الوحدة األولى  :حقوق وواجبات
الوحدة األولى :
حقوق وواجبات

فئااات لؤها ااا
عين الشريعة

وقضى
ربك

واجب الشباب
المسهم

دين
الؤريم

فئات لؤها ا عين الشريعة

القيمة
مجموعة من المعايير والمقاييس المعنوية بين الناس ،يتفقون عهيها فيما
بينهم ،ويتخذون منها ميزاناً يزنون به أعمالهم ،ويحؤمون به عهى
لصرفالهم

أنواع القيمة

القيمة الصريحة

القيمة الضمنية

عنااد لؤرار ااا
بشااؤو واضاا
وصري

عند لؤارار ماا
يدو عهيها

وقضي ربك

الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات .
التواضع لهما .

حقااااااااااااوق
الوالدين عهاى
أبنائهم :

التأدب والتوقير واالحترام لهما.
 عااادم التفاااو بأقاااو ؤهماااة لااااذ
مشاعر ما.

إستراليجية زيادة الترؤيز والفهم
إستراليجية زيادة الترؤيز والفهم

لعريفها

إستراليجيتها

أساااهوب يسااااعد
عهااى زيااادة فهاام
المقروء ،ولتؤارر
في ؤو خطوة مان
خطااوات القااراءة
المرؤزة

 األسئهة الرساااااااااااااااوماإليضاحية
 لدوين المهحوظاتوالتعهيقات
 التهخيص -التسميع

خطوات لصف ؤتاب
-

أقااارأ مطاااالع فقااارات
المقدمة
َأقاارأا العناااوين الرئيسااة
والجانبية
أفحص الرسوم .
أخاااذ فؤااارة عااان بنياااة
الؤتاب.
أاحدّدا أساليب المالا ،
أو بالتهخيصاااااااات ،أو
بالؤتابة في فقّرات.

دين الؤريم

الؤرم المبالغ فيه
لجنب الغيبة
التعف

رغم الحاجة

محبة الرشد لآلخرين

أهممممق القمممميق ال مممم
وردت بالنص:

األل

الهينة في األفعاو الثالثية

همممممم ألممممممف امممممماكنة
رف وح را قب ما :رثمل
ألمممف ك ممماا وعصممما
وعمممممممماد ومخ ممممممممى
وإلى وع ى وه ال
تممأت هم أوك الك مممة
ألن ممما اممماكنة وإنمممما
تقع ه واط الك ممة
أو ه آختها.

إذا كمممممماا ألمممممم ا الممممممواو
وتك ب (ع ى لورة الياء)
(ى) إذا كممماا ألممم ا اليممماء
وهذا األلمل ممكمم رعته مه
رممم ك ممب ال وممة ولكممم رممما
مسمماعأ أمً ما ً ع ممى رعتهممة
هممممممذا األلممممممل :رال ممممممة
المصمممممممممأر أو لممممممممميا ة
المًممارع أو إاممنادها إلممى
تاء الفاعل
ومن أمثهة ذلك ه (ررمى):
متر رريت رريا ً

لعريفها

الفعل الثالث المخ وم بألف
لينة تك ب ألفه (ألفا ً قائمة)

األلف اللينة

اسم الفاعو

عنممأ لمميا ة ااممق
الفاعممل رممم الفعممل
الثالثمممممممم الممممممممذ
وام ه ألممف تق ممب
ألفه همزة ه ااق
الفاعممل رثممل :عمماك
= عائل

ااممممممممممممممممق
الفاعممممممممممل
مُ ق رمم
هعل ربنم
ل مع وم

اسم
الفاعل

مُصمممان رمممم يممممت
الثالثمممممممم ع ممممممممى
لمممورة رًمممارعه
رمممع إبمممأاك مممت
المًممممارعة ريممممما ً
رًممممورة وكسمممت
را قبل آخته.

الحاو
الحاو لؤون صالح ًة لهوقوع في جواب لهسااو بؤهمة
(ؤي )؟
الحاو إذا ؤانت جمهاة الباد مان وجاود راباط ياربط
الحاو الجمهة بصاحبها ،قد يؤون الرابط:
 الواو
 أو الضمير
 أو الواو والضمير مع ًا
الواو التي لسبق جمهة الحاو لسمى "واو الحاو"
الحاو الجمهة لاعرب في محو نصب حاو

الحاك

الوحدة الثانية  :أعالم معاصرون
الوحدة الثانية :
أعالم معاصرون

حمد الجاسر
عالمة الجزيرة

إنساااااانية
مهك

الجيولاااوجي
الصابر

الجبو األشم

إنسانية مهك
إنسانية ملك

صفاله

مهامه قبو
الحؤم

البسمما ة وقتبممه رممم
البس اء ال جاعة
قوة اإلرادة النبل
والذكاء الفتااة
اإلممممممممماا العميمممممممق
بالقيق المث ى ت قم
محف ممممه ل تع يمممممه
ع مممى ممممأ عمممأد رمممم
الع مممماء والمع مممميم
المممذمم عم ممموا ع مممى
تنميممممممممممة قأراتممممممممممه
توجي ا ً وتع يما ً

رئااة الحمت
الممو ن – نائب ما ً
لمممتئيج رج مممج
المممممممممممممممممممممو راء
ورئيسا ً ل حمت
الو ن – والمة
الع أ

إنجازاله

تمكم خادم الحتريم
ال ممممممممتمفييم رممممممممم
تعزمممز دور المم كممة
ه م ال ممأا اإلق يم م
والعمممممالم ايااممممميا ً
واق صممادما ً وتجارممما ً
وألممممممبل ل مم كممممممة
وجممممود أعمممممق همممم
المحاهممممممل الأوليممممممة
وه لمناعة القمتار
العالم

أعماله
اإلنسانية

رؤاسممممممة الم مممممم
عبمممأ ل ابمممم عبمممأ
العزمممممممز لوالأمممممممه
لإلامممكاا ال نممممو
– الصمممممممممممممممممنأو
الخيممممت الممممو ن
لمعالجممممة الفقممممت –
المممممممأعوة إلقارمممممممة
رتكمممممممممز دولممممممممم
لمكاهحمممة اإلرهممماا
– رواقمممف عتبيمممة
إامممممممالرية تجممممممماه
القًممممماما العتبيمممممة
واإلاالرية

إستراليجية زيادة الترؤيز والفهم
الرسوم اإليضاحية

المعهومات

رسم شجرة الذاؤرة

مخطط يؤو السمؤة

يؤون بوضع العنوان فاي
مربااع فااي األعهااى ،ثاام
يتفاار اع منااه خااط أفقااي
ياااربط باااين عااادد مااان
المربعات لمثو األصنا
الؤباااااارض لهموضااااااوع
ويتفاار اع ماان ؤااو مربااع
عددّ مان المربعاات بعادد
جزيئاله

يبدأ برسم جاذع شاجرة،
ياااادون عهيااااه عنااااوان
الموضااوع ،يتفاارع منااه
عدد مان األغصاان عان
يمينااااه ويسااااار بعاااادد
األفؤاااااااار الرئيساااااااة
لهموضوع ،ثم يخرج من
ؤو فرع عددّ من األسهم
يساااو عاادد الجزيئااات
التفصيهية لهفؤرة

يؤااون برساام خااط بعاار
الصفحة يرسم عهاى طرفاه
ا أليمن ذيو السامؤة ويادون
فيه الموضوع ،ويرسم عهى
طرفاه األيسار شاؤالً لاادون
فيااه الفؤاارة التااي يعالجهااا
الموضااوع ،ثاام يخاارج ماان
الخاااط األفقاااي عااادد ًا مااان
الخطااوط الرأسااية المائهااة
لصاااهها بمربعاااات لحماااو
األفؤار الرئيسة لهموضوع،
ويتفرعا عن ؤو خط رأساي
عددٌ من الخطوط العرضاية
الصااغيرة بعاادد الجزيئااات
التفصيهية

رسم لصني

الجبو األشم
ألف ك با ً ناهعة أكثتها ه تفسميت
القممتآا أبت همما :يتيسمميت الكممتمق
الممممممت مم همممممم تفسمممممميت كممممممالم
المنااي واخ صمت همذا ال فسميت
بك مماا اممماه :يتيسمميت ال يممف
المنممممماا هممممم خاللمممممة تفسممممميت
القتآاي

ولأ انة 7031هم وتموه امنة
7011ه عالِ ٍّق ورفست اعود
ولأ ه القصيق ورات والأه وهو
لمممق م جممماو الثانيمممة ع مممتة رمممم
عممممته و مممب الع مممق وجمممأ هيمممه
هحفمممل القمممتآا والم ممموا وع مممت
رنزل ه وكثت البه

الشيخ عبد الرحمن بن
ناصر السعد

الجبو األشم

إبرا يم بن محمد
الدامغ

ولأ ه عنيمزة عمام 7031هم ودر
هم رأارام ا ثممق هم المع ممأ الع مم
ورممممم ثممممق ان قممممل إألى التممممما وأتممممق
دراامم ه همم ك يممة ال وممة العتبيممة عممام
7033همممم ثممممق عمممممل رأرامممما ً ل وممممة
العتبيممة ه م األ سمماء ثممق ه م عنيممزة
و صل ع ى دب وم المك بات رمم رع مأ
اإلدارة ثممق عمممل رممأمتاً لمأراممة ثممق
روج ممما ً هممم عنيمممزة مممى تقاعمممأ عمممام
7031ه .

رممم رؤلفاتممه :دمممواا يأاممتار
وأامممممواري ورنمممممه أخمممممذ همممممذا
المممممممممنص ودمممممممممالك البيمممممممممادر
يشممعتي والميسممت ه م قواعممأ
اإلرمممممالء وعالرمممممات ال مممممتقيق
ور حممممممة خالممممممأ بممممممم الوليممممممأ
يشعتي.

األل

الهينة في األفعاو غير الثالثية
األل

ال مممزة الواقعممة ه م
أوك الفعمممل الما ممم
التبمماع ه م همممزة
ممب وتُ بفممملُ
ق مممع تُ بك م ُ
(ء) رثمممل :أامممأى
أع ى

الهينة في األفعاو غير
الثالثية

ال مممممممأة  :عالرمممممممة
تتاممق هممو الحممت
المًعف يم مكوا
األوك رنممممممه امممممماكنا ً
والثمممممان ر حتكممممما ً
رثل /ربى كى

اسم المفعوو

ااق المفعوك م ق رم هعل ربن
ل مج وك.
ال فل الم ق يرو وعي مأك ع ى
ش ء وقع ع يه الو ع
اسم المفعول يُصاغ من:
 الفعل الثالث ع ى و ا رفعوك
 الفعممل هممو الثالثمم ع ممى لممورة رًممارعة رممع
إبممأاك ممماء المًممارعة ريم ما ً رًمممورة و ه م ل رمما
قبل آختها

اسم
المفعول

أسهوب ال َّ
شرط

أام وا مقمموم ع ممى جم مميم
مكمممموا صمممموك الفعممممل األوك
هي ممما شمممت ا ً لحصممموك الفعمممل
الثان
هعمممممل
أداة ال مممممت
جممممممممواا
ال ممممممممت
ال ت
رمممب مفعم ِمل الخيممت
ال معأم جوا ِمهُ

إا همممذا ر مممما أممممم
ر ى إذا لو

تعريفه

أركانه

أدواته

أسهوب
ال َّ
شرط

التمييز

إذا ؤان المميّاز اسام ًا
فقد يد ُّو عهى :عمأد أو
و ا أو رسممممممممما ة أو
كيل

يساااااامى التمييااااااز:
تفسممممممميتاً وتبيينممممممما ً
وتمييزاً

التمييز

ال مييز المفتد مُسمى تمييمز
ذات ألا الوالب هم الك ممة
ال مممم مزمممممل مو مممم ا أا
تكمممممموا شممممممي ا ً رحسوامممممما ً
رجسمممممما ً ومسممممممى تمييمممممز
الجم ممة تمييممز النسممبة ألنممه
مزمممل الومممو عممم رعنممى
رنسمموا هم الجم ممة ل م ء
رم األشياء.

الممَّيز نوعان:
 -7مميااز مهفااوظ :وهممو رمما
كممماا اامممما ً رب مممما ً دممماهتاً
ودك ع ى و ا أو كيمل أو
رسا ة أو عأد أو قيا
 -2مميزمهحوظ :وهو الذ
م حمممل وجممموده هممم الجم مممة
وال مذكت هي ا ب فل رحأد

الوحدة الثالثة  :أمن الوطن
الوحدة الثالثة :
أمن الوطن

صيانة
العقوو

الحاج اآلمن
في الحج األمن

دور المواطن
في المحافظة
عهى األمن

ضوء األمن

الحاج اآلمن في الحج األمن

ااممم قت األرمممم بالمم كمممة العتبيمممة السمممعودمة
ع ممى مممأ الم م الصممبور عبممأ العزمممز بممالحزم
واإللممتار ع مممى تنفيمممذ أوارمممت ل واالب عممماد
عممم نواهيممه الممذ هممو األلممل ه م اا م باا
األرم واا قتاره

ت ممممت نعمممممة األرممممم
ع ممى جمماج بيممت ل
الحتام رنمذ ولمول ق
و مممممممممى عمممممممممودت ق
لمممممممبالدهق ليعمممممممودوا
بأجمل الذكتمات .

الحاج
اآلمن في
الحج
األمن

ت ممممكل قواعممممأ األرممممم
بالمم كمممممة رمممممم خمممممالك
الم مممممممماعت الزاخممممممممتة
بالحمممب واإلخممماء المممذ
ت وثممممق وشممممائجه بمممميم
كاهممممة المسمممم ميم عنممممأ
قيار ق بأداء هتمً ق

ممت الحاج بس س ة رم اإلنجا ات ه كل رجاك
رم رجاالت ر باته ه و متى ال واعات
الم زامأة والمس متة ه الحتريم ال تمفييم
والم اعت المقأاة والخأرات األرنية
والمتورمة وخأرات الأهاع المأن .

ضوء األمن

إبتا العالقة بيم األرم
والعأك

ضوء
األمن

ممممممممممموع
شمممممممممممج
الم عبأ
العزمز

إدراك نعمة األرم
مس زم ال كت

صيغ المبالغة
صيغ
المبالغة

تعريفها

لممممميوة ر ممممم قة رمممممم
الفعل ل أاللمة ع مى رمم
هعل الفعل بكثتة

أوزانها

-

هعاك رثاك :ال
ِر بفعاك رثاك روواك
هعوك رثاك  :ج وك
هعيل رثل يق
ه ِعل رثاك :ذر

التفضيو
مصمممان ع مممى و ا (أ بهعمممل)
رمم الفعممل رباشمتة إذا كمماا
ثالثيًممممممما رثب ممممممما ً ربنيًممممممما
ل مع مممموم لمممميج الولممممف
رنه ع ى أهعل هعالء

اسم التفضيل

التفضيو

أسلوب التفضيل

أركانه
 رفًل :بيتُ ل ااممممق تفًمممميل :أ بقأ ُ
 رفًمممل ع يمممه :ت
البيو ِ

تعريفه
لمميوة ر م قة تممأك
ع ممممممى أا شممممممي يم
اشم تكا هم خصم ة
وا مممممممممممممممممممأة و اد
أ مأهما عممم ا خممت
هي ا.

المستثني
المستثني

االستثناء

همممو إخمممتاج
االاممممممممممممممممق
الواقمممع بعمممأ
أداة
االاممممممم ثناء
رم كمق رما
قب ا

أداة االستثناء

المستثنى بإال

المستثنى منه

االستثناء

يإالي
ت

ااق ممذكت
بعممممأها إال
ومكمممممممموا
رخالفممممممممما ً
ه الحكمق
لما قب ه

مُعمممممممممممتا
سمممممممممممب
روقعمممممممممه
همممممممممممممممممم
الجم ة

مسمى رفت ا ً
ل فتن را قبل
إال ل عمممممممممممممل
هيممممما بعممممأها
كمممممما لمممممو أا
يإالي يممممممت
روجودة

