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 اقرأ النص وأجب عن األسئلة : الفهم واالستيعاب :

في هذا العالم، ولهذا مهما حاول أن يعتمد على نفسه فإنّه لن يستطيع االستغناء عن طلب المساعدة من  يستطيع اإلنسان أن يعيش بمفرده ال 

ى االَخرين في العديد من أمور حياته، وذلك بغّض النظر عن مستواه المادي والصحي، وبما أّن اإلنسان منذ الصغر يبدأ حياته باالعتماد عل

مر في المرحلة المتوسطة من الحياة أي مرحلة الشباب فاإلنسان لن ماد على اآلخرين، وأيضاَ كذلك األتاآلخرين، فإنّه أيضاً سينهيها باالع

إّن حاجة الشخص إلى مساعدة االَخرين تدل على أن االَخرين أيضاً يحتاجون إلى يستطيع تحقيق النجاح إاّل إذا دعمه اآلخرون في ذلك. 

ان منذ صغره، ولكن في حدود قدرته، فاإلنسان وحده لن يستطيع مساعدة جميع األفراد، ولكنّه مساعدته، وهذا ما يعتبر واجباً على اإلنس

سيقوم بمساعدتهم بحدود قدراته وإمكانياته، والشخص الذي يرفض مساعدة اآلخرين يعتبر أنانياً، وال يستحق أن يصنف ضمن البشر. إّن 

رد لالَخرين هي الصبر، فالصبر يعد مفتاح الفرج لجميع أمور الحياة، ولهذا يجب على الفثناء مساعدته هّم صفة يجب أن يمتلكها اإلنسان أأ

ثناء تعامله مع اآلخرين؛ ألنّه سيلتقي في حياته مع بعض األفراد الذين سيكنّون الشر في نفوسهم فال أن يتعلم السيطرة على مشاعره أ

 خرين :ومن خطوات مساعدة اآليستطيعون رؤية أحد األفراد سعيد. 

االستماع لكالمهم: فاإلنسان الذي يرغب بمساعدة غيره لن يتمّكن من تحقيق ذلك إال عندما يستمع لكالم االَخرين، فعندها فقط سيستطيع   

ها يجب على اإلنسان عندما يقوم بتقديم المساعدات أن يقدم و تقديم المساعدة بطريقة جميلة وإدراك الحاجة التي يريدها الشخص المتكلّم.

التفاعل: إّن مساعدة الفرد لآلخرين لن وأيضا  بطريقة ال تجرح صاحبها، أو تشعره بالعجز؛ ألنّه بهذا االسلوب سيضره، ولن يساعده.

إّن أقل مرتبة من الذي يقدم المساعدة تتحقّق بدون وجود تفاعل بينهم، فالتفاعل عنصر مهم حتى ال يشعر الطرف االَخر باإلهانة، أو بأنه 

ان الذي يُحدد هدفه بمساعدة االَخرين سيجد العديد من الطرق التي ستمكنه من تحقيق ذلك، وأبسط مساعدة سيستطيع تقديمها هي فتح اإلنس

قد يستطيع الشخص أن يُساعد أهله من خالل االهتمام بالمنزل، أو االهتمام بإخوانه، أو ببذل مجهود فمساعدة األهل: أما عن بيته لمن يريد. 

.مساعدة األقارب واألصدقاء: وذلك عن طريق تقديم المساعدة المادية، أو و سة، فهذه من الطرق التي تُساعد في كسب رضا األهلفي الدرا

البسيطة والتي تُعبر عن المحبة، أو من خالل تقديم المساعدة لمن يطلبها، وقد يستطيع الشخص مساعدتهم  داياعن طريق تقديم بعض اله

مساعدة الغرباء: يُوجد العديد من الطرق التي تستخدم لمساعدة الغرباء، وبالنسبة لمشاكلهم والعمل على حلّها. عن طريق االستماع إلى

ومنها تقديم المساعدة المادية للمحتاجين، أو بالدعاء للجميع، أو من خالل المساعدات اليومية التي تحدث في مراحل الحياة، كإسعاف 

 .الجرحى

( ؟  النص  كما ورد في )  من هو الشخص األناني 

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

 . ا للفقرة اقترح عنوان   -

................................................................  
 . للصبر في التعامل مع الناس أهمية كبيرة ، وضح ذلك   -

...................................................................................................................... 
 ؟ ، بم تنصحه  شخص يرفض مساعدة اآلخرين بما يقدر عليه ويفضل أن يهتم بنفسه فقط  -

..................................................................................................................... 
        .  المعلومات عن )مواقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم في مساعدة الناس  ( واكتب موقفا واحدا شبكة ابحث في  -

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

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



 وضح اثنين من خطوات مساعدة اآلخرين ) كما ورد في الفقرة (  -

- ................................................................................................ 

- ............................................................................................... 
 اذكر : 

 (:...................... األسلوب  جمع ) –( :.....................       مرادف ) الغرباء  -

 ..................(:...  مفرد ) طرق  –(:.......................     ضد ) البسيطة  -

 
 ( : درس ) شبه الجملة ظرفي الزمان والمكان بالرجوع إلى  النحو : -

  الية في قصة قصيرة . استخدم الظروف الت -

 (عصر  –يمين  –يسار  –وراء  –أمام  –)تحت  -

- ............................................................................................................... 

- ............................................................................................................... 

- .............................................................................................................. 

 ء : بالرجوع إلى درس ) الهمزة المتوسطة على النبرة ( اإلمال
 في الكلمات التالية : على النبرة  بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة 

 مليئة :...........................................
 :.......................................... مائل

 سيئة :...........................................
 ) استخدم الكلمات الثالثة السابقة في جمل من إنشائك ( 

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

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

 التعبير : 
ة عالقة جميلة جدا ، فاإلنسان يعتمد عليها في أغلب حياته ، اكتب موضوعا عن طبيعة بالدك ، وعن عالقة اإلنسان بالطبيع -
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يوم االثنين الموافق  خامسولي األمر الفاضل : يرجى العلم أنه سيتم إجراء اختبار لدروس اللغة العربية للصف ال
اآلتية فيرجى في الدروس  4/5/2016الموافق  ربعاء..واختبار في مهارتي اإلمالء والتعبير يوم األ 2/5/2016
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  صديقنا حسين  -
  رسالة مجاملة  -
 الضمائر المتصلة والمنفصلة  -

 الهمزة المتوسطة  -

 معيار الكتابة:   4 3 2 1
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 قواعد الكتابة الّسليمة. 

 

 ة المتعلم على استخدام تقنيات خاصة كالحوار والسرد والوصفتظهر قدر-2    

 تضمين الموضوع تفاصيل حسية عميقة  تظهر قدرته على  -3    

 تظهر قدرة المتعلم على تكوين صياغة متماسكة للجمل  -4    


