 " -2من كلمة صاحب السمو "
القراءة الصامتة لدرس " من كلمة صاحب السمو "
س -1ما المناسبة التي قيلت فيها كلمة صاحب السمو أمير البالد؟
....................................................................................................
س -2ضع مصطلح من المصطلحات التالية أمام ما يناسبه في العبارات بعدها-:
(معلومة – فكرة رئيسة – قيمة – فكرة جزئية – شعور)
أ -العمل على تقدم الوطن ورفعته واجب كل مواطن.

(

)

ب -ضرورة الحفاظ على وحدة الصف.

(

)

ج -كراهية ونبذ الفرقة والتشاحن .

(

د -ألقى صاحب السمو خطابه بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان.

)
)

(

س -3ماذا يريد األمير من وسائل األعالم وخاصة الصحافة؟

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

...........................................................................................
س -4علل لما يأتي:وحدة الصف بين أبناء الكويت لها أهمية كبيرة؟
....................................................................................................
س -5للمسؤولية أثر في الفرد كما ذكر صاحب السمو في خطابه..اذكر اثنين من تلك اآلثار؟
أ ، .......................................... :
ب ............................................... :
س -6ضع عالمة ( )/أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة -:
)

أ -توحد قلوبنا وأهدافنا هو غاية ما يرجوه صاحب السمو أمير البالد( .
ب-انتشار الحسد والكراهية والبغضاء يؤدي إلى قوة وترابط المجتمع.
ج -وحدة الكويت وسالمة أمنها واجب جميع أبنائها.
س -7بم تشعر تجاه من يسعى للتفريق بين أبناء الوطن؟

(
(

)
)

اإلجابة عن أسئلة الكتاب التقويمية

أوالً  :الفهم واالستيعاب
 -1رتب المضامين الفكرية التي تناولها سمو األمير وفق ورودها في كلمته:
( ) 5

 -لوسائل اإلعالم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على الروح الوطنية الواحدة

( ) 3

 -الشعور بالمسؤولية يمكن المجتمع من نبذ الخالفات  ،ووأد الفتن في مهدها

( ) 2

 -وحدة الصف تحمي البالد والعباد من األخطار التي قد تحدق بها

( ) 4

 -التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  ،كفيل بتحقيق الرخاء للبالد

( ) 1

ال
 -نعم المحبة والتكافل بين أهل الكويت ينبغي ترسيخها قوالً وفع ً

افتتح سمو األمير كلمته بحمد اهلل والصالة والسالم على رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،والثناء على

أصحابه رضي اهلل عنهم جميعا ،فوضح ما يدل عليه كل من:

أ  -افتتاحية الكلمة على هذا النحو الذي جاءت به.

تدل افتتاحية الكلمة على حرص سمو األمير على التمسك بالقيم اإلسالمية السامية ،

وعلى شكر اهلل على نعمه الكثيرة على أهل الكويت.

ب  -تكرار األمير لحمد اهلل وشكره على نعمه الكثيرة.

تكرار الحمد والشكر يدل على التأكيد على ضرورة الثناء والشكر لصاحب الفضل في هذه النعم ،

دائما على نعمه الكثيرة عليهم.
واالعتراف بالفضل والجميل هلل عز وجل ،وتذكير شعبه بشكر اهلل ً

ما الذي يراه األمير من أثر لوحدة الصف في وطنه الكويت؟

 األثر الذي يراه األمير لوحدة الصف في وطنه الكويت هو :أ -الترابط والتالحم بين أبنائه

ب -الحفاظ على أمن الوطن واستق ارره.

ج -القدرة على تجاوز المحن ومواجهة المخاطر .

 -2للشعور بالمسؤولية آثار مباشرة في الفرد والمجتمع  ،وضحها .

ومحبوبا بين زمالئه،
ومتعاونا مع الجميع،
متسامحا مع اآلخرين،
أثر الشعور بالمسؤولية في الفرد أنها  :تجعله
ً
ً
ً
و متفوًقا في مجال عمله.
وأثر ذلك في المجتمع أنها تؤدي إلى الترابط والتماسك بين أفراده ،وتسهم في تقدمه في جميع المجاالت،

وتجنبه الصراعات بين أفراده ،وتغرس مبدأ التسامح وقبول اآلخر .

 -3وضح المقصود بكل من :

 -السلطة التشريعية  :هي السلطة التي تسن القوانين  ،وتصدر التشريعات  ،وتفرض الضرائب  ،وتراقب

السلطة التنفيذية  ( .مجلس األمة )

 -السلطة التنفيذية  :هي السلطة التي تنفذ القوانين والتشريعات والخطط  ،وتدير شؤون الدولة  ،وتحميها .

( مجلس الوزراء أو الحكومة )

 -4ما السلطة الثالثة التي تكتمل بها منظومة الحكم الديمقراطي في الكويت؟
السلطة الثالثة التي تكتمل بها منظومة الحكم الديمقراطي في الكويت هي :

السلطة القضائية  :وهي التي تقوم بفض المنازعات بين األفراد والجماعات بتطبيق القوانين واألحكام ومعاقبة

المخالفين .

والسلطة الرابعة تتمثل في وسائل اإلعالم .

 -5عدد بعض وسائل اإلعالم التي تؤدي دورها في وطنك الكويت.
 -التلفاز

 -الصحف

 -اإلذاعة

 -المطبوعات

 -االنترنت .

اسعا لحرية الصحف والمطبوعات المتنوعة.
 -6أفسحت الكويت المجال و ً
أ – عالم تدل موافقة مجلس األمة على قانون حرية إصدار الصحف والمطبوعات ؟

 -تدل موافقة المجلس على قانون حرية إصدار الصحف والمطبوعات على الحرص على نشر روح

الديمقراطية في المجتمع الكويتي و احترام حرية الرأي.
ب -اذكر :

 -أربع صحف يومية كانت تصدر في الكويت قبل صدور هذا القانون.

 -1الكويت

 -2الرائد

 -3الكويت اليوم

 -أربع صحف يومية أخرى صدرت بعد هذا القانون.

 -1الرأي العام

 -2األنباء

 -3السياسة

 -4العربي
 -4القبس

√ ) أمامها:

 -7اختر التكملة الصحيحة لكل مما يأتي بوضع عالمة (

أ -في قول األمير  ( :أهلي وأبناء وطني  ..إخواني وأبنائي) ما يشير إلى صالت:
 -القرابة الحقيقة التي تربطه بأبناء شعبه .

(

 -المحبة والتواصل الوجداني مع أبناء شعبه.

(

 -المصالح المشتركة بين الحاكم والمحكوم.

(

 -العالقة الرسمية بين الحاكم والمحكوم.

)

)

√

)

(

)

ب -في قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  " :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
ما يدل على أن:

 -في عنق كل مسلم مسؤولية تجاه من يرعى.

 المسؤولية تتحدد بمقدار المسؤول عنها ومكانته. المسؤولية مقتصرة على الحاكم ال المحكوم. -في عنق كل محكوم مسؤولية تجاه الحاكم.

(

√

(

(

)

)

)

(

)

ج -دعا األمير السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون والتآزر ،وذلك:
 -لبقاء الحياة النيابية الدستورية سارية.

 إلعطاء صورة طيبة عن الممارسات الديمقراطية. -لتجنب تعطيل المؤسسات الحكومة .

 -لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من آمال.

(

(

)

(

(

√

)
)

)

ثانيا  :الثروة اللغوية
ً
 -اختر المفرد الصحيح لكل جمع مما يأتي بوضع خط تحته بين القوسين:

الغر  -الغر)
أ -كلمة ( الغر) جمع مفرده ( األأغر -الغار -أ
الميمن)
ب -كلمة ( الميامين) جمع مفرده ( الميمون  -اليمين  -األيمن  -أ
ج  -كلمة ( األواخر) جمع مفرده( اآلخرة – األخيرة  -اآلخر  -األخرى )
ثالثًا  :السالمة اللغوية

احدا أمام األعداء دفاعاً عن وطنهم.
 -1يقف األبناء صفاً و ً
صل بين كل عبارة في المجموعة ( أ )  ،وما يناسبها في المجموعة ( ب):
(أ)

 -كلمة ( األبناء) في موقع

(ب)

 -من قام بالفعل

 -كلمة ( صفًا ) في موقع

 -ما يبين حال الفعل

 -كلمة ( دفاعًا ) في موقع

 -ما يبين سبب حدوث الفعل

 -كلمة ( أمام ) في موقع

 -ظرف المكان

 – 2أكتب أمام كل أسلوب نحوي مما يأتي نوعه :
 -كونوا أبناء الكويت البررة

( أسلوب أمر )

 -ال تتركوا للفرقة مكانًا بينكم

( أسلوب نهي )

أمرقط
 ما يفلح المتنازعون في أ -أيحمي الوطن غير أبنائه ؟

( أسلوب نفي )
( أسلوب استفهام )

رابعاً  :التذوق الفني

 – 1وحدة صفنا هي ذلك الخيط األبيض الوضاء الذي يربط بين قلوبنا .
أ – حدد الكلمات الدالة على الخيال في التعبير السابق .
 -الخيط  -األبيض  -الوضاء .

ب – اكتب التعبير الحقيقي المباشر الذي يؤدي معنى العبارة السابقة.
 -أبناء الكويت متعاونون متحابون.

 – 2أي التعبيرين اآلتيين أدق في الترتيب الصحيح للنعم المذكورة ؟ ولماذا ؟
 ( نعم التراحم والتكافل والمحبة ) ( -نعم المحبة والتراحم والتكافل )

التعبير األدق هو ( نعم المحبة والتراحم والتكافل )

السبب :ألن المحبة هي أساس التراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.
خامسا  -الرسم الهجائي:

 -1اكتب نظيرين لكل كلمة مما يأتي:
 -نرى  :هدى

 ،جرى

 -معنى  :مبنى  ،مشفى

 ( -2أبناءنا -أبناؤنا -أبنائنا ) ضع كل كلمة مما سبق في مكانها الصحيح فيما يأتي:
 -ربى المعلم أبناءنا على الفضيلة.

 أبناؤنا أكبادنا تمشي على األرض. -تربية أبنائنا على الفضيلة واجب.

( )2من كلمة حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان لعام1421هـ

أوالً:الفهم واالستيعاب -:
 -1رتب المضامين الفكرية التي تناولها سمو األمير وفق ورودها في كلمته -:
(
(
(
(
(

5
3
2
4
1

) -لوسائل اإلعالم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على الروح الوطنية الواحدة.
) -الشعور بالمسؤولية يمكن المجتمع من نبذ الخالفات ,ووأد الفتن في مهدها .
) -وحدة الصف تحمي البالد والعباد من األخطار التي قد تحدق بها .
) -التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  ,كفيل بتحقيق الرخاء للبالد .
) -نعم المحبة والتكافل بين أهل الكويت ينبغي ترسيخها قوالً وسلوكاً .

-2افتتح سمو األمير كلمته بحمد هللا والصالة والسالم على رسوله صلى هللا
عليه وسلم,والثناء على أصحابه رضي هللا عنهم جميعا ً,فوضح ما يدل عليه كل من:
أ-افتتاحية الكلمة على هذا النحو الذي جاء به -:

 -دليل على قوة إيمانه وتمسكه بكتاب هللا وسنته  ,وعمالً بقوله تعالى  ( :ولئن شكرتم ألزيدنكم ) .

ب -تكرار األمير لحمد هللا وشكره على نعمه الكثيرة؟
 للتأكيد على شكره الدائم هلل واعترافاً منه بفضله  ,وللتذكرة بهذه النعم ووجوب رعايتها . -3ما الذي يراه األمير من أثر لوحدة الصف في وطنه الكويت ؟
 أنها الرابط الذي يربط بين قلوبنا  ,وبها حمى هللا الكويت في الماضي . أنه من خاللها يمكن تجاوز أية مخاطر يواجهها . -4للشعور بالمسؤولية آثار مباشرة في الفرد والمجتمع  ,وضحها .
 تغرس في الفرد مبدأ التسامح وقبول اآلخر . -تشيع في المجتمع معنى المحبة والمساواة بين الناس وتمكنه من نبذ الخالفات .

 -5وضح المقصود بكل من -:
 -السلطة التشريعية  :مجلس األمة .

 -السلطة التنفيذية  :الحكومة .

 -6ما السلطة الثالثة التي تكتمل بها منظومة الحكم الديمقراطي في الكويت ؟
 -السلطة الثالثة التي تكتمل بها منظومة الحكم الديمقراطي في الكويت هي السلطة القضائية .

 -7عدد بعض وسائل اإلعالم التي تؤدي دورها في وطنك الكويت .
 الصحف اليومية والدورية -التلفزيون

 اإلذاعة -االنترنت

 -8أفسحت الكويت المجال واسعا ً لحرية إصدار الصحف والمطبوعات المتنوعة .
( أ ) عالم تدل موافقة مجلس األمة على قانون حرية إصدار الصحف والمطبوعات ؟
تدددل موافقددة مجلددس األمددة علددى قددانون حريددة إصدددار الصددحف والمطبوعددات علددى الديمقراطيددة فددي
حرية التعبير عن الرأي .
( ب) اذكر -:
 أربع صحف يومية كانت تصدر في الكويت قبل صدور هذا القانون . -1الرأي العام  -2األنباء  -3الوطن  -4القبس .
 أربع صحف يومية أخرى صدرت بعد هذا القانون . -2اليوم  -3عالم الصباح  -4أوان .
 -1الجريدة

 -9اختر التكملة الصحيحة لكل مما يأتي بوضع عالمة (  ) /أمامها -:
( أ ) في قول األمير  (( :أهلي وأبناء وطني  ..إخواني وأبنائي )) ما يشير إلى صالت:
 القرابة الحقيقة التي تربطه بأبناء شعبه . المحبة والتواصل الوجداني مع أبناء شعبه . العالقة الرسمية بين الحاكم والمحكوم . -المصالح المشتركة بين الحاكم والمحكوم .

(
( /
(
(

)
)
)
)

راع ٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ))
( ب ) في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم (( :كلكم ٍ
ما يدل على أن :
 في عنق كل مسلم مسؤولية تجاه من يرعى . المسؤولية تتحدد بمقدار المسؤول عنها ومكانته . المسؤولية مقتصرة على الحاكم ال المحكوم . -في عنق كل محكوم مسؤولية تجاه الحاكم .

(
(
(
(

/

)
)
)
)

( ج ) دعا األمير السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون والتآزر  ,وذلك :
 لبقاء الحياة النيابية الدستورية سارية . إلعطاء صورة طيبة عن الممارسة الديمقراطية . لتجنب تعطيل المؤسسات الحكومية . -لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من آمال .

(
(
(
(

/

)
)
)
)

ثانيا ً  :الثروة اللغوية :
اختر المفرد الصحيح لكل جمع مما يأتي بوضع خط تحته بين القوسين :
( أ ) كلمة (الغُر ) جمع مفرده
(ب) كلمة (الميامين )جمع مفردة
(ج) كلمة (األواخر ) جمع مفردة

ثالثا ً  :السالمة اللغوية -:

( أغر – غار – َغر – ِغر )
( الميمون – اليمين  -األيمن – الميمن )
( آخرة – أخيرة – آخر – أخرى )

 -1يقف األبناء صفا ً واحداً أمام األعداء دفاعا ً عن وطنهم .
صل بين كل عبارة في المجموعة ( أ ) ,وما يناسبها في المجموعة ( ب ) :
( أ )
أ  -كلمة ( األبناء ) في موقع
ب -كلمة ( صفا ) في موقع
ج  -كلمة ( أمام ) في موقع
د  -كلمة ( دفاعا ) في موقع

( ب )
( ج )  -ظرف المكان .
( د )  -يبين سبب حدوث الفعل .
( أ )  -من قام بالفعل .
( ب )  -ما يبين حال الفعل .

 -2اكتب أمام كل أسلوب نحوي مما يأتي نوعه :
 كونوا أبناء الكويت البررة . ال تتركوا للفرقة مكاناً بينكم . ما يفلح المتنازعون في أمر قط . -أيحمي الوطن غير أبنائه ؟

رابعا ً  :الرسم الهجائي :

(
(
(
(

أمــــــر
نهـــــي
نفــــــي
استفهام

)
)
)
)

-1اكتب نظيرين لكل كلمة مما يأتي :
نرى .....نسعى ............و ..........نرعى .............
معنى ....مغنى ............و...........مرقى...............
( -2أبناءنا – أبناؤنا – أبنائنا )ضع كل كلمة مما سبق في مكانها الصحيح فيما يأتي :
ربى المعلم ...........أبناءنا.............على الفضيلة .
أبناؤنا ..........أكبادنا مشي على األرض .
تربية .....أبنائنا .......على الفضيلة واجب .

خامسا ً :التذوق الفني :
-1وحدة صفنا هي ذلك الخيط األبيض الوضاء الذي يربط بين قلوبنا .
( أ ) حدد الكلمات الدالة على الخيال في التعبير السابق .
 يربط الخيط( ب ) اكتب التعبير الحقيقي المباشر الذي يؤدي معنى العبارة السابقة .
 وحدة الصف هي الرابط بيننا-2أي التعبيرين اآلتيين أدق في الترتيب الصحيح للنعم المذكورة ؟ ولماذا ؟
( نعم التراحم والتكافل والمحبة )
( نعم المحبة والتراحم والتكافل )
التعبير األدق  ( :نعم المحبة والتراحم والتكافل ) .
الــسـبــب  :ألن المحبة متى وجدت وكانت صادقة فأنها تدؤدي إلدى التدراحم والتكافدل فيمدا
بين أبناء المجتمع الواحد .

تقويم خارجي لدرس( من كلمة صاحب السمو أمير البالد)

*من كلمة صاحب السمو أمير البالد التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني الخمسين*
"إن الكويت الوطن لم تكن يوما ً لجماعة بذاتها أو لفريق دون آخر،ولم تكن في سماتها
أبداً قبيلة أو طائفية أو فئوية ،وكل ما تحقق من مكاسب وإنجازات إنما هو بفضل تآلف وتكافل
وتالحم أهل الكويت جميعا ً مستكملين مسيرة اآلباء واألجداد ،وهم يغالبون شظف العيش على صحرائها
،وفي عرض البحار والمحيطات ،والديمقراطية فيها صوت الضمير لديهم ،امتثاالً لقوله تعالى:
"وشاورهم في األمر" ووحدة أهلها فيها هي اإلرادة المشتركة الجامعة لهم على مواجهة التحديات،
وهي مالذنا ومستقرنا مابين المهد واللحد إلى يوم الدين.
س : 1ضع المصطلح المناسب مما سبق أمام كل عبارة فيما يأتي:
(شعور – عنوان – فكرة رئيسة-معلومة –فكرة جزئية)
 -لعبت عوامل كثيرة في ترسيخ أواصر الوحدة بين أبناء الوطن.

(

 الذي ألقي الخطاب السابق هو صاحب السمو الشيخ صباح حفظه اهلل. -القرآن الكريم كان ومازال مصدر من مصادر التشريع في الوطن.

)

(

(

(

)

)

)

 حب التكاتف والترابط .س : 2سجل قيمتين مستفادتين من الفقرة السابقة.
أ  ، ------------------------ :ب ---------------------------- :
س : 3من خالل فهمك للفقرة حدد األسس التي يقوم عليها المجتمع الناجح؟
---------------------------------------------------------س : 4استخرج من الفقرة السابقة ما يلي-:
أ  :كلمة مفردها ( مكسب )  ، ------------- :ب  :كلمة جمعها( اللحود) --------- :
ج  :كلمة مرادفها ( ملجأ )  ، ------------- :د  :كلمة ضدها ( رغد ) --------- :
س : 5وظف كلمة ( المهد ) في جملة توضح معناها؟
* الجملة --------------------------------------------------- :
س ( : 6وهم يغالبون شظف العيش ) ضع خطا ً تحت الكلمة التي دلت على معاناة األجداد قديما ً .
س : 7أكمل الجمل التالية بما يقع عليه فعل الفاعل-:
أ  :يبني الكويتيون ------------بوعي واهتمام.
ب  :يلتزم المواطن الواعي -----------الطريق.
س  : 8أجب باإلثبات عن السؤال التالي ( :أليس األسر في سبيل الوطن شرف ؟ )
* اإلجابة باإلثبات ----------------------------------------------- :س  : 9اجعل الجملة البسيطة
التالية ممتدة.
* يقدم الجندي روحه ----------------------------------------------

