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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقةدم لمةم اةاا ال اةد المتواضةا ألب ال ةا الطة     مؤسسة التحاضير الحديثةةيسر            

توصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علمةا أ ة  والك لإلساام في زيادة التحصيل الدراسي و

 .ال يغ ي عن المتا  المدرسي .

 

 تلخيص  ميا المواد

 مقررات (  -متوسط  -)ابتدالي 
 

 :مما توفر للمعلمين والمعلمات

 

 إدخال تحضير المستقبل على البوابة . 

 .الف ش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير الم ظومة الموحدة 

  يظالتحف –المقررات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

 

أو تعطوه أحد غيرمم  إال بعلم ا الملخص  سألمم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا ااا 

 .التلخيص وموافقت ا  وأن ال ت شروه على صفحات اال تر ت. والك حفظاً لحقوق ا في

 ومل محتويات .التلخيص ال  حل لمم بيا ااا  ❖

 إاا لم تدفا ثم  .لخيص التال  حل لمم االستفادة من ااا  ❖

 وال  حل لام ثم   بدون علم ا.التلخيص ال  حل للممتبات أو األشخاص بيا ااا  ❖

 : قول  تعالى تامر ❖

َ يَْ عَْل لَ ُ َمْخَر اً  َويَْرُزْق ُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِس ُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 ر الحديثة للخدمات التعليميةمؤسسة التحاضي

 للشراء المترو يآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/c
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 حقوق ووا بات : األولى الوحدة
 

 مدخل الوحدة

 :وصية ذي اإلصبع العدواني

ََ حتاى ساال العاي ، لما احتضر ذو اإلصبع العدواني دعا  َ ابنه أُسيداً، فقال له: يا بني إن أباك قد فنى وهو َحيٌّ وعاا

ك يُْباوك، و وا اعت ل ال  لت مانَباك لقوما  تَاهُ بت اي فاي قوماك ماا بت تاه، فااحظَ عناي: أَلا  ْت وإني ُموصيك بماا إن َحظ

 يرفعوك، وابسط ل ل ومَ ك يُطيعوك.

ك صا اُرهل، وال  ستأثر عتي ل بشيٍء يسو  دوك، فأكرمت ص  اَرهل كما  ُكرُم كبااَرهل، يكرماك كبااُرهل ويكبارت عتاى مود ا 

 واسمحت بمال ك، واحل  حريَمك، وأعززت ماَرك، وأعلت مل استعاَن بك، وأكرمت  يظَك، فوهللا  إنَّ لك أمالً ال يعدوك.

 يقول أمية بل أبي الصتي:

ن ي عتيك و َنتااااَ لُ َغذَوت ك مولوداً َوُعتتتَُك ياااااافعاً     ُعَلُّ بما   أَمت

ك إال ساهراً أ مااتاااااملُ   إذا ليتةٌ  اَفتك بالسُّاااقل لل أَب يت   ل ُساقتم 

ل م  قاتَي به ُدوني فعياانَي  َ ت  كأن  ي أنا المطُروُق ُدونَاك بالَّذي   ُطر 

الُ  دى نظسي عتيك وإن ا   لتعتَل أن الموَت وقااٌي مؤم   . خاف الرَّ

  ص االستماع 

 مل آداب االستماع:

 اإلنصات. 

 النْر إلى المتْدث. 

 إظ ار مالمح الظ ل. 

  جنب المقاطعة. 

 االستجابة لتمتْدث والتظاعل معه. 

 مل المْاهر التي  دل عتى احترام المتْدث

 التواصل مع المتْدث بالعيل -1

 عدم اإلنش ال  بما ال عالقة له بالمو وع -2

 والالئقالجتوس بالشكل المناسب     -3

 إ اءة:

ا ًً القيمة: مجموعة مل المعايير والمقاييس المعنوية بيل الناس، يتظقاون عتي اا فيماا بيان ل، ويتخاذون من اا ميازان

 يزنون به أعمال ل، ويْكمون به عتى  صرفا  ل.

 و كون صريْة: عند ذكرها بشكل وا ح وصريح.

 و كون  منية: عند ذكر ما يدل عتي ا.

 أ ذكر أن:

 ذهنية  ساعد عتى  ذكر األفكار الرئيسة والم مة.الخريطة ال

 فلات تمفلاا الشريعة

 الفقراء األيتام
 األرامل والمسامين

 
 مل مال اليتيم.أ( عدم 1

 ان واألمان في ح( غرس ال2
  فوسام.

 مساعدتام قدر االستطاعة.( 1
رس المساعدة في  فوس ( غ2

 الصغار.

 توزيا الصدقات با تظام.( 1
 االاتمام بام.رعايتام و( 2

 

 أرمان التشبي 
 و   الشب  أداة التشبي  المشب  ب  المشب 

 أ ا ومافل اليتيم
مااتين )السبابة 

 والوسطى(
 القر  والم زمة المف
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 ) وقضى ربك(    الفام القرالي

َسانًا ا  قال  عالى: } َوقََضى َربَُّك أاَل  َعتبُُدوا إ ال إ يَّاهُ َوب التَوال َديتل  إ حت ا فَاال  َقُالت لَُ ماَ الُهماَ ُدُهَما أَوت ك  بََر أَحاَ نتَدَك التك  ا يَبتتُ َلَّ ع  إ مَّ

يًما ) ال َكر  ُهَما َوقُلت لَُ َما قَوت ٍ َوال  َنتَ رت ا َربَّيَاان ي  (٢٣أُف  ا َكماَ ُ ماَ َحمت ة  َوقُالت َرب   ارت ماَ حت َل الرَّ ا َمنَااَ  الاذُّل   ما  ظ ضت لَُ ماَ َواخت

يًرا ) يَل َغظُاوًرا ) (٢٤َص   ابا  اَن ل ِوَّ هُ كاَ يَل فََّ ناَّ  ْ ال  ُكلت إ نت  َُكونُاوا صاَ تَُل ب َما ف ي نُظُوسا  هُ ٢٥َربُُّكلت أَعت بَاى َحقاَّ (َوآت  ذَا التقُرت

يًرا ) ذ  ذ  رت  َباات ب يل  َوال  ُبااَ َل السااَّ يَل َواباات ك  ساات ي٢٦َوالتم  يَاط  َواَن الشااَّ انُوا إ خاات يَل كااَ ذ  ر  وًرا ( إ نَّ التُمبااَ ه  َكظااُ يتَطاُن ل َرباا   اَن الشااَّ ل  َوكااَ

اًل َميتُسوًرا )٢٧) ُموَها فَقُلت لَُ لت قَوت لت َرب  َك  َرت َمٍة م  َ لَّ َعنتُ ُل ابتت  َاَء َرحت ا  ُعتر  َك ٢٨(َوإ مَّ عَلت يََدَك َم تتُولَةً إ لَى ُعنُقا  ( َوال  َجت

ط  فَتَقتعَُد َمتُو َ ا ُكلَّ التبَست ُسوًرا )َوال  َبتُسطت ْت  ]سورة اإلسراء[  ....{ (٢٩ًما َم

 ا مع ا الملمة مع ااا الملمة
 العدل القسطاس ال تتبا ال تقف
 الم قطا في سفره ابن السبيل فقر إم ق

 الرا عين عن الا و  األوابين ال تملماما بالملمة القاسية ال ت اراما
 حاً ش يعاً ا باً قبي فاحشة الم اوزين الحد في ال فقة المبارثين

 ما حق كل مل الوالديل واألقارب واليتيل؟  -1

  ُّد َْ َراُمُ َما، َوالتََّواُ َع لَُ َما، َوالتَّ َعايَتُُ َما َوإ كت ت َراُمُ َما، َور  : َطاَعتُُ َما، َواحت ت َراٍم َوأََدٍب، َحقُّ التَوال َديتل  احت ا با  ُث َمعَُ ماَ

نت  ر  َوالتَّأَفُّف  م  .َوَعَدُم التََّضجَّ يَاة  َوبَعتَد التَمَمات  َْ َما، َوالدَُّعاُء لَُ َما ف ي الت نتَد َحاَمت     ُ َما ع 

 َوا ، ل  َمعَُ لت ح  تَة  الرَّ َْةُ َعتَى ص  افَ َْ ، َوالتُم اَمة  َْ نتَد الت ، َوُمَساَعَد ُُ لت ع  َراُمُ لت ب : إ كت َقَار  َل َحقُّ األت كاَ ا أَمت لت ماَ نتظَاُق َعتَايت   إلت 

 ذَل َك.  

  َبَُر.قُّ التيَت يل  ح ف  ف ي َمال ه  َحتَّى يَكت ، َوَعَدُم التََّصرُّ َساُن إ لَيته  حت َعايَتُهُ َواإلت   : ر 

 األوامر أو النواهي التي خوطب ب ا الظرد:

ُهَما. .1 ٍ َواَل  َنتَ رت  فاََل  َقُلت لَُ َما أُف 

يتًما. .2 اًل َكر   َوقُلت لَُ َما قَوت

ظ ضت لَُ َما. .3  َواخت

 النواهي التي خوطب ب ا الجماعة: األوامر أو

اَلٍق. -1 يَةَ إ مت اَلَدُكلت َخشت  َواَل  َقتتُتُوا أَوت

2- . تتتُلت فُوا التَكيتَل إ ذَا ك   َوأَوت

3- . د  فُوا ب التعَ ت  أَوت

عَلت يََدكَ  َوال" :ى عال قال ط  َفتَقتعَُد مَ   َجت َ ا ُكلَّ التبَست ُسوًرا تُوًماَم تتُولَةً إ لَى ُعنُق َك َوال  َبتُسطت ْت  "َم

 .متناقضتيل نتيجت ما واحدة ممعي هذه اآلية صور يل 

والنتيجاة المشاتركة ل ماا هاي إلقااء التاوم عتياه وإصاابته  .يظقد المرء االعتدال في التعامل مع النعل ،كالهما معصية

 وربما في دنياه.   ،بالْسرة في اآلخرة

 

 استراتي ية زيادة الترميز

 يظ ل المقروء وينظذ التعتيمات بدقة(.القاريء الماهر  -1
أستوب يساعد عتى زيادة ف ل المقاروء، و تكارر فاي كال خطاوة مال خطاوات  هي سترا يجية زيادة التركيز والظ ل:ا

 القراءة المركزة.  

 خمس إسترا يجيات:   ضل استرا يجية زيادة التركيز والظ ل
   .األساتة ✓

   .الرسوم اإليضاحية ✓

   .تيقات دويل المتْوظات والتع ✓

   .التتخيص ✓

   .التسميع ✓

 بعد االنت اء مل قراءة  أي   مو وعٍ، أَطرُ  عتى نظسي األساتة اال ية:  -2
 هل أنا في حامة إلى مزيد مل المعتومات؟   ✓

 هل أَمبُي عل مميع األساتة؟   ✓

 هل اإلمابة صْيْة؟   ✓

 ما مدى كظاية المتخص ؟  ✓

 هل احتاج إلى مرامعة الحقة ؟  ✓

http://www.mta.sa/c
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 و وع وأزيد التركيز عندي ؟ كيف أ أكد مل ف ل الم ✓

إمابة األساتة السابقة  ختتف باختالف المقروء فقد يكون ال دف مل القاراءة البْاع عال معتوماة أو أخاذ  أعتل أن :

فكرة عل مو وع أو االستعداد لمناقشة أو حوار وقد  كون المعتومات السابقة لدى القاريء إماا أدياب أو دياوان أو 

معتومة فاي الظ ارس أو فاي المقدماة  أو فاي معجال .............و اتل اإلماباة عال ممياع قصة ....وقد يكون مو ع ال

 .األساتة لتتأكد مل ف ل المقروء

 عند استعراض أو  صظح أي  كتاب أَقوم بما يأ ي: 
 أقرأ مطالع ف قرات المقدمة؛ لتْديد مو وع الكتاب.   ✓

 أَقرأُ العناويل الرئيسة والجانبية.   ✓

  تخص المعتومات.   أفُْص الرسوم التي ✓

 آخذ فكرة عل بنية الكتاب؛ لتْديد مو ع الظ ارس، وأطول المو وعات، وأهم ا. ✓

أُحد ُد أساليب المؤلاف لمسااعدة القاارل عتاى الظ ال والتركياز وقاد يكاون ذلاك باَّبراز الكتماات الم ماة، أو  - ✓

 بالتتخيصات، أو بالكتابة في فق رات.  

 وامب الشباب المستل 
عتى أكبر قدر مال العتال والمعرفاة والفقافاة؛ ألنناا فاي عصار ال  -في هذا العصر-المستل أن يْصل يجب عتى الشاب 

  تنافس فيه األمل بأمسام ا، أو سعة أر  ا، أو كفرة أفرادها، أو انظسا  مداها.

مع اد، بل نْل في عصر التناافس باالعقول، واألفكاار، واالختاراع واالبتكاار. عصار العتال والظكار، عصار الكتااب وال

والمعمل والجامعة، عصر المذياع والبرق، والبارمة، والمدرعة، والطرادة، وال واصة. وحامتة الطاائرات، والقنبتاة 

الذرية، و ْطيل الذرة، وغير ذلك مل ثمرات البْع والدرس واالطالع.  وفي عصر الوصول إلى أدق ماا فاي الكاون 

ألرض. فاي عصار اساتخدام اإلنساان، والْياوان، والنباات، مل أسرار، في عصر استخدام ال واء، والماء، وموف ا

و اهلل لل يتيسر هذا كته إال بالعتل والظكر والفقافة التي أخرمي روائع العقال  والجماد، واألثير وما هو أدق مل األثير.

كاب الْيااة البشري وعبقريات الظكر اإلنساني. وما مل أمة  ستطيع اليوم أن  شارك في األمور الدولياة، أو  سااير ر

 العالمي، إال إذا كان ل ا نصيب موفور مل الفقافة والعتل.

 دلك عتى صْة ما أقول، ف ؤالء هل أمادادك العارب المساتمون،  -أي ا الشاب المستل-ونْرة واحدة إلى  اريخ بالدك 

 ...... كانوا باألمس البعيد يعيشون فوق رمال الصْراء عيشة بدوية يسيرة.

 

 التحليل األدبي

 : لل الكريدي
 ديوني في أشياء  كسب ل حمًدا يعا بني في الديل قومي وإنما   -1

 ث ور حقوق ما أطاقوا ل ا سًدا أسد به ما قد أختوا و يعوا     -2

 مكتتة لًْما مدفقة ثرًدا      وفي مظنة ما ي تق الباب دون ا   -3

 ه عبداوفي فرس ن د عتيق معتته                حجابًا لبيتي ثل أخدمت -4

 وإن الذي بيني وبيل بني أبي             وبيل بني عمي لمختتف مدا -5

 أراهل إلى نصري بطاًء وإن هل           دعوني إلى نصر أ يت ل شدا   -6

 فَّن يأكتوا لْمي وفرت لْوم ل          وإن ي دموا مجدي بنيي ل ل مجدا   -7

 هووا غيي هويي ل ل ُرشدا  وإن  يعوا غيبي حظْي غيوب ل         وإن هل  -8

 وإن هبطوا غوًرا ألمٍر يسوؤني            طتعي ل ل مما يسرهل نجدا   -9

 وإن قدحوا لي نار زند يشينني           قدحي ل ل في نار مكرمة زندا   -10

 وإن بادهوني بالعداوة لل أكل           أباده ل إال بما ينعي الرشدا   -11

 اصر  تة         وصتي ل ل مني المْبة والوداوإن قطعوا مني األو -12

 قائل النص
مْمد بل ظظر الكندي : شاعر مل قبيتة كندة اليمنية في منوب الجزيرة العربية مل أهل حضرموت ولد بوادي دوعل  

اشت ر في العصر األموي ولقب بالمقنع ألنه كان مميال يساتر وم اه خاوف العايل وقيال ألناه فاارس رئايس م طاى 

مل مال؛ فاستعتى عتيه بنو عمه بمال ل ومااه ل وردوه حايل  أبوه له ان سمح اليد بماله حتى نظد ما ختظه . بالسال

 .ماله وبظقره ودينه، فقال هذه القصيدة خطب أخت ل، وعيروه بتضييعه

http://www.mta.sa/c
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 شر  األبيات
ت َدانَت ه  َوا ✓ ست لت لَهُ ال  م    ه  َولَوت م  يفَهُ َعلت قَوت ُر َحد  ل  أَنت يَبتَدأُ الشَّاع  لت أَمات يُل ما  تَد  َواَل، عتاى حايل كاان يَسات َمات ه  األت قتت َرا ا 

نَاى ر  واَلت   ا بَايتَل التيُسات يَل، َوأَنَّ َحالَاهُ يَتَاَراَوُ  ماَ َخر  َل اآلت َ  م  َد َوالفَّنَاَء َوالتَمدت مت َْ ُ ُل الت َْ نَ ال   يَمت ر  التْاَ ر  َو َعَساُّ َوالتظَقات

ل  التظَقتر   مُّ َْ ُر عَ َوُصعُوبَة   َ ال  اَل يَتََكباَّ ر  التْاَ نَى َويُسات ، َوف ي َحالَة  الت   ه  م  عَتُهُ يَتَذَلَُّل ل قَوت يتَق التعَيت   اَل يَجت لت ، َوأَنَّ    تَايت  

.  َواَل يَبتتَعتُد َعنتُ لت

ُر َسبََب است َدانَت هُ ل تَمال  َوُهَو َسدُّ َما يَْتَاُمهُ قَوُمهُ؛  ✓ ُح الشَّاع  ل، َوأَنَّ ُهنَااَك ثُلَّ يَُو    بَاا     فَقَد أََخلَّ قَوُمهُ ب بَعض  َوام 

ه  فَاَّ نَُّ ل يَتَ  ُر نُصاَرةَ قَوما  اع  ، َوحيل يَطتُاُب الشاَّ ا إ ذَا اخت اَلفًا َكب يًرا بَينَهُ َوبَيَل إ خَو  ه  َوأَبنَاء  ُعُموَمت ه  بَااَطُؤوَن، أَماَّ

ل.َطتَبُوا ُهل َمَساَعَد َه  أَسَرَع ل نُصَر       

ل، َكَما ✓ ُُْ ل ف ي َغيبَت    نَّهُ يَْظَ ُل الَمجادَ  أَنَّ قَوَمهُ يَ تَابُونَهُ َولَك  ي لَ اُ ل َويَبنا  معَت    َُ َعتَى س  اف  َْ ُهوَن ُسمعَتَهُ فَيُ  َويَُشو  

فُُ ل بَيَل القَبَائ ل   ي يَُشر    .الَّذ 

، َويَ  ✓ لت ه  ف ي َغيتبَت    م  َُ ُحقُوَق قَوت ظَ ْت ُر يَ هُ فَالشَّاع  ماَ ، َوأَنَّ قَوت ل  فات ف يَق، عتى حيل اَل يَتَعَااَمتُوَن َمعَاهُ ب التم  تََمنَّى لَُ ُل التَّوت

لُ  ما  ْت هُ اَل يَ ا أَناَّ ، َكماَ لت ف يق    لت َو َاوت ه  عتد  ا ل ساَ ُمُرهاَ َو فيَزت ا هاُ ُس، أمَّ ْت يبَهُ النَّ ُمُروَن الطَّيتَر ل يُص  هُ  يَزت ؛ أَلَناَّ ه  ما  َد ل قَوت قات  ْ الت

نت َسي    َوال ه  ع  َمهُ أكفَر أَمت ُر قَوت نَُح الشَّاع  ، َويَمت ه  م  قتَد لقَوت  ْ َل الت م  ْت يَل  السَّي  د  أاَلَّ يَ لت ش  ، َوم  َدَما ُدُهلت نات ا، َوع  وُن َغن يا، َدَما يَكاُ

 يَق لُّ َمالُهُ اَل يَُكت  ظُُ لت َعَطاًء.

ٌم ل َضيظ ه   ✓ ُر ب أَنَّهُ َخاد  ذَا ثُلَّ يَخت ُل الشَّاع  ي هاَ َوى فا  َم سا  اد  نَّهُ اَل يُشاب هُ الخاَ ، َولَك  دَمت ه  َوإ رَ ائ ه  نَدهُ ل خ  ُل ع  نَدَما يَنز  ، ع 

 الَموق ف  فَقَط.

 

 األلف اللي ة  في األفعال  الث ثية          :الرسم اإلم لي

 ا قائمة: قال  عالى:ًً إذا ماءت متوسطة  كتب ألف األلف التينةأن 

تَُموا أَنَّ هللاَ َوإ نت  ََولَّ " ا َفاعت اَلُكلت وت يرُ  َموت لَى َون عتَل النَّص   40" سورة االنظال: ن عتَل التَموت

 لمعرفة أصل األلف في األسماء الفالثية: •

يرمع لتمعامل الت وية ويالحَ مفناها مفل: )عصا، عصوان( وممع ا مفل: )فتى، فتية( ومظرد الكتمة إن كاناي  •

 .ا مفل: )ُخطا، خطوة(ًً ممع

 الصظقة المؤنفة مفل: )العمى، عمياء(. •

 األمفتة :
 ربك أال  عبدوا إال إياه وبالوالديل إحسانا( وقضىقال  عالى) -1

 إلى احترام حقوق المرأة ودعافجاء معتل البشرية  -2

 ل ل الكفير مل األسرار فبدا -3

 بذلك العقل اإلسالمي وعال شأنه فوعى -5

  القاعدة :

ساكنة مظتو  ما قبت ا : مفل ألف كتاب وعصا وعاد ويخشى وإلاى وعتاى وهاي ال  اأ ي فاي أول األلف الينة هي ألف 

 الكتمة ألن ا ساكنة وإنما  قع في وسط الكتمة أو آخرها

الظعل الفالثي المختوم بألف لينة  كتب ألظه ) ألظا قائمة ( ) ا( إذا كان أصت ا الواو و كتب عتى ) صاورة اليااء  ✓

ا الياء وهذا األصل يمكل معرفته  مل كتب الت ة ولكل مما يساعد أيضاا عتاى معرفاة هاذا ( )ى( إذا كان أصت 

األصل مالحْة المصدر أو صياغة المضارع أو إسنادها إلى  اء الظاعال ومال أمفتاة ذلاك ) رماى ( : يرماي   

 .رميي   رميا
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 ال بخط الرقعة-رسم ل الرسم المتابي:

 

 متصتة صور )ل، ال( صور )ل، ال( منظردة

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

 ˡ  ر   ˡل  ن  ا

األلف وال م متوازيان ما استقرار األلف 

في م تصف القاعدة

ثلثا األلف ونألف
راء 

مضاعفة
ألف

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

     
      

أول 

الملمة

وسط الملمة يلياا 

(  م  ي)
 خر 

متصلة بما قبلاا الملمة

ويمون االتصال 

من أعلى
 

 

 :أعتل أن

 مل الْروف التي  ستقر عتى السطر في خط الرقعة  )ل، ال(  ✓

 مل الْروف التي ينزل مزء من ا  ْي السطر في خط النسخ و متاز بالْتية  )ل، ال(  ✓

 

 اسم الفاعل :الص ف اللغوي

 األمفتة :

 اليتيم في ال  ة مااتين (  ومافل قال تعالى ) أ ا   -1
 فإ   مان لألوابين غفورا (  صالحينم أعلم بما  فوسمم  إن تمو وا قال تعالى ) ربم -2
 الك خير وأحسن تأوي  (  المستقيم وأوفوا الميل إاا ملتم وز وا بالقسطاس  -3
 ما وا إخوان الشياطين ومان الشيطان لرب  مفورا (  المبارين قال تعالى ) إن  -4

 اسل الظاعل :

 ع منه الظعلاسل مشتق مل الظعل لتداللة عتى مل وق

 مأخوذًا مل الظعل.   معنى )كتمة مشتق مل الظعل(  عني 

 
 صوغ اسل الظاعل :

يصاغ من غير الث ثي على صورة مضارع  ما إبدال حرف المضارعة  ميما مضمومة ومسر ما قبل   ✓
  خره 

 أالحظ أن الفعل الاي عدد أحرف  أمثر من ث ثة أحرف ال يصاغ االسم م   على وزن فاعل.  ✓
اغة اسم الفاعل  من الفعل الث ثي الاي وسط  ألف تقل  ألف  امزة في اسم الفاعل مثل  ع د صي ✓

 عال  عالل 
 اسم الفاعل يشتق من فعل مب ي للمعلوم ✓
 

يلَ  إ نَّ } :قال  عالى  ر  َوانَ  التُمبَذ   َرب  ه  َكظُوًرا َكانُوات إ خت يل  َوَكاَن الشَّيتَطاُن ل   27سورة االسراء: {الشَّيَاط 

أمرينا   ييريل عتى صورة المضارع، وعندما ص نا )مبذر( أمرينا   ييًرا واحًدا عتاى صاورة  (متكا ف)ا ص نا عندم

 مضارعه، فما السبب؟ 

ُموَمةً  -1 يتًما َمضت هُ، فَقُت بَيت يَاُء التُمَضاَرَعة  م  ر  ُسوٌر َما قَبتَل آخ  ُر( َمكت َع )يُبَذ   . أَلَنَّ التظ عتَل التُمَضار   فَقَطت

َر َما قَبتَل آخ   -2 ُموَمةً، َوُكس  يتًما َمضت ع  )يَتََكا َُف(، فَقُت بَيت يَاُء التُمَضاَرَعة  م  ا ف ي التظ عتل  التُمَضار  هُ.  أَمَّ  ر 
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يصاغ من

اسم الفاعل

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

.ساما

على وزن

مثال

الفعل الزالد عن
.....................................

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

.......................  مضارع   ثم إبدال 

مضمومة ................ المضارعة 

ما قبل ............................و  

إن لم  .....................................

            يمن

على صورة

فاعل

ث ثة حروف

حرف
ميماً 

مسر
ا خر

ُمستامر

الفعل
الث ثي.........................

مثال

 

 القسم  - األسلو  اللغوي

 األمفتة :

 .أقسل باهلل ما مل أمة  ستطيع أن  شارك في األمور الدولية إال إذا كان ل ا نصيب مل العتل ✓

 مساعدة الضعظاء. ألشاركل فيأقسل باهلل  ✓

 

 القاعدة :

  القسل : هو الْتف واليميل مل أقسل يقسل إذا حتف وهو  أكيد الشيء بذكر معْل بصي ة مخصوصة 

هلل أن يقسل بما شاء مل مختوقا ه  وليس ألحد أن يقسل إال بااهلل أو بصاظة  مال صاظا ه وذلاك لماا فاي القسال  مال  -

 ( قال  عالى ) ن والقتل وما يسطرون  ما أني بنعمة ربك بمجنون عْيل لتمقسل به 

   :مكونات أستوب القسل

 مواب القسل -المقسل به     -أداة القسل  •

بصي  أخر بأفعالبحروف

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

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

................ الواو

الباء

التاء

اي

................أحلف................

................
يمين ......

هللا

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

أقسم أقسم

باهلل
هللاِ  اْيمُ 

القسم

م اامثل
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 الحال - الوظيفة ال حوية

 أقرأ األمفتة التالية ثل أميب : 

 ( ص يراقال هللا  عالى ) وقل رب ارحم ما كما ربياني  -1

   منصورافقد  معتنا لوليه ستطانا فال يسرف في القتل  إنه كان  مْتوماقتل  قال  عالى ) ومل -2

 فسيأ يني خرامك (  حيع شايإلى السْابة قائال)أمطري -يرحمه هللا–نْر هارون الرشيدي  -3

امولودً 

نمتخيري

ع مة

َحال  َمْ ُصوَبة  َوَعَ َمُة َ ْصبَِاا اْلَياُء  أل اا 

. ما مامر سالم

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

                            

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

 صباا ..............وم صوبة ..... ...........

  .مفرد األ ا  الظاارةالفتحة   ..............................................        .............................. 

حال

 
 

 القاعدة :

 الْال  كون صالْة لتوقوع في مواب لتسؤال بكتمة ) كيف ( ؟   

 عالمات النصب :  

 وممع التكسير  الظتْة لتمظرد -1

 الياء لتمفنى ولجمع المذكر السالل   -2

 الكسرة لجمع المؤنع السالل   -3

الْال إذا كاني ممتة ال بد مل ومود رابط  ربط الْال الجمتة بصاحب ا قد يكون الرابط ) الواو أو الضامير  أو  ✓

 (الواو  والضمير معا 

 الواو التي  سبق ممتة الْال  سمى ) واو الْال (  ✓

 الجمتة :  عرب في مْل نصب حال الْال ✓

 

تعريفاا

صاح  

الحال

أ واع 

الحال

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

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

وقد يمون الفاعل   ............صاح  الحال اسم -

..............................أو ....................وأ

 - ................................................................................

...........................................................................أو  - 

.......................................................................... أو - 

ُن َاْيأََة َصاِحبِِ   ِاْسم  َ ِمَرة  َمْ ُصو   ُيَبي 
  .اْلفِْعلِ َوْقَت ُحُدوِث 

معرفة

.الفاعل ال  ب  المفعولَ 

..............  .......تطابق الحال المفردة صاحباا في -

اإلفراد ) ............................وفي.... ...................أو

(.....................أو....... .......................أو

.التامير

العددالتأ يث

ال ماالتث ية

ُمْفَرَدة  

ة   ُ ْمَلة  ِاْسِميَّ

ة   ُ ْمَلة  فِْعلِيَّ

الحال
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 األداء المتابي: تخطيط متابة الموضوع

 التعتيمات:

 أَبدأ مل أية  نقطة أريد، ثل أعود فيما بعد لتبداية، وأختار الجمتة المالئمة ل ا.   -1

رآنية، وحاديع أكتب عدة ممل  صتح كل واحدة من ا ألبدأ ب ا مو وعي ) عجبية، واستظ امية، و وكيدية، وآية ق -2

 شريف، بيي شعر، حكمة...( 

  مر  عمتية الكتابة بعدة مراحل أول ا:

ما قبل الكتابة التي  عتمد عتى م ارة العصف الذهني  الذي هو أستوب يعتمد عتى نوع مال التظكيار الجمااعي،  ✓

 والمناقشة بيل مجموعات ص يرة ب دف إثارة األفكار و نوع ا.

ار التي يمكل أن  ساعد فاي حال  مشاكتة ماا، حياع  سا ل األفكاار المتبادلاة بايل ومل ثل  وليد قائمة مل األفك ✓

رة ذات قيمة أكبر.    أفراد المجموعة والمجموعات األخرى في  وليد أفكار مديدة مطو 

 وحتى يْقق هذا األستوب أهدافه، يْسل االلتزام بأربع قواعد م مة: 

 ما بدت  عيظة أو غريبة وإنما يؤمل الْكل عتي ا. جنُّب انتقاد األفكار التي يشارك ب ا الطالب م  ✓

  شجيع المشاركيل عتى إعطاء أكفر عدد ممكل مل األفكار دون االلتظات لنوعيت ا )غريبة، مضْكة،....(. ✓

 التركيز عتى الكل المتولد مل األفكار، فكتما زادت األفكار المطروحة زادت احتمالية ظ ور فكرة أصيتة. ✓

لتجميع، بَّمكاان أي مال المشااركيل الجماع بايل فكار يل أو أكفار أو  ْسايل فكارة أو  األفكار المطروحة متك ✓

  عديت ا بالْذف واإل افة.

 

 متابة خطبة محفلية :ع اصر الفّن المتابي

 ينقسل التعبير مل حيع ال رض مل استعماله إلى نوعيل : 

ظارد مفال الظ ال واإلف اام أي يظاي بْاماات : وهو التعبير الذي يؤدي وظيظاة خاصاة فاي حيااة ال التعبير الوظيظي -1

 الْياة المادية واالمتماعية مفل الرسائل البرقيات   التقارير   المذكرات ...ألخ

: وهو التعبير عل األفكاار والمشااعر النظساية ونقت اا إلاى اآلخاريل بفصاد التاأثير فاي نظوسا ل  التعبير اإلبداعي -2

 عره مفل القصة   المقال ....الخ  ويعيل الطالبة عتى التعبير عل نظسه ومشا

  عريف الخطبة : 

 الخطبة : هي فل مشاف ة الجم ور   دف إلى استمالة الجم ور بالْجج المقنعة ب رض التأثير في ل  

 أنواع  الخطبة : 

حظال والترحيبياة والتكاريل و –مجتس األباء واألم اات  –المْظتية كالخطبة ) اإلذاعية  –السياسية  -الخطب الدينية  

 التخرج (

 عناصر بناء  الخطبة : 

وينصاح بعادم اإلطالاة في اا.  : ال بد مل   ياة المستمعيل وشد  انتباه ل وإثاار  ل لمتابعاة المو اوع. المقدمة  -1

و تكون مل الْمد والفناء والصالة عتى الرسول صتى هللا عتيه وستل. والتم يد لتمو وع بنص بتيا  أو بطار  

 آنية، أو بْديع.أساتة مفيرة، أو بآية قر

 العرض ويعالج مو وع الخطبة الرئيس ويشترط فيه : -2

 أن يكون حيا مفيرا ما عا  يجذب انتباه المستمعيل ومتابعت ل بأستوب فصيح ووا ح ومتنوع   ✓

 أفكاره مترابطة متستستة متنوعة مفيرة   ✓

 التدرج في العرض مل األهل فالم ل ومل العام إلى الخاص ✓

باة، لاذا يجاب أنتْ ْدد ما سات :الخا مة  -  تضامل فكارة  ظَ باه عقاول المساتمعيل. وهاي  شاكل خالصاة الُخطت

 .مومزة مركزة شامتة. وعبارا  ا قوية مفيرة
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 ستراتي ية ماارة التحدثا
 )إلقاء خطبة أمام ط   المدرسة( 

 

  عريف اإللقاء : 
يرات مسادية وحركياة  سااعد عتاى إيضاا  اإللقاء  هو الطريقة التي  نطق ب ا الجمل والعبارات وما يصاحب ا مل   

 الظكرة ونقل االنظعاالت العاطظية  

 عند مشاهدة الخطبة  المسجتة أركز عتى حركات الخطيب و عبيرا ه  في أثناء اإللقاء لمْاكا ه و قتيده .

 مل م ارات اإللقاء :
 الجرأة : القدرة عتى موام ة الجم ور دون خوف أو خجل  -

 أللظاظ  واألفكار مع فصاحة النطق ومناسبة درمة الصوت  الطالقة : انسياب ا -

 سالمة الوقظات :  كون الوقظات القصيرة في ن اية الجمل والطويتة في ن اية الظكرة   -

 التن يل :  تويل الصوت لتداللة عتى نوع التركيب الت وي   -

 ظية التي يعبر عن ا المتْدث  نقل العاطظة :  تويل طبقة الصوت ودرمته بما يعبر عل االنظعاالت العاط -

 واإلشارات واإليماءات والمسافة المكانية   –استخدام ل ة الجسد :  عبيرات الومه  -

 .اال صال البصري :  وزيع نْرات العيل و فبيت ا عتى المستمعيل -
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   الوحدة الثا ية: أع م معاصرون

 

 ب ت الشاطئ

ها، وفاي كتا يب اا ختماي القارآن الكاريل 1331دينة دمياط في مصَر عام ُول َدت عائشةُ بنُي مْمد عتي الْسيني في م

، وكان لوالدها دورُّ كبيرُّ متموُس في  عتيم ا منذ ص رها.   ًْا، و عتمي مباديء القراءة  والكتابة  ظ  ح 

ب ا إلى مكتبة المسجد؛ ليعتم ا في أوقات فراغه  المبادل األولية لتعتوم العربية واإلسال َْ ى في اا فقد كان يص مية، فنماَّ

 االلتزام وحب االطالع.

ُْف انتشااًرا مفال: "ال االل واألهارام"  ْاي اساٍل ُمساتعاٍر هاو )بناي  بدأت  كتب مقاال   اا وقصصا ا فاي أكفار الصاُّ

 الشاطئ( نسبة إلى شاطئ مدينة  دمياط مسر  طظولت  ا األولى.

معيادةَ فاي الجامعاة، ونالاي شا ادةَ المامساتير عاام ها، وُعيَّني 1358حصتي عتى الش ادة الجامعية في اآلداب عام 

 ها. عمتي خارَج مصر في عدٍد مل الجامعات في السودان والم رب والجزائر.1363ها، ثل الدكتوراه عام 1360

ها: نساء النبي صتى هللا عتيه وستل، والخنسااُء،  ول ا العديدُّ مل المؤلظات، زادت عل أربعيل مؤلظًا مل أهم ا وأش ر 

َل عدُد من ا إلى ل ات أخرى.  ُوفيي عام ورس ا بعاد حيااٍة حافتاٍة بالعمال والعطااء  الظكاري   1419الةُ ال ظران، و ُرم  ها

.  المتميز 

 الشيخ حمد ال اسر ع مة ال زيرة العربية  ص االستماع

لبارود مال إقتايل هاظي قرياة ا 1328ولد حمد بل مْمد بل ماسر  مل اسرة  آل ماسر المنتمية إلى  قبيتة حرب سنة 

السر في منطقة نجد مل أب فقير فال  نشأ  عيف البنية عتيال لل يساتطع مسااعدة أبياه فأدختاه كتااب القرياة حياع 

ا فبقاي عناد 1340 عتل القراءة والكتابة وحظَ سورة مل القرآن الكريل .ذهب به أباوه  إلاى مديناة الريااض  عاام  ها

ل العتوم الدينية ثل عاد مل الرياض بعد موت الرمل الذي كاان يعاي  فاي قريب له مل طتبة العتل  عتل قتيال مل مباد

هاولل يتبع أبوه أن  وفى فكظته مده ألمه عتاي بال عباد هللا بال ساالل وكاان إماام مساجد فاي قرياة 1342كنظه سنة 

ا وفاي آخار سانة 1346البرود وصار يساعد مده في اإلمامة ثال اشات ل معتماا لصابيان القرياة حتاى سانة   1346ها

 هاذهب إلى الرياض فطابي له مقاما واستقر في ا لطتب العتل عتى مشايخ ا

 أ ذكر أن: 

القيمااة أو الظكاارة الضاامنية قيمااة أو فكاارة ال يشااير إلي ااا الكا ااب صااراحة، إنمااا يتتمساا ا القااارل  اامل الاانص، 

 .ويستختص ا منه.

 

 الفام القرالي )ملك القلو   ( 

 إنسانية متك:
في مدينة الريااض فاي سانة ثاالث -يْظْه هللا–ريظيل  المتك عبد هللا بل عبد العزيز  آل سعود ولد خادم الْرميل الش

مؤساس الممتكاة  –وأربعيل وثالث ماة وألف لت جرة ونشأ في كنف والده  المتك عبد العزيز آل سعود _ يرحمه هللا 

 العربية السعودية الذي رباه  ربية صالْة وأثر فيه  أثيرا قويا.

في عصر كل ما فيه يظارض عتاى اإلنساان  الصابر واالحتماال ألناه؛ ألناه عصار  ْاوالت كبيارة مال حياع لقد عاَ 

التطورات السياسية في الوطل العربي والعالل أممع، إبان الْربيل العالميتيل. مما أثار فاي  شاكيل شخصايته، حياع 

الاذي يعاد معتماه األول  –رحمه هللا– عرف منذ ص ره بميته إلى البساطة، وقربه مل البسطاء، كما اكتسب مل والده

 صظات كفيرة.

كالشااجاعة، وقااوة اإلرادة، والنباال، والااذكاء، والظراسااة، واإليمااان العميااق بااالقيل المفتااى، وحبااه الشااديد لتخياال 

ا ب اا فاي الريااض، ماع التشاجيع عتاى االهتماام ب اا  والظروسية، وكان  عتقه بالظروسية وراء  أسيساه ناديًاا خاصا،

 ورعايت ا.

 عتيَمه عتى يد عدٍد مل العتماء  والمعتميَل الذيل عمتوا عتاى  نمياة  قدرا اه  ومي ااً و عتيمااً؛ لاذلك  –رحمه هللا– َتَقَّى 

 ف و حريص عتى التقاء العتماء والمظكريل دائًما.

مساؤولية  وكان لتْمتاه –يرحمه هللا–رئاسة الْرس الوطني في ع د المتك فيصل بل عبد العزيز  –رحمه هللا– ستل 

يرحماه –ثل أصبح فاي ع اد المتاك خالاد بال عباد العزياز  هذه المؤسسة العسكرية دور فعال في  طويرها و ْديف ا.

ا لتع اد مال قبال أفاراد األسارة المالكاة  –هللا َع وليا، نائبًا ثانيًا لرئيس مجتس الوزراء ورئيًسا لتْرس الوطني، ثل بُويا 

السعودي في ع د المتك ف د بل عبد العزياز يرحماه هللا، وفاي مسااء الياوم وعامة الشعب  والعتماء ووم اء البالد.

 ذا ه صدر أمر متكي بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجتس الوزراء ورئيًسا لتْرس الوطني باإل افة إلى والية الع د.
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ا  لتممتكاة وفي السادس والعشريل مل ممادى اآلخرة مال عاام ألاف وأرباع مااة وساتة وعشاريل لت جارة بوياع متكاً

)أعاهاد هللا ثال أعاهادكل أن أ خاذ القارآن دساتوًرا  العربية السعودية. فألقى كتمته التي من اا قولاه مخاطبًاا الشاعب: 

، وخدمااةَ المااواطنيَل كافااة، بااال  ظرقااةٍ  ُل إحقاااَق الْااق  ، وإرساااَء العاادل  اغ  ا، وأن يكااون شااُ ت ي الشااَّ  واإلسااالم من جااً

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

 ا مع ا الملمة مع ااا الملمة
 قاعدة دستورا األثر الفراسة

 اال تماعات والم الس المحافل حين وأوان إبان
   حض   ورعايت  م ف والده

 ماء في خطبة أبي بكر الصديق ر ي هللا عنه بعد مبايعته:

باطال فساددوني،  )أي ا الناس إني وليي عتيكل ولسي بخيركل، فَّن رأيتموني عتى حق فأعينوني وإن رأيتموني عتاى

أطيعوني ما أطعي هللا فيكل فاَّن عصايته فاال طاعاة لاي عتايكل. أال إن أقاواكل عنادي الضاعيف حتاى آخاذ الْاق لاه، 

 وأ عظكل عندي القوي حتى آخذ الْق منه(.  

 

 استراتي ية زيادة الترميز والفام الرسوم اإليضاحية

 المراد بالرسوم اإليضاحية : 
عتاى ثال يتظارع مناه خاط أفقاي  اربط بايل عادد مال رسل  صنيف المعتومات يكون  بو ع العناوان فاي مرباع فاي األ 

 المربعات  مفل األصناف الكبرى لتمو وع ويتظرع مل كل مربع عدد مل المربعات بعجدد مزئيا ه  

 رسل شجرة الذاكرة 
غصاان عال يميناه رسل شجرة الذاكرة  بدأ برسل مذع شجرة يدون عتيه عنوان المو وع ثل يتظرع منه عدد مال األ

ويساره بعدد األفكار الرئيسية لتمو وع ثل يخرج مل كل فارع عادد مال األسا ل يسااوي عادد الجزئياات التظصايتية 

 لتظكرة  

 سبب  سميت ا شجرة الذاكرة  :سميي ب ذا االسل ألن ا رسل يْاكي صورة الشجرة 

 مخطط هيكل الشجرة : 
ل ذيال السامكة ويادون فياه المو اوع ويرسال عتاى طرفاه يكون برسل خط بعرض الصظْة يرسل عتاى طرفاه األيما 

األيسر شكال  دون فيه الظكرة التي يعالج ا المو وع ثل يخرج مل الخط األفقي عاددا مال الخطاوط الرأساية المائتاة 

 صت ا بمربعات  ْمل األفكار الرئيسية  لتمو وع ويتظرع عل كل خط رأسي عددا مل الخطاوط العر اية الصا يرة 

 يات التظصيتية  بعدد الجزئ

 

 استراتي ية القراءة   ال يولو ي الصابر

 مل استرا يجيات زيادة التركيز والظ ل:

 الرسوم اإليضاحية

يُمكل  وزيع المعتومات ذات التصنيظات المتعددة في أي  مو وع في شكل يصنظ ا إلى مجموعاات متجانساة، وهنااك 

و تخيصا ا، هاي: رساوم التصانيف، وشاجرة الاذاكرة، وهيكال ثالثة أشكال  ساعد عتى  نْيل المعتومات و صانيظ ا 

 .السمكة.

 عمر المختار:
يعد عمُر المختار رمًزا مل رموز  البطولة  والظداء  في ليبيا، ولد في إقتيل برقة، حظَ القرآن الكريل؛ أس ل فاي الادعوة  

مار  اإليطالي وخاصة فاي منطقاة الجبال لنشر  اإلسالم  خاصةً في مناطق غرب أفريقيا. كان له دوٌر في مقاومة االستع

 األخضر،

( معركةً، أبتى في اا أحسال الابالء، فقاد كاان هدفُاه األسااس طارد المساتعمر مال 260حيُع يقاُل إن ه خاض أكفر مل )

د أكفُر رمال ه.1348بالده، وفي عام   ها وبينما كان يخوُض معركةً  د اإليطالييل فامأ ه قوةٌ إيطالية فاستُش  

ل عتيه وسقط مو ر عتى أثرها، ثل نُق ل إلى مدينة بن ازي؛ حيُع حوكل مْاكمة غير عادلة، وُحك  اُده، وأصيب بجرا  أُس 

ل عمُر 1349باإلعدام الذي  ل  نظيذه عام  ها ، فكان لذلك الْدث صداه في العالميل العربي واإلسالمي؛ حيُع سجُّ

 في الكظا   الوطني  .*
 المختار صظْةً مشرقةً

يقول المتك ستمان في حسابه اإللكتروني » إن هدفي األوَل أن  كون بالُدنا نموذًما ورائًدا في العالل عتى كافة  عندما  

 األ صعدة ، وسأعمل معكل عتى  ْقيق  ذلك « فَّن ه يؤكد حظْه هللا عتى إبراز  قيمة  المواطل  لديه، و أهمية الوطل عنَده،

. وهو ب قوله  » سأعمل معكل « يرسُخ مظ وم المواطنة الْق ة، ويُعتي  أن الشراكة و طتعات القيادة نْو المستقبل 

الكامتة ل ذا المواطل. ليس فقط في العي   عتى أديل الوطل والانتماء له وإنما في العمل معًا ومنبًا إلى منب مع ولي 

 .األمر لصنع  قدُّم هذا الوطل و أميل سالمته
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في العصر الْديع، وأغزر شعراء العربية إنتاًما،  اأثر بااألدب  العرباي   القاديل، وساار يُعدُّ أحمُد شوقي أمير الشعراء  

دد في مو وعات  الشعر  وفنونه. ولد في القاهرة و وفي في ا، ماات أباوه  عتى المن ج  التقتيدي لتقصيدة  العربية، وم 

. كان يُْب الرحالت فسافر إلى فرنساا وهو ص ير، فكظتته مد ُهُ ألمه، ولما أ ل  المرحتة الفانوية التْق بكتي ة  الْقوق 

 .........وإنجتترا والجزائر.

 

 أعتل أن
  رسل  صنيف المعتومات: يكون بو ع العنوان في مربع في األعتى، ثل يتظرُع منه خط أفقي يربط بيل عدد مال

 مزياا ه.المربعات  مفل األصناف الكبرى لتمو وع، ويتظرُع مل كل مربع عدد مل المربعات بعدد 

  رسل شجرة الذاكرة: يبدأ برسل مذع شجرة، يدون عتيه عنوان المو وع، ثال يتظارع مناه عادد مال األغصاان

عل يمينه ويسااره بعادد األفكاار الرئيساة لتمو اوع، ثال يخارج مال كال فارع عادد مال األسا ل يسااوي عادد 

 الجزئيات التظصيتية لتظكرة.  

  يْاكي صورة الشجرة.سميي شجرة الذاكرة ب ذا االسل؛ ألن ا رسل. 
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 ال بل األشم -التحليل األدبي 

بُ     َوَرُع له بيَل األناام  عااااااااتُّقُّ  -1  ولد ى اإلله  مْبَّاااةٌ و قرُّ

ُق ما يناُل ويأَربُ     وندًى يجوُز ال ااديات  نوالُاااهُ  -2  فَتراهُ يُ د 

 ااَره و ُْب  بُ   ُب الكبيَر وق   حتى ابتسامتُهُ التاي ُعرفي به   -3

رَّ الص يَر ب مسْةٍ  -4 ُب ال   فُّ وهو ُم ذَّبُ     و ُداع  ناُن يز  َْ   في ا ال

 وزهي بما يْااتو لديه  ويعذُبُ    غرَس المْبةَ في القتوب  فأثامرتُ  -5

 أثٌر  تيهُ به الْياااةُ و طَربُ    ُكلٌّ لهُ في فن  ه وعتومااااااااااااه -6

 قبًسا يعانقُاه الُ دى ويُ تاابُ     َوريق  رحابه  فالنُّوُر ينُشر في  -7

ل ربيع  إهااااابه -8 يَل  َوثااابُ    وال يُع ينفُر م   غدقًا به لتاااااوافد 

كُرهل -9  والنَّاب  وَن ل ل به  ُمتااطتَّبُ    والُمتَ مون لاااديه  يَعبق ذ 

  ُعااَربُ أنَّ المعارَف دونهُ ال    يتسابقوَن إلى ُسراهُ وعاذُرهل -10

رعةً   -11 ها يَتشبَّبُ               شرعي ُخطاهُ إلى المْبة  ش   وقَف السَّالُم بنور 

ل َساااااااناهُ مْبة -12 ل ُعاااالهُ  ََرقُبُ                فت ُكل   بيٍي م   ولكل   ذوٍق م 

 قائل النص 
س ا  ثل في المع د العتمي ومل ثال انتقال إلاى ها ودرس في مدار 1357إبراهيل بل مْمد الدام   ولد في عنيزة عام  

ها ثل عمل مدرسا لت اة العربياة فاي األحسااء ثال فاي عنيازة  1380الرياض وأ ل دراسته في كتية الت ة العربية عام 

 ....وحصل عتى دبتوم المكتبات مل مع د اإلدارة، ثل عمل مديًرا لمدرسٍة.

  عريف مومز بالعتل الذي قيتي فيه القصيدة 
ا عاالل ومظسار ساعودي 1376ها و وفي سانة  1307يخ عبد الرحمل بل ناصر السعدي ولد في سنة الش ولاد فاي  ها

ي  القصيل، مات والده وهو لل يتجاوز الفانية عشرة مل عماره، وطتاب العتال وماد  فياه فْظاَ القارآن والمتاون وعتا 

: " يساير الكاريل الارحمل فاي  ظساير كاالم منزلته وكفر طالبه، وأل ف كتبًا نافعة أكفرهاا فاي  ظساير القارآن أبرزهاا

اه " يسير التطيف المن ان في خالصة  ظسير القرآن".  المنان" واختصر هذا التظسير بكتاب سمَّ

 ا مع ا الملمة مع ااا الملمة
 يمثر قطره يُغِدقُ  تقو  ََ عََ رََ و

 محيط  وا ب  الطيبة إَِاابِ ِ  يسرع يَِزف  

 َس َاهُ  وت افس ل  ط ق بقوة استعداد تََوثَّ 
ضوؤه الساطا في علو 

 وارتفاع

 

 األلف اللي ة في األفعال الغير الث ثيةالرسم اإلم لي: 

   األمفتة   

 فياا اإللتزام  وح  اإلط ع      مىوالد ب ت الشاطيء  -1
 تعليم  على يد ...   –يحفظ  هللا –خادم الحرمين  تلقى -2
 محتا ين   خادم الحرمين بالفقراء وال التقى -3
  خادم الحرمين في الفقراء والمحتا ين األمل     أحيا -5
 زخلوق ال  ار بخلق العالم المخلص تزيا -6

 إاا مان الفعل أمثر من ث ثة حروف  مت  ألفًا قالمة.  ✓
 أما إاا مان الفعل ث ثة فقط ف مت  ألفًا على شمل ياٍء غير م قوطة.  ✓

 
 ع دما  حتاج متابة ملمات متشاباة ا اك معايير  حتمم إلياا   القاعدة :
الامزة الواقعة في أول الفعل الماضي الرباعي اي امزة قطا تمت  وتلفظ ) ء(مثل :  ✓

 أعطى   -أسد 
الشدة ع مة ترسم فوق الحرف المضعف حين يمون األول م   سام ا والثا ي متحرما  ✓

 زمى    –مثل / ربى 
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 رقعة         م بخط ال-رسم الحرفين ك: الرسم المتابي 

. 

 
 

 

 الص ف اللغوي: اسم المفعول

 األمفتة : 
 نشر الشيخ حمد الجاسر  مقاالت كفيرة في الصْف والمجالت في مو وعات عدة  -1

 و داعب ال ر الص ير بمسْة       في ا الْنان يذف وهو م ذب   -2

 نقد المؤلف وعالمة الجزيرة العربية حمد الجاسر المؤلظات الْديفة   -3

 اسل المظعول :
 اسل المظعول يشتق مل فعل مبني لتمج ول 

 صوغ اسل المظعول :
 يصاغ مل الفالثي عتى وزن مظعول  ✓

 ومل غير الفالثي عتى وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة مع فتح ما قبل اآلخر   ✓

 لتتيل ورد ا في األمفتةأطبق :  أوازن بيل كتمتي ) مؤلف ( بكسر الالم و ) مؤلف ( بظتح الالم ا

طريقة صياغت اسم الفاعلالفعل

 .َفاِعل   َعلَى َوْزِن َخاَتم  ختم

ص  صخصَّ  ُمَخص 
َعَلى َوْزِن ُمَضاِرِعِ  َوإِْبَدالُ 

َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة ِمْيًما 

.َِمْضُموَمًة َوَمْسُر َما َقْبلَ اْ ِخر

 .َفاِعل   َعلَى َوْزِن َصاِح   يصح 
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طريقة صياغت اسم الفاعلالفعل

ُمسافِرسافر
َعَلى َوْزِن ُمَضاِرِعِ  َوإِْبَدالُ 

َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة ِمْيًما 

.َِمْضُموَمًة َوَمْسُر َما َقْبلَ اْ ِخر

ُمْ َتقِل  ا تقل
َعَلى َوْزِن ُمَضاِرِعِ  َوإِْبَدالُ 

َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة ِمْيًما 

.َِمْضُموَمًة َوَمْسُر َما َقْبلَ اْ ِخر

.ةَعلَى َوْزِن َفاِعلَحاِصلَة  حصلتْ 

 
. 

 

 الشرط       –األسلو  اللغوي 

 أحامي ال مل الواردة في  صوص  الوحدة ما الت ب  إلى مفاوم الشرط   الوارد فياا 
 هللا خطاه   يسددام  راحة شعب   ي عل من -1

ْرهُ ال َّاُس.  من .....  ........ َمْن يَْحِم َوَط َ ُ يُقَّدِ
 ب  رضا هللا  ي لخدمة وط   في  يفعل ماما -2

ْم ِمْن َخْيٍر تََ ْل َ َزاَءهُ. ........  ....... َمْاَما تُقَّدِ
 ترحيبا  واستقباال يفوق الوصف  أي ما ياا  يلق -3

 أين ....................................................
  ميعا إلى ال اس  حملاامل شا  وفتاه تعاليم الدين اإلس مي  فام متى

............................................................. 
 القاعدة :
 إن تفيد الشرط    من تدل على العاقل  ✓
 ما وماما تدالن على غير العاقل  ✓
 أين : تدل على الممان      متى : تدل على الزمان  ✓
 إاا ظرف للزمان المستقبل   لو : حرف امت اع المت اع  ✓

 

 التمييز - حوية الوظيفة ال

 

 األمفتة: 
 قدم الدكتور  زغتول النجار أربعة عشر بْفا في مجال  خصصه   -1

 طابي الرياض مقاما لتشيخ حمد الجاسر فاستقر في ا   -2

 القاعدة :

 يسمى التمييز   ظسيرا و مييزا و بيينا   •

 إذا كان المميز  اسما فقد يدل عتى عدد أو وزن أو مساحة أو كيل   •

 تمييز المظرد يسمى  مييز ذات ألن ال الب في الكتمة التي يزيل غمو  ا  أن  كون شياا مْسوسا مجسما ال •

 يسمى  مييز الجمتة  مييز النسبة ألنه يزيل ال موض عل معنى منسوب في الجمتة لشيء مل األشياء •

 المميز نوعان :  •

 أو كيل أو مساحة أو عدد أو قياس   مميز متظوظ : وهو ما كان اسما مب ما ظاهرا ودل عتى وزن •

 .مميز متْوظ : وهو الذي يتَْ وموده في الجمتة وال  ذكر في ا بتظَ مْدد
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 متابة سير غيرية    : تخطيط متابة الموضوع: استراتي ية المتابة

لة، ومقاال، : هو مجموعة مل اإلمراءات التي يقوم ب ا مل سيقدم عتى العمل الكتاابي )رسااالتخطيط لتعمل الكتابي

 و شمل اال ي: وسيرة...( أي إن ا إمراءات ما قبل الكتابة. 
  ْديد مو وع الكتابة "المشكتة". 

  ْديد ال دف مل وراء الكتابة.   

  ْتيل مضمون العمل الكتابي "فكر ه، وعناصره، وكتما ه، ومظردا ه..."   

  وليد معتومات وأفكار مدعمة لتمو وع "العصف الذهني"   

 تومات مل مصادر مختتظة ومناسبة لتمو وع و دوين ا، ثل  نْيم ا و ر يب ا.  ممع مع 

  ْديد طريقة عرض ما سيكتب )إممال، و ظصيل،...(.  

  ْديد شكل العمل، ورسل مخطط مظرع له. 

 ال دف مل كتابة النَّص:
 إبراز القيل اإلنسانية لتشخصية التي ي ل اآلخريل االطالع عتي ا.

 

  عني  اريخ حياة شخصية مل الشخصيات بكل موانب ا المؤثرة في  كوين ا. :ةالسيرة أو الترمم
 

 لتسيرة نوعيل:   -

 السيرة الذا ية: وهي التي  تناول ما يكشظه الكا ب بقتمه عل حيا ه. ✓

السيرة ال يرية: وهي الكتابة عل األشخاص البارزيل ورسل صورة إنسانية ل ل: لجالء شخصايت ل والكشاف  ✓

 سرار عمت ل وظروف حيا  ل، وإبراز القيل اإلنسانية التي ي تل اآلخرون باالطالع عتي ا.  عل مواهب ل وأ
 

 الخصائص الظنية ومميزات السيرة ال يرية: 
 ذكر الْقائق والمعتومات عل الشخصية بعد التْقق مل صْت ا.   -

 إبراز  أثر ورأي الكا ب في الشخصية، خاصة إذا كاني ذات صتة به.  -

  ظصيالت حياة العصر الذي عاشي فيه الشخصية، والتركيز عتى ما له صتة.    جنب حشد -

 التركيز عتى الدروس التربوية والُختُقية مل حياة الشخصية.   -

 شخصيات السيرة مْدودة بظترة زمنية )ن اية صاحب ا إذا كان متوفى(.  -

 كا ب السيرة مقيد في خياله ال يستخدمه إال في التصوير.   -

 كا ب السيرة صادقًا مو وعي،ا.  يكون  -

 التدرج في بناء السيرة ونمو أحداث ا ومالحْة  طورها  بعًا لتتر يب الزمني لِحداث.   -

 . ركيز االهتمام في السيرة عتى الشخصية فقط. -
 

 مل مصادر معرفة السيرة الشخصية : 
 الكتب التي سبق  أليظ ا في مو وع  متصل بالشخصية   -

 صتية كاليوميات والسجالت الرسمية  الوثائق األ -

 ذكريات المعاصريل له   -

 الش ود األحياء وذلك عندما  كون الشخصية قريبة  الع د   -

 ذكريات الشخصية نظس ا   -
 

 عرض الرأي والتلطف فيما يمت   : ماارة التحدث 

 عرض المو وع يْتاج إعدادا مسبقا عتى النْو التالي  :
 سب المتذاب المستمعيل  وشد انتباه ل بْيع يْقق الظائدة  اختيار المو وع المنا -

 التْضير والتخطيط الجيد  لتمو وع مل ممع المعتومات  و ْتيت ا و نْيم ا  و ر يب ا   -

 اإلعداد الذهني لتمو وع  يتطتب استدعاء المعتومات  والتظكير في  نْيل األفكار   -

 العرض واإللقاء المؤثر  أمام اآلخريل   -

 لتنص الذي كتبته عل المتك خالد في الظل الكتابي لتنظيذ ما يتي :  أعود
 أعرض المو وع المذكور أعاله وأناقشه زمالئي مل حيع   (أ

 التعريف بظكر ه ) مفيرة ونافعة ( -1

 أستوب كتابة المو وع وصياغته   -2

 ْيم ا ( أهل المعتومات والْقائق المومودة فيه ) كظايت ا ومناسبت ا و ر يب ا و ن -3

 رأيي فيما يكتب -4
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 أمن الوطن     الوحدة الثالثة: 

 

 مخل الوحدة

 وطٌل بال إرهاب
 بيااَل الشُّعااااوب  بأمن ه  الوثَّااااب     يا أيُّ ا الوطُل العْياااُل ما ابةً 

َك هاااال كٌ   والبَ ُي ال يباااااقى مدى األحقاب      بُشراَك يا وطني عدوُّ

َمةٍ إنَّ المتيَك وشع ْت  مساااااااااااٌد وروٌ  بُ تيَةَ األحباب      بَاااااهُ في لُ

دٌ  ٍق كذَّاب      يا خادَم الْرميل  شعبَُك صاام   في ومه  ف كٍر ماااااااااااار 

 يظديَك شعٌب طياااااااااُب األنساب      يا أيُّاااااا ا المت ُك الُمظدَّى دائًما

وى  ب   األنام  وخااااااااااالَق األسباب   ر   إنَّا سعوديُّوَن ال ناااخشى س 

قد  كشََّر سي  َئ األنيااااااااااااب      إنَّا سعوديُّون ال نااااخشى الذي  ْ  بال

 ديٌل بريٌء مل صاااادى األكذاب      ديُل الْبيب  مْاااااامٍد ن ٌج لنا

ل ع د  خير  الَختتق  واألصْاب     ديٌل ينادي ب السَّااااالم  وب الُ دى    م 

عبدالمتك عواض الخديدي، شاعر سعودي، نشأ مْماد لتشاعر واألدب دياوان )نظْاات فاي   قائل القصيدة الشاعر :

 نصرة الْق(

 

  ص االستماع 

عل النعمان بل بشي ر ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صتى هللا عتيه وستل: »مفل المؤمنيل فاي  اوادهل و اراحم ل 

 )رواه مستل(. الجسد بالس ر والْمى « [  منه عضو  داعى له سائر اشتكى  و عاطظ ل مفل الجسد إذا

 

إن لتعطاء التطوعي أثٌر كبير عتى  طور وحضارة المجتمع، وهذا ال يت ي أثره عتى الظارد نظساه، فعاالوةً عتاى  

عْيل الفواب والجزاء في اآلخرة، فَّن مميع مل مارس العمل التطوعي ش دوا له بالظضل فاي  عاويض الكفيار 

 ل موانب النقص الروحي والنظسي والم اري الذي كانوا يْتامونه.م

 ما أثر العمل التطوعي عتى الظرد؟  - 1

 الفواب واالمر ، و عويض النقص الروحي والنظسي والم اري.

 ما أثر العمل التطوعي عتى المجتمع؟  - 2

انتشاار الشاباب  -أفاراد وطبقاات المجتماع زيادة التالحل والونام بايل  -انتشار مْاهرة األخالق الْميدة في المجتمع 

 الواعي الذي يْمل مستقبل الوطل عتى عا قه .

 كيف يعو  ض العمل التطوعي الكفير مل موانب النقص الروحي والنظسي والم اري؟  - 3

إلاى  يرفع مل قيمة التعاون والعطاء ، يزيد الفقة بالنظس، يقدم ل ل م ارات وعادات امتماعية دائمة ممكل أن  تْاول

 هواية .

 

  ص الفام القرالي

ل لُّ في الْج   اآلم   الْاجُّ اآلم 
 َخظاى عتياه  قيََّض هللاُ ل ذه  البالد  ماللَة المتك  عبد  العزيز  طيََّب هللاُ ثراهُ، الذي  ولَّى أمَر هذه  الب قاع  الطاهرة ، وللت  كلت 

لُ –  ائدةً َوقتتَا ٍذ،الْالة الظو ويَّةُ التي كانيت س –وهو الرمُل الظَط 

ة المتاك   ها، لكلَّ ذلك للت ياتل لجاللا  فتأكد أنَّ الشَّريعةَ اإلسالميةَ بتطبيق  ا كامتةً كظيتةٌ بالقضاء  عتى الظو ى وقطع  دابر 

.  الصبور  إالَّ بالْزم  واإلصرار  عتى  نظيذ  أوامر  هللا  واالبتعاد  عل نواهيه 

ه؛ حتى أصبَح شعوًرا راسًخا ومكينًا في قتب  كل   مواطٍل وكل   وافٍد وزائاٍر الذي هو األصُل في استتباب  األمل   واستقرار 

.  ل ذه  البالد 

دُ  ٍ يَظا  ، لذا فكلُّ حاج  لت األحوال   ال يمكُل التظريُط في ا ب أَي   حاٍل م 
 إلاى مل المؤكَّد  أنَّ المسؤوليل يعمتون لجعل األمل  غايةً

. الممتكة  العربية  السعودية   ُد حقيقةً ثابتةً، أال وهي الْقيقةُ المتمفتةُ في قيادة  خادم الْرميل  الشريظيل   ي ج 

ون  ه ل ومسؤوليا  ل يعُدون خدمةَ الْارميل  الشاريظيل  شارفًا ل ال يَعتتازُّ الذي هو وإخوانُه ورمالُهُ عتى مختتف  مراكز 

.ب ا، فكيَف ب ذه  الخدمة  وهي  متدُّ ب ْالل  األمل  الوارف    وشذاهُ الجميل 
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اج  مناذ وصاول  ل، وحتاى عاود   ل لابالدهل؛  بل  الساالمة  لتْجاَّ ، و اوفير  ساُ ا  إلى خدماة  بياي  هللا  الْارام  وَعبَق ه  الظو 

وا لذوي ل وأهت ل الومهَ الناصاَع لِمال  والقاائميل عتياه فاي هاذه الابالد الطااهرة . ، وليَعتكس   ل يَعوُدوا بأممل  الذكريات 

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

 ا مع ا الملمة مع ااا الملمة
 يفزع  وياعر   ي فر       تعيق تعرقل  
ا  قّدر وايّأ قيض هللا  رالحت  الم تشرة عبق  الفوَّ

 َ  ينَِ كََ م - َ  ثابت راسخ يُقطا ش ره يُعضد شوم 

 ما اإلنجازات والخدمات التي يراها الْاج في المشاعر المقدسة؟  – 4

نَجاَزاتُ  عَةُ اإل  .  :  َوس  يظَيل  َوإ نَشاُء الُمستَشظَيَات  َرَميل  الشَّر  َْ  ال

فَاعك: َوالَخَدَماتُ  يَّةُ َوالد   ز ً  الَمَدن ي   ً  الَخَدَماُت الُمُرور  سعَاف  َوَكذَل َك  َوف ير ً  َوَمَراك  . ً  اإل   الَماء  َوالطَّعَام 

 يشيد الْجاج عند عود  ل لبالدهل؟  ًَ مً  ب – 6

َخاء  الَّ  .  ب األَمل  َوالرَّ ي يَتََوفَُّر ف ي الَممتََكة   ذ 

 أ ذكر أن:
 مل سمات العنوان الجيد:

 التعبير عل المضمون. –اإليجاز  –الصدق  –الو و   –اإلثارة 

 

 استراتي ية زيادة الترميز والفام تدوين الملحوظات والتعليقات

 

  دويل المتْوظات والتعتيقات :

وغيرهاا أو باساتخدام  بعاض الجمال والعباارات  و ادويل التعتيقاات يكون باستخدام بعض الرماوز مفال ) + ؟ ؟   ( 

والمتْوظات  عتى النص وفق ما يرى م ما في المو وع أو ما يْتاج إلى مزياد مال المرامعاة أو ماا يمفال وم اة 

ماا  نْر ال يوافق عتي ا أو بَّعطاء أمفتة  و يْية أو بتْدياد العالقاة بايل األفكاار أو بتارقيل سالسال المعتوماات أو

 .شابه ذلك

 أَستخدُم رسل  صنيف المعتومات في  تخيص معتومات النَّص اآل ي: -1

، وأيُّ األعاداء هال أولااك الاذيل   هال ألادُّ األعاداء 
 ُعدُّ الخيانةُ واليأُس والج ُل مل أكبر  أعداء  الوطل؛ ذلاك أنَّ الخوناةَ

، الذيل مدَّ إل ي ل الوطُل يَد االست اثة  فمدوا إليه سيوفًاً ليقطعوا ب اا ياده أنكروا الوطَل، وعر  وا مصالَح األمة  لتدمار 

 الشريظة.. هؤالء هل األعداُء، وهل أشدُّ األعداء   رًرا.

، معتقادون  واليأس عتةُ العتل  وعتةُ الكسل، فاليائسون يعتتون قعودهل عل العمل باأن ل يائساون مال مساتقبل  الاوطل 

. ولكلت كيف ي هل؟ وأيُّ حياة  ر اها النظوس الشريظة مع اليأس؟  بْتمة  األيام  اآل ية   يأس رماٌل مل مستقبل  بالد 

ال الاليالسال فاقالخيا ة

أعداء الوطن

الخو ة ألد •

أعداء الوطن 

وأشدام ضرًرا

وإ م  اًرا لل  وطن •

ويعرض               ون 

.مصالح  للخطر

.الم افق خالن•

تف ن الخالن في •

.أسالي  الخيا ة

إظا    ار الخ    الن •

م      ا  اإلخ       صَ 

.الممالدتدبيره 

الي      أس س      ب  •

.المسل عن العمل

الي    الس اعتق    اد •

.بظلمة األيام

تثب      يط الي      أس •

.لامة ا ملين

ال اال ع دو  فس   •

.وأمت 

محارب      ة ال ا      ل •

.وا  

ال ا       ل وس       يلة •

األع     داء لمحارب     ة 

األم      ة واالعت      داء 

.علياا
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داللت الرمزداللت الرمز

 

 

 

 

 

 

يؤدي  فس الفمرة/ يساوي

مااا يقصد/ لم أفام

باإلضافة إلى

يؤدي إلى

احتمال/ تقريًبا

فمرة غير / رأي غري 

ُمسلَّم باا

 قطة مامة

خ صة القول
 

 دور المواطل في المْافْة عتى األمل

  دويل المتْوظات النَّص
النعمةُ التي نعيُش ا ليسي لماواطٍل دوَن ماواطٍل ... إنماا هاي 

ل هنا كاَن  كال   ماواطٍل أن يكاوَن عتاى نعمة عْمى لتجميع، م 

ويؤدي وامبه، ويبذَل م َده؛ لتمْافْة  عتى اساتقرار   شكوًرا

ه في كل   موقعٍ وفاي كال   مكااٍن. فعتاى الظاال   فاي  ه ، و قدُّم  بتد 

، وعتاى المعتال فاي فصات ه   ه  ، وعتى التامر في  جار ا  مزرعت ه 

  . ن ل رمَل أمل   والطالب  في مامعت ه أو مدرست ه  أن يكوَن كل  م 

 

 لنعل.نعمة األمل هي أعْل ا •

وامب عتى كل مواطل أن يبذل م ده   •

 لْظَ األمل كل في موقعه.

 

ا ماا لال  إن ل ةَ األرقاام   قاوُل إنناا قاد أنجزناا فاي ثالثايل عاماً

هُ بعااض  الكباارى فااي عشاارات  الساانيل، وأنظقنااا  الاادول نجاازت

بالييل الرياالت  عتى بناء  المواطل  الساعودي، ودفعناا باليايل 

.الرياالت لمساعدة  إخوا  ن نا في اإلسالم  والعروبة 

 

 موام ة الشائعات وامب وطني . •

 ل ة األرقام أبت  رد عتى الشائعات. •

اإلنجاز العْيل الذي حققته الممتكة خالل  •

 الفالثيل عاًما السابقة.

إن الوامَب عتى كل  مواطل شاريٍف خاصاةً الشاباَب أن يْاذَر 

َ ة؛ لاال ًَ مل الشائعات  الم ُر  َوَل ً  عات هادٍم فاي  ياار  ا يكاوَن م 

ُق كتمتَ ا، ويُوه ُل عزَم ا، ويظيُد أعاداَءها. وقاد  ، يظر   الجماعة 

تى هللا َعتياه وساتل عال ق   رة  يا ن ى رسوُل هللا  صاَ ل وقااَل وَكفات

  .  السؤال  وإ اعة  المال 

 

وامب كل مواطل التْذير مل الشائعات  •

كيال يس ل في إنجا  مخططات العدو في 

 هدم الجماعة و ظريق ا. 

إ نَّ ا باَع اإلنسان  ل واهُ وش وا  ه يعطُل  ظكيَره، بل هو أعْاُل 

 اادميًرا لااه ماال غيااره، فااال ياارى إال السااتبيات  وال يصاادُق إال 

، إن ال وى يقوُد إلى ال االك. ثاالٌث م تكااٌت وثاالٌث  الشائعات 

منجياٌت، فالم تكاُت مخ ُمضاٌع، وهوى متبع، وإعجاُب المرء  

. والمنجيا ه  ، والقصاُد بنظس  ر   والعالنياة  ُت: َخشايهُ هللا  فاي السا  

ُل في الر ا وال ضب .   ، والعَدت  في ال نى والظَقتر 

 ال وى م تكة لتمرء. ًُ ا باع •

شحٌّ ُمطاٌع، وهوى متبع،  :الفالُث الم تكاتُ  •

 . ه   وإعجاُب المرء  بنظس 

•  ، ر   والعالنية  والمنجياُت: َخشيهُ هللا  في الس  

ُل في والقصُد في ال  ، والَعدت نى والظَقتر 

 الر ا وال ضب .
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 التحليل األدبي   

  وء األمل  

في  وء األمل وفي ظالله  زدهر حال المجتمع وينتع  ويتقادم ويتطاور وعناد انعداماه يانكم  المجتماع ويتقوقاع 

طر اعتادلي األماور ويجدب ويتأخر واألمل أحد أركان وموده الم مة وبقائه العدل وهو مقياس ربااني إذا سااد وساي

األمل في فترة مل فتارات  ااريخ الجزيارة وإذا حل مْته الْيف والجور اختتطي األمور كما حدث حينما افتقد الناس 

ا، ولال يعُاد الاديل ًً العربية لعدم ومود مل ينشر العدل ويؤمل االستقرار، ورمع الناس إلاى عصار الجاهتياة  قرياب

 ا نتيجة الج ل والطمع وليس مل رمل رشيد.يََزع ل، وال الْياء يردع ل؛ ُكل  هذ

ًرا بنور األمل باقتراب طتاوع شامس الرمال الرشايد  المتاك   -بظضل هللا- وفي ظتمة  تك الظترة،  نظَس ُصبتُح العدل ُمبَش  

، -يرحمه هللا- عبد العزيز فا  ه وعمته  ي،ا في  ظكيره وفي  ََصرُّ  الذي كان َعبتقَر 

..... 
  

 قائل النص 
ها في مدينة عنيزة بالقصيل درس في ا وفاي مكاة المكرماة حصال 1344بد العزيز بل عبد هللا الخويطر ولد عام د . ع

ها حصل عتى الدكتوراة  في التاريخ مل مامعة لنادن عاام 1371عتى التيسانس مل دار العتوم بجامعة القاهرة  عام 

ا ودرس  ااريخ الممتكاة العربياة 1391عاام ها عايل أميناا عاماا لجامعاة المتاك ساعود ثال وكايال ل اا حتاى 1380 ها

السعودية لطالب كتية اآلداب  انتقل رئيسا لديوان  المراقبة العامة لمدة عاميل ثل وزيرا  لتصْة لمدة عااميل  قريباا 

 ها 1416عاما  وعيل عام  21ثل وزيرا لتمعارف لمدة 
 

 إ اءة
 مذر الكتمة: أحرف ا األصتية.

 مة في البْع عل معناها في المعجل.نستظيد مل معرفة مذر الكت -

ال ار ومع اهالملمة

الممان  َيبس(يبس)َ ُدَ  
ال حباس الماء ع  

األضراسُي ِد 

ال ملةالمع ى

اْلَ ْوُر )َحاَف 

ْلمُ  (َوالظ 

المواطن على   ار
وط  

ا مشفالَحُيف

(اأْلَْضَراسُ )َ َ َا 
ي   المحافظة على 

من الّتسوس األضراس
يبسال َّواِ ا

الغم عن  ا مشف(ِاْ َمَشفَ )َحَسَر 
وط ي

َيْ حسر
ال ور 

والظلم
 

 أعرب الجمتة التالية:

 وفي ظالله األمل في  وء
 اإلعراب الكتمة

 حرف مر مبني عتى السكون المقدر.   في

 اسل مجرور بْرف الجر "في"، وعالمة مره الكسرة الْاهرة.  وء

 مضاف إليه مجرور، وعالمة مره الكسرة الْاهرة. األمل

 عطف، "في" حرف مر. الواو حرف َو ف ي

 ظالله

اسل مجرور بْرف الجر "في" وعالمة مره الكسرة الْاهرة، وال ااء  امير متصال مبناي فاي 

 مْل مر مضاف إليه.
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 رسم بعض الملمات الموصولة خطا         

 األمفتة  
     وقتاذلل  كل  خظى عتيه وهو الرمل الظطل  الْالة الظو وية  التي كاني سائدة  -1

 أن يتجدد  الكالم مع كل مديد ينشأ حبذا -2

 ينكرها أحد     أالمل األمدر  -3

  حولنا   مملفنْل ال بد  أن ندرك اننا امة مست دفة   -4

يكون معول  هدم فاي  ياار  لاالإن الوامب عتى كل مواطل شريف خاصة الشباب أن يْذر مل الشائعات الم ر ة  -5

 الجماعة  

 :ب مركبة  أو موصولة خطا من ا : بعض الكتمات  كت القاعدة

 الْروف ) وقي وعند وحيل ويوم وساعة ..(المتتوة بَّذ المنونة   -

 الظعل ) حبذا (المؤلظة مل الظعل)حب( و) ذا ( اإلشارية   -

 األدوات )أال  إال   لاال ( -

 حروف الجر ) في  مل عل(المتقدمة عتى )مل ( االستظ امية أو الموصولة   -

: 

(وقتلا   ) إا الم و ة   وقت ( وقتلا)

( )                        )        (

 )      (                               ()

َاا َحبَّ

أَالَّ 

اا   ح َّ 

ال   أن 

َاا َحبَّ

أَالَّ 

 

 

 
 

(      )                         (       )

( )                        )        (

 )      (                               ()

 

 

 

نْ  ِممَّ

لَِل َّ 

نْ  ِممَّ

َمن  ِمن 

ال   أن   ل 

َمن  ِمن 

نْ  ِممَّ

نْ  ِممَّ

لَِل َّ 

 
 أعتل أن

 )ال( النافية: 
✓   .)   وصل بَّن الشرطية إذا وليت ا، حيع  بدل النون الًما و دغل في الالم بعدها فتصير )إالَّ

o   .)مفل: )إال يكل الكالم مظيًدا فالصمي مستْب 

  وصل بأن المصدرية الفقيتة الناصبة لتظعل المضارع )أالَّ(.   ✓

o  .)مفل: )أنصْك أال   مل 

 )ال( النافية  ْذف نون ا. وعند  قدم الم التعتيل عتي ا، )ل أن ال(  صير لاال.   عند وصل )أن( المصدرية بكتمة ✓

ال خط،ا دون   يير هكذا: )فيمل(   ✓  إذا  قدم حرف الجر )في( عتى مل االستظ امية أو الموصولة ُوص 

عتماا، )ما(  وصل باأواخر مجموعاة مال الكتماات فتكتاب هكاذا: )طالماا، وقتماا، وإنماا، وكأنماا، ولكنماا، ول- ✓

 وال سيما، وعما، ومما، وفيما( وأينما، وكيظما، وحينما، وبينما، ربما، وكتما،

َل، عَل، إ الَم، ل َل...( مع حذف األلف مل )ما(.   أما إذا كاني )ما( استظ امية فتكتب هكذا:- ✓  )م 
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 بخط الرقعة          -رسم الحرف اة 

 
. 

 

 الص ف اللغوي: صي  المبالغة

  امل الكتمات المتونة في األمفتة التالية  ثل أكمل الجدول التالي: أ  األمفتة

    في وسائل اإلعالم ال ربية هدامةإننا أمة  مست دفة  نوامه حمالت  -1

  مقداماعتى كل منا أن يكون رمل أمل  -2

   ويؤدي وامبه شكوراعتى كل مواطل أن يكون  -3

  الدفيلمصدر  تك الْمالت هو الْقد  -4

 مل دعاة ال وى والشائعات  حذراشعب يقف حارسا ال مكان لمخرب بيل  -5

 :صي  المبال ة  :إذا أريد المبال ة  والكفرة في الوصف حول اسل الظاعل إلى صي   سمى صي  المبال ة  

 

 

 التفضيل        –األسلو  اللغوي 

ياا لتمعتاوم لايس الوصاف القاعدة : اسل التظضيل يصاغ عتى وزن ) أفعل ( مل الظعل مباشرة إذا كاان ثاثياا مفبتاا مبن

 منه عتى أفعل فعالء

 

 المستث ى       –الوظيفة ال حوية 

 

 أتامل االمثلة التالية ثم أ ي  عما يلاا من أسللة  : 
   الشالعات إالالمواطن يصدق األخبار  -1
 م ام   إال ال احدينتتعاون أب اء الوطن  للمحافظة على االمن   -2
 ي  وسلم ) ...ال يختلى خ اا ...إال اإلاخر .....( قال رسول هللا صلى هللا عل-3

 : القاعدة
 إخراج  الواقا بعد اداة االستث اء من حمم ما قبلاا   االستث اء او: •
 أداة االستث اء  ) إال (... •
 المستث ى م   يعر  حس  موقع  من ال ملة  •
 إال غير مو ودة االستث اء يسمى مفرغا لتفرغ ما قبل إال للعمل فيما بعداا مما لو ان  •
 )إال ( يلغى عملاا إاا مان االستث اء مفرغا أو إاا أعر  المستث ى بدال فتمون لم رد الحصر  •
 البدل يتبا المبدل م   في اإلعرا   •

. 
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