
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/7

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/73                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 المتوسط ولاألللصف 
 الفصل الدراسي األول

 
 

 إعداد /
 مؤسسة التحاضري احلديثة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
أن اقرر م ل ررم اررها المترر  المااارررا طببي برري ال رر     مؤسسررا الاحيرررير الح ي ررايسررر            

اصيل المعلاما ب ريقا مبس ا امماعرا للمري أبر  اهلك لإلستيم في زيي ة الاحصيل ال راسي اا
 .ال يغبي لن ال اي  الم رسي .

 
 الخيص مميا الماا    

 مقررات (  -مااس   -)ابا ا ي 
 

 : مي اافر للمعلمين االمعلميت
 

 إ خيل احرير المساقبل للى الباابا . 

 .الف ش الشيمل لرييض اط فيل 

 .احرير المبظاما الماح ة 

  حفيظالا –المقررات 

  ايميل -سي  ي  – بيلا 

 
 

مبي ال بعلير م  إأا اع اه أح  غالملخص بسأل م بيهلل العلي العظيم بأن ال ابيعاا اها 
 .لخيصالا ياماافقابي  اأن ال ابشراه للى صفحيت االباربت. اهلك حفظيً لحقاقبي ف

  ا ل محااييا .الالخيص ال بحل ل م بيا اها 
  إها لم ا فا  مب .الالخيص ال بحل ل م االسافي ة من اها 
  ي.ن للمباال بحل لتم  مب  ب االالخيص ال بحل للم ابيت أا اطشخيص بيا اها 
 قال  اعيلى اه ر: 

َ يَْمعَْل لَ ُ َمْخَرميً  ))    (( ُث ال يَْحاَِس ُ ْن َحيْ مِ  َايَْرُزْق ُ  َاَمْن يَاَِّق َّللاَّ

=================================== 

 للشراء ال ارابيآ للي الراب 
www.mta.sa/c 

  اا االاصيل
0555107025 
0558396004  
0558396006 

http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 القيم اإلسالمية : األولى الوحدة
 

،  َجَحاا ياا المرحِاِا اَداَداِ اِا وانااق  للاِ الصاِ  ا و ِ ِزياٌد وأحمُد َصِديقان منذُ الصغِر، نَ  ِِ ََ أحماُد للاِ االماوسا شااا
 .صديِقه زياٍد يأراَد زيارتَه.

 
لقاه أماه ذكر هللا قصا موسِ عِ ه الس م يا عدة مواضع من القرآن الكريم لكنه دسطها يا سورة القصص منذ ان أ

أن هرب من دطش يرعون ماوجهاا نحاو مادين جناوب يِساط ن ح اك َ مِان لنرعاون هناام يوجاد قوماا  يا ال م للِ
 يسقون مواش هم يقو  هللا تعالِ: 

ِْقَاء َمْديََن قَاَ  َعَسِ َرد ِا أن تْهِديَنِا َسَواء السَّبِ ِل } هَ تِ ا تََوجَّ اوَ { 22َولَمَّ ا َوَرَد َماء َمْديََن َوَجاَد َعَِْ اِه أُمَّ اَن لَمَّ ِِ ااً م ِ لنَّاا
ََ نَ  { 23َعااء َوأَدُونَاا َشاْ ٌك َكبِ اٌر }ِ يُْصاِدَر الر ِ ْساِقا َحاَّايَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأتَْ ِن تَذُوَداِن قَاَ  َما َخْطبُُكَما قَالَاَا 

ِ لِن ِا ِلَما أَنَزلْ  ل ِ يَقَاَ  َرب  تْهُ لِْحَداُهَما تَْمِشاا َعَِاِ اْسااِْح َاء { يََجاء24ِق ٌر }يَ ْن َخْ ٍر َت لِلَاَّ مِ يََسقَِ لَُهَما ثُمَّ تََولَِّ لِلَِ الظ ِ
ا َجاءهُ َوقَصَّ  ََ َِْ ِه الْ عَ قَالَْت لِنَّ أَدِا يَْدُعوَم ِل َْجِزيََن أَْجَر َما َسقَْ َت لَنَا يََِمَّ االِ تَ قََصَص قَاَ   ِم َن َخْ  نََجْوَت ِمَن اْلقَاْوِم الظَّ

أُِريُد أَْن أُنِكَحَن لِْحَدى اْدنَاَااَّ  قَاَ  لِن ِا{ 26ُن }اْ َِم   { قَالَْت لِْحَداُهَما يَا أَدَِت اْساَأِْجْرهُ لِنَّ َخْ َر َمِن اْساَأَْجْرَت اْلقَِوي  25}
ُ ِمانَ أَْن أَُشاََّّ َعَِ  ا أُِريادُ َماَهاتَْ ِن َعَِِ أَن تَأُْجَرنِا ثََمانَِا ِحَججٍ يَِإْن أَتَْمْمَت َعْشًرا يَِماْن ِعناِدَم وَ   ْ اَن َسااَِجُدنِا لِن َشااء  َّ

اِلِح َن } ُ َعَِِ َما نَ َواَن َعَِاَّ وَ { قَاَ  ذَِلَن دَْ نِا َودَْ نََن أَيََّما اْ ََجَِْ ِن قََضْ ُت يََ  ُعدْ 27الصَّ  .{28قُوُ  َوِك ٌل } َّ
 معناها الكِما معناها الكِما

 سنا  جا  ح ذهب لِوت
 يريضا الحج  ِحجا  درهان  ُحجا 

ناع ن مان نناع عان ماكمن كرداا مان كارب الادن ا عن أدا هريرة رضا هللا عنه عن النبا صِِ هللا عِ ه وسِم قا  )
 (هللا عنه  كردامن كرب  يوم الق اما ومن يسر عِِ معسر يسر هللا عِ ه يا الدن ا واآلخرة

نَا ن ا ساِس ا ِن المرغوبِ  النشاط، الويااء، ، اإلنجازُ : الصناِت النرع اِ و .ا ج ِر، وهما القوةُ وا ماناُ   توايُرهما ياالص ِ
 اإلخ ص.

 اساندت من اآليات:
  ،الاناصح د ن المسِم ن 
 .رد  اإلحساِن داإلحساِن 

 .الوياُء دالعهوِد 

 .الح اُء زيناُ المرأِة المسِمِا 

 .مساعدةُ اآلخرين 

 عالِ يا الِمحِن.دعاُء هللاِ سبحانَه وت 

 .ُأولِ صناِت ا ج ِر القوةُ وا مانا 
 

 
 ا سماء تنقسم للِ قسم ن: مذكر ومكنك

 (هذاـ )هو: ما يصح أن تشار لل ه د المذكري
 :  ما د  عِِ ذكر من لنسان أو ح وانالمذكر الحق قا

 هذا أسد –هذا أب  – هذا موسِ –هذا رجل       
 

 الناِ أو الح وان ويعامُل يا الِنِظ معامِاَ الذكِر ِمَن  ما ل ع له أُنثِ،:  المذكر المجازي 
 هذا خ ر – هذا ماء –هذا ظل 

 (هذه ـ )هو: ما يصح أن تشار لل ه د المكنك
 هذه ياطما –هذه امرأة 

 ع مات الاأن ك: 
 ( هذه ياطماالااء المردوطا مثل) 
  : ( ل ِِ )أل  الاأن ك المقصورة مثل 
  ( : ش ماءأل  اتأن ك الممدودة مثل ) 

 :  ما د  عِِ أنثِ  من لنسان أو ح وان المكنك  الحق قا

 المه ر ا المؤبثال راس اللغايا  -3

 بص االب  ق )قبس من القرآن ال ريم(

 مدَخُل الَوحدِة 

http://www.mta.sa/c
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 المكنك الحق قا قسمان :
 ل ِِ -ش ماء  –ياطما : )تظهر ده ع مات الاأن ك( مكنك لنظا 
  :مريم -زينب  –هند مكنك معنوي 

 

 .:  ما د  عِِ أنثِ  َ تِد وَ تب ضالمكنك المجازي
 هذِه داٌر نظ ناٌ  - أشرقِت الشمعُ 

 قسمان : المجازيالمكنك 
  :هذه أما –هذه مدينا مكنك لنظا 
  :هذه نار -هذه ع ن  مكنك معنوي 

 

 
 وله عدة ص غ: ا مر هو طِب وقوع النعل من الناعل المخاطب

 يعل ا مر  

o  َيَاْخُرْج لِن ِا لََن ِمَن النَّاِصِح ن . 

o .اْساَأِْجْرهُ لنَّ خ َر من اساأجرَت القوي  ا م ُن 

o .نِا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِم َن  نَج ِ
 النعل المضارع المقارن د م ا مر الجازما  

أسِوُب 
المضارُع المبدوُء دااِء  ص غاُه ا مر

 المضارعاِ 
تحويُل المضارعِ للِ 
 ص غاُه أسِوِب ا مرِ 

يعُل  اساَأِْجرْ 
 أمرٍ 

 لـ + تَساَأِْجُر  ساَأِْجرُ تَ 
 ِلاَساأِْجرْ  ←

  النعُل المضارُع المقارنُ 
 دـ )َِم ا مِر الجازمِا(

يعُل  اخرجْ 
 أمرٍ 

 لـ + تخرجُ  تخرجُ 

 لاخرجْ ←  
 النعُل المضارُع المقارنُ 

 دـ )َِم ا مِر الجازمِا( 
 طِبا سِوُب الُِغَوي  الذي يبدأُ دنعِل أمِر يُسَمِ أسِوَب 

 
اا َجااءهُ َوقَاصَّ لَ ْجاَر َماا َساقَْ َت  َْجِزيَاَن أَ قَالَاْت لِنَّ أَدِاا يَاْدُعوَم لِ  َعَِاِ اْسااِْح َاء يََجاءتْهُ لِْحَداُهَما تَْمِشااقا  تعالِ:  نَاا يََِمَّ

ََ تََخْ  نََجْوَت ِمنَ  اْلقََصصَ  َعَِْ هِ   .{25الظَّاِلِم َن } اْلقَْومِ  قَاَ  
 همزة الوصل ها: همزة ينطَّ دها عند اداداء الك م وَ ينطَّ دها عند وصِه دما قبِه 
 همزةُ الوصِل ها الاا: تُثبُت يا  أوِ  الك ِم وتُحذف حالاَ وصِل الك ِم دعِضه دبعِض.

 
 مواضع همزة الوصل 

 ( خرجأُ ) أو  أمر النعل الث ثا  -1

 (اِامر) أو  أمر النعل الخماسا وأو  ماض ه -2

 (اساأجر)أو  أمر النعل السداسا وأو  ماض ه  -3

 (اسائجار –اساح اء  –اِامار ) مصادر ا يعا  الخماس ا والسداس ا  -4

 يا ا سماء السماع ا الاال ا: -5

 ايم هللا –اسم  –اثناان  –اثنان  –امرأة  –امرؤ  –ادنا  –ادن 
 

 رسم امزة الاصل : الرسم اإلم  ي -4

 : اطمراطسلاُ  اللُغَاي  

http://www.mta.sa/c
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  ِِ  النسكِ:مم زاِت خ

 .الجماُ  والوضوُح 

 .سهٌل يا الكاادِا 

 .يجمُع د ن الرصانِا والبساطِا 

 توج هاٍت ونصاَِح أثناَء الكاادِا:

 الازاَم الَجِسِا الصح حاَ يا أثناَء الكاادِا.●

 سم وجعَِها ماِِاً للِ ال ساِر قِ  ً. 30لدعاَد الورقِا عْن الع ِن ●

 دح ُك تكوُن اإلضاءةُ من ال ساِر وللِ الخِِ  قِ  ً. الكااداَ يا مكاٍن لضاءتُهُ ج دةٌ ●

 وضَع القِِم د ن السبادِا واإلدهاِم مسانداً عِِ الوسطِ. ●

 تجنَب القبِض دشدٍة عِِ القِِم، واَداعاِد عن مقدماِه لئ  تاِوَث ا صادُع. ●

ِِ القِِم دشدٍة عِِ الورقِا. ●  .تجنَب ضغ
ِ  النسك ِ  الرقعا خ  خ

 عمودي طويٌل ماٌِل نحَو ال م ِن.خِ  

 

ِ  عمودي طويٌل ماٌِل .نحَو ال م ِن قِ  ً   خ

 
ٌِ للِ ا سنِل مع اتجاِه عقارِب الساعِا أو عكسِ  ِ  مقو  .هاخ

 

ٌِ للِ ا سنِل مع اتجاِه عقارِب الساعِا أو عكسِ   ها.خِ  مقو

 
ِ  أيقا  خ

 

ِ  أيقا  خ

 

  
 

 رسم امزة الاصل( –بص االب  ق )الرسم اإلم  ي 

http://www.mta.sa/c
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احق اَّ ل لقد تغ رت الظروف وا حوا  وما كان يا زمن َ يصاِح آلخار نحان دحاجاا للاِ الحرياا والشاجاعا ا دد اا   -

 آمالنا دطرَ شاِ  

 نعم المجامع تغ ر ولكن الح اء جوهره  َ يصدأ يصدر عنه كل يض ِا أو خ ر........ -2
 ار:أشكا  الحو

  اجد - سكا  وجواب - مناقشا – ندوة مناوحا
 :الخصاَِص النن اَ لمهارِة الحوارِ 

 ياناوُ  الحواُر موضوعاً واحداً ذا هدٍف محدٍد.  -1

عِ ا سال ِب.-2  لغاُ الحواِر تاسُم دالدقِا والوضوحِ وقصِر العباراِت وتنو 

 ا.أسِوُب الحواِر مانوٌع د ن اَسانهاِم والاعجِب والنه-3

 الاسِسُل المنطقا  لمجري الحديِك ،وعدُم اَناقاِ  المناجِئ للِ موضوعٍ آخٍر. -4

 اساخداُم وساِِل الاأث ِر يا أسِوِب الحواِر يَزيُد الحواَر ح وياً وجماًَ. -5

عناصر القصا

المكاُن  اطشخيصُ 

موَسِ

الش كُ 

البناان

ماُء َمْديَن 

سِسِاٌ من الزماُن  
ا حداِث الجزِ ِا 
: المرِ ِا، منها 

عِ ه  موسِ خروجُ 
من مصرَ  الس م

عِ ه موسِ  اُ سق
لِبناتِ الس م 

 الش كِ  اسائجارُ 
عِ ه الس م لموسِ

العقدةُ 

الحل  

 
  ِاِ ثم تادرُج يا الحِل  للِ النهاي العقدةُ ها الاا تاشادُن عندها ا حداِث حاِ تصَل للِ الذروة. 

 وهو السبب المحرم لبق ا ا حداث  دوُر عقدةُ القصِا حوَ  طريقِا لرساِ  الطعاِم لهُ ت. 

 .أدواراً يا ا حداِث َِ  الشخص اُ المخان اُ: ها الاا َوَرَد ذكُرها يا النص ِ دوَن أْن تمار

  ِدالشخص اِت الرِ سِا ي ها وا حداث ُِ  .والعقدةِ  نهاياُ القصِا ترتب

 رات الحاار(يبص االب  ق الاااصل اللغاي )مت

http://www.mta.sa/c
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 أقسام اَسم من ح ك مدلوله  

 نكرة: وهو ما د  عِِ شاء أو شخص غ ر مع ن  -1

 معريا: وهو ما د  عِِ شاء أو شخص مع ن  -2

 أنواع المعارف 

 المضاف داإلضايا –المعرف دأ   –اَسم الموصو    -الضم ر –اسم اإلشارة  –العِم 
 

 )الب رة االمعرفا(   ال رس اللغاي

 (بص ال لم    )اطخاة مااصفيت  اما لبيت 

http://www.mta.sa/c
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 الجمِا ا ساس ا تاكون من 

 (العِم نور خبر      مثل : )+مبادا : جمِا اسم ا تاكون من  -1
 ( ياز المجد يعل + ياعل     مثل: ) : جمِا يعِ ا تاكون من -2

 
 : اَسم الوارد يا ددايا الجمل يسمِ مبادأ هو  المبادأ 

 عنِ مع المبادأ أو يحكم عِ ه الِنظ الذي يام مهو   تعري  الخبر 

 :ما يد  عِِ واحد مذكرا كان أو مكنثا وع ما لعراده الضما يا حالا الريع هو  اَسم المنرد 

 ِما يد  عِِ اثن ن أو اثنا ن وع ما اعراده ا ل  ريعا وها غ ر أصِ ا   :اَسم المثن 

  او ريعاا وهاا ون أو ياء ونون وع ما لعراده الوما يد  عِِ أكثر من اثن ن دزيادة واو ون :جمع المذكر السالم
 غ ر أصِ ا 

 هو الجمع الذي تغ رت صورة منرده وع ما لعراده الضما ريعا وها أصِ ا   :جمع الاكس ر 

  يعاا وهاا رما يد  عِِ أكثر من اثنا ن دزيادة أل  وتاء وع ماا لعراداه الضاما الظااهرة  :جمع المكنك السالم
 ع ما أصِ ا 

 حمو( تعرب دالواو ريعا وها ع ما غ ر أصِ ا –أخو يو _ ذو  –العرد ا أسماء مثل )أدو  يا الِغا 

 

 
 يا من له ا خ َ ما تهوى الع         منها وما ياعشَّ الكبراء

 زانان يا الخَِّ العظ م شماِل      يغرى دهن ويولع الكرماء

 َ لم     يعريه أهل الصدَ وا مناءدسوى ا مانا يا الصبا والصد

 يإذا عنوت يقادر ومقدر            َ يساه ن دعنوم الجه ء
 

   معبيه ال لما معبياي ال لما
 بغير بساى  الماق م في السن ال براء
 بيقا ش ي ة امبيء   الصغر االح اث الصبي

 تدور أد ات النص حو   المضمون الاالا: 

 الص ة والس م رحما الرسو  عِ ه  0أ

 شماِل الرسو  عِ ه الص ة والس م وأخ قه  -ب

 شماِل صحادا الرسو  عِ ه الص ة والس م وأخ قهم  -ج

 .غزوات الرسو  عِ ه الص ة والس م   -د
  

 )البص الشعري(  من أخ ق الببي

 )المبا أ االخبر( ال رس اللغاي
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 األعالم :الوحدة الثانية 
 

 ك   يكوُن اإلنساُن عَِماً؟ -1

 ناِ.الاَّواصُل مع ال 

 .العُِم وا دُب واَجاهاد 

 .اَط ِ ُع عِِ كل ِ ما هو جديد 

 اَسم: ي صل دن عبد العزيز

 المجا : أحُد مِوِم الممِكِا العرد َِّا الس عوديا
 اَسم: أحمد دْيدات

 المجا : الدعوةُ للِ هللا  
 اَسم: محمد حسن يقا

 المجا : الشعر والنَّقد 
 اَسم: أحمد زويل

 الك م اءالمجا :  
د عا  اَسم: عبد هللا الرَّ

 المجا : جراحا ا طنا  
 سِمان دن عبد العزيز عبدالرحمن آ  سعوداَسم: 

 هـ1436منذ  المجا : أحُد مِوِم الس عوديا 
 هـ 1935/1354ولد دالرياض عام 

 

 
ث ثاا  ودادأ دعوتاه دعاد سان ا ردعا ن وأخاذ يادعو ويجاهادعاش رساو  هللا صاِِ هللا عِ اه وساِم ث ثاا وساا ن عاماا 

هورا شاوعشرين سنا لِقضاء عِِ الوثن ا ولنشر تعال م اَس م الااا يناز  دهاا الاوحا عِ اه يكانات سااعات عماره 
 وأصبحت شهوره أعواما وأضحت أعوامه أج اَ وداتت دعوته حقا 

ة البشاريا من أجل الدعوة الااا ماا تازا  ناورا مضا ئا لح اا ظل الرسو   عِ ه الص ة والس م مجاهدا دِسانه وس نه
  ا واآلخارةوعِم أصحاده وأتباعه أمور الدين وأددهام دا يعاا  وا قاوا  والقادوة الحسانا  وأرشادهم للاِ صا ح الادن

ج اوش ول ع الرسو  صِِ هللا عِ ه وسِم مرشدا ومعِماا يحسب دل كان قاِدا أصحاده للِ سااحات الاوغِ يانظم ال
عااداء يصادر ا واماار لِقِاادة ويحاثهم عِااِ الجهاااد والصابر وقااد أصاابح ماددرا لِخطااِ الحرد ااا الااا ياقاات تصااور ا و

 يأمسِ الناح عظ ما ودشره هللا دقوله )لذا جاء نصر هللا والناح( 

ر  مان البشا حاداأأما صناته يقد كان صِِ هللا عِ ه وسِم ينطَّ يا أحاديثه دالحكم وجوامع الكِم الااا لام يسابقه لل هاا 
ِم  عِ ه وسايكان دذلن مرد ا ومكددا وواعظا ومرشدا ودش را ونذيرا وخط با ولماما وأدا دارا وكامن أخوته صِِ هللا
 ...............صدقا وق ادتهحكما وقضاؤه عدَ ولذا دخل منزله عِم نساءه وأحسن عشرتهن...........................

 معبياي ال لما معبياي ال لما
 أارمر أف لبي ة اطصبيم لا بياا

 الحر  الاغى الحرارة الش ي ة حمرة

 

 
 جمع  –مثنِ  –اَسم ينقسم من ح ك دَلاه العدديا  للِ: منرد 

 اسم د  عِِ واحد أو واحدة مذكرا كان أو مكنثا نكرة كان أو معريا  تعري  المنرد:

 أقسام اَسم المنرد 

 ( الد ن ا )مثل: : أخره أل  َزما مناوح ما قبِها  مقصور .1

 ( الدَّاِعا )مثل:  آخُره ياٌء َزماٌ مكسوٌر ما قبَِها.منقوص:  .2

 ( القَضاء )مثل: ممدود: آخره همزة قبِها أل  زاِدة  .3

 ( رْحَما - َدْرِ )مثل:  .صح ح:   َ يكون منقوصا وَ مقصورا وَ ممدودا .4
 أقسام اَسم المنرد

 حْسَب آخِرهِ  حسب دَلاه جنسه حسب
 مقصور منقوص ممدود صح ح معريا نكرة مكنك مذكر

 
 

 )المفر ( بص االب  ق  ال راس اللغايا

 محمد خاتم المرسلين

 م خل الاح ة
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مبا أ
 
خبر

مسباق  ب لما  غيُر مسباق  ب لما  

(.أي لُ  الص ارةُ في مملَاِ )•
.مميا   في سبيِل هللا الرسالُ •

فقَ  الص ارةَ في ُمملاِ  اال أي )
(.ُيعرُ  مبا أً 

   .هللافي سبيل  مميا اً  الرسالُ  ين •
.في سبيِل هللاِ مميا    الرسالَ إنَّ •

ب ِ  يفق  المبا أُ ماقَا الص ارِة إها ُسِبقَ 

حرف  بيس   

.أا إح ى أَخَاااِتي( إنَّ )

فعل  بيس   

.أا إح ى أَخاااِتي(  ينَ )
أا

 
 أجزاء الجمِا اَسم ا 

ِا غ اَر موقاَع لجمل اَسم َّ االجمِاَ اَسم اَ مكوناٌ من ُمبادأٍ مريوعٍ وخبٍر مريوعٍ، وأتنبَّه للِ أن  النعَل الذي دخل عِِ 
 سخاً.ِ يع ً نابادأِ ِل اَّخذَ منهُ اسماً له مريوعاً، ول اَّخذَ مَن الخبِر خبَراً له منصوداً. لذلن يسمَّ المُ 

 ا يعا  الناسخا: 
 ها أيعا  تدخل عِِ المبادأ والخبر ياريع المبادأ ويسمِ اسما لها وتنصب الخبر ويسمِ خبرا لها  

 ما دام –ما زا   –ل ع  –ظل  –دات  –صار  –أضحِ  –أمسِ –كان  ا يعا  الناسخا منها:

بيتأصب أمسىأرحى

للبفي

 
يأصبح النرخان آمن ِن 

خبر أصبحاسم أصبح 

حالاُهد َّ عِِحالاُهد َّ عِِ

يعُ ُمثن ِ ُمذكر النَّصبُمثنَِ ُمذكرالر 

ل ما جاءع ماهجاء

ال اءنكِرةا ل معريا
 

 م ابيت المملا االسميا
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خبر  ين

مفر   مُه  ر

خبُر صير

ممِا ُمه  ر  سيلِم

 
 

:م ابيُت المملِا االسميِا المسباقا بفعل  بيس   :ل ميُت رفِا المبا ِأ االخبر اي

ل سم 
ل مُا 
إلرا   
أصليا  أا 
فرليا   
  ُ ااح  
بيلماقِا 
الهي يشغل ُ 

 .الرمُا في المبا ِأ االخبِر المفرِ  ا1)
مما المؤبث السريلم ا  الا سيرمما 

.ااي ل مُا رفا  أصلَيا  

ى ........... 2) في المبا ِأ االخبِر الم ب 
ا .ااي ل ما رفا  فرلي 

فري المبارر ِأ االخبرِر الممررِا ......... 3)
ر السررررريلم ا   ................. المررررره َّ
.............ااي ل مُا رفا  

اطلف

الااا
اطسميء الخمسا

فرليا

اسم مرفا  ال ميت رفع   ع ميت رفا  -أ
.المبا أ

:خبر مبصا   ال ميت بصب  اي - 
ِ سريرممرا االفاحُا في الخبِر المفرِ  1)  الا 

.ل مُا بص   أصليا  ااي 
رِث السريلِم  ااري 2) ال سرةُ فري ممرا المؤبَّ

ا .ل مُا بص   فرلي 
ر 3) ررى  اممررا المرره   اليرريء فرري الخبررِر الم بَّ

يلِم ااي ل مُا بص    .........الس 
اطلررُف فرري الخبررِر مررن اطسررميء الخمسررِا 4)

.........بص   ااي ل مُا 

فرلي ا

فرلي ا
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 طِب العِم دشاء لم يكن معِوما من قبل دأداة خاصا هو اَسانهام  

 ما –كم  –هل  –من  –لماذا  –لماِ  –أين  –منها  )ك    أدوات اَسانهام

 جواب عِِ السكا  المبدوء دالهمزة 

خِات عِاِ دعِِ جمِا مثبااا ياإن الجاواب يكاون دانعم ياا حالاا اإليجااب ودا  ياا حالاا النناا ولذا   الهمزة لذا دخِت
 .جمِا منن ا يإن الجواب يكون دبِِ يا حالا اإليجاب ودنعم يا حالا الننا

 

 
وساِم ياا  رساو  هللا صاِِ هللا عِ اهعن عبد الرحمن دن عبدهللا دن مسعود  رضا هللا عنهما عان أد اه قاا  )كناا ماع 

قاا : يسنره يانطَِّ يا حاجاه يرأينا حمرة معها يرخان يأخاذنا يرخ هاا يجااءت الحمارة يجعِات تنارش يجااء النباا 
 الناه َ ينبغا من يجع هذه  دولدها؟ ردوا ولدها لل ها ورأى قريا نمل قد حرقناها يقا : من حرَ هذه؟ قِنا نحن قا :

 .رب النار أن تعذب دالنار لَ
 القاعدة:

 همزة القطع: ها الهمزة الاا ينطَّ دها يا ددء الك م ووصِه 

 تكاب )ء( يوَ ا ل  لذا كانت مضموما أو مناوحا وتكاب تحت ا ل  لذا كانت مكسورة 

 :مواضع همزة القطع  

 ( أخذمثل: )     ماضا النعل الث ثا المهموز •

 ( اجاهد - أحسن مثل: )    ماضا النعل الرداعا المهموز وأمره  •

 ( أدعك مثل: )    النعل المضارع المبدوء دهمزة المضارعا •

 ( لحسان -أخذ  مثل: )    مصدر النعل الث ثا والرداعا المبدوء دهمزة •

 ( مثل: )    جم ع ا سماء الاا تبدأ دهمزة ما عدا ا سماء السماع ا ومصادر ا يعا  الخماس ا والسداس ا •

 ( مثل: )    ا حرف ما عدا )ا ( الاعري  جم ع •
 

 

 

 

 
 

 )رسم حرف اطلف بخ  الرقعاالرسم ال ايبي 

 )الظيارة االم  يا( رسم امزة الق ا   

 )االسافتيم( بص االب  ق  ال راس اللغايا
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الهاا سمعت اثن ن ياحدثان عِِ قارعا الطرياَّ ياسامرت قادماي هال أساِم عِ هماوأساألهما عان يحاوى الكِماا الااا ق

 لت الرجل: ماذا قِت؟ الرجل لصاحبه يك هما كهل من كهو  الحارة القدامِ  سأ

 قا : قِت: الحمد هلل عِِ نعما الجهل 

 قِت له ما معنِ ذلن؟ 

  118قا  الجهل َ يخرج دن للِ جهالا..................كااب الطالب ص 

 

 الحوار هو محادثا د ن طري ن  أو أكثر تانامِ من خ لهما أيكار الموضوع المطروح حاِ تاضح جوانبه 

 حوار:أراعا مايِا يا ال

 ص اغا الحوار دِغاا الخاصو ووجها رأي الخاصا  -1

 تدع م الرأي دا دلا  والشواهد  -2

 مراعاة آداب الحوار ومنها: -3

  –مراعاة شخص ا المخاطب  –اآلداب الننس ا  ومن أمثِاها حسن اَساماع  أ(

 ب( اآلداب العِم ا ومن أمثِاها مراعاة نقطا البدء 

 أمثِاها أدب السكا   اآلداب الِنظ ا ومن (ج
 

  أتواصل كااد ا:
 أراد أحمد وزم ِه أن تضعوا خطا عمل لصح نا حاِِ ياقارحوا مايِا:

 اخا ار رِ ع تحرير ومخرج.ينا -1

 حمِا لع ن ا لِصح نا  -2

 طِب موايقا أول اء ا مور  -3

 الرجوع للِ المكابا  -4

 لجراء حوار  -5

 .اسائجار مطبعا -6
 

 
لاِ تِان ما أغرب الاأمل تحت هذه القبا الزرقاء( هكاذا راح الصاغ ر ياردد ياا دهشاا مِحوظاا وهاو ينظار للاِ أعِاِ ل
دعاد قِ ال القبا المساديرة كانت الشمع قد ددأت تنزوي وراء ا يَّ وتركت خِنها ضوءا ذهب اا تسااريح لاه ا عا ن و

ة لام ناوم البع ادراحت نقاط من الضوء تبرز عِِ اساح اء تمأل القبا  لنهاا التحولت القبا الزرقاء للِ الِون ا سود و
 كثر؟ رد ن منا أيك  محمد الصغ ر عن النظر لل ها وراح ياساِل أياها النجوم البع دة... لماذا أنت دع دة...  هل تقا

 َاِ  َمااذا قاالاالا حادث ننساه لم يجد محمد الباانا أي لجادا عن سكاله الذي ي ح عِ ه منذ أيام ويا صباح ال وم 
اظل ساذه ا ِِاا هأسأ  رياقا يا كااب المدينا؟ وح ن سألهم رد أحدهم قاِ  / النجوم دع دة  نها دع دة  قا  الش ك: 

 د  أجودا ي  تاعب ننسن يأدِ أن تساسِم...

 ................................يا هذه المدينا داان. (هـ854 -هـ  240ظل اإللحاح يطارد صديقنا المولود عام )
 

 معبياي ال لما معبياي ال لما
 ي رر للي  يل  للي  خيفيا غيمرا
 اخافي ابزاي هاال  اشا

 

 
  المرصد هو مكان لاأمل النجوم(1)

  لرصد حركا النجوم مرصدانيا تدمر والقاهرة 
  عرد ان مسِمان عالمانالعالم الباانا واَسطرَدا 

 النِك  ن العالم ندار حوار عِما د ن 

 العالم ن  يا عِم النِن  ك )ب( أسهم 

 ا سااذ وتِم ذه  تحق َّ الحِم  اَثنانقرر 

دنضاال العِماااء  كِااهماااازدهاارت مااديناا القاااهرة ودغااداد 
 المسِم ن

 

 اللغاي )الم بى(   الصبف 

 بص ال لم    )اصيرت السميء قريبا(

 الاااصل اللغاي    أاااصل شفتيي
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 تعري  المثنِ 

 ون ياا حاالااونون عِِ آخر منرده يا حالا الريع أو يااء ونا المثنِ هو كل اسم د  عِِ اثن ن أو اثنا ن دزيادة أل 
 النصب والجر 

 المِحَّ دالمثنِ:

 ان   اثنا –اثنان  –هنام كِمات تد  عِِ المثنِ ول ع لها منرد من لنظها تسمِ مِحقات المثنِ ها ك  كِاا 
 كما يحذف الانوين يا اإلسم المنرد لذا أض   للِ ما دعده. نون المثنِ تحذف عند اإلضايا 
 

 
 عظ ما يا تواضعكم.. حِ ما             دسطت لكل معضِا جوادا

 أدا العِماء.. والنقراء.. لنا               نكاد نع ش دن انا.. اغارادا

 دت وطادارحِت ويا القِوب هوام يسري      وحبن نباا طا

 أرى.. كرسا ياوام.. اساجاشت     ده العبرات.. يناظر اإليادا

 وط ب.. تحروم اشا اقا              تعِمهم.. وتِق هم خطادا

 كأنهم للِ لق ام ساروا                  لاسمعهم من الاشريع دادا

 ياامام.. المنادر مطرقات              ومن عشقوا للِ العِم الكاادا

 ب المسِم ن تزف نعشا             للِ من َ يخ  ِب.. من أناداقِو

 لئن ريعوا عِِ ا كااف نعشا          يقد حمِت قِودهم المصادا

 لن يخشِ الحسادا -دإذن هللا-.. وأن له.. للِ الرحمن ويدا        

 وداعن.. يا الننوِ له أوار          ويقدم هز من حزن شبادا

 يموج خِقا     كأن هديرهم.. عجبا عجادا”  الحرم الشري“أرى 

 قِودهم.. لذا يحثون تُردا                  لاغبِ يا محباه.. الارادا

 لمام العِم والرأي المجِا                 لن العابِ ولم تأت العاادا

 لنا               دنقدم.. نسأ  هللا الثوادا -يا حب ب الناِ –وداعا 
 معبياي ال لما معبياي ال لما
 ماسيمحي حليمي المسألا المش لا معرلا
 ه ر محيسن الميت الر يء الرما  اإلييبي
 اصاير اطشييء الاصف االلا ا  بصفيت يخلعتي الشيلر للى بفس  الفخر

هااـ حصااال عِاااِ 1361: أحمااد صاااالح  الصااالح شااااعر سااعودي ولاااد ياااا عن اازة منطقاااا القصاا م عاااام قاِاال الااانص
 ...................................الااريك من جامعا اإلمام محمد دن سعود اإلس م ا  ياالبكارلوريوِ 

 هـ1420عام  : وياة الع ما ادن داز رحمه هللامناسبا النص

 : الرثاءالغرض من القص دة 

 
 ساد أحاد ادين وأما زوجها يعبدهللا دان عباد أدوها س د من سادات مخزوم المرموق ن وجواج من أجواد العرب المعدو

سامها أعاددا أماا  العشرة السادق ن للِ اإلس م لذ لم يسِم قبِه لَ أداو دكار الصاديَّ وننار قِ ال َ يبِاغ أصاادع ال ادين
 يهند لكنها كن ت دأم سِما ثم غِبت عِ ها الكن ا  

ِما ساا م أيضااا ومااا أن شاااع نبااأ لساا م أم سااأسااِمت أم سااِما مااع زوجهااا يكاناات هااا ا خاارى ماان السااادقات للااِ اإل
لام ووزوجها حاِ هاجت قريش وماجت وجعِت تصب عِ ها من نكالها ما يزلز  الصم الص ب يِام يضاعنا ولام يهناا 
أن توناا  يارددا وعندما أذن الرسو  صِوات هللا عِ ه  صحاده  دالهجرة للِ المديناا عزمات أم ساِما وزوجهاا عِاِ

 هجرة أم سِما وزوجها لم تكن سهِا م سرة كما خ ل َ ولنما كانت شاقا مرة أو  المهاجرين لكن 

ا وأماا هاا يزوجها اتجه للِ المدينا يرارا ددينه وننسه وولدها اخاطنه دنو عبد ا ساد مان دا ن ياديها محطماا مه ضا
غاداة  عِات تخارج كاليقد أخذها قومها دنو مخزوم ينرَ د نها ود ن زوجها ود ن ادنها ياا سااعا ومناذ ذلان ال اوم ج

ها للااِ ا دطااح ياااجِع يااا المكااان الااذي شااهد مأساااتها وتساااع د صااورة الِحظااات الاااا ح اال ي هااا د نهااا وداا ن ولااد
 وزوجها وتظل تبكا حاِ يخ م عِ ها الِ ل 

 

ماه أَ ودق ت عِِ ذلن سنا أو قريبا من سنا للِ أن مر هاا رجال مان دناا عمهاا يارَ لحالهاا ورحمهاا وقاا  لبناا قو
ااِ قاالوا حقون هذه المسك نا يرقام د نها ود ن زوجها ود ن ولدها وما زا  دهم يساِ ن قِودهم ويساادر عطنهام تطِ

 .لها ألحقا دزوجن لن شئت ولكن ك   لها أن تِحَّ.......

 )البص اال را ي(  أم سلما  

 البص الشعري: اميم العلم االرأي المملى   
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 الوطن :الوحدة الثالثة 

 
 : عشرة منطقا ها  الممِكا العرد ا السعوديا تقسم لداريا للِ للِ ث ث

ود الشامال ا  الحد -7تبوم  -6  عس ر -5  المنطقا الشرق ا -4المدينا  المنورة    -3مكا المكرما    -2الرياض   -1
 الباحا   – 13نجران    -12جازان   -11الجوف  -10حاِل  -9 القص م  -8
 

 
  ودركاته ودعد:أيها ا خوة: الس م عِ كم ورحما هللا

حمن يااإن ماان دواعااا ساارري واغاباااطا أن أيااااح الاادورة الثان ااا ماان مجِااع الشااورى مبااادِا أوَ ب )دساام هللا الاار
دماا خلحن    ثم الرح م( وراج ا نه جل وع  أن تأخذ دأيدينا جم عا للِ سب ل الهدى والرشاد أن تويقنا لخدما دينه ا

 وطننا الغالا وأدناِع ا عزاء 

 ا خوة: أيها 

خهاا لقد قامت هذه الدولاا مناذ عهودهاا ا ولاِ عِاِ منهااج واضاح ومسا رة راِادة ح اك اتبعات عبار كال مراحال تاري
قااه شااريعا هللا ورسااالا نب ااه ا ماا ن وساا رة السااِ  الصااالح أماارت دالعااد  وحرماات الظِاام وكنِاات ل نسااان كاال حقو

ذا صااراطا واَلااازام دهااا اتباعااا لقولااه تعااالِ )وأن هااوحنظاات لااه كراماااه يهااو َ يحااااج لَ للااِ يهاام هااذه الشااريعا  
 رساو  هللا مساق ما ياتبعوه  وَ تابعاوا السابل يانارَ دكام عان ساب ِه  ذلكام وصااكم داه لعِكام تاقاون( واتباعاا لقاو 

 .صِِ هللا عِ ه وسِم )تركاكم عِِ المحجا الب ضاء ل ِها كنهارها َ يزيغ عنها لَ هالن
 معبياي ال لما معبياي ال لما
 الفرح االغابي  يبحرف يزيغ

 

 
  المخِص ند دنا قويا وغن ا درجالها  -1

  العالم نالحمد هلل رب  -2

ساانا  العشاارينتطااورا ماسااارعا خاا    د دناااشااهدت  -3
 الماض ا

  والطاقات اإلمكاناتوهلل الحمد تاماع دكل  د دنا -1

 المجاَتيا مخاِ   الخطِضع دأدت الممِكا عِِ و -2
 عزيما ولرادة تأوَ الصالحات المواطنات -3

 مخِصونأو  مخِص ن .........( يما الجمه منه؟مخِصانهو ) (مخِص)مثنِ 

 ؟............(مخِصون)وصورة الجمع  (مخِص)ما النرَ د ن صورة المنرد 

 (نوالنو الواو)صورة الجمع ها صورة المنرد ننسها لكن دزيادة 

.. .؟ .. مواطناون( –اطن وماذا نسما هذا الجمع الذي سِمت صورة منرده من أي تغ  ار ياا الحاروف والحركاات )ما
  (...جمع مذكر سالم)

 مخِصات .........؟مخِص نثان ا ما الجمع الذي يد  عِِ اإلناث من 

 ........ ( مخِصا)ما منرد مخِصات؟......
 .........(أل  وتاء الاأن ك) ن دزيادة ما ها؟....صورة الجمع ها صورة المنرد ننسها لك

 ؟ ..مواطناات( –ماذا نساما هاذا الجماع الاذي ساِمت صاورة منارده مان أي تغ  ار ياا الحاروف والحركاات )مواطناا 
 ( ...جمع مكنك سالم)

 القاعدة:

 (جمع  –مثنِ  –منرد : )    قسام اَسم من ح ك دَلاه العدديا أ

 (تكس ر    -   سالم:   ) أقسام الجمع 

 أقسام جمع السالم 

أو يااء  ما د  عِِ أكثار مان اثنا ن دزياادة او وناون عِاِ آخار منارده  ياا حالاا الرياع جمع المذكر السالم: -1
 ونون يا حالاا النصب والجر 

 : ما د  عِِ أكثر من اثنا ن دزيادة أل  وتاء عِِ آخر اَسم المنردجمع المكنك السالم -2

 السيلم المه ر االمؤبث   المما :ال رس اللغاي

 بص االب  ق )اطفعيل اسبق اطقاال(

 مدخل الوحدة
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طناه؟ جرى حوار منظم يا الص  حو  حقوَ الوطن عِِ أدناِه يا قض ا دعنوان ك   يخدم الاِم ذ  ياا المدرساا و

 ويا نهايا النقاش وجه دعض الا م ذ الرساِل الاال ا: 

 يا زم ِا )لن حب الوطن َ يكمن يا الهااف له ولنما يا خدماه واَسهام يا دناِه...(

 حب وطنه َ يِوث جدران المبانا دالكاادا عِ ها ...أي أخاا.. )الذي ي

 )نحن جم عا شركاء يا السراء والضراء يا الخ ر والشر يا السِم و ... أيا أدناء وطنا...

 النداء 

 هو أسِوب لغوي يقصد ده  طِب اَقبا  دإحدى أدوات  النداء 

 ادوات النداء 

 .ايا( –أي  0من حروف النداء )يا 
 

 
 . أيها ا خوة:

شاريعا  كال مراحال تاريخهاا اتبعاتح اك  راِدة ومس رةهذه الدولا منذ عهودها ا ولِ عِِ منهاج واضح  قامتلقد  
لاه  توحنظا حقوقاهل نساان كال  وكنِاتالظِام  وحرماتدالعاد   أمرتالسِ  الصالح  وس رةنب ه ا م ن  ورسالاهللا 

 .كراماه
 القاعدة: 

 ( ت ): مناوحاالااء ال
 نظت(حمثل )قامت ،  تاء ماحركا أو ساكنا تنطَّ تاء يا وصل الكِما دما دعدها ويا الوق  وتكاب هكذا )ت( ها 

 (مثل )قامت ، حنظتتأتا ماصِا دآخر النعل الماضا كااء الاأن ك الساكنا وتاء الضم ر  الااء المناوحا

  الااء المناوحا تأتا يا آخر ا سماء ومن مواقعها:

  مثل )الصالحات(    جمع المكنك السالم 

  ِاَسم الث ثا الساكن الوس   

 ( ة)  الااء المردوطا:
 تاء ماحركا تنطَّ هاء عند الوق  عِ ها دالسكون ها 

 تأتا الااء المردوطا يا أواخر اَسماء يقِ ومن مواقعها:

 مثل )ياطما(   أواخر ا سماء المنردة المكنثا 
 

 

 

 بخ  الرقعا رسم حرفي الراء االزايالرسم ال ايبي )

 )الظيارة االم  يا( رسم الايء المفااحا االايء المربا ا

 ال رس اللغاي  )الب اء(
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يارة يرساان يا أقصِ الجنوب من الممِكا العرد ا السعوديا توجد جزيرة يرسان دمظاهرها الطب ع ا الخ دا تبعد جز

 .ك   وتاكون من مجموعا من الجزر.............. 50عن مدينا  جازان حوالا 
  ع الجهاتالجزيرة ها الرض الاا تحدها الم اه من جم

 

 
وح اد تز ياا أثنااء كان اساثمار الثروات الطب ع ا  ومنها الننِ  والثروات المعدن ا حِما يراود ج لا المِن عباد العزيا

تِان  هاـ َسااثمار 1352صانر   4الممِكا ول ع أد  عِِ ذلن من سع ه للِ توق ع اتناقاات ماع شاركا أمريك اا ياا 
 ا آلمالاه ياالما ي ه من مصِحا الب د وقد رأى المِن عبد العزيز أن اكاشاف الننِ ياا دولاا البحارين معاززالثروات 

صاحراويا العثور عِِ هذا المورد اَقاصادي الح وي ياا دا ده ياواياد الج ولوج اون عِمااء ا رض للاِ المنطقاا ال
 ور ويجساون نابض ا رض يِ ات ا رض تعِانالمح طا دالدمام وراحوا يعمِون يا ثبات وصمت  يدقون عِِ الصاخ

 السر الدي ن  الذي تخبئه د ن ط اتها يثما أمل يا وجود الخ ر 

رقام  وقد اساغرَ ا مر زهاء خمع سنوات ثم عثر عِِ الصاخر الاذي يحمال ياا خبايااه الاذهب ا ساود وكانات البئار
دالنجااح  دشاارة الخ ار العما م دعادما توجات ( الاا حنرت يا الاكوين الج ولوجا المعروف داسم )قبا الدمام( ها7)

ا الاننِ  أعما  البحك والانق ب ترتب عِِ هذا الحدث الكب ر أن أصابحت الممِكاا دعاد سانوات ياا طِ عاا الادو  مناجا
 ..........لن النجاحات العظ ما الاا حققاها أعما  البحك عوامل ح ويا  أدت للِ ازدهار الممِكا..............

 معبياي ال لما ايمعبي ال لما
 المخافي ال فين اطمل الحلم
 ر باا اما اا  بييياي  يياتي

   البف  الها  اطسا 
 النَّااَِج المارت ِباَ عِِ حنِر دئِر الدَّماِم:

  ٍدكم اٍت تجاريا ِِ  لنااُج الن ِن

  ُصنُع مساقبٍل تباسُم صحراؤهُ وتضاُء سماؤه 

 ِز لشارةٌ للِ ثراِء أرِض الممِكِا دالكنو 

 لنشاء شركا الزيت العرد ا السعوديا أرامكو 
 

 
وح اد تز ياا أثنااء كان اساثمار الثروات الطب ع ا  ومنها الننِ  والثروات المعدن ا حِما يراود ج لا المِن عباد العزيا

تِان  هاـ َسااثمار 1352صانر   4الممِكا ول ع أد  عِِ ذلن من سع ه للِ توق ع اتناقاات ماع شاركا أمريك اا ياا 
ا ا  مالاه ياالثروات لما ي ه من مصِحا الب د وقد رأى المِن عبد العزيز أن اكاشاف الننِ ياا دولاا البحارين معازز
م  طاا دالادماالعثور عِِ هذا المورد اَقاصادي الح وي يا د ده وتوايد الج ولوج ون للِ المنطقا الصاحراويا المح

ات وصامت يادقون عِاِ الصاخور ويجساون  نابض ا رض  يِ ات ا رض تعِان السار الادي ن وراحوا يعمِاون ياا ثبا
 ...الذي تخبئه د ت ط اتها

 القاعدة:
 الجمع نوعان: 

 الجمع السالم )المذكر والمكنك( -1
 هو ما د  عِِ أكثر من اث ن أو اثنا ن وتغ رت صورة منرده دعد الجمع جمع الاكس ر، وهو  -2

 اعراب جمع الاكس ر:
 دالضم  الظاهر ريعا وينصب دالناح الظاهر ويجر دالكسر الظاهر   يريع 

 نوع الجمع الاغ رات يا صورة المنرد منردها عددياالدَلاها  الكِما
 جمع مكنك سالم لم يحدث تغ  ر يا المنرد ثروة جمع الثروات
 جمع مكنك سالم لم يحدث تغ  ر يا المنرد اتناَ جمع اتناقات

 جمع مذكر سالم لم يحدث تغ  ر يا المنرد  ولوجاج جمع الج ولوج ون
 جمع تكس ر زاد ألنان أمل جمع آما 
 جمع تكس ر زاد النا قبل آخره دِد جمع د د
 جمع تكس ر زاد واو قبل آخره صخرة جمع الصخور

 

 ال رس اللغاي )مما الا سير(   

 ( 7بص ال لم: ب ر ال ميم رقم )

 )بص االسامي (   فرسين المزيرة الحيلما
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 تسبَُّ الُجمِاُ اَسِم َّا دـ

 دنعٍل ناسكٍ  -1

 دحرٍف ناسكٍ  -2

 الجمل الاال ا:انظر 
 من عشرات حقو  الننِ واحدلن حقل الدمام  •

 ح ويا  عواملعن النجاحات  •

 عِِ اكاشاف الننِ  مصرونلن الج ولوج  ن  •

 عِِ اَرتقاء  شاهدتانلن المدينا ن  •

 دجنا ثمار حنكاه  جديرلن ذا العزيما  •

 السر الدي ن   معِنالعل اَرض  •

 صحراؤه  تبسم  مساقبللكن السراب  •

 صناع ا  قِعاكأن الجب ل  •

 يضل هللا تعالِ   مدركونلعل المواطن ن  •

 .آلماله معززارأى المِن عبد العزيز أن اكاشاف الننِ يا البحرين  •
ها أصاِِ  اسم َّاٌ يا  ها ها جمِاٌ أسان ُد مَن اإلجاداِت السادقِا يا تأك ِد أنَّ اْلجُمِاَ دعد تخِ ِصها مَن الحرِف الذي دخَل عِ
ناٌ مْن ُمبادأٍ مريوعٍ وخبٍر مريوعٍ. أتنبَّاهُ للاِ أنَّ الحارَف الاذي دخاَل َعِاِ اْلُجمالِ  ً سام ِا اتخاذَ اَ مكوَّ   مان المباادأ اساما

ِ ناسخاً.  منصوداً له، ومَن اْلخبِر خبراً له مريوعاً، لذلن يسمَّ

يِم  حقلَ إنَّ  .مْن لشراِت حقاِل الب ف  ااح   ال مَّ

اسم إنَّ  لَّ للى

حيلا ُ 

البصُ  

ر مفر   مه َّ

ميء

ل مُا 
فيً ب ريفاِ   معرَّ

الفاحاُ (ال)إلى مي في  
 

 القاعدة: 

 دأ ويسمِ اسمها وتريع الخبر ويسمِ خبرها تدخل الحروف الناسخا عِِ الجمِا اَم ا يانصب اَمبا

 ع مات نصب اسم الحرف الناسك  

 الناحا يا اَسم المنرد وجمع الاكس ر وها أصِ ا   -1

 الكسرة يا جمع المكنك السالم  وها أصِ ا   -2

 ع مات نصب اسم الحرف الناسك النرع ا 

 ال اء يا المثنِ وجمع المذكر السالم  -1

 سماء الخمسا ا ل  يا ا  -2

 خبر الحروف الناسخا ا صِ ا  ع مات ريع

 الضما يا الخبر المنرد وجمع الاكس ر وجمع المكنك السالم  

 الحروف الناسخا النرع ا   ع مات ريع خبر

 ا ل  يا الخبر المثنِ  -1

 الواو يا ا سماء الخمسا -2
  مريوٌع والخبُر منصوبٌ اَسمُ : ُمكون ِات الجمِِا اَسم ِا المسبوقِا دنعٍل ناسكٍ 

  ع ماُت ريعِ اسِم النعِل النَّاِسك:
 .الضماُ يا اَسم المنرِد وجمعِ الاكس ر وجمعِ المكنِك السالم وها ع ماُ ريعٍ أصِ َّا 

 ال رس اللغاي ) خال الحراف البيسخا للى المملا االسميا(   
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 ا لُ  يا اَسِم المثنَِّ وها ع ماُ ريعٍ يرع َّا. 

 يع يرع َّا.الواُو يا ا سماِء الخمسِا وجمعِ المذكِر السالم وها ع ماُ ر 

 ع ماُت نصب خبِر النعل الناِسك:

  .ٌالناحاُ يا الخبر الُمنرد وجمعِ الاكس ر وها ع ماُ نصٍب أصِ َّا 

  الكسرةُ يا جمع المكنَِّك السَّالم، وها ع ما نصٍب يرع ا 

  .ٌال اُء يا الخبر المثنَِّ، و جمعِ المذكِر السَّالم وها ع ماُ نصٍب يرع ا 

  بِر من ا سماِء الخمسِا وها ع ماُ نصٍب يرع ا.ا لُ  يا الخ 
 

 
 داتت هذه البئر  دمثادا كرى ح ا ودشارة دالخ ر العم م  •

 راحوا يعمِون يا ثبات وصمت........... •

 يِ ت المواطنون مدركون عظما يضل هللا  •

 ط اتها..يثما أمل يا وجود الخ ر يِعل ا رض معِنا السر الدي ن الذي تخبئه د ن  •

 كانت مجرد مخ م لِبناة العامِ ن يا حنر آدار الننِ  •

 القاعدة:

 الااء المناوحا تأتا أصِ ا يا 

 آخرالنعل المضارع والماضا وا مر 

 مواضع الااء المناوحا يا آواخر ا سماء 

 أصِ ا آخر اَسم  •

 اوحا تاء جمع الاكس ر الذي منرده مخاوم دااء من •

 الااء المناوحا تأتا يا آخر دعض الحروف مثل ل ت  •

 مواضع الااء المردوطا  يا آواخر ا سماء 

 جمع الاكس ر الذي َ يناها منرده دااء مناوحا  •

 آخر دعض ا سماء ا عجم ا  •

 .آخر دعض ا ع م المذكورة •
 

 
 ا وطنـا           َيُصوغهُ الحـَّ  يا روِحا ويا دَدنــاتََوهََّج الشعُر يا ع ن َن ي

 ـاِمْن أجِل ع ن َن كل  الشعِر أسُكــبُه           ِمن أجِل ع ن َن أُهـــِدي العمَر يا يَننِ 

َِ تَْسُكننِـا  يا شامخاً يا جب ِن الدَّهِر مكتِقاً          ها أنَت يا القِِب يا ا ْعَما

 ا ْيَِّ مركباٌ          تس ُر دالخـــ ِر يا صمٍت ويا عِـَـــــنِ أضَحْت لنا يا ع ون 

 أن ِِ اتجْهنا ينا الااريك مِــــحماٌ           ُحُرويها لحـــــدوِد الشمــــِع تَْسبقُنـا

 ـنِ ـــــتغنو الع وُن وَع ُن الِــــِه حارساٌ          ِمْن ُكــــــــل ِ ُمسااٍر يا ِزيِنه النَّا

 جبهاً ِلسوى الجب ار ما َسَجدْت            يا كــــــــلَّ نبٍض ِدقِِب المكمـِن النطنِ يا 

 يَُهــنِ  لَمْ  تَمسكْت دِحبـــــاِ  هللاِ يــــا ثقـــٍا           وَمــــْن يثَّْ دحبــــــاِ  الِــــهِ 

 شجــنِ ََ ال ط ٍر تغنَّــــــِ صاديَكـــــــل  َحبَِّا َرْمٍل تناشا يََرحـــا           وُكــــــل  

 والدرُب يعبَُّ أزهـــــاراً معطَّــرةً            يا البحِر يا البر ِ يا َسْهٍل ويا َحزنِ 
 معبياي ال لما معبياي ال لما
 يرا  يصاغ الغش الزيف

 اطرض المببس ا ستل التم االحزن الشمن
   مي غلظ من اطرض االمبل حزن

 

اعادا: شااعٌر داالطبعِ والساِ قِا ماْن ُشاعَراِء المْمِكاا العرد َّاِا ال َر:أتعرُف الشاع َج ياا جامعاِا ساعوديا تخارَّ لداراه ُم الص 
ِِن عبِد العزيز دجدَّة.  الم

 )وقناٌت عِِ الماء( الذي منهُ هذه ا د ات. ِمْن ُمكلناتِه:
 

  من أجل عينيك يا وطني الثالثة   )النص الشعري( 

 الظيارة االم  يا  )الايء المفااحا االايء المربا ا(  
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 عوديا ا ولاِتااريك الممِكاا العرد اا الساعوديا، يقاد ارتابِ ذكرهاا  دالدولاا الساتمثل الدرع ا رمزا وطن اا داارزا ياا 

د دعاوة وكانت عاصما لها، ولقد  شكِت منعطنا تاريخ اا ياا الجزيارة العرد اا، دعاد أن ناصار اإلماام محماد دان ساعو
ا صاابحت الدرع اام( يأ 1744ه ) 1157الاجديااد الاادينِ الاااا نااادى دهااا الشاا ك المجاادد محمااد داان عبااد الوهاااب عااام 

كام جديادا لِح قاعدة الدولا ومقر الحكم والعِم، واسامرت كذلن للِ أن اخاار اإلماام تركاا دان عباد هللا الريااض مقارا
 م(.  1824هـ ) 1240وذلن عام 

 ن نشااأت الدرع ااا عِااِ ضااناف وادي حن نااا وارتبطاات دااه حضاااريا ود ن ااا ممااا أوجااد نوعااا ماان الاناعاال اإليجااادا داا
ا لمجاماع ئا أثر ددوره عِِ النشاط اإلنسانا والوضاع اَجامااعا لِمنطقاا، يأصابحت الدرع اا أنموذجااإلنسان والب 

أضاحت رماز الواحات يا الب ئات الصحراويا، ولقد جسدت الدرع ا من خ   ذلن الاناعل الهوياا الثقاي اا لِمنطقاا ي
 أصالاها وعنوان حضارتها. 

ن الاااراث كالروايااد والشااعاب وا راضااِ الخصاابا وكِهااا معااالم خ دااا ماا وتام ااز الدرع ااا دالمظاااهر الطب ع ااا الجم ِااا
ن الادور ماالب ئِ الذي يرتبِ داجردا اإلنسان الحضااريا ياا اَسااقرار والبنااء والاعم ار، ويظهار المنجاز الحضاري 

 السكن ا وأنظما الري والقنوات وا نناَ والقرى الزراع ا دالدرع ا ومح طها الجغرايا.
 

 الدرعية( االثرائي)النص 
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