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 وزارة التربٌة       

 اإلدارة العامة لمنطمة األحمدي التعلٌمٌة      

 مدرسة أمٌة بنت لٌس المتوسطة بنات      

 لغتنا مع الكف ايات              

 للصف السادس         

 عبٌر حسنً  أ / إعداد المعلمة :

 نورا العازمي / أ: رئيسة القسم  

 سارة المطيري . /دأ:  الموجهة الفنية  

 / هدى السدحان .: أ  مديرة المدرسة  
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( فً الكتاب  ٕأوال : سنتناول فٌها الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( والتً تعنً الرلم ) 

 المدرسً .

 ( .  ٖوالتً تعنً الرلم )  ودروس الكفاٌة العامة : الكتابة 

 فبل اختبار فٌها .( ٔوالتً تبدأ بالرلم ) أما دروس الكفاٌة العامة : تحدث واستماع 

 المنهج لكل من المراءة والمشاهدة والكتابة ( )الكفاٌات ومعاٌٌر      
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 الوحدة التعلمٌة األولى : عابلتً لٌم وعطاء                             

( ولدي من دٌوان خالد سعود الزٌد    الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة  .    الكفاٌة   ٘)نشاط 

 .     المعٌار :  )  تحدٌد األفكار الربٌسة والثانوٌة وموضوع النص وتلخٌصه. ( ٘-ٕالخاصة  : 

 ما مكانة االبن فً نفس والده؟  -

 االبن له مكانة عالٌة فً حٌاة اآلباء فهم الحٌاة فهم أؼلى ما ٌملكه اآلباء. 

 عّدد المظاهر الّدالة على سعادة األب بابنه. -ٕ

 الماء األب على األرض لٌرى ممتله   - ٖؼضب االبن لمن ٌهجو والده    -ٕاللعب مع االبناء   -ٔ

 بٌه.ِصؾ مبلمح الّطفل المعبّرة عن مشابهة االبن أل -ٖ

 االبن ٌشابه األب فً بحة الصوت  وفً الشكل ، وفً الجلوس . 

 تحدد كل متعلمة المشاعر المتدفمة فً األبٌات المبٌنة فً الجدول التالً : -ٗ

 الشعور المسٌطر                                                 البٌت                            

 الحب الشدٌد والفخر باألبناء .       وفً مملتٌه صدى منبعً    على وجهه صورتً لو ٌعً   

 الحزن والملك الشدٌد على االبناء        وإن ناح فً لٌلة لم ٌعد             فإادي سوٌا على المخدع

 اإلٌثار والتضحٌة         وأشمى لتسعده حالتً                وأبكً لتضحكه أدمعً 

 

 اون فٌما بٌنهم فكرةً ربٌسةً للنّص.عبالتتُصوغ  كل مجموعة  -

 ) األبناء هم حٌاة اآلباء (  األبناء هم حٌاة اآلباء ونبراسها .

 تختار كل مجموعة  بٌتا من النص، ثم تعبّر عن فكرتها بجملٍة لصٌرٍة من إنشابن. -ٙ

 على وجهه صورتً لو ٌعً           وفً مملتٌه صدى منبعً 

 ً نفس مبلمح وجه األب وكذلن عٌناه تشبه عٌن أبٌه  .مبلمح وجه االبن ه     

    )الممارسة( -ٔ

 ه اللعبـــــــأٌن التدارس شاب                         أٌن الضجٌج العذب والشؽب  

 أٌن الدمى فً األرض و الكتب                                أٌن الطفولة فً تولدها 

 انملبواوالمرب منً حٌـــــثما                              ٌتزاحمون على مجالستً 
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 واـــــوإن رؼب رهبوانحوي إذا                              ٌتوجهون بسوق فطرتهم 

                              فنشٌدهم بابا إذا فرحــــوا

 ووعـــٌدهم بابا إذا ؼـــضبوا

                          ابتعدواوهتـــافاتهم بــابا إذا 

 التربواونجــــٌهم بابا إذا 

                            فً كل ركـــن منهم أثـــر  

 وبكـــل زاوٌــــة لهم صـــــخب

 

 عن النّص الّسابك بفكرٍة ربٌسٍة تاّمٍة وصحٌحة. المتعلمعبّر ٌ - 

 لؤلبناء مكانة عظٌمة فً حٌاة األبناء وال حٌاة بدونهم.  

 عبّر عن أحد أجزاء النص بفكرة ثانوٌة تامة وصحٌحة. -ٕ

 إسراع االبنة للماء أبٌها عند لدومه/استمبال االبنة ألبٌها بوجه ضاحن.

 لّخص مضمون النّص بلؽة سلٌمة. -ٖ

االبنة هً أؼلى شًء عند أبٌها، فهً كالوردة فً البٌت ووجودها مصدر سعادة ولتل للهموم، وعندما 

ًّ مسرعة وتستمبلنً بحفاوة.أعود إلى البٌ  ت تؤتً إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .         الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة (3ٖ(ص  ٔ( حصٌلتً اللؽوٌة )ٙنشاط  )

 ) تحدٌد معانً الكلمات والعبارات فً النص (. ٗ  -ٕالمعٌار            ٗ-ٕالكفاٌة الخاصة : 

  مرادؾ الكلمات التالٌة     اذكر 

 امتنان : االعتراؾ بالشكر   .                ال مناص : ال   مفر .  

 م الفرلة : انفصال وابتعاد .         دس : دبر فً الخفاء .               ٌعً : ٌعلم وٌعرؾ وٌفه

 ضد الكلمات التالٌة      :  اذكر 

 البماء: الفناء .                 التهور:   التؤنً والتروي .         اإلحسان :    اإلساءة  .     

 ) السٌاق البد أن ٌكون فعبل ( . وضح معنى كلمة )  فزع ( من خبلل السٌالات التالٌة :ٖس    

 ) انتبه   و  هب (                    )  مجال اجتماعً ( فِزع الطفل من نومه .                -
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 فزع المجرم من جرٌمته  .     ) خاؾ، ذُِعر وانمبض (                ) مجال اجتماعً (  - 

 فِزع المإمن إلى ربه فً كل األولات .    )  لجؤ واستؽاث واحتمى (      ) مجال دٌنً  (    -

ع  المعلم عن طالبه  -   الخوَؾ .        ) أزال عنه الخوَؾ أو خفَّفه (  فزَّ

َع َعْن لُلُوبِِهْم لَالُوا َماَذا لَاَل َربُُّكْم{]لرآن[.      }َحتَّى إَِذا فُّزِ

 

     كر  مفرد الكلمات التالٌة      اذ:  

 مناسن : منسن                     أدمع :  دمعة                  بنون:  ابن . 

 

 :التالٌة  . هات جمع الكلمات٘س    

 الملة :  ملل                  زكى :  أزكٌاء                      مصرع :مصارع . 

 

  اختار التصرٌؾ المناسب من بٌن البدابل التالٌة ثم ضعة فً الفراغ المناسب 

 جناحٌه  (  -جنحة     -ُجنح    -أجنحة    -) جناح                    

 لال تعالى : " واخفض لهما جناح الذل ".     اللٌونة والتواضع والرفك فً معاملة الوالدٌن . -

 للفندق أربعة أجنحة .                             ألسام . -

 الطابر ٌطٌر بجناحٌه .                        ما ٌطٌر به الطابر . -

 مخالفة لانونٌة تستوجب العموبة      ارتكب المجرم جنحة .                       -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٖ -ٖكفاٌة الخاصة :  . الكفاٌة العامة )  الكتابة (  الٔٗ(   ص  ٔوأعالج ) أخطط(   9نشاط )

 )   تخطٌط وكتابة وصمل ) تدلٌك ومراجعة ( أنواع مختلفة من النصوص  (. ٖ-ٖالمعٌار     

 

 ألرأ النص  التالً لراءة صحٌحة :التمهٌد :   -ٔ

 )  حسن الخلك مفتاح  الحٌاة الكرٌمة فً األسرة والمجتمع ( .   
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   )اإلعداد( -ٕ

 المخططات اآلتٌة :نبٌن فمرات الموضوع بؤحد    -

  *  مخطط سهمً .         * خرٌطة ذهنٌة .                 * جدول الفمرات .   

                                                  

 الخلك الحسن                                             

  

 

 الثمرات التً تعود على  مفهوم الخلك الحسن            الثمرات التً تعود على 

 المجتمع                                           بعض من الصفات الحسنة        االسرة  

 

  -الممارسة : 

عنوانا مناسبا للموضوع  .              ٌضع كل متعلم -

 كتب مسودة وفما للمخطط  .ٌ -

 .: أسس كتابة الفمرة 

 اختٌار عنوانا مناسبا . -

 ترن مناسبة فً بداٌة الفمرة . -

 فكرة ربٌسة تعبر عن مضمون الموضوع  -

 أفكار جزبٌة مترابطة ومتسلسلة . -

 والفعلٌة . ةالتنوٌع بٌن الجمل االسمٌ -

 االستشهاد بآٌة لرآنٌة أو حدٌث شرٌؾ أو بٌت من الشعر . -

 عدم تكرار الجمل فً الفمرات  -

 استخدام عبلمات الترلٌم وأدوات الربط فً مكانها المناسب . -
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  تراجع المتعلمات مسوداتهم لٌعالجوا أوجه المصور والخطؤ مستفٌدٌن من مبلحظات زمبلبهم

 . وتوجٌهات المعلمة

 . تدلك فً صحة الكتابة ، وتشٌر للخطؤ 

 ا من مبلحظات زمٌله وتوجٌهات معلمهمستفٌد م مسودتهمح كل متعلٌن. 

    كتابة النص بشكل سلٌم خال من الخطؤ . ٌعاد 

 األخبلق الحسنة                                                   

األخبلق الحسنة سبٌل دخول الجنة ، فهً تزٌد اإلنسان جماال وتجعله أكثر لربا من                  

ًَ منظومة ُمتكا اآلخرٌن ، وأكثر لربا من ربه ، ومن هذه األخبللٌات األمانة ملة ال تتجزأ، فاألخبلق ه

بضرورة ُصحبة األخٌار وُمرافمة الصالحٌن حتّى  واإلخبلص والصدق والوفاء ، والدٌن اإلسبلمً ٌحثنا

تنمو الفضٌلة فً النفس ؛ فؤصحاُب األخبلق الحسنة من المإّهلٌَن لدُخول الجنّة؛ حٌث روى أبو هرٌرة 

ًَ هللا عنه لال: ُسبَِل رسو ُل هللا صلّى هللاُ علٌِه وسلّم عن أكثر ما ٌُدخل الناَس الجنّة؟ لال: تموى هللا رض

ٍء فًِ اَْلِمٌَزاِن أَثْمَُل ِمْن ُحْسِن اَْلُخلُِك(.  ًْ  وُحسُن الُخلُك...، ولاَل عنهُ علٌِه الصبلةُ والسبلم: )َما ِمْن َش

من لُلوب  ةلرٌب   اأنّهُ سرة التً تتحلى بالخلك فما  الثمرات التً تعود على األسرة ؟ األ                  

 وتنال رضا هللا فً الدنٌا واآلخرة  . نُهم، بٌالناس، وذو سٌرٍة عِطرة وذكٍر محمود ومحبوب 

فما أثر التحلً بالخلك الحسن على المجتمع ؟ المجتمع الذي ٌتحلى بالخلك الحسن ٌكون              

مجتمعا مترابطا متعاونا ومتماسكا ، ٌنتشر بٌن أفراده المحبة والمودة واإلخبلص، أما المجتمع الذي ال 

ٌة . فعلٌنا جمٌعا التحلً ٌتحلى بالخلك الحسن فهو مجتمع ؼٌر مترابط ٌسوده الحمد والتباؼض والكراه

 بحسن الخلك لنفوز بجنة الرحمن فً اآلخرة ، والتداء برسولنا الكرٌم ) ملسو هيلع هللا ىلص (.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

   7 -ٖالكفاٌة العامة :   الكتابة .   الكفاٌة الخاصة : ٕٗؼرفتً جمٌلة  ( ص    ( ) ٓٔنشاط ) 

 ) ٌختار مصادر مناسبة من مواد دراسٌة أخرى وٌستخدمها لكتابة نص ما (.  7-ٖالمعٌار :  
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 التمهٌد : -ٔ

الصورتٌن المعروضٌن علٌها  إحداهما لؽرفة منظمة وجمٌلة ألحد أفراد األسرة  ٌشاهد المتعلمون

 واألخرى على النمٌض منها . 

 اإلعداد : -ٕ

  صفهمٌفً الفروق الواضحة بٌن الصورتٌن ، ثم   دلك كل متعلمٌ -

 الؽرفة األولى ، وصاحب الؽرفة الثانٌة .  صؾ كل متعلمٌ -

صاحب الؽرفة األولى مإمن متمسن بتعالٌم اإلسبلم وهً الحرص على النظافة فالنظافة من اإلٌمان ،    

 ومنظم ، ومهذب ، ومرتب ٌحب ترتٌب ؼرفته وتنظٌمها ، وكل شًء فً مكانه بنظام داخل الؽرفة .

راضه ملماه فً أما الؽرفة الثانٌة : فهو إنسان مهمل ومتكاسل وال ٌلتزم بتعالٌم الدٌن اإلسبلمً أؼ

 األرض فً كل مكان وهذا ٌدل على  أنه إنسان فوضوي .

 الممارسة : -ٖ

نصا لصٌرا على جهاز الحاسوب معبرة عن كل صورة من الصورتٌن   كتب كل متعلمٌ -

 المعروضتٌن.

 تفٌد من تمنٌة التصحٌح النحوي والهجابً لتنمٌح النص المكتوب . -

 . للمعلم ه مدمٌالصحٌحة وٌة بالنها  النص فً صورته  طبع كل متعلمٌ -

    

تصرفات اإلنسان لها أثر واضح فً معرفة شخصٌته ، وهذا واضح من خبلل                           

الصورتٌن السابمتٌن ، ففً الصورة األولى نرى شخصا مهذبا ٌحافظ على نظافة ؼرفته ملتزما بتعالٌم 

إن هللا تعالى ل هللا :" إن هللا جمٌل ٌحب الجمال " الدٌن اإلسبلمً وهً النظافة الشخصٌة كما لال رسو

طٌب ٌحب الطٌب، نظٌؾ ٌحب النظافة، كرٌم ٌحب الكرم، جواد ٌحب الجود، فنظفوا أفنٌتكم، وال تشبهوا 

 بالٌهود.

فؤؼراضه ملماه على األرض ‗ وفً الصورة الثانٌة نرى إنسان ؼٌر منظم ، ؼٌر مرتب                    

فمثل هذا المكان ال تتواجد فٌه المبلبكة ؛ ألنه ؼٌر نظٌؾ وهذا نتٌجته فً بعض األحٌان فً كل مكان 

 الفشل دراسٌا ، فٌجب علٌنا جمٌعا المحافظة على نظافة ؼرفتنا حتى ٌحبنا هللا عز وجل .
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 . الكفاٌة العامة :المراءة والمشاهدة .  ٗٗ( )مصادر مفٌدة( ص ٕٔنشاط ) 

  ٓٔ -ٕالمعٌار :  ٓٔ   -ٕالكفاٌة الخاصة : 

 )   تحدٌد نوع المعلومات التً ٌحتاجها من المواد الدراسٌة األخرى لفم ما ٌمرإه من نصوص مختلفة (

   التمهٌد : -ٔ

 بمعلومات اكتسبها من مواد دراسٌة أخرى . ٌتحدث كل متعلم حول الصورة التالٌة مستعٌنا -

منها ما هو جدٌد كالفٌس  وسابل المعرفة كثٌرة ومتعددة

أو الواتس أو توٌتر ، ومنها ما هو لدٌم كالكتب  نبو

 المختلفة .

 االعداد والتطبٌك : -ٕ

مع مجموعاتها فً إعادة عرض أحد   عاون كل متعلمٌت

النصوص التالٌة مستعٌنة بوسٌلة شرح مناسبة مما ٌؤتً )  بالصور والرسومات البٌانٌة أو التسجٌبلت 

 (لتوضٌح ما تحته خط . ةالصوتٌ

 المجتمع األولى ..   ) األسرة أساس نهضة وتؤخر المجتمع ( . األسرة نواةإن  -

وأسرة  أسرة نووٌةتنمسم األسرة من حٌث النوع إلى  -

 ممتدة .

األسرة النواة أو األسرة األولٌة   ٌشٌر المصطلح إلى األسرة  

 المكونة من أبوٌن وأطفالهما

 

ٌْر   َواْلبَنُوَن ِزٌنَةُ لال هللا تعالى: اْلَماُل   - ٌْر  ِعنَد َربَِّن ثََواباً َوَخ اِلَحاُت َخ ْنٌَا َواْلبَالٌَِاُت الصَّ ٌَاِة الدُّ اْلَح

 {،ٙٗ}الكهؾ:  أََمبلً 

فالبنون فً اللؽة العربٌة تعنً الذكور دون اإلناث، وجعل 

 ً ، ولما فٌهم الذكور من زٌنة الحٌاة لمحبة الناس لهم ؼالبا

من الموة والدفع والمساعدة خصوصاً فً مرحلة الكبر 

 .  والضعؾ مع استمرار ذرٌة األب ونسله من جهتهم
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 الممارسة :

تضع خطا تحت المعلومة من معلومات النصوص السابمة ، ثم تشرح المعلومة ، مستخدمة وسٌلة 

 تسجٌل صوتً (   -رسم بٌانً     -عرض مناسبة تبٌن مفهوم العبارة ) صورة  

األسرة الممتدة نوع األسرة التً تمتد خارج األسرة النواة )األسرة األولٌة( المكونة من األجداد     

والعمات واألعمام وأبناء العم الذٌن ٌعٌشون جمٌعًا بالمرب من بعض أو فً منزٍل واحد. وفً بعض 

سرة النواة؛ العابلة التً تعٌش فً مكان الظروؾ، تعٌش األسرة الممتدة إما معًا أو فً مكان أفراد األ

واحد بجوار األلارب إضافة إلى العابلة النواة. على سبٌل المثال الوالدان المسنان ٌتنملون مع أبنابهم 

 نتٌجة لكبر سنهم. تُكلؾ هذه األماكن المابمٌن على الرعاٌة مجموعة واسعة من المطالب
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 . الكفاٌة العامة :المراءة والمشاهدة .  7ٗ( ) شرح وتوضٌح( ص    ٘ٔنشاط )

  ٓٔ -ٕالمعٌار :  ٓٔ   -ٕالكفاٌة الخاصة : 

 ) تحدٌد نوع المعلومات التً ٌحتاجها من المواد الدراسٌة األخرى لفهم ما ٌمرإه من نصوص مختلفة (

     

 التمهٌد : -ٔ

على الصورة معلومات اكتسبتها من مواد دراسٌة أخرى ،وأعرض المعلومة بوسٌلة   كل متعلم ضٌؾٌ

 أخرى  .

الكوٌت مدٌنة الجمال فهً تطل على مٌاه الخلٌج العربً وهً مٌاه مالحة ، فشاطا الكوٌت           

وجد به ٌتمٌز   بالنظافة ومٌاهه الجمٌلة النمٌة ، والسماء الصافٌة  ، أما برها فمساحته كبٌرة وٌ

حٌوانات مثل الجمل والماعز ، وٌتمٌز بالهدوء ، والشمس ساطع نورها ، واألجواء البدوٌة الرابعة مثل 

 بٌت الشعر والجمٌع ٌذهب له فً فصل الشتاء والربٌع  .

 االعداد والمنالشة  : -ٕ

 تتحاور مع مجموعاتها حول النص، ثم تحدد معلومات نوضحها بوسٌلة مناسبة . -

نصا أمام زمبلبها عن األسرة المحافظة ، ثم تشرح عبارة فٌا لنص ،مستفٌدة  تعرضالممارسة : -ٖ

مما اكتسبته من معلومات فً مواد دراسٌة أأخرى، وأستخدم فً أثناء العرض وسٌلة شرح 

 مناسبة 

‗ لؤلسرة المحافظة أثر فً تربٌة النشء تربٌة صالحة ، فهً أساس تمدم المجتمع وتؤخره                

التعاون ( وتحرص علٌها  – ةاألمان –رة التً  تلتزم بتعالٌم الدٌن اإلسبلمً  من مثل " الصدق فاألس

وتربً أوالدها على التمسن بالمٌم والعادات الموروثة هً أسرة صالحة تساهم فً تنمٌة المجتمع 

ة منذ نعومة وتمدمة فاإلسبلم أمر الوالدٌن بتعلٌم أوالدهم وحسن تؤدٌبهم وؼرس مبادئ اإلسبلم السمح

أظفارهم ، وعلً األسرة المحافظة أن تحرص على تعوٌدهم أداء العبادات ،وؼرس معانً التضحٌة 
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والفداء من أجل وطنهم الكوٌت، والمحافظة على متنزهاته كشاطا الخلٌج ، ونظافة البر لبلستمتاع به 

ان الوالد حرٌصا على رعاٌة فً أي ولت ٌذهبون إلٌه ، فاألوالد ؼرس اآلباء ، وثمرات افبدتهم، فإن ك

ؼرسه وتعاهده، فإنه ٌكون ؼرسا صالحا ،ومثمرا ،ونافعا، وإن أهمله وتركه ولم ٌعطه حمه من الرعاٌة 

 فإن مصٌره فً الؽالب هو الهبلن فاألسرة المحافظة علٌها دور مهم فً تنمٌة المجتمع وتمدمه . 

 . الموروثة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔ-٘-ٖالكفاٌة العامة :   الكتابة .  الكفاٌة الخاصة :  ٔ٘( ( صــ  ٔ() لؽتً الجمٌلة نحوا )9ٔ)نشاط  

 ة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة     (.المعٌار : ) استخدام الخطوط  الكتابٌة المبلبم 

  )تمهٌد( -ٔ

 جملة اسمٌة مرة وجملة فعلٌة مرة أخرى ،مبٌنا الفرق بٌن النوعٌن من مثل : أكمل الجمل التالٌة ب  -

 ....... الدرس..................     *  ٌدرس الطالب .......سعٌداتالطالبات............... 

 االسمٌة وركنً الجملة الفعلٌة : أوضح بمخطط سهمً ركنً الجملة -

  

 اإلعداد والتطبٌك  -ٕ

 ٔ- (. المركز العلمً)   جمبل اسمٌة تعبر عن الصورة مستخدمة حاالت االسم اآلتٌة : اكتب 

 الجملة

 فعلٌة اسمٌة

    

 مبتدأ
 خبر    مفعول به فعل  

 فاعل    
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 المفرد :   المركز العلمً  منارة العلم فً الكوٌت .

 المثنى المإنث: الطالبتان زارتا المركز العلمً خبلل الرحلة المدرسٌة .

 المثنى المذكر:  الطالبان زارا المركز العلمً خبلل الرحلة المدرسٌة .

 جمع المذكر السالم : المعلمون   أعطوا الطبلب  معلومات عن المركز العلمً .

 . المعلمات بالمركز العلمً مع الطالباتجمع المإنث السالم : استمتعن 

 جمع التكسٌر : العمال ٌحرصون على نظافة المركز العلمً .

 

 أكتب جمبل فعلٌة تعبر عن الصورة التالٌة ممثبل لحاالت الفاعل اآلتٌة :.  ) معرض الكتاب( -ٖ

 جمبل فعلٌة 

 

 

 

 

 معرض الكتاب .   المثنى المإنث : تشتري الفتاتان بعضا من الكتب .المفرد : تذهب الطالبة لزٌارة 

 المثنى المذكر : ذهب الطالبان لزٌارة معرض الكتاب . -

 جمع المذكر السالم : شرح المعلمون   ألسام المعرض للطبلب . -

 جمع المإنث السالم : وضحت المعلمات   ألسام المعرض للطالبات . -

 ب كتبا من معرض الكتاب .جمع التكسٌر :  اشترى الطبل -

 -الممارسة :  -ٗ
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 أكتب جملة اسمٌة للمثنى مرة ولجمع المإنث مرة أخرى فً مجال ) النصٌحة ( -

 المثنى المذكر: المعلمان ٌمدمان النصٌحة للطبلب /المثنى المإنث : المعلمتان تمدمان النصٌحة للطالبات 

 وفا علٌهم .جمع المإنث السالم : األمهات تمدمن النصٌحة ألبنابهن خ

 أكتب جمبل فعلٌة ، وأنوع صور الفاعل وذلن فً مجال الكفاح . -

 ٌضحً الجندي الشرٌؾ بروحه من أجل الوطن / ٌدافع الجندٌان بكل ؼال ونفٌس من أجل الوطن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكفاٌة العامة :   الكتابة .   ٕ٘( ( صــ   ٔ() لؽتً الجمٌلة  رسما )ٕٓنشاط : ) 

  ٕ-٘-ٖالكفاٌة الخاصة :  

 المعٌار : ) استخدام الخطوط  الكتابٌة المبلبمة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة     (. 

  )تمهٌد( -٘

َسؤَل، تَتَؤَلم ـ ُمَكافَؤَة ـ ٌَتَؤَرجح كتابة أكبر عدد من كلمات مشتملة على همزة متوسطة وذلن من مثل :     

ٌُْإثر ـ ُرْإٌة ـ ٌُْإمن ـ ٌُْإذي. ٌَْطَمبِن ـ ٌَبِن ـ َربٌِس ـ  ـ ٌَتَؤَللم ـ َدأَب. ُرُإوس ـ ُشُإون ، ُمْإمن ـ ُمْإٍذ ـ

  ٌَبَِس ـ لَِبٌم ـ أَِبمة.

 اإلعداد والتطبٌك  -ٙ

 أوال : أرتب حروؾ كلمات تشتمل على همزة متوسطة على السطر من مثل:

   ء                          ) براءة  ( -ة    -بــــ   -ا    -ر 

   ة                      ) مملوءة  ( -ء   –م   -و    -م    -لــ 

   ء .                        )    تفاءل (  -ل   -ــا   -ت   -فــ 

 أبٌن سبب رسم الهمزة على السطر فً كل مجموعة . -

 تكتب مفردة على السطر إذا جاءت )مفتوحة( وسبمتها )ألؾ ساكنة(؛  -

 َءُم (.مثل:) تثاَءَب ـ ٌتثاَءُب ، تشاَءم ـ ٌتشا -
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 ـ وتكتب مفردة على السطر إذا جاءت )مفتوحة( وسبمتها)واو ساكنة(؛

 مثل:)سْوَءة  ـ موبْوَءة  ـ ممروَءة (.    

 

ثانٌا : أكتب بخط النسخ محاكٌا عبارة    

تصؾ فرحة األسرة الكوٌتٌة بإطفاء آخر ببر 

 أحرلها العدوان الؽاشم على وطنً الحبٌب 

  وتسعد بإطفاء األسرة الكوٌتٌة تفرح

 آخر ببر .

 

  

 -الممارسة :  -7

مة تحوي همزة متوسطة أكتب بخط النسخ جملة مفٌدة عن فرحتً بتحرٌر الكوٌت ، موظفة كل -

 على السطر .

 . تفاءلت بتحرٌر الكوٌت   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدرٌبات على الهمزة المتوسطة على السطر                         

 أكتب الكلمات التً تتضمن الهمزة المتوسطة على السطر من الجدول التالً :.

 الكلمة             الجملة                     م

 ٌتفاءل           سعٌد ألبنابهم .ٌتفاءل اآلباء بمستمبل  ٔ

 البراءة           إن زمن الطفولة والبراءة زمن جمٌل . ٕ

 المروءة          إن المروءة من الفضابل الكرٌمة . ٖ

 مملوءة           حٌاة الطفولة مملوءة بهجة وسعادة . ٗ

 ٌلً من أسبلة : ٌتساءل ( أجب عما  -نبلحظ رسم الكلمتٌن اآلتٌٌن ) المراءة   -س

 أٌن رسمت الهمزة ؟ -ٔ
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 رسمت الهمزة متوسطة على السطر .                                        

 ما حركة الهمزة فً كل منهما ؟                      حركة الهمزة مفتوحة . -ٕ

 . ما الحرؾ الوالع لبل الهمزة ؟      الحرؾ الوالع لبل الهمزة مد باأللؾ أو مد بالواو -ٖ

 أضع الكلمات التالٌة فً جمل مفٌدة :. -ٗ

 كفاءة  (  -مبدوءة    -إساءة   -لراءة    -)  براءة           

 المراءة تنمً العمل وتموٌه .  - ٕالبراءة لكل متهم ما لم تثبت إدانته .            -ٔ

 الكلمة مبدوءة بحرؾ العٌن .  -ٗعلٌنا رد اإلساءة باإلحسان .                -ٖ

 دافع الجندي عن أرضه وعرضه بكفاءة . -٘

  ٘-ٖالمعٌار : 

 ) استخدام الخطوط الكتابٌة   المبلبمة نسخ مع مراعاة صحة الرسم الكتابً (. 

 أكتب العبارة التالٌة بخط النسخ:

 ــــــمن روابع خلك هللا للب أمً ــــــــــــ                       

 ــــــــــــ أمً للب هللا خلك روابع ــــــمن                      

 مع مراعاة صحة رسم الحروؾ  ، وحسن الخط ، ومناسبة امتداد الكلمات ، ونظافة الكتابة ، وسبلمة 

 التشكٌل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٖ -ٖ. الكفاٌة العامة )  الكتابة (  الكفاٌة الخاصة :  ٔٗ(   ص  ٕ(   أنمح وأعالج )ٕٔنشاط )

 )   تخطٌط وكتابة وصمل ) تدلٌك ومراجعة ( أنواع مختلفة من النصوص  (. ٖ-ٖالمعٌار     

 : ألرأ النص  التالً لراءة صحٌحةالتمهٌد :   -ٖ

 )  حسن الخلك مفتاح  الحٌاة الكرٌمة فً األسرة والمجتمع ( .   

 )اإلعداد( -ٗ

 نرتب أفكارنا فً مضمون المعنى السابك  -

 نبٌن فمرات الموضوع بؤحد المخططات اآلتٌة :   -
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  *  مخطط سهمً .         * خرٌطة ذهنٌة .                 * جدول الفمرات .   

                                                  

 الخلك الحسن                                             

  

 

 الثمرات التً تعود على               مفهوم الخلك الحسن            الثمرات التً تعود على 

 المجتمع                                           بعض من الصفات الحسنة             االسرة  

 

  

  -الممارسة :

 -للموضوع  .               مناسب وضع عنوان  -

 تكتب مسودة وفما للمخطط  .

 .: أسس كتابة الفمرة 

 اختٌار عنوانا مناسبا . -

 ترن مناسبة فً بداٌة الفمرة . -

 فكرة ربٌسة تعبر عن مضمون الموضوع  -

 ومتسلسلة .أفكار جزبٌة مترابطة  -

 والفعلٌة . ةالتنوٌع بٌن الجمل االسمٌ -

 االستشهاد بآٌة لرآنٌة أو حدٌث شرٌؾ أو بٌت من الشعر . -

 عدم تكرار الجمل فً الفمرات  -

 استخدام عبلمات الترلٌم وأدوات الربط فً مكانها المناسب . -

  مبلحظات زمبلبهم تراجع المتعلمات مسوداتهم لٌعالجوا أوجه المصور والخطؤ مستفٌدٌن من

 . وتوجٌهات المعلمة

 . تدلك فً صحة الكتابة ، وتشٌر للخطؤ 
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 . تنمح كل متعلمة مسودتها مستفٌدة من مبلحظات زمٌلتها وتوجٌهات معلمتها 

   . تعٌد المتعلمات كتابة النص بشكل سلٌم خال من الخطؤ 

 ة األخبلق الحسن                                                  

األخبلق الحسنة سبٌل دخول الجنة ، فهً تزٌد اإلنسان جماال وتجعله أكثر لربا من                  

ًَ منظومة ُمتكاملة ال تتجزأ،  اآلخرٌن ، وأكثر لربا من ربه ، ومن هذه األخبللٌات األمانة فاألخبلق ه

بضرورة ُصحبة األخٌار وُمرافمة الصالحٌن حتّى  واإلخبلص والصدق والوفاء ، والدٌن اإلسبلمً ٌحثنا

تنمو الفضٌلة فً النفس ؛ فؤصحاُب األخبلق الحسنة من المإّهلٌَن لدُخول الجنّة؛ حٌث روى أبو هرٌرة 

ًَ هللا عنه لال: ُسبَِل رسوُل هللا صلّى هللاُ علٌِه وسلّم عن أكثر ما ٌُدخل الناَس الجنّة؟ لال: تموى هللا  رض

ٍء فًِ اَْلِمٌَزاِن أَثْمَُل ِمْن ُحْسِن اَْلُخلُِك(. وُحسُن الخُ  ًْ  لُك...، ولاَل عنهُ علٌِه الصبلةُ والسبلم: )َما ِمْن َش

من لُلوب  ةلرٌب   اأنّهُ فما  الثمرات التً تعود على األسرة ؟ األسرة التً تتحلى بالخلك                   

 وتنال رضا هللا فً الدنٌا واآلخرة  . نُهم، بٌالناس، وذو سٌرٍة عِطرة وذكٍر محمود ومحبوب 

فما أثر التحلً بالخلك الحسن على المجتمع ؟ المجتمع الذي ٌتحلى بالخلك الحسن ٌكون              

مجتمعا مترابطا متعاونا ومتماسكا ، ٌنتشر بٌن أفراده المحبة والمودة واإلخبلص، أما المجتمع الذي ال 

مجتمع ؼٌر مترابط ٌسوده الحمد والتباؼض والكراهٌة . فعلٌنا جمٌعا التحلً ٌتحلى بالخلك الحسن فهو 

 بحسن الخلك لنفوز بجنة الرحمن فً اآلخرة ، والتداء برسولنا الكرٌم ) ملسو هيلع هللا ىلص (. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7 -ٖالكفاٌة العامة :   الكتابة .   الكفاٌة الخاصة : ٙ٘( حدٌمة منزلنا جمٌلة  صـــــٕٓنشاط )

 ) ٌختار مصادر مناسبة من مواد دراسٌة أخرى وٌستخدمها لكتابة نص ما (.  7-ٖالمعٌار :  
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مكان رابع ومرٌح تجعلنا نشعر بالرفاهٌة والراحة لمضاء ولت جمٌل وهادئ  منزلنا هً حدٌمة

داخل أسوار منزلنا الخاص، لذلن علٌنا إدران أهمٌة تخصٌص أو وجود أرض حول مبنى المنزل 

التً ستكون مكاناً  بالشكل والمنظر العام للحدٌمة، االعتناءحدٌمة منزلٌة، كما ٌجب  لتكوٌن

وترتٌب الحدٌمة بالشكل الذي ٌُعطً الواجهة  ام السٌدات من العناٌة، الزراعة، تنظٌمٌحظى باهتم

األول عن أصحاب المنزل،  االنطباع الضٌوؾ، وٌعكس واستمبالاألساسٌة لمنظر وجمال البٌت 

أساسً مهم من أركان المنزل، فمعظم الناس ٌفضلون الجلوس صباحاً  فالحدٌمة المنزلٌة ُركّن 

 واألزهار المرٌحة. األشجارلتناول المهوة ولضاء الجلسات العابلٌة الرابعة بٌن أو مساءاً 

على كل شًء، إذ  والمحافظةاإلنسان الصالح هو اإلنسان المستمٌم الذي ٌحافظ على النظام والنظافة ف

ٌجب على كل إنسان أن ٌحافظ على نظافة بٌبته، والمحافظة على الحدابك العامة التً تعطً الدولة أو 

األرض التً تعٌش علٌها صورة جمٌلة ، كما علٌنا المحافظة على نظافة المدرسة وعدم إلماء المخلفات 

 إال فً األماكن المخصصة لذلن .

 ٌمانبات أن النظافة من اإلوتذكروا أٌها الطبلب والطال
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 الوحدة التعلمٌة  الثانٌة )  أصدلابً ثراء لحٌاتً (       

من  المعٌار ) تحدد الؽرض الربٌسالكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( . ( األم ٔنشاط رلم )         

 النص (

 قال الشاعر القروي : 

ًّ فما سؤلت عن التجنً                                 تحٌر بً عدوي إذ تجنى  عل

ٌَْلمى من اإِلحساِن منً                                    ولابَل بٌَن ما ألماهُ منهُ   وما 

 فؤؼرُق فً األناِة وفً التؤنً                             ٌباِلُػ فً الِخصاِم وفً التجافً

 وكْم بٌــَن التََمنً والتََمنً                                    أودُّ حٌاتَهُ وٌودُّ موتً

 وحسََّن َظنَّهُ بً حسُن ظنً                              إِلى أن ضاَق بالبؽضاِء َذْرعا

ٌْتَ                            عدوي لٌَس هذا الشهُد شهدي  منً وال المنُّ الذي استحل

 لباَن الُحِبّ من َصْدر أحنِّ                                         فلً أم  َحنُون  أرضعتنً

 ومن َلثماتِها روٌُت ِسنًِّ                                 على بسَماِتها فتحُت عٌنً

 ٌنً أَُؼنًوما كانْت تُؽَن                                   كما كانْت تُناؼٌنً أُناؼً

 ففاَض على الَورى ما فاَض منً                             َسمانً ُحبُّها فوَق احتٌاجً

 ) شرح مبسط للمصٌدة حتى نستطٌع استخراج الؽرض(                

العدو ٌتحٌر من ردة فعلً  علٌه إذ هو ظلمنً ولم أهتم بهذا الظلم بل بالعكس كان ردي علٌه هو 
ٌزٌد فً خصومتً  فكان   وعمد ممارنة بٌن إحسانً له وإساءته لً ،ه مما زاده حٌرة ، اإلحسان إلٌ

أتمنى له الحٌاة والخٌر وهو ٌتمنى لً الموت وعدواتً فاكثر من الصبر والتمهل وال أرد علٌه ، 
والهبلن ،وهنان فرق كبٌر بٌن التمنً ،ولكنه شعر بالكراهٌة من سوء تصرفه فؤحسن الظن بً كما 

سن الظن به ، فهنا الشاعر ٌعود الفضل فً إحسانه لٌس لنفسه وإنما ألمه الحنون التً منحته الحب أح
فمنذ الصؽر نشؤت على  وكانت تبلطفنً بالمحادثة والمبلعبة ، ، وفتحت عٌنً على بسماتها المشرلة ،

 الحب لمن حولً من كثرة حبها لً 

 الصؽر . م التً تربً أبنابها على الحب منذفما أعظم األ

  ٔ---ٕوهً المطلوب من المعٌار                      الممارسة

  . الحث على نشر الحب بٌننا .    الدعوة إلى ضرورة رد اإلساءة باإلحسان * 

 . بٌان دور األم العظٌم وفضلها على أوالدها  
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" المراءة والمشاهدة "      .      الكفاٌة العامة 77  - ٖٙ " صـــــــ  ٗوٖحصٌلتً اللؽوٌة  " ( ٕنشاط )

 تحدٌد معانً الكلمات والعبارات فً النص (.)      ٗ-ٕالمعٌار : 

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة  ضدها الكلمة معناها الكلمة

 منن منة شوق أشواق التمارب التجافً ٌحترم -ٌولر  ٌجل 

 رسل رسول جٌل أجٌال المحبة-المودة الخصام لدرة -طالة ذرع

ٌبلطؾ بالمحادثة     ٌناؼً
 والمبلعبة 

 مراٌا مرآة  شرٌعة شرابع الذم الحمد 

 سال -كثر   فاض

     

 ) بٌنً معنى كلمة )حظى( فً السٌالات التالٌة ) السٌاق البد أن ٌكون فعل 

 عبل شؤنُه عندهم وأحبّوه ،  .                     عند النَّاس المإمن حِظً  -

-  ًَ  َنِعَم بِِه ، نَاَل َحّظاً ِمْنهُ .                        بِِرْزٍق َوافٍِر العامل َحِظ

-  ًَ  نَاَل َمَكانَةً َوَمْنِزلَةً ِعْنَدهُ  .             ِعْنَد َربٌِِسِه بُِحْظَوٍة الموظؾ َحِظ

  ٌَتََمتَُّع بِااِلْحتَِرامِ  .               بِااِلْحتَِرامِ الطالب المجتهد  ٌَْحَظى  -

 تََمكَّنَْت ِمْن لَْلبِِه َوأَحبََّها  .                       َحِظٌَِت اْلَمْرأةُ ِعْنَد َزْوِجَها  -

 *تصرٌؾ كلمة ) شهد ( والبد أن ٌكون اسما وذلن من مثل :

 التشهد ( -المشهود  –المشهد   -الشهادة   -الشهداء    -الشاهد    -) الشهٌد  

 ) مجال تعلٌمً (       الثانوٌة .حصلت مرٌم على الشهادة  -

 ) مجال دٌنً    (              الشهٌد من مات فً سبٌل هللا . -

 ) مجال تمثٌلً (                    هذا المشهد رابع وجمٌل . -

 ) مجال دٌنً (                    ٌوم المٌامة ٌوم مشهود . -

 النحلة تنتج لنا الشهد . -

 د .ال تصح الصبلة بدون التشه -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔ-( ٘—ٖ( الكفاٌة العامة ) الكتابة ( الكفاٌة الخاصة : ) ٕ( لؽتً الجمٌلة نحوا )ٗنشاط رلم ) 

 المعٌار ) استخدام الخطوط الجمٌلة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة (  ( نحو ٔرلم ) 

 أنواع الخبر

 الخبر فً اللُّؽة العربٌّة على أربعة أنواعٍ هً:
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 أّي أْن ٌكون الخبر كلمةً مفّردةً نكرةً تُخبر عن المبتدأ وتوضحه.  المفرد -ٔ

 (   الممُر ساطع  )       مثال للتَّوضٌح:

( اسم  مفّر . )ساطع  ٍٍ  د  نكرة  خاٍل من الـ التَّعرٌؾ، التً لو أضٌفت للكلمة تتحّول من كونها خبراً إلى صفٍة

: خبر  مرفوع  بالضَّمة الظَّاهرة على آخره.   ساطع 

 الُجملة االسمٌّة-ٕ

أّي أْن ٌكون خبر المبتدأ عبارةً عن جملٍة اسمٌٍّة مكّونٍة من مبتدأ وخبٍر؛ فتُعرب الجملة االسمٌّة الثّانٌة 

 إعراباً، ثُم ٌُضاؾ لها أّن الجملة فً محل رفع خبر المبتدأ األول. 

 ( الممُر نورهُ ساطع  )      مثال للتوضٌح:

( جملة  اسمٌّة  تُخبر عن المبتدأ   وهو )الممر(، وتعرب على النَّحو التَّالً: )نورهُ ساطع 

نوُرهُ: مبتدأ ثاٍن مرفوع وعبلمة رفعه الضَّمة الظَّاهرة على آخره، وهو مضاؾ والهاء ضمٌر  متّصل 

م  فً محل جّر باإلضافة.   مبنً على الضَّ

: خبر ثاٍن مرفوع وعبلمة رفعه الضَّمة الظَّاهرة على آخره، والجملة االسمٌّة من  مبتدأ وخبٍر ساطع 

 ثانٌٌن فً محل رفع خبر المبتدأ األول. 

 أّي أْن ٌكون الخبر مكّونًا من فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل إن كان الفعل متعّدٌاً.   الُجملة الفعلٌّة-ٖ

 ( الممُر سطَع فً الّسماء)             مثال للتوضٌح:

 ً: )َسَطَع( جملة  فعلٌّة  خبر  للمبتدأ )الممُر(، وٌُعرب كالتّال

والجملة  -ٌعود على الممر -سطع: فعل ماٍض مبنً على الفتح، والفاعل ضمٌر مستتر وجوباً تمدٌره هو

 الفعلٌّة من الفعل والفاعل فً محل رفع خبر المبتدأ. 

أّي أْن ٌكون الخبر ظرفاً زمانًٌاً أو مكانًٌاً أو جاًراً ومجروراً، وٌُعرب فً محل رفع خبر : شبه الُجملة-ٗ

 . المبتدأ

 . الممر فً السماء         مثال للتوضٌح:

   )فً السَّماء( شبه جملٍة مكونة من جاًر ومجرور هً خبر للمبتدأ 

 بكتاب المدرسة  ٘ٙالتحلٌل والفهم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 حدد  الخبر فً كل جملة اسمٌة مبٌنا نوعه فً الجدول التالً :

 األم عطفها كبٌر .  -ٖاألم تدبر شإون أسرتها .          -   ٕ                   األم نبع الحنان . -ٔ
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 األم فوق رإوسنا . - ٘األم فً للوبنا .                                          -ٗ

 نوعه  الخبر   الجملة  

 مفرد  نبع الحنان األم نبع الحنان

 جملة فعلٌة أسرتهاتدبر شإون  األم تدبر شإون أسرتها

 جملة اسمٌة عطفها كبٌر األم عطفها كبٌر

 شبه جملة جار ومجرور فً للوبنا األم فً للوبنا

 شبه جملة ظرؾ فوق رإوسنا األم فوق رإوسنا .

 

 التطبٌك :-ٖ

 أضع فً كل فراغ مما ٌلً الخبر المطلوب بٌن الموسٌن مكونا جمبل اسمٌة صحٌحة .-

 ..........................     ) خبرا شبه جملة جار ومجرور (األصدلاء  -ٔ

 المعلم ....ٌعطً بإخبلص .       ) خبرا جملة فعلٌة ( -ٕ

 اآلباء ......أفضالهم كثٌرة .       ) خبرا جملة اسمٌة ( -ٖ

 ة ظرؾ (ٌع ..             ) خبرا شبه جملالحك ...فوق الجم -ٗ

 ) خبرا مفردا (  العلم المفٌد ..منٌر للعمول .       -٘

 

 الممارسة : لال الشاعر 

ُهنً ً أتٌتُِن أشوالًِ توّجِ  وما مشٌُت ولكن بً الَهوى طارا                         أّمِ

 وبّث حبُّن فً ُدنٌاي أعطارا                         أرٌُج ذكرن طٌَّبُت الفإاَد به 

 ونبُض للبًِ ٌضخُّ الحبَّ ِمدرارا                    محفور على َكبِدي اسمنفنمُش 

 = أصؾ مشاعر االبن نحو أمه فً هذه البٌات فً جمل اسمٌة مستوفٌا أناع الخبر التً درستها.

 األم منموش اسمها فً للب االبن .   ) خبر مفرد( -االبن محب المه   

 . ) جملة فعلٌة (االبن ٌهرول ألمه حبا لها   --االبن ٌحب أمه حبا شدٌدا 

 االم عطرها فً كل مكان .) جملة اسمٌة (

 االم فوق رإوسنا جمٌعا   ) شبه جملة ظرؾ (

 فً للوبنا .            ) شبه جملة جارومجرور (االم 
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 ( ورقة عمل درس أنواع الخبر) 

 ـ أكمل ما يأتي : 1

 ...... : أٔٛاع اٌخجش..................  ، ........................... ، .............................. 

 ............................... ،...............................  : ِٓ ْٛاٌجٍّخ االس١ّخ رزى 

 ـ حدد المبتدأ والخبر ونوعه وفق الحدول :  2

 ٔٛع اٌخجش اٌخجش اٌّجزذأ اٌجٍّخ

    اٌىزبة ِف١ذ

    االِٙبد لٍٛثٙٓ سد١ّخ

    اٌؼٍّبء ٠خذِْٛ اٌجشش٠خ

    اٌسؼبدح فٟ اٌؼًّ

    اٌمظخ سائؼخ

    اٌطبئشح فٛق اٌسذبة

 :  رزوش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الخبر

 فعلٌة   اسمٌة  

حرؾ جار 

واسم 

 ور مجر

 ظرؾ  

 شبه جملة جملة مفرد
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 ٙ-ٖالكتابة . الكفاٌة الخاصة : ( الكوٌت هً أمً .الكفاٌة العامة: ٘نشاط )

 المعٌار:. ٌصوغ نصوصا محكمة المعانً وجٌدة األسلوب للتعبٌر عن تجاربه وأفكاره(

حفظه  –لال حضرة صاحب السمو أمٌر الببلد الشٌخ صباح األحمد الصابح  -

 -هللا ورعاه

المصٌر المشترن ، " لمد عاش أهل الكوٌت على مر األجٌال متحابٌن متراحمٌن ، توحدهم روابط 

 سرة الواحدة ".حٌن من أجله، مجسدٌن روح األعاشمٌن لوطنهم ، مض

 اإلعداد  -ٔ

حٌاة األجداد سنكتب فٌها من مثل :    )تحدد الفكرة التً 

ولكن بالمحبة لضوا على ملٌة بالصعاب والتحدٌات 

 الصعوبات (

            

 

 

 

والنضال المشرؾ من أجل تحمٌك حٌاة كرٌمة ألبنابها ، فمد تارٌخ األجداد ملًء بالكفاح               

كانوا ٌتحلون بالصبر واإلرادة  واجهوا كثٌرا من المخاطر من أجل الحصول على اللإلإ لدٌما ، ولد

ذه المخاطر ، هن لوطنهم استطاعوا المضاء على متحابون متراحمون محبو والعزٌمة الموٌة وألنهم

ومن خبلل وطنه حبا شدٌد وٌحافظ علٌه فً السراء والضراء ،  ٌحب ءمعطا فشعب الكوٌت شعب

خبراتً وتجربتً ٌجب ان نحافظ على وطننا من أي عدو طالما متوحدون عاشمٌن لوطننا نضحى من 

 أجله بالؽالً والنفٌس .
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 ٕ-ٕ( عابلتً سر سعادتً . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة. الكفاٌة الخاصة ٙنشاط رلم ) 

 المعٌار :تحدٌد مولع واختٌار معلومة من النص أو أكثر (

 

 الممارسة :

 . أحدد معلومة من النص وأكتبها بخط منسك 

 تعد العابلة مدرسة للتربٌة واألخبلق  /   العابلة هً اللبنة األساسٌة فً بناء المجتمع . 

 فهمً . تزٌد معلومة من النص أختار 

 ، وفسادها ٌعنً فساد المجتمع بؤكمله . صبلح العابلة ٌعنً صبلح المجتمع

 أكتب تعبٌرا من النص ٌتناول ما ٌؤتً : 

= العابلة أمن وأمان واستمرار  )  العابلة هً اللبنة األولى األساسٌة فً بناء المجتمعات وهً رمز 

 من واألمان ، والساس الذي تموم علٌه تربٌة األبناء (لبلستمرار واأل

 

 العابلة نفتمد الكثٌر .= بدون وجود كٌان 

هنان الكثٌر من األشخاص الذٌن ٌفتمدون وجود العابلة ؛ لذلن ٌشعرون بالنمص الفتمارهم سمؾ العابلة 

 الذي ٌحمٌهم.
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 9-ٕ( زٌارة إلى المكتبة . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . الكفاٌة الخاصة 7نشاط رلم ) 

 ) تحدٌد دوافعه للمراءة وما ٌحب لراءته ( المعٌار :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممارسة :

 = أحدد مٌولً المرابٌة وأنواع الكتب التً أحب لراءتها 

و أحب لراءة الكتب العلمٌة واألدبٌة   ةكتب عن تارٌخ الكوٌت ،والبطوالت الرٌاضٌة واأللعاب األولٌمبٌ 

 والسبلم ، والمصص الخٌالٌة . ةعلٌه أفضل الصبل ولصص صحابة رسول هللا

 = أصوغ فكرة تعبر عن المجال الذي أمٌل إلى المراءة فٌه بلؽة سلٌمة .

 لصص صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نبراس ٌنٌر لنا الطرٌك  ونمتدي بها فً حٌاتنا.

 الكتب العلمٌة مفٌدة الستكشاؾ كل ما هو جدٌد فً المجال العلمً .
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 ٕ-(٘-ٖ( الكفاٌة العامة: الكتابة .الكفاٌة الخاصة )ٕالجمٌلة رسما )( لؽتً 3نشاط ) 

 المعٌار :استخدام الخطوط الجمٌلة مع مراعاة الرسم الهجابً . 

 

 المروءة : رسمت الهمزة على السطر ألن ما لبلها مد بالواو .

 واو ساكنه . ن ما لبلهارسمت الهمزة على السطر أل توءم :  

 لؾ .الهمزة على السطر ألن ما لبلها مد باألرسمت المراءة : 

 التطبٌك: -ٕ

 =أمؤل الفراغ فً كل جملة مما ٌلً وفما للمثال األول :
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 الكؤس مملوءة بالماء . مؤل  -

 الصحؾ ممروءة فً الصباح .  لرأ      

 ال تدخل أماكن موبوءة باألمراض  المعدٌة . وبؤ      

 الصندوق .البطالات مخبوءة فً خبؤ     

 المصو مبدوءة بوصؾ األشجار. بدأ     

 الممارسة  -ٖ

على السطر مراعٌا  أكتب ثبلث جمل لصٌرة من إنشابً ٌتضمن كل منها كلمة تحوي همزة متوسطة

 استخدام عبلمات الترلٌم ، وأدوات الربط وجودة الخط

 حٌاة األجداد مملوءة بالكفاح .

 . ةالكتب مخبوءة داخل الحمٌب

 تتشاءم أٌها الطالب بمستمبل مشرق . تفاءل وال

 ٕ- ٘-ٖتدرٌبات على المعٌار                            

 ألرأ ما ٌؤتً لراءة صامته :

تحرص األمم على أن تربً األبناء على  ممفتاح المعرفة ، وباب من أبواب العلم ، ومنذ المد المراءة    

حب االطبلع والبحث عن كل جدٌد ، ولذلن هٌؤت الدول المدارس ودور العلم لتزود المراء بما ٌحتاجون 

 مع تطلعاتها . لتتواءم إلٌه ، ووفرت الكتب المختلفة فً المكتبات العامة ؛ 

 سطر .حدد من الفمرة السابمة كلمات تشتمل على همزة متوسطة على ال -ٔ

 .............. المراءة ......     ،    ........لتتواءم  .............. 

 عدد كلمات بها همزة متوسطة على السطر . -ٕ

   -كفاءة    -ٌتساءل    نبوءة    -ممروءة    -إضاءة    -إساءة    -تفاءل    -عباءة  

 أكمل بما هو مناسب : -ٖ

 على السطر . لاعدة رسم الهمزة المتوسطة الجملة      

 إذا جاءت مفتوحة بعد مد بالواو . األنبٌاء صدق . نبوءة

 إذا جاءت مفتوحة بعد مد باأللؾ . بالخٌر تجده . تفاءل

 امؤل الفراؼات التالٌة بكلمات تحتوى على همزة متوسطة على السطر:- 
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العلم        من الصفات العربٌة األصٌلة . ..... الشهامة و ...   -ج أ..... بالخٌر تجدوه .  

 للعمول..........

 ٙ-ٖ( من أفكاري وخبراتً .الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة :ٓٔنشاط ) 

المعٌار: )ٌصوغ نصوصا محكمة المعانً وجٌدة األسلوب للتعبٌر عن تجاربه وأفكاره مستثمرا الولت 

 والجهد استثمارا حسنا (

                                  

بٌن المسلمٌن، والتخلك بالصدق واألمانة هو من أهم  بث األخبلق الفاضلةٌالدٌن اإلسبلمً               

اتصؾ بهما من لبل ان ٌبعث نبٌاً ‖ النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص―الصفات التً ٌجب على كل مسلم االتصاؾ بهما، الن 

التلفظ بالوالع وبعٌداً عن التؽٌٌر فً الحمابك والفعل لكل ما هو صحٌح،  الصدق ومعناه هوف ورسوالً،

فً أرضه، حٌث إنه دابماً ‖ هللا تعالى―ومطابك للمول وبالفعل وهو بعكس الكذب، والصدق هو سٌؾ 

 ‖.دمحم ملسو هيلع هللا ىلص―وبرسالة سٌدنا ‖ باهلل تعالى―منتصر عند المواجهة مع الباطل، ومن صفات المإمنٌن 

الصدق فً النٌة: وٌكون بإخبلص األعمال هلل تعالى، فإن هللا تعالى  :  وللصدق انواع كثٌرة منها         

 ً الصدق فً المول: وهو المطابمة و لوجهه وبعٌد عن كل مظاهر الرٌاء ال ٌمبل عمل إال إذا كان خالصا

تؽٌٌره ومطابك للوالِع ولما فً  للمول بالفعل وبما هو بالوالع، حٌث ٌمول المسلم ما هو حمٌمً دون

الصدق فً العمل: وهو المطابمة للعمل مع المول، فمثبلً إذ لال مسلم أنه سوؾ ٌعمل عمل و  للبِه، 

ومن خالل  خبراتً وتجاربً البد أن أصدق فً القول والعمل   معٌن وجب علٌه الِمٌام به على الفور.

 مع اصدقائً داخل الصف 

، فإن الشخص األمٌن  األمانة تعتبر هً المكملة للصدق إنهما خلمان متبلزمانى ان باإلضافة إل          

لؤلمانة اوجه كثٌرة ال ٌمكن ان تحصى فالدٌن اإلسبلمً و  هو الشخص المحبوب والمصدق بٌن الناس

الدٌن: ٌعتبر الدٌن اإلسبلمً هو أمانة بؤعناق المسلمٌن  كل ما فٌه هو أمانة، ونورد بعض منها:

إلى جمٌع الناس بنشره فٌما جمٌعاً، وٌجب علٌهم االلتزام بكل أوامره ونواهٌه، كما انه ٌجب تبلٌؽه 

ٌضاً أمانة فبل ٌجوز لمسلم أن ٌفشً بؤسرار اآلخرٌن التً لد سمعها منهم أو السر: إن السر أو  بٌنهم

من ؼٌرهم، فاحتفاظ السر من الصفات الحسنة والمحببة لدى الناس، وتمرب المسلمٌن من 

عند الناس، وسوؾ ٌحاسب عنه ‖ هللا تعالى―المال: المال وهو من األمانات التً أودعها  بعضهم.

األوالد:  فٌجب علٌه أن ٌحصل علٌه بالطرق الحبلل وان ٌصرفه فً أوجه الحبلل.المسلم ٌوم المٌامة، 

األبناء أمانة عند الوالدٌن، فٌجب علٌهم تربٌتهم على الدٌن وتفمههم فٌه، فالطفل عندما ٌولد ٌكون 

لفً ومن خبلل موا نٌة، ولكن األبوٌن هما من ٌوجهاهاإلسبلم بالفطرة هو دٌنه، ألنه ٌولد على فطرة ربا

ومن خبلل تجاربً سؤروي لكم   وخبراتً وتجاربً البد أن أتحلً باألمانة فً صفً مع صدٌماتً .

أن ٌخببه  فوجد رجل ٌحتطب فطلب منه خوفا من اللصوصة هرب الشاب الى الؽابلصة عن الصدق  

ي إن كان لد رأ فؤتً اللصوص وسؤلوا الحطاب فً كومة الحطب باالختباءفؤشار علٌه  من اللصوص

 إال أنهم سخروا منه ولالوا لبعضهم فؤخبرهم بؤن الشاب ٌختبا بالحطب!!!! أحد ٌجري منذ للٌل
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ولال للحطاب :  فخرج الشاب ؼاضباة بسرع انصرفواوبالفعل  إنه ٌرٌد أن ٌإخركم عن مبلحمة الشاب

 فً الصدق دابما  النجاةأن  اعلمٌا بنً  فمال الحطاب لماذا أخبرتهم بمكانً ؟

 ٔ-ٕ( من صدٌمن ؟ . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . الكفاٌة الخاصة ٔٔنشاط ) 

 المعٌار  ٌحدد الؽرض الربٌسً من النصوص التً لرأها ) أدبٌة ، علمٌة (

 تمهٌد  -ٔ

 = أتحدث عن أصدلاء السوء وما ٌتصفون به من صفات .

رفماء السوء درجات بعضهم أسوأ من بعض، وصفات رفماء السوء كثٌرة ٌجمعها كلها البعد عن هللا  

تعالى واتباع سبٌل الشٌطان، فمن صفاتهم التفرٌط فً الواجبات كالصلوات، وتضٌٌع األولات فً 

 . المحرمات من الؽٌبة والنمٌمة وتتبع العورات

 السوء وأفعالهم .أصدلاء  لتجنب االتً أتبعه= الوسابل 

  اتباع اآلتً: على المسلم الحذر من أصدلاء السوء والبعد عنهم، ولتحمٌك ذلن ٌمكن  الواجب 

بؤكملها أو الحً  أوال: تؽٌٌر البٌبة واالنتمال من المكان الذي ٌجتمع فٌه أصدلاء السوء، أو ترن المدٌنة 

  أو الشارع الذي ٌسكن فٌه من ٌرٌد التخلص من شرهم. 

  بإخوانه. ٌاً: البحث عن رفمة صالحة تعٌن على الحك والهدى، ألن المإمن ضعٌؾ بنفسه لوي ثان

والخٌرات  ثالثا: اإلكثار من الطاعات واالبتعاد عن الكبابر والموبمات، فإذا أكثر المرء من الطاعات 

  أحبها وأحب أهلها، وأبؽض الكفر والفسوق والعصٌان بإذن هللا.

بالطاعات ، فهذا  علٌم العلم النافع وتبلوة المرآن الكرٌم وتعلمه، وملء أولات الفراغ ربعاً: االنشؽال بت

  من أنفع الوسابل للتخلص من الرفمة السٌبة.

منها،  خامساً: التؤمل فً المفاسد التً تعود على المرء من مخالطته للرفمة السٌبة، ٌعٌنه على التخلص 

ٌوم المٌامة، كما  صالح الدنٌوٌة أول من ٌتخلون عن صدٌمهم ومن ذلن أن أصدلاء المعصٌة ورفماء الم

ُء ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّمٌَن(    [ 7ٙ]الزخرؾ:  لال تعالى: )اأْلَِخبلَّ

 المراءة  -ٕ

 الكرٌمة اآلتٌة لراءة صحٌحة : اآلٌات= ألرأ 

َل اْلَمبَلبَِكةُ تَْنِزٌبًل )َوٌَْوَم تََشمَُّك السََّماُء بِ لال تعالى : "  ْحَمِن َوَكاَن ٕ٘اْلؽََماِم َونُّزِ ( اْلُمْلُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ ِللرَّ

ُسوِل َسبٌِبًل ٌَْٕٙوًما َعلَى اْلَكافِِرٌَن َعِسًٌرا ) ٌْتَنًِ اتََّخْذُت َمَع الرَّ ٌَمُوُل ٌَا َل ٌِْه  ( َوٌَْوَم ٌََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى ٌََد

ٌْتَنًِ لَْم أَتَِّخْذ فبَُلنًا َخِلٌبًل )( ٌَا 7ٕ) ٌْلَتَى لَ ٌَْطاُن 3َٕو ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنًِ َوَكاَن الشَّ ( لَمَْد أََضلَّنًِ َعِن الذِّ

 ".  (9ِٕلئْلِْنَساِن َخذُواًل )
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فٌِِه ِمْن اأْلُُمور اْلعَِظٌَمة فَِمْنَها اِْنِشمَاق ٌُْخبِر تَعَالَى َعْن َهْول ٌَْوم اْلِمٌَاَمة َوَما ٌَُكون تفسٌر اآلٌات الكرٌمة من مثل 

بَِكة السََّمَوات ٌَْومبٍِذ فٌَُِحٌُطوَن السََّماء َوتَفَطُّرَها َواْنِفَراجَها بِاْلؽََماِم َوُهَو ُظلَل النُّور اْلعَِظٌم الَِّذي ٌُْبِهر اأْلَْبَصار َونُُزول َمبلَ 

ّب تَبَاَرَن َوتَعَالَى ِلفَْصِل اْلمََضاء بِاْلَخبَلبِِك فًِ َممَام اْلَمْحَشر  ثُمَّ ٌَِجًء الرَّ

ُسول  َولَْوله تَعَالَى ٌِْه " اآْلٌَة ٌُْخبِر تَعَالَى َعْن نََدم الظَّاِلم الَِّذي فَاَرَق َطِرٌك الرَّ َصلَّى َّللاَّ : " َوٌَْوم ٌَعَّض الظَّاِلم َعلَى ٌََد

ٌِْه َوَسلََّم َوَما َجاَء بِِه مِ  ُسول فَِإَذا َكاَعلَ ٌْر َسبٌِل الرَّ َن ْن ِعْند َّللاَّ ِمْن اْلَحّك اْلُمبٌِن الَِّذي اَل ِمْرٌَة فٌِِه َوَسلََن َطِرٌمًا أُْخَرى َؼ

ٌِْه َحْسَرة َوأََسفًا  ٌُْث اَل ٌَْنفَعهُ النََّدم َوَعضَّ َعلَى ٌََد   ٌَْوم اْلِمٌَاَمة نَِدَم َح

ٌِْه لَابِ  َِّخذ فبَُلنًا َخِلٌبًل " ٌَْعنًِ َمْن صَ  بلً َوٌَعَّض َعلَى ٌََد ٌْتَنًِ لَْم أَت ٌْلَتَا لَ ُسول َسبٌِبًل ٌَا َو ٌْتَنًِ اِتََّخْذت َمَع الرَّ َرفَهُ َعْن : " ٌَا لَ

بَللَة َوَسَواء فًِ َذِلَن أَُمٌَّة ْبن َخلَؾ أَْو  بَلل ِمْن ُدَعاة الضَّ ٌْرهَمااْلُهَدى َوَعَدَل بِِه إِلَى َطِرٌك الضَّ ًّ ْبن َخلَؾ أَْو َؼ  أَُخوهُ أُبَ

ًَّ لَاَل َّللاَّ تَعَالَى " ٌَْطان ِلئْلِْنَساِن  لَمَْد أََضلَّنًِ َعْن الِذّْكر " َوُهَو اْلمُْرآن " بَْعد إِْذ َجاَءنًِ " أَْي بَْعد بُلُوؼه إِلَ َوَكاَن الشَّ

ٌْهِ  َخذُواًل " أَْي ٌَْخذُلهُ َعْن اْلَحّك َوٌَْصِرفهُ َعْنهُ   َوٌَْستَْعِملهُ فًِ اْلبَاِطل َوٌَْدُعوهُ إِلَ

 .= الفرق بٌن الصدٌك الصالح والصدٌك السوء

الصدٌك الصالح هو العبد الصالح ، المطٌع لربه ، الملتزم بؤوامر دٌنه ، الحرٌص على مرضاة هللا ، المسارع باإلٌمان 

وأهلها ، الموالً فً هللا ، المعادي فً هللا ، المبؽض إلى كل خٌر ، المنصرؾ بالتموى عن كل شر ، المحب للسنة 

 للعصٌان وأهله ، التمً النمً ، البر الخفً ، الذي ال ؼل فً للبه وال حسد .

 ًّ الصدٌك الصالح هو الذي ٌذكرن بربن متى ؼفلت عن ذكره ، وٌعٌنن وٌشاركن : إذا كنت فً ذكر لربن . لال النَّبِ

ٌِْه َوسَ  ُ َعلَ ٌَْن أََصابِِعِه . متفك علٌه  -لََّم : ) اْلُمْإِمُن ِلْلُمْإِمِن َكاْلبُْنٌَاِن ٌَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا ( َصلَّى َّللاَّ   َوَشبََّن بَ

 الصدٌك السوء : العاصً لربه ؼٌر ملتزم بؤوامر هللا عز وجل ، ٌتكاسل فٌعمل الخٌر، ٌحب العصٌان وأهله .

 ء السوء فً الدنٌا واآلخرة .= النتابج المترتبة على مرافمة أصدلا

 الدنٌا: السمعة ؼٌر الطٌبة ، مكروه من الناس ، الكل ٌبتعد عنه لسوء خلمه .

ٌِْه َوَسلََّم َوَما َجاَء بِِه ِمْن ِعْند َّللاَّ ِمْن الْ اآلخرة :الندم  ُسول َصلَّى َّللاَّ َعلَ َحّك اْلُمبٌِن الَِّذي نََدم الظَّاِلم الَِّذي فَاَرَق َطِرٌك الرَّ

ُسول فَِإذَا َكاَن ٌَْوم اْلِمٌَاَمة نَِدَم حَ  ٌْر َسبٌِل الرَّ ٌِْه اَل ِمْرٌَة فٌِِه َوَسلََن َطِرٌمًا أُْخَرى َؼ ٌُْث اَل ٌَْنفَعهُ النََّدم َوَعضَّ َعلَى ٌََد

 .َحْسَرة َوأََسفًا  

 الممارسة :-ٗ

 أستخلص الؽرض الربٌس لآلٌات المرآنٌة السابمة وأكتبه فً صٌاؼة لؽوٌة سلٌمة ووافٌة  .

 الدعوة إلى حسن اختٌار الصدٌك الصالح.

 االبتعاد عن الصدٌك السوء .  بٌان أهمٌة 
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  ٗ-ٖ( معلوماتً منظمة . الكفاٌة العامة : الكتابة  الكفاٌة الخاصة : ٘ٔنشاط ) 

 المعٌار: ) ٌصوغ معلومات فً نص لصٌر مستخدما األجهزة التمنٌة والخرابط الذهنٌة (

 تمهٌد -ٔ

 =أكمل الخرٌطة الذهنٌة التالٌة بؤلعاب رٌاضٌة أحب ممارستها .

 العدو ألعاب       السباحة           

 رٌاضٌة                                               

 

 كرة المدم 

 كرة الٌد                                                

 كرة 

 السلة                                        

إحدى الشخصٌات الرٌاضٌة موظفا فٌه الخرابط الذهنٌة توظٌفا  ن= أكتب نصا معلوماتٌا ع

 سلٌما . 

كرة المدم هً الرٌاضة األولى فً دولة الكوٌت، ولطالما أنجبت المبلعب الكوٌتٌة أفضل 

الذي  ومن بٌن أولبن البلعبٌن مهاجم نادي المادسٌة بدر المطوع  البلعبٌن على مر العمود 

المدم فً المارة اآلسٌوٌة، حمك الكثٌر من البطوالت واأللماب ٌعد من أفضل العبً كرة 

الفردٌة والجماعٌة مع النادي ومع المنتخب الكوٌتً ، صنع من أسمه نجما ٌحسب له ألؾ 

حساب، ولّدم لكرة المدم الكوٌتٌة إضافات عدٌدة وكان له وزنه فً المنتخب األزرق ، لمّب 

 ول فً العصر الذهبً جاسم ٌعموب .بالمرعب الصؽٌر نسبة للنجم الكوٌتً األ

عرؾ عنه بؤنه إنسان خلوق ومهذب لبل أن ٌكون العبا موهوبا وفنانا متمٌزا فوق المٌادٌن 

، صاحب المدرات الكبٌرة واألهداؾ العدٌدة، محبوب الجماهٌر الكوٌتٌة وأبرز العب كوٌتً 

عموب، فتحً كمٌل، خطؾ األنظار بعد عمالمة جٌل العصر الذهبً أمثال جاسم ٌ استطاع

 .وبالً زمبلبهما
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  ٕ-ٕالكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة .    المعٌار : ( الرضا . ٙٔنشاط ) 

 أو أكثر فً نص ما بهدؾ فهمه بشكل أفضل ( تحدٌد مولع واختٌار معلومة واحدة  )

 التمهٌد-ٔ

 أعرض لصة عن المناعة والرضا بما لسمه هللا لنا 

و زوجته و ذرٌته ،وكان ٌعمل خادماً لدى أحدهم ، مخلصاً فً عمله  رجل فمٌر ٌرعى أمه

على أكمل وجه ، إال أنه ذات ٌوم تؽٌب عن العمل ..فمال سٌده فً نفسه :" البد أن  وٌإدٌه

 ألنهفبالتؤكٌد لم ٌؽٌب إال طمعاً فً زٌادة راتبه  أعطٌه دٌناراً زٌادة حتى ال ٌتؽٌب عن العمل

لفعل حٌن حضر ثانً ٌوم أعطاه راتبه و زاد علٌه الدٌنار ..لم ٌتكلم إلٌه" وبا بحاجتًٌعلم 

العامل و لم ٌسؤل سٌده ..عن سبب الزٌادة ، وبعد فترة ؼاب العامل مرة أخرى ،فؽضب 

سٌده ؼضباً شدٌداً ولال :" سؤنمص الدٌنار الذي زدته. "و أنمصه .. و لم ٌتكلم العامل و لم 

الرجل ِمْن ردة فعل الخادم ، وسؤله :زدتن فلم تسؤل ، و أنمصتن فلم  راتبه. فاستؽربٌسؤله عن نمصان 

تتكلم !!!!!!!فمال العامل : عندما ؼبت المرة األولى رزلنً هللا مولوداً ..فحٌن كافؤتنً بالزٌادة ، للت 

للت هذا  هذا رزق مولودي لد جاء معه ،وحٌن ؼبت المرة الثانٌة ماتت أمً ، وعندما أنمصت الدٌنار

وتترفع عن نسب  لها لد ذهب بذهابها .ما أجملها ِمْن أرواح تمنع و ترضى بما وهبها إٌاه الرحمن ،رز

اللهم أكفنا بحبللن عن حرامن و أؼننا بفضلن  ما ٌؤتٌها ِمْن زٌادة فً الرزق أو نمصان إلى اإلنسان .

 عمن سوان

 الفهم واالستٌعاب —ٖ

 * أٌن كانت تعٌش األسرة ؟

 إحدى لرى العالم الكبٌر .األسرة تعٌش فً 

 *ما الممصود بالعبارة التالٌة : وجاء الشتاء حامبل معه ؼٌما ملبدا ؟

 على نزول المطر بؽزارة  ٌكثر فٌه السحب الدالة فصل الشتاء

 لٌام األم بخلع باب المنزل وإمالته على الجدار .*علل 

 بعض الشًء .لكً تحتمً تحته هً وصؽٌرتها وحماهما الباب من انهمار المطر 
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 الممارسة :-ٗ

 أحدد معلومة من النص وأكتبها بخط منسك .-

 ذات الثبلثة أعوام  األسرة الفمٌرة تتكون من أم وصؽٌرتها

 أختار معلومة من النص تزٌد فهمً .-

 معالم الرضا بادٌة على البٌت بالرؼم من حالة الفمر الشدٌد الذ تعانً منه األسرة .

 ص ٌتناول ما ٌؤتً :أكتب تعبٌرا من الن-

 * المناعة كنز ال ٌفنً 

األم تعمل فً بٌوت األؼنٌاء طٌلة الٌوم ، لتعود هً وطفلتها إلى منزلهما ومعهما مطعم ومشرب ، وفً 

بعض األحٌان ثمرتان من البرتمال ، تؤكبلنهما وهما تشاهدان الممر من نافذة المنزل دلٌل الرضا 

 والمناعة .

 *األم ملجؤ ومبلذ ألبنابها 

 عندما لامت بخلع الباب لتحمً صؽٌرتها من المطر الشدٌد .

 *ال ٌمارن اإلنسان نفسه إال بمن هم دون مستواه 

عندما لالت البنت ألمها الحمد هلل ترى ماذا ٌفعل اآلن الفمراء الذٌن لٌس لدٌهم باب ٌختببون تحته من 

 انهمار المطر .
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 9-ٕالكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة . الكفاٌة الخاصة :3ٗ( لماء تحدي المراءة صــــــ 3ٔنشاط) 

 تحدٌد دوافعه للمراءة وما ٌجب لراءته (المعٌار :. 

 الممارسة :-

 مٌولً المرابٌة وأنواع الكتب التً أحب لراءتها :  أحب الكتب العلمٌة ) مفتوح للطالب (أحدد -

 حبً للمراءة وأهمٌتها .أوضح سبب -

أحب المراءة حبا شدٌدا ؛ فهً تنمً العمل ، وتكسبنا المعلومات ، وتزودنا بالثروة اللؽوٌة ، وتحسٌن  

 المعرفة . كمهارة الكتابة ، فبالمراءة تتحم

 خبراتً السابمة فً أنشطة المراءة ، والمكتبات التً زرتها:-

 ذهب إلى المكتبات العامة وأستعٌر الكتب التً أمٌل إلٌها.أشارن فً الندوات التً تمٌمها مدرستً ،وأ

 أذكر عبارات أو معلومات ذات لٌمة تإكد مٌولً المرابٌة .-

 األمة التً تمرأ وتعً ما تمرأ هً أمة حرٌصة على العلم والتمدم . 
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 إنسانٌتً سلون وعملالوحدة التعلمٌة  الثالثة :                  

ٌجري  ) ٖ-ٕ  . المعٌار  المراءة والمشاهدة . الكفاٌة العامة :  وصاٌا لممان البنه (  ٕ نشاط )  

                        ( استدالال بسٌطا مع شواهد من المعلومات المتوافرة فً النص التً بنى علٌها االستدالل 

ْرَن لَُظْلم  َعِظٌم  )َوإِْذ لَاَل لُْمَماُن لال تعالى :"  ِ إِنَّ الّشِ ًَّ اَل تُْشِرْن بِاَّللَّ ٌَِعُظهُ ٌَا بُنَ ٌْنَا ٖٔاِلْبنِِه َوُهَو  ( َوَوصَّ

ٌْنَ  ٌِْن أَِن اْشُكْر ِلً َوِلَواِلَد هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُهُ فًِ َعاَم ٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ ْنَساَن بَِواِلَد ًَّ اْلَمِصٌرُ  اإْلِ ( ٗٔ) إِلَ

ْنٌَا َمْعُروفً  ٌَْس َلَن بِِه ِعْلم  فَبَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ ا َواتَِّبْع َسبٌَِل َوإِْن َجاَهَداَن َعلى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ

ًَّ َمْرِجعُُكْم فَؤُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ) ًَّ ثُمَّ إِلَ ًَّ ِإنََّها إِْن تَُن ِمثَْماَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ( ٌَا بُنَ َ٘ٔمْن أَنَاَب إِلَ
َ لَِطٌؾ  َخبٌِر  ) ُ إِنَّ َّللاَّ بَلةَ ٙٔفَتَُكْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ السََّمَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض ٌَؤِْت بَِها َّللاَّ ًَّ أَلِِم الصَّ ( ٌَا بُنَ

ْر َخدََّن 7ٔاْصبِْر َعلَى َما أََصابََن إِنَّ َذِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِؾ َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر وَ  ( َواَل تَُصعِّ

َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر ) ( َواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن َواْؼُضْض ِمْن 3ِٔللنَّاِس َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ

 ".9ٔأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر )َصْوتَِن إِنَّ أَْنَكَر ا

 الفهم واالستٌعاب: -ٕ

 الكلمات الصعبة من مثل :

 ٌعظه : ٌنصحه .               ووصٌنا : ألزمنا .      وهنا على وهن : ضعفا على ضعؾ .

 فصاله : فطامه .              جاهدان : اجبرون .     تصعر : ال تمل بوجهن عن الناس . مرحا: مختاال

 الصد : اعتدل .              اؼضض : اخفض .      أنكر : ألبح .

 التالٌة  : ةأجب عن األسبل 

لممان الحكٌم كان رجبلً حكٌما، ذُكر فً المرآن وأطلك اسمه على سورة لممان، من هو لممان  ؟  -ٔ

ولد عاصر داود وعرؾ بالحكٌم، ولد وعاش فً ببلد النوبة ، ووصاٌا لممان هً إحدى المصص 

المرآنٌة التً تتكلم عن حكمة لممان، وتتمثل فً الحكمة التً وهبها هللا للممان الحكٌم ، وتعتبر 

لدى المسلمٌن من أروع الحكم والمواعظ، إذ كانت حكمته تؤتً فً مواضعها ، وحسب كتب 

التفسٌر أن لممان كان أهون مملون على سٌده، ولكن هللا تعالى مّن علٌه بالحكمة فؽدا أفضلهم 

 لدٌه.

 اذكر وصٌتٌن من وصاٌا لممان . -ٕ

 طاعة الوالدٌن ورعاٌتهما حتى و إن كانوا على ؼٌر ملة اإلسبلم . -ٕعبادة هللا عزوجل وشكره  .    

 علل : أوصى لممان ابنه ببر الوالدٌن واإلحسان إلٌهما . -ٖ

 جل . ألن برهما وطاعتهما من طاعة هللا عزو

 المعنى اآلتً :أستشهد بآٌة كرٌمة من النص على  -ٗ
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 ) استشعار مرالبة هللا ( 

ًَّ إِنََّها إِْن تَُن ِمثَْماَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ السََّمَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض لال تعالى :"   ٌَا بُنَ

َ لَِطٌؾ  َخبٌِر   ُ إِنَّ َّللاَّ  " ٌَؤِْت بَِها َّللاَّ

 " َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحامة "  أحدد الداللة لآلٌة الكرٌ -٘

 . ٌنهاه عن التبختر فً المشٌة على وجه العظمة والفخر على الناس 

 الممارسة :

 أجٌب عن األسبلة التالٌة بعد لراءة اآلٌات الكرٌمة من سورة لممان .

 أحدد اآلٌة الكرٌمة التً تدل على ما ٌؤتً -

 ( ً َمْشٌَِن َواْؼُضْض ِمْن َصْوِتَن إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر َواْلِصْد فِ ) )االعتدال فً السٌر (

 التحذٌر من التكبر والتعالً على الناس

َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر )      ْر َخدََّن ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ  ( َواَل تَُصعِّ

 أحدد الداللة الصحٌحة لموله تعالى :-

أي أدها بجمٌع واجباتها من حدودها وأولاتها وركوعها وسجودها وطمؤنٌنتها ) ألم الصبلة ( 

 .وخشوعها وما شرع فٌها واجتنب ما ٌنهً عنه فٌها

وذلن أن اآلمر بالمعروؾ والناهً عن المنكر فً مظنة أن ٌعادى وٌنال منه ) اصبر على ما اصابن ( 

 . لكن له العالبة ولهذا أمره بالصبر على ذلن ومعلوم أن عالبة الصبر الفرجو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٔ-ٖ(    مشاعر األبناء . الكفاٌة العامة :  الكتابة .   الكفاٌة  الخاصة  : ٖنشاط ) 

 المعٌار :

 ) كتابة  نصا مكونا من ثبلث فمرات مترابطة  مراعٌة السبلمة اللؽوٌة وعبلمات الترلٌم وأدوات الربط  

تذكر  المجموعة األولى  ممدمة مناسبة عن بر الوالدٌن  وذلن من خبلل الفمرة األولى للنص  مع   

 مراعاة السبلمة اللؽوٌة وعبلمات الترلٌم.

 تعرض  المجموعة  الثانٌة  األعمال التً من خبللها تنال رضا الوالدٌن فً مراحل العمر   

 المختلفة  وذلن فً الفمرة الثانٌة للنص  مع مراعاة عبلمات الترلٌم .

 تدون   المجموعة الثالثة  خاتمه مناسبة تشتمل على توصٌات ببر الوالدٌن من خبلل الفمرة الثالثة  .  -
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  الممارسة :

 بالتعاون بٌن الفرق الثبلث والمنالشة فٌما بٌنهم  نستطٌع التوصل إلى  كتابة النص من خبلل مشرؾ 

 المجموعة ومراعاة الربط بٌن الفمرات الثبلث مكونة نصا ، ثم على كل لابد مجموعة لراءة النص أمام 

 زمبلبه  .

 أربط بٌن الفمرات السابمة ألكون منها نصا :•

 الوالدان                                               

للوالدٌن مكانة عظٌمة فً للوب األبناء ، فهما سبب وجودنا فً الحٌاة بعد هللا عز وجل                  

، ولد أمرنا هللا بطاعتهم واإلحسان إلٌهما فً الكبر ، وسماع كبلمهما ، لننال رضا هللا والفوز بالجنة 

 فً اآلخرة  .

ولذلن علٌنا طاعتهم فاألب ٌوفر لً كل ما احتاج إلٌه من مؤكل ومشرب وؼٌر ذلن ، واألم تهتم         

 بً وترعانً ، وتذاكر دروسً ، وتهتم بً اهتماما شدٌدا .

ومن هنا ٌجب علٌنا رعاٌتهم واالهتمام بهم فً الصؽر والكبر وكما لال عز وجل " ولضى ربن أال       

ٌن إحسانا " هذا ٌدل على أن طاعة الوالدٌن بعد طاعة هللا واجبة  ؛ لننال رضاهم تعبدوا إال إٌاه وبالوالد

 فً حٌاتنا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

.المعٌار ) ٌشرح ٙ-ٕفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة الخاصة ( صاحب الهمة . الكٗنشاط ) 

 استخدام التراكٌب اللؽوٌة فً نص لرأه (

 

 

 

 

 

 التمهٌد : ٌمول الشافعً رضً هللا عنه : 

 بمدر الكد تكتسب المعالً               ومن طلب العبل سهر اللٌالً .              

وهذا بمعنً ان تعمل  ًاللٌالن على لدر تعبن وسعٌن ٌعلو شؤنن واذا طلبت العبل تسهر ؤٌمول الشاعر ب

 . لٌل نهار
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  أسرار التفوق بلؽة سلٌمة واضحة 

 الجد واالجتهاد فً الدراسة للوصول إلى ارلى المناصب .

 للحصول على الدرجات العبل . بالعمل الدإو

 الفهم واالستٌعاب:  الكلمات الصعبة . -ٖ

 الجمٌلة الزكٌة .  محتواه : مضمونه . الرابحةٌب : طتنتشر فً كل مكان .       عطر التفوح : 

 مثابرة : صبر . مصؽٌة : منصت .  تمٌز : تفوق . همة : إرادة وعزٌمة لوٌة .   

 : التعاون بٌم المجموعات لئلجابة عن األسبلة التالٌة 

 معا ؟لماذا ٌحتاج اإلنسان إل النشاطات الثمافٌة الرٌاضٌة  -ٔ

 لٌعمل على تنمٌة العمل بالمعلومات والثمافات المختلفة ، وتنشٌط الجسم بالرٌاضة .

 ما الصفات التً ٌتمٌز بها دمحم ؟ -ٕ

 ٌتمٌز بالهمة والنشاط والحرص على التفوق ،والصبر فً تلمً المعلومات .

 بم أوصى أبو دمحم أبناءه المتعلمٌن ؟ -ٖ

 لحمٌدة .االلتزام باألخبلق الكرٌمة واالفعال ا-

 االستمرار فً البذل والعطاء . -

 االجتهاد لبلرتماء والرفعة والعمل على تمدم ببلدنا الحبٌبة . -

 * أحاكً مع مجموعتً األسالٌب اللؽوٌة  التالٌة .

 لم ٌذهب أبً إلى السوق .                   لم ٌتوانى دمحم عن الدراسة . -

 ما اجمل الجد واالجتهاد !          ما أروع الربٌع !                   -

 ما ألوان علم ببلدن ؟                        ما سر تفوق دمحم ؟ -

 * أضع خطا تحت كل أسلوب فً النص السابك وأضعه فً مكانه المناسب فً الجدول اآلتً :

 األسلوب             نوع األسلوب           

 أسلوب تعجب                              أجمل ٌوم التفوق ! ما 

 أسلوب استفهام                         سر تمٌز دمحم ؟ ما 

 أسلوب نفً  ال ٌتوانى فً تؤدٌة واجباته ؟ 
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 الممارسة : -ٗ

 أحدد نوع األسلوب فً التعبٌرات اآلتٌة :

 فصول السنة ؟ما أجمل ألوان األزهار ؟                                           ما أجمل -

 ما عدد الصلوات فً الٌوم ؟  ما أعمال الخٌر التً تمربنا من هللا تعالى؟        -

 .ما ذهبت إلى السوق .                                               ما للت الكذب -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٌمارن بٌن آراء 3-ٕ( شًء مشترن . الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة الخاصة )٘نشاط ) 

 مختلفة حددها حول موضوع معٌن من نصوص متنوعة (

  األولى تنصح وترشد ابنها إلى األشٌاء المشتركة فً الصور السابمة هً أن األم فً الصورة

الصواب ، وفً الصورة الثانٌة تجهز لهم الطعام ، وفً الثالثة تموم بالتدرٌس لهم ، وفً 

 الرابعة ترعاهم عند المرض هكذا هً األم ال ؼنى عنها فهً األساس فً البٌت .

 المراءة : -ٖ

 ألرأ ما ٌؤتً لراءة صحٌحة :

 *   شؽلت مآثرهم مدى اآلفاق  األم أستاذ األساتذة األولى       * *-

 مرجعه    * * *   فموم النفس باألخبلق تستمم صبلح أمرن لؤلخبلق-

 من زهور عاطرة  ٌا جنانا ، ٌا حنانا ٌا عٌونا باتت ساهرة  * * * ٌا مبلذا ، ٌا أمانا ، ٌا رحٌما -

 واخضع ألمن وارضها    * * *    فعمولها إحدى الكبر . -
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 :الفهم واالستٌعاب 

 ما أفضال األم على أبنابها ؟-

مهما تحدَّثنا عن فضل األّم ودورها فً حٌاة األبناء واألسرة .. فلن نُدرَن ممدار هذا الدَّور العظٌم الذي 

تموم به أمهاتنا من أجلنا، ومدى حاجتنا إلى وجودهنَّ فً حٌاتنا، فاألّم هً رمز  للعطاء والتضحٌة .. 

عند مرضنا، فكانت بلسماً آلالمنا وضماداً هً التً احتضنتنا لبل أن ترى عٌوننا النُّور، وسهرت اللٌالً 

لجروحنا، وهً التً تفانت فً تضحٌتها لرعاٌتنا وتربٌتنا حٌن كبرنا، فكانت لنا الُمرشدة والنَّاصحة 

ابرة والمدبّرة ..   والصَّ

ه األول فً حٌاتنا، تُعلِّمنا اإلٌمان باهلل، وحبُّ الوطن  واألم هً مدرسة تعّد األجٌال .. وهً الموّجِ

 . واألرض، وتزرع فٌنا األخبلق الحمٌدة

 الممارسة : -ٗ

 . بٌان الموضوع الذي تتحدث عنه األلوال السابمة 

 األلوال السابمة كلها تتحدث عن الجوهرة الثمٌنة فً حٌاتنا وهً ) األم  (.

 . الممارنة بٌن األلوال السابمة واستبعاد المول المختلؾ إن وجد مع التعلٌل 

 البٌت األول ٌتحدث عن أن األم هً المعلم والمرشد ألوالدها 

 صبلح امر المرء بتحلٌه بالخلك الحسن . وهو البٌت المستبعد :  البٌت الثانً 

  صبلح أمرن لؤلخبلق مرجعه    * * *   فموم النفس باألخبلق تستمم-

على أبنابها والملجؤ الذي نلجؤ إلٌه البٌت الثالث : ٌصؾ األم بؤنها هً الملب والحنان والعٌون الساهرة 

 واإلحساس باألمان وهً العطر الجذاب .

 البٌت الرابع : رضا الم أمر حثنا علٌه الدٌن اإلسبلمً وعمولها من أكبر الكبابر 

 حسب األهمٌة . ةترتٌب األلوال المختار 

 * * *    فعمولها إحدى الكبر .                  واخضع ألمن وارضها    -

 من زهور عاطرة ٌا مبلذا ، ٌا أمانا ، ٌا رحٌما   ٌا جنانا ، ٌا حنانا ٌا عٌونا باتت ساهرة  * * * -

 * * *   شؽلت مآثرهم مدى اآلفاق             األم أستاذ األساتذة األولى     --

 فموم النفس باألخبلق تستمم  * * *             صبلح أمرن لؤلخبلق مرجعه   -

 : الممارسة -ٗ

 تصوغ لوال جدٌدا عن األم فً ضوء فهمً لؤللوال السابمة وذلن فً لؽة سلٌمة .
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من الجمال ما ال ٌحوي ؼٌرها معه، وال ٌضاهً فً وصفها أمر من الحٌاة آخر  اٌحتوٌهاألم كلمة 

علٌه ؼٌرها، فالجنة تحت ألدامها، وجنة الدنٌا بٌن ضلوعها وأطرافها، إنها سر  االرتكازنستطٌع 

الوجود الذي حملنا فً جسده ورعانا باللطؾ وتحمل ألمنا وألم والدتنا، وكانت الحنونة على بماءنا 

كل وإدامة حٌاتنا حتى أصبحنا بهذه الموة التً نحن علٌها، فسهرها الطوٌل طول تلن اللٌالً ألجلنا، و

ذلن الذي لدمته من أجل أن نحٌا حٌاة سعٌدة آمنة ال نخاؾ من البرد وال الجوع وال الضٌاع، فساعدتنا 

للوصول إلى بر األمان فً الدنٌا واألخرة، كٌؾ ال وهً سر الوجود األعظم الذي رافك للوبنا منذ تلن 

اء واإلنتاج، فهً المنشؤ النعومة التً كانت بؤجسادنا، حتى لوي ذلن الجسد وأصبح لادرا على العط

لهذا الجسم الذي تكونت خبلٌاه من طعامها ومن دمها، وتلن العظام التً آلمتها وهو ٌنمو وٌكبر ٌوما 

بعد ٌوم فً بطنها، ولتلن اللحظة التً شعرت بؤلم ٌفوق تكسر عظام اإلنسان عظمة لتخرجه إلى نور 

لٌباً سابؽاً مما تؤكل وتطعم نفسها لتدعه ٌشعر الحٌاة، ابنها وفلذة كبدها ودنٌتها، لترعاه فتطعمه ح

باالمتبلء والشبع، وتسهر اللٌل على راحته لتجعله األسعد واألكثر راحة فً الدنٌا، فتطعمه وتحضنه 

وتدعو له فً نومه، وتدفبه من البرد وتنفخ علٌه من رٌحها البارد؛ لٌذهب عنه شر الحر وحماوة 

 ده ولوته. الٌوم، حتى ٌصبح ما ٌصبح فً سن رش

إنها األم التً تؽفر ما بدر من ابنها وتسامحه وتعفو عنه، إنها األم التً ال تطلب من ابنها ؼٌر أن ٌكون 

سعٌداً حتى لو كان على حساب سعادتها وٌومها ولٌلها، إنها األم التً تستعد أن تفدي روحها بدالً عنه 

ٌخذل أبداً فً حبه، إنه الحب األسمى والملب وتدفع دمها لتحمٌه وتحافظ علٌه، إنه الملب الذي ال 

األعذب والرحٌك األطٌب، إنها األم التً تسهر وتربً وترعى وتكبر، إنها األم التً ترحم وتدلل 

وتعطؾ، فً للبها كل الحب ومنها انبثك جمال العالم فً الدنٌا، وفً الجنة هً السحر والممر األوحد 

لٌحفظ عهدها وال ٌحزنها أبداً، فإنها سر الجنة وبوابتها األولى للعبور إلى الجنة، فمن كانت له أم ف

واأللوى واألمتن، إنها الجنة فً اآلخرة وجنة الحب والرحمة والطٌبة فً الدنٌا، ال ٌنسى فضلها وال 

 ٌستطٌع أحد مكافبتها علٌه، فمط تذكر بؤنها األم لتشعر بحجم عطابها علٌن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) استخدام ٔ-٘-ٖ( الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة :ٖ( لؽتً الجمٌلة نحوا )7نشاط ) 

  الخطوط الجمٌلة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة (

 سمٌة صحٌحة مع مراعاة تنوع الخبر .جمل ا 
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 التطبٌك : -ٕ
 ألرأ الجملتٌن التالٌتٌن ، وألارن بٌنهما :.  -ٔ

 دمحم بار بوالدٌه .       - أ

 دمحم : مبتدأ مرفوع بالضمة ؛ ألنه مفرد .

   ؛ ألنه مفرد . بار : خبر مرفوع بالضمة   

  ظل دمحم بارا بوالدٌه . - ب

 وٌنصب الخبر .ظل : فعل ناسخ ٌرفع المبتدأ 

 مرفوع بالضمة . خدمحم : اسم الفعل الناس

 بار : خبر منصوب بالفتحة ؛ ألنه مفرد .

 أستخرج من الجملة التالٌة الفعل الناسخ ، ثم أحدد اسمه وخبره : -ٕ

 مازال األب حرٌصا على أبنابه . -

 خبره    اسمه   الفعل الناسخ     

 حرٌصا  األب   مازال   

 

 أكمل الجمل التالٌة بما هو مطلوب بٌن الموسٌن :  -ٖ

 كان ..... الطفُل .... هادبا .                ) اسم كان مضبوطا (-

 أصبح الولدان ....بارٌٌن ....بوالدٌهما .  ) خبر أصبح مضبوطا (-
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 وأخواتهامعانً كان                                   

                    أمسى : التولٌت بالمساء . –    أصبح : التولٌت بالصبح . –   كان : تفٌد التولٌت المطلك . –

 بات : التولٌت باللٌل . –     أضحى : التولٌت بالضحى . –         ظل : التولٌت بالنهار . –

 : صار المطن نسٌجا . صار : تفٌد التحوٌل ) تحوٌل االسم إلى الخبر ( كمثال –

 مازال ، ما برح ، ما انفن ، ما فتا : تفٌد االستمرار . –   لٌس : النفً . –

 ، وال تؤتً إال بوسط الجملة ) ال نبدأ بها الجملة (المدة   ما دام : تفٌد بٌان –

 خبر كان وأخواتها أنواع                              

  كل اسم مفرد أو مثنى أو جمع ( ، مثل :مفردا ) ونعنً بالمفرد هنا  – ٔ

ٌْن . –            كان التلمٌذُ مجتهدا . –  . كان التبلمٌذُ مجتهِدٌن –           كان التلمٌذان مجتهَد

   كان المعلُم ٌدّرس التبلمٌَذ . – جملة فعلٌة ، مثل : – ٕ

   الفبلُح عملُه شرٌؾ . – جملة اسمٌة ، مثل : – ٖ

                     لٌس للخابِن ضمٌر  . –  ورا ، مثل :جارا ومجر – ٗ

ًّ عنَد وعده .لمدة . –     ظرفا ، مثل : – ٘  ما زال الوف

 ألرأ الجمل التالٌة ، وأحدد اسم الفعل الناسخ وخبره ونوعه : -ٗ

اسم الفعل  الجمل االسمٌة 
 الناسخ

 نوعه             الخبر مضبوطا

 خبر مفرد   هادبٌن الطفبلن أمسى الطفبلن هادبٌن

 خبر جملة فعلٌة .  ٌلعبون األوالد أضحى األوالد ٌلعبون فً الحدٌمة 

 خبر جملة اسمٌة .  حنانها متدفك األم أصبحت األم حنانها متدفك على أبنابها

 شبه جملة جار ومجرور فً بٌته األب بات األب فً بٌته 

 شبه جملة ظرؾ بٌن أبنابها األم ظلت األم بٌن أبنابها

 خبر مفرد منهمرا المطر لم ٌخرج األب من بٌته مادام المطر منهمرا
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 أضبط ما تحته خط فً الجملة التالٌة مبٌنا سبب الضبط :-7

 أصبحت الفتاة مطٌعة ألمها .

 مفرد .اسم الفعل الناسخ مرفوع بالضمة ؛ ألنه  الفتاة 

 ألنه مفرد .خبر الفعل الناسخ منصوب بالفتحة ؛  مطٌعة

 أكمل ما ٌؤتً :-3

كان واخواتها ..أفعال ...متصرفة ، وتدخل على الجملة ..االسمٌة.. فترفع المبتدأ وٌسمى ..اسمها .. 

 وتنصب الخبر وٌسمى ..خبرها ..

 الممارسة :-ٖ

 ة الخبر، ثم ألرإها لراءة صحٌحة تصوغ جمبل اسمٌة بدأت باألفعال الناسخة مع مراعاة التنوٌع فً حال

 خبر كان وأخواتها                                   

 ٌكون خبر كان واخواتها واحد من ثبلث إما مفرد أو جملة أو شبه جملة 

 كلمة واحدة  أيلٌس جملة وال شبه جملة  وهو ما  أوال  : الخبر المفرد .

 ان مجتهدتٌن .   أمسى المصلون هادبٌن .  مازالت الطالبت مثل : كان الولد نابما  .

 ثانٌا  : الخبر الجملة .وٌنمسم إلى خبر جملة اسمٌة وخبر جملة فعلٌة 

 . مازالت األم عطاإها فٌاضخبر الجملة االسمٌة مثل : 

 . تلو آٌات من الذكر الحكٌمخبر الجملة الفعلٌة مثل : كان الولد ٌ

  . ثالثا  : الخبر شبه الجملة .وٌنمسم إلى شبه جملة جار ومجرور أو ظرؾ 

 . سعادة  فً أصبحت المسلمة مثل :  خبر الجار والمجرور

  مازالت األم فوق رإوسنا . مثل :   خبر الظرؾ 

 )  األم نبع الحنان (    اسم + اسم بدون ضمٌر = خبر مفرد       مهم   

 فٌاض ( ها) األم حنان     ضمٌر = خبر جملة اسمٌةاسم + اسم به  جدا 

 ببل ممابل ( تعطً) األم                   اسم + فعل = خبر جملة فعلٌة     

 (  فً الملوباسم + جارو مجرور = شبه جملة جار ومجرور  )   االم                      

 اسم + ظرؾ        = شبه جملة ظرؾ             ) األم فوق الرإوس (                     

WWW.KweduFiles.Com



 

49 
 

 رذس٠ت ِجبة ػٕٗ 

 اٌشوٓ اٌثبٟٔ ٚإػشاثٗ اٌشوٓ األٚي ٚإػشاثٗ اٌجٍّخ 

 وبْ سٕبْ دش٠ظب ػٍٝ طذزٗ

 

 دش٠ظب : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ . سٕبْ: اسُ وبْ ِشفٛع ثبٌضّخ 

 أِسٝ سٕبْ ِش٠ضب

 

 ِش٠ضب : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ  سٕبْ : اسُ أِسٝ ِشفٛع ثبٌضّخ 

 أطجخ ط١ٍٙٗ ضؼ١فب

 

 ضؼ١فب : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ  ط١ٍٙٗ :اسُ أطجخ ِشفٛع ثبٌضّخ

 ظٍذ دشوخ ألذاِٗ ثط١ئخ 

 

 ثط١ئخ : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ دشوخ : اسُ ظً ِشفٛع ثبٌضّخ 

إٌٙبس : اسُ أضذٝ ِشفٛع  أضذٝ إٌٙبس ط٠ٛال

 ثبٌضّخ

 ط٠ٛال : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ

 ثبد طبدت سٕبْ دض٠ٕب

 

 دض٠ٕب : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ  طبدت: اسُ ثبد ِشفٛع ثبٌضّخ 

 ٠ظً اٌذظبْ ٘ض٠ال

 

 ٘ض٠ال : خجش ِٕظٛة ثبٌفزذخ  اٌذظبْ : اسُ ظً ِشفٛ ثبٌضّخ

 ِبصاي ٚػذ اٌذظبْ طبدلب

 

 ثبٌفزذخطبدلب : خجش ِٕظٛة  ٚػذ : اسُ ِبصاي ِشفٛع ثبٌضّخ

 

 ٍِذٛظبد ِّٙخ :    

 *اٌذشوخ اٌزٟ الصِذ وال ِٓ اسُ وبْ ٚاخٛارٙب  ٟ٘ : اٌضّخ  ٟٚ٘ إدذٜ ػالِبد سفغ االسُ .

 *اٌذشوخ اٌزٟ الصِذ اٌخجش ٟ٘ إٌظت ٟٚ٘ إدذٜ ػالِبد إٌظت .

اسزخذاِب أخجش األطذلبء ػٓ رذسٓ دبي اٌذظبْ ثبسزخذاَ اٌىٍّبد اٌزٟ ث١ٓ اٌمٛس١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ  -4

 طذ١ذب ِج١ٕب أثش دخٛي اٌفؼً إٌبسخ ػٍٝ اٌخجش .

 ....    ) س١ٍُ (بس١ٍّ  ....  ) ِش٠ض (           *أطجخ اٌذظبْ............بِش٠ض *وبْ اٌذظبْ ..........

 .......) ِسشٚس (اِسشٚس ....) سش٠ؼخ (   *ثبد طبدت اٌذظبْ ....سش٠ؼخ   *طبسد دشوخ اٌذظبْ...

 .........      ) لٛٞ (بل٠ٛ اٌذظبْ .............*أضذٝ جسُ 

 ....      ) ل١ًٍ (ل١ٍال * اٌشبٞ طؼّٗ ِش ِبداَ اٌسىش ........
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 ( ٕ-ٖ( وطنً المفدى . الكفاٌة العامة ) الكتابة ( الكفاٌة الخاصة ) 3نشاط )

 المعٌار : تستخدم المعٌنات التمنٌة والبصرٌة فً عروضه الكتابٌة (

 

 

 

 الممارسة :

ألوم بكتابة فمرة متكاملة أصؾ فٌها أفضال الوطن ومشاعري نحوه مع مراعاة ما ٌلً : الترابط 

 والوضوح والسبلمة اللؽوٌة ، جودة األسلوب ، وجودة الخط .

الوطن هو المكان الذي ولدت فٌه، وعشت فً كنفه، وكبرت للوطن مكانة عظٌمة فً للوب أبنابه ،ف 

وترعرعت على أرضه وتحت سمابه، وأكلت من خٌراته وشربت من مٌاهه، وتنفّست هواءه، واحتمٌت 

فً أحضانه، فالوطن هو األّم التً ترعانا ونرعاها. والوطن هو األسرة التً ننعم بدفبها، فبل معنى 

ألمن، والّسكٌنة، والحرٌّة، وهو االنتماء، والوفاء، والتّضحٌة، لؤلسرة دون الوطن. والوطن هو ا

للوطن فضل كبٌر علٌنا، وال احد ٌنكر هذا الفضل، فالوطن ٌوفر األمن واألمان للمواطنٌن  و والفداء. 

وٌعمل على حماٌتهم، وٌوفر لهم المؤكل والملبس، فالوطن ٌرعى المواطنٌن كما ترعى األم أبناءها، 

فؤنا أشعر نحوه بالحب الشدٌد والفخر  ، المواطنٌنللوب كل  فًحب كبٌر وؼالى  فالوطن ٌمثل

 واالعتزاز به  فما اجملن ٌا وطنً !. 
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(ٌمارن 3-ٕ. الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة الخاصة )(ٕ)( شًء مشترن ٓٔنشاط )  

 بٌن آراء مختلفة حددها حول موضوع معٌن من نصوص متنوعة (

  

 

 

 

 

 

 

 التمهٌد 

 أتؤمل الصور السابمة مع مجموعتً الكتشاؾ األشٌاء المشتركة .-

جمٌع الصور تتكلم عن اخبللٌات إسبلمٌة ففً الصورة األولى البنت تساعد أمها فً أعمال البٌت ، 

والثانٌة األبناء بارٌٌن بوالدٌهم فٌمدون لهم الهداٌا ، وفً الثالثة االبن ٌرعى والده ،وفً الرابعة االبن 

 ا اإلسبلم . حفظه هللا ٌرعى والده فً مرضه فهذا كله أخبللٌات إسبلمٌة دعانا إلٌه

 المراءة :-ٕ

 ألرأ ما ٌؤتً لراءة صحٌحة :-

 لما عفوت ولم أحمد على أحد        أرحت نفسً من هم العداوات .-ٔ

 من ال ٌستطٌع التسامح ٌهدم الجسر الذي ٌجب أن ٌعبره هو نفسه .-ٕ

 إذا كنت فً كل األمور معاتبا      صدٌمن لم تلك الذي ال تعاتبه .-ٖ

ٌَْنهُ َعَداَوة  كَ " وَ تعالى :  لال-ٗ ٌْنََن َوبَ ًَ أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَ ؤَنَّهُ اَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

ًٌّ َحِمٌم  )  العظٌم ." صدق هللا  ( َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظٌمٍ َٖٗوِل

 الممارسة : -ٗ

 . ةبٌان الموضوع الذي تتحدث عنه األلوال السابم -

 العفو والتسامح سبٌبلن لدخول الجنة ونٌل محبة الناس .
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 الممارنة بٌن األلوال السابمة واستبعاد المول المختلؾ إن وجد مع التعلٌل .-

  النفسٌة . جعله ٌشعر بالراحةالعفو وعدم الحمد والضؽٌنة  البٌت األول ٌتحدث عن 

 . اإلنسان الذي ال ٌعرؾ التسامح ال ٌسامح  البٌت الثانً  

حتى أنه من كثرة العتاب سٌؤتً الٌوم الذي : ٌتكلم عن الصدٌك الذي ٌعاتب صدٌمه دابما  البٌت الثالث 

 ال ٌجد من ٌعاتبه .

ٌْن َهِذِه َوَهِذِه " اِْدفَْع بِاَلَّتًِ لَْوله تَعَاَلى " َواَل تَْستَِوي اْلَحَسَنة َواَل السٌَِّّ  اآلٌة الكرٌمة  بَة" أَْي فَْرق َعِظٌم بَ

ًَ َّللاَّ َعْنهُ  ٌِْه َكَما لَاَل ُعَمر َرِض ْحَساِن إِلَ ٌْن فَاْدفَْعهُ َعْنن بِاإْلِ ًَ أَْحَسن " أَْي َمْن أََساَء إِلَ : َما َعاَلْبت َمْن  ِه

ًّ َحِمٌم " َعَصى َّللاَّ فٌِن بِِمثِْل أَْن تُِطٌع َّللاَّ فِ  ٌْنه َعَداَوة َكؤَنَّهُ َوِل ٌْنن َوبَ ٌِه . َولَْوله َعزَّ َوَجلَّ " فَِإَذا الَِّذي بَ

ٌِْه إَِلى  ٌْن لَاَدتْهُ تِْلَن اْلَحَسنَة ِإلَ ِدٌك أَْي إَِذا أَْحَسْنت إِلَى َمْن أََساَء ِإلَ َوَمَحبَّتن َواْلُحنُّو  مصافحاتنَوُهَو الصَّ

ْحَسان  ٌْن َواإْلِ ٌْن ِمْن الشََّفمَة َعَل ًّ لَن َحِمٌم أَْي لَِرٌب إَِل ٌْن َحتَّى ٌَِصٌر َكؤَنَّهُ َوِل َعزَّ َوَجلَّ " َوَما  إلٌن لالَعلَ

ا إِالَّ َمْن َصْبر َعلَى َذِلَن فَِإنَّهُ ٌَُشّك َعلَى ٌُلَمَّاَها إِالَّ الَِّذٌَن َصبَُروا " أَْي َوَما ٌَْمبَل َهِذِه اْلَوِصٌَّة َوٌَْعَمل بِهَ 

ْنٌَا َواآْلِخَرة    النُّفُوس" َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ ذُو َحّظ َعِظٌم " أَْي ذُو نُِصٌب َوافِر ِمْن السَّعَاَدة فًِ الدُّ

 ترتٌب األلوال المختارة حسب األهمٌة .•

ٌَْنهُ َعَداَوة  َكؤَنَّهُ لال تعالى : " َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَ   ٌْنََن َوبَ ًَ أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ةُ َواَل السٌَِّّبَةُ اْدفَْع بِالَّتًِ ِه

ًٌّ َحِمٌم  )  . ( َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ الَِّذٌَن َصبَُروا َوَما ٌُلَمَّاَها إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظٌٍم " صدق هللا العظٌمَٖٗوِل

 على أحد        أرحت نفسً من هم العداوات . لما عفوت ولم أحمد

 من ال ٌستطٌع التسامح ٌهدم الجسر الذي ٌجب أن ٌعبره هو نفسه .-ٕ

 إذا كنت فً كل األمور معاتبا      صدٌمن لم تلك الذي ال تعاتبه .-ٖ

 الممارسة : -ٗ

 مة .فً ضوء فهمً لؤللوال السابمة وذلن فً لؽة سلٌ التسامح تصوغ لوال جدٌدا عن 

الدٌن اإلسبلمً حثنا على التحلً باألخبللٌات الحسنة منه التسامح   

التسامح من طرق الوصول إلى هللا سبحانه وتعالى، والسعادة، ،ف

والحب، حٌث ٌفتح الفرص للتخلص من الخزي، واللوم، والذنب، 

كما أنه ٌطهر الروح والملب، وٌزٌد الشعور باالستمرار النفسً 

التسامح على مستوى األفراد، والجماعات،  واألمن، ولد ٌكون

والدول، وٌعرؾ التسامح أٌضاً بؤنه االحترام، والتمدٌر، والمبول للصفات اإلنسانٌة، وألشكال التعبٌر، 

وللتنوع الثمافً، كما أنّه من األمور المهمة التً دعا لها العظماء على مر الزمان، وخاصةً الرسول 

وسلم والعدٌد من األنبٌاء المرسلٌن، حٌث لم ٌكره أحداً من لومه على  المصطفى محّمد صلّى هللا علٌه

 .  الدخول باإلسبلم، وبذلن كان خٌر إمام للدعوات السلمٌّة بالرؼم مما اللاه من ظلم وأذى واضطهاد
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 ( طموح . الكفاٌة العامة :المراءة والمشاهدة .ٔٔنشاط رلم )

 ت الصلة بالنص لفهمه () تعرؾ التراكٌب اللؽوٌة ذاٙ-ٕالمعٌار : 

 تمهٌد :-ٔ

واستفهام ونفً  بأسلوب للتعج تتعاون مع مجموعاتها لتكون

 . ةفً الصورمن خبلل التؤمل 

 : ما أجمل لحظة النجاح والتفوق !بأسلوب تعج

 ؟ ةأسلوب استفهام : من فاز فً المسابم

 لم ٌصل إلى المركز األول إال اإلنسان المجتهد .:   ًأسلوب نف

 كفكؾ دموعن ، للشاعر ابراهٌم طولان :   ما أروع همة الطموح !لصٌدة 

 كفكؾ دموعن لٌس ٌنفعن البكاء و ال العوٌل             

 و انهض و ال تشُن الزمان فما شكا إال الكسول          

 و اسلن بهمتن السبٌل و ال تمل كٌؾ السبٌل؟           

 ما ضل ذو أمل سعى ٌوما و حكمته الدلٌل           

 كبل، و ال خاب امرإ ٌوما و ممصده نبٌل             

 المراءة :-ٕ

توضٌح للكلمات الصعبة من مثل : كفكؾ : امسح  بعد لراءة النص لراءة جهرٌة معبرة ألوم بما ٌلً :

 .  نبٌل : شرٌؾ .دموعن .     انهض : لم .  بهمتن : االرادة والعزٌمة .  ممصده . هدفه 

 أبٌن المٌم األخبللٌة المستفادة من النص .  -س

 *العمل والسعً على النجاح .                       *الموة والعزٌمة الصلبة .

 *األمل والتفاإل فً مستمبل مشرق .                      *الصبر وتحمل الشدابد .

 *عدم االستسبلم للٌؤس .

 ما اشتمل علٌه من األسالٌب اللؽوٌة التالٌة :استخرج من النص  -س 

 *)أسلوب استفهام (     كٌؾ السبٌل؟          *)أسلوب تعجب (     ما أروع همة الطموح !

  –و اسلن   -و انهض    -*)أسلوب أمر ( كفكؾ دموعن   
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 و ال تمل  .   -*)أسلوب نهً(  و ال تشُن الزمان   

 األسالٌب السابمة .اشرح مضمون النص مستفٌدا من  -

شكو من الزمن فالشاكً ٌالشاعر ٌطلب من كل إنسان أن ٌمسح دموعه فبل ولت للبكاء ، وأن ٌمم وال 

وٌتعجب الشاعر ممن ٌسؤل عن الطرٌك فاإلرادة والعزٌمة سبٌبلن لتحمٌك  إنسان كسول ،  إالما هو 

 النجاح .

 تصوغ أسالٌب مختلفة وتبٌن نوعها من مثل :-

 : اعمل الخٌر ٌحبن هللا .                             نوعه : أمر .األسلوب -

 األسلوب : ما أروع خلك هللا عزو جل !                       نوعه :  تعجب .-

 األسلوب : هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ؟                 نوعه : استفهام . -

 ً .نوعه : نف ال ٌحصل على النجاح إال مثابر .-

 

 الممارسة :-ٗ

 أصل بٌن األسلوب )أ( وما ٌناسبه فً )ب( فً الجدول التالً :-

 األسلوب )ب (  األسلوب )ا(  

 ( أسلوب نفً .ٕ)  من لابل المصٌدة ؟-ٔ

 ( أسلوب تعجب . ٖ)  ما لصر مواطن فً حك وطنه.-ٕ

 ( أسلوب استفهام . ٔ)  ما أجمل الوطن !-ٖ
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( الكفاٌة العامة : للوحدة الثالثة ٙ-٘حصٌلتً اللؽوٌة  )( ٕٔ-ٙ) نشاط رلم 

 النص ( تحدٌد معانً الكلمات والعبارات فً)  ٗ-ٕالمراءة والمشاهدة . المعٌار : 

 جمعها  الكلمة  مفردها الكلمة  مرادفها الكلمة

 موجات -أمواج   موج   سفر أسفار  الممبل -المادم   اآلتً 

 آمال  أمل  أفك    أفاق  الضعؾ  الوهن 

 أعباء  عبء  رحم  أرحام  امسح دموعن  كفكؾ 

  الملجؤ األمن المبلذ 

  الفمر الشدٌد الفالة   

 

 التالٌة :  تهات ضد الكلما

 رشد  -التهور .    مختال : متواضع .   ضل : هدى -الصبر : الجزع

 السٌاق البد أن ٌكون فعبل . معنى ما تحته خط فً السٌالات التالٌة : بٌن 

 ) مجال العلم والتفوق (                المتفوق مكان الحفل .     ) توجه إلٌه ( لصد 

 )مجال اخبللً دٌنً ( المسلم فً مشٌته .        ) اعتدل ( لصد

 ) مجال اجتماعً   ( األب فً النفمة .            ) لم ٌسرؾ ( لصد

 ) مجال المضاء   (                         الماضً فً الحكم .        ) عدل (  لصد

 ) مجال األدب والشعر (                          الشاعر أبٌات من الشعر . ) نمح ( لصد

 ( .   عزم فً الفراؼات التالٌة التصرٌؾ المناسب من بٌن البدابل التالٌة لكلمة  )   ضع-ٖ

  معزوم  ( -  عزومه  -عزابم    -العزم    -عازم    -) العزٌمة  

  ٌحممان النجاح .              التصمٌم . والعزٌمةاإلرادة 

  الذٌن صبورا فً سبٌل الدعوةالعزم فاصبر كما صبر أولو                    .. 

 هللا .                فرابض . عزابمالصالح ٌإدي  نالمإم 

  على النجاح .                             مصمم . عازمأنا 

  أو مؤدبة ..                        ولٌمة  عزومهلدي ٌوم الجمعة 

  ًٌحضر معً الولٌمة                عندي ٌوم الجمعة . معزومصدٌم 

  هللا .                        حك من حموله              عزماتمن عزمة هذا 
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) استخدام ٔ-٘-ٖ( الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة :ٗلؽتً الجمٌلة نحوا ) (ٖٔنشاط )

 الخطوط الجمٌلة مع مراعاة لواعد النحو المختلفة ( 

 جمل اسمٌة صحٌحة مع مراعاة تنوع الخبر . •

جملة فعلٌة (         ) خبر    .تظهر فً كل شًءآٌات هللا  -)خبر مفرد(                  .ملتزمونالمعلمون -

 ) خبر مفرد (          اإلٌمان. شطرالحٌاء  -) خبر جملة اسمٌة (         الملن أساسه العدل. -

 (    ) خبر شبه جملة جاو مجرور   . فً ُخلمهاجمال المرأة  -  

 (    ظرؾ        ) خبر شبه جملة        العصفور فً المفص. -

 ) خبر جملة فعلٌة (  . جتهدونٌالعاملون -) خبر مفرد (          جلٌس. خٌرالمرآن -  

الصدٌك  -) خبر جملة فعلٌة(                 العمل ٌعتمد على النٌة.  -  األنبٌاء ٌنشرون رسالة هللا. - 

 ) جملة اسمٌة (  .نصابحه مفٌدةالحك 

 التطبٌك :-ٕ

 ألرأ الجملتٌن التالٌٌن وألارن بٌنهما :-ٔ

 الصدٌك وفً لصاحبه . -

  الصدٌك : مبتدأ مرفوع بالضمة ؛ ألنه مفرد .

 وفً : خبر مرفوع بالضمة ؛ ألنه مفرد .

 إن الصدٌك وفً لصاحبه .-

 إن : حرؾ ناسخ ٌنصب المبتدأ وٌرفع الخبر .

 الصدٌك : اسم الحرؾ الناسخ منصوب بالفتحة .

 وفً : خبر الحرؾ الناسخ مرفوع بالضمة .

النواسخ هً آلتً تختص بالدخول على الجملة االسمٌة فتؽٌر حكمها ، وعرفنا أن هنان أفعاالً عرفنا أن 

 تسمى األفعال الناسخة ، ونضٌؾ الٌوم حروفًا تسمى الحروؾ الناسخة وهً ) إن وأخواتها ( .

 ما هً الحروؾ الناسخة ؟ وما عملها ؟ وما معنى كل منها ؟ –س 

 لعل ( –لكن / لٌت  –أن / كؤن  –الحروؾ الناسخة هً : ) إن  -

عملها ) عكس عمل كان ( : تدخل على الجملة االسمٌة فتنصب المبتدأ وٌصبح اسمها وترفع الخبر  -

 وٌصبح خبرها .
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 معناها : -

 ) كؤن : للتشبٌه .             ) إن وأن( : للتوكٌد .

معناها االستدران فبها ٌستدرن المابل ) لكن ( : لبلستدران ، وال ٌصح أن تكون فً أول الجملة ، ألن 

كبلمه حتى ال ٌفهم السامع شٌبًا آخر ؼٌر المراد ، فإذا للت مثبلً : ) الجو بارد ( فمد ٌظن السامع أن 

 هنان أمطاراً ، فتستدرن الكبلم لمنع الفهم الخاطا ، فتمول : ) ولكن السماء صافٌة ( .

  . جًللتر) لعل [( :         . للتمنً) لٌت ( : 

 نموذج لئلعراب :

 إن العلَم نور . -ٔ

 كؤن الجندٌٌن أسدان . -ٕ

 لٌت المسلمٌن متحدون . -ٖ

 اإلعراب :

 إن : حرؾ ناسخ مبنً على الفتح . -ٔ

 العلم : اسم إن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة .

 نور : خبر إن مرفوع وعبلمة رفعه الضمة .

 الفتح .كؤن : حرؾ ناسخ ٌفٌد التشبٌه مبنً على  -ٕ

 الجندٌٌن : اسم كؤن منصوب وعبلمة نصبه الٌاء ألنه مثنى .

 أسدان : خبر كؤن مرفوع وعبلمة رفعه األلؾ ألنه مثنى .

 لٌت : حرؾ ناسخ ٌفٌد التمنً مبنً على الفتح . -ٖ

 المسلمٌن :اسم لٌت منصوب وعبلمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم .

 فعه الواو ألنه جمع مذكر سالم .متحدون : خبر لٌت مرفوع وعبلمة ر

 ما أنواع خبر ) إن( وأخواتها ؟ –س 

هً نفس أنواع خبر المبتدأ وخبر كان ، ألنها تدخل على الجملة االسمٌة مثل كان ، فخبرها إذًا ثبلثة 

 أنواع هً :
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 خبر جملة : -ٔ

 جملة اسمٌة ، كما فً : )إن اإلسبلم مبادبه سمحة ( . -أ 

 مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة ، والهاء مضافة إلٌه فً محل جر .مبادبه : مبتدأ 

 سمحة : خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة .

 والجملة االسمٌة ) مبادبه سمحة ( فً محل رفع خبر إن .

جملة فعلٌة ، كما فً : ) كؤن الجنود تزحؾ ( . تزحؾ : فعل مضارع ، والفاعل ضمٌر مستتر  –ب 

 مدٌره ) هً ( والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر .ت

 خبر شبه جملة : -ٕ

 . بالتمنًلٌت النجاَح  -

 لعل الماَء فً الكوب . -

 -ملحوظة :

 لد ٌتمدم الخبر شبه الجملة على إن وأخواتها ، فنمول :

 النجاح . بالتمنًلٌت  -

 الماء. لعل فً الكوب -

 فتحة الظاهرة .النجاح : اسم لٌت منصوب وعبلمة نصبه ال

 الماء : اسم لعل منصوب وعبلمة نصبه الٌاء

 خبر مفرد : -ٖ

 ) ما لٌس جملة وال شبه جملة ( .

 سافر الولد لكنه حزٌن . -

 إن الطبلب مسرورون . -

 ملحوظة :

 أي ضمٌر ٌتصل بـ إن وأخواتها ٌكون اسمها ، وٌعرب على النحو التالً:

 وٌذكر أسم الحرؾ الناسخ ( . ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب اسم ....)
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 الفرق بٌن األفعال الناسخة والحروؾ الناسخة من خبلل الجدواللتالً  . 

 

 إن وأخواتها            كان وأخواتها               األمثــــــــــــــــــــــــــلة     

                  مرفوع    العلمَ ) إنَّ (  مرفـــــــــوًعاً أضحى العـــــلُم  العــــــــــلُم مــــــــــرفوع       

 صادقُ  المسلمَ المنافك كذاب لكن   صادلاظل المسلُم   المسلم صادق      

 ـــٌرة  لصـ المسافةَ علمت ) أنَّ (  لصـــــٌرةً أصبحت المسافــــــةُ  المسافــــــةُ لصـــــــــٌرة       

 مٌســــــور    االتصال) لعلَّ (  مٌســـــوًراً أمسى االتصال   االتصال مٌســــــور      

ً بات الــحـــــــُك     الــحـــــــُك واضــــــــــح        واضــــــــــح    الحــكَ ) لٌَت (    واضًحـــــا

 ــــور  نــــ العــلـمَ ) كؤنَّ (   نـــــــــــــوًراظل  الِعلـــــــــُم     الِعلـــــــــُم نـــــــــــــــور      

 

 الحظ أن الكلمات المظللة هً التً حدث فٌها تؽٌٌر إعرابً !!! . 

 : حروؾ ناسخة ، تدخل على الجملة االسمٌة ، فتنصب    ) إن وأخواتها (

 المبتدأ وٌسمى ) اسمها ( ، وترفع الخبر وٌسمى  ) خبرها( ( .                            

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٖ( لؽتً الجمٌلة رسما )ٗٔنشاط ) 

 : أمبل الجدول التالً بكلمات متشابهة للكلمات الواردة فٌها مراعٌا الكتابة بخط واضح 

 لراءة     جزاءان      تساءل      مروءة     

 براءة    بناءان       تضاءل     مملوءة     

 عباءة    وفاءان       تفاءل      ممروءة    

 كفاءة    وضوءان       تشاءم     موبوءة   

 التطبٌك : -ٖ

 أعللسبب رسم الهمزة المتوسطة المفردة على السطر
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 مروءة : الهمزة مفتوحة ولبلها مد بالواو . -

 تساءل : الهمزة مفتوحة ولبلها مد باأللؾ . -

 الهمزة مفتوحة ولبلها مد باأللؾ . جزاءان : -

 باأللؾ .الهمزة مفتوحة ولبلها مد  لراءة  : -

 *أكتب بخط جمٌل مراعٌا لواعد خط النسخ ، والرسم السلٌم للهمزة المتوسطة :

 ترتدي المرأة الكوٌتٌة العباءة الصوفٌة فً فصل الشتاء . -

 ٌشعر الكوٌتٌون بهناءة بالؽة عند نزول الؽٌث . -

 الممارسة : -ٖ

 أصوب كل خطؤ إمبلءي فً الفمرة التالٌة :-

ٌة المسلمٌن بالموة والؽلبة ، والرجولة الصادلة ، ومكارم األخبلق فمد كانوا تإوما مدت العمٌدة اإلسبلم

 للمروأة والمثل العلٌا .

 الصواب  الخطؤ اإلمبلبً   

 توءم  تإوما 

 للمروءة  للمروأة

  

 

 أوظؾ كلمة ) أبناءها ( فً جملة مفٌدة من إنشابً مراعٌا الكتابة بخط النسخ .-

 أبناءها على الخلك الحسن .تربً األم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعٌار :  ٔ-ٖ. الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة :3ٔٔ( حدٌمة منزلنا صـــــ ٘ٔنشاط ) 

 فمرات تعبر فٌها عن أفكارها ( ٘-ٖبة نصوص تتكون من كتا

 اإلعداد :-ٕ

 أهمٌة زراعة حدٌمة المنزل . -

 الطرق التً ٌجب اتباعها فً زراعة حدٌمة المنزل . -

 الخضراوات التً أستطٌع زراعتها فً حدٌمة كنزلنا . -

 أفضل طرٌمة فً ري المزروعات . -

 الممارسة : 

 ة حدٌمة المنزل فً لؽة سلٌمة مراعٌا المحاور السابك.أكتب ثبلث فمرات مترابطة عن زراع
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 حدٌمة منزلنا                                              

الحدابك المنزلٌة مكان رابع ومرٌح تجعلنا نشعر بالرفاهٌة والراحة لمضاء                              

ولت جمٌل وهادئ داخل أسوار منزلنا الخاص، لذلن علٌنا إدران أهمٌة تخصٌص أو وجود أرض حول 

ٌُمكننّا أن نلخص أهمٌة تنسٌك الحدابك المنزلٌة على الفرد كما حدٌمة منزلٌة،  مبنى المنزل لتكوٌن

توفٌر اماكن لعب لؤلطفال و  الهدوء النفسًو  واالستجمامفر المكان الهادئ لراحة األعصاب تو  -ٌلً:

تساعد الحدابك و  مظهر جمالً وواجهة رابعة للمنازلإعطاء و  آمنة وبعٌدة عن الشوارع والحوادث

من  ؾ الجو وتحمًتلطو  الصناعً التلوثالملوثات خصوصاُ  المنزلٌة فً تنمٌة البٌبة المحٌطة من

 . التربة انجراؾالحد من سرعة ولوة الرٌاح والعواصؾ ومنع و  حرارة شمس الصٌؾ

التؤكد من فالطرق التً ٌجب اتباعها فً زراعة حدٌمة المنزل كثٌرة ومتعددة منها :                 

ت ؼٌر التربة المراد تؤسٌس الحدٌمة بها، صالحة للزراعة وعمل المناسٌب المناسبة لها، أما إذا كان

فٌذ وتنسٌك على تن ٌُساعد السٌر على ُمخّطط مفُّصلو  بتربة خصبة للزراعة استبدالهاصالحة ٌتم 

التركٌز على مبلبمة تصمٌم وتنسٌك الحدٌمة مع المساحة الكلٌّة لؤلرض و  الحدٌمة على أفضل وجه

 وجاذبٌة المظهر.مستطٌل أو مربع، لتكون حدٌمة تتسم بالبساطة  دابري، وشكل بناء المنزل، من

  

أفضل الخضروات للزراعة فً حدٌمة منزلنا ؟  زراعتها أستطٌع  الخضروات التً    فما هً            

فً مساحة صؽٌرة هً البنجر، الخٌار، الخص، الباذنجان، الجزر، الفلفل، الطماطم، الفاصولٌا، 

ٌمكنن زراعتها فً حدٌمتن السبانخ، الكوسا واألعشاب. وهنان أنواع أخرى من الخضروات التً 

 .  الصؽٌرة

 فًتكون بالري وانتظامه،  باإلضافة ؼلى ذلن إلى أن أفضل طرٌمة فً ري المزروعات هً          

فً فصل بداٌة الزراعة وفصل الصٌؾ  مٌاهلتر  ٕٔإلى  ٓٔفصل الصٌؾ ٌلزم المسطح األخضر من 

لتر ٌومٌاً، من المهم جًدا أن ٌتم توزٌع الماء توزٌعًا متساوًٌا وٌكون ذلن  7إلً  ٙوتمل تلن النسبة من

بشبكة ري تحتوي علً رشاشات ثابتة لضمان التوزٌع المتساوي وشبكات الري منها االوتوماتٌكٌة 

 زٌع المنظم للماء.وأخري ٌدوٌة ولٌس هنان فرق بٌنهم فً التو
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 7-ٕعمال  إلى هللا . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . الكفاٌة الخاصة ( أحب األٙٔنشاط ) 

ٌطرح أسبلة ذات صلة بالممروء وٌربطها بخبراته الشخصٌة لتحمٌك مزٌد من الفهم للنص  (المعٌار 

 الممروء (

ِ ْبِن َمْسعُوٍد لَالَ  بَلةُ َعلَى  )) َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ لَاَل الصَّ ٌِْه َوَسلََّم أَيُّ اْلَعَمِل أََحبُّ إِلَى َّللاَّ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ َسؤَْلُت النَّبِ

ِ لَاَل َحدَّثَنِ  ٌِْن لَاَل ثُمَّ أَيٌّ لَاَل اْلِجَهاُد فًِ َسبٌِِل َّللاَّ ْو اْستََزْدتُهُ ً بِِهنَّ َولَ َوْلتَِها لَاَل ثُمَّ أَيٌّ لَاَل بِرُّ اْلَواِلَد

 لََزاَدنًِ ((

 الفهم واالستٌعاب : -ٗ

 الكلمات الصعبة الموجودة فً الحدٌث الشرٌؾ .

 الصبلة على ولتها : أداء الصبلة فً ولتها .

 بر الوالدٌن : اإلحسان إلٌهما .

 مال أخرى محببه الى هللا لزادنً .علزادنً: لو طلبت منه أ هاستزدت

  إلى هللا فً الحدٌث الشرٌؾ ؟ما لٌمة ترتٌب أحب األعمال 

 لٌدل على أهمٌتها عند هللا عزو جل فاالهم فالمهم .

 ": َولَْو اْستََزْدتُهُ لََزاَدنًِ (( ماذا ٌعنً لول الراوي 

 لو طلبت منه أعمال أخرى محببه الى هللا لزادنً .

 الممارسة : -٘

 صٌاؼة أسبلة تساعد فً فهم الحدٌث الشرٌؾ  وذلن من مثل :

 مل محبب إلى هللا عز وجل ؟ما اهم ع

 ماذا ٌعنً الجهاد فً سبٌل هللا؟

 إلى هللا  عز وجل ؟ ةهل هذه هً كل األعمال المحبب

 فً المرتبة الثانٌة من أحب األعمال إلى هللا عز وجل ؟ نعبلم ٌدل مجًء بر الوالدٌ
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 ٖ-ٕة الخاصة /( إفشاء السبلم . الكفاٌة العامة / المراء ة والمشاهدة / الكفا3ٌٔنشاط ) 

المعٌار: ٌجري استدالال بسٌطا مع شواهد من المعلومات المتوفرة فً النص التً بنً علٌها 

 االستدالل (

 . األثر الطٌب إلفشاء السبلم فً حٌاتنا بلؽة سلٌمة 

 أنه سبب للسبلمة من الحمد وسبب لسبلمة الصدر: -ٔ

 ]ابن حبان[.« أفشوا السبلم؛ تسلموا:» لال فعن البراء رضً هللا عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ال تدخلون الجنة حتى تإمنوا، وال تإمنوا :»وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ]رواه مسلم[.« حتى تحابوا، أال أدلكم على شًء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السبلم بٌنكم

 وفً إفشابه أجر كبٌر : -ٕ

من لال: السبلم علٌكم كتبت له :»ثبت عن سهل بن حنٌؾ رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عشر حسنات، ومن لال: السبلم علٌكم ورحمة هللا كتبت له عشرون، حسنة ومن لال: السبلم علٌكم 

 ]رواه الطبرانً[.« ورحمة هللا وبركاته كتبت له ثبلثون حسنة

ن الحصٌن رضً هللا عنهمال: جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: السبلم علٌكم، فرد علٌه وعن عمران ب

ثم جاء آخر فمال: السبلم علٌكم ورحمة هللا، فرد فجلس، فمال «. عشر:»ثم جلس، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

« ] ثبلثون:»رد فجلس، فمال ثم جاء آخر فمال: السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، ف«. عشرون:»

  رواه أبو داود والترمذي[ .

 وسبب لمؽفرة الذنوب: -ٖ

 ]الطبرانً[ .« إن من موجبات المؽفرة بذَل السبلم ، وحسن الكبلم:»لمول نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص 

 هو من موجبات الجنة أٌضاً: -ٗ

ٌا أٌها الناس، أفشوا :» ٌمول ففً حدٌث عبد هللا بن سبلم رضً هللا عنه لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ]رواه الترمذي[.« السبلم ، وأطعموا الطعام ، وصلوا باللٌل والناس نٌام ؛ تدخلوا الجنة بسبلم

 . التحٌة التً شرعها هللا تعالى ورسوله لنا 

 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

 ما حكم السبلم ورده ؟ 

ة عند جمهور العلماء، وهو سنة عٌن على المنفرد، وسنة كفاٌة على فإلماء السبلم سنحكم السبلم 

 الجماعة، واألفضل السبلم من جمٌعهم لتحصٌل األجر، وأما رد السبلم ففرض باإلجماع.
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لال النووي رحمه هللا فً المجموع: وأما جواب السبلم فهو فرض باإلجماع، فإن كان السبلم على 

وإن كان على جمٌع فهو فرض كفاٌة، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ  واحد، فالجواب: فرض عٌن فً حمه،

عنهم، وسمط الحرج عن جمٌعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مإدٌن للفرض، سواء ردوا معاً أو 

متعالبٌن، فلو لم ٌجبه أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد ؼٌر الذٌن سلم علٌهم لم ٌسمط الفرض والحرج 

 عن البالٌن.

  آداب السبلم .اذكر بعض 

إفشاء السبلم : فإن هذا مما أمر به الرسول، فمد لال : " أفش السبلم، وأطعم الطعام، وصل 

 األرحام، ولم باللٌل والناس نٌام، تدخل الجنة بسبلم "

: أن ٌبدأ المرء من لمٌه بالسبلم : فإن هذا من حك المسلم على اخٌه المسلم، كما لال : "  ٕ

 ست : إذا لمٌته فسلم علٌه....". حك المسلم على المسلم

: الحرص على استعمال تحٌة اإلسبلم : وهً التحٌة التً شرعها هللا لعباده، والتً تعد  ٖ

شعارا للمسلمٌن، وهً تحٌة المبلبكة، وتحٌة أهل الجنة، وهً لول : السبلم علٌكم ورحمة هللا 

روح عطس، فمال : الحمد هلل. فحمد وبركاته، فإن النبً لال : " لما خلك هللا آدم، ونفخ فٌه ال

 –إلى مؤل منهم جلوس  –هللا بإذنه، فمال له ربه : ٌرحمن هللا ٌاآدم ! اذهب إلى أولبن المبلبكة 

فمل : السبلم علٌكم. لالوا : وعلٌكم السبلم ورحمة هللا. ثم رجع إلى ربه. فمال : إن هذه تحٌتن 

 وتحٌة بنٌن بٌنهم....".

السبلم كامبل : فإن ذلن أعظم لؤلجر، وأكمل وأحسن، ولد جاء رجل إلى : الحرص على إلماء  ٗ

النبً فمال : السبلم علٌكم. فمال النبً : " عشر ". وجاء آخر فمال السبلم علٌكم ورحمة هللا. 

فمال النبً : " عشرون ". وجاء ثالث فمال السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته. فمال النبً : " 

 ن الحسنات، فكلما كان السبلم أكمل كلما كان األجر أعظم.ثبلثون " ٌمصد بذل

: وجوب رد السبلم لمن ألمً : فٌجب على اإلنسان إذا ألمً أن ٌرد السبلم، لال : " حك  ٘

المسلم على المسلم خمس : رد السبلم، وعٌادة المرٌض، وإتباع الجنابز، وإجابة الدعوة، 

ٌن أن ٌرد أحدهم لموله : " ٌجزئ عن وتشمٌت العاطس " وٌجزئ عن الجماعة الجالس

 الجماعة إذا مروا أن ٌسلم أحدهم، وٌجزئ عن الجلوس أن ٌرد أحدهم ".

: رد التحٌة بؤحسن منها أو ردها : وذلن لمول المرآن } وإذا حٌٌتم بتحٌة فحٌوا بؤحسن منها  ٙ

 .3ٙأو ردوها {النساء : 

السبلم ٌا فبلن. بل ٌمول : السبلم علٌن... فإن : اجتناب تحٌة الموتى : وهً أن ٌمال : علٌن  7

النبً أتاه رجل فمال له : علٌن السبلم ٌا رسول اإلسبلم ! فمال له النبً : " ال تمل : علٌن 

 السبلم. فإن علٌن السبلم تحٌة الموتى "

: عدم التشبه بؽٌر المسلمٌن فً تحٌتهم : سواء كان التشبه بهم فً حركاتهم، أوفً  3

فإن مشابهتهم محرمة. ولد نهى عنها النبً حٌث لال : " لٌس منا من تشبه بؽٌرنا، ال  ألفاظهم،

 تشبهوا بالٌهود وال بالنصارى.
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: رد تحٌة ؼٌر المسلم بمول : وعلٌكم : فإن نفرا من الٌهود مروا بالنبً فمالوا له : السام  9

كم أحدهم فإنما ٌمول : السام علٌن. فمال لهم : " وعلٌكم..." ولال : " إن الٌهود إذا سلم علٌ

 علٌكم. فمولوا : وعلٌكم ".

: ٌبدأ الصؽٌر والملٌل والراكب بالسبلم : وهذا كله مما أرشدت إلٌه األحادٌث النبوٌة  ٓٔ

الصحٌحة فً هذا الباب، فإذا تمابل رجل مع أكثر من رجل سلم علٌهم. أو مجموعة مع مجموعة 

ٌبدإا بالسبلم. وإذا تمابل صؽٌر مع كبٌر ٌبدأ الصؽٌر أكبر منهم فعلى المجموعة األلل أن 

بالسبلم. وإذا تمابل راكب مع ماش ٌبدأ الراكب بالسبلم، وٌبدأ الماشً بالسبلم على المابم، 

والمابم ٌسلم على الماعد، وراكب السٌارة أو الدراجة ٌبدأ بالسبلم على الماشً أو الماعد، وكل 

" لٌسلم الراكب على الراجل، ولٌسلم الراجل على الماعد،  ذلن لد أمر به النبً، حٌث لال :

ولٌسلم األلل على األكثر، فمن أجاب السبلم فهو له ،ومن لم ٌجب فبل شًء علٌه " ولال : " 

ٌسلم الصؽٌر على الكبٌر، والمار على الماعد ن والملٌل على الكثٌر " وإذا مر رجل كبٌر بعدد 

فً األدب إن شاء هللا، وكذلن إذا كان الراكب كبٌرا والماشً من الصبٌان سلم علبهم كما سٌؤتً 

صؽٌرا سلم الراكب على الماشً. وإذا كان الماشً كبٌرا والماعد صؽٌرا سلم الماشً على 

 الماعد.

: السبلم عند مفارلة المجلس والخروج منه : وبض الناس ٌؽفل عن هذا األدب، فإذا دخل  ٔٔ

فإنه ال ٌسلم، وهذا خبلؾ السنة، فإن النبً لال : " إذا انتهى المجلس سلم، ثم إذا خرج لحاجة 

أحدكم إلى المجلس فلٌسلم، فإذا أراد أن ٌموم فلٌسلم، فلٌست األولى بؤحك من اآلخرة " وهكذا 

من باب أولى أن ٌعٌد السبلم إذا عاد إلى المجلس ثانٌة وإفشاء السبلم ٌزٌد المحبة كما سبك. 

 من أنه ٌنمصها، فٌنبؽً عدم إهمال هذا األمر.خبلفا لما ٌزعمه الجهال 

: التصافح مع السبلم عند التمابل : وهذا من آداب السبلم التً ندب إلٌها اإلسبلم، فإذا لمً  ٕٔ

المإمن أخاه المإمن فٌنبؽً له إضافة على السبلم أن ٌؤخذ بٌده، وٌصافحه، فإن فعل هذا فله 

لمٌن، ولد لال : " ما من مسلمٌن ٌلتمٌان اجر كبٌر، وهو مما ٌموي المودة بٌن المس

فٌتصافحان، إال ؼفر لهما لبل أن ٌفترلا " ولال : " إن المإمن إذا لمً المإمن فسلم علٌه، 

 وأخذ بٌده فصافحه، تناثرت خطاٌاهما كما ٌتناثر ورق الشجر "

من الناس،  : إعادة السبلم إذا حال حابل بٌن الشخصٌن : وهذه سنة عظٌمة، ال ٌفعلها كثٌر ٖٔ

وهً إنه لو كان شخصان ٌمشٌان، ثم افترلا حول جدار، أو شجرة، أو عمود، أو ؼٌره، ثم 

التمٌا بعد أن ٌجتازا الحابل، فٌنبؽً لهما أن ٌتبادال السبلم ثانٌة، ولد لال : " إذا اصطحب 

وا رجبلن مسلمان، فحال بٌنهما شجر أو حجر، أو مدر، فلٌسلم أحدهما على اآلخر، وٌتبادل

 السبلم ".

: إذا دخل المسجد ال ٌسلم حتى ٌصلً تحٌة المسجد : فإذا دخل المسجد، وفٌه ناس، فإنه ال  ٗٔ

ٍَ كما ٌستفاد من حدٌث الرجل الذي صلى ركعتٌن، ثم  ٌسلم علٌهم حتى ٌصلً تحٌة المسجد أوالَ

 أتى النبً فسلم علٌه.

ل إنسان عن شًء، أو بتكلٌمه إال بعد : السبلم لبل السإال والكبلم : فبل ٌبدأ الشخص بسإا ٘ٔ

 أن ٌسلم أوالَ، لموله : " السبلم لبل الكبلم ".

WWW.KweduFiles.Com



 

66 
 

  

: إعادة السبلم ثبلثا، خصوصا إذا لم ٌسمع : فإن النبً : " كان إذا سلم سلم ثبلثا، وإذا  ٙٔ

 تكلم بكلمة أعادها ثبلثا " وال سٌما إذا سلم الشخص على آخر بعٌد عنه ال ٌسمعه.

لصوت بالسبلم إذا دخل على نابمٌن : فإن النبً كان ٌفعل ذلن، حتى ٌسمع : خفض ا 7ٔ

المستٌمظٌن، وال ٌزعج النابمٌن، فجاء أنه : " كان ٌدخل من اللٌل، فٌسلم تسلٌما ال ٌولظ 

 النابم، وٌسمع الٌمظان ".

 . علل أوصى الرسول الكرٌم بإفشاء السبلم 

 .بٌن الناس والمودة  لنشر المحبة 

 ٌة كرٌمة من النص على المعنى التالً :أستدل بآ 

 " ٌدعو هللا المسلمٌن إلفشاء السبلم " 

ِ ُمبَاَرَكةً َطٌِّبَةً لال تعالى : "  ْن ِعنِد َّللاَّ  ". فَِإَذا َدَخْلتُم بٌُُوتًا فََسلُِّموا َعلَٰى أَنفُِسُكْم تَِحٌَّةً ّمِ

 الممارسة : -٘

 أستدل على المعنى الممصود فً النص السابك.

 السبلم ٌعم أمة اإلسبلم فضل 

) السبلم تحٌة أهل الجنة ومن أعظم أسباب البركة ، وهو نشر المودة والمحبة بٌن الناس ، فهو كلمة 

 طٌبة ، ال تضٌٌع ثوابها (

  إفشاء السبلم هو مفتاح الملوب 

سبالا لهذا ) إذا أردت أن تفتح لن للوب العباد فسلم علٌهم إذا  لمٌتهم ، وابتسم فً وجوههم ، وكن 

 الخٌر ٌزرع هللا محبتن فً للوب الناس ( .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  7-ٕ: المراءة والمشاهدة . المعٌار :  . الكفاٌة العامةٕ٘ٔ ( حاتم األصم  صـــــٕٓنشاط رلم )

 االستجابة شخصٌا لمجموعة نصوص من خبلل طرح األسبلة والربط والتموٌم ( 

 -عناصر المصة : 

 الحل . -ٙالمشكلة "العمدة ".  -٘األحداث .  -ٗالشخصٌات .  -ٖالمكان .  -ٕالزمان .    

 ترتٌب لصة حاتم األصم حسب عناصر المصة      أعبله :.

 (  . خراسان فً الهجري الثالث المرن فً)  ومكانها المصة زمن •
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 ( . األمٌر ، الصؽرى ابنته ، أبناإه ، زوجته ، األصم حاتم)  المصة شخصٌات •

 حزنه بسبب تصرٌحه ، ممدرته عدم على وحزنه الحج فً األصم حاتم رؼبة)  المصة أحداث •

 رحلة فً حاشٌته عن األمٌر ،انمطاع للحج انطبلله ، للحج سفره على أهله موافمة ، الصؽرى البنته

 الذهاب فً( حاتم بنفمة المافلة أمٌر ،وتكفل حاتم أهل أزمة انفراج ، حاتم لبٌت ولجوإه         الصٌد

 ( أهله إلى العودة فرحة ،    الحج من واإلٌاب

 رؼبة حاتم األصم فً الحج وحزنه على عدم ممدرته.  (  العمدة)  المشكلة •

  ( العطاء لهم أجزل حٌث ، مستسمٌا علٌهم األمٌر لدوم و هللا على التوكل حسن)   الحل •

 )   طرح بعض األسبلة حول النص لتحمٌك مزٌد من فهمه واستٌعابه  وذلن من مثل(  :

 فٌم تحدث حاتم مع أصدلابه ؟        تحدث معهم عن الحج فداخل الشوق للبه . -ٔ

 طلب منهم أن ٌسمحوا له بالذهاب إلى الحج .           ماذا طلب حاتم من أوالده ؟ -ٕ

 ما رد فعلهم ؟              رفضوا ؛ ألنهم ال ٌملكون شٌبا  فهم فمراء جدا ما عدا ابنته الصؽٌرة . -ٖ

 من لابل هذه العبارة "دعوة ٌذهب حٌث شاء ، فإنه مناول الرزق ، ولٌس برزاق " األبنة الصؽٌرة  -ٗ

 اتم األصم ، ماذا كنت سؤفعل ؟أضع نفسً مكان أوالد ح -٘

 سؤفعل مثل ما فعلت البنت الصؽٌرة ؛ ألن من ٌتوكل على هللا فهو حسبه .
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 المعٌار/  ٕ-ٖ( تفولً سر سعادتً / الكفاٌة العامة / الكتابة . الكفاٌة الخاصة : ٕٔنشاط )

  ٌستخدم   المعٌنات التمنٌة  والبصرٌة فً عروضه المكتوبة (

 

 

 الممارسة : 

 اٌزٛوً ػٍٝ هللا : -1ومن أهم أسباب النجاح والتفوق التفوق والنجاح سبٌبلن إلسعاد اإلنسان ،   

فؼٕذِب ٔشغت ثبٌم١بَ ثؼًّ أٞ شٟء، أٚ اٌزخط١ظ ألِش ِب، ال ثذ أْ ٔزٛوً ػٍٝ هللا ػض ٚجً، ثزس١ٍُ   

 ػض ٚجً ٚوزٌه رم٠ٛخ اٌشاثطخ ثبهلل األِش هلل ٚلجٛي إٌزبئج و١فّب وبٔذ، ٚال ثذ ِٓ إخالص ا١ٌٕخ هلل

 ٚدسٓ طبػزٗ ثبرجبع أٚاِشٖ ٚاجزٕبة ٔٛا١٘ٗ ٚػجبدرٗ أدسٓ ػجبدح، فبٌزٛف١ك ٘ٛ ِٓ ػٕذ هللا ػض ٚجً.

ٌّب ٌٙب ِٓ رؤث١ش لٛٞ ػٍٝ  ثبٟٔ أسجبة إٌجبح ٘ٛ اخز١بس دٚافغ ل٠ٛخ،  اٌذٚافغ :ِٚٓ األسجبة أ٠ضب 

اإلٔسبْ. ٠ّىٓ اٌمٛي ثؤٔٙب رٍه اٌمٛح اٌزٟ رجؼٍه رفؼً اٌّسزذ١ً ِٓ أجً اٌٛطٛي إٌٝ أ٘ذافه ٚرذم١ك 

 ٌزٕبضًِآسثه. ِثبي ػٍٝ رٌه : ػٕذِب ٠ٙذد د١بره خطش ِب، فئٔٗ فٟ رٍه اٌٍذظخ ٠زٌٛذ ٌذ٠ه دافغ لٛٞ 

ػٓ اٌخطش. أٚ لذ ٠ىْٛ اٌذافغ ٘ٛ اٌفمش اٌزٞ ٠جؼٍه رؼًّ ٚرىذ  ٚاالثزؼبدجً اٌجمبء ػٍٝ ل١ض اٌذ١بح ِٓ أ

ألجً رذس١ٓ اٌٛضغ اٌّبٌٟ، أٚ اٌذفبع ػٓ شخض ِظٍَٛ. ٌزٌه فزخ١ً دافغ لٛٞ أِش ٘بَ ٚسجت سئ١سٟ 

ِؼشفزه رىْٛ دسجخ  اٌّٙبسح : ٟٚ٘ ِزؼٍمخ ثبٌّؼشفخ، فجمذس، ِٚٓ اٌسجبة أ٠ضب  ٔذٛ إٌجبحٚأُ٘ خطٛح 

ِٙبسره فٟ فؼً اٌشٟء، ٚاٌّٙبسح ٟ٘ اٌمذسح اٌزٟ رّىٕه ِٓ ِؼشفخ اٌطشق ٚاألسب١ٌت ٌؼًّ أِش ِب 

ٚثؤفضً طش٠مخ ِّىٕخ. ٠ّٚىٓ ر١ّٕخ ٘زٖ اٌّٙبسح ِٓ خالي اٌزؼٍُ ٚاوزسبة أفىبس ِٚؼبسف جذ٠ذح فٟ 

ٚاٌزخط١ظ ٠زطٍت أْ   زشار١ج١بد اٌزخط١ظ ٚٚضغ االسٚا٠ضب  ا١ٌّذاْ اٌزٞ رش٠ذ أْ رجشع ف١ٗ ٚرز١ّض.

ٚاٌّثبثشح، فؼٕذ ٚضغ خطخ ػ١ٍه أْ رٍزضَ ثّب جبء  االٌزضاَرزٛفش ف١ٕب ِجّٛػخ ِٓ األِٛس، ِٓ أّ٘ٙب 

ثً ٠جت فٟ دبٌخ اٌفشً  االسزسالَف١ٙب ٚال رؤجً أٞ ػًّ، ٚوزٌه اٌمذسح ػٍٝ اٌظجش ٚاٌزذًّ ٚػذَ 

 . إدسان ٔمظ اٌضؼف ٚرظذ١ذٙب

أْ إٌجبح ٌٗ أثش ط١ت ػٍٝ اإلٔسبْ ٠جؼٍٗ ِذجٛثب ث١ٓ إٌبط ، ٠ٚشؼش ثبٌفخش ٚاالػزضاص ثبإلضبفخ إٌٝ     

 ثٕفسٗ ؛ ألٔٗ دمك ِض٠ذا ِٓ إٌجبح .
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