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(1خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز(
الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیزخادم بایع الشعب السعودي 

ه وكان قد قضي – حفظھ هللا –1436\4\3ملكا للمملكة العربیة السعودیة في 
عامین ونصفا ولیا للعھد ووزیرا للدفاع, وقرابة خمسین عاما امیرا لمنطقة

الریاض.
تلقي خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان تعلیمھ في مدارس االمراء وحفظ

القران الكریم وعمره عشرة اعوام وعرف عنھ منذ نشأتھ حب العلم, والحرص
علي القراءة المتواصلة, ودعم االعمال الخیریة, فحصل علي عدد من شھادات
الدكتوراة الفخریة ورأس ھیئات ومجالس لعدد من الجھات التعلیمیة والخیریة.
من كلماتھ – حفظھ هللا – «ال شك في ان العلم ھو خیر ثمرة یمكن ان یقطفھا

االنسان الذي ھو اساس االسس التي تبني علیھا الدول, ومما یبشر بالخیر اننا
نري جامعاتنا – والحمد� – تخرج لبالدنا الدفعات تلو الدفات من الشباب

, لذلك اقول الخواني وابنائي؛ ان بالدنا عي مھبط الوحي وبالد الحرمینالعامل
تستحق منا جمیعا ان نخدمھا بكل جوارحنا, وبكل ما نملك من جھد».



. این درس الملك سلمان؟1

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

.في الفقرة الثانیة دلیل علي اھتمام خادم الحرمین الشریفین بالعلم2
والقراءة, اوضح ذلك.

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

تلقي خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان تعلیمھ في
مدارس االمراء

وعرف عنھ منذ نشأتھ حب العلم, والحرص علي القراءة المتواصلة,
ودعم االعمال الخیریة, فحصل علي عدد من شھادات الدكتوراة

الفخریة ورأس ھیئات ومجالس لعدد من الجھات التعلیمیة والخیریة.



. ما سبب حذف ھمزة «ابن» في(سلمان بن عبد العزیز)؟4

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

 في كلمة خادم الحرمین الشریفین حث علي العلم, فبماذا وصفھ؟3
ولماذا كان لبالدنا فضل خاص؟

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

من كلماتھ – حفظھ هللا – «ال شك في ان العلم ھو خیر ثمرة یمكن
ان یقطفھا االنسان الذي ھو اساس االسس التي تبني علیھا الدول,

ومما یبشر بالخیر

النھا وقعت بین
علمین



. اجعل كل كلمة مما یأتي فاعال لنعم في اسلوب تام للمدح:5
:       نعم القائد الملك سلمانالملك سلمان

نعم القائد الصالحالقائد:               
نعم ھوایة القراءةالقراءة:             

. ازن الكلمات الملونة باالصفر وابین نوعھا من المشتقات.6

....................................................................
خادم  :      على وزن فاعل    نوعھا : اسم فاعل
العامل :      على وزن فاعل    نوعھا : اسم فاعل



الوظیفة النحویة
:اقرأ القطعة االتیة, ثم أمأل الجدول وفق المطلوب.1

رائد طالب محب للعلم, اال ان قراءتھ ال تعینھ علي التعلم الصحیح,
فأدي الي تأخره دراسیا, كان المعلم متابعا لھ, حتي صارت قراءتھ

صحیحة.
الفعل الناسخ اسمه عالمة اعرابه خبره عالمة اعرابه

كان المعلم الضمة متابعا الفتحة

صارت الهاء الضمة قراءة الفتحة

. اكتب الجمل بعد ادخال الفعل الناسخ المكتوب امامھا:2
الھالل بدر. ..............................................(صار)•

الصحراء قاحلة. .........................................(كان)•

الولدان اخوان. ..........................................(لیس)•

صار الھالل بدر ا

كانت الصحراء قاحلة

لیس الولدان اخون



. أمأل كل فراغ فیما یأتي باسم او خبر مناسب لفعل ناسخ3

كان ابن النفیس. ................................... من اكتشف الدورة•
الدمویة.

صار. ............................... الصدیق اول خلیفة للمسلمین.•

كان. .............................................اول رائد فضاء عربي.•

ابوبكر
اول

االمیر سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز



الظاھرة االمالئیة :

 – أدخل الواو المیز نوع  الھمزه , ثم أصنف الكلمات الى كلمات1
ھمزتھا وصل واخرى ھمزتھا قطع , وأثبت ھمزة القطع :

اخراج – اثنان – ابن – اثم – امر – ارحم – انطلق – اكرم – انتشر – انما – إال –
استقبل

همزه القطع همزة الوصل همزة القطع همزة الوصل

إخراج اثنان أكرم انطلق
إثم ابن إنما انتشر
أمر ارحم إال استقبل



اكتب ما یملى على كتابة صحیحة مراعیا الظواھر االمالئیة التى درستھا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



الصنف اللغوى :



 – أكتب العبارة االتیھ كتابة صحیحة بخط النسخ :3

كان ابو بكر رضى هللا عنھ رفیقا وحارسا للنبى
محمد صلى هللا علیھ وسلم  فى الغار .

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

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


