
 1إعداد المعلم/ وجيه فوزي الهمامي.    
 

 رؤية مستقبلية
 .د مشكلة أو قضية وردت في النصحد -1

 : * القضايا والمشكالت التي وردت في الدرس
لعريب.                     اأقطار العامل بني  الربط الربي -بائي بني أقطار العامل العريب.     الربط الكهر  -لتجارة العربية البينية.  ا -
 يم.التعل -.      مشكلة الفقر -      اجلفاف.     -ألمن الغذائي واملائي.     ا -
                     .  ك القضية على الفرد والمجتمعبين آثار تل -3                 . وضح أسباب المشكلة أو القضية  -2
 ة الذي ورد في النص.القضي اذكر حل المشكلة أو -4
 قترح حالً للمشكلة أو القضية غير الذي ورد في النص.ا -5
 

 ( التبادل التجاري العربي1)
 التبادل التجاري العربي( 1) القضية

 ضيةقالأسباب 
 مل اقتصادي بين الدول العربية.عدم وجود تكا -

 قل البضائع.تعطيل حركة التجارة ون -
 لتبادل التجاري.ازيادة نسبة  -2تحرير التجارة العربية البينية.      -1 حلول من الموضوع

 حلول مقترحة
 انين.فعيل التبادل التجاري وااللتزام بذلك من خالل وضع ضوابط وقو ت -

 قتصادي قوي بين الدول العربية.إنشاء مجلس ا -
 وحرمانه منها.عدم تلبية احتياجات اإلنسان العربي  على الفرد قضيةآثار تلك ال

 العجز العربي الدائم من االحتياجات األساسية في المجتمع. على المجتمع قضيةآثار تلك ال
 

 .( الكهرباء2)
   .الكهرباء( 2) المشكلة

 أسباب المشكلة
 جود ربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء. عدم و  -

 دم وجود مصادر للكهرباء في كثير من الدول العربية.ع - 

 حلول من الموضوع
 بمشروعات الربط الكهربائي العربي.      االهتمام -

 سريع اتخاذ خطوات االنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي. ت -
 رها.تي تؤخضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ وإزالة العوائق الو  -

 البحث عن مصادر أخرى للكهرباء. مقترحةحلول 
 راب والمعاناة وعدم االستقرار في الحياة.     االضط - آثار تلك المشكلة على الفرد

 تخلف عن ركب الحضارة والعيش في ظلمات الجهل والتخلف.ال - آثار تلك المشكلة على المجتمع
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 ( شبكة الطرق الدولية )االنتقال بين الدول العربية(3) 

 

 
 .( األمن الغذائي4)

  

 

 

 

 العربية(( شبكة الطرق الدولية )االنتقال بين الدول 3) المشكلة

 أسباب المشكلة
 انع.عوبة االنتقال بين الدول العربية ووجود الحواجز والمو ص -

 شبكة طرق برية بين الدول العربية. عدم وجود -

 حلول من الموضوع
 نشاء شبكة من الطرق الدولية.إ -1

 .مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية تفعيل خطوات -2
 ة.الحواجز والتأشيرات بين الدول العربيإلغاء  - حلول مقترحة

 ربية.لتعب والمشقة من صعوبة االنتقال والسفر بين الدول العا - آثار تلك المشكلة على الفرد
آثار تلك المشكلة على 

 المجتمع
 ة.عطيل حركة التجارة واالنتقال والسفر بين الدول العربيت -

 .( األمن الغذائي4) المشكلة

 أسباب المشكلة
 ربي.لة الموارد الزراعية والمساحات المزروعة في الوطن العق -

 صحر في كثير من الدول العربية.انتشار الت -

 حلول من الموضوع
 الغذائي.رنامج األمن إطالق ب -أ

 لبات المالية الالزمة لتنفيذ البرنامج.توفير المتط -ب
 التوسع في الزراعة على مستوى الوطن العربي. حلول مقترحة

 يهدد حياة الفرد ويجعله يعيش في هم وكد وتعب. آثار تلك المشكلة على الفرد
آثار تلك المشكلة على 

 المجتمع
دد أمن هو يهو مات والدول والمنظالغذاء من أهم األمور التي تهم األفراد 

 الدول.
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 .( الجفاف5)

 

 .( الفقر6) 

 

 

 .( الجفاف5) المشكلة

 أسباب المشكلة
 أنهار دم وجود عدالة في توزيع حصص المياه بين الدول المشتركة فيع -

 واحدة.
 دم وجود أنهار ومياه عذبة في كثير من الدول العربية.ع -

ديات منطقة العربية لمواجهة التحالمائي للوضع استراتيجية لألمن  - حلول من الموضوع
 والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

 حلول مقترحة
 لماء الموجود في البالد.المحافظة على ا -

 طات.المحيالتوسع في إنشاء محطات تنقية لتحلية الماء من البحار و  –
 عة.ستخدام وسائل ري حديثة للتقليل من استهالك الماء في الزراا -

 ضطراب وخوف على مستقبله.يعيش في قلق وا - آثار تلك المشكلة على الفرد
آثار تلك المشكلة على 

 االستقرار وانتشار الفقر. االضطراب وعدم - المجتمع

 .( الفقر6) المشكلة

 أسباب المشكلة
 ن الدول.مضعف دخل الفرد في كثير  -

 لدول.ضعف الموارد في كثير من ا -
 عدم استغالل موارد البالد استغالالً جيدًا. –

 حلول من الموضوع
 ل مشروعاته.م ومتويريب للحد من الفقر، وتنفيذ الربنامج يف أربعة أعواعوضع برنامج  -أ

ة ف يف فت قتصادية تتيح خفض معدالت الفقر وتداعياته إىل النصاوضع سياسات  -ب
 م.2012أقصاها 

 حلول مقترحة
 ن الناس.مفقراء ن األغنياء والالفعال بين الدول الغنية والفقيرة وبيالتكافل  -
 رد.فف لكل لتزم الدول العربية بوضع برنامج يضمن حداً أدنى من الدخل كات -

 لضعف وانتشار المرض وتدهور الحالة الصحية والنفسية للفرد.ا - آثار تلك المشكلة على الفرد

 آثار تلك المشكلة على المجتمع
قارب نع كل تالفقر سبب كل تخلف، ومعطل كل خطط التنمية والترقي، وما -

 وتعاون عربي.
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 .( التعليم7)

 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 .خص مضمون فقرة من النص بجملة وافيةل -6
تخفيف و لعربي، ة، ولتحقيق مطالب واحتياجات اإلنسان اشامل)بهدف وضع رؤية عربية اقتصادية  -أ

فدعا  - ورعاهفظه اهللح–ح حمد الصبا معاناته، بادر صاحب السمو أمير البالد المفدَّى الشيخ صباح األ
 مباركة(.ويت الض الكإلى عقد القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى على أر 

 . : دعا أمري البالد إىل عقد قمة اقتصادية عربية شاملة على أرض الكويتالتلخيص
 

ة سر، أسوة بشبكهولة ويلقد كان حلماً أن ينتقل اإلنسان العربي من بلد عربي إلى بلد عربي آخر بس) -ب
بين  ةرق المبعثر طلوال تعوقه ا الطرق الدولية التي باتت تربط بين مختلف دول أوروبا، ال تمنعه الحواجز،

    .البالد العربية ...(
 مواطن عريب.  كل : إلغاء احلواجز والقيود بني الدول العربية حلم  التلخيص

 

 .( التعليم7) قضيةال
 ا.هلملوارد الالزمة عدم توفري ا -لة املوازنة املالية.           بق - قضيةأسباب ال

 حلول من الموضوع

لوطن م في اتطوير التعلي لدوَل العربيَة إلى تنفيذ خطةادعت القمة  -
 م.2019إلى    2009العربي في الفترة من:  

 االهتمام بالتعليم. -
 .وفير معايير الجودة العالمية للتعليم في الوطن العربيت -

 عليم.الستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال التا - حلول مقترحة
 والتخلف وانتشار الخرافات والبدع.الجهل  - على الفرد قضيةآثار تلك ال

على  قضيةآثار تلك ال
 المجتمع

 ار الجهل والتخلف، والتأخر عن ركب الحضارة.انتش -
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مور اء من أهم األيه الغذفكثيراً ما عانى اإلنسان العربي اضطراب أمنه الغذائي، في الوقت الذي بات ) -ج
تمام االه ىدعو إلناقوس الخطر، وتالتي تهتم بها الدول والمنظمات العالمية، ومن أجله تدق 

 ل الغذائي(باالستثمارات في المجا
 : اضطراب األمن الغذائي ناقوس خطر على العامل كله.     التلخيص

 
ية لقمة االقتصادقررت ا لم يعد التعليم في الوطن العربي منفصاًل عن العالم، ومن هذا المنطلق فقد) -د  

ي جزء من ي الوطن العربعليم فن التألالجودة العالمية للتعليم في الوطن العربي؛ االهتمام به، وتوفير معايير 
 عليم في العالم...(تال

 حضارة.هنضة و  بب كل: التعليم قضية عاملية لذا جيب االهتمام به يف كل زمان ومكان ألنه سالتلخيص
 
ضيافة، قبال، وكرم الة االستمن حفاو نظرًا لما أحاطت به الكويُت الوفوَد المشاركة في القمة العربية )و  -ه

بة عن ة وشعباً، معر وحكوم ميراً فقد وجهت القمة العربية خالص التحية، ووافر االمتنان إلى دولة الكويت أ
ح للجهد الصبا  لجابربالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد ا

 قمة وإنجاح أعمالها(الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد ال
 واستقبال وجهد من كرم لكويتا: شكَر أعضاُء القمِة العربيِة دولة الكويت وأمريها على ما قامت به التلخيص

 وتوفري مناخ مناسب.       
 
 ة.استنتج من النص ما يؤكد اهتمام الكويت وأميرها بقضايا أمته العربي -7
 السمو أمري دولة الكويت إىل عقد قمة عربية اقتصادية.   دعوة صاحب -
 لبالد ودولة الكويت على حل املشكالت والقضايا العربية.احرص أمري  -
 رص الكويت على جناح القمة االقتصادية العربية وتوفري كل ما يؤدي إىل جناحها.ح -
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 لغويةالثروة ال
 اكتب مرادف الكلمات اآلتية. -1

 

 
 

  الكلمات اآلتية. مفرداكتب  -2

 

  الكلمات اآلتية. جمعاكتب  -3
 
 
 

 

  اكتب ضد الكلمات اآلتية. -4
 
 
 

  .( وفق سياقها في الجمل اآلتيةربطمعنى كلمة ) بين -5
 (ربطمعنى ) الجملة (ربطمعنى ) الجملة

 منع المؤمن نفسه عن الرذيلة ربط وصََّل، وحَّدَ  بين طريقين أو مدينتين ربط
، قوَّى اهلل على قلبه ربط  واظب الطالُب على الدِّراسة ربط صربَّ

 شدَّها باحلبل الرجل الدابة ربط قلبهاشتد  جأشه ربط
 

 . لمناسب( في مكانه اطرقضع التصريف المناسب لكلمة ) -6
 (المستطرقة - الطرقة – طرائق – مطرق – طارق –طريق )

 ْرقًة شديدة.طرق الضيف الباب طَ  –ريق اجملد.                              مشى الطالب يف ط -
 طرقة.استخدم العامل امل –األواين املستطرقة يف خمترب العلوم.          استخدم الطالب -
 رحه. شلكل معلم طريقة يف  –بل الطريق.                               قاختيار الصديق  -
 .إىل البيتذه الطُّْرقة ُتؤدِّي بنا ه -                 .يبتدع الرسَّامون طرائق جديدة يف الرَّسم -
       مسوات بعضها فوق بعض. }َوَلَقْد َخَلْقَنا فَ ْوَقُكْم َسْبَع طَرَاِئَق{ -

  

 المرادف الكلمة المرادف الكلمة المرادف الكلمة
 معلنة، موضحة معربة ضروري، متواصل، متكرر  ُملح قدوة أسوة

   م احتفال وترحيب ومبالغة في اإلكرا حفاوة الصادرة المنبثقة

 المفرد الكلمة المفرد الكلمة المفرد الكلمة المفرد الكلمة
 سلعة ِسلع بدعة ِبدع عائق عوائق معيار  معايير 

 الجمع الكلمة الجمع الكلمة الجمع الكلمة
 ُحفر، حفرات حفرة نواقيس ناقوس فوائض فائض

 ضدال الكلمة ضدال الكلمة ضدال الكلمة
 حفظ، حمى سلب تعمير تخريب كثيرعميق،   ضحل
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 التذوق الفني

  .بين ما توحي به األلفاظ اآلتية -1
 توحي بالسرعة يف التحرك ألمهية وخطورة األمر.* بادر: 
 توحي خبطورة القضية وضرورة التحرك السريع حللها.* ملٌح: 

  توحي بقوة املعوقات واحلواجز بني الدول العربية.* العوائق: 
 عربية.توحي بالفوضى والعشوائية يف ختطيط الطرق والشوارع يف البالد ال* المبعثرة: 

 توحي وتنذر خبطورة قضية األمن الغذائي وغريها من القضايا.* ناقوس الخطر: 
 األمم املتحدة. توحي بقوة وكثرة القرارات الصادرة عن* المنبثقة: 
 توحي بكرم الضيافة واملبالغة فيه.* حفاوة: 

 
 ال في النص.علل ندرة الخي -2

 ه.لخيال فيألن املوضوع علمي يتحدث عن مشكالت وقضايا اجتماعية واقتصادية فال جمال ل -
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 الرسم الهجائي
 قرأ الكلمات اآلتية قراءة صحيحة.ا -1
 الطالب كتبوا الدرس.   -1
 املعلمون شرحوا الدرس. -2
 اشتيت قلًما جديًدا.   -3
 كان عمرو بن العاص من دهاة العرب.   -4
 }أولئك على هدى من رهبم{.  -5
 ولو األلباب{.قال تعاىل: }وما يذّكر إالّ أ -6
 أولئك الطالب استمعوا الشرح وأنصتوا إيل املعلم جيداً. -7
   الطالب املخلصون أولئك الذين بذلوا اجلهد والتعب حىت حققوا ما حيلمون به. -8
ين يصربون د، فالذشقة والكأيها الشباب ال ختذلوا بلدكم، وثابروا يف حتصيل العلم، واصربوا على امل -9

 .لوالفض أبنائي وبنايت أوالت العلم واخللق. وجياهدون يف طلب العلم أولئك هم الفائزون
 
 .تي تحتها خطصوب الخطأ النحوي في الكلمات ال -2

رب ن يتحلوا بالصأأوصتهم تال، و األربعة إىل ساحة الق أبناَئهالبت اخلنساء دعوة اجلهاد يوم القادسية، فدفعت 
ت ادة، فلما علمرف الشهالوا شنباخلري، فعملوا بوصيتها، وتقدموا الصفوف، وجاهدوا حىت  يتفألواوالتقوى، وأن 

    صابرة. مومنة! يا هلا من مرؤةذات  امراءةهم، محدت اهلل.  فياهلا من باستشهاد
   التصويب: 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 التدريبات النحوية
 كتب جمالً اسمية يأتي فيها الخبر على األصل، مبيناً السبب.ي -1

 .......................................................................................................................................................................الجملة: 

 ....................................................................................................................................................................... السبب:
 كتب جمالً اسمية يأتي تقدم فيها الخبر على المبتدأ، مع ذكر السبب.ي -2

 .......................................................................................................................................................................الجملة: 

 ....................................................................................................................................................................... السبب:
 

 .......................................................................................................................................................................الجملة: 

 .......................................................................................................................................................................السبب: 
 

 .......................................................................................................................................................................الجملة: 

 .......................................................................................................................................................................السبب: 
 مرة ومضافاً إليه مرة أخرى. اً فمضااالسم كون ياآلتية بحيث  وظف األسماء -3

   ........................................................................................................................................................:   مضاف:  صديق
 ....................................................................................................................................................مضاف إليه:           

    ........................................................................................................................................................:   مضاف:  كتابان
 ....................................................................................................................................................مضاف إليه:           
    ......................................................................................................................................................:   مضاف:  معلمون

 ....................................................................................................................................................مضاف إليه:           
 
  تية:وب الخطأ فيما تحته خط في الجمل اآلص -3
 .......................................................................................                        الصواب: أمينان املدرسة حارسان     
 ......................................................................................الصواب:                       .للغة العربيةا معلمان جاء     
 ......................................................................................الصواب:           .          درسةامل لميالمع كرَّم املدير      

 ......................................................................................الصواب:   .                        السوءَ     ابتعد عن قرين 
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 التعبير
 حاور مع زمالئك حول قضية من القضايا التي وردت في الموضوع ت -1

 التقرير -2
 .: وصف دقيق ألحداث أو حقائق ومعلوماتالتقرير

    عدم خمالفة الواقع(.)املوضوعية  - 2                           . وصف صادق أمني ملا حدث - 1 :  خصائص التقرير
 . ملعاين مرتبة ترتيباً منطقياً ا - 4                     .حمددة( -واضحة  -)مباشرة  لغة التقرير - 3                    

 :عناصر يمكن االستفادة منها عند كتابة التقرير
    ا وسيلة االنتقال؟ م - 3              من أين بدأت الرحلة؟  - 2                     مىت بدأت الرحلة؟    - 1
  ملناطق اليت ذهبت إليها؟اما  - 5                                من صاحبك يف هذه الرحلة، وكم كان عددهم؟      - 4
 ا مقتحاتك للرحلة القادمة؟م - 8   مىت عدت من الرحلة؟  - 7     فيها؟ليت مرت بك؟  وما رأيك ما األحداث ا - 6
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 نموذج
 لة.، وكنت أحد المشاركين في الرحمعرض الكتاببرحلة إلى  درسةالمإدارة قامت 

 اكتب تقريراً حول الرحلة مبيناً ما استفدت منها.
، رسم ام ن ش هر  لث امناملواف ق يف ي وم اخلم يا ا الك وييت العلم ي ن اديعن قيامها برحل ة إىل ال درسةأعلنت إدارة امل

 لتايل: ى النحو اأحد املشاركني فيها، وكانت الرحلة علمية ناجحة ومفيدة؛ حيث جرت أحداثها عل وكنتَ 
اب املدرس ة، باحاً عن د ب ص اجتمع ت وزمالئ ي املش اركني يف التاس عة  م ارسمن ش هر الثامن يا املوافق يف يوم اخلم

ي  ث وص  لنا يف حلعلم ي؛ ا ن  اديوك ان ع  ددنا س بعة وطس  ني طالب  اً وم ن هن  اك اس تقبلنا ث  الث ح  افالت نقلتن ا إىل ال
ن ه، عم ا كن ا نس أل  ضح لن ا ك لالذي أخذ يشرح ويو  حممد،متام الساعة العاشرة، وكان دليلنا معلم العلوم األستاذ/ 

، عليم   يالفض   اء التو الفل   ك  قس   م عل   ومالعلم   ي ن   ادي وه   و س   عيد بأس   ئلتنا دون كل   ل أو مل   ل، و    ا أعجب     يف ال
 .عامل النجوم والكواكب من منظار مرصد العجريي وتلسكوبهوشاهدنا 

 ذاكرت ه كل من ا حيم ل يف، و ىل املدرسةإية عشرة ظهراً، مث عدنا ثانوقبيل هناية الرحلة تناولنا غداءنا يف الساعة ال     
 أخرى.  مرة نادييوماً ال ينسى  لوءاً باملعلومات اجلديدة واملفيدة، وكله رغبة يف العودة إىل ال

دم   ة حتاح   ة  امل   رة القايفأن حت   اول مش   كورة، زي   ادة ع   دد الط   الب  درس   ةويق   تح أعض   اء اجلماع   ة عل   ى إدارة امل    
 رصة ألكرب عدد  كن من الطالب.الف
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