






(السعودية)في دولة الميالد 

االنتماء لوطن واحد هو مهبط 

الوحي ومهد للرساالت ومهوى 

ألفئدة كل المسلمين

الجوف

حائل
تبوك

الرياض
مكة المنطقة الشرقية

عسير
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المسجد الحرام



منزل صغير 

(وطني ) المملكة العربية السعودية 

المملكة العربية السعودية

نعم، ألنه المكان الذي عشت فيه أغلب

أيام حياتي ، وأجتمع فيه بمن أحب 

طوأشعر فيه بالمودة واأللفة والتراب

االهتمام به ومحبة أفراده والدفاع عنه 

وحمايته إذا تعرض لخطر ما والتعاون مع

أفراده لرعاية شؤؤنه

سب قطعة معينه من األرض يرتبط بها الفرد وينت: الوطن 

د اليها ويتعلق بها ويحب أهلها وأصحابها ويحن اليها عن

هااالغتراب ويستعد للدفاع عنها عند األخطار التي تهدد



عرفات

قصت

اشتريت



.في، من، على: حروف الجر

.، لعلليت، إن: الحروف الناسخة

.و، ثم: حروف العطف
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الشورى

تحكميها لشرع هللا تعالى

برجالها المخلصين
ها وبما أنعم هللا تعالى علي

من الثروات الطبيعية

كتاب هللا وسنة رسوله الكريم ، سيرة السلف الصالح



بالحفاظ على روابط االخوة والمحبة بين إخواننا 

يد والعالقة الطيبة مع أصدقائنا دائما نعمل على توح

ةالكلمة ووحدة الصف والدفاع عن القضايا االسالمي

المدارس ، المعاهد ، 

الجامعات ، البعثات ، النوادي

العلمية

المعاهد المهنية ، المدارس 

الصناعية



الثقافي

الصحيإنشاء الموانيء

المدن 

ةالصناعي

الصناعي

االجتماعي



التمسك بالعقيدة

الرجال المخلصون

الثروات الطبيعية

توسعة المسجدين

وخدمتهما

االعتناء بكافة 

المشاعر المقدسة

وضع الخطط الشاملة 

لتأهيل االنسان السعودي



مخلصون

وجود الواو والنون في االسم المجموع

الواو والنون على آخر االسم المفرد

نسميه جمع مذكر سالم

مخلصات

مخلصة
نعم

األلف والتاء على آخر االسم المفرد

جمع مؤنث سالم



فاطمة

مجال

طاقة

العالم

األولى

أولو

سنون
المؤنثالمذكر

أوالت

تاء التأنيث

المربوطة

تاء التأنيث

المربوطة

االلف 

المقصورة



(أيا –أي –يا ) 

دعاء غيري لإلقبال علي





ال يوجد وجه شبه في تنتهي بتاء           تنتهي بتاء

النطق بين هذه الكلمة 

والكلمات السابقة

(  ة)ترسم (            ت)ترسم 

منقوطة بنقطتين

بدون( ه)ترسم 

تنقيط

تنطق تاء             تنطق تاء         تنطق هاء

تنطق هاءتنطق تاء ساكنه     تنطق هاء ساكنه

تاء 

مفتوحة

تاء 

مربوطة
هاء



تاء مفتوحة

تاء

السكون والضم والكسر

(ت ) 



أفعال

ماضية

تاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير

(أسماء ) 

تاء جمع المؤنث السالم

3

ساكن



تاء مربوطة

هاء

الكسر

(ة ) 

أسماء

المفردة المؤنثة



هي تاء متحركة أو ساكنه تنطق تاء في الوصل والوقف

التأنيث الساكنة 

وتاء الضمير

الثالثي

جمع



تاء متحركة تنطق هاء عند الوقف عليها بالسكون

مفردة



الرياض

جيزان              ينبع                 الدمام

زر





فن االلقاء

تحديد الوقت يحتاج إليها كل : الساعة

ر أصحاب الوظائف لمعرفة مواعيد الحضو

.واالنصراف

تكبير الصوت، يحتاجه : الميكروفون

الدعاة والخطباء وموظفي العالقات العامة

.في المطارات ومحطات القطار

للكتابة، كل الكتبة والموظفين: الورق

.العمومين والمعلمين والطالب وغيرهم

مه للقراءة، يستخد: المصباح الكهربائي

الطالب والكتاب

الخطباء ، المعلمون ، المحاضرون، 

السياسيون ، االعالميون 





جراءة وثقهالمظهر الالئق

الفصاحة والبيان

القدرة على التفاعل

سعة الثقافه







1نموذج 



حكوميةاجنبية                  معلومات

هوايات ومواهب

االسم                               اسم الجهه الحكومية

الجنسية                                اسم المسؤول

التوقيع

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

التربية والتعليم

فنادق

بنوك



البيانات                 مفرغ

رسمية           آراء

بوك

رسان
برجل

يماء
يفا

ريف



84

فرسان الكبري



فرسان الكبرى وما حولهاجزيرة في وطني

جزء من وطني
السياحة في فرسان

جولة في جزيرة سعودية
تعرف على وطنك

السياحة في فرسان                        جزيرة في وطني

فرسان الكبرى وما حولها

جزيرة في وطني

مباني غرين
خضوع فرسان

للعثمانيين
بناء مسجد النجدي



خيالي

حقيقي

وتها تصوير الحكم السعودي في آثره على تنمية البالد وق

.واستقرارها بالشمس وأثرها على الدنيا



الترويج السياحي للجزيرة 

الشواطئ الصافية، والمياه المالحة تفيدان في كثير من 

الغطس المشروعات السياحية والرياضات الترفيهية كالسباحة و

. وركوب األمواج وسباقات اليخوت وصيد األسماك

فة الترويج اإلعالمي بالدعاية لما تتميز به من شواطئ نظي

الحفاظ على نظافة ورمال ناعمة وجو مشمس ومنعش، 

إعداد مواقع تسهل عمليات صيد األسماك للهواة،، الشواطئ

.إعداد مسابقات بحرية



ْجِديِّ ) (.بناه تاجُر لؤلٍؤ ُيدعى إبراهيم التميمي ...مسجد النَّ

رى إنشاء جمعية خيرية تهدف إلى توطين األعراب في ق

ن حديثة بها كافة المرافق والخدمات وربطهم بأقرب المد

نوا لهم لنشر العلم والمعرفة بينهم وإعادة تأهيلهم ليحس

.  استغالل مواطنهم االستغالل األمثل اقتصادًيا







االمل

المختفي

علماء االرض

ثناياها

ركبوا

النفط

مصلحة
تعلن

معزز



تخبيء بين طياتها الخير الكثير

تخبيء بين طياتها المطر الغزير: السماء 

استثمار الثروات الطبيعية لما فيه مصلحة البالد ، 

اكتشاف النفط في دول البحرين

المبادرة الى البحث عن فرص االستثمار والتنمية للوطن



(أرامكو ) انتاج شركة الزيت العربية السعودية 

ازدهار المملكة 

أصبحت في واالرتقاء الحضاري

طليعة الدول 

المنتجة للنفط

حقل الغوار      حقل السفانية7البئر رقم 

الشمس         القمر         النجوم         البحار        الدواب



المساجد الواسعة                                          مطار الملك فهد الدولي

المباني الضخمة                                          الطرق المسفلتة الواسعة



دور الملك عبدالعزيز في 

استثمار الثروات الطبيعية

مظاهر التغيير الذي طرأ على

مدينة الظهران

(7)مكانة بئر الدمام 

فضل هللا تعالى على هذه

األرض المباركه

االرتقاء الحضاري الذي طرأ 

على مدن المملكة



جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

اتفاق

الجيولوجي

أمل

بلد

الصخرة

جمع مؤنث سالم

جمع مذكر سالم

لم يحدث تغيير

دفي صورة المفر

جمع تكسير

جمع تكسير

جمع تكسير

زيادة األلف المدغمة 

في الهمزة وزيادة 

االلف الثانية
زيادة االلف

تغير في الضبط 

وزيادة الواو وحذف 

التاء المربوطة



مفرد          مثنى

سالم           تكسير

مذكر            مؤنث

أمسىأضحى

ظل     بات    مازال  مادام     ليس

اسماً 

خبراً 

كان الرسول مربياً 
كأن       ليت        لعل



حروف ناسخه

إن الجيولوجيين مصرون               الجيولوجيون مصرون

إن المدينتين شاهدان                   المدينتان شاهدان

إن ذا العزيمة جدير                      ذو العزيمة جدير  

ليت المواطنين مدركون                المواطنون مدركون



كأن          ليتأن

خبر

مفرد مذكر



خبر إن

جمع تكسير

ليت المواطنين مدركون لعظمة فضل هللا

اسم ليت دل على

جمع مذكر سالم 

جاء

معرفا بال

حالته

النصب

عالمته

الياء

مدركون دل على

جمع مذكر 

سالم 

جاء

نكرة

حالته

الرفع

عالمته

الواو



إن المدينتين شاهدتان على االرتقاء

اسم إن دل على

مثنى

جاء

معرف بال

حالته

النصب

عالمته

الياء

خبر إن

دل على

جاء

نكرة

مثنى
حالته

الرفع

عالمته

االلف



كأن الجبيل قلعة صناعية

اسم كأن دل على

مفرد

جاء

معرف بال

حالته

النصب

عالمته

الفتحه

خبر كأن

دل على

مفرد

جاء

نكرة

حالته

الرفع

عالمته

الضمة



أصلية
المؤنث السالمفرعية

فرعية
فرعية

االلف

فرعية

أصلية

فرعية
جمع المذكر السالم

فرعية

فرعية

جمع المذكر السالم



النفط
الجيولوجيين متوافدون الى 

المنطقة الصحراوية
المصانع مزودة بالمواد الخام

الت مفيد في تشغيل االصحراء المملكة نبع للخير

في المصانع

أصلية

جمع التكسير
جمع المؤنث السالم

فرعية

األسماء الخمسة

فرعية

المثنى

جمع المذكر السالم



تاء مفتوحة



فعل ماض

يبيت                بِتْ 

تاء أصلية

أسماء

تاء أصلية

جمع التكسير

وقت

بتاء مفتوحة



حرف

تاء مربوطة

أسماء

جمع تكسير

ال



االصلية

الماضي
أصلية

جمع التكسير



جمع التكسير









خفت حرارة الشمسخفت

قول الصدق من االيمانالصدق ، الحقيقه

صاغ الشاعر القصيدة

قرأت ملحمة شعرية

انتشت نفسي للسفر



مالمح الوطن 

التاريخية

السعي في

الخير

تمسك أهله 

بالشريعة 

االسالمية

االستقرار 

والسعادة فيه



جبين               األفق            العلو والرفعه

توهج              الشمس           االشراق

توهج الشعر في عينيك يا وطني

من أجل عينيك كل الشعر أسكبه               
تغفو العيون وعين هللا حارسة-

من كل مستتر في زيفة النتن

الدرب يعبق أزهارا معطرة

كل طير تغنى صادق الشجن



ألن الجبين هو موضع السجود وهو

ان أيضا المكان العالي والمكرم لالنس

لذلك فهو أفضل

هو ألن النبض نابع من القلب ف

في أعماق كل مؤمن

كل ما غلط ) ألن كلمة حزن 

فهي ( من األرض والجبل

أشمل لكل جزء من الجبل

أهدي العمر يا فنني

اتجهنا ففي التاريخ

تغفو العيون وعين هللا

تعالى لم تنم









شهرة الدرعيةجاذبية الدرعية

موقعها

مساحتها

سبب تسميتها

نفوذها

الموقع االستراتيجي

المظاهر الطبيعية

االراضي الخصبة

منارة للعلم

األمن

التراث

القوة


