
الوحدة  الرابعة 
٤
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1. اكت�صاب  قيم واتجاهات مت�صلة بمجال الحياة االجتماعية.
2. اكت�صاب ر�صيد معرفي ولغوي يوؤهلني للتوا�صل ال�صفهي والكتابي في مجال الحياة االجتماعية.

3. فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�صموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
4. التَّمييز بين المعرب والمبني وا�صتخدامهما.

5. ت�صنيف ال�صمائر وا�صتخدامها.
ف الجر بحرف الجر وتمييزه وا�صتخدامه. 6. تعرُّ

٧. ا�صتنتاج اأ�صاليب النهي وا�صتخدامها.
٨. ر�صم االأ�صماء المبدوءة بالالم بعد دخول )ال( ال�صم�صية عليها، ور�صم االأ�صماء المبدوءة

     بـ )ال( بعد دخول الباء، الفاء، الكاف، الالم المك�صورة عليها ر�صًما اإمالئيًّا �صحيًحا.
٩. ر�صم حرف )الواو( بخط الرقعة ر�صًما �صحيًحا.

10. اإدارة ندوة م�صغرة0     
11. كتابة ر�صائل �صخ�صية.
12. ا�صتظهار ع�صرة اأبيات.

الإجناز:
البحث عن �صور ومقاالت في الحياة االجتماعية.. 1
البحث عن ر�صائل �صخ�صية.. 2

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

دليل الوحدة

ن�سو�ص الوحدة:
االنطالق: ر�صالة اأم.. 1
الدعم: لمن تبت�صم الحياة؟. 2
اال�صتماع: الب�صاطة.. 3
ال�صعري: ال�صمعة.. 4
االإثرائّي: مجتمعان.. 5

المكّونـــــــــــــات

المعرب والمبني من االأ�صماء، ال�صمائر.ال�صنف اللغوّي

ية
غو

الل
ص 

و�
در

ال
وي

للغ
ل ا

�ص
توا

ال

الجر بحرف الجر.الوظيفة النحوية

النهي.االأ�صلوب اللغوّي

ر�ــصــم االأ�ــصــمــاء الــمــبــدوءة بــالــالم بعدالر�صم االإمالئّي
)ال( ال�صم�صية. 

كتابة )الواو( بخط الرقعة.الر�صم الكتابّي

اإدارة ندوة.ال�صفهّي

كتابة ر�صائل �صخ�صية.الكتابّي

https://hulul.online/
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ُن: 2. اأ�صع االأحرَف ال�صبعَة الزائدَة في الجدوِل بحيث تكوِّ

�ص

فتاكتلا

ريذبتقف
كاوقل

ماحراألاةل
عامتجالا
تتظطل

ةقرفلا

حا

1. اأقوُم ب�صطِب الكلماِت التي تمثل قيًما اأو �صلوكاٍت  اجتماعيًة اإيجابيًة اأو �صلبيًة، 
     ثم اأ�صُع دائرًة حول االأحرف ال�صبعة الزائدة.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

اأواًل

فعاًل م�صارًعاحرف نهي

تتكلفال

https://hulul.online/
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�سررت م�ساَء البارحِة بم�سهٍد راٍق، هو افتتاُح ملتقى المثقفين ال�سعـوديين 
الأول، و�ساءني م�سهٌد غيُر راٍق في اأحد المتاجر الكبيرة، حيث كان �سابٌّ �سغيٌر 
بتجاهله على  اإياه  اأخرى، متهًما  البائع، وهـو من جن�سية  نقا�ص حاد مع  يدخل في 
الرغم من اأن ال�ساب ال�سغير تخطى كل الذين ي�سبقونه في الوقوف؛ ليتحدث اإلى 
باأنه م�سغول بخدمة زبائنه،  اإقناعه  البائع  ا�ستئذان منهم، وعبًثا حاول  البائع دون 
واأن عليه ال�سبَر قليًل، اإل اأن ال�ساب ال�سغير م�سنوًدا ب�سحبته اأخذ ينعته بجن�سية 

بٌَّة، ويتلفظ عليه بعبارات قا�سية. بلده وكاأنها �سُ

البائع،  اإن�سانية  يتاأدب ويحترم  اأن  ال�ساب  من  الموقـف وطلبت  اأحتمل  لم 
اأ�سمع ما ل ي�سرني،  اأتدخَل حتى ل  األ  اإلّي وطلب مني بكل غرور  التفت  ولكنه 
طبًعا لم يكن من الممكن األ اأتدخل واأنا اأ�ساهُد هذا الغّر ال�سفيه ي�سيُء اإلى �سورِة 
المواطن اأمام هذا العامل الزائر، الذي �سيعود اإلى بلده يوًما بانطباعاته عن اأهلها، 
و�سعرت باأن من واجبي اأن اأدافَع عن �سمعِة بلدي اأوًل بالإ�سافة اإلى الدفاع عن 

كرامة اإن�سان هو في حكم ال�سيف. 

ِهم عليه، و�سيطرتهم على انفعاله  النقا�ص انتهى بانقلِب �سحبِة ال�سابِّ اأنف�سِ
ْلبيَُّة  بعد اأن �سعروا باأن �ساحَبهم قد تجاوز كلَّ حدوده، ولكن ما حّز في نف�سي هو �سَ
كلِّ الموجودين من الزبائن ُتَجاَه هذا الموقِف حيُث كانوا مجرَد متفرجين دوَن اأن 
ا منهم مروءُتُه اأو �سهامُتُه لن�سرِة اإن�سان مقيم ُتهدُر كرامُتُه على يد �سابٍّ  ك اأيًّ ُتحرِّ

اأحمَق في عمر اأ�سغِر  اأبنائه. 

الذي  ال�سعودي،  لل�سعب  العام  ال�سلوك  يمثل  ل  فردّي  الت�سرف  هذا  اإنَّ 
ا المليين من الب�سر بمختلف جن�سياتهم، ويتعاون مع الجميع بُرِقّي  ي�ستقبل �سنويًّ

داخل وطنه وخارجه.

، ثم اأجيب. اأقَراأُ النَّ�صَّ

خالد حمد ال�صليمان/ عكاظ، االثنين 13 �صعبان 1425هـ، العدد )13٩11(.

نيًا
ثا

https://hulul.online/
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................................................................ ................................................................

د ال�صلوك االجتماعّي االإيجابّي وال�صلبي االأبرز في  2.  اأكمل الفراغات االآتية الأُحدِّ
الن�ّص، و�صاحب ال�صلوك فيما يلي:

ال�سلوك ال�سلبيُّ الأبرزال�سلوك الإيجابّي الأبرز

حبه
�سا

حبه
�سا

ال�صلوكات االجتماعّية
التي وردت في الن�ص 

1. اأكمُل ال�صكَل االآتي؛ الأح�صر ال�صلوكاِت االجتماعّيَة االإيجابية وال�صلبية التي وردت 
في الن�ص:

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

االحتفاء بالثقافة

احترام الضیف

االعتناء الزائد بمالبسھم وبمظھرھم

تحدث الشباب مع من یكبرونھم بأسلوب غیر الئق

التعالي على اآلخرین واحتقارھم

التلفظ باأللفاظ البذیئة

الحرص على كرامة اإلنسان 
عموما

الغیرة على صورة اإلنسان

تلفظ الشاب على البائع بألفاظ قاسیة مطالبة الشاب باحترام إنسانیة البائع
ونعتھ بجنسیة بالدة

السلوك ھو الراويالسلوك ھو الراوي

https://hulul.online/
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ْلبيَُّة كلِّ الموجودين من الزبائن ُتَجاَه هذا الموقِف  ولكن ما حّز في نف�سي هو �سَ
ا منهم مروءُتُه اأو �سهامُتُه. ك اأيًّ حيُث كانوا مجرَد متفرجين دوَن اأن ُتحرِّ

3.  اأ�صع دائرة حول حرف الواو المت�صل بالكلمة والمنف�صل عنها في المقطع 
ال�صابق، واأكتب كلمات جديدة تت�صمن حرف الواو في اأولها اأو و�صطها اأو اآخرها

كلمات جديدة: .....................، .....................، .....................، .....................،..................... 

اأ�صلُك الطرق الخم�صة في المتاهة االآتية؛ الأتعرف اإلى ما يمكن اأن يكون  
              و�صيلة لحل م�صكلة اجتماعية مثل )عقوق االأبناء لوالديهم(: 

1. تجاهل الم�سكلة

2. خطبة اجتماعية

3. حلقة نقا�ص

4. العنف

5. ال�ست�سارة 

لًثا
ثا

عدو دلو موحد وحش ولد

https://hulul.online/
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ن جماًل مفيدة كما في المثالين المكتوبين: اأمالأ الفراغاِت بكلماٍت الأكوِّ

تكلمت

من

على

بـ

عن

في
اإلى ك

ل

تكلمت عن المملكة 
العربية ال�صعودية.

تكلمت  اإلى  اأْن ُبحَّ 
�صوتي.      

بعًا
را

تكلمت بالحق
من شدة حرصي 
بما ال أذكره اآلن

على مقربة من 
أخي

لمصلحة أبنائي

كأسد یزأر

فیما ینفعني

https://hulul.online/
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اأالحظ الر�صمتين االآتيتين، ثم اأكتب الحروف القمرية داخل النجوم
              والحروف ال�صم�صية داخل ال�صم�ص اأو اأ�صعتها: 

�ص�ص�صز

ط�صرذدخ.حجثتباأ

ف ظ
ق

ع
ك

غ
مل

ن
هـ

و
ي

م�ًصا
خا
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اأنت
اإياك

لهم 
ِمنا

هو 
اإياه

اأنا 
اإياي

اأ�صل كل ر�صمة بالرقم المنا�صب: 

د�ًصا
�صا

1

2

3

4

۱

۳
٤
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ابنتي اْلحبيبة فاطمة. 

ال�سلم عليكم، وبعد:  
�سالة وكلي ثقة باأنِكِ �ستقرئينها بقلبِكِ قبل عينيك0  اأكتُب لِك هذه الرِّ

ابنتي الغالية:
يا من ع�ست �سنيَّ حياتي اأتقرُب هلِلِ  - تعالى- برعايتِك، واأبذل وقتي وجهدي واهتمامي 
في �سبيل حمايتك من اأن تجرحِك كلمة عابرة، اأو يق�ص م�سجعِك اأذى من اأحد. لقد اأخل�ست 

في ن�سحِك، وغذيتِك بكلِّ ما اأملك من م�ساعر اللين والرفق.
لقد ربَّيتِك كاأح�سن ما تكون التَّربية وو�سعت ثقتي باأنِك �ست�سونين هذه الثِّقة. 

كنت لِك - واأنِت طفلة �سغيرة - العين التي تب�سرين بها، والأذن التي ت�سمعين بها، 
والقدم الَّتي ت�سيرين بها نحو الخير.

ها قد كُبرِت يا ثمرة الفوؤاد، ومهجة الروح. كبرت اأمام ناظرينا اأنا ووالدك، وكلنا 
يوؤذن  الذي  الوقت  وهو  ل؟  ولَم  منِك؛  الكثير  ينتظر  والقلُب  ب�سغف،  اليوم  هذا  يترقب 
بانطلقِك نحو م�ستقبلك الذي هو حقيقة اأملنا وم�ستقبلنا، بل م�ستقبل وطننا الذي ي�ستحق 

منا الكثير والكثير.
غاليتي، الآَن حان الوقت الذي ت�ست�سعرين فيه الم�سوؤولية وتتحملين الأمانة وتعتمدين 
على نف�سِك في ُجلِّ اأمورِك؛ فالعتماد على النف�ص اأ�سل كل نجاح فاعل حقيقّي، تثبين فيه 
اأن  بد  فل  م�سراعيه،  على  مفتوح  الحياة  طريق  اأمامِك  بنيتي،  وال�سبق.  المعرفة  ة  قمَّ اإلى 
ت�ست�سرفي م�ستقبلِك وت�سعي لمتلك مقود الحياة، وابتعدي عن المثبطين، وانتبهي اأثناء 

هذه الم�سيرة من اأن ت�سيري في طريق التيه المملوءة بالمزالق.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ر�صــــالــة اأّم

https://hulul.online/
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وفي ظّل ظهور التقنيات الحديثة ومواقع التوا�سل الجتماعي التي اأثرت ب�سكل كبير 
على العالم، كان لزاًما عليِك المحافظة على قيمِك ومراقبة  اهلل في ال�سّر والعلن، فل تتاأّثري 

يا بنيتي بكّل ما ت�ساهدين وت�سمعين.
بكة  نحن نعي�ُص ع�سر فتٍح للعلِم وانفتاح على العالِم وتو�سيع للمدارِك والمعارِف، فال�سَّ
المعلوماتية )الإنترنت( في متناول الجميع، والإن�ساُن الموفُق هو الذي يجعُل ُجلَّ اهتماِمه 
من  ال�ستفادة  ف�سبل  مفيد،  هو  ما  كلِّ  ن�سر  في  والإ�سهام   منها،  والنفِع  الفائدِة  اكت�ساَب 
التدريبية، والطلع على الكتب الإلكترونية  الإنترنت متعددة، كالم�ساركِة في الدوراِت 
ي التفكيَر والإبداَع،  ُيـــنمِّ لـِـلَّهو واللَّعب المفيِد الذي  في المجالت الـمتنوعة، وا�ستخدامه 
كما اأنَّه و�سيلة لمعرفة الأخبار  القت�سادية وال�سيا�سية والعلمية والثقافية، وتطوير الذات من 

خلل التعلم عبر المن�سات التعليمية.
اأي بنيتي الحبيبة، ومع ثقتي التامة بِك، وبما تت�سلحين به من قيم ومبادئ اإل اأنه كان 
التوا�سل  وو�سائل  الإنترنت  مواقع  في  يطرح  ما  لكّل  الن�سياق  من  اأحذرِك  اأن  عليَّ  لزاًما 
العائلية  علقاتِك  على  وحافظي  لينفع،  فيما  وقتِك  هدر  من  احذري  كذلك  الجتماعي، 
والجتماعية. ول تتابعي حياة الم�ساهير الباذخة التي جعلت الكثير يزهد في حياته الخا�سة، 
لذة  يعي�ص  الكثير وهو  ما عنده، وفقد  النا�ص ون�سيان  فيما عند  النظر  في م�سيدة  لأنه وقع 

ال�ستمتاع بتفا�سيل حياتهم!
اأنِت   لِك.  ا  حقًّ تكون  اأن  قبل  علّي  واجًبا  اأراها  التي  لِك،  باأمومتي  �سعدُت  لقد  غاليتي، 
اأقرب  اأكون  اأن  واأن�سد  لنف�سي،  اأحّب  مما  اأكثر  لِك  اأتمنى  بنيتي،  يا  نف�سي  من  اإليَّ  اأحّب 
�سديقة اإلى نف�سِك، واأكثر النا�ص فهًما هم الذين عركتهم الحياة ولهم تجارب فيها، واأحر�ُص 
النا�ص على م�سالح الأبناء هم الآباء؛ لذا فعندما تواجهين بع�ص ال�سكوك اأو الخيارات التي 

ي�سعب عليِك اأن تميزي بينها، ف�ساأكون ووالدِك نعم العون لِك بعد اهلل. 

اأمِك المحبة حفظِك اهلل ورعاِك.  

https://hulul.online/
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اأقراأ الن�ص قراءة �صامتة مع مراعاِة مهاراتها.

اأ�صل الكلمة بال�صورة المنا�صبة.   

مزلق

بيل
يه�س التِّ

طريق 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
ُة التَّنمَيُة الِقَرائيَّ

اأعلُم اأّن

القراءة ال�سامتة:
ن�شاط لغوّي يتم بالعينين دون 
�شواء  النطق  اأجهزة  ا�شتخدام 
تحريك  اأو  الهم�س  اأو  بال�شوت 

ال�شفتين.
غايتها:

اإلى  المقروءة  المادة  ترجمة 
دالالت ومعاٍن، ومن ثم فهمها.

اأهدافها:
 اإك�شاب عادة القراءة ال�شريعة 
والفهم ال�شريع في المطالعات 

الحرة.
التعبير  على  القدرة  اإك�شاب   
والكتابة الفعالة، وذلك بالتعرف 
في  المختلفة  االأ�شــــاليب  على 
التـراكيب  وا�شتعمــال  التعبيــــر، 

اللُّغويَّة.
ة للقارئ.  تنمية الثروة اللُّغويَّ

اأواًل

۱
۲

۳
۱

۲

۳
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اأختار االإجابة ال�صحيحة مما ياأتي:

1 كان لزاًما علّي اأن اأحذرك من الن�سياق. »الن�سياق« تعني:

2 َتِثِبيَن فيه اإلى قمة المعرفة وال�سبق. »َتِثِبيَن« تعني: 

« تعني: 3 َيِق�صُّ م�سجعِك اأذى من اأحد. »َيِق�صُّ

 اأمالأ المربعاِت باالأحرِف الناق�صِة لتكّون كلمات تدل على ..... 

1  �سد المملوء 

2  �سد البذل 

3  ينتظر

4  اإ�سهام

5  ال�سكوك 

تقفينت�سيرين تقفزين

يقلقيعين  يريح

التجبرالع�سيان النقياد

غف ا
ــةر�ص
وظل

لبا
بري

4

3

5
2

1

نيًا
ثا

لًثا
ثا

رل ا
ك ا م

ن ن ا

خ ل

ق ت
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ُب اإلى اهلل تعالى؟ بَم كانت االأم تتقرَّ  

كيف كانت االأمُّ البنتها وهي طفلة �صغيرة؟

ِممَّ حذرت االأمُّ ابنَتها؟

ِلَماذا طلبت االأمُّ من ابنِتها االعتماد على النف�ص؟  

ما الذي دفع االأم اإلى كتابة ر�صالة البنتها؟

تعددت �صبل اال�صتفادة من ال�صبكة المعلوماتية )االإنترنت(، كيف   
يمكن االإفادة منها في عمليات التَّ�صنيع واالإنتاج الم�صتقبلي؟  

اأواًل
اأواًل

نيًا
ثا

لًثا
ثا

بعًا
را

م�ًصا
خا

برعایة ابنتھا

كانت لھا العین التي تبصر واألذن التي تسمع والقدم التي تسیر

ألنھا ترى أن االعتماد على النفس أصل كل نجاح حقیقي یوصل إلى قمة المعرفة والسبق 

لتنصحھا بأسباب الخیر وتحذرھا من أسباب الشر حیث 
حان الوقت لتستشعر المسؤولیة وحمل األمانة وتعتمد على 

نفسھا في أمورھا

ج۳: حذرتھا من المثبطین ومن الطرق المملوءة بالمزالق وحذرتھا من التأثر بكل ما 
ترى وتسمع ومن االنزالق وراء دعاة الرذیلة ومن ھدر الوقت فیما ال ینفع

من الخوض فیما ال ینبغي للفتاة الخوض فیھ

توفر مصادر كثیرة ألبحاث العلمیة 
تیسر االستفادة من أھل المعرفة في الفنون المختلفة 

ت توفر الدروس المسموعة والمقروءة في شتى المجاال
ت تساھم في التوعیة الصحیة ألفراد المجتمعا

تیسر التواصل بین األفراد

https://hulul.online/
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1. اأبحث في الن�ص عن: 

• واجبات الأم:
........................................................................................................................................

• حقوق الأطفال في الأ�سرة:
........................................................................................................................................

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

ا لك(.  2. )و�صعدت باأمومتي لك، التي اأراها واجًبا عليَّ قبل اأن تكون حقًّ
ح الفرق بين الحق والواجب باأ�صلوب  من خالل العبارة ال�صابقة، اأُو�صّ

مب�صط. 

   الحق:
........................................................................................................................................

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

الواجب:
........................................................................................................................................

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

نيًا
ثا

الرعایة، الحمایة، التربیة الحسنة لألبناء

الرعایة، الحمایة، التربیة الحسنة، الحوار، التفاھم

النصیب الواجب للطفل

األمور الواجبة على اآلباء

https://hulul.online/
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 �صهد ميدان التقنية في االآونة االأخيرة تطوًرا مده�ًصا فاق كل الت�صورات، غير 
          اأننا نالحظ في بع�ص االأحيان �صوء ا�صتخدام لهذا التطور0

- اأتعاون اأنا ومن بجواري؛ في ت�صميم جدول الإبراز ما يلي: 

التقنية، �سور التطور، كيفية الإفادة، �سوء ال�ستخدام، حلول مقترحة

- اأقراأ المقطع االآتي قراءة جهرية �صليمة:

بكة المعلوماتية )الإنترنت( في متناول الجميع، والإن�ساُن الموفُق هو  فال�سَّ
الذي يجعُل ُجلَّ اهتماِمه اكت�ساَب الفائدِة والنفِع منها، والإ�سهام  في ن�سر كلِّ 
ما هو مفيد، ف�سبل ال�ستفادة من الإنترنت متعددة، كالم�ساركِة في الدوراِت 

التدريبية، والطلع على الكتب الإلكترونية في المجالت الـمتنوعة.

لًثا
ثا

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

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

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

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

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

الإجابة:

اأ�صتثمر

التقنیة ھي كل ما یستخدمھ الناس في اختراعاتھم واكتشافاتھم لتلبیة حاجاتھم 
م وإشباع رغباتھ

ت من صور التطور: أشكال الحاسب اآلني المتعددة والجواال
كیفیة اإلفادة: باستخدامھا في الحصول على المعلومات النافعة والتواصل 

د النافع ونشر المفی
سوء االستخدام: باإلفراط في استخدامھا بما یضیع الوقت أو یضر الصحة أو 

یخالف مبادئ الدین

https://hulul.online/
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اإلى النَّ�صِّ الأ�صَع عنواًنا ِلُكلِّ فقرٍة ِمْن فقراِت الن�ص يمثل فكرتها  اأعوُد 
الرئي�صة على غرار المثال المعطى.

اأُنجُز ن�صاًطا واحًدا من الن�صاطين االآتيين، واأ�صمنه ملف اإنجازي.

مع  االإنترنت،  مو�صوع  عن  والمجالت  الجرائد  من  ق�صا�صات  اأجمُع 
اإبراز فوائده واأ�صراره.

معلومات  ُن  واأدوِّ �صكر(،  تهنئة،  )عتاب،  مو�صوعاتها  ر�صائل  عن  اأبحث 
عنها.

ًبا اإلى اهلل رعاية االأم ابنتها تقرُّ

نيًا
ثا

اأواًل

لو�صع عنوان لكل فقرة اأتبع ما ياأتي:
1. اأحدد الفقرات.

�صامتة  قـــراءة  الفقــرة  اأقــراأ   .2
واعية.

عن  الرئي�صــة  االأفــكــار  اأمـــيــز   .3
الفرعية.

عــــن   يـــعــبــر  عــــنــواًنا  اأخــتــار   .4
م�صمون الفقرة.

م�صادر المعلومات:
- مرئّية.

- م�صموعة.
- مكتوبة.

تحذیر األم البنتھا

موقف األم

طلب البنت
خروج البنت من تحت مظلة أمھا

اقتراب البنت من طرق الزلل

https://hulul.online/
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ل الكلمة:  �صكِّ  2.  اأُ�صبق كلمة )القلب( في الجملة االآتية بالحرف النا�صخ )اإّن( واأُ

   )..................................... القلب اأحد االأع�صاء االأ�صا�صية في ج�صم االإن�صان(.

 1.  اأتاأمل كلمة )قلب( في الجملتين ال�صابقتين.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa ال�صنف اللغوي 
المعرُب والمبنيُّ من االأ�صماء

رو�ص اللغويَّة الدُّ

- القلُب ينتظر الكثير منِك.
 - �شتقرئينها بقلِبِك.

 - اأكتُب لِك هذِه الر�شالة.
 - يا َمْن ِع�ْشُت �شنّي حياتي اأتقرب هلل -تعالى- برعايتِك.
- كنُت لِك - واأنِت طفلة �شغيرة -العين التي تب�شرين...

- االآَن حان الوقت الذي...
- َكيف حدث هذا؟

اأ

ب

اأواًل

إّن
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. p∂æe ô«ãµdG ô¶àæj Ö∏≤dG

. p∂Ñ∏≤H É¡æ«Fô≤à°S

 »a  á«°SÉ°SC’G  AÉ°†YC’G  óMCG  Ö∏≤dG  ¿EG
.¿É°ùfE’G º°ùL

.√ô««¨J ÖÑ°S øu«HCGh ,(Ö∏≤dG) áª∏c ôNBG »a »HGôYE’G §Ñ°†dG oßM’CG  .4

:Üƒ∏£ªdG ≥anh »JB’G ∫hóédG CÓeCG  .3

............................................................... kAÉª°SCG É¡«ª°ùf ÉgôNBG §Ñ°V ô«¨àj »àdG AÉª°SC’G  .5

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

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

 
 
 
 
 

 QGôZ ≈∏Y »JB’G ∞«æ°üàdG É¡H πªcCG AÉª°SCG øY (Ü) áYƒªéªdG á∏ãeCG »a åëHCG  .1

 :êPƒªfC’G

:á«æÑªdG AÉª°SC’G øe
 ,…òdG ,A’Dƒg ,√òg ,Gòg

 ,ÉfCG ,»JÓdG ,øjòdG ,»àdG
 ,øjCG ,»àe ,øg ,ºg ,ÉªàfCG

 , p¢ùeCG , n¿B’G ,ºc ,∞«c
. oå«M

:áHô©ªdG AÉª°SC’G øe
¿Gòg   ¿ÉJÉg

¿Gò∏dG   ¿Éà∏dG

:á«æÑªdG AÉª°SC’G øe

مبتدأ مرفوع

اسم إن منصوب

اسم مجرور بالباء

في الجملة األولى "القلب" على آخره ضمة ألنھ مبتدأ مرفوع وفي الجملة الثانیة 
على آخره كسرة لجره بالباء وفي الجملة الثالثة على آخره فتحة لدخول "إن" علیھ

معربة

ھذا
الذي، من

تاء الفاعل، یاء المتكلم، كاف المخاطب، یاء المخاطبة
اآلن

كیف
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  2.  اأختار ا�صًما من االأ�صماء الملونة في المجموعة )ب( واأ�صعه في ثالث 

جمل بحيث يكون مرة في محل رفع، ومرة في محل ن�صب، ومرة في 

محل جّر.

  3.  اأالحظ  ال�صبط االإعرابي في اأواخر هذه الكلمات. 

  4.  ماذا ن�صمي  االأ�صماء التي ال يتغير �صبط اآخرها؟
       ن�سميها اأ�سماًء ..............................................................................................

   اأ.  ....................................................................................................................
ب. ....................................................................................................................
ج. ....................................................................................................................

نيًا
ثا

البناء قد يكون على الفتح، 
اأو ال�صكـون،  مثــل:)كيــَف(، 
الــــــــ�صـــم،  اأو  مثــل:)مــــْن(، 
مثـــل:)نحــــُن(، اأو الكــــ�صر، 

مثـــل:)اأمــ�ِص(.

ينق�صم اال�صم ق�صمين:
الجملة،  في  االإعرابي  بتغير موقعه  اآخره  �صكل  يتغيَُّر  الذي  وهو  المعرب:   -1

ا. فتظهر عليه عالمات االإعراب رفًعا ون�صًبا وجرًّ
في  االإعرابيُّ  موقعه  تغيَّر  مهما  اآخره  �صكل  يتغيَُّر  ال  الذي   وهو  المبنّي:   -2

الجملة )يلزم حركة واحدة(. 
اأنواع اال�صم  المبني: 

1- اأ�صماء االإ�صارة عدا المثنى منها: )هذان، هاتان(.
2- االأ�صماء المو�صولة عدا المثنى منها: )اللذان، اللتان(.

3-  اأ�صماء اال�صتفهام.
4- ال�صمائر.

5-  بع�ص الظروف مثل: االآَن، اأم�ِص، حيُث.

ھذه

في محل  رفع: ھذه شجرة جمیلة
رة في محل نصب: سقیت ھذه الشج

في محل جر: رأیت عصفوراً على ھذه الشجرة

مبنیة

https://hulul.online/
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اأُميُِّز اال�صم المبني من المعرب فيما تحته خط:

1-  غذيتك بكلِّ ما اأملك ِمن م�صاعر اللِّين.         

2 -  كم عدد اأيام االأ�صبوع؟

عا في العمل الخيرّي. 3-  م�صعل وفواز هما اللذان تطوَّ

4 - نحن مواطنون مخل�صون.

ع االإنتاج الوطنيَّ في بالدنا. 5 -  اأنَت ت�صجِّ

الجدول  واأ�صنفها ح�صب  المبنية،  االأ�صماء  واأ�صتخرج منها  االآتية،  القطعة  اأقراأ 
االآتي: 

يِن، وله غاية عظيمة في خدمة االإن�صان والمجتمع، وهذه الغاية  العلم �صالح ذو حدَّ
رة التي ت�صتطيع تدمير مدينة  ق قّط اإالَّ اإذا اقترن العلم باالأخالق. فالذَّ ال تتحقَّ
بكاملها، هي نف�صها التي يمكننا ا�صتخدامها في �صقِّ قناة اأو نفق. فالمهم اإذن هو 

كيف ن�صتطيع اأن نوظف الِعلم لخير الب�صرية ال ِلدمارها.

ظرف ا�شم ا�شتفهام ا�شم مو�شول ا�شم اإ�شارة �شمير

كیفالتيھذه قّطھاء الغائب

https://hulul.online/
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اأواًل: اأ�صترِجُع ما در�صُته في اْلمرحلِة االبتدائيَِّة؛ الإكماِل فراغاِت ال�صكِل االآتي:

ُر ثانًيا: اأَتذكَّ

: الباء،............................ ، ............................ ،  1- مْن حروِف اْلجرِّ
............................ ، ............................، على.

2- يقُع حرُف اْلجرِّ ............................ ال�سِم.
3- يت�سبَُّب حرُف اْلجرِّ في ........................... ال�سِم الواقِع ...........................

4- فالـجرُّ من خ�سائ�ِص الأ�سـماِء باأنواِعها: الـمفرُد، والـمثنى، 
والأ�سـماُء ..........................................، وجمُع التك�سيِر، و...........................،  

و........................................

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الوظيفة النحوية
الجر بحرف الجر

التهيئة:

. عثَر العاِمُل  .....على.... ال�سخوِرِ

. النفُط موجوٌد   .................. العالِمِ

. ه الباحُث   ................. المدينتيِنِ توجَّ

................. القلم. كتبت 

النفُط ثروٌة   ..................  الثرواِت.

1

2

3

٤

الكلمة، 5 اأق�صام  اأحــد  الــحــرف 
ــو مــا دّل عــلــى مــعــًنــى مع  وهـ
يــــدّل على  كــلــمــة غـــيـــره، وال 
معًنى وحده، مثل الحرفين: 
)ِمــن واإلـــى(، فهما ال َيــداّلن 
مع  ــاءا  جـ اإذا  اإاّل  معًنى  على 
ــواع الــكــالم،  ــ غــيــرهــمــا مــن اأنـ
القراءة  في  ا�صتغرقُت  مثل: 
ــدة اإلـــى  ــواحــ مـــن الــ�ــصــاعــة الــ
الــحــرف  يـــدّل  الــثــالــثــة، فهنا 
ــتــــداء الــغــايــة  ــن( عــلــى ابــ ــ ــ )ِم
الـــزمـــانـــّيـــة، ويــــــدّل الــحــرف 
)اإلـــــــى( عــلــى انــتــهــائــهــا، وال 

معًنى لهما وحدهما.

في

إلى

بــ

من

الكاف الالم
من عن

قبل
بعدهجر

جمع مؤنث سالمجمع مذكر سالم
األسماء الخمسة
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1- اأكتُب َلِك هذه الر�سالَة. 
لِل.   2- اإنَّ ِلـذي التربيِة الفا�سلِة قدرًة على تجنُِّب الزَّ

3- تقرئيَن الر�سالَة ِبعينيِك.
ُب اإلى اهلِل -تعالى- ِبـرعايتِك.     4- اأتقرَّ

5- الطلع على الكتِب الإلكترونية.
6- اأبداأُ حديثي ِبال�سلِم عليِك.      

7- ومع ثقتي الّتامة بـِك وِبما تت�سلحين به.
8- احذري من هدِر وقتِك فيما ل ينفع.      

9- �سبل ال�ستفادة من �سبكِة المعلومات متعددة كالم�ساركة في الدورات التدريبية.  
10- ابتعدي عن المثبطين.  

11- الآباء اأحر�ص النا�ص على م�سالِح الأبناء.

             اأكمل الجمل االآتية:

ها على ا�سٍم ظاهٍر مْن مثِل: ..............................................، 1- حروُف اْلجرِّ دخَل بع�سُ

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

هـا على �سميـٍر مـْن مثـِل: ....................... ، ...................  وال�سمـائُر  2- كمـا دخـَل بع�سُ

مبنيَّـٌة في محل  جر.
3-  ظهَرْت علماُت الإعراِب على اآخِر ال�سِم الظاهرالمجروِر مْن مثِل: ................،

الكلمات؛ لأنها مبنية مْن مثِل )في  اأواخر بع�ِص  ..........................، ولم تظهر على 

هذا العالِم(.

نة في التراكيب االآتية الأجيب وفق المطلوب: ُل الكلمات الملوَّ اأتاأمَّ

اأواًل

على تجنب
من شبكة

بھ لك

تجنب
الكتب
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على الكتب

بالسالملذيلك

من ھدرعلى تجنبعلیك

بمابعینیكبھ

جمع المذكر السالم

الخمسة
جمع التكسیر

جمع المؤنث السالم
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وموقعِه  ِبنوعِه  المجرور  اال�صم  ربِط  في  ال�صابق  ال�صكل  من  اأ�صتفيُد 
   . االإعرابيِّ

بعًا
را

اإعــــرابـــهنـــوعــهال�سم المجرور

ِلـ  ذي

بعينيِك

اإلى اهلل

في الدوراِت

على م�سالِح

من المثبطيَن

ه الياءا�سٌم مَن الأ�سماِء اْلخم�سة ا�سٌم مجروٌر باللِم وعلمُة جرِّ

1-    من حروف الجر: ِمن، اإلى، عن، على، في، الباء، الكاف. 
2-    تدخل هذه الحروف على االأ�صماء، فيكون اال�صم بعدها مجروًرا. 

3-    عالمة جر االأ�صماء المعربة، هي:
 اأ. الك�صرة: اإذا كان اال�صم مفرًدا، اأو جمع تك�صير، اأو جمع موؤنث �صالًما.

 ب. الياء: اإذا كان اال�صم مثنًى، اأو جمع مذكر �صالًما، اأو ِمن االأ�صماء الخم�صة.
4-    االأ�صماء المبنية ال تظهر عليها عالمة الجر، بل تكون مبنية على حركة 

الحرف االأخير في محل جّر.

اسم مثنى

مفرد

جمع مؤنث سالم

جمع تكسیر

جمع مذكر سالم

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الیاء

اسم مجرور بمن وعالمة جره الیاء

اسم مجرور بإلى وعالمة جره الكسرة

اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة

اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة

https://hulul.online/
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ُد اال�صم المجرور وعالمة الجر في الجمل االآتية: اأواًل/اأحدِّ

عالمة اجلر اال�شم املجرور الجمل
1-لمجالي الحا�سب الآلي والإنترنت اأهمية في حياتنا.

2-ُتعدُّ الأمانة من مكارم الأخلق.
م الم�ساعدة للمحتاجين. 3- اأقدِّ

4-ت�سعى روؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030 اإلى تقليل ن�سبة البطالة.

5- النجاح هو اأن ي�سعى الإن�سان للو�سول اإلى هدفه.

نْت حروَف جرٍّ مَع تنويع االأ�صماء  ثانًيا/ اأ�صتخرج من ن�ص االنطالق ُجماًل ت�صمَّ
المجرورة بعدها )مفرد ومثنَّى وجمع مذكر �صالم...(.

لــمجالي

من مكارم
لــ المحتاجین

إلى تقلیل

لــ الوصول

https://hulul.online/
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1- اأ�صتفيد من النموذج المعرب: الحياُة مليئٌة بالعقباِت.

2- اأ�صارك في االإعراب: ِلتكن من المبت�صمين.

اأواًل/ اأ�صع الكلمات االآتية في جملة بعد اأحد حروف الجر، مع �صبطها 
بعالمة االإعراب المنا�صبة: 

حم، واأ�صتخدم اأحرف الجر االآتية:  ثانًيا/ اأكتب ر�صالة اأوجهها لزمالئي عن �صلة الرَّ
اإلى، على، عن، في، الباء، الكاف، واأ�صمنها ملف اإنجازي.

3- اأعرب الجملة االآتية: النجاح حليف ال�صاعي اإلى الطموح.

و�شعها يف جملة مفيدة بعد حرف اجلر الكلمة م
ذو الهمة 1

المتفائلون 2
ال�شابرتان 3
المدار�س 4
العالمات 5
المزارع ٦

مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�شمة الظاهرة على اآخره. الحياة

خبر مرفوع وعالمة رفعه ال�شمة الظاهرة على اآخره. مليئة

الباء حرف جر مبني على الك�شر ال محل له من االإعراب. العقبات ا�شم 
مجرور بالباء وعالمة جره الك�شرة الظاهرة تحت اآخره. بالعقبات

الالم الم االأمر، ...........  مبني على الك�شر ال محل له من االإعراب. ِلـ

فعل .............. مجزوم وعالمة جزمه ................ تكن

حرف ................  مبني على ال�شكون ال محل له من االإعراب. من

جمع الأنه  .....................؛  جره  وعالمة  )ِمن(   بـ    ........................  ا�شم 
مذكر �شالم. المبت�شمين

................................................................................................................ النجاح

................................................................................................................ حليف

................................................................................................................ ال�شاعي

................................................................................................................ اإلى

................................................................................................................ الطموح

السكونأمر
جر

الیاءمجرور

حرف

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره
خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره

مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الیاء للثقل
حرف جر

اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاھرة على آخره
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اأربط كل مثال بنوع االأ�صلوب الذي يندرج تحته.

: اإذا كان من المعلوم اأنَّ
1.  اأ�شلوب االأمر: هو طلب ............................................................................ ، ومن �شيغه: 

...................................................اأو..................................................................

2.  اأ�شلوب النفي: هو نفي حدوث الفعل، ومن اأدواته: .......................................... النافية.
......................................................................... اأو�شح اختالف النهي عن االأمر والنفي.  
....................................................................................................................................

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

اأدرب ل�صاني وقلمي فاأقراأ االأفعال االآتية واأحاكيها:

اأ�صتبدل باأ�صلوب االأمر في العبارات االآتية اأ�صلوب نهي مع اال�صتر�صاد بال�صمير 
بين القو�صين وتغيير ما يلزم:

ال ت�شهدي بالزور. 1.  ا�شهد بالحق. )اأنِت(    
.............................................. 2. اقت�شد في ا�شتهالك الماء. )اأنتن(  
.............................................. 3. انظر اأمامك بتفاوؤل. )اأنتم(   
.............................................. 4. اأم�ِس يومك فيما ينفع. )اأنتما(    

ال تُخن ال ُتهملي ال َتُرّدي ال ت�شّلوا ال تف�شيا ال تدُن ال تنِب ال تنَه ال ُتهمل

نوع الأ�سلوب

- ل يهمُل الطالُب درو�سه.
- ل تتكبْر على الآخرين.

- اأنفْق ماَلك في عمِل الخير.

اأ�سلوب نهي 
اأ�سلوب اأمر 
اأ�سلوب نفي

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

االأ�صلوب الّلغوي
الّنــهــــي

اأواًل
نيًا

ثا
لًثا

ثا
بعًا

را

المثال

على  تدخل  )الناهية(  ال 
فتجزمه،  الم�صارع  الفعل 
هي:  الجزم  وعالمات 
�صحيح  كان  اإذا  ال�صكون 
العلة  حرف  وحذف  االآخر، 
االآخر، وحذف  كان معتل  اإذا 
االأفعال  من  كان  اإذا  النون 

الخم�صة.

فعل الشيء
الفعل المضارع المقرون بالم األمرفعل األمر

ال

أسلوب النھي یختلف عن األمر والنفي فمعناه طلب الكف عن الفعل واللمتناع عنھ (ضد أسلوب األمر) 
وأداتھ (ال الناھیة + الفعل المضارع)

ء ال تسرفن في استھالك الما
ؤم ال تنظروا أمامكم بتشا

ال تمضیا یومكما فیما ال ینفع

https://hulul.online/
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النهي: طلب الكفِّ عن الفعل اأو االمتناع عنه.
وله �صيغة واحدة هي: الفعل الم�صارع المقرون بـ )ال( الناهية الجازمة.

اأكتُب ثالثة �صعارات على غرار المثال االأول.
1- �صعار يرفع في يوم ال�صحة العالمّي: ال تهمْل �صحتك؛ فال�صحة تاج.

2- �صعار يرفع في يوم المهنة: .......................................................................................................................

3- �صعار يرفع في اأ�صبوع المرور: .................................................................................................................

4- �صعار يرفع في اأ�صبوع ال�صجرة: ..............................................................................................................

اأقراأ االآيات  من 12 اإلى 1٩  في �صورة لقمان، واأ�صتخرج اأ�صاليب النهي الموجودة 
فيها.

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

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

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

ال تشرك با�
فال تطعھما

س ال تصعر خدك للنا
ال تمش في األرض مرحاً

https://hulul.online/
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اأي بنيتي اْلحبيبة،
اأن  اإلى  فيه، ونبهتك  األَّ تخو�ص  ِلْلفتاِة  ينبغي  ِفيما  اْلخو�ِص  لقد حذرتك من 
يكون جلُّ اهتمامك اكت�ساب اْلفائدِة والنَّفِع، واأن ت�سهمي مع اأخواتك في ن�سر 

اْلِقيم اْلإ�سلمية، ول تجعلي ُجلَّ وقِتك ِللَّهِو واللَّعب غيِر المفيِد.

م�صية و)ال(  اأَقراأُ الن�صَّ ال�صابَق، ثم اأَبحُث عن اأ�صماء مبدوءة بـ )ال( ال�صَّ
القمرية.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الر�صم االإمالئي
)1( ر�صم االأ�صماء المبدوءة بالالم بعد دخول )ال( ال�صم�صية 

)2( ر�صم االأ�صماء المبدوءة ب)ال( بعد دخول الباء والفاء والكاف والالم المك�صورة عليها

التهيئة:

اأواًل
....................................................................................

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

الخوضالحبیبةالنفع

اإلسالمیة القیم الفائدة للفتاة

https://hulul.online/
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م�صية عليها.  اأُالحُظ ر�صم كلمة )َلِعٌب( بعد دخول )ال( ال�صَّ

اللَِّعُب َلِعٌب
 )ال(

م�سية ال�سَّ

حيح لكلمة )اللَِّعُب( بعد دخول االأحرف    اأ�صُع عالمة )✓( اأمام الر�صم ال�صَّ
االآتية عليها.

نيًا
ثا

لًثا
ثا

الـبـاء

الـفـاء

الـكـاف

الـلم

ِباللَِّعِب
ا اللَِّعِب ِبِ

َفا اللَِّعب
َفاللَِّعب

َكاللَِّعِب
َكا اللَِّعِب

ِللَِّعِب
ِلـ اللَِّعِب

الّلِعب
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م�صية عليها. اأُالحُظ ر�صم كلمة )َلِعٌب( بعد دخول )ال( ال�صَّ

فِق. غذيتِك بكلِّ ما اأملُك من م�ساعِر اللِّيِن والرِّ

بكُة المعلوماتية في متناول الجميع. - فال�سَّ
- انتبهي اأن ت�سيري في طريق التيه المملوءة بالمزالِق.

- كالم�ساركِة في الدورات التدريبية.

وتو�سيٍع  العالِم  على  وانفتاٍح  للعلِم  فتٍح  ع�سر  نعي�ص  نحن 
للمدارِك والإ�سهام في ن�سر كلِّ ما هو مفيد، ل اأن يكون ُجلُّ 

الوقِت ِللَّهِو واللعب.

 اأَقراأُ واأالحُظ ر�صم الكلمات الملونة. 

اأ

ب

ج
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    اأُالحُظ اال�صم الذي ُكتَب باللَّوِن االأحمِر في المجموعة )اأ(، ثم اأُحلُِّل.

- اأَجُد اأن ال�سم مبدوء ِبـ .................................. ودخلت عليه ..................................
- اأُبيُِّن ما حدث لكلمة )اللِّين( بعد دخول )ال(  عليها:

- اأَنطُق ب�سوت وا�سح كلمة: اللِّين. 
- اأتذكُر اأن اللم حرف من الحروف: ....................................

ابق. م�سي في ال�سم ال�سَّ - اأُلحُظ نطق لم )ال( التعريف مع الحرف ال�سَّ
عت فوقه: ............................. ابق ُو�سِ م�سي في ال�سم ال�سَّ - اأَجُد اأن الحرف ال�سَّ

تكتب ........................................................... مًعااللِّيــن ِلْيــنالــ

م�صيَّة اإذا دخلت على ا�صم مبدوء بالالم، تكتب  )ال( ال�صَّ  
دة على الالم الثانية. الالمان مًعا، وتو�صع ال�صَّ

اأواًل

       الحروف ال�صم�صية هي:

)التـاء، الثـاء، الـدال، الــذال، 

الراء، الزاي، ال�صين، ال�صين، 

ال�صاد، ال�صاد، الطاء، الظاء، 

الالم، النون(.

الم )ال( التعريف تكتب وال 

تــنـطــق اإذا دخــلـت على ا�صــم 

يبداأ بحرف �صم�صي.

اللِّيــن

اأ�صتنتج اأّن:

(ال) التعریفالالم (لین)

الالمان

الشمسیة

شدة

https://hulul.online/
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اأاُلحُظ اال�صم الذي ُكتَب باللَّوِن االأحمِر في المجموعة )اأ(، ثم اأُحلُِّل.

وجه التفاق بين الأ�سماء ال�سابقة اأنها تبداأ ِبـ  ............................................

 اأَنطُق الكلمات ال�سابقة ب�سوت وا�سح. 

بكة  م�سية في كلمة: َفال�سَّ اأجُد اأن )ال( ال�سَّ
و)ال( القمرية في كلمة: ............................................

َوكلمة: ............................................

)اْلمزالق،  كلمتي  في  القمرّي  الحرف  مع  التعريف  )ال(  الم  نطق  اأُالحُظ   •
اْلم�صاركة(:

- اأَنطُق الكلمتين )باْلمزالِق، َكاْلم�ساركِة(، اأَجُد الهمزة في )ال( ........................

بكُة(، اأَجُد اأن )ال( ................................................................. - اأَنطُق الكلمة )َفال�سَّ

• اأتاأمُل الكلمات ال�صابقة واأُالحُظ ر�صمها عند دخول )الفاء، الباء، الكاف( عليها:
...........................................................................................................................................

  اأُالحُظ االأ�صماء التي كتبت باللَّون االأحمِر في المجموعِة )ب(، ثم اأُحلُِّل.

بكُة  َكاْلُم�ساَركِة ِباْلمزالِقَفال�سَّ

نيًا
ثا

       الحروف القمرية هي:

)االألـــــــف، الـــبــــــاء، الــجــيــــم، 

الحاء، الخاء، العين، الغين، 

الفاء، القاف، الكاف، الميم، 

الهاء، الواو، الياء(.

الم )ال( الــتعـــريــــف تكــتـــب 

وتنطق اإذا دخلــت على ا�صــم 

يبداأ بحرف قمري.

اأ�صتنتج اأّن:
الباء  اأوالفاء اأوالكاف، اإذا دخلت على ا�صم مبدوء بـ )ال(، فاإنه ال 

يحذف منه �صيء في الكتابة �صواء اأكانت )ال( �صم�صيَّة اأم قمريَّة.

ال

الحدیث

كالمشاركة

لم تنطق
لم تنطق

لم یحدث منھا شيء
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 اأُالحُظ اال�صمين اللَّذْين كتبا باللَّون االأحمِر في المجموعة )ج(، ثم 

اأُحلُِّل.

ِلْلمداركِ           ِللَّهــِو

•  وجه التفاق بين ال�سمين ال�سابقين اأنهما م�سبوقان بـِ .........................................

    - بَم بداأت كلمة )مدارك َوَلُهو(؟ ............................................
    - ماذا حدث للكلمتين بعد دخول )ال( عليهما؟ ............................................

وفق  المك�سورة  اللم  عليها  تدخل  عندما  ِبـ)ال(  المبدوءة  للأ�سماء  اأتـنبُه   •
الجدول المو�سح:

ِلْلمدارِكلـِ اْلمدارِكاْلمداركمدارك

ِللَّهِولـِ الـلَّهِواللَّهوَلْهو
لًثا

ثا

ماذا حدث لل�سم المبدوء بـ )ال( بعد دخول اللم المك�سورة عليه؟

•  ِلْلمدارِك ................................................... ِللَّهِو ..........................................................
 اأنطُق ب�سوت وا�سح كًل من:

ِللَّهــِو ِلْلمداركِ 

الالم المكسورة

بحرف قمري: المیم / الالم

لم تتغیر كلمة "المدارك" بعد دخول 
(ال) علیھا، وفي كلمة "اللھو" 

كتبت الالمان معاً، ووضعت شدة  
فوق الالم الثانیة

حذفت (ال)حذفت ھمزة ال
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اأ�صتنتج اأّن:

  باأي الحركات انتهت كلمتا:

دخول الالم المك�صورة ينتج عنه حذف )ال( من االأ�صماء المبدوءة بالم 

االأ�صماء )ال( فقط من  الو�صل من  "للهو"، وحذف همزة  اأ�صلية مثل 

غير المبدوءة بالالم مثل "مدارك".

اأراد �صعد  اأن يتفرغ لدار�صته، فعلَّق لوحة على دكانه كتب عليها: المحل  لتَّاجير. 
ما الخطاأ الذي وقع فيه �صعد؟ وما ال�صواب؟

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

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

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

مان مًعا، وتو�صع  م، تكتب الالَّ 1- اإذا دخلت )ال( ال�صم�صية على ا�صم مبدوء بالالَّ
م الثانية. مثل: اللَّيمون. دة على الالَّ ال�صَّ

2- اإذا دخلت )الباء اأو الفاء اأو الكاف( على ا�صم مبدوء بـ )ال( ال�صم�صية اأو القمرية، 
فاإنه ال يحذف منه �صيء. مثل: بالعمل، فاالنتظار، كالطائرة.

3- اإذا دخلت الالم المك�صورة على االأ�صماء المبدوءة بـ )ال(، ولي�ص اأولها )حرف 
الالم( تحذف همزة الو�صل فقط من )ال( مثل: ِللعلم. 

4- اأّما اإذا دخلت الالم المك�صورة على االأ�صماء المبدوءة بـ  )ال( وكان اأولها )حرف 
الالم(، تحذف )ال( كلها. مثل: ِللَّيل.

•  ما نوع اللم الثانية في كلمة:         ِلْلمدارِك؟ ..................................................
ِللَّهــِو؟ ......................................................... •  ما نوع اللم الثانية في كلمة: 

و   ِللَّهِو؟  ِلْلمدارِك   
.....................................................................................

الم (أل)
الم الكلمة األصلیة

بالكسرة

كتابة كلمة (لتاجیر)
الصواب: المحل للتأجیر
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نة واأُغيِّر ما يلزم في الجملة، على غرار  1- اأُدخُل )ال( ال�صم�صية على االأ�صماء الملوَّ
المثال االأول.

اأ�صتخرج من العبارات االآتية كلَّ ا�صم مبدوء بـ)ال( دخلت عليه )الباء، اأو الفاء، اأو 
الكاف، اأو الالم المك�صورة(، ثم اأذكر ما حدث فيه من تغيير.

: 2- اأكتب ما ُيملى عليَّ

اإدخال )ال( ال�شم�شية على االأ�شماء الملونة الجملة

اللَّطافة مع االآخرين مطلوبة. م لطافة الحديث مع االآخرين مطلوبة. ليئة
لين الجانب طيِّب في النُّفو�س.

لبا�س الم�شلمة محت�شم.
لقمة العي�س نقت�شمها مع الفقراء.

التغيير الذي حدث اال�شم المبدوء بـ)ال( الجملة

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

1-�شرب الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم 
- المثل االأعلى في الكفاح والعمل، حيث 

عي فالتِّجارة. ا�شتغل بالرَّ

..................................... ..................................... 2-الموؤمن كالنَّخلة في العطاء.

..................................... ..................................... 3-ِللِّقاء حالوة َتْجلو االأحزان.

..................................... .....................................
4- االأعياد مظهر جميل للتَّكافل 

االجتماعي.

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

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

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

اللین طیب في النفوس
اللباس المحتشم للمسلمة

اللقمة نقتسمھا مع اآلخرین

بالرعي - فالتجارة الرعي - التجارة

كالنخلةالنخلة
للقاءاللقاء
للتكافلالتكافل
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اأقراأ الر�صالة االآتية، واأ�صتنتج الحرف الناق�ص الأكمل به الفراغات:  

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ولدي احلبيب: وليد

ال�سالم عليكم ورحمة الّلـه وبركاته، وبعد:

والتفوق  التطور  دروب  على  ال�سري  مبوا�سلة  واإخوانك  اأو�سيك 

والإجناز يف جمتمعنا.

فاأنتم ثر......ة ي�سمو بها ......طننا.

 املحب اأبـ......

مر و�ف �ع روؤ دا�ع �ب �ع

1442/2/23هـ

الر�صم الكتابي
كتابة الواو بخط الرقعة

اأواًل

التهيئة:

ر�صــم حـــرف الــــواو 

وو
و

https://hulul.online/
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اأتاأمُل، ثم اأكمُل الفراغات االآتية:

 
حرف   .................  .............

.............. الراء       الفاء          

.

اأعبُِّر عن ال�صور الثالث في الفراغات االآتية بكلمات ت�صتمل على حرف )و(.

نيًا
ثا

لًثا
ثا

1

2

3

حرفحرف
الواو

الوطن، المملكة العربیة السعودیة، الخریطة

ز نقود، مال، مجوھرات، ثروة، كن

لواء، علم، رایة، ساریة

https://hulul.online/


ية
ماع

جت
اال

اة 
حي

ال
ية

ماع
جت

اال
اة 

حي
ال

٤

51

قعة:   بين �صورتي الحرف )و( منفرًدا ومت�صاًل بخطِّ الرُّ

قعة�صورة الحرف)و( منفرًدا �صورة الحرف )و( مت�صاًل بخطِّ الرُّ

كالمنفردة وتكون الو�صلة اأفقّية دائًما

اأُالحظ

اأُعيُد

اأر�صُم

عنق ق�صير
راأ�ص ي�صبه المثلث المت�صاوي 

االأ�صالع مطمو�ص

ج�صم الراء
ال تنزل تحت ال�صطر

2

1

اأُالحظ3

اأُعيُد

اأر�صُم

و

    حرف )الواو( في خط 
الرقعة يتكون من جزاأين: 

)راأ�ص الـفــاء وجــ�صـم 
الـــراء(.

)واو( الن�صخ
1. راأ�صــها كــدائــرة مــفـــرغـــة 

فوق ال�صطر.
2. عنقها ق�صير ي�صتقر على 

ال�صطر.
3. ج�صمها مثل ج�صم الراء، 

ينزل تحت ال�صطر.

https://hulul.online/
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1. اأقراأُ االأن�صطة االآتية، ثم اأختاُر ثالثًة منها تنا�صبني: 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

التوا�صل ال�صفهي
اإدارة ندوة م�صغرة

اأواًل

االلتحاق بمراكز االأحياء.

الرحالت الهادفة والجوالت اال�صتطالعّية.

االألعاب االإلكترونية.

ممار�صة الريا�صة.

التجول في االأ�صواق.

م�صاهدة التلفاز.

زيارة المكتبة العامة.
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2. اأناق�ُص مجموعتي في واحٍد من االأن�صطة ال�صابقة مع تو�صيح ما ياأتي:

�صلبياتهاإيجابياته

التخطيط لتنفيذهمعوقات تنفيذه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دن تقوي الب
س تروج عن النف

ل تنشط العق
من االستغالل الجید للوقت

ممارسة الریاضة بدون توجیھ 
وبدون وعي جید لألسالیب 
الصحیحة والمحاذیر تسبب 

ت  األضرار واإلصابا
بعض الریاضات تنطوي على 

بعض المخاطر

ب تحدید الوقت المناس
ب تحدید المكان المناس

إعادة المیزانیة المطلوبة

یترك للطالب
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الملحوظاتالعنا�سر
.....................................................................................الو�سوح في تناول الأفكار.

.....................................................................................دعم القول بالحقائق والأدلة.

المو�سوع  عن  الخروج  تجنب 
.....................................................................................الأ�سا�سي عند المناق�سة.

.....................................................................................مراعاة اآداب الحوار.

ُن ومجموعتي ملحوظاتنا على حلقة النقا�ص وفق العنا�صر االآتية:   2. اأُدوِّ

• ترتيب الأفكار وفق الأهمية.
• تكرار اأهم الأفكار.

والحكايات  ال�سخ�سّية  والتجارب  الأمثلة  على  العتماد   •
للإثارة والتاأثير.

• توجيه ال�سكر للم�ست�سيفين والثناء عليهم.

• عر�ص الأ�سئلة والإجابة عنها.
• ترتيب المعلومات وترابطها.

• تلخي�ص النقاط الرئي�سة.
• ا�ستخدام التفا�سيل في عر�ص اأفكار المو�سوع؛ للإقناع.

• ال�ستعانة بعبارة جذابة اأو عبارة موؤثرة؛ ل�سدالنتباه.

بالتعاون مع مجموعتي اأُ�صنُِّف النقاط االآتية وفق العن�صر المنا�صب لها في 
تنظيم المحتوى )مقدمة وعر�ص المو�صوع وخاتمة(: 

لًثا
ثا

عرض الموضوع

عرض الموضوع

عرض الموضوع

عرض الموضوع

عرض الموضوع

خاتمة

خاتمة

مقدمة

مقدمة

https://hulul.online/
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اإذا كانت الجمل االآتية تعبر عن حقيقة اأكتُب اأمامها )ح( واإذا كانت تعبر عن 
راأي اأكتب اأمامها )ر(، مع اال�صتر�صاد بالنموذج:

)  ر  (   يرى ال�سباب اأن )الإنترنت( يبعد م�ستخدميه عن النا�ص والمجتمع.

).......(   ال�سبكة المعلوماتية في متناول الجميع.

).......(  )الإنترنت( يزخر بالكثير من المواقع التعليمية المفيدة والترفيهية البريئة.

).......(   التوجيه التربوّي والأخلقّي كفيل بحماية ال�سباب من النحراف. 

).......(   اأعتقُد اأن ا�ستخدام )الإنترنت( هو مقيا�ص لتقدم المجتمع اأو تاأخره.

بعًا
را

ماذا �صاأفعل؟

لو كنت متحدًثا في ندوة والم�ستمع اأمامي:

1  ي�سخر مني.

2  ي�ساأل �سوؤاًل ل اأعرف اإجابته.

3  ين�سغل بالمحادثات الهاتفّية اأو يتهام�ص مع زميله.

4  ل ي�ستطيع مقاومة النوم.

لو كنت م�ستمًعا في ندوة والمتحدث اأمامي:

1  يتحدث في مو�سوع ل يُهمُّ الحا�سرين.

2  يهتم بالتفا�سيل الكثيرة والدقيقة ويهمل المهمة.

3  يتلعثم ويخطئ في النطق اأثناء حديثه.

4  يتحرك بع�سبّية ُمربكة.

5  ل يبت�سم.

م�ًصا
خا

ح

ح

ر

ر

عدم االھتمام بھ والتأثر بذلك ومتابعة النقاش
أقول: ال أدري؛ أو یمكنني أن أعده بالبحث عن الجواب 

وإیصالھ إلیھ

ج۳: النظر إلى الھامس مباشرة، أو أتوقف عن الحدیث وأدع 
الصمت یطبق، عندھا سیظھر صوتھ فیخجل

 أغیر صوتي باستمرار، أستعمل الفكاھة أو القصة لشدة االنتباه

ج۱: یُقلل من اھتمام الجمھور بكالمھ وعدم االھتمام بھ، یمكن أن أستفسر عن عالقة الموضوع 
ن بالنقاش وبالحاضری

ج۲: أستفسر بلطف وتباھة عن التقاط المھمة أو أطلب اختصار التفاصیل وتلخیصھا في تقاط أو أطلب 
إعطاء إحصائیة أو مثاالً واحًدا على كل نقطة

ج۳:  ال أسخر منھ وأضع نفسي مكانھ؛ كما علیھ أال یعتذر إنما یصحح الخطأ
ج٤: تؤدي تلك الحركات إلى تشتیت االنتباه؛ ویقل التأثیر والتركیز من قبل المستمع؛ لذلك علي، أال 

ألتفت لھا وأتنبھ لما یقولھ
ج٥: أغیر صوتي باستمرار؛ أستعمل الفكاھة أو القصة لشدة االنتباه
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اأعلُم اأّن

 من الفنون التعبيرية
• مذكرات يومية

• ر�شالة
• مقال
• ندوة

• خطبة
• ا�شتمارة

• تحقيق �شحفي
• حوار
ة • ق�شّ

• اإعالن

من  اأراها  كما  االآتية  الفراغات  اأُكمُل  ينا�صبه،  تعبيرّي  فن  ياأتي  مما  مو�صوع  لكّل 
وجهة نظري، ثم اأُعلُِّل اإجابتي �صفهيًّا: 

             المو�سوع

 " ُمعلِّم في حياتي " .
 ع�سوّية في الجمعّية الخيرّية.

واأوليــاء  ال�ســباب  اآراء  ر�ســد   
و�ســائل  ا�ســتخدام  فــي  الأمــور 

التوا�سل الجتماعي.
واآثارها  الإ�سراف  ظاهرة   

الدينية والنف�سية والجتماعّية. 
 اإن�ساء محل كبير لبيع الهواتف 

النّقالة في مدينتي.
 تعزية في وفاة والد.

الفن التعبيري المنا�سب

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

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

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

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

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

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

التوا�صل الكتابي

كتابة ر�صائل �صخ�صية

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

التهيئة:

قصة، مذكرات یومیة، مقال، 
استمارة

تحقیق صحفي، ندوة، حوار، مقال

تحقیق صحفي، ندوة، حوار، مقال

إعالن
رسالة
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1.  اأختاُر اإجابة منا�صبة مما بين القو�صين، بو�صع خطٍّ تحتها:

اأ  تعدُّ الر�سالة و�سيلة مهمة لأنها اأكثر:

) تو�سيًحا من غيرها، ا�ستخداًما لعلمات الترقيم، احتياًجا للبتكار والتخّيل( 
ب  خاطبت الأم ابنتها بوا�سطة الر�سالة، وذلك لأ�سباب، اأن�سبها عندي اأنها:

ل الكلم وبقاء اأثره، تك�سر حاجز الحرج، تبقى تذكاًرا محبًبا( )اأي�سر ِلتاأمُّ

ُد عنا�صر االت�صال اللغوي بين االأفراد، ثم  1. اأتاأمُل ال�صورة التي اأمامي واأُحدِّ
ُنها في الفراغات االآتية: اأُدوِّ

ب .........................................................    ................................................... اأ

د  ........................................................... ج  لغة م�ستركة بينهما.              

2.  اأذكُر اأكثر عدٍد ممكن من و�صائل االت�صال بين المتباعدين مكاًنا:

     اأعوُد اإلى ن�ص )ر�صالة اأم(؛ الأجيُب عن االآتي:
اأواًل

نيًا
ثا

مرسل إلیھ (مستقبل)مرسل

رسالة (مضمون)

برقیة، رسالة عادیة، رسالة مسجلة، برقیات ، ھاتف نقال، برید إلكتروني، برامج المحادثة الیومیة

یترك للطالب
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الـر�سـالــة : فـن مخاطبة 
الغائب  بوا�سطة الكتابة.
م�شمون الر�شالة يتكون من:
• عبارة افتتاحّية )المر�شل 

اإليه و�شفته(.
• مقدمة الر�شالة: )مقطع 

واحد(.
• العبارة الرابطة: )وبعد،(
• عر�س المو�شوع: )مقطع 
كبير اأو اأكثر( وهو الق�شم 

االأ�شا�شي من الر�شالة.
• خاتمة الر�شالة: )اإهداء 

ال�شالم .. العواطف + 
عبارة دعاء مثل " �شدد 
اهلل خطاك ... اأو رعاك 

اهلل ... اإلخ".
• التوقيع.

ر�صمّية

فن الر�سالة

عنا�سرها اأنواعها

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

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

التاريخ

حتية ختامّية

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

عر�ص 

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

ب�صملة

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

مقدمة

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

دعوة ..........................تهنئة

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

طلب

�صكوىاإعالم

اأغرا�صها

م االآتي مع اال�صتفادة من االإ�صاءة التي اأمامي:    اأ  اأ�صتكمُل الُمنظِّ     .2

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

خاتمة
العواطف

إھداء السالم

موضوع الرسالة
عبارة افتتاحیة
إھداء السالم 

شخصیة

تعزیة

شكرعتابنصیحة
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ب  اأيٌّ من العنا�صر ال�صابقة توافرت في )ر�صالة اأم(؟ االإجابة �صفهيًّا.

ج  اأمالأُ ال�صكَل االآتي بالمطلوب من ن�ّص )ر�صالة اأم(:

العباراتالمطلوب

العبارة الفتتاحّية

العبــارة التــي تربــط المقدمة 
بما بعدها 

العبارة التي تربط بين عر�ص 
المو�سوع وجملة الخاتمة

العبارة التي تختم الر�سالة

اأ�سيــب �سديق لي بحادثة جعلته مقعًدا. اأكتب ر�ســالة موا�ســاة له، اأذكر فيها قيمة 
نها ملف اإنجازي. ال�سبر وعدم الجزع، واأُبيِّن له مزاياها، واأُ�سمِّ

المقدمة والعرض والخاتمة

ابنتي الحبیبة فاطمة

ابنتي الغالیة

ھنا لم أستطع الصمت --- 
ھذا الشبك

سآخذ بیدك لتنجي منھ، 
فأنت ابنتي حفظك هللا
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�سلوك  �جتماعي �إيجابي

�أملأ �لفر�غ ب�سد �ل�سلوك �لجتماعي �لو�رد في �ل�سكل �لآتي:

�سلوك اجتماعي �سلبي

قطيعة الرحم  ..........................................................

الب�ساطة في المعي�سة  ..........................................................

اإهدار الوقت   ..........................................................

العبث بالممتلكات العامة   ..........................................................

االجتماع   ..........................................................

.......................................................... تي�سير المهور 

االإ�سراف في ا�ستخدام الماء   ..........................................................

االمتناع عن التدخين     .......................................................... 

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

�لــبــ�ســاطـــة

التهيئة:

�سلوك  �جتماعي �سلبي

صلة الرحم

التكلف في المعیشة

حفظ الوقت

الحفاظ على الممتكات العامة

الفرقة

المغاالة في المھور

االقتصاد في استخدام المیاه

التدخین
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اأ�صتمع لن�ص )الب�صاطة(، ثم اأجيب عن االأ�صئلة االآتية:*

اأواًل

* يحل الطالب االأن�صطة مبفرده خالل زمن حمدد لتنمية مهارة اال�صتماع.

ًطا في حياته، واآخر متكلًِّفا  1- �صنَّف الكاتب النا�ص �صنفين: �صنًفا متب�صِّ
فيها. اأقارن بينهما فيما ياأتي:

اأكمل الفراغات االآتية:

د هدف الكاتب، و�صبب ذلك. 2- اأحدِّ

نيًا
ثا

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

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

من اآداب اال�صتماع:
- ح�صن االإن�صات.

- النظر اإلى المتحدث.
- اإظهار مالمح الفهم.

- عدم المقاطعة.
- اال�صتجابة للمتحدث

   والتفاعل معه.

.......................................................... الن�ّص هو:  كاتب 
.......................................................... الن�ص:  منه  اأخذ  الذي  الكتاب 

الُمتكلِّف ط الُمتب�شِّ
ال�شنف

اأوجه المقارنة

................. ..................... منزلته في القلوب

................. ..................... اإنفاقه

................. ..................... رغبة االآخرين في م�شادقته

حسن عبدهللا القرشي
أنا والناس

ینفرون

الناس 
یتحاشونھ

متكلف في إنفاقھ
تقربھ من القلوب

الناس مقبلون علیھ

تقربھ من القلوب

ھدف الكاتب: دعوة الناس إلى التبسط وترك التكلف ألن ذلك حسب رأیھ 
یؤدي إلى التبذیر واإلسراف وھذا ما نھینا عنھ

السبب: ألن البساطة غالباً تبعد عن المشكالت وتجعل أمور اإلنسان أكثر 
وضوحاً وتقربھ من قلوب الناس بینما التكلف یرھق اإلنسان وینفر الناس 

عنھ
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       اأختار مما ياأتي ما يوافق معنى الب�صاطة بو�صع عالمة )✓(:

والم�سكن.  والملب�ص  بالماأكل  الهتمام  اإلى  -اأبًدا-  نحتاج  ل   -

والم�سكن.  والملب�ص  بالماأكل  الهتمام  زيادة  اإلى  -كثيًرا-  نحتاج   -

والم�سكن.  والملب�ص  بالماأكل  الهتمام  اإلى  -اأحياًنا-  نحتاج   -

ا تحت مو�صع ال�صاهد على هدف الكاتب، في االآيتين اللتين وردتا في  3.   اأ�صُع خطًّ

الن�ّص:

ُد اأ�صلوب النهي الوارد في االآيتين ......................................................................... 4.   اأُحدِّ

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

}

{

]الأعراف: 32-31[.

اأواًل

(خذوا ---- القیامة)

"وال تسرفوا"
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ق( وتركه كلمة )َيْع�َصق( في قوله:         اأعلل اختيار الكاتب لكلمة )ّيّتع�صَّ

ق الترف في الَم�ْصكن(. )و�صنف َيَتع�صَّ

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

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

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

نيًا
ثا

يمثُِّل  االآتي  والجدول  المتو�صطة،  المرحلة  في  طالبان  وحمد  خالد   
م�صروفاتهما، اأتاأمله ثم اأ�صنفهما ح�صب ال�صنفين الواردين في الن�ّص:

الم�سروف اليومّي
حمدخالد

ي�ستري في المدر�سة ِبـ
510

ي�ستري في الم�ساء ِبـ
25

الته ي�سع في ح�سَّ
خم�سة ريالت اأخرى1

م�سروفات الملب�ص

2

60 رياًل مما وفَّره في 
الة )2×30( الح�سَّ

يطلب من والده مئتي 
ريال

ل �سيء

لًثا
ثا

المتكلفالمتبسط

(یتعشق) فیھا داللة على زیادة العشق للتكلف وھي الصورة التي أراد إیصالھا 
الكاتب من اختیار كلمة (یتعشق) بدالً من (یعشق)
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اأقراأ الحوار االآتي، ثم اأجيُب:

حمد خالد
............................................... 60.000 تكاليف الزواج
بعد �سداد قيمة ال�سيارة

الفارهة اجلميلة ....................................... البدء في جمع تكاليف الزواج

.............................................. �سنتان المدة التي احتاجها لجمع 
تكاليف الزواج

خالد: اأين اأنت يا رجل؟! انقطعت اأخبارك عني منذ اأن اأنهينا الدرا�سة في المرحلة 
الثانوية.

حمد: المهم اأننا التقينا، قل لي اأنت، ما اأخبارك؟
 خالد: بعد اأن اأنهيت درا�ستي الجامعّية -وهلل الحمد- عملت في م�سنع للإلكترونيات، 

ولي فيه �سنتان، واأنوي الزواج هذا العام.
حمد: الزواج؟! ومن اأين تاأتي بالتكاليف؟

ريال  األف  �ستون  ريال، وتكاليف زواجي  اآلف  يقارب خم�سة  ما  اأتقا�سى  خالد: 
تقريًبا، وقد جمعتها وهلل الحمد.

حمد:   وكيف جمعتها؟!
ِخر من راتبي لهذا الأمر. واأنت ماذا فعلت؟ خالد: منذ اأْن بداأت العمل واأنا اأّدّ

د ثمن هذه ال�سيارة. حمد: اأنا؟ اأنا اأتقا�سى مرتًبا مثل مرتبك، ولكن ما زلت اأُ�سدِّ
خالد: هذه ال�سيارة الفارهة لك؟!

1.  اأمالأ الفراغات في الجدول االآتي:

بعًا
را

�صخ�صيته،  ا  ال�صابق، متقم�صً الحوار  واالأخيرة لخالد في  االأولى  العبارتين  اأقراأُ   .2
ومعبًِّرا عن المعنى.

3. اأُبيُِّن راأيي �صفهيًّا -م�صتخدًما األفاًظا انطباعيَّة- في ت�صرفات كلٍّ من خالد وحمد 
اأثناء مرحلة الدرا�صة الثانوية واأثرها في حياتهما الم�صتقبلّية.

منذ أن بدأ العمل

۱۲۰۰۰۰

۷

خالد كان منضبطاً في مصروفاتھ ولذا نجح في كبره في توفیر ما تحتاجھ في فترة یسیرة، 
وحمد كان سیئاً في ضبط مصروفاتھ ولذا لم یستطع توفیر احتیاجاتھ في فترة مناسبة
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 كلُّ اإن�ساٍن في هذِه الحياِة قادٌر -اإلى حدٍّ ما- اأْن يجعل حياَته فقيرًة اأو غنيًَّة، با�سمًة 
اأو عاب�سًة... نعم اإِنَّ ِلْلوراثِة والبيئِة دخًل في حياته، ولكنَّ الإن�ساَن بعزمِه وهمته قادٌر 
-بعون اهلل تعالى- على التَّغلِب عليهما، فالوراثُة والبيئُة ل تعوقان الإن�ساَن عن اإ�سعاِد 
َب  حيح؛ لذا عليك اأَلَّ تياأ�َص، ول ُتقطِّ حياته اإذا ُمِنَح اْلهمَة وقوَة الإرادِة والتفكيَر ال�سَّ
ْع اأفقك، واعتقْد اأنَّ اهلل تعالى لن يحرمك اْلخيَر في م�ستقبلك، فاعتقادك  وجهك، وو�سِّ
مٌّ قاتٌل ُي�سني الإن�ساَن حتى ُيميته وي�سعف  اأَْن ل م�ستقبل لَك ول اأمل في حياتك هما �سُ
اإيمانه، ول تتعلْل باأنك ل�سَت نابغًة، َفاْلعالُم ل يحتاُج اإلى النَّوابِغ وحدهم، والنَّجاح لي�ص 

مق�سوًرا عليهم.
 اإنَّ كثيًرا ِمن ال�سباِب يعتقدون اأنَّ هناك َمْن ُمِنحوا قدرًة على التَّفوِق من غير جهٍد، 

وعلى الإتياِن ِباْلعجائِب ِمْن غير م�سقٍة، وهذِه اأفكار عائقٌة عن العمِل والنَّجاِح.
 وخير و�سيلة ِللَّحاِق بركب النجاح في الحياِة اأْن يكون ِلْل�سباِب مثٌل اأعلى َيطمُح اإليه، 
اأحد  باأن يكون  اإليه  الو�سوِل  واللَّبيُب من ي�سعه دائًما ن�سَب عينيه، وي�سعى دائًما في 
مثله  المال وحده  اأن يكون  ال�سالحين، ل  عاة  الدُّ اأو  الأمناء  التُّجار  اأو  العظماء  العلماء 
ِللَّذيَن يبحثون عن  الذي ين�سده، ولو من طريِق التحايِل والمكِر، فتلك و�سيلة حقيرة 
دِق في  بِل وال�سِّ ا، فما النَّجاح اْلحقُّ اإلَّ ِبالنُّ �ص عليها حقير اأي�سً النجاح، والنجاح الموؤ�سَّ

العمل والأمانة في النف�ص.
بنف�سك  الثقة  وبعد  اإليه،  ِلْلو�سوِل  وتعمل  تن�سده  اأعلى  مثٌل  لك  يكون  اأن   وبعد 
التجربة  اأرتنا  وقد  ِلْلعقِل.  دواء  خير  فالبت�سام  ِلْلحياِة،  تبت�سم  اأن  اْجتهد  واحترامها، 
اأن الفرحين الم�ستب�سرين البا�سمين للحياة خير النا�ص �سحًة، واأقدرهم على الجدِّ في 
العمِل، واأقربهم اإلى النجاِح. ومن اأكبِر النِّعم على الإن�ساِن اأْن يعتاَد النظَر اإلى الجانب 

الم�سرق في الحياة ل الجانب المظلم منها، فل تنظْر ِلْلحياِة نظرة معتمة.
 اإنَّ تو�سيع اأفقك، وثقتك بنف�سك، ثم تفاوؤلك وابت�سامك هي الخيوط التي يجب اأن 

تن�سج منها حياتك، اإنك اإن فعلَت كان ذلك خيًرا لك ولوطنك.
 كتاب )في�س اخلاطر( بت�شرف الأحمد اأمني اإبراهيم الطّباخ، اأديـب ومـفكر وموؤّرخ وكاتب م�شري.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ِلَمْن َتْبَت�ِسُم الَحَياُة؟!
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اأ�صارك من بجواري؛ الأكمل الفراغات في ال�صكل االآتي: 

اأقراأ الن�ص قراءة �صامتة مع مراعاة مهاراتها لمدة ثالث دقائق. 

........ ........ ........ م

ع ........ ........ ........ ........ ا

........ ب ........ ........

........

........ ........ ر ........

........

ب( معكو�سة مرادف )ُن�سْ

مرادف )متفّوق( مرادف )المكر(

مرادف )تقطب(

�سد )تياأ�ص(

ـــُة التَّْنمَيـــُة الِقَرائيَّ

اأواًل

أ م ا

ا د خ ل

س ع ت

و ج ت
ع
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اأ�صل الكلمات في مجموعة )اأ( بما ينا�صب معناها في مجموعة )ب(. 

قال الكاتب: فاعتقادك اأَْن ال م�صتقبل لَك وال اأمل في حياتك هما �ُصمٌّ قاتٌل 
ُي�صني االإن�صاَن حتى ُيميته.

          ونقول: الح�صد ي�صني قلب الح�صود حتى يميته كمًدا وح�صرة. 

          فما معنى: ي�صني؟ ........................................

اأقراأ الجملتين واأالحظ الموا�صع التي ا�صُتخِدم فيها التركيب الملّون فيما 
ياأتي:

- يكون لل�ساب مثل اأعلى ي�سعه دائًما ن�سب عينيه.
- الطالبة املجدة ت�سع النجاح دائًما ن�سب عينيها.

اأمالأ الفراغ االآتي على غرار ما �صبق: 

اجلندي املنا�سل................................................حماية.............................................دائًما
  ........................................

الطبيبة احلاذقة............................................................................................

نيًا
ثا

لًثا
ثا

بعًا
را

م�ًصا
خا

الحقير

معتمة

املثل

باأ

مظلمة

الذليل

القدوة

م�سرقة

۱

۲

۳

۱

۲

۳

یمرض، یتعب

الوطنیضع
نصب عینیھ

یضع شفاء المریض نصب عینیھ
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متى يكون االإن�صاُن قادًرا على التغّلب على معوقات الوراثة والبيئة؟

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

اأ�صارك َمْن بجواري؛ الأحّدد االأفكار العائقة عن العمل والنجاح، كما يراها 
الكاتب.

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

"ال اأن يكون المال وحده مثله الذي ين�صده ولو من طريق التحايل والمكر، 
�ص عليها  فتلك و�صيلة حقيرة للَّذين يبحثون عن النجاح، والنجاح الموؤ�صَّ
ا، فما النجاح الحق اإالَّ بالنبل وال�صدق في العمل واالأمانة في  حقير اأي�صً

النف�ص."

ف اأحدهما. 1. اأحّدد ق�صمي النجاح في نظر الكاتب، واأعرِّ

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

2. ما خير و�صيلة للنجاح في الحياة في نظر الكاتب؟

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

ما فائدة االبت�صام في الحياة كما يراها الكاتب؟

.................................................................................................................................................. 
اأواًل

نيًا
ثا

لًثا
ثا

بعًا
را

إذا استعان با� وكان ذا عزیمة قویة وھمة عالیة

الیأس وتقطیب الوجھ وعدم االطالع والتعلل باألعذار واالعتقاد أن ھناك 
من منحوا التفوق من غیر جھد

النجاح الحق: ھو الذي صاحبھ إلى نجاحھ نبلھ في خلقھ وصدقھ وأمانتھ

خیر وسیلة للنجاح أن یكون للشاب مثل أعلى یطمح إلیھ ویضعھ دائماً نصب عینیھ

خیر وسیلة للنجاح، أن یكون للشاب مثل أعلى یطمح إلیھ ویضعھ، 
دائماً نصب عینیھ
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للو�صول اإلى عنوان منا�صب للن�ص غير ما ذكر اأتبع الخطوات االآتية:

في  واأدّونها  ال�صابق،  للن�ص  العناوين  من  عدد  اأكبر  اأقترح  االأولى:  الخطوة   .1

الم�صتطيل االآتي:

في  واأدّونها  العناوين،  اأجمل  لح�صر  بجواري؛  ومن  اأتعاون  الثانية:  الخطوة   .2
الفراغ االآتي:

3. الخطوة الثالثة: اأتعاون مع مجموعتي للو�صول اإلى العنوان المنا�صب، واأدّونه 
في ال�صكل االآتي:

اأواًل

العناوين المقترحة

ح�صر العناوين المنا�صبة

العـنـوان المنا�صب

من �صمات العنوان الجيد:

االإثارة، الو�صوح، ال�صدق، 

االإيـــجـــــاز، الــتـــــعبيــر 

عـــــن م�صمون الن�ص.

ة عوامل النجاح في الحیا
ك كیف تنجح في حیات

الحیاة السعیدة - مقومات

رادة علو الھمة وقوة اإل
م ابتس

ال تیأس

ال تیأس
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اإليه،  َيطمُح  اأعلى  مثٌل  لل�صباِب  يكون  اأْن  الحياِة  في  للنجاح  و�صيلة  وخير 
اأحد  يكون  باأن  اإليه  الو�صوِل  في  دائًما  وي�صعى  عينيه،  ن�صَب  دائًما  وي�صعه 

عاة ال�صلحاء.  العلماء العظماء اأو التجار االأمناء اأو الدُّ

- اأنت حكم بين �صابين اأحدهما: َمَثُلُه كاتب م�صهور، واالآخر َمَثُلُه طبيب بارع، فاأنت 

مع من؟ ولماذا؟ 

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

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

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

  1.  اأ�صارك من بجواري؛ الأمالأ الفراغات في الجدول االآتي:

نيًا
ثا

لًثا
ثا

و�صائل النجاح كما نراهاو�صائل النجاح كما يراها الكاتب

�سعة الطلع

التفاوؤل

أختار مثلي األعلى على حسب ماذا أرید أن أصبح في المستقبل

توسیع األفق
الھمة وقوة اإلرادة

التفكیر الصحیح

بذل الجھد
اتخاذ مثل أعلى

النبل والصدق واألمانة

https://hulul.online/


72

ية
ماع

جت
اال

اة 
حي

ال
ية

ماع
جت

اال
اة 

حي
ال

٤

اأهميتها،  وترتيبها ح�صب  النجاح،  و�صائل  بع�ص  اأتعاون مع مجموعتي لجمع    .2
م�صتخدًما ال�صكل االآتي: 

اأقراأ المقطع االآتي قراءة جهرية �صليمة:

كلُّ اإن�ساٍن في هذِه الحياِة قادٌر -اإلى حدٍّ ما- اأْن يجعل حياَته فقيرًة اأو غنيًَّة، 
با�سمًة اأو عاب�سًة... نعم اإِنَّ ِلْلوراثِة والبيئِة دخًل في حياته، ولكنَّ الإن�ساَن بعزمِه 
تعوقان  ل  والبيئُة  فالوراثُة  عليهما،  التَّغلِب  على  تعالى-  اهلل  -بعون  قادر  وهمته 
حيح؛ لذا عليك  الإن�سان عن اإ�سعاِد حياته اإذا ُمِنَح اْلهمَة وقوَة الإرادِة والتفكيَر ال�سَّ
ْع اأفقك، واعتقْد اأنَّ اهلل تعالى لن يحرمك اْلخير  ْب وجهك، وو�سِّ اأَلَّ تياأ�ْص، ول ُتقطِّ

في م�ستقبلك.

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�صتثمر

االستعانة با�

التعاون
سعة االطالع

الصبر والمثابرة
التخطیط الجید

الجد والنشاط
التفاؤل

الصدق واألمانة
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اأ�صتخدم مخطط هيكل ال�صمكة؛ الألخ�ص اأفكار الن�ص المهمة كما لخ�صها 
الكاتب في فقرته االأخيرة.

اأبحُث في واحد مما يلي:

1. ك�صف الن�ّص عن بع�ص و�صائل النجاح في الحياة، اأعود اإلى بع�ص م�صادر 

المعرفة، واأكتب عن واحدة من تلك الو�صائل.

عن  واأ�صاألها  حياتها،  في  نجحت  اأنها  اأرى  �صخ�صية  مع  حواًرا  اأجري   .2

االأ�صباب التي اأدت اإلى نجاحها.

3. اأكتُب تاأّمالتي حول و�صائل النجاح في الحياة.

لمن تبت�صم 
الحياة؟

....................التفاوؤل

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

سعة االطالع

الثقة بالنفسالقدوة الحسنة

النجاح
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- البت�سام هَو خير دواء ِلْلعقِل.
- اإنَّ تو�سيع اأفقك، وتحديد مثلك عالًيا هَي الخيوط التي يجب اأن تن�سج 

منها حياتك.
- اإن البا�سمين للحياة ُهْم خير النا�ص �سحًة.

- نحن نرى ِلْلوراثِة والبيئِة دخًل في حياة الإن�سان.
- اإّياَك ن�ستعين.

- هل اأنت باحث عن النجاح؟

- الإن�ساُن بعزمِه وهمتِه قادر - بعون اهلل - على التَّغلِب عليهما.
- فالوراثُة والبيئُة ل تعوقان الإن�سان عن اإ�سعاِد حياته.

- وبعد الثقة بنف�سَك واحترامها، اْجتهد اأن تبت�سم ِلْلحياِة.
- ال�سدُق في العمل �سبيل الذين يرغبون في النجاِح.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ال�صنف اللغوي 
الـ�صــــمــائـــــر

الدرو�ص اللغوية

اأ

ب

أضمَر الشيء بمعنى: َسَتره 
وأخفاه.

لذلك سميت الضمائر 
بهذا االسم ألنَّه ُيضمر 
تحتها االسم الصريح،  

فإذا قلت: )أنَت( فإنك 
تضمر االسم الصريح 

للمخاَطب.

اأتذكر اأّن
ال�سمير من اأنواع 

المعرفة، وال�سمائر 
كلها مبنية
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1  هل ُيق�سد بكلمة )هو( �سيء بعينه؟

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

2  ماذا ن�سمي ال�سم الذي يدل على �سيء اأو �سخ�ص بعينه؟
....................................................................................................................................

3  حين نقول)اأنا، نحن، اأنت، هَو، هَي، هم( ماذا ن�سمي هذه الألفاظ؟

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

ُد ال�سمائَر الواردة في المجموعة )اأ(. 4  اأُحدِّ

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

5  اأُ�سنُِّف ال�سمائر في الجدول الآتي:

٦  هل ات�سلت تلك ال�سمائر بكلمة قبلها؟ اإذن، ماذا ن�سميها؟

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

٧  ما الفرق بني ال�سمري )هَو( يف املجموعة الأوىل، وال�سمري )الهاء( 
يف املجموعة  الثانية؟

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

٨  ماذا ن�سمي ال�سمري اإذا ات�سل مبا قبله؟

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

٩  الألف والواو يف )تعوقان، يرغبون( علَم يعودان؟  

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

1٠  اأين الفاعل يف كلٍّ من )اجتهْد، تبت�سم(؟

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

�سمائر الغائب �سمائر املخاطب �سمائر املتكلم
................................................. ................................... .............................................

................................................. اإّيَاك .............................................

اأواًل

نعم، یقصد بھا شيء یعنیھ

نسمیھ معرفة

ضمائر المتكلم

تتضمن الضمائر التالیة: ( ھو، ھي، ھم؛ نحن؛ إیاك؛ أنت)

ھو، ھيأنتنحن
ھم

األول لم یتصل بكلمة قبلھ ؛ بینما الثاني (الھاء) اتصل بما قبلھ

ضمیر متصل

ال، ضمائر منفصلة

األلف في (تعوقان) تعود على (الوراثة والبیئة) والواو في (یبحثون) تعود على االسم 
الموصول (الذین)

فاعلھما ضمیر مستتر تقدیره أنت

https://hulul.online/


76

ية
ماع

جت
اال

اة 
حي

ال
ية

ماع
جت

اال
اة 

حي
ال

٤

ال�سمــيــر: ا�شم معرفة، يدّل عــلــى مـتـكـلِّـم اأو مخــاطــــٍب اأو غـائـٍب. وال�سمائــر نوعان:
1. بارزة وتنق�صم اإلى: �شمائر منف�شلة، و�شمائر مت�شلة. وياأتي منهما: )المتكلم والمخاطب والغائب(

ر للـمـتكـلــــم  ــا تــقــدَّ 2. �صمائر م�صتترة:  ) وجوًبا اأو جواًزا( ال تظهر فـي الكتــابـة وال فــي النطــق، واإنـــمَّ

اأو للمخاطب اأو للغائب.

1- اأ�صنِّف ال�صمائر في الجمل االآتية اإلى متَّ�صلة ومنف�صلة وم�صتترة:

ي كلَّ �صمير. 2- اأُكمل الفراغات االآتية ب�صمائر مت�صلة منا�صبة، ثمَّ اأُ�صمِّ

ال�شمير الم�شتتر وتقديره ال�شمير المنف�شل ال�شمير المت�شل العبارات

............................ ...................... ...................... 1- ال تنظْر للحياة نظرة معتمة.

............................ ...................... ...................... 2- ال تعلِّل باأنك ل�شت نابغة.

............................ ...................... ......................
ب  3- عليك اأالَّ تياأ�س، وال ُتقطَّ

ع اأفقك. وجهك، وو�شِّ

............................ ...................... ......................
4- اعتقْد اأنَّ اهلل لن يحرمك 

الخير في م�شتقبلك.

............................ ...................... ...................... 5- اأنت قادٌر على التفوق.

نوعه ال�شمير المت�شل العبارات

................. ..................... 1- الب�شمة ال تكلِّف �شيًئا، ولكنـ ................ تعطي الكثير.

................. .....................
2- يا اأبنائي: ال تهتمـ ........... باالأ�شياء التي تعجز........... عن 

اأدائها، واأم�شوا الوقت في تح�شين ما ت�شتطيعون عملـ...

................. .....................
3- ال يمكن الإن�شان اأن ي�شتمد ال�شعادة اإاّل ِمن اهلل ثم

ِمن نْف�شــ ........... 
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ل م�صتر�صًدا بال�صمير بين القو�صين، واأغيُِّر ما يلزم. اأُحوِّ

عليكما اأاّل تياأ�شا. عليك اأاّل تياأ�س )اأنتما(
اجتهد اأن تبت�شم للحياة )اأنتن(

ب وجهك )اأنتم( ال تقطِّ
ثق بنف�شك وتفاءل )اأنتما(

ال تنظر اإلى الحياة نظرة معتمة )اأنِت(
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پ    پ  پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  قال 
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ{ ]الأحقاف: 15[

ما حق والدتي علّي؟
ما ثمار ِبرُّ الأم؟

تاأتــلُق بالـُحـــبِّ  �سـمعًة  يــا  ـــاُه   اأُمَّ
دمي رفاَت  ُتحيي  ب�سمًة  يا  اُه  اأُمَّ
داجيٍة العمِر  ليالي  من  ليلٍة  كم 
وكم �سكبِت ُدُموَع ال�سوِق �ساخنًة
قافيِتي طهِر  في  �سمخت  نخلًة  يا 
ُمبتهًل القلُب  اإليك  يعوُد  َمْن  يا 
َيركُبها الأحلَم  لُه  َفُت�سرجيَن 
اُه قد باَن �سعِفي وا�ستداَر َفِمي اأُمَّ
ماذا �ساأكتُب عن نهِر الَحَناِن وهل
َبْل كيَف اأُوِفيِك ما قّدمِت من كرٍم
ُمعتذًرا جاَء  فوؤاِدي  هذا  اُه  اأُمَّ
َبذلْت َردَّ ما  لم ي�ستطْع بعَد ُجهٍد 
له ال�سياُء  اأنِت  الذي  الفوؤاُد  لِك 

تحترُق وهَي  حياتي  ت�سيَء  لكي 
اإذا ا�ستبّدت بِه الأحزاُن والُحَرُق
الأرُق عيَنك  وي�سني  عيني  تنام 
مدى غيابي، واأدمى طرَفك الأفُق
طبُق هاج�سي  ِلمعاِني  وعطُفها 
ي�ستلهُم الر�سَد اإن �سّلْت به الطرُق
ينطلُق العلياِء  قمِم  اإلى  ْوًقا  �سَ
رى به الَفرُق عن ِقبلِة الّنطِق وا�سَت�سْ
عوِري َنحَوِك الورُق؟ ُيطيُق حمَل �سُ
األُق؟ لُه  حبٍّ  ومن  حناٍن  ومن 
عن عجِزه يحتِويِه الخوُف والقلُق
فُق ال�سَّ َعْزِمه  ِمْن  دنا  اِك حتى  َكفَّ
لِك الم�ساِعُر والأنفا�ُص والَحَدُق

رابط الدرس الرقمي
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ال�ّسْمَعة

التهيئة:

اأ�صتظهر الن�ص كاماًل.
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اأتعرُف ال�صاعَر.

الباحة  مبنطقة  َمة  الِق�سْ قرية  يف  ولد  �ساعر،  الزهراين،  حممد  بن  ح�سن 
اأم  جامعة  من  اجلامعية  ال�سهادة  على  ح�سل  )1961م(.  1381هـ  عام 
معلًما يف عدد  تخ�س�ص )اجلغرافيا(، وعمل  املكرمة يف  مكة  القرى يف 
جائزة  على  وح�سل  الق�سمة.  ملتو�سطة  مديًرا  ثم  الباحة،  مدار�ص  من 
امل�ساعر(،  )في�ص  ال�سعرية  جمموعته  عن  1412هـ  عام  الثقافية  اأبها 
الأدبي، واأ�سدر ثماين جمموعات  الباحة  نادي  اإدارة  تراأ�ص جمل�ص  وقد 
الأ�سجان(.  و)�سدى  امل�ساعر(  و)في�ص  احلب(  )اأنت  منها:  �سعرية، 

اأ�صُع عالمة )✓( عند االإجابات ال�صحيحة.

1. اأبيات الق�صيدة ُتعدُّ من �صعر: 

الحكمة الفخر    الو�سف   
2. الكلمة االأكثر تكراًرا في الن�ص هي:

ُحبُّ ال�سمعة    اأماه   
3. الغر�ص من تكرارها:

ذ التلذُّ لفت النتباه   التوكيد   
4. جاءت العاطفة في االأبيات: 

حزينة �سادقة    مفتعلة   

اأواًل
نيًا

ثا

https://hulul.online/
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   اأبحث في القامو�ص عن معنى ما ياأتي: 

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

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

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

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

اأختار المعنى المنا�صب الذي تدل عليه الكلمة من جملة معاٍن 
وردت في القامو�ص بو�صع عالمة )✓( داخل المربع:

ُل الكلمة بمعناها فيما ياأتي: اأ�صِ

الـــــــمـــــعــــانــــي الكلمة
ا�ستبدت انفردت ظلمت تفرقت
الَفَرق الف�سل بني �سيئني الهجر اخلوف

الحَدق  الإحاطة بال�سيء النظر اإلى ال�سيء  ال�سواد داخل العين

اأواًل

نيًا
ثا

لًثا
ثا

البريق

ارتفعت

الحطام

�صمخت

الرفات

االألـق

داجيةا�ست�سرى

۱

۱ ۲

۲

۳

۳

ر انتش
ظم تعا
م تفاق

كثر

مظلمة
سابغة

https://hulul.online/
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لالأم مكانة عظيمة في نفو�ص اأبنائها، وقد عّبر ال�صاعر عن م�صاعره تجاهها. 

على �صوء فهمي للق�صيدة، اأجيب عن االأ�صئلة االآتية:
1.  لماذا اأطلق ال�صاعر ا�صم )ال�صمعة( على ق�صيدته؟ 

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

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

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

2.  ما مكانة االأم في االإ�صالم؟
...........................................................................................................................................

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

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

دها. 3.  و�صف ال�صاعر االأم بعدة اأو�صاف، اأُعدِّ
..........................................................................................................................................

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

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

4.  بذلت االأم الكثير من الت�صحيات من اأجل اأبنائها، اأذكُر بع�ص ما ورد في الن�ص.
..........................................................................................................................................

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

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

5.  ما الت�صاوؤل الذي حّير ال�صاعر في البيت التا�صع؟
..........................................................................................................................................

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

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

كّرر ال�صاعر )كم( في البيتين الثالث والرابع، ما الغر�ص من ذلك؟
...........................................................................................................................................

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

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

اأواًل
نيًا

ثا

ألن قصیدتھ تتحدث عن األم التي شبھھا الشاعر بالشمعة التي 
تحترق لتضيء لغیرھا فاألم تتعب وتفني عمرھا في رعایة أوالدھا

لألم مكانة عظیمة في اإلسالم حیث أمر هللا بحق الوالدین بعد األمر بحقھ في أكثر من 
آیة كقولھ تعالى: "واعبدوا هللا وال تشركوا بھ شیئاً وبالوالدین إحساناً" وأخبر النبي 
السائل أن أمھ ھي أحق الناس بحسن صحبتھ وفي اإلسالم: عقوق الوالدین من أكبر 

الكبائر
وصفھا بأنھا شمعة تبرق بالحب وتضيء حیاتھ وأنھا بسمة تخفف أحزانھ 

وحرقھ وأنھا نخلة ارتفعت في أبیاتھ وأنھا نھر الحنان ووصفھا بالكرم 
والضیاء لفؤاده

تفني األم عمرھا في رعایة أوالدھا وتسھر اللیالي على راحتھم وتخفف آالمھم 
وأحزانھم وتوجھھم وتبعث فیھم األمل وتبذل لھم كل ما تستطیع بكرم وحنان 

ومحبة

ماذا سیكتب عن أمھ نھر الحنان وكیف یمكن أن یتحمل الورق شعوره 
؟ نحوھا

الداللة على الكثرة: كثرة اللیالي التي سھرتھا األم على راحة 
أوالدھا وكثرة الدموع التي سكبتھا شوقاً إلى أوالدھا إذا غابوا 

عنھا

https://hulul.online/
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ُن االأبيات الدالة على المعاني االآتية: اأدوِّ

1.  �صدة �صوق االأم الأبنائها عند غيابهم.
..........................................................................................................................................

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

2.  عدم ا�صتطاعة االإن�صان رد معروف االأم مهما فعل.
..........................................................................................................................................

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

لًثا
ثا

وكم سكبت دموع الشوق ساخنة      مدى غیابي وأدمى طرفك األفق

أماه ھذا فؤادي جاء معتذراً *** عن عجزه یحتویھ الخوف والقلق
لم یستطع بعد جھد رد ما بذلت*** كفاك حتى دنا من عزمھ الشفق

https://hulul.online/
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1.  اأكثر ال�صاعر من ا�صتخدام اأ�صلوب النداء في الق�صيدة، ما اأثر ذلك في المعنى؟

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

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

2.  �صور ال�صاعر في البيتين ال�صاد�ص وال�صابع دور االأم في و�صول اأبنائها للقمة، 
اأ�صرح ال�صورة الفنية.

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

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

 اأّي التعبيرين االآتيين اأجمل؟ مع التعليل:

� ماذا �ساأكتب عن نهر الحنان؟     � ماذا �ساأكتب عن الحنان؟ 
...........................................................................................................................................

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

 اأمالأ الجدول االآتي بالتعبيرات المطلوبة على غرار المثال:

التعبريات اخليالّيةالتعبريات احلقيقية
اأماه يا ب�سمة تحيي رفات دميتنام عيني وي�سني عينك الأرق

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

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

اأواًل

نيًا
ثا

• اأن�شد الن�س اإن�شاًدا معبًرا.

لًثا
ثا

یدل على شدة محبتھ ألمھ وامتنانھ لھا

یصف الشاعر األم بأنھا مالذ ألوالدھا یعودون إلیھا إذا ضلت بھم الطرق 
فترشدھم وتبعث فیھم األمل وتوقظ أحالمھم وتشوقھم لالنطالق إلى القمم 

وصور الشاعر األحالم فرساً یركب لالنطالق إلى القمم

"ماذا أكتب عن نھر الحنان" ألنھ یدل على عظم حنان األم

وكم سكبت دموع الشوق ساخنة
بل كیف أوفیك ما قدمت من كرم

أماه یا شمعة بالحب تأتلق
یا نخلة شمخت في ظھر قافیتي

https://hulul.online/
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ب�سفاِتهم  تت�سُف  م  وجل�ساُتُهُ مجتمُعُهم  مجتمِعنا،  عن  يختلُف  اآبائنا  مجتمُع 
ع�سِرنا،  وبظروِف  ب�سفاِتنا،  تت�سُف  وجل�ساُتنا  ومجتمعاُتنا  وظروِفِه،  وبع�سِرهم 
بحكِم  مقاًما  اأعلهم  ا  �سنًّ اأكبُرهم  وال�سمُت،  الهدوُء  جل�ساتِهم  �سفاِت  اأبرُز 
يطرُح   ، ال�سفِّ في  يتقدُم  ليوم  عقَله  ويعدُّ  ويه�سُم،  ي�ستمُع  و�سغيُرهم  ِة،  الِجْل�سَ
اأحُدهم المو�سوَع، فيتناوُله عارفوه باخت�ساٍر، ثّم يخيُم ال�سمُت، وفتراُت ال�سمِت 

اأطوُل من فتراِت الحديِث.
بمجتمِع  َبٍه  �سَ اأقرُب  نا  مجال�سُ وال�سجيُج،  َلُف  ال�سَّ نا  مجال�سِ �سفاِت  واأبرُز 
)ع�سافير التينة(، يطاأ ال�سوُت ال�سوَت وتعلو الكلمُة الكلمَة، وي�سيُع في المعمعِة 
�سوُت الكبيِر في �سوِت ال�سغيِر، ويت�سعُب الحديُث، وُيبداأ في مو�سوعاٍت �ستى، 
الإ�ساعاُت  ُد  وُتوؤكَّ ا  َحْد�سً الأموُر  وتقاُل  ِة،  الَجْل�سَ في  واحٌد  مو�سوٌع  ُينهى  ول 

تبرًعا، وُتفَهُم الأموُر على غيِر مقا�سِدها.
ويدخُل اآباوؤنا اإلى المجل�ِص الممتلئ بالأفراِد، في�سلُم الداخُل بكلمِة ال�سلِم، 
ويرُد الجال�سون، ل يقوُم اأحٌد، ول يتحرُك اأحٌد، ول ُتقطُع كلمُة المتحدِث، اإل 
نِة، وتنتهي الَجْل�سُة ، فين�سحُب الأفراُد بهدوٍء، ليكاُد  بما ي�سمُح به ردُّ �سلِم ال�سُّ

يفطُن لأحٍد من المغادرين.
واحًدا  في�سافُحهم  الجال�سون،  له  ويقوُم  اإليها  الداخُل  فيدخُل  نا،  مجال�سُ اأما 
واحًدا، ولي�ص قليًل ما يحدُث اأنهم  قبل اأن تتكامَل جل�سُتهم، بعد هذا ال�سلِم، 

عبدالعزيز اخلويطر من »حطب الليل« ط 3، 1425هـ، ُيعدُّ عميد الوزراء ال�شعوديني ورجل دولة و�شيا�شيًّا حمنًكا.

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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يدخُل عليهم اآخر، فيقُف المجل�ُص باأجمِعِه على قدميِه مرًة اأخرى، وتعوُد ال�سورُة 
من جديٍد وتعاُد بعد هذا مراٍت.

مظهٌر اأ�سبَح ماألوًفا لنا، اعتدنا عليه، بل نتطلُع اإليه، ننكُر غيَره، فل حديث 
اأو متورم  بيننا ثقيُل الج�سِم،  معه مت�سٌل، ولراحَة  فيه ول طماأنينَة، ولو كان 

نِّ فاإنه يتوقُع منه هذا القياُم، وهذا الجلو�ُص. المفا�سِل، اأو المتقدُم في ال�سِّ
اآباوؤنا  راأى  ولو  اأجمَدُه!  وما  اأثقَلُه!  ما  لقالوا  اآبائنا  مجتمَع  نا  بع�سُ راأى  ولو 

مجتمَعنا قالوا ما اأ�سفَهُه واأ�سمَجُه، اأما اأنا فمع اآبائي في راأِيهم... ول َعَجب!  

https://hulul.online/
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خريطة معرفية لن�ص و�سفي

 مو�سوف رئي�ص مو�سوف رئي�ص

 مو�سوف فرعي مو�سوف فرعي

مجتمعان

مجالسنامجالس آبائنا

الھدوء والصمت

انسحاب األفراد بھدوء

دخول المجالس ببساطة

االختصار

احترام الكبیر

الصخب والضجیج

قیام الجمیع للدخل

اإلشاعات وسوء الفھم

تشعب الحدیث

تداخل األصوات

https://hulul.online/
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اأتــــدربنموذج اختبار )4(
ي المهاراِت القرائيََّة والمعرفّيَة، واأ�صعى  في نموذِج االختباِر حتى اأُنمِّ

اإلى توظيفها في الحياِة اليوميَِّة، وتوجيهها نحو اكت�صاِب الخبراِت 

ا يزيُد من ُفر�ِص التَّعلُِّم مدى الحياة. وتو�صيِع المدارِك؛ ممَّ

اأنا طالٌب ُمَعدٌّ للحياة، وُمناِف�ٌص عالميًّا.

من�سة العمل التطوعي ❋
د روح التكافل االجتماعي، وهو �ِصمة للمجتمعات  ُيعدُّ العمل التطوعيُّ من الخدمات االإن�صانية التي تج�صِّ

الحيوية، وفر�صة لتفعيل طاقات جميع اأفراد المجتمع، كما اأنه ي�صهم في بثِّ روح التوادِّ والتعاون بين النا�ص، 

حيث يقدم المتطوع جزًءا من عطائه وخبراته الأنا�ص عاجزين عن اأداء تلك االأعمال اأو دفع تكاليفها. 

وللعمل التطوعي مجاالت عديدة، تمتد من االأعمال الب�صيطة كالم�صاعدة في نظافة المنازل و�صيانتها 

وترميمها، حتى االأعماِل التي تتطلب معرفة وخبرة كبيرة كاإجراء عمليات طبية جراحية اأو اأعمال االإنقاذ 

من الغرق والحرائق وغيرها.

العربية  المملكة  روؤيــة  الأهــداف  وتحقيًقا  الحيوية،  المجتمعات  في  التطوعيِّ  العمل  الأهمية  ونظًرا 

ال�صعودية 2030؛ فقد اأطلقت وزارة الموارد الب�صرية والتنمية االجتماعية في �صهر �صعبان من عام 1441هـ 

)المن�صة الوطنية للعمل التطوعي(، التي ت�صتهدف ن�صر ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، وتحقيق اأحد 

�صاعة تطوعية، مع  واإلــى خم�صين مليون  اإلى مليون متطوع  الو�صول  المتمثل في  المملكة  روؤيــة  اأهــداف 

اأثر اجتماعي واقت�صادي...، ومن خالل المن�صة يجري التخطيط  توفير فر�ص تطوعية تخ�ص�صية ذات 

ع االأعمال  لالأعمال التطوعية، والت�صجيل والم�صاركة فيها، وتنظيمها وتوثيقها...، حيث يختار كلُّ متطوِّ

المتاحة التي يرغب الم�صاركة فيها بما يتوافق مع قدراته وموؤهالته. 

الذي  االأخالقي للمتطوع،  الميثاق  اعتمادها على  التطوعي  الوطنية للعمل  المن�صة  اأهم مزايا  ومن 

اأيِّ  اإف�صاء  وعــدم  االأعــمــال  ــة  و�ــِصــريَّ والموثوقية،  واالأخـــالق  القيم  منها:  وح�صا�صة،  مهمة  عنا�صر  ي�صمل 

ل الم�صوؤولية، واالأمانة في تنفيذ االأعمال المطلوبة، وتقديم الدعم بجودة  معلومات ُيوؤتمن عليها، وتحمُّ

الخدمات  تقديم  اأثناء  التعامل  في  والم�صاواة  الم�صالح،  ت�صارب  وعدم  بمهنية،  والعمل  عاليتين،  وكفاءة 

االإعاقة  اأو  الدين  اأو  الجن�صية  اأو  ال�صن  اأو  الجن�ص  اأو  اللون  اأو  الِعرق  اأ�صا�ص  التمييز على  بعدم  التطوعية 

، ُثــمَّ اأُجـيــُب: ــ�صَّ اأقــراأُ الـنَّ
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الج�صدية اأو العقلية. ومن خالل المن�صة يمكن التحقق االآمن من معلومات المتطوعين، ومعرفة موؤ�صرات 

م  االأداء بكل �صفافية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني والجهات الوطنية االأخرى. كما تقدِّ

المن�صة دورات تدريبية في كافة التخ�ص�صات المطلوبة للتطوع، مع احتوائها على من�صة تفاعلية للفر�ص 

التطوعية ُتمكِّن المتطوعين من االإ�صهام في �صناعتها وتطوير االأفكار المتعلقة بها.

ع القيام بها، ت�صله تنبيهات  وبعد الت�صجيل في المن�صة واختيار االأعمال المنا�صبة التي ي�صتطيع المتطوِّ

لكل عمل قادم يتوافق مع اختياراته، �صواء من حيث التخ�ص�ص اأو المكان اأو الزمان اأو اأوقات العمل، كما 

وبعد  والمجاالت،  التخ�ص�صات  المتطوعين في جميع  والطلب على  المجدَولة،  االأعمال  ح  ت�صفُّ ي�صتطيع 

الم�صاركة ت�صله �صهادة االإنجاز والم�صاركة في التطوع، مع ربط عدد مرات االإ�صهامات التطوعية و�صاعاتها 

بنظام )اأب�صر(؛ مما ينعك�ص على ال�صيرة الذاتية للمتطّوع.

  �شحيفة مكة، الثالثاء - ٠5 مايو 2٠2٠، برج�س حمود الربج�س )بت�شرف(.
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 َقراأُت النَّ�صَّ ال�صابَق، و�صاأُجيُب َعِن االأ�صئلِة االآتيِة:

 االأ�صئلة

ا باأهمية العمل التطوعي  5- كيف تقنع �صخ�صً
من خالل الن�ص ال�صابق؟

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

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

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

1- اأُطلقت )المن�صة الوطنية للعمل التطوعي( 
في عام:

1440 هـ.  اأ. 

1441هــ  ب. 

1442هـ.  ج. 

1443هـ.   د. 

6- )االأعمال التطوعية مح�صورة في 
مجاالت محددة(. بّين راأيك في هذه العبارة.

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

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

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

2- ت�صتهدف المن�صة الوطنية للعمل التطوعي 
الو�صول اإلى:

مليون متطوع.  اأ. 

مليوني متطوع.  ب. 

ع�صرة ماليين متطوع.  ج. 

خم�صين مليون متطوع.  د. 

٧- ما المنا�صب عند اختيار المجال التطوعي، 
اال�صتمرار في مجال واحد؟ اأم التنويع في كل 

مرة؟ مع التعليل.

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

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

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

ينتمي الن�ص اإلى المجال:  -3

ال�صحي.  اأ. 

ال�صيا�صي.  ب. 

االقت�صادي.  ج. 

االجتماعي.  د. 

٨- ما اأهم المعايير االأخالقية التي ينبغي 
عليك التزامها عند ممار�صتك العمل 

التطوعي؟

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

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

التطوع  مرات  عدد  توثيق  اأهمية  ما   -4
بالن�صبة  اأب�صر  بنظام  وربطها  و�صاعاتها 

؟ ع للمتطو

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

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