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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين ،وبعد؛
فقد جاء هذا الكتاب (لغتي الخالدة) لل�صف الثاني المتو�سط مت�سقًا مع وثيقة منهج اللغة العربية في خطوطها
العري�ضة ،ومنطلقًا من ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030الرامية �إلى تر�سيخ العمق العربي والإ�سالمي لبالدنا،
وتعزيز الهوية الوطنية من خالل غر�س المبادئ ،والقيم الوطنية ،والعناية باللغة العربية ،وتنمية الفخر بالإرث الثقافي
الذي تُعدُّ اللغة العربية المكوِّن الرئي�س فيه.
من �أجل ذلك �سعى الكتاب من خالل اللغة �إلى الإ�سهام في �إعداد الجيل المفكِّر المنتج القادر على توظيف الخبرات،
واالرتقاء �إلى الغايات ال�سامية المنبثقة من العقيدة الإ�سالمية ،وعلى الم�شاركة في تحقيق الريادة لهذا الوطن الغالي
في كل المجاالت؛ ا�ستجابة لتطلعات والة �أمرنا في �أن تكون بالدنا نموذجً ا ناجحً ا ،ورائدًا في العالم على جميع الأ�صعدة.
ويمكن �إجمال دواعي تطوير هذا الكتاب فيما يلي:
� .١ضرورة االهتمام بالجوانب ال�شخ�صية للمتعلّم؛ تحقيقًا لر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030التي تت�سق مع �أهداف
التربية ال�سليمة المنبثقة من تعاليم ديننا الإ�سالمي الحنيف ،التي تتخذ الإن�سان بقيمه ،وعقله ،ووجدانه ،وج�سمه،
واتجاهاته مو�ضوعًا لها ،وهدفًا مطلوبًا �إنما�ؤه.
 .٢تبني المدخل التكاملي في التعليم؛ الذي تترابط فيه �أجزاء الكل في منظومة واحدة ،وهو ما يتوافق مع طبيعة اللغة
ويعزز تعلّمها.
 .٣تطوّر المجتمع ال�سعودي المعا�صر ،و�سعيه �إلى تحقيق الريادة العالمية في المجاالت كافة؛ الثقافية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية.
 .٤التطوّر ال�سريع الذي ت�شهده تقنية المعلومات واالت�صاالت في مجاالت الحياة اليومية.
 .٥نتائج الدرا�سات والبحوث والتجارب التربوية التي �أكّدت �ضرورة تبنّي كفايات؛ قيمية �إ�سالمية ،ول�سانية ،ووطنية،
وثقافية تُمكّن المتعلّم من االندماج في الحياة والتعاي�ش مع المجتمع وح�سن التوا�صل ب�شكل �إيجابي.
�أما المبادئ التربوية التي ا�ستند الكتاب �إليها؛ فمن �أهمها:
 .1مبد�أ الوحدات :حيث ق�سم الكتاب �ست وحدات ،لكل وحدة مجالها (تقنيات ،ونوادر وقيم ،و�أعالم �سابقون ،وحب الوطن،
وق�ضايا ال�شباب ،والبيئة ال�صحية).
 .2مبد�أ التكامل :حيث ترتبط مكوّنات الوحدة الدرا�سيّة ومعارفها كافة بالمحور ومجاله وج ِّو ِه العام ،مع اتخاذ الن�ص
القرائي في العموم منطلقًا لتدري�س مهارات اللغة الأربع( :اال�ستماع ،والقراءة ،والتحدّث ،والكتابة) ،والدرو�س اللغوية:
(ال�صنف اللغوي ،والوظيفة النحوية ،والأ�سلوب اللغوي ،والر�سم الإمالئي ،والر�سم الكتابي).
 .3مبد�أ التعلم الذاتي :ويتجلّى في ال�سعي لتمكين الطالب من ا�ستعمال م�صادر المعرفة المتنوّعة وا�ستثمارها ا�ستثمارًا
�إيـجابيًّا ،واال�ستقالل ب�أنف�سهم في البحث والدرا�سة والتح�صيل.
 .4المبد�أ االت�صالي :يقوم على التعامل مع اللغة على �أنها عادات �سلوكيّة اجتماعيّة تتطور وتنمو في ظل المجتمع و�أفراده.
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وقد ن ُِّظمت كل وحدة درا�سية وفق الهيكلة الآتية:

هيكلية بناء الوحدة
ن�ص اال�ستماع

ن�ص
ن�ص
ن�ص
الفهم القرائي �إ�سرتاتيجية قراءة التحليل الأدبي

الرقم

التهيئة

�أمني لغتي

املحور

�أجيب

�أجيب

دليل الوحدة

مدخل الوحدة

الدرو�س اللغوية التوا�صل اللغوي الن�ص الإثرائي

�أكت�شف الن�ص

التوا�صل الكتابي

تدريبات من �أ�ستمع و�أحاكي

التوا�صل ال�شفهي

ور�شة عمل
خالل الن�ص

امل�ضامني

�أفكر

�أمني لغتي

الر�سم الإمالئي

الإجنازات

�أقر�أ

�أفهم و�أحلل

الر�سم الكتابي

�أتذوق

ال�صنف اللغوي

�ألقي

الأ�سلوب اللغوي
الوظيفة النحوية
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وختـ ـ ــامًا:
�إنن��ا ن�ؤمّ ��ل �أن يُ�س��هم ه��ذا الكت��اب ف��ي تعزيز �أوا�صر الـ��محبة بي��ن �أبنائنا وبناتنا ولغته��م العربية ،في�صبح��وا قادرين على
ا�ستخدامها على وجهها ال�صحيح.
ونعل��م عل��م اليقي��ن �أنّ �أه��داف ه��ذا الكت��اب ل��ن تتحق��ق �إال بتع��اون �إخوانن��ا و�أخواتن��ا م��ن المعلمي��ن والمعلم��ات والآب��اء
وال أمهات؛ ال�ستثمار �أن�شطته فيما يعود على فلذات �أكبادنا بالنفع والخير العميم �إن �شاء اهلل ،ومن �أجل تح�سين هذا
الكت��اب وتطوي��ره ف�إنن��ا نرج��و من الجميع التوا�صل ب�إبداء مالحظاتهم و�إر�ش��اداتهم و�أفكارهم� ،س��ائلين اهلل ع َّز وج َّل
�أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدارين.
واهلل ولي التوفيق
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مدخل الوحدة

١٢

٩٤

�أ�سامة بن زيد 

الوطنية الحقة

٢٠

98

�آيات من �سورة لقمان

قبلة الم�سلمين

٢٤

106

الأمير �سعود الفي�صل
-رحمه اهلل-

وطني

٣٦

119

العنوان �ص العنوان

عمر بن الخطاب 

يا بلدي الحرام

٣٩

123

�أ�سماء بنت �أبي بكر 
(ذات النطاقين)

حب الوطن

�ص

٨٨

176

الفهم القرائي

العنوان
�ص

ن�صو�ص الوحدة

�إ�ستراتيجية
قراءة

العنوان
�ص

التحليل
الأدبي
الإثرائي
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�ص

اال�ستماع

عنوان الوحدة

�أَ ْع َل ٌم َ�سا ِب ُقون

ُحـ ُّـب ال ـ َو َطـ ِـن

العنوان

رقم الوحدة

٣

٤

نموذج اختبار ()٣

نموذج اختبار ()٤

٩٠

178

العنوان

الدرو�س اللغوية

٨٢

171

العنوان

التوا�صل اللغوي

�إلقاء خطبة محفلية

�إبداء وجهة النظر وتحليل
الأحداث والتعليق عليها

�ص

الر�سم الإمالئي

٧٠

160

�ص

الر�سم الكتابي

تحويل ن�ص حواري �إلى ن�ص �سردي

كتابة ق�صة فنية ق�صيرة

�ص

ال�صنف اللغوي

٦٣

149

العنوان

الأ�سلوب اللغوي

المفعول به

المفعول المطلق

�ص

(�إ�ستراتيجية الكتابة)

٦٠

146

العنوان

(�إ�ستراتيجية التحدث)

التوكيد

التمني

�ص

الوظيفة
النحوية

٥٣

140

العنوان

التوا�صل الكتابي

الأفعال ال�صحيحة والمعتلة

الأفعال الخم�سة

�ص

التوا�صل ال�شفهي

٥١

137

العنوان

ر�سم الحروف
( �س� ,ش� ,ص� ,ض) بخط الرقعة

ر�سم الحرفين (ط ،ظ) منفردين
ومت�صلين بخط الرقعة

العنوان

�ص

٤٦

132

�ص

نموذج اختبار

الهمزة المتطرفة

ر�سم الهمزة الممدودة في �أول الكلمة
وفي و�سطها

9

٣

ا
ل
و
ح
د
ة
الثالثة

َ
�أ ْع َل ٌم َ�سا ِب ُقون

دليل الوحدة

الدرو�س اللغوية

�أتوقع مب�شيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن �أكون قاد ًرا على:
1.اكت�ساب اتجاهات وقيم مت�صلة بمجال الأعالم ال�سابقين.
2.اكت�ساب ر�صيد معرفي ولغوي ي�ؤهلني للتوا�صل ال�شفهي والكتابي حول مجال الأعالم ال�سابقين.
3.فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�سموعة ,وتحليلها وتذوقها ونقدها.
4.طرح �أ�سئلة تتعلق بالمحتوى المق ّدم في ن�ص م�سموع.
5.ا�ستخدام �إ�ستراتيجية القراءة المتعمقة (القراءة).
6.ر�سم الهمزة المتطرفة الم�سبوقة بمتحرك والم�سبوقة ب�ساكن.
�صحيحا.
7.ر�سم الحروف (�س� ،ش� ،ص� ،ض) بخط الرقعة ر�س ًما
ً
8.تع ُّرف الفعل ال�صحيح والمعتل ب�أزمنته الثالثة وتمييزه وا�ستخدامه.
9.تع ُّرف �أ�سلوب التوكيد وتمييزه وا�ستخدامه.
	10.تع ُّرف المفعول به وتمييزه وا�ستخدامه.
	11.توظيف �إ�ستراتيجية كتابة (تنظيم وتركيز� :أ�سلوب المقارنة).
�سردي.
حواري �إلى ن�ص
	12.تحويل ن�ص
ّ
ّ
المك ّونـــــــــــــات
	�13.إلقاء خطبة محفل َّية.
	14.ا�ستظهار خم�س �آيات من القر�آن الكريم.
الهمزة المتطرفة
إمالئي
الر�سم ال
ّ
ن�صو�ص الوحدة:
ر�سم الحروف
الكتابي
الر�سم
ّ
1.المدخل :الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
(�س� ،ش� ،ص� ،ض) بخط الرقعة
2.اال�ستماع� :أ�سامة بن زيد .
الأفعال ال�صحيحة والمعتلة
ال�صنف اللغويّ
3.الفهم القرائي� :آيات من �سورة لقمان.
�4.إ�ستراتيجية قراءة :الأمير �سعود الفي�صل.
التوكيد
الأ�سلوب اللغويّ
5.التحليل الأدبي :عمر بن الخطاب .
6.الإثرائي� :أ�سماء بنت �أبي بكر (ذات النطاقين).
المفعول به
الوظيفة النحوية
التوا�صل اللغوي

الإجناز:
البحث عن �أعالم �سابقين في �أحد المجاالت الآتية:
اللغة والأدب ,والطب ,وال�سيا�سة ,والعلوم .والكتابة
ب�إيجاز عن واحد منها.

الكتابي
ّ

تحويل ن�ص حواري �إلى ن�ص �سردي

ال�شفهي
ّ

�إلقاء خطبة محفليَّة
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�أو ًل

�أ�شتـ ــرك م ــع مجموعــتي لكتــابة نبذة مخت�صرة عن �أحد الأعالم الآتية:
(الفرزدق ،الم�أمون� ،صالح الدين الأيوبي ،ابن بطوطة)

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

(�أعالم) جم ٌع ،مفرده ( َعلَ ٌم)
والفع ــل منــه ( َع ِل َم) وهم
الم�شهورون المعروفون في
�أي مجال.

�أ�ستفيد من:

المو�سوعة العربية
التعرف على
العالمية في
ّ
الأعالم.
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ن�ص المدخل

الأميرة الم�ست�شارة
انيًا
ث

�أقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أنفِّذ المهام المطلوبة:

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
�شقيقات امللك عبدالعزيزَ ،تك َْب جالل َة
نورة بنت عبدالرحمن بن في�صل �آل �سعودُ ،كربى
امللك امل�ؤ�س�س ب�سنة واحدة ،كان ميال ُدها يف عام 1292هـ يف مدينة الريا�ض ،وارتبطت نورة ب�أخيها
ٍ
برباط وثيق منذ طفولتهما املبكرة �إذ كانت ت�شاركه اللعب ،ورافقته يف مراحل حياته
عبدالعزيز
املختلفة.
وبعد �أن ا�سرت َّد امللك عبدالعزيز  الريا�ض وا�ستق َّر له الأمر َبر َز دور الأمرية نورة يف دعم
�أخيها ،فكانت تكفيه ِع ْب َء �إدارة �ش�ؤون الق�صر الداخلية ،وكانت ت�شرف على ت�سيري �أمور ن�ساء
العائلة ،كما كانت ت�شفع عند امللك عبدالعزيز لكث ٍ
ري من املحتاجني ،ومن لديهم م�شاك ُل حتتاج
�إلى حل.
لقد كانت بحقٍّ ِن ْع َم امل�ست�شا ُر امل�ؤمتنُ للملك ،حيث كان ي�ست�شريها يف كثري من الأمور،
ِ
واجبات
وكان يبوح ب�أ�سراره لها ،وي�أمتنها على تلك الأ�سرار ،وقد مار�ست ب�شخ�صيتها املميزة
ِ
ِ
تهتم بتنمية
زائرات
ال�سيد ِة الأولى ،فكانت ت�ستقبل
الريا�ض من الوفود الأجنبية ،كما كانت ُّ
قدرات الأطفال ،وتو�سيع مداركهم العلمية ،وحتفيزهم على التعلم ،ويبدو ذلك من اهتمامها
بالأطفال حيث كانت تكافئ من يختم منهم القر�آن الكرمي.
�إنّ هذه الأدوا َر امل�ؤثر َة التي كانت ت�ؤديها الأمرية نورة ،هي نتاج عالقتها الوثيقة بامللك
عبدالعزيز ،وهي عالقة امتزجت بها الأخ ّو ُة بال�صداق ِة بكل ما حتمالنه من م�ضام ِ
ني امل�شور ِة،
و� ِ
والن�صح ،ودلي ُل ذلك �أنّ َ
امللك عب َدالعزيز كان يزورها يوم ًّيا ،ويحر�ص
أخذ الر�أي ،وبثِّ الهمومِ،
ِ
ب�شد ٍة على � ّأل مير يو ٌم دو َن زيارتها ،ولقد كان امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل -يظهر اعتزازه ب�أخته
نورة ،حيث كان ُي َر ِّد ُد دو ًما مقولته امل�شهورة "�أنا �أخو نورة".
ٍ
ب�صفات �أده�شت من حولها ،فقد ُو ِ�صف َْت با َ
حل�صاف ِة،
لقد كانت  -رحمها اهلل َ -تت َِّ�صفُ
واحلكم ِة ،والذكا ِء ،ورجاح ِة العقلِ  ،وال ِّدينِ  ،وال َو َر ِع ،والف�ضلِ  ،وهي تُ�شبه ب�شخ�صيتها ،و�أخالقها،
وكرمها �شقيقَها َ
امللك عب َدالعزيز.
بعد حياتها احلافلة بالعطاء ،تُوفيت الأمرية نورة بنت عبدالرحمن عن عمر يناهز ال�سابعة
وال�سبعني ،عام 1369هـ ،رحمها اهلل رحم ًة وا�سعة.

٣

ت�سعى المملكة العربية
ال�سعودية ؛ لتمكين المر�أة
ال�سعودية وفق ر�ؤية ،2030
من خالل دعم م�شاركتها
في مختلف المجاالت
والقطاعات ،و َت َو ِّليها
المنا�صب القيادية؛ لتكون
بذلك �شريكًا ً
فاعل في
بناء الوطن وتنميته.

من كتاب "ن�ساء �شهيرات من نجد" �أ.د .دالل بنت مخلد الحربي( .بت�صرف)
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� .١أ� .أبحث في الن�ص عن الكلمات التي انتهت بهمزة ,و�أكتبها.

ب� .أ�شترك مع مجموعتي لكتابة �أكثر عدد ممكن من الكلمات المنتهية بهمزة
خالل دقيقة.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أعيد ر�سم الكلمات التي تحتها خط مع العناية بر�سم الحروف ( �س� ،ش� ،ص� ،ض )
في العبارات الآتية:
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� .٣أ� .أكمل كما في المثال الآتي:

يبوح
َبا َح

م�ضارع

٣

ما�ض

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ُب ْح
�أمر

كان

و�صف

رافق

�أَ ْد َه�ش
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ب� .أ�ضع تحت كل �صورة ما ينا�سبها من ال�صفات الآتية:
�صحيح� ،سقيم ،مري�ضُ ،معافى ،عليل.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٤أكمل المنظم البياني ،ثم �أ�ضع الجمل الآتية في المكان المنا�سب:
ֺ دعمت نورة �أخاها.

ֺ نورة م�ست�شار ٌة �أمينة.

ֺ تدير نورة �ش�ؤون الق�صر.

الجملة نوعان
ا�سمية
خبر

مثال:
16

فاعل

فعل

مثال:

� .٥أقر�أُ الن�ص الآتي ،ثم �أنفذ المهام المطلوبة:

َحا ِفظ ُة الـ ُم َت َن ِّبي
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ٍ
وهوحينئذ غال ٌم،
روى �أح ُد الو َّراقين �أ َّن �أبا الطيبِ الـ ُم َت َن ِّبي كا َن عند ُه يو ًما
فجا َء ُه ٌ
رجل بكتابٍ يحوي نحو ثالثينَ ورق ًة؛ ليبيعه ،فا�ست�أذن �أبوالطيبِ في
� ِ
�صاحب الكتابِ ذلك ا�ستعجلَ ُه
أخذ الكتابِ  ،و�أقب َل يراج ُع َ�صفَحا ِت ِه ك َّلها ،فل َّما َم َّل
ُ
قائل :ياهذا لقد َّ
ً
عطلتني عن بي ِع ِه ،ف�إنْ كنتَ تبغي ِحف َْظ ُه ك َّل ُه في هذه الفتر ِة
فذلك بعي ٌد َ
الق�صير ِةَ ،
عليك.
قا َل الـ ُم َت َن ِّبي :ف�إنْ كنتُ حفظ ُت ُه ك َّل ُه فمالي عليك؟
قا َل الرج ُل� :أُ ْع ِطيك �إياه.
الكتاب �أراج ُع َ�صفَحا ِت ِه والغال ُم يتلو ما به حتَّى انتهى
قا َل الو َّراقُ  :ف�أم�سكتُ
َ
�إلى �آخ ِر ِهُ ،ث َّم ا�ستل َب ُه فجعلَ ُه في ُك ِّم ِه وم�ضى ل�ش�أ ِن ِه.
�شرح ديوان المتنبي ،عبدالرحمن البرقوقي ج1

�أ� .أقر�أ العبارتين الآتيتين ،و�أحدد الكلمة المفقودة في �إحداهما:
ֺ و�أقب َل يراج ُع َ�صفَحا ِت ِه ك َّلها.

ֺ و�أقب َل يراج ُع َ�صفَحا ِت ِه.

الكلمة المفقودة:
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ب� .أك�شف عن المعنى الذي �أ�ضافته كلمة ( ُك َّلها ) �إلى العبارة الأولى.

ج� .أبحث في الن�ص عن كلمة �أخرى م�شابهة للكلمة ال�سابقة (المفقودة).
٣

د� .أحدد ال�شخ�صيات المتحاورة في الن�ص.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

هـ� .أعيد كتابة الحوار ،ثم �أ�سرده على �أحد زمالئي بعد �إخفاء كلمة (قال) �أو ما
ي�ؤدي معناها.

� .٦أحدد ال�صورة التي تنا�سب الخطبة المحفلية في ال�صور الآتية:
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الم�شروع
ث
ال ًثا

�أتعاون مع مجموعتي؛ لتنفيذ مهمات الم�شروع الآتي:

المهمة الأولى :البحث عن �أعالم �سابقين في �أحد المجاالت واختيار �أحدهم
للكتابة عنه ب�إيجاز.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

المهمة الثانية :تحديد الم�صادر التي ت�ستقى منها المعلومات (كتب ،مجالت
متخ�ص�صة ،ال�شبكة العنكبوتية.) ...
المهمة الثالثة :جمع المعلومات الم�ستقاة من الم�صادر (مولده ،وفاته� ،أبرز
�صفاته� ،أهم �إنجازاته .)...
المهمة الرابعة� :إعادة �صياغة المعلومات وتن�سيقها.
المهمة الخام�سة :كتابة المو�ضوع في �شكله النهائي ،ثم مراجعته.

ابعًا
ر

�أبحث عن ن�ص حواري ،ثم �أن�سخ منه فقرة �أو فقرتين.
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التهيئة:
بع�ضا من اهتمامات ال�شباب ،و�أ�صنفها في الحقلين الآتيين:
�أذكر ً
٣

االهتمامات الجادة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون
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االهتمامات غير الجادة

�أو ًل

أكتب في المربعات الفارغة ما تمثله
�أ�ستمع �إلى الن�ص ،ثم � ُ
ُك ُّل عبار ٍة في المربعات الخم�سة بالن�سبة لأ�سامة بن زيد 
على غرار المثال المعطى.
لقبه

٣

�أم �أيمن
مكة
المكرمة

�أ�سامة بن زيد

ال�سنة ال�سابعة
قبل الهجرة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الح ُّب ابن ِ
ِ
الح ِّب
تُخُ وم البلقاء
وقلعة الداروم
القائد الأول
لمعركة م�ؤتة

يحل الطالب الأن�شطة بمفرده خالل زمن محدد؛ لتنمية مهارة اال�ستماع.
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ث
اني ًا

�أ�ستم ُع للعبارتين الآتيتين ،و�أُ ُ
الحظ تعبيرات الوجه والحركات الج�سدية
لبيان المعنى الم�ستهدف من ك ِّل عبار ٍة:

( .١فلم َيهِن ولم يت�ضع�ضع)

( .٢وتململت روحه بين جوانحه)

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ث
الث ًا

� .١أُح ِّدد ِ�سنَّ �أ�سامة بن زيد  عندما وقعت الأحداث الآتية:

ֺ غزوة ُحنين
ֺ غزوة م�ؤتة
ֺ تجهيز جي�ش لغزو الروم و�إمرة �أ�سامة بن زيد  عليه

الخ�صائ�ص التي �أعتق ُد �أنها �سبب تولية �أ�سامة �إمرة الجي�ش.
� .٢أَ�ستنت ُج
َ
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� .٣أ( .لأبناء ال�صحابة مواقف تدل على ن�ضجهم واهتمامهم بمعالي الأمور)ُ � .
أ�شترك
ونكتب واح ًدا من تلك المواقف.
مع مجموعتي
ُ

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
للمواقف التي د َّونتها المجموعاتُ الأخرى.
ب .ن�ستم ُع
ِ
المواقف ت�أثي ًرا في النف�س.
ج .نُح ِّد ُد �أكث َر
�سبب ت�أثير الموقف في نف�سي.
د� .أذك ُر َ

ر
ابع ًا

� ُ
أ�شترك مع مجموعتي لتنفيذ المهمة الآتية:

1.ندون في ورقة خارجية �أكبر عدد ممكن من الأ�سئلة حول الن�ص خالل دقيقتين.
2.ن ِ
َنتخ ُب �أهم ثالثة �أ�سئلة (ح�سب عدد المجموعات).
�شخ�صا نوجه �إليه �س� ًؤال.
3.نختا ُر من كل مجموعة
ً
4.ن�ستم ُع لإجاب ِة ُك ِّل زميل ونُ�ص ِّو ُب الخط�أ �إِنْ ُوجِ د.
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يذكر اهلل عز وجل مواعظ لقمان البنه في الآيات الآتية:
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

قال تعالى:

من �آداب التالوة

1.اال�ستعاذة باهلل من
ال�شيطان الرجيم.
2.الخ�شوع وال�سكينة.
3.الترتيـ ــل وتح�سين
ال�صوت.
4.التد ُّبر.
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[لقمان.]١٩-١٢ :

�أو ًل

ِف َ�صا ُل ُه

ِف َطا ُم ُه

َم َر ًحا

ُمعج ًبا بنف�سه

ُمخْ ت ٍَال
ا ْق ِ�ص ْد

ُمتكبر و ُم ْعجب بنف�سه
ْ
ْاعتدلْ
وتو�سط

�ض
اغْ ُ�ض ْ
�أَن َك َر الأَ ْ�ص َو ِات

اخف�ض
�أَ ْقبحها

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الكلمة
ا ْل ِح ْك َم َة
َي ِع ُظ ُه

معناها
العل ُم النَّاف ُع والعم ُل ال�صال ُح
َينْ�صح ُه و َي ْ�أمره بالطاع ِة ويذ ِّكر ُه بالعواقبِ

٣

انيًا
ث

 .١ما النعمة التي �أنعم اهلل بها على عبده لقمان؟ وب َم �أمره حيالها؟
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 .٢كيف ي�ؤثر �شكر النعمة وكفرها في الإن�سان؟

و�صى لقمان ابنه؟ ولماذا؟
 .٣ب َم َّ

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

 .٤ل َم طالبت الآيات بال�صبر على الم�صاب بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

حكيم� .آتي من الآيات
� .٥إِ َّن و�صايا لقمان �صالحة لكل م�سلم لكونها �صادرة من ٍ
القر�آنية (�شفه ًّيا) بن�صيحة لكل َمنْ :
ق�ص ُر في �أداء ال�صالة.
ֺ ُي ِّ
ق�صر في حق والديه.
ֺ ُي ِّ
ֺ ينكر الحق ِك ـ ْبـ ًرا وعل ًّوا.
ֺ ينظر �إلى المحرمات.
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ث
ال ًثا

� .١أَ�ض ُع ُك َّل عبار ٍة من العبارات الآتية �أمام التعليل المنا�سب لها في الجدول:

�أ .يظهر لنا من هذه الآيات �أن لقمان لم يكن نب ًّيا.
ب .ال�شرك ظل ٌم عظيم.

العبارة

 ...بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

			
ج .ورد قوله تعالى:

٣

التعليل
لئال يف�سد الداعي �إلى العقيدة بالقدوة
ما ي�صلحه بالكالم.
لأن���ه ال يخفى ع��ل��ى اهلل-ع����ز وج���ل -من
�أعمالهم خافية.
لأن اهلل -عز وجل -لم يمتن عليه بوحي
وال بكالم المالئكة.
لأن فيه ت�سوية بين من ي�ستحق العبادة
وه���و اهلل -ع���ز وج���ل -وم���ن الي�ستحقها
وهو المخلوق.

� .٢إ َّن و�صايا لقمان البنه تجمع بين التوحيد والعبادات البدنية والخلق االجتماعي،
�أَ ُّ
�ستدل من الآيات على:
�أ .التوحيد:
ب.العبادات البدنية:
االجتماعي:
ج .الخلق
ّ
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� .٣أُكم ُل ما ي�أتي:
�أ .من فوائد المحافظة على �أَداء ال�صالة:
.١
.٢

٣

.
.

 .٣فتحها �أبواب الرزق.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ب .الإح�سانُ �إلى الوالدين يكونُ بـ:
 .١القيام بم�ؤونتهما وتجنب ما يـ�سيء �إليهما.
.٢

.

.٣

.

ج .يترتب على �شيوع االلتزام بهذه الو�صايا في المجتمع الم�سلم:
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.١

.

 .٢تجنب التعالي والتفاخر على النا�س.
.٣

.

 .٤من مناهج المف�سرين التي �أخذ بها ال�سلف ال�صالح تف�سير القر�آن الكريم
بالقر�آن0
جيب عن الأ�سئلة الآتية باال�ستفادة من الآيات الأخرى الم�شابهة لها:
�أُ ُ
{ [لقمان.]١٢ :

قال تعالى} :
				
وفي �سورة البقرة قال تعالى}:
{ [البقرة.]٢٦٩ :
		

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

�أ .لماذا كانت الحكمة من النعم التي ت�ستوجب ال�شكر؟

قال تعالى} :
{ [لقمان.]١٧ :

وقوله في �سورة الأحقاف} :

{ [الأحقاف.]٣٥:

ب .ما عالقة ما تحته خط في الآية الأولى بما ي�سبقه؟
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 .٥قال تعالى}:
[لقمان.]١٦:

من الآية ال�سابقة �أح ِّد ُد الكلمة التي توافق الداللة المنا�سبة لها في الجدول الآتي:
٣

الكلمة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ما تدل عليه
التناهي في ال�صغر
الخفاء
البعد المكاني
�أظلم الأماكن (الظلمات)
العلم والإحاطة والدقة والقدرة النافذة

 .٦قال تعالى}:

{ [لقمان.]١٩:

بم �شَ َّبه اهلل َمن يجهر ب�صوته �أكثر من الحاجة؟ وما الغر�ض من هذا الت�شبيه؟

30

{.
 .٧قال تعالى}:
في هذه الآية ينهى لقمان ابنه �أن يميل بوجهه تكب ًرا بقولهَ ( :وال ت َُ�ص ِّع ْر) لأ َّن
(ال�ص َعر ) هو دا ٌء ي�صيب الإبل فيلوي �أعناقها �أو ر�ؤو�سها.
َّ
[لقمان.]١٨:

من خالل هذا المعنى �أب ِّينُ الت�شبيه الذي ت�شير �إليه الآية و�أثره في النف�س.
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٨أ�صل بين الأ�سلوب في قائمة (�أ) و الغر�ض منه في القائمة (ب):
�أ

ب

( َيا ُبن ََّي)

الت�أدب مع اهلل والنا�س

( َوال ت َُ�ص ِّع ْر خَ َّد َك ِللن ِ
َّا�س)
�ض ِمن َ�ص ْو ِت َك)
( َواغْ ُ�ض ْ
(�إِ َّن �أَ ْن َك َر الأَ ْ�ص ِ
وات َل َ�ص ْوتُ ا ْل َح ِميرِ)

التحبب وال�شفقة
الت�أكيد
النهي عن التكبر واال�ستحقار
اال�ستفهام
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ابعًا
ر

� .١أَقر�أُ الو�صايا الآتية و�أنتبه �إلى تحقيق �أحكام التجويد المطلوبة:

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

				
�أ .الإدغام :قال تعالى}:
					
ب .الإظهار :قال تعالى}:
ج .الإخفاء :قال تعالى}:

�.٢أ�ستظهر خم�س �آيات من قوله تعالى}:

32

{ [لقمان.]١٢:
{ [لقمان.]١٣:
{ [لقمان.]١٦:

{[ .لقمان.]١٣ :

القراءة المتعمِّقة
ور�شة عمل
�أَقر�أُ

٣

الخطوة الثالثة من خطوات القراءة المتعمقة:

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

القراءة للمو�ضوع بتركيز وانتباه للبحث عن �أجوبة للأ�سئلة المطروحة.
القراءة لتعديل الأ�سئلة بنا ًء على نتائج القراءة.
� .١أُع ِّينُ الجمل َة التي تحم ُل الفكر َة الرئي�س َة في ال ِف ْق َر ِة الآتي ِة:
� َ��ص��ا َل�� َح ال��م���أم��ونُ َ
ملك ال���� ُّرو ِم على الجملة الرئي�سة:
�أنْ ي�أخ َذ ما عنده من كتبِ القدما ِء،
و�أر����س��� َل ب��ع��و ًث��ا م��ن ِث���ق ِ
َ���ات الم�سلمين
والنَّ�صارى؛ لن َْ�س ِخ ما ِ
ي�ضنُّ ملك ال ُّروم
ب�إخراجه من الكتبِ  ،فاجتمع للم�أمون
بذلك خزان ٌة عظيم ٌة من الكتبِ .

ما تعلمته في الوحدة الثانية
حـ ــول الخطــوة الثانية من
خطوات القراءة المتعمقة
( الأ�سئلة ).
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� .٢أَ�ستطل ُع مع مجموعتي ال ِفقْرات الآتية؛ لتحديد الفكرة الرئي�سةُ ،ث َّم ُ�أح ِّو ُل
الفكر َة �إلى ُ�س�ؤال:
ال ِف ْق َرة
الفكرة
 .١ك��ا َن اب��ن جبير �شغو ًفا باالرتحـال
والأ�سـ ـ ــفار ،فخرج �إلى مك َة المكرمة،
وبالد ال�شرق ،والأندل�س...

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ال�س�ؤال
ُّ

ال ِف ْق َرة
 .٢ن�ش�أ �صالح الدين الأيوب ـ ـ ــي ذك ًّيـ ــا
ً
ن�شطا مح ًّبا للعـ ـ ـ ــلم والعلماء ،ون ــال
نــ�صي ًبا واف ـ ًرا من العلـ ـ ــوم الــدين َّية
وفـنون الفرو�س َّية....

الفكرة

ال�س�ؤال
ُّ

ال ِف ْق َرة
 .٣جابر بن ح َّيان �أقدم علماء العرب
ف��ي الكيمياء و�أك��ب��ره��م ���ش��ه��رةً ،وق��د
�أ َّل��ـ��ف كت ًبا ك��ث��ي��ـ��رةً ،و ُن�� ِق�� َل عــدد كبير
منها �إل��ى اللغة الالتينيـة ،كم ــا ُن ِق َل
بع�ضها �إلى اللغة الفرن�سية...
ال�س�ؤال
ُّ
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الفكرة

جيب مع مجموعتي عن المطلوب:
� .٣أَقر�أُ ال ِف ْق َر َة الآتي َةُ ،ث َّم �أُ ُ
ق�سم منها
ق�س َم الإم��ا ُم البخاري كتابه (الجامع ال�صحيح) �أق�سا ًما� ،س َّمى ك َّل ٍ
َّ
وق�س َم ك َّل كتابٍ �أبوا ًبا ،رتَّبها ترتي ًبا فقه ًّيا ،فبد�أ ِبــ(كتاب الوحي) ،فــ(كتاب
كتا ًباَّ ،
الإيمان) ،فــ(كتاب العلم) ،فــ(كتاب الو�ضوء) ..وهكذا .وجمع البخاري فيه ما تف َّرق
من �أحاديث الر�سول  في الأم�صار ،فلَ َّم �شتاتها ،وح َّق َق وحدتها ،وبحثَ �أ�صولها
و ُرواتها.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

�أ .الفكرة الرئي�سة لل ِف ْق َرة ال�سابقة هي:
ب .ال�س�ؤال المنا�سب لمحتوى ال ِف ْق َرة ال�سابقة هو:
ِ
ً
خطوطا تحت
للبحث عن �إجاب ٍة لل�س�ؤال (�أَ�ض ُع
� .٤أَعو ُد لقراءة ال ِف ْق َرة ال�سابقة
�أجزاء الإجابة).
� .٥أَقر�أُ ما كتبت مجموعتي ،و�أَ�ستم ُع لما كتبت المجموعات الأخرى؛ لأكت�شف �إِنْ
كا َن ال�س�ؤال الذي ُو ِ�ض َع لل ِف ْق َرة دقيقًا �أم ال.
�أ .هل َح َوت ال ِف ْق َرة تف�صيالت �أو�سع من ال�س�ؤال الذي ُو ِ�ض َع؟

قد ال تجيب ال ِفقْرة عن
ال�س�ؤال المطروح �أو تجيب
عنه وعن �أ�شياء �أخرى ،ف�إذا
كان كذلك يجب تعديل
ال�س�ؤال� ،أو �إ�ضافة �س�ؤال �آخر
�إليه.

ب .ما ر�أيك لو �أَ�ضفت َ /غ َّيرت ال�س�ؤال الذي و�ضعته ب�س�ؤال �أكثر دق ًة؟
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الأمير �سعود الفي�صل-رحمه اهلل-
ُو ِل�� َد الأمير �سعود بن في�صل بن عبدالعزيز
�آل �سعود عام 1358هـ في مدينة الطائف ،وتوفي
رحمه اهلل -عام 1436هـ في الع�شر الأواخر منرم�ضان.
عا�ش الأم��ي��ر �سعود طفولته وب��داي��ة �شبابه
ف��ي ال��ط��ائ��ف ،ف��ي ك��ن��ف وال����ده ال��م��ل��ك في�صل
ال���ذي ك��ان ـ��ـ �آن���ذاك ـ��ـ نائ ًبا للملك عبدالعزيز
رحمهما اهلل -على الحجاز ،وا�شتهر -رحمهاهلل -بالنباهة والذكاء منذ �صغره ،وكان متفو ًقا في درا�سته التي بد�أها في مدر�سة
الأمراء في الطائف ،وبعدها انتقل لإكمال درا�سته في الواليات المتحدة الأمريكية
وتخ�ص�ص في االقت�صاد ال�سيا�سي.
عمل الأم��ي��ر �سعود بعد ع��ودت��ه للمملكة ف��ي وزارة البترول وال��ث��روة المعدنية
وفي عام 1975م ع ّينه الملك خالد -رحمه اهلل -وزي ًرا للخارجية ،لتبد�أ رحلة كفاح
مخل�صا لدينه ،ومليكه ،ووطنه ،وكان محط �أنظار
ا�ستمرت �أربعين عا ًما ،عمل فيها
ً
العالم؛ لما يملكه من حنكة �سيا�سية ،و�شخ�صية �آ�سره.
وم��ن �أبلغ الكلمات التي ت�صف الأم��ي��ر �سعود الفي�صل ،ما كتبه الأم��ي��ر �سلطان
بن �سلمان بن عبدالعزيز في مقال �صحفي نُ�شر بعد وف��اة الأميـر �سعود -رحمه
اهلل -حيث قال�" :إنّ خ�سارة عميد الدبلوما�سية العربية ال تخ�ص المملكة والدول
العربية والإ�سالمية فح�سب ،بل َف�� َق�� َد العالم �أجمع الأم��ي�� َر �سعود الفي�صل رجل
ال�سالم فمواقفه التي يعرفها العالم ،والتي تنبع دائ ًما من �إيمانه بتحقيق ال�سلم
وعمله ال���د�ؤوب تحت ملوك وق��ي��ادات المملكة عبر ال�سنين ،ون�ستطيع �أن ن�صف
الأمير النبيل �سعود الفي�صل برجل ال�سالم ،ورجل المهام الج�سام ،ورجل الإنجازات
الحا�سمة وجميع الملفات التي توالها ت�شهد له بذلك� ،سواء كانت هذه الق�ضايا على
م�ستوى الوطن� ،أو العالم ب�أ�سره ،فكل قيادات العالم ودبلوما�سييه يعرفون جي ًدا
هذا الرجل ،والأدوار الج�سام التي قام بها ل�صالح تحقيق ال�سلم والأمن في العالم".

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون
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من كتاب� :سعود الفي�صل حكاية مجد ،للأ�ستاذ فهد بن ح�سن الد ّما�س (بت�صرف).

ِ
لتحديد الفكر ِة الرئي�س ِة:
ن�ص (�سعود الفي�صل)؛
� .١أَقر�أُ ال ِف ْق َرة الأولى من ِّ
الفكرة الرئي�سة:

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أُط ِّبقُ الخطوات التي تعلمتها في القراءة المتعمقة على ال ِف ْق َرة الثانية من
ن�ص (�سعود الفي�صل):
ِّ
الفكرة:
ال�س�ؤال المبدئي:
ال�س�ؤال بعد التعديل نتيجة القراءة:
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َّ�ص عن الفكر ِة الرئي�س ِة ،ثم �أُعي ُد قراء َة ال ِف ْق َر ِة
� .٣أَبحثُ في ال ِف ْق َر ِة الآتي ِة من الن ِّ
ِ
ال�س� ِؤال المطرو ِح:
لتعديل ُّ
عمل الأمير �سعود بعد عودته للمملكة في وزارة البترول والثروة المعدنية ،وفي
عام 1975م ع ّينه الملك خالد -رحمه اهلل -وزي�� ًرا للخارجية ،لتبد�أ رحلة كفاح
مخل�صا لدينه ،ومليكه ،ووطنه ،وك��ان محط
ا�ستمرت �أربعين عا ًما ،عمل فيها
ً
�أنظار العالم ،لما يملكه من حنكة �سيا�سية ،و�شخ�صية �آ�سره.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الفكرة الرئي�سة:

ال�س�ؤال:
لماذا عاد الأمير �سعود الفي�صل �إلى المملكة؟
تعديل ال�س�ؤال نتيجة القراءة:

� .٤أُطبق الخطوات الثالث للقراءة المتعمقة على ِف ْق َرة من �أحد المو�ضوعات في
�أحد الكتب المدر�سية الأخرى.
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عمر بن الخطاب 
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

تميز عمر بن الخطاب  بالقوة وال�شجاعة ،والعدل والرحمة ،والغيرة
والفطنة ،والإيمان الوثيق فكلها �صفات مكينة فيه ال تخفى على �أحد؛ لذا و�صف
بالعبقرية نظ ًرا �إلى �أعماله التي قدمها ،و�ساعده على ذلك تكوينه الذي جعله
م�ستع ًدا لتلك الأعمال م�ضطل ًعا بتلك القدرة.
فها هي ق�صته مع ال�صبية الجياع التي رواها مواله �أ�سلم دليل على رحمته� ،إذ
يقول خرجنا مع عمر � إلى َح ّرة واقم حتى �إذا كنّا ِ
ب�صرار �إذا نار ُت�ؤَ ّرث ،فقال:
يا �أ�سلم� ،إني �أرى هاهنا ركبانا َق ُ�ص َر بهم الليل والبرد .انطلق بنا.
فخرجنا ُن َه ْرول حتى َد َن ْونا منهم ،ف�إذا بامر�أة معها �صبيانٌ لها ،و ِق ْد ٌر من�صوبة
على نار ،و�صبيانها يت�ضاغون .فقال عمر :ال�سالم عليكم يا �أهل ال�ضوء .وكره
�أن يقول :يا �أ�صحاب النار .ف�أجابته :وعليكم ال�سالم .فقال� :أَ�أَدنو؟ فقالت� :أدنُ
بخير �أو د ْع .فدنا منها فقال :ما بالكم؟ قالتَ :ق ُ�صر بنا الليل والبرد .قال :وما
بال ه���ؤالء ال�صبية يت�ضاغون؟ قالت :الجوع! قال :و�أَ ُّي �شي ٍء في هذه القدر؟
قالت :ما ٌء �أُ َ�سكِّتهم به حتى يناموا .واهلل بيننا وبين عمر! فقالْ � :أي رحمك اهلل،
علي فقال:
وما ُي�� ْدرِي عمر بكم؟! فقالت :يتولى �أمرنا ثم يغفل عنا؟! ف�أقبل َّ
انطلق بنا.
فخرجنا ُن َه ْروِل حتى �أتينا دار الدقيق ،ف�أخرج ِع ْد ٍل من دقيق و ُك َّبة من �شحم.
علي .قلت� :أنا �أحمله عنك .قال� :أنت تحمل وزري يوم القيامة ال
وقال :احمله َّ
�أُ َّم لك! فحملته عليه ،فانطلق وانطلقت معه �إليها نهرول ،ف�ألقى ذلك عندها،
علي �أح ُّر لك .وجعل ينفخ تحت
و�أخرج من الدقيق �شيئًا فجعل يقول لهاُ :ذ ِّري َّ
القدر حتى طبخ لهم .ثم �أنزلها و�أفرغ الحريرة في �صفحة وهو يقول� :أطعميهم
و�أنا �أ�سطح لهم � -أي �أبرده .ولم يزل حتى �شبعوا وهي تقول :جزاك اهلل خي ًرا.
كنت بهذا الأمر �أولى من �أمير الم�ؤمنين.
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ويذكر �أنَّه في ال�سنة الثامنة ع�شرة للهجرة فاج�أه قحط الرمادة الم�شهور،
فنه�ض لهذه الكارثة نهو�ضه لكل خطب ،وا�ستجلب الأقوات من كل مكان فيه
مزيد من قوت ،وجعل يحمله على ظهره مع الحاملين �إلى حيث يعثر بالجياع
والمهزولين العاجزين عن حمل �أقواتهم ،و�آلى على نف�سه ال ي�أكل طعا ًما �أنقى
من الطعام الذي ي�صيبه الفقير المحروم من رعاياه ،فم�ضت عليه ال�شهور ال
يذوق غير الخبز والزيت.
و�إلى جانب عدله ورحمته كان ً
رجل وافر الحظ من ثقافة زمانه� ،إنَّه كان
�أدي ًبا م�ؤرخً ا فقي ًها ،م�شار ًكا في �سائر الفنون ،م�شج ًعا على الريا�ضات البدنية،
خطي ًبا مطبو ًعا على الكالم ،وظل في �إ�سالمه كما كان في الجاهلية مهت ًما
بال�شعر والأم��ث��ال ُّ
والطرف الأدب��ي��ة ،وحفظت له الكتب ع��د ًدا من و�صاياه في
جميع �ش�ؤون الحياة.
وال يمكن الحديث عن �سيرة عمر  دون الحديث عن اختياره �أو موافقته
�أن يكون يوم الهجرة بداية للتاريخ الإ�سالمي.
فهذه لمحات من �سيرة عمر بن الخطاب  الملقب بالفاروق ،وهو ذو
الب�أ�س والعدل ،والرحمة والغيرة ،فرحمته وعدله ال يناق�ضان الب�أ�س والغيرة
فيه ،وفي ذلك قالت عاتكة بنت زيد حين رثته:

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ر�ؤوف على الأدنى غليظ على ال ِعدى
�أخي ثقة في النائب ــات مني ــب
كتاب (عبقرية عمر) للعقاد (بت�صرف).
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�أو ًل

�أتعرف الكاتب.
عبا�س محمود العقاد :هو �أديب ومفكر و�صحفي و�شاعر م�صري،
ولد في �أ�سوان عام 1889م .كان ع�ض ًوا في مجمع اللغة العربية.
ويعد العقاد �أحد �أهم كتاب القرن الع�شرين في م�صر ،وقد
�أ�سهم ب�شكل كبير في الحياة الأدب�ي��ة وال�سيا�سية ،و�أ�ضاف
للمكتبة العربية �أكثر من مائة كتاب في مختلف المجاالت .توفي
في القاهرة عام 1964م.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

انيًا
ث

�أجيب بملء الفراغات.

 .١كم عدد فقرات الن�ص؟

 .٢هذا الن�ص لي�س نث ًرا علم ًيا و�إنما هو نثر �أدبي؛ لأنه ال يعر�ض الأفكار مبا�شرة
و�إنما:

 .٣اُ�شتهر عمر  بلقب:

41

� .١أقر�أ المعاني الآتية و �أ�ضع �أمام كل معنى الكلمة المنا�سبة من الن�ص:
المعنى

٣

الكلمة المنا�سبة له من الن�ص

�صفة لكل حاذق قوي

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

�ضرب من ال�سير بين ال َع ْدو والم�شي
الذنب والإثم
تح�ضير حريرة ،وهي :الح�ساء من الدقيق والد�سم

� .٢أختار المعنى المنا�سب لكل كلمة مما ي�أتي ،ثم �أوظفها �شفه ًّيا في جمل من
�إن�شائي:
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�أ .المعنى المنا�سب لكلمة ( النائبات ) هو:
الأعمال
الم�صائب

العواقب

ب .المعنى المنا�سب لكلمة ( قحط ) هو:
الفقر
الجدب وقلة الخير

ا�شتداد الحر

ج .المعنى المنا�سب لكلمة ( يت�ضاغون ) هو:
يبكون
يهتفون

ي�ستغيثون

�أو ًل

�أتعاون مع مجموعتي للقيام بما ي�أتي:

�أ .الإجابة ع َّما ي�أتي �شفه ًّيا.
ֺ ب َم ُو�صف عمر ؟ وما ال�سبب؟
ֺ �أع ِّد ُد �صفات عمر .
ֺ ما موقف عمر  مع المر�أة و�صبيتها الجياع؟
ֺ كيف اهتم عمر بن الخطاب  بالعلوم والفنون الأخرى؟

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ب .الإجابة ع َّما ي�أتي كتاب ًّيا.
 .١ما الدرو�س الم�ستفادة من �سيرة عمر؟

 .٢ما المق�صود بقول الكاتب ":فرحمته وعدله ال يناق�ضان الب�أ�س والغيرة فيه "؟

 .٣قال عمر  :ال�سالم عليكم يا �أهل ال�ضوء .و َك ِر َه �أن يقول" :يا �أ�صحاب النار".
ֺ ما الفرق بين ال�ضوء والنار؟

ف�ضل عمر  ا�ستخدام كلمة ال�ضوء؟
ֺ لماذا َّ
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انيًا
ث

 .١قالت عاتكة بنت زيد

في رثاء عمر :

ر�ؤوف على الأدنى غليظ على ال ِعدى
�أخي ثقة في النائب ــات مني ــب
ֺ قابلت ال�شاعرة بين �صفتين من �صفات عمر  ،ما هما؟

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أقوم منفر ًدا بقراءة الفقرة (:وفي ال�سنة الثامنة ع�شرة للهجرة فاج�أه قحط
الرمادة الم�شهور  ...الخبز والزيت) للإجابة ع َّما ي�أتي �شفه ًّيا:
ֺ كيف وا�سى عمر  الم�سلمين؟
ֺ ما العهد الذي قطعه عمر  على نف�سه عام الرمادة؟
ֺ ما الفكرة الرئي�سة لهذه الفقرة؟
� .٣أجيب -كتابة -ع َّما ي�أتي:
ֺ ما الحدث التاريخي الذي قام به عمر بن الخطاب  لمعرفة الأيام وال�شهور؟
وعالم ُّ
يدل؟
ֺ هل هناك ت�سل�سل بين فقرات الن�ص؟
ֺ ات�سعت دول��ة الإ���س�لام ف��ي عهد عمر  ات�سا ًعا عظي ًما ،فلم ين�شغل بجمع
الأموال وكنزها� ،أد ِّل ُل من الن�ص على ذلك.
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� .١أحدد التعبير الأجمل ،و�أعلل فيما ي�أتي:
قول ال�شاعرة ":غليظ على العدى" ولو �أن غيرها قال�" :شدي ًدا".
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أختار تعبي ًرا �أعجبني من الن�ص ،و�أعلل اختياري.

� .٣أحدد العالقة بين ك ِّل كلمتين مما ي�أتي:
ֺ ر�ؤوف  -غليظ
ֺ ادن  -دع
ֺ ب�أ�س  -رحمة
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الر�سم الإمالئي

الهمزة المتطرفة

٣

التهيئة:

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

 .١يرتبط ر�سم هذه الهمزة ب�ضبط الحرف الذي قبلها.

الك�سرة

ئ

ال�ضمة

الفتحة

�أ

�ؤ

ال�سكون ال ينا�سبه �شيء فيكتب على ال�سطر.
�سميت الهمزة المتطرفة بهذا اال�سم :لأنها تقع �آخر الكلمة ،وقد �أُخذت من طرف
ال�شيء� ،أي نهايته.
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َ
المرادف المنا�سب من ال�شبكة ،و�أعي ُد كتابته �أمام الكلمة المطلوبة.
� .٢أختا ُر
ا

ل

َ�ش

ا

هـ

د

و

ء

ا

ل

ِّد

ْف

ء

ا

ل

تَّ

َك

ا

َن

َ�ش

�أ

ا

ل

�ص
َّ

ْح

ر

ئ

ُف
ا

٣

�ؤ

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ֺ البيداء.
ֺ �سكون.
ֺ مجرى الطعام وال�شراب.
ֺ جانب النهر.
�شب ونما.
ֺ َّ
ֺ الت�ساوي.
ֺ ما ين�شده من �شعر بالبرد.

ا

ل

َم

ِر

ْي
ِط

ء

ء

� .٣أر�سم دائرة حول الحرف الذي �سبق الهمزة.

�أو ًل

ِ
ِ
الكلمات المنتهية
الفقرات الآتية قراءة جهرية �صحيحة ،و�أالحظ
�أقر�أ
بهمزة فيها:

���ب َء �إدارة �ش�ؤون
1.كانت الأم��ي��رة ن��ورة -رحمها اهلل -تكفي الملك ِع ْ
الق�صر الداخلية ،وكانت ت�شرف علىت�سيير �أمور ن�ساء العائلة.
2.كانت الأميرة نورة -رحمها اهلل -تكا ِف ُئ الأطفال الخاتمين للقر�آن
الكريم.
ُ
والتباط�ؤُ في الإنجاز م�ضيعة للعمر.
3.ال َّتلَ ُّك�ؤُ عن العمل
َ 4.
ن�ش�أ َ ال ُم�ؤْمن في طاعة اهلل.
�شي ٍء في هذه القدر؟
5.قال عمر  :و�أَ ُّي ْ
6.فقال عمر  :ال�سالم عليكم يا �أهل ال�ض ْوء.

�أعل ُم �أنّ
تعد الحروف الآتية :الألف
والواو والياء:
 -1حروف مد� ،إذا كانت في
الأ�سماء؛ لإ�شباع حركة الحرف
من�صور ،لبِيب،
الذي قبله ،مثلُ :
َباب.
 -2حروف علة� ،إذا كانت في
الأفعال ،ف�إذا كانت �أول الفعل،
مثل( :وقف) ُي�س ّمى الفعل
(معتل مثال).
و�إذا كانت و�سط الفعل ،مثل:
(نام) ي�س ّمى الفعل (معتل
�أجوف).
و�إذا كانت �آخر الفعل ،مثل:
(رمى) ُي�سمى الفعل (معتل
ناق�ص).
 -3حروف لين� ،إذا جاءت
في و�سط الأ�سماء �ساكنة بين
متحركين ،مثلَ ( :ب ْي ٌت َ -ل ْو ٌن).
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انيًا
ث

�أن�سخ الكلمات الملونة في الفراغ الآتي بكتابة حركة الحرف الذي
ي�سبق الهمزة:

٣
ال ًثا

ث

�أملأ الجدول الآتي باال�ستفادة من المثال:

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الكلمة

ـ تكافئ
ـ ن�ساء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

حركة الحرف الذي ي�سبق الهمزة

كتبت على

الك�سر

َن ْب َرة (ياء غير منقوطة)
على ال�سطر

· �أقر�أُ اال�ستنتا َج الآتي:
تُكتب الهمزة المتطرفة وفق الحاالت الآتية:
�1.إذا كان ما قبلها مك�سو ًرا ُكتبت على الياء.
�2.إذا كان ما قبلها م�ضمو ًما ُك ِتبت على الواو.
مفتوحا ُك ِتبت على الألف.
�3.إذا كان ما قبلها
ً
�4.إذا كان ما قبلها �ساكنًا ُك ِتبت على ال�سطر.
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ِ
الفراغات الآتية وفق المطلوب:
� .١أُكم ُل
المفرد
�شيء

الجمع
�أ�شياء

٣

مبادئ

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

مرف�أ
�أجزاء
�ضوء
�أكفاء

� .٢إمالء اختباري
علي:
� ُ
أكتب ما ُيملى َّ
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� .١أ�صو ُغ الفع َل الم�ضار َع من الأفعال الما�ضي ِة الآتي ِة ،و�أقارنُ بين ر�سم الهمز ِة فيهما:
الفعل الما�ضي

٣

�سبب ر�سم الهمزة
بهذه ال�صورة

الفعل الم�ضارع

�سبب ر�سم الهمزة
بهذه ال�صورة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

َج ُر�ؤ
�أخط�أ
�ساء
� .٢أق��ر�أ �سورة (عب�س) ،ثم �أكتب كلمات وردت في ال�سورة انتهت بهمزة متطرفة،
و�أب ِّين �سبب كتابتها بهذه ال�صورة.
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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ّالر�سم الكتابي

)�ض،�ص،�ش،ر�سم الحروف (�س
بخط الرقعة
:ن�شاط تمهيدي

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

�أو ًل

كتب الحروف العرب َّية التي يدخل في تركيب بع�ض �أجزائها حرف
ُ َ�أ
َ
@ ™bÔì@ôic@æi@‡É:آتية
@ أعالم ال
@ †بالbîŒُ�ستعين
@æi@×و�أŠ،الرقعة
b @ خط
@ ‘في
bä‹Ðالنون
@æi@‘bjÈ
@ ™bÔì@ôic@æi@‡É@

@

@ óîŠb@æi@Ÿbi‹ÉÜa@

@ @Þjåy@æi@‡¼c@

@ óîŠb@æi@Ÿbi‹ÉÜa@

†bîŒ@æi@×Šb @

@ @Þjåy@æi@‡¼c@

@ ‘bä‹Ð@æi@‘@ bjÈ

@
@

@ ”Ñ‚@ ÿa
@ ”Ñ‚@ ÿa
@

båćy@ŸbÐ@bà@‘djÜa@òíÔì@Þ›ÑÜa@Þ÷b9ì@7©a@Þ÷b—‚@æà@béåÈ@!a@ðšŠ@öb8ÿ @Êá@nya

båćy@ŸbÐ@bà@‘djÜa@òíÔì@Þ›ÑÜa@Þ÷b9ì@7©a@Þ÷b—‚@æà@béåÈ@!a@ðšŠ@öb8ÿ @Êánya
@ @ ™™bÔbìÔ@ìô@ôi™
ci@cæ@bÔæiì@iô‡@i‡Éc@Éæ@i@‡É@@ @ @†b†îbŒî†@Œbæî@Œæi@@æi×@i×@Š×bŠŠb @ @ @@‘
@ ‘bäbä‹b‹äÐ‹Ð@æ@Ðæi@@æi‘@i‘
@bj‘
È bjÈbjÈ
@ ™bÔì@ôic@æi@‡É@ @ †bîŒ@æi@×Šb @
@ @@

@

انيًا
ث

@ @ óîóŠîbŠb@ æ@æió@îiŸ
Š@bŸ
b@iæb‹ii‹É@ÜŸ
ÉaÜ@ab@i‹ÉÜa@@ @ @@Þ@Þjå@jyÞåy@jæå@yæi@æ@i‡@i‡¼
@‡¼¼c@c@ @ @ @@ @ ””Ñ”
‚Ñÿ‚Ña ‚ÿÿa a
@ óîŠb@æi@Ÿbi‹ÉÜa@ @ @Þjåy@æi@‡¼c@
@ @@

@ ‘bä

@ @@

bćåbćåyy@Ÿ
@ŸbÐb@Ðbà@bćåb@à‘
@y‘
@ŸdjÜdjabÐÜ@@aò@bàíò@Ô‘
íìÔ@ìÞd@jÜÞ›a@›òÑíÔÜÑaìÜ@aÞ@Þ›÷b÷Ñ9
Üb9
a@Þì@÷ì7b@97©©aì@aÞ7@Þ©÷ab@÷—Þb—÷‚b—‚@æ‚@æ@àæ@àbàé@@bébåéÈå@È!
@!
!aa@@að@ðššŠŠ@@Šööb@8bö8b8
ÿÿ@Êÿ@áÊn@yÊáanáynya a
bćåy@ŸbÐ@bà@‘djÜa@òíÔì@Þ›ÑÜa@Þ÷b9ì@7©a@Þ÷b—‚@æà@béåÈ@!a@ðšŠ@
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ث
ال ًثا

�أُ ُ
الحظ و�أُقارنُ :

بين �صورتي(�س� ،ش) و (�ص� ،ض) منفردتين ومت�صلتين بخط ال ُّرقعة:
�صورة الحرف وما في حكمه منفر ًدا

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

نون
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ً
مت�صل
�صورة الحرف وما في حكمه

ال�صنف اللغوي

الأفعال ال�صحيحة والمعتلة
�أو ًل

ن�شاط تمهيدي:

�أُ�صنِّفُ الأفعال الآتية وفق نوعها:

٣

�أفعال ما�ضية

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

َ�ص َدقواِ ،ا�صب ْر ،ت�ستقب ُلِ ،
ُ
يطوف
�صاح ْب ،اُد ُع ،يدعو� ،صلىِ ،اجتم َع ْت،

�أفعال �أمر

�أفعال م�ضارعة
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انيًا
ث

٣

� .١أ�ص ُل الأفعال في الم�ستطيل بما ينا�سبها؛ لأك ِّون ً
جمل مفيدة وفق ما
قر�أته في ن�صو�ص الوحدة.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

جاء

�أ�سماء

رافقت

نورة

�أ�سمى

النبي ﷺ

قا َل ْت

الب�شير

قال

�أ�سامة 

ف�أخذتُ �أحجا ًرا فو�ضعتُها في ُك َّو ٍة في البيت

�أقبل

عمر

وقال لمواله �أ�سلم :انطلق بنا �إلى دار الدقيق

للخليفة :واهلل لتركبـنَّ �أو �أنزلنَّ
�أ�سماء

ذات النطاقين

الملك عبدالعزيز في مراحل حياته المختلفة
ِّ
يب�ش ُر النبي ﷺ ب�أن �أم �أيمن

و�ضعت غال ًما

� .٢أُ�صنِّفُ الأفعال الملونة في الأمثلة ال�سابقة َو ْفق النموذج الآتي:
عالمته
زمنه
الفعل
ٍ
ما�ض
جاء
الفعل :هو الكلمة الدالة
على حدث مقترن بزمن.
ما�ض،
وينق�سم �إلىٍ :
وم�ضارع ،و�أمر.
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تَر َكبـَـنَّ

قبول نون التوكيد

� .١أ�ستفي ُد مما في الإ�ضاءة؛ لأكمل الر�سم التخطيطي الآتي:

�أق�سام الفعل بالنظر �إلى زمنه

تاء الفاعل
المتحركة

ياء
المخاطبة
الم�ؤنثة
عالماته

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

عالماته

عالماته

الفعل الما�ضي :ما دل على
حدث وقع في الزمن الما�ضي ٣
ومن عالماته:
 قبول تاء الت�أنيث ال�ساكنة،قالت.
مثل :قر�أَتْ ْ ،
 قبول تاء الفاعل المتحركة،مثل :عل ْمتُ  ،كت ْب ِت ،در�ستَ .
الفعل الم�ضارع :ما دلّ على
حدث يقع في الزمن الحا�ضر
�أو الم�ستقبل ،ومـ ــن عالماته:
 افتتاحه ب�أحد �أحــرف(�أنيت) ،مثل :ن�أكل ،يقر�أ.
 قبوله «ال�سين» �أو «�سوف»،مثل� :سيذهب� ،سوف يكتب
 قبوله �أدوات الن�صب والجزم�أو نون التوكيد ،مثل :لن
يقد َر ،لم ي�شاركْ  ،لأفعلنّ .
فعل الأمر :ما دلّ على طلب
حدوث الفعل من المخاطب،
ومن عالماته:
 قبول ياء المخاطبةالم�ؤنثـ ــة ،ونون التوكيد ،مثل:
احفظي ،اعملنَّ .
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� .٢أد ِّون � ً
أفعال �أخرى على غرار الأمثلة المعطاة ،ثم �أُكم ُل:
ֺ وقف� ,............. ............ ..........:أول الفعل حرف (
ֺ �صان ,............. ............ ..........:و�سط الفعل حرف (
ֺ ر�ضي� ,............. ............ .......... :آخر الفعل حرف (

)
)
)

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٣أُد ِّونُ الخيار المنا�سب مما ي�أتي في الفراغ:
ن�سمي هذه الأحرف الثالثة في اللغة العربية �أحرف:
مد وعلة ولين

علة فقط

م ٍّد فقط

لين فقط

� .٤أُالحظ الفرق بين الأفعال الثالثة ال�سابقة والفعل الآتي ،ثم �أُكمل:
للتمييز بين الفع ـ ــل ال�صحيح
والمعتــل ،نرجع الفعل �إلى
الما�ضي المجرد.
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الفعل (خ���دم)� :أول��ه ح��رف  ،...........و�أو�سطه ح��رف  ،............و�آخ���ره حرف
 ،.............وهذا الفعل خال من �أحرف ..............

� .٥أَقر�أُ و�أَت�أم ُل الأفعال التي تحتها خط فيما ي�أتي ،ثم �أبحثُ عن �سبب ت�سميتها
بما تُ�شير �إليه الأ�سهم:
�أ .قال تعالى[ {43210/}:لقمان.]١٢ :

فعل �صحيح �سالم

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ب� .أخذ عمر بن الخطاب  بمبد�أ العدل وقر�أ القر�آن بخ�شو ٍع ،ود�أب ين�صح هلل
ولأئمة الم�سلمين وعامتهم.
�صحيح مهموز

�صحيح مهموز

�صحيح مهموز

ج .ظ َّل �أ�سامة بن زيد  مو�ضع �إجالل الم�سلمين وحبهم ،بعد �أن زلزل �أقدام الروم.
م�ضعف رباعي
م�ضعف ثالثي

د .ولدت الأميرة نورة في الريا�ض ،وطابت �سيرتها برفقة الملك عبدالعزيز في
مراحل حياته المختلفة ،وحظي بن�صحها ودعمها.
معتل مثال

معتل ناق�ص

معتل �أجوف
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ينق�سم الفعل من حيث ال�صحة واالعتالل �إلى �صحيح ومعتل:
 .١الفعل ال�صحيح :ما خلت حروفه الأ�صلية من �أحرف العلة ،وهو ثالثة �أق�سام:
ֺ المهموز :ما كان �أحد �أحرفه الأ�صلية همزة ,مثل� :أخذ.
ֺ الم�ضعف :ال��ث�لاث��ي ال���ذي ت��م��اث��ل ث��ان��ي��ه وث��ال��ث��ه و�أدغ���م���ا ،م��ث��ل��� :ش�� َّد  -م�� َّد

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

والرباعي :ما ت�شابه �أوله مع ثالثه وثانيه مع رابعه مثل :زلزل.
ֺ ال�سالم :ما �سلمت �أحرفه الأ�صلية من الهمزة والت�ضعيف.
 .2الفعل المعتل :ما كان �أحد �أحرفه الأ�صلية حرف علة .و�أق�سامه:
ֺ المثال :ما كان �أوله حرف علة ،مثل ،وقف.
ֺ الأجوف :ما كان حرف العلة في و�سطه ،مثل :قام.
ֺ الناق�ص :ما كان حرف العلة في �آخره ،مثل :رعى.
� .١أذك ُر �شفه ًّيا � ً
أفعال مختلفة على غرار الأفعال الآتية ،ثم �أ�ضعها في جمل مفيدة:
قلقلَ ،بلَغَ� ،سال� ،أُ ِ�سرَ ،ع َّد
� .٢أُكم ُل ما ي�أتي بالإجابة المنا�سبة:
(ي�ستعمل) :فعل �صحيح؛ لأن �أ�صله الثالثي ( َع ِم َل) خال من حروف العلة.
؛
(انطلق) :فعل
(ا�ستطا َع) :فعل
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؛

� .١أُ�صنِّفُ الأفعال الآتية وفق الجدول المعطى:
ز�أرَ ،ف ِر َحَ ،يدخلَ ،ت َّمت� ،أَ َم َرَ ،بلَغَ ،ق َّر ،خَ لَعَ ،دلَّ َ ،ل َج�أ
ال�صحيح ال�سالم

ال�صحيح الم�ضعف

ال�صحيح المهموز

٣

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

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

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

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أُم ِّث ُل في جمل مفيدة لما ي�أتي:
· فعل معتل مثال................................................................................ :
· فعل معتل �أجوف.............................................................................. :
· فعل معتل ناق�ص.............................................................................. :
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الأ�سلوب اللغوي

التوكيد
التهيئة:
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
�أَ�سترج ُع مما �سبقَت درا�سته في المرحل ِة االبتدائي ِة؛ ل ِ
الحائط بو�ض ِع
إكمال بنا ِء
ِ
المكان المنا�سبِ .
الكلم ِة في
جميعها

�إذا دخلت (قد) على الفعل
الما�ضي ،تفيد (التوكيد)،
مثل :قد نز َل المط ُر.
و�إذا دخلت (قد) على الفعل
الم�ضارع ،تفيد (الت�شكيك �أو
تقليل احتمالية وقوع الفعل)،
مثل :قد ُ
ينزل المط ُر.
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�إِ َّن

قد

كلها

الأميرة من
�أَ َ
ده�شت
نورة حولها
الأميرة
نورة م�شهورة بالدين والورع والذكاء
ب�صفاتها

كان الملك ي�أتمن الأميرة
عبدالعزيز
نورة
كفت

الأميرة الملك
نورة

عبء

على

�أ�سراره

تدبير �ش�ؤون الداخلية
الق�صر

� .1أقر�أُ الجم َل الآتي َة ،و�أ�ستخر ُج ال َ
ألفاظ الدالة على التوكيد.
التوكيد

الجملة
الر�سول  بالفئ ِة الم�ؤمن ِة ِ
ُ
نف�سها �أن ُيح ِّول الهزيم َة �إلى ن�صر.
ا�ستطاع
كانت الأمير ُة نور ُة -رحمها اهللِ -ن ْع َم ِن ْع َم الم�ست�شار الم�ؤتمن.
َفقَد العا َل ُم �أجمع الأمي َر �سعود الفي�صل-رحمه اهلل-رجل ال�سالم.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ال ِّدين وال َو َرع �صفتان كلتاهما توافرت للأميرة نورة بنت عبدالرحمن-رحمها اهلل.-
ق�سم البخاري كتابه ك َّله �أق�سا ًما� ،س َّمى كل ِق ْ�سم منها كتا ًبا.
َّ

� .2أ�ض ُع في الفراغات الآتية �ألفاظ التوكيد المنا�سبة:

· الأمير ُة نور ُة بنت عبدالرحمن والأمي ُر �سعود الفي�صل -رحمهما اهلل.................. -

من �أهل ال�سيا�سة والحنكة.
· جابر بن حيان � .......................أَ ْق َدم علماء العرب في الكيمياء.
· �أر�سل الم�أمونُ �إلى ملك الروم بعو ًثا من ِثقات الم�سلمين والن�صارى
 .......................لن�سخ ما َي ِّ�ضنُّ َم ِلك الروم ب�إخراجه من الكتب.
· �أقر�أُ اال�ستنتا َج الآتي:

التوكيد

تعريفه :تكرير ُيرا ُد به تثبيت �أمر المكرر في
نف�سهُ" ونحو:
علي ُ
نف�س ال�سامع ،نحو" :جاء ٌّ
علي"
علي ٌّ
"جاء ٌّ
�أنواعه:
 .1لفظي :يكون بتكرار اللفظ.
 .2معنوي :وله �ألفاظ محددة
وهي:عين،نف�س ،كل ،جميع� ،أجمع ،كال.

�شروطه:
� .1أن ي�أتي بعد الم�ؤ َّكد.
� .2أن يت�صل به �ضمير يعود على الم�ؤ َّكد.
حكم التوكيد مع الم�ؤ َّكد:
يتبع التوكيد الم�ؤ َّكد في الإعراب ،ويت�صل
به �ضمير ينا�سب الم�ؤ َّكد في العدد والتذكير
والت�أنيث.
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� .1أَقر�أُ ال ِفقْر َة الآتي َة ،و�أَ
�ستخل�ص منها مع مجموعتي �أ�سلوب التوكيد:
ُ
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
عندما �أَ َ
الموت ،دعا �أبناءه ،و�أمر ب�إح�ضار رماحهم
�شرف المه َّل ُب بن �أبي ُ�صفر َة على
ك ِّلها ،و�ض َّمها �سو ًيا في حزمة ،و�أَحك َم ربطها ،ثم طلب المهلب نف�سه من ُك ٍّل منهم
فطلب منهم �أن يف ِّرقوها،
�أن يك�سرها ُمجتمع ًة ،فلم ي�ستط ْع �أح�� ٌد منهم ذل��ك،
َ
ثم �أمر ُك ًّل منهم �أَنْ يك�س َر رمحه ،فك�سروا ال ِّرماح جمي َعها ب�سهول ٍة ،فقال لهم:
اعلموا ،اعلموا يا �أبنائي �أنكم مثل هذه الرماح لن ينال ،لن ينال منكم �أعدا�ؤكم
َّغلب عليكم.
مادمتم مجتمعين ،و�إذا تفرقتم �سهل على النا�س الت ُ

ال َعرو�ض (بفتح العين ال
ب�ضمها) :هو ال ِعلم الذي
ُيبحث فيه عن �أ�صول وقواعد
�أوزان ال�شعر العربي� ،أي
ُيق�صد به القواعد التي تدل
على الميزان الدقيق لل�شعر.
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� .2أَ�صو ُغ �شفه ًّيا على غرا ِر الأمثل ِة.
ال�صديق.
ֺ عائ�ش ُة و�أ�سما ُء كلتَاهما ابنتا �أبي بكرٍ ِّ
ِ
العرو�ض.
الفراهيدي عي ُن ُه م� ِّؤ�س ُ�س علم
ֺ الخلي ُل بن �أحمد
ّ
علم الجب ِر عظيم ٌة عظيم ٌة.
ֺ
للرازي م�ؤلفاتٌ في ِ
ّ

الوظيفة النحويَّة

المفعول به
التهيئة:

٣

مكونات الجملة الفعلية

المثالَ :بر َز العال ُم

المثال :نال العال ُم �شهر ًة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

فعل  +فاعل

فعل  +فاعل  +مفعول به

� .١أقر�أ و�أتوقف مجي ًبا عن ال�س�ؤال حتى �أتمم معنى الجملة ،مع اال�ستفادة من
المنظم البياني ال�سابق.
المثال الأول

�س :هل ت ّم معنى الجملة ،واكتفى
الفعل بفاعله؟

المثال الثاني

�س :هل ت ّم معنى
الجملة ،واكتفى الفعل
بفاعله؟

َبر َز العال ُم

نال العال ُم

ج................ :

�أ�ستفيد من الإ�ضاءة لمعرفة
الإجابة
�س :ماذا ن�سمي الفعل المكتفي
بفاعله؟

نال العال ُم �شهر ًة

�س :ماذا ن�سمي الفعل غير
المكتفي بفاعله؟

�س :ماذا احتاج الفعل
غير فاعله
حتى ت ّم معنى الجملة؟

الفرق بين الفعل الالزم
والمتعدي� ،أن الأول يت ّم
معناه بفاعله ،واليتع ــداه �إلى
مفع ــول بهّ � .أما الثاني :ف ـ ــال
يتم معناه بفاعله ،ويحتاج �إلى
مفعــول به ليتم معناه.

�أ�ستفيد من الإ�ضاءة
لمعرفة الإجابة
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� .٢أتلو الآية الآتية ،ثم �أ�ستخرج منها ً
فعل الز ًما و�آخر متعد ًيا مع التعليل على
غرار ما َيرِد في الجدول:

قال تعالى}:

{

								

٣

الفعل

نوعه من حيث اللزوم والتعدية

ت�ص ِّعر

متع ٍّد

[لقمان.]18 :
ال�سبب

لم يكتف بفاعله واحتاج مفعوال به وهو (خ َّدك)

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .3أ�ساعد �أحد الأعالم في مدينة النحو وهو الفاعل؛ في التع ّرف على �صديق له
يح�ضر معه تارة ،ويغيب عنه تارة �أخرى ،من �صفات هذا ال�صديق �أنه:
الي�أتي �إال مع الأفعال المتعدية

يقع عليه فعل الفاعل

يتمم معنى الجملة

يكون من�صو ًبا �أو في محل ن�صب

 .4فمن يكون هذا ال�صديق؟
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� .2أ�ستفيد من (�أعلم �أنَّ) ،و� ِأ�ص ُل بين المفعول به والعالمة الإعرابية المنا�سبة
بو�ضع الرقم ال�صحيح فيما ي�أتي:
المفعول به

العالمة الإعرابية

١

�شهرة

الياء

٢

الباحثين

٣

لمحات

٤

�صفتين

٥

�أباه

٦

الأقوات

٣
�أعل ُم �أنّ
المفعول به قد ي�أتي مفر ًدا،
ومثنى ،وجم ًعا �سال ًما بنوعيه،
وجمع تك�سير ،وا�س ًما من
الأ�سماء الخم�سة.

ال�ضمة
الألف
الفتحة
الك�سرة
65

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .١أت�أم ُل الأمثلة الآتية ،مركزًا على الكلمات التي تحتها خط:
ֺ نالت الأميرة نورة �شهرةً.
ֺ �أده�شت الأميرة نورة الباحثين.
ٍ
لمحات من حنكته وح�سن تدبيره.
ֺ �أظهرت �سيرة عمر بن الخطاب 
ֺ حملت الأميرة نورة �صفتين بارزتين هما الدين والورع.
ֺ �شَ ا َب َه الأمي ُر �سعو ُد �أباه الملك في�صل -رحمهما اهلل -في �صفات عديدة.
ֺ ا�ستجلب الأقوات من كل ٍ
مكان فيه مزيد من قوت.

· �أقر�أُ اال�ستنتا َج الآتي:
المفعول به
عالمات
�إعرابه

٣

من�صوب ُّ
يدل على �شي ٍء وقع عليه فعل الفاعل ،ويكون الفعل
ا�س ٌم
ٌ
معه متعد ًيا.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

· الفتحة �إذا كان مفر ًدا �أو جمع تك�سير.
· الك�سرة �إذا كان جمع م�ؤنث �سال ًما.
· الياء �إذا كان جمع مذكر �سال ًما �أو مثنى.
· الألف �إذا كان �أحد الأ�سماء الخم�سة.

ً
مفعول به على غرار:
� .1أ�ضع كل ا�سم من الأ�سماء الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون
المكرمات
�أبو بكر
الم�سلمون
ال َعلَمان
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ِ
المكرمات عن �آبائها.
ورثت الأميرة نورة

� .٢أح ِّو ُل الجم َل الآتي َة من المجهول �إلى المعلوم ،ثم �أربط بينها؛ لأُك ِّون فقرة مت�سقة
وم�ضبوطةبال�شكل:
ֺ �أُ ِ
ن�شئت الهيئة الملكي ُة لمحافظة العال؛ لتكو َن هيئة م�ستقلة للمحافظة.
ֺ مدين ُة ال ُعال من �أهم الأماكنِ الأثرية التي تُر َوى حكاياتُها التاريخي ُة القديمة.
ِ
مختلف الأماكنِ في العالم.
ֺ ُي�ستَق َب ُل ال�سائحون فيها من
ֺ ُع ِر َفت ال ُعال بكونها �أكبر متحف تاريخي مفتوح في العالم.
ֺ تعك�س الهيئ ُة �أهمي َة تطوير ال ُعال كي ت َُح َّق َق ال ُ
آمال فيها.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون
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� .١أ�ستفي ُد من النموذج المعرب.
الكلمة
�أده�شت
الأمير ُة
الباحثين

٣

�إعرابها
فعل ٍ
ما�ض مبني على الفتح ،والتاء تاء الت�أنيث.
فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة.
مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع مذكر �سالم.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

عرب ما تحته خط� :أ( .بايع الم�سلمون �أبابكر  بالخالفة).
� .٢أُ ُ
�إعرابها
الكلمة

ب( .حملت الأميرة نورة -رحمها اهلل� -صفتين بارزتين هما الدين والورع).
الكلمة
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�إعرابها

� .١أختار المفعول به المنا�سب مما بين القو�سين فيما ي�أتي:
· �س َّلم المعل ُم  .................جائزة التفوق العلمي.
(�أخوك� ،أخاك� ،أخيك)

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

· نال �صال ُح الدين  .................واف ًرا من العلوم الدينية.
ن�صيب ،ن�صيبٍ )
(ن�صي ًبا،
ٌ
· �أو�صت وزارة ال�صحة  .................بااللتزام ب��الإج��راءات ال�صحية التي تجنبهم
الأمرا�ض.
(الجمي ُع ،الجمي َع ،الجمي ِع).

� .٢أُ ُ
ن�شئ جملتين ،الأولى ت َّم معناها بالفاعل ،والثانية لم يتم �إال بالمفعول به.
· الجملة الأولى................................................................................... :
· الجملة الثانية................................................................................... :
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�إ�ستراتيجية الكتابة
ور�شة عمل

للمقَارن ِة بين الأ�شيا ِء والن ِ
َّا�س والأماكنِ والأفكارِ ،ت�ستخدم معايير ،مثل:
ً
و�صول �إلى �أوج�� ِه االتفاقِ �أو
الحجم ،ال�شكل ،اللون ،اال�ستعمال� ... ،إل��خ.
ِ
حكم عليها مع التعليل.
االختالف بينها،لإ�صدار ٍ
· من ال ِ
ألفاظ الدا َّلة في هذا الأ�سلوبِ  :مقارن ًة بـ ،يختلفُ عنهُ ،ي�شبِه،
غم ،مع �أنَّ ،لكنَّ  ،ومن ناحي ٍة �أخرى � ...إلخ.
مثله تما ًما ،بال ُّر ِ

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
ال�صفات التي �أراها في �شخ�ص َّية الأمير �سعود الفي�صل من و ِْجه ِة نظري.
� .١أُد ِّونُ �أه َّم

� .٢أُحد ُد مع مجموعتي �أدل ًة على االتفاقِ بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق
ِ
الجدول ،باال�ستعان ِة بالمثال:
المعايير المدونة في
المعايير

الموقع
محبة الر�سول ﷺ لهما
قد�سية المكان
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مكة المكرمة

المدينة المنورة

المملكة العربية ال�سعودية المملكة العربية ال�سعودية

ِ
� .٣أُ�سج ُل و من بجواري َ
نقاط االتفاقِ
واالختالف بين الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
والأمير �سعود الفي�صل فيما ي�أتي:
المعايير

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

تاريخ الميالد
تاريخ الوفاة
�صلة القرابة بالملك عبدالعزيز
ال�صفات ال�شخ�صية
طبيعة العمل مع الملوك

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
التعليل.
المنا�سب على كلتا ال�شخ�صيتين مع
الحك َم
� .٤أُ�صد ُر ُ
َ
ֺ الخليفة عمر بن الخطاب:
ֺ المهلب بن �أبي �صفرة:

أكتب في الفرا ِغ الآتي ِفقْر ًة متنا�سق ًة في َو ِ
�صف الأمير �سعود الفي�صل،
ُ � .٥
باالعتما ِد على ما �سبق:
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�إ�ستراتيجية الكتابة

الفن الكتابي

تحويل ن�ص حواري �إلى ن�ص �سردي
الن�ص
الن�صين الآتيين ،ثم �أَعق ُد مقارن ًة بينهما من حيث بِني ُة ِّ
التهيئة� :أَت�أم ُل َّ
ِ
ال�شكل الآتي ،باال�ستعان ِة بما در�ستُه �سابقًا:
ونو ُعه ،و�أد ِّونها في

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الن�ص الأول
ف���ي غ�����زو ِة ال���خ���ن���دقِ اخْ ����ت����ر َق ب��ع ُ
�����ض
ُف ِ
ر�سان ال ُم�شركينَ الخَ ند َق الذي ح َف َر ُه
قوي يخا ُف ُه
ال ُم�سلمون ،ومن ُهم ُمقاتل ٌّ
ال�����شُّ ��ج��ع��انُ  ،ف��� َن���ا َدى ع��ل��ى ال ُم�سلمينَ ؛
ل�� َي��خْ ��ر َج �إل��ي��ه م��ن ي���ب���ار ُز ُه ،ف��لَ�� ْم َي��خ��ر ْج
�أَح������ ٌد ،ث���م ن����ادى ف���خ���ر َج �إل���ي���ه ع��ل ُّ��ي بن
�أب��ي طالبٍ  ليبار َز ُه ،وال َّر�سول ﷺ
يقُول« :اللهم �أَ ِع ْن ُه علي ِه»َ .ع َ
علي
ر�ض ٌّ
ع��ل��ى ال��م��� ِ
��ش��رك الإ����س�ل�ام ل��ك�� َّن�� ُه َرف َ
�����ض
كال�صق ِر فقتَل ُه وك َّبر
علي َّ
َف َه َج َم عليه ٌّ
فرحا.
الم�سلمون ً

الن�ص الثاني
خَ ������ر َج �أَم����ي���� ُر ال��� ُم����ؤم���ن���ي���نَ ُع���م��� ُر بن
َّ
الخطاب � إلى م َّك َة فانح َد َر �إليه را ٍع
من الجبلَ ،فقَال له ُعم ُر ُممتحنًا :يا
َراعي ،بِعني �شاة من ِ
َنم.
هذه الغ ِ
فقا َل� :إنِّي را ٍع َ
ول �أم ُلك الغن َم.
�����ل ل�����ص ِ
ف���ق���ال ع���م���رُ :ق ْ
��اح�� ِب��ه��ا �أ َك��ل�� َه��ا
ِّئب.
الذ ُ
هلل؟
فقال الراعيَ :ف�أينَ ا ُ
ف َبكَى ُعمر.

الن�ص الأول

الن�ص الثاني
�أوجه االتفاق
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�أو ًل

ن�ص ( ُعم ُر بن َّ
جيب عن الآتي:
� .١أَعو ُد �إلى ِّ
الخطاب  ،)ثم �أُ ُ

الحواري الآتي ،ثم �أُكم ُل ومن ُيجاورني المخَ َ
طط
الن�ص
ِّ
�أَقر�أُ المقاط َع في ِّ
المعطى وِف َق المطلوب:

الن�ص الحواري
يتكون من

مقاطع ...........................
هي

مقاطع يفتتح بها الحوار
�أ�سلوبها
.........................................
عددها

واحد

فقال عمر :ال�سالم عليكم يا �أهل ال�ضوء ،ولم يزل حتى �شبعوا
وكره �أن يقول يا �أ�صحاب النار.
وه�������ي ت�����ق�����ول :ج�����زاك
ف�أجابته :وعليكم ال�سالم.
اهلل خ���ي��� ًرا،ك���ن���ت ب��ه��ذا
فقال� :أ�أدنو؟
الأم����ر �أول����ى م��ن �أم��ي��ر
فقالت :ادن بخير �أو د ْع.
الم�ؤمنين.
فدنا منها فقال :ما بالكم؟
مقاطع اختتام
قالت :ق�صر بنا الليل والبرد.
هي
قال :وما بال ه�ؤالء ال�صبية يت�ضاغون؟
........................................
قالت :الجوع!
�أ�سلوبها
قال :و�أي �شيء في هذه القدر؟
�سردي ق�صير
قالت :ما ٌء �أ�سكّتهم به حتى يناموا .واهلل
عددها
بيننا وبين عمر!
.......................................
ف��ق��ال� :أي رحمك اهلل ،وم��ا ي��دري عمر
مو�ضوعها
بكم؟!
........................................
........................................
فقالت :يتولى �أمرنا ثم يغفل عنا؟!

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ف����ه����ا ه������ي ق�������ص���ت���ه م��ع
ال�صبية الجياع التي رواها
م�����واله �أ����س���ل���م دل���ي���ل على
رح��م��ت��ه� ،إذ ي��ق��ول خرجنا
م���ع ع��م��ر ر����ض���ي اهلل عنه
�إلى حرة واقم حتى �إذا كنا
ب ِِ�صرار �إذا نار ت�ؤرث فقال:
ي��ا �أ���س��ل��م �إن����ي �أرى هاهنا
رك���ب���ا ًن���ا ق�����ص��ر ب��ه��م ال��ل��ي��ل
والبرد .انطلق بنا.

٣

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

مو�ضوعها

ا�ستطالع عمر لحال
�أ�صحاب ال�ضوء.

مقاطع تبادلية (ردود)
هي

مقاطع يتم فيها التفاعل بين المتحاورين (�أي
الكالم المتبادل بين ال�شخ�صيات المتحاورة)
�أ�سلوبها

�س�ؤال وجواب و�أحيانًا يتلوه تعقيب �أو تعليق
من ال�سائل �أو طرف �آخر

عددها
..........................................................................
مو�ضوعها

� .1سبب مكث المر�أة و�صبيانها في ذلك المكان.
........................................................................... .2
� .3سبب بكاء ال�صبية.
........................................................................... .4
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ن�ص « ُعم ُر بن َّ
الخطاب .»
� .٢أ�ستكم ُل مع مجموعتي عنا�ص َر ال�شكل ،لأُحد َد بني َة ِّ

ادلي
دود)

٣

بنية الن�ص الحواري
بنية الن�ص ال�سردي

«تم
حال

ة الب

حرة واقم

العقدة

داية

خروج عمر ومواله �إلى

عنا�صر
الت�صميم

الحدث المحرك

هيد»

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ن�ص
«عم ُر بن
ُ
َّ
الخطاب »

ة (ر

حمله للدقيق وال�شحم
على ظهره

ع تب
قاط
م

ا�ستطالع خبر �أهل ال�ضوء

الحل

�إطعامه الأطفال حتى �شبعوا

انيًا
ث

َ�ص « ُعم ُر بن َّ
�سردي مع
ن�ص
ٍّ
الخطاب � »إلى ٍّ
�أُح ِّو ُل ومن ُيجاورني ن َّ
ِ
ِ
وقواعد النح ِو على
التغييرات الالزم ِة ،ومراعاة �سالم ِة ال ُّلغ ِة
�إجرا ِء
غرا ِر النموذج ال ِ
أول:

فها هي ق�صته مع ال�صبية الجياع التي
 .1فها هي ق�صته مع ال�صبية
الجياع التي رواها مواله �أ�سلم دليل رواها مواله �أ�سلم دليل على رحمته ،حيث
على رحمته� .إذ يقول :خرجنا مع خ���رج ع��م��ر  وم����واله �إل���ى ح���رة واق���م،
عمر � إلى حرة واقم حتى �إذا ول��م��ا ���ش��اه��دا ن�����ا ًرا �أح�������س ع��م��ر  ب����أن
كنا ب�صرار �إذ نار ُت�ؤ ّرث ،فقال :يا �أ�صحاب هذه النار �أ�صحاب حاجة ،فذهب
�أ�سلم� ،إني �أرى هاهنا ركبانًا ق�صر ؛ لي�ستطلع الأمر.
بهم الليل والبرد ،انطلق بنا.
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 .3فخرجنا نهرول حتى �أتينا دار الدقيق،
ف���أخ��رج ِع���� ْد ًل م��ن دق��ي��ق وك�� ّب��ة م��ن �شحم.
علي .قلت� :أن��ا �أحمله عنك.
وق��ال :احمله ّ
ق���ال� :أن���ت تحمل وزري ي��وم القيامة ال �أم
لك! فحملته عليه ،فانطلق وانطلقت معه
�إليها نهرول ،ف�ألقى ذلك عندها ،و�أخرج من
علي
الدقيق �شيئًا فجعل يقول لها :ذري ّ
�أح ّر لك .وجعل ينفخ تحت القدر حتى طبخ
لهم.ثم �أنزلها و�أف��رغ الحريرة في �صحفة
وهو يقول� :أطعميهم و�أن��ا �أ�سطح لهم ـ �أي
�أب���رده ـ ول��م ي��زل حتى �شبعوا ،وه��ي تقول:
جزاك اهلل خي ًرا .كنتَ بهذا الأمر �أولى من
�أمير الم�ؤمنين.

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

 .2فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم،
ف������إذا ب����ام����ر�أة م��ع��ه��ا ���ص��ب��ي��انٌ ل��ه��ا ،وق���در
من�صوبة على نار ،و�صبيانها يت�ضاغون.
فقال عمر :ال�سالم عليكم يا �أهل ال�ضوء.
وكره �أن يقول يا �أ�صحاب النار.
ف�أجابته :وعليكم ال�سالم.
فقال� :أ�أدنو؟
فقالت :ادن بخير �أو د ْع.
فدنا منها فقال :ما بالكم؟
قالت :ق�صر بنا الليل والبرد.
قال :وما بال ه�ؤالء ال�صبية يت�ضاغون؟
قالت :الجوع!
قال :و�أي �شيء في هذه القدر؟
ق��ال��ت :م���ا ٌء �أ�سكّتهم ب��ه حتى يناموا.
واهلل بيننا وبين عمر!
فقال� :أي رحمك اهلل ،وما يدري عمر
بكم؟!
فقالت :يتولى �أمرنا ثم يغفل عنا؟!

فلما و�صل عمر ر�ضي اهلل عنه
وم���واله �إل��ى �أ�صحاب ال�ضوء �سلم
ع��ل��ي��ه��م ف����ردت ع��ل��ي��ه ام������ر�أة معها
�أطفال �صغار يبكون
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الأداء الكتابي

تخطيط كتابة المو�ضوع
�أو ًل

٣

ِ
خالل ِ
�سردي من ِ
التدريبات
تنفيذ
ن�ص
الن�ص
ٍّ
ّ
الحواري الآتي �إلى ٍّ
�أُح ِّو ُل َّ
الآتي ِة:

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

القا�ضي �إيا�س بن معاوية

إيا�س بن ُم َعاوية� ،أ َّن َر ُج ًل ا�ستود َع
من �أ�شهر الق�ضايا التي ق�ضى فيها � ُ
غي َره ً
فجح َد ُه ،فر َفع ُه �إلى �إِيا�س ،ف�س�أل الرجل :هل �أودعك ماله؟ ر َّد
مال َ
الرجل :ال لم ُي ْع ِطني ً
مال .فقال للم َّدعي �أين َدف ْعتَ ل ُه َما َلك ؟ فقا َل:
في ِ
اذهب
مكان كذا في البرية .فقا َل  :وما كان هناك ؟ قال� :شجرة ،قالْ :
للخ�ص ِمْ :اج ِل ْ�س حتَّى
�إليها؛ فل َع َّلك َد َفنْتَ الما َل عندها ون�سيت .وق��ال
ْ
َي ْرجِ َع ِ
�صاح ُبك .و�إيا�س يق�ضي بين النا�س وينظ ُر �ساع ًة بعد �ساعة ،ث َّم
ق��ال� :أت��رى َ�ص ِاح َبك قد بل َغ مكان ال�شَّ جرة؟ ق��ال :ال .ق��ال :ه��داك اهلل،
ب�س حتَّى ي ُعو َد ِ
�إِنَّك خا ِئنُ ،ر َّد الأمانة �إلى ِ
�صاح ُبه.
�صاحبِها  .و�أمر �أن ُي ْح َ
اذهب معه وخُ ْذ ما َلك.
وعندما عاد ال َّر ُج ُل ،قال له �إيا�سْ :

�أن � ِّ
أوظف كل ما تعلمته في
الوحدة �سابقًا.
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كتب �أفكاري ومعلوماتي حول المو�ضوع على الورق.
� .١أَ ُ

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

� .٢أَجم ُع الأفكار المتماثلة م ًعا في ك ِّل دائرة.
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� .٣أُ َو ِّظفُ الكلمات الآتية في و�صف القا�ضي �إيا�س بن ُمعاوية:
الذكاء ،الفطنة� ،سعة الحيلة ،رجاحة العقل ،العدل� ،سعة العلم ،الحلم.
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ِ
ً
بمخططات زُمالئي.
مخططا لكتاب ِة مو�ضوعي ،ثم �أُقار ُن ُه
� .٤أُ�صم ُم
مخطط الكتابة
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كتابة الم�سودة
انيًا
ث

�سردي ،باال�ستفاد ِة
ن�ص
ٍّ
الن�ص ال�سابقِ �إلى ٍّ
كتب م�س َّود ًة في تحويل ِّ
� .١أَ ُ
من الإ�ضاءة.

٣
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�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

من التعليمات المه َّمة في
كتابة الم�س َّودة:
أكتب على ال�سطر الثاني
ُ �1.
و�أترك ال�سطر الأول في
ال�صفـ ـ ــحة كلها.
�2.أت ُ
ـرك جان ًبا في ال�صفحة
أكتب علي ـ ـ ـ ــه التعليقـ ــات
ل َ
والملحوظات.
ُ �3.
أ�شط ـ ــب الأخطاء بالقلم،
وال �أقـ ـ ـ ـ ــوم بمحوها فق ـ ـ ــد
�أرجع �إليها مرة ثانية.

� .٢أَ َت َبا َد ُل ومنْ ُيجاورني الأَ�س ِئل َة والإجاب َة عنها ،بع َد قراء ِة ما َكتب ُه ٌّ
كل منَّا.
الأ�سئلة
الن�ص وا�ض ٌُح ومفهو ٌم؟
هل ُّ

٣

أ�سلوب ُمالئ ٌم للقارئ؟
هل ال ُ

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الن�ص �أهدافي؟
هل ُيحققُ ّ
هل الفقراتُ مرتب ٌة ترتي ًبا منطق ًّيا؟
الن�ص في َحاج ٍة �إلى �إعاد ِة تنظيم؟
هل ُّ
الن�ص؟
هل هناك �شي ٌء ُيمكن حذ ُف ُه من ّ
للن�ص؟
هل هناك كلماتٌ وعباراتٌ مفيد ٌة يمكنُ �إ�ضافتُها ِّ
(�أُ�ضيفُ جدي ًدا �أو �أختا ُر غيرها مما لدي).
هل طول الن�ص منا�سب؟
ِ
هل هناك �أفكا ٌر �أو ٌ
للربط؟
جمل �أو فقراتٌ في حاج ٍة
هل هناك ٌ
بالقلم
جمل فيها ح�ش ٌو (زائ��دة)؟ (�أ�شط ُبها
ِ
�إن وجِ دت).
ِ
الترقيم؟
قواعد النحوِ،
هل هناك �أخطا ٌء في الإم�لا ِء،
ِ
(�أُ�صح ُح الأخطا َء �إن وجِ دت).
هل الكلماتُ م�ستعملة في �سياقاتها ال ُمالئمة؟
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نعم

�إلى ح ٍّد ما

ال

الأداء الكتابي

المراجعة والتنقيح
٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون
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�إ�ستراتيجية مهارة التحدث
(�إلقاء خطبة محفلية)
التهيئة:
جيب عن الآتي:
�أ�ستعينُ بخبرتي ومعلوماتي ال�سابقة؛ لأُ َ

٣

� .١أمامي �صور لمواقف �إلقائية مختلفة� ،أت�أم ُلها ،ثم �أُكم ُل الجدول.

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

نوع الموقف الإلقائي
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خ�صائ�ص م�شتركة بين
ال�صور الثالث

مواقف �إلقائية �أخرى

� .٢أ�ستكم ُل ت�صميم المخطط الآتي:
الخطبة
مهارات

�إلقاء الخطبة

�إلقاء الخطبة
يعتمد على

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

يتكون من

٣

الجر�أة

83

�أو ًل

جيب عن الآتي:
�أ�شارك مجموعتي في اال�ستماع �إلى الخطبة الم�سجلة ،ثم �أُ ُ

ِ
ال�شكل �أمامي ،ثم �أُد ِّونُها في المكان
� .١أُحل ُل الخطب َة ال�سابق َة �إلى العنا�ص ِر في
ال ُمخ�ص�ص لها:

المنا�سبة (�أهميتها للم�ستمعين)

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

المعلومات والأفكار الأ�سا�سية فيها

�أ�ساليب الت�أثير الم�ستخدمة فيها
(ق�ص�ص� ،أمثلة واقعية ،ت�شبيهات،
�أدلة وحجج� ،أ�سئلة مثيرة للتفكير،
� .....إلخ)

الأفكار الجديدة التي يمكن �إ�ضافتها �إلى المو�ضوع
الإلقاء :هو الطريقة التي
تنطق بها الجمل والعبارات،
وما ي�صاحبها من تعبيرات
ج�سدية وحركية ،ت�ساعد
على �إي�ضاح الفكرة ،ونقل
االنفعاالت العاطفية.
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� .٢أَ�صفُ الحدثَ الذي �أثارتْه الخطب ُة ال�سابق ُة في نف�سي �سوا ًء عاي�شتُه �أم َ�سمعتُ به.

ِ
� .٣أَ ُ
مهارات
قطع من الخطب ِة ال�سابق ِة مع ُمراعا ِة
تبادل مع من يجاورني �إلقا َء َم ٍ
الإلقا ِء ،ثم �أُكم ُل الجدو َل الآتي:
مهارات
الإلقاء

مدى �إجادتي لها
الإي�ضاح

ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�ضعيف

ا�سم
الزميل
الذي
يجيدها

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

ال��������ق��������درة ع�����ل�����ى م����واج����ه����ة
الجر�أة
الجمهور دون خوف �أو خجل.
ف�����ص��اح��ة ال��ن��ط��ق وان�����س��ي��اب
الطالقة
الألفاظ والأفكار.
الوقفات الق�صيرة في نهاية
�سالمة
الجمل ،والطويلة في نهاية
الوقفات
الفكرة.
ت���ل���وي���ن ال���������ص����وت ل���ل���دالل���ة
ع��ل��ى ن���وع ال��ت��رك��ي��ب ال��ل��غ��وي
التنغيم (ا���س��ت��ف��ه��ام ،ت��ع��ج��ب ،توكيد،
�سخرية ،تمني� ،أمر ،نهي ...
�إلخ).
تلوين طبقة ال�صوت ودرجته
ب���م���ا ي��ع��ب��ر ع����ن االن���ف���ع���االت
نقل
ال��ع��اط��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��� ُّ��س بها
العاطفة
ال��م��ت��ح��دث (ح�����زن ،غ�����ض��ب،
قلق� ،سعادة� ... ،إلخ).
ا�ستخدام ت��ع��ب��ي��رات ال��وج��ه ،الإ����ش���ارات
لغة والإي�����������م�����������اءات ،ال���م�������س���اف���ة
الج�سد المكان َّية.
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ِ
المهارات المدونة في
 .٤بعد التدريب �أُلقي �أَما َم َ�صفِّي المقاط َع الآتية ،مع اتبا ِع
الجدولين ال�سابقِ والالحقِ  ،ثم �أُد ِّونُ ملحوظاتي في الجدول الالحقِ :
�أ ُّيها الإخو ُة المعلمو َن المكرمونَ� ،أنتم الركنُ الذي ال ِغنَى عن ُه َمهما تق َّد ِ
مت
التقنياتُ وت ِ
َ
ُوجهو َن
َنوعت ال َو�سا ِئ ُل واالختراعاتُ ؛ لأنَّكم تَتح َّلو َن
بالف�ضا ِئ ِل ،وت ِّ
وي �أ َّن �أَ َح َد كبا ِر َ�أئم ِة
الح�سن ِةُ .ر َ
بِالقُدو ِة والأُ�سو ِة ،وتع ِّلمون بالحكم ِة والموعظة َ
ال�س ِ
العلم يتدار�سو َن وح َدهم
لف َدخ َل م�سج ًدا ،فوج َد بع�ض النا�شئ ِة من طلب ِة ِ
َ
فقال� :أَ َل ُه ْم ر�أ� ٌ��س؟ (يعني� :أَل ُهم ُمعل ٌم يعل ُمهم؟) فقي َل له :ال ،فقَال :واهلل ال
يفلحونَ!

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

و َلكنْ � ،أَي ْك ِفي َ�أنْ َنتَو َّقفَ ِعنْد ذك ِر ِ
ال�سابِقينَ ؟! �أنكْت ِفي في
الما�ضيَ ،
و�س ْر ِد �أخبا ِر َّ
ال�سابقون؟!
َم�سير ِة الحيا ِة بما َق َّد َم ُه �أُول ِئ َك َّ
ال�سلف ما �ص َن ُعوا ،من �أَجل ِحيا ِتهم التي عا�شُ وها كي َي ْجعلوها َحيا ًة
َلقد َ�صنع َّ
َلها قد ُرها ،ولها َن ْف ُعها ،و َما َكا َن َل ُهم منْ �أَزْما ِنهم التي �سب َق ْت ُهمَ ،ما يفخرو َن به
ِ
بمثل َفخْ رِنا نحنُ بما تَركو ُه ،وخ َّلفُوه من ورا ِئهم.
مدى �إجادتي لها
المهارات

الإجراءات

�أُوزع ن��ظ��ري ع��ل��ى الم�ستمعين
االت�صال بالت�ساوي ،و�أرك��� ُز نظري �أط��ول
الب�صري مدة على الأكث ِر �شُ رو ًدا �أو الأكث ِر
ّ
انتبا ًها لي.
ِ
الج�سد (االنحناء
�أ�ستخد ُم حرك َة
الحركة
التقدم ،تعبيرات الوجه،
للأمامُِّ ،
والإيماءات
ه َز الر�أ�س� ... ،إلخ).
�أط�����ر ُح �أ���س��ئ��ل�� ًة لإث�����ار ِة التفكيرِ،
الأ�سئلة وت��ح��ف��ي�� ِز االن���ت���ب���ا ِه ،وال �أن��ت��ظ��ر
�إجابة من الم�ستمعين.
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ممتاز

جيد
ج ًّدا

جيد

مقبول

�ضعيف

ا�سم
الزميل
الذي
يجيدها

انيًا
ث

م�سابقة �إلقاء

تدرب على �إلقا ِئه؛ ُلألق َيه �أما َم
ن�صا (خطبة) من � ّأي م�صد ٍر �أُريدُ ،ثم �أَ ُ
� .١أَتخ َّي ُر ًّ
ِ
مهارات الإلقا ِء التي در�ستُها.
زمال ِئي ،مع مراعا ِة
٣

� .٢أُق ِّو ُم �إلقاء غيري وفق البطاقة الآتية ،ثم �أُح ِّد ُد الفائز في الإلقاء.
التنغيم ال�صوتي
�سالمة الوقفات
�سالمة ال�ضبط
الجر�أة والطالقة

�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

اال�سم

ا�ستخدام الحركات التعبير ال�صوتي �أ�ساليب الت�أثير التقدير
عن العواطف
الج�سدية،
والت�أكيد
وتعبيرات الوجه واالنفعاالت
(�أدلة)
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�أ�سماء بنت �أبي بكر ( ذات النطاقين)
للقراءة واال�ستمتاع
�صحابية جليلة ،كبيرة بعقلها ،وعزة نف�سها ،وقوة �إرادتها ،هي ابن ُة �أبي بك ٍر
 ،وزوج ُة الزبي ِر بن العوام� ،أح ُد الع�شر ِة المب�شرين بالجنة ،ووالد ُة عبداهلل
بن الزبير .
�شخ�صا ،وهاجرت هي وزوجها الزبير وهي حامل
أ�سلمت بع َد �سبع َة ع�ش َر
� ْ
ً
بولدها عبداهلل ،فو�ضعته بقباء �أول مقدمهم المدينة.
و لها عدة مواقف تدل على ح�سن ت�صرفها وذكائها ،منها :عندما خرج ر�سول
اهلل  ومعه �صاح ُبه �أب��و بكر  ،جاء �أب��و ٍ
جهل �إل��ى ِ
منزل �أب��ي بكر ي�س� ُأل
ويتوع ُد ،فكتمت ال�سر  ولم تخبره بمكانهما.
ُ
الر�سول
وكانت ت�صنع الطعام وتحمله مع قرب ِة ما ٍء �إلى غا ِر ثور حيث يختبئ
و�أبو بكرٍ  ،وع��ن�� َد و�صو ِلها �إليهما ل��م ي��ج��دوا م��ا يربطوا ب��ه ال�سفر َة
والقرب َة ،فقالت �أ�سماء :قلتُ لأبي بكر :ما �أجد �إال نطاقي؟ فقال� :شقيه باثنين
ٍ
ال�سقاء وب��الآخ�� ِر ال�سفرة .وب�سبب ذلك �أ�سماها ر�سول
فاربطي
بواحد منهما ِّ
اهلل ذات النطاقين.
أي�ضا ما روت��ه ،بعد هجر ِة ال�صاحبين� ،إذ قالت":دخل علينا
ومن مواقفها � ً
ج ِّدي �أبو قحافة -وقد ذهب ب�ص ُره -فقال :واهلل �إ ِّن��ي لأراه قد فجعكم بما ِل ِه
مع ِ
قالت :قلتُ َّ :
كل يا �أبه� ،إنَّه قد ترك لنا خي ًرا كثي ًرا .قالت :ف�أخذت
نف�سهْ .
�أحجا ًرا فو�ضعتُها في ُك َّوة في البيت كان �أبي ي�ضع فيها ما َله ،ثم و�ضعتُ عليها
ثو ًبا ثم �أخذتُ يده ،فقلت� :ضع يدك يا �أبت على هذا المال .قالت :فو�ضع ي َد ُه،
فقال :ال ب� َأ�س �إن كا َن َ
ترك لكم هذا ،فقد �أح�سن ،ففي هذا لكم بالغ".

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون
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�أم��ا الموقف الآت��ي فيح ِّدد �سيرتها مع زوجها الزبير  ووقوفها �إلى
جانبه ،حيث ُن ِقل عنها �أنها قالت" :تزوجني الزبير وما له في ال ِ
أر�ض مال،
وال مملوك ،وال �شيء غير فر�سه .قالت :فكنت �أعلفُ فر�سه و�أكفيه م�ؤنته،
و�أدقُّ النَّوى لنا�ضحه ،وكنت �أنقل النوى من �أر�ض الزبير".
قارب المائ ِة �سن ٍة ولم ي�سقط لها �سن ،ولم ُينكَر
وعا�شت  عم ًرا مدي ًدا َ
لها عقل ،و�شهدت مقتل ابنها ،ف�صبرت ،وتعد خاتم َة َمن مات من المهاجرين
والمهاجرات.
رفت ب�أنها ذات جود وكرم ال تدخر �شيئًا لغد ،فكانت تمر�ض المر�ضة
و ُع ْ
فتعتق فيها كل مملوك لها ،وكانت تقول لبناتها ولأهلها� :أنفقوا �أو �أنفقن
وت�صدقن وال تنتظرن الف�ضل ف�إنكن �إن انتظرتن الف�ضل لم تف�ضلن �شيئًا
و�إن ت�صدقن لم تجدن فقده.
وقد روت عن النبي  عدة �أحاديث بلغت  58وقيل  56حديثًا.
ه��ذه هي �أ�سماء التي كانت �سيرتُها مواقفَ و�صمو ًدا وثباتًا على المبد�أ،
الئم.
و�شجاعة عند المواجهة ،ال تخاف في اهلل لوم َة ٍ

٣
�أَ ْع َـل ٌم َ�سـا ِبقُـون

الحافظ ابن كثير :البداية والنهاية.
جماعة من المخت�صين :مو�سوعة ال�سيرة النبوية ال�شريفة ،دار النفائ�س ،بت�صرف.
عمر ر�ضا كحالة� :أعالم الن�ساء في عالمي العرب والإ�سالم.
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نموذج اختبار ()٣
ـ�صُ ،ث ـ َّم �أُجـيـ ُـب:
�أقــر�أُ الـ َّنـ َّ

�أتـ ــدرب
ِ
المهارات ال ِقرائ َّي َة َوالمعرف ّي َة ،و�أ�سعى
في نموذ ِج االختبا ِر حتى �أُن ِّمي
ِ
�إلى َتوظي ِفها في الحيا ِة اليوم َّي ِة ،وتوجيهها نحو اكت�سابِ
الخبرات
ِ
المدارك؛ م َّما يزي ُد من ُف ِ
ر�ص التَّع ُّل ِم مدى الحياة.
وتو�سي ِع
طالب ُم َع ٌّد للحياة ،و ُمنا ِف ٌ�س عالم ًّيا
�أنا ٌ

ِ�س َي ُر �أعالم النبالء

عد كتاب ِ
(�س َير �أعالم النبالء) من �أمتع كتب التراجم و�أج ِّلها� ،أ َّلفه م�ؤرخ الإ�سالم �شم�س الدين �أبو عبداهلل محمد بن
ُي ُّ
�أحمد بن عثمان الذهبي ( ،)٧٤٨ - 673وتناول فيه ترجمة �أعالم الإ�سالم على مدى �سبعة قرون ،ف�أ�صبح بذلك من �أو�سع
كتب التراجم ،و�أوثقها ،و�أكثرها �ضَ ْب ًطا ونف ًعا.
الذهبي كتاب ِ
وقد َّ
(�س َير �أعالم النبالء) على الطبقات ،والطبقة هنا تعني الجيل من النا�س ،فبد�أ بطبقة
نظم
ُّ
ال�صحابة ،ثم التابعين ،ثم َمن بعدهم ،وهكذا ،وجعله في خم�س وثالثين طبقة .وهذا التق�سيم الذي ا�ستعمله الذهبي
قد ا�ستعمله غيره من الم�ؤلفين الم�سلمين في َع ْر�ض التراجم منذ فترة مبكرة من تاريخ الحركة الت�أليفية ،وهو تق�سيم
�إ�سالمي �أ�صيل في التفكير التاريخي ،ولم يكن نتيجة م�ؤثرات خارجية ،ويدعم هذا التق�سيم حديثُ النبي " :خير
�أمتي َق ْرني ،ثم الذين َي ُلونَهم ،ثم الذين َي ُلونَهم"�( .أخرجه البخاري ،)2651:و (م�سلم.)2535 :
وقد امتاز الكتاب بعدد من الخ�صائ�ص ،منها:
1.ال�شمول النوعي :فقد تنوعت تراجمه ،ف�شملت كثي ًرا من فئات النا�س ،من الخلفاء ،والملوك ،والأمراء
وال�سالطين ،والوزراء ،وال ُّنقَباء ،والق�ضاة ،وال ُق َّراء ،وال ُمح ِّدثين ،والفقهاء ،والأدباء ،واللغويين ،والنحاة ،وال�شعراء،
والفال�سفة ،وغيرهم.
2.ال�شمول المكاني :فالكتاب �شامل تراجم الأعالم من كافة �أنحاء العالم الإ�سالمي ،من الأندل�س غر ًبا �إلى
�أق�صى الم�شرق ،وهو �شمول َق َّل وجوده في كثير من الكتب العامة التي تناولت تراجم الم�سلمين.
المترجم له ،ولقبه
فالذهبي ُيعنى في معظم التراجم بذكر ا�سم
3.توحيد الأ�س�س العامة لمكونات الترجمة:
َ
ُّ
وكنيته ،ون�سبته ،ثم مولده �أو ما يدل على عمره ،ون�ش�أته ،ودرا�سته و�أخذه عن ال�شيوخ الذين التقى بهم وروى عنهم
و�أفاد منهم ،ثم تالمذته الذين �أخذوا عنه وانتفعوا بعلمه وتخرجوا عليه ،وما خَ َّلف من �آثار علمية �أو �أدبية �أو
اجتماعية ،ويبين بعد ذلك منزلته العلمية وعقيدته من خالل �أقاويل العلماء الثقات فيه ممن كان وثيق ال�صلة به،
المترجم له ،ويدقق في ذلك تدقيقًا بار ًعا.
ثم غال ًبا ما ُينهي الترجمة بتحديد تاريخ وفاة
َ
4.تنوع التراجم من حيث الطول وال ِق َ�صر :وهذه من الأمور الوا�ضحة ،فقد نَجِ ُد ترجمة ال تزيد على ب�ضعة
المترجم له ،وقيمته العلمية �أو الأدبية،
�أ�سطر ،بينما نَجِ ُد ترجمة �أخرى قد تبلغ عدة �صفحات ،وذلك ح�سب طبيعة
َ
�أو مكانته ال�سيا�سية ،وح�سب توافر المعلومات عنه.
الذهبي في نقد الأعالم بالعدل والإن�صاف وعدم التع�صب والتح ّري الدقيق في
5.المنهج النقدي :ات�سم منهج
ّ
المترجم له؛ ل ُيق ِّدم �صورة كاملة عنه.
ذلك ،فكان ينقل �آراء الموافقين والمخالفين في
َ
�سير �أعالم النبالء ،للذهبي ،الجزء الأول ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الثالثة1405 ،هـ (بت�صرف)
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جيب َعنِ الأ�سئل ِة الآتي ِة:
َقر�أتُ َّ
الن�ص ال�ساب َقَ ،و�س�أُ ُ
الأ�سئلة
 .١م�ؤلف كتاب ِ
الكاتب �أنَّ" :تق�سيم م�ؤلفات كتب التراجم على
(�س َير �أعالم النبالء) ،هو .٤ :ذكر
ُ
(الطبقات) هو تق�سيم �إ�سالمي �أ�صيل في التفكير
�أ .خير الدين الزركلي.
التاريخي" .ناق�ش هذه العبارة.
ب .جالل الدين ال�سيوطي.
الحموي.
ج .ياقوت َ
د� .شم�س الدين الذهبي.
 .٢تناول كتاب ِ
(�س َير �أعالم النبالء)
ترجمة �أعالم الإ�سالم على مدى:
�أ� .سبعة قرون.
ب� .ستة قرون.
ج .خم�سة قرون.
د� .أربعة قرون.

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

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

 .٥تنوعت تراجم الأعالم في كتاب (�سير �أعالم النبالء)
بين الطول وال ِق َ�صر .علل ذلك.
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 .3من خ�صائ�ص كتاب ِ
(�س َير �أعالم  .٦يت�صف منهج م�ؤلف (�سير �أعالم النبالء) في نقد
النبالء):
الأعالم بالعدل والإن�صاف؛ لأنه:
�أ .اقت�صاره على �أعالم الم�شرق الإ�سالمي� .أ .يركز على محا�سن الأعالم.
ب .اهتمامه بالأدباء واللغويين.
ب .يركز على عيوب الأعالم.
ج� .شموله �أعالم كافة �أنحاء العالم
عيوب الأعالم ومحا�سنهم.
ج .ينقل عن الثقات َ
الإ�سالمي.
المترجم لهم.
د .ينقل كالم ك ِّل المعا�صرين للأعالم
َ
د .ترتيب الأعالم في الكتاب على حروف
المعجم.
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ُح ُّب ال َو َط ِن
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دليل الوحدة
�أتوقع مب�شيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن �أكون قاد ًرا على:

الإجناز:
جمع معلومات في مو�ضوع موثق حول ُح ِّب ال َو َطنِ .

التوا�صل اللغوي

ن�صو�ص الوحدة:
1.المدخلُ :عدتُ �إلى وطني.
2.اال�ستماع :الوطن َّية الح َّق ُة.
3.الفهم القرائي :قبلة الم�سلمين.
�4.إ�ستراتيجية قراءة :وط ـنــي.
5.التحليل الأدبي :يا بلدي الحرام.
6.الإثرائيُ :ح ُّب الوطن.

الدرو�س اللغوية

 .1اكت�ساب اتجاهات وقيم مت�صلة بمجال حب الوطن.
 .2اكت�ساب ر�صيد معرفي ولغوي ي�ؤهلني للتوا�صل ال�شفهي والكتابي حول مجال حب الوطن.
 .3فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�سموعة ،وتحليلها ،وتذوقها ،ونقدها.
� .4إبداء الر�أي فيما يطرحه المتكلم من �أفكار حول مو�ضوع الن�ص ب�أدب وبدون �إحراج.
 .5ا�ستخدام �إ�ستراتيجية القراءة المتعمقة ( الإجابة ).
�صحيحا.
 .6ر�سم الهمزة الممدودة في �أول الكلمة وفي و�سطها ر�س ًما
ً
�صحيحا.
 .7ر�سم الحرفين (ط ،ظ) بخط الرقعة ر�س ًما
ً
 .8تع ُّرف الأفعال الخم�سة ،وتمييزها ،وا�ستخدامها.
 .9تع ُّرف �أ�سلوب التمني ،وتمييزه ،وا�ستخدامه.
 .10تع ُّرف المفعول المطلق ،وتمييزه ،وا�ستخدامه.
 .11توظيف المهارة الكتابية (التنظيم ،وتركيز التعبير عن الر�أي ،مع الدعم بالأدلة).
 .12كتابة ق�صة فن َّية ق�صيرة.
المك ّونـــــــــــــات
� .13إبداء وجهة النظر ،وتحليل الأحداث والوقائع،
والتعليق عليها.
ر�سم الهمزة الممدودة في �أول
إمالئي
ل
ا
الر�سم
ّ
الكلمة وفي و�سطها
 .14ا�ستظ ـهــار خمــ�س �آي ــات مـ ــن ال ــقر�آن الكــريـ ــم،
وع�شرة �أبيات �شعرية.
ر�سم الحرفين ( ط ،ظ ) منفردين

الكتابي
الر�سم
ّ

ومت�صلين بـخط الرقعة

ال�صنف اللغويّ

الأفعال الخم�سة

الأ�سلوب اللغويّ

التمني

الوظيفة النحوية

المفعول المطلق

الكتابي
ّ

كتابة ق�صة فنية ق�صيرة

ال�شفهي
ّ

�إبداء وجهة النظر وتحليل الأحداث
والتعليق عليها.
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�أو ًل

4

� .1أ�ستمع لل ِ
أبيات ،ثم �أحاكيها �إلقا ًء.

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

:

يقول ال�شاعر �إبراهيم مفتاح
َ
عينيك ت�أتلقُ
هذي المفاتنُ في
َ
التاريخ �أو�سم ٌة
ثراك من
وفي
ِ
ف�أنتَ يا موطني ٍ
ما�ض ُيعا ِن ُق ُه
و�أنتَ في حا�ضرٍ تك�سو ُه �أجنح ٌة
ف�أنتَ في ُمهجتي ٌ
نب�ض وفي قلمي

وفي ِ
ال�س ْح ُر والألقُ
لحاظ َك هذا ِّ
أعرا�سا وتنطلقُ
ُتلَم ِل ُم
َ
ال�شم�س � ً
ِ
البطوالت والإ�شراقُ والع َبقُ
زه ُو
ُعل ُّوها من ِ
ال�صبح ي ْن َب ِثقُ
بيا�ض
ِ
حرف وفي ُك ِّل عا ٍم ُي ِ
ٌ
زه ُر الو َرقُ

�إبراهيم بن عبد اهلل مفتاح� ،شاعر �سعودي من مواليد جزيرة َف َر َ�سان 1358هـ ،له م�ؤلفات �أدبية وتاريخية ودواوين �شعرية ،منها:
(عتاب �إلى البحر)( ،احمرار ال�صمت)( ،رائحة التراب) ومنه �أخذت هذه الأبيات.
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� .2أ� .أتعاون مع مجموعتي لأملأ الفراغات الآتية ،على غرار المثال الأول:

ي�ست�شرف =.............. +

ي�ست�شرفان

ي�ست�شرف =.............. +

ي�ست�شرفون

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ي�ست�شرف = .............. +

ي�ست�شرف

يفكر = ....................... +

يفكر = ....................... +
يفكر = ....................... +
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ب� .أكتب ً
مثال من عندي على غرار ما �سبق.

4

= ...................+......................

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

= ...................+......................

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

= ...................+......................

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

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .3أتخيل وطني المملكة العربية ال�سعودية في عام � ،2030أدون و�صفًا
لو�ضعه بعد تحقق الر�ؤية المباركة  2030ب�إذن اهلل.

� .4أ� .أ�شارك من بجواري؛ ل�شطب الكلمات المطلوبة ،ثم ن�ضع دائرة حول الحروف
الزائدة ،ثم نكون منها كلمة منا�سبة.

 مدينة تلقب بـ (عرو�س ال�شمال). من �صحاري المملكة. من �أ�شهر المنتجات الزراعيةال�سعودية.
 �شركة �صناعية �سعودية رائدة فيالبتروكيميائيات.
 ا�سم من �أ�سماء المدينة المنورة. قبلة الم�سلمين.96
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ب� .أُح ِّد ُد الفعل الذي ا�شتقت منه الكلمة ال�سابقة:
.......................................

4

انيًا
ث

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .1أملأ الفراغات ب�أحرف ُت ِت ُّم كلم ًة ،مع االبتداء بما في الدائرة.

م
د
�آ

م

ا

ل
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ن�ص المدخل

� .٢أقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أختار الكلمة المنا�سبة م َّما تحته خط لكل �صورة مع مالحظة
ر�سم الطاء والظاء:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

عدتُ �إلى وطني
بعد �أن �سافرتُ واغتربت ُغربتينُ ،ع ْدتُ �إلى ال ِ
أر�ض التي �أحب ْبتُها ح ًّبا عظي ًما،
والدي
�إلى الوطنِ الذي فيه �أب�ص ْرتُ النُّو َر� ،إلى �أهلي الذينَ �ش ِه ُدوا طفو َل ِتي� ،إلى
ّ
اللذين كانا  -بع َد ا ِ
�سبب وجودي� ،إلى َجا َراتي ال َّلواتي َب�شَّ ْر َن بوالدتي� ،إلى
هللَ -
�أُخْ ت ََّي ال َّلتينِ َرعتَاني في ِ�صغَري� ،إلى �أَخَ َو َّي ال َّلذين ال َع َباني ،وكانا يدر�آن ال�سوء
عني� ،إلى وا ِل ِدي الذي كا َن ً
�صالحا لي.
مثل
ً
ُراب
ُع ْدتُ �إلى ال ِّديا ِر الحبيب ِة�،أحت�ضنُ الأ�شجا َر التي تفَي�أْتُ ِظاللها� ،أَ�شُ ُّم الت َ
ال��ذي ُكنتُ َ�أخ ُّ��ط عليه في الما�ضي الأف��ك��ا َر والخواط َر والآم���ال التي تَم ُّر في
ٍ
ُمخَ ِّيلَتي ،ع��دت و ِل َ�ساني يلهج ل َ��ك ب��دع ٍ
�صالحات ختا ُمها (ح��م�� ًدا ِ
هلل رب
��وات
العالمين ،و�شك ًرا له على �آالئه) وكيف ال �أدعو لك يا وطني ،و�أنتَ مهب ُِط الوحي
ومه ُد الطفول ِة.

.

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

.

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

.

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

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

� .٣أت�أمل ال�صورة ،ثم �أتخيل عنا�صر الق�صة المنا�سبة لهذه ال�صورة.
ال�شخ�صيات

ال ــزمــان

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الـمـكـان

الحدث في ال�صورة
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� .٤أتعاون مع مجموعتي؛ لتنفيذ المهمات الآتية:
نربط بين ال�صورة القديمة ،وما ينا�سبها من ال�صور الحديثة.
نبدي � -شفه ًّيا  -وجهة نظرنا ح��ول الأ���س��ب��اب التي �أدت �إل��ى النقلة
الح�ضارية في بلدنا المعطاء.
ن�ستمع وجهات نظر المجموعات الأخرى ،ونبدي وجهة نظرنا � -شفه ًّيا -
حول الأ�سباب التي ر�أتها كل مجموعة.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

1

2

3

4
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الم�شروع
ث
ال ًثا

�أتعاون مع مجموعتي؛ لتنفيذ مهمات الم�شروع الآتي:

المهمة الأولى :اختيار �أحد المو�ضوعات الآتية:
� .1أف�ضل ما قاله ال�شعراء عن المملكة العربية ال�سعودية.
 .2ما قاله عنا الآخرون (علماء �أو مفكرون �أو �أدباء
�أو �سيا�سيون.)......
 .3م�شروع �أو َم ْعلَم �أو مرفق في بلد �آخ��ر نتمنى وج��وده في
بلدنا ،مع التعليل.
 .4ر�صد انطباعات بع�ض المواطنين عن الوطن.
 .5اقتراح م�شروع وطني تنموي قابل للتطبيق مثير
للإعجاب ،وتقديم معلومات عنه.
 .6مو�ضوع مفتوح ( ح�سب اختيار المجموعة ).

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

المهمة الثانية :تحديد الم�صادر التي يمكن �أن تُ�ستقى منها المعلومات.
المهمة الثالثة :جمع المعلومات عن المو�ضوع المختار.
المهمة الرابعة� :إعادة �صياغة المعلومات وتن�سيقها.
المهمة الخام�سة :كتابة المو�ضوع في �شكله النهائي ،ثم مراجعته.

ابعًا
ر

�أبحث عن ن�ص ق�ص�صي ،ثم �أن�سخ منه فقرة �أو فقرتين.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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التهيئة:
4

 في وطني ذكرياتي الأولى ،في وطني �أبني �آمالي وطموحي ،و�أحقِّق �أحالمي.بالتعاون مع �أفراد مجموعتي �أد ِّون واجبي تجاه وطني.

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

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

من �آداب اال�ستماع:

�أو ًل

�أعل ُم �أنّ

َّ�ص ،ثم �أقوم بتنفيذ الأن�شطة الآتية :
� -أ�ستمع للن ِّ

 الإن�صات. النظر �إلى المتحدث. �إظهار مالمح الفهم. تجنب المقاطعة. اال�ستجـ ــاب ــة للمتحــدثوالتفاعل معه.
102

يحل الطالب الأن�شطة بمفرده خالل زمن محدد؛ لتنمية مهارة اال�ستماع.

� .١أ�شير بعالمة (✓) عن يمين كل �سلوك يدل على الوطنية ,وعالمة (✗) عن
يمين كل �سلوك يدل على انتفاء الوطنية ح�سب ر�أي الكاتب.
ِ
الج�سد في موقع العملِ مع َت ْر ِك الأعمالِ تتحدثُ عن المر ِء.
مكوث
المجاهرة بالثنا ِء �أما َم الملأ مع �إ�ضما ِر الهجا ِء في الخفا ِء.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال�صراخ ب�أعلى ٍ
�صوت بالوطني ِة مع عد ِم االهتما ِم بالإنتا ِج.
االنتماء للوطنِ من ِ
ِ
الحر�ص على الدعا ِء له.
خالل
� .٢أذكر المواقف التي تدل على الوطنية.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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انيًا
ث

 .١ن�ستمع �إل���ى ال��م��واق��ف ال��ت��ي تعر�ضها المجموعات الأخ���رى ون��د ّون��ه��ا ف��ي ورق��ة
خارجية ،ثم نحدد موقفًا نتفق فيه ،و�آخر نختلف فيه مع كل مجموعة ،وندونها
فيما يلي:
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

من المظاهر التي تدل على
احترام المتحدث:
 .1الـ ـتــوا�ص ــل مــع المتح ــدث
ب ــالـ ـعـي ــن ح ـتــى ال يــ�شـ ـع ــر
المتحـدث بعدم االهتمام.
 .2عدم االن�شغال بما ال عالقة
له بمو�ضوع الحديث.
 .3الجلو�س بال�شَّ كْـلِ المنا�ســب
والالئق.

104

المجموعة (

)

المجموعة (

)

المجموعة (

)

المجموعة (

)

 .٢نبين وجهة نظرنا للمجموعات الأخرى فيما اختلفنا معهم حوله.
المجموعة ( )

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

المجموعة ( )

المجموعة ( )
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قـ ـب ـلــة ال ـمــ�سـلـمـيــن
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�أعل ُم �أنّ
من �آداب التالوة:
 اال�ستعــاذة مـن ال�شيطـانالرجيم.
 الخ�شوع وال�سكينة. الترتيل وتح�سين ال�صوت. -التد ُّبر.

[البقرة.]130-125:

106

ِ
المثال الآتي:
� .١أُكم ُل ما يلي على غرا ِر
منا�سكنا

عبادات الحج

ن ََ�سك

�أمنًا

م�أمنًا من الظلم والإغارة

َ�س ِفه نف�سه
يزكيهم

ظلم نف�سه ب�سوء تدبيره
يطهرهم

.......................
َ�س ِف َه

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

العبارة

معناها

الكلمة مجردة

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

� .٢أَ ِ�ص ُل ُك َّل كلم ٍة بالمعنى المنا�سبِ لها.
�أ

ب

القواعد

مرج ًعا

مثاب ًة

�أخرجه

�أ�ضطره

اخترناه

ا�صطفيناه

الأ�س�س

�أرنا

�أُلجئه
ع ِّلمنا
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� .3أَ�ض ُع عالمة (✓) �أما َم معنى الكلم ِة (مقَام) ،الذي
يتنا�سب مع �سياقِ الآي ِة.
ُ

[البقرة.]125:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

قيام �إبراهيم  للعباد ِة.
مو�ضع �أثر ِ
قدميه .

 .1ما المق�صو ُد بقوله تعالى} :

108

{؟ وكيفَ َج َعلَه اهلل �سبحانه وتعالى؟

 .2بماذا �أمر اهلل �سبحانه وتعالى في قوله جل جالله} :
وقوله{ } :؟

{

4

ِ .3ب َم دعا �إبراهي ُم  ر َّبه في ال ِ
آيات؟

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

 .4هل رزق اهلل مق�صور على الم�ؤمن؟ �أَ ُّ
�ستدل على ما ُي ِّ
و�ض ُح ذلك من الآيات.

 .5ما المق�صو ُد بمل ِة �إبراهيم ؟ وما �صف ُة َمنْ َير َغ ُب عنها؟
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 .1من ُح ُرمات البيت الحرا ِم َ�سفْك ال ِّدماء� ،أَ�ستعينُ بالحديث
الح ُرمات:
الآتي؛ لأَذك َر بقي َة ُ
البلد
قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إنَّ هذا َ
ح َّرمه اهلل يوم َخ َلقَ
ال�سماوات وال َ
أر�ض
ِ
يوم القيام ِة،
فهو حرا ٌم ُبحرم ِة ا ِ
هلل �إلى ِ
ُ
أحد من قب ِلي
و�إ َّن ُه َ ْل َي ِح َّل
القتال في ِه ل ٍ
ومل َي ِحل يل �إال َ�ساع ًة من َن َهارٍ ،فهو
يوم القيام ِة،
بحرم ِة ا ِ
َح َرا ٌم ُ
هلل �إلى ِ
ال ُيع�ض ُد َ�شو ُكهُ ،وال ُين َّف ُر َ�صي ُد ُه ،وال
َيل َت ِق ُط ُل ْقطت ُه �إ َّال َمنْ َع َّر َف َها ،وال ُي ْخت َلى
َخال ُه » [رواه البخاري.]١٨٣٤:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

1
2
3

� .2أُح ِّد ُد القيم َة التي َتبر ُز تحتها القيم الفرع َّية الآتية الواردة في الآيات من (:)128- 125

د�سية البيت
ق
الحرام

ف�ضل
المنا�سك

ف�ضل ال�صالة فيه عما
�سواه من الم�ساجد

حُ ّب المقام
110

ف�ضل الطواف واالعتكاف
في البيت الحرام

ُح ّب

ماء زمزم

ق�صة بناء �أبينا �إبراهيم الكعبة:
� .3أُكم ُل الخريط َة التي �أَمامي؛ لأُب ِّين َّ
بعد مولد
ابنه.......................

المكان الزمان
دعاء

[�إبراهيم.]37:

1

ب�سكن مكة

�أبونا ابراهيم
و.......................

املكان

رجــوع �إبراهيـم 
�إلىمكة لبنا ِء الكعبة
ب�أمر اهلل.

[البقرة.]127:
�أمر اهلل

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ب��ن��اء ال��ك��ع��ب��ة ي��رت��ب��ط
ت�����أري����خ����ه ب����إب���راه���ي���م
بنبع.......................
.

زوجته هاجر
وابنه.......................

ف�أكرمهم اهلل

2

4

فت َّم بذلك

بناء

.......................
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ال�سكنى والمجاورة في � ِ
أقد�س البقا ِع
� .4أُد ِّو ُن �أكث َر عد ٍد ممكنٍ من الأ�سباب التي ت�ؤكد �أَ َّن ُّ
نعم اهلل العظيم ِة.
و�أطهرها (مكة المكرمة) نعم ٌة من ِ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .٥أ� .أختار المعنى المنا�سب ال�ستخدام الكلمة بو�ضع ٍّ
خط تحته.
جذر الكلمة (ك  -ع  -ب)
يعني النتوء �أو البروز،
و�سميت الكعبة بهذا اال�سم
لأنها �أول بناء برز على وجه
الأر�ض ،يقول تعالى�} :إن
�أول بيت و�ضع للنا�س للذي
ببكة مباركا{ (�آل عمران:
 ،)96وقد �س ّمى اهلل تعالى
الفتاة ال�صغيرة �إذا بد�أت
عالمات الأنوثة بالبروز
لديها ونت�أ ثدييها بالكاعب،
قال تعالى} :وكواعب
�أترابا{ (النب�أ ،)33 :والعظم
البارز �أ�سفل القدمين ي�سمى
(كعب) ،والحذاء المرتفع
البارز ي�سمى (كعب) ،وفي
بع�ض مناطق المملكة
يطلقون على من انتفخ
�إحدى خديه وبرز لمر�ض
112كعب).
ب�أن لديه (�أبو

( َي ْرغَ ُب)
يقال

َر ِغ َب عن ال�شيء
َر ِغ َب يف ال�شيء

َط َل َبهَ ،ت َر َكه ،تر َّفع عنه.
َت َر َكه ،تر َّفع عنهَ ،ط َل َبه.

ب� .أُح ِّد ُد التَّ�ضا َّد في قوله تعالى:

[البقرة.]130:

ج� .أُب ِّينُ دالل َة التِّكرا ِر في ِ
لفظ الجالل ِة ( َر ِّب) ( َر َّبنَا).

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .١أَقر�أُ الآيات الآتية:
قال تعالى:

[البقرة.]126-125:

� .٢أ�ستظهر خم�س �آيات من قوله تعالى:

[البقرة.]125:
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القراءة المتعمِّقة
خطوات القراءة المتع ِّمقة

4

الخطوة الرابعة من خطوات القراءة المتعمقة.
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ور�شة عمل

الإجابة

ب�إغالق الكتاب ،ثم الإجابة من الذَّاكرة عن الأ�سئلة المطروحة.
ال�س�ؤال المطروح �أو ا�ستعرا�ضها ذهن ًّيا.
ثم بتدوين الإجابة تحت ُّ
تلخي�صا للمو�ضو ِع
ال�س�ؤال المطروح ُيع ُّد
ً
مالحظة :تدوين الإجابة تحت ُّ
ب�أ�سلوب�( :س�ؤال وجواب).
�أو ًل

��س��ي الأول؛ لإك��م��الِ
المنظم
ِ
�أَ�سترجِ ُع ما َ�س َب َق درا�سته في الف�صلِ ال�� ِّدرا� ّ
البياني الآتي:
ّ
خطوات القراءة المتع ِّمقة

1

اال�ستطالع

2

تحويل الفكرة
الرئي�سة �إلى
�س�ؤال
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3

انيًا
ث

�أُط ِّبقُ الخُ ُط ِ
وات التي تعلمتُها في القراء ِة المتع ِّمق ِة على ال ِفقْر ِة الآتية:

4
مو�ضعها:

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال��م��ن��اط��قُ ال��زِّراع��ي�� ُة ف��ي المملك ِة العربي ِة
ح�سب �إمكاني ِة ُك ِّل منطق ٍة،
ال�سعودي ِة متنوع ٌة َ
ُّ
فتوجد م��ن��اط��قُ زراع��ي�� ٌة ك��ب��ي��ر ٌة لها �إمكاناتها
وال�سكانية مثل مناطق :الأح�ساء
المناخية ُّ
والمدينة المنورة وج���ازان والق�صيم وع�سير
والريا�ض .وهذه المناطقُ تتواف ُر فيها المياه
ب��ك��ث��ر ٍة ،وق���د َن���م���تْ ف��ي��ه��ا ال��و���س��ائ�� ُل ال���زِّراع���ي��� ُة
�شج َع الأهالي على زياد ِة ال ُّرقع ِة
الحديث ُة ،مما َّ
ال��زِّراع��ي�� ِة ،وتنمي ِة ال��م��وار ِد على نطاقٍ تجاري
�أو�����س����ع ،ف�����زا َد ال��م��ح�����ص ُ
��ول ال����زِّراع����ي ،و�أم���ك���نَ
ت�����ص��دي�� ُره ب��ي��ن م��ن��اط��قِ ال��م��م��ل��ك�� ِة ،وب��خ��ا���ص�� ٍة
ف���ي ال��م��ح�����ص��والت ال��رئ��ي�����س��ة م���ث���ل :ال��ت��م��ور
والخ�ضراوات والفواكه .وتوجد مناطقُ �أخرى
ٍ
ح�سب قدرتها المناخية
ت�سي ُر ب�
إمكانات منا�سب ٍة َ
وال�سكانية مثل مناطق :بي�شة والأفالج ووادي
ُّ
ال���� َّدوا�����س����ر وال���خ���رم���ة وب��ل��ج��ر���ش��ي وال��ط��ائ��ف
والدوادمي و�سدير.

الجملة المفتاحية:

الفكرة الرئي�سة:

تحويل الفكرة �إلى �س�ؤال:

ال�س�ؤال بعد التعديل نتيجة القراءة:
ُّ
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ث
ال ًثا

�أَقر�أُ ال ِفق ِ
ْرات الآتية ،ثم �أُد ِّو ُن ومن بجواري �س� ًؤال ل ُك ِّل �إجابة:
الوطنُ
هو بقع ُة ال ِ
أر�ض التي
خُ لقنا على �أَ ِديم تُرابها ،وارتوينا
بمائها و َت َغذَّينَا بطيب طعامهاُّ ،
والطرق
التي م�شت عليها �أقدا ُمنا ،والأر�ض التي
الت�صقت بها �أج�سا ُدنا وع�شنا في كنفها وبين
ال�صبا وريعان ال�شَّ باب ن�ستظ ُل
�أح�ضانها �سنوات ِّ
ِ
بظالل �أ�شجارها و َن َت َغذَّى من خيراتها.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال�س�ؤال:

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

الإجابة:
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الوطن هو الأر���ض التي خُ لقنا عليها ،وارتوينا و َت َغذَّينَا
منها ،وع�شنا فيها �سنوات حياتنا كلها.

ُعر َِف
ال�سعوديون بحبهم
ُّ
لوطنهم ،و�إخال�صهم له،
واعتزازهم ال�شديد به؛ لأنه َم ْهب ُِط
الوحي ،وفيه المقد�سات الإ�سالمية،
فال�سعودي �أينما ُوجِ َد و�أينما كان ِ
يحنُّ �إلى
ّ
وطنه و ُيخ ِل ُ�ص له .وهذه ال ُّروح الوطن َّية ت�ست ِم ُّد
مق ِّوما ِتها من تعالي ِم الإ�سال ِم التي ُ
تربط َّ
عب
ال�ش َ
أر�ض المق َّد�س َة ب�أوثقِ ال َّر ِ
الم�سل َم وال َ
وابط.

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال�س�ؤال:

4

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

الإجابة:

لأن وطنهم َم ْهب ُِط الوحي ،وفيه المقد�سات الإ�سالمية.
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ابعًا
ر

ال�س�ؤالِ المطرو ِح في ال ِفقْرتين الآتيتين:
�أَ ُ
كتب مع مجموعتي �إجاب َة ُّ
ف���ي ِخ���� َ���ض��� ِّم ال��ب��ح�� ِر ال��� ُم���ت َ
َ�ل�ا ِط ِ���م
ل���دع���اوى ال��ع��ول��م�� ِة ُي�����ص��ب�� ُح ل��ل��م��ر�أ ِة
ال��� ُّ��س��ع��ودي�� ِة دو ٌر م��ه ٌّ��م ف���ي ال��ح��ف ِ
��اظ
على قيمنا الإ�سالمية ،و�إعمالها في
عودي،
ال�س ّ
نفو�س ال�� َّن�����شء وال�شَّ باب ُّ
ما دور المر�أة
كما �أَ َّن لها دو ًرا �ضخ ًما في �إعدادهم
ال�سعودية في
ُّ
نف�س ًّيا للمناف�س ِة العالمي ِة ،و�أن ُتر�سي
عالم ت�سوده ِق َيم
ف����ي �أن��ف�����س��ه��م  -االح����ت����را َم ل��ق��ي��م�� ِةالعولمة؟
ِ
العمل ،واالنتظا َم في �أدائ��ه ،والتَّمي َز
فيه ،وتخفيفَ االن��دف��اع نحو القيم
اال�ستهالكية� ،إ�ضاف ًة �إل��ى دوره��ا في
ِ
المنتجات الوطن َّية
ت�شجيع ا�ستخدا ِم
ِ
ً
المنتجات الم�ستوردة.
بديل عن

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال�سعودي ُة
عر َفت المملك ُة العربي ُة ُّ
الأم���نَ واال���س��ت��ق��را َر بعد �أَنْ َو َّح�� َده��ا
الملك عبدالعزيز -رحمه اهلل ،-وقد عال َم اعتم َدت
ا���س��ت��ط��ا َع��ت ال��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة منذ الدولة ال�سعودية
ت�أ�سي�سها �إيجا َد نو ٍع ٍ
فريد من الأمن
في تحقيق
في رب��و ِع المملك ِة معتمد ًة في ذلك
العدل الأمن في ربوع
ُ
ِ
العدل بين ال َّرعي ِة ،ذلك
على
تنفيذ ���ش��ر ِع اهلل ،وب��ثِّ المملكة؟
ِ
ال��ق��ائ�� ُم ع��ل��ى
ِ
�صفوف ال�شَّ عبِ
ال��وع��ي ال��دي��ن ّ��ي ف��ي
عودي.
ال�س ّ
ُّ
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وطـ ـن ــي
ِع ْن َد َما ُكنتُ َ�ص ِغي ًرا في المدر�س ِة ُكنتُ �أُع ِّب ُر عن ُح ّبي لبالدي ف�أه ِتفُ لها
ال�سنُّ اكت�شفتُ �أ َّن بِالدي بحاج ٍة �إلى َت ْر َجم ِة
ُهتا ًفا ب َـحن َْجرتـي ،ول َّما تق َّد ْ
بي ِّ
مت َ
تاف ا ْل َحنَاجِ ِر �إِلى ُه ِ
ُه ِ
فالعقول والحناج ُر تهتفُ َ :ف ُه ُ
ُ
تاف ال ُع ِ
تاف الحناج ِر
قول،
وه ُ
ِ
الدنيا َو َال ًء و َع َم ًل .فيا ليت ُك َّل ُمواطنٍ
تاف
الدنيا َو َل ًءُ ،
العقول َيملأُ ُّ
َيملأُ ُّ
ومواطن ٍة َيقر� ِآن عن ُحقوقِ الوطنِ ُ ،ثـ َّم ُيط ّب ِ
و�سا.
قان ما َقر�آ ُه ِليكو َن واق ًعا َمل ُم ً
�إ َّن ُح َّ��ب ال��وط��نِ َي��ك�� ُم��نُ ف��ي ا ْل����وال ِء َل�� ُه و ِف��ي ِخ��دم�� ِت�� ِه والإِ���س��ه��ا ِم ف��ي بنا ِئ ِه،
وج ٍ
مالَ ،فالذينَ ُيحبو َن وطنَهم
وال ُمحافظ ِة على ك ِّل ما في ِه من �أَبني ٍة و�أَ�شجا ٍر َ
ُح ًّبا َ�صاد ًقا ال ُيل ِّو ُثون ُجدرا َن المباني والمن�ش� ِآت بالكتاب ِة عليها ،وال َي ْع َب ُثون
ب�شجر ٍة َيرونَها في َّ
الطرِيقِ ؛ لأَنها ُجز ٌء من وط ِنهِم ،ف�إذا َق َط ُعوا �أَغ�صانَها فك�أَنَّما
َمزَّقوا ُجز ًءا من وط ِنهِم الحبيبِ  .وال ِ
يقطفُون الأَزها َر ِمنَ الحدائقِ العا َّم ِة؛ لأَ َّن
بع�ض ِ
هذه الحدائ َق هي ُ
جمال الوطنِ  .والذينَ ُي ِح ُّبون وطنَهم ُي�ؤدون واج َبهم
يعي�ش ِ
�أدا ًء ً
كامل كما ُيطالبون بحقو ِقهم ُك َّل ال ُمطالب ِة ،فالإِن�سانُ ال ُ
لنف�سه.
وكثي ًرا ما ُيك ِّلفُنا القيا ُم ب���أَدا ِء الواجبِ م�شق ٍ
ّات كثير ًة ينبغي �أَنْ نتح َّملها� ،أو
ٍ
ت�ضحيات ليت الـجمي َع بِال ا�ستثنا ٍء ُيق ِّدمها بِك ِّل ُح ٍّب واعتزازٍ.
ن َُ�ض ِّحي من �أج ِل ِه
فالقا�ضي يـَحك ُم بالعدلِ على الـجمي ِع ،وقد يـَحك ُم على �صدي ِق ِه �أو قري ِب ِه
في�ؤْ ِل ُم ُه َ
والجندي قد يقفُ
ذلك ،فيتحم ُل الآالم بابت�سا ٍم ُح ًّبا في تحقيقِ العدلِ .
ُّ
ِ
َ
للموت ِدفا ًعا عن َو َط ِن ِه ،فيفع ُل َ
ِ
ميدان القتالِ
ذلك
نف�س ُه
في
وقوف المع ِّر ِ�ض َ
ال�سفين ِة �إذا ِ
يجب َ�أنْ يبقى
عط ْ
بت �سفين ُتهُُ ،
َعنْ ِطيبِ خاط ٍر فدا ًء ِل َو َط ِن ِه .و ُر ّبا ُن َّ
طويل حتى ينتق َل ر ّكا ُبها �إلى قواربِ النَّجا ِة ،ويكو َن �آخ َر منْ ُ
فيها ً
ينزل منها.
ِ
الت�ضحيات في �سبيلِ وط ِنهم ،وليق ِّدموا ُك�� َّل ٍ
غال
فعلى الجمي ِع �أَنْ يتحملوا
يعدوا الت�ضحي َة مكاف�أ ًة له ،فيف َرحوا َ
ٍ
بذلك َجذ ًَل.
ونفي�س من �أَج ِلهَ ،و ُّ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ
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� .١أُكم ُل الفراغات الآتية وف َق المطلوبِ :

ِع ْن َد َما ُكنتُ َ�ص ِغي ًرا في المدر�س ِة ُكنتُ ُ�أع ِّب ُر عن ُح ّبي لبالدي ف�أه ِتفُ
ال�سنُّ اكت�شفتُ �أ َّن بالدي بِحاج ٍة �إِلى
لها ُهتا ًفا ب َـحن َْجرتـي ،ول َّما تق َّد ْ
بي ِّ
مت َ
الحنَاج ِر �إلى ُه ِ
َت ْر َجم ِة ُه ِ
ُ
تاف ال ُع ِ
فالعقول والحناج ُر تهتفان:
قول،
تاف َ
وه ُ
َف ُه ُ
الدنيا َو َل ًء َو ً
ِ
عمل.
تاف
الدنيا َو َل ًءُ ،
العقول َيملأُ ُّ
تاف الحناج ِر َيملأُ ُّ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�أ�ســـــ�ألُ

ك����ي����ف ي�����ك�����ون ه�����ت�����اف ال���ع���ق���ول
والحناجر؟

120

�أُ
جــيـــب
ُ

ِ�إ َّن ُح َّب الوطنِ َيك ُمنُ ِفي الوال ِء َلهُ ،وفي خدم ِت ِه والإِ�سها ِم في بنا ِئ ِه ،وال ُمحافظ ِة على
وجمالٍ َ ،فالذينَ ُيحبو َن وط َنهم ُح ًّبا َ�صاد ًقا ال ُيل ِّو ُثون ُجدرا َن
ك ِّل ما في ِه من �أَبني ٍة و�أَ�شجا ٍر َ
المباني والمن�ش��� ِآت بالكتاب ِة عليها ،وال َي ْع َب ُثون ب�ش��جر ٍة َيرو َنها في َّ
الطرِيقِ ؛ لأَنها ُجز ٌء
من وط ِنهِم ،ف�إذا َق َط ُعوا �أَغ�صا َنها فك�أَ َّنما َم َّزقوا ُجز ًءا من وط ِنهِم الحبيبِ  .وال ِ
يقط ُفون
الأَزها َر ِمنَ الحدائقِ العا َّم ِة؛ لأَ َّن هذه الحدائ َق هي ُ
بع�ض جمالِ الوطنِ  .والذينَ ُي ِح ُّبون
كام�لا كم��ا ُيطالب��ون بحقو ِقه��م ُك َّل ال ُمطالب�� ِة ،فالإِن�س��ا ُن
وط َنه��م ُي���ؤدون واج َبه��م �أدا ًء ً
لنف�سه .وكثي ًرا ما ُيك ِّل ُفنا القيا ُم ب�أَدا ِء الواجبِ م�شق ٍ
يعي�ش ِ
ال ُ
ّات كثير ًة ينبغي �أَنْ نتح َّملها،
ٍ
ت�ضحيات ليت الـجمي َع بِال ا�ستثنا ٍء ُيقدِّمها بِك ِّل ُح ٍّب واعتزازٍ.
�أو ُن�ضحي من �أج ِل ِه

�أ�ســـــ�ألُ

جــيـــب
ُ�أ
ُ

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�أ�ســـــ�ألُ

�أُ
جــيـــب
ُ

4

ف��ي خدمته والإ���س��ه��ام ف��ي بنائه،
والمحافظة على كل ما فيه من �أبنية
و�أ�شجار وجمال.
�أ�ســـــ�ألُ

�أُ
جــيـــب
ُ

ما �سلوك من ُيحبون وطنهم؟
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ن�ص (وطني) ،ثم �أَملأُ الفراغات الآتية:
� .٢أَقر�أُ ال ِفقْر َة الثالثة من ِّ
الفكرة الرئي�سة

ال�س�ؤال عن الفكرة

الإجابة (ملخ�ص ال ِف ْقرة)

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .٣أطبق الخطوة الرابعة للقراءة المتعمقة على ن�ص من ن�صو�ص
الوحدة الدرا�سية الرابعة.
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يــا ب ـلــدي ال ـحــرام
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

�ام� � َ�ك َح � ْب �ك � ُة ال � َّن �ج ��وى ُه�ل�ام
�أم� � َ
لأ َّن � � � � َ�ك ق� �ب� �ل� � ُة ال � � ُّدن � �ي� ��ا ،و �إن� ��ي
�ون خ� � ٌ
�وف
و�إ َّن � � � � َ�ك �آم� � � � ٌ�ن ،وال� � �ك � � ُ
�لام...ق��ام� ْ�ت
ع�ل��ى ج�ن�ب��ات� َ�ك الإ� �س ُ
ووج� � ُه � َ�ك ب �ه �ج � ٌة ،ور� َ
ؤاك ن� ْ���ص� ٌر
و� � �ص� ��و ُت� � َ�ك روع� � � � ٌة ُت� �ت� �ل ��ى ،وذك� � � ٌر
�إل� �ي � َ�ك م ��ن ال �ب �ي��ا��ِ�ض �أت� ��ت �أل� � ٌ
�وف
ون�ه� ُر الخيرِ ح�ي��ثُ ُوجِ � � ْ�د َت يجري
�ام ب � ُ�ح� � ِّب� �ه ��م ق � � ��و ٌم �أح � �ب� ��وا
ُي � �ل� � ُ
�إذا ل��م ت �ب��قَ ف��ي الأذه� � ��انِ رم ��زًا

�ام
وع � �ن� � َ�د َك ال ي �� �ص � ُّح ل� � َ�ي ال��ك�ل ُ
�رام
�أُجِ � � �لُّ � � َ�ك ،وال �ج �ل �ي� ُ�ل ل ��ه اح� � ِت � ُ
�رام؟
ف �م ��اذا �أن � � َ�ت ي ��ا ب �ل��دي ال� �ح � ُ
�ام
دع� ��ائ � � ُم � �هُ ،وع � � � َّز ب � � َ�ك ال�����س�ل ُ
�ام
�زم وال��م��ق � ُ
وف� ��ي ج �ن �ب �ي� َ�ك زم� � � ُ
�ام
ع��ل ��ى ت ��رت��ي��ل�� ِه � َ��س � َ�ج� � َع ال��ح��م � ُ
�أق ��ام ��وا ف��ي رب � ِ
�وع � َ�ك وا��س�ت�ق��ام��وا
�ام
ل � �ه� ��ذا ح � ��و َل� � � ُه َك� � � ُث � ��ر ال � ��زِّ ح � � ُ
�ام
ول� � �ك� � � َّن � ��ا ب� � �ـ � � ُ�ح� � � ِّب � � َ�ك ال ُن � �ل � ُ
�لام
ن �ع � ِّ�ظ � ُم �هُ ،ع �ل��ى ال�� ُّدن��ي ��ا ال �� �س ُ
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�أو ًل

�أتعرف ال�شاعر:
�صالح بن �سعيد الزهراني �شاعر �سعودي ،ولد عام 1381هـ/
1961م ف��ي الباحة ،وق��د ت��درج ف��ي تعليمه حتى ح�صل على
�شهادة الدكتوراه في البالغة والنقد من جامعة �أم القرى في
مكة المكرمة ،يعمل � ً
أ�ستاذا في ق�سم الدرا�سات العليا العربية
في جامعة �أم القرى ,وهو ع�ضو في نادي مكة الثقافي الأدبي,
ونادي الباحة الأدبي.
من �أعماله ال�شعرية :تراتيل حار�س الكلأ المباح ،ف�صول من
�سيرة الرماد ،ت�ضاري�س الجالل ومنه الن�ص ال�سابق.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ
انيًا
ث

 .١من الذي يخاطبه ال�شاعر في الن�ص؟

 .٢ما الأ�سباب التي �أوردها ال�شاعر في تعظيم البلد الحرام؟
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 .٣و�إنك �آمنٌ  ،والكون ٌ
خوف
فماذا �أنت يا بلدي الحرا ُم؟
 ماذا ق�صد ال�شاعر من اال�ستفهام ؟4

-ما العالقة بين الكلمتين (�آمن) و(خوف)؟

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

 .٤ما الغر�ض من الن�ص؟

ث
ال ًثا

�أتعاون مع مجموعتي للقيام بما يلي:

١

 الفعـل المج ــرد :هـ ــو الـ ــذيال يمكن اال�ستغناء عـن �أحــد
حروفه وهو �أ�صل البحث في
المعاجم (جذر الكلمة).
 ن�أتي بالما�ضي المجرد لكلمةثم نبحث عنها في المعجم.

ت�أمل ال�صور.

٢

مناق�شة الإ����ض���اءة ال����واردة ف��ي الهام�ش ومناق�شة تطبيقها على
ال�صورة الثانية.

٣

البحث في (المعجم الو�سيط) عن الجذور المطلوبة ،ثم �إكمال
الناق�ص في ال�صور الأخرى.
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�أمام
ك
ح
ب
النجو كة
ى
هالم

�أ

مامك
حبكة
هالم

الحبكة :حبل ي�شد به الو�سط
4

�إجالل :تعظيم

5

جلّ – �أجل
( عظّ م)

دعائمه:

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

النجوى:

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

«نجا» ناجى
(�سا ّر)

الفعل المجرد
حبك (�شد )
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3

هالم :مادة بروتينية �شفافة

2

1

4

�أمام
الن
جوى

ك
حبكة

�أو ًل

�أتعاون مع مجموعتي ،مع اال�ستفادة من الإ�ضاءة حول الأبيات ()3-1؛
للقيام بما يلي:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .١إجابة ما يلي �شفه ًّيا:
•لمن وجه ال�شاعر ق�صيدته؟
•ما الذي ي�ستفاد من هذا الخطاب؟
•هل �أورد ال�شاعر ماي�شير �إلى تم ُّيز المخاطب؟
وخا�ص ال�ست�شعار ال�شاعر عظمة البلد الحرام ،ما هما؟
•يوجد �سببان عا ٌّم
ٌّ
•ما المق�صود بكلمة (الحرام) في قول ال�شاعر«:يا بلدي الحرام»؟

� .٢إجابة ما يلي كتاب ًّيا:
�أ بم �شبه ال�شاعر الإ�سرار بالحديث �أمام البيت الحرام؟ ولماذا؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

�أ�ستفيد من:
 قراءة الأبيات: 3،2،1قراءة مت�أنية.
 -مك ِّون « �أنمي لغتي ».
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ب هل ح ًقّا ال ي�صح لل�شاعر الكالم عند البلد الحرام؟ ولماذا؟
...............................................................................................................................

ج ما القيمة العظيمة التي ت�ستخل�ص مما �سبق؟

4

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

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

د ما الفكرة الرئي�سة التي يندرج تحتها ما ورد في الفقرات ال�سابقة؟
...............................................................................................................................

�شرحا �أدب ًّيا:
� .٣أ�شرح مايلي ً
�ام��ك َح� ْب�ك� ُة ال� َّن�ج��وى ُه�لام
�أم� َ
لأن� � � َ�ك ق �ب �ل � ُة ال� � ُّدن� �ي ��ا ،و�إن� ��ي

�لام
وع �ن� َ�دك ال ي�ص ُّح ل� َ�ي ال�ك ُ
�رام
�أُجِ � �لُّ � َ�ك ،وال�ج�ل�ي� ُ�ل ل��ه اح � ِت� ُ

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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انيًا
ث

�أتعاون مع من بجواري  -مع اال�ستفادة من الإ�ضاءة حول الأبيات ()6-4
للقيام بما يلي:

� .١إجابة ما يلي �شفه ًّيا:
•ما عالقة هذه الأبيات بالأبيات التي قبلها؟
•ما المعنى الأ�صلي لكلمة (الدعائم)؟
•عن �أي �شيء ع َّبر ال�شاعر بكلمة (دعائم)؟
•�أ�شار ال�شاعر �إلى وجه للبلد الحرام ،فما الذي ق�صده بهذا؟
•�أ�شار ال�شاعر �إلى �صوت للبلد الحرام ،فما الذي ق�صده بذلك؟

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .٢إجابة ما يلي كتاب ًّيا:
�أ �أين قامت دعائم الإ�سالم؟ وكيف؟
.................................................................................................................................

ب ما الذي ع َّز بالبلد الحرام؟ و ِل َم؟

ن�ستفيد من:
 القراءة المت�أنية للأبيات6-5-4
 مناق�شة �أهم الألفاظ معاال�ستفادة من�« :أنمي لغتي»

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

ج ما �أو�صاف البلد الحرام التي �أوردها ال�شاعر في هذه الأبيات؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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 .٣مما قاله ال�شاعر:
�لام...ق��ام� ْ�ت
على جنبا ِتك الإ� �س ُ
و�� �ص ��و ُت ��ك روع � � � ٌة ُت��ت��ل ��ى ،وذك � � ٌر
4

�ام
دع� ��ائ � � ُم � �هُ ،وع � � � َّز ب � � َ�ك ال� ��� �س�ل ُ
ـــــــــــمام
علـــــى ترتيــــــــل ِه َ�س َج َع الح
ُ

لكي ن�شرح البيتين ال�سابقين نقوم بما يلي:

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

 ن�ستخرج كلمات وتعبيرات جميلة (�شفه ًّيا)  -ن�صوغ �أ�سئلة تفيد في ال�شرح الأدبيونجيب عليها (�شفه ًّيا).
 -نكتب ال�شرح الأدبي:

�أو ًل

�أ�شير بِـ ( )Pتحت الإجابة ال�صحيحة مما يلي:

الـ ـع ـب ـ ــارة
 -1يحثنا ديننا الحنيف على �أدب الخطاب.
 -2احتوى الن�ص على �إجالل البلد الحرام.
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درجة توفرها في الق�صيدة
كبيرة

متو�سطة

قليلة

انيًا
ث

�أختار من الن�ص تعبي ًرا �أعجبني ،و�أ�شير �إلى جوانب �إعجابي به.

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

4

ث
ال ًثا

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�أُب ِّين الفرق بين قول ال�شاعر�« :إليك من البيا�ض �أت��ت �أل��وف» .وبين
قول�« :إليك من البالد �أتت �ألوف».

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

ابعًا
ر

في قول ال�شاعر«:يا بلدي ال��ح��رام»� ،أ�ضاف ال�شاعر كلمة « بلد» �إلى
ياء المتكلم� ،أو�ضح �سبب ذلك بو�ضع عالم ِة ( )Pعن ي�سار الإجابة
ال�صحيحة فيما يلي:
�أنانية ال�شاعر وحبه ال�شديد لذاته.
�أنها �إ�ضافة جاءت من �أجل الوزن ال�شعري.
اعتزاز ال�شاعر بانتمائه للبلد الحرام.

• �أن�شد الن�ص �إن�شا ًدا معب ًرا.
• �أ�ستظهر الن�ص ً
كامل.
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الر�سم الإمالئي
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ر�سم الهمزة الممدودة في �أول الكلمة
وفي و�سطها

التهيئة:
ما الذي يحدث عند اجتماع الهمزة المفتوحة على الألف مع:
همزة �ساكنة في �أول الكلمة مثل( �أَ�أْخذ )؟
�ألف في �أول الكلمة مثل ( � ِأا�سر )؟ �أو في و�سطها مثل (م�أا ِثر )؟

هل يوجد فرق في اللفظ بين (�أ) َو (�آ) في (� ِأم َن) َو (�آ َم َن)؟
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�أو ًل

ِ
ِ
الكلمات الملونةَ:
العبارات الآتيةَ ،و�أت�أمل
�أقر�أ
ﱪ [البقرة.]125:

قال تعالى :ﱫ
ق��ال تعال��ى :ﱫ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ﱪ [البقرة.]126:

أخواي يدر�آن ال�سوء عني0
� َ
خط عليه في الما�ضي الأفكا َر والخواط َر
ُنت �أَ ُّ
ُراب الذي ك ُ
�شم الت َ
�أَ ُّ
والآمال.
الذين ُيحبو َن وط َنهم ُح ًّبا َ�صادقًا ال ُي��ل�� ِّو ُث��ون ُج���درا َن المباني
َف
َ
والمن�ش� ِآت بالكتاب ِة عليها0

انيًا
ث

�أن�سخ الكلمات الملونة وفق ال�شكل الآتي و�أُ َل ِّو ُن همزة المد فيها
و�أقر�ؤها:

ف

ي �أ
و
ل
ا

ل
ك
ل
م
ة

لكلمة

في و

�سط ا
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ث
ال ًثا

�أالحظ تحليل كلمتي (� ْأمن) ،و(�آ َمن) ،ثم �أجيب.
� ْأمن

4

�آ َمن

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ
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�أَ

�أْ

َم

١

ما الحرفان اللذان تت�ألف منهما (�آ)؟

٢

كيف كتبت في كلمة (�آ َمن)؟ ولماذا؟

٣

�أي الهمزتين متحركة في (�آ َمن) و�أيهما �ساكنة؟

ابعًا
ر

قد تكون هذه الألف �ألف
التثنية ،مثل :مبتد�آن،
�أو جمع التك�سير،مثل:
م�آرب� ،أو جمع الإناث،
مثل:مفاج�آت� ،أو ا�سم
الفاعل ،مثل�:آ�سف� ،أو �ألف
االثنين (ال�ضمير) ،مثل:
�أخذا.

�أ

م

ن
َن

�أقر�أ الأ�سماء الآتيةِ �( :آمن� ،آمال ،من�ش�آت) و�أالحظ تحليلها �إلى �أحرفها،
ثم �أجيب:

� ِآمن

�أَ

اْ

م

ن

�آمال

�أَ

اْ

م

ا

ل

من�ش� ِآت

م

ن

�ش

�أ

ا

ت

 .١ما مفرد كل من (�آمال) و(من�ش� ِآت)؟
�آمــال

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

مـ ـنــ�ش ـ�آت

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

�أعل ُم �أنّ

الهمزة الممدودة
في (�آمال)

الهمزة الممدودة
في (من�ش�آت)

� .٣أين وقعت همزة المد فيِ � :آمن� ،آمال ،من�ش� ِآت ؟

�آمـن

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

من�ش� ِآت

�آمـال

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

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

� .٤أحلل �إمالئ ًّيا الفعل (يدر�آن) مع اال�ستفادة م ّما �سبق:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

 .٢م ّم تت�ألف الهمزة الممدودة في اال�سمين ( �آمال  -من�ش� ِآت )؟

( ال ) الـتعــريف �إذا ُ�سبِقت
بهمزة ا�ستفهام ف�إن الهمزة
تقلب �إلى مدة فوق �ألف المد.

لكي �أكون متعاوناً:
 �أ�ستمع باهتمام. �أحترم الر�أي. �أناق�ش النتائج ب�أدب.� -أتبادل الخبرات.

يدر�آن

تُر�سم الهمزة الممدودة في �أول الكلمة �أو في و�سطها على هذا ال�شكل ( �آ )،
وذلك حينما تجتمع في الكلمة همزتان �أوالهما متحركة والثانية �ساكنة.
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� .1أكم ُل الفراغ في الجدول الآتي ب�صياغة ا�سم فاعل كما في المثال:
الفعل
�أَخَ َذ
�أَ ِ�سفَ
�أَ َ�س َر
�أَ َم َر
علي:
� .٢أكتب ما ُيملى َّ

4

ا�سم الفاعل
� ِآخذ

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

أكتب تحت كل �صورة جملة منا�سبة فيها كلمة ممدودة.
ُ � .١
� .٢أح ِّو ُل الأ�سماء الآتية وفق �ألوان الجدول الآتي:
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نب�أ  -مبتد�أ  -ملج�أ

مفاج�أة  -من�ش�أة  -مبتد�أة

م�أرب  -م�أكل  -ر�أي

المثنى

جمع التك�سير

جمع الم�ؤنث ال�سالم

الر�سم الكتابيّ
ر�سم الحرفين ( ط ،ظ)
منفردين ومت�صلين بخط الرقعة
4

�أو ًل

ن�شاط تمهيدي:

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .١أتعاون مع من بجواري في �إكمال الفراغات؛ لأتعرف على مدن في بالدي
على غرار المثال المعطى:
 ...ر

ي ف

ا

ل

غ

ا

...

ل ط

ا

ئ ف

ا
خ

م

ي �س م

ح

ف

ر

ا

ل

الطائف

�ش ي ...
ب

ا

 ...ن

حفر الباطن

الغاط

الطائف
خمي�س
م�شيط
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� .٢أ���ش��ارك مجموعتي في ترتيب المدن المذكورة �سابقًا ح�سب قربها من مكان
�إقامتنا:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

� .٣أر�سم الآتي:
الحرف الم�شترك بين مدن بالدي ال�سابقة
.............................................
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الحرف الذي يليه في الحروف العربية
.............................................

«

�صورة (ط ،ظ) منفردتين
�أ�ستفيد من
1
الهام�ش 2

�ألف عمودي على منت�صف الج�سم
3

+

�صورة (ط ،ظ) مت�صلتين

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

بين �صورتي(ط،ظ) منفردتين ومت�صلتين بخط ال ُّرقعة:

ما تعلمته في الوحدة الثالثة
حول ر�سم ال�صاد:
�صعود بزاوية متجهة لليمين
1
بتقو�س ثم امتداد
2
�أفقي.

نقطة الظاء
4

+
في البدء

�أُح ِّبر

�أُح ِّبر

�أر�س ُم

�أر�س ُم

متو�سطة

متطرفة

�ألف طاء الن�سخ بحلية ،و�ألف
طاء الرقعة بال حلية:

ط
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ال�صنف اللغوي

الأف ـ ـعـ ــال ال ـخ ـمــ�س ــة

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الـتـمـهي ــد:
�أ�سترج ُع ما �سبقت درا�ستُه؛ لأ�صو َغ الفع َل الم�ضارع من الأفعال الآتية:
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َع ِل َم

َ�ش َّد

قَالَ

َو َع َد

َ�س َ�ألَ

ر َمى

ت ََل

َ�س َعى

�أو ًل

� .١أُكم ُل ال�شك َل الآتي بو�ض ِع ُك ِّل م�ضار ٍع في مكا ِنه المنا�سب.

4

الم�ضارع ال�صحيح

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الفعل الم�ضارع من حيث
ال�صحة واالعتالل
ِّ
الم�ضارع المعتل

ي�ش ُّد

يقول

� .٢أَملأُ الفراغات بما ينا�سبها.
الفعل ( َع ِل َم ) م�ضارعه:
عند مخاطبة الجماعة نقول:

َي ْعلَ ُم
َت ْعلَ ُمو َن

عند الحديث عن الغائبين نقول:
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انيًا
ث

�أُح��اك��ي ال��ج��م�� َل ال��ت��ي ت�ضمنتها ن�صو�ص ال��وح��دة م��ع التَّنبه �إل��ى
ا�ستخدا ِم ال ِ
أفعال الخم�س ِة.

�أعل ُم �أنّ
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الأف ـعـال الخم�سـة :هـي كل
فعل م�ضارع ات�صلت ب�آخره
�ألف االثنين �أو واو الجماعة
�أو ياء المخاطبة.
و�س ِّميت بالأفـعــال الخم�سـة؛
ُ
لأن الــفـعـل المت�صــل بـ�ألــف
االثنيــن لــه �صــورتـــان� :إمــا
مبدوء بيـاء الــغــائـب �أو بتــاء
الــمـخـاطــب مــثـل :يـفـعــالن،
تفعالن .والفعل المت�صل بواو
الجــمـاعــة له �صــورتــان� :إمــا
مـبـدوء باليــاء �أو الـتــاء مـثـل:
يفعلون ،تفعلون.
والــفــــعــل الـــمـتــ�صـــل بــيــاء
المخاطبة ،له �صورة واحدة؛
لأنه اليكون مــبـدو ًءا �إال بـتــاء
المخاطب مثل :تفعلين.

١
هما يعلمان �أ َّن الوطن َّية لي�ست حديثًا.
�أنتما � .................أ َّن الوطن عزيز على �أفراده.
٢
هم يحبون وطنهم ح ًّبا �صادقًا.
�أنتم ........................................
٣

وقد ت�صرخين ب�أعلى �صوتك� :أنا وطنية.
�أَ ْن ِت ...............................................
٤
كامل.
هم ي�ؤ ُّدون واجبهم �أدا ًء ً
�أنتم ........................................
٥
�أل�س ـ َـت الذي تدعو لوطنك؟
�أل�ستما ال َّلذَين ...........................؟
�أل�ستــم ....................................؟
�أل�س ِـت .....................................؟
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ث
ال ًثا

� .١أُقارنُ ما يلي:
الجملة

نوع (ال)

الذين يحبون وطنهم ح ًّبا �صاد ًقا
ال يقطفون الأزهار من الحدائق
العامة.

لم ت�ؤثر على الفعل لذا
بقيت النون مع الفعل

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال تقطفوا الأزهار من الحدائق العامة.

�أثرها على الفعل

ناهية جازمة

ِ
المثال ال�سابقِ �أدا َة ال َّن�صبِ (لن) ب�أدا ِة الجزم.
� .٢أَ�ستبدلُ في
...................................................................................................................................................

�أقر�أ اال�ستنتاج الآتي:

�أعل ُم �أنّ
 من � ِأدوات النَّ�صب:
(�أن ،لن ،كي).
 من � ِأدوات الجزم:
(لم ،ال الناهية ،الم الأمر).
 عالمة رفع الأفعال الخم�سةثبوت النون ،وعــالمــة ن�صبها
وجزمها حذف النون.

الأفعال الخم�سة
كل فعل م�ضارع ات�صلت
ب�����ه �أل���������ف االث����ن����ي����ن �أو
واو ال���ج���م���اع���ة �أو ي���اء
المخاطبة.

ت���رف���ع وع��ل�ام����ة رف��ع��ه��ا
ثبوت النون.

تن�صب وت��ج��زم وعالمة
ال��ن�����ص��ب وال���ج���زم ح��ذف
النون.
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�إ َِّن ُر َّب��ان ال�سفينة �إذا عطبت �سفينته ،يجب �أَ ْن يبقى
��وي�لا حتى ينتق َل رك��اب��ه��ا �إل���ى ق ِ
فيها ط ً
����وارب ال�� َّن��ج��ا ِة،
ويكون �آخر من ينزل منها ،فعلى الجميع �أَ ْن يتحملوا
الت�ضحيات في �سبيل وطنهمَ ،ولْيقدموا كلَّ ٍ
غال ونفي�س
من �أجله.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال�سابق َة و�أ�ستخر ُج منها فعلين من ال ِ
أفعال الخم�س ِة ُح ِذفت منهما
� .١أَقر�أُ ال ِف ْق َر َة َّ
ال�سبب:
النون ،و�أُب ِّينُ
َ
الفعل
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�سبب حذف النون

� .٢أُ ُ
كمل العبار َة الآتية:

طويل.
ُر َّبان ال�سفينة يجب �أَ ْن يبقى فيها
ً
ربابين ال�سفن.................................................

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

فكَّ���ر �أحم���د ف���ي كتاب���ة كلم���ة لأخوي���ه
الكبيري���ن و�أخت���ه ال�صغ���رى ،يقت���رح فيه���ا
ق�ضاء العطلة ال�صيفية في ربوع الوطن.
�أ�ساعد �أحمد في كتابة هذه الكلمة مع اال�ستعانة بالعبارات الآتية:
هل تعلمان  ، ..............................هل تعلمين ..............................
جمال هذه الم�صايف يفوق الخيال.............................. ،
ما �أجمل �أن ت�ستن�شقي ..............................
ما �أجمل �أن تتذوقا ..............................
فالطائف جوها لطيف ،ن�سيمها عليل ،خيراتها وفيرة ،وفاكهتها حلوة.............................. ،
التي تتلذذين ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

145

الأ�سلوب اللغوي

الـ ـ َّت ـمــني

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

التهيئة:
أماني كثيرةً� ،أَذك ُر ثالثَ �أمنيات تمنيتُها ،بع�ضها تح َّق َق
يعق ُد المر ُء في ف�ؤا ِد ِه � َّ
وبع�ضها لم يتحقَّق.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ِ
ن�صو�ص الوحد ِة مع التَّن ُّبه �إلى مفهوم التَّمني الوار ِد فيها.
� .١أُحاكي الجم َل الوارد َة في
قوق الوطنِ  ،ثُـ َّم ُيط ّب ِ
َل ْي َت كُلَّ ُمواطنٍ ومواطن ٍة َيقر� ِآن عن ُح ِ
قان ما قَر�آ ُه.
4

َل ْي َت المواطنين

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

َل ْي َت

� .٢أُ ُ
كمل الجدول الآتي وفق المثال الأول.
الجملة
ليت المواطنين ي�سهمون في
م�شروع المملكة الخ�ضراء.
ليت الوالدين يخ�ص�صان لأبنائهم
�ساعة قراءة لدعم فهمهم القرائي.
ليت �أخاك ي�شارك في م�سابقة
�أجمل ق�صيدة عن الوطن.

ال��ت��م��ن��ي ه��و ال��رغ��ب��ة في
ت���ح���ق���ق �����ش����يء م��ح��ب��وب
�سواء �أكان تحققه ممكنًا
�أو غير ممكن.

�أداة التمني
ليت

ا�سمها
المواطنين

�أداة التمني هي (ليت).

حالته الإعرابية
من�صوب

ي����أت���ي ب��ع��د ل��ي��ت ا���س��م��ه��ا
ويكون من�صو ًبا.
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� .١أَقر�أُ ال ِفقْر َة الآتية ،و�أَ
�ستخل�ص منها مع من بجواري �أ�سلوب التَّمني:
ُ
	�إِ َّن ُح َّب الوطنِ غريز ٌة فطري ٌة ت�ستق ُّر في َك ِ
يان ُك ِّل مواطنٍ ومواطن ٍة ،وت�سري
في العروقِ َم ْ�س َرى ال َّدمِ ،لذا ن َُ�ض ِّحي من �أجله ب� ِ
ُ
ونبذل في
أرواحنا و�أموا ِلنا،
�سبيله ُك َّل ٍ
ٍ
ونفي�س .ولقد �أهدى �إلينا وطنُنا الكثي َر ،فيا ليت لنا �أكث َر من
غال
ُم ْه َج ٍة ِلنبذل َها لوط ِننا العزيزِ ،ويا ليتنا ن�ستطي ُع �أنْ نُو ِف َي ُه َح َّقهُ ،ونَر َّد �شَ يئًا
ٍ
وجهد َّ
من َعطا ِئ ِه الغَزيرِ ،فعلينا �أنْ نبذ َل َطاقتَنا في ُك ِّل ٍ
خلقٍ ،
عمل مثمرٍ ،
و�إبدا ٍع م�ستم ٍّر ،وعطا ٍء د�ؤوبٍ .

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

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

� .٢أَ�صو ُغ �شفه ًّيا على غرا ِر الأمثل ِة.
َل ْيتَ العال َم �أجم َع ُ
يدرك َمدى ُحبنا لهذا الوطنِ
العظيم.
ِ
َل ْيتَنا نَلقى ال َ
هلل -فنُق ِّد َم لهم عظي َم �شُ كرِنا.
ـملك عب َدالعزي ِز ورجاال ِت ِه َ -رحمه ُم ا ُ
يا َل ْيتَ �أ َّيا َم ُطفو َلتـي تعو ُد ،ف�أُر ِّد َد �أجم َل ال ِ
أنا�شيد للوطنِ .
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الوظيفة النحويَّة
المفعول المطلق
4

التهيئة:
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�أُكم ُل ال�شك َل الآتي ،مع اال�ستفادة من درا�ستي ال�سابقة.
من مك ِّمالت اجلملة الفعل َّية

املفعول

املفعول

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

مث ــال

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

مث ــال

يحب المواطن وطنه

يعت ُّز المواطن بوط ِنه اعتزازًا

هو :ا�س ٌم  ..............ي�أتي بعد الفعل يقع عليه ..................

هو :ا�س ٌم من�صوب ي�أتي بعد فعل من لفظه.

عالمات ن�صبه
............

مث ــال

ر َّد َد التلميذ ن�شيد
الوطن

الياء
مث ــال
..........................
..........................

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

مث ــال

ك ّرمت الدولة
�أمهاتِ الأبطال

الألف
مث ــال
..........................
..........................

149

�أو ًل

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

يــ�س ـمــى المفعــول المط ـلــق
م�صد ًرا ،فكلمة ُح ًّبا م�صدر
للفعلُ :ي ِـح ُّب.

�.١أَت�أم ُل الكلمات المل َّونة في التراكيب الآتية ،ث َّم �أُ ُ
�شارك مجموعتي للإجابة
وفق المطلوب:
•كنتُ �أُع ِّب ُر عن ُحبـي لبالدي ف�أه ِتفُ لها ُهتا ًفا ب َـحنجرتـي.
• ُي ِح ُّب المواطنون وطنهم ح ًّبا �صاد ًقا.
ِ
للموت دفا ًعا عن وطنه.
•يقف الجندي في ميدان القتال وقوف ال ُم َع ِّر ِ�ض َنف َْ�سه
•اغتربت غربتين.
•ن َُ�ض ِّحي من �أجل الوطن ت�ضحيات.
رب العالمين.
•حم ًدا هلل ِّ
�أ �أَ�ض ُع عالمة ( )تحت التعبير الأقوى.

�أه ِت ُف لها

�أه ِت ُف لها ُهتافًا

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

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

ب ما الفائدة التي �أ�ضافها المفعول المطلق للجملة الثانية في ال�س�ؤال (�أ)؟
ج ما الكلمة التي �أَ َك َّدت حب المواطنين لوطنهم في المثال الثاني؟
د كيف عرفت �شكل وقوف الجندي في ميدان القتال؟
هـ ما الفائدة التي �أ�ضافها المفعول المطلق في المثالين الثاني والثالث؟
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و كم غربة اغتربها الم�سافر؟
ز م��ا ال���ذي دلَّ ع��ل��ى ع���دد م���رات ح�����ص��ول ال��ف��ع��ل ( ُن��� َ��ض ِّ��ح��ي) ف��ي المثال
الخام�س؟
4

ح ما الوظيفة �أو الفائدة التي �أ�ضافها المفعول المطلق في المثالين
الرابع والخام�س؟

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ط �أين الفعل الذي �أُخذ منه المفعول المطلق (حم ًدا) في المثال الأخير؟
�أعل ُم �أنّ
ال�سابقة فيما يلي:
� .٢أُح ِّد ُد عالم َة ن�صبِ ك ِّل مفعولٍ مطلقٍ في الأمثلة َّ
غربتين

ُهتا ًفا
ح ًّبا
َ
المعر�ض نف�سه
وقوف
ِ

�أقر�أ اال�ستنتاج الآتي:

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

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

ت�ضحيات

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

الفعـــل قــد يحــذف ويبقـى
المفعول المطلق من�صــو ًبا
بفعل مقدر كما في� :شك ًرا،
�سم ًعا طاع ًة� ،سق ًيا� ،سبحان
اهلل ،لبيك ،حقًّا وغيرها.....
المفعــول المطلـق يـ�أتـي بـعـد
الجملــة الفعل َّية التامـة فـهــو
مكمل من مكمالتها.

ا�س ٌم من�صوب ي�ؤكد عامله� ،أو يبين نوعه،
�أو عدده ،ولي�س خب ًرا عن المبتد�أ.
المفعول المطلق

عالمة ن�صبه:
 .١الفتحة في اال�سم المفرد.
 .٢الياء في المثنى.
 .٣الك�سرة في جمع الم�ؤنث ال�سالم.

�أنواعه .١ :م�ؤكد للفعل.
ُ .٢مب ِّين للنوع.
ُ .٣مب ِّين للعدد.
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�أو ًل

�أرجع �إلى ن�ص «عدت �إلى وطني» و�أ�ستخرج ما يلي:

ً
مفعول مطلقًا مب ِّينًا نوع الفعل:
�أ
4

ً
ب
مفعول مطلقًا ُح ِذ َف فع ُله:

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ
انيًا
ث

ً
مفعول مطلقًا على غرا ِر
جيب عن الأ�سئل ِة الآتية بجوابٍ يت�ضمن
�أُ ُ
المثال الأ َّول:
1
2
3
4

الــ�س ـ�ؤال
يحب المواطن وطنه؟
كيف ُّ
كيف تدافع عن بالدك؟
كم مرة زرت م َّكة المك َّرمة؟
ِ
م�ستقبل وطنك؟
كيف تتطلع �إلى

ال ـجــواب
حب الطائر ُع�شَّ هُ.
ُّ
يحب المواطنُ وطنه َّ

� .١أ�ستفي ُد من النموذج المعرب.
الكلمة
يعت ُّز
المواطن
بوطنه
اعتزازًا
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�إعرابها
فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة.
فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة.
ال��ب��اء ح��رف ج��ر ،وط��ن��ه :ا�سم م��ج��رور وع�لام��ة ج��ره الك�سرة
الظاهرة.
مفعول مطلق من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة.

عرب ما تحته خط فيما ي�أتي� :أ .اغتربتُ غربتين.
� .٢أُ ُ
�إعرابها

الكلمة
اغتربتُ
غربتين
ُ�ضحي من �أجل الوطن ت�ضحيات.
ب .ن ِّ

�إعرابها
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الكلمة
ن�ضحي
ِّ
ت�ضحيات

4

� .١أُ َع ِّينُ المفعول المطلق فيما ي�أتي ،و�أب ِّينُ نوعه وعالمة ن�صبه ،وفق الجدول
المعطى:
الجملة
زرنا م�سجد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم زيارتين.
الذين يحبون وطنهم ي�ؤدون
واجبهم �أدا ًء ً
كامل.
ي�سهم المواطنون في خدمة
وطنهم �إ�سهامات.

المفعول المطلق

نوعـه

عالمة ن�صبه

� .٢أم ِّي ُز المفعول المطلق من المفعول به في الآي��ات الآتية من �سورة
المزمل:
{ [المزمل.]٤:

قال تعالى} :
المفعول به ،................................... :المفعول المطلق................................... :
{ [المزمل.]٨:
قال تعالى} :
المفعول به ،................................... :المفعول المطلق................................... :
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�إ�ستراتيجية الكتابة
ور�شة عمل
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

نطقي َي ِ
أ�سلوب ٌ
ِ
العقل ال ال َعاطف ِة،
عتم ُد على
التّعبير عن ال�� ّر�أيٌ � :
هادئ َم ٌّ
َبادل ُو ِ
جهات النَّظ ِر َمع الآخرين ،وت ِ
وهو َو�سيل ٌة ِلت ِ
َدعيمها بالأد َّل ِة وال َبراهينِ
ِ
والأَم��ث��ل�� ِة ال ُم�ستقا ِة ِم��نَ ال�� َّت��ج��اربِ وال ِ��خ��ب ِ
واالقتبا�سات من
��رات ال�شَّ خ�ص َّية،
أمثال ِ
ِ
ال ِ
والحكم ،و� ِ
أحاديث النبو َّي ِة ،وال ِ
أقوال ال ُعلما ِء وال ُكتَّابِ
آيات القُر�آن َّي ِة وال
والأ َدبا ِء.
من ال ِ
ألفاظ ال َّدال ِة على الأ�سلوبِ الذي ُن َع ِّب ُر به عن ال��ر�أي� :أرى� ،أظنُّ ،
ر�أيي ،وجهة نظري� ،أتَّفقُ مع ،ال �أُوافق على� ،أَختلفُ مع� ،أُوافق علىُ ،م َ
عظم،
بع�ض ،غال ًبا ،كثي ًرا.
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� .١أ �أُح ِّد ُد ال َ
ن�ص « ُعدتُ �إلى وطني ».
ألفاظ الم�ؤثر َة في نف�سي من ِّ
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ب �أقارن �شفه ًّيا بين �ألفاظي و�ألفاظ من بجواري من حيث عددها ونوعها.
4
ال�صحيحة والواقعية ،بينما
 .٢تطلق كلمة (حقيقة) على الأخبار والمعلومات َّ
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

تطلق كلمة (ر�أي) على وجهة النَّظر �أو (الر�أي).
ِ
العبارات الآتية حقيقة و�أيها ر�أي ،مع اال�ستفادة من المثال؟
ف� ّأي
ب�سعة م�ساحتها.
�أ .تتم ّيز بالدنا َ

( حقيقة )

ب .في نظري �أ َّن ال َّن�شيد الوطن ّي يزرع في نفو�سنا المبادئ والقيم والمُثل.

()...............

ج .الخونة والمت�آمرون من �أل ِّد �أعداء الوطن.

()...............

د .قامت بالدنا منذ عهدها الأول على �شريعة اهلل و�س ّنة نب ِّيه الأمين.

()...............

هـ .التطور العمراني -غال ًبا� -أ�سا�س الح�ضارة.

()...............

و .من المهم �أن نجند �أنف�سنا �صغارًا وكبارًا للدفاع عن وطننا ب�أرواحنا.

()...............
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ال�صور ِة الآتية ،ث ّم ُ�أ َد ِّع ُم ًّ
كل منها بدليل.
أكتب حقيق ًة ور�أ ًيا حو َل ُّ
ُ � .٣
الحقيقة:
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ال َّدليل:

ال َّر�أي:

ال َّدليل:

156

حمطة حتلية املياه وتوليد الطاقة الكهربائية
(املنطقة ال�شرقية)

جيب عن المطلوبِ .
� .٤أَعو ُد �إلى ِّ
ن�ص (وطني) و�أُ ُ
�أ �أَ�ستخر ُج حقيق ًة ور�أ ًيا ،ثم �أد ِّو ُنُهما في الفرا ِغ �أمامي.
حقيقة :

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

ر�أي :

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

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الن�ص.
الح َجج والأد َّلة التي اعتم َد عليها
ب �أُلخِّ ُ
الكاتب في ّ
�ص ُ
ُ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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� .٥أُكمل الآتي وفق المطلوب:
�أ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ب

الفقرة �إ َّن ُح َّب الوطنِ َيكمنُ في الوال ِء ل ُه وفي ِخدم ِت ِه والإ�سها ِم في بنائ ِه،
وجـ َم ٍال.
والـ ُمحافظ ِة على ُك ِّل ما في ِه من �أبني ٍة و�أ�شجا ٍر َ
الح َّجة
الدَّليلُ /

نوع الدَّليل

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

التعريف بالمفهوم

ِ
بالعدل على
يكلفنا �أداء الواجبات م�شقات كثيرة ،فالقا�ضي يـحك ُم
الفقرة الـجمي ِع ،وقد يـحك ُم على �صدي ِق ِه �أو قري ِب ِه في�ؤْ ِل ُم ُه َ
ذلك ،فيتحم ُل
الآالم في َ�س ِ
بيل تحقيق العدل.
الح َّجة
الدَّليلُ /

نوع الدَّليل

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

�أمثلة م�ست َم َّدة من
الواقع

ج
ال�صفات التي يجب �أن نتح َّلى بها ونن�شرها للمحافظة على
�إن �أه َّم ِّ
َ
ال�صالحة
نعمة الأمن واال�ستقرار هي التَّم�سك بمق ِّومات
المواطنَة َّ
ال�سلوك والفكر ،وت�ضافر
الفقرة في �ضوء تعاليم الإ�سالم واالعتدال في َّ
جهودنا مع ال َّدولة؛ لنعي�ش في �أمنٍ و�أمان .قال تعالى:ﱫ
ﱪ [البقرة.]126:
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الح َّجة
الدَّليلُ /

نوع الدَّليل

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

دليل من القر�آن
الكريم

ال�س َي ِ
أ�ساليب متنوع ٍة في ِفقْر ٍة
اح َّي ِة ِفي ال َم ْملَ َك ِة ب�
َ
� .٦أُبدي ر�أيي حو َل �أبر ِز ال َم َعا ِلمِ ِّ
ق�صير ٍة.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

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

159

�إ�ستراتيجية الكتابة

الفن الكتابي (كتابة ق�صة فنية ق�صيرة)
التهيئة:

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الق�ص ِة
�سبق درا���س�� ُت��ه ،لأُ���ص�� ِّم�� َم خريط ًة معرفي ًة تت�ض َّم ُن عنا�ص َر
�أ�سترج ُع م��ا َ
َّ
ومهارا ِتها الفن َّية.

�أعل ُم �أنّ
ال ِق َّـ�صـة :حكايـة �أدب� َّي��ة نثـر َّيــة
حـــقـيـقـيـــة �أو خـيـالـيــة تـــــدور
حول ح� َدث �أو �أحــداث مـرتـبــة
ترتي ًبا زمن ًّيا تـ�صل �إلـى ُعـقـد ِة
(الم�شكلة) تنتهي بح ٍّل.
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ِ
الق�ص�صي �أمامي ،ث َّم �أُكملُ
الفراغات �أَدنا ُه:
الجز َء
� .١أَقر�أُ ُ
َّ

ِ
ق�ضى عب ُدالعزيز ورجالُه بقي َة الل ِ
المكان في انتظَ ا ِر
َّيل في ذلك
َ
الحرك ُة َت ِ��د ُّب في ال ُب ِ
ب��زوغ ِ
ِ
يوت
فجر
الخام�س من �شوال ،و َب���د� ِأت َ
ال�صق ِة ِ
الطيني ِة ال ُم ِ
ِّ
ف�صلَّى عب ُدالعزيز ورفاقُه
لبيت ابن عجالنَ ،
باب
الفج َر منتَظرين ال�شُ روق في لَهف ٍة ،وبي َنما هم كَذلك ُفت َح ُ
ابن عجالن ومعه َع�شَ ر ٌة من رجا ِله.
ال َقلع ِة (ال َم�صمك) وخ َر َج ُ

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

الق�صة:
نوع َّ
الفكرة الأ�سا�سية التي تدور حولها:
الزَّمان الذي حدثت فيه:
المكان الذي وقعت فيه:
من َّ
ال�شخ�صيات الواردة فيها:
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رتب الأحداثَ الآتية في �شَ ِ
بو�ضع ال ّرقمِ المنا�سب �أمامها:
ق�ص ٍة مترابط ٍة
ِ
كل َّ
� .٢أُ ُ
0000000000

واحل ُك َّل َم� ٍ
َّعب قد �أَخذَا من ال َّر ِ
ولكن ال ِّرجا َل ما
أخذَّ ،
كان الجو ُع والت ُ
كانوا ُيفكِّرون في ُجو ٍع �أو ت ٍ
َعب ف�أمامهم �أَم ٌر َجللٌ .

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

0000000000

التفت �إل��ى َم ْ��ن خلفه ً
محمد �أخ��ي ومعه ال ِّرجال هنا،
قائل :ليب َق
َ
ٌ
أذهب �أنا ومعي �سبع ٌة من ال ِّر ِ
جال لن�ستطل َع الأم َر.
و�س� ُ
َ
0000000000

ٍ
لف المكان من كُلِّ
جانب.
الجمي ُع والظال ُم َي ُّ
نز َل َ

١
التفت الفَتى �إلى ِر َجا ِل ِه و�أَ�شا َر ِ
بيده � َّأن مكا َن الإناخ ِة هنا.
َ

٥
تحر ِكه �إلى
يتحرك ـ ـ ـ ــوا حتى ُير�س َل �إليهم .وقب َل َ
ُث َّم �أَ ّك َد عليهم �أال َ
ال ِّر ِ
يا�ض �أَ َخ َذ َيت� َّأملُ المكا َن جي ًدا.
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ق�ص�صي م ّما يلي نو َع ال َو ِ
�صف الذي ُي ِ
نا�سبه:
� .٣أَ�ض ُع عن َد ُك ِّل ُجز ٍء
ٍّ
(و�صف الم�شاهد ،و�صف الأحداث ،و�صف ال�شخ�ص ّيات)
�أ

و�صف ................................................

ب

�شامخ على راحل ِت ِه في ال ُمقدم ِة ،تَكا ُد ت ُّ
َخط رجاله
َي�أْتَمرون ب�أَم ِر َفتى
ٍ
وج ِ
أر�ض لطو ِله الفَارعِ ،
ري�ض المنكَبين،
ال َ
ال�صحيح ،فق َْد كَا َن َع َ
�سمه َّ
يب َّ
الطلع ِة ،وكانت عيناه تتوقدان ذكا ًء ونبوغً اَ ،ق�سماتُ وج ِهه تَدلُّ
َم ِه َ
ال�سماح ِة وال َب�شا�ش ِة َرغ َم ُك ِّل �شَ يء.
على َّ
و�صف ................................................

ج

المهارات الفنية فــي كتابــة
الق�صة:
مـ ـه ــارة (الو�صــف) :و�ص ـ ــف
الأحـ ــداث والـ�شـخ ـ ـ ــ�ص ـيـ ـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـمــ�شــاه ــد و�ص ًفــا ح�س ًّي ــا
ووجدان ًّيا.
مهارة (ال�سرد)� :أي تــرتـي ــب
ٍ
ت�سل�سل معـين
الأحداث وفق
بـ ـح ـيــث ي ـك ـ ــون لـ ـ ـهــا بــداي ــة
تنطلق م ـن ـهــا وو�ســط ت ـت ـ�أزم
ف ـ ـيــه الأح ــداث حـ ـتــى تــ�صــل
ذروتها (العقدة) ثم ت�أخذ في
التدرج نحو الحل حتى ت�صل
للنهاية.
مـ ـهــارة (ابـتـ ـ ـك ــار الأح ـ ـ ــداث
وتـخـيـلــها)� :أو تـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــرها
من �أحداث واقعـيــة �صالـ ـح ــة
للتعبير عن الفكرة المـ ــرادة
في الق�صة.

كَ���ا َن ال�� َّرك ُ��ب ي��ت�� َه��ادى بين ال�� ُك��ث��ب ِ
��ان ال�� َّرم��ل�� ّي��ة ال�� ُم�� َت��ن��ا ِث��ر ِة هنا وه��ن��اك،
َهبي ،ال ِعي ُر قد َكل َّْت من طُ ِ
ول الم�سيرِ،
والأَ ُ
ر�ض جردا ُء �إ ّال من لو ِنها الذ ّ
م�س في ا�صفرا ِرها الأخيرِ ،وحرار ُة
ال�سكون ُيخ ّيم على ا َلمجموع ِة ،وال�شَّ ُ
ُّ
ال�صحرا ِء َبد� ْأت ت َِخ ُّف�.......إلخ.
َّ
و�صف ................................................
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4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

َ��ازل ِّ
و���س��ر َح بخَ يا ِله َب��ع��ي�� ًدا خَ ��ل��فَ ِت�� ْل��كَ ال��م��ن ِ
الطيني ِة ال��ت��ي َت��ب�� ُدو مث َل
َ
ال�ضيق ِة تَحفُّه
الأَ���ش��ب��ا ِحَ ،ت��ذ ّك�� َر طفولتَه وه��و َي ُ
رك�ض في ِتلْكَ ا َلأزق��� ِة َّ
ال ِّرعاي ُة الأبويةُ ،وتَذ ّك َر َيوم �أَ ْن رح َل من هنا مع َو ِ
الده و�إخو ِته و َها َم في
ال�صحرا ِء زَمانًا ُم ً
قامهم في
تنقل َ
بين َعربِ العجمان قب َل �أَ ْن َي�ستق َّر ُم ُ
َّ
ِ
ال�ص ِ
يا�ض
ريف من ال َعا ِم
الما�ضيِ .حينَما َدخَ َل ال ِّر َ
الكُويت ،وتَذ ّك َر يو َم َّ
لالن�سحابِ بع َد هزيم ِة َج ِ
ال�صباح �أما َم ابن
ظَ اف ًرا وا�ضط َّر
ي�ش ُمبارك ُّ
َ
ر�شيد.

�شفهي
ن�شاط
ّ
� .٤أَقر�أُ
ِ
الحوارات ال ُمعطاةَ ،ث َّم �أُحد ُد المتحاورين ،و َمو�ضو َع الحوار.
�أ
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

فــا�ستقبلَهم ــا ُمحم ٌـد �أخَ ���وه في
َه ٍلع وهو َي�صر ُخ :ما الذي َحدثَ ؟
�أَين عب ُدالعزيزِ؟
ف��ق��ال اب��ن��ا ج���ل���وي :ع��ب�� ُدال��ع��زي�� ِز
ِخير والحم ُد ِ
ب ٍ
هلل.
َف��ر َّد محم ٌد :هل ُك ُّ��ل �شي ٍء على ما
ُيرام؟
فقا َل �أحدهما :عب ُدالعزي ِز بخيرٍ
اط�� َم�� ِئ�� ُّن��وا ،ون��ح��نُ جئنا ل��ن���أخ�� َذ ُك��م
�إليه .فارتف َع َ�صوتُ ُم ٍ
حمد ً
قائل:
الحم ُد ِ
هلل.
التفتَ محم ٌد �إلى ال ِّر ِ
جال معه و َقال:
ه��ي��ا ي��ـ��ا رج ُ
����ال فلنتحركْ ف��ي َح���ذ ٍر
�شديـ ٍـد ،ف ــالأم ـ ُر ال َيــحتم ُل الخَ ط�أ.
حتى �إذا ما َو�صلــوا �إلــيهــم ،دخ ـ ــلوا
بيت ابن عجالن في حذ ٍر ويقظة.
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ب
فقا َم عب ُدالعزي ِز بِا�ستجوابِ زَوج ِة
���ن
����ائ��ل�ا� :أي�����ن اب ُ
اب����ن َع���ج�ل�ان ق ً
عجالنَ؟
ف���ر ّدت عليه� :إن��ه داخ��� َل القلع ِة في
القَ�صرِ.
ف�س�أَلها عب ُدالعزيز :ومتى َيخر ُج
من القَلع ِة؟
ف��ق��ال ْ��ت :ال َي���خ��� ُرج �إال ب��ع�� َد ط��ل��و ِع
ال�شَّ ِ
ُ
�ستعر�ض خيلَهُ ،ث َّم ي�أتي
م�سَ ،ي
ُ
فيتناول طعا َم الإفطارِ.
�إلى َمنزِله

�شفهي
ن�شاط
ّ
للق�ص ِة،
� .٥أُ�صنِّفُ الأجزا َء الق ََ�ص�ص َّية الآتية ،لأُح ِّد َد ما ي�صلح �أن يكون بداي ًة َّ
�أو َ
و�سطها� ،أونهايتَها:
�أ

ج

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ب

ال�سيطر ُة ِل ِ
بين الجان َبين ،حتى ت ِ
عبدالعزي ِز ورجا ِله،
وا�ستم َّر القتالُ َ
َمت َّ
و�أَ ّم ُن��وا رج��ا َل القَلع�� ِة عل��ى �أَ ِ
رواحه��م ،وخ��ر َج ال ُمن��ادي ُين��ا ِدي في � ِ
أ�س��واق
هلل ُث َّم ِ
قائلَّ � :إن ال ُملكَ ِ
ال ِّر ِ
يا�ض ً
لعبدالعزيز.

4

ِ
أر�ض
كَا َن ال َّركب َيتها َدى بين
الكثبان ال َّرمل ّية المتَناثرة هنا وهناك ،وال ُ
َّهبي ،ال ِعي ُر قد كل َّْت من ِ
طول الم�سير ،ال�سكون
جرداء �إ ّال ِمن لو ِنها الذ ّ
ي��خ�� ّي��م ع��ل��ى ال��م��ج��م��وع�� ِة ،وال�����ش��م��� ُ��س ف��ي ا���ص��ف��راره��ا الأخ���ي���ر ،وح���رارة
ُعلن ُقدو َم ِ
ال�صغي ِر فلَ ْم َي ِ
م�ض على
ال�صحراء بد�أت ُّ
تخف لت َ
الليل بقَمره َّ
َّ
ُب ِ
ِ
وهم َيقتَربون
زوغه ِ�س َوى �أَربع ِة �أيامٍَ .بد�أَ ال ِّرجالُ َي�شعرون
باالطمئنان ُ
من ال ِّر ِ
يا�ض كان عد ُدهم ثال َث ًة و�ستين ً
فتى �شامخ.
رجل ،ي�أتمرون ب�أمر ً

انطل َق ال�سبع ُة نح َو البلد ِة الغَارق ِة في نَو ٍم َع ٍ
ميقَ ،ل ْم َيج ُدوا ُ�صعوب ًة في
ُدخو ِلها؛ لأَ َّن �أ�سوا َرها ُمه َّدمةٌَ ،لم يب َق منها ِ�س َوى ال َم ْ�صمك ،ا�ستطا َع
ال�سبع ُة � ْأن َيدخلوا بيتًا ُم��ج��او ًرا ِ
لبيت اب��نِ َعجالن ،في ج�� ٍّو م�شْ ُح ٍ
ون
بالحيط ِة والتَّرقُّبَ ،ف�أ َّم َن ال َمكا َن لرجا ِله هناك ُث َّم �أَر�س َل عب ُدالعزي ِز
َ
اب��نَ جلوي و�أَخ��اه َفه ًدا؛ ال�ستدعا ِء َبقية ال ِّر ِ
جال مع �أخيه محمد �إلى
و�سارا في َحذ ٍر �شَ ٍ
البيت ،تح َّرك ابنا جلوي �إلى بقي ِة ال ِّر ِ
ديد حتى
جالَ ،
َو َ�صال المكا َن الذي تَركوا فيه بقي َة ال ِّر ِ
جال.
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�شفهي
ن�شاط
ّ
هللُ -متح ِّدثًا عن �شجاع ِت ِه،
� .٦أ �أَ ِ�صفُ الـملكَ عب َدالعزي ِز َ -رحم ُه ا ُ
و� ِ
َ�ص�صي الـ َم ِ
عرو�ض:
إقدام ِه ،مع اال�ستعان ِة بال ُـجز ِء الق
ِّ
وخَ ��ر َج ابن عجالن طام ًعا في البقاء �أمي ًرا على الريا�ض ومعه
ع�شرة من رجا ِله من َحامي ِة �آل ال َّر ِ
�شيد� ،أُمرا ِء َج ِ
بل �شَ َّم َر ،ا َّلذين
الظ َ
ا�ستَغلوا ُّ
و�سعون
روف التي ت ْ
َكالبت على � ِآل ُ�سعو ٍدَ ،ف�أَخذوا ُي ِّ
نُفو َذهم حتى تَم َّكنُوا من �ضَ ِّم ٍ
نجد ُك ِِّلها َلهم.
وقعت ال َعينُ على ال َعينِ  ،فقام ُة ِ
ِ
عبدالعزي ِز ال تَخفَى على �أَح ٍ��د،
ال�صفرِ� ،إِ َّم��ا الفوز و�إِ َّم��ا الموت�َ ،ص َّو َب عبدالعزيز
وح ْ
انت َ�ساع ُة ِّ
َ
ُبندقيتَه نحو اب��نِ َعجالن ،ف�أ�صا َبه في غي ِر ٍ
مقتل ،وانفلتَ ابنُ
عجالن َراج ًعا لبابِ القَ�صرِ ،ف َع ّجل عب ُدالعزي ِز ورجا ُله ب ُد ِ
خول
النيران ،وا�ستطا َع عب ُدا ِ
ِ
القَ�ص ِر َتحتَ َو ِ
هلل بنُ جلوي َقت َل ابنِ
ابل
عجالن ،وا�سترد الملك عبدالعزيز ملك �أجداده و�آبا ِئه.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

َّ�شاط ( )5والن ِ
ب �أَجم ُع الأجزا َء الق�ص�ص َّي َة الوارد َة في الن ِ
َّ�شاط (�،6أ)؛
لأُك ِّو َن منها ِق َّ�ص ًة ُمترابطةً ،و�أُ�ض ِّمنُها ملفَّ �إنجازي.
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تخطيط كتابة المو�ضوع

4

�أو ًل

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

ِ
َّدريبات الآتيةِ ،لكتاب ِة ال ِق َّ�ص ِة ال َمطلوب ِة:
�أُن ِّف ُذ الت
ِ
�ضمون حادث ٍة وطن َّي ٍة َمررتُ بها �أو َ�سمعتُها لكتاب ِة ِق َّ�ص ٍة
� .١أَ�ستفي ُد من َم
ِ
ومهارات كتاب ِة ال ِق َّ�ص ِة.
ُمترابط ٍة ،مع ُمراعا ِة عنا�ص ِر
الق�صة.
كتب عليه ا�سمي و ُعنوان َّ
� .٢أُ�ص ِّم ُم غال ًفا مالئ ًما َّ
للق�ص ِة ،و�أَ ُ
� .٣أَت���أم�� ُل َم��راح�� َل َعملي ِة الكتاب ِة الآت��ي��ةُ ،ث�� َّم �أُك��م�� ُل ال��ج��دو َل �أَدن���اه وف َق
المطلوب:

()1
مَرحل ُة ما َقب َل الكتا َب ِة
ُ
والتخطيط)
(اال�ستعدا ُد

()2
مَرحل ُة الكتاب ِة ال ِفعل َّي ِة
(كتاب ُة ال ُم�س َّودة)

()3
مَرحل ُة ما بَع َد الكتاب ِة
(ال ُمراجع ُة والإنتا ُج)

أكتب ال َمو�ضوع؟
لماذا َ�س� ُ
ما الذي �أُري ُد كتابتَه في المو�ضو ِع؟
أكتب ال َمو�ضوع؟
ِل َم ْن َ�س� ُ
كيف َ�س� ِ
�ض ال َمو�ضو َع؟
أعر ُ
َ
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كـتـابـة الــم�ســودة
انيًا
ث

4

ِ
التعليمات التي در�ستها �سابقًا:
للق�صة ال ُمعطاة ،مع ُمراعاة
كتب م�س َّود ًة ّ
� .١أَ ُ

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ
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� .٢أَقو ُم ومنْ بجواري بِتبا ُد ِل الأَ�س ِئل ِة والإجاب ِة عنها بع َد قراء ِة ما َكتب ُه ٌّ
كل منَّا.
الأ�سئلة

نعم

�إلى
حدٍّ ما

ال

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

هل ِق َّ�صتي جذّاب ٌة وممتع ٌة؟
ُ
القارئ َف ْه َم َها ِب ُي ْ�سرٍ؟
هل ي�ستطي ُع
هل َرتبتُ ال ِف ِ
قرات بطريق ٍة َمنطقي ٍة؟
ٍ
كلمات ت�صوير َّي ًة معب َر ًة (ت�شبيهات)؟
هل ا�ستعملتُ
هل ال ِق َّ�ص ُة م َت َ�س ِل�سلة من البداية فالعقدة ،و�صو ًال �إلى
النهاية؟
الق�ص ِة مثير ٌة وجذّاب ٌة؟
هل افتتاحي ُة َّ
هل َتوافرتْ جمي ُع عنا�ص ِر ال ِق َّ�ص ِة (الفكرة والمكان
والزمان والحوار والعقدة والأحداث وال�شخ�صيات)؟
ِ
ال�شخ�صيات ب�أ�سلوبٍ يجعل من الممكن
هل َو�صفتُ
ت�صورها �شخ�صيات واقعية؟
هل اعتمدت على ال َو ِ
�صف في البداي ِة (و�صف م�شاهد
�أو و�صف �أحداث �أو و�صف �شخ�صيات)؟
هل اعتمدت على ابتكا ِر الأح ِ
��داث وتخ ُي ِلها �أو تطويرِها
وتعدي ِلها من ال َواق ِع؟
حكم؟
هل َ�سردتُ الأحداثَ في َتدر ٍج ُم ٍ
ه��ل ت��وج��د �أخ��ط��اء ف��ي الإم��ل�ا ِء �أو ق��واع ِ��د النحو �أو
ِ
�صح ُح الأخطاء �إن وجدت).
عالمات الترقي ِم؟ (�أُ ِّ
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ال ـمــراج ـعــة والـتـنـقـ ـيــح
4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

 �أ�ستفيد من م�ضمون حادثةوطنية مررت بــها �أو �سمعتهــا،
ل ـ ـك ـتــابــة قــ�ص ـ ٍة مترابطة مع
توظـيــف كــل مــا تعـلم ـتــه فــي
الوحدة �سابقاً و�أ�ضمنها ملف
�إنجازي.
 �أ�ص ـم ـ ـ ــم غ ـ ــال ًفــا مـ ـ ــالئـ ـ ًماللقـ�صــة و�أك ـتــب علي ــه ا�س ـمــي
وعنوان الق�صة و�أ�ضمنه ملف
�إنجازي.
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�إ�ستراتيجية مهارة التحدث
(�إبداء وجهة النظر وتحليل الأحداث والتعليق عليها)

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

التهيئة

�أحبك يا وطني
الإ�صالح ال يكون بالإف�ساد
الحياة بال وطن ..كالوطن بال حياة
�أنا الوطن  ..والوطن �أنت
عال َم ُّ
تدل العباراتُ ال�سابق ُة؟
�أَذك ُر �أكث َر َعد ٍد ُممكنٍ ِمنْ الأَفكا ِر والأَح ِ
ال�سابق ُة
��داث التي �أَثارتْها العباراتُ َّ
في ِ
نف�سي.
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�أو ًل

4

� .١أُ�شاه ُد العر�ض  ،ثم �أكمل مع مجموعتي ال�شكل.
المو�ضوع.................................................:

�أعل ُم �أنّ
الأفكار
الرئي�سة

الق�ص�ص ،والأمثلة االقتبا�سات من الألفاظ الم�ؤثرة مدى ِ�صحة
الواقعية ،وال َّت�شبيهات �أقوال الآخرين في الآخرين الآراء وقوتها

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

�إبداء الر�أي هو :التعبير عن
الر�أي في �أمرٍ من الأمور.
َ
علي �أن:
قبل البد ِء بتحليلِ الآرا ِء ّ
ِ
المعلومات.
 �أَجم َع �أَجم َع الأد َّل َة وال�شواه َدوالأمثل َة ...وغير ذلك ،و�أُ�صن ُفها.
 �أُحد َد الأفكا َر الرئي�س َةوالفرعي َة ثم � َّ
أ�ستدل بما ينا�سبها.
من �أ�ساليبِ الت�أثيرِ والإقنا ِع:
 الآيات القر�آنية الكريمةوالأحاديث ال�شريفة.
الج ِ
 �أقوال العلماء والمتخ�ص�صين .٢ .بعــد ال ُم َ�شاهد ِة و�إِك َمـ ِدول� ،أُع ِّلقُ على المو�ضو ِع �أما َم �صفيَ ،م َع ُمراعا ِة
ـال َ
 الإثبات بالمنطق والعقل.ِ
ت ِ
إجراءات الآتية ما �أمكن.
َنفيذ ال
 الإثـبـات بالأدلَّة والــ�شــواهــدِ
�إبدا ِء ال َّر�أي ال�شَّ
الحدث ال َم ِ
عرو�ض.
خ�صي في
ِّ
والــق�صـ�ص والأمثلــة الواقع ِّيــة
والتجارب ال�شخ�صية.
وح َججٍ �إقناعي ٍة لإقنا ِع الآخرين.
�إعطا ِء �أد َّل ٍة ُ
 �أ�سلوب المقارنة.ِ
ا�ستخدا ِم الع َب ِ
َّ�شبيهات ال ُمنا�سب ِة غي َر ما َو َر َد.
ارات التَّ�صوير ّي ِة والت
 �أ�سلـــوب التعليــل بالأ�سبــابٍ
ٍ
ِ
ٍ
َع ِ
ق�ص�ص و�أمثلة واقعية غي َر ما ُذكر.
ر�ض
�أو بالنتائج.

ا�ستخدا ِم � ٍ
ِ
عواطف الآخرين.
ألفاظ م�ؤثر ٍة وجذَّاب ٍة لمخاطب ِة
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� .٣أُد ِّونُ َم َ
الج ِ
دول �أمامي:
لحوظا ِتي على �أَدا ِئي لما َ�سب َق وف َق َ
ممتاز

جيد ج ًدا

جيد

مقبول

�ضعيف

المهارات

قوة ال ّت�أثير العاطفي في الآخرين.
�إثبات ال ّر�أي بالمنطق والعقل.

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

دعم ال ّر�أي بالأد َّلة وال�شواهد والأمثلة.
قوة الحجج والأد ّلة.
�صحة ال ّر�أي.

اال�سم:

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

انيًا
ث

�أُع ِّلقُ على الأَ ِ
حداث ال ُمعطا ِة و�أُحل ُلها مع ا�ستخدا ِم َ�أ�ساليبِ ال َّت�أثي ِر والإقنا ِع.

١

َن َرى في ُك ِّل َعا ٍم من َب ِ
الحجِ يج وال ُمعت ِْمرين
ع�ض َ
َ
ك�س على ُ�سلو َكا ِتهم ِعن َد
بع�ض الأخطاء التي َت ْن َع ُ
ال َم ِ
�شاع ِر ال ُم َق َّد�س ِة (ب��اب الكَعبة ال�شَّ ريف ِةَ ،مقام
ال�صفا والمروة،
الحجر الأ�سود ،بئر زمزمَّ ،
�إبراهيمَ ،
ر�سول ا ِ
الجمراتَ ،جبل ال َّرحمةَ ،قبر ِ
هلل ﷺ
َمر َمى َ
و�صاحبيه�....إلخ).
َ
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٢

َي��رف�� ُع َكثي ٌر ِم��نَّ��ا ف��ي ال�� َي��و ِم ال�� َو َط��ن ّ��ي � ِ��ش��ع��ا َر (�أن��ا
طني) َو َيتَغنَّى ِب��هُ ،ث�� َّم َبع َد َذ ِل َ��ك َتتَج َّم ُد َم َ�شاع ُره
َو ّ
نَح َو ال َوطنِ  ،حتى حينَ َ
وطني ِة ال َعا ِم القَادمِ ،و َين َْ�سى

4
ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

َ�سرب في �أَ َد ِّق �أَ ِ
وعي ِت ِه
الح َّق َة ِه َي ان ِت َماء َيت ُ
�أَ َّن الوطن َّية َ
و�أَ�صدقِ َ�أ ْد ِعي ِت ِه.

٣

َم���� ْ���ش��� َه��� َد ِان ُم��� َت���� َ���ض���ا َد ِان َو َق���ع ْ���ت َع��لَ��ي��ه��م��ا َع�� ْي��نَ��اي
ف��ي َح��دي�� َق��ة َع��ا َّم��ة ي��رت��اده��ا كثي ٌر م��ن الم َتن ِ
َزهينَ
والمت َن ِّز َه ِاتَ ،ف َعنْ يـ َ ِمينـي ام��ر�أ ٌة َوق��و ٌر ح��او َل ابنُها
ال�صغي ُر �أَنْ َي ِ
قطفَ الأزه����ا َر َف�� َن��ه�� َرت�� ُه ق��ا ِئ��ل�� ًة :هذه
َّ
ي�ست لنا ح َّتـى َن��ت�����ص�� َّر َف فيها تَ�ص ُّر ًفا
ال���زه���راتُ َل ْ
�سيئًا �إِ َّنـها ُم ُ
لك الـجمي ِعَ ،و َعنْ َي�ساري مـَجموع ٌة ِمنَ
ال�صغَا ِر َي ْنق َُّ�ضو َن َعلى َح ِ
و�ض الأز َها ِر َيق ِْطفُو َن ِمنها
ِّ
�شب الـحديق ِة.
و َي ْر ُك�ضو َن َر ْك ً�ضا �أتْلفَ ُع َ
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ث
ال ًثا

أحداث الوطن َّية� ،أَختا ُر واح ًدا منها� ،أُح ِّل ُله و�أُ ِ
 .١في حياتنا كثي ٌر من ال ِ
بدي
وجه َة نَظري فيه ،لأَعر�ضَ ه �أما َم َ�صفِّي.
4

� .٢أُق ِّو ُم � ً
َقويم الآتية.
أعمال �أُخرى وف َق بِطا َق ِة الت ِ

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

اال�سم

ا�ستخدام الألفاظ
تدفق و�ضوح
�أ�ساليب الم�ؤثرة
المو�ضوع الأفكار عر�ض
في
ال َّت�أثير
بطالقة المو�ضوع
والإقناع الآخرين

قوة
الحجج
ُ
والأد َّلة

القُدرة
على ر ِّد
ونق ِد
الحجج
َّ
ال�ضعيفة
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حب الـ ــوطـ ــن
ُّ
4

للقراءة واال�ستمتاع

ـــب ال َوطَ ــنِ
ُح ُّ

بالدي هواها في ل�ساني وفي دمي

مج ُدها قلبي ويدعولها فمي
ُي ِّ

يحب بــال َده
وال خي َر فيمن ال ُّ

وال في ِ
الح ِّب �إن لم يت َّي ِم
حليف ُ

الوطنُ طين ُة المر ِء التي نبت فيها �أ�ص ُل ُه و َن َما َف ْر ُعهُ ،ون�ش�أت حيا ُت ُه التي
َت َغذَّتْ بهوائ ِه وا�ستظ َّلت ِب َك َن ِف ِه و�سمائه ،ومق ُّر ُه الذي َتت ََجا َذ ُب ُه عوام ُل ال�شَّ َف َق ِة
عليه ،والحنين �إليه �إذا َّ
�شط به مزا ُره ،وبعدت عنه دا ُره.
وجداني ،لي�س ب ِِ�س ٍلع ُتبا ُع و ُت ْ�ش َترى؛
إح�سا�س
ْ�سي و� ٌ
ٌّ
�إ َّن ُح َّب الوطنِ �شعو ٌر َنف ٌّ
فهو � ُ
الجنان؛ وهو من
أ�شرف خُ ُلقٍ َي َت َح َّلى ِب ِه الإن�سانُ ،و�أح�سنُ ِ�شيم ٍة ينطوي عليها َ

النبي ﷺ بع َد ِه ْجرته
�أخالقِ الأنبيا ِء الكرا ِم علي ِه ُم ال�صال ُة وال�سال ُم .وقد كان ُّ
�إل��ى المدين ِةَ ،ي ِحنُّ �إل��ى َ
وطنه مكة حنينًا كثي ًرا ،مع �أن��ه خ��رج منها وه��و غي ُر
ٍ
هلل �-سبحا َن ُه
را�ض عن �أه ِلها ،لمعادا ِتهم له ،و�إي�صا ِلهم الأَ ِذ َّي َة �إليه ،حتى وعد ُه ا ُ
وتعالى -ب���أن ُي�� ِر َي�� ُه �إ َّياها و َي��� ُر َّده �إليها ،وذل��ك في قوله تعالى:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [الق�ص�ص.]85:
َ
والعكوف على خدمته ،فقد
فمن جعل ن ُْ�ص َب عينيه محب َة وطن ِه العزيز،
رفع عما َد �أ َّم ِت ِه ،و�ش َّيد ركنَ دول ِته.
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ِ
�صفحات
فحب الأوط���ان �سلطانٌ ف��و َق ك�� ِّل �سلطان ،و�أث��� ُر ُه ال ينمحي عن
ُّ
ال�سماح ،وكم رخُ َ�ص ْت دونَه �أروا ٌح وغلَت
الجنان؛ فكم بِيعت في �سبيله
َ
ُ
النفو�س بي َع َّ
لرجال ذك ٌر كان ً
ٍ
خامل ،و�شُ ِّيد لأعمالهِم �أث ٌر ،ماتوا وظ َّل باق ًيا.
�أروا ٌح ،بل كم ُر ِف َع
و ل��ي و ط��نٌ �آ ل��ي��تُ �أ َّال �أ ب��ي�� َع��ـ��ـ�� ُه و�أ َّال �أرى غيري له الده َر ما ِلكًا
ف�سعاد ُة ال ِ
إن�سان مرتبط ٌة ب�سعاد ِة بالد ِه ،والإن�سانُ العام ُل في وطنه هو الأم ُة؛
ِ
والعمل حتى
لأ َّن الأ َّم َة هي العمل ،ومج ُد الوطنِ و�سعادتُه ،يبنيه بنوه بالت�ضحي ِة
يبلغوا الأم َل.
من الده ِر فلينع ْم ب�سا ِكنك ُ
فيا وطني �إن فاتني بك �سابقٌ
البال
ٍ
إح�سا�س
�أجل� ،إن الوطنَ � ٌأب رحي ٌم �شفيقٌ نتق َّل ُب في ن َع ِمه ،ف�أ َرقُّ �شعو ٍر و� َأج ُّل �
اللب ويناجي الف�ؤا َد ،فير ِّد ُد
يثير
النفو�س حمي ًة هو ُح ُّب الوطن� ،شعور ي�ست�صرخ َّ
َ
ندا َءه من �أعماقِ القلوبِ و�أقا�صي ال ِ
أذهان �صوتٌ وجداني خافتٌ  ،لكنه ير ُّد
ٍ
ٍ
مهندات �أو �أكب َر َو ْق ًعا.
مرهفات �أو �أ�ش َّد قط ًعا والعزائ َم
النفو�س
َ
الوط��نُ عائل�� ٌة �إذا ح�� َّل ب�أفرا ِدها نعم ٌة تمتعوا به��ا جمي ًعا ،و�إذا نزل بهم بال ٌء
اقت�س��موه الواح��د للجماع��ة ،والجماع��ة للواحد ،والف��رد يفدي الوط��نَ  ،والوطنُ
يحمي الفر َد.
ِ
ال�ستقالل الأم�� ِة التي ت�صبح بدونها تحتَ رحم ِة
والوطن َّية �أعظ ُم �سيا ٍج
فالوطني الحقُّ ال يرى بال َده مهما �أجدبت� ،إال جامع ًة للخي ِر
العدو و�سلطا ِنه،
ُّ
العا ِّم ،ولمناب ِع �سعادت ِه ،ي�شع ُر نحوها بكل ٍ
عطف وحن ٍّو� ،إذ يرى فيها ذكرى حيات ِه
ِ
الم�ستقبل.
الما�ضي ِة ،كما يتمثل ُ فيها �آما َل

4
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ُح ُّ

ديوان الإن�شاء� ،أحمد الها�شمي
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نموذج اختبار ()4
ـ�صُ ،ث ـ َّم �أُجـيـ ُـب:
�أقــر�أُ الـ َّنـ َّ

�أتـ ــدرب
ِ
المهارات ال ِقرائ َّي َة َوالمعرف ّي َة ،و�أ�سعى
في نموذ ِج االختبا ِر حتى �أُن ِّمي
ِ
�إلى َتوظي ِفها في الحيا ِة اليوم َّي ِة ،وتوجيهها نحو اكت�سابِ
الخبرات
ِ
المدارك؛ م َّما يزي ُد من ُف ِ
ر�ص التَّع ُّل ِم مدى الحياة.
وتو�سي ِع
طالب ُم َع ٌّد للحياة ،و ُمنا ِف ٌ�س عالم ًّيا
�أنا ٌ

الم�ضامين التربوية للن�شيد الوطني ال�سعودي

❋

ُيم ِّثل الن�شيد الوطني ال�سعودي ال ُهوي َة الوطنية للبالد التي تميزها عن غيرها ،و ُيع ِّبر عن عقيدتها
ود�ستورها ،وي�ؤديه �أفرادها في كافة المحافل والمنا�سبات الوطنية والدولية ،داخل البالد وخارجها.
وقد َكتَبه ال�شاعر ال�سعودي �إبراهيم خفاجي -رحمه اهلل -حين َو َّجه الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه
وطني ُي ِ
ال�سال َم الم ـَلَكي ال�سعودي ،فجاءت كلماته كما ي�أتي:
اهلل� -أن يوجد ن�شي ٌد
�صاحب َّ
ٌ
َ�ســـارِعــي للــ َم ِ
ــجـــد وال َعـلياء

الــ�سمـاء
ـــجــدي ِلــخَ ــا ِلـــق
َم ِّ
َّ

ــ�سـطَّ ـــر
َيح ِمــل الـــ ُّنــــور
وارفـــــع الـخَ ـفَّـــاقَ �أخــــ�ضـــر
الـــم َ
ُ
َر ِّددي :اهلل �أكـــــبـــــر ،يـــا مـــوطـــــنـــــي
موطني ِع�شْ َت ف َْخ َر الم�سلمين

َع َ
ــا�ش ال َمـ ِلك ،لل َعـلَـم والـوطن

وهذا الن�شيد رغم قلة عدد �أبياته� ،إال �أنه َيحمل عد ًدا من الم�ضامين التربوية ،تدور كلها حول م�ضمون
عا ّم هو َر ْبط الم�شاعر الوطنية بالركيزة الدينية التي تنطلق منها ،وتن�ضبط بها كل الم�شاعر والتوجهات.
ومن �أبرز هذه الم�ضامين ما ي�أتي:
"�سارِعي للمجد وال َعلياء" :في هذه العبارة ت�أكي ُد �أهمية العمل ،وال�سعي في الأعمال التي تُك�سب الإن�سا َن
َ .1
والوطنَ المج َد والمكان َة العالية بين الدول وال�شُّ عوب ،والحر�ص على طلب معالي الأمور والم�سارعة
�إليها ،وعدم الر�ضا بما دون ال َعلياء في كل الأمور.
"مجدي ِلخَ ا ِلق ال�سماء" :في هذه العبارة حثٌّ على العناية بتمجيد اهلل وتعظيمه ،وت� ُّأمل قدرته في الآيات
ِّ .2
الكونية ،وعلى ر�أ�سها :خَ ْلق ال�سماء ،ففيها �أعظم الآي��ات :ال�شم�س والقمر والنجوم ،وال�سحاب ال��ذي يحمل
الجانب الإيماني في النفو�س.
المطر ،والرعد والبرق ،...وكلها �آيات ُت َذ ِّكر باهلل وتدعو �إلى ُح ْ�سن عبادته ،وتع ِّمق
َ
❋ عالية محمد الخياط ،الم�ضامين التربوية الم�ستنبطة من الن�شيد الوطني ال�سعودي ودورها في تر�سيخ الهوية الوطنية ،مجلة العلوم التربوية
والنف�سية ،المجلد ( ،)4العدد (� ،)16أبريل 2020م (بت�صرف).
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" .3وارفع الخَ فَّاق �أخ�ضر َيحمل النور" :فيه �إ�شارة �إلى العناية برفع كلمة التوحيد ،واالعتزاز بها ،والمحافظة
عليها ،ورفع منزلتها في القلوب والعقول والنفو�س ،والعمل بما تَدلُّ عليه ،وتجنُّب كل ما يتعار�ض معها
َحمل م�س�ؤولية تبليغها للنا�س كا َّفة ،فالإ�سالم هو الدين الحق،
من االنحرافات الفكرية والعقدية ،وت ُّ
وهو النور الذي ينبغي �أن َي ِ�صل �إلى كل �إن�سان.
�" .4أخ�ضر" :هنا تنبيه �إلى َجمال اللون الأخ�ضر ،وحيويته ،وداللته على الخ�صوبة والعطاء والنماء ،وقد
والجمال،
تكرر ِذكْ��ر هذا اللون في عدد من �آي��ات القر�آن الكريم ،وهي في ُم ْج َملها َت��دلُّ على النَّ�ضارة َ
بل لقد امتنَّ اهلل على عباده الم�ؤمنين ب�أن َرزَقهم في الجنة ما َت َق ُّر به عيونهم من اللبا�س الأخ�ضر
والمناظر الخ�ضراء.
َ " .5ر ِّددي :اهلل �أكبر" :في هذه العبارة تنبيه �إلى العناية بترديد (اهلل �أكبر) وتكرارها ،وا�ستح�ضار ما تدلّ
عليه من �أ َّن اهلل �أكبر من كل �شيء ،وهذا ال�شعور فيه تعظيم لقدرة اهلل ومكانته التي ينبغي �أن َتتَجذَّر
في قلوب النا�شئة وفي قلب كل م�سلم ،وفيه تنمية لالعتزاز بهذا الدين ،وال�شعور بالعزّة وال َمنَعة والقوة
حين ي�ست�شعر الم�سلم �أنّ اهلل معه ،و�أن اهلل �أكبر من كل �شيء ،كما �أ َّن في هذه العبارة تذكير بال�صالة التي
هي �صلة بين العبد ور ِّبه ،حيث ُينادى �إليها بترديد هذه العبارة.
" .6يا موطني" :في �أ�سلوب النداء و�إ�ضافة الوطن �إلى المتكلم رابط وجداني بين المواطن والوطنَ ،ي�شْ عر
ُّ
كل فرد ب�أن وطنه هو بيته ومالذه الذي ُيح ُّبه ويحلم فيه ،ويحلم له ،وي�س َعد فيه ،وي�س َعد له ،و َي ِعــي دوره
فيه وواجباته تجاهه ،وحقوقه عليه وحقوقه فيه.
" .7ع�شت فخر الم�سلمين" :في ه��ذه العبارة َلفْت االنتباه �إل��ى االع��ت��زاز والفخر ب��دور المملكة العربية
الريادي ،وجهودها في خدمة الم�شاعر المقد�سة ،وعنايتها بق�ضايا الدول العربية والإ�سالمية
ال�سعودية
ِّ
والإقليمية والدولية ،و�ضرورة الحر�ص على كل ما يحافظ على هذه المكانة من �أقوال و�أفعال .وم ّما
يزيدنا فخ ًرا �أنّ علم المملكة هو العلم الوحيد في العالم الذي ال ُينكّ�س تحت �أي ظرف.
" .8عا�ش الملك " :هنا تنبيه �إل��ى م�شروعية الدعاء لولي الأم��ر ،وتذكير بف�ضل هذه العبادة ،و�أنها من
الن�صيحة هلل -ع َّز وج َّل -ولعباده.
" .9لل َعلَم والوطن" :في هذه العبارة �إ�شارة �إلى �صفة من �صفات القائد وولي الأم��ر ،وهي الحر�ص على
التوازن وال�شمول والتكامل في �أداء واجبات (ال َعلَم والوطن) ،فال َعلَم بما يحمله من كلمة التوحيد َيرمز
�إلى (ال ِّدين) ،فولي الأمر يوازن بين الم�صالح الدينية والدنيوية ،ويتخذ القرارات التي ترفع من �ش�أن
الوطن ومكانته ،وتحافظ عليه وعلى مكت�سباته.
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جيب َعنِ الأ�سئل ِة الآتي ِة:
َقر�أتُ الن َّ
َّ�ص ال�سابقَ ،و�س�أُ ُ
الأ�سئلة
مجدي ،ارفعي ،رددي)
 .1الذي َو َّجه بكتابة الن�شيد الوطني ال�سعودي هو ال َم ِلك� .5 :أفعال الأمر (�سارعيِّ ،
لمن وجهها ال�شاعر؟ ول َم؟
�أ .عبد العزيز �آل �سعود .
.............................................................................................
ب� .سعود بن عبد العزيز .
.............................................................................................
ج .في�صل بن عبد العزيز .
.............................................................................................
د .خالد بن عبد العزيز .
َ .2يح ـمــل الن�شيـ ُد الــوطن ــي م�ضـام ــين تــربــويـ ــة
متعددة ،تدور كلها حول م�ضمون عا ّم هو:
�أَ .ر ْبط الم�شاعر الوطنية بالركيزة الدينية.
ب .بيان معنى كلمة التوحيد.
ج .العالقة بين المواطن وولي الأمر.
د .العالقة بين المواطن والوطن.
 .٣كلمة (ال ُّنور) في عبارة ( َيحمل النور ال ُم َ�س َّطر) تعني:
وال�سطوع.
�أ .ال�ضياء ُّ
ب .كلمة التوحيد.
ج .القر�آن الكريم.
ال�سيف الالمع.
دَّ .
 .4العبارة التي فيها َل ْفت االنتباه �إلى االعتزاز بدور
المملكة العربية ال�سعودية الرياديِّ  ،وعنايتها بق�ضايا
الدول العربية والإ�سالمية والإقليمية والدولية ،هي:
�أ� .سارعي للمجد والعلياء.
بَ .م ِّجدي لخالق ال�سماء.
ج .ر ِّددي :اهلل �أكبر يا موطني.
د .ع�شتَ فخر الم�سلمين.
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 .6ما الم�ضمون التربوي الذي يمكن ا�ستنتاجه
من عبارة" :عا�ش ال َم ِلك"؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

� .7إ�ضافـ ــة الـ ــوطــن �إلــى المتكل ــم في ع ـبـ ــارة:
"يا موطني" فيه ٌ
رابط وجداني بين المواطن
والوطنِّ .
و�ضح ذلك.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

 .8م ــا مظاه ـ ــر احـ ـت ــرام الن�شــيد ال ـ ـ ــوط ـن ــي؟
وم ــا ر�أي ــك فـ ــي ت�صرف بع�ض الـطــالب بعدم
ترديد الن�شيد الوطني في الطابور ال�صباحي؟
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

