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مة ووعيهام م واملعلِّ ر يف )القراءة العربيَّة ومهاراتا( مرهون بنجاح أهدافه وبإخالص كلٍّ من املعلِّ إنَّ نجاح الكتاب املقرَّ
 تلك األهداف.

ه االهتامم إىل األمور ذات القيمة يف تدريس الكتاب  وحتقيق أهدافه : من هنا نوجِّ
1 ـ قراءة مقَدّمة الكتاب؛ لتوضيحها األسلوب املتَّبع يف تنظيم اخلربات وبناء املنهج، مع إرشادات  التدريس.

2 ـ قراءة النُّصوص الواردة، وفهم أهداف تدريباِتا وأنشطتها، واإلجابة عن أسئلتها، ابتعاًدا عن املفاجآت  ووقوًفا عىل 
التَّساؤالت.

ر  غويَّة يف جمـايل )النَّحو واإلمالء( بام هو مقرَّ 3 ـ مراعاة التَّسلسل الوارد للنُّصوص القرائيَّة، وذلك الرتباط خرباِتا اللُّ
تني غالًبا. راسيَّة للامدَّ يف الكتب الدِّ

حابة الواردة، ثمَّ ثالثة  ة من قصص الصَّ مَّ تناول قصَّ 4 ـ تدريس ثالثة من النُّصوص القرائيَّة ذات املوضوعات املختلفة، ثهُ
ط  ة وأنشطتها امللحقة ِبا؛ لتعطى عىل َوْفِق سري املنهج املخطَّ ـيَّة النَّظر يف تدريبات القصَّ من النصوص، ثمَّ قصة مع أمهِّ

له يف املجـاالت املختلفة وال سيَّام )النَّحو واإلمالء(.
ر بام يعوزه عىل شاكلة املعطى. ة القرائيَّة وحتليلها، وإغناء الكتاب املقرَّ بويَّة يف تدريس املادَّ رق الرتَّ 5 ـ اتِّباع أفضل الطُّ

ة  ج يف املطالبة بصياغة األفكار العامَّ دة بزمٍن، والتَّدرُّ امتة الواعية املحدَّ 6 ـ  تعويد التالميِذ/ التِّلميذات عىل القراءة الصَّ
والفرعيَّة. 

الالت وإدراك مغزى املناقشات الَّتي  7 ـ تدريب التالميِذ / التِّلميذات عىل حسن اإلصغاء، واإلحاطة باملعاين وفهم الدَّ
امتة واجلهريَّة.  تدور يف القراءة بنوعيها الصَّ

8 ـ  تنظيم القراءات اجلهريَّة بني التالميِذ / التِّلميذات بام يضمن اتِّصاَل األفكار وتسلسلها. 
ة  غويَّة امْلهُِخلَّ ة القراءة وإصالح النُّطق واألخطاء اللُّ بويَّة إلرشاد التالميِذ / التِّلميذات إىل صحَّ 9 ـ  اتِّباع األساليب الرتَّ

باملعنى.
ق  لَّ واحٍد منها حيقِّ 10 ـ  العناية بحلِّ التَّدريبات واألنشطة ما يتناسبهُ منها ومستوى التالميِذ / التِّلميذات، علاًم بأنَّ كهُ
فهيَّة والكتابيَّة والتَّطبيقات  الشَّ رس، مع إمكانيَّة توزيع ذلك بني اإلجابات  الدَّ هدًفا خيتلف عن اآلخر يف موطن 

غة األخرى. ـيَّة أو التَّكليفات املنزليَّة لفرع )القراءة( أو أفرع اللُّ فِّ الصَّ
11 ـ االهتامم بمتابعة حلِّ التَّدريبات واألنشطة، والعناية بتصويبها يف الكتاب ذاته مع تدوين املالحظات املناسبة؛ لتمكني ويلِّ األمر 

واملرشف/ة الرتبوي/ة من الوقوف عىل املستوى التَّحصييلِّ للتِّلميذ/ة وتثمني جهود املعلِّم/ة.
ة، وتبنِّي إعداد التالميِذ/ التِّلميذات  غة والغاية من تدريس أفرعـها كافَّ ة بالتَّعبري فهو وعاء اللُّ 12 ـ  إيالء عناية خاصَّ

هة قبل التكليف بالكتابة والتَّعبري. والتحضري بالقراءة املوجَّ

رسالة إىل املعلم / ة



، وأنقى املشاعر اإلنسانيَّة إىل فكر ولبِّ القارئ، ولكي يتمَّ  تعد القراءة من أهم الوسائل الَّتي تنتقل بواسطتها ثامر العقل البرشيِّ
ر :  ذلك يلزم اتِّباع ما ييل عند تناول الكتاب املقرَّ

طر كاماًل أو ما يقاربه؛ إلحسان األداِء واإللقاء. نهُ من النَّظـر إىل السَّ 1 ـ توسيع جمال البرص يف قراءة النُّصوص بام يمكِّ
فة واملوصوف، واملضاف واملضاف إليه … مع مراعاة وصل حروف اجلرِّ  2 ـ  االنتباه إىل الكلامت املتالزمة، فال فصل بني الصِّ

ه إىل مواطن الوصل والقطع. وحروف العطف بام بعدها، والتنبُّ
رًة. وت معتدلًة، ال منخفضًة غرَي مسموعٍة وال مرتفعًة منفِّ 3 ـ  جعل درجة الصَّ

4 ـ  جتنُّب اإلرساع يف القراءة، منًعا من انرصاف من يسمع، وجتنُّب البطَء فيها خوًفا من اإلصابة بامللل.
5 ـ  االلتزام بضبط بِْنَيِة الكلمة )حروفها( وشكل أواخرها إال عند الوقف.

6 ـ  الوقف عند انتهاء املعنى، وإن مل يسعف النََّفسهُ  بذلك، فال يطولهُ الوقوف عند ما ال يكتمل املعنى بالوقوف عنده.
كة بحركاٍت قصريٍة  تلس املدود،وال تهُشبع احلروف املتحرِّ زم له؛ ليخرج سلياًم واضًحا،فال تهُ 7 ـ  إعطاءكَلّ حرٍف الوقت الالَّ

ل إىل مدوٍد. فتتحوَّ
يَّة حتول دون  ا هلجة حملِّ حيحة، ال تشوبهُ حيح للكلامت واألحرف، وإخراج احلروف من خمارجها الصَّ 8 ـ  االلتزامهُ بالنُّطق الصَّ

الفهم واإلفهام.
تيح فهم املقروء ونقله نقاًل سلياًم. ًة املعاين، بام يهُ 9 ـ قراءة اجلملة قراءة متَّصلة مؤديَّ

قيم إىل ما ترمز إليه من مشاعَر وأحاسيَس يف الصوت، ومن خالل انطباعات الوجه.  فنربة  ل املعنى، وترمجة عالمات الرتَّ 10 ـ  متثُّ
ب واإلنكار وغري نربة التَّهديد واالستفهام أو التَّحسُّ أو النِّداء أو املحاورة …  اإلرشاد والنُّصح غري نربة التَّعجُّ

ة أو  عر، وخيتلف األخري عن قراءة القصَّ وت بام يتناسب ونوع املقروء، فإلقاء اخلطبة خيتلف عن إنشاد الشِّ 11 ـ  تلوين الصَّ
احلوار أو املقال أو غري ذلك …

ن من حتليله واستنباط فكرته املحوريَّة وأفكاره الفرعيَّة، وإلجادة معاجلة  اهرة، للتمكُّ 12 ـ  احلرص عىل فهم معاين النَّصِّ الظَّ
تدريباته وأنشطته.

فهيَّة والكتابيَّة. 13 ـ االستفادة من املعاين واألفكار واألساليب والرتاكيب اللغويَّة يف التعبريات الشَّ
لغة. ثري الُّ الالت، واستثامر كّل ذلك بام ينفع ويهُ ور واخلياالت واإلحياءات والدَّ 14 ـ  توسعة األفق؛ لالستمتاع بالصُّ

الع. ر منطلًقا لالستزادة والبحث واالطِّ اذ كتاب )القراءة العربيَّة ومهاراِتا( املقرَّ 15 ـ  اتِّ
يَّة يف العلم والعمل ؛ لنيل املثوبة عليها من اللَّ العزيز العليم. 16 ـ  احلرص عىل إخالص النِّ

رسالة إىل التلميذ / ة



مه املدرسة من  لٍّ من البيت واملدرسة. فام تقدِّ إنَّ األرسة الواعية هي الَّتي تهُدرك أنَّ التعليم والرتبية يقعان عىل عاتق كهُ
د األرسة ومتابعتها وتوجيهها. ْسِن َتعهُّ اهاٍت ال يهُؤيت ثامره  إالَّ بِحهُ مه من قيٍم واجتِّ علوم ومعارف، وما تعلِّ

وجيدر بربِّ األرسة القيام باآليت :
ى التِّلميذ/ة الدرس، مع احلثِّ عىل طلب العلم واملعرفة. 1 ـ تيئة اجلوِّ املناسب ليتلقَّ

غة العربيَّة يف نفس التِّلميذ/ة وتأكيد االعتزاز ِبا. 2 ـ تنمية حبِّ اللُّ
رة، والنَّظر يف أهدافها ومعلوماِتا وتدريباِتا وأنشطتـها؛ لتذليل ما قد يهُواجه  راسيَّة املقرَّ الع عىل الكتب الدِّ 3ـ  االطِّ

ٍة.  التِّلميذ/ة من مشكالٍت تعليميَّ
روس  للدُّ املـنزليَّة واالستعداد  التَّكليفات  الواجبات، وأداء  م وحلِّ  املنظَّ التِّلميذ/ة عىل االستذكار  ـ تشجيع   4

املقبلة.
5ـ  متابعة تصويبات ومالحظاِت املعلِّم/ة؛ ملعرفة املستوى التَّحصييلِّ للتِّلميذ/ة، ومعاجلة ما قـد يكون من قصوٍر  

قبل استفحاله.

رسالة إىل ويل األمر



بسم اللَّ الرمحن الرحيم
الم عىل سيِّد  الة والسَّ م اإلنسان مامل يعلم، والصَّ احلمد للَّ الَّذي أقسم بالقلم، وعلَّ

م. م وعلَّ اخللق واألمم، خري من تعلَّ
وبعد،

تالميذ  من  للناشئة  مه  نقدِّ اجلديد،  ثوبه  يف  ومهاراِتا(  العربيَّة  )القراءة  كتاب  هذا 
املعلِّامت ؛راجني مَن  املعلِّمني ولزميالتنا  ط، ولزمالئنا  املتوسِّ ل  فِّ األوَّ وتلميذات الصَّ
غويَّة واملعرفيَّة  ر باألهـداف املوضوعة له، ويلبي االحتياجاِت اللُّ -تعاىل- أن يفي املقرَّ اللَّ

يف إطار تعميق اخلربة وتعـزيزها وتوظيفها، بام يتَّصـل باحلياة.
ولقد حرصنا يف إعداده عىل ما ييل :

اًل - ) تنظيم الكتاب (  أوَّ
ل،  رايسِّ  األوَّ ل منهام للفصل الدِّ ص األوَّ صِّ ر إىل جزأين، خهُ 1ـ   تقسيم الكتاب املقرَّ

رايسِّ األخري. والثَّاين للفصل الدِّ
لٍّ من التِّلميذ/ة واملعلِّم/ة وويلِّ األمر، تهُشري إىل مهامِّ  2 ـ  توجيه رسائل تربويِّة لكهُ

ة.  لٍّ ومسؤوليِّاته حيال حتقيق أهداف املادَّ كهُ
ٍة  ٍة ووطنيَّ ا بني دينيَّ عًة جماالتهُ ر ستَّة نصوٍص قرائيَّة متنوِّ 3 ـ  تضمني كلِّ جزء من الكتاب املقرَّ

ٍة ذات مغزى … ٍة وتراثيَّ ٍة وقصصيَّ ٍة وأرسيَّ يَّ ٍة وصحِّ ٍة ومجاليَّ ٍة وعلميَّ ٍة واجتامعيَّ وإقليميَّ
ا  تهُ ِقَيت مادَّ حابة- رضوان اللَّ تعاىل عليهم - اهُستهُ 4ـ   إيراد قصٍص مضيئٍة من حياة الصَّ
حـابة ( ملؤلِّفه  التَّارخييَّة واألدبيَّة - كاملـة _ من كتاب ) صـور من حيـاة الصَّ

محن رأفت الباشا رمحه الل. كتور عبدالرَّ الدُّ
ق إىل قراءة نصوصه  ر بصوٍر ورسوٍم جتِذب االنتباه وتشوِّ 5 ـ تدعيم الكتاب املقرَّ
واستيعاب مضموناِتا. واستخدام األلوان وال سيَّام يف َلْفِت االنتباه إىل املفردات 
ت معاجلتها من خالل النَّصِّ  اكيب اجليِّدة الَّتي تـمَّ اجلديدة واألساليب والرتَّ

 . القرائيِّ
6 ـ  ترك مسافاٍت كافيٍة إلجراء احللول وكتابة اإلجابات عىل صفحات  الكتاب 

فاتر املصاحبة. ف عىل املعلِّم/ة والتِّلميذ/ة عناء محل الدَّ ر؛ مـامَّ خيفِّ املقـرَّ
غويَّة اجلديدة، َتمَّ ترتيبها  ر بمعجم لهُغويٍّ حوى املفردات اللُّ 7 ـ تزويد الكتاب املقرَّ
ل من الكلمة دون األخري لتسهيل البحث عنها،  فيه   بالنَّظر إىل احلرف األوَّ
ائـع االستخدام، مع تأكيد  ضارع الكلمة. ومصدرها الشَّ والوقوف عىل بِْنَيِة مهُ

ًة أخرى إن مل يكن الفعل ذاته. معنى الكلمة املرادة بإعادته مرَّ

ــة
مــ

ـد
املق



ر.  ، بذكر مصادر ومراجع الكتاب املقرَّ 8 ـ التَّوثيق العلميُّ
ثانًيا - ) بناء املنهج وتنظيم خرباته (

ابط بني فروعها،  غة العربيَّة، وحمـور الرتَّ م وتعليم اللُّ مَلَّا كانت القراءة هي أساس تعلُّ
مـوز  م كيفيَّة بنـاء احلقائـق الكامنة وراء الرُّ تعلَّ يهُدَرك بوساطتها املعـاين واملفهومات، ويهُ
بط، واإلدراك، واملوازنة، والفهم،  ب عىل كثري من العمليَّات العقليَّة كالرَّ تدرَّ الكتابيَّة، ويهُ
ـر، والتَّنظيـم، واالستنباط، واالبتكار يف غالب األحيان؛  واالختيار، والتَّقـويم، والتَّذكُّ

م َتمَّ التَّايل : دَّ ذلك منطلًقا لبناء املنهج وتنظيم خرباته. ومن أجل حتقيق ما تقدَّ عهُ
غويَّة وتأكيدها، ومرتكًزا  ا لتحقيق املهارات اللُّ 1ـ   اعتامدهُ النَّصِّ القرائيِّ حموًرا أساسيًّ
ف والنُّطق،  لتأكيد املفهوم احلديث للقراءة الَّذي يقوم عىل أربعة أبعاد هي التَّعرُّ

والفهم، والنَّقد واملوازنة، وحلُّ املشكالت.
فويِّ والكتايبِّ من خالل  2 ـ  توظيف النَّصِّ القرائيِّ يف بناء مهارات االتِّصال الشَّ
ه إلدراك  غويُّ املوجَّ ق اللُّ أنشطة  القراءة واألداء، والفهم، والتَّحليل، والتَّذوُّ
اكيب ودالالِتا، إضافًة إىل حتليل املواقف  معاين الكلامت واستخداماِتا، والرتَّ

اهات وتعزيز اإلجيايبِّ منها.  خصيَّات وتقويمها وقياس االجتِّ والشَّ
والنَّحويَّة  واألسلوبيَّة،  غويَّة  اللُّ اخلربات  تعميق  يف  القرائيِّ  النَّصِّ  استثامر  ـ    3
واإلمالئيَّة، مع تَّأكيد بعض مهارات التَّعبري الكتايبِّ الوظيفيِّ واإلبـداعيِّ بام 

غة العربيَّة ويعالج قصور منهج املوادِّ املنفصلة. ق التَّكامل بني فروع اللُّ حيقِّ
بويَّة وتنفيذ  4ـ  تنظيم كلِّ درس تنظياًم تربويًّا ومنطقيًّا عىل َوفِق تسلسل األهداف الرتَّ

خطوات التَّدريس.
دة كان التَّايل :  ففي املطالعة ذات املوضوعات املتعدِّ

ةـ  إن دعت احلاجة  ة للقراءات العالجيَّ أـ   البدء بالقراءة واألداء، وتوجيه عناية خاصَّ
ة )أي  نة املعربِّ إليها ـ ومهارات حسن األداء يف القراءة اجلهريَّة والقراءة امللوَّ
عف  ة القراءة واألداء ومواجهة الضَّ مة(؛ فكان التَّخطيط خلربات يف صحَّ املنغَّ
وتيَّة وخمارج بعض احلروف متقاربة املخرج أو متشاِبته.  واهر الصَّ ، والظَّ القرائيِّ
مع التدريب عىل القراءة الواعية واإلجابة عن األسئلة واستخالص األفكار 
الفرعيَّة  والِفَكر  اجلانبيَّة  العناوين  وحتديد  بينهام،  والتَّفريق  والفرعيَّة  ة  العامَّ
العناوين  وضع  عىل  بالتدريب  بدأ  ج  متدرِّ منهج  وفق  عىل  كلٍّ  بني  والتَّمييز 
التَّمييز  عىل  بالتدريب  مروًرا  املناسبة،  الِفَقـر  أمام  الفرعيَّة  والِفَكر  اجلانبيَّة 
ة  ن من صياغة الِفَكر العامَّ والتَّفريق واختيار املناسب منها ووصواًل إىل التمكُّ

ــة
مــ

ـد
املق



والفـرعيَّة والعناوين وحتديد موضوعات النَّصِّ األساسيَّة واهلامشيَّة.
بـ   تصميم تدريبات ذات غاية تهُعني عىل الفهم والتَّحليل، والتَّعليل واالستقراء واملوازنة 
وتصنيف املعلومات، وفهم الَعالقات القائمة بني اجلمل ودالالِتا، واختيار البديل 
عة  متنوِّ التَّدريبات  هذه  جاءت  وقد  وقياسها،  اهات  االجتِّ وحتديد  بدائل  ة  عدَّ من 
األسئلة  معتمدة يف معظمها عىل  القصرية،  اإلجابات  ذات  والكتابيَّة  فهيَّة،  الشَّ بني 

املوضوعيَّة.
ق (؛ للتدريب عىل استخدام املعجم  غة والتَّذوُّ جـ ـ  إعداد تدريبات لغويَّة حتت عنوان ) اللُّ
ن منها، وللتعويد عىل العـودة إىل  ها الَّتي تتكوَّ املدريسِّ ومعرفة أصول الكلامت وموادِّ
اكيب  ، ومعاجلة األلفـاظ واملعاين والرتَّ غويِّ غويَّة البسيطة، ولزيادة الثَّراء اللُّ املعاجم اللُّ
ي القدرة عىل  نمِّ ق يف صـورة وظيفيَّة، تهُ وتوظيفها يف أساليب جديدة، ورعاية التَّذوُّ
، وتدفع إىل توظيف املعلومات يف التعبري  اإلحساس بالكلمة املوحية والتَّعبري القويِّ
. وحتت هذا العنوان أيًضا َتمَّ معاجلة بعض القواعد النَّحويَّة وتوظيفها  فهيِّ والكتايبِّ الشَّ
غة العربيَّة عىل َوفق تنظيم خرباته املنهجيَّة ـ قدر  ر يف قواعد اللُّ ز الكتاب املقرَّ بام يهُعزِّ
واهر اإلمالئيَّة  ن هذا العنوان أيًضا تدريبات عاجلت بعض الظَّ االستطاعة ـ كام تضمَّ
تيح للمتعلِّم/ة  اهرة والتَّطبيق عليها، ويهُ يف أسلوب وظيفيٍّ يسعى إىل تعزيز مفهوم الظَّ

ة. املامرسة الكتابيَّة الواعية واملستمرَّ
الت، قالوا  د ـ  إحلاق بعض النُّصوص القرائيَّة بمعلومات إضافيَّة تَلتها، حتت عنـوان )تأمُّ
ك، فتاوى … ( اهلدف منها استـحثاث اهلمم لالستزادة  عن، هل تعلم، معلومات َتمُّ
ا، وتعدُّ سبياًل للقراءة  الع ومجع املعلومات وحصد املعرفة من مصادرها ومظانِّ واالطِّ

ة وال تقويم عليها. احلرَّ
جوع إىل املصادر واملراجع؛ تعزيًزا  هــ  التدريب عىل تنمية مهارات التَّفكري ومجع املعلومات والرُّ
، وتأدية  ة بغريها من املوادِّ الع وربط املادَّ مة، وتنمية ملهارات البحث واالطِّ للخربات املقدَّ
ى بـ ) النَّشاط املصاحب( الذي  زة ألهداف املنهج. كلُّ ذلك حتت ما يسمَّ النَّشاطات املعزِّ

يعدُّ إثرائيًّا التقويم عليه.
غة يف  ب من خالله عىل توظيف اللُّ ؛ للتهُدرُّ و ـ دعم منهج التَّعبري الكتايبِّ الوظيفيِّ واإلبداعيِّ

ٍة وممارسة فنون الكتابة واألنامط املختلفة للتَّعبري.  مواقَف حيَّ
ا يف املطالعة ذات املوضوع الواحد )صور من حياة الصحابة( فكان التَّايل : أمَّ

طور    أـ    البدء باالستيعاب القرائيِّ ؛ لقياس القدرة عىل القراءة املنـزليَّة الواعية، وفهم ما وراء السُّ
خصيَّات. ة وفرعيَّة، وتسلسل لألحداث وربطها بالشَّ يَّة وجزئيَّة، وأفكار عامَّ من معاٍن كلِّ

ــة
مــ

ـد
املق



ــة
مــ

ـد
املق

املواقف  وربط  األحداث،  حدوث  وتعليل  خصيات،  والشَّ املواقف  بتحليل  االهتامم  ـ   ب 
اهات  روس، وتعزيز االجتِّ بدالالِتا، واخلربات بحياة املتعلِّم/ة، واستخالص الِعرب والدُّ

ات(. بويَّة. كلُّ ذلك حتت عنوان )مواقف وشخصيُّ الرتَّ
ق اجلاميلِّ للكلمة،واملعاين، واألساليب  غويِّ والتَّذوُّ غويَّة وتنمية احلسِّ اللُّ جــ  تأكيد املهارات اللُّ
ور واخلياالت، واحلثُّ عىل  الالت والصَّ وء عىل اإلحياءات والدَّ اكيب، مع إلقاء الضَّ والرتَّ

فهيَّة والكتابيَّة. استثامر كلِّ ذلك يف الـتَّـعبريات الشَّ
، واحلثُّ عىل العودة إىل مصادر املعلومات وتنمية مهارات البحث،  ايتِّ م الذَّ د  ـ   تشجيع التَّعلُّ
مة بكتاب اللَّ تعاىل وسنَّة نبيِّه ] ، والتدريب  ة املقدَّ وحتفيز االستزادة املعرفيَّة، وربط املادَّ

عىل احلكم النَّاقد والتَّقويم املوضوعيِّ من خالل ) النَّشاط املصاحب (.
غويَّة النَّحويَّة واإلمالئيَّة. هـ ـ تعزيز اخلربات اللُّ

التَّلخيص واحلوار والتَّدريب عىل إجراء ذلك  ، والسيَّام  الكتايبِّ التَّعبري  تأكيد مهارات  ـ   و  
ط له. ج خمطَّ بتدرُّ

، والتَّفاعل  ايتِّ م الذَّ هة وأساليب حافزة عىل التَّعلُّ 5 ـ  تناول اخلربات يف صورة نشاطات موجَّ
مة والتَّعبري.  مة الَّتي تستدعي املالحظة املنظَّ مع اخلربة املقدَّ

رت بعض األنشطة بأنموذج للحلِّ ومفتاح لإلجابة، مع توجيه املتعلِّم/ة إىل القراءة  دِّ لذلك صهُ
والبحث، والتحفيز إىل املحاكاة والتَّقليد. 

م -جتدر اإلشارة إىل أنَّ اجلهد املبذول يف تأليف هذا الكتاب وإعداد  نصوصـه وتدريباته  مِمَّا تقدَّ
م  وأنشطته، اليكفي بمفرده يف حتقيق األهداف التَّعليميَّة، والوصول إىل النَّتائج املرغوبة يف التعلُّ
م والتَّعليم، وبذل ما ينبغي  املنشود والنموِّ املطلوب إالَّ إذا وعى كلُّ فرٍد وظيفته يف عمليَّتيِّ التَّعلُّ

ج يف مراقيه. عليه من جهٍد وعزيمٍة صادقٍة لنيل العلم والتَّدرُّ
ق نفعه وأن يؤتَينا ثامره يف إعداد  ـَه- تعاىل- نسألهُ أن جيعل عملنا خالًصا لوجهه، وأن حيقِّ اللَّ

ك بلغته حمافٍظ عليها. جيٍل متمسِّ
                                                                                                                              املؤلفات

قائمةهُ املوضوعــــاِت
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رس رقمهُ الدَّ

ل األوَّ

الثَّاين

الثَّالث

ابع الرَّ

اخلامس

ادس السَّ

املوضوُع
ملن الفردوس٭

يوم الوطن٭

صبية فصحاء

هذه أمنّيتي
ألوان وفنون٭

مصاب بفريوس

املجالهُ

قرآن كريم

وطنيُّ

تراث العرب

إقليمي

مجايل

علمي

٭٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ

بناء الفقرة

بناء املقال

رسالة طلب

تعزيز بناء املقال

املقال الوصفيُّ

هل تعلم )تدريب عىل 

اإللقاء اخلطايب من خالل 

اإلذاعة املدرسيَّة(

فحة الصَّ

13

21

35

49

59

71

84

97

ل األوَّ

الثَّاين

سعيد بن عامر اجلمحيُّ

أمُّ سلمة

صور من حياة 

الصحابة

التَّلخيص

تعزيز التَّلخيص

املعجم املدريس

قائمةهُ املوضوعاِت

٭ املوضوعات املقررة عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم.
٭٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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لِـَمِن اْلِفْرَدْوسهُ

دهُ موضوَعها وحِموَرها ، وهَي ِمَن   ها علْيها ، وحيدِّ لُّ اسمهُ سورةهُ ) املؤمنوَن ( يدهُ
َة األوىل  َة آيًة. واآلياتهُ اإلحـدى َعرْشَ ِة، وعددهُ آياِتا ِمَئٌة وثاميِن َعرْشَ يَّ وِر املكِّ السُّ
هُ صفاِتـمهُ الَّتي اِْسَتْوَجبوا الفالَح ِبا،  رهُ الفـالَح لِلمؤمننَي، وتبنيِّ قرِّ املْختاَرةهُ مْنها، تهُ
ْم؛ لِلحثِّ عىل انتهـاِج منهِجِهْم، وبلـوِغ الِفــْرَدْوِس  هُ ْم بِه ربُّ واجلزاَء الَّذي َوَعَدههُ

ْم. بتغاههُ ) أعىل اجْلِناِن ( غايـِة املؤمننَي ومهُ

ـورُة واآليـاُت السُّ

رُس  الـدَّ
ُل األوَّ
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

لُّ عىل: 1 ـ  أقرأهُ اآلياِت الَّتي تدهُ
> تطهرِي النَّفِس  وتزِكَيتِها.
لواِت. > املحافظِة عىل الصَّ

ها.  2 ـ أقرأهُ ما ييل بصوٍت واضٍح مَع مراعاِة أحكاِم املدِّ الَّتي درْستهُ

> قوَلههُ تعاىل: 

> قوَلههُ تعاىل: 
 

الَفْهُم والَتْحليُل

اًل - أجيبهُ ) ِمَن اآلياِت ( َعِن األسئلِة التاليِة َشَفهّيًا. أوَّ
هُ-تعاىل- هلْم بِالفالِح ؟ 1 ـ َمِن الَّذيَن َقىض اللَّ

ْم ؟ هُ 2 ـ ما صفاتهُ
ْم ؟ 3 ـ ما غايةهُ الفالِح الَّذي َقضاههُ هَلهُ

باِعدهُ بنَي اإلنساِن واجلنَِّة؟  فاتهُ الَّتي تهُ 4 ـ ما الصِّ
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حيحِة فيام ييل: ثالًثا - أهُشريهُ بعالمِة )✕( إىل اإلجابِة الصَّ

الِة هَو:     > اخلشوعهُ يف الصَّ

  البكاءهُ بصوٍت عاٍل .
ْوِت .   غضُّ البرِص وَخْفضهُ الصَّ

  حضورهُ القلِب وسكونهُ اجلوارِح .

محـِن، مَع البدِء بأهُوىل درجاِت الفالِح . ِة الرَّ رتِّبهُ أسباَب فوِز اإلنساِن بجنَّ ثانًيا - أهُ

ْغِو . ها .                        اإلعراضهُ َعِن اللَّ تطهريهُ النَّفِس وتزِكَيتهُ

الِة. نا .              اخلشوعهُ يف الصَّ ةهُ وصياَنةهُ الَفْرِج ِمَن الزِّ الِعفَّ

لواِت يف أوقاِتا                تأديةهُ األمانِة والوفاءهُ بالعهِد . املواظبةهُ عىل الصَّ

ُيرجُع يف اإلجابِة عن األسئلة إىل أحِد كتِب التَّفِسري املعتمدِة.

ويِح َعِن النَّفِس.   عدمهُ الرتَّ
ْنَكِر القوِل والعمِل.   االبتعادهُ َعِن الباطِل ومهُ

  االنشغالهُ َعْن أموِر الكْسِب واملعيشِة. 

ههُ ْغِو َمفادهُ اإلعراضهُ َعِن اللَّ

ْم. هُ ِة مَلْ ينالوَها ملعصيتِِهْم َربَّ منازلهُ الكافريَن يف اجلنَّ
ْم. هُ نوَها لطاعتِِهْم َربَّ اِر مَلْ يسكهُ منازلهُ املؤمننَي يف النَّ

ِة. منازلهُ املؤمننَي والكافريَن يف اجلنَّ

ْم هَو : ههُ ومرياثهُ
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ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

ملعلومايت

لِّ مثاٍل مِمَّا ييل مَع االستفادِة مِمَّا سبَق: 1 ـ َأْضبِطهُ حرَف الَّالم يف كهُ
فِل. > )فلحت(  َشَفةهُ الطِّ > )أفلـح(  املؤمنهُ يف سعيِِه. 

أرَض  رعهُ  ملزا ا )فلـح(    < > )فلـح(  اللِّصُّ بَِغريِمهِ 

ريدهُ ، )َفَلَح( تعني : َشقَّ ، و )َأْفَلَح( تعني : فاَز باِم يهُ
َح بِِه ( تعني : َمَكَر ْفىل ، و )َفلَّ ههُ السُّ ت َشَفتهُ و) َفِلَح( َتْعني : انشقَّ

مها. دهُ ، سأحدِّ اليةهُ ِمْن أصٍل واحٍد هَو ) َخَشَع ( ما عدا كلمَتنْيِ 2 ـ الكلامتهُ التَّ

اِستناَر بـها أصحابهُ األقالِم واْسَتَقْوا  نياِن،  البهُ َكَمةهُ  ْ البياِن، حمهُ ةهُ أساليبهُ ناصعةهُ  القرآنيَّ 3 ـ األساليبهُ 
مْنها تعبرياِتِْم.

سأستفيدهُ ِمَن األسلوِب القرآينِّ التَّايل يف إْكامِل اجلَمِل املطلوبِة.

  

كاةهُ يادِةالزَّ ِمَن النَّامِء والزَّ

ًرا فالَح املؤمننَي:} َقْد أْفَلَح املهُْؤِمنهُوَن{ قرِّ قاَل تعاىل - مهُ

ِ هُ قْد ضلَّ الَناظروَن إىل حمارِم اللَّ َم اللَّ اِظِر إىَل ما حرَّ  > فأقولهُ للنَّ
نَموَذٌج

َشعهُخاِشٌع شوعهُاخِلشافهُخَيْ ْشَعةهَُخْشَيٌةاخلهُ اخْلَ
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ِ َعْن أداِء صالتِِه : قْد َهَلَك  > وأقولهُ للمقرصِّ
كاِة.  كاِة يف َموِعدها : قْد                                  املتهاونوَن َعْن تأديِة الزَّ > وأقولهُ للمتهاوِن عْن أداِء الزَّ

> وأقولهُ للخائِن الَّذي ال حيِرصهُ عىل األمانِة

. هُ ما يلزمهُ مرِي، وأهُغريِّ 4 ـ  أهُكملهُ مَع االسرتشاِد بالضَّ

ِر ( ـِِهام                                           )للمثنَّى املذكَّ ا يف صالت >                                           مههُ
ا يف                                                             )للمثنَّى املؤنَِّث ( >                                           مههُ

نَّ يف                                                              )للجمِع املؤنَِّث ( >                                           ههُ
ِر ( ْم يف                                                               )للجمِع املذكَّ >                                          ههُ

ِة املعروفِة . وافقًة للكتابِة اإلمالئيَّ اليَة بحيثهُ تكونهُ مهُ 5 ـ َأكتبهُ الكلامِت التَّ

وَن ْم يف َصالِتِْم خاِشعهُ الَّذيَن ههُ

هُ َأَثَر ذلَك يف مجاِل اآلياِت . ههُ وأبنيِّ 6 ـ  تنتهي اآلياتهُ بحرٍف واحٍد ، سأعيِّـنهُ

<



18

كاِة ِمْن فتاوى الزَّ

هِب إذا بلَغِت النِّصاَب ومَلْ تكْن للتِّجارِة فالزكاة  يِلِّ النِّساِء ِمَن الذَّ حيحهُ يف حهُ >< الصَّ

ي َزكاَتا إال إِذا كاَن  َؤدِّ ٍة ال يهُ ههُ ] : »ما ِمْن صاِحِب َذَهٍب وال ِفضَّ ليلهُ قولهُ فيها واجبة والدَّ

. » ههُ ههُ َوَظْهرهُ ههُ َوَجبينهُ َحْت َلههُ َصفائِحهُ ِمْن ناٍر َفيهُْكوى ِبا َجْنبهُ فِّ َيْومهُ اْلِقياَمِة صهُ

ِؤ  ؤلهُ ٌء ِمَن اأَلْحجاِر اْلَكريَمِة َكاللُّ يَنِة َشْ ْبِس والزِّ َهِب الَّتي لِلُّ يِلَّ الذَّ >< إِذا خاَلَط حهُ

اأَلْحجاِر  َعىل  َوَلْيَس  َفَقْط  فيها  الَّذي  َهِب  الذَّ َعىل  كاةهُ  َفالزَّ ام.  ههُ شاَبَ َوما  َوامْلاِس 

ٌء. َشْ

كاِة فيها إال َبْعَد اْلَبْيِع َفال  جوِب الزَّ َهِب َومَلْ َتْعَلْم بِوهُ ِليَّها ِمَن الذَّ >< َمْن باَعْت حهُ

َء َعَلْيها.  َشْ

َفَقةهُ  ْسِلَمِة إِْخراجهُ َزكاِة ماهِلا يف والَِدْيا َوال يف َأْوالِدها، َبْل َعَلْيها النَّ >< َلْيَس لِْلمهُ

ْم عائٌِل. ْن هَلهُ َعَلْيِهْم إِْن مَلْ َيكهُ

ِليِّها لَِزْوِجها إِذا كاَن َفقرًيا َأْو غاِرًما  ِليِّها َأْو َغرْيِ حهُ >< ال َحَرَج يف َدْفِع املْرَأِة َزكاَة حهُ

َلامِء. ال َيْسَتطيعهُ اْلَوفاَء يف َأَصحِّ َقْويَلِ اْلعهُ

ٍد امْلُْسنِِد مْن كتاِب فتاوى املرأِة ملجموعٍة  ِمَن العلامِء. مجُع وترتيُب حممَّ
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النَّشاُط املصاحُب

التَّعبرُي الكتايبُّ ٭

ثهُ َعْن فكرٍة واحدٍة. تسلسلٍة تتحدَّ رتابطٍة مهُ ٍل مهُ َ - الِفْقرَة جمموعةهُ مجهُ

ها. مهُ َدعِّ ها وتهُ ٍة ترشحهُ ٍل ثانويَّ َ نهُ ِمْن مجهُ - الِفْقَرَة تتكوَّ

ِل للِفْقَرِة ، وتهُوَضعهُ نهُقطٌة يف نـهايتِها، طِر األوَّ - يهُرتكهُ ِمقدارهُ َكِلَمٍة ِمْن بدايِة السَّ

َمِل.   وفواصلهُ  بنَي اجْلهُ

أعلَمهُ أنَّ

عاَء باالستعانِة بتفسرٍي مَن التفاسرِي املعتمدِة، مَع بياِن عالقتِِه بسورِة )املؤمنون(. > أهُكملهُ الدُّ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِنَّا« ْنِقْصنا، َوَأْكِرْمنا َوال تهُ مَّ ِزْدنا َوال تهُ ههُ سوِل  ] »اللَّ ِمْن دعاِء الرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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الِة يف حياِة  الصَّ ِة   َعْن )أمهيَّ انيَة  الِة يف اإلسالِم(، والثَّ الصَّ َعْن )مكانِة  وىل  األهُ  ، ِفْقَرَتنْيِ أكتبهُ   <
املسلِم(.

لهُ مَّ أهُفصِّ الِة بالنِّسبِة ألركاِن اإلسالِم، ثهُ ْملٍة رئيسٍة َعْن موِقِع الصَّ وىل بجهُ 1 ـ أبدأهُ الِفْقَرَة األهُ
ٍل ثانويٍَّة. َ ها باإلسالِم يف أربِع مجهُ        احلديَث َعِن ارتباِطِ

ام بعَد ذلَك يف حهُ مضموَنهُ الِة، وَأْشَ ٍة أْو حديٍث شيٍف َعْن فضِل الصَّ رآنيَّ انيَة بِآيٍة قهُ 2 ـ أبَدأهُ اْلِفْقَرَة الثَّ
ٍل ثانويٍَّة: َ       أربِع مجهُ

 
الِة يف حياِة املسلِم( ةهُ الصَّ ـيَّ انَِيةهُ )أمهِّ الِفْقَرةهُ الثَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِة يف اإلسالِم(  وىل )مكانةهُ الصَّ الِفْقَرةهُ األهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس  الـدَّ
الثَّاين

امْلَجيَدِة،  اِم  باأليَّ النَّاهضِة  َمِم  األهُ حياةهُ  تزَخرهُ 
اِتا معايَن اْلِعزِّ  تِي حتِملهُ يف طيَّ واملناسباِت العظيَمِة الَّ
ِمْن  إليِه  وصَلْت  ما  َعىل  شاهدًة  وتكونهُ  فعِة،  والرِّ

. قيٍّ ٍم ورهُ تقدُّ
يف  دْت  جتدَّ كرياِت   الذِّ شمسهُ  أشَقْت  ام  وكلَّ
يس احلضارِة  فوِس مشاعرهُ التَّقديِر والِعرفاِن ملؤسِّ النُّ
ٍة َعىل  ناِة األجماِد. وأيُّ جمٍد أقومهُ منهًجا ِمْن مجِع أمَّ وبهُ

ِ يف أموِر احلياِة مجيِعها! وأيُّ حضارٍة أعظمهُ  ِ( وتطبيِق شِع اللَّ ولهُ اللَّ ٌد َرسهُ مَّ َ هُ حمهُ َكِلَمِة التَّوحيِد )ال إَِلَه إاِلَّ اللَّ
َزْت َعْن غرِيها ِمَن احلضاراِت، وشاَدْت  َدْت ومتيَّ وِح، فتفرَّ ِة  الرُّ ا َعىل قوَّ شأًنا ِمْن حضارٍة اْرتكَزْت ِدعاماتهُ
ـِة أْن تفـخَر  قَّ هلذِه األمَّ مةهُ بالَبناِن. َفحهُ َولهُ املتقدِّ نياًنا  تهُشريهُ إليِه الدُّ الِم، بهُ بنياًنا شاخًما َعىل أرِض اإلسـالِم والسَّ

َتفي برجاالتِه.  بيوِم الوطِن، َوحَتْ
 ، ْكرياتهُ ِة، يوٌم تفيضهُ فيِه الذِّ اِم مملكتِنا الفتيَّ ِة، هَو يوٌم مشهوٌد ِمْن أيَّ مسيَّ نِة الشَّ َل امليزاِن ِمْن شهوِر السَّ إنَّ أوَّ
. يف هذا  هُ ثراههُ وٍد ( طيََّب اللَّ عهُ محِن آِل سهُ ِدها وباين نـهضتِها ) امللِك عبِد العزيِز ْبِن عبِد الرَّ وحِّ وَتْعبهُقهُ بِطيِب سريةِ مهُ
اليوِم التَّأرخييِّ املوافِق للثَّاين والعرشيَن ِمْن شهِر سْبَتْمرَب عاَم اثننِي وثالثنَي وتسِع مئٍة وألٍف للميالِد،املصاِدِف 
 ِ ادى اآلِخرِة عاَم واحٍد وَخسنَي وثالِث مئٍة وألٍف للهجرِة، شاَءْت إرادةهُ اللَّ للحادي والعرشيَن ِمْن شهِر مجهُ
رَتاِمَيِة األطراِف،  هُ لههُ توحيَد أرٍض مهُ َأ اللَّ جاِل اأَلْكفاِء والقادِة احلكامِء أمَر هذِه البالِد، فهيَّ أْن يتوىلَّ رجٌل ِمَن الرِّ
َد املصرَي، ورسَم معامِلَ  ريَق، وحدَّ ٍة كـاَنْت تتخبَّطهُ يف أوحاِل اجلهِل والفوىض واالضطراِب،فكشَف الطَّ مَّ َع أهُ ومَجْ
مِز،َكام  ِة القائِد الرَّ هـِن، وعبقريَّ وآفاَق املستقبِل بأهداٍف ما تزالهُ حقائَق شاهدًة َعىل نقاِء الفكِر، وصفاِء الذِّ
رَس وَحِفظوا العهَد، وأدركوا غاياِت  ا الدَّ أشعَل مصابيَح احلضارِة الَّتي محَلها ِمْن بعدِه أبناٌء َبـَرَرٌة، َوَعوهُ
َة احلديثَة، َيْبنوَن  ولَة العرصيَّ ْم يف بناِء دولتِـِه؛ فساروا َعىل نجِه، َيشيدوَن الدَّ املنهِج الَّذي ارتكَز عليِه والدههُ

٭ الصحف املحلية التي تناولت احلديث عن يوم الوطن عام 1418هـ.

يومهُ الوطِن٭
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َل اخلالق امْلهُْبِدَع بنَي أبناِء الوطِن الواحِد؛ ما أفسَح املجاَل  َل والتَّفاعهُ خوَن التَّواصهُ ـَة، ويرسِّ اخِمَ وَح الشَّ الرصُّ
ياِت العرِص. املِة ومواجهِة حتدِّ لإلسهاِم يف البِناِء والتَّنميِة الشَّ

َة  ِت األقداِم، كاَنِت االنِطالقَة احلقيقيَّ َرْت ِمْن حَتْ هُ َعىل هذا البلِد الطيِِّب نَِعاًم ِعظاًما، َوَخرْياٍت َتَفجَّ وأفاَء اللَّ
وِح صحيحهُ اجلسِد؛ لِذلَك  ًة. تِلَك النهَضةهُ الَّتي ال يهُديرهُ ِمْقَوَدها إالَّ إنسـاٌن سليمهُ الرُّ للنَّهضِة يف املجاالِت كافَّ
اءِة،  َوأوَلْت ِعنايًة فائقًة  ِة الوضَّ هُ َتعاىل- عىل تنشئِة َبنيها َعىل العقيدِة اإلسالميَّ - رعاها اللَّ َحَرَصْت الدولةهُ
ِة  ت كذلَك بِصحَّ بِاملساجِد واحِلفاِظ عليها؛ وما توِسَعةهُ احلرمنِي الرشيفنِي إال خريهُ شاهٍد عىل ذلَك. واهتمَّ
ِة؛ َفَأْنَشَأِت  بِّـيَّ زِة بِأحدِث التِّـقاناِت الطِّ ِة و املشايف املجهَّ مواِطنيها فلْم تلهُ مدينٌة أو قريٌة ِمَن الَوْحداِت الصحيَّ
ةهُ  الوطنيَّ ناعاتهُ  الصِّ َوَأْصبَحِت  َع.  َويْنبهُ َبْيِل  اجْلهُ كمدينتِي  َة  ناعيَّ الصِّ َن  امْلهُدهُ وأَقاَمِت  املصانِع،  مئاِت  ولةهُ  الدَّ
أْن كانْت أرضهُ  إيَّاها جودًة وسعًرا. وبعَد  َة، ومناَفستِها  العامليَّ امْلهُْنَتجاِت  مِلهُضاهاِتا  الوطِن؛  مفخرًة ألبناِء 
عاِم والغذاِء،  ْنتِجهُ طيَِّب الطَّ ها ساحاٌت خرضاءهُ تهُ ، و َأْرباضهُ اءهُ ها حدائقهُ غنَّ اململكِة صحراَء قاحلًة إذا ِفجاجهُ
ها؛ للمسامهِة يف برامِج الغذاِء العامليِّ  رهُ فائِضهُ وها، بْل يهُصدَّ مهُ بـها َأْهلهُ َواٍت ينعهُ ِمْن فواكَه وحبوٍب وَخرْضَ

وحماربِة املجاعِة.
ِة  ٍة يف االتِّفاقيَّاِت التِّجاريَّ اليَّ لِع وامْلهُْنَتجاِت، وشارَكْت بفعَّ َأِت اململكةهُ مكانًة متميِّزًة يف تصديِر السِّ ولقْد تبوَّ
اِتا واإلدالِء بَِدْلِوها يف  ِة املشرتكِة، وتطويِر اتِّفاقيَّ عوديَّ ِة، وَعِمَلْت َعىل تنشيِط َدْوِر اللِّجاِن السُّ نائِيَّ ِة والثُّ اجلامعيَّ
ْت  ٍة. واهَتمَّ ِة بعقوٍل وأيٍد سعوديَّ عِت الِقطاَع اخلاصَّ َعىل استثامِر األمواِل الوطنيَّ ِة، كام شجَّ وليَّ امْلهُفاوضاِت الدَّ
ِق، فكاَنْت شاينَي نابضًة يف جسِد مملكٍة واحدٍة،  رهُ مراِن َوبناِء املدِن،وَعبََّدْت آالَف الكيلومرتاِت ِمَن الطُّ بِالعهُ
الَوْعَرةهُ  اهقةهُ  الشَّ املتباينةهُ واجلبالهُ  التَّضاريسهُ  ْعِجْزها  تهُ مَلْ  َشامهِلا،  إىل  إىل غرِبا وِمْن جنوِبا  ِمْن شِقها  متتدُّ 

 . عابهُ ، فمَع العزائِم املتَّقدِة تـهونهُ الصِّ ْديانهُ العميَقةهُ والوهُ
ْم  هَلهُ وَتفتَح  احلديثـِة،  االتِّصاِل  َل  بهُ سهُ مِلهُواِطنيها  َر  توفِّ أْن  عىل  ـ  تعاىل  هُ  اللَّ أيََّدها  هـُ  ولة  الدَّ َحَرَصِت  ولقْد 
اسَخ؛ فأوجَدْت أحدَث  ابَت الرَّ آفاَق املعرفِة وأبواَب احلضاراِت األخرى؛ ليسَتقوا مْنها ما يتَّفقهُ واملنهَج الثَّ
لَّ  التَّعليَم جهُ شيدةهُ  الرَّ القيادةهُ  َأْوَلِت  َكام  ِة،  ِة والفضائيَّ السلكيَّ ِة وغرِي  لكيَّ السِّ ِة لالتِّصاالِت  العامليَّ بكاِت  الشَّ
ِم  َعلُّ َبَل التَّ ْت هلا سهُ َ ْظَوٌة ومكانٌة، فيسَّ اهتامِمها، فأنشَأِت املدارَس واملعاهَد واجلامعاِت. وكاَن للمرأِة لديا حهُ
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رَسِ  ـبِناِت الصاحلاِت القادراِت عىل رعايِة األهُ والتَّعليِم؛ لِتهُخِرَج أجيااًل وأجيااًل ِمَن الفتياِت الواعياِت، واللَّ
وتربيِة النَّشِء. َفَهْل يهُذكرهُ جماٌل ِمْن جماالِت النَّهضِة ال يكونهُ للمملكِة فيِه يٌد وباٌع ؟!
ِقيِّ واحلضارِة ال نرى فيِه للمملكِة مناٌر وإشعاٌع ؟! وهْل يهُوَجدهُ َدْوٌر ِمْن أدواِر الرُّ

تِِهْم  وا أِلفراِد أمَّ قهُ ْهَد اجَلهيَد؛ ليهُحقِّ الِة األمِر، الَّذيَن بذلوا اجلهُ ِ وعونِِه لِوهُ وهْل كاَن يتمُّ ما تمَّ إال بتوفيِق اللَّ
وههُ ِمْن أمٍن ورخاٍء واستقراٍر ؟! قهُ ما حقَّ

؟!  الكريمِة  احلياِة  إِْكسرَي  اهَر،  الزَّ اإليامينَّ  النَّهَج  ذلَك  َوَعْت  ٍة  أمَّ بإخالِص  إال  نـهضٌة  تكونهُ  وهْل 
جالهُ األفذاذهُ بِكفـاِحِهْم  َدههُ الرِّ ِة واملَنَعِة واألماِن، وْلَنْمِض يف طريِقنا الَّذي مهَّ هُ لنا وطَن الِعزِّ والقوَّ َفْلَيْحفِظ اللَّ
ـادِق، َوْلتنهِج األجيالهُ اجلديدةهُ نـهَج األبطاِل الَّذيَن صنعواـ   وما زالوا يصنعوَن  وإخـالِصِهْم، ووالئِِهمهُ الصَّ

ِة.  مَّ ـ تأريَخ هذِه األهُ
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

ها.  ثِّلهُ اليَة أماَم اْلِفَقِر الَّتي متهُ َة التَّ 1 ـ أَضعهُ العناويَن اجلانبيَّ
. ها اليومهُ الوطنيُّ كرياتهُ الَّتي حيملهُ > الذِّ

. اَهههُ > واجبهُ أبناِء الوطِن جتهُ
> جماالتهُ النَّهضِة يف اململكِة.

ة( املناسبَة هلذا النَّصِّ مِمَّا ييل: 2 ـ أختارهُ الفكرَة املحوريَّة ) العامَّ
ِد البالِد . يومهُ الوطِن إحياٌء لطموحاِت موحِّ

يومهُ الوطِن دافٌع الستكامِل مسريِة البِناِء والعطاِء .
يومهُ الوطِن نشيٌد يعبهُقهُ بطيِب املايض وروعِة احلارِض وأمِل املستقبِل .

ِة يف اململكِة . ناعيَّ َة َعىل النَّهضِة الصِّ الَّ 3 ـ  أقرأهُ اْلِفْقَرَة الدَّ

اليَة مَع التعبرِي عِن الفخِر فيها: َة التَّ َمَل االستفهاميَّ 4 ـ  أقَرأهُ اجْلهُ

هْل يهُذكرهُ جماٌل ِمْن جماالِت النَّهضِة ال يكونهُ فيها للمملكِة يٌد وباٌع ؟!

قيِّ واحلضارِة ال َنرى فيِه للمملكِة مناٌر وإشعاٌع ؟! هْل يوجدهُ َدْوٌر ِمْن أدواِر الرُّ
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اليِة نطًقا صحيًحا. اَل يف الكلامِت التَّ اَي والذَّ 5 ـ  َأنِطقهُ الزَّ

اْرَتَكَزْتاْلَعزائِمهُهَُتْزَخرهُاْلِعزُّامْليزانهُ

ْكَرياتهُ بَذلوااْلِغذاءهُالَّذياألْفذاذهُالذَّ

الَفْهُم والتَّْحليُل

ٌة(  أوال - بعَد قراَءِة النَّصِّ )اإلجابةهُ شفهيَّ
ها اليومهُ الوطنيُّ ؟ كرياِت الَّتي حيملهُ 1 ـ أستدعي الذِّ

ها ذكرى اليوِم الوطنيِّ يف نفوِسنا. دهُ دِّ َ 2 ـ أصفهُ املشاعَر الَّتي جتهُ
. حهُ دوَر أبناِء امللِك عبِدالعزيِز بعَدههُ 3 ـ  أهُوضِّ

ِة.  عوديَّ ِة السُّ دهُ جماالِت النَّهضِة يف اململكِة العربيَّ 4 ـ  أهُعدِّ
ثانًيا - أهُكِملهُ ما ييل:

ِة. مسيَّ نِة الشَّ > حتتفلهُ اململكةهُ باليوِم الوطنيِّ كلَّ عاٍم يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن شهوِر السَّ
> ِمَن املدِن الَصّناعيِِّة يف اململكِة مدينتا ــــــــــــــــــــ و  ــــــــــــــــــــ .  

ِق وتعبيِدها : رهُ ولةهُ يف َشقِّ الطُّ َبْت عليها الدَّ عوباِت الَّتي تغلَّ > ِمَن الصُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلبالهُ الشاهقةهُ
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> ركائزهُ النَّهضِة احلديثِة يف اململكِة هَي :

ِة مَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِخالصهُ األهُ

ِل والتَّفاعِل اخلالِق املبدِع بنَي أبناِء الَوطِن الواحِد ترسيخهُ التَّواصهُ

ْت بداًل َعِن اجلوانِب الَّتي كاَنْت سائدًة سابًقا َة لنهضِة اململكِة الَّتي حلَّ حهُ املشاهَد احلضاريَّ ثالًثا - أهُوضِّ
            فياَم ييل :

> الفوىض واالضطرابهُ .

حراءهُ القاحلةهُ . > الصَّ

رقهُ الَوْعَرةهُ . > الطُّ

> اِستريادهُ معظِم االحتياجاِت والَسّلِع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليِة : ولِة يف اجلوانِب التَّ شيدِة للدَّ ياساِت الرَّ رهُ نتائَج السِّ رابًعا - َأذكهُ
ِة داخَل البالِد. عوديَّ > استثامِر األمواِل السُّ

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة. عوديَّ > حثِّ القطاِع اخلاصِّ عىل االعتامِد عىل العقوِل واأليدي السُّ
            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> االهتامِم بتعليِم الفتاِة.
            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ
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لُّ عىل حبِّ الوطِن  ِف الَّذي يدهُ خامًسا - َأَضعهُ إشارَة ) ✕ ( عن يمنِي التَّرصُّ

يتغنَّى بأجماِد الوطِن ، ويسافرهُ لالصطياِف خارَج البالِد.

يتغنَّى بأجماِد الوطِن ، ويقيض إجازَتههُ يف مصايِف اململكِة.

ِة. يتغنَّى بأجماِد الوطِن ، وحيافظهُ عىل منجزاتِِه احلضاريَّ

ِة. كاِت األجنبيَّ يتغنَّى بأجماِد الوطِن ، ويستثمرهُ أمواَلههُ يف الرشَّ

لَع املستوردَة. يتغنَّى بأجماِد الوطِن ، ويشرتي السِّ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

1- أهُكِملهُ مَع االستفادِة ِمَن النَّموذِج

ههُأفذاٌذَنموَذٌج ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ فذٌّ    وحروفهُ

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ     وحروفهُ

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ     وحروفهُ

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ    وحروفهُ

أرباٌض

أْكفاٌء

آفاٌق

ُح معنى ، وأوضِّ 2- َأعوُد إىل املعجِم يف آخِر الكتاِب املدريسِّ

 

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

<

أرباٌض

أْكفاٌء

ذف

ذ
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حهُ معنى  3 ـ  َأعودهُ إىل معجِم املصباِح املنرِي، وأهُوضِّ

درجٌة يف املعجِم املدريسِّ  ههُ إىل أنَّ معايَن الكلامِت السابقِة مهُ   َأتنبَّ
ِة . ِفها  األصليَّ ِل حرٍف ِمْن أحرهُ أْو معجم املصباِح املنرِي عىل َوْفِق أوَّ

حيحِة لكلِّ عبارٍة فيام ييل :  اللِة الوحيدِة غرِي الصَّ 4 ـ  َأَضعهُ إشارة )✕( َعْن يمنِي الدَّ

لُّ عىل : ةهُ (                                    تدهُ ةهُ «صفةهُ ) اْلَفتِيَّ نا الَفتِيَّ » مملكتهُ

ِرها احلضاريَّاسِمها املؤنَِّث. مهُ ازدهاِرها ونمَوّهاِصَغِر عهُ

ًة. بلوِغها الغايَة يف املشاركِة يف جماالِت النَّهَضِة كافَّ
ِة يف جماالِت النَّهَضِة. مشاركِة أهِلها الِفْعليَّ

اِء باستخداِمها اليَد والباَع.  مشاركتِها يف البيِع والرشِّ

لُّ عىل : َمةهُ بالَبناِن«                                تعبرٌي يدهُ ولهُ امْلهَُتَقدِّ » تهُشريهُ إليِه الدُّ

هرِة أِن.ِصَغِر الشُّ َوّ الشَّ لهُ عهُ

ًة يٌد وباٌع« »للمملكِة يف املجاالِت كافَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ 

يرَسّخون

اءة الوضَّ

املتَِّقدة

لُّ عىل : تعبرٌي يدهُ
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5 ـ  َأصوغهُ َعىل ِغراِر النَّموذِج التَّايل:

هُ لنا وطَن الِعزِّ واملَنَعِة واألمِن «. لَِيْحَفِظ ، فعٌل مضارٌع مسبوٌق بالِمَنموَذٌج > »لَِيْحَفِظ اللَّ
عاءهُ لِلوطِن . ريَد بِه الدُّ   األمِر أهُ

ِة( عىل غراِر ما سبَق. ِة اإلسالميَّ عاءهُ لألمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )الدُّ

.) عاءهُ لألمِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الدُّ

ـِِهام. ويتَّ بعَد قراءت اليَتنْيِ ، وأهُالحظهُ اجلْرَس الصَّ 6 ـ َأقَرأهُ اجلملَتنْيِ التَّ

» ها ساحاٌت خرضاءهُ اءهُ ، وأرباضهُ ها حدائقهُ غنَّ »ِفجاجهُ

لٍة مْن ـــــــــــــــــــ كلامٍت ، ْ َنْت كلُّ مجهُ   > اجلملتاِن متوازنتاِن يف عدِد الكلامِت ، تكوَّ

 كام اْنَتَهتا بحرٍف متشابٍه هَو حرفهُ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اًل متوازنًة ِمَن النَّصِّ عىل نحِو ما سبَق .  أستخِرجهُ مجهُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 7 ـ أهُصنِّفهُ الكلامِت اآلتيَة ِمْن حيثهُ اإلعرابهُ والبِناءهُ
َنِة، َهَذا، ِمْن، َعبِد العزيِز ْنياًنا، السَّ ، غاياِت، الَّذي، بهُ ِملهُ َع، حَتْ ، َعىل، مَجْ       َوَصَلْت، أْعَظمهُ

ةهُ الكلامتهُ املبنيَّ

الكلامتهُ امْلهُْعَرَبةهُ
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ِمْن أقواِل صقِر اجلزيرِة :

ِف(، يِن، املروءِة، الرشَّ > يقومهُ اإلنسانهُ عىل ثالِث فضـائَل: ) الدِّ

ِة.    وإذا ذهَبْت واحدٌة ِمْن هذِه سَلبْتههُ معنى اإلنسانيَّ

ِ، نسعى خلرِي املسلمنَي. > أنا وأرسيت وشعبي جنٌد ِمْن جنوِد اللَّ

ا حياٌة سعيدٌة ٍد ]، فإمَّ > دستوري وقانوين ونظامي وشعاري دينهُ حممَّ

ا موتٌة سعيدٌة.    عىل ذلَك، وإمَّ

ِد. ِد والتَّعاضهُ > جيبهُ أْن حتِرصوا عىل العمِل، والعملهُ ال يكونهُ إال بالتَّسانهُ

. يطانهُ ههُ الشَّ قهُ هُ ال يفرِّ > ما مجَعههُ اللَّ

ٍة وَكَرٍم(. > احلكمهُ حيتاجهُ إىل َسيٍف وِمْنَسٍف )أي قوَّ

النَّشاُط املصاحُب

1 ـ أهُكِملهُ عىل ِغراِر املثاِل

َب امللكهُ عبدهُ العزيِز بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قِّ لهُ

اخلهُ بصقِر قريٍش. محِن الدَّ َب عبدهُ الرَّ قِّ لهُ

و ْبنهُ العاِص بداهيِة العرِب. َب َعْمرهُ قِّ لهُ

َب خالدهُ ْبنهُ الوليِد بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قِّ لهُ
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بهُها. 2 ـ َأبحثهُ َعْن قصيدٍة يف حبِّ الوطِن، وَأْكتهُ

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املقالهُالتَّعبرُي الكتايبُّ ٭

ًدا ، جيمعهُ الكاتبهُملعلومايت > املقاَل فنٌّ ِمْن فنوِن التَّعبرِي الكتايبِّ ، يتناولهُ موضوًعا حمدَّ
نٍة بطريقٍة مؤثِّرٍة. ِة ، حتَّى يصَل إىل نتيجٍة معيَّ ها باألدلَّ مهُ ها ، ويهُدعِّ بهُ رتِّ      عنارَصههُ ويهُ

> لههُ عنواٌن ، وجيبهُ أْن يكوَن شائًقا مثرًيا داال عىل مضمونِِه.
> لههُ ثالثةهُ أجزاٍء :

يِّئهُ ملِا سيهُرشحهُ بعَد ذلَك. ابًة تهُ مٌة : وتكونهُ موجزًة جذَّ ـ مقدَّ
. ةهُ واألمثِلةهُ ـ عرٌض : يهُرشحهُ فيِه موضوعهُ املقاِل ، وتهُستخدمهُ فيِه األدلَّ

ها القاِرَئ. نهُ نتيجَة املقاِل املراَد إبالغهُ ـ خامتٌة : تتضمَّ

1 ـ بعَد قراءِة نصِّ ) يوِم الوطِن ( أهُجيبهُ عامَّ ييل :
تَِب َنصُّ ) يوِم الوطِن ( ؟ > بأيِّ فنوِن التَّعبرِي كهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ها(: دهُ > ما أجزاءهُ هذا الَفنِّ يف النَّصِّ ذاتِِه )سأحدِّ
    ــــــــــــــــــــــــ ِمْن قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ «   إىل قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ «

    ــــــــــــــــــــــــ ِمْن قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ «   إىل قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ « 

    ــــــــــــــــــــــــ ِمْن قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ «   إىل قولِِه :» ــــــــــــــــــــــــ «  

وِّ امللكيِّ األمريهُ نايفهُ ْبنهُ عبِد العزيِز : مهُ 2 ـ يقولهُ صاحبهُ السُّ

َتههُ  ِل كلِّ فرٍد مسؤوليَّ َة هَي العملهُ املخلصهُ اجلادُّ عىل حتمُّ »إنَّ امْلهُواَطَنَة احلقَّ
َة يف املحافظِة عىل املنجزاِت وصيانتِها … « َة واالجتامعيَّ الوطنيَّ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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ِة وحبِّ الوطِن . ثهُ فيِه َعِن التطبيِقِ الِفعيلِّ للوطنيَّ > َأكتبهُ مقااًل َأحتدَّ
الَينْيِ ملقايل: نواَننْيِ التَّ > َأختارهُ أحَد العهُ

. أهُحافظهُ عىل منجزاِت الوطِن؛ إَِذْن أنا وطنيٌّ

. املنجزاتهُ واملواِطنهُ

َة: َة احلقَّ مِة مقايل الوطنيَّ فهُ يف مقدَّ > أهُعرِّ

: الَينْيِ نرَصْيِن التَّ مهُ العرَض إىل ِفْقَرَتنْيِ ، َأتناولهُ فيِهام العهُ > أهُقسِّ

. عيِّ ليِل الرشَّ َة املحافظِة عىل َثَرواِت الوطِن ِمْن ماٍء وَكْهَرباَء ، مدعوًما بالدَّ كيفيَّ

ولِة. ِة يف الدَّ َة املحافظِة عىل املرافِق العامَّ كيفيَّ

      

َة كتابتِها: > َأتَّبعهُ شوَط بناِء الِفْقَرِة وكيفيَّ

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها للمواطننَي َعْن رضورِة االلتزاِم باملحافظِة عىل منجزاِت الوطِن، مع بياِن  ههُ > َأختِمهُ مقايل بنصيحٍة أوجِّ
ثمرِة ذلَك عىل املواطِن والوطِن:

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس  الـدَّ
الثالُث

َم فزجَرههُ  َسنهُ أْن يتكلَّ دخَل اْلـَحَسنهُ ْبنهُ الفضِل عىل أحِد اخللفاِء وعنَدههُ كثرٌي ِمْن أهِل العلِم، فأحبَّ احْلَ
دهِد  ْنتهُ صبيا، فلستهُ بِأصغَر ِمْن ههُ مهُ يف هذا املقاِم ؟! فقاَل: يا أمرَي املؤمننَي إْن كهُ ، تتكلَّ اخلليفةهُ وقاَل: يا صبيُّ
ِْط بِِه ()1(، ثمَّ َأمَلْ تَر  : ( َأحطتهُ بَِما مَلْ حتهُ - حنَي قاَل لههُ اهلدهدهُ المهُ سليامَن، وال أنَت بأكرَب ِمْن سليامَن - عليِه السَّ

َم احلكمَة سليامَن ؟ ولْو كاَن األمرهُ بالِكرَبِ لكاَن داودهُ أوىل. َ فهَّ أنَّ اللَّ
، فإذا فيِهْم وفدهُ احلجاِز، فنظَر إىل صبيٍّ صغرِي  امَّ َأْفَضِت اخلالفةهُ إىل عمَر ْبِن عبد العزيِز َأَتْتههُ الوفودهُ ـَ ول
: يا أمرَي املؤمننَي،  بيُّ ْم َمْن هَو أسنُّ منَك، فإنَّههُ أحقُّ بالكالِم. فقاَل الصَّ َم، فقاَل: لَِيتكلَّ نِّ وقْد أراَد أْن يتكلَّ السِّ
هُ العبَد لساًنا الِفًظا وقلًبا حافًظا فقدِ استحقَّ الكالَم. فقاَل لههُ  إنَّام املرءهُ بأصغَرْيِه: قلبِِه ولسانِِه. فإْن منَح اللَّ

: صدقَت. عمرهُ
َ الَّذي َمنَّ علينا بَِك. ما  ا َقِدْمنا عليَك ِمْن بلِدنا، وَنْحَمدهُ اللَّ بيُّ فقاَل: يا أمرَي املؤمننَي، إنَّ َم الصَّ ثمَّ تكلَّ
ا َجْوَرَك  هبِة فقْد َأِمنَّ ا عدمهُ الرَّ ا بَِك يف منازلِنا، وأمَّ غبِة فقْد أِمنَّ ا عدمهُ الرَّ َقِدْمنا رغبًة منَّا، وال رهبًة منَك. أمَّ

الِم.     كِر والسَّ بَِعْدلَِك، فنحنهُ وفدهُ الشُّ
ِ وثناءهُ النَّـاِس عليِهْم،  ْم ِحْلـمهُ اللَّ ههُ ، فقاَل: يا أمرَي املؤمننَي، إنَّ أناًسا غرَّ : ِعْظني يا غالمهُ فقاَل عمرهُ

هُ فيـهْم  َك، وتكوَن ِمَن الَّذين قـاَل اللَّ ِ وثناءهُ النَّاِس عليِه َفَتِزلَّ قدمهُ ههُ ِحْلـمهُ اللَّ رُّ ـْن مِمَّْن يغهُ َفال تكهُ
}                                                                                                 {)2( فنظَر عمرهُ يف ِســنِّ الغالِم فإذا 

اعِر :  ْم  عمرهُ قوَل الشَّ َة سنًة، فأنشَدههُ لـههُ اْثنتا َعرْشَ
َو جاِهلهُ ـًِمـا                                           َوَلْيَس َأخو ِعْلٍم َكَمْن ههُ وَلدهُ عال ْم َفَلْيَس امْلَْرءهُ يهُ      َتَعلَّ

ْت َعَلْيِه اْلـَمحاِفـلهُ       َفإِنَّ َكبرَي اْلَقْوِم ال ِعْلـَم ِعْنَدههُ                                              َصغرٌي إِذا اْلَتفَّ

٭ من كتاب )املستطرف يف كل فن مستظرف( لشهاب الدين حممد األبشييهي، بترّصف.
)1( سورة النَّمل، اآلية )22(.

)2( سورة األنفال، اآلية )21(.

َصحاءهُ ٭  ِصْبَيٌة فهُ
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، وكاَن فيِهْم   موههُ ، فهابوا أْن يهُكلِّ اِم هشاِم ْبِن عبِد امللِك فقِدَمْت عليِه العربهُ كَي أنَّ الباديَة َقَحَطْت يف أيَّ وحهُ
ؤاَبٌة وعليِه َشْمَلتاِن، فوقَعْت عليِه عنيهُ هشاٍم فقاَل حِلاجبِِه:  َة سنًة، لههُ ذهُ ِدْرواسهُ ْبنهُ حبيٍب وهَو اْبنهُ أربَع َعرْشَ
ْطِرًقا وقاَل: يا أمرَي  ! فوثَب ابنهُ حبيٍب حتَّى وقَف بنَي يديِه مهُ بيانهُ ما شاَء أْن يدخَل عيلَّ أحٌد إال دخَل، حتَّى الصِّ
. وإنَّ لِلكالِم  َفني. كام أنَّ هؤالِء القوَم َقِدموا ألمٍر أحجموا دوَنههُ ِلَّ بَِك شيًئا، ولقْد شَّ املؤمننَي، إنَّ دخويل مَلْ خيهُ
ههُ  ْ : اهُْنرشهُ ههُ وقاَل لههُ . فأعجَبههُ كالمهُ ههُ تهُ ههُ َنرَشْ َ ِه، فإْن َأِذَن يل أمريهُ املؤمننَي أْن َأْنرشهُ ههُ إال بَِنرْشِ ْعَرفهُ َطيُّ ا وَطيًّا، وإنَّههُ ال يهُ َنرْشً
ِت  حَم، وسنٌة أكَلِت اللَّحَم، وسنٌة دقَّ نون ثالٌث، سنٌة أذاَبِت الشَّ َك! فقاَل: يا أمرَي املؤمننَي، لقْد أصاَبْتنا سهُ ِ َدرُّ لِلَّ
ْم؟ وإْن  وها عىل عباِدِه،وإْن كاَنْت هلْم فعالَم حتبِسونـها عنههُ قهُ ِ َفَفرِّ ْم فهُضولهُ ماٍل، فإْن كاَنْت لِلَّ العظَم. ويف أيديكهُ

قنَي، وال يهُضيعهُ أجَر املحسننَي. َ جيزي املتصدِّ قوا ِبا عليِهْم، فإنَّ اللَّ كاَنْت لكْم فتصدَّ
ذًرا. ثمَّ أمَر لِلبـوادي بمئة ألِف ديناٍر، ولههُ بَِمئة  فقاَل هشاٌم: ما ترَك الغالمهُ لنا يف واحدٍة ِمَن الثَّالِث عهُ
ْعِطَيِة أهِل بلديت، فإينِّ أكرههُ أْن يعَجَز ما أمـَر بِه أمريهُ  ْدها إىل أهُ : يا أمرَي املؤمننَي، اهُْردهُ ألِف ِدْرَهٍم. فقاَل ِدْرواسهُ
املؤمننَي َعْن كفـايتِهْم. فقاَل لههُ هشاٌم: ألَك حاجٌة ؟ قال: مايل حاجة يف خاصة نفيس دون عامة املسلمني، 

فخرج من عنده وهو من أجل القوم .
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

َة ( .  َة ) العامَّ َن منههُ فكَرَتههُ املِْحَوِريَّ كوِّ نواَن النَّصِّ ألهُ 1 ـ أهُكِملهُ عهُ

ِصْبَيٌة ُفَصحاُء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ها يف النَّصِّ اليَة أماَم املواقِف الَّتي متثِّلهُ 2 ـ َأَضعهُ العناويَن التَّ
. ةهُ املمنوَحةهُ > احِلْكَمةهُ اإلهَليَّ

ِل بنَي النَّاِس. > مقياسهُ التَّفاضهُ
> غالٌم َيِعظهُ خليفًة.

ْنهي جماَعًة. > فصاحٌة تهُ
3 ـ َأقَرأهُ ما ييل باستنكاٍر.

مهُ يف هذا املقاِم ؟ ! يا صبيُّ ، تتكلَّ

بيانهُ ! ما شاَء أحٌد أْن يدخَل عيلَّ إاِل دخَل حتَّى الصِّ

<

<

مثِّلهُ مَع رفيٍق/ٍة احِلواَر الَّذي داَر بنَي ِدْرواَس ْبِن حبيٍب واخلليفِة هشاٍم، مَع احلرِص عىل األداِء  4 ـ  أهُ
ِ يف االستفهاِم، واملدِح، وتقسيِم اجلمِل بنَي الكالِم. املعربِّ

اِد نطًقا صحيًحا: اِل والضَّ 5 ـ َأقرأهُ ما ييل جهًرا، مَع مراعاِة نطَق الدَّ
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   دخَل اْلـَحَسنهُ ْبنهُ الفضِل.

. مًرا عندما أفَضْت إليِه اخلالفةهُ    أتِت الوفودهُ عهُ

ويف أيديكْم فهُضولهُ ماٍل.

الفهُم والتَّحليُل

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ أهُجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل : أوَّ
فاتهُ املشرتكةهُ بنَي أبطاِل القصِص الثَّالِث ؟ 1 ـ ما الصِّ

موا يف جمالِسِهـْم بدايًة ؟ 2 ـ كيَف كاَن موقفهُ اخللفاِء ِمْن هؤالِء األبطاِل حينام تقدَّ
غرَي قْد يعلمهُ ما مَلْ يعلْمههُ الكبريهُ ؟ 3 ـ بَِم استدلَّ اْلـَحَسنهُ ْبنهُ الفضِل عىل أنَّ الصَّ

ِث بلساِن وفِد احلجاِز ؟ 4 ـ متى يكونهُ املرءهُ مستِحّقًا الكالَم يف نظِر املتحدِّ
ْم ؟  َق هلمهُ مطلَبههُ 5 ـ مِلَ َقِدَم أهلهُ الباديِة إىل اخلليفِة هشاٍم ؟ وكيَف حقَّ

ثانًيا - أهُكِملهُ ما ييل:

َث َعْن وفِد احلجاِز بنَي َيدِي اخلليفة  ــــــــــــــــــــــ  بن ـــــــــــــــــــــــ  صبيٌّ يبلغهُ مَن  حتدَّ
ِر ــــــــــــــــــــــ  سنًة. مهُ العهُ

رــــــــــــــــــــــ  سنًة ، َث َعْن أهِل الباديِة بنَي َيَدِي اخلليفِة هشاٍم صبيٌّ يبلغهُ ِمَن العمهُ حتدَّ
 وهَو  ــــــــــــــــــــــ ْبنهُ ــــــــــــــــــــــ
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ثالثًا -
»إنَّام املرءهُ بأصَغَرْيِه ، قلبِِه ولسانِِه«.

ِل أصغَر سّنًا«. غَم كوِن األوَّ ْمها داوَد رهُ َفهِّ ليامَن ومَلْ يهُ َم احلكمَة سهُ َ َفهَّ »أمَلْ تَر أنَّ اللَّ

غرِي قوَمههُ للحديِث بنَي َيَدِي اخلليفِة. مَع التَّوضيِح. ِم الصَّ ًة وأكثرهُ إقناًعا يف تقدُّ جَّ ابقَتنْيِ أقوى حهُ > أيُّ العبارَتنْيِ السَّ
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فةهُ الَّتي تدلُّ علْيها ؟  اليَة ؟ وما الصِّ رابًعا - َمْن قائلهُ العباراِت التَّ

: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✕         القائلهُ

لُّ علْيها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فةهُ الَّتي تدهُ ✕   الصِّ

: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ✕القائلهُ
لُّ علْيها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فةهُ الَّتي تدهُ ✕  الصِّ

َث بلساِن وفِد احلجاِز: بـيِّ الَّذي حتدَّ خامًسا - ِمْن صفاِت الصَّ

✕

» المهُ »ِعْظني يا غهُ <

ِة املسلمنَي« ِة نفيس دوَن عامَّ »مايل حاَجٌة يف خاصَّ <

. اجلرأةهُ يف احلقِّ
. املنطقهُ القويُّ

صدقهُ املشورِة.
. رضبهُ املثِل واحلكمةهُ
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ابقِة كاَنْت سبًبا يف إعجاِب اخلليفِة بِه ؟ فاِت السَّ > أيُّ الصِّ
✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِـّي: ب > َأستنتِجهُ صفَتنْيِ أهُخرَينْيِ هلذا الصَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

فاِت السابقَة بحَسِب َأْوالها يف نظري. رتِّبهُ الصِّ > أهُ

اليِة :  سادًسا - ما الَّذي ينبغي للخليفِة أْن يفعَلههُ يف أحواِل املاِل التَّ

: سابًعا - َأضعهُ إشارَة )✕( َعْن يمنِي اإلجابِة الوحيدِة غرِي الواردِة يف النَّصِّ

غريهُ يف وفِد احلجاِز اخلليفَة ِمَن االغرتاِر: بيُّ الصَّ َر الصَّ حذَّ <

ِ كوِت النَّاِس عىل أفعالِهبِِحْلِم اللَّ بثناِء النَّاِس عليِهبِسهُ

إذا كاَن املالهُ لِلخليفِة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

<

ِة . إذا كاَن املالهُ لِلعامَّ <

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

.ِ إذا كاَن املالهُ لِلَّ <

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕
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اليِة : َف املناسَب يف املواقِف التَّ ثامًنا - َأختارهُ التَّرَصُّ

غرى احلديَث، فإنَّني: إذا كنتهُ يف جملٍس مَع أقِرباَء يل، وأراَدْت أختي الصُّ

ْم. ِلها يف احلديِث أماَمههُ ٍة لَِتَدخُّ ها بشدَّ رهُ َأزجهُ
. بهُ ِمْنها اخلروَج إلفساِح جماِل احلديِث لكبار السنِّ أطلهُ

. َأتركهُ هلا احلديَث دوَن كباِر السنِّ
َأستِمعهُ إلْيها مَع مساعدِتا عىل تنظيِم حديثِها. 

ْم، فإنَّني: ِـّي سّنًا ، وداَر نِقاٌش بيَنههُ إذا كنتهُ بمجلٍس فيِه َمْن هَوأكربهُ من

أستمعهُ فقْط احرتاًما مِلَْن هَو أكربهُ منِّي سّنًا.
ثنَي إلبداِء رأيي. قاطعهُ بعَض املتحدِّ أهُ

ههُ بلباقٍة. متهُ أهُشاركهُ يف احلديِث بقدِر ما تعلَّ
أهُغادرهَُ املجلَس خجاًل مِمَّْن هَو أكربهُ منِّي سّنًا.  

الغرضهُ ِمْن قدوِم وفِد احلجاِز إىل اخلليفِة: <

ْم غبةهُ منههُ هبةهُ منههُ والرَّ المهُ عليِهالرَّ ههُ عىل أفعالِِهالسَّ شكرهُ

اِم هشاٍم: أصاَب الباديَة يف أيَّ <

هلكٌةقحٌط شديٌد ِة الِغذاِءجماعةٌ مهُ مرٌض بسبِب قلَّ
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ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

اليِة ِمْن معجِم الكتاِب املدريسِّ : حهُ معايَن املفرداِت التَّ 3 ـ أهُوضِّ
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وٌل ضهُ فهُ

حمافلهُ

2 ـ َحَفَل النَّصُّ بالكلامِت وأضداِدها . سآيت بأضداِدها فيام ييل:

1 ـ  أهُكِملهُ عىل ِغراِر النَّموذِج.

ههُوفوٌدَنموَذٌج ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ وحروفهُ وفٌد

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ  وحروفهُ

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ  وحروفهُ

ههُ ههُ األصليَّةهُمجٌع مفردهُ  وحروفهُ

وٌل ضهُ فهُ

جمالسهُ

حمافلهُ

و

ف

د

ٍةنرٍشعامِلٍَجْوٍر اإلقداِمخاصَّ
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درجٌة يف املعجِم املدريسِّ  ابقة مهُ ههُ إىل أنَّ معايَن الكلامت السَّ   َأتنبَّ
ِة . ِفها  األصليَّ ِل حرٍف ِمْن أحرهُ أِو املعجِم الوسيِط عىل َوْفِق أوَّ

اليِة ِمَن املعجِم الوسيِط: حهُ معاين املفرداِت التَّ 4 ـ أهُوضِّ
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهُحِجمهُ

َجْوِرَك

ِلُّ خيهُ

نِة باألمحِر يف قائمِة )أ( ومعناها املناسب يف قائمة )ب(. 5 ـ أِصلهُ بنَي الكلامِت امللوَّ

)ب()أ(

َأْفَضِت اخلالفةهُ إىل عمَر ْبِن عبِد العزيِز.

ائِر إىل بستاٍن كبرٍي. ريقهُ بالسَّ َأْفَضِت الطَّ

ها. ها إىل أمِّ َأْفَضْت فاطمةهُ بِسِّ

َأْعَلَمْت بِِه

وصلْت إليِه

انتهْت إليِه

: حهُ - شفهّيًا - الفرَق يف املعنى بنَي كلِّ َكِلَمَتنْيِ متامثلَتنْيِ 6 ـ أهُوضِّ

<

<

<

َسنهُ ْبنهُ الفضِل. دخَل احْلَ

ْطِرًقا. حتَّى وقَف بنَي يَدْيِه مهُ

ِد سليامَن. ْدههُ لستهُ بأصغَر ِمْن ههُ

ِق لهُ َسنهُ اخْلهُ ـَ جاَء احْل

ارهُ ِمْطَرَقًة أخَذ النَّجَّ

َهْدَهَد الولدهُ أخاههُ األصغَر لِيناَم
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حيحِة لكلِّ عبارٍة فيام ييل: اللِة الصَّ 7 ـ َأضعهُ إشارَة )✕( َعْن يمنِي الدَّ

حَم«                يهُقصدهُ با: »َسنٌة أذابِت الشَّ

. َسنةهُ جوٍع مَلْ يأكلوا فيها حتَّى اسَتهلَك اجلسمهُ شحَمههُ
َسنٌة شديدةهُ احلرارِة أذاَبْت شحوَم اجلسِم.

ْمنهُ املستخرجهُ ِمَن احليواناِت . َسنةهُ خرٍي زاَد فيها السَّ

<

َك«          تعني: »َتِزلَّ قدمهُ

. ك فتسقطهُ َتْزَلقهُ قدمهُ
َك.  متيض قدمهُ
تفعلهُ املعصيَة.

<

: »لِساًنا الِفًظا«                تعبرٌي يهُقصدهُ بِه أنَّههُ

ٌم غريهُ أبكٍم. متكلِّ
فصيٌح بليغهُ القوِل. 

بقيِه.  عاَم وال يهُ مريٌض يلِفظهُ الطَّ

<

قالهُ يف املدِح ، ويهُقصدهُ بِه: َك«           تعبرٌي يهُ ِ َدرُّ   »لِلَّ

َرٍر وِزينٍة. ههُ ِمْن دهُ توضيحهُ مجاِل مايلَبسهُ
َرٍر. ِ ماعنَدههُ ِمْن جموهراٍت ودهُ يف سبيِل اللَّ

ِ كثرةهُ ما فيِه ِمْن َخرْيٍ. ِمَن اللَّ

<
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8 ـ َأصوغهُ عىل ِغراِر النَّمِط املعطى.

َو جاهلهُ  . >  ليَس أخو ِعلٍم كَمْن ههُ النَّمطهُ

✕ ليَس أخو كفاٍح كمْن هَو ــــــــــــــــــــــــــــ

. ✕ ليَس أخو  ــــــــــــــــــــــــــــ كمْن هَو غاضبهُ

9 ـ سآيت ِمَن النَّصِّ عىل ِغراِر النَّموذِج.

رغبٌة
✕✕

رهُ َجْرٌس موسيقيٌّ عنَدنموذٌج )الفٌظ( )حافٌظ( كلمتاِن متشابـهتاِن يف أكثِر احلروِف ، َيْصدهُ
طِق بـِهام.    النُّ

10 ـ أهُكِملهُ اجلدوَل التَّايل:

ها املفردهُ حتويلهُ اخلرِب املفرِد إىل مجلٍةاجلملةهُ وخربهُ

ْم. > وكاَن ِدْرواسهُ ْبنهُ حبيٍب موجوًدا بيَنههُ

. نِّ رهُ بالسِّ قدَّ لْو كاَن األمرهُ يهُ

✕ ـــــــــــــــــــــــــــــ

✕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انيِة ؟ ثبَِتْت يف الثَّ ْمَلِة األوىل ، وأهُ ذَفْت مهزةهُ الوصِل ِمْن كلمِة ) اْبِن ( يف اجْلهُ            مِلَ حهُ
               ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»فوثَب ابنهُ حبيٍب«»كاَن فيهْم ِدْرواسهُ ْبنهُ حبيٍب«11 ـ   >
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بهُها صحيحًة: ابقِة ، ثمَّ أكتهُ ْمَلِة السَّ             أهُدِخلهُ مهزَة االستفهاِم عىل اجْلهُ
               ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 ـ َأضبِطهُ اجلملَة الواِردَة يف آخِر النصِّ من »قال مايل حاجة... حتَّى: وهو من أجل القوم«.

النَّشاُط املصاحُب

»اْبنهُ حبيٍب كاَن فيِهْم«12 ـ   >

بيِة ِمْن َأَدِب الصِّ

الوضوَء، ورآه احلسنهُ  مل حيسِن  ههُ  ، ولكنَّ أهُ يتوضَّ َجلَس رجٌل عجوٌز   [  ِ اللَّ يف مسجِد رسوِل 
َم  ، فتقدَّ را يف حلٍّ واِب، وفكَّ ِ ]، وكانا صغرييِن، فأرادا أْن يهُرشداههُ إىل  الصَّ واحلسنيهُ ِسبطا رسوِل اللَّ
جلهُ : ما  ، أرجو أْن  حتكَم بيني وبني أخي يف أمٍر. قاَل الرَّ ، وقاَل : ياعمِّ مها وهَو الـَحَسنهُ إليِه أكربهُ
 . أهُ أفضَل منههُ مهُ أينِّ أتوضَّ أهُ خرًيا منِّي، وأنا أزعهُ مهُ   أنَّههُ يتوضَّ َحَسنهُ : إنَّ أخي يزعهُ ـْ نيَّ ؟ قاَل ال هو يابهُ
جلهُ وضوَء  َل الرَّ ْأ كلٌّ منكام، وأرى بعَد ذلَك رأيي. وتأمَّ ما فليتوضَّ : تقدَّ جلهُ فامذا ترى ؟ قاَل الرَّ

ِسنهُ الوضوَء. ام، وأدرَك   أنَّههُ هَو الَّذي ال حيهُ كلٍّ مْنههُ

أِن باختصاٍر: حابِة كاَن هلْم شأٌن يف اإلسالِم وهْم ِصغاٌر، مَع ذكِر هذا الشَّ رهُ ثالثًة ِمَن الصَّ 1 ـ  َأذكهُ
✕

✕

✕
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التَّعبرُي الكتايبُّ ٭

أعلَمهُ أنَّ
ساِت إىل جهاٍت مماثلٍة  ِة أِو املؤسَّ وائِر احلكوميَّ ا أْن تصدَر ِمَن الدَّ سميَّة إمَّ سالَة الرَّ > الرِّ

أْو أفراٍد، أْو تصدَر ِمْن أفراٍد إىل تلَك اجلهاِت.

باقِة يف عباراِت  زهُ باإلجياِز والوضوِح، وحسِن التنظيِم، والبعِد َعْن عباراِت املجاملِة، مَع اللَّ > تتميَّ
لِب واألمِر. الطَّ

إليِه  هِة  املوجَّ خِص  والشَّ  ، واملوضوعهُ  ، والتَّأريخهُ  البسملِة،  التَّايل:  النَّحِو  سالةهُ عىل  الرِّ مهُ  نظَّ تهُ  <
ِة، واالسِم  ِة اخلتاميَّ سالِة، والتَّحيَّ الِم (، ومضموِن الرِّ ِة ) السَّ ِة االفتتاحيَّ ، أْو وظيفتِـِه، والتَّحيَّ سالةهُ الرِّ

واإلمضاِء، والعنواِن.

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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أراَدْت عائلتي إدخاَل ِخْدَمِة املياِه إىل منـزلِنا اجلديِد، سأكتبهُ طلًبا رسميا إىل اجلهِة املسؤولِة َعْن ذلَك ، 
ِة. سميَّ سالِة الرَّ مَع االلتزاِم بعنارِص وشوِط الرِّ

: البسملةهُ

: التَّأريخهُ

: املوضوعهُ

هِه خِص املوجَّ وظيفةهُ الشَّ

: سالةهُ  إليِه الرِّ

:) المهُ ةهُ )السَّ التحيَّ

سالِة: مضمونهُ الرِّ

: ةهُ اخلتاميَّةهُ التَّحيَّ

: االسمهُ واإلمضاءهُ

: العنوانهُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس  الـدَّ
الرابع

منيَّتي٭ هذِه أهُ

اكبهُ حينام يدخلهُ كلَّ بلٍد عريبٍّ خليجيٍّ  ، ويهُعطي البلَد اآلخَر ما حيتاجهُ إليِه. ويرى الرَّ لُّ بلٍد حاَجَتههُ ويأخذهُ كهُ
ههُ إىل معرفِة كلِّ شٍء َعْن هذا البلِد. ًرا يقـودهُ صوَّ - وهَو يف الِقطاِر - دلياًل مهُ

ِة  العربيَّ وِل  الدُّ بِسائِر  َة  اخلليجيَّ َة  العربيَّ وَل  الدُّ يصلهُ  أنَّههُ  ذلَك  فمعنى  البرصِة،  إىل  القطارهُ  ما وصَل  إذا 
وَل  الدُّ َكام يصلهُ  ِة مجيِعها،  العربيَّ َوِل  الدُّ بنَي  لهُ االجتامعيُّ  التَّكاملهُ االقتصاديُّ والتَّواصهُ قهُ  فيتحقَّ قيقِة؛  الشَّ
َ لكلِّ إنساٍن عريبٍّ أْن يزوَر ما يشاءهُ ِمْن  ِة، تيسَّ ٌة يف البالِد العربيَّ َعْت خطوٌط داخليَّ بَّا. وإذا ما تفرَّ َة بأورهُ العربيَّ

ٍة. ِة، فرياها َرأَي الَعنْيِ  بداًل ِمْن أْن يقرَأ عْنها يف كتاٍب أْو جملَّ معامِلِ احلياِة عىل أرِضنا العربيَّ
ِة يف اخلليِج،  وِل العربيَّ ِة يمتدُّ كذلَك لِيشمَل مجيَع الدُّ عوديَّ وليَت اجلَس الَّذي يصلهُ بنَي البحريِن والسُّ
ْطٍر إىل آخَر ، وتكوَن لدينا شبكةهُ اتِّصاالٍت كاملٍة مثلام نجدهُ ذلَك  فيهُعنَي عىل نقِل البضائِع واملنتجاِت ِمْن قهُ

بَّا ، ونحنهُ - يف الواقِع - أوىل بـهذا االتِّصاِل . يف بالِد أورهُ
ِة، تصلهُ بنَي أقطاِر اخلليِج العريبِّ  َق املاِلحِة البحريَّ رهُ ِة، وطهُ كِك احلديديَّ َق السِّ رهُ ليتنا نَرى اجلسوَر، وطهُ

با . ًة وحهُ رًبا، ويزدادون مودَّ اًل، وقهُ مجيًعا، فيزدادهُ اإلْخَوةهُ تواصهُ
ةهُ ؟! ْمنِيَّ قهُ هذِه األهُ فهْل تتحقَّ

منيَّتي أْن أركَب ِقطاًرا، ينطلقهُ ِمْن عاصمِة بالدي  أهُ
اإلماراِت  بدولِة  ماّرًا  امن  عهُ سلطنَة  قاصًدا  ياِض  الرِّ
َفدولِة  فالبحريِن  قَطَر،  بدولِة  ثمَّ  املتَّحدِة،  ِة  العربيَّ

ِة . ِة العراقيَّ الكويِت، وينتهي بالبرصِة يف اجلمهوريَّ
ِمْن  املسافريَن  لهُ  فينقهُ َوِل،  الدُّ هذِه  يف  طريَقههُ  يشقُّ 
لهُ  وينقهُ امْلِْنَطَقِة،  هذِه  يف  آخَر  إىل  خليجيٍّ  ْطرعريبٍّ  قهُ
اخلليِج  يف  شقيقاِتا  إىل  البالِد  هذِه  ِمْن  لٍّ  كهُ نتجاِت  مهُ
 ، ِن االقتصاديِّ ، فيكونهُ لههُ سهٌم يف حتقيِق التَّعاوهُ العريبِّ

٭ من القدر اخلليجّي املشرتك.
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

دهُ  النَّصِّ فهَو جمرَّ ا موضوعهُ  أمَّ  . النَّصِّ ٌز ملضموِن  ةهُ ( اختصاٌر مركَّ العامَّ  ( ةهُ  الفكرةهُ املحوريَّ
إشارٍة ملضمونِِه.

َة ( ِمْن َموضوِع النَّصِّ فيام ييل: َة ) العامَّ ميِّزهُ الفكرَة املِْحَوِريَّ 1 ـ  أهُ
ِة . ةهُ الكاتِب لِدوِل اخلليِج العربيَّ منيَّ > أهُ

قهُ املنافَع هلا . قِّ ِة بوسائِل مواصالٍت حتهُ ةهُ الكاتِب ربطهُ دوِل اخلليِج العربيَّ منيَّ > أهُ
2 ـ  َأقرأهُ ِمَن النَّصِّ ما يدلُّ عىل:

ِة. > مزايا شقِّ القطاِر لدوِل اخلليِج العربيَّ
ِة. دِّ بنَي أقطاِر اخلليِج العربيَّ ِل والوهُ ِة الكاتِب لزيادِة التَّواصهُ منيَّ > أهُ

نواًنا مناسًبا هلا . الثَة ) إذا ما وصَل القطارهُ …( قراءًة صامتًة، ثمَّ َأضعهُ عهُ 3 ـ  َأقرأهُ اْلِفْقَرَة الثَّ
      ✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِء نطًقا صحيًحا. اليَة مع الرتكيِز عىل نطِق اجليِم والرَّ 4 ـ  َأقرأهُ الكلامِت التَّ

ْنَتجاِت  -  حاَجَتههُ  -  مَجيَع ِة  -  اْلـَخليِج  -  مهُ وِريَّ ْمههُ سوَر  -  اْلـجهُ الـجهُ

هُ املعنى املراَد  ِة قْد يهُغريِّ هجاِت املحليَّ ههُ إىل أنَّ قلَب اجليِم ياًء يف بعِض اللَّ َأتنبَّ

َيِميَعَجِميَعاْليِْسرهُاْلِجْسرهُ
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الَفهُم والتَّحليُل

اًل - بعَد قراءيِت النَّصَّ )اإلجابةهُ شفهيَّة( أوَّ
َة الكاتِب.   منيَّ دهُ ِمَن اْلِفْقَرِة األوىل أهُ 1 ـ  أهُحدِّ

بَّا ؟  َة بأورهُ 2 ـ َأشحهُ كيَف يهُمكنهُ أْن يربَِط القطارهُ دوَل اخلليِج العربيَّ

ثانًيا - َأَضعهُ عالمَة)✕( أو )✕( يمنَي العبارِة املناسبِة فيام ييل : 
ِة. وِل اخلليِج العربيَّ يِّ بنَي دهُ ِة والبحريِن مرحلٌة ِمَن الطريِق اْلرَبِّ عوديَّ اجِلسهُ الَّذي يصلهُ بنَي السُّ

ِة ال يكلِّفهُ كثرًيا ِمَن املاِل. وِل اخلليِج العربيَّ رِق يف دهُ إنشاءهُ الطُّ
ورةهُ إىل ذلَك. يهُمكنهُ نقلهُ النِّفِط يف القطاِر اخلليجيِّ إذا دعِت الرضَّ

ريقهُ احلديديُّ إىل البرصِة يف العراِق. ِمَن الرضوريِّ أْن يصَل الطَّ

حيحِة بعالمِة )✕( فيام ييل : ثالًثا - أهُشريهُ إىل اإلجابِة الصَّ

ةهُ الكاتِب أْن يسرَي القطارهُ بنَي:    أمنيَّ

ِة. معظِم دوِل اخلليِج العربيَّ
ها. ِة كلِّ دوِل اخلليِج العربيَّ

ِة. بعِض دوِل اخلليِج العربيَّ

<

: ِة ألنَّ متنَّى الكاتبهُ أْن يركَب قطاًرا يطوفهُ بدوِل اخلليِج العربيَّ

القطاَر أرخصهُ َتْكِلَفًة.

القطاَر أكثرهُ رسعًة، وَأْمًنا.

ها ترابًطا ، واتِّصااًل. القطاَر يزيدهُ

<
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ِة  ِة بنَي دوِل اخلليِج العربيَّ رِق الربِّ يَّ   إنشاءهُ الطُّ

الِت فيام بيَنها. ِب وتوثيِق الصِّ يهُعنيهُ عىل التَّقارهُ
يِّ بنَي مطاراِتا. يؤثِّرهُ يف النَّقِل اجلوِّ

ِة بنَي موانئِها. ِة املاِلحِة البحريَّ ـيَّ ل ِمْن أمهِّ قلِّ يهُ

<

ِة دهُ وسائِل املواصالِت بنَي دوِل اخلليٍج العربيَّ تعدُّ

مراِن. اِن والعهُ كَّ موِّ يف السُّ دليٌل عىل النُّ
ِة. دليٌل عىل زيادِة احلركِة التِّجاريَّ

. ِن االقتصاديِّ واالجتامعيِّ دليٌل عىل التَّعاوهُ

<

ِة  َعْت وسائلهُ املواصالِت بنَي دوِل اخلليِج العربيَّ ام تنوَّ كلَّ

. رِت احلاجاتهُ عِت املعروضاتهُ وتوفَّ تنوَّ
بِح ؛ لكثرِة املعروِض ِمَن اإلنتاِج. َرصهُ الرِّ ْت فهُ قلَّ

لِب عىل الوارداِت. زادِت األسعارهُ ؛ لكثرِة الطَّ

<

يمكنهُ أْن يكوَن تسيريهُ هذا القطاِر: 

ِة. كاِب واملسافريَن ِمْن دوِل اخلليِج العربيَّ لِنقِل الرُّ

ِة.  لِنقِل البضائِع واألمتعِة بنَي دوِل اخلليِج العربيَّ

َتنْيِ مًعا يف وقٍت واحٍد.  ألداِء اْلـَمَهمَّ

<
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: رابًعا - يف ضوِء قراءتـي النَّصَّ
دهُ مساَر القطاِر اخلليجيِّ َذهاًبا وإياًبا: > أهُحدِّ

✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة. تنِي يف رحلتِِه اخلليجيَّ ههُ القطارهُ مرَّ قُّ ْطر الَّذي يشهُ َأذكرهُ اسَم القهُ
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاِمًسا- متنَّى الكاتبهُ أْن تكوَن لنا شبكةهُ اتِّصاالٍت كاملٌة عىل ِغراِر ما هَو حادٌث يف أوروبَّا،  فهْل ذلَك 
كٌن أْم مستحيٌل؟ وملاذا ؟ ممهُ

✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها ِمَن القائمِة ) ب ( فيام ييل : سادًسا - َأِصلهُ بنَي مفرداِت القائمِة ) أ ( وما يناسبهُ

)ب()أ(

وِل اخلليِج العربيَِّة ِة بنَي دهُ رِق احلديديَّ اإلشافهُ عىل الطُّ

ـِة بنَي دوِل اخلليِج العربيَِّة ِة والربِّ يَّ رِق احلديديَّ إنشاءهُ الطُّ

ٍر َعْن بالِد اخلليِج داخَل القطاِر وضعهُ دليٍل مصوَّ

توفريهُ املاِل الَّالزم لتنفيِذ املرشوعاِت

ةهُ َوزاراِت اإلعالِم  مسؤوليَّ

ةهُ َوزاراِت املاليَِّة. مسؤوليَّ

ِة حَّ ةهُ َوزاراِت الصِّ مسؤوليَّ

ةهُ َوزاراِت املواصالِت مسؤوليَّ

ةهُ َوزاراِت األشغاِل مسؤوليَّ
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ُق غة والتَّذوُّ اللُّ

اليِة، وَأَضعهُ املناسَب مْنها يف املكاِن اخلايل. 1 ـ َأنتبِههُ إىل ضبِط بِْنَيِة الكلامِت التَّ

ْطر ِقْطرَقْطرَقَطرقهُ

امِء. ✕ ارتكابهُ املعايص يمنُع ــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

. يِلُّ َل احْلهُ هبهُ بالـ  ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ لتتشكَّ َلطهُ الذَّ ✕ خيهُ

ائرِة. يدهُ التِّلميذهُ قياَس  ــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ ✕ جيهُ

ِة. ✕ سوريَّةُ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ِمَن األقطاِر العربيَّ

وحةهُ عاصمُة  ــــــــــــــــــــــــــــ  ✕ الدَّ

2 ـ ورَد يف النَّصِّ : 

>  ما املعنى املقصودهُ بذلَك ؟
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِن   فيكونهُ َلههُ َسْهٌم يف حتقيِق التَّعاوهُ

ِة  وِل  العربيَّ ِة يمتدُّ كذلَك ليشمَل مجيَع الدُّ عوديَّ ليَت اجلَس الَّذي يصلهُ بنَي البحريِن والسُّ
يف اخلليِج.

3 ـ

ابِق ؟ > ما املعنى الَّذي أفادْتههُ ) َلْيَت ( يف التَّعبرِي السَّ
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــ

ْمَلِة ؟  ْكَننْيِ األساِسيَّنِي يف اجْلهُ هُ الرُّ > أهُعنيِّ
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْمَلَة إىل خرٍب مفرٍد .  لهُ اخلرَبَ اجْلهُ > أهُحوِّ
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إماراٌتإِخوٌةاِحتياجاٌتاَتّصاالٌت

ِة، ومملكِة البحريِن. عوديَّ ِة السُّ ِن الوثيقَة بنَي اململكِة العربيَّ دهُ جسهُ امللِك فْهٍد أوارَص التَّعاوهُ ✕                      جيسِّ

تارهُ َعْن بدِء العمِل يف إنشاِء اجلِس يف 25حمرم 1403هـ  املوافق 11 نوفمرب 1982م. ✕            أهُزيَح السِّ

يِخ عيسى بِن سلامَن آِل خليفَة. يف عهِد خادِم احلرمنِي امللِك فْهِد بِن عبِدالعزيِز، وسموِّ الشَّ

ل 1407هـ املوافق 26نوفمرب  1986م. تَِح اجلسهُ رسمّيًا يوم األربعاء 24ربيع األوَّ ْفتهُ ✕ اهُ

 . ةهُ إلنشاِء اجلِس )2769( مليون رياٍل سعوديٍّ ْكِلَفةهُ اإلمجاليَّ ✕ بلغِت التَّ

َص  صِّ ، خهُ اهنِي متوازَينْيِ ههُ ) 25( كيلو مرًتا ِمْن ثالِث مساراٍت باجتِّ نهُ اجلسهُ الَّذي يبلغهُ طولهُ ✕ يتكوَّ

الثَّالثهُ للطوارِئ.

، ويبلغهُ  ِل ِمْن رسوِم عبـوِر اجلسـِر )65( ألَف رياٍل سعوديٍّ خِل اليوميِّ املحصَّ لهُ الدَّ ✕ يبلغهُ معدَّ

وَن بنسبِة )%60(. عوديُّ َمتِِهْم السُّ لهُ مستخدمي اجلِس شهرّيًا نحَو ربِع مليوِن زائٍر يف مقدِّ معدَّ
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ِة بَِعَلِمها. َوِل اخلليِج العربيَّ 1 ـ َأربِطهُ كلَّ دولٍة ِمْن دهُ

امنهُ - اإلماراتهُ العربيَّةهُ ةهُ - قَطرهُ - البحرينهُ - عهُ عوديَّ الكويتهُ - السُّ

بًة. رتَّ ها مهُ مهُ رقِّ اليةهُ الزمٌة لعمِل أيِّ مرشوٍع ، سأهُ 2 ـ اخلطواتهُ التَّ

دراسةهُ املرشوِع

تنفيذهُ املرشوِع

تدبريهُ املاِل الَّالزم

ِة موافقةهُ اجلهاِت املختصَّ

ذِة اختيارهُ اجلهِة املنفِّ

اإلعالنهُ عِن املرشوِع
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التَّعبرُي الكتايبُّ ٭
املقالهُ

ّدًا.  متنَّى الكاتبهُ مرشوًعا يزيدهُ شعوَب ِمْنَطَقِة اخلليِج تواصاًل ووهُ
ًة ؟  ًة، وألبناِء وطنِي العريبِّ عامَّ ِة خاصَّ اههُ لدوِل اخلليِج العربيَّ فام الَّذي أمتنَّ

> سأكتبهُ مقااًل يف هذا املعنى.

مٍة وعرٍض وخامتٍة. نهُ ِمْن : مقدَّ بناَء املقاِل يتكوَّ

ا يف مقايِل: >  َأضعهُ عالمَة)✕( َعْن يمنِي األفكاِر الَّتي تتَّصلهُ باملوضوِع املطلوِب، ثمَّ َأتناوهلهُ

ِة. قيَمْت بنَي دوِل اخلليِج العربيَّ ةهُ الَّتي أهُ املشاريعهُ االقتصاديَّ

ها. ًة ، ومنافعهُ منيَّاتهُ لدوِل اخلليِج خاصَّ األهُ

ها. منيَّاتهُ للوطِن العريبِّ عامًة ، ومنافعهُ األهُ

ِة املشرتكِة. وِق اإلسالميَّ مرشوعهُ السُّ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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قيِم. لْن أنسى االلتزاَم بنظاِم اْلِفْقَرِة ، واْستخداَم عالماِت الرتَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس  الـدَّ
اخلامس

يوِر  الطُّ َوِرياِش  اخلافقِة،  الَفراشاِت  أجنحِة  النَّاضجِة. يف  الثَّمِر  وحبَّاِت  النَّارضِة،  هِر  الزَّ َرْيقاِت  وهُ يف 
، فراَح  دٌة،  متتَّـَع بـها اإلنسانهُ دٌة، ولوحاتهُ مجاٍل متفـرِّ هُ وصنَع ألوانهُ َباٍء متعدِّ النَّاعمِة. يف كلِّ ما أبدَع اللَّ

ونهُ سـرَّ مجالِِه.  ، وكاَن اللَّ يبتدعهُ الفنَّ
مَس  لها، فرأى الشَّ ِ تعاىل- َعْن مجاهِلا باأللواِن، وتأمَّ بيعِة الَّتي أسفَرْت - بقدرةِ اللَّ عاَش اإلنسانهُ وَسَط الطَّ
بهُ شهباَء. وجاَل يف املروِج اخلرضاِء امْلهُْزدانِة باألزهاِر  امِء صفراَء، ثمَّ تغرهُ طهُ َكبَِد السَّ تهُرِشقهُ محراَء، وتتوسَّ
بهُ  نقِّ دٍة. كام جاَب سطَح األرِض يهُ عٍة، وأشكاٍل خمتلفٍة متعدِّ ابٍة متنوِّ والثِّامِر ِمْن كلِّ َزْوٍج بـهيٍج، بألواٍن جذَّ
ٍد أخرَض، وياقوٍت أمحَر، وَزَبْرَجٍد أصفَر وأخضـَر  رُّ مهُ َفْت لههُ َعْن ألواٍن مزدهرٍة: من زهُ يف صخوِرها، فتكشَّ
جُّ  َء كريمًة ثمينًة، وغاَص يف أعامِق البحاِر واملحيطاِت، فرأى ِقيعاَنا َتعهُ امَّ وغرِيِه؛ ما جعَل هذِه األحجاَر الصَّ
مِس األبيَض وهَو َيْنَحلُّ  كِة ذاِت األلواِن البديعِة. كام راقَب ضوَء الشَّ ِة واألحياِء املتحرِّ َمْرجانيَّ ـْ َعِب ال بالشُّ
 ، َق بألواٍن زاهيٍة: األمحِر، والربتقايلِّ فهُ غهُ األهُ اذٌة تصبهُ يِف لوحٌة أخَّ وراِت املطِر، فإذا بألواِن الطَّ عنَد امتزاجِه بَِبلُّ

. ، والبنفسجيِّ واألصفِر، واألخرِض، واألزرِق، والنِّييلِّ
نًة أنَّى أرسَل النَّظَر، فاختزَنا يف ذاكرتِِه، ثمَّ كاَنْت  ِ تعاىل- لإلنساِن ملوَّ بيعةهُ -بقدرِة اللَّ هكذا َبَدِت الطَّ

ٍة.  َق لِذوي الفنوِن بإبداعـاٍت وخياالٍت ثريَّ نبًعا فيَّاًضا، تدفَّ
نًة:  هْم صوًرا ملوَّ وا مْنها موضوعاِت شعِرِهْم، حتَّى أصبَحْت قصائدهُ عِر والبياِن استمدُّ فأربابهُ الشِّ

متبايــنهُ األشـكاِل واأللـواِن ها  ياِض فزهرهُ طهُ الرِّ َعْت بهُسهُ وتنوَّ
أْو أزرٍق صاٍف، وأمحَر قاِن  مْن أبيٍض َيِقٍق ،  وأصفَر فاقٍع  

ْجىل كالوردِة  ـَ بيعِة َشَبًها تيَّلوههُ يف بعض َلفتات ومَلحات اإلنساِن، َفخدُّ الفتاةِ اخْل كام اقتَبسوا ِمْن ألواِن الطَّ
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ةهُ  نًة، فاملحبَّ دةهُ َغَدْت ملوَّ يِف، حتَّى األحاسيسهُ واملعاين املجرَّ فِل زاهيٌة كألواِن الطَّ احلمراِء، وَضْحكةهُ الطِّ
امهُ اجلميلةهُ بيضاءهُ .  ، واأليَّ خرضاءهُ

بيعِة، بْل حاوَل رسَمها، وراَح يستخرجهُ  ومَلْ َيْكَتِف اإلنسانهُ بإمتاِع َنَظِرِه برؤيِة األلواِن يف مشاهِد الطَّ
َل إليِه يف العلوِم فصنَع آالًفا ِمَن األلواِن، صبَغ بـها ريشَتههُ فأبدَع  َر ما توصَّ بيعِة، وسخَّ األلواَن ِمْن موادِّ الطَّ

فينَة خلَف األلواِن. َة الدَّ ا َيْستْكنِههُ احلركاِت النَّفسيَّ لوحاٍت وقَف أماَمها حامِلًا سامِهً
حركاتِِه،  يف  برؤيتِها  َع  ليتمتَّ إليِه؛  َبا  وقرَّ ألواِنا،  أمجَل  بيعِة  الطَّ ِمَن  نقَل  اجلامِل  َعِن  بحثِِه  يف  واإلنسانهُ 
َذها زينًة لههُ ،  َ َبا، واتَّ هوَر يف حديقتِِه ومسَكنِِه. كام التقَط األحجاَر الكريمَة فَجـالها وشذَّ فاستضاَف الزُّ

ياِش. فمـا أمجـَل هذِه األحجـاَر! وما أغىل ثمَنها !  فرتبََّعْت عىل اجليِد والرِّ
ِة الَّتي كشَفْت خصائَص  وجعَل اإلنسانهُ مسكَنـههُ مرحًيا بأصبـاِغ األلواِن، واستفـاَد ِمَن القواننِي العلميَّ
تعِكَس  حتَّى  الفاحتِة؛  باأللواِن  ْدرانهُ  اجْلهُ ِلَيِت  طهُ ِة  احلارَّ البالِد  ففي  احلرارَة.  امتصاِصها  يف  األلواِن  بعِض 
ِة  احلرارَة فتنخفَض درجتهُها، واْخترَي عكسهُ ذلَك يف البالِد الباردِة. واعتمَد بعضهُ النَّاِس عىل الَعالقِة النَّفسيَّ
دَّ  مِس، بينام عهُ ا تقرتنهُ بلوِن الشَّ باأللواِن وما تهُوحيِه إىل النَّفِس، فاألمحرهُ واألصفرهُ والربتقايلُّ ألواٌن دافئٌة؛ ألنَّ
مِس إىل برودِة  راِن بالربودِة فيهربهُ اإلنسانهُ ِمْن حرِّ الشَّ ام يهُذكِّ األخرضهُ واألزرقهُ ِمَن األلواِن الباردِة؛ ألنَّ
صايصُّ لوٌن بارٌد يف  ونهُ الرَّ وِن األزرِق. واللَّ ، أْو إىل البحاِر وهَي متيلهُ إىل اللَّ ِظالِل األشجاِر وهَي خرضاءهُ

باِب واملطِر . حسِّ بعِض الناَِّس؛ ألنَّههُ يرتبطهُ بالضَّ
ناعِة  ههُ الَّتي يعتمدهُ عليها أهلهُ الفنوِن والصِّ ههُ ودراساتهُ تهُ يَّ وِمْن هنا أصبَح ِعلمهُ األلواِن ِعلاًم جديًدا لههُ أمهِّ
. وال  طهُ ِجها وكذا املفروشاتهُ والبهُسهُ نتجوَن. فال رواَج لصناعِة النَّسيِج دوَن اهتامٍم باأللواِن ومتازهُ يف كلِّ ما يهُ

ًة وإثارًة ِمْن غرِيها . نَة أكثرهُ جاذبيَّ ههُ إال ودرَس فنَّ تنسيِق األلواِن.كام أنَّ املنشوراِت امللوَّ مجياًل منـزلهُ
ًة. فياَلَرْوعِة  بيعِة مقاييَس اجلامِل يف الفنوِن ومنـاحي احلياةِ كافَّ َم اإلنسانهُ ِمن إْلِفِه باأللواِن يف الطَّ وهكذا تعلَّ

ِع ِبا!  ِف اإلنساِن يف التَّمتُّ ْسِن ترصُّ ْدَرِة اخلالِق يف إبداِعها! وياحَلهُ مجاِل األلواِن! وياَلقهُ
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اليَة يف موضِعها املناسِب أماَم الِفَقِر: َة التَّ 1 ـ َأضعهُ العناويَن اجلانبيَّ

بيعِة. > مصادرهُ األلواِن يف الطَّ
> الفنونهُ الَّتي استثمَر اإلنسانهُ فيها معرفَتههُ باأللواِن.

ابقاِن.  نههُ العنوانان السَّ َة ( ِمْن ِخالل ما تضمَّ َة ) العامَّ 2 ـ  أصوغهُ الفكرَة املحوريَّ
✕           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 3 ـ  َأقرأهُ البيَت التَّايَل، وَأِقفهُ قلياًل عنَد كلِّ قسٍم منههُ

ِب: 4  ـ َأقرأهُ ما ييل َمَع  التَّعجُّ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

ِمْن أبيٍض َيِقٍق ، وأصفَر فاقٍع         أْو أزرٍق صاٍف ، وأمحَر قاِن

ما أمجَل ألواَن هذِه األحجاِر !  وما أغىل ثمَنها !

ْدَرِة اخلالِق يف إبداِعها ! ياَلَرْوَعِة مجاِل األلواِن ! وياَلقهُ

سِم. 5 ـ  َأقرأهُ ِمَن النَّصِّ ما يدلُّ عىل استِثامِر األلواِن يف فنِّ الرَّ

ها هاًء عنَد الوقِف آخَر اجلملِة. اَء املربوطَة وَسَط اجلملِة، وَأنِطقهُ كهُ التَّ 6 ـ  َأقرأهُ ما ييل، وأهُحرِّ

دٍة . عٍة ، وأشكاٍل خمتلفٍة متعدِّ ابٍة متنوِّ بألواٍن جذَّ
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الفهُم والتَّحليُل

ال - ِمْن خالِل قراءِة النَّصِّ  أوَّ
بيعِة. دهُ بعَض مصادِر األلواِن يف الطَّ 1 ـ  أهُعدِّ

مثِّلهُ للفنوِن الَّتي اسَتْثمَر فيها اإلنسانهُ معرَفَتههُ باأللواِن. 2 ـ  أهُ
َر اإلنسانهُ الِعلَم يف تطويِر األلواِن ؟ حهُ كيَف سخَّ 3 ـ  أهُوضِّ
بيعِة ؟ َم اإلنسانهُ ِمْن إِلِفِه باأللواِن يف الطَّ هُ ماذا تعلَّ بنيِّ 4 ـ  أهُ

لهُ ما ييل :  ثانًيا - أهُعلِّ

غالَء ثمِن بعِض األحجاِر

فِء وِن األصفِر بالدِّ إحياَء اللَّ

احِة والربودِة وِن األخرِض بالرَّ إحياَء اللَّ

ِة: ثالًثا - َأِصلهُ بنَي األلواِن وأوصاِفها اخلاصَّ

أبيضهُأخرضهُأسودهُأزرقهُأصفرهُ

نارٌض

قاٍن
َيِقٌقصاٍف

فاقٌع

قاتٌم
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خامًسا: قال تعاىل }                                                                                                                                             {)1(

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

<

<

<

<

امِء ِمَن السَّ

ِمَن األزهاِر

ِمَن الَثّماِر

ِمَن األعشاِب

ِمَن األحجاِر

ثياَبههُ  بـها  غهُ  ، ولقْد كـاَن يصبهُ ْفَرِة  الصُّ ِمَن   [ النَّبـيِّ  إىل  مَلْ يكْن شٌء أحبَّ   : قاَل   ] َمَر  عهُ َعْن  رابًعا - 
ها«رواه أبو داوَد. كلَّ

هُ عنههُ يف مجلٍة بأسلويب: لهُ بَِبرَصي وخيايل يف الكوِن، وَأْلتِقطهُ منههُ ما كاَن ذا لوٍن أصفَر، وأهُعربِّ َأجتوَّ

ابقِة  بِسْت ِمْن ألفاِظ اآليِة السَّ > أبحثهُ يف النَّصِّ عن العبارَة الَّتي اْقتهُ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( احلج اآلية رقم 5.
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✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

<

<

<

<

امِء ِمَن السَّ

ِمَن األزهاِر

ِمَن الَثّماِر

ِمَن األعشاِب

ِمَن األحجاِر

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

ْزداَنٍة ( مرادِف ) مهُ

  ِضدِّ  )أسفَرْت(

فرِد )أرباٍب(   مهُ

جُّ (   مايض ) َتعهُ

ِة لـ ) َيْسَتْكنَِه (   احلروِف األصليَّ

1 ـ أجيءهُ بِـ :

اليِة ِمَن املعجِم الوسيِط: حهُ معايَن املفرداِت التَّ 2 ـ أهُوضِّ
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلاِفقة

اقتبِسوا

رواج

ياِش3 ـ  ِمْن معاين ائِرالرِّ باسهُ الفاخرهُاملالهُاألثاثهُما يكسو الطَّ اللِّ

ابقِة: لَتنْيِ ِمْن إنشائِي، مَع التعبرِي َعْن معنَينْيِ ِمْن معانِيها السَّ َأستخدمهُ هذِه الكِلمَة يف مجهُ
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طِق بـها:  ياغِة املتشابـهِة، والَّتي تهُصِدرهُ َجْرًسا صوتيا شائًقا عنَد النُّ 4 ـ ِمَن الكلامِت املتجاورِة ذاِت الصِّ

هرهُ والثََّمرهُ أتصيَّدهُ ِمَن النَّصِّ عىل ِغراِرها:الزَّ

ــــــــــــــــــــــ  وَسَكَناتِهَِلَفتات و ــــــــــــــــــــــ

اليِة: نِة التَّ ههُ باألشياِء امللوَّ خرى أهُشبِّههُ 5 ـ َمْن ِمَن الَبرَشِ أِو املخلوقاِت األهُ

  الياسمنِي األبيِض>

جناِح فراشٍة بنفسجيٍّ .

  َزَبْرَجٍد أخرَض

<

<

  ✕ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✕ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✕ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ههُ لهُ وِن الَّذي َأتيَّ اليَة باللَّ  6ـ َأِصفهُ األموَر التَّ

ْدَق الصِّ

النَّجاَح

املرَض

الغضَب

7 ـ  أصوغهُ عىل غراِر النَّموذِج:

ِجها >  ال رواَج لصناعِة النَّسيِج دوَن اهتامٍم باأللواِن فيها ومتازهُ نموذٌج

  ✕ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ههُ إال ودرَس فنَّ تنسيِق األلواِن > ال مجياًل منـزلهُ نموذٌج

  ✕ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َفِة: 8 ـ آيت بام ييل مَع االنتباِه إىل كتابِة اهلمزِة املتطرِّ
اليِة : > الوصِف املؤنَِّث ِمَن األلواِن التَّ

أخرَضأسوَدأبيَضأزرَقأمحَر

  ✕فياَلـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ! وياَلـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> َفياَلروعِة مجاِل األلواِن! َوياَلقدرِة اخلالِق يف إبداِعها نموذٌج

ِر ممَّا ييل : > الوصِف املذكَّ
َتأْللِئٍةدافئٍة مكاِفئٍةقارئٍةبادئٍةمهُ

ْزِن  خِص االنطوائيِّ ؛ فهَو يدلُّ عىل احْلهُ ٌل عنَد الشَّ وَن األزرَق مفضَّ > يقالهُ : إنَّ اللَّ
وِد، واألخرَض عنَد احلكيِم املتَّزِن، واألمحَر عنَد  خِص الودهُ والكآبِة، والربتقايلَّ عنَد الشَّ
عِة يف العمِل واحلكِم عىل األشياِء،  ْم واملتميِّزيَن بالسُّ وَن بدنياههُ العاطفيِّنَي وَمْن يتمُّ

ٍة كبريٍة.  واألصفَر عنَد َمْن يتمتَّعوَن بمقدرٍة ذهنيَّ
 ، رقاءهُ فالزَّ  ، فاخلرضاءهُ  ، البيضاءهُ تليها  األشياِء،  أكرَب  تبدو  فراءهُ  الصَّ األشياءهُ   <

. وداءهُ وأخرًيا السَّ
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النَّشاُط املصاحُب

َمِر ، الكهِف ( ورَد فيها ذكرهُ األلواِن. ٍة يف سوِر ) فاطٍر ، الزُّ 1 ـ  َأبحثهُ َعْن ثالِث آياٍت قرآنيَّ

✕ قاَل تعاىل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕ قاَل تعاىل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕ قاَل تعاىل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املقالهُالتَّعبرُي الكتايبُّ ٭
)تعزيٌز(

، وجيمع ٍ دًة َعْن موضوٍع معنيَّ              > املقاَل فنٌّ نثريٌّ يعِرضهُ فيِه الكاتبهُ فكرًة حمدَّ
نٍة بطريقٍة مؤثِّرٍة بني َي إىل نتيجـٍة معيَّ بهُها، وَيستـدلُّ علْيها حتَّى تؤدِّ             عنارَصههُ ويرتِّ

      اإلقناِع واإلمتاِع. 
بيعِة كام تنعكسهُ يف ِوجداِن الكاتِب وينفعلهُ ِبا. ههُ تصويرهُ الطَّ > واملقاَل الوصفيَّ : غايتهُ

مهُ املقالهُ ِمْن: > يهُصمَّ
ٍ َعْن مضموِن املقاِل. نواٍن قصرٍي شائٍق معربِّ  ـ  عهُ

دٍة لعرِض املوضوِع.  هِّ ابٍة ممهُ زٍة جذَّ مٍة موجزٍة مركَّ  ـ  مقدَّ
ِة. ئيسةهُ مَع توسيِعها وترابِط أفكاِرها اجلزئيَّ  ـ  عرٍض مرشوحٍة فيِه الفكرةهُ الرَّ

مِة والعرِض. ٌة ملا ورَد يف املقدَّ  ـ  خامتٍة هَي ثمرةهُ املقاِل ونتيجٌة حتميَّ

عِد واملطِر ، وما ينجمهُ عْنها ِمْن  رهُ فيِه املظاهَر املصاحبَة حِلدوِث الربِق والرَّ > َأكتبهُ مقااًل وصفيا أهُهُصوِّ
ِح الزهِر ... مَع وصِف مشاعري حياهَلا. ِن األرِض وتفتُّ تلوُّ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.



70

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درةهُ الّلِ تتجىلَّ فيام حولنا قهُ
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رُس  الـدَّ
الساِدُس

صاٌب ) بَِفرْيوٍس (! ما ) الَفرْيوسهُ ( الَّذي َأصابههُ ؟! ما أعراضهُ اإلصابِة ؟! ما سبيلهُ العنايِة؟ ما  يا إهلي! إنَّههُ مهُ
ِة امْلهُصاِب. فَمْن امْلهُصابهُ ؟ ؟ … أسئلٌة وأسئلٌة ال َتلقى إجابًة إال بالكشِف عْن شخصيَّ العالجهُ الَّالزمهُ

مصاٌب بَفرْيوٍس

إنَّههُ عقلهُ العرِص، وخـازنهُ معلومـاتِِه ومستوَدعهُ أفكاِرهِ، 
ههُ قلٌب َوذاِكرٌة َوَوحداٌت،  ههُ لالتِّصاِل بأفراِدِه، هيكلهُ ووسيلتهُ
ـههُ أقراٌص  ههُ أرقاٌم وبياناٌت، ِقْرطاسهُ ، ِغذاؤهُ ههُ الَكْهَرباءهُ وقودهُ
ٌد  دَّ َ دِة املرافِق، حمهُ ههُ أْشَبـههُ بمدينـٍة متعدِّ اتهُ َعدَّ ْلَبٌة َوَمِرَنٌة، ومهُ صهُ
لكلِّ َمْرِفٍق فيها وظيفٌة مرسومٌة، اِنتظَمْت أمورهُ تشغيِلها يف 
حهُ مداخَلها وَمفاِرَقها وأرقاَم شوارِعها، فال  خريطٍة تهُوضِّ

َلٍة. ْنمهُ ها قيَد أهُ حَتِيدهُ َعْن مهامِّ
اللَّ  بتوفيق  ـ  اإلنسانهُ  اخرتعههُ  احلاسوِب،  جهازهُ  إنَّههُ 

ِة  عًة للعدِّ واحلساِب. فأسنَد إليِه إجراَء العمليَّاِت احلسابيَّ تعاىل ـ بعَد رحلٍة طويلٍة، َعَرَف فيها وسائَل عديدًة ومتنوِّ
ستغِرًقا يف ذلَك سنواٍت عديدًة ِمَن  يِه، مهُ َرقِّ ههُ ويهُ رهُ َطوِّ ِة، وانطالًقا ِمْن حاجاتِِه املختلفِة أخَذ يهُ ياضيَّ َقِد املسائِل الرِّ وحلَّ عهُ
، حتَّى َأصبَح اجلهازهُ قادًرا عىل معاجلِة البياناِت، َوالتَّعامِل مَع َقـْدٍر هائٍل ِمَن املعلوماِت ؛  اخلياِل واإلبداِع الفكريِّ
دِت املهامُّ وبقَي االسمهُ )  ِفقهُ أبًدا … فتعدَّ ٍة ال تكادهُ تهُ هَلا إىل معلوماٍت أكثَر فائدًة بسعٍة متناهيٍة َوِدقَّ وِّ لِيستوِعَبها وحيهُ

احلاسوبهُ (.
ها ويعملهُ عىل َوْفِق مبدأٍ واحٍد؛ فاحلاسوبهُ حيتاجهُ  َر لههُ األجزاءهُ نفسهُ َ أو َصغهُ إنَّ احلاسوَب اإلليكرتوينَّ مهام َكربهُ
ههُ بتلَك البياناِت. وتهُستخدمهُ يف إدخاِل  ههُ إىل ما ينبغي فعلهُ ا يف ذاكرتِِه، وتعليامٍت تهُرِشدهُ دهُ ِبا وخيتزنهُ َزوَّ إىل َبياناٍت يهُ
وئيِّ  عاِع الضَّ ِة اإلدخاِل أجهزٌة أخرى كالقلِم ذي الشُّ َبياناتِِه لوحةهُ مفاتيَح أشبههُ باآللِة الكاتبِة. وقْد تهُسَتخدمهُ يف عمليَّ
ِة  ْوِعزهُ إليِه بإجراٍء ما، فتتوىلَّ عىل إِْثِرِه َوْحَدةهُ املعاجلِة املرِكزيَّ وغرِيِه. وعندما نرغبهُ يف اسرتداِد بياناٍت أو معلوماٍت نهُ
تنفيَذ التَّعليامِت املطلوبِة عىل َوْفِق الرَبنامِج املوضوِع هلا، وِمْن ثمَّ تتوىلَّ َوْحَدةهُ اإلخراِج تزويَدنا بام نحتاجهُ إليِه ِمْن 

معلوماٍت. 
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كاِت واملشايف  ساِت والرشَّ ههُ يف كلِّ جماٍل، وتربََّع يف املؤسَّ عمَّ احلاسوبهُ اإلليكرتوينُّ أرجاَء العامَلِ، وشاَع استخدامهُ
يطرَة عىل كلِّ شٍء، واإلتياَن بام مَلْ يأِت  وِر والقصوِر، حتَّى ظنَّ بعضهُ النَّاِس أنَّ يف مقدوِر احلاسباِت السَّ وكثرٍي ِمَن الدُّ
ها بِه فقْط. فإْن كاَنِت الربامجهُ صحيحًة  دهُ َم لنا إال نتائَج ما نزوِّ قدِّ . واحلقيقةهُ غريهُ ذلَك ؛فاحلاسباتهُ لْن تهُ بِِه األوائلهُ

كانِت النتائجهُ صحيحًة ، وإال فال.
ِم أداٌة  َو يف جماِل التَّعليِم والتَّعلُّ ولقْد فاقِت استخداماتهُ احلاسوِب اإلليكرتوينِّ اخلياَل، وجتاوزِت اآلماَل، فههُ
رِة، وقْد َيكونهُ أستاًذا ضليًعا  ههُ عىل إنجاِز األنشطـِة اليوميَّـِة واملتكرِّ عينهُ م، َترَفعهُ ِمْن كفايِة أدائِِه، وتهُ مساِعدٌة للمعلِّ
ْلقي  ِة، كام يهُ سوِم التَّوضيحيَّ ِة والرُّ سوِم واألشكاِل البيانيَّ يـدهُ َعرَض الرُّ َة، وجيهُ َـّ رهُ املعلوماِت التَّعليمي اًم صادًقا يوفِّ ومعلِّ
رجاِت. وكثرًيا ما يستعنيهُ أطباءهُ املستشفياِت باحلاسباِت  رهُ الدَّ َقدِّ ا ويهُ بهُ راِجعهُ اإلجاباِت ويهُصوِّ األسئلَة والتَّامريَن ويهُ
ِل إىل أدقِّ املعلوماِت الَّتي حيتاجوَنا. وللحاسوِب  ِة للعنايِة الفائقِة باملرىض، وللتَّوصُّ وغرِيها ِمَن األجهزةِ اإلليكرتونيَّ
َزةهُ يف املتاجِر واملكاتِب. ففي املتاجِر الكبريِة يستطيعهُ احلاسوبهُ َتْقويَم أثامِن البضائِع، وطباعَة فواترِي  ههُ املتميِّ ِخْدماتهُ
ـيَّاِت امْلهُباعِة ِمْن كلِّ ِصْنٍف، َومعِرَفَة املوجوداِت الباقيِة وتقديَر احتياجاِت املتجِر ِمَن البضائِع.  َر الَكمِّ احلساِب َوتذكُّ
لهُ تصحيَح  ا يهُسهِّ لَّ اآلالِت الكاتبِة؛ ِممَّ لُّ حَمَ ا يف املكاتِب  فإنَّ احلاسباِت الَّتي تتصُّ بمعاجلِة الكلامِت أخَذْت حَتهُ أمَّ
َغِر. وأصبَحِت  َفحاِت يف ِمساحٍة غايٍة يف الصِّ سائِل. كام أن بهُوسِعها تزينهُ آالِف الصَّ هُ طباعَة الرَّ األغالِط، ويهُيسِّ
ِة يف تنظيِم أموِرها وَحلِّ مشكالِتا. فاألمنهُ العامُّ - مثاًل  وِل تعتمدهُ عىل احلاسباِت اإلليكرتونيَّ احلكوماتهُ وأجهزةهُ الدُّ

ًة: أرقاِمها، وألواِنا، وأسامِء أصحاِبا. ياراِت كافَّ َنها تفاصيَل َعِن  السَّ - لديِه حاسباٌت ضمَّ
َتْوقيِت إطالِق  الفضاِء، وَضْبـِط  ارتياِد  ِمِن  َن اإلنسانهُ  ةهُ ما متكَّ مَّ احلاسباتهُ اإلليكرتونيَّ ثهُ هُ- تعاىل -  ولوال اللَّ

ِة والتقاِط إشاراِتا وَترمجتِها. ناعيَّ ِة، وحتديِد مساراِت األقامِر الصِّ واريِخ، وتوجيِه املركباِت الفضائيَّ الصَّ
َع باإلجازاِت؛ فِمَن اللَّحظِة الَّتي ينوي فيها املرءهُ القياَم برحلٍة ما، ترَشعهُ  فَر والتَّمتُّ هُ السَّ َيسِّ واحلاسوبهُ عامٌل يهُ
ائراِت والفنادِق،  مهُ عمليَّاِت حجِز التَّذاكِر يف الطَّ نظِّ ها يهُ ٍق عجيٍب. فبعضهُ احلاسباتهُ يف العمِل عىل ِخدمتِِه يف تناسهُ
التَّعليامِت  وإصداَر  ائراِت  الطَّ أجهزِة  فحَص  يتوىلَّ  اآلخرهُ  ها  وبعضهُ والوصوِل،  اإلقالِع  َمواعيَد  مهُ  نظِّ يهُ ها  وبعضهُ
ِل مساراِتا  ائراِت ضامًنا لعدِم تداخهُ ها، كام أنَّ عرشاٍت ِمَن احلاسباِت تبقى عىل اتِّصاٍل مستمرٍّ بالطَّ الواجِب اتِّباعهُ

ٍم. ومنًعا أليِّ تصادهُ
ِمَن  أوقاًتا  رهُ  وفِّ ويهُ التَّفكرِي  َملَكَة  لهُ  العلميَّ وَيصقهُ اخلياَل  ي  نمِّ يهُ ما  التَّسليِة واهلِواياِت  َم احلاسوبهُ يف جماِل  وقدَّ
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اإلثارِة وتنميِة املواهِب املتميِّزِة.
ماتِِه، وما ذاَك إال  رهُ َوههُ وينتهَك حهُ ههُ يهُمكنهُ ) للَفرْيوِس ( أْن َيْغزهُ ، إال أنَّ ْغِم ِمْن أنَّ احلاسوَب جهاٌز َأَصمُّ وعىل الرُّ
سائِل غرِي  َمْت ملسِح أْو تعديِل املعلوماِت َأْو إقحاِم الرَّ مِّ وسهُ احلاسوِب( صهُ ْطِلَق عليها )َفرْيهُ بواسطِة برامَج أيًضا أهُ
، وينترشهُ بنْسِخ َنْفِسِه بسعٍة فائقٍة ناقاًل العدوى يف احلواسيِب  ( إىل نظاِم التَّشغيِلِ وسهُ حيحِة، َفَيَتَغْلَغلهُ هذا )الَفرْيهُ الصَّ

بكِة. األْخرى املتَّصلِة بالشَّ
الَقْرَصَنِة.  ِمَن  احلواسيَب  حتفظهُ  ًقا  رهُ طهُ وابتكَر  برامَج محايٍة،  اإلنسانهُ  َم  صمَّ الربامِج،  تلَك  غزِو  ِمْن  وللِحاميِة 

َم اإلنساَن ما مَلْ يكْن يعلمهُ ! بحاَن َمْن علَّ َفسهُ
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

نواِن النَّصِّ ؟ هِن ، عنَد قراءِة عهُ 1 ـ ما الَّذي تبادَر إىل الذِّ

نواًنا آخَر مثرًيا لههُ  2 ـ َأضعهُ عهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءًة صامتًة، وَأضعهُ هلا عنواًنا جانبيا.»إنَّههُ جهازهُ احلاسوِب..« إىل نـهايِة الِفقرِة3 ـ  َأقرأهُ ِمْن قولِِه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشِة: اليَة مع التعبرِي َعِن الدَّ َة التَّ 4 ـ َأقرأهُ اجلمَل االستفهاميَّ

5 ـ َأقرأهُ ما ييل قراءًة سليمًة، مَع نطِق حريَفِ القاِف والكاِف نطًقا صحيًحا:

ما أعراضهُ اإلصابِة ؟!ما ) الَفرْيوسهُ ( الَّذي أصاَبههُ ؟! 

ههُ الكهَرباءهُ ههُ قلٌب وذاكرٌة                                            وقودهُ هيكلهُ
وئيِّ  عاِع الضَّ ِفقهُ أبًدا                                              كالقلِم ذي الشُّ ال تكادهُ تهُ



75

ماتِِه رهُ َوههُ وينتهَك حهُ يعني :يمكنهُ )للَفريوِس( أْن يغزهُ

الفهُم والتَّحليُل

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ )اإلجابةهُ شفهّيًا(: أوَّ
. ةهُ 1 ـ  أذكرهُ أجزاَء احلاسوِب األساسيَّ

2 ـ أشريهُ لبعِض وسائِل العدِّ واحلساِب الَّتي َعَرَفها اإلنسانهُ منذهُ الِقَدِم.
حهُ كيَف عالَج اإلنسانهُ احلاسوَب ؛ ليتَّفَق مَع حاجاتِِه. 3 ـ أوضِّ

رهُ بعَض استخداماِت احلاسوِب.  4 ـ َأذكهُ

دهُ املراَد ممَّا ييل: ثانًيا - أهُحدِّ

ها. ْتِلفهُ اِت اجلهاِز فيهُ َعدَّ وَس ( ياجمهُ مهُ أنَّ ) الَفرْيهُ

ها.  ْربِكهُ وَس ( خيِلطهُ بياناِت ومعلوماِت اجلهاِز ويهُ أنَّ ) الَفرْيهُ

يعني :تتصُّ احلواسيبهُ بمعاجلِة الكلامِت والبياناِت

ا تداوي ما يصيبهُ الكلامِت والبياناِت ِمْن ِعَلٍل. أنَّ

ا إىل معلوماٍت مفيدٍة.  هلهُ دهُ وظيفَة البياناِت وحتوِّ دِّ ا حتهُ أنَّ

ْلَبٌة وَمِرنٌة.    ههُ أقراٌص صهُ يعني :ِقْرطاسهُ

تِِه أسطواناٌت وألواٌح خَيتِزنهُ فيها معلوماتِِه. أنَّ ِسجالَّ

أنَّ دفاتَرههُ قاسيٌة وليِّنٌة.
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هُ َعْن رأيي فيام ييل، مَع التَّعليِل: ثالًثا - أهُعربِّ

اليِة: الالِت التَّ هُ َعِن الدَّ رابًعا - أتصيَّدهُ ِمَن النَّصِّ العباراِت الَّتي تعربِّ

ِة. ياضيَّ لُّ جهازهُ احلاسوِب رموَز أصعِب املسائِل الرِّ حَيهُ

 ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

ِة. اقِة الَكْهَربائِيَّ يعملهُ جهازهُ احلاسوِب بالطَّ

 ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

دةهُ املرافِق. احلاسوبهُ كأنَّههُ مدينٌة متعدِّ
أيهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✕ الرَّ

 ✕التَّعليلهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

اًم صادًقا. يهُعدُّ احلاسوبهُ أستاًذا ضليًعا ومعلِّ

أيهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✕ الرَّ

 ✕التَّعليلهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<

.) ى احلاسوبهُ اإلليكرتوينُّ بِـ ) العقِل اإلليكرتوينِّ يهُسمَّ

أيهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✕ الرَّ

 ✕التَّعليلهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<
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اتِِه: ِل عمليَّ مهُ عمَل جهاِز احلاسوِب بتسلسهُ رقِّ خامًسا - أهُ

تزويدهُ احلاسوِب بربامَج مرشدٍة.

إدخالهُ املعلوماِت إىل احلاسوِب بواسطِة أجهزِة اإلدخاِل.

تزويدهُ احلاسوِب بالبياناِت الَّالزمِة.

اكرِة. اختزانهُ البياناِت يف َوْحَدِة الذَّ

قيامهُ جهاِز اإلخراِج برتمجِة البياناِت املعاجَلِة.

ها إىل معلوماٍت مفيدٍة. تغيريهُ البياناِت وحتويلهُ

سادًسا - َأقِرنهُ استخداَم احلاسوِب اإلليكرتوينِّ بموقِع االستخداِم.

ـيَّاِت األطعمِة واملوادِّ الغذائيَِّة. 1 ـ تقريرهُ ِكمِّ
سائِل واخلطاباِت. 2 ـ تيسريهُ طباعِة الرَّ

ياراِت وأسامِء أصحاِبا. 3 ـ تزينهُ أرقاِم السَّ
فِر. 4 ـ تنظيمهُ حجِز تذاكِر السَّ

5 ـ توفريهُ املعلوماِت وعرضهُ املوادِّ التَّعليميَِّة.
يِة. حِّ جالت الصِّ 6- العنايةهُ باملرىض ومراقبةهُ السِّ

املدارسهُ واجلامعاتهُ
ريان شكاتهُ الطَّ

املتاجر
املستشفيات
األمنهُ العام

مكاتبهُ العمل
وكاالتهُ الفضاِء

لهُ ما ييل: سابًعا - أهُعلِّ

<

 ✕التَّعليلهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غرِي احلاسوبهُ اإلليكرتوينُّ ذو احلجِم الكبرِي ال خيتِلفهُ َعْن ذي احلجِم الصَّ
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 ✕التَّعليلهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍة كبريٍة يف العرِص احلديِث يَّ احلاسوبهُ ذو أمهِّ <

 ✕التَّعليلهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيِن العلمهُ سالٌح ذو َحدَّ <

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

نَة باملعنى املناسِب هلا. 1 ـ َأِصلهُ الكلامِت امللوَّ

> يتميَّزهُ هذا العرصهُ باالخرتاعاِت العديدِة.
يمونهُ بعَد العرِص. باعهُ اللَّ > ال يهُ

. > هذا رجٌل كريمهُ الَعرْصِ

ْد بمعلوماٍت صحيحٍة. ِفقهُ احلاسوبهُ إْن مَلْ يهُزوَّ > خيهُ
امِء. > َتفقهُ النُّجومهُ يف السَّ

امِء. يوِر يف السَّ > َتِفقهُ أجنحةهُ الطُّ

النَّسِب
هِر بعَد الظُّ

اِستخراِج املاِء

هرهُ الدَّ

َترِضبهُ
تغيبهُ
تبلغهُ
خَييبهُ
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حيحِة مِمَّا ييل: 2 ـ  أهُشريهُ إىل اإلجابِة الصَّ

كاِت و …> ساِت والرشَّ تربََّع يف املؤسَّ

ههُ  َل استخدامهُ ٍة ؛ ليسههُ َم بأشكاٍل رباعيَّ مِّ َق عىل غرِيِه ِمَن األجهزِة .                 صهُ        ساَد وتفوَّ

َلٍة ْنمهُ ها َقْيَد أهُ ال حتيدهُ َعْن مهامِّ <

فهُ يف شؤوِن غرِيها دوَن توجيٍه . ال تترصَّ

طئهُ يف تنفيِذ املطلوِب مْنها ، ولْو بمقداٍر يسرٍي . ال تهُ

تصقلهُ ملكَة التَّفكرِي>

راِت دهُ طهُ القهُ ثريهُ الِفكَر وتنشِّ ع ذاكرَة احلاسوِب                                      تهُ لمِّ فهُ وتهُ نظِّ                              تهُ

ابِق يف تغيرِي اجلمِل اآلتيِة وإدخاِل املناِسِب مَن األفعاِل النَّاصبِة ملفعولنِي:  َأستفيدهُ من النَّموذِج السَّ

>  احلاسوبهُ عقلهُ العرِص

 ✕          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> احلاسباتهُ قادرٌة عىل عمِل كلِّ شٍء.

✕ ظنَّ بعضهُ النَّاِس احلاسباِت قادرًة عىل عمِل كلِّ شٍء.
نموذٌج 3 ـ 
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َنًة بتنويِن النَّصِب: ها يف مجٍل بحيثهُ تكونهُ منوَّ فٍة، َأضعهُ اليةهُ منتهيٌة بـهمزٍة متطرِّ الكلامتهُ التَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبدأ

شء

أرجاء

 <

 <

 <

َر .نموذٌج4 ـ  َ أْو َصغهُ دًة مهام َكربهُ > إنَّ للحاسوِب اإلليكرتوينِّ أجزاًء حمدَّ

دِة املرافِق اتهُ احلاسوِب أشبههُ بمدينٍة متعدِّ >   مَعدَّ

 ✕          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>   احلاسوبهُ وسيلٌة خلدمِة اإلنساِن

 ✕          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َف إليها ، ؛ ليتعرَّ َعدُّ عىل َوْفِقها  الربامجهُ ٌة بِه ، تهُ َغٌة خاصَّ                    لكلِّ حاسوٍب لهُ
. ههُ ها آالتهُ هَلا إىل )شيفرٍة( تقبلهُ                        وحيوِّ

ِة،  قَّ ِة والرِّ قَّ نهُ مْنها أجهزةهُ احلاسوِب احلديثةهُ بالغةهُ الدِّ                         إنَّ اخلاليا الَّتي تتكوَّ
ْرِم إبرِة  اخِلياطِة. ا تدخلهُ يف خهُ لدرجِة أنَّ

يَّاراِت ، وفحِص  يتوىلَّ احلاسوبهُ القياَم باألعامِل اخلِطَرِة نيابًة َعِن اإلنساِن )كِلحاِم السَّ
القنابِل، وتفجرِي األلغاِم …(.

ِز تسميةهُ احلاسـوِب اإلليكرتوينِّ بالعقِل اإلليكرتوينِّ ، ألنَّ ِمْن سامِت العقِل  ِمَن التَّجاوهُ
. ، وهذِه املَلكاتهُ ال تقومهُ بِـها اآلالتهُ لهُ واالبتكارهُ فهُ والتَّخيُّ التَّفكريهُ والتَّرصُّ
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دِة املرافِق اتهُ احلاسوِب أشبههُ بمدينٍة متعدِّ >   مَعدَّ

 ✕          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النَّشاُط املصاحُب

ها: رهُ فوائَدها ومضارَّ ِة الَّتي أعرفها، وَأذكهُ ي بعَض األلعاِب اإلليكرتونيَّ 1 ـ  أهُسمِّ

والقلِم  وِن،  باإللِيْكرتهُ املْعنِيِّ  عىل  َف  أَلتعرَّ (؛  مبيوتِر  للكهُ  ( ِة  امليسَّ املوسوعاِت  إحدى  إىل  َأعودهُ  ـ    2

التَّعبرُي الكتايبُّ

ا :   نـواِن )هـْل تعلم ؟!( أجدهُ أنَّ ابَقِة حتَت عهُ بالعودِة إىل املعلوماِت الواردِة يف النَّصِّ وبعِض النُّصوِص السَّ
ا.   زٌة.،                 ✕   طريفٌة ، مثريٌة.                 ✕  جديدٌة، صحيحٌة علميًّ        ✕   موجزٌة ومركَّ

ِة ِفَقٍر، تتناولهُ موضوًعا واحًدا.٭ نهُ ِمْن ِعدَّ ✕    تتكوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ كل فقرة تتضمن معلومة واحدة.
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نواِن )هْل تعلم ؟!(؛ إللقائِها يف اإلذاعِة  ها حتَت عهُ ، َوَأصوغهُ ِهمٍّ > َأمجعهُ بعَض املعلوماِت عْن موضوٍع مهُ
ِة. املدرسيَّ

هْل تعلم؟!
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َمحيُّ  - أيِّم العرب )أّم سلمة( َسعيُد ْبُن عاِمٍر اجْلُ

وٌر صهُ
حاَبِة ِمن حَياِة الصَّ
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رُس  الـدَّ
ُل األوَّ

اآلالِف  ِمَن  واِحًدا   ، َمِحيُّ اجْلهُ عاِمٍر  ْبنهُ  سعيدهُ  الَفتى  كان 
َة بَِدْعوٍة ِمْن  ْنعيِم يف ظاِهِر مكَّ َفِة، الَّذيَن َخَرجوا إىل ِمْنَطَقِة التَّ املؤلَّ
َبْيِب ْبِن َعِديٍّ َأحِد أصحاِب  َع خهُ عامِء قريٍش، لَيْشهدوا َمرْصَ زهُ

ٍد بعَد أْن ظِفروا بِه َغْدًرا. حممَّ
زاِحَم النَّاَس  َقةهُ ِمْن َأْن يهُ ههُ امْلهَُتَدفِّ تهُ وَّ تهُ ههُ املْوفورهُ وفهُ َنههُ شبابهُ وقْد مكَّ

َمحيُّ َسعيدهُ ْبنهُ عاِمٍر اجْلهُ

ٌل  جهُ َر ِمٍر  عا ْبنهُ  َسعيدهُ  «
نيا، وآَثَر  اْشرتى اآلِخَرَة بالدُّ
ِسوامها« َعىل  َوَرسوَلههُ   َ اللَّ
خوَن                             املؤرِّ

روَن  َة، وغرِيمها مِمَّن يَتَصدَّ َميَّ يوَخ قريٍش ِمْن أمثاِل أيب سفياَن ْبِن حرٍب، وصفواَن ْبِن أهُ باملناِكِب، حتَّى حاذى شهُ

ههُ إىل ساَحِة  اِن تدَفعهُ ـبَّ بياِن والشُّ فُّ النِّساِء والصِّ املْوِكَب. وقد أتاَح لههُ ذلَك أْن يرى أسرَي قريٍش مكبَّاًل بقيوِدِه، وأكهُ
ٍد يف َشْخِصِه، ولَِيْثأروا لَِقْتالهْم يف َبْدٍر بَِقْتِلِه. املوِت َدفًعا، لَِيْنَتِقموا ِمْن حممَّ

َمحيُّ بقاَمتِه  ومَلَّا وصَلْت هذِه اجلموعهُ احلاِشـَدةهُ بَأسرِيها إىل املكاِن املعدِّ لَِقْتِلِه،وقَف الَفتى سعيدهُ بنهُ عامٍر اجْلهُ
ابَت اهلادَئ ِمْن ِخالِل ِصياِح النِّسَوِة  ْلِب وسمَع صوَتههُ الثَّ مهُ إىل خشبِة الصَّ قدَّ َبْيٍب،وهَو يهُ ِطلُّ عىل خهُ امْلَْمدودِة يهُ

عي فاْفعلوا … كوين أرَكعهُ َرْكَعَتنِي قبَل َمرْصَ ْم أْن ترتهُ : إِْن ِشْئتهُ بياِن وهَو يقـولهُ والصِّ
قبِلهُ عىل زعامِء القوِم  مَّ رآه يهُ ْسنِهام ويا َلَتامِمهام! ثهُ مَّ نظَر إليِه، وهَو َيْسَتْقبِلهُ الَكْعَبَة، ويَصيلِّ َرْكعتنِي، ياَلـحهُ ثهُ
الِة …ثمَّ َشِهَد َقْوَمههُ بعيَنْي  الَة َجَزًعا ِمَن املوِت ؛ الْسَتْكَثْرتهُ ِمَن الصَّ وا َأينِّ أَطْلتهُ الصَّ نُّ ِ لوال أْن َتظهُ : واللَّ ويقولهُ
ِبُّ أن يكوَن  : َأحتهُ م يقولوَن لههُ َبْيٍب حّيًا، فيقطعوَن ِمْن َجَسِدِه الِقْطَعَة تِْلَو الِقْطعِة وههُ م يمثِّلوَن بخهُ رأِسِه وههُ

ٌد مكاَنَك وأنَت ناٍج؟  حممَّ
ًدا يهُوَخزهُ بَِشْوَكٍة،  ِ ما أهُِحبُّ أْن أكوَن آمًنا واِدًعا يف َأْهيل َوَوَلـِدي، وَأنَّ حممَّ -: واللَّ ماءهُ َتْنِزفهُ منههُ فيقولهُ -والدِّ

لوههُ … ... اِقتهُ لوههُ هم: َأِن اقتهُ حهُ النَّاسهُ بأْيديم يف الفضاِء، َوَيَتعاىل ِصياحهُ فيلوِّ
: ْلِب ويقولهُ امِء ِمْن َفْوِق خشبِة الصَّ ههُ إىل السَّ َبْيًبا يرَفعهُ برَصَ ثمَّ َأْبرَصَ سعيٌد ْبنهُ عامٍر خهُ

غاِدْر منهم أحًدا، ثمَّ َلَفَظ َأْنفاَسههُ األخرَيَة، وبِه ما مَلْ َيْسَتِطْع أحٌد  م َبَدًدا، وال تهُ ْلههُ مَّ َأْحِصهم عدًد،ا واقتهُ ههُ اللَّ
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ماِح.  يوِف وَطَعناِت الرِّ باِت السُّ إِْحصاَء ههُ ِمْن رَضَ
ْبَن  الياِفَع سعيَد  الفتى  .لِكنَّ  َعههُ وَمرْصَ َبْيًبا  خهُ اجِلساِم  األْحداِث  ِة  َزمْحَ وَنِسَيْت يف  َة،  مكَّ إىل  قريٌش  عاَدْت 

ْسَتْيِقٌظ، وَيْمثهُلهُ  ْلِمِه إذا ناَم، ويراههُ بَخيالِِه وهَو مهُ َبْيٌب َعْن خاِطِرِه حلظًة.كاَن يراههُ يف حهُ َمِحيَّ مل َيِغْب خهُ عاِمٍر اجْلهُ
َنْيِه وهَو يدعو عىل  ذهُ ْلِب، َوَيْسَمعهُ رننَي َصْوتِه يف أهُ أماَمههُ وهَو يصيلِّ َرْكَعتيِه اهلاِدَئتنِي امْلهُْطَمئِنَّتنِي أماَم َخَشَبِة الصَّ
ْن َيْعَلمهُ ِمْن  َم سعيًدا ما مل َيكهُ َبْيًبا َعلَّ امِء.ثمَّ إِنَّ خهُ قريٍش، فيخشى َأْن تْصَعَقههُ صاِعَقٌة أو َتِرَّ عليه صْخَرٌة ِمَن السَّ

اِسـَخ َيْفَعلهُ  َمههُ َأيًضا َأنَّ اإليامَن الرَّ َة عقيدٌة وجهاٌد يف سبيِل العقيدِة حتَّى املوِت، وعلَّ مههُ َأنَّ احليـاَة احلقَّ ، علَّ َقْبلهُ
بِّ إِنَّام هو نبيٌّ  ههُ كلَّ هذا احْلهُ ههُ َأْصحابهُ ِبُّ جَل الَّذي حيهُ مههُ َأمًرا آَخَر هَو َأنَّ الرَّ األعاجيَب، َوَيْصَنـعهُ امْلهُْعِجزاِت ، وعلَّ

هُ َصـْدَر سعيِد ْبِن عاِمٍر إىِل اإلسالِم، فقـاَم يف َمأٍل ِمَن النَّاِس، وأعـلَن براَء  َح اللَّ امِء. عنَد ذلك َشَ ٌد ِمَن السَّ َؤيَّ مهُ
 .ِ َتههُ ِمْن آثـاِم قريٍش وأْوزاِرها ، َوَخْلَعههُ ألْصناِمهـا وَأْوثاِنا، ودخوَله يف ديِن اللَّ

]، وَشِهَد معههُ َخْيرَبَ وما َبْعَدها ِمَن الَغَزواِت.ومَلَّا اْنَتَقَل   ِ هاَجَر سعيدهُ ْبنهُ عامٍر إىل املدينِة، وَلِزَم رسوَل اللَّ
َبْعِده َسْيًفا َمْسلواًل يف أيدي خليَفَتْيِه أيب بكٍر وعمَر،  ، ظلَّ ِمْن  َربِِّه وهَو راٍض عنههُ ] إىل ِجواِر  النَّبيُّ الكريمهُ 
ِ وثواَبههُ عىل سائِِر َرَغباِت النَّفِس  نيا، وآَثَر َمْرضاَة اللَّ وعاَش َمَثاًل فريًدا َفّذًا للمؤِمِن الَّذي اْشرَتى اآلِخَرَة بالدُّ
، َوَيْسَتِمعاِن إىل نهُْصِحِه،  َيْعِرفان لسعيِد ْبِن عاِمٍر ِصْدَقههُ وَتْقواههُ  [  ِ َوَشَهواِت اجلَسِد. وكان خليَفتا رسوِل اللَّ

ويهُصيخاِن إىل قولِِه. 
َ يف النَّـاِس، وال تشـى  ، أهُوصيَك َأْن َتْشى اللَّ ِل خالَفتِِه فقاَل: ياعمرهُ اِب يف أوَّ دخَل عىل عمَر ْبِن اخلطَّ
الك  ، َأِقْم َوْجَهَك ملْن وَّ ... ياعمرهُ قـههُ الِفْعلهُ َك ِفعـَلَك، فإنَّ خـرَي القـوِل ما َصدَّ ِ، وأال خيـالَِف قولهُ النَّـاَس يف اللَّ

ِبُّ لَِنْفِسَك وأْهِل بيتَِك، واْكَرْه هلْم ما َتْكَرههُ لِنْفِسَك وأهِل  هُ أْمَرههُ ِمْن بعيِد املسلمنَي وقريبِهـم، وَأِحبَّ هلْم ما حتهُ اللَّ
؟! فقاَل:  : وَمْن يستطيعهُ ذلَك يا سعيدهُ ِ َلْوَمَة الئٍِم.فقاَل عمرهُ ْف يف اللَّ ِض الَغَمراِت إىل احلقِّ وال َتَ بيتَِك، وخهُ

ِ َأحٌد. ٍد ]، وليَس َبْيَنههُ وَبنْيَ اللَّ ِة حممَّ مَّ هُ َأْمَر أهُ مهُ اللَّ الههُ َك مِمَّْن وَّ ههُ رجٌل مثلهُ يستطيعهُ
َص، فقاَل: يا  وَك عىل َأهـِل مِحْ َولُّ ، إنَّا مهُ ؤاَزَرتِِه، وقاَل:يا سعيدهُ اِب سعيًدا إىل مهُ عنَد ذلَك دعا عمرهُ ْبنهُ اخلطَّ
ِ ال  ْم عنِّي!! واللَّ ْيتهُ لَّ نهُقي ثمَّ َتَ ْم هذا اأَلمَر يف عهُ ْم َوَضْعتهُ كهُ َ أال َتْفتَِنني ، فَغِضَب عمرهُ وقاَل: َوحْيَ َك اللَّ عمرهُ َنَشْدتهُ
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َص وقاَل: َأال َنْفِرضهُ لَك ِرْزًقا؟ قاَل: وما َأفَعلهُ بِه يا َأمرَي املؤمننَي؟! فإِنَّ عطائي ِمْن  الههُ عىل مِحْ ـَك، ثمَّ وَّ َأَدعهُ
َص. بيِت املاِل َيزيدهُ َعْن حاَجتي، ثمَّ مىض إىل مِحْ

َص، فقاَل هلْم: اهُكتبوا يل أسامَء  وما هَو إاِل قليٌل حتَّى وَفَد عىل أمرِي املؤمننَي بعضهُ َمْن َيثِقهُ ِبْم ِمْن أهِل مِحْ
دَّ حاَجَتهْم.َفرفعوا كتاًبا فإذا فيِه: فالٌن وفالٌن وسعيدهُ ْبنهُ عامٍر، فقاَل: وَمْن سعيدهُ ْبنهُ عاِمٍر؟!  ْم حتَّى َأسهُ َقرائِكهُ فهُ

كْم فقرٌي؟!  نا. قاَل: أمريهُ فقالوا: أمريهُ
 ، َيَتههُ ههُ حِلْ َلْت دموعهُ والهُ وال يوَقدهُ يف بيتِِه ناٌر. فبكى عمرهُ حتَّى بلَّ امهُ الطِّ رُّ عليِه األيَّ ههُ َلَتمهُ ِ إِنَّ قالوا: نعْم، وواللَّ
: بعَث إليَك أمريهُ املؤمننَي  الَم ِمنِّي، وقولوا لههُ ٍة وقاَل: اِقَرؤوا عليِه السَّ َّ ثمَّ َعَمَد إىل َألِف ديناٍر َفَجَعَلها يف رصهُ

ِبذا املاِل لتستعنَي بِه عىل قضاِء حاجاتَِك.
ِ وإنَّا إليِه راجعوَن،  : إنَّا للَّ ها عنههُ وهَو يقولهُ ْبِعدهُ ، َفَجَعَل يهُ ةِ. َفَنَظَر إليها فإذا هَي دنانريهُ َّ جاَء الَوْفدهُ لسعيٍد بالرصُّ
؟! َأماَت أمريهُ  ههُ مْذعورًة وقالْت: ما شأنهَُك يا سعيدهُ كأنَّام َنَزَلْت بِه نازلٌة أو حلَّ بساَحتِِه َخْطٌب، فهبَّْت زوجتهُ
املؤمننَي؟! قاَل: َبْل أعَظمهُ ِمْن ذلَك. قالْت: َأأهُصيَب املسلموَن يف وْقَعٍة؟! قاَل: بْل َأعظمهُ ِمْن ذلَك. قالـْت: 
ْص منها ـ وهَي  ِت الِفْتَنةهُ يف بيتي. قالْت: تلَّ ْفِسَد آخريت، وحلَّ نيا لِتهُ وما أعظمهُ ِمْن ذلَك؟! قاَل َدَخَلْت عيلَّ الدُّ
ٍر ثمَّ  َ نانرَي َفَجَعلها يف رصهُ عينيَنني عىل ذلَك؟ قالْت: نعْم. فأخَذ الدَّ نانرِي شيًئا ـ قاَل: أَو تهُ ال َتْدري ِمْن أْمِر الدَّ

َعها عىل فقراِء املسلمنَي. وزَّ

دهُ أحواهلا فلامَّ  اِم يتفقَّ هُ عْنههُ ـ دياَر الشَّ اِب ـ ريَض اللَّ مَلْ يمِض عىل ذلَِك طويلهُ وْقٍت حتَّى أتى عمرهُ ْبنهُ اخلطَّ
هِلْم  َوْيَفةهُ وهَو تصغرٌي للكوفِة وتشبيٌه حِلِْمَص بـها لكثرِة َشْكوى أْهِلها ِمْن عامَّ ْدَعى الكهُ نزَل بِحْمَص - وكانْت تهُ
ْم أمرَيكْم؟ فشَكـْوههُ  الِم عليِه، فقـاَل:كيَف وجدتهُ ها للسَّ الِتْم كام كاَن َيْفَعلهُ أهلهُ الكوفِة - فلامَّ نزَل بـها َلِقَيههُ َأهلهُ ووهُ
َ أال  : فجَمْعتهُ بيَنههُ وبيَنهْم، ودَعْوتهُ اللَّ إليِه وذكروا أربًعا ِمْن أفعالِِه، كلُّ واحٍد منها أعظمهُ ِمَن اآلَخِر. قاَل عمرهُ
هْم، قلتهُ ما َتْشكوَن ِمْن أمرِيكْم؟ قالوا:  َقِة بِه.فلامَّ َأْصَبحوا ِعْندي هْم وَأمريهُ يَِّب ظنِّي فيِه ؛فقْد كنتهُ عظيَم الثِّ خيهُ
ِ إينِّ كنتهُ َأْكَرههُ  ؟ فسكَت قلياًل، ثمَّ قـاَل: واللَّ : وما تقولهُ يف ذلَك يا سعيدهُ ، فقلتهُ جهُ إلينا حتَّى يتعاىل النَّهارهُ رهُ ال خَيْ

، فإنَّههُ ليَس ألهيل خاِدٌم، فأقومهُ يف كلِّ صباٍح فأعِجنهُ هلْم عجيَنهْم، ثمَّ َأتريَّثهُ  دَّ منههُ أْن أقـوَل ذلَك، أما وإنَّههُ ال بهُ



87

: فقلتهُ هلْم: وما َتْشكوَن منههُ أيًضا؟ قالوا:  أهُ وأخرجهُ للنَّاِس.قاَل عمرهُ ههُ هلْم، ثمَّ أتوضَّ َتِمَر، ثمَّ أخبِزهُ قلياًل حتَّى خَيْ
ْعِلَن هذا أيًضا، فأنا قْد  ِ كنتهُ َأْكَرههُ َأْن أهُ ؟ قاَل: إينِّ واللَّ : وما تقولهُ يف ذلَك يا سعيدهُ إنَّههُ ال جييبهُ أَحًدا بَِلْيٍل. قلتهُ
: هِر،قلتهُ : وما َتْشكوَن منههُ أيًضا؟ قالوا: إنَّههُ ال خيرجهُ إلينا يوًما يف الشَّ . قلتهُ ِ عزَّ وجلَّ يَل للَّ ْم واللَّ جعلتهُ النَّهاَر هَلهُ
ًة  هِر َمرَّ ها يف الشَّ ،فأنا أغِسلهُ ؟ قاَل: ليَس يل خادٌم يا أمرَي املؤمننَي، وليَس ِعْندي ثِياٌب غريهُ الَّتي عيلَّ وما هذا يا سعيدهُ
ههُ ِمْن حنٍي إىل  : وما تشكوَن منههُ أيًضا؟ قالوا: تهُصيبهُ ، ثمَّ أخرجهُ إليِهْم يف آخِر النَّهاِر. ثمَّ قلتهُ ها حتَّى جَتِفَّ وأنَتِظرهُ
ٌك،  رْشِ َبْيِب ْبِن َعِديٍّ وأنا مهُ ؟! فقاَل: َشِهدتهُ َمرصَع خهُ ِلِسِه، فقلتهُ وما هذا يا سعيدهُ ْن يف جَمْ آخَر َغْشَيٌة فيغيبهُ َعمَّ
ِ ما أهُِحبُّ أْن أكوَن آمًنا يف  : واللَّ ٌد مكاَنَك؟ فيقولهُ ِبُّ أْن يكوَن حممَّ ؟ َأحتهُ عهُ َجَسَدههُ وهَي تقولهُ َقطِّ ورأيَت قريًشا تهُ
ِ ما ذكرتهُ ذلَك اليـوَم وكيَف أينِّ تركتهُ نهُْصـَرَتههُ إالَّ َظَنْنـتهُ  ههُ َشْوَكٌة… وإينِّ واللَّ وكهُ ًدا َتشهُ أهيل ووَلدي، وَأنَّ حممَّ

. َ ال َيْغِفرهُ يل… وَأصابتني تلَك الَغْشَيةهُ أنَّ اللَّ
يِّْب ظنِّي بِه. ثمَّ بعَث لههُ بألِف ديناٍر ليستعنَي ِبا عىل حاجتِِه. فلامَّ  َ ِ الَّذي مَلْ خيهُ : احلمدهُ للَّ  عنَد ذلَك قاَل عمرهُ
ِ الَّذي أغنانا عْن ِخْدَمتَِك، اِْشرِت لنا مؤَنًة واستأِجْر لنا خاِدًما، فقاَل هلا: وهْل  : احلمدهُ للَّ ههُ قالْت لههُ ها زوجتهُ ـْ رأت
ها إىل من يأتينا بـها،ونحنهُ أْحَوجهُ ما نكونهُ إِليها. قالْت:  َلِك فيام هَو خرٌي ِمْن ذلَك؟ قالْت وما ذاَك؟ قاَل: ندَفعهُ
ِزيَت خرًيا. فام غادَر جمِلَسههُ الَّذي هَو فيِه حتَّى َجَعَل  َ قرًضا حسًنا. قالْت نعْم، وجهُ ها اللَّ ْقِرضهُ وما ذاَك؟! قاَل: نهُ
ٍر، وقاَل لواحٍد ِمْن أْهِلِه: اِنطِلْق بـها إىل أرَمَلِة فالٍن، وإىل أيتاِم فالٍن وإىل مساكنِي آِل فالٍن وإىل  َ نانرَي يف رصهُ الدَّ

ْعِوِزي آِل فالٍن. مهُ
، فقْد كاَن ِمَن الَّذيَن يهُؤثِروَن عىل أنفِسهْم ولْو كان بـهْم خصاصٌة. َمحيِّ هُ َعْن سعيِد ْبِن عامٍر اجْلهُ ريَض اللَّ
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

االستيعاُب القرائيُّ

اليِة : ( أجيبهُ شفهّيًا َعِن األسئلِة التَّ َمِحيِّ حايبِّ )سعيِد ْبِن عامٍر اجْلهُ اًل - بعَد قراء ِة سريِة الصَّ أوَّ
؟ َبْيِب ْبِن َعِديٍّ ْت قريٌش عىل قتِل خهُ 1 ـ  مِلَ أرصَّ

ريٍش قبَل مرصِعِه؟ َبْيٌب ِمْن قهُ 2 ـ  ما الَّذي طلَبههُ خهُ
ِ ]؟ َمِحيِّ عنَد خليفَتْي رسوِل اللَّ 3 ـ  ما مكانةهُ سعيِد ْبِن عامٍر اجْلهُ

َوْيَفِة؟ يت مِحْصهُ بِـ الكهُ 4 ـ  مِلَ سمِّ
مثِّلهُ عىل إيثاِر سعيِد ْبِن عامٍر، َو أذكرهُ اآليَة الَّتي تنطبقهُ عليِه؟ 5 ـ  أهُ

: َمِحيِّ ِة سعيِد ْبِن عامٍر اجْلهُ اليَة حسَبام ورَدْت يف قصَّ مهُ األحداَث التَّ رقِّ ثانًيا - أهُ

حيحَة ممَّا ييل : ثالًثا- َأختارهُ اإلجابَة الصَّ

َص.  َمِحيِّ عىل مِحْ واليةهُ سعيِد بِن عامٍر اجْلهُ
َمِحيِّ براءَتههُ ِمْن أوثاِن قريٍش وأصناِمها. إعالنهُ سعيِد بِن عامٍر اجْلهُ

ِ ] بعَد إسالِمِه. لزومهُ سعيِد بِن عامٍر رسوَل اللَّ
اِم ِمْن أمرِيِهْم. شكوى أهِل الشَّ

ةهُ احلياةهُ احلقَّ

ِ حتَّى املوِت. عقيدٌة وجهاٌد يف سبيِل اللَّ
تكاثٌر يف األوالِد وَتَباٍه باألمواِل.

تلبيٌة لَِرَغباِت النَّفِس وشهواِت اجلسِد.

<
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َص عطاَء أمرِي املؤمننَي ؛ رفَض وايل مِحْ

ألنَّههُ كاَن ثرّيًا ِمْن أثريائِها.
لقناعتِِه بأنَّ عطاَءههُ ِمْن بيِت ماِل املسلمنَي يزيدهُ َعْن حاجتِِه.

 . ألنَّههُ كاَن يهُظِهرهُ للخليفِة عفاَفههُ وزهَدههُ

<

رابًعا- أهُكِملهُ ما ييل :
، وهَي: ها ِمْن َقْبلهُ ْن يعَلمهُ َبْيِب ْبِن َعِديٍّ أموًرا مَلْ يكهُ َم سعيدهُ ْبنهُ عامٍر ِمْن خهُ > تعلَّ

اسَخ يفعلهُ األعاجيَب ويصنعهُ املعجزاِت. ✕ أنَّ اإليامَن الرَّ

 ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْم سعيَد ْبَن عامٍر أربًعا مْن أفعالِِه ، مْنها: َص َوالَيههُ > شكا أهايل مِحْ

. ✕ عدمهُ خروِجِه إليِهْم حتَّى يتعاىل النَّهارهُ

 ✕  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيحِة فيام ييل : خامًسا- َأضعهُ إِشارَة )✕( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

ْفِسَد آخريت بسبِب  نيا، لِتهُ َمِحيِّ لزوِجِه : دَخَلْت عيلَّ الدُّ قاَل سعيدهُ ْبنهُ عامٍر اجْلهُ

كثرِة األوالِد.

كثرِة أموالِه.

اِب ألَف ديناٍر إليِه. مَر ْبِن اخلطَّ إرساِل عهُ

<
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ِ ] يستمعاِن لنهُصِح سعيِد ْبِن عامٍر ووْعِظِه وذلَك؛ كاَن خليفتا رسوِل اللَّ

لتقواههُ وصدِقِه.

. اههُ ِ ] إيَّ إلكراِم رسوِل اللَّ

َلـَمَنَعتِِه يف قوِمِه.

<

َص يعودهُ إىل اِب يف الواليِة عىل مِحْ اِستجابةهُ سعيِد ْبِن عامٍر ألمِر عمَر ْبِن اخلطَّ

خوِفِه ِمَن الفْتنِة. 

       حرِصِه عىل املسلمنَي.

رغبتِِه يف مؤازرِة اخلليفِة.

<

مواقُف وشخصيَّاٌت

ِة قائِلها؟ 1 ـ  َمْن قائلهُ العباراِت التاليِة؟ وما َداللتهُها عىل شخصيَّ

.» ِ َشى النَّاَس يف اللَّ َ يف النَّاِس، وال َتْ ، أوصيَك أْن تشى اللَّ > » ياعمرهُ
: سعيدهُ ْبنهُ عامٍر.    القائـلهُ

. ههُ وتقواههُ : صدقهُ اللةهُ    الدَّ
نموذٌج

ْم َعنِّي« ْيتهُ نهُقي ثمَّ تلَّ ْم هذا األمَر يف عهُ ْم، وضْعـتهُ كهُ »َوحْيَ

القــــائلهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللـــةهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ

<
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حايبِّ اجلليِل سعيِد ْبِن عامٍر موقًفا َيْظهرهُ فيِه كلٌّ ممَّا ييل: دهُ ِمْن قراءِة سرَيِة الصَّ 2 ـ أهُحدِّ

نيا> خوفهُ سعيِد ْبِن عامٍر ِمِن افتتانِِه بالدُّ

وجِة زوَجها .> طاعةهُ الزَّ

  ✕      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✕      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليِة : 3 ـ أهُعَلّلهُ كلَّ موقٍف مَن املواقِف التَّ

الَة قبَل مرصِعِه. َبْيٍب الصَّ > عدَم إطالِة خهُ
ارهُ قريٍش ذلَك جزًعا ِمَن امْلَْوِت. نَّ كفَّ : حتَّى ال يظهُ ةهُ ✕ الِعلَّ

نموذٌج

ًدا يهُوَخزهُ بَشْوَكٍة« ِ ما أحبُّ أْن أكوَن آمًنا واِدًعا يف أهيل وولِدي ، وأنَّ حممَّ »واللَّ

القــــائلهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللـــةهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ

<

هِر> َص يومًا يف الشَّ عدَم خروِج سعيٍد ألهايل مِحْ

ةهُ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ✕    الِعـلَّ

 إصابَة سعيِد بِْن عامٍر بالَغْشيِة ِمْن حنٍي آلخَر.>

ةهُ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ✕    الِعـلَّ
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غُة والتَّذوُق اللُّ

اًل- َأذكرهُ الَعالقَة بنَي كلِّ لفَظنْيِ ممَّا ييل، باإلفادِة ِمَن النَّموذِج: أوَّ

نموذٌج
.  ِترُّ ، ترتفعهُ                     :                     َتَضادٌّ

ٌف. أصناٌم وأوثاٌن                   :                     ترادهُ
نازلٌة ، نازفٌة                      :                     َتشابٌه يف احلروِف )ِجناٌس(.

> آثاٌم وأوزاٌر                 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌت وَغَمراٌت      : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ > مسَّ
> َخصاصٌة ورصاصٌة   : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَة باألمحِر بمعناها فيام ييل : ثانًيا - َأربِطهُ الكِلمَة امللوَّ

. َمَثَل العابدهُ بنَي يدْي موالههُ

امِء. َمَثَل القمرهُ َعْن مكانِِه يف السَّ

عيِف مْثاًل. امِلهُ بالضَّ َمَثَل الظَّ

َمَثَل عيلٌّ زيًدا.

خاَض الفرسهُ املاَء.

خاَض اجلنديُّ َغَمراِت املعركِة.

يِف. خاَض املؤمنهُ بالسَّ

. خاَض زيٌد يف احلديِثِ

َل نكَّ

صاَر ِمثَلههُ

اِنتصَب

زاَل

اِقتحَم

دخَل

أكثَر

َك حرَّ
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< »[ ِ »ظلَّ سيًفا مسلواًل يف أيدي خليَفَتْي رسوِل اللَّ

:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ✕    اإلحياءهُ

»يزاحمهُ النَّاَس باملناِكِب«>

:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ✕    اإلحياءهُ

<
نهُقي« ْم هذا األمَر يف عهُ »وضعتهُ

:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ✕    اإلحياءهُ

فرِد كلِّ مجٍع ممَّا ييل عىل ِغراِر املثاِل: رابًعا - أمألهُ الفراَغ بِمهُ

اليةهُ : ثالًثا - َأِصفهُ ماتوحيِه إيلَّ التَّعبرياتهُ التَّ

نموذٌج
  .»ِ >  »خلَع أصناَمها وأوثاَنا ودخَل يف ديِن اللَّ

َلعهُ ِمَن اجلسِم ْ ا ثوٌب متَِّسٌخ خيهُ ✕  اإلحياءهُ : أتيَّلهُ أنَّ األصناَم واألوثاَن وكأنَّ

 ويهُرمى بعيًدا.

بيانهُ موعهُاملناِكبهُالصِّ شَهواٌتَرَغباٌتأصناٌمأوزاٌراجْلهُ

بـيُّ الصَّ
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ها.  اليَة حَسب اجلدوِل، َوَأضبِطهُ خامًسا - أهُصنِّفهُ األفعاَل التَّ
بوا ، دعْوتهُ ، فسكَت ، ظِفروا وه ، وصَلْت، خَرجوا ، َأِقْم ، اْكتهُ لهُ اقتهُ

ها. سادًسا - َأَضعهُ األلَِف الفارقَة آخَر الكلامِت الَّتي تلزمهُ
و    ( إىل ِمنَطقِة التَّنعيِم. أهلهُ مكَة )َخَرجهُ

ريٍش«. َنْيِه وهَو )يدعو    ( عىل قهُ ذهُ »ويسمعهُ رننَي صوتِِه يف أهُ
ْم يف بدٍر«. » )ليثأرو    ( لِقلتاههُ

ْم«. » )اكتبو    ( يل أسامَء فقرائِكهُ
ْخرى«. »فيقطعوَن ِمَن َجَسِدِه القطعَة )تِْلو( األهُ

النَّشاُط املصاحُب٭

ِة، سأستشهدهُ بآيٍة تتَّفقهُ وكلَّ عبارٍة ممَّا ييل مع  1ـ   اِستوحى الكاتبهُ بعَض تعبرياتِِه ِمَن النُّصوِص القرآنيَّ
بياِن موقِعها ِمَن القرآِن الكريِم٭ :

وِر الَّتي وردْت فيها، أو  د عبدالباقي ( يف استخراِج اآلياِت وأرقا ِمها والسُّ ِفِه ) حممَّ ٭ يستفاُد ِمَن املعجِم املفهرِس أللفاِظ القرآِن الكريِم ملؤلِّ
من قرص مدمج )CD( للقرآن الكريم.

»أِقْم وجهَك«

✕  قال تعاىل :

 اآلية رقم )ـــــــــــــــــــ( مْن سورة )ـــــــــــــــــــ(

ٌة أفعاٌل مبنيَّ
مِّ عىل الضَّ

أفعاٌل مبنيٌَّة
كوِن عىل السُّ

أفعاٌل مبنيٌَّة
عىل الفتِح

أفعاٌل مبنيٌَّة
وِن عىل حذِف النُّ
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َ قرًضا حسًنا« ها اللَّ »نهُقرضهُ

✕  قال تعاىل :

 اآلية رقم )ـــــــــــــــــــ( مْن سورة )ـــــــــــــــــــ(
ريٌش  خَلِّصهُ كيَف َظِفَرْت قهُ د خالد ( وأهُ ِفِه ) خالد حممَّ سوِل ( ملؤلِّ 2 ـ  أعودهُ إىل كتاِب ) رجاٌل حوَل الرَّ

َبْيِب ْبِن َعِديٍّ :  بِخهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّعبرُي الكتايبُّ ٭

َبْيِب ْبِن َعِديٍّ بعَد إسالِمِه، وخرَج اآلالفهُ ملشاهدِة  َة َقْتَل خهُ ريٍش يف مكَّ َر زعامءهُ قهُ قرَّ
يزاحَم  أْن  تِِه  وَّ تهُ بفهُ استطاَع  الَّذي  عامٍر  ْبنهُ  منهْم سعيدهُ  وكاَن  قتِلِه،  واملشاركِة يف  َصْلبِِه 
ِ دعاًء حاّرًا  َبْيًبا يصيلِّ باطمئناٍن بعَد طلِب اإلذِن لذلَك، ويرفعهُ إىل اللَّ اجلموَع، فرأى خهُ

. بأْن يقيِضَ عىل املرشكنَي، ثمَّ َأْسَلَم روَحههُ

َبْيِب ْبِن َعِديٍّ التَّلخيصهُتلخيصهُ مشهِد َقْتِل خهُ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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أعلَمهُ أنَّ

ابِق،  بنَي التَّلخيِص السَّ َمِحيِّ وهُ ِة سعيِد ْبِن عامٍر اجْلهُ َبْيِب ْبِن َعِديٍّ يف قصَّ > أهُوازنهُ بنَي ما ورَد ِمْن َقْتِل خهُ
 : ثمَّ أهُجيبهُ

ِة ؟ 1 ـ  هِل استوعَب التَّلخيصهُ الفكرَة الواردَة يف القصَّ
ِة ؟ ا الواردةهُ يف القصَّ 2 ـ  هِل استهُخِدمِت العباراتهُ ذاتهُ

ها ؟ 3 ـ  ما اجلزئيَّاتهُ الَّتي تمَّ حذفهُ

ـِص نفِسِه،  التَّلخيَص هَو كتابةهُ املقروِء بطريقٍة خمترصٍة وبأسلوِب امللخِّ  <
ِة،  ئيسِة يف القصَّ ئيسِة للموضوِع أِو األحداِث الرَّ ِمْن غرِي أيِّ إخالٍل باألفكاِر الرَّ

ِة. ِب التَّفصيالِت أْو ذكِر احلواِر يف القصَّ مَع جتنُّ

َص يف خسِة أسطٍر: َة سعيِد ْبِن عامٍر مَع أهِل مِحْ َلـّخصهُ قصَّ > أهُ

 ✕    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُس  الـدَّ
الثاين

زوٍم املْرموقنَي، وجواٌد ِمْن أْجواِد الَعَرِب  ٌد ِمْن ساداِت خَمْ ا أبوها فسيِّ مُّ َسَلَمَة؟! أمَّ مُّ َسَلَمَة، وما أْدراَك ما أهُ أهُ
ْحَبتِِه.  دهُ إذا َقَصَدْت مناِزَلههُ أْو ساَرْت يف صهُ ْكباَن كاَنْت ال َتَتَزوَّ اِكِب؛ ألنَّ الرُّ : زادهُ الرَّ قالهُ لههُ املْعدوديَن، حتَّى إنَّههُ كاَن يهُ
يقهُ وَنَفٌر  دِّ ابقنَي إىل اإلسالِم؛ إْذ مَلْ يهُسِلم َقْبَلههُ إالَّ أبو بكٍر الصِّ ِ ْبنهُ عبِداألَسِد أحدهُ الَعرَشِة السَّ اللَّ ها فعبدهُ ا زوجهُ وأمَّ

. ْنَيةهُ مِّ َسَلَمَة ثمَّ َغَلَبْت َعليها الكهُ َيْت بأهُ نِّ ها فِهنٌد، لِكنَّها كهُ ا اسمهُ غهُ أصابَع اليديِن عدًدا، وأمَّ قليٌل ال َيْبلهُ
مِّ  ابقاِت إىل اإلسالِم أيًضا.وما إْن شاَع نبأهُ إسالِم أهُ أسلمْت أمُّ َسَلَمَة مَع َزْوِجها فكاَنْت هي األْخرى ِمَن السَّ
الَب فلم  مَّ الصِّ َزْلِزلهُ الصُّ يهُ بُّ عليِهام ِمن َنكاهِلا ما  َسَلَمَة وزوِجها حتَّى هاَجْت قريٌش وماَجْت، َوجعَلْت َتصهُ
َبَشِة كانا يف طليعِة  سولهُ ] ألصحابِِه باهلِْجَرِة إىل احْلَ دا. وملَّا اشتدَّ عليِهام األذى وأِذَن الرَّ فا ومَلْ َيِنا ومل َيرَتدَّ َيْضعهُ

املهاجريَن. 
اِمَخ، وَنَسَبها العريَق،  ها الشَّ َة بيَتها الباِذَخ،وِعزَّ َفْت وراَء ها يف مكَّ ْرَبِة وخلَّ ها إىل دياِر الغهُ َمَضْت أمُّ َسَلَمَة وزوجهُ
ها ِمْن مِحاَيِة النَّجاِشِّ  ْغِم ممَّا َلِقَيْتههُ أمُّ َسَلَمَة وصحبهُ ًة لههُ يف َجْنِب َمْرضاتِِه.وعىل الرَّ ْسَتِقلَّ ِ، مهُ ههُ عنَد اللَّ َتِسَبًة ذلَك كلَّ ْ حمهُ
ِ ] َمْصَدِر اهْلهُدى َيْفري  َة مهبِِط الَوْحِي، واحلننيهُ إىل رسوِل اللَّ ْوقهُ إىل مكَّ ِة َوْجَهههُ - فقْد كاَن الشَّ هُ يف اجلنَّ َ اللَّ - َنرضَّ

َكبَِدها وَكبَِد زوِجها َفْرًيا. 
َزَة  هْم، وأنَّ إسالَم مَحْ ــَر َعَددهُ َة قْد َكثهُ ثمَّ تتاَبَعِت األخبارهُ عىل املهاجريَن إىل َأْرِض احلَبَشِة بأنَّ املسلمنَي يف مكَّ
ْم عىل  ْم، َفَعَزَم فريٌق منههُ اِب قْد َشدَّ ِمْن َأْزِرهْم، وَكفَّ شيًئا ِمْن أذى قريٍش عنههُ َمَر ْبِن اخلطَّ ِلِب، وعهُ ْبِن عبِداملطَّ

ها يف طليعِة العائديَن. ، فكاَنْت َأمُّ َسَلَمَة وزوجهُ ، ويدعوهمهُ احلننيهُ وقهُ َة، حَيْدوهمهُ الشَّ الَعْوَدِة إىل مكَّ
باَلًغا فيِه، وَأنَّ الوْثَبَة الَّتي َوَثَبها املسلموَن َبْعَد  ِمَي إِليهْم ِمْن أخباٍر كاَن مهُ عاَن ما اْكَتَشَف العائدوَن َأنَّ ما نهُ لِكْن رَسْ
ْم  كوَن يف َتْعذيِب املسلمنَي وتْرويِعِهْم، وَأذاقوههُ وبَِلْت ِمْن قريٍش ِبجمٍة أكرَب. فافَتنَّ امْلهُرْشِ إِسالِم محزَة وعمَر، قد قهُ
مُّ َسَلَمَة  سولهُ ] أَلْصحـابِـِه بالـِهْجَرِة إىل املـدينِة، َفَعَزَمْت أهُ . عنَد ذلَك أِذَن الرَّ ِمْن َبأِسِهْم ما ال َعْهَد هلْم بِِه ِمْن َقْبلهُ
ًصا ِمْن أذى قريٍش. َلِكنَّ ِهْجَرَة أمِّ َسَلَمَة وزوِجها مَلْ تكْن  لُّ َل املهاجريَن ِفراًرا بدينِِهام وَتَ ها عىل أْن يكونا أوَّ وزوجهُ
َفْت وراَء ها مأساًة تـهونهُ دوَنا كلُّ َمْأساٍة. َفْلَنرْتِك الكالَم  ًة َخلَّ رَّ ًة مهُ يَِّل هلام، وإنَّام كاَنْت َشاقَّ ًة كام خهُ َ َيسَّ َسْهَلًة مهُ
. قالْت أمُّ َسَلَمَة: لـامَّ  ها هلا أَدقُّ وأْبَلغهُ ، وَتْصويرهُ ها بـها َأشدُّ وَأعَمقهُ َة مْأساِتا؛ فشعورهُ ِوَي لنا ِقصَّ مِّ َسَلَمَة لرَِتْ ألهُ

أيِّمهُ الَعَرِب  )أمُّ َسَلَمَة( 
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َلني عليِه، وجعَل ِطْفَلنا َسَلَمَة يف ِحْجِري، ومىض يقودهُ  َعَزَم أبو َسَلَمَة عىل اخلروِج إىل املديَنِة َأَعدَّ يل بعرًيا، ثمَّ مَحَ
بِنا البعرَي وهَو ال َيْلوي عىل شٍء. 

ْوا لنا،وقالوا أليب َسَلَمَة: إْن كنَت قْد غلْبَتنا  َة رآنا ِرجاٌل ِمْن َقْومي بني خمزوٍم َفَتَصدَّ وقبَل أْن َنْفِصَل َعْن مكَّ
ها ِمنَّا وتسريهُ بـها يف الباِلِد؟! ثمَّ َوَثبوا عليِه،  ذهُ َك تأخهُ كهُ نا، فعالَم َنرْتهُ عىل نفِسَك، فام بالهُ اْمَرَأتَِك هذه؟! وهَي بْنتهُ
واْنَتَزعوين منههُ اْنتِزاًعا. وما إِْن رآهْم قومهُ زوجي بنو َعْبِداأَلَسِد يأخذوَنني أنا وِطْفيل، َحتَّى َغِضبـوا َأَشدَّ الَغَضِب، 
نا ونحنهُ أوىل بِه. ثمَّ  ْم بعَد أْن اْنتزْعتهُموها ِمْن صاِحبِنا اْنتِزاًعا،فهَو اْبنهُ كهُ الَوَلَد ِعْنَد صاِحَبتِكهُ ِ ال َنرْتهُ وقالـوا: ال واللَّ

 . َطِفقوا يتجاَذبوَن ِطْفيل َسَلَمَة بْيَنهْم عىل َمْشَهٍد منِّي حتَّى َخَلعوا َيـَدههُ وأَخـذوههُ
َه إىل املدينِة ِفراًرا بِدينِِه وَنْفِسِه،وولدي اْخَتطَفههُ  َ ْمِل وحيدًة فريدًة: فزوجي اجتَّ َقَة الشَّ زَّ ظاٍت َوَجْدتهُ َنْفيس ممهُ ويف حَلَ
َق َبْيني  رِّ ا أنا فقِد اسَتْوىل عيلَّ َقْومي بنو خمزوٍم، وجعلوين ِعْنَدهْم، ففهُ اًم َمِهيًضا، أمَّ طَّ َ بنو عبِداألَسِد ِمْن َبنْيِ َيَديَّ حمهُ
لَّ َغداٍة إىل األْبَطِح، فأْجِلسهُ يف املكاِن الَّذي  جهُ كهُ ْنذهُ ذلَك اليوِم َجَعْلتهُ أخرهُ وبنَي زوجي وبنْيَ اْبني يف ساَعٍة. ومهُ
يَِّم عيلَّ  َ َشِهَد مْأسايت، وأستعيدهُ صورَة اللَّحظاِت الَّتي حيَل فيها بيني وبنَي ولدي وَزْوجي، وَأَظلُّ أْبكي حتَّى خيهُ
ني وقاَل لِبني قومي: ي َفَرقَّ حلايل وَرمِحَ ٌل ِمْن بني َعمِّ .وبقيتهُ عىل ذلَك سنًة أْو قريًبا ِمْن سنٍة إىل َأْن َمرَّ يب َرجهُ يلهُ اللَّ
ْم  ْم وَيْسَتِدرُّ َعْطَفههُ ْم بيَنها وبنَي َزوِجها وبنَي ولِدها. وما زاَل ِبْم َيْسَتلنيهُ قلوَبهُ ْقتهُ ْطِلقوَن هذه املسكينَة !! َفرَّ أال تهُ
َك ولدي وِفْلذَة َكبِدي يف  حتَّى قالوا يل: احِلقي بزوِجـِك إْن ِشْئِت. َولِكْن كيَف يل َأْن َأحْلَق بَِزوِجي يف املدينِة وأترهُ
غريهُ  ٌة وأنا يف داِر اهلِْجَرِة وولدي الصَّ َدَأ يل َلْوَعٌة أو َتْرقَأ لَِعيني َعرْبَ َة ِعنَد بني عبِد األَسِد؟! كيَف يمكنهُ َأْن َتْ مكَّ
موا  ْم حِلايل، وكلَّ ْت قلوبهُ َة ال أْعِرفهُ عنههُ شيًئا؟ !! ورأى بعضهُ النَّاِس ما أهُعالِجهُ ِمْن َأحْزاين وَأْشجاين َفَرقَّ يف مكَّ

وا يل َوَلدي َسَلَمَة. بني عبِد األَسِد يف َشأين واْسَتْعطفوهْم عيلَّ َفَردُّ
َث ما ليس باحْلِْسباِن َفيعوَقني  ـدهُ ؛ فقَد كنتهُ أخشى َأْن حَيْ ـَة حتَّى أِجَد َمْن أساِفرهُ مَعههُ مَلْ أشْأ َأْن َأتريََّث يف مكَّ
َهًة  َتَوجِّ َعِن اللَّحـاِق بَِزوجي عائٌِق، لذلَك بـادرتهُ فأْعـَدْدتهُ َبعـريي، ووَضْعتهُ ولدي يف ِحْجري، وَخَرْجتهُ مهُ
ْثامَن ْبَن طلحَة فقاَل: إىل  ْنعيَم حتَّى َلِقيتهُ عهُ ِ. وما إْن َبَلْغتهُ التَّ نحو املدينِة أريدهُ َزْوجي، وما َمعَي َأَحٌد ِمْن َخْلِق اللَّ
َنيِّي  هُ ثمَّ بهُ ِ إال اللَّ : ال واللَّ :أهُريدهُ َزوجي يف املدينِة،.قاَل :َأَو ما َمَعَك َأحٌد؟! قلتهُ اِكِب؟! فقلتهُ أيَن يابِْنَت زاِد الرَّ
َصِحْبتهُ  ما   ِ غي املدينَة، ثمَّ أخَذ بِخطاِم بعريي واْنَطَلَق َيْوي يب…فواللَّ ِك أبًدا حتَّى َتْبلهُ كهُ ِ ال َأْترهُ هذا. قاَل: واللَّ
نيخهُ بعريي، ثمَّ َيْسَتْأِخرهُ عنِّي، حتَّى  رجاًل ِمَن الَعَرِب َقطُّ أكرَم ِمْنههُ وال أْشَف : كاَن إذا َبَلـَغ منـزاًل ِمَن املناِزِل يهُ
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ى َعنِّي  َده فيها … ثمَّ َيَتَنحَّ ، واْقَتاَدههُ إىل َشَجَرٍة وقيَّ إذا َنَزلتهُ َعْن ظْهِرِه واْسَتَوْيتهُ عىل األرِض دنا إليِه وَحطَّ َعْنههُ َرْحَلههُ
 : ، ثمَّ َيْسَتْأِخرهُ َعنِّي ويقولهُ مههُ إيلَّ ، وَقدَّ ههُ واحهُ قاَم إىل بعريي فأَعدَّ ها. فإذا حاَن الرَّ إىل َشَجَرٍة أهُْخرى َفيْضَطجعهُ يف ِظلِّ
.وما زاَل يْصَنعهُ يب مثَل ذلَك كلَّ يوٍم حتَّى َبَلْغنا  ، واْسَتَوْيتهُ عىل البعرِي، َأتى فأَخَذ بِِخطاِمِه وقاَدههُ اِرَكبي، فإذا َرِكْبتهُ
َف  ِ، ثمَّ اْنرَصَ ليها عىل َبَرَكِة اللَّ ِك يف هذِه القريِة، فاْدخهُ باَء لبني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف قاَل: زوجهُ املدينَة، فلامَّ َنَظَر إىل قريٍة بقهُ

َة.  راِجًعا إىل مكَّ
مِّ َسَلَمَة بَِزْوِجها، وَسِعَد أبو َسَلَمَة بصاِحَبتِِه ووَلِدِه  ْت عنْيهُ أهُ تيتهُ بعَد طوِل اْفرِتاٍق، وَقرَّ ْملهُ الشَّ اجَتَمَع الشَّ
ها أبو َسَلَمَة ويعودهُ منها َمَع املسلمنَي، وقِد  . فهذِه َبْدٌر َيْشَهدهُ َطِفَقِت األْحداثهُ مَتْيض رِساًعا َكَلْمِح الَبرَصِ … ثمَّ 
جهُ منها  ههُ خيـرهُ ، لكنَّ ْبيل فيها أحسَن البالِء وأْكَرَمـههُ ٌد، خيوضهُ ِغامَرها َبْعَد َبْدٍر، ويهُ ًرا. وهذِه أهُحهُ َؤزَّ ا مهُ اْنَترَصوا َنرْصً
مَّ عىل َفساٍد فام َلبَِث أِن  رَح كاَن قْد رهُ ههُ قِد اْنَدَمَل،لِكنَّ الـجهُ ههُ حتَّى بدا لههُ أنَّ ْرًحا بليًغا،فام زاَل يعاجِلهُ ِرَح جهُ وقْد جهُ
 ِ مَّ َسَلَمَة، سمعتهُ رسوَل اللَّ عاَلجهُ ِمْن َجْرِحِه قاَل لِزوِجِه:يا أهُ اْنَتكَأ وَأْلَزَم أبا َسَلَمَة الِفراَش، وفيام كاَن أبو َسَلَمَة يهُ
مَّ َأْخِلْفني  ههُ مَّ عنَدَك اْحَتَسْبتهُ مصيبتي هذِه، اللَّ ههُ : اللَّ ِجعهُ ِعنَد ذلَك ويقولهُ : ال يصيبهُ أحًدا مصيبٌة، َفيْسرَتْ ] يقولهُ

هُ. ا ِمنها، إال أْعطاههُ اللَّ َخرْيً
، فـلْم َيَكْد ينَتهي ِمْن زيارتِِه  ِ ] لَِيعوَدههُ اًما، ويف ذاِت َصباٍح جاَء ههُ رسولهُ اللَّ ظلَّ أبو َسَلَمَة عىل ِفراِش َمَرِضِه أيَّ
يفَتنِي َعْينْي صاحبِِه. وَرَفَع َطْرَفههُ إىل  وجياوزهُ باَب داِرِه، حتَّى فارَق أبو َسَلَمَة احلياَة،فأْغمَض النَّـبيُّ ] بَِيديِه الرشَّ
ْفههُ يف َعِقبِِه يف الغابِرين، واْغِفْر لنا ولههُ ياربَّ  بنَي، واخلهُ مَّ اْغِفْر أليب َسَلَمَة، واْرَفْع َدَرَجَتههُ يف املقرَّ ههُ امِء وقاَل: - اللَّ السَّ
] فقالْت:   ِ َرْت ما َرواههُ هلا أبو َسَلَمَة َعْن رسوِل اللَّ مُّ َسَلَمَة َفَتَذكَّ ا أهُ ْر لههُ فيِه. أمَّ العاملنَي، وأفِسح لههُ يف َقرْبِِه، ونوِّ
ا كـانْت  مَّ َأْخِلْفني فيها خرًيا منها؛ ألنَّ ههُ ها َأْن تقوَل: اللَّ مَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسبهُ مصيبتي هذِه. لِكنَّها مل تِطْب َنفسهُ ههُ اللَّ

عاَء. ا ِمْن أيب َسَلَمَة؟! لِكنَّها ما لبَِثْت َأْن َأمَتَِّت الدُّ ، وَمْن َعسـاههُ َأْن يكوَن َخرْيً تتساءلهُ
، وأطلقوا عليها اسَم )َأيِّمهُ العرِب(. إْذ مَلْ  َزنوا مِلهُصاِب َأَحٍد ِمن َقْبلهُ مِّ َسَلَمَة كام مل حَيْ حِزَن املسلموَن مِلهُصاِب أهُ

ْغِب الَقطا. ْن هلا يف املدينِة أحٌد ِمْن ذويا غريهُ ِصْبَيٍة صغاٍر كزهُ َيكهُ
َم  مِّ َسَلَمَة عليهْم، فام كاَدْت َتْنَتهي ِمْن ِحداِدها عىل أيب َسَلَمَة حتَّى تقدَّ َشَعَر املهاجروَن واألْنصارهُ مًعا بَِحقِّ أهُ
ت  تههُ كام ردَّ اِب فردَّ َم منها عمرهُ ْبنهُ اخلطَّ ها لَِنْفِسِه فأَبْت أْن تستجيَب لِطلبِه، ثمَّ تقدَّ يقهُ خيطبهُ دِّ منها أبو بكٍر الصِّ
ِة فأخـافهُ  ِ، إنَّ يِفَّ ِخالاًل ثالًثا: فأنا امرأٌة شديدةهُ الَغرْيَ : يا رسوَل اللَّ ِ ] فقالْت لههُ َم منها رسولهُ اللَّ ، ثمَّ َتَقدَّ صاِحَبههُ
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ا ما َذَكْرِت  ، وأنا امَرَأٌة ذاتهُ ِعياٍل. فقاَل : أمَّ نِّ هُ بِه، وأنا امرأٌة قد َدَخْلتهُ يف السِّ َبني اللَّ َعذِّ َك َفيهُ ْغِضبهُ َأن َتَرى ِمنِّي َشْيًئا يهُ
ا ما َذَكْرِت  نِّ فقْد أصابني مثلهُ الَّذي أصاَبِك. أمَّ ا ما َذَكـْرِت ِمْن السِّ ْذِهَبها عنِك. أمَّ َ أن يهُ تِِك فإيِنِّ أدعو اللَّ ِمْن َغرْيَ
هُ دعاَءها، وأْخَلَفـها خرًيا ِمْن أيب  ِ ] ِمْن أمِّ َسَلَمَة فاستجاَب اللَّ َج رسولهُ اللَّ ِمَن العياِل، فإِنَّام عيالهُِك عيايل. ثمَّ تزوَّ

، وإِنَّام َغَدْت أهُما جلميِع املؤمننِي. ما لَِسَلَمَة وحَدههُ ةهُ أهُ َسَلَمَة.ومنذهُ ذلَك اليوِم مَلْ َتْبَق ِهْندهُ امْلَْخزوِميَّ
ِة، وَريِضَ عنها وأرضاها. هُ َوْجَه أمِّ َسَلَمَة يف اجلنَّ َ اللَّ َنرضَّ
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

االستيعاُب القرائيُّ

هُ عنها- أجيبهُ شفهيا عامَّ ييل :  اًل - بعَد قراَء ِة سريِة أمِّ املؤمننَي أمِّ سلَمَة -ريَض اللَّ أوَّ
ِ ] ؟ 1 ـ  ما موقفهُ قريٍش ِمْن إسالِم أمِّ سلمَة وزوِجها ؟ وبَِم أِذَن هلام رسولهُ اللَّ

2 ـ  كيَف كانْت هجرةهُ أمِّ سلمَة وزوِجَها إىل املدينِة ؟
ههُ ؟ ا إىل املدينِة ؟ وما صفاتهُ 3 ـ  َمْن رافَق أمَّ سلمَة يف هجرِتَ

هُ - تعاىل- فيِه ؟   4 ـ  ما املصابهُ الَّذي أصاَب أمَّ سلمَة ؟ وكيَف أخلَفها اللَّ

اليَة باَِم يناِسبهُها: تمُّ العباراِت التَّ ثانًيا -أهُ

ههُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. ها فاْسمهُ ا زوجهُ  ✕ اِسمهُ أمِّ َسَلَمَة ــــــــــــــــــــ ، أمَّ

 ✕هاَجرْت أمُّ َسَلَمَة وــــــــــــــــــــ إىل ــــــــــــــــــــ يف محايِة ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

اِكِب ؛ ألنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . َي أبو أمِّ َسَلَمَة بزاِد الرَّ مِّ  ✕سهُ

ى رجاٌل ِمنْ ـــــــــــــــــــ  ألمِّ َسَلَمَة وزوِجها ومها َيْعِزماِن اهلجرَة إىل  ـــــــــــــــــــ  ✕ تصدَّ

ِ ] ِمَن الَغَزواتِ ـــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــ .  ✕ شِهَد أبوهُ َسَلَمَة مَع رسوِل اللَّ

✕ خرَج ِمَن األخريِة وقْد أصاَبههُ ـــــــــــــــــــ

✕ ممَّا دعا به الرسولُ ] أليب سَلَمَة بعَد موتِِه أن ـــــــــــــــــــ ، وأن ـــــــــــــــــــ                                                                    

َفههُ يف َعِقبِِه يف الغابريَن . ـــــــــــــــــــ وأْن خيلهُ
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حيحِة فيام ييل:  ثالًثا - َأضعهُ عالمَة )✕( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

ِة : ِلَها يف القصَّ اليَة عىل َوفِق تسلسهُ رتِّبهُ األحداَث التَّ رابًعا - أهُ

 سبقهُ أمِّ سَلَمَة لإلسالِم.                                          احلننيهُ إىل أرِض الوطِن.

العزمهُ عىل اهلجرِة إىل املدينِة ومعاناةهُ أمِّ سلمَة.             تعذيبهُ قريٍش املسلمنَي.

ِ أمَّ سلمَة.                                            مصابهُ أمِّ سلمَة يف زوِجها.  تعويضهُ اللَّ

هجرةهُ بعِض املسلمنَي إىل احلبشِة .

َق بنَي أمِّ َسَلَمَة وبنَي زوِجها وولِدها  رِّ فهُ

َة.                                                  يف طريِق هجرِتِْم إىل املدينِة. قبَل خروِجِهْم ِمْن مكَّ

يف أثناِء هجرِتِْم إىل احلبشِة.

<

  ترجهُ أمُّ َسَلَمَة كلَّ َغداٍة إىل األْبَطِح؛

لِتنتظَر عودَة زوِجها الغائِب.                              لَِتستعيَد مأساًة حدَثْت هَلا يف اأَلْبَطِح.

ا. ْعِلَم قريًشا بام آَل إليِه حاهلهُ لِتهُ

<

أطلَق املسلموَن عىل أمِّ َسَلَمَة لقَب ) َأيِّمهُ العرِب (؛

ْثَكلهُ بزوٍج. لهُ مسلمٍة تهُ ا أوَّ ِمُّ العرَب مجيًعا.                        ألنَّ       ألنَّ قضيَّتها تهُ

           لِعدِم وجوِد أقارَب مَعها يف املدينِة .

<
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سولهُ ] عىل ما أخاَف أمَّ سَلَمَة بالتَّايل : ردَّ الرَّ < 

ا. َتَ هُ - تعاىل- َغرْيَ سولهُ هلا بأْن يهُذِهَب اللَّ ✕  دعاِء الرَّ

  ✕ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  ✕ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

خامسًا - 
كاَنْت يف أمِّ سَلَمَة ِخالٌل ثالث أخاْفتها ِمَن االقرتاِن برسوِل اللَّ ] ، هَي :

ِتا. ةهُ َغرْيَ ✕  شدَّ

  ✕ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  ✕ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اٌت مواقُف وشخصيَّ

الالِت التالية: دهُ الدَّ 1 ـ أتصيَّدهُ من القصة موقفًا يهُؤكَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

شَف وكرَم عثامَن ْبِن طلحَة. >

قسوَة بني خمزوٍم وبني عبِداألَسِد عىل أمِّ سَلَمَة وابنِها <

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

<             
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ✕

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

شعوَر املهاجريَن واألنصاِر بحقِّ أمِّ سلمَة عليِهْم.>

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ

اليِة عىل ِغراِر املثاِل: 1 ـ  َأكتبهُ أصَل الكلامِت التَّ

اليِة :  عَجِم الكتاِب املدريسِّ معاين الكلامِت التَّ حهُ ِمْن مهُ 2 ـ أهُوضِّ
م

لد
اِمَتنَّاِنَتزَعاِنَتكَأاِْنَدَمَل

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِْنَتكَأ

باِذٌخ

َمِهيٌض

<

<

<

نَة بمعناها فيام ييل: 3 ـ  َأربِطهُ الكلمَة امللوَّ
ْحَل َعِن البعرِي. > حطَّ عثامنهُ الرَّ

جلهُ ِمَن اجلبِل. > حطَّ الرَّ
> حطَّ سعرهُ املنازِل.

اِنحدَر

َص َرخهُ

َوَضَع
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ٍل ِمْن إنشائي: َ اليَة يف مجهُ 4 ـ  َأَضعهُ الكلامِت التَّ

عراِء فيام ييل : ِة تعبرياٍت تهُشابههُ قوَل الشُّ 5 ـ  أقتنِصهُ ِمَن القصَّ

ا ـَ نِّ َأال َتالِقي لَّ الظَّ اِن كهُ نَّ تيَتنْيِ َبْعَدما      َيظهُ هُ الشَّ َمعهُ اللَّ َوَقْد جَيْ

✕  التَّعبريهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيِب           مَّ َعىل َفسـاٍد         َتَبيَّـَن فيِه إمْهـالهُ الطَّ ْرحهُ رهُ إِذا ما اجْلهُ

✕  التَّعبريهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اليةهُ 6 ـ  َأِصفهُ ما تهُوحيِه إيلَّ التَّعبرياتهُ التَّ

وقهُ ْم الشَّ دوههُ حَيْ <

وَق وقْد ساَق املهاجريَن لِلقاِء املصطفى ] كأنَّههُ حادي اإلبِل  يرتنَّمهُ  بالِغناِء اإلحياءهُ أتيَّلهُ الشَّ
ها طائعًة . اخلفيِف فيسوقهُ

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َطِفَق

حيَل

وَثَب

<
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ِ ] َكبَِد أمِّ َسَلَمَة وزوِجها >  َيْفري احلننيهُ إىل رسوِل اللَّ

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلحياءهُ

صبَّْت قريٌش عىل أمِّ َسَلَمَة وزوِجها نكاَل غضبِها <

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلحياءهُ

. هُ ما يلزمهُ اليِة ، وأغريِّ نِة يف اجلمِل التَّ 7 ـ َأستبِدلهُ ) إنَّ ( بالكلمِة امللوَّ
ٌد ِمْن ساداِت خمزوٍم . ا أبوها فسيِّ >  أمَّ

✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها يف طليعِة املهاجريَن. > كانْت أمُّ سَلَمَة وزوجهُ
✕  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 ـ  َأصوغهُ عىل ِغراِر النَّموذِج:

طِر، إذا حِلقْتــها  تَِبْت عىل السَّ فٍة كهُ نتهيٌة بـهمزٍة متطرِّ عاٌء ( كلمٌة مهُ >  )دهُ
عاَملهُ مثَلها. طًة وتهُ امئرهُ تهُصبحهُ مهزًة متوسِّ الضَّ

نموذٌج

هُ دعاَءها ِاِستجاَب اللَّ هت بدعائِها إىل اللَّ ها مستجاٌبتوجَّ دعاؤهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >  ) جزاٌء (
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النَّشاُط املصاحُب

لَّ عبارٍة ممَّا ييل ،  ِة، أستشهدهُ بآيٍة تتَّفقهُ وكهُ 1 ـ  اِستوحى الكاتبهُ بعَض تعبرياتِِه ِمَن النُّصوِص القرآنيَّ
هُ موقِعها ِمَن القرآِن الكريِم٭: وأَبنيِّ

وِر التي وردت فيها، أو من  د عبد الباقي( يف استخراج اآليات وأرقامها والسُّ ٭ ُيستفاُد من املعجم املفهرس أللفاظ القرآِن الكريِم )ملحمَّ
قرص مدمج )CD( للقرآن الكريم.

2 ـ  أهُجيبهُ ِمْن معلومايت َعْن واحٍد ممَّا ييل:

ابقاِت إىل اإلسالِم.> أسامِء زوجاِت رسوِل اللَّ ]. > أسامِء نساٍء ِمَن السَّ

وىل. هاجراٍت إىل احلبشِة يف اهلجرِة األهُ >  أسامِء نساٍء مهُ

أمُّ َسَلَمَة، وما أدراَك ما أمُّ َسَلَمَة!

✕  قاَل تعاىل : » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «

✕  اآلية رقم ) ـــــــــــــــــــــ ( مْن سورةِ  ــــــــــــــــــــــــــ

<

ِحيَل فيها بيني وبنَي ولدي وَزوجي <

✕  قاَل تعاىل : » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «

✕  اآلية رقم ) ـــــــــــــــــــــ ( مْن سورةِ  ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـ✕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّعبرُي الكتايبُّ ٭

هُ عْنها -: ها َعْن أمِّ املؤمننَي ) أمِّ َسَلَمَة ( - ريض اللَّ ِة الَّتي درستهُ أهُكملهُ التَّلخيَص التَّايل للقصَّ

ئيسِة أِو َمِل الرَّ ِة فيها ، مَع االستفادِة ِمَن اجْلهُ ِة يقترصهُ عىل األحداِث األساسيَّ   تلخيَص الِقصَّ
ِة.  َمِل الوصفيَّ ِب َنْقِل احِلواِر واجْلهُ ِة ، وجتنُّ  املِفتاحيَّ

اِتا. ؤلِِّفها وأهمِّ شخصيَّ ِة إىل اسِم مهُ  كام يهُشارهُ يف بدايِة تلخيِص القصَّ

تلخيص 
ة القصَّ

هُ عْنها - أمُّ َسَلَمَة  ) َأيِّمهُ العرِب ( -ريَض اللَّ

َة إسالِم كتَب املؤلِّفُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     .قصَّ
أيب  استشهاِد  بعَد  ــــــــــــــــــ    ِمنْ   زواِجها  .،ثمَّ  وــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ 

سَلَمَة.
ابقنَي إىل اإلسالِم. ها ِمَن السَّ ِرَف بـ   ــــــــــــــــــ  وهَي وزوجهُ ٌد ِمْن خمزوٍم عهُ أبوها سيِّ

هجرِتاِم  ويف   ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشتدَّ   حينام  ــــــــــــــــــ   إىل   معههُ  هاجَرْت 
وحيدًة حتَّى  هام بيَنها وبنَي زوِجها وابَنها فبِقَيْت يف ــــــــــــــــــ  إىل                           حاَل أهلهُ
وها ـــــــــــــــــــــــــ بزوِجها ، فرافَقها يف هجرِتا  وا حِلاهِلا ؛                            إليها ابنها وتركهُ َرقُّ

ـــــــــــــــــــــــــ ْبنهُ طلحَة ، ويف ـــــــــــــــــــــــــ اِلتَقْت بزوِجها .

َمها  ــــــــــــــــــــــــ فدعْت بام علَّ ــــــــــــــــــــــــ، ثمَّ ماَت بسبِب ـ    شِهَد أبو َسَلَمَة َغْزَوَة ـ 
َم إليها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ما كادْت تنتِهي ِمْن حداِدها حتَّى تقدَّ هاـ  زوجهُ

ـــــــــــــــــــــــــ  ، ثمَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ، لكنَّها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ثمَّ خطَبها،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فاعتذَرْت بأسباٍب ثالثٍة هَي :

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فردَّ ] عىل تلَك األسباِب بِـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َكنَّى بِـ  هُ ــــــــــــــــــــــ ِمْن أيب َسَلَمَة، وأصبحتْ تهُ سوِل ] فأْخلَفها اللَّ َجْت أمُّ َسَلَمَة مَن الرَّ تزوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهُ ِمن ملحوظايت أَدوَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ 
هُ معانيها. غِة ويبنيِّ نهُ عدًدا ِمْن مفرداِت اللُّ          1 ـ  املعجَم هَو الكتابهُ الَّذي يتضمَّ

ها ثامنيٌة وعرشوَن  ِة وعددهُ رتَّبهُ املفرداتهُ يف املعجِم عىل َوفِق احلروِف اهلجائيَّ         2 ـ  تهُ
حرًفا.

ِة  القرائيَّ النُّصوِص   ْت يب يف  الَّتي مرَّ نِة  امللوَّ الكلامِت  ِمَن  َعْن معنى كلمٍة  ـ  للكشِف   3
اليَة : ابقِة، َأبحثهُ َعْنها يف )معجِم الكتاِب املدريسِّ ( مع مراعاة اخلطواِت التَّ السَّ

دُّ الكلمَة إىل املايض إْن كانْت فعاًل أو مصدًرا ، وإىل املفرِد إْن كانْت مجًعا ، مَع جتريِدها  أـ َأرهُ
ْبتهُ -. يادِة -كام تدرَّ ِمْن أحرِف الزِّ

ِة للكلمِة. َل ِمَن  األحرِف األصليَّ دهُ احلرَف األوَّ ب ـ أهُحدِّ

دِة . ذفهُ يف اشتقاقات الكلمِة املتعدِّ َة للكلمِة هَي الَّتي ال حتهُ ههُ إىل أنَّ األحرَف األصليَّ  ✕ َأتنبَّ

معامِلهُ  ـ  استعلَم  ـ  عامِلٌ  ـ  معلوٌم  ـ  علوم

ا منقلبًة َعْن  ًة ، فهَي إمَّ نَة الواقعَة يف وَسِط الكلامِت أْو آخِرها ال تكونهُ أصليَّ يِّ رهُ أنَّ األلَف اللَّ ✕  َأتذكَّ
)واٍو( أو )ياٍء(.

ضارعِه أْو َمْصَدِرِه : ها إْن ورَدْت يف الفعِل باإلتياِن بِمهُ ويهُعرفهُ أصلهُ

ها إْن ورَدْت يف االسِم بتثنيتِِه أو مجِعِه. ويهُعرفهُ أصلهُ

قاَل          يقول          قواًل
باع          يبيعهُ           بيًعا

عًصا      َعَصوان    َعَصواٌت

تيِب   ✕ َأفتحهُ )معجَم الكتاِب املدريسِّ ( عىل احلرِف املراِد ، ثمَّ َأنظرهُ يف احلرَفنْيِ الثَّاين فالثَّالِث، حسَب الرتَّ
لٍّ منهام . اهلجائيِّ لكهُ

فهُ إىل املعنى الوارِد للكلمِة الَّتي أرَغبهُ يف معرفِة معناها   ✕ َأتعرَّ



             > )َكَتَب( َأبحثهُ عنها يف املعجِم املدريسِّ يف )حرِف الكاِف(، ثم

اِء(، ثمَّ الثَّالِث ) الباِء(،                   َأبحثهُ َعِن احلرِف الثَّاين ) التَّ
. ائدَة، وأعيدها إىل األصـِل الثُّالثيِّ > )اِْسَتْعَلَم(، َأحذفهُ األحرَف الزَّ

)َعِلَم(، وَأْبحثهُ عنها يف )حرِف الَعنْيِ ( … وهكذا .
ههُ )لهٌُب( َأبحثهُ عنههُ يف ) حرِف الَّالِم ( . > )ألباٌب( مجٌع مفردهُ

كُّ  تضعيَف الفعِل ؛ ليصبـَح )َمدد ، َشدد(، وَأْبحثهُ عنهام  ( ( َأفهُ > )مدَّ ، شدَّ
ِل للكلمِة وهكذا …  يف احلرِف األوَّ

أ

 ، وَدَعَمههُ اههُ  قوَّ َأْزًرا(:  ههُ  رهُ )َيْأزهُ َء  الشَّ )َأَزَر(   <
)آَزر(

 . َؤازرًة(: عاوَنههُ    فالًنا )مهُ
ِمْن  ظهَر  ما  أو  النَّاحيةهُ   :) قهُ فهُ واألهُ ْفقهُ  )األهُ  <

نواحي
  الَفَلِك أو مهـبِّ اجلنـوِب، واجلمعهُ )آفاٌق(.

َزعم يف  احلياَة  يهُطيلهُ  شاٌب   :) )اإلْكِسريهُ  <
   األقدمنَي.

:) ْلَفةهُ ، و)األهُ ههُ ( )إْلًفا( َأنَِس بِه وأحبَّ ههُ > )َألَِف يْأَلفهُ
. (: املجتِمعةهُ َفةهُ ، )املَؤلَّ    االجتامعهُ وااللتِئامهُ

> )آَمِت( املرأةهُ )َتئِيمهُ َأْياًم(: فقَدْت زوَجها فهَي
  )أيٌِّم( و )أيِّمٌة(.

 ، ههُ وُّ خهُ بهُذوًخا(: عال فباَن علهُ > )َبَذَخ( اجلبل )َيْبذهُ
فهَو )َباِذٌخ(: عاٍل شامٌخ.

َع يف اإلحساِن  ا بِرا(: توسَّ مههُ ( فالٌن والَِدْيِه )َيرَبُّ > )َبرَّ
(، واجلمعهُ ) َبَرَرٌة(. ام، فهو )بارٌّ إليِهام ووصَلههُ

. اههُ ههُ َبْطًحا(: َبَسَطههُ وسوَّ > )َبَطَح( املكاَن )َيْبَطحهُ
يلهُ فيرتكهُ فيِه  (: املكـانهُ املتَِّسعهُ يمرُّ بِه السَّ > )اأَلْبَطحهُ

َة. ( مكَّ غاَر. ومنـههُ )َأْبَطحهُ مَل واحلىص الصِّ الرَّ
 :) و)اْبَتغاههُ  ، طلبههُ ْغَيًة(:  بهُ )َيْبِغيِه  َء  الشَّ )َبَغى(   <
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. ،و)َبَغى( عليِه: ظَلمههُ أرادههُ وطَلبههُ
:) ورهُ ـوراٍت(، و)الَبلُّ َء: جعـلههُ )َبلُّ > )َبْلَوَر( الشَّ

جاِج. اٌف،  ونوٌع ِمَن الزُّ     حجٌر أبيـضهُ شفَّ
تاًنا(: قذَفههُ بالباطِل، ْ ههُ بهُ > )َبََت( فالًنا )َيْبَهتهُ

   ونَسَب إليِه ما ليَس فيِه. 
> )َباَء( إليِه )َيبهُوءهُ َبْوًء ا(: رَجَع وانقطَع، و)َباَء(

ِه: َأقرَّ واْعرَتَف.    بحقِّ
َأ( املكاَن، وبِه: نزَلههُ وأقاَم به. > )تبوَّ

، جلهُ )َيبهُوعهُ َبْوًعا(: بسَط باَعههُ > )باع( الرَّ
نِي إذا انبَسَطِت (: مسافةهُ ما بنَي  الكفَّ    و)الَباعهُ
راعاِن يميًنا وِشاماًل، وفالٌن )طويلهُ الباِع(    الذِّ

   يف  كذا: بَلَغ الغايَة فيِه. 

ّوًا( تبِعههُ يف لهُ و تهُ جـلهُ فالًنا )َيْتلهُ > )َتال( الرَّ
َء  الشَّ )يْتلو(  ما   :) ْلوهُ )التِّ و  عمِله،      

. ههُ ويتَبعهُ

ث

و  َل،  متوَّ  ) ا وًر مهُ ثهُ رهُ  َيْثمهُ ( جـلهُ  لرَّ ا  ) َثَمَر (  <

)اْسَتْثَمَر(
( أْو حيِملهُ )ثمًرا(. ثِمرهُ َء جعَلههُ  )يهُ    فالٌن الشَّ

ج

رُّ ( فالٌن عىل نفِسِه أو عىل غريِه )جَيهُ > )َجـرَّ
    جريرًة( جنى ِجنايًة.

م، مهُ َجَسامًة(: َعظهُ سهُ ءهُ )جَيْ َم( الشَّ > )َجسهُ
    فهَو )َجِسيٌم(، واجلمعهُ )ِجَساٌم(.

لهُ )جَيِلُّ َجالاًل( )َجالَلًة(: جهُ ( الرَّ > )َجلَّ
. (: أعظمهُ ـَم قْدًرا وشأًنا، و) َأجلُّ    َعظهُ

َء: َصَقَلههُ يِل َجْلًيا( الشَّ > )َجىَل جَيْ
نهُوًحا(: َنحهُ جهُ > )َجَنَح( إليِه )جَيْ

لعهُ القصريةهُ ممَّا ييل (: الضِّ    ماَل،و)اجلانَِحةهُ
يت مِّ (: سهُ َوانِحهُ ها: )اجْلَ دَر، ومجعهُ    الصَّ

   بذلَك النحنائِها وميِلها.
ا َجْوًبا(: قطَعها. ْوبهُ > )َجاَب( البالَد )جَيهُ

و َحْظًوا( كاَن ظهُ > )َحَظا( املرءهُ عنَد غريِه )حَيْ
( املكانةهُ     ذا مكانٍة وحظٍّ ومنزلٍة، و)احَلْظَوةهُ

لطاٍن ونحِوِه.    واملنزلةهُ ِمْن ذي سهُ
فواًل(: احتشدوا، ِفلهُ حهُ > )َحَفَل( القومهُ )حَيْ

، (: مكانهُ االجتامِع واملجلسهُ َمْحِفلهُ ـْ      و)ال
.) اِفلهُ    واجلمع )حَمَ

> )َحِفَي( بِه )َحَفاوًة(: بالَغ يف إكـرامِه.
نَي به وأظهَر    )اِْحَتَفى( بِه: احتفَل وعهُ

 . وَر لههُ وأكَرَمههُ    السُّ
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إكـرامِه. يف  بالَغ  )َحَفاوًة(:  )َحِفَي(بِه   <
نَي به وأظهَر    )اِْحَتَفى( بِه: احتفَل وعهُ

. وَر لههُ وأكَرَمههُ    السُّ
كههُ ههُ َحال(: نَقَضههُ وفكَّ لُّ َء )حَيهُ ( الشَّ > )حلَّ
( عنَد أهـِل الكيمياِء هَو تسييلهُ   و)احَللُّ

َك. ( تفكَّ   األجساِم اجلامدِة، و)اْنَحلَّ
، َدههُ طه َحْوًطا(: حِفَظههُ وصاَنههُ وتعهَّ وهُ > )َحاَطههُ حَيهُ

، : بلَغ أقصاههُ    )َأَحاَط( بِِه ِعلاًم )وَأَحاَط بِه( َعِلَمههُ
.  وأدرَكههُ بكاملِه وَأْحىص ِعْلَمههُ

وًرا(: سقَط ِمْن رهُ ا( و)خهُ رُّ َخرًّ ءهُ )خَيهُ ( الشَّ > )َخرَّ
ْفٍل بصوٍت. وٍّ إىل سهُ لهُ     عهُ

ـوًعا( خَضـَع شهُ َشعهُ خهُ > )َخَشَع( املؤمنهُ لربِِّه )خَيْ

   وذلَّ واْسَتكـاَن وركَع فهَو )خاِشٌع(، واجلمعهُ
ٌع(. شَّ    )خاِشعوَن( و)خهُ

لهُ )خَيَصُّ َخَصاًصا(: اِفتقَر، جهُ ( الرَّ > )خصَّ
   و)اخلصاَصةهُ (: الفقرهُ واحلاجةهُ وسوءهُ احلاِل.

ههُ َخْطاًم( جعَل عليِه ِخطاًما، ِطمهُ > )َخَطَم( أنَفههُ )خَيْ
َعلهُ يف أنِف ْ مامهُ وهَو حبٌل جيهُ    و)اخِلَطامهُ (: الزِّ

قاَد بِه.     اجلمِل أو البعرِي ليهُ

خ

د
جاعهُ واألسَد. ( الشُّ رَواسهُ > )الدِّ

َق(: ، و)َتَدفَّ قهُ َدْفًقا(:َصبَّ > )َدَفَق( املاءهُ )َيْدفهُ
. ةهُ ( : املنصبَّ َقةهُ ، و)املَتدفِّ    اِْنَصبَّ

ههُ َدْعاًم(: أسندههُ عنَد َء )يدَعمهُ > )َدَعَم( الشَّ
عامة(: عامدهُ البيِت يهُسَندهُ إليِه     َميلِه، و)الدِّ

.) :)دعائمهُ    ويهُستمَسكهُ بِه، واجلمعهُ
ههُ )َيْدَملهُ َدَماًل(: َبِرَئ، )اِْنَدَمَل( ْرحهُ > )َدِمَل( جهُ

فاَء. ِء وقارَب الشِّ رحهُ : أخَذ يف  الربهُ    اجْلهُ

ذ
ؤابًة(، ههُ َذْأًبا(: َعِمَل لههُ )ذهُ > )َذَأَب( الغالَم )َيْذَأبهُ

) ؤابةهُ أِس، و)ذهُ ِم  الرَّ ( شعرهُ مقدَّ َؤاَبةهُ   و)الذُّ
ها.    الِعامَمِة : َطَرفهُ

ر

، َم قا أ ) ْبًضا َر بهُضهُ  َيْر ( ِن  ملكا با  ) َبَض َر (  <

ِء أو ما حوَل ( : النَّاحيةهُ ِمَن الشَّ َبضهُ    و)الرَّ
    املدينِة، واجَلمعهُ )َأْرباٌض(. 

َع( ْوعهُ َرْوًعا(: َفِزَع، و)َروَّ جلهُ )َيرهُ > )َراَع( الرَّ
، ويقالهُ : )راعني(     فالًنا )َتْرويًِعا(:  أفزَعههُ

، فهَو )رائٌع(. ههُ ههُ أو كالمهُ  مجالهُ

أ 



ائِر َه )بِِريِش( الطَّ بِّ باسهُ الفاخرهُ : شهُ ياش( اللِّ > )الرِّ
   يف نعومتِِه.

. رههُ َزْجًرا(: منَعههُ ونـهاههُ ( َعْن كـذا )يزجهُ > )َزَجرههُ
جلهُ بام عنـدههُ  )َيْزَخرهُ َزْخًرا( افتخَر. > )َزَخَر( الرَّ

> )َزَهَر( القمرهُ )َيْزَهرهُ َزْهًرا(: تألأَل وأَشَق.
ٌق. رْشِ ْزَدِهٌر(:  متأللٌئ مهُ    )مهُ
ه َزْيًنا( : َء )يزْينهُ > )َزاَن( الشَّ

ٌل )متزيٌِّن(. ْزَداٌن( : متجمِّ .)مهُ َنههُ لههُ وَحسَّ     مَجَّ

اربهُ )َيْسَأرهُ َسْأًرا( يف اإلناِء : أبقى > )َسَأَر( الشَّ
. ( : الباقي ال اجلميعهُ ائرهُ ؤَر و )السَّ    السُّ

وًرا( أضاَء وأشَق فهُ بـحهُ )َيْسِفرهُ سهُ > )َسَفَر( الصُّ
   و )َأْسَفَر( :  اِنكشَف ووَضَح.

> )َشتَِّت( األشياءهُ )َتِشتُّ َشَتاًتا( :
ه َيِشتُّ ههُ  .)َشتَّ قهُ املتفرِّ  :  ) تِيتهُ قْت،و)الشَّ تفرَّ     

. َقههُ     َشتا( : أبعَدههُ وفرَّ

ز

س

ش

ههُ َشْذًبا(: أصَلَحههُ بإزالة َء )يشِذبهُ َب( الشَّ > )َشذَّ
. َنههُ    ما يعَلقهُ بِه، َوَحسَّ

ههُ ا غطَّ  : ) اًل و مهُ شهُ ههُ  لهُ َيْشمهُ ( ًنا  فال  ) َشِمَل (  <

( : كساٌء ِمْن صوٍف أو ْمَلةهُ ملِة(، و)الشَّ    )بالشَّ
ى بِه. تغطَّ فهُ أو يهُ تلفَّ    َشْعٍر يهُ

َ لوَنههُ > )َشِهَب( احلرُّ فالًنا )َيْشَهبهُ َشْهًبا( : غريَّ
( : مؤنَّثهُ )أشهَب(، وَسنٌة ، و) َشْهَباءهُ َحههُ    ولوَّ
َة فيها وال مَطٌر.  رْضَ ـِدبٌة ال خهُ ْ ( أي جمهُ    )َشْهَباءهُ

. اههُ ورفعههُ ههُ َشْيًدا( قوَّ > )َشاَد( البناَء : ) َيِشيدهُ

( القرصهُ وكلُّ بناٍء عاٍل، واجلمعهُ : حهُ ْ > )الرصَّ
وٌح(.    )رصهُ

ْوخهُ إصاَخًة( : استمَع > )َأصَاَخ( لههُ وإليِه )َيصهُ
   وأصغى.

عهُ َضالعًة( : كاَن قويا جلهُ )َيْضلهُ َع( الرَّ > )َضلهُ

( القويُّ ليعهُ     شديَد )األضالِع(، و )الضَّ
ديدهُ )األضالِع(.    الشَّ

) جلهُ )َيْضَهى َضْهًيا( و)ضاهاههُ > )َضهى( الرَّ
. ضاهاًة( : شابـَهههُ وشاكَلههُ    )مهُ

ص

ض

أ 



وًقا( : ابتدَأ وأَخَذ، فهُ > )َطِفَق َيْطَفقهُ َطْفًقا وطهُ

    وواصَل الفعَل.
> )َطوى َيْطوي طيا( : َضمَّ َبعَضههُ عىل بعٍض

    نقيَض نرَش، )طوى( احلديَث :
) ةهُ يَّ ٍة( و)الطَّ ،و)طيَّاٌت( مجعهُ )طيَّ     كتَمههُ

. ةهُ يَّ    املقِصدهُ والنِّ

>  )َظِفَر( فالٌن املطلوَب و )َظِفر َيظِفرهُ َظْفًرا(

    بِه وعليِه فاَز وغلَب.

) َعَبًقا َيْعَبقهُ   ( يِب  لطِّ با نهُ  ملكا ا  ) )عبَِق  <

ههُ فيِه.    انترَشْت رائحتهُ
ريقهُ ) َيِعجُّ  َعجا(: امتأَل بالنَّاِس. ( الطَّ > )عجَّ

. ْدواًنا(: ظَلَمههُ > )َعَدا( عليِه )يْعدو عهُ

ط

ظ

ع

غ

روًرا( ههُ َغرا  وغهُ رُّ الًنا )يغهُ لهُ فهُ جهُ ( الرَّ > )َغرَّ
   َخَدَعههُ وَأْطَمَعههُ بالْباِطِل. 

ههُ َغْمًرا(: رهُ َء  )َيْغمهُ > )َغَمـَر( الشَّ

، واجلمعهُ ةهُ دَّ ( الشِّ ، و)الَغْمَرةهُ > عالههُ وسرَتههُ
.)    )الَغَمراتهُ

ههُ َفْتًنا( ءهُ النَّاَس )َيْفتِنهُ > )فتَن( املالهُ أِو الشَّ
   استامَلههُ وأوَقَعههُ يف )الِفْتَنِة(.

بنَي  باعَد   : َفجا(  )َيَفجُّ  جلهُ  الـرَّ  ) )فجَّ  <
رجليِه،

ريقهُ الواسعهُ الواضحهُ بنِي ( : الطَّ     و)الَفجُّ
، واجلمعهُ )ِفجاٌج(.      جبَلنْيِ

َد  تفرَّ  : َفذا(  َظرائِه)َيِفذُّ  نهُ َعْن  جلهُ  الرَّ  ) )فذَّ  <
فهَو

، وكفايتِِه مكانتِِه  يف  ٌد  متفرِّ أي   ) )َفذٌّ    
   واجلمعهُ : )أفذاٌذ(.

ِة الَّتي َوَضَع . اسمهُ اجلنَّ > )ِفْرَدوٌس( : النَّعيـمهُ
هُ أعلمهُ (.  هُ آدَم فيها عنَد خلِقِه. )واللَّ     اللَّ

ل َفْضاًل( : زاَد عىل ءهُ )َيْفضهُ > )َفَضَل( الشَّ
ِمن بقَي  ما   :  ) )الَفْضلهُ وبقَي،و  احلاجِة      

وٌل(. ضهُ ِء، واجلمعهُ )فهُ     الشَّ
) . )اْفَتنَّ َنههُ ههُ َفنا( زيَّ نُّ َء )َيفهُ جلهُ الشَّ ( الرَّ > )فنَّ

   يف القوِل: سلَك بِه )أفاننَي( وأنواًعا.

ف

أ 



> )فاَء يفيءهُ َفْيًئا( اِغتنَم وَرَجع وظِفَر بالغنائِم.
َر. ءهُ )َيفيضهُ َفْيًضا( َكثهُ > )فاَض( الشَّ

ِف ه َفْوًقا( عالههُ بالرشَّ ءهُ غرَيههُ )َيفوقهُ > )فاَق( الشَّ
.    ورجَح عليِه وغَلَبههُ

( : كائناٌت دقيقٌة ال تهُرى باملجهِر وسهُ > )الَفرْيهُ
ِة، البكترييَّ اِشحاِت  الرَّ ِمَن  ذهُ  تنفهُ العادي،     

ِدثهُ بعَض األمراِض و )فريوسهُ احلاسوِب(    وحتهُ
مٌة لتشويِش بياناتِه ومعلوماتِِه.    برامجهُ مصمَّ

> )َقَحَط( املطرهُ )َيْقَحطهُ َقْحًطا( اِْحتبَس، و)َقَحَط(
   هذا العام: احتبَس املطرهُ فيِه وأجدَب.

زَق. وًتا( أعطاههُ )القوَت( والرِّ ههُ قهُ > )قاَت َيقوتهُ
) > )قاَم يقومهُ قياًما( انتصَب، وضدُّ قعَد، و)القويمهُ

. ( املعَتِدَلةهُ     املعتدلهُ واحلَسنهُ القامِة، و)الَقِويَمةهُ

ق

ك

) ، و)املَكبَّلهُ ههُ َكْباًل( قيَّدههُ > )َكَبَل( األسرَي )َيْكبِلهُ
.    امْلهُقيَّدهُ

ءهُ )َيْكِفي ِكفايًة(: حَصَل بِه > )َكَفى( الشَّ
   االستغناءهُ َعْن غريِه.

(: املستغني بنفِسِه َعْن غريِه، واجلمعهُ     و )الَكِفيُّ
.) ، ِكفاءهُ    )َأْكفاءهُ

. ههُ َكْنًها( : أدرَك حقيَقَتههُ ههُ > )َكَنَه( األمَر )َيْكنهُ
حقيقتِِه إدراَك  طلَب  األمَر:  )اِْسَتْكَنَه(      

َف إليها.    وتعرَّ

ههُ َلْوًعا(: وعهُ ْزنهُ فالًنا )َيلهُ > )الَع( اهلمُّ واحلهُ
ْرقٌة يف القلِب ِمْن ( : حهُ ْوَعةهُ ، و)اللَّ    أحرَقههُ

ْزٍن.     همٍّ أو حهُ

ههُ > )َماَج( البحرهُ )َيموجهُ َمْوًجا( : ارتفَع ماؤهُ
. ههُ    واضطرَبْت أمواجهُ

أصاَبههُ واًل(:  زهُ نهُ )َيْنِزلهُ  مكروٌه  بِه  )َنَزَل(   <
. ديدةهُ (: املصيبةهُ الشَّ اِزَلةهُ     وحلَّ بِه، و)النَّ

ًة(: وًرا( و)َنرْضَ هُ نهُضهُ ( النَّباتهُ )َيْنرضهُ > )َنرَضَ
َء : ( الشَّ َ     كاَن ذا َرْوَنٍق وَبجٍة، و)َنرضَّ

. َمههُ نههُ وَنعَّ     حسَّ
ها َنْكًئا( : َقرَشها قبَل رحَة )ينَكؤهُ > )َنَكَأ( القهُ

ْت.     أْن ترَبَأ فنِدَيْت، و)اِنتَكَأْت( : تقرشَّ
ريَق )َيْنِهجهُ َنًْجا( سلَكههُ جلهُ الطَّ > )نَج( الرَّ

.     وأباَنههُ وأوضَحههُ

ل

م

ن

أ 



هـ

ِويًّا(: رِي )َيْوي ههُ > )هوى( فالٌن يف السَّ

   مىض وأرسَع.
ههُ َهْيًضا( : كَسههُ بعَد > )هاَض( العظَم )َييضهُ

( : املكسورهُ بعَد جرٍب.  . و)املِهيضهُ     أْن كاَد ينَجربهُ

وقفَز، َطَفَر   : َوْثًبا(  )َيثِبهُ  جلهُ  الرَّ )َوَثَب(   <
ـرِف والشَّ العايل  املكـاِن  و)َوَثَب(إىل      

. ( : الَقْفَزةهُ واملكانةهُ . )الَوْثَبةهُ َمْجِد: بلَغههُ ـْ     وال
يف وقَع   : َوَحاًل(  )َيْوَحلهُ  جلهُ  الرَّ )َوَحَل(   <
نيهُ الطِّ  :  ) )الَوْحلهُ فيِه.  يضطربهُ  طنٍي      

. وابُّ قيقهُ ترتطمهُ فيِه النَّاسهُ والدَّ     الرَّ
    واجلمعهُ )أْوحاٌل(.

ههُ ِوْزًرا(: َأثَِم. > )َوَزَر َيِزرهُ
. واجلمعهُ )َأْوَزاٌر(. نبهُ ( : الذَّ و )الِوْزرهُ

> )َوَعَر( املكانهُ )يهُوِعرهُ َوْعًرا( : صاَر )َوْعًرا(
هِل. ( ِضدُّ السَّ    أي : َصلهُب و )الَوْعَرةهُ

و ا(  ْعـًز َو ههُ  )َيِعزهُ األمِر  يف  ليِه  إ  ) َعَز )َو  <

.      )َأْوَعَز( إليِه: أمَرههُ أْن يفعَل األمَر أْو يرتَكههُ

و

ي

> )َيَفَع( الغالمهُ )َيْيَفعهُ َيْفًعا( : ترعرَع.
) ، و)الَيِققهُ وَقًة( : اِْبَيضَّ قهُ ءهُ )َيَيقُّ يهُ ( الشَّ > )َيقَّ

. ههُ     شديدهُ الَبياِض ناِصعهُ

أ 
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