
  

 األرض 

ح نََظَرَك فيها وامِش في بساتينِها وحُ     قوِلها أِو اْهتَّمَّ بِِقراءةِ يا بُنَيَّ ُزِر األرَض في الَجبَِل . َسر ِ

سوِم وارُسْم في خياِلَك ُصَوًرا َجميلةً َعْنها . عنها .ُكتٍُب    إستَمدَّ ِمْنها آفاقًا ِمَن الرُّ

ْخر  الضَّرب علمي أن  لألرض أثرا في أبنائها وأهلها . فتعل مي العْزم ِمنيا بُنَي ِتي إ أنتو في الصَّ

لك سنََحتوُكلَّما  دائِما ِمن األرضلَخْير . أطلبي ا الُخْضَرةعلى إنبات  وأثبِتي أنَّ يَدَْيك قادرتان   

  في رحابها ومت عي الن فس .الفرصة إنطلقي 

فعل أمر فُتَِحت ْ فيه َهمَزةُ األمِر واذُكر ُكًّلا من إستخرج من المقطع الث اني من الن ص  – 1

ضيه ووزنه .ما  

ل فعل أمٍر لم يبدأ بهمزة األمر واذكر الس بب . -2 إستخرج من المقطع األو   

ت فيه َهمزة األمر واذكر الس بب .  -3 إستخرج من المقطع الث اني فعل أمر ُضمَّ  

استخرج من الن ص  فعل أمٍر ُكِسرت فيه همزة األمر واذكر السب ب .   -4  

 

ل فعل األمر .  - 5 اضبط الهمزة في أو   

يف .                                       جمال الر   

يف . احذ َْر ُوعوَرةَ الَمساِلِك . اْنُظْر إلى ما  يَْخطو ( يا –اخط ) خطا  ًًّل في الر  صديقي متمه 

 َحْول َك . ارفَع َجبينََك إلى الس ماِء . َسبَّح َربََّك . اْشُكْرهُ على َرْوَعِة ما رَسَمْت يداهُ . ِسْر في ِشعابِ 

يف وتأنَّ في ِمْشيَتَِك . اسَمْع  يَْهبُُط ( إلى أْوِديَتِِه وتَعَلَِّم العُْمَق.  –َهبََط  َهَمساِت الس كينَِة . اْهبُْط )الر 

.الَمْعنى الَحقيِقيَّ ِلْلِحْكَمِة َوالَجمال ِ اطِلق لخياِلَك َمداهُ . اْدِرِك   
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  النُّقَِط واْضبُْطهُ بِالشَّْكِل الت ام  .ُصْغ فِْعَل األْمِر الُمناِسَب ِلْلِمْعنى ثُمَّ َضْعهُ ِمحلَّ  -6

..................َعنِ .. ( .............. يا بُنَي  ! )تَْحتَِرُم ( .................. ُمعَل ميَك و)تَْبتَِعدُ ( )تَْسَمعُ   

اِلحين . )تَْسعى(................. دائًِما ِلعََمِل الَخْيِر َو) تَُمدُّ ( الشَّر ِ و)تَ  ْقتَدي ( .................. بِالص   

اِضلَة.   الفو ) تَتََحل ى ( ................. باألخًّلقِ يَدَ اْلعَْوِن إلى الُمْحتاجيَن ..................   

) تَصوُن ( ................ ِلسانََك َو)تَْسمو ( .................... َعن َشَهواِت الن ْفِس و) تَْنأى ( 

ريَن و)تَتَعَلَُّم( .............. ذائِل . )تَت ِعُظ( ...................... بآراِء الُمفَك ِ ......... عِن الرَّ

جاِل الِعظام  .................... ِمَن الر ِ  

أل ف فقرة تستعمل فيها أربعة أفعال أمر .  -7  

أعِرْب ما أشيَر إليه بَِخط  . -8  

 خف ِفْ   من َرْوِعَك ، أْلِق الَخْوَف  َعْنَك ، مدَّ يدَ الُمساَعدَةِ  لآلَخريَن .

 أْصُمدوا  في َوْجِه الَمصائِِب . أطِعِم  الِجياَع . أْدُرْسنَ  ، أدُرَسنَّ  .


