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 (:ٕ+ٔالفقرة )

 ما معنى كل من :*

 بٌان:                       المنعطف الصعب:
أوحى:تحدٌات:تشوٌه:  
 الفكرة الرئٌسة:

.........................................................................................  
الفنٌة: )تتعرض الٌوم لهجمة شرسة( الصورة*  

..........................................................................................  
سالِة فً شهِر رمضاَن الُمبارِك؟*  ما داَللةُ صدوِر الّرِ

........................................................................................ 
هْت رسالةُ عّماَن؟* إلى َمن ُوجَّ  

......................................................................................... 
ٌاِت الّتً تواجهُ * سالةُ َمجموعةً من األخطاِر والتَّحدِّ ةَ اإلسالمٌَّةَ. ذكرْت الّرِ األمَّ

 : ..................................................................................بٌِّْنها
........................................................................................ 

ُض اإلسالُم إلى َهجمٍة شرسٍة مْن فِئتٌِن. اذكْرُهما.*  ٌتعرَّ
.......................................................................................... 

 عبارة: ذي تُوحً ما الَمعنى الَّ * 

 أ- نصارُح فٌه األّمةَ - فً هذا المنعطف الّصعب من مسٌرتِها. 
.......................................................................................... 

 استخرجً من الفقرة :*
 بدال:       -جمع مؤنث سالما:           -
 ضمٌرا فً محل جر:     توكٌد: - 

 

 أعربً ما تحته فً جملة  : هذا بٌان للناس*

 رسالة عمان(بيان للناس )من التاريخ : /   /املوضوع: ---------------------اسم الطالب /ـة :

المدرسة:.......................... ورقة عمل 

.. 

--------------: والشعبة الصف

---- 

 المدارس

 --------------------المبحث:
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 هذا: 

 بٌان :

 : ( ٖ) الفقرة الثالثة&
 ما معنى كل من : *
 الحثٌثة:-التجنً:        -نهجا:                -تبنى:                -
 تهمٌش: -درء:            -عقود:                  -

 الرئٌسة:الفكرة 
......................................................................... 

 
تبنَِّت المملكةُ األردنٌَّةُ الهاشمٌَّةُ نهًجا ٌحِرُص على إبراِز الّصورِة الحقٌقٌَِّة -*

 الُمشرقِة لإلسالِم:
ما هَو هذا النَّهُج؟ - أ

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

 
 ِلَم تبنَِّت المملكةُ األردنٌَّةُ الهاشمٌَّةُ هذا النَّهَج؟- ب

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

 استخرجً من الفقرة :*
 اسم فاعل لفعل ثالثً:    -مصدرا لفعل رباعً:      -
 فعال من األفعال الخمسة:     - 
 
 ملٌون .    مئتًلتضامن ملٌار و تعزٌزاأعربً ما تحته فً جملة  : *
 

 تعزٌزا: .................................................................................

 ...................و مئتً: ..............................................................

***************************************************************** 
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 ما معنى كل من :*(:   7/8/9/ٙ/٘/ٗالفقرة ) &

 ٌجرمنكم:            -سمو:            -

 الحنٌف: -بخس:         - شنآن :-

 ........................................................................ الفكرة الرئٌسة:*

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

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

....................................................... 
 ِمن المباِدئ الَّتً دعا إلٌها اإلسالُم تكرٌُم اإلنساِن:*
سالةِ - أ  .اذكِر المبادَئ األُخرى الَّتً دعا إلٌها اإلسالُم كما جاَء فً الّرِ

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

 هاِت دلٌاًل ِمن القرآِن الكرٌِم على كّلِ مبدأٍ ِمنها. -ب
..........................................      ........................................... 

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

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

 أعطى اإلسالُم للحٌاِة َمكانةً إنسانٌَّةً سامٌةً. بٌَِّْن صورتٌِن لهذا.*

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

 استخرجً من الفقرة :* 

 مبتدأ مضافا:     -مفعوال مطلقا:      -

 فعال مضارعا مبنً على الفتح:     -

 .   االلذٌن ٌعبران   /   وٌكون الرسول علٌكم شهٌدأعربً ما تحته فً جملة  : *

 اللذٌن: 

 ٌعبران: 

 ألف االثنٌن : 

 ٌكون : 
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 الرسول : 

 شهٌدا:

 (:   ما معنى كل من :ٔٔ/ٓٔالفقرة )$ 

 تروع:  -باغٌة :        -ال ٌتزعزع:       -الراسخ:        -

 تذوي: -شامخة:         -التطرف:         -نعً:            -تجهز -
 الفكرة الرئٌسة:* 

ٔٓ /................................................................... 
ٔٔ.................................................................... / 
ًُّ الغاٌاِت والوسائِل:*  ًُّ ِدٌٌن أخالق ٌُن اإلسالم  الدِّ

 أ. اذكْر دلٌلٌِن على هذا مّما وردَ فً الّرسالِة.
............................................................................................

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

.............................. 
 ...................................................هاِت صوًرا مَن الحٌاِة تؤّكدُ ذلكَ ب . 

 جاَء فً رسالِة عّماَن:*
 الَمفهوَم الُمعاصَر لإلرهاِب". -دٌنًٌّا وأخالقًٌّا -" وإنَّنا نستنكرُ  
. - أ حِ الَمقصودَ بالَمفهوِم الُمعاصِر لإلرهاِب كما فهمتَهُ مَن النّّصِ  وّضِ

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

 ...............................................................لماذا نحارُب اإلرهاَب؟ب. 
 .............................................................ماذا ٌنتُج عِن اإلرهاِب؟ج. 

 "* وضحً الصورة الفنٌة: "وأنَّ شجرةَ الحضارِة تذوي.
......................................................................................... 

َف تسبََّب عبارة: ما الَمعنى الَّذي تُوحً به *  فً  -َعْبَر التَّارٌخِ  -ونعً أنَّ التَّطرُّ

 تنغلق الصدور ومدنٌّاٍت ُكبرى.فً  بنًى شامخةٍ تدمٌِر 

............................................./........................................... 

 استخرجً من الفقرة :*

 فعال معتال ناقصا:     -صر:     أسلوب ح-بدال مجرورا :      -

 فعال ناسخا:-جمع تكسٌر:            -جمع مؤنث سالم :       -

 .الظلموسائل مقاومة اآلمنٌن /تروع أخالقٌة /بوسائل : أعربً ما تحته فً جملة*

 وسائل: ب
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 اآلمنٌن : 

 الظلم: 

 

 ما معنى كل من :   (:ٕٔالفقرة ) 
 هدي: -التآلف:                               -
 

 الفكرة الرئٌسة:
ُف باالنتساِب إلٌهِ  -* " إنَّ هدَي هذا اإلسالِم العظٌمِ  ٌدعونا إلى  -الَّذي نتشرَّ

ِ الُمعاصِر واإلسهاِم فً رقٌِِّه وتقدُّمِه".  ًّ االنخراِط والُمشاركِة فً الُمجتمعِ اإلنسان
 لك؟ما السَّبٌُل إلى تحقٌِق ذ

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

* انطلَق األردنُّ فً محاولِة إبراِز الصورِة الحقٌقٌِة لإلسالِم مَن المسؤولٌِّة 

 الّروحٌِّة   والتّارٌخٌِّة.

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

ِ، والعمُل على تجدٌد* دعا  ًّ ِ المجتمع اإلنسان ًّ اً اإلسالُم إلى المشاركِة فً رق
 ؟المشروعِ الحضارّيِ. بَم ٌتحقُّق هذا

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

* تضّمنَِت الّرسالةُ الّتً بٌَن ٌدٌَك مجموعةً مَن المبادِئ التً تعادي التّطّرَف، 
. استنتْجها.  وتحارُب اإلرهاَب، وترفُض الغلوَّ

 

 األسالٌب المستخدمة:

 استخدام الحجج والبراهٌن بتضمٌن آٌات قرآنٌة -ٔ

 ألفاظ سهلة ومعانً واضحة ألنها تخاطب الشعب بكافة مستوٌاته الثقافٌة. -ٕ

 أفكار تالمس الوقت المعاصر واألحداث داخل المجتمع. -ٖ

 .......................................................متى أصدرت رسالة عمان؟ 

إالم تهدف رسالة عمان؟ 

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

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


