تحت اآخره.
لل�صيئ�ِت

2. اأ�ص�رك في الإعراب:»الق��صي�ن من�صف�ن«.

اإعرابه� الكلمة
مبتداأ ............................................ وعالمة رفعه ................................

لأنه ...........................
الق��صي�ن

......................................... مرفوع  وعالمة رفعه ............................... 
لأنه ...........................

من�صف�ن
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ع�لج  ولذا  ب�لأْمن،  ع�بثون  والمجرمون  المجتمع�ت،  كلِّ  َمْطلب  الأمن      

ع�دلة،  ال�صريعة  ف�أحك�م  الب�صري،  والنحراف  الجريمة  اأ�صك�ل  كلَّ  الإ�صالُم 

وقد و�صعت عقوب�ٍت رادعًة، و�صوابط دقيقة لكل عقوبة.

اأ�صتخرج من القطعة ال�ص�بقة الآتي:

1. مبتداأ جمع تك�صير: .................................................................................................. 

2. مبتداأ جمع مذكر �ص�لًم�: ......................................................................................

ًرا: .................................................................................................. 3. خبًرا مفرًدا مَذكَّ

4. خبًرا مفرًدا موؤنًَّث�: ....................................................................................................

5. خبًرا جمع مذكر �ص�لًم�: .........................................................................................

3.  اأعرب م� ي�أتي: الم�صلم اأخو الم�صلم.

اإعرابه� الكلمة

...................................................................................................................... الم�صلم

...................................................................................................................... اأخو

...................................................................................................................... الم�صلم
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كت�بة نه�ية مغ�يرة لق�صة.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الــتـوا�صـل الكـتـ�بـي

الري�ل الف�صي 
ِتِه اأن ُيلِقَي نظرًة     ك�َن الوقُت ع�صًرا عندم� غ�دَر العمُّ حمزُة دك�َنه، وفي نيَّ
ف�أ�صبَح  الأي�م،  تلك  ُجدَة  مين�ِء  في  اأُن�ِصئ  الذي  الجديِد  الج�صِر  على  ع�برًة 

مو�صوَع حديِث زب�ِئِنِه الكراِم.
   ك�ن الجو رطًب� ولكن الن�صم�ِت الب�ردَة �صجعت العمَّ حمزَة على الُم�صي في �صيرِه 
على الج�صر اإلى اأن اأ�صرف على نه�يته، وهن�ك �ص�هَد بع�َس الن��ِس َيِقُفوَن عند 
ُحوَن بين فترٍة  ح�فِة الج�صِر وهم ينظرون الى الجهِة العميقِة من البحِر، وُيلَوِّ
�صبيًّ� �صغيًرا ل  �ص�هد  اقترَب منهم،   � ولمَّ ُهت�ُفهم،  فيتع�لى  ب�أيديهم،  واأخرى 
يتعدى الت��صعَة من عمِرِه ، �صئيَل البنيِة، وهو يتق�فُز في الم�ِء مم�صًك� ب�لقطعِة 

النقديِة التي ك�نت ُتلقى اإليه، فيتع�لى هت�ُف المتفرجين وت�صفيُقُهم له.
   ولكنَّ العمَّ حمزَة لم يعجبه هذا النوع من الت�صلية. فن�دى ال�صبي ط�لًب� منه 
ال�صعوَد اإليه، ولم يم�ِس غيُر لحظ�ٍت حتى وقف ال�صبيُّ اأم�مه، فه�له م� راأى 
، وَرَبَت على راأ�صه، وح�ول اأن  على ق�صم�ِت وجِهِه من بوؤ�س، ف�حت�صن ال�صبيَّ
بَب الذي َدَفعه لعمل ذلك، ولكنَّ ال�صبيَّ لم ينطق بكلمٍة واحدٍة،  يعرَف منه ال�صَّ
مم العمُّ حمزة  بل دفَن راأ�َصُه في �صدِر العمِّ حمزة، فقد ك�ن ال�صبيُّ اأخر�َس. �صَّ
�َصُه بعطِفِه عن حن�ِن والديه. وقبل اأن يخبر  على اأخذِه معه اإلى دك�ِنه ليعوِّ
مه له؛ لي�صتميل قلبه، لكنَّ  ال�صبيَّ بذلك اأخرج من حزاِمِه ري�ًل ف�صيًّ� وقدَّ
ال�صبيَّ هزَّ راأ�صه مت�أ�صًف� وك�أنه يعتذر عن رف�صه اإلَّ ب�صرط اإلق�ئه في البحر 
تلبيَة  حمزُة  العمُّ  رف�س  َقُبوله،  حقه  من  ليكوَن  به  ويلحُق  خلَفه  فيغط�ُس 
رغبته خ�صية اأن ي�ص�ب بمكروٍه، ولكنه َقِبل في نه�يِة الأمر، واألقى ب�لقطعة 
ت دقيقة،  النقديِة في البحر، فغط�َس ال�صبيُّ  خلفه� مح�وًل الظفر به�، ومرَّ
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ت دقيقة ث�نية، وال�صبي لم يظهر، وكلُّ الأعيِن انغر�صت على �صفحِة  ثم مرَّ
َت الن��ُس  البحِر تبحُث عنه، وفج�أًة تبدَد ال�صكوُن على �صوِت �صرخ�ٍت قويٍة، تلفَّ

وُبهتوا عندم� �ص�هدوا العمَّ حمزَة يقفُز اإلى البحِر بك�مل هي�أته.

1. اأخت�ُر النوع المن��صب لكل نه�ية مقترحة مم� ي�أتي:
 اأ. اإ�صراع اأ�صح�ب النخوة من الواقفين اإلى اإنق�ذ العم:

      متوقعة        مف�جئة        غريبة        مثيرة للقلق
 ب. غرُق ال�صبي في اأعم�ق البحر رغم مح�ولت العم حمزة:

      غ�م�صة        متكلفة        محزنة        غريبة
ج.  فرحة الطفل ب�لري�ل وذه�به مع العم حمزة اإلى دك�نه:
ة           طبيعية       متوقعة        مثيرة للقلق       �ص�رَّ

2. اأبدي راأيي في النه�ي�ت المقترحة الآتية مع التعليل:

3. اأقترح نه�ية مختلفة -غير م� �صبق- اأختم به� الق�صة ال�ص�بقة في اأربعة
     اأ�صطر، مع مراع�ة جودة الأ�صلوب و�صالمة اللغة.

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

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

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

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

وفج�أة ظهر ال�صبي على 
ًح�  �صفحة الم�ء ُملَوِّ

ب�لري�ل الف�صي، فتع�لى 
�صي�ح الواقفين ومعهم 

العم حمزة الذي احت�صن 
ال�صبي، واأخذه ليعي�س معه 
بعيَدا عن البوؤ�س وال�صق�ء.

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

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

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

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

اإلى اأن ج�ء يوم وقفت 
اأتلقى العزاء في �صديقي.
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

ح�ول بع�س الن��س اإنق�ذه 
لكن في غ�صون ثواٍن 

انتهى كل �صيء، وخرج 
ال�صبيُّ يبكي حزًن� على 

فراق العمِّ حمزة.
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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َــــــراُء1 الُكبـ ُق  َيَتَعـ�صَّ َوَم�  ِمْنَه� 
َــــ�ُء الُكَرمـ وُيوَلُع  ِبِهنَّ  ُيْغَرى 
والأَمنــ�ُء دِق  ال�صِّ اأهُل  يعرفك 
الُجـَهـالُء ِبعـْفِوَك  َي�ْصتهيُن  ل 
َحَم�ُء الرُّ ُهَم�  نَي�  الدُّ ِفي  َهَذاِن 
�ُء َبْغ�صَ ول  ْغٌن  �صِ ل  الَحقِّ  ِفي 
َوِرَيـــ�ُء ٌم  َتَحلُّ اْلَكِثيِر  َوِر�َص� 

َوَوَفــــــ�ُء  ٌة  ِذمَّ َعـْهِدَك  َفـَجِميُع 
َوْجَنـــــ�ُء ِب�لَفال  وَحنَّْت  َح�ٍد، 

الُعـال َتْهوى  م�  الأْخالُق  َلُه  َمْن  ي� 
�َصَمــــ�ئٌل العظيِمِ  الُخلِق  في  َزانْتَك 
دِق َلْم ب� وال�صِّ ِب�ِصَوى الأَم�نِة في ال�صِّ
وُمقّدٌر َفــَق�ِدٌر  َعـَفــــــــــــــــْوَت  ف�إذا 
اأٌب اأو  اأمٌّ  ف�أْنــــــــــَت  َرِحْمَت  َواإَِذا 
َبـٌة َغ�صْ ِهَي  ف�إنمـــــــــ�  غـ�صْبَت  َواإَِذا 
َمْر�َصــــ�ِته ِفي  َفَذاَك  يَت  َر�صِ َواإَِذا 
اأَْعَطْيَتـــــُه اأو  الَعْهَد  اأََخــــْذَت  َواإَِذا 
َجى الدُّ ِحَب  �صَ َم�  اهلُل  َعلَْيَك  لَّى  �صَ

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

لل�ساعر �أحمد �سوقي

ِمْن اأَْخالِق النَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص

 اأ�صتظهر الن�س 
ال�صعري ك�ماًل.
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ُِّن الغر�َس منه� في الأبي�ت. ُِّن الكلمة الأكثر تكراًرا في الن�ّس ثمَّ اأُبيـ 2. اأُعيـ

ُف ال�ص�عر. اأتعرَّ

تدوُر اأبي�ُت الن�ّس حوَل الم�صمون الآتي:
رحمة الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم.

�صم�ئل الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم واأخالقه.
�صم�ئل �صح�بة الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم واأخالقهم.

غزوات الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم.

�لكـلمة

�لغر�س

الحديث  العـ�صر  �صعراء  مــن  �صـوقــي:  اأحـمــد 
ُلــّقــب  1٩32م،  عـــ�م  ـــي  وتــوفِّ 1٨٦٨م،  عــ�م  ولــد 
اأدخــل  مــن  اأول  وهــو  الـ�صـعـراء(،  )اأمــيـر  بـ 
مثل:  العربّي،  الأدب  في  ال�صعرّية   الم�صرحي�ت 
اإنت�جه: ديوان ال�صوقـّي�ت  م�صرحّيـة عنترة. مــن 

في اأربعة اأجزاء.

الكـلمة

الغر�س

1. اأر�صم دائرة حول رقم الإج�بة ال�صحيحة.

اأوًل

�نيً�
ث

�أ
ب
ج

د

من اأغرا�س التكرار:
- ال�صتعط�ف.

- التوكيد وتقوية المعنى.
- الإلح�ح.
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الن�س  ال�صي�ق في  ُيعّبر عنه�  الآتية كم�  المفردات  ُد معنى  اأُحدِّ اأوًل 

بر�صم عالمة )  ( اأم�م المعنى المن��صب.

اأخت�ر اأ�صداد الكلم�ت الآتية: �نيً� 
ث

الكبراء

ب�صوى

بــ� ال�صِّ

وجن�ء

حنَّت

م في �ِصنِّه اأو َمَق�مه. جمع كبير وهو المتقدِّ

بعـدل.

ال�صغـر والحداثة.

ن�قة �صديدة.

مّدت �صوته� من ال�صوق اإلى ولده�.

المتكبر.

بغير.

ال�صوق.

فر�س �صريعة.

َرِحَمْت.

َتْهـوى

تكره

تع�صق

ت�صقـط

َرِحْمَت

اأ�صفْقَت

ظلْمَت

ق�َصْوَت

يَت َر�صِ

وافـْقَت

اأحبْبَت

غـ�صْبَت
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 1. اجتم�ع العرب لتحكيم الر�صول � في ح�دثة الحـجر الأ�صود. 
ال�صفة هي: ..............................................

ِّي ف�عل  2. موقف الر�صول � عندم� ق�ل لأهل مكة بعد فتحه�: »م�ذا تظنُّون اأنـ
 بكم؟« ق�لوا:خيًرا، اأخ كريم وابن اأخ كريم، ق�ل: »اذهبوا ف�أنتم الطلق�ء«.   

ال�صفة هي:  ..............................................
3. التزام الر�صول � ب�صروط �صلح الحديبية. 

ال�صفة هي:  ..............................................  

اأقراأُ الن�س قراءًة �ص�متًة لتنفيذ الآتي:

َد الفكرة الرئي�صة والفكرة الجزئية: اأكمُل ال�صكل الآتي لأحدِّ  

اأ�صتخرُج من الأبي�ت ال�صفة التي تدلُّ عليه� المواقف الت�أريخيَّة النبوّية الآتية:  

ف�إذا َعَفْوَت فق�دٌر ومقدٌر
ل ي�صتهين بعفوك الجهالء

واإذا غ�صبَت ف�إنم� هي غ�صبٌة
غٌن ولبغ�ص�ُء في الحقِّ ل�صِ

ملة
ت ك�

بي�
لالأ

�صة 
رئي

ة ال
كر

الف

واإذا رحمت ف�أنت اأمٌّ اأو اأٌب
هذان في الدني� هم� الرحم�ء

�نيً�
ث

اأوًل



76

ــة
ميـ

سال
لإ�

م ا
قيـ

ال
ــة

ميـ
سال

لإ�
م ا

قيـ
ال

1

ور�صى الكثيِر َتَحلٌُّم وري�ُء يَت فذاك في مر�ص�ِته   واإذا َر�صِ

� تحت البيئة التي تدلُّ عليه� الكلم�ت التي تحته� خط في البيت الآتي: اأ�صُع خطًّ �لًث� 
ث

حـــ�ٍد، وَحنَّْت ب�لفــــــــــال َوْجَن�ُء جى  ِحَب الدُّ لَّى عليك اهلُل م� �صَ  �صَ

البيئة ال�صحراويةالبيئة ال�صن�عّيةالبيئة الزراعّية

ْيَت( اأو )واإذا قبْلت( ؟ مع التعليل. اأيهم� اأجمل: )واإذا َر�صِ

اأُْن�ِصُد الن�س اإن�ص�ًدا معبًرا.
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اكرِة! كري�ِت! وم� اأقلَّ م� ُيحفُر منه� في الذَّ    م� اأكثَر الذِّ
   اإِْن ن�صيُت فلْن اأن�صى ذلك اليوَم، الذي ُعدُت فيه من المدر�صِة، وقد �ص�قت 
�ُس من َثْقِب اإبَرٍة، وذلك حيَن  ني�، اأح�ص�صُت وقَته� ب�أنني اأتنفَّ في عينيَّ الدُّ
دخَل المعـلُم وهو يحــمُل اأوراَق الإمالِء ِلُيْطِلَعَن� َعلَى َدَرَج�ِتَن�، َبلَعُت ِريِقي 
َثاَلُث  ِبه  واإَِذا  َرَجِة،  ِللدَّ �ِس  الُمَخ�صَّ الَحْقِل  اإَِلى  َوَنَظْرُت  الَوَرَقَة،  واأَخْذُت 
وك�أنَّه�   ، عينيَّ في  دمعٌة  وتَرْقَرَقْت  ث�نيًة،  ِريِقي  َوَبلعُت  َع�صٍر،  ِمن  َدَرَج�ٍت 
اأخَذ الرقُم )ثالثة( يكبُر، ويكبُر حتى  فعلْت ِفعَل العد�صِة الُمَكبَِّرِة، حيُث 

غّطى الورقَة ُكلَّه�!
ر�َس الجديَد )الهمزَة المتو�صطَة(، ولم اأ�صمع منه     وبداأ المعلُم ي�صرُح الدَّ
�صيًئ�، وك�أنني في ع�لٍم اآخَر، ع�لٍم بعيٍد عن الف�صل ُكلَّ البعِد، حتى �صخو�س 
زمالئي الذين يرفعون اأ�ص�بَعُهم لالإج�بِة، لم اأكْن اأراه�، وم� جعلني اأرجُع 

اإلى واقعي اإل �صوُت المعلِم:
   -ع�دُل، اأين �صرَت؟

اأدري  اإلى المنزِل حزيًن� حيراَن ل     وانق�صى اليوُم الدرا�صي، وان�صرْفُت 
م�ذا اأ�صنُع، وفي المنزِل ُو�صَع الغداُء، وتقدَم الجميُع اإلى الم�ئدِة، ولكنني 
�صبَب  تعرَف  اأن  والدتي  ح�ولْت  الطع�م،  في  رغبٌة  لي  ولي�س  واجًم�  كنُت 

وجومي وُحزني، ف�نفجرُت ب�كًي� وقلُت:
اأخذت ثالَث درج�ٍت،  �، لقد  اأي�صً اأكرُه الإمالَء، واأكره المدر�صَة  اإنني    -   

وخنَقْت �صوتَي العبراُت.

ي��صين عبد الرحمن  ميرزا،  مجلة المعرفة )107( )بت�صرف(.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

جدتي عليِك رحمُة اهلِل
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اأق�صَمْت جّدتي األ تتذّوَق طع�ًم� اإذا لم اأتقدْم، وق�لت:
-  ل عليك دع الإمالَء على م�صوؤوليتي، و�صت�صبح ممت�ًزا ب�إذن اهلل.

تي، ونه�صُت وفي قلبي اأ�صى كبيٌر. تن�ولُت القليَل من الطع�ِم من اأجِل جدَّ
-  �ص�أَلْت جّدتي: اأيَن القطعُة التي �صوف يمليه� عليكم المعلُم؟

فتحُت الكت�َب متحّم�ًص� وقلُت: هذه.
-  فق�لت: ل ب�أ�َس، ا�صتمْع اإلى القراءِة جيًدا، لُبدَّ من اإتق�ِن قراءته� اأوًل.

   واأخذْت تقراأُ بهدوٍء، وب�صوٍت وا�صٍح، مرتين بل ثالث مراٍت، ثم ق�لت:
-  اقراأْ اأنَت.

عبَة، وطلبْت     واأخذْت ُتَبيُِّن لي الحروَف التي اأتلك�أُ فيه�، ثم اخت�رت الكلم�ِت ال�صَّ
عليَّ  تملي  اأخذْت  اأخيًرا  ثم  مرتين،  الهواِء  في  اأ�صبعي  براأ�ِس  اأكتَبه�  اأن  مني 

ب�صوِته� ال�صجيِّ الحبيِب.
ِد! واإلى      م� اأجمَل هذه اللحـظ�ِت التي كنُت اأنظر فيه� اإلى وجه جدتي الُمَتَجعِّ

اقِة. هبيِة البرَّ عينيه� المتف�ئلتين اللتين تلمع�ن من تحت تلك النَّظ�رِة الذَّ
-  اإنني ل اأن�صى عندم� قراأ المعُلم ا�صمي، وق�ل:

ِة الإماَلِء، َفله �صكري. -  �صديُقُكم ع�دٌل اأج�َد اليوَم واأح�صَن ِفي َم�دَّ
ي: عداَء، ورفعُت يديَّ وقلت في �ِصرِّ    تنف�صُت ال�صُّ

-  اأ�ص�أل اهلل اأن يطيل عمَر جدتي، واأن يكتَب له� الثَّواَب الجزيَل.
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الزمـــــــ�ن:

الأحـــــداث: الحــــــــــــــــل:

)العقدة(:الم�صكلة

ال�صخـ�صي�ت:المكـــــــ�ن:

خريطة معرفية لن�س ق�ص�صي.

جدتي عليِك 
رحمُة اهلِل

  اأ�صتفيُد من الن�س ال�ص�بق لملِء الفراغ�ت في الخريطة المعرفية.



ة )❋( مــحــا�سـن الـَمــودَّ
ٌم اإلَّ بمودَّات الإخوان. وق�ل اآخر: الزدي�د من الإخوان      ق�ل بع�س الُحكم�ء: لي�س لالإن�ص�ن تنعُّ
وا اإليكم، واإن  زي�دة في الآج�ل، وتوفير لُح�صن الح�ل. وقيل: ع��صروا الن��س ُمع��صرة اإْن ِع�صُتم حنُّ

م َبكوا عليكم. وق�ل ال�ص�عر: ِمتُّ

  قد يمُكـث الن��س حيًن� ليــ�س بينهــم          ِودٌّ فيزَرعه الت�صليم واللََّطُف

قيقين طوُل الن�أي بينهم�          وتــلـتـقـي �ُصَعـٌب �صتَّى فتـ�أتـِلُف ُي�صلي ال�صَّ

ول  المودَّة،  كلَّ  ل�صديقك  ابُذل   :-  ‹ الُح�صين-  لبنه   -  ‹  - ط�لب  اأبي  بن  علي  وق�ل 
العبَّ��س بن  اإليه كلَّ الأ�صرار. وق�ل  الُموا�ص�ة، ول تف�ِس  اإليه كلَّ الطم�أنينة، واأعِطه كلَّ  تطمئنَّ 
جرير: المودَّة تع�ُطف القلوب، وائِتالف الأرواح، واأُن�س النفو�س، ووح�َصُة الأ�صخ��س عند تن�ئي 
اللق�ء، وظهور ال�صرور بكثرِة التَّزاُور، وعلى ح�ْصب ُم�ص�َكلة الجواهر يكون التِّف�ق في الخ�ص�ل. 
من  ير�َس  لم  ومن  �صديقه،  قلَّ  فيه  َعيَب  ل  َمْن  اإلَّ  الإخوان  من  ُيوؤاِخ  لم  َمْن  بع�صهم:  وق�ل 
ه. وك�ن ُيق�ل:  �صديقه اإلَّ ب�إيث�ره اإي�ه على نف�صه دام �ُصخطه، وَمْن ع�تَب على َغير ذنٍب كُثر عدوُّ

�عر في ِمثله: ط في طلِب الإخوان. وق�ل ال�صَّ اأعجُز الن��س من فرَّ

خ�ئُر                           لعمُرك م� م�ُل الفتى بذخيرٍة          ولكّن اإخوان الثِّق�ت الذَّ

واء ُيحت�ج اإليه  وق�ل الم�أمون: الإخواُن ثالُث طبق�ت: طبقة ك�لِغذاء ل ُي�صتغنى عنه، وطبقة ك�لدَّ
اء الذي ل ُيحت�ج اإليه. اأحي�ًن�، وطبقة ك�لدَّ

)❋(  المح��صن والأ�صداد لأبي عثم�ن عمرو بن بحر الج�حظ ، دار اإحي�ء العلوم ، الطبعة الأولى 1412هـ ، تحقيق ال�صيخ محمد �صويد.
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اأتــــدربنموذج اختب�ر )1(
َة َوالمْعِرفّيَة،  ــــي المَه�َراِت الِقَراِئيَّ فـــي نــمــوذِج الخــتـبــ�ِر حـتــى اأُنـــمِّ
نـحـَو  َوتــــوِجــيـِهــَهـ�  ِة،  الـيْوِميَّ الـحـَيـ�ِة  ِفـي  َتـــْوِظـيِفـَهـ�  اإَِلــى  َواأ�ْصعى 
ِم  التََّعلُّ ُفَر�س  ِمْن  َيِزيُد   � الَمَداِرِك؛ ممَّ َوَتو�ِصيِع  الـِخـبــراِت  اْكـِت�ص�ِب 

مدى الحَي�ة.
اأن� ط�لٌب ُمعدٌّ للحي�ة، وُمن�ِف�ٌس ع�لميًّ�.



81

 َقراأُت النَّ�سَّ ال�ص�بق، و�ص�أُجيُب َعِن الأ�صئلِة الآتيِة:

 الأ�صئلة
د الأ�صدق�ء لل�صخ�س دليل على:  4. ح�صب الن�س: تودُّ

اأ. �صدق مودتهم لل�صخ�س.
ب. الطمع في اأمواله اأو ج�هه.

ج. �صعف �صخ�صي�تهم.  
د. لطفهم وتفهمهم.

1. ك�تب الن�س هو:
اأ. محمد �صويد.

ب. اأبو عثم�ن الج�حظ.  
 ج. �صوقي �صيف.

د. اأبو المح��صن ع�صفور.

5. تع�ُطف القلوب وائِتالف الأرواح دليل على: 
اأ. ال�صج�عة.

ب. المودة.
ج. حب الذات.

د. التع�ون. 

2. مو�صوع الن�س هو: 
اأ. تع�ون الن��س في الم��صي.

ب. المحبة بين الن��س ح�ليًّ�.
ج. مح��صن المودة و�صده�.

د. اأ�صب�ب المودة والتودد.

٦. م� اأ�صن�ف الن��س الواردة في الن�س؟
.............................................................................................................

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

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

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

3. ت�صيع بين اأفك�ر الن�س عالقة: 
اأ. الترادف.
ب. الت�ص�د.
ج. ال�صببية.
د. التوازي.





الوحدة  الث�نية 

٢

الأَْعــــاَلمالأَْعــــاَلم
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الأَْعــــــــــــــــــــــــــــاَلم
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 اكت�ص�ب قيم واتج�ه�ت، وتمثله� في �صلوكي وتع�ُملي.. 1
ُلني للتوا�صل ال�صفهي والكت�بي في مج�ل الأعالم.. 2  اكت�ص�ب ر�صيٍد معرفيٍّ وُلغويٍّ يوؤهِّ
 فهم ن�صو�س الوحدة المقروءة والم�صموعة وتحليله� وتذوقه� ونقده�.. 3
ف المفرد والمثنى وتمييزهم� وا�صتخدامهم�. . 4  تعرُّ
ف الأفع�ل الن��صخة وتمييزه� وا�صتخدامه�.. 5  تعرُّ
 امتالك مه�رة الحوار. . ٦
ف همزة القطع وتمييزه� وكت�بته� في موا�صعه�. . 7  تعرُّ
 ر�صم بع�س الحروف الق�ئمة بخط الرقعة )اأ(. . ٨
ف اأ�صلوب ال�صتفه�م وتمييزه وا�صتخدامه.  . ٩  تعرُّ

 ا�صتظه�ر الحديث ال�صريف وع�صرة اأبي�ت �صعرية.. 10

الإجناز:
ل.. 1 البحث عن اآي�ت تدلُّ على الت�أمُّ
البحث في �صيرة اأحد الأعالم الم�ص�هير.. 2

اأتوقع - مب�سيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي  هذه الوحدة - اأن اأكون قادًرا على:

دليل الوحدة

ن�سو�ص الوحدة:
النطالق: محمد �خ�تم المر�صلين.. 1
الدعم: و�ص�رت ال�صم�ء قريبة.. 2
ال�صتم�ع: �صالل المعلوم�ت.. 3
اأي الُمَجلِّي.. 4 ال�صعري: اإم�ُم العلِم والرَّ
5 .. الإثرائّي: اأم �صلمة 

المكّونـــــــــــــات

المفرد والمثنىال�صنف اللغوّي

وية
للغ

س ا
رو�

لد
ا

وي
للغ

ل ا
�ص

توا
ال

الأفع�ل الن��صخة )ك�ن واأخواته�(الوظيفة النحوية

ال�صتفه�مالأ�صلوب اللغوّي

همزة القطعالر�صم الإمالئّي

ر�صم حرف الألف بخط الرقعةالر�صم الكت�بّي

مه�رات الحوارال�صفهّي

كت�بة حوارالكت�بّي
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اأمالأ الفراغ�ت بم� ين��صُب ال�صور الآتية:

تدلُّ كلمة الَعلَم على:

2. اأذكر بع�َس المج�لِت التي يمكن اأن اأبدع فيه�.

 1. كيف يكوُن الإن�ص�ُن َعلًَم�؟ اأذكُر ثالثة اأ�صب�ب توؤدي اإلى ذلك من وجهة نظري.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

هو �سلمان بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن اآل �سعود، ولد في 

الريا�ص عـــام 1935/1354، 
وتــقّلد عـدًدا من المنا�سب، 

منها اإمارة مـديـــنـة 
الـريـــا�ص)من1373-

143٢هـ(، ثم وزيًرا للدفاع 
)من 143٢- 1433هـ(،ثم 

ا للعهد )من 1433- وليًّ
1436هـ(، ثم بويع ملًكا 

للمملكة العربية ال�سعودية 
بعد وفاة اأخيه الملك عبد 
اهلل بن عبد العزيز، وذلك 

في 1436/4/3هـ المـوافـــــق 
٢015/1/٢3م.

وقد حققت المملكة العربية 
ال�ســـعـوديـــة في عـــهــده 

تــقدًما مبهرًا في المجالت 
ال�سيا�سية والقـــتــ�ســـاديـــة، 

ونـقــــــــالت نوعــية 
عـــلى الـمـ�ستوى المحلي 

والجتماعي، مـن اأبـرزهــا 
روؤية المـمـلـكـة الـعـربـيـة 

ال�سـعـوديـــة ٢030 
وبـــرامـجـهــــا الــمـتـعددة التي 

ت�سعى اإلى تحقيق اقت�ساد 
مزدهر، ومجتمع حيوي ووطن 

طموح.

خادم احلرمني ال�سريفني خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

حفظه اهللحفظه اهلل

�نيً�
ث

اأوًل
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1. اأتع�وُن مع مجموعتي لملء فراغ�ت بط�ق�ت الأعالم وفق ال�صورة الم�ص�حبة.

2. اأ�صُع في المك�نيِن الف�رغيِن �صورتيِن لعلميِن اأُعجبُت بهم�، واأمالأ الفراغ�ت وفق 
المطلوب.

�لثً�
ث

 ال�صم: في�صل بن عبدالعزيز

المج�ل:.............................

 ال�صم: محمد ح�صن فـقي

المج�ل:.............................

 ال�صم:............................

المج�ل: جراحة الأطف�ل

 ال�صم:.............................

المج�ل: الدعوة اإلى اهلل

 ال�صم:............................

المج�ل: الكيمي�ء

 ال�صم:............................

المج�ل:............................

 ال�صم:............................

المج�ل:............................
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اأتخّيل اأن الزم�ن ع�د اإلى الوراء األًف� ومئة ع�م، ثم �ص�فرُت اإلى مدينة حلب 
في ال�ص�م، وفي بالط �صيف الدولة الحمداني �ص�هدُت ال�ص�عر المتنبي وت�قت 
ُن ـــ هن� ـــ الأ�صئلَة الخم�صة الأولى  نف�صي للحديث معه، وقد ح�صل  ذلك. اأدوِّ

التي طرحُته� عليه.

ابنالريا�صاإلىافـتتاح

و�صل

١

٣

٢

٥

٤

ابعً�
ر

م�صً�
خ�

الهمزة في اأول الكلمة

اأحـمد

اأكتب في الفراغ�ت الكلم�ت المبدوءة بهمزة و�صل.
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م�صجدان

هذا ال�صي�د الم�هر يحت�ج اإلى من يعينه على توزيع الأ�صم�ك في ال�صلة 
المن��صبة له�، اأُعينه على ذلك.

اأم�صى

اأ�صبح

لي�س

ب�ب

حـ�ص�نحـ�ص�ن

�ص�عة

�ص�ر

قـ�صيدت�ن

د�صً�
�ص�

قلمقلم

ك�نك�ن

�صي�رت�ن�صي�رت�ن

ولدانولدان
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محمد � خ�تم المر�صلين
ع��س ر�صوُل اهلِل � ثالثًة و�صتين ع�ًم�، وبداأ دعوَتُه بعَد �صنِّ الأربعين، واأخَذ 
يدعو ثالًث� وع�صرين �صنًة لن�صِر تع�ليِم الإ�صالِم التي ينزُل به� الوحُي عليه. فك�نْت 
وب�تْت  اأجي�ًل،  اأعواُمه  واأ�صحْت  اأعواًم�،  �صهوُره  واأ�صبحْت  �صهوًرا،  عمره  �ص�ع�ُت 

.� دعوُته حقًّ

لحي�ِة  م�صيًئ�  نوًرا  تزال  م�  التي  الدعوة  اأجل  من  ب�ذًل   � الر�صوُل  ظلَّ 
والقدوِة  والأقواِل  ب�لأفع�ِل  واأّدبهم  ين،  الدِّ اأموَر  واأتب�َعه  اأ�صح�َبه  وعّلم  الب�صريِة. 

ني� والآخرِة. الح�صنِة، واأر�صَدُهم اإلى �صالِح الدُّ

اأّم� �صف�ُته � فقد ك�ن ينطُق في اأح�ديِثِه ِب�لِحَكِم وجواِمِع الَكِلِم التي لم 
الب�صِر،  من  اأحٌد  اإليه�  ي�صبْقه 
ًب� وواعًظ�  فك�ن بذلك مربًي� وُموؤَدِّ
واإم�ًم�  وخطيًب�  ونذيًرا  وب�صيًرا 
ْدًق�،  ُته � �صِ ا. وك�نت اأُخـوَّ واأًب� ب�رًّ
عدًل.  وق�ص�وؤه  حكـمًة،  وقي�دُتـه 
ن�صـ�ءه،  َعـلَّـَم  مـنـزَلـه  دخـَل  اإذا 
بينهن،  واأَْح�َصَن ع�صرتهن، وعدل 
اإلى  انقطـَع  نف�ِصـِه  اإلى  خال  واإذا 
اإليـه حتى ل  عب�دِة رِبِه والتَّ�صرِع 
يطيـَق اأحٌد اأَْن يج�رَيه في �صلواته 

ودعواته مهم� اْجتهَد. 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الم�صدر: محمد ر�صول اهلل لمحمد ر�ص� )بت�صرف(.
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�صوُل � ذا خلق عظيم اجتمعت له الف�ص�ئُل، فقد اأثنى عليه اهلل  وك�َن الرَّ
�  ]القلم: 4[  لذا يظلُّ الم�صلمون  وغيرهم  بقوله:�
معترفين ب�أنه - عليه ال�صالم - �صخ�صيٌة عظيمة و�صيُد الخلِق حـقيقة. ق�َل اأن�س 
 : »خدمُت ر�صول اهلل � ع�صر �صنين فم� قـ�َل لي اأفٍّ قط، وم� ق�ل ل�صيء 

�صنعته ِلَم �صنعته؟ ول ل�صيء تركُته: لم تركَته؟« ]رواه البخ�ري: ٦03٨[.   

وروى اأبو هريرة  اأنه لم� ك�صرت َرب�ِعَيُتُه � و�ُصَجَّ وجهه يوم اأحد 
لع�ًن�،  اأبعث  لم  »اإني  فق�ل:  عليهم.  دعوَت  لو  وق�لوا:  اأ�صح�به  على  ذلك  �َصقَّ 

ولكني بعثت رحمة« ]رواه م�صلم: 25٩٩[.
فبدًل من اأن يدعَو عليهم دع� لهم ب�لهدايِة. وهذا منتهى الحكمِة وُح�ْصن 

�صِل كم� في قوله تع�لى: � الخلِق �ص�أنه في ذلك �ص�أن اأولي العزِم من الرُّ
]الأحق�ف: 35[.  

اليهوِد  مع  وَتع�َمل  َفَتَحه�،  حيَن  مكَة  اأهِل  من  الم�صركين  عن  َعَف�  َكم� 
هم وُيح�صُن اإليهم، فقد  والن�ص�رى َبيًع� و�ِصراًء، وح�َوَرهم، كم� ك�ن َيعوُد مري�صَ

 ."� روى ابُن حّب�ن في �صحيحه رقم: )2٩٦0("اأن النبي � َع�َد ج�ًرا له يهوديًّ

وقد �صملت رحمُته جميَع خلِق اهلل، حتى الحيوان. عن عبِدالرحمن بن 
، عن اأبيه ق�ل: »كنَّ� مع ر�صوِل اهلِل � في �َصَفِرِه، ف�نطلَق  عبداهلل بن م�صعود 
رُة، فجعلْت  َرًة معه� َفْرَخ�ن، ف�أَخْذن� َفْرَخْيه�، فج�ءِت الُحمَّ لح�جته، فراأين� ُحمَّ
وا ولَده� اإليه�«. وراأى  �ُس. فج�ء النبيُّ � فق�ل: »َمْن فجَع هذه بولِده�؟ ُردُّ ُتفرِّ
قريَة نمٍل قد َحَرْقَن�ه�، فق�َل: »َمْن َحَرَق هِذِه؟« ُقْلَن�: نحـُن. قـ�ل: »اإنَّه ل ينبغي 

َب ب�لنَّ�ِر اإل ربُّ النَّ�ِر« ]رواه اأبو داود ب�صند �صحيح: 52٦٨[. اأَْن ُيَعذِّ

اأ�صتظهر الحديث 
ك�ماًل.
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وَم� زاَل الكرُم المحمدّي م�صرًب� لالأمث�ِل، فقد ك�َن � اأ�صخى الن��س يًدا، 
: »َك�َن َر�ُصوُل اهلِل � اأَْجَوَد النَّ��ِس  م� �ُصئل �صيًئ� فق�ل ل. ق�ل ابن عب��س 
يِح  الرِّ ِمَن  ِب�ْلَخْيِر  اأَْجَوُد   � َفلََر�ُصوُل اهلِل   ... �َن  َرَم�صَ ِفي  َيُكوُن  َم�  اأَْجَوُد  َوَك�َن 
اْلُمْر�َصلَِة« ]رواه البخ�ري: 3220[. عط�ي� ط�ئلة يبذله� ل�ص�ئليه عن طيِب نف�ٍس 
وهو ل َيمِلُك �صيًئ� ول يحمل منه� اإلى بيته درهًم�، وقد يبيُت ط�وًي� هو و اأهله 
ل يجُد م� ي�أكُل. فهل هن�ك اأحٌد من الب�صِر يبذُل مثل هذا البذِل، ويحرُم نف�صه 
رجِة؟! اإِنَّ �صفح�ت الت�ريِخ ل تت�صُع لذكر �صم�ئل الر�صول عليه ال�صالة  بهذه الدَّ

وال�صالم ولكن لعل م� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيْترك ُجلُّه.
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اأقراأُ الن�س، مدة خم�س دق�ئق، مع مراع�ة مه�رات القراءة ال�ص�متة؛ 
لتنفيذ الن�ص�ط�ت الآتية:

اأ�صل الكلم�ت في العمود)اأ( بم� ين��صبه� في العمود)ب(. اأوًل 1. 
اأ�صتخرُج من المربع�ت اأفقيًّ� م� ي�أتي:  .2

عئـاج
فرتعم
راب

بُع�َس
قالخاأ

رابط الدرس الرقمي

اأفٍّ

باعية الرُّ

رة ُحمَّ

ط�ئر من الع�ص�فير

ترفرف بجن�حيه� وتب�صطهم�

معظمه

ُتَفّر�ص

ُجلُّه

ال�صّن التي بين الثنية والن�ب

اأت�صجر

ب�أ

كلمة تعني:

ها: كلمة �سدُّ

�سمائل

ُمنِكرعاق

�سقَّ

ب

�أ

www.ien.edu.sa

ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ

مه�رات القراءة ال�ص�متة 
ف عليه� في  �صبق التعرُّ

الوحدة الأولى.
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اأقراأ واألحظ المو�صعين اللذين ا�صتخدمت فيهم� العب�رة التي تحته� خط.  .1 �نيً�
ث

اأ. قراأُت عن ................. من العلم�ء ال�صبعة الذين اقتنيت كتبهم، وم� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه.
ب. اأتممُت ................................. التي َكلَّفني به� المعلُِّم، وم� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه.

ج. .............................................................................  وم� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه.

�صفح�ت الت�ريخ ل تت�صع لذكر �صم�ئل الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم، ولكن م� ل ُيدرك   
ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه.

قراأت �صبًع� من الق�ص�ئد الع�صر التي اأعجبتني، وم� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه.  

اأمالأ الفراغ�ت على غرار م� �صبق.  .2 

. األحظ ال�صورة، واأُبيِّن عالقته� ب�لن�سِّ اأوًل 

عب�رة
)م� ل ُيدرك ُكلُّه ل ُيترك ُجلُّه( 
مـــواقــــــــف  فـــــي  تـــــ�صــتـخــــدم 
�صــــ�حُبه�  ــى  يتمنَّ  محمـــودة 
منهــ�،  ح�جتــه  كلَّ  يــدرك   اأن 
ذلــك  مــن  يتـــمكَّن  ل  لكنــه 

بعـــ�صه�. اإدراك  فيحــ�ول 
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٢ ن ذلك في  اأدلِّل من الن�سِّ على اأن النبي � ك�ن حكيًم�، رحيًم�، واأدوِّ  .1
ال�صكل الآتي: 

كيف ك�ن � يوؤدِّب اأ�صح�به ر�صوان اهلل عليهم اأجمعين؟

�لًث�
ث

 2. اأتع�ون مع مجموعتي ل�صتخال�س اأفك�ر الفقرة الأخيرة من الن�سِّ 
نه� في ال�صكل الآتي: واأدوِّ

حكمته �

رحمته �

الفكرة الرئي�صة

الأفك�ر الفرعية

�نيً�
ث
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اأتع�ون مع من بجواري لر�صم �صكٍل ُيَمثِّل عالقة الفكرة الرئي�صة ب�لأفك�ر   .3 
الفرعية. 

كيف ك�ن ُخُلُقُه �؟ وبم ا�صت�صهد الك�تب على ذلك؟ رابعً�



97

َلم
ــــــ
ــــــ
َْعـ لأ
ا

َلم
ــــــ
ــــــ
َْعـ لأ
ا

٢

اأقراأ قول اهلل تع�لى:  

ّن؟ لم�ذا ك�ن تكليف النبي � ب�لدعوة في هذه ال�صِّ

اأنَّه لم يع�تبه في  من اأ�صب�ب زي�دة محبة اأن�س بن م�لك  للر�صول � 
�صيء فعله اأو في �صيء لم يفعله.

ثم اأجيب عن ال�صوؤال الآتي:

       اأ�صترُك مع من بجواري لقتراح خم�صة اأ�ص�ليب اأو مواقف يمكن اأن تكون �صبًب� 
في زي�دة المودَّة بين الخ�دم والمخدوم.

]الأحقاف: 15[.

�

�...

�نيً�
ث

اأوًل

.1

.2

.3

.4

.5
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وا وجهه يوم اأحد، بل دع� لهم، فم� الآث�ر  لم َيْدُع النبي � على الذين �َصجُّ
الإيج�بية لهذا الدع�ء؟

�لثً�
ث
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للو�صول اإلى عنوان من��صب للن�س غير م� ذكر اأتبُع الخطوات الآتية:  

الخـطوة الأولى: اأقـترُح اأكبر عدد من العن�وين للن�س ال�ص�بق، واأدونه� في الفراغ�ت الآتية:  

الخطوة الث�نية: اأ�ص�رُك من بجواري لنتق�ء اأجمل العن�وين، واأدونه� في ال�صكل الآتي:  

ابعً�
ر

١

٢

العن�وين المنتق�ة

اأعلُم اأّن

�صم�ت العنوان الجيد:
 �لتعبير عن م�ضمون �لن�ص.

 �لإثارة.
 �لإيجاز .
 �لو�ضوح.

 �ل�ضدق.
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اأقراأُ الن�سَّ الآتي قراءة جهرية �صليمة:

اأهِلِه � ول على  حمِة ل يقت�صُر على  الرَّ النبوّي في  ر�َس  الدَّ ولعلَّ هذا 
ى ذلك كلَّه لي�صمَل  ذوي اأرح�ِمِه، ول على اإخواِنِه في ديِنِه من الموؤمنين، بل يتعدَّ
�، عن اأبيه  جميَع خلِق اهلل، حتى الحيوان. عن عبِدالرحمن بن عبداهلل بن م�صعود 
رًة معه�  ق�ل: »كنَّ� مع ر�صوِل اهلِل � في �َصَفِرِه، ف�نطلَق لح�جته، فراأين� ُحمَّ
 � النبيُّ  فج�ء  �ُس،  ُتَفرِّ فجعلْت  رُة،  الُحمَّ فج�ءِت  َفْرَخْيه�.  ف�أَخْذن�  َفْرَخ�ن، 
و� ولَدها �إليها«، وراأى قريَة نمٍل قد َحَرْقَن�ه�،  فق�ل: »َمْن فجَع هذه بولِدها؟ ُردُّ
اِر �إل ربُّ  َب بالنَّ فق�َل: »َمْن َحَرَق هِذِه؟« ُقْلَن�: نحُن، ق�ل: »�إنَّه ل ينبغي �أَْن ُيَعذِّ

اِر«. ]رو�ه �أبو د�ود ب�ضند �ضحيح: ٥٢٦٨[.�لنَّ

الخطوة الث�لثة: اأتعـ�وُن مع مجموعتي للو�صول اإلى العنوان الأن�صب، واأدونه في ال�صكل الآتي:  ٣

اأ�صتثمر
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اأخالق محمد �

الفكرة العامة

اأمالأ ال�صكل الآتي ب�أفك�ر الن�سِّ الفرعية على غرار المث�ل الُمْعطى:

تن�َوَل الَن�سُّ بع�َس �صم�ئل الر�صول � مثل ال�صخ�ء وال�صج�عة وُح�صن 
التع�مل مع الآخرين.

اأعوُد اإلى مكتبة المدر�صة و اأبحث عن:

خم�صة اأح�ديث تتن�وُل �صم�ئل اأخرى مثل ال�صبر والِحلم والعفو والوف�ء ب�لعهد   .1 
ُنه� ملفَّ اإنج�زي. والت�ص�مح مع الآخرين... اإلخ، ثم اأُ�صمِّ

ُنه� ملفَّ اإنج�زي. اأ�صم�ء اأولي العزم من الر�صل،  ثم اأُ�صمِّ  .2

تعامله � مع �أ�ضحابه 

اأ�صيُف مزيًدا من الحقول كلَّم� دعت 
الح�جة اإلى ذلك

املراجع املقرتحة:املراجع املقرتحة:
 »�سحيح البخاري« 

»�سحيح م�سلم«
 »ريا�ص ال�سالحين« 

»قـ�س�ص الأنبياء«، لبن �لأثير.
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ع��س الر�صوُل � ثالثًة و�صتيَن ع�ًم�.  
بوِة.  رحـمتُه � در�ٌس من درو�ِس النُّ  

ُبعـْثُت داعًي� ورحمًة.   
ك�ن � اأ�صخى الن��س يًدا.   

رًة معـه� فرخـ�ِن.  راأين� ُحـمَّ  
ُب ب�لّن�ِر اإل ربُّ الن�ِر.  ل يعذِّ  

ُك�ِصَرت َرب�عيُة الر�صوِل � يوَم اأُحٍد.  
ني� والآخرِة. جمـَع � بين خيَري الدُّ  

رابط الدرس الرقمي

ال�صنف اللغوي 
المفرد

�أ

ب

www.ien.edu.sa

 الدرو�س اللغوية
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( تحت كلِّ حقٍل من��صب لالأمثلة المعط�ة على  اأر�صم اإ�ص�رة )
غرار النموذج.

ر �لموؤنث�لمذكَّ
�لمعرفة�لنكرة

�لمجازي�لحقيقي�لمجازي�لحقيقي
�لر�ضول

در�ص

يد

ُحّمرة

�لنار

َرباعية

اأ�صل الأ�صم�ء الآتية بم� يم�ثله� َوفق دللته� العددية:  

در�ٌصٌ

فـرخاِن

درو�ٌص

�ستين

يوٌم

خيري الدنيا والآخرة

اأرقم كل م�صطلح برقم ال�صم المن��صب مم� �صبق.  

اأوًل

�نيً�
ث

1

2

3

�لًث�
ث

جـمـع

مثنى

مفـرد

اأعلُم اأّن

�ل�ضم ينق�ضم من حيث دللته 
�لعددية �إلى مفرد ومثنى وجمع.
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اأعلُم اأّن

ال�سم المفرد ينق�سم ح�سب 
اآخره اإلى:

 مق�سور: �آخره �ألف لزمة 
مفتوح ما قبلها. 

 منقو�ص: �آخره ياء لزمة 
مك�ضور ما قبلها. 

 ممدود: �آخره همزة قبلها 
�ألف ز�ئدة.

 �سحيح: ل يكون مق�ضوًر� ول 
ا ول ممدوًد�. منقو�ضً

بعد الت�صنيف تكونت اأربع  مجموع�ت هي:
.............................. و.............................. و.............................. و ..............................

وهي اأنواع ال�صم من حيث اآخره. 

ل الكلم�ت الواردة في الأ�صك�ل الآتية، ثمَّ اأ�صنِّفه� في اأربع مجموع�ت،  اأت�أمَّ
ُكّل  ن  األوِّ ُثمَّ  اأن(،  )اأعلم  البدء، م�صتفيًدا من  التَّ�صنيف قبل  ًدا معي�ر  محدِّ

مجموعة بلوٍن:

ابعً�
ر

ر�صولالق�ص�ءالداعيرحمةالدني�در�س

الع�ليك�ص�ءدع�ءدرهماأ�صخـيم�ص�ء

حمرةالن�ديثرىالق��صياأذىم�صجد

اأ�صتنتج اأّن:
ــ�، نكــرة  ًث ــًرا ك�ن اأو موؤنَّ المف��رد ه��و:  ا�صــم دلَّ علــى واحــد اأو واحــدة، مذكَّ

ك�ن اأو معرفــة.
ينق�صم من حيث اآخره اإلى: �صحيح، مق�صور، منقو�س، ممدود.

)محمد خ�تم المر�صلين( عن مفرد الجموع الآتية: اأبحث في ن�سِّ

�صنين �صل الرُّ اأعوام ُمربِّيَن �صخ�صي�ت

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

ُقرى خطب�ء واعظين اأي�م الِحَكم

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

اأكتُب اأكبر عدد من الأ�صم�ء المفردة، ثم اأ�صنفه� ح�صب اآخره�، واأ�صمنه� 
ملف اإنج�زي.
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اأ�صترِجُع واأ�صيُف لم� در�صُته في اْلمرحلِة البتدائيَِّة:

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الوظيفة النحوية
الأفع�ل الن��صخة 
)ك�ن واأخواته�(

فعٍل ن��صٍخ

)ك�َن( اأْو اإحدى اأَخواِته�

حرٍف ن��صٍخ

( اأْو اإحدى اأَخواِته� )اإنَّ

اأو

مكون�ُت الجملة ال�صميَّة

مبتداأٌ
 +

خبٌر
)اأي لُه ال�صدارُة في ُجملَِته(
الر�صوُل� قدوٌة لأ�صح�ِبِه.

غيُر م�صبوٍق بكلمٍة

ِ يفقُد المبتداأ موقَع ال�صدارِة اإذا �ُصِبَق بــ

)اأي فقَد ال�صدارَة في ُجملِته ول 
يعرب مبتداأ(

  ك�ن الر�صوُل� قدوًة لأ�صح�ِبِه.
  اإنَّ الر�صوَل� قدوٌة لأ�صح�ِبِه.

م�صبوٌق بكلمٍة

التهيئة:

النَّ�صخ هو: اإحداث 
التغيير. و�صميت الأفع�ل 

الن��صخة بذلك؛ لأنه� 
تحدث ن�صخ� اأي تغييًرا في 

الجملة ال�صمية. ف�لفعل 
الن��صخ الذي دخل على 

الجملة ال�صمية غيَّر موقع 
المبتداأ ليتَّخذ منه ا�صًم� 
له مرفوًع�، وليتَّخذ من 
الخبر خبًرا له من�صوًب�.
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نَة في التراكيِب الآتيِة لأجيَب وفَق المطلوِب: ُل الكلم�ِت اْلُملوَّ اأت�أمَّ

 ك�نْت �ص�ع�ُت ُعُمِرِه �صهوًرا. 
 ك�َن الر�صوُل � مربًِّي�.

 ك�َن الر�صوُل � ذا ُخُلٍق عظيٍم.
 �ص�َر الم�صلموَن منت�صريَن.

 اأم�صى الفتُح قريًبـ�.
 اأ�صبَحت �صهوُرُه اأعواًم�.

 اأمر الر�صول � بردِّ الفرخين اإلى 
اأمهم�، ف�أ�صبَح الفرخ�ِن اآِمَنْيِن.

بعظمِة  معترفيَن  وغيرهم  الم�صلموَن  ويظلُّ   
�صخ�صيَّته.

 اأ�صَحْت اأعواُمه اأجي�ًل. 
.�  ب�َتْت دعوُته حقًّ

ديُّ م�صرًب� لالأمث�ِل.  م� زاَل الكرُم المحمَّ
 م� تزاُل دعوُة الر�صول ِ� نوًرا م�صيئـً�. 

 لي�َس الر�صوُل � معلًِّم� فح�صْب. 
. لَّ  م� دام الإن�ص�ن متم�صًك� ب�ل�صنة فلن َي�صِ

1.  ب�أيِّ نوٍع مْن اأق�ص�م الكلمة بداأِت اْلجمُل ال�ص�بقُة؟

بداأْت ِبـ ...................................  

 2. اأخت�ر اأربع جمل، واأعيد كت�بته� بعد حذف الن��صخ م�صتفيًدا من المث�ل، واألحظ
      الح�لة والعالمة الإعرابية لكل كلمة.

ك�نت �ص�ع�ُت ُعمِره �صهوًرا.

�ص�ع�ُت ُعمِره �صهوٌر.

الخبر هو: الجزء المتمُّ 
الف�ئدة، �صواء ك�ن خبًرا 

للمبتداأ اأو خبًرا للنوا�صخ، 
وقد ل يكون بعد المبتداأ 

مب��صرة.

الأفع�ل الن��صخة:)ك�ن- 
- اأ�صبح - اأ�صحى  ظلَّ

- اأم�صى - ب�ت- �ص�ر( ي�أتي 
منه� الم��صي والم�ص�رع 

والأمر، )م� زال( ي�أتي 
منه� الم��صي والم�ص�رع، 
)لي�س- م� دام( ي�أتي منه� 

الم��صي فقط.

ا�صم الفعل الن��صخ قد 
ي�أتي �صميًرا متَّ�صاًل 

مثل: )كونوا متح�بين( 
اأو �صميًرا م�صتتًرا 

ْر متف�ئاًل(. مثل:)�صِ
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ِف مع�نيه�: 3 . اأح�صُر الأفع�َل الن��ِصَخَة التي بداأْت ِبه� اْلجمُل ال�ص�بقُة؛ لتعرُّ

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

م� داَمم� زاَل................................................ظلَّلي�َس�ص�َرك�َن

اتِّ�ص�ُف 
ا�صِمه� 
ِبمعنى 
خبِره� 

في الزمن 
الم��صي

ِل ِِللتحـوُّ ِة ِلال�صتمرارلإفـ�دِة حدوِث اْلـخـبـِر في وقــِت:لـ ِللظرفيَّ
بمعنى 

مّدِة دوام
الليلال�صبِحالم�ص�ِءال�صحىالّنه�ر
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مرفوًع�  المبتداأ  فيبقى  ال�صمية،  الجمل  على  تدخل  الن��صخة  الأفع�ل   .1
ى خبره�. ى ا�صمه�، وتن�صب الخبر وي�صمَّ وي�صمَّ

2. هذه الأفع�ل تغيِّر معنى الجملة، وت�صيف معًنى جديًدا على النحو الآتي:
ك�ن: اتِّ�ص�ف ا�صمه� بمعنى خبره� في الزمن الم��صي.

: حدوث الخبر في وقت النه�ر. ظلَّ
لي�س: النفي. 

�ص�ر: التحول.
اأ�صبح: حدوث الخبر في وقت ال�صب�ح. 

اأ�صحى: حدوث الخبر في وقت ال�صحى.
اأم�صى: حدوث الخبر في وقت الم�ص�ء.
ب�ت: حدوث الخبر في وقت الليل.

م� زال: ال�صتمرار. 
م� دام: للظرفية، بمعنى مدة دوام.

3. عالمة رفع ا�صم ك�ن واأخواته� الأ�صلية هي:
       ● ال�صمة في ) المفرد - جمع التك�صير - جمع الموؤنث ال�ص�لم(.

- وعالمت� الرفع الفرعيت�ن هم�:
 ● الألف في )المثنى(.

 ● الواو في )جمع المذكر ال�ص�لم - الأ�صم�ء الخم�صة(.
- عالمة ن�صب خبر ك�ن واأخواته� الأ�صلية هي:

● الفتحة في )المفرد - جمع التك�صير(.
- عالم�ت الن�صب الفرعية هي:

 ● الألف في )الأ�صم�ء الخم�صة(. 
● الي�ء في )المثنى- جمع المذكر ال�ص�لم(.

● الك�صرة في )جمع الموؤنث ال�ص�لم(.
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ة المعنى ِب��صتخداِم الأفع�ِل الن��صخِة المن��صبِة. 1.  اأنتُج جماًل ت�مَّ

لي�َس................................................................

ْر ......................................... �صِ َك ِبهدي نبيِِّه. يكوُن ................... ُمْفِلًح� اإْن تم�صَّ

ُي�صحي المخل�ُس ..................................يبيُت ................................................................

2. اأُْدِخُل على الجمل ال�صمية الأفع�ل الن��صخة التي ت�صبقه�، واأ�صبط خبره� ب�ل�صكل.

م� زال الت�ريخ ق��صٌر عن ح�صر �صم�ئل الر�صول �.2 

اأ�صبح اأ�صحـ�ُب الر�صول � قـوٌم ُيقتدى ب�أعم�لهم.1 

لي�س ال�صدق�ت مق�صورة على الفقراء.3 

علــى  التنويــن  عالمــة  تكتــب 
مــ� قبــل األــف الن�صــب، فــي ح�ل 
ن�صــب ال�صــم المنتهــي بحــرف 
�صحيــح غيــر التــ�ء المربوطــة 

مثــل: وقًتــ�، مبت�صــًم�. 
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1.   اأ�صتفيد من النموذج المعرب:)اأم�صى الفتُح قريًب�(.

اإعرابه� الكلمة
فعل م��ٍس ن��صخ مبني على الفتح المقدر للتعذر. اأم�صى

مة الظ�هرة على اآخره. ا�صم اأم�صى مرفوع وعالمة رفعه ال�صَّ الفتح

خبر اأم�صى من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظ�هرة على اآخره. قريًب�

2.  اأ�ص�رك في الإعراب: )�ص�ر الم�صلمون منت�صرين(.

اإعرابه� الكلمة
فعل م��ٍس ............................ مبني على ............................ �ص�ر

 .................................... ........................................ مرفوع  وعالمة رفعه 

لأنه..............................................................
الم�صلمون

خبر .................................... من�صوب وعالمة ن�صبه ............................... 
لأنه ...........................................................

منت�صرين

3.  اأعرب م� تحته خط: )ك�ن الر�صول ذا خلق عظيم(.

اإعرابه� الكلمة
......................................................................................................................... ك�ن
......................................................................................................................... الر�صول
......................................................................................................................... ذا
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1. ا�صتمرار نزول المطر:  .........................................................................................
2. تحول الم�ء اإلى ثلج: ............................................................................................. 

           اأقراأ الآي�ت من �صورة الق�ص�س من الآية )٦( اإلى الآية )10(، ثمَّ اأمالأ حقول
           الجدول وفق المطلوب:

اأعبر عن المع�ني الآتية ب��صتخدام ك�ن اأو اإحدى اأخواته�:اأوًل

�نيً�
ث

         اأمالأ الفراغ فيم� يلي بفعل ن��صخ من��صب واأغّير م� يلزم:
1. ............................ زوج�ُت الر�صول -�- اأمه�ُت الموؤمنين. 

- ذو قلب رحيم. 2. ............................ اأبو بكر ال�صديق -
3. ............................ الأو�ُس والخزرج مت�آخون تحت راية الإ�صالم.

خــبــره ا�صــمــه الفعل الن��صخ

�لًث�
ث
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الأ�صلوب اللغوي
ال�صتفه�م

اأت�أمل ال�صورتين الآتيتين، و اأطرح مع مجموعتي اأكثر عدد ممكن من الأ�صئلة 
حولهم�:

اأ�صتفيُد ِمْن مف�تيح الأ�صئلة المق�بلة في �صي�غة جمل ا�صتفه�مية على غرار 
المث�ل المعطى.

مفتاح الجملة ال�ستفهاميةالمطلوب
ال�سوؤال

لل�صوؤال 
عن العدد

ع��س ر�صول اهلل � ثالثًة و�صتين ع�ًم�. 
كمكم ع��س ر�صول اهلل �؟

لل�صوؤال 
عن ......

 بداأ � دعوته بعد �صنِّ الأربعين. 
................................................................؟

لل�صوؤال 
عن ......

 ك�ن يدعو ب�لحكمة والموعظة الح�صنة.
................................................................؟

لل�صوؤال 
عن ......

 اأوتي جـوامع الكلم.
................................................................؟

لل�صوؤال 
عن ......

 نعم رحمته �صملت جميع خلق اهلل.
هل..................................................؟

رابط الدرس الرقمي

اأوًل
�نيً�

ث

اأعلم اأّن:

مف�تيح الأ�صئلة تبداأ ِبـ:
▪ �أين؟ ▪ كيف؟  

▪ لماذ�؟ ▪ متى؟  
▪ هل؟ ▪ َمْن؟  
▪ ما؟ ▪ كم؟  

www.ien.edu.sa

اأعلم اأّن:

نوع �لهمزة في كلمة 
)��ضتفهام( و�ضل ؛لأنها 
م�ضدر للفعل �ل�ضد��ضي 

)��ضتفهم(.
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لل�صوؤال 
عن ......

 .  خ�دمه اأن�س بن م�لك 
..................................................؟

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

لل�صوؤال 
عن ......

 لأنه ل يعذب ب�لن�ر اإل رب الن�ر.
..................................................؟

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

�لثً� اأجيب عن  الأ�صئلة الآتية لأعرف الغر�س من همزة ال�صتفه�م: 
ث

1.  اأزيد خ�دم ر�صول اهلل � اأم عبداهلل بن م�صعود؟ ................................................
2. اأتعرف واجبك تج�ه الر�صول �؟ ...........................................................................

3. اأتهجر �صنة نبيك؟ ...........................................................................................................

4. األم َيْدُع الر�صول � على قومه؟ ................................................................................

5. األم ُيبلِّغ الر�صول � الر�ص�لة؟ ...................................................................................

ال�صتفه�م هو: طلب الفهم، اأو طلب العلم ب�صيء لم يكن معلوًم� من 
قبل ب�إحدى اأدوات ال�صتفه�م.

اأدوات ال�صتفه�م:
1. كيف: لل�صوؤال عن الح�ل.        2. اأين: لل�صوؤال عن المك�ن.

3. متى: لل�صوؤال عن الزم�ن.       4. كم: لل�صوؤال عن العدد.
5. لم�ذا: لل�صوؤال عن العلة.         ٦. َمن: لل�صوؤال عن الع�قل.

7. م�: لل�صوؤال عن غير الع�قل.    ٨. هل: لل�صوؤال عن الت�صديق.
الهمزة: - يطلب به� اأحد اأمرين:

1. م�صمون الجملة اإذا ك�ن ال�ص�ئـل يجهله، ويكـون جـوابـه� )نعم( في الإثبـ�ت،
    و)ل( في النفي.

2. الـتعـيين اإذا كـ�ن ال�ص�ئــل يـعـرف م�صمـون الجملــة، وجــوابـهــ� يكــون بتعـيين
    واحد مم� ذكر في ال�صوؤال.

� اإذا ج�ء نفي بعد الهمزة فجوابه� في تلك الح�ل يكون بــ)بلى( في الإثب�ت،  اأمَّ
و بــ)نعم( في النفي.
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� ي�أتي اأداة ال�صتفه�م المن��صبة لتكوين �صوؤال، ثم  ن لكل عب�رة ممَّ اأدوِّ
اأحدد وظيفة كل اأداة وفق المث�ل:

وظيفته� اأداة
الـعبـ�رات ال�صتفه�م

يطلب به� تعيين 
الع�قل

َمن اأحمد ال�ص�غ�تّي اأول ع�لم عربي اخترع 
الإ�صطرلب.

اأطلق عليه الح�وي؛ لأنه مو�صوعة طبية ت�صم 
اأكثر من ع�صرين مجلًدا.

ا�صتخل�س ابن �صين� العطر من الزهر ب�لتَّقطير.

تعود فكرة اختراع اآلة الت�صوير اإلى الع�م 1٩03م.

ي�ص�وي)الن�ن�متر( بليون جزء من المتر.

ف�طمة تحبُّ اللغة العربية، وتتحدث الف�صحى، �ص�ألته� المعلمة: 
األ�صِت تحبين اللغة العربية؟ ف�أج�بت: نعم. 

م� الخط�أ الذي وقعت فيه ف�طمة؟
....................................................................................................................................................................

اأكمل  ازي حول )النظ�م الغذائي ال�صحيح(.  جرى حوار بيني وبين الرَّ
وؤال المن��صب لكل اإج�بة: الحوار الآتي بكت�بة ال�صُّ

الط�لب: ...................................................................................................................................................................                                                                                                              
الرازي : الغذاء �صروري لحي�ة الإن�ص�ن. 

الط�لب: ....................................................................................................................................................................
الرازي: الإن�ص�ن ي�أكل ليعي�س، ول يعي�س لي�أكل. 

الط�لب: .................................................................................................................................................................... 
الرازي : لأنَّ الإفراط في الأكل خطر على ال�صحة.

الط�لب: ....................................................................................................................................................................
الرازي : نعم،  المعدة بيت الداء، والحمية راأ�س كل دواء.

الط�لب: ....................................................................................................................................................................
الرازي: �صدقت، بلى، اأرى ذلك ف�لغذاء �صروري لك، التوازن مطلوب، 

والعتدال مرغوب.

ال�صتفه�م نوع�ن: حقيقّي 
يـطـلـب معــرفــة �صيء مجهــول 

لـدى ال�ص�ئل.
بــه  ُيطلــب  ل  حقيقــي  وغيــر   
جــواب، واإنمــ� يخــرج اإلــى معــ�ٍن 
للتــي  اأفٍّ  اأتقــوُل  مثــل:  عــدة. 
بذلْت راحته� من اأجل اإ�صع�دك. 

الغر�ــس هنــ� الإنــك�ر.
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     عن عبِدالرحمن بن عبد اهلل بن م�صعود  عن اأبيه ق�ل: »كّن� مع ر�صوِل 
ف�أَخْذن�  َفْرَخ�ن،  معه�  رًة  ُحمَّ فراأين�  لح�جته،  ف�ْنطلَق  �َصَفِرِه،  في   � اهلِل 
النبيُّ � فق�ل: »َمْن فجَع  �ُس فج�ء  ُتَفرِّ رُة، فجعلْت  الُحمَّ َفْرَخْيه�، فج�ءِت 
�إليها«، وراأى قريَة نمٍل قد حـََرْقَن�ه�، فـق�َل: »َمْن  و� ولَدها  ُردُّ هذه بولِدها؟ 

اِر« اِر �إل ربُّ �لنَّ َب بالنَّ َحَرَق َهِذِه؟« ُقْلَن�: نحُن، ق�ل: »�إنَّه ل ينبغي �أَْن ُيَعذِّ
]رو�ه �أبو د�ود ب�ضند �ضحيح: ٥٢٦٨[.

اأَقراأُ الحديَث ال�ص�بَق، ثمَّ اأبحُث عن كلم�ٍت َحَوْت همزات و�صل.

اأُق�رُن بين كلمتي )ف�ْنطلََق(، )ف�أََخذن�( َوفَق الجدول الآتي:

نوع الكلمتين:

عدد اأحرفهم�:

ر�صم الهمزة:

نوع الهمزة:

اأََخـَذِاْنَطَلــَق

األٌف عليه� راأ�س العين )ء(

رابط الدرس الرقمي

الر�صم الإمالئي
ر�صم همزة القطع

اأوًل
�نيً�

ث

www.ien.edu.sa

التهيئة:

بهــذا  القطــع  همــزة  �صــميت 
مــ�  لفــظ  تقطــع  لأنهــ�  ال�صــم 

بعدهــ�. ــ�  عمَّ قبلهــ� 

يخلــط الكثيــر مــن المتعلميــن 
بين الهمزة والألف. 

مــن  يخــرج  حــرف  الهمــزة: 
اأول  فــي  وتقــع  الحلــق،  اأق�صــى 
الكلمــة وو�صــطه� واآخره� )اأكل، 
مــّد  الألــف  بينمــ�  قــراأ(.  �صــ�أل، 
ن��صــئ عــن اإ�صــب�ع فتحــة الحرف 
الذي قبله�، ول تقع الألف اأول 
الكلمــة، واإنمــ� و�صــطه� واآخره�. 

مثــل: قــ�ل، نمــ�.
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1. علَّم اأَ�صحـ�به واأَتب�عه اأُمور الدين. 

ا. 2. ك�َن اإِم�ًم� واأًَبــ� بــ�رًّ

1. اأََخـَذ يدعـو ثالًث� وع�صرين �صنًة.
2. َعلََّم ن�ص�ءه واأَْح�َصَن ع�صرتهن وعدل بينهن.

األحظ ر�صم الكلم�ت الملونة في المجموع�ت ال�ص�بقة، ثم اأحلل:  

▪ بم بداأت هذه الكلم�ت؟.................................................... 
▪ اأنطق ب�صوت وا�صح كلمة )واأَْح�َصَن(، ثم اأنطقه� من غير الواو )اأَْح�َصَن(:

اأجد اأَنَّ الهمزة ............................. به� في بدء الكالم و ......................... بم� قبله�.
▪ اأَت�أمل ر�صم الهمزة في الكلم�ت الملونة في المجموع�ت ال�ص�بقة واألحـظ �صبطه�:

اإّم� فوق  العين  راأ�س  ر�صم  )اأ( مع   ...................... هي�أة  ُر�صمت على  الهمزة  اأن  اأجد 
اإ(. الألف )اأ( اأو............................ )

▪ اأَ�صتخرج  من المجموع�ت ال�ص�بقة ثالث كلم�ت تبداأ بهمزة قطع:

اأت�أمل ر�صم الكلم�ت الملونة:

اأوًل

لى عب�دة ربه.  1. اإَِذا خال اإِلى نف�صه اْنـقطَع اإِ
2. هل ي�صتطيع  كل اإِْن�ص�ن عنده خ�دم اأَْن يع�مله بهذه المع�ملة اإِلَّ

     من رحم ربي؟!

م�سمومة الهمزة

مفتوحة الهمزة

مك�سـورة الهمزة

�أ

ب

ج
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▪ اأَجـد اأَن همزة القـطـع ُتر�صم على هي�أة الألــــــف وفـوقـه� راأ�س العين اإن ك�نت 
مــ�صمومة )اأُ( اأو..................... )اأَ(، وعلى هي�أة الألف وتحته� راأ�س العين اإن 

اإِ(. ك�نت .......................... )

اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبت ب�للوِن الأحمِر في المجموعِة )اأ(، ثم اأُحلُِّل:  

▪ م� نوع هذه الكلم�ت من حيث اأق�ص�م الكلمة؟ ....................................
▪ اأُلحُظ الفعـلين )اأََخَذ، اأَْح�َصَن(، ثم اأُكمُل الجدول الآتي:

اأمرهعدد اأحرفهزمنهالفعل

3 )ثالثي(.....................................اأََخَذ

.......................................................................................................اأَْح�َصَن

▪ اأَمالأُ الجدوَل الآتي مع ال�صتر�ص�د ب�لمث�ل:

الم�سارع منه للمتكلمعدد اأحرفهالفعل الما�سي

اأَبَعُث3 )ثالثي(َبـَعــَث

................................................................................َعلَّم

اأ�صتنتج اأّن:
همزة القطع: هي الهمزة التي ُينطق به� في بدء الكالم وو�صله. 

تكتب )ء( فوق الألف اإذا ك�نت م�صمومة اأو مفتوحة، وتكتب 
تحت الألف  اإذا ك�نت مك�صورة. 

�نيً�
ث
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اأ�صتنتج اأّن:

اأ�صتنتج اأّن:

الم�سارع منه للمتكلمعدد اأحرفهالفعل الما�سي
..........................................................................................ِاجـتهد

..........................................................................................ِا�ْصتـجمَع

ــل الثالثــي المهمــوز اأولــه،  هم��زة القط��ع تكــون فــي م��صــي الفعـ
وم��صــي الفعـــل الرب�عــي المهمــوز واأمــره، والفعــل الم�صــ�رع 
� اأم  المبــدوء بهمــزة الم�ص�رعــة �صــواًء اأك�ن الم��صــي منــه: ثالثيًّ

� اأم �صدا�صــيًّ�. ــ� اأم خم��صــيًّ رب�عيًّ

اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبت ب�للوِن الأحمِر في المجموعِة )ب(، ثم اأُحلُِّل: �لًث� 
ث

▪ م� نوع هذه الكلم�ت من حيث اأق�ص�م الكلمة؟......................................
▪ اأَمالأُ الجدوَل الآتي مع ال�صتر�ص�د ب�لمث�ل:

م�سدرهعدد اأحرفهزمنهالفعل

اأَْخــٌذ3 )ثالثي(م��ٍساأََخَذ

اإِْح�َص�ٌن.....................................................................................

▪ م� نوع الم�صـدرين )اأَْخٌذ، اإِْح�َص�ٌن( من حيث اأق�ص�م الكلمة؟...................................

والرب�عــي  الثالثــي  الفعـــل  مـــ�صدر  فــي  تكــون  الق�ط���ع  هم��زة 
المبــدوء بهمــزة، وفــي جـــميع الأ�صــم�ء التــي تبــداأ بهمــزة مــ� عــدا 
الأ�صــم�ء ال�صم�عّيـــة.وم�ص�در الأفعــ�ل الخم��صــية وال�صدا�صــية 

همزتهــ�  همــزة و�صــل.
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اأ�صتنتج اأّن:

اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبت ب�للوِن الأحمِر في المجموعِة )ج(، ثم اأُحلُِّل:  

▪ م� نوع هذه الكلم�ت؟...............................................................
▪ م� الحرف الذي همزته همزُة و�صل؟....................................

جميع الأحرف همزته� همزة قطع م� عدا )ال( التعريف.

ابعً�
ر

همزة القطع: هي الهمزة التي ينطق به� في بدء الكالم وو�صله.
تكتب )اأ( اإذا ك�نت )مفتوحة  اأو م�صمومة،( وتكتب )اإ( اإذا ك�نت )مك�صورة(.

موا�صع همزة القطع:
1.  م��صي الفعل الثالثي المهموز وم�صدره.

الما�سي
عدد حروفه

م�سدره
123

اأكاًللكاأاأكل
اأمًرارماأاأمر

2.  م��صي الفعل الرب�عي المهموز واأمره وم�صدره.

الما�سي
عدد حروفه

الم�سدرالأمر
1234

اإ�صراًع�اأ�صرْععر�ساأاأ�صرَع
اإعالًن�اأعلْنَنلعاأاأعلَن

3.  همزة الم�ص�رعة للمتكلم �صواء ك�ن الفعل ثالثيًّ�: )اأ�صرُب( اأو رب�عيًّ�:
     )اأُعلُِّم( اأو خم��صيًّ�: )اأخت�ُر( اأو �صدا�صيًّ�: )اأ�صتفهُم(.

4.  جميع الأ�صم�ء المبدوءة بهمزة همزته� همزة قطع، م� عدا الأ�صم�ء 
     ال�صم�عية، وم�ص�در الأفع�ل الخم��صية وال�صدا�صية.

5.  كلُّ الحروف همزته� قطع م� عدا )ال( التعريف.
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اأمثِّل لم� ي�أتي في جمل مفيدة:
1. فعل م�ص�رع مبدوء بهمزة قطع من الفعل )ينطلق( ..........................................
2. حرف جر اأوله همزة قطع: ............................................................................................
3. فعل اأمر رب�عي: ..................................................................................................................

اأوًل

الإمالء الختب�ري )اأكتب م� ُيملى علي(:
........................................................................................................................................................

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

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

�نيً�
ث

1. م� نوع الهمزة في كلمة )اإمالء(؟ وم� ال�صبب؟
.........................................................................................................................      

نة من العب�رات 2.  اأميُِّز بين همزة القطع وهمزة الو�صل في الكلم�ت الملوَّ
     الآتية، واأذكر ال�صبب:

ال�سبب نوع الهمزة الكلمة المهموزة العبارات
....................

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

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

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

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

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

ق�ل اهلل تع�لى: { ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ} ]�لبقرة: ٣٥[

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

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

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

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

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

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

بن  عبداهلل  ِا�صمه  ال�صديق  بكر  اأبو 
عثم�ن، وهو اأول الخلف�ء الرا�صدين.

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

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

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

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

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

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

و�صع ابن الهيثم ت�صمي�ت اأق�ص�م العين 
ك�ل�صبكية والقرنية.

.................... .................... .................... ِا�صتهر ح�تم الط�ئي ب�لكرم.

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

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

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

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

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

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

عـلــم  فـي  كــتـ�بــه  اإخــراج  �صيبويه  اأعــ�د 
النحـو في جزاأين.
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اأ�صمي الحرف الذي تكرر في الكلمة ثم اأكتُبه  

اأُكِمُل الجدول الآتي َوْفق المطلوب اإْن اأمكَن.   

�سورة حرف الألفمو�سع الألف في كلمة )اأعالمنا(

مت�ساًلمنفرًدافي الطرففي الو�سطفي البدء

.......................................................................... /......................... /.............

اأر�صُم الأحرف التي تدخل في تركيب الكلمة الواردة  داخل الدائرة.  

رابط الدرس الرقمي

الر�صم الكت�بي
ر�صم حرف )الألف(

قعة بخط الرُّ

اأوًل
�نيً�

ث
�لثً�

ث

www.ien.edu.sa

م
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اأنَّ الحروف ال�ص�عدة )ا، ل، ك، د، ل،ـ ه( تت�صل بم� قبله� بو�صلة 
�ص�عدة وبزاوية ق�ئمة في خط الرقعة.

�سورة الحرف مت�ساًل�سورة الحرف منفرًدا

اأُلحظ

اأُعيُد

اأر�صُم

اأُلحظ

اأُعيُد

اأر�صُم

همزة ت�صبه راأ�س الي�ءخط راأ�صي من اأعلى اإلى اأ�صفل دون حلية

ميل اإلى اليمين قلياًلارتف�ع عن ال�صطر

تر�صم الألف في و�صط 
الالم موازية لراأ�صه�

تر�صم الألف في و�صط الالم 
موازية للو�صلة ال�ص�عدة

�صعود من اأ�صفل اإلى اأعلى بزاوية ق�ئمة
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٢ اأ�صتمُع واأتدرب. اأوًل 

هل  قدم�ي!  فـت�صمرْت  الطريِق،  ق�رعِة  على  يتحدث�ن  اثنين  �صمعُت 
جل ل�ص�حبِه؟  اأُ�صّلُم عليهم� واأَ�ص�أَُلهم� عن فحـوى الكلمِة التي ق�له� الرَّ

فكالهم� كهٌل من كهول الح�رة القدامى.
جَل: م�ذا قلت؟ �ص�ألت الرَّ

ق�ل:  قلُت: الحمُد هلل على نعمِة الجهل.
قلُت له: م� معنى ذلك؟

الجهُل ل َيخُرُج بك اإلى �صاللٍة، ول َيدُخُل بك اإلى اأذى النَّ��ِس.  ق�ل: 
، و ف�ص�ٍد بين النَّ��س. ف�لعلُم نقمٌة، يجعُل اأ�صح�َبُه اأدواِت �َصرٍّ

اإّن العلَم نوٌر، ُي�ص�عُد الإن�ص�َن على معرفِة م� يراُه في حي�تِه  قلت: 
ليحي� حي�ًة طيبًة.

ُه،  حقَّ اأ�ص�ع  يتيًم�  اأبكى  مرًة  كم  �ص�حَبَن�،  فالًن�  تعـرُف  اإنك  ق�ل: 
ه�. كرهُت المع�ي�صَة َمَعُه، وقد ُكْنُت  واأرملًة اأذله� في غمِط حـقِّ

اأحبُّ اأن اأتعلََّم منه.
م�  ذكرَت  الذي  جُل  ف�لرَّ اأقـول.  لم�  وت�أكيٌد  عليك،  هذا حجٌة  قلت: 
� م� فـعـل ذلك،  فـعـَل تلك الأفع�َل اإل لجهله، ولو ك�ن ع�لًم� حقًّ
واإن كنت تريُد اأَْن تتعلم، ف�ختر ع�لًم� تنتفُع ِبُخُلِقِه قبَل ِعْلِمِه.

واأين نجد اأمث�ل هوؤلِء؟ ق�ل: 
محمد  معلمن�  ب�صيرة  يقتدون  الذين  اهلل-  بحمد  كثر-  هم  قلُت: 
�، الذي علَّم اأ�صح�َبه واأتب�َعه اأموَر الديِن، واأدَّبهم ب�لأفع�ِل 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa التوا�صل ال�صفهي
مه�رات الحوار
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الم�صدر: كلمة ون�صف لمحمد ح�صين زيدان )بت�صرف(

اأن�ق�ُس من بجواري حول ُمْجري�ت الحديث ال�ص�بق َوَنت�ِئِجِه من حيُث: �نيً� 
ث

المو�صوع الذي دار فيه:

طرف� الحوار في الحديث:

اأُجيُب عّم� ي�أتي �صفهيًّ�: �لًث� 
ث

كيف بداأ الحـوار ال�ص�بق؟

من طرح مو�صوع الحـوار؟

م� الهدف الذي ي�صعى اإليه طرف� الحـوار؟

كيف انتهى الحـوار؟

اأََتب�دُل مع من بجواري تمثيل دوِر الرجل و الك�تب مع مراع�ة م� ي�أتي:  

وق�ئًدا  �ص�دًق�  واأًخ�  ا  ب�رًّ واأًب�  واإم�ًم�  وُمربًي�  ُمعلًم�  فك�ن  والأقـواِل، 
وم�صّرًع�. ولي�س ذلك فـح�صب ف�صم�ئُلُه � اأكثر من اأن تحـ�صر.

لكّني اأَجُد في الجـهِل حم�يًة، اأّم� العلُم ف�أيَن نجُد الحم�يَة اإذا م� �صلََّطُه  ق�ل: 
اإن�ص�ٌن على اإن�ص�ٍن اإثًم� وعدواًن�.

اإلى  بدعوِتِه   � عليه  ق�صى  كم�  ر،  ال�صَّ هذا  على  نقـ�صي  ب�لعلم  بل  قلت: 
�ت اإلى اأن ف�َز ب�لن�صر  الإ�صالم متم�صًك� بمبدئه، متحماًل الأذى والم�صقَّ

المبين. 
ُجُل راأ�َصُه. ف�أَْطَرَق الرَّ

�صي�غة الحـوار بلغتي الخ��صة وراأيي الخ��س.

تدعيم الراأي ب�لأدلة وال�صواهد المن��صبة.

مراع�ة اآداب الحوار.

ابعً�
ر

١

٢

١

٢

٣

٤ اأعلُم اأّن

الحــــوار:
محادثة بين طرفين �أو �أكثر 

تتنامى من خاللها �أفكار�لمو�ضوع 
١�لمطروح حتى تت�ضح جـو�نبه.

٢

٣
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الق�ئمة  في  ين��صبه  بم�  )اأ(  الق�ئمة  في  المواقف  من  موقٍف  كلَّ  اأربط   .1
)ب( وفق المث�ل الأول )مع التعليل �صفهيًّ�(.

م�ًص�
خ�

اأمالأ الفراغ�ت الآتية، مع ال�صتف�دة من الن�ص�ط ال�ص�بق:  .2 

الآداب النف�صية ومن اأمثلته�: ُح�صن ال�صتم�ع، مراع�ة �صخ�صية المخ�طب . 1
ومدى ثق�فته، .......................................،.....................................

الآداب العلمية ومن اأمثلته�: مراع�ة نقطة البدء، البدء ب�لأهم، . 2
........................ في طرح المو�صوع، اإيراد.........................، و�صرب .......................... 

لتدعيم الراأي.
الآداب اللفظية ومن اأمثلته�: اأدب ال�صوؤال، .................................. ال�صتعج�ل . 3

في الحديث، ................................ العب�رات و ................................. المن��صبة.

من اآداب الحوار:

ه راأي الرجل اأو ي�صخر منه. لم ي�صفِّ

ا�صتخدم المتح�وران األف�ًظ� مي�صرة ومن��صبة.

اأورد الك�تب بع�س الأدلة العقلية لت�أييد كالمه.

عدم انفع�ل الطرفين في اأثن�ء الحديث.

تحدث كل طرف ب�لقدر المن��صب.

الهدوء و�صبط النف�س.

عدم ال�صتئث�ر ب�لحديث.

احترام راأي الآخرين.

األف�ظ الحـوار مخت�رة بعن�ية.

تدعيم الراأي ب�لأمثلة.

الإ�صرار على الراأي بقوة.

باأ
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اأراد اأحمُد وزمالوؤه اأن ي�صعـوا خـطة عمل ل�صحيفة ح�ئط في ال�صف 
عن )الإعـجـ�ز العلمي في ال�صنة النبوّية( ف�قترحـوا م� ي�أتي:

اختي�ر رئي�س تحرير ومخرج فّني.. 1
حملة اإعالنية لل�صحيفة.. 2
طلب موافقة اأولي�ء الأمور.. 3
الرجـوع اإلى المكتبة.. 4
اإجـراء حـوار.. 5
التف�ق مع مطبعة.. ٦

ع�لم  دور  والآخر  مح�ور،  دوَر  اأحُدن�  �س  يتقمَّ بجواري  من  مع  ب�لتع�ون  د�ًص� 
�ص�

كبير، ُيجري معه حواًرا عن:

دعـوة �صيدن� محمد � لعم�رة الأر�س وخدمة الإن�ص�ن في كل الأزم�ن.

مع ال�صتع�نة ب�لأ�صئلة الآتية:

م� الغ�ية من خلق الإن�ص�ن؟. 1
م� الأدلة على اأنَّ دعـوة الر�صول � ك�نت تدعو اإلى العلم والق�ص�ء على الجهل . 2

وعم�رة الأر�س؟
كيف ك�ن الر�صول � �صبًب� في نفع الب�صرية؟ اأُمّثل  لذلك.. 3

الحــــــــــــــــــــــــــــــــوار
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  اأُ�صنُف القتراح�ت ال�ص�بقة اإلى م� ين��صب عمل �صحيفة وم� ل ين��صبه�، 1. 
ثم اأُدوُنه� في الحقول الآتية: 

اأوًل

اأيٌّ من القتراح�ت المن��صبة لعمل ال�صحيفة ل يتم اإل بوجـود طرفين ف�أكثر؟   .2 
اأُعلُل الإج�بة.

من��صبة
غير من��صبة
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ل المعلوم�ت �صالَّ

اأحدد مم� ي�أتي م� يمكن اأن يكون و�صيلة نقل للمعلوم�ت.  

اأر�صم و�ص�ئل اأخرى ت�ص�عد في نقل المعلوم�ت.  

التهيئة:

رابط الدرس الرقمي

اأوًل
�نيً�

ث

www.ien.edu.sa
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اأ�صتمع اإلى الن�س، ثم اأجيب عن الأ�صئلة الت�لية:)✽(

اأذكر ال�صخـ�صي�ت الواردة في الن�س.  

اأ�صنِّف ال�صخ�صي�ت الواردة في الن�س.  

في ثن�ي� الن�س حوار،  اأحدُد طرفيه واأتذكُر بعـ�س اأفك�ره.  

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

......................................................... .٤ 

.........................................................  .٢

.........................................................  .٣

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

ال�صخـ�صية
..............................................الرئي�صة:

اأوًل
�نيً�

ث

ال�صخـ�صية
المخـتـفية:

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

............................................. .٢ 

.............................................  .٣

�لًث�
ث

)✽( يحل �لطالب �لأن�ضطة بمفرده خالل زمن محدد لتنمية مهارة �ل�ضتماع.

اأعلُم اأّن

ال�صخ�صية المختفية : هي 
التي ورد ذكره� في الن�س 
دون  اأن تم�ر�س اأدواًرا في 

الأحداث.

فته� في  لال�صتم�ع اآداٌب تعرَّ
الوحدة الأولى.
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ل كل فقرة بم� ين��صبه�. اأ�صِ  

ح�صل علىتخرج في الج�معة.
لقب )ف�ر�س(.

تولَّدت ال�صداقة 
بين )تيم( وجـه�ز 

الحـ��صوب الذي 
ي�صبه الخزانة 

ال�صخـمة.   

تو�صل اإلى طريقة 
علمية ترتب به� 
المعـلوم�ت على 

�صبكة )الإنترنت(. 

�صوؤاًل  اأكتب  ثم  فيه،  الواردة  ال�صتفه�م  اأ�ص�ليب  اأذكُر  للن�س،  ا�صتم�عي  بعد   
� �صمعت في الن�س م�صتخدًم� اأداة ا�صتفه�م للتعليل. عمَّ

1٩٦5 م1٩7٦ م1٩٨4 م2004 م

ال�صوؤال:

اأر�صم دائرة حول المدن والدول التي وردت في الن�س.   

الولي�ت المتحـدة الأمريكية

ب�ريـــ�س
لنـــدن

الي�بـــ�ن

اأ�ص�ليب ال�صتفه�م:

ابعً�
ر

م�ًص�
خ�

د�ًص�
�ص�

لكل اأداة ا�صتفه�م معًنى 
خ��ٌس به� كم� در�صته�.
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اأحدد قيمة ج�ئزة )تيم( التي ح�صل عليه� ب�لري�ل ال�صعودي.  

اأخت�ُر الإج�بة ال�ص�ئبة مم� ي�أتي:  

»اعت�د ال�صغير )تيم( اأن يراقب اأب�ه وهو يم�ر�س عمله المتَقن« 
لو حذفُت كلمة )المتَقن( من العب�رة، َلَم� َعرْفُت اأن الأب:

يفتخر بعملهحري�س على اإج�دة العملكثير العـمل

واحد(،  خط�أ  )دون  قوله:  اإلى  اأخرى  مرة  الن�س  لمقدمة  اأ�صتمُع   
واأتلم�س م� يمكن اأن يكون �صبًب� فيم� تو�صل اإليه تيم من اختراع.

اأوًل
�بعً�

�ص
�نيً�

ث
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ن م� اأعتزمه للت�صرف به�. اأتخيَّل اأني ح�صلت على ج�ئزة )تيم( و اأدوِّ  

اأن�ق�س من بجواري في المج�ل الذي يمكن اأن يبدع فيه كل من�، ثم ندون المتطلب�ت 
التي نتمنى اأن توفره� لن� الأ�صرة والموؤ�ص�ص�ت ذات العالقة لن�صبح مبدعين.

المج�ل:.........................................................................

المتطلب�ت:
.................................................................................................. ............................... .1
.................................................................................................. ............................... .2
.................................................................................................. ............................... .3
.................................................................................................. ............................... .4
.................................................................................................. ............................... .5

ً ث�لث�

ن�ص�ط جم�عي
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ده�صٍة  يردُد في  غيُر  ال�صَّ راَح  رق�ِء! هكذا  الزَّ ِة  الُقبَّ التَّ�أمَل تحَت هذه  اأغرَب  م� 
ِة الم�صتديرِة. ك�َنِت ال�صم�ُس قد بداأَْت  ملحوظٍة، وهـو ينظُر اإلى اأعلى، اإلى تلَك القبَّ
َتنزوي وراَء الأفِق، وترَكْت خلَفه� �صوًءا ذهبيًّ� ت�صتريُح له الأعيُن، وبعَد قليٍل تحوَلِت 
وِء َتبرُز على ا�صتحي�ٍء، َتمالأُ  ُة الزرق�ُء اإلى اللَّوِن الأ�صوِد، وراَحْت ِنق�ٌط من ال�صَّ الُقبَّ
غيُر عن النَّظِر اإليه� وراَح يت�ص�ءُل:  َة. اإِنَّه� النجـوُم البعيدُة. َلْم يكفَّ محـمد ال�صَّ القبَّ

اأَيَّته� النُّجـوُم البعيدُة، لم�ذا اأنِت بعيدٌة؟ هل تقتربين مني اأكثَر؟

ٍ، وفي �صب�ِح  وَلْم َيجْد محـمد البّت�ني اأيَّ اإجـ�بٍة عن �صوؤاِلِه الذي يلـحُّ عليه َمْنُذ اأي�م
اليـوِم الآتي حـّدَث نف�َصُه ق�ئاًل: لم�ذا ل اأَ�ص�أُل رفـ�قي؟ وحيَن �ص�أَلهم ردَّ اأَحُدهم ق�ئاًل: 
النُّجـوم بعيدٌة؛ لأنه�.. لأنه� بعيدٌة! ق�ل اآخر: هذه الأ�صئلُة �صتظلُّ بال اأجـوبٍة، فال تتعْب 

نف�َصك. ف�أبى اأَْن ي�صت�صلَم.

ظلَّ الإلح�ُح يط�رُد �صديَقن� المولود ع�م )240هـ - ٨54 م( في هذِه المدينِة »بّت�ن« التي 
ُتطُل على اأحِد روافِد نهِر الُفراِت، وَعَرَف اأنَّ في هذه المدينِة ع�لًم� جلياًل، يهتُم ب�لمعـرفِة في 

ُكلِّ المج�لِت وراَح ي�ص�أُلُه، فك�َن الجـواُب:

النُّجـوُم بعيدٌة لأَنَّ هذا هو مك�ُنه�، وهي ل تقترُب منَّ�، بل يجُب علين� اأَْن نقترَب منه�.
وج�ءت  النُّجـوِم؟  هذِه  من  الإن�ص�ُن  يقترُب  فكيَف  غ�مـ�صًة،  الإج�بُة  وك�َنِت 

ُد. �: الأمُر �صهٌل اإنَّه الَمْر�صَ الإج�بُة اأكثَر غمو�صً
ينظر من خالِلِه الذي  المك�ُن  اأَنَّه  فـَعـَرَف  ُد؟  الَمْر�صَ م�  ي�ص�أُل:  غيُر  ال�صَّ وراَح 
م�ِء، ومعهم اأجهزٌة متطورٌة، ُيمِكُنهم به� روؤيُة النُّجـوِم اأكثَر ُقرًب� من  العلم�ُء اإلى ال�صَّ

دِة. الروؤيِة ب�لعيِن المجرَّ

  مجلة العربي ال�صغير - العدد 1٤0.

رابط الدرس الرقمي

و�صــــ�رت الــ�صـمـ�ء قريـبـة

www.ien.edu.sa
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وحين نزَل الع��صمَة لأوِل مرٍة، َعـَرَف اأن هن�ك ِعْلًم� ي�صمى »الَفلَك« يهتمُّ بر�صِد 
م�ِء. واأَنَّ لهذا العلِم رج�ًل يهتمون به، ُي�صّمون »الفلكيين«،  النُّجـوِم والكواكِب في ال�صَّ

واأَنَّ رئي�صهم ُيدعى �صند بن علي.
وؤاُل:  ال�صُّ ك�َن  الفلكيين،  رئي�ِس  وبيَن  البّت�ني،  �بِّ  ال�صَّ بين  الثَّ�لِث  اللق�ِء  وفي 

ًدا ِمثَل بقيِة البلداِن؟ �صيدي الَع�ِلَم الجليل، لم�ذا ل نبني فوَق التَّلِّ َمْر�صَ
ففي  ب�لحـم��صِة.  المليء  �بِّ  ال�صَّ اإلى  ي�صتمُع  وهو  الكبيُر،  الع�ِلُم  وانده�َس 
ُد، ُيمكن للعلم�ِء بو�ص�طته� اأَْن يت�بعوا حركَة النُّجـوِم  البلداِن المج�ورِة، هن�َك َمَرا�صِ
وفي  ٌد.  َمْر�صَ هن�ك  َتْدُمَر  في  ِفكرٌة!  وق�ل:  الكبيُر،  الَع�ِلُم  �َس  وَتحمَّ قريبٌة.  ك�أنه� 
اقتراًب�  اأكثَر  يكوَن  اأَْن  ُحلِمِه،  تحقيِق  في  تلميِذِه  م�ص�عدَة  الأ�صت�ُذ  وقّرَر  الق�هرِة...، 
َد،  من النُّجـوم، اأَْن يراه� اأكثَر و�صوًح�، واأكبَر حـجـًم�، وبداأَ البنَّ�وؤون ُي�صّيدون الَمْر�صَ
و�ص�فَر البّت�ني اإلى البلداِن المج�ورِة، لإحـ�ص�ِر اأجهزٍة حديثٍة لر�صِد الأج�ص�ِم البعيدِة.
جه�ًزا  �صنَع  من  اأَ�ْصَهَر  الإ�صطرلبي  ال�صهيَر  العربيَّ  الَع�ِلَم  البّت�ني  والتقى 
النُّجـوَم  يجـعـُل  جـه�ٌز حديٌث، ل  لدّي  اأنت محظوٌظ،  له:  ق�َل  الذي  النُّجـوِم  لر�صِد 

ت�أتي اإليَك وا�صحًة فـقـط، بل...
تلم�صه�  ك�أنك  منه�،  اأجزاًء  ُت�ص�هَد  اأَْن  ُيمكُن  اإِنك  بل  ُيكمَل:  اأَْن  قبَل  و�صكَت 
ب�أ�ص�بعك، وع�َد البّت�ني اإلى مدينته، ومعـه الكثيُر من الأجهزِة وا�صتقبله العلم�ُء في 
ِد الذي ُبِنَي في اأعلى  لهفٍة و�صعـ�دٍة، وراحوا جميًع� يحتفلون بو�صِع الأجهزِة في الَمْر�صَ

مك�ٍن ُيطلُّ على الع��صمِة.
هِة الجـه�ِز نحـَو الأفِق،  ُد بيًت� داِئًم� للبّت�ني. في الليِل َيْنظُر من ُفوَّ و�ص�َر الَمْر�صَ
في�ص�هُد النُّجـوَم قريبًة، ك�أنه يك�ُد اأَْن يلم�صه�، لكنه ك�َن اأكثَر اإلح�ًح� حيَن ُيَخ�ِطُبه�:

اقـتربي اأكثَر اأَيَّته� النُّجـوُم، ف�أن� اأحبك.

ذ اأَلََّف في هذا الميداِن  هكذا اأ�صبَح �صديقن� البّت�ني من اأعـظم فلكيِّي الَع�َلِم، اإِ
كتًب� مهمًة. وك�نت له اإ�صه�م�ٌت عـظيمٌة في علمي الجبِر وح�ص�ِب المثلَّث�ِت. 
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ال�ص�متة؛  القراءة  مه�رات  مراع�ة  مع  دق�ئق،  خم�س  مدة  الن�س،  اأقراأ 
لتنفيذ الن�ص�ط�ت.

 1. اأكمل الفراغ�ت ب�لأحرف المن��صبة فيم� ي�أتي:
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ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ

للقراءة  ال�ص�متــة 
مه�رات تعلمته� في 

الوحدة الأولى.
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واأرتبهـ�  الملونـة  الأحـرف  اأجمـُع   .2 
لأح�صـل علـى لقـب ع�لـم جليـل ن�صـب 
اإلـى اآلـة دقيقـة تر�صـد حركـة النجـوم 

ال�صـم�ء. فـي 

جبل �صخـم

الت�ص�وؤل

اأخت�ُر الإج�بة ال�صحيحة.  

مدينة في �صورية

الت�ص�رك

قـلعة حربية َتـْدُمـــر

الـتــفّكرالتـــ�أّمل

�نيً�
ث

اأُكِمُل كم� في المث�ل.  

الَفلَك: العلم الذي يهتم بر�صد الكواكب والنجـوم في ال�صم�ء.
د:.......................................................................................................... الَمْر�صَ
بتَّ�ن:..................................................................................................................
التَّل:..................................................................................................................

�لًث�
ث

اأتب�دُل مع من بجواري الدور في قراءة العب�رتين الآتيتين مع تمثيل المعنى:  

م� اأغرب الت�أمل تحت هذه القبة الزرق�ء !. 1
ا�صتقبله العلم�ء في لهفة و�صع�دة.. 2

ابعً�
ر

جبل �صخم

الت�ص�وؤل
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اأذكُر الحدث الذي ُده�س منه محمد البّت�ني.  

م� الت�ص�وؤل الذي �صغل فكَر البّت�ني؟   

م� ُحلُم البّت�ني؟   

كيف اأ�صبح البّت�ني من اأعظم فلِكيِّي الع�لم؟   

اأ�صتنبط من الن�س مواقف توافق م�صمون الآية الآتية:  

]الم�ئدة:2[
اأوًل

�نيً�
ث

�لثً�
ث

ابعً�
ر

اأوًل
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التع�ون �ِصمة محمودة له� اآث�ره� الإيج�بية على الفرد والمجتمع.  
اأتع�ون مع مجموعتي؛لبي�ن اأبرز هذه الآث�ر.

المجتمعالـفـرد

تنقل البّت�ني من مك�ن اإلى اآخر للبحث عن المعرفة!    
اأتع�ون مع مجموعتي لذكر م�ص�در المعلوم�ت في زمنن� الح��صر.

�نيً�
ث

�لثً�
ث
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تنقل البّت�ني من مك�ن اإلى اآخر للبحث عن المعرفة!    
اأتع�ون مع مجموعتي لذكر م�ص�در المعلوم�ت في زمنن� الح��صر.

اأ�صوغ اأ�صئلة ت�صتدعي اإج�ب�ته� الت�أمل.  

اأَْقراأُ المقطع الآتي من الن�س ال�ص�بق قراءة جهرية �صليمة:

ده�ضٍة  في  يردُد  غيُر  �ل�ضَّ ر�َح  رقاِء. هكذ�  �لزَّ ِة  �لُقبَّ تحَت هذه  اأمَل  �لتَّ �أغرَب  ما 
ِة �لم�ضتديرِة. كاَنِت �ل�ضم�ُص قد بد�أَْت َتنزوي  ملحوظٍة، وهـو ينظُر �إلى �أعلى، �إلى تلَك �لقبَّ
ُة  �لُقبَّ تحوَلِت  قليٍل  وبعَد  �لأعيُن،  له  ت�ضتريُح  ذهبيًّا  �ضوًء�  خلَفها  وترَكْت  �لأفِق،  ور�َء 
َة. �إِنَّها  وِء َتبرُز على ��ضتحياٍء، َتمالأُ �لقبَّ �لزرقاُء �إلى �للَّوِن �لأ�ضوِد، ور�َحْت ِنقاٌط من �ل�ضَّ
تها �لنُّجـوُم  غيُر عن �لنَّظِر �إليها ور�َح يت�ضاءُل: �أَيَّ �لنجـوُم �لبعيدُة. َلْم يكفَّ محـمد �ل�ضَّ

�لبعيدُة، لماذ� �أنِت بعيدٌة؟ هل تقتربين مني �أكثَر؟

وَلْم َيجْد محـمد �لبّتاني �أيَّ �إجـابٍة عن �ضوؤ�ِلِه �لذي يلـحُّ عليه َمْنُذ �أياٍم، وفي �ضباِح 
�ليـوِم �لآتي حـّدَث نف�َضُه قائاًل: لماذ� ل �أَ�ضاأُل رفـاقي؟ وحيَن �ضاأَلهم ردَّ �أَحُدهم قائاًل: 
�لنُّجـوم بعيدٌة؛ لأنها.. لأنها بعيدٌة! قال �آخر: هذه �لأ�ضئلُة �ضتظلُّ بال �أجـوبٍة، فال تتعْب 

نف�َضك. فاأبى �أَْن ي�ضت�ضلَم.

اأ�صتثمر

ابعً�
ر

للقراءة  ال�ص�متــة 
مه�رات تعلمته� في 

الوحدة الأولى.
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اأمالأ ال�صكل الآتي لألخ�س اأهم الأفك�ر التي وجدته� في الن�س: 

الآي�ت الكريمة التي تحـث على الت�أمل.. 1
بعـ�س العلم�ء الأجـالء واأذكر بعـ�س موؤلف�تهم.. 2
بعـ�س ال�صور والمق�لت ذات العالقة ب�لفـ�ص�ء.. 3

اأهم الأفك�ر التي وجدته� في الن�س

الحدث الذي 
اأده�س البت�ني

اأبحث في واحد مم� ي�أتي، ثم اأ�صمنه ملف اإنج�زي:
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اأبحث في واحد  مم� ي�أتي، ثم اأ�صمنه ملف اإنج�زي: 

     مدلوله� العدديموؤنثمذكرالكلمة

                    المر�صد
                    مر�صدان

                    الع�ِلم
                    ع�لم�ِن

 م� الفرُق بين كلمتي )المر�صد( ، )مر�صداِن( من حيث العدد؟ 
 م� الذي زيد على المفرد في كلمتي )ع�ِلم�ِن، ع�ِلَميِن(؟
 م�ذا نطلق على الأ�صم�ء التي تدل على اثنين اأو اثنتين؟

 المر�صد هو مك�ن لروؤية النجـوم.
 في َتْدُمَر والق�هرة مر�صداِن لر�صِد حركة 

النجـوم.
 الع�لم البت�نّي والإ�صطرلبّي ع�لم�ِن عربي�ِن 

م�صلم�ِن.
 دار حواٌر علمّي بين الع�لميِن الفلكييِن.

 األَّف البّت�نيُّ كت�بيِن عظيميِن. 

 اأ�صهم الع�لم�ن كالهم� في علم الَفلَك. 
َر الثن�ن الأ�صت�ُذ وتلميُذه تحقيَق   قرَّ

الُحُلم.
 ازدهرت مدينت� الق�هرة وبغداد كلت�هم� 

بف�صل العلم�ء الم�صلمين.

اأوًل
مثنىمفرد

ال�صنف اللغوي 
الُمَثنَّى

ب�أ

رابط الدرس الرقمي
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ا�صــم  اإلــى  ا�صــم   �صــم  التثنيــة 
مثله، وا�صــتق�قه� من َثنى يثني 
العــوَد  ثنــى  يقــ�ل:  عطــف.  اإذا 
اإذا َعَطَفــه عليــه، فــك�أن الث�نــي 
العطــف،  واأ�صلهــ�  معطــوف. 
جــ�ء  ط�لبــ�ن:  جــ�ء  فمعنــى 
ط�لــب وط�لــب. لذلــك حذفــوا 
اأحد ال�صمين وزادوا عليه زي�دة 

تــدل علــى التثنيــة لالإيجــ�ز.

 الدرو�س اللغوية
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)مثنى مذكر( م�صلم )مفرد( + اِن: .................................                 
)..................................( مدينة )مفرد( + اِن: ................................                 
)..................................( م�صلم )..............( + يِن: .............................                

اأكمُل العب�رات الآتية:  

 اإلَم اأُ�صيَفِت الكلمة المثن�ة )مدينت�ن(؟. 1
 م�ذا حدث لنون المثنى عند اإ�ص�فته؟ . 2
ُن . 3  اأبحُث في الفقرِة الأخيرِة في الن�ِس عن مثنى ُحذفت نوُنه ب�صبب الإ�ص�فة، واأُدوِّ

الجملة:

مدينت� الق�هرة وبغداد من�رت�ن للحـ�ص�رة الإ�صالمية.  

�نيً�
ث

�لًث�
ث

 هن�ك كلم�ٍت تدلُّ على 
المثنى ولي�س له� مفرد من 

لفظه� ت�صمى )ملحق�ت 
المثنى( وهي )كال، كلت�( 

�صرط اإ�ص�فتهم� لل�صمير، 
و)اثن�ن، اثنت�ن(.

 نون المثنى مك�صورة.

المثنى هو كل ا�صم دلَّ على اثنين اأو اثنتين بزي�دة األف ونون على . 1
اآخر مفرده في ح�لة الرفع، اأو ي�ء ونون في ح�لتي الن�صب والجر.

اثنت�ن، كال، . 2 اثن�ن،  الآتية:  الكلم�ت  اإعرابه  وتعرب  ب�لمثنى  تلحق 
كلت�.

ي�صترط في )كال( و)كلت�( كي ُتلَحق� ب�لمثنى اأن ت�ص�ف� اإلى �صمير.. 3
اإذا اأ�صيف المثنى حذفت نونه كم� يحذف التنوين في ال�صم المفرد . 4

اإذا اأ�صيف اإلى م� بعده.
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رة( في ن�س )محمد ر�صول اهلل(        اأبحث في ق�صة ال�صح�بة مع )الُحمَّ
عن مثنى حذفت نونه، واأدّون الجملة.

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

� بين القو�صين:             اأمالأ الفراغ�ت ب�لكلمة المن��صبة ممَّ
يعدُّ ............................... ابن ب�ز وابن عثيمين - رحمهم� اهلل - من   .1

اأئمة هذا الزم�ن.
     )ال�صيخين- ال�صيخ�ن- ال�صيخ(

ابن الهيثم ع�لم م�صلم اكت�صف ............................... انعك��س ال�صوء   .2
وانك�ص�ره.

    )ظ�هرتين- ظ�هرت�- ظ�هرتي(
الم�ء والهواء ............................... �صروري�ن للحي�ة.  .3

      )كالهم� - كليهم� - كلت�هم�(

اأوًل
�نيً�

ث

اأ�صتخرج مم� ي�أتي كل ا�صم دلَّ على مثنى اأو اأحد ملحق�ته، واأبين نوعه 
وفق الت�صنيف:

الملحق
نوعه 

من حيث 
التذكير 
والتاأنيث

نوعه 
من حيث 
التنكير 

والتعريف
المثنى الجملة

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

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

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

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

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

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

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

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

اأحبَّ الر�صوُل -�صلى اهلل عليه و�صلم-
الح�صن والح�صين كليهم�.

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

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

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

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

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

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

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

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

من  اثن�ن  وم�صلم  البخ�رّي  الإم�م�ن 
اأكبر رواة الحديث.

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

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

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

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

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

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

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

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

وال�ص�عر ط�هر  الج��صر  الموؤرخ حمد 
زمخ�صري علم�ن ب�رزان في وطنن�.

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

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

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

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

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

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

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

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

ا  نموًّ وجدة  الري��س  مدينت�  �صهدت 
�صريًع�.
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رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa التوا�صل الكت�بي
 كـــتــ�بــة الحوار

ُن ملحوظ�تي في  َدوِّ اأُ من ن�سِّ )و�ص�رت ال�صم�ء قريبة(، اأقراأُ الحواَر الآتي، ُثّم   
الجدول الالحِق:

 ت�ص�ءَل ال�صغـيُر محمٌد عن النجـوِم كثيًرا، لم�ذا اأنِت بعيدٌة... هْل تقتربيَن مني اأكثر؟ 
ردَّ اأحد زمالِئِه  ق�ئاًل: النجـوُم بعيدٌة... لأنه� بعيدٌة.

ق�ل ال�صيُخ: هذه الأ�صئلُة بال اأَجـْوبة... فال ُتْتعْب نف�َصَك.
راَح محمٌد ي�ص�أُل الع�ِلَم الجـليَل في مدينِة بتَّ�ن.

فك�ن جـواُبه: النجـوُم بعيدٌة لأن هذا هـو مك�ُنه�، ول تقترُب مّن� بل يجـُب علين� اأن 
نقترَب منه�.

محمد: فكيف يقترُب الإن�ص�ُن من هذه النجـوِم؟
�: الأمر �صهٌل .اإنَّه المر�صد. ج�ءت الإجـ�بُة اأكثر غـمو�صً

مو�صوع الحـوار:

اأوًل

الأطراف المتحـ�ورة:

الهدف من الحـوار:

من و�ص�ئل الإقن�ع والت�أثير:

اأعـجبني في الحـوار:

لم ُيعـجبني في الحـوار:
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احترام راأي الآخر تجّنب الح�صو والإط�لة

اأُظلُِّل المميزات التي توافرت في حوار ن�ّس )و�ص�رت ال�صم�ء قريبة( مم� ي�أتي:  

المو�صوعّية

الخروج عن المو�صوع

الدقة في اختي�ر الألف�ظ

التوا�صل اللغوي الجيد

مق�طعة المتكلم جـودة المو�صوع

�نيً�
ث

            ب�لتع�ون مع اأفراد مجموعتي اأجري حواًرا منظًم� عن تقدير الدولة للعلم�ء 
والرواد والمبدعين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لًث�
ث
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            اأ�صتعين ب�ل�صور في اإن�ص�ء حوار بين رائد ف�ص�ء على �صطح القمر واآخر من 
غرفة الت�ص�لت الف�ص�ئية في الأر�س مع مراع�ة عالم�ت الترقيم.

ابعً�
ر

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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رابط الدرس الرقمي

ِعكم..َحِليًم�  َتَوا�صُ ِفـــي  ِعكم..َحِليًم� َعــِظــيــًم�  َتَوا�صُ ِفـــي  َعــِظــيــًم� 
اإنَّ� َواْلُفَقَراِء  اْلُعلََم�ِء  �اأََب�  اإنَّ َواْلُفَقَراِء  اْلُعلََم�ِء  اأََب� 
َرَحْلَت َو ِفي الُقُلوِب َهَواَك َي�ْصِري َرَحْلَت َو ِفي الُقُلوِب َهَواَك َي�ْصِري 
ا�ْصَتَج��َصْت َفْتَواَك  ُكْر�ِصيَّ    ا�ْصَتَج��َصْتاأََرى  َفْتَواَك  ُكْر�ِصيَّ    اأََرى 
ا�ْصِتَي�ًق� ْوَك  َتَحَرّ ٌب  ا�ْصِتَي�ًق�َوُطالَّ ْوَك  َتَحَرّ ٌب  َوُطالَّ
�َصــ�ُروا    ُلـْقـَيـ�َك  اإَِلـى  ـُهــُم  �َصــ�ُروا   َكــ�أَنَّ ُلـْقـَيـ�َك  اإَِلـى  ـُهــُم  َكــ�أَنَّ
ُمـْطــِرَق�ٌت اْلَمَنـ�ِبـُر  ُمـْطــِرَق�ٌتَيَت�َمـ�َك  اْلَمَنـ�ِبـُر  َيَت�َمـ�َك 
َنْع�ًص� َتُزفُّ  اْلُم�ْصِلِميَن  َنْع�ًص�ُقُلوُب  َتُزفُّ  اْلُم�ْصِلِميَن  ُقُلوُب 
َنْع�ًص� اْلأَْكَت�ِف  َعلَى  َرَفُعوا  َنْع�ًص�َلِئْن  اْلأَْكَت�ِف  َعلَى  َرَفُعوا  َلِئْن 
َوْفًدا    ْحَمِن  الرَّ اإَلى  َلُه  َوْفًدا   َواأََنّ  ْحَمِن  الرَّ اإَلى  َلُه  َواأََنّ 
اأَُواٌر َلُه  ُفو�ِس  النُّ ِفي  اأَُواٌرَوَداُعَك  َلُه  ُفو�ِس  النُّ ِفي  َوَداُعَك 
ِريَف( َيُموُج َخْلًق� ِريَف( َيُموُج َخْلًق�اأَرى )اْلَحَرَم  ال�صَّ اأَرى )اْلَحَرَم  ال�صَّ
ُتــْرًب� َيـْحـُثـوَن  اإَذا  ُتــْرًب�ُقـُلـوُبـُهـُم  َيـْحـُثـوَن  اإَذا  ُقـُلـوُبـُهـُم 
اْلُمَجلِّي اأِْي  َوالرَّ اْلِعْلِم  اْلُمَجلِّياإَم�ُم  اأِْي  َوالرَّ اْلِعْلِم  اإَم�ُم 
اإنَّ� النَّ��ِس-  َحِبيَب  َي�   - اإنَّ�َوَداًع�  النَّ��ِس-  َحِبيَب  َي�   - َوَداًع� 

َجَواَب� لٍَة  ُمْع�صِ ِلُكلِّ  َجَواَب�َب�َصْطَت  لٍَة  ُمْع�صِ ِلُكلِّ  َب�َصْطَت 
اْغِتَراَب� ُدْنَي�َن�  َنِعي�ُس  اْغِتَراَب�َنَك�ُد  ُدْنَي�َن�  َنِعي�ُس  َنَك�ُد 
َوَطــ�َبــ�  َطــ�َبــْت  َنــْبــَتــٌة  ــَك  َوَطــ�َبــ� َوُحــبُّ َطــ�َبــْت  َنــْبــَتــٌة  ــَك  َوُحــبُّ
اْلإَِي�َب� َيْنَتِظُر  اْلَعَبَراُت  اْلإَِي�َب�ِبِه  َيْنَتِظُر  اْلَعَبَراُت  ِبِه 
ِخَط�َب� َوُتْلِقيِهْم  ِخَط�َب�ُتَعلُِّمُهْم  َوُتْلِقيِهْم  ُتَعلُِّمُهْم 
َب�َب� التَّ�ْصِريِع  ِمَن  َب�َب�ِلُت�ْصِمَعُهْم  التَّ�ْصِريِع  ِمَن  ِلُت�ْصِمَعُهْم 
اْلِكَت�َب� اْلِعْلِم  اإَِلى  َع�ِصُقوا  اْلِكَت�َب�َوَمْن  اْلِعْلِم  اإَِلى  َع�ِصُقوا  َوَمْن 
اأََن�َب� َمْن  ُيَخيُِّب  َل  َمْن  اأََن�َب�اإَلى  َمْن  ُيَخيُِّب  َل  َمْن  اإَلى 
اْلُم�َص�َب� ُقُلوُبُهُم  َحَملَْت  اْلُم�َص�َب�َفَقْد  ُقُلوُبُهُم  َحَملَْت  َفَقْد 
اْلِح�َص�َب� َيْخ�َصى  َلْن  اهلِل-  اْلِح�َص�َب�-ِب�إْذِن  َيْخ�َصى  َلْن  اهلِل-  -ِب�إْذِن 
�َصَب�َب� ُحْزٍن  ِمْن  َهزَّ  �َصَب�َب�َوَفْقُدَك  ُحْزٍن  ِمْن  َهزَّ  َوَفْقُدَك 
ُعَج�َب� َعَجٌب  َهِديَرُهْم  ُعَج�َب�َك�أَنَّ  َعَجٌب  َهِديَرُهْم  َك�أَنَّ 
َراَب� التُّ ِتِه  َمَحبَّ ِفي  َراَب�َلَتْغِبُط  التُّ ِتِه  َمَحبَّ ِفي  َلَتْغِبُط 
اْلِعَت�َب� َت�أِْت  َوَلْم  اْلُعْتَبى  اْلِعَت�َب�َلَك  َت�أِْت  َوَلْم  اْلُعْتَبى  َلَك 
الثََّواَب� اهلَل  ُل  َن�ْص�أَ الثََّواَب�ِبَفْقِدَك  اهلَل  ُل  َن�ْص�أَ ِبَفْقِدَك 

لل�ص�عر اأحمد ال�ص�لح)م�ص�فر(لل�ص�عر اأحمد ال�ص�لح)م�ص�فر(

اأي الُمَجلِّي اإم�ُم الِعْلِم والرَّ

اأ�صتمع للن�س واأح�كي

اأ�صتظهر ع�صرة اأبي�ت 
من الن�س

www.ien.edu.sa
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اأتعرُف ال�ص�عَر.  

هو اأحمد �ص�لح ال�ص�لح )م�ص�فر( �ص�عر �صعودي، ولد في 
على  ح�صل  13٦1هـ،  ع�م  الق�صيم  بمنطقة  عنيزة  مدينة 
)البك�لوريو�س( في الت�ريخ من ج�معة الإم�م محمد بن 
�صعود الإ�صالمية ع�م 13٨4هـ، تقلد من��صب عدة في وزارة 

العمل وال�صوؤون الجتم�عية.
وله اثن� ع�صر ديواًن�، منه�: ق�ص�ئد في زمن ال�صفر، عين�ك 

يتجلى فيهم� الوطن، وله نت�ج �صعري لم يطبع بعد. 

اأتعرف المن��صبة. �نيً� 
ث

الع�لم  فجع  هـ   1420 ع�م  المحرم  اهلل  �صهر  من  والع�صرين  ال�ص�بع  في 
ب�ز عن عمر  بن  بن عبداهلل  العالمة عبدالعزيز  ال�صيخ  بوف�ة  الإ�صالمي 
ين�هز الت��صعة والثم�نين، وقد خ�صر الم�صلمون بوف�ته -رحمه اهلل- خ�ص�رة 
�س حي�ته كلَّه� في �صبيل العلم وخدمة  كبيرة، حيث ك�ن ع�لًم� جلياًل كرَّ

الإ�صالم والم�صلمين، على اختالف اأوط�نهم.

م� ا�صم الُمفتي الع�م للمملكة العربية ال�صعـودية حتى ع�م 1420هـ؟. 1
متى توفي؟ ولم�ذا ك�نت وف�ته ف�جعًة األيمة للم�صلمين؟. 2
� تحت الإج�بة ال�صحيحة فيم� ي�أتي:. 3 اأ�صُع خطًّ

غر�س ال�ص�عر من هذه الق�صيدة هو: الو�صف - الرث�ء - الفـخر  

�لًث�
ث

اأوًل

�أ

غلب على الن�ّس ا�صتخدام �صمير: المتكلم - المخ�طب - الغ�ئب ب 

ورد عنوان الن�س في البيت: الأول - الع��صر - الرابع ع�صر ج 

�صعر الرث�ء:
ت�ضوير مكانة �لميِت،  وذكر 
محا�ضنه وفـ�ضائله بعـاطفة 

�لحزن و�لألم لفقده.
�صعر الفخر:

�لعتد�د ب�ضفات يخلعها 
�ل�ضاعر على نف�ضه، �أو على من 

له �ضلة قربى به.
�صعر الو�صف:

ت�ضوير �لأ�ضياء كما ير�ها 
�ل�ضاعر.
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غلب على الن�ّس ا�صتخدام �صمير: المتكلم - المخ�طب - الغ�ئب  

اأ�صترُك مع من بجواري لو�صل الكلمة بمعن�ه�:  

اأخت�ر ب�ل�صتراك مع من بجواري المعنى الذي تعبر عنه الكلمة كم� وردت  �نيً� 
ث

في �صي�قه� بر�صم عالمة) (.

اأبحُث في الق�مو�س عن معنى:  

المعنـــــىالكلمة

 الحكمة الر�ص� ال�صبراْلُعْتَبى
 ه�جرت اأقمت به� ارتحلتَرَحْلَت
ون َيْحُثوَن  يحملون يرفعون يهيلون وي�صبُّ

المعنـــــىالكلمة

........................................................................................................ِا�صَتج��َصت

........................................................................................................اأَُوار

........................................................................................................الُمجلِّي

اأوًل

لة الرجوع.ُمع�صِ

�صريٌر ُيحَمل عليه الميِّت.الإي�ب�

ُمَت�ص�ِمًح�.حليًم�

الم�ص�ألُة الُم�ْصكلة.نع�ًص�

الذه�ب.

�لًث�
ث
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اأقراأُ الن�س قراءة �ص�متة، واأجيب.

اأمالأ الفراغ�ت ب�لأفك�ر والأبي�ت التي تمثله� في ال�صكل الآتي: اأوًل 

 الحزن
 على وفـ�ة

ابن ب�ز
 -رحمه اهلل-

لم� له من 
 مك�نة

عظيمة

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

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

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

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

َلِئْن َرَفُعوا َعلَى اْلأَْكَت�ِف َنْع�ًص�
َفَقْد َحَملَْت ُقُلوُبُهُم  اْلُم�َص�َب�  

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

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

َك�أَنَُّهُم اإَِلى ُلْقَي�َك �َص�ُروا   
ِلُت�ْصِمَعُهْم ِمَن التَّ�ْصِريِع َب�َب�  

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

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

اأََرى.. ُكْر�ِصيَّ َفْتَواَك.. ا�ْصَتَج��َصْت
ِبِه اْلَعَبَراُت.. َيْنَتِظُر اْلإَِي�َب�  

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

......................................................
�صف�ت ابن ب�ز -رحمه اهلل-

الر�ص� بق�ص�ء اهلل

�صة
رئي

ة ال
كر

الف

١

٢

٣

٤
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اأَ�صتبعُد الإج�بة الخط�أ مم� ي�أتي بر�صم عالمة )X( عن يمينه�:  
1. يدل قول ال�ص�عر : اْلَمَن�ِبُر ُمْطِرَق�ٌت على:

 اأ. غزارة العلم.   
 ب. الفقد.

 ج. �صدة الحزن.

2. يدل قول ال�ص�عر:

            على:

 اأ. مك�نة ابن ب�ز -رحمه اهلل-.
 ب. ات�ص�ع المك�ن. 

 ج. رحيل ابن ب�ز -رحمه اهلل-.

اأ�صتدُل من الأبي�ت على م� يدل على اأن ابن ب�ز -رحمه اهلل- )اأب� العلم�ء(، كم�   
ق�ل ال�ص�عر:

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

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

ِريَف( َيُموُج َخْلًق� ِريَف( َيُموُج َخْلًق�اأَرى )اْلَحَرَم ال�صَّ َك�أَنَّ َهِديَرُهْم.. َعَجٌب ُعَج�َب�َك�أَنَّ َهِديَرُهْم.. َعَجٌب ُعَج�َب�اأَرى )اْلَحَرَم ال�صَّ

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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اأعبِّر عن الأثر الذي تركته الأبي�ت في نف�صي.   

اأُحدُد الت�صبيه في قول ال�ص�عر:  

اأََرى.. ُكْر�ِصيَّ َفْتَواَك.. ا�ْصَتَج��َصْت            ِبِه اْلَعَبَراُت.. َيْنَتِظُر اْلإَِي�َب�اأََرى.. ُكْر�ِصيَّ َفْتَواَك.. ا�ْصَتَج��َصْت            ِبِه اْلَعَبَراُت.. َيْنَتِظُر اْلإَِي�َب�

الم�صّبـه: كر�صي ال�صيخ ابن ب�ز رحمه اهلل      الم�صّبـه به: ...................................................

اأيُّ التعبيرين اأجمُل؟ مع التعليل.  

لٍَة َجَواَب� لٍَة َجَواَب�َب�َصْطَت ِلُكِلّ ُمْع�صِ اأمَب�َصْطَت ِلُكِلّ ُمْع�صِ

الآن اأ�صتطيع اأن اأن�ِصَد الن�س اإن�ص�ًدا معبًرا.

اأوًل
�نيً�

ث
�لثً�

ث

      َب�َصْطَت ِلُكِلّ ُم�صكلة َجَواَب�      َب�َصْطَت ِلُكِلّ ُم�صكلة َجَواَب�
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اأُمُّ �صلَمَة، وم� اأدراَك م� اأُمُّ �صلََمَة؟
اأبوه� �صيٌد من �ص�داِت مخزوم المرموقين، وجواٌد من اأجواِد العرِب 
المعدودين، واأم� زوُجه� فعبُداهلل بُن عبِدالأ�صد اأحد الع�صرة ال�ص�بقين اإلى 
اأ�ص�بَع  يبلغ  قليٌل ل  ونفٌر  ال�صديُق  اأبوبكر  اإل  قبلَُه  ي�صلْم  لم  اإذ  الإ�صالم؛ 

اليدين عدًدا. واأم� ا�صُمه� فهند، وُكنِّيت ب�أمِّ �صلمة، ثم غلبت عليه� الكنيُة.
اإلى  ال�ص�بق�ِت  من  الأخرى  هي  فك�نت  زوِجه�  مع  �صلَمَة  اأمُّ  اأ�صلمت 
�، وم� اإن �ص�ع نب�أُ اإ�صالِم اأمِّ �صلَمَة وزوِجه� حتى ه�جت قري�ٌس  الإ�صالم اأي�صً
الب، فلم  ال�صِّ مَّ  ال�صُ ُيزلزُل  نك�ِله� م�  َت�صبُّ عليهم� من  وم�جت، وجعلت 
ي�صعف� ولم َيِهَن� ولم يترددا، وعندم� اأِذن الر�صوُل �صلوات اهلل و�صالمه عليه 
لأ�صح�به ب�لهجرة اإلى المدينة، َعَزَمْت اأمُّ �صلَمَة وزوُجه� على اأن يكون� اأول 
ُخيَِّل  رًة كم�  ُمي�صَّ �صلَمَة وزوِجه� لم تكن �صهلًة  اأمِّ  المه�جرين، لكنَّ هجرَة 

لهم�، واإنم� ك�نت �ص�قًة ُمّرًة.
فزوُجه� اتّجه اإلى المدينة ِفراًرا بديِنِه وَنْف�ِصِه، وولُده� اختطفه بنو 
�، واأم� هي فقد اأخذه� قوُمه� بنو  عبدالأ�صد من بين يديه� محّطًمـ� مهي�صً
اليوم  ذلك  ومنذ  �ص�عة،  في  ابِنه�  وبيَن  زوِجه�  وبين  بينه�  َق  َفُفرِّ مخزوم 
جعلت تخرُج ُكلَّ غداٍة اإلى الأبطِح، فتجل�ُس في المك�ن الذي �صهد م�أ�ص�َتَه�، 
وت�صتعيُد �صورَة اللحظ�ت التي ِحيَل فيه� بينه� وبين َوَلِده� وزوجه�، وتظلُّ 

تبكي حتى يخيَِّم عليه� الليُل.
وبقيْت على ذلك �صنة اأو قريًب� من �صنة اإلى اأن مرَّ به� رجٌل من بني 
ه� َفَرقَّ لح�له� ورحَمه� وق�ل لبني قومه: األ تطلقون هذه الم�صكينة!!  عمِّ
قلوَبُهم،  ي�صتليُن  بهم  زال  وم�  ولده�،  وبين  زوِجه�  وبين  بينه�  قتم  فرَّ

رابط الدرس الرقمي

اأُمُّ �صلَمَة  
www.ien.edu.sa
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وي�صتدرُّ عطَفُهم حتى ق�لوا له�: الحقي بزوجك اإن �صئت. ولكن كيف له� اأن 
تلحَق بزوِجه� في المدينة وتترَك ولَده� في مكَة؟

كيف يمكُن اأن تهداأَ له� لوعٌة اأو ترق�أَ لعينه� َعْبَرٌة وهي في دار الهجرة 
من  تع�لُج  م�  الن��ِس  بع�ُس  وراأى  �صيًئ�؟  عنه  تعرُف  ل  مكَة  في  وولده� 
�ص�أِنه�،  في  عبدالأ�صد  بني  وكلموا  لح�له�،  قلوُبُهم  ت  فرقَّ واأ�صج�ٍن  اأحزاٍن 
المدينة  اإلى  انطلقت  ثم  �صلََمَة،  ولده�  له�  فرّدوا  عليه�  وا�صتعطفوهم 

ْت عيُن اأمِّ �صلَمَة بزوِجه�. وهن�ك اجتمع ال�صمُل، وقرَّ
ثم طفقت الأحداُث تم�صي �صراًع� كلمح الب�صر، فهذه بدٌر ي�صهُده� 
اأبو�صلَمَة ويعود منه� مع الم�صلمين، وقد انت�صروا ن�صًرا موؤّزًرا، ثم يخو�س 
ُجرح  لكنه يخرج منه� وقد  واأكرَمُه،  البالء  اأح�صَن  فيه�  وُيبلي  اأُحٍد  غم�َر 
جرًح� بليًغ� األزمه الفرا�َس، ظل ُيع�لُج منه حتى ف��صت روُحُه اإلى ب�رئه�. 
عنده� ق�لت اأمُّ �صلَمَة: الّلهم عندك اأحت�صُب م�صيبتي هذه، واخلفني فيه� 

خيًرا منه�. لكنه� ك�نت تت�ص�ءل، ومن ع�ص�ه اأن يكوَن خيًرا من اأبي �صلَمَة؟
اأمِّ �صلَمَة كم� لم يحزنوا من قبُل، واأطلقوا  حزن الم�صلمون لم�ص�ب 
ذويه� غيُر  اأحٌد من  المدينة  له� في  يكن  لم  اإذ  العرب(؛  ُم  )اأيِّ ا�صم  عليه� 
فم�  عليهم،  �صلَمَة  اأُمِّ  بحق  مًع�  والأن�ص�ر  المه�جرون  �صعر  �صغ�ٍر.  بيٍة  �صِ
َم اأبوبكر ال�صديق يخطبه�  ك�دت تنتهي من حداِده� على اأبي �صلَمَة حتى تقدَّ
لنف�صه ف�أبت اأن ت�صتجيَب لطلبه، ثم تقّدم اإليه� عمُر بن الخط�ب فردَّته كم� 
م اإليه� ر�صوُل اهلل � فق�لت له: ي� ر�صوَل اهلل، اإن فيَّ  ردت �ص�حبه، ثم تقدَّ
خالًل ثالًث�، ف�أن� امراأة �صديدُة الغيرِة ف�أخ�ف اأن ترى مّني �صيًئ� يغ�صُبك 
، واأن� امراأٌة ذاُت عي�ٍل، فق�ل  فُيعّذبني اهلل به، واأن� امراأٌة قد دخلُت في ال�صنِّ
�: »�أّما ما ذكرِت من غيرِتِك فاإني �أدعو �هلل عّز وجّل �أن يذِهَبها عنك. و�أما ما 
ذكرِت من �ل�ضنِّ فقد �أ�ضابني مثُل �لذي �أ�ضاَبك. و�أما ما ذكرِت من �لعيال، فاإنما 

عياُلِك عيالي« )رواه م�صلم: ٩1٨(.
اأمِّ �صلَمَة ف��صتج�ب اهلُل دع�ءه�، واأخلفه�  ج ر�صول اهلل � من  ثم تزوَّ
ًم� ل�صلَمَة  اأُ خيًرا من اأبي �صلَمَة، ومنُذ ذلك اليوِم لم تبَق ِهنُد المخزوميُة 

� للموؤمنين جميعهم. وْحَدُه، واإنم� غدت اأمًّ
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 قـ�سة 
اأم �سلمة

ال�سخ�سيات:المــــــــــكان:

الم�سكلة )العقدة(:
ــــــــــان:

الزمـ

حــــــــداث:الحــــــــــــــــل:
الأ

خريطة معرفية لن�س ق�ص�صي.

  اأ�صتفيُد من الن�س ال�ص�بق لملِء الفراغ�ت في الخريطة المعرفية.



                                       جــابــر بــن حــيــان )❋(
       اأبو مو�صى ج�بر بن حي�ن بن عبداهلل الكوفي �صيخ الكيمي�ئيين العرب، َتَتلمَذ على يِد اأ�صت�ِذه 
جعفر ال�ص�دق. اأكّدت الدرا�ص�ت الحديثة - بعد اإث�رة ال�ّصك حول موؤلف�ته وحتى في وجوده - اأنه 
ين اإلى القول بوجود ج�برين: اأحدهم� حقيقي  ع�لم وفيل�صوف، وقد ذهب الهوى ببع�س الُمْغِر�صِ
والآخر مزّيف. ولي�س اأدّل على تخّبط هوؤلء البع�س من قول اأحدهم: "اإن الكتب المترجمة اإلى 
الالتينية والمن�صوبة اإلى ج�بر اإنّم� اأّلفه� اأحد علم�ء الغرب، ثم ن�صبه� اإلى ج�بر العربي؛ لتلقى 

َواج، اعتم�ًدا على �صهرته ومنزلته المرموقة". الرَّ
        تحّولت الكيمي�ء على يد ج�بر اإلى ِعلم له اأُ�ص�صه النظرية الفل�صفية، وله منهجه العلمي 
اأم� عن  عن��صر خرافية.  وتحتوي على  الغمو�س  عليه�  يغلب  ك�نت �صن�عة  م�  بعد  التجريبي، 
الأ�ص�س النظرية لعلم الكيمي�ء فقد راأى ج�بر اأن هن�ك اأ�صوًل واحدة ترجع اإليه� كل الأج�ص�م، 

والختالف بينه� يرجع اإلى النِّ�َصِب والمق�دير في تركيبه� من تلك الأ�صول.  
العمل  يه:  ُي�صمِّ م�  اأو  التجريبي،  العلمي  المنهج  على  درا�صته  في  حّي�ن  بن  ج�بر  اعتمد  وقد 

والتجربة اأو الختب�ر اأو التدبير.
         وُيو�صي تالميذه ب�لهتم�م ب�لتجربة، وعدم التعويل اإل عليه�، مع التدقيق في المالحظة، 
وعدم الت�صّرع في ال�صتنت�ج، وفي هذا ال�ص�أن يقول: "واأول واجب اأن تعمل واأن ُتجري التج�رب؛ 
- ب�لتجربة  لأنَّ من ل يعمل ويجري التج�رب ل ي�صل اإلى اأدنى مراتب الإتق�ن، فعليك -ي� بنيَّ
التدبير، فعليك ب�لرفق  العق�قير، ولكن بجودة  العلم�ء بكثرة  المعرفة. وم� افتخر  اإلى  لت�صل 

والت�أني، وترك العجلة".
       وقد اأن�صف الع�ِلُم الغربي الم�صهور )هولمي�رد( ج�بَر بن حّي�ن، اإْذ َو�َصَعه في القمة ب�لن�صبة 

للعلم�ء العرب، واأن�صفه كذلك )�ص�رتون( الذي اعتبره اأحد اأعالم الح�ص�رة الإ�صالمية.
)❋( العلم في منظوره الإ�صالمي د.�صالح الدين ب�صيوني ر�صالن ، دار قب�ء للن�صر والتوزيع -بت�صرف-.
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اأتــــدربنموذج اختب�ر )2(
َة َوالمْعِرفّيَة،  ــــي المَه�َراِت الِقَراِئيَّ فـــي نــمــوذِج الخــتـبــ�ِر حـتــى اأُنـــمِّ
نـحـَو  َوتــــوِجــيـِهــَهـ�  ِة،  الـيْوِميَّ الـحـَيـ�ِة  ِفـي  َتـــْوِظـيِفـَهـ�  اإَِلــى  َواأ�ْصعى 
ِم  التََّعلُّ ُفَر�س  ِمْن  َيِزيُد   � الَمَداِرِك؛ ممَّ َوَتو�ِصيِع  الـِخـبــراِت  اْكـِت�ص�ِب 

مدى الحَي�ة.
اأن� ط�لٌب ُمعدٌّ للحي�ة، وُمن�ِف�ٌس ع�لميًّ�.
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 َقراأُت النَّ�سَّ ال�ص�بق، و�ص�أُجيُب َعِن الأ�صئلِة الآتيِة:

 الأ�صئلة
4. حّول ج�بٌر الكيمي�َء اإلى علم له اأ�صوله بـنظرية:  

اأ. الأج�ص�م له� اأ�صل واحد.

ب. اختالف اأوزان المواد.

ج. تمدد المع�دن ب�لحرارة.

د. انك�ص�ر ال�صوء الم�ئل.

1. منهج ج�بر بن حي�ن العلمي ق�ئم على: 

اأ.  المذاكرة والمت�بعة.

ب. العمل والتجربة.

ج. التفوق والتقدم.

د. التعلم والتعليم.

5. اُعتِبر ج�بر اأحد اأعالم الح�ص�رة الإ�صالمية
     وهذا دال على: 

اأ. التقدير الأعمى.

ب. العتراف ب�لف�صل.

ج. الإقرار ب�لكيمي�ء.

د. العتق�د ب�لفيزي�ء.

2. َقْبل ج�بر بن حي�ن ك�ن علم الكيمي�ء
    يت�صم بـ:

اأ. ا�صتخدام المنهج التجريبي.

ب. الغمو�س والعتم�د على الخرافة.

ج. العتم�د على اأ�ص�س نظرية وا�صحة.

د. العن�ية ب�لترجمة اإلى اللغة الالتينية. 

٦. عالَم تدل و�صية ج�بر بن حّي�ن لتالميذه؟ 
.............................................................................................................

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

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

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

3. يمكنن� و�صف الذين ذهبوا لوجود ج�برين اأنهم: 
اأ. من�صفون.
ب. ف�همون.
ج. ح�قدون.
د. ب�حثون.
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الوحدة  الث�لثة 

٣

الــَوَطـــنالــَوَطـــن



160

الَوَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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اكت�ص�ب اتج�ه�ت وقيم مت�صلة بمج�ل الوطن.. 1
اكت�ص�ب ر�صيد معرفي ولغوي يوؤهلني للتوا�صل ال�صفهي والكت�بي حول مج�ل الوطن.. 2
فهم ن�صو�س الوحدة المقروءة والم�صموعة وتحليله� وتذوقه� ونقده�.. 3
ف الجمع ال�ص�لم بنوعيه، وجمع التك�صير وتمييزهم�. . 4 تعرُّ
ف مع�ني الحروف الن��صخة، واأحوال ا�صمه� وخبره�.. 5 تعرُّ
ف اأ�صلوب النداء وتمييزه وا�صتخدامه. . ٦ تعرُّ
تمييز الت�ء المفتوحة من الت�ء المربوطة. . 7
ر�صـم حـرفـي )الــراء، والـــزاي( بــخـط الرقعة ر�صًم� �صحيًح�. . ٨
اإلــقــ�ء خــطـــبــة وطـنـيـــة، وفـــق الأ�صــ�س ال�صحيحة لذلك . . ٩

ف ال�صتب�ن�ت، وتمييزه� وتعبئته�.. 10 تعرُّ
ْعر.. 11 ا�صتظه�ر �صتـة اأ�صطر من النثر العربي، وع�صرة اأبي�ت من ال�صِّ

الإجناز:
البحث عن �صور ومق�لت تخ�س اإنج�زات بالدن� الحبيبة.. 1

اأتوقع - مب�سيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي  هذه الوحدة - اأن اأكون قادًرا على:

دليل الوحدة

ن�سو�ص الوحدة:
أقوال.. 1 أفع�ل ت�صبق ال النطالق: ال
الدعم: بئر الدم�م رقم 7.. 2
ال�صتم�ع: َفَر�ص�ن... الجزيرة الح�لمة.. 3
ال�صعري: من اأجل عينيك ي� وطني.. 4
الإثرائّي: الدرعّية.. 5

المكّونـــــــــــــات

الجمع ال�ص�لم بنوعيه، وجمع التك�صيرال�صنف اللغوّي

وية
للغ

س ا
رو�

لد
ا

وي
للغ

ل ا
�ص

توا
ال

الحروف الن��صخةالوظيفة النحوية

النــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءالأ�صلوب اللغوّي

الت�ء المفتوحة والت�ء المربوطةالر�صم الإمالئّي

كت�بة )الراء، والزاي( بخط الرقعةالر�صم الكت�بّي

اإلق�ء خطبة وطنّيةال�صفهّي

تعبئة ا�صتم�رة تعريفية معلوم�تيةلق�صةالكت�بّي
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اأمالأُ بط�قة التعريف ال�صخ�صية الآتية:  .1 

 ذكر     اأنثىالجن�س:ال�سم الأول:

    /       /       هـ                  /       /          متاريخ الميالد:

مكان الميالد:
المدينة / القرية:المنطقة:الدولة:

 مكان 
ال�سـورة

التوقيع:

اأذكر في اأي عن�صر من   .2 
عن��صر البط�قة اأ�صترُك مع 

اأغلب اأفراد مجموعتي.
....................................................

اأبين م�ذا يعني هذا لي.  .3 
....................................................

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

اأ�صــ�رك مــن بجــواري فــي اإكمــ�ل اأ�صــم�ء من�طــق وطنــي فــي الم�صــتطيالت 
الف�رغـــة.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأكتُب رقم ال�صورة في المك�ن المن��صب.

اأ�صّمي اأبرز َمْعلٍَم في مدينتي / قريتي. ..............................................................

مكة المكرمة

الريا�س 

جــدة 

تبــوك 

الطائـف 

المدينة 

اأبها 

بريدة

الدمام

12

4 3

6 5

8 7

9

�لًث�
  ث

ابعً�
ر
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اأ�صترك مع مجموعتي في الإج�بة عن الأ�صئلة الآتية:

ماذا يوجد في ال�سورة الأولى؟ .................................................................................... 1

ماذا يوجد في ال�سورة الثانية؟ .................................................................................... 2

المنزل هو الوطن ال�سغير، فما الوطن الكبير؟ ....................................................... 3

هل تحب وطنك ال�سغير؟ لماذا؟. 4

ما واجبك تجاه وطنك ال�سغير؟. 5

اأكتب في المكان الخالي تعريًفا بالوطن.. 6

12

م�ًص�
خ�
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� ومجموعتي ال�صخ�صي�ت المتحدثة. اأعبِّر �صفهيًّ� عن المواقف الآتية متقم�صً

ِعد اإليها خـوًفا . 1 محمد يطلب اإلى �سديقه خالد النزول من قمة الجبل التي �سَ

عليه من ال�سقـوط.

اأب يجل�س في قاعة الجلو�س يطلب اإلى ابنه عبدالرحمن رفـع �سوت التلفاز؛ . 2

لي�ستمع لن�سرة الأخبار المحلية.

اأت�أمُل ال�صور الآتية، ثم اأجيب.

اأين يقف الحـجاج في اليوم التا�سع من �سهر ذي الحجة؟. 1

       يقفون في ............................

ماذا فعلت ال�سخـ�سية القيادية )خادم الحرمين ال�سريفين حفظه اهلل( التي في . 2

ال�سورة الثانية؟  

       ......................... ال�ستارة عن الم�سروع.

ماذا ا�ستريت من معر�س ال�سناعات الوطنية؟. 3

      .......................... �سلًعــا جيدة.

د�ًص�
�ص�

�بعً�
�ص
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166

غرفة 
الحروف 

الن��صخة

غرفة 
   حروف الجر

غرفة حروف 
العطف

اأ�صل كل مجموعة ب��صم الجمع المن��صب.   .1 

اأ�صت�صيُف كل حرف في الغرفة المن��صبة.  .2 

اإّنلعل ليتِمْن

ثمفيعلى و

المجـموعة الث�نية:
مدار�س مدر�صة  

اأنه�ر نهر   

المجـموعة الأولى:
معّلمون معّلم   

مج�هدون مـج�هد  

جمع مذكر �ص�لم جمع تك�صير

مًن�
ث�
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ِه ور�سوِلِه الأميِن، محـمٍد عليِه اأَفـ�سُل  هلل ربِّ العالميَن، وال�سالُة وال�سالُم على نبيِّ الحمُدُ

ال�سالِة واأَتمُّ الت�سليم.

اأَيُّها الإخوُة،ال�سالُم عليكْم ورحمُة اهلِل وبركاُتُه، وَبْعد:

ْفَتتَح الدورَة الثانيَة ِمْن مجـل�ِس ال�سورى،  فاإنَّ ِمْن دواعي �سروِري واْغتباِطي اأَْن اأَ

مبتدًئا اأَوًل ب�سِم اهلِل الرحمِن الرحيِم وراجًيا منُه جلَّ وعاَل اأَْن َياأخَذ ِباأيديَنا جميًعا اإلى 

�سبيِل الُهَدى والر�ساِد، واأَْن يوفَقنا لخدمِة ديِنِه الحنيِف، ُثمَّ خدمِة وطِنَنا الغالي واأبناِئِه 

اِء. الأعزَّ

وا�سٍح  منهاٍج  على  الأولى  عهوِدها  منُذ  الدولُة  هِذِه  قامْت  لقد  الإخوُة،  اأَيُّها 

ه  نبيِّ ور�سالَة  اهلِل،  �سريعَة  تاريِخَها  مراحِل  كلِّ  َعْبَر  اتَّبعْت  حيُث  رائدٍة،  وم�سيرٍة 

لالإن�ساِن  وَكَفَلْت  الظلَم،  مِت  وحرَّ بالعدِل،  ال�سالِح.اأََمرْت  ال�َسلِف  و�سيرَة   ،� أمين  ال

والتزاِمَها ال�سريعِة  هذِه  َفْهم  اإلى  اإلَّ  يحتاُج  ل  فهَو  كرامَتُه  َلُه  وحفظْت  حقوِقِه،   كلَّ 

 في �سلوِكِه اّتباًعا لقوِل اهلِل تعالـى:        

�]األنعام: 153[

الدورة  افتت�حه  اآل �صعود - رحمه اهلل - بمن��صبة  الملك فهد بن عبدالعزيز  ال�صريفين   من كلمة وجهه� خ�دم الحرمين 
الث�نية لمجل�س ال�صورى )جدة في 141٨/3/10هـ، 1٩٩7/7/14م(. 

رابط الدرس الرقمي

الأفع�ل ت�صبق الأقوال

 اأ�صتظهر من الن�س
�صتة اأ�صطر من قوله: 

)لقد ق�مت...( اإلى قوله: 
)ه�لك(.

www.ien.edu.sa
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واّتباًعا لقوِل ر�سوِل اهلِل �:»تركتكْم على المحجِة البي�ساِء ليُلَها كنهاِرَها 

ل يزيُغ عْنها اإل هالٌك« ]مسند اإلمام أحمد: 1٧1٤٤[.

عبُدالعزيِز  الملُك  الجميِع  والُد  اأَقاَم  القويِم،  للمنهِج  وا�ستمراًرا  الإخوُة،  اأَيُّها 

رحَمُه اهلُل هذا الكياَن ال�سامَخ، وَجَعَل - رحَمُه اهلُل- مبداأ ال�سورى قاعدًة في َتدبيِر 

� ]آل عمران: 159[ �سوؤوِن هذِه البالِد، اّتباًعا لقوِل اهلِل تعالى: � 

اأَوًل  َتتمتُع بكلِّ الإمكاناِت والطاقاِت، فهَي  اإّن بالَدَنا وهلِل الحمُد  اأَيُّها الإخوُة، 

قويٌة وغنيٌة، ِبتم�سِكَها بعقيَدِتها، وتحكيِمَها �سرَع اهلِل في كلِّ اأمورَها، ُثمَّ هي قويٌة وغنيٌة 

ا�ستغلَّْتها  وَقْد  الطبيعيِة،  الثرواِت  ِمن  علْيَها  بِه  اهلُل  اأَْنَعَم  وِبَما  المخل�سيَن،  ِبرجاِلَها 

ما  وِمْن جملِة  البالِد.  اأَنحاِء  كلِّ  والجتماعيِة في  القت�ساديِة  التنميِة  في  و�سّخرْتها 

قامْت ِبِه تو�سعُة بيِت اهلِل الحراِم، وم�سجِد ر�سوِلِه علْيِه ال�سالُة وال�سالُم وخدمُتهَما، 

َداأَبْت في  َنْحِو َما تعرفوَنُه وت�ساهدوَنُه. كما  واعتنْت بجميع الم�ساعِر المقد�سِة، على 

زْت على تاأهيِل الإن�ساِن ال�سعوديِّ في مختلِف المجالِت  و�سع الُخطِط ال�ساملِة التي ركَّ

العلميِة والمهنيِة. ول�سُت ُهَنا في مجاِل التعداِد والإح�ساِء لَما قامْت ِبِه الدولُة في زمٍن 

دنا في هِذِه البالِد على كثيٍر ِمْن اأَعماِلَنا، واأَْن َنعمَل على زيادِة ما هَو  وجيٍز، َفَقْد تعوَّ

قليٌل. اإنَّ بالَدَنا تتمّيُز في عالقاِتها الخارجيِة بالحفاِظ على روابِط الأخّوِة والمحبِة 

اأَ�سدقاِئَنا، فنحُن دائًما نعمُل على توحيِد الكلمِة،  اإخواِنَنا، والعالقِة الطيبِة مع  َبْيَن 

، والدفاِع عن الق�ساَيا الإ�سالمّيِة. ووحدِة ال�سفِّ
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اأقراأُ الن�س، مدة خم�س دق�ئق، مع مراع�ة مه�رات القراءة ال�ص�متة؛ 
لتنفيذ الن�ص�ط�ت الآتية:

اأكمل الفراغ�ت الآتية:  

يغ(
)يز

ف 
راد

 م

وه(
)نن

ف 
راد

 م

 �صد )�ص�مخ(
مرادف )داأبت(

مرادف )الغتب�ط(

ت(
حد

)تو
صد 

�

اأ�صل الكلم�ت في مجموعة )اأ( بم� ين��صب معن�ه� في مجموعة )ب(.   

رابط الدرس الرقمي
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ف
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�س

م...............ح...............ا

خ
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.....

ت.....
ر.....

.....

.....

التاأهيل

المحجة

المنهاج

الطريق الم�صتقيم

التنظيم الجيد

الإعداد الجيد

باأ

الطريق الوا�صح

اأوًل

�نيً�
ث

ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ

للقراءة الجهرية مه�رات �صبق 
فه� في الوحدة الأولى. تعرُّ
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اأَذكر المبداأ الذي جعله الملك عبدالعزيز- رحمه اهلل - ق�عدة في   
تدبير �صوؤون وطنن�.

»اإّن بالَدَنا وهلِل الحمُد َتتمتُع بكلِّ الإمكاناِت والطاقاِت، فهَي اأَوًل قـويٌة وغنيٌة، 
وغنيٌة  قويٌة  ُثمَّ هي  اأمورَها،  كلِّ  اهلِل في  �سرَع  وتحكيِمَها  بعـقيَدِتها،  ِبتم�سِكَها 

ِبرجاِلَها المخل�سيَن، وِبَما اأَْنَعَم اهلل بِه علْيَها ِمن الثرواِت الطبيعيِة«.

اأُ�ص�رك من بجواري لإكم�ل الفراغ�ت الآتية مع ال�صتف�دة من الن�س ال�ص�بق:  

اأُحدد الم�ص�در التي ي�صتمد منه� الحكم في بالدن�.  

التم�سك بالعقيدة الإ�سالمية 

اأ�صب�ب قوة 
بالدن� الحبيبة

اأوًل

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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ز؟ ِبَم تمّيزت بالدن� الحبيبة في عالق�ته� الخ�رجية؟ وكيف حققت هذا التميُّ  

تـاأهـيـِل  على  ـزْت  ركَّ التي  ال�سـامـلِة  الُخطِط  و�سـِع  في  ِبـاَلُدنا  »َداأََبْت   
والمهنـيِة«. العلـمـيـِة  المجـالِت  مخـتـلِف  فــي   ، الـ�سـعـوديِّ  الإنـ�ســاِن 
اأتع�ون مع من بجواري لذكر بع�س الأدلة وال�صواهد على اهتم�م 

حكومتن� الر�صيدة بت�أهيل المواطن ال�صعودي.

�صواهد المج�ل المهني�صواهد المج�ل العلمي

ابعً�
ر

اأوًل
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      اأيُّها الإخوُة، لقد قامْت هِذِه الدولُة منُذ عهوِدها الأولى على منهاٍج وا�سٍح 
ور�سالَة  اهلِل،  �سريعَة  تاريِخَها  مراحِل  كلِّ  َعْبَر  اتَّبعْت  حيُث  رائــدٍة،  وم�سيرٍة 
وكفلْت  الظلَم،  مِت  وحرَّ بالعدِل  اأَمرْت  ال�سالِح.  ال�َسلِفِ  و�سيرَة  الأمين،  ه  نبيِّ
لالإن�ساِن كلَّ حقوِقِه، وحفظْت َلُه كرامَتُه فهَو ل يحتاُج اإلَّ اإلى َفْهِم هذِه ال�سريعِة  

والتزاِمَها  في �سلوِكِه اّتباًعا لقوِل اهلِل تعالـى:

ليُلَه�  البي�ص�ِء  المحجِة  على  �:»تــركتكْم  اهلِل  ر�سوِل  لـقــوِل  واّتباًعا        
كنه�ِرَه� ل يزيُغ عْنه� اإل ه�لٌك«. ]مسند اإلمام أحمد: 1٧1٤٤[

]الأنعام:153[

اأقراأ المقطع الآتي قراءة جهرية �صليمة:

الـبـالد«. اأَنـحـاِء  كـلِّ  فـي  والجتـماعـيـِة  القـتـ�ساديِة  التنميـِة  فـي  و�ُسّخـرت  الثـروة  »وَقــْدا�سُتغـلـْت    
اأتع�ون مع مجموعتي لإكم�ل فراغ�ت ال�صكل الآتي مع ال�صتف�دة من العب�رة 

ال�ص�بقة.
مج�لت التنمية في بالدي

المكتب�ت الع�مة

القت�ص�دي
بن�ء الم�صت�صفي�ت

دور رع�ية الأيت�م

اأ�صتثمر

�نيً�
ث

للقراءة الجهرية مه�رات �صبق 
فه� في الوحدة الأولى. تعرُّ
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اأ�صتخدم ال�صكل الآتي لألخ�س اأهم اأفك�ر الن�س:

الوطن

دعائمه

اإنجازاته

اأجمع �صوًرا ومق�لت عن اإنج�زات بالدن� الحبيبة في اثنين مم� ي�أتي، 
واأ�صمُنه� ملف اإنج�زي:

تو�سعة الحرمين ال�سريفين، والعتناء بجميع الم�ساعر المقد�سة.. 1
الخدمات ال�سحية في بالدنا الحبيبة.. 2
الطرق والموا�سالت.. 3
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اإذا ك�ن مثنى مخل�س هو: )مخل�ص�ِن( فم� الجمع منه؟  .1 
..............................................................                

الجمع  و�صورة  )ُمْخِل�س(  المفرد  �صورة  بين  الفرق  م�   .2 
)ُمْخِل�صوَن(؟ ..............................................................

�صورة الجمع هي �صورة المفرد نف�صه�، لكن بزي�دة، م� هي؟  .3 
..............................................................                

م�ذا ن�صمي هذا الجمع الذي �صلمت �صورة مفرده من اأي تغيير في   .4 
الحروف والحرك�ت.  )ُمواِطن  ُمواِطنون(؟

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

م� الجمع الذي يدّل على الإن�ث من )مخل�صين(؟ ................................  .1 
�صورة  وبين  بينه  فرق  هن�ك  هل  ؟..................  )ُمْخِل�ص�ت(  مفرد  م�   .2 

الجمع؟ ..............................................................
�صـورة الـــجمــع هـي �صــورة المفــرد نف�صــه�، لكــن بـزيــ�دة، مــ� هـــي؟  .3 

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

م�ذا ن�صمي هذا الجمع الذي �صلمت �صورة مفرده من اأي تغيير في   .4 
الحروف والحرك�ت . )ُمواِطنة  ُمواِطن�ت (؟

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

 بالدنا - وهلل الحمد - تتمتع بكل الإمكانات والطاقات.
 داأبت المملكة على و�سع الخـطط في مختلف المجالت.

 المواطنات ال�سالحات اأولت عزيمة واإرادة.

 بالدنا قوية وغنية برجالها المخل�سين. 
 الحمدهلل ربِّ العالمين.

 �سهدت بالدنا تطّوًرا مت�سارًعا خالل الع�سرين �سنًة الما�سية.

رابط الدرس الرقمي

ال�صنف اللغوي 
الجمع ال�ص�لم )المذكر والموؤنث(
وملحق�ته

اأ

ب

www.ien.edu.sa

اأعلُم اأّن

ال�سم ينق�سم من حيث دللته 
العددية اإلى: مفرد ومثنى وجمع. 

والجمع ق�سمان: �سالم وتك�سير.

جمع المذكر ال�ص�لم يكون للَعلَم 
الع�قل المذكر، اأو �صفته.

بينم� جمع الموؤنث ال�ص�لم يكون:
1. لالأ�صم�ء الموؤنثة.

2. للمذكر غير الع�قل، مثل: 
جب�ل �ص�هق�ت.

3. للعلم المذكر المختوم بت�ء، 
مثل: طلحة - طلح�ت.

1. الكلم�ت )الع�لمين- الع�صرين- 
اأولو(. ت�صمى ملحقة بجمع 

المذكر ال�ص�لم وتعرب اإعرابه. 
2. وكلمة )اأولت( ملحقة بجمع 
الموؤنث ال�ص�لم وتعرب اإعرابه�. 
3. اأولو بمعنى: اأ�صح�ب. اأُولت 

بمعنى: �ص�حب�ت.

اأوًل
�نيً�

ث

 الدرو�س اللغوية
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الجمع 
نوعه من حيث مفردهال�ص�لم

التذكير والت�أنيث
عالمة ت�أنيث 

مفردهالمفرد

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث�سالم�ص�لمون

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث.............ف�طم�ت

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث.............مجـ�لت

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث.............طــ�قــ�ت

أولىالأولي�ت   عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنثال

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث.............الع�َلِمين

  عاقل   غير عاقل......................  مذكر   موؤنث.............اأولت

 اأبحُث في اأ�صتفيُد من الإ�ص�ءتين ال�ص�بقتين في اإكم�ل حقول الجدول.
 مكتبة المدر�سة عن الفرق بين 

جمعي المذكر والموؤنث ال�سالمين، 
وملحقاتهما واأ�سباب ت�سميتهما 
بالملحقات، ثم اأ�سمنهما ملف 

اإنجازي

اأكثر من اثنين بزي�دة واو ونون على اآخر  1. جمع المذكر ال�ص�لم: هو م� دلَّ على 
مفرده في ح�لة الرفع، اأو ي�ء ونون في ح�لتي الن�صب اأو الجر، مع �صالمة �صورة 

مفرده من التغيير.
2. جمع الموؤنث ال�ص�لم: هو م� دلَّ على اأكثر من اثنتين بزي�دة األف وت�ء على اآخر 

ال�صم المفرد، مع �صالمة �صورة مفرده من التغيير.
3. يلحق بجمع المذكر ال�ص�لم ويعرب اإعرابه كلم�ت منه�: اأولو، واألف�ظ العقود من 

ع�صرين اإلى ت�صعين، وع�َلمون، و�ِصنون.
4. يلحق بجمع الموؤنث ال�ص�لم ويعرب اإعرابه كلمة )اأولت(.

5. نون جمع المذكر ال�ص�لم: والملحق به مفتوحة دائًم�، وتحذف في ح�لة الإ�ص�فة؛ 
لأنه� ِعو�س عن التنوين في ال�صم المفرد.

�لًث�
ث
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ي �صورتين في القراآن الكريم ج�ءت� على �صيغة جمع المذكر ال�ص�لم. 1. اأ�صمِّ
.................................................................        .................................................................        

2. اأخ�طُب ب�لعب�رة الآتية الجمع بنوعيه، واأغير م� يلزم:
اأنت مواطٌن �ص�لٌح تحمُل وطنك في قلبك، وتحفظه في �صلوكك، وتحر�س على 

تقديم �صورة م�صرقة عنه.
- جمع المذكر: ............................................................................................
- جمع الموؤنث: ............................................................................................

( اأق�رُن بين كلمة - راأيُت المهند�صين يعمالن بِجدٍّ 3. )راأيُت المهند�صين يعملون بِجدٍّ
     )المهند�صين( في الجملتين من حيث دللته� على العدد و�صبط حروفه�.

اأكت�صف الخط�أ فيم� ي�أتي: 
- )اأ�صوات( جمع موؤنث �ص�لم. 

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

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

- )م�ص�كين( جمع مذكر �ص�لم.
 ....................................................................................................................................

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

اأمالأ الفراغ�ت بجمع مذكر اأو موؤنث �ص�لميِن من��صبيِن:
ر  المجتمع�ت. - .......................................... وب�ٌء خطير يدمِّ

يَن. ر .......................................... المخل�صِ - الحكومة تقدِّ
- المواطن�ت .......................................... �صم�س الهداية.

- اأق�مت الوزارة في الري��س مركًزا كبيًرا لرع�ية ..........................................

ُ
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ف حول حقوق الوطن على اأبن�ئه، في ق�صية بعنوان:  جرى نق��س منظم في ال�صَّ
ه بع�س الطالب  كيف يخدم الط�لب وطنه في المدر�صة؟ وفي نه�ية النق��س َوجَّ

الر�ص�ئل الآتية:
اأي اإخوتــي ، الذي يحب 
وطنــه ل يلــوث جـــدران 
المباني بالكتابة عليها، 
وليعبث ب�ســجرة يراها 
فــي الطريــق لأنها جزء 

من وطنه...

اأيــا اأبنــاء وطنــي، نحن 
جميًعا اإخوة في ال�سراء 
ال�ســلم  فــي  وال�ســراء، 
والحــرب، فــي الرخــاء 
فــي  وال�ســدة، و�ســركاء 
التنميــة. فلنعمل جميًعا 

من اأجل الوطن.

حــّب  اإّن  زمالئــي،  يــا 
فــي  يكمــن  ل  الوطــن 
الهتــاف لــه، واإنمــا فــي 
فــي  والإ�ســهام  خدمتــه 

بنائه...

م� الكلمة التي بداأ به� كل ط�لب ر�ص�لته؟  

اأُبيُِّن لأيِّ اأ�صلوب ُت�صتخدُم هذه الكلم�ت؟  

للنهي

للنداءلالأمر

م� المق�صود ب�لنداء؟  
النداء: اأ�سلوب لغوّي ُيق�سُد به .................................................................................
...........................................................................................................................................

رابط الدرس الرقمي الأ�صلوب اللغوي
ـــــــــــــــداء النِّ

لال�صتفه�م

www.ien.edu.sa

قد ُيحذف حرف النداء للعلم 
به، مثل قوله تع�لى:{ ەئ  
ەئ   وئ   وئ}. ]يو�سف:29[

اأوًل
�نيً�

ث
�لًث�

ث

: اإّن من يحبُّ وطنه يوؤدي واجبه دائًم� كم� يط�لب  »اأيه� ال�ص�بُّ
بحـقوقه؛ ف�لإن�ص�ن ل يعي�س لنف�صه«.

ب�سوت يحـمل معـنى الن�سح والإر�ساد.اأقراأ العب�رة ال�ص�بقة:

ابعً�
ر
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1. النداء هو: توجيه الدعوة للمخ�طب، وتنبيهه لالإ�صغ�ء، و�صم�ع 
م� يريده المتكلم.

2. حروف النداء: ي� - اأي - اأي� - هي�.
ه�( للمذكر، مثل: ي�  3. اإذا اأُريد نداء م� فيه )ال( ُيوؤتى بكلمة )اأَيُّ

ه� الط�لب، و)اأَيَّته�( للموؤنث، مثل: ي� اأيَّته� الط�لبة. اأيُّ

اأ.  اأكمُل وفق النمط المعطى:
اأن� مواطٌن واٍع اأِحبُّ وطني، واأقول لمن:

1. ُي�صرع في القي�دة: ي� اأخي �صيكون هالكك بيدك.
2. ُيَزْعزع اأْمَن الوطن: اأَي� ............................................................................

3. ي�صقُّ طريقه في الحي�ة: اأْي ............................................................................
ب.  اأح�كي الجملتين ب��صتخدام اأ�صلوب النداء:

ي� معلُم، �ص�عدني على حلِّ ال�صوؤال. )نداء لمعلمَك(
ي� معلًم� خذ بيد اأبن�ء هذا الوطن . )نداء لكل معلم(

ي� ت�جُر: ............................................................................
ي� مهند�ًص�: ............................................................................

اأ.  اأعود اإلى ن�سِّ )الأفع�ل ت�صبق الأقوال( واأجيب عن الآتي:
؟ .................................................................. 1. م� العب�رة التي تكررت في الن�سِّ

2. كم مرة تكررت في الن�س؟ وعالم يدلُّ ذلك؟
.............................................................................................................................................................

ب.  اأعود اإلى الآي�ت من �صورة )الق�ص�س( في الوحدة الأولى واأبحث عن 
اأ�صلوب النداء: ............................................................................................................................

ُ
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اأَبَحث في هذه الخريطة عن اإج�بة لم� ي�أتي:
ا�سم المدينة التي ي�سير اإليها الرمز )  (.. 1
بع�س مرافئ المملكة العربية ال�سعودية:. 2

...................   ...................     ...................  
حرفان مت�سابهان تكررا كثيًرا في اأ�سماء المدن التي �سّورتها الخريطة عدا )ُجدة، . 3

ينبع، الدمام(:

الحرف الأول

رابط الدرس الرقمي الر�صم الكت�بي
ر�صم حرفي )الراء والزاي( 

قعة بخط الرُّ

الحرف الث�ني

www.ien.edu.sa



181

ــن
طـــ
ـــو
الـ

ــن
طـــ
ـــو
الـ

٣

الراء في خط الن�صخ 
ينزل جزء منه تحت 

ال�صطر اأُلحظ واأُق�رن بين �صورتي الحرف منفرًدا ومت�صاًل في اأو�ص�عه المختلفة:

�صورة الحرف مت�صاًل�صورة الحرف منفرًدا

اأُلحظ

اأُعيُد

اأر�صُم

اأُلحظ

اأُعيُد

اأر�صُم

نقطة اأعلى الزايخط م�ئل نحو الي�ص�ر

ت�صتقر على ال�صطر

بدون �صّن وبو�صلة ن�زلة
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اأُلحُظ ال�صور، ثم اأُجيُب:  

اأحي�ًن� اأَرف�ُس مواجهة الجمهور والحديث اأَم�مهم لأنني:

ر للحديث. لم اأُح�سِّ   اأَ�سعُر بالخوف.    
اأَخاُف من تقويم النا�س ونقدهم.   اأَخاُف الإخفاق.    

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

رابط الدرس الرقمي
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التوا�صل ال�صفهي
اإلق�ء خطبة وطنية

اأوًل

اأذكُر ا�صم الفن الذي يعتمد على الأدوات الموجودة في ال�صور اأعاله.  .1 

َد اأ�صح�َب الوظ�ئِف الذين ُيهمهم ا�صتخدام هذه الأدوات،  اأح�وُل اأن اأحدِّ  .2 
ثم اأبّيُن اأهمية كلٍّ من هذه الأدوات.

ُد م� ين��صبني مم� ي�أتي: اأحدِّ  .3 

َ

ُ

ُ

ُ َُ
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ا�ستهالل خادم الحرمين خـطبته بجملة �سائقة وجذابة.1

تركيزه على مو�سوع واحد، دون التو�سع في مو�سوعات اأخرى.2

تنا�سق الأفكار وترتيبها في الخطبة.3

أمثلة لالإقناع.4 ا�ستدلله في الخـطبة من القراآن والحديث وال

ا�ستخدامه اأ�سلـوب النداء في الخطبة.5

اأَ�صتمُع اإلى م� يلقيه معلمي، ثم اأُجيُب عن الآتي:  

من ن�سِّ )الأفع�ل ت�صبق الأقوال( اأعلُِّل �صفهيًّ� توافر المميزات الآتية في   .1 
الخطبة:

اأ�صُل كل فقرة في العمود ) اأ ( بم� ين��صبه� في العمود )ب(.  .2 
اأ

اأيها الإخوة.

ُجعل مبداأ ال�سورى قاعدة 
في تدبير �ش�ؤون بالدنا.

اإن بالدنا تتمتع بكل 
الإمكانات.

عبارة توؤثر في اإح�سا�س 
ال�سامع بالفخر والوطنّية.

عـبـارة تــدل على اتـ�سـال 
الخـطيب بجمهوره مبا�سرة.

ب

عــبــارة تقـنـع ال�سامـع بـقـوة 
تطـبيـق المملكـة �سـريعة اهلل 

عز وجل.

اآداب ال�صتم�ع التي 
در�صته� في الوحدة 

أولى ال

�نيً�
ث
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اأعيُد تدوين �صف�ِت الخطيب الالزم توافره� فيه وفق اأهميته� من وجهة نظري.  .3 

ب�لتع�ون مع مجموعتي اأربُط بين نوع الكالم واإ�ص�رة الج�صد المن��صبة عند   .4 
الإلق�ء في الق�ئمتين الآتيتين:

  جـراأة وثقة.
  القدرة على التفاعل.

  المظهر الالئق.
  �َسعة الثقافة.

  الفـ�ساحة والبيان.

تحريك الراأ�س يميًنا وي�ساًرا.

البت�سام وانفـراج اأ�سارير الوجـه.

تقـطيب الجبين.

تحـريك اإ�سبع ال�سبـابة.

هـز الراأ�س لالأعلى ولالأ�سفل.

رفـع الحاجبين قلياًل.

النهي

النفي

الغـ�سب

الرتياح والفرح

الموافقة

َ

ُ
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اأَتب�دُل مع من بجواري قراءة العب�رات الآتية، واأنفُذ المطلوب اأم�مه�:  .5 

اأيه� الإخـوة     اأرفع �صوتي ب�لنداء، ثم اأقـف وقفة ي�صيرة

( للت�أكيد اإن بالدن� وهلل الحمد     اأ�صغـط على النون في )اإنَّ

ول�صت هن� في مج�ل التعداد     اأظهر معنى النفي في �صوتي

وبعد،      اأقـف وقفة ي�صيرة

 �صريعة اهلل تع�لى، ور�ص�لة      اأقـف �صوتيًّ� على الكلم�ت المعـطوفة
نبيه �، و�صيرة ال�صلف. 

اأخت�ُر من الن�ّس فقرة اأعجبتني، واأ�صتفيُد من الإر�ص�دات الآتية في اإلق�ئه�:  .٦ 

اأركُز على الكلمات 
المهمة و اأ�سغـط عليها.

اأتذكر اأن الوقفة 
للحديث هي بدل من 

 النقطة والفا�سلة
في الكتابة.

ل اأجعل الوقفات بالطول نف�سه، 
فالنتقال اإلى مو�سوع رئي�س يتطلب وقفة 

اأطول من النتقال اإلى نقطة فرعية.

اأتوقف عن الحديث قلياًل بعد 
النتهاء من كل جزء من المو�سوع؛ 

لإ�سعار ال�سامعين بالنتقال اإلى جزء 
جديد.

الإر�سادات

َُ

َ
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ُل النم�ذج الآتية، ثم اأُجيُب عن المطلوب: اأَت�أمَّ  

اأخت�ُر ال�صم ال�صحيح للنم�ذج الآتية من بين الخي�رات الآتية:  .1 

تقويم �سنوي.  
ق�سيمة ا�ستراك.  

ق�سيمة اإيداع م�سرفي.  

وذج
نمـ

2
3

�سعار. اإعالن حكومي.       
اإعالن تجاري.  

1نمـوذج
ا�ستمارة طلب وظيفة.  
ا�ستمارة عـ�سوية ناٍد.  

ا�ستمارة طلب ت�سجيل.  

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

وذج
نمـ

التوا�صل الكت�بي
تعبئة ا�صتم�رة تعريفية معلوم�تية

َاأوًل
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نموذج )1(

اأُكِمُل الجدول الآتي وفق الت�صنيف�ت المت�حة:  .2 

رقم 
النموذج

ت�صتخدم فيُيكتب عليه�تحوي بي�ن�ت
مج�لت الحي�ةمج�لت اأدبيةل يمكنيمكن�صخ�صّيةر�صمية

1 
2
3

. ُد النموذَج المن��صَب لطلب الت�صجيل في ن�ٍد ري��صيٍّ اأَُحدِّ  .3 

اأُلحُظ النم�ذج الآتية، ُثمَّ اأُكمُل الر�صم التخطيطي وفق المطلوب:  .1 

  

 ........................ااإلإلددااررةة  االلععااممةة  للألألححوواالل  ااململددننييةة  مبمبننططققةة
 ................ يفيف  ممككتتبب  ااألألححوواالل  ااململددننييةة

 

 صصووررةة  ششخخصصييةة

4××6 

االلصصووررةة    خخللففييةة

 ااءءببييضض

 
    

  
  

::االلططللببممععللووممااتت  ععنن  صصااححبب  ::  أأووالالًً                         

  تتااررييخخ  ااململييالالدد  ررققمم  االلسسججلل  ااململددننيي  ااالالسسمم  ككمماا  ههوو  ممددوونن  ببااهلهلووييةة  االلووططننييةة

            

    ييالالددددووللةة  ااململ
  ممككاانن  ااململييالالدد

  ااحملحملااففظظةة//ااململننططققةة
  

 ننووعع  ااجلجلننسسييةة

            أأصصللممتتججننسس  

للوونن  االلووججهه     االلععالالممةة  االلففااررققةة   ااحلحلااللةة  ااإلإلججتتممااععييةة   
  ــةة  //ممتتززووججــةة//غغريري  ممتتززووجج  

  ممططللققةة  أأررممللةة  

    ااململؤؤههلل    ففصصييللةة  االلددمم   االلططوولل   للوونن  االلععيينننيني

                      ااإلإلققااممةة  للألألمم//ررققمم  االلسسججلل  ااململددننيي    أأسسمم  ااالالمم  ررببااععييااًً

                     ررققمم  االلسسججلل  ااململددننيي  ااألألبب    ججننسسييتتههاا

    ررققمم  ااململننززلل      االلششااررعع    ااحلحليي    ااململددييننةة//االلععننوواانن

    ررققمم  ااجلجلوواالل    االلربربييدد  ااالالللككرترتووننيي    ررققمم  االلععننوواانن  االلووططينين

    ههااتتفف  االلععمملل    ججههةة  االلععمملل    ااململههننةة

    صصللةة  االلققررااببةة    اامسمسهه    ججوواالل  أأححدد  ااالالققاارربب

  ::  ممععللووممااتت  ااهلهلووييةة  ااململططللووبب  إإصصددااررههاا  أأوو  االلققييدد  ااململططللووبب  ننسسخختتهه::  ثثااننييااًً          
  

 ششههااددةة  ووففااةة  ببددلل  ممففققووددةة  ففققطط    ششههااددةة  ممييالالدد  ببددلل  ممففققووددةة  ففققطط ☐☐سسججلل  ااسسررةة      ☐☐  ههووييةة  ووططننييةة ☐☐ ألألممااألألسسررةة  لل  سسججلل ☐☐  ووثثييققةةننووعع  االل
   ففققدداانن  للللممررةة  ممككاانن  االلففققدد    تتااررييخخ  االلففققدد
 ححررييقق  ممررففقق  حمحمضضرر  االلددففااعع  ااململددننييسسررققةة  ممررففقق  حمحمضضرر  االلششررططةة   ......................................................................  سسبببب  االلففققدد

   تتااررخيخيههاا    ممصصددررههاا    ررققممههاا   وفاة ميالد   ممععللووممااتت  االلششههااددةة  ااململففققووددةة

    ننووعع  االلققييدد  ااململططللووبب  ننسسخختتهه
  

      ::ااسستتالالمم  االلببططااققةة::  ثثااللثثااًً      
    تتففووييضض  ببااسستتالالمم  االلببططااققةة    ااسستتالالمم  االلببططااققةة  ممنن  ممككتتبب  ااخخرر  

  ممككتتبب  ااالالححوواالل  ااململددننييةة  يفيفااالالسستتالالمم  ممنن        ــةة  ااالالسسمم//ااململسستتللمم
                        ررققمم  االلسسججلل  ااململددننيي  

  
  ..ووااحملحملااففظظةة  ععللىى  مجمجييعع  االلووثثاائئقق  ووففقق  ااألألننظظممةة  ووااللتتععللييممااتت  أأققرر  ببصصححةة  ككااففةة  ااململععللووممااتت  ااململددووننةة  أأععالالهه  ::إإققرراارر  صصااححبب  االلططللبب::  ررااببععااًً      

  

    االلتتااررييخخ    االلتتووققييعع    ااالالسسمم
  

  ::ممنن  االلالالئئححةة  ((  141,141))أأخخررىى      ووففقق  ااململننصصووصص  ععللييهه  يفيف  ااململااددةة    أأمم        أأبب        ((  إإصصدداارر  ججددييدد))ةة    ــ//االلتتععررييفف  ععللىى  صصااححبب::  خخااممسسااًً
                      ررققمم  االلسسججلل  ااململددننيي      ااالالسسمم  ررببااععيي

    ــةة  ااململخختتصص  ببااللتتععررييفف//ااسسمم  ااململووظظفف  االلتتووققييعع  صصللةة  االلققررااببةة

  
  تتااررييخخ  ااإلإلننتتههااءء  ممصصددررههاا  تتااررييخخ  ااإلإلصصدداارر  ررققمم  ااجلجلوواازز  

        
 

  ((ممنن  ننظظاامم  ااألألححوواالل  ااململددننييةة((  11))ااململااددةة  ااإلإلددالالءء  بباايي  ببييااننااتت  غغريري  صصححييححةة  ييععااققبب  ععللييهه  مبمبووججبب  ))                                                        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ((للالالسستتخخدداامم  االلررمسمسيي))ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ((االلووججهه  ووللوونن  االلععيينننيني  ااخختتييااررييتتععببئئةة  ببييااننااتت  االلططوولل  ووللوونن  ))    ::تتددققييقق  ااململععللووممااتت::    سسااددسسااًً  
 ووااللتتأأككدد  ممنن  مجمجييعع  االلببييااننااتت  أأععالالهه,,  متمت  االلتتأأككدد  ممنن  اانن  ممققددمم  االلططللبب  ههوو  صصااححبب  االلووثثييققةة  ااململططللووبب  إإصصددااررههاا..  
االلططللبب  جتجتددييدد  ههووييةة  أأوو  ااصصدداارر  ههووييةة  ببددلل  ممففققووددةة  أأوو  ببددلل  تتااللفف  وومتمتتت  ممططااببققةة  االلصصووررةة  ببااللننظظاامم  ووممططااببققةة  االلببصصممةة  للصصااححبب  االلططللبب..    
  ببنيني  االلسسججلل  ااململددننيي  للصصااححبب  االلططللبب  ووسسججالالتت  االلووااللدديينن  متمت  االلتتأأككدد  ممنن  ووججوودد  ررببطط..  

  

  االلتتووققييعع  ــةة//ااململووظظففااسسمم    االلتتووققييعع  ــةة//ااسسمم  ااململددقققق
    ااألألححوواالل  ااململددننييةة  يفيف((  ممككتتبب//إإددااررةة  ))ةة  ــ//ممددييرر

  االلتتووققييعع  ااالالسسمم
              

 ((..مجمجييعع  ااململسستتننددااتت  ااململذذككووررةةممعع  إإررففااقق  ))ييٌٌررججىى  تتععببئئةة  ههذذهه  ااالالسستتممااررةة  ببككلل  ددققةة  ححتتىى  تتتتممككنن  ااجلجلههةة  ااململخختتصصةة  ممنن  حبحبثث  ااحلحلااللةة                          

  ةةججددييددووثثييققةة  إإصصدداارر   جتجتددييدد    ببددلل  تتااللفف   ممففققوودد  ببددلل   ننسسخخةة  ققييدد 
 أأننثثىى  ذذككرر        ::        ااجلجلننسس      

ااخلخلتتمم  

 االلررمسمسيي

  ــةة  ااململخختتصص//تتععببئئةة  ااململووظظفف

    ررققمم  ااحلحلففظظ  

    تتااررخيخيهه

    ممصصددررهه

 

 ةـيدوعـسلا ةـيبرعـلا ةـكلـمملا
 ةـــــــــــــيلـــخادــــــلا ةرازو

ماـــــــــــــــعلا نـــــــــــــمألا                 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ةبكرم ليجست بلط

:ةحوللا مقر

:ليجستلا عون

ـه14 / / بلطلا ميدقت خيرات

كلاملا نع تامولعم

ةيصخشلا ةقاطبلا مقر:مسالا

/لزنملا فتاه//داليملا خيرات:ةيسنجلا

يديربلا زمرلاةنيدملاب.ص:ناونعلا

/فتاهلا:طاشنلا
ةبكرملا نع تامولعم

  
ليجستلا عون

ـه14//لوخدلا خيراتلوخدلا ءانيم:كرامجلا ةقاطب مقر

لكيهلا مقر:ةميدقلا ةحوللا مقر

ـه14//:ليجستلا خيرات:ليجستلا عون:ةديدجلا ةحوللا مقر

ون
ا ع

مل
كر

ةب

ون
ا ع

هل
كي

ل

:صحفلا ةداهش:ةبكرملا زارط:ةبكرملا ةكرام

:تاردنلسلا ددع:ةبكرملا ةلومح:ةبكرملا نزو:عنصلا ةنس

/رخألا نوللا/يسيئرلا نوللا
  
رواحملا ددع

  
ةيكلملا لقن ةلاح يف

/قباسلا كلاملا مسا

/ةيصخشلا ةقاطبلا مقر

:ضرعملا مسا

:ةنيدملا

ـه14:دقعلا مقر / / خيراتلا

:تاظحالملا

ـه14 / / خيراتلا
خيراتلالاصيالا مقرلاصيالا زمرةميقلاموسرلا 

ةيدلبلا موسر
ليجستلا موسر

ـه14 / /

ـه14 / /

ريدصتدقاف وأ فلات لدبلادبتساةيكلم لقنديدجتةبكرم ليجست  

يصوصخ 
ماع لقن  

صاخ لقن  

ةماع ةلفاح  

ةصاخ ةلفاح  

ةرجأ  

تايلا  

ريدصت  

يسامولبد  

ةيران ةجارد  

تقؤم  

.ةيران ةجارد-١    

.بوكر ةرايس-٢    

.لقن-٣    

.ةلفاح-٤    

.ةروطقم-٥    

.صاخ لامعتسإ ةرايس-٦    

.ةليقث تادعم-٧    

.ىرخأ-٨    

 .بالود ٢ ةيران ةجارد-١    

 .بالود ٣ ةيران ةجارد-٢    

.بالود ٤ ةيران ةجارد-٣    

.باب ٢ ةربغص ةرايس-٤    

.باب ٤ ةريغص ةرايس-٥    

.نولاص ةرايس-٦    

.باب ٢ ةفوشكم ةرايس-٧    

.باب ٤ ةفوشكم ةرايس-٨    

.ىراوط ةرايس-٩    

.ىراوط ةرايس-١٠    

.ةيضاير ةرايس-١١    

.مغك٣٥٠٠نم لقأ ةنحاش-١٢    

.ةنحاش-١٣    

.)تياو(جيرهص-١٤    

.بالق-١٥    

.دعقم ٢١ ةلفاح-١٦    

.دعقم ٢١ نم رثكأ ةلفاح-١٧    

.ةروطقم-١٨    
 ضارغألل ةليقث تادعم-١٩    
.ةيعارزلا 
 لاغشألل ةليقث تادعم-٢٠    
.ةماعلا 
.هريغ-٢١    

هريغ  رواحم ةعبرا  رواحم ثالث  نيروحم  

نموذج )3(نموذج )2(

�نيً�
ث
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ال�صتم�رة

عربية

اأواأواأو

الجـهة الم�سوؤولةاأهم البيانات المطلـوبةاللغة الم�ستخدمـة فيها

اأهلية اآراء

�أو
ر�سمية �سخـ�سية

العنوان

توقيع الم�سوؤول

الإر�سادات

ــــل
ـثـــــ

ــــــــــ
مـ

ــــل
ـثـــــ

ــــــــــ
مـ

مــــثــــلمــــثــــل

جمعيات

اأ�صتعيُن ب�لر�صم التخطيطي ال�ص�بق، لأكمل الفراغ�ت الآتية:  .2 

د لغر�س معّين،  هو تعبئة ............................ في نموذج ........................... ُمحدَّ
وذلك بكتابة معلومات .............................. اأو ............................ ذاتية.

ملء ال�صتم�رات:

ُ
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3.   اأمالأ  ال�صتم�رة الآتية وفق المطلوب: 
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اأ�صتمع اإلى ن�س )َفَر�ص�ن... الجزيرة الح�لمة(، ثم اأجيب عن 
الأ�صئلة الآتية:)✽(

اأخت�ر الإج�بة ال�صحيحة.   

1. مرجـع الن�س:

مجـلة الفي�سلالمجـلة العربية مجـلة المنهل 

2. كاتبة الن�س:

�سعـاد التميمي�سعـاد نا�سر�سعـاد عامر

1.  اأمالأ الفراغ�ت الآتية مكوًن� اأ�صم�ء مواقع م�صهورة في بالدي:

تـ............
فـ............

تـ............طـ............
طـ............فـ............

2.  اأر�صم عالمة ) ✓ ( اأم�م الإج�بة ال�صحيحة.  

● الأر�س التي تحدها المياه من جهة واحدة.
● الأر�س التي تحدها المياه من ثالث جهات.
● الأر�س التي تحدها المياه من جميع جهات.

الجـزيرة هي: 

التهيئة:

َفَر�ص�ن... الجزيرة الح�لمة

)✽( يحل الطالب الأن�سطة بمفرده خالل زمن محدد لتنمية مهارة ال�ستماع.

اأوًل

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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د موقع جزر َفَر�ص�ن على الخريطة. اأحدِّ  

د عدد جزر )َفَر�ص�ن( الظ�هرة  اأحدِّ  
على الخريطة، وا�صم اأكبره�.

ا�سم اأكبر جزيرة.عددهــا

�نيً�
ث

�لًث�
ث

اأ�صع الأحداث والأم�كن الآتية في ال�صكل المن��صب له� على الخط الزمني   
 المر�صوم:

)بناء م�سجد النجدي، مباني غرين، خـ�سـوع َفَر�سان للعثمانيين(

القرن ال�ساد�س ما قبل الإ�سالم
ع�سر الميالدي

الن�سف الأول من القرن 
الرابع ع�سر الهجري

ابعً�
ر
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  �صبب  ت�صمية )َفَر�ص�ن( بهذا ال�صم مم� ي�أتي:

   ن�سبة لجبل في ال�سام نزله رجل ُيدعى عمران بن عـون �سكن 
هذه الجزيرة. 

   لكثرة الخيول فيها. 
   ن�سبة للقب قبيلة عربية من اأخالط تغـلب.

   ما ورد في )اأ + ج(.

تت�َبَع على ال�صيـطرة على هذه الجـزر عـدد من الحك�م اإلى اأن اأ�صرق عليه�   
الحكم ال�صعودي.

اأر�صم دائرة حول م� ي�صرق ع�دة.  .1 

�لقمر
�ل�شم�س

�لنجم

اأحدد م� ك�ن حقيقة وم� ك�ن خي�ًل في الجمل الآتية:  .2 

........................................................... اأ�سرق الحكم ال�سعودي. 

........................................................... اأ�سرقـت ال�سم�س.  

اأبّين العالقة بين ال�صورة الحقيقية والخي�لية في الجملتين ال�ص�بقتين.  .3 

اأنطلق من العب�رة ال�ص�بقة لالإج�بة عم� ي�أتي:

اأ

ب
ج

د

اأ
ب

م�ًص�
خ�

د�ًص�
�ص�
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ب�لت�ص�ور مع من بجواري نحدد هدف الك�تبة من الن�س مع ال�صتف�دة من   
العب�رات الآتية:

هدفت الكاتبة اإلى:

  جزيرة )َفَر�َسان( بمظاهرها الخـالبة.
  تزخر جزيرة )َفَر�َسان( بالعديد من المـواقـع الأثرية.

  اأما من المواقـع التي تجتذب ال�سائحين...

اأوًل

للو�صول اإلى عنوان من��صب للن�س الم�صموع غير م� ذكر اأتبع الخطوات الآتية:  

اأقترح اأكبر عدد من العن�وين للن�س الم�صموع، واأدونه� في ال�صكل الآتي:   .1 

�نيً�
ث

اأتع�ون مع من بجواري لنتق�ء اأف�صل العن�وين، وتدوينه� في الأ�صك�ل الآتية:  .2 

اأتع�ون مع مجموعتي لنتق�ء العنوان المن��صب، وتدوينه في ال�صكل الآتي:  .3 

اأعلُم اأّن

من �صم�ت العنوان الجيد:
1. الإث�رة.     2. الو�صوح.
 3. ال�صدق.     4. الإيج�ز.
5. التعبير عن الم�صمون.

اأن�صطة جم�عية:
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اأتخّيُل اأنني ُعيِّنُت م�صوؤوًل عن ال�صي�حة في َفَر�ص�ن، ثم اأجيب عن   
الأ�صئلة الآتية:

م� الموارد و الإمك�ن�ت الطبيعية التي يمكن ا�صتثم�ره� في فر�ص�ن؟  .1 

كيف نجعل من جزيرة )َفَر�ص�ن( منطقة جذب �صي�حي؟  .2 
اأوًل
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اأت�أمل الحديث الآتي، ثم اأجيب عم� ي�أتي:  

د من الن�س الذي �صمعته م� ي�صير اإلى تحقق هذا الحديث. اأُحدِّ  .1 

لو وهبني اهلل م�ًل كثيًرا، اأتمنى اأن اأنفَذ الم�صروع الخيري الآتي:  .2 

قال ر�سول اهلل �: » نعـم المال ال�سالح للرجل ال�سالح«.
]رواه اأحمد و�صّحـحـه الألب�ني: 1٩[

�نيً�
ث
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فُط والثرواُت المعدنيُة ُحْلًما ُيراوُد  كان ا�ستثماُر الثرواِت الطبيعيِة وِمْنَها النِّ
جاللَة الملِك عبِد العزيِز في اأثناِء توحيِدِه المملكَة. ولي�س اأدلَّ على ذلَك ِمْن توقيعه 
فيِه  ِلَما  الثرواِت  تلَك  ل�ستثماِر  1352هـ  �سفر   4 في  اأمريكيٍة  �سركٍة  مع  اتفاقاٍت 

اأَنَّ  عبُد العزيِز  الملُك  راأى  وقد  البالِد.  م�سلحُة 
لآماِلِه  معزٌز  البحرين  دولِة  في  ْفِط  النِّ اكت�ساَف 
الحيويِّ  القت�ساديِّ  المورِد  َهَذا  على  العثوِر  في 
المنطقِة  اإلى  الأر�س  علماء  فتوافَد  بالِدِه،  ِفي 
ال�سحراويِة المحيطِة بالدمام، وراُحوا يعملوَن في 
وَن َنْب�َس  ثباٍت و�سمٍت، َيدقوَن على ال�سخوِر وَيج�سُّ
ئُه َبْيَن  رَّ الدفيَن الذي ُتخبِّ الأر�ِس َفَلَعلََّها ُمْعِلَنٌة ال�سِّ

َة اأمٌل في وجود الخيِر. طياِتها، َفَثمَّ
وَقْد ا�ستغرَق الأمُر ُزهاَء خم�ِس �سنواٍت، ُثمَّ 
ُعِثَر على ال�سخر الذي َيحمُل في خباَياُه الذهَب 

الأ�سوَد. وكانْت البئُر رقم )7( التي ُحفرْت في التكوين الجيولوجيِّ المعروف با�سِم 
البحِث  اأعماُل  بالنجاِح  ُتّوجْت  َبْعدَما  العميِم،  الخيِر  ب�سارة  هي  الدماِم(  ِة  )ُقبَّ
والتَّنقيِب. َترتََّب على هذا الحدِث الكبيِر اأَْن اأ�سبحِت المملكُة بعَد �سنواٍت في طليعِة 
عوامُل  البحِث  اأعماُل  حققْتها  التي  العظيمة  النجاحاِت  اإن  فط.  النِّ منتجِة  الدوِل 
با�سِم  اليوَم  العالُم  يعرُفها  التي  ال�سركِة  واإن�ساِء  المملكِة  ازدهاِر  اإلى  اأدْت  حيويٌة 
ْغم ِمْن اأَنَّ ا�سَم بئِر  ِة(. وعلى الرُّ َرامُكو ال�سعوديَّ ْو )اأَ �سركِة الزيِت العربيِة ال�سعوديِة اأَ
الدماِم )7( ل يحمُل اأيَّ تعبيٍر �ساعرّي، اإل اأنَّه رمٌز للنجاِح وقوِة العزيمِة، وقد ُحِفرت 
ها لم تحَظ بالمكانِة التي َحظيْت بها بئُر الدماِم )7(  اآلُف الآباِر بعَد هذِه البئِر، لكنَّ

 عن مجلة ق�فلة الزيت، العدد 132

رابط الدرس الرقمي
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بــئـــر الــدمــــ�م رقــم )7(

هي خطة وطنية طموحة 
تعبر عن اأهداف الوطن 

واآمـالـــه اإلى عــام 2030، 
وت�ستند اإلى مكامن 

القوة والقدرات الفريدة 
لوطننا؛ لدعم المواطنين 

في تحقيق تطلعاتهم 
واآمالهم، وتعتمد عـلـى 

ثـالثـة مـحـاور هــي: 
مـجـتـمـع حـيـوي، 

واقت�ساد مزدهر، ووطن 
طموح.
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ُل هذا التَّلُّ ال�َسطَح الظاهَر  التي تقُع على التلِّ المعروِف با�سِم )جبِل الظهراِن(. ُيمثِّ
من قبِة الدماِم. وَمْن يَرى مدينَة الظهراِن 
حيَن  الأولى  بالأياِم  حاَلها  ويقارُن  اليوَم، 
َد مخيٍم للُبناِة العامليَن في حفِر  كانْت ُمجرَّ
فط، �َسْوَف ُيْدِرُك مدى التَّغيِر الكبيِر  اآباِر النِّ
الذي طراأَ عليَها؛ اإْذ اأ�سبحْت ظهراُن القرن 
عظيٍم  ب�سكٍل  متقدمًة  والع�سرين  الحادي 

على َظهراِن الثالثينيَّات.
اإن علماء الأر�س الأوائَل القادميَن اإلى المملكِة كانوا م�سرين على اكت�ساِف 
الذهِب الأ�سوِد. ففي يوِم و�سوِلهْم امتَطوا الإبَل وال�سيارَة لكي ُيلقوا نظرًة على »جبِل 
م�ستقبٌل  ال�سراَب  لكَن  �سراًبا،  �ساهُدوا  اأنَّهم  اعتقُدوا  العودِة،  وفي طريِق   ي«  البرِّ
تبت�سُم �سحراوؤُه وت�سيُء �سماوؤُه، فكاأنَّ الُجبيل قلعٌة �سناعيٌة تنت�سُر فيها الم�سانُع 
ومعامُل التكريِر التي تتزوُد بالوقوِد والموادِّ الخاِم ِمْن اأرامُكو ال�سعوديِة. ولم تقْف 
عجلُة التطوِر عنَد الجبيل َفَح�ْسب بل اإنَّ المدينتين )الجبيَل وينبَع( �ساهدتاِن على 
الرتقاِء الح�ساري الذي عمَّ باقي مدِن المملكِة كمكَة المكرمِة والمدينِة المنورِة 
والريا�ِس وجدَة واأبَها والطائِف والهفوِف والدماِم وجميِع المدِن، والأماكِن الأخرى 
بالمملكِة بف�سِل اهلِل، ُثمَّ بعزيمِة موؤ�س�ِس هذِه البالِد فاإنَّ ذا العزيمِة كالملِك عبِد 

العزيِز جديٌر بجني ثماِر حنكِتِه واآماِلِه العظيمِة َعْبَر الأوقاِت والأزماِن.
، بَما في  فِط والغاِز الطبيعيِّ اإنَّ حقَل الدماِم واحٌد ِمْن ع�سراٍت من حقول النِّ
اروَن الأوائُل يتخيلوَن اأَن ُزهاَء ُربِع  ِة... ولم يكْن الحفَّ ذلَك حقُل الغواِر وحقُل ال�سفانيَّ
يِت الموجوِد في العالِم مخزوٌن في باطِن اأرا�سي المملكِة واأن بئَر الدمام رقم  الزَّ
فِط بكمياٍت تجاريٍة، �سوَف تظلُّ قادرًة على  )7( حّتى بعَد اأْن نجحْت في اإِنتاِج النِّ

موا�سلِة الإنتاِج لعدِة عقوٍد ِمَن الزمِن.
النجاِح  ق�س�سِ  اأروِع   من  ق�سًة  الأمِر  واقع  في  ُل  ُيمثِّ ذلَك  بعَد  حَدَث  وما 
ُة وتقدمْت  ُة ال�سعوديَّ والتعاوِن َبيَن اأبناِء الوطِن الواحِد فقْد ازدهرت المملكُة العربيَّ
فِط على الم�ستوى العالمّي...  في َرْكِب الح�سارِة حّتى امتلكْت اأُوَلى �سركاِت اإنتاِج النِّ

لكم  اأقدم  اأن  ي�سرني   
للم�ستقبل،  الحا�سر  روؤية 
العمل  نبداأ  اأن  نريد  التي 
بحيث  للغد،  اليوم  بها 
ر عن طموحاتنا جميًعا  تعبِّ

وتعك�س قدرات بلدنا.
مثل  ال�سعوديين  همة   
تنك�سر  ولن  طويق،  جبل 
الجبل،  هذا  انهّد  اإذا  اإل 

وت�ساوى بالأر�س .

من اأقوال �صمو ولي 
العهد محمد بن �صلم�ن:
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والآَن كيَف اأ�سبَح حاُل بئِر الدماِم رقم)7( بعَد هذِه ال�سنيَن؟ لقْد كانْت البدايُة 
�سعبًة، وباَتْت هذه البئُر ِذكرى حيًة وب�سارًة بالخير العميم الذي حَبا اهلُل ِبِه اأهَل 
هذا البلِد الأميِن، والذي بداأ عطاوؤُه َيغمُر البالَد وما عليَها من عباٍد ُمْنُذ اأكثَر من 
�سبعيَن عاًما تقريًبا. فلعل المواطنيَن مدركوَن عظمَة ف�سِل اهلِل على هذِه الأر�ِس 

المباركة.

اأقراأ الن�س، مدة خم�س دق�ئق، مع مراع�ة مه�رات القراءة ال�ص�متة واآدابه�، 
ثم اأنفذ الن�ص�ط�ت الآتية:

اأتع�ون مع من بجواري واأمالأ الفراغ بم� ين��صبه مم� في الدوائر.  

اأبحث في الفقرة الأولى عن اأ�صداد الكلم�ت الآتية:  

ـف ُم�سعِّ

ُت�ِسرُّ

َمْف�َسَدة

رابط الدرس الرقمي

ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ

المختفي

الأمل

توافدوا

تخيلواركبوا

ثناياها

الحر�س

النفط

المرادفالكلمة
الحـــــــــــلم

الدفيـــــــــــن
الجيـولـوجـيـا
طياتهــــــــــــــا
امتطــــــــــــــوا

الذهب الأ�سود

علماء 
الفلك

علم 
الأر�س

www.ien.edu.sa

اأوًل

�نيً�
ث

للقراءة ال�ص�متة مه�رات �صبق 
فه� في الوحدة الأولى. تعرُّ
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اأقراأ و األحظ الموا�صع التي ا�صتخدمت فيه� العب�رة التي تحته� خط.  .1 

اأتع�ون مع مجموعتي لنمالأ الفراغ�ت الآتية على غرار م� �صبق:  .2 

البحار ............................................................................

اأذكر الُحْلم الذي راود الملك عبد العزيزـ ـ رحمه اهلل تع�لىـ ـ اأثن�ء توحيده   
ز ذلك الُحْلم. المملكة العربية ال�صعودية، واأبين ال�صيء الذي عزَّ

اأمالأ الفراغ�ت الآتية:   

      اإذا كان توحيد المملكة العربية ال�سعودية عام 1351هـ، وتوقيع الملك عبد العزيز 
اتفاقات ل�ستثمار النفط ل�سالح البالد عام 1352هـ ، فاإن ذلك يدل على ......................
.................................................................................................................................................

  الأر�س تخبئ بين طياتها ال�سر الدفين النفط.
  الكتب تخبئ بين طياتها العلوم والمعارف.

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

اأ

ب

�لًث�
ث

اأوًل
�نيً�

ث
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د ب�ل�صتراك مع من بجواري الكلمة الأكثر تكراًرا في الن�س. اأحدِّ  

المملكةالدمـامالنفـطال�سعـودية

  اأ�صتخدم ال�صكل الآتي لأذكر النت�ئج المترتبة على حفر بئر الدم�م:

اأحّدد اأ�صم�ء الحقول التي وردت في الن�س.  

�سركة  مع  اتفاقـات  اهلل-  -رحمـه  العزيز  عبد  الملك  توقيـع 
من  يعـد  البالد،  ل�سالح  الطبيعية  الثروات  ل�ستثمار  اأمريكية 
ال�سعي في الأر�س، وتعميرها وا�ستثمار ما �سخره اهلل عز وجل 

فيها للتقدم والرخاء.
اأ�ص�رك من بجواري لتعداد خم�ٍس مم� �صخره اهلل تع�لى لن� في وطنن� من النِّعم.

النتـ�ئـج

�لًث�
ث

ابعً�
ر

م�ًص�
خ�

اأوًل
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»وَمْن يرى مدينَة الظهراِن اليوَم، ويقارُن حاَلها بالأياِم الأولى حيَن كانْت   
فِط، �َسْوَف ُيْدِرُك مدى التَّغيِر  َد مخيٍم للُبناِة العامليَن في حـفِر اآباِر النِّ ُمـجـرَّ

الكبيِر الذي طـراأَ عليَها«.
اأ�ص�رك من بجواري في بي�ن بع�س مظ�هر التغير التي حدثت لمدينة 

الظهران ب��صتخدام ال�صكل الآتي:

اأَقراأ المقطع الآتي قراءة جهرية �صليمة.

ُل في واقع الأمِر ق�سًة من اأروِع  ق�س�سِ النجاِح والتعاوِن  وما حَدَث بعَد ذلَك ُيمثِّ
ُة وتقدمْت في َرْكِب  ُة ال�ســعوديَّ َبيــَن اأبنــاِء الوطــِن الواحِد فقْد ازدهرت المملكــُة العربيَّ
فِط على الم�ستوى العالمّي... والآَن كيَف  الح�سارِة حّتى امتلكْت اأُوَلى �سركاِت اإنتاِج النِّ
اأ�سبــَح حــاُل بئِر الدماِم رقــم )7( بعَد هذِه ال�ســنيَن؟ لقْد كانْت البدايــُة �سعبًة وباَتْت 
هذه البئُر ِذكرى حيًة وب�ســارًة بالخيِر العميِم الذي حَبا اهلُل ِبِه اأهَل هذا البلِد الأميِن، 
والــذي بــداأ عطاوؤُه َيغمُر البالَد وما عليَها من عباٍد ُمْنُذ اأكثَر من �ســبعيَن عاًما تقريًبا. 

فلعل المواطنيَن مدركوَن فـ�سَل اهلِل على هذِه الأر�ِس المباركة.

الموا�سالت المج�لالعمراني

بعـ�س 
مـظ�هر 
التغير

اأ�صتثمر

�نيً�
ث

للقراءة الجهرية مه�رات �صبق 
فه� في الوحدة الأولى. تعرُّ
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أفكـــــ�ر  اأهم ال
التي وجدته� 
في ن�س )بئر 
الدم�م رقم 7(

اأ�صتخدم ال�صكل الآتي لألخـ�س اأهـم اأفك�ر الن�س:

نتائـج اكـت�ساف النفط

»اإن حقل الدمام واحٌد من ع�سرات من حقول النفط و الغاز الطبيعي«
اأخت�ر حقاًل من حقول النفط في مملكتن� الغ�لية، غير حقل بئر 
الدم�م واأجمع �صوًرا له، واأكتب عنه م� ليزيد عن �صفحة واحدة، 

واأ�صمنه ملف اإنج�زي.
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    »كــان ا�ستثماُر الثرواِت الطبيعيِة وِمْنَها النفُط والثرواُت المعدنيُة ُحْلًما 
ُيـراوُد جاللَة المـلِك عـبَد الـعـزيــِز في اأثـنـاِء تـوحيِدِه المـمـلـكِة. وليـ�س اأدلَّ 
على ذلَك ِمْن توقيعه اتـفاقاٍت مع �سـركٍة اأمريـكيــٍة في 4 �سفـــر 1352هـ 

ل�سـتثمـــاِر تـــلَك الــثـــرواِت ِلـَمـا فيــِه م�سـلحـُة البالِد.
ْفِط في دولِة البحرين معزٌز      وقد راأَى الملُك عبُد العزيِز اأَنَّ اكت�ساَف النِّ
لآماِلِه في العثوِر على َهَذا المورِد القت�ساديِّ الحيويِّ ِفي بالِدِه، وتوافَد 
علماء الأر�س اإلى المنطقِة ال�سحراوية المحيطِة بالدمام، وراُحوا يعملوَن 
في ثباٍت و�سمٍت، َيدقوَن على ال�سخوِر وَيج�سوَن َنْب�َس الأر�ِس َفَلَعلَّها ُمْعِلَنٌة 

ُئُه َبْيَن طياِتها«. رَّ الدفيَن الذي ُتخبِّ ال�سِّ

ال�صنف اللغوي 
جمــــع التـك�صيــــر

دللته� الكلم�ت 
التغيرات في �صورة مفرده�العددية

نوع الجمعالمفرد

الثروةجـمـعالثروات 
لم يحدث اأي تغيير 

في �سورة المفرد
جمع موؤنث 

�سالم

................................................................................................اتف�ق�ت

................................................................................................الجيولوجيون

................................................................................................اآم�ل

................................................................................................بالد

................................................................................................ال�صخور 

اأ�صنف الكلم�ت الآتية، وفـق المث�ل المعـطى:

اأعلُم اأّن

ال�صم ينق�صم من حيث 
دللته العددية اإلى: مفرد 

ومثنى وجمع. والجمع 
ق�صم�ن: �ص�لم )مذكر 

وموؤنث(، وتك�صير.

 الدرو�س اللغوية

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأ�صتنتج اأّن:

جمــع التك�صــير هــو: مــ� دلَّ علــى اأكثــر مــن اثنيــن اأو اثنتيــن، وتغيــرت �صــورة 
مفرده بعد الجمع ب�أحد ثالثة اأمور:

1. زي�دة على اأحرف المفرد، مثل:
   �صهم: �صه�م.   -   قلم: اأقالم.   -   قلب: قلوب.

2. نق�س عن اأحرف المفرد، مثل:
       ر�صول: ر�صل.   -   �صورة: �صور.  

3. �صبط بع�س الحروف، مثل: اأَ�َصد: اأ�ْصد.

اأجمع الكلم�ت الآتية جمع تك�صير، ثم اأذكر التغييرات التي طراأت على المفرد 
عند جمعه:

التغييرات التي طراأت جمع التك�صير الكلمة

............................. ............................. منطقة

............................. ............................. نفق

............................. ............................. ج�صر

............................. ............................. مركز

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

اأنواع  ب��صتخدام  عنه�  اأكتب  الخيرّي،  للعمل  وطنية  من�صة  )اإح�ص�ن( 
نه� ملف اإنج�زي. الجموع التي در�صته�، واأ�صمِّ

ُ
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اأ�صترِجُع م� در�صته ؛ لملء فراغ�ِت ال�صكِل الآتي:  

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الوظيفة النحوية
 الحروف الن��صخة

ة بـ ت�سبق الجملة ال�سميَّ

بفعٍل 
نا�سٍخ

اأ�سبح كاَن 

اإنَّ

لكنَّاأنَّ

اإنَّ اأْو اإحدى اأَخواِتها
التي اتخذت:

مـثـال:

بحرٍف اأو
نا�سٍخ

المبتداأ ................  لها مرفوًعا. 
والخبر ................  لها من�سوًبا.

التهيئة:
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نَة في التراكيِب الآتيِة؛ لأجيَب وفَق المطلوب:  ُل الكلم�ِت اْلُملوَّ اأت�أمَّ  

ب�أيِّ نوٍع مْن اأق�ص�م الكلمة بداأِت اْلجمُل ال�ص�بقُة؟ بداأْت ِبـ .........................  .1 
اأخت�ر اأربع جمل، واأعيد كت�بته� بعد حذف الحرف الن��صخ م�صتفيًدا من المث�ل،   .2 

واألحظ الح�لة والعالمة الإعرابية لكل جملة.

  اإنَّ حقَل الدمام واحٌد من ع�سرات حقول النفط.
  اإّن النجاحاِت عـوامُل حيويٌة.

  اإنَّ علماء الأر�س م�سرون على اكت�ساف النفط.
  اإن المدينتين �ساهدتان على الرتقاء.

  اإن ذا العزيمة جـديٌر بجني ثمار حنكته.
  لعل الأر�س معلنٌة ال�سرَّ الدفين.

  لكن ال�سراَب م�ستقبٌل تبت�سُم �سحراوؤه.
  كاأن الجبيَل قلعٌة �سناعية.

  لعل المواطنين مدركون ف�سَل اهلل تعالى.
  راأى الملك عبد العزيز اأن اكت�ساَف النفط في 

آماله. البحرين معزٌز ل
  ليت حمايَة البيئة من المخلفات النفطية منت�سٌر

     في الدول جميًعا.

حقُل الدماِم واحٌد ِمْن ع�سراِت حقوِل النفِط. اإنَّ حقَل الدمام واحٌد ِمْن ع�سراِت حقوِل النفِط.

اأعلُم اأّن

الخبر هو: الجزء المتمُّ 
الف�ئدة، �صواء ك�ن خبًرا 

للمبتداأ اأو خبًرا للنوا�صخ، 
وقد ل يكون بعد المبتداأ 

مب��صرة.
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اأ�صتفيُد مَن الإج�ب�ِت ال�ص�بقِة في ت�أكيِد اأنَّ اْلُجملَة بعَد تخل�صه� مَن الحرف 
نٌة مْن ُمبتداأٍ مرفـوٍع وخبٍر  الذي دخَل َعليه� هَي جملٌة ا�صميٌَّة في اأ�صِله� مكوَّ
من  اتخذ  ال�صميَِّة  اْلُجمِل  َعلى  دخَل  الذي  الحرف  اأنَّ  اإلى  ُه  اأتنبَّ مرفـوٍع. 
ى ن��صًخ�. �. لذلك ي�صمَّ اْلمبتداأ ا�صًم� من�صوًب� له، و مَن اْلخبِر خبًرا له مرفوًعً

ِف مع�نيه�: اأح�صُر الحروف الن��ِصَخَة التي بداأْت ِبه� اْلجمُل ال�ص�بقُة؛ لتعرُّ  .3 

اأمالأ ال�صكل الآتي وفق مالحظ�تي على الجمل ال�ص�بقة.

للتوكيد

........ ، اإنَّ

لال�ستدراك

لكنَّ

للت�سبيه

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

ِللتمني

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

للترجي

لعـل

 وهي عالمة ن�سب ............
 تلحُق اآخَر ال�سِم المعرِب 
 ِلح�لِة ن�صِب)المفرد، .......................(

 الأ�صم�ِء عالمُة
اإعراٍب تميزه� 
اأ�صليَّة وفرعيَّة

الفتحة
وهي عالمة ن�سب فرعية 
 تلحُق اآخَر ال�سِم المعرِب 
).......................................(

الك�صرة

 وهي عالمة ن�سب ............
 تلحُق اآخَر ال�سِم المعرِب 
من ....................................

ألف ال
وهي عالمة ن�سب ......... 

 تلحُق اآخَر ال�سِم المعرِب 
)...................،....................(

الي�ء
�لًث�

ث
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المبتداأ  فتن�صب  ال�صمية  الجملة  على  تدخل  حروف  هي  الن��صخة  الحروف   .1
وي�صمى )ا�صمه�(، وترفع الخبر وي�صمى )خبره�(.

2. اإنَّ - اأنَّ تفيدان الت�أكيد.        ك�أنَّ تفيد الت�صبيه.               لكنَّ تفيد ال�صتدراك. 
    لعلَّ تفيد الترجي.                 ليت تفيد التمني.

جمع  المفرد-   ( في:  الفتحة  هي:  الأ�صلية  واأخواته�  اإنَّ  ا�صم  ن�صب  عالمة   .3
التك�صير (، وعالم�ت الن�صب الفرعية هي: الك�صرة في )جمع الموؤنث ال�ص�لم( 

والي�ء في )المثنى - جمع المذكر ال�ص�لم( والألف في:)الأ�صم�ء الخم�صة(.
4.  عالمة رفع خبر اإنَّ واأخواته� الأ�صلية هي: ال�صمة في: )المفرد - جمع التك�صير - 
جمع الموؤنث ال�ص�لم(، وعالم�ت الرفع الفرعية هي: الألف في )المثنى( و الواو 

في: )جمع المذكر ال�ص�لم - والأ�صم�ء الخم�صة(.

اأدخل النوا�صخ على الجمل الآتية، مع تغيير م� يلزم:

الجملة بعد اإدخ�ل 
( اأو اإحدى اأخواته� )اإنَّ

الجملة بعد اإدخ�ل 
)ك�ن( اأو اإحدى اأخواته� الجملة م

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

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

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

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

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

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

ال�صن�ع�ُت النفطيُة 
خدمٌة لالقت�ص�ِد. 1

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

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

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

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

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

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

وقــوٌد  الطبيعــيُّ  الغــ�ُز 
. لال�صتهالِك المحليِّ 2

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

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

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

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

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

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

الجبيُل قلعٌة �صن�عيٌة. 3

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

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

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

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

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

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

المدينت�ن �ص�هدت�ن
4 على الرتق�ء.
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٣

1. اأ�صتفيد من النموذج المعرب:)ك�أنَّ الجبيَل قلعٌة �صن�عيٌة(.

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

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

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

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

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

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

المواطنون مدركون
5 ف�صل اهلل على بالدن�.

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

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

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

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

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

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

المب�دراُت الوطنيُة 
مطورٌة للمجتمع. ٦

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

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

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

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

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

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

ذو الهمِة الع�ليِة 
�صيرتقي بوطنه. 7

اإعرابه� الكلمة
حرف ......................... مبني على ......................... اإنَّ

......................... من�صوب وعالمة  ......................... لأنه......................... المواطنين
خبر  ................... مرفوع وعالمة رفعه.................. لأنه ......................... مخل�صون

اإعرابه� الكلمة
...................................................................................................................... اإنَّ
...................................................................................................................... الطموح�ت
...................................................................................................................... ال�صعودية
...................................................................................................................... مزدهرة

3. اأعرب الجملة الآتية: )اإنَّ الطموح�ت ال�صعودية مزدهرة(.

2. اأ�ص�رك في الإعراب: )اإنَّ المواطنين مخل�صون(.

اإعرابه� الكلمة
حرف  ن��صخ مبني على الفتح. ك�أنَّ

ا�صم ك�أنَّ من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظ�هرة على اآخره. الجبيل
خبر ك�أنَّ مرفوع وعالمة رفعه ال�صمة الظ�هرة على اآخره. قلعة

�صفة مرفوعة وعالمة رفعه� ال�صمة الظ�هرة على اآخره�. �صن�عيٌة
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م�ذا تقول �صور مدينة الُعال؟ 

اأنتُج ُجَماًل ا�صمية م�صبوقة بحروف ن��صخة من��صبة مختلفة.

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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٣ اأيهــ� الإخــوة، لقــد ق�مــت هــذه الدولــة منذ عهودهــ� الأولى علــى منه�ج 
وا�صــح وم�صــيرة رائــدة، حيــث اّتبعــت عبــر كل مراحــل ت�ريخهــ� �صــريعة 
اهلل، ور�صــ�لة نبّيــه الأميــن �، و�صــيرة ال�صــلف ال�ص�لــح. اأمــرت ب�لعدل 

وحّرمت الظلم، وكفلت لالإن�ص�ن كل حقوقه، وحفظت له كرامته.

اأَقراأُ المقطَع ال�ص�بَق، ثم اأَت�أمُل الكلم�ت الآتية:  

هـذهم�صيـرةق�مـت

الر�صم الإمالئي
ر�صم الت�ء المفتوحة

والت�ء المربوطة

اأُق�رُن بين الأحرف الأخيرة في الكلم�ت ال�ص�بقة وفق الجدول الآتي:  

هذهم�صيرةق�َمْت
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال�صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

النطق
.................................. 

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

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

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

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

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

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

الر�صم
................................. 

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

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

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

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

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

اأوًل
�نيً�

ث

التهيئة:

اله�ء نوع�ن،  هم�: 
ه�ء ال�صمير: وتعود على 

غ�ئب، وت�صمى كذلك )ه�ء 
الغيبة( ، مثل: كت�به- 

قلمه- عليه - اإليه - تحته.
اله�ء الأ�صلية في الكلمة: 

كم� في لفظ الجاللة 
)اهلل( والكلم�ت: اتِّج�ه - 

تنبيه - مي�ه - فواكه(.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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٣

اأُلحُظ نطَق ُكلِّ كلمٍة مم� �صبق في ح�لِة و�صله� بم� بعده�، وفي ح�لِة الوقِف   
عليه� ب�ل�صكوِن:

هذهم�صيرةق�َمْت
في 

الو�صل
.................................. 

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

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

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

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

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

في 
الوقف

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

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

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

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

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

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

اأُ�صمي الحرَف الأخير في الكلم�ِت ال�ص�بقِة:  

هـذهم�صيـرةق�مـت
...................................................................................................

اأَقراأُ واأُلحُظ ر�صم الكلم�ت الملونة:

َزْت على تاأهيِل   ... كما داأَبْت الدولة على و�سِع الخـطِط ال�ساملِة التي ركَّ
الإن�ساِن ال�سعـودّي.

 ... ول�ْسُت هنا في مجال التعداد والإحـ�ساء، لما قاَمْت به الدولة...

 اإّن بالدنا وهلل الحمد تتمتع بكل الإمكاناِت والطاقاِت.... 
 ... ومن جملة ما قاَمْت به تو�سعـة بْيِت اهلل الحرام...

 ... نحُن دائًما نعـمُل على توحيِد الكلمِة ووحدِة ال�سف.

اأ

ب

ج

�لًث�
ث

ابعً�
ر
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٣

الت�ء المفتوحة: تاء متحـركة اأو �ساكنة تنطق تاًء في و�سل 
الكلمة بما بعـدها وفي الوقـف. وتكتب هكذا: )ت(

اأُلحُظ الكلم�ت الملونة في المجموعتين )اأ، ب(، ثم اأُحلُِّل:   

اأَجُد اأَنَّ هذِه الكلمات ُختمت بـِـ: ............................  

اأَنطــُق ب�ســوت وا�سح الكلمات الملونة فــي المجموعتين )اأ، ب( مع مراعاة   
ت�سكين اأواخرها:

اأُلحُظ اأَنَّ التاء المفتوحة نطقت.................... عند الوقـف عليها بال�سكوِن.

ب(؟  )اأ،  المجموعتيــن  فــي  الملونــِة  الكلمــاِت  فــي  التــاء  حركــة  مــا   
...............................

كيف ُكتبت التاء؟ ....................................................  

اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبْت ِب�للوِن الأحمِر في المجموعِة )اأ(:  

ما نوع هذه الكلمات من حيث اأق�سام الكلمة؟ ....................................................  

ما نوع هذه الأفـعـال من حيث الزمن؟ ....................................................  

ما اأنواع التاء الواردة في اأواخر الأفـعـال؟ ....................................................  

الت�ء المفتوحة تاأتي مت�سلة باآخر الفعل الما�سي كتاء التاأنيث ال�ساكنة 
وتاء ال�سمير.

اأوًل

�نيً�
ث

من الأخط�ء ال�ص�ئعة:
 كت�بة ت�ء الف�عل المتحركة 
المك�صورة للمخ�طبة ب�لي�ء 

مع الأفع�ل الم��صية: 
)كتبتي( وال�صواب: كتبِت. 
مثل قولن�: كتبُت للمتكلم، 

وكتبَت للمخ�طب. 
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اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبْت ِب�للوِن الأحمِر في المجموعِة )ب(:   

 ما نوع هذه الكلمات من حيث اأق�سام الكلمة؟ ....................................................

 ما نوع التاء الواردة في اآخر كلمَتي )الإمكانات، الطاقات(؟ ...................................... 

 كلمة )بْيت( تتكون من .................................................... اأحرف، اأو�سطها حرف ..............

الت�ء المفتوحة تاأتي في اأواخر الأ�سماء ومن مواقعها:
جمع الموؤنث ال�سالم.. 1
ال�سم الثالثي ال�ساكن الو�سط.. 2

اأُلحُظ الكلمتين الملونتين في المجموعِة )ج(، ثم اأُحلُِّل:  

اأَجُد اأن هاتين الكلمتين ُختمت ِبـ: ....................................................  

اأَنِطــُق ب�ســوت وا�ســح الكلمتيــن الملونتين فــي المجموعة )ج( مــع مراعاة   
ت�سكين اأواخـرها. 

اأُلحُظ اأنَّ التاء المربوطة نطقت .............................. عند الوقـف عليها بال�سكون.  

ما حـركة التاء في الكلمتين الملونتين؟ ....................................................   

كيف ُكتبت التاء؟ ....................................................  

ما نوع هاتين الكلمتين من حيث اأق�سام الكلمة؟ .............................................  

عالم دلَّ هذان ال�سمان؟ ....................................................  

 1.  الت�ء المربوطة:
تاء متحركة تنطق هاًء عند الوقف عليها بال�سكوِن.

 2.  ت�أتي الت�ء المربوطة في اأواخر الأ�صم�ء فـقـط، ومن مواقعه�:
اأواخر الأ�سماء المفردة الموؤنثة.

علــى  النقطتيــن  و�صــع  اأهميــة 
التــ�ء المربوطــة للتفريــق بينه� 

وبيــن اله�ء.

�لًث�
ث

ابعً�
ر
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ل ر�صم الكلم�ت الملونة لأعرف موا�صع الت�ء المفتوحة والت�ء  اأقراأ واأت�أمَّ
المربوطة الأخرى.

اأُلحُظ الكلم�ت التي ُكتبْت ب�للوِن الأحمِر في المجموع�ت )اأ، ب، ج(:  

اأَجـُد اأنَّها ُختمت بـِـ: ...................................................................

اأ

ب

ج

َة اأمٌل في وجوِد الخيِر.د ر الدفين الذي تخبئه بين طّياتها، َفـَثمَّ  فلعل الأر�س معلنة ال�سِّ
 كانت مجرد مخيم للُبناِة العاملين في حفِر اآباِر النفِط.

 باَتْت هذه البئر ذكرى حية وب�سارة بالخير العميم.

 ليَت ال�سراَب يتحول نفًطا.

ْمٍت يدقون على ال�سخوِر ويج�سون نب�س الأر�س...   راحوا يعملون في ثباٍت و�سَ
 الملك عبدالعزيز جـدير بجني ثمار حنكته واآماله العظيمة عبر الأوقاِت والأزمان.

اأوًل

ة ) فتح حرف الث�ء( ظرف  َثمَّ
ت  بمعنى )هن�ك(، بينم� ُثمَّ

)�صم حرف الث�ء( حرف 
عطف، مثل: 

ت مه�. ج�ءت هند ُثمَّ
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اأُلحُظ الكلمة التي ُكتبْت ب�للوِن الأحمِر في المجموعة )اأ(:   

ما نوع الفعـل من حيث الزمن؟ .................................................  
ما الم�سارع والأمر من الفعل )َباَت(؟ .................................،................................  

ما نوع التاء الواردة في اآخر الفعل )َباَت(؟ .....................................................  

الت�ء المفتوحة ت�أتي اأ�صلية في اآخر الفعـل الم��صي والم�ص�رع والأمر.

اأُلحُظ الكلمتين اللتين كتبت� ب�للوِن الأحمِر في المجموعة )ب(:   

ما نوع هاتين الكلمتين من حيث اأنواع الكالم؟ .................................................   
ما نوع  التاء الواردة في اآخر كلمة )ثبات(؟ .................................................  

عالم دلت كلمة )اأوقات(؟ ......................................................................................  
ما المفرد من كلمة )اأوقات(؟ ................  

    وبم ُختم هذا المفرد؟ .............................

من مواقـع الت�ء المفتوحة في اأواخر الأ�صم�ء:
• الت�ء الأ�صلية اآخر ال�صم.

• ت�ء جمع التك�صير الذي مفرده مختوم بت�ء مفتوحة.

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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ما نوع الفعـل من حيث الزمن؟ .................................................  
ما الم�سارع والأمر من الفعل )َباَت(؟ .................................،................................  

ما نوع التاء الواردة في اآخر الفعل )َباَت(؟ .....................................................  

اأُلحُظ الكلمة التي ُكتبْت ب�للوِن الأحمِر في المجموعة )ج(:  

• من اأي اأنواع الكالم هذه الكلمة؟ ...............................................

الت�ء المفتوحة ت�أتي في اآخر بع�س الحروف مثل:
ليَت.

اأُلحُظ الكلمتين اللتين كتبت� ب�للوِن الأحمِر في المجموعة )د(:   

اأَجُد اأنهما ُختمتا ِبـ: ............................................. 1

ما نوع هاتين الكلمتين من حيث اأَنواع الكالم؟ ................................ 2

عالم دلَّت كلمة )ُبناَة(؟ ......................... 3

هل المفرد من كلمة )ُبناة( ينتهي بتاء مفتوحة؟ ..................................... 4

من مواقع الت�ء المربوطة في اأواخر الأ�صم�ء:
ة(. مَّ 1. الظرف )ثَّ

2. جمع التك�صير الذي ل ينتهي مفرده بت�ء مفتوحة.

ابعً�
ر

م�ًص�
خ�

َ
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الت�ء المفتوحة هي:  ت�ء متحركة اأو �ص�كنة، تنطق ت�ء في و�صل الكلمة بم� بعده�                                    
وفي الوقف. وتكتب هكذا: )ت( 

الوقف                                    عند  ه�ء  وتنطق  الو�صل،  في  ت�ء  تنطق  متحركة  ت�ء  هي:  المربوطة  الت�ء 
عليه� ب�صكون.

موا�صع الت�ء المفتوحة

اأواخر الأفع�ل:
● الت�ء الأ�صلية في 

الم��صي والم�ص�رع والأمر. 
مثل:)�صكت- ي�صكت- 

ا�صكت(.
● ت�ء الت�أنيث وت�ء ال�صمير 

في الفعل الم��صي فقط. 
مثل:)ذهَبْت - ذهْبُت - 

ذهْبَت - ذهْبِت(. 

اأواخر الأ�صم�ء:
● ت�ء جمع الموؤنث ال�ص�لم 

وم� يلحق به. مثل: 
)�ص�ئم�ت - اأولت(.

● ت�ء ال�صم الثالثي �ص�كن 

الو�صط. مثل: )توت(.
● ت�ء جمع التك�صير 

الذي مفرده مختوم بت�ء 
مفتوحة. مثل: )بيت - 

اأبي�ت(.

اأواخر الأ�صم�ء فقط:
● الأ�صم�ء المفردة الموؤنثة. 

مثل:)كلمة، ع�لمة(.
● جمع التك�صير الذي ل 

ينتهي مفرده بت�ء مفتوحة. 
مثل: )داٍع - دع�ة(.

● بع�س الأ�صم�ء الأعجمية. 

مثل: الإ�صكندرية.
َة الظرفية بمعنى  ● َثمَّ

ة رج�ل  هن�ك. مثل: )َثمَّ
مخل�صون(.

● بع�س الأعالم المذكرة. 

مثل: )اأ�ص�مة، عب�دة(. اأواخر بع�س الحروف: 
مثل: )ليت(.

موا�صع الت�ء المربوطة
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اأبين علة كت�بة الت�ء بهذه ال�صورة:   .1

علة كت�بة الت�ء الكلمة علة كت�بة الت�ء الكلمة

........................................... َثَبَت ........................................... ممر�ص�ت

........................................... نعمة ........................................... حف�ة

........................................... اأغطية ........................................... وجدُت

........................................... ليت ........................................... اأموات

........................................... ع�ئ�صة ........................................... م�صطرة

........................................... فرات ........................................... زيت

........................................... طلحة ........................................... جمَعْت

.) 2. اإمالء اختب�ري )اأكتب م� ُيملى عليَّ

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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1. اأعيد كت�بة الجمل الآتية بعد تحويله� اإلى الموؤنث:

تحويله� اإلى مونث الجملة

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

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

م الخريجون  تقدَّ
ال�صعوديون لنيل ال�صه�دات.

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

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

اأ�صبح ال�ص�بُّ ال�صعوديُّ ذا 
كف�ءة ع�لية.

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

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

راأيت ال�صعوديين �ص�عين 
اإلى العمل الخيري.

ْوُت )اهلل اأكبر( عند فتح الري��س.     ❍  ارتفع �صَ
❍  ق�ل عبد الرحمن الع�صم�وّي:                                 

عي في دعم الم�صيرة                       كلن� في هذه الأر�س علين�             واجب�ت ال�صَّ

❍  اأعجبُت بمب�درة )الري��س الخ�صراء(.            
زِت الدولة القت�ص�د بم�ص�نَع متعددة. ❍  عزَّ

2. اأخت�ر ال�صبب المن��صب لكت�بة الت�ء مفتوحة في الكلم�ت الملونة بو�صع الرقم 
المن��صب في المك�ن المخ�ص�س:

1. ت�ء ال�صم الثالثي �ص�كن الو�صط.            
2. ت�ء ال�صمير في الفعل. 

3. ت�ء الت�أنيث ال�ص�كنة في الفعل الم��صي.
4. ت�ء جمع الموؤنث ال�ص�لم.

5. ت�ء ال�صم المفرد الموؤنث.

ُ

ت�أتــي تـ�ء الت�أنيث �ص�كنة، 
ُمعــلمــة  زْت  )عـــــزَّ مـــثــل: 
التق�ء  عند  اإل  ط�لبة(، 
ــه� تـحــرك  ال�ص�كـنين فــ�إنَّ
التق�ء  لمنع  بــ�لـكــ�صـــرة؛ 
زِت  ال�ص�كنين. مثـــل: )عزَّ
الــتقــى  حــيــــث  ولــة(  الــدَّ
�صكـــون  مـع  الــتـ�ء  �صكــون 
حـــــرف الــدال؛  لأن )ال( 

ال�صم�صية ل تنطق.
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3. اأبيَِّن �صبب كت�بة كلم�ت المجموعة )1(  ب�لت�ء المفتوحة، وكلم�ت المجموعة )2( 
ب�لت�ء المربوطة، وكلم�ت المجموعة )3( ب�له�ء:

ال�صبب 3 ال�صبب 2 ال�صبب 1

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

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

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

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

كت�ُبُه

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

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

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

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

ق�ص�ة

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

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

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

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

ط�ق�ت

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

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

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

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

ي�ص�به

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

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

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

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

ع�لية

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

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

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

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

دعوُت

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

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

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

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

فقه

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

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

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

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

طليطلة

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

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

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

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

�صوت

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

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

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

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

اإليه

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

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

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

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

حمزة

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

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

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

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

بيوت
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اإلم ي�صير الط�لب�ن في هذه ال�صورة؟. 1
اأعلل اهتم�م الط�لبين بهذا الجزء من الكرة الأر�صية.. 2
م�ذا تعني لك كلمة )وطن(؟. 3

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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وطني يا  عينيَك  في  ال�سعُر  ــــــــــَج  َتَوهَّ

اأ�ســــــكبُه ال�سعر  كّل  عينيك  اأجِل  ِمْن 

يا �سامًخا في جبيِن الدهِر موؤتلًقــــــــــا

مركبـٌة الأفــــــِق  عيوِن  في  لنا  َحْت  اأَ�سْ

ملحمٌة التــــــــــاريخ  فـفي  اتجــهنا  اأََنَّى 

حار�ســـــــــــٌة اهلِل  وَعْيُن  العيوُن  تغـفـو 

�َسَجـَدْت ما  الجّبــاِر  ِل�سوى  جبـــهًة  يا 

ثقٍة في  اهلِل  ِبحبـــــــــــــــــــــاِل  َتَم�سكْت 

َفَرًحا تنت�سي  َرْمـــــــــــــــــــــٍل  ِة  َحبَّ َفُكلُّ 

رًة معطَّ اأَزهـــــــــــــــــــاًرا  يعبق  والدرُب 

َبدني وفي  روِحي  في  الحــــــــقُّ  وُغـُه  َي�سُ

من اأَجل عينيك اأُهــــــــِدي العمَر يا فنني

َت�ْسُكنني الأَْعَماِق  في  القلِب  في  اأنت  ها 

َعلِن في  و  ْمٍت  �سَ في  بالخيــــــــــــِر  َت�ِسيُر 

َت�ْسبُقني ال�سمـــــــــــ�ِس  لحــدوِد  ُحـُروفها 

النتِن َزيِفِه  في  ُم�ســـــــــــــــــــــتـتٍر  ُكلِّ  ِمْن 

الفطِن المــــــــــــوؤمِن  بقــلِب  نب�ٍس  كلَّ  يا 

َيُهِن َلْم  اهلِل  بحبــــــــــــــــــــــــاِل  َيثْق  وَمْن 

ال�سجِن �ســــــــــــــــــادَق  ى  تغنَّ طيٍر  وُكلُّ 

في البحِر في البرِّ في �َسْهـــــٍل وفي َحَزِن

لل�ص�عر اإبراهيم ال�صع�بي

من اأجل عينيك ي� وطني
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اأتعرُف ال�ص�عَر.  

اإبراهيم ال�سعابي: �ساعر بالطبع وال�سليقة 
من �سعراء المملكة العربية ال�سعودية تخرج 

من جامعة الملك عبدالعزيز بُجدة.
من موؤلفاته: )وقفات على الماء( الذي منه 

هذه الأبيات.

اأجيب.  

اأختار الإجابة المكملة للعبارتين الآتيتين، واأر�سم اإ�سارة ) ( اأمامهما:  

1. اأبيـ�ت الن�س جـ�ءت لـِ:

2. عنوان النـ�س م�أخوذ من:

م�سمون الأبيات.البيت الثاني.البيت الأول.

التغني بحب الوطن.الن�سح والإر�ساد. و�سف م�سايف الوطن.

اأوًل

�نيً�
ث
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 اأذكُر اأ�صداد الكلم�ت الآتية، ثم اأ�صعه� في جملة مفيدة:

اأ�صُع الكلم�ِت الآتية في جمٍل تو�صح معن�ه�:  

الجملةالكلمة
..............................................................................................................ي�سوغ

..............................................................................................................ملحمة

..............................................................................................................تنت�سي

اأخت�ر ب�ل�صتراك مع من بجواري المعنى الذي تعبر عنه الكلمة في �صي�قه�   
من جملة المع�ني الخ��صة به� بر�صم عالمة ) ( فيم� ي�أتي:

المـعـ�نيالكلمة
  الهم والحزن  الحاجة  الخ�سن  الغ�سن المت�سابكال�َصَجِن

  اللين قـليل   الب�سيط  الجبل ال�سغير  الأر�س المنب�سطة�َصْهل
الخ�سونة

  ما غلظ من الأر�س َحَزن
والجبل

  و�سو�سة وندم  بكاء  فرح

الجملة �صده� توّهـج

الجملة�صده�الزيف

اأوًل

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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دارت الأبي�ت حول فكرة التغني بحب الوطن، اأ�صع  في كل دائرة   
ج�نًب� من الجوانب التي تغنى به� ال�ص�عر.

اأبداأ التغني بحـب 
الوطن

حفظ اهلل له

�صموخ
الوطن

اأوًل
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الألف�ظ،  من  بمجموعة  ال�ص�عر  عنه�  عّبر  دللت  الأبي�ت  في  لن�  تظهر   
اأ�صتعين ب�لمث�ل الأول لأكمل الفراغ�ت على غراره.

ألف�ظ الدللةال
الفرح وال�سعادة1. تغنى، فرًحا، تنت�سي

.............................................................2. .....................، �سامًخا،..................................

.............................................................3. ........................، موؤتلًقا

هذه ال�صور تعّبر عن حوا�س ت�آزرت مع ع�طفة ال�ص�عر )�صعور ال�ص�عر( في   
اأبي�ت الن�ّس، اأ�صترُك مع مجموعتي في كت�بة البيت ال�صعرّي تحت الح��صة 

المن��صبة في ال�صكل المطلوب.

�نيً�
ث

�لًث�
ث
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اأُيهم� اأجمُل؟ مع بي�ن ال�صبب.  

يغلُب على الأبي�ت التعبير الخي�لي مثل:  

َج ال�صعـُر في عينيَك ي� وطني ي� �ص�مًخ� في جبيِن الدهِر موؤتلًق�َتَوهَّ

وغيره�... اأبحُث في الن�ّس عن تعبيرين حقيقيين.

األقي الن�س اإلق�ء معبًرا.

في البحِر في البرِّ في �َسْهٍل وفي جبلفي البحـِر في البرِّ في �َسْهٍل وفي َحَزِن اأم

يا كلَّ حبٍّ بقلِب الموؤمِن الفطِنيا كلَّ نب�ٍس بقلِب الموؤمِن الفطِن اأم

َجَدْتيا جبهًة ِل�سوى الجباِر ما �َسَجَدْت يا اأمة ِل�سوى الجباِر ما �شَ اأم

اأوًل

�نيً�
ث
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ارتبَط  فقد  ال�سعوديِة،  العربيِة  المملكِة  تاريِخ  في  بارًزا  وطنيًّا  رمًزا  الدرعيُة  تمثُل 
ولقد  لها،  عا�سمًة  وكانْت  الأولى  ال�سعوديِة  بالدولِة  ذكُرها 
نا�سَر  اأن  بعَد  العربيِة،  الجزيرِة  في  تاريخيًّا  منعطفًا  لْت  �سكَّ
نادى  التي  الديني  التجديِد  دعوَة  �سعود  بن  محمُد  الإماُم 
1157هـ  عام  الوهاب  عبد  بن  محمُد  ُد  المجدِّ ال�سيُخ  بها 
الحكِم  ومقرَّ  الدولِة  قاعدَة  الدرعيُة  فاأ�سبحْت  )1744م(، 
بن  تركي  الإماُم  اختاَر  اأْن  اإلى  كذلَك  وا�ستمرْت  والعلِم، 
هـ   1240 وذلَك عام  للحكِم  ا جديًدا  الريا�َس مقرًّ عبد اهلل 

)1824م(.

ا وبيئيًّا مما اأوجَد نوًعا من  ن�ساأِت الدرعيُة على �سفاِف وادي حنيفِة وارتبطْت به ح�ساريًّ
التفاعِل الإيجابي بيَن الإن�ساِن والبيئِة اأّثَر بدورِه على الن�ساِط الإن�ساني والو�سِع الجتماعي 
البيئاِت ال�سحراويِة، ولقد  الواحاِت في  اأنموذًجا لمجتمِع  للمنطقِة، فاأ�سبحِت الدرعيُة 
ج�سدِت الدرعيُة من خالِل ذلَك التفاعِل الهويَة الثقافيَة للمنطقِة فاأ�سحْت رمَز اأ�سالِتها 

وعنواَن ح�سارِتها.

ُز الدرعيُة بالمظاهِر الطبيعيِة الجميلِة كالروافِد وال�سعاِب والأرا�سي الخ�سبِة  وتتميَّ
في  الح�ساريِة  الإن�ساِن  بتجربِة  يرتبُط  الذي  البيئي  التراِث  من  خالبة  معالم  وكلها 
ال�ستقراِر والبناِء والتعميِر، ويظهُر المنجُز الح�سرُي من الدوِر ال�سكنيِة واأنظمِة الرّي 

والقنواِت والأنفاِق والقرى الزراعيِة بالدرعيِة ومحيِطها الجغرافي.

الدرعيُة ا�سُم مكاٍن ُن�ِسَب لأهِله، فهَي ح�سُن الدروِع، والدروُع قبيلٌة ا�ستوطنْت وادي 
حنيفة وحكمْت حجَر والجزعَة، ودعا اأحُد حكاِمها "ابن درع" ابَن عِمه مانع المريدي-
من ع�سيرِة المردِة من بني حنيفة-، للقدوِم من عرو�ِس نجِد �سرق الجزيرِة اإلى مرابع 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

رعــيــة الــدِّ

 الم�صدر: الدرعية التاريخية، موقع وزارة ال�سياحة على ال�سبكة العنكبوتية.
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ُخ لتاأ�سي�ِس  وادي حنيفة، و�سكَن القادمون ما بيَن غ�سيبة والمليبيد، وبتاريِخ قدوِمهم ُيوؤَرَّ
الدرعيِة عام: 850 هـ/1446م.

�سرعاَن ما احتلِت الدرعيُة ال�سدارَة على الطريِق التجاري من �سرِق الجزيرِة اإلى 
غرِبها، اإ�سافًة اإلى تحكِمها في طريِق الحِج اإلى مكَة المكرمِة، فامتدَّ �سلطاُنها على عدٍد 
من قرى وادي حنيفة وبلَغ نفوُذها اإلى �سرماَء في الجهِة الغربيِة من جبِل طويق واإلى اأبا 
الكبا�س �سمال الدرعيِة. وبظهوِر دعوِة الإ�سالِح في ربوِعها - بعد اأن احت�سَن حاكُمها 
)1157-1233هـ/1788- الأولى  ال�سعوديِة  الدولِة  موؤ�س�ُس  �سعود  بن  محمُد  الإماُم 
بداأْت �سفحٌة جديدٌة  الوهاب  ال�سيـــــِخ محمِد بن عبد  المجدِد  الإماِم  1818م( دعوَة 
الإ�سالِح  ر�سالَة  تحمُل  نجٍد  بالِد  في  مدينة  اأقوى  اأ�سبحْت  حيُث  الدرعيِة،  تاريِخ  في 
وتدفقْت  والديني  والع�سكري  ال�سيا�سي  مركُزها  وقوي  النجاحاِت  من  الكثيَر  وتحقُق 
والتعليِم وتوافَد عليها  للعلِم  اأ�سواِقها وغدْت منارًة  التجاُر على  الثروُة، وتقاطَر  عليها 

طلبُة العلِم من جميِع الأقطاِر.

ا�ستهَر اأئمُة الدولِة ال�سعوديِة الأولى بالعلِم والعدِل والحزِم واللتزاِم بالقيِم الدينيِة 
والتم�سِك بمبادئ الديِن الإ�سالمي والعاداِت والتقاليِد الحميدِة فا�ستتبَّ الأمُن وعا�َس 
وخ�سعْت  وتجارِتهم،  واأمالِكهم  اأرواِحهم  على  واآمنيَن  حياِتهم  في  مطمئنيَن  النا�ُس 
لنفوِذ الدرعيِة معظُم اأجزاِء جزيرِة العرِب، و�سملْت بالَد العار�ِس والأح�ساِء والق�سيِم 

وجبِل �سمَر ومكَة والمدينِة والحجاِز وجنوِب الطائِف واأرا�سي تهامِة اليمِن.

ا�ستمرِت الدرعيُة المدينَة الأ�سهَر بوادي حنيفة خالَل القرنين الثاني ع�سر والثالث 
ع�سر الهجريين، ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر الميالديين، وظلْت م�سهورًة حتى بعَد اأن 
األحقْت جيو�ُس الدولِة العثمانيِة التدميَر بها وبمحيِطها الجغرافي �سنة 1233هـ/1818م.

وقد �سعِت الدولُة متمثلًة في وزارِة ال�سياحِة واللجنِة التنفيذيِة العليا لتطويِر الدرعيِة 
تطويِر  اإلى  اإ�سافًة  واأ�سالٍة،  عراقٍة  من  يمثُله  بما  المدينِة  تراِث  على  الحفاِظ  اإلى 

الخدماِت والمرافِق لتكوَن في م�ساِف المدِن التراثيِة العالميِة. 
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اأ�صتفيد من الن�س ال�ص�بق لملء الفراغ�ت في الخريطة المعرفية.

خـريطة معرفية لن�س و�صفي

رعية الدِّ

رعية وتاريخها جـغرافية الدِّ
مـو�سوفمـو�سوف مـو�سوف

مـو�سوف فرعيمـو�سوف فرعيمـو�سوف فرعي

حـدودها



                                                    جــبــل طــويـــق )❋(
"طويق"؛ لأنه  َي  اأ�صهر المع�لم الطبيعية في المملكة العربية ال�صعودية، �ُصمِّ       جبل طويق اأحد 
ي�صبه الطوق، ويحيط ب�صح�ري نجد. وهو جبل يتكون من ال�صخر الجيري ال�صلب ويمتد لـ ٨00 كم 

اًل هالًل جبليًّ� يبداأ من الزلفي �صم�ًل حتى الربع الخ�لي جنوًب�. ُم�َصكِّ
   وترتفع �صل�صلة جب�ل طويق عن المنطقة التي تحيط به بمقدار من 100 اإلى 250 متًرا، ويبلغ 
اإلى  اأعلى نقطة منه 1170 متًرا فوق �صطح البحر، وت�صق مرتفع�ت جبل طويق من الغرب  ارتف�ع 
ال�صرق اأودية مثل: وادي �صعيب ولح�ء، وتنحدر من الج�نب ال�صرقي لجبل طويق فروع وادي حنيفة.

ويقول ال�ص�عر الراحل: عبد اهلل بن خمي�س - رحمه اهلل - وا�صًف� �صموخ الجبل وعظمته:   
ل ي� َج�ثًم� ب�لكبريــــــــــــــــ�ء َت�َصرَبال           هالَّ ابتغيـــــــَت مدى الزمــــــ�ن تحــــــوُّ
َعت منـك الحـوادُث كــ�ِهــال �صـــ�َب الـغـراُب واأنـَت َجْلـٌد َيـ�ِفـع            مــ� �َصْع�صَ

          
    كم� يوجد في مملكتن� الحبيبة �صل�صلة جب�ل ال�صروات التي تمتد من العقبة �صم�ًل حتى اليمن 

جنوًب�، وفي الجدول الآتي مق�رنة بين الجبلين:

. )❋( جريدة المدينة: 
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الـمــكــونـــ�ت الــطــــــول الرتـــفـــ�ع الــجـبــل

ال�صخر الجيري )٨00( كيلو متر )1170( متًرا عن �صطح البحر جبل طويق

ال�صخر الن�ري )1550( كيلو متًرا )3٦٦٦( متًرا عن �صطح البحر جبل ال�صروات

اأتــــدربنموذج اختب�ر )3(
َة َوالمْعِرفّيَة،  ــــي المَه�َراِت الِقَراِئيَّ فـــي نــمــوذِج الخــتـبــ�ِر حـتــى اأُنـــمِّ
نـحـَو  َوتــــوِجــيـِهــَهـ�  ِة،  الـيْوِميَّ الـحـَيـ�ِة  ِفـي  َتـــْوِظـيِفـَهـ�  اإَِلــى  َواأ�ْصعى 
ِم  التََّعلُّ ُفَر�س  ِمْن  َيِزيُد   � الَمَداِرِك؛ ممَّ َوَتو�ِصيِع  الـِخـبــراِت  اْكـِت�ص�ِب 

مدى الحَي�ة.
اأن� ط�لٌب ُمعدٌّ للحي�ة، وُمن�ِف�ٌس ع�لميًّ�.
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 َقراأُت النَّ�سَّ ال�ص�بق، و�ص�أُجيُب َعِن الأ�صئلِة الآتيِة:

 الأ�صئلة
بن  محمد  الأمير  الملكّي  ال�صمو  �ص�حب  �صبه   .4
بجبل  ال�صعودي  ال�صعب  ة  ِهمَّ اهلل-  -حفظه  �صلم�ن 

طويق وذلك لـ: 
اأ.  طول الجبل.

ب.  ارتف�ع الجبل.
ج.  عظمة خلق الجبل.

د.  موقع الجبل. 

1. يتكون جبل طويق من: 
  اأ.  ال�صخر الن�ري.

ب.  ال�صخر الجيري.
 ج.  ال�صخر الحم�صي.
 د.  ال�صخر الرخ�مي. 

5. من خالل الجدول التو�صيحي اأي الجبلين
     اأ�صد برودة من الآخر؟ ولم�ذا؟

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

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

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

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

2. الغر�س من ذكر جبل طويق:
اأ.  معرفة من�خ الجبل.

ب.  معرفة ت�ص�ري�س الجبل.
ج.  التعريف ب�لمع�لم الجغرافية ب�لمملكة.

د.  معرفة من�طق القب�ئل. 

٦. كيف يمكن ا�صتثم�ر هذا المعلم -من وجهة نظرك- 
ليكون َمْعلًم� �صي�حيًّ� ب�رًزا؟ ا�صرح اإج�بتك.  

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

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

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

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

3. يق�صد ال�ص�عر بقوله "�ص�ب الغراب واأنت 
جلد ي�فع": 

  اأ.  ق�صر حجم الإن�ص�ن مع حجم الجبل.

ب.  قوة الإن�ص�ن العقلية وقوة خلق الجبل.
 ج.  عظمة خلق الإن�ص�ن والجبل.

  د.  ق�صر حي�ة الإن�ص�ن وطول حي�ة الجبل. 




