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 الماء أصل الحياة وسر وجودها، بالقرب من أماكن توفره، شيدت معظم الحضارات اإلنسانية

يعظم شأنه عند فقدانه، ويعم خيره حين ينساب رقراقا يبعث األمل في النفوس جميعها...  .تشييدا

 ،في السدود يولد الطاقة الكهربائيةو ،ين، يروي الظمآنين، ويسقي النباتإنه رحمة من رب العالم

 يحمل الجواري في المحيطات والبحار. و
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 ن(01) التعبير الكتابي:
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 النص:

ه، شيدت معظم الحضارات اإلنسانية الماء أصل الحياة وسر وجودها، بالقرب من أماكن توفر

مل في النفوس جميعها... يعظم شأنه عند فقدانه، ويعم خيره حين ينساب رقراقا يبعث األ تشييدا.

يولد الطاقة الكهربائية في السدود، وإنه رحمة من رب العالمين، يروي الظمآنين، ويسقي النبات، 

 ويحمل الجواري في المحيطات والبحار.

 ا- الشكل والفهم: )01ن(
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