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مة ووعيهام م واملعلِّ ر يف )القراءة العربيَّة ومهاراتا( مرهون بنجاح أهدافه بإخالص كلٍّ من املعلِّ إنَّ 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

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

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 

/ة من الوقوف عىل املستوى التَّحصييلِّ للتِّلميذ/ة وتثمني جهود املعلِّم/ة. واملرشف/ة الرتبويَّ
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 وهو لإلثراء وال يستهدف يف التقويم. 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  إعطاءكلَّ حرٍف الوقت الالَّ

ل إىل مدوٍد. فتتحوَّ
يَّة حتول دون  ا هلجة حملِّ حيحة، ال تشوهبهُ 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 هِبا. 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
دمـ

ملقـ
ا



ــة
دمـ

ملقـ
ا

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 متشاهِبته.  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



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 لإلثراء وال تقويم عليه.  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
دمـ

ملقـ
ا



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، وحتفيز  ايتِّ م الذَّ د  ـ   تشجيع التَّعلُّ
مة بكتاب اللَّ تعاىل وسنَّة نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص ، والتدريب عىل احلكم النَّاقد  ة املقدَّ االستزادة املعرفيَّة، وربط املادَّ

والتَّقويم املوضوعيِّ من خالل ) النَّشاط املصاحب ( الذي يهُعدُّ إثرائيًا وال تقويم عليه.
غويَّة النَّحويَّة واإلمالئيَّة. هـ ـ تعزيز اخلربات اللُّ

، والسيَّام التَّلخيص واحلوار والتَّدريب عىل إجراء  و  ـ  تناول بعض مهارات التَّعبري الكتايبِّ
ط له، وهو لإلثراء وال يستهدف يف التقويم. ج خمطَّ ذلك 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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٭ املوضوعات املقررة عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم.
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الـَكـِذبهُ ٭

رسهُ  الـدَّ
لهُ األوَّ

ْب ِمْن وجِهِه  دٍّ ، وال تثْق منههُ بعهٍد، واهرهُ ساِن ِمْن فهُضوِل َكِذِب القلِب. َفال َتأمِن الكاذَب َعىل وهُ َكِذبهُ اللِّ
. جلهُ الكاِذبهُ َجرائَِك : الرَّ َلطائَِك وسهُ ؛ فأخَوفهُ ما أخافهُ عليَك ِمْن خهُ ههُ اهلرَب كلَّ

َة. ولْو  رفيَّ ْم جاَرْوا يف هذا التَّعريِف احلقيقَة العهُ ههُ زعَم احلكامءهُ بأنَّ الَكِذَب خمالفةهُ الكالِم للواقِع، ولعلَّ
شاؤوا ألضافوا إىل َكِذِب األقواِل َكِذَب األفعاِل.

ال فرَق بنَي َكِذِب األقواِل وَكِذِب األفعاِل يف تضليِل العقوِل والعَبِث باألهواِء، وِخْذالِن احلقِّ واستعالِء 
ههُ  ، فأقِرْضني مااًل أردُّ رهُ جلهُ فيقوَل: إينِّ ثَِقٌة أمنٌي ال أخونهُ وال أغدهُ الباطِل عليِه، وال فرَق بنَي أْن يكذَب الرَّ
ْمِهمهُ هِبا، فتنِطقهُ  َ بحٍة يهُ ْمَت عليِه قائاًم، وبنَي أْن يأتَِيَك بسهُ ِه إالَّ ما دهُ إليَك، وإْن سألَتههُ بعَد ذلَك ماَلَك، ال يؤدِّ
انيِة كام خدَعَك يف األوىل، ال بْل  َك يف الثَّ ههُ ِمْن دعوى األمانِة والوفاِء؛ فيخدعهُ ههُ باِم سكَت عنههُ لسانهُ ْبَحتهُ سهُ
ًة واحدًة؛ ألنَّههُ ال يكتفي  ٍة قبَل أْن خيدَعَك كاذبهُ األقواِل مرَّ يستطيعهُ كاذبهُ األفعاِل أْن خيدَعَك ألَف مرَّ

تِِه بيِّنًة كاذبًة ِمْن مجيِع حركاتِِه وسَكناتِِه. قيَم عىل قضيَّ وِر بلسانِِه حتَّى يهُ بَِقْوِل الزُّ
، بْل هَو  ههُ ذائلهُ فروعهُ ذائِل، فكأنَّههُ أصٌل والرَّ وِر ورذيلةهُ الرَّ ليَس الَكِذبهُ شيًئا يهُستهانهُ بِه، فهَو رأسهُ الرشُّ

عٍة. ها. وإنَّام يأيت يف أشكاٍل خمتلفٍة ويتمثَّلهُ يف صـَوٍر متنوِّ ذائلهُ نفسهُ الرَّ
عي لنفِسِه منـزلًة غرَي منـِزَلتِِه،  هُ كاذٌب ألنَّههُ يدَّ املنافقهُ كاذٌب ألنَّ لساَنههُ ينِطقهُ بغرِي ما يف قلبِِه، واملتكربِّ
َ حيَنام  ِق اللَّ ههُ مَلْ يتَّ مهُ كاذٌب ألنَّ َ عليِه، والنَّامَّ ههُ َكَذَب يف َدعوى اإليامِن وَنَقَض ما عاهَد اللَّ والفاسقهُ كاذٌب ألنَّ

َك. َك، وباطَنههُ يلَذعهُ قهُ كاذٌب ألنَّ ظاهَرههُ ينفعهُ قاَم بِفتَنتِِه، واملتملِّ
ْم  ههُ اِدَق، فتعِرضهُ عىل النَّاِس أمَرههُ وتهُطِرفهُ جَل الصَّ لقْد هاَن عىل النَّاِس أمرهُ الَكِذِب حتَّى إنََّك َلَتِجدهُ الرَّ

ثهُ بخوارِق العاداِت. بحديثِِه كأنََّك تعِرضهُ عجائَب املخلوقاِت وتتحدَّ
ادِق ِمْن حياٍة َنِكَدٍة ال جيدهُ فيها حقيقًة مستقيمًة، وويٌل لههُ ِمْن صديٍق خيونهُ العهَد، ورفيٍق  فويٌل للصَّ

ف. . بترصُّ ٭ من كتاب » النظرات « اجلزء الثاين للمنفلوطيَّ
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عي الِواليَة  فهُ الَكِلَم َعْن مواضِعِه، وشيٍخ يدَّ رِّ ، وعامِلٍ حيهُ َّ ، ومستشاٍر غرِي أمنٍي، وجاهٍل يفيش السِّ دَّ يكِذبهُ الوهُ
اسهُ بالَعبيِد واإلماِء.  شُّ يف ِسلعتِِه، وحيَنثهُ يف أيامنِِه، وَصَحِفيٍّ يتَّجرهُ بعقوِل األحراِر، كام يتَّجرهُ النَّخَّ َكِذًبا، وتاجٍر يغهُ
لَمًة  ِ وَعىل النَّاِس صباَح مساَء، فيكسوههُ الَكِذبهُ ظهُ وأسَوأهُ ِمْن أولئَك مجيًعا َمْن يكِذبهُ َعىل نفِسِه وَعىل اللَّ
اًبا  اًبا، وَمْن يغدو كذَّ ِ كذَّ واِب، ويهُكتبهُ عنَد اللَّ ْبِع، فَيِزلُّ َعِن الصَّ ًة يف الطَّ لهُ القلَب وِخسَّ يف الوجِه وَريًنا جيلِّ

هوًقا. جوِر ال خيشى هالًكا أْو زهُ َتونهُ لديِه معظمهُ أعامِل الفهُ
ارهُ ِمْن قراٍر! اِر، وبِئسِت النَّ ههُ َمْعرَبٌ إىل النَّ ْم أنَّ كهُ عوا عنههُ يف كلِّ ألوانِِه، وحسبهُ فاْحذروا الَكِذَب، وترفَّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

ها. ثِّلهُ اليَة َعْن يمنِي اْلِفَقِر الَّتي متهُ َة التَّ 1 ـ َأَضعهُ العناويَن اجلانبيَّ
ابنَي. > أمثلٌة َعىل الكذَّ

> وصفهُ الَكِذِب.
> مقارنٌة بنَي َكِذِب األقواِل وَكِذِب األفعاِل.

> تعريفهُ الَكِذِب.
ادِق...« قراءًة صامتًة، ثمَّ َأسَتخِلصهُ فكرَتنْيِ مْنها. 2 ـ َأقرأهُ الِفْقَرَة األخريَة ِمْن قولِِه:»فويٌل للصَّ

َزٌة ملضموِن الِفْقَرِة. الصٌة مركَّ َة هَي خهُ الفكرَة اجلزئيَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادقنَي . دِق والصَّ 3 ـ َأقرأهُ جهًرا ِمَن النَّصِّ ما يدلُّ عىل نهُدرِة الصِّ

حيِح لكليهام. اِي يف الكلامِت نهُطًقا صحيًحا مَع مراعاِة املخرِج الصَّ اِل والزَّ 4 ـ َأنِطقهُ حريَفِ الذَّ

ههُ إىل أنَّ َأتنبَّ

فىل. نايا السُّ َوْيَق الثَّ ساِن وفهُ اِي َطَرفهُ اللِّ  >  خمرَج حرِف الزَّ

ليا. نايا العهُ ساِن مَع أطراِف الثَّ اِل َطَرفهُ اللِّ     >  خمرَج حرِف الذَّ
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َكرذيلٌةِخْذالٌنَكِذٌب هذاَيْلَذعهُ

وٌرزعَم هوقًايِزلُّمنِزلٌةزهُ زهُ

الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

اًل ـ بعَد قراَءِة النَّصِّ )اإلجابةهُ شفهّيًا( أوَّ
جهِة نَظِر الكاتِب واحلكامِء. فهُ الَكِذَب ِمْن وهُ َعرِّ 1 ـ أهُ
. دهُ بعَض مظاهِر الَكِذِب كام ورَدْت يف النَّصِّ 2 ـ أهُعدِّ

نيا واآلخرِة. 3 ـ  َأذكرهُ عقوبَة الكاذِب يف الدُّ
هُ بَِم يتَّفقهُ َكِذبهُ األقواِل وَكِذبهُ األفعاِل. بنيِّ 4 ـ  أهُ

ابنَي. رهُ َمْن هَو أسوأهُ الكذَّ 5 ـ أذكهُ
ثانًيا ـ أهُكِملهُ ما ييل :

ههُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفاسقهُ كاذٌب ألنَّ

قهُ كاذٌب ألنَّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واملتملِّ

ههُ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهُ كاذٌب ألنَّ  والنَّامَّ

ههُ «ثالًثا ـ ذائلهُ فروعهُ ذائِل ، فكأنَّههُ أصٌل والرَّ وِر ، ورذيلةهُ الرَّ » الَكِذبهُ رأسهُ الرشُّ
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ههُ إىل ما ورَد فيِه ِمْن تشبيهاٍت . 1 ـ  َأرشحهُ هذا القوَل، وأتنبَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهُ إجابتي. هُ مدى اتِّفاقي مَع الكاتِب يف نظرتِِه إىل الَكِذِب؟ وأعلِّ بنيِّ 2 ـ  أهُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادِق َنِكَدًة . ح متى تكونهُ حياةهُ الصَّ 3 ـ  أهُوضِّ

رابًعا ـ بامذا يهُوَصفهُ املنفلوطيُّ ِمْن خالِل هذا النَّصِّ ؟

ٌر سيايسٌّ فكِّ أديٌب متشائٌممهُ

صِلٌح اِجتامعيٌّشاعٌر وطنيٌّ مهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِة رضِرها يف رأيي. وَّ رتِّبهُ املضارَّ حَسَب قهُ ِق الَكِذِب َعىل املجتمِع اإلنساينِّ ما ييل، أهُ لهُ خامًسا ـ ِمْن مضارِّ خهُ

عدمهُ الثِّقِة يف العلوِم واملعارِف املنقولِة.
ِة نقِل األخباِر والتَّواريِخ. كُّ يف ِصحَّ الشَّ

عنهُ يف الوعوِد والعهوِد. الطَّ
ِة بنَي النَّاِس. وابِط االجتامعيَّ كهُ معظِم الرَّ تفكُّ

اِنعدامهُ صوِر التَّعاوِن بنَي أفراِد املجتمِع.

ميمِة الَّتي أورَدها الكاتبهُ والَكِذِب َعالقٌة وطيدٌة، سَأربِطهُ كلَّ صفٍة ذميمٍة فاِت الذَّ سادًسا ـ بنَي الصِّ
              فيام ييل بَعالقتِها بالكذِب .

فِة بالَكِذِب َعالَقةهُ الصِّ
ٍت وِء ، وترويجهُ األقواِل ِمْن غرِي تثبُّ > نقلهُ أخباِر السُّ

ههُ ، وحجبهُ فضِل اآلخريَن > جحودهُ احلقِّ وإنكارهُ
ِزَم بِه، والَكِذبهُ عىل َمْن َوثَِق بِه > النَّْكثهُ يف أمٍر اهُلتهُ

ِر واألذى  ههُ ، وإبطانهُ الضَّ عاؤهُ > إظهارهُ اخلرِي وادِّ
> قولهُ الباطِل وجمانبةهُ احلقِّ وهضمهُ احلقوِق .

فاتهُ الصِّ
ِخيانةهُ الَعهِد 

وِر  َشهادةهُ الزُّ
النِّفاقهُ 
الِكرْبهُ 

النَّميمةهُ 

ها. ِة وإشارَة )( َعْن يمنِي ما خيالِفهُ يعِة اإلسالميَّ ِف املوافِق للرشَّ سابًعا ـ َأضعهُ إشارَة )( َعْن يمنِي التَّرصُّ

فاِت. وِج زوَجههُ بام ليَس فيها ِمْن مجيِل الصِّ مدحهُ الزَّ

لعِة املعروضِة للبيِع؛ لترصيِفها. عاءهُ جودِة السِّ اِدِّ

. لِح بنَي متخاصَمنْيِ ْلها بهُغيَة الصُّ نسبةهُ أقواٍل حَسَنٍة إىل َمْن مَلْ يقهُ
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. عاءهُ املرِض وافتعالهُ البكاِء؛ حلْجِب التَّقصرِي يف أداِء التَّكليِف املنـزيلِّ ادِّ

ِر واإلضحاِك. تلفيقهُ األكاذيِب عىل أشخاٍص معيَّننَي هِبدِف التَّندُّ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

ِتا. هُ مادَّ بنيِّ اليِة، وأهُ ، أِو املصباِح املنرِي َعْن معاين الكلامِت التَّ 1 ـ أبحثهُ يف معجِم الكتاِب املدريسِّ

ةهُ                                                        املعنى الكلمةهُ              املادَّ

سجراءهُ

اسهُ النَّخَّ
قهُ املتَملِّ

ْمِهمهُ َ يهُ

مهُ النَّامَّ

اليِة : دهُ ِمَن النَّصِّ أضداَد املعاين التَّ 2 ـ أهُحدِّ

َّأبرَم األمَرَبرَّ يف يمينِِه حياٌة سعيدٌةكتَم السِّ
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ادِق والكاذِب ِمْن حيثهُ : 3 ـ أقابلهُ بنَي الصَّ

ام. َْدى إليِه كلٌّ منههُ ريقهُ الَّذي يهُ  الطَّ

ام.  املآلهُ الَّذي يؤولهُ إليِه كلٌّ منههُ

مةهُ الَّتي يهُوَسمهُ هِبا كلٌّ عنَد ربِِّه.   السِّ

ادقهُ الكاذبهُالصَّ

، مَع ام املبتدأهُ واخلربهُ ههُ لهُ ِمَن النَّصِّ العباراِت الَّتي ورَدْت فيها أفعاٌل ناصبٌة ملفعوَلنْيِ ليَس أصلهُ 4 ـ َأنقهُ
ام.        حتديِد املفعوَلنْيِ بوضِع خطٍّ حتَتههُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيِح. بِط الصَّ اليِة ) سأَل ، كسا ، أعطى ، ألبَس ( ومراعاِة الضَّ 5 ـ أهُكملهُ ما ييل مَع استخداِم األفعاِل التَّ

دقهُ صاحَبههُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ الصِّ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استشارًة أمينًة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ األمانةهُ الفتى ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ التَّاجرهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  مالِِه الفقراَء .
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يِّنِة يف وَسِط الكلامِت. 6 ـ َأصوغهُ َعىل ِغراِر النَّموذِج، وَأنتبههُ إىل رسِم األلِف اللَّ

عاهانموذٌج عاههُ                          اِدَّ عى                           اِدَّ  اِدَّ

 َنى

 َكسا

 َحوى

َرعى

ؤاِل َعن ِة يف السُّ 7 ـ أستخدمهُ الكلامِت ) إىل ، حتَّى ، َعىل ، بمقتىض( متَّصلًة بِـ )ما( االستفهاميَّ
اليِة :        املعاين التَّ

مهُنموذٌج >  اِستنكارهُ ما يقومهُ بِه النَّامَّ
مهُ ِمْن نقِل الكالِم ؟!  إالَم يرمي النَّامَّ

>  االستمرارهُ يف الَكِذِب عىل اآلخريَن.
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقهُ لإلنساِن. ها الصِّ قهُ قِّ عادِة الَّتي حيهُ > سببهُ االبتعاِد عْن أسباِب السَّ
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طهُ عليِهْم . > أسبابهُ ترِك النَّاِس األباطيَل الكاذبَة تتسلَّ
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِص ِمَن األوهاِم الفاسدِة . كوِت َعِن التَّخلُّ > أسبابهُ السُّ
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اليَة وأحفظهُ ما أمكَن منها واهَد التَّ أقرأهُ الشَّ

هُ ـ تعاىل ـ }                                                                                                             > قاَل اللَّ
مِر ، اآلية )60(.{  سورُة الزُّ

ههُ ـ : هُ ـ جلَّ شأنهُ > قاَل اللَّ
 }                                                                                                                                 {   

سورُة النحل ، اآلية )105(.
> وقال ملسو هيلع هللا ىلص 

     »إَذا َكَذَب اْلَعْبدهُ َتباَعَد اْلـَمَلكهُ َعْنههُ ِمياًل ِمْن َنَتِن ما جاَء بِِه.«
مذيُّ ،وقاَل حديٌث َحَسٌن. نيا والرترِّ                                                                                            رواُه اْبُن أيب الدُّ

.» ، َوْيٌل َلههُ ، َوْيٌل َلههُ ديِث لِيهُْضِحَك بِِه اْلَقْوَم َفَيْكِذبهُ ثهُ بِاحْلَ دِّ َ »َوْيٌل لِلَّذي حيهُ
. َنُه ، والنرِّسائيُّ والبيهِقيُّ مذيُّ وحسَّ                                                                                            رواُه أبو داوَد والرترِّ

ِمَن خاَن«. َد َأْخَلَف، َوإِذا اْئتهُ ـَ َث َكَذَب، َوإِذا َوع      »آَيةهُ امْلهُناِفِق َثالٌث: إِذا َحدَّ
                                                                                                                              رواُه البخاريُّ ومسلٌم.

النَّشاهُطهُ املصاحبهُ

1 ـ  اِْستقى الكاتبهُ بعَض تعبرياتِِه ِمَن القرآِن الكريِم.
ْمَت  ِه إليَك إالَّ ما دهُ ؤدِّ > أكتِشفهُ نصَّ اآليِة الَّتي اعتمَد عليها يف قولِِه :»وإْن سأْلَتههُ بعَد ذلَك ماَلَك، ال يهُ

ورِة ورقَم اآليِة.  لهُ اسَم السُّ عليِه قائاًم« وأهُسجِّ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ـ قاَل الكاتبهُ :

جوِر« اًبا َتونهُ لديِه معظمهُ أعامِل الفهُ اًبا، َوَمْن يغدوكذَّ ِ كذَّ »َويهُكتبهُ عنَد اللَّ

ابَق٭. > أبحثهُ عن نصِّ احلديِث النَّبويِّ الَّذي اْستقى منههُ الكاتبهُ تعبرَيههُ السَّ

. ٭ يهُرجع إىل صحيِح البخاريِّ
٭٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

٭٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ

ههُ ثهُ َعْن موضوٍع واحٍد، مرتَِّب العنارِص واألفكاِر، يصلهُ كاتبهُ > املقاَل يتحدَّ
   ختاًما إىل نتيجٍة يِدفهُ إليها.

مٍة، وَعْرٍض، وخامتٍة. نهُ ِمْن ثالثِة أجزاٍء: مقدَّ > يتكوَّ

املقالهُ
)تعزيٌز(
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ِة عىل الفرِد واملجتمِع،  ارَّ ِلها، وآثاِرها الضَّ بهُ ثهُ فيِه َعْن أنواِع النَّميمِة، وسهُ َأكتهُبهُ مقااًل َأحتدَّ
ِة املناسبِة، وتنويِع أساليِب  ِة واألحاديِث النَّبويَّ وعقوَبتِها، مَع االستشهاِد والتَّدليِل باآلياِت القرآنيَّ

العرِض )رسٍد، خطاٍب، نهُصٍح، حتذيٍر …( متهيًدا إللقائِِه يف اإلذاعِة املدرسيَِّة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> )النَّميمةهُ وقوٌد إلشعاِل الفتنِة وتوريِث العداوِة وشحِن القلوِب بالبغضاِء واحِلْقِد(.
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رسهُ  الـدَّ
الثاين

أهايل  اِث  برِتهُ ـ  ننِي  السِّ آالِف  نذهُ  مهُ ـ  امْلِعطاءهُ  النَّخلةهُ  ترتبطهُ 
مراِن، وعالمًة ِمْن عالماِت  َعدُّ رمًزا للحياِة والعهُ ، وتهُ اخلليِج العريبِّ
ِة عىل وجِه اخلصوِص،  ، ومناطِقِه اجلافَّ احلضارِة يف وطنِنا العريبِّ

لهُ العنرَص األسايسَّ يف الغذاِء والكساِء والتَّعمرِي. َكام تشكِّ
باِت  لقـْد متيََّزْت شجرةهُ النَّخيِل بمزايا جعَلْت ِمْنها رمًزا للثَّ
 ، تزدهرهُ النَّخيِل  فزراعةهُ  القاسيِة،  ِة  امْلهُناخيَّ األحواِل  مَع  ِم  والتَّالؤهُ
ها طقٌس مرتفعهُ احلرارِة  ههُ َتْيَنعهُ وتطيبهُ يف البِقاِع الَّتي يسودهُ وثامرهُ
طوبِة؛ وِمْن َثمَّ فال عجَب أْن نرى النَّخلَة تقفهُ شاخمًة  قليـلهُ الرُّ

ننِي. ـِر عىل مرِّ السِّ يف وجِه اجلفاِف والتَّصحُّ
ِة  حراويَّ ، وال سيَّام جزيرةهُ العرِب؛ لطبيعتِها الصَّ ةهُ والبالدهُ العربيَّ
انترَشْت  ومنههُ  للنَّخيِل،  األصيلَّ  املوطَن  َعدُّ  تهُ  - احلارِّ وطقِسها 

ههُ يف أقطاِر العامَلِ. زراعتهُ

حراِء أمريةهُ الصَّ

)1( سورة إبراهيم اآليتان )24 ، 25(.

هُ عز وجل ِبها  يِّبةهُ الَّتي رضَب اللَّ جرةهُ الطَّ ها بالتَّكريِم، فهَي الشَّ ة، وخصَّ و لقد حبا الل النَّخيَل بفضائَل مجَّ
مثاًل بقولِِه ـ َتعاىل ـ :}

)1(}                                                    
َجِر شجرًة تكونهُ ِمْثلهُ امْلهُْسِلِم وهَي  ههُ عليِه :»إنَّ ِمَن الشَّ ِ وسالمهُ َ النَّبـيُّ بركَتها يف قولِه صلواتهُ اللَّ وبنيَّ
ِع  تَّابهُ واملصنِّفوَن بَِتَتبُّ نَِي الكهُ جرِة املباركِة ِمْن فضٍل، فعهُ «. ولقْد َعَرَف اآلباءهُ واألجدادهُ ما هلذِه الشَّ النَّخلةهُ
العنايَة  الِقَدِم بزراعتِها، وَأْوَلْوها  عراءهُ عىل مرِّ العصوِر بفضائِلها، واهتمَّ أهلونا منذهُ  الشُّ مزاياها، وتغنَّى 
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ها وما تزالهُ طعاَم الفقرِي وحلوى الَغنيِّ وزاَد املسافِر واملغرِتِب. عايَة والتَّكريَم؛ فكاَنْت ثامرهُ والرِّ
ا طريقةهُ  ولزراعِة النَّخيِل وتكثرِيها طريقٌة َوعاها األجدادهُ فَأْوَرثوها اآلباَء، وَحِريٌّ باألبناِء الِعْلمهُ هِبا؛ إنَّ
َف. وتهُسقى تلَك الفسائلهُ البالغةهُ  َر ِجذعهُ األمِّ لئالَّ تضعهُ اِتا دوَن أْن يتأثَّ مَّ التَّكثرِي بالفسائِل الَّتي تهُقطعهُ ِمْن أهُ
 ، ًة كلَّ يوَمنْيِ ها يف األرِض، وبعَد ذلَك تهُسقى مرَّ ِة أربعنَي يوًما حتَّى تِضَب جذورهُ َتنْيِ كلَّ يوٍم ملدَّ ًة أْو مرَّ مرَّ
؛ لتفِرَد النَّخلةهُ سَعَفها،  فافهُ زالهُ عْنها اللِّ نِة، ثمَّ تهُ رابَة السَّ وِص قهُ ْيِش أْو بِاخْلهُ وتبقى الفسيلةهُ ملفوفًة بأكياِس اخْلَ
اعهُ عنَد غرِس الفسائِل عىل إبقاِء كلٍّ مْنها بعيدًة َعِن األخرى مسافَة ثامنيٍة  رَّ َطعهُ اليابسهُ مْنها. وحيرصهُ الزُّ فيقهُ
َق النَّخلِة  َبْت مْنها - ما جيعلهُ تسلُّ هُ بسَعِف املجاَورِة - إْن قرهُ وعرشيَن ذراًعا؛ منًعا اللتقاِء سَعِفها عندما تكربهُ

ْذ َثَمَرَتا ِمنِّي(. أمًرا عسرًيا، ويف ذلَك قيَل يف املثِل عىل لسـاِن النَّخلِة َعْن جارِتا: )َأْبِعْدها َعنِّي، وخهُ
وهناَك طريقٌة أخرى لتكثرِي النَّخيِل، تكونهُ باجتثاِث النَّخلِة الكبريِة املثمرِة ونقِلهـا ِمْن مكاٍن إىل آخَر، 

تاِء. و خربٍة، حينام يكونهُ اجلوُّ بارًدا يف فصِل الشِّ اٌع َذوهُ رَّ رشيطَة أْن يتوىلَّ ذلَك زهُ
عايِة، بْل إنَّ ِخدَمَتها واالعتناَء هِبا  والنَّخلةهُ ِمَن األشجاِر ذاِت الثَّمِر الَّتي حتتاجهُ بعَد زراعتِها إىل العنايِة والرِّ
يَّ والتَّسميَد والتَّقليَم والتَّنظيَف.  ِة للمحافظِة عليها، وزيادِة إنتاِجها، ويشملهُ ذلَك الرَّ وريَّ ِمَن األعامِل الضَّ

.») دِّ داِد )اجْلَ ْ ِعْنَد النَّباِت وِغْب ِعْنَد اجْلَ ْم: »اهُْحضهُ هُ وِمْن أمثاِل األجداِد يف ذلَك قوهلهُ
 . النَّخلهُ فيِه  الَّذي تسرتيحهُ  الوقِت  الثَّمِر، يف  دِّ وَجْنِي  اجْلَ اعهُ بعَد  رَّ الزُّ هِبا  ٌة، يقومهُ  ٌة سنويَّ والتَّقليمهُ عمليَّ
َف عِن القياِم بوظيفتِِه  َعفهُ الَّذي توقَّ ، وقطَع الَكَرِب )التَّكريِب(. فالسَّ َعِف اجلافِّ ويشملهُ التَّقليمهُ قطَع السَّ

اَع َعِن ارتقاِء اجْلِْذِع وخدمِة الثَّمِر. رَّ ههُ ألنَّ بقاَء ههُ يهُعيقهُ الزُّ ينبغي إزالتهُ
ها؛ جلعِل ِجْذِع  لهُ الَّذي يتخلَّ يِف  اللِّ َعِف العريِض،مَع  ةهُ إزالِة أصوِل السَّ ا قطعهُ )الَكَرِب( فهَو عمليَّ أمَّ

نهُ العامَل ِمَن االرتقاِء عليها. ٍج يهُمكِّ النَّخلِة يتصاعدهُ بشكٍل متدرِّ
ِة، حتَّى إذا ما حلَّ شهرهُ  نِة امليالديَّ ًة أخـرى يف األشهِر الثَّالثِة األخريِة ِمَن السَّ أهُ النَّخيـلهُ للحمِل مرَّ وتتهيَّ
ةهُ  صهُ هذِه العمليَّ نبيِت(. وتتلخَّ ةهُ التَّلقيِح )التَّ ٍة جديدٍة هَي عمليَّ هوِر، وآَن أوانهُ عمليَّ لعهُ يف الظُّ )ينايَر( بدَأ الطَّ
قاِح املوجودِة  ِة بحبوِب اللِّ بهُ تلقيحهُ أزهاِرها األنثويَّ ثِمَر األنثى يتوجَّ كَر واألنثى، ولكْي تهُ يف أنَّ ِمَن النَّخيِل الذَّ
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. ها اخلارجيُّ ها وانشقَّ ِغالفهُ ِة، إذا تفتََّحْت أكاممهُ َكريَّ يف األزهاِر الذَّ
مَع  لتذَهَب  ْت  ـَ ِرك تهُ إذا  هـا  مصريهُ ما  ومارسوها،  األجدادهُ  توارَثها  الَّتي  واملعارَف  اخِلرباِت  هذِه  إنَّ 

أصحاهِبا؟! وِمْن أيَن ألجياِل األبناِء أْن يعرفوا قيمَة النَّخلِة ويستكنِهوا أرساَر هذِه الثَّروِة املباركِة؟!
ها جيٌل بعَد جيٍل؛ ليعملوا عىل  ًة، وقواننَي معلومًة، وخربًة يتناقلهُ ْم مبادَئ حيَّ فجديٌر بنا أْن نحفَظها لـههُ
موَخ  مهُ الشُّ علِّ ، وتهُ ههُ امِء، تهُعطي اخلرَي متًرا نأكلهُ ْم ِمْن أشجاٍر باسقاٍت ترتفعهُ هِباماِتا نحَو السَّ هُ هَلهُ تنميِة ما أنبَتههُ اللَّ

ها يف نفوِس أبنائِنا وأحفاِدنا. كهُ هِبا ونغِرسهُ َة االحتامِل ومبادَئ نتمسَّ رَب وقوَّ والصَّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

؟ ها النَّصُّ ةهُ ( الَّتي يناقشهُ ةهُ ) العامَّ 1 ـ ما الفكرةهُ الـِمحوريَّ

نواًنا آخَر مناسًبا للنَّصِّ .   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ َأصوغهُ عهُ
اليِة، مَع االسرتشاِد بالنَّموذِج. َة ِمَن العناويِن التَّ 3 ـ َأصوغهُ األفكاَر اجلزئيَّ

اِثنموذٌج > َعالقةهُ النَّخلِة بالرتُّ

        > مزايا النَّخلِة

> املوطنهُ األصيلُّ هلا 

ةهُ النَّخلِة يَّ         > أمهِّ

> َوْعيهُ األجداِد بفضِلها

        > تكثريهُ النَّخِل

        > تقليمهُ النَّخِل

يرتبطهُ أهايل اخلليِج بالنَّخلِة قدياًم وحديًثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليِة : 4 ـ َأقرأهُ ِمَن النَّصِّ ما يشريهُ إىل املعاين التَّ
ِ - تعاىل - النَّخلَة. > تكريِم اللَّ

> بياِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بركَتها.
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ِة  عوِة إىل نقِل اخِلرباِت واملعارِف اخلاصَّ الِّ عىل احلضِّ والدَّ وَت بالتَّعبرِي الدَّ نهُ الصَّ لوِّ 5 ـ َأقرأهُ اخلامتَة وأهُ
بالنَّخلِة، واالعتزاِز هِبا ، فهَي ثمرٌة مباركٌة وتراٌث حضاريٌّ .

لٍّ منهام. حيِح لكهُ نِي ِمَن املخرِج الصَّ اِء والسِّ 6 ـ  َأقرأهُ ما ييل جهًرا، مَع إخراِج حريَفِ الثَّ

اِث أهايل اخلليِج العريبِّ ننِي برتهُ > ترتبطهُ النَّخلةهُ منذهُ آآلِف السِّ

امِء ها يف السَّ ها ثابٌت ، وفرعهُ بٌة ، أصلهُ     >  النَّخلةهُ شجرٌة طيِّ

ِق تكثرِيها رهُ             > غرسهُ فسائِل النَّخيِل ِمْن طهُ

                  >  ثاِمرهُ النَّخيِل حلوى الغنيِّ وزادهُ املسافِر واملغرتِب

أعلَمهُ أنَّ
نايا العليا، ساِن ِمْن جهِة ظهِرِه مَع أطراِف الثَّ اِء ما بنَي َطَرِف اللِّ > خمرَج حرِف الثَّ

   أْي رؤوِسها. 

فىل، نايا العليا وفوَق السُّ ساِن وبنَي صفَحَتِي الثَّ نِي ما بنَي َطَرِف اللِّ > خمَرَج َحْرِف السِّ
نايا. رجٍة بنَي طرِف الثَّ    مَع إبقاِء فهُ

الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

اًل - َأقرأهُ النَّصَّ ثمَّ أهُجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل:  أوَّ
1 ـ بَِم متتازهُ النَّخلةهُ َعْن غرِيها ِمَن األشجاِر؟

هُ - سبحاَنههُ وتعاىل- النَّخلَة؟ َم اللَّ 2 ـ كيَف كرَّ
ةهُ ِمَن امْلَواِطِن األوىل لزراعِة النَّخيِل؟  3 ـ مِلَ كاَنِت اجلزيرةهُ العربيَّ
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4 ـ ما الَّذي يضمنهُ النَّجاَح لتكثرِي النَّخيِل بواسطِة نقِلِه وهَو مثمٌر؟
وريَّةهُ خلدمِة النَّخيِل ورعايتِِه . 5 ـ ما األعاملهُ الضَّ

مهُ األجيالهُ ِمَن النَّخلِة ؟ 6 ـ ماذا تتعلَّ

ثانًيا - َأمألهُ الفراَغ بالكلمِة املناسبِة :

ثالًثا - َأضعهُ عالمَة )( عْن يمنِي التَّكملِة املناسبِة .

اَع َعْن ـــــــــــــــــــ رَّ َعِف ـــــــــــــــــــــــ ؛ ألنَّ ـــــــــــــ ، ـــــــــــــ الزُّ ةهُ قطِع السَّ  عمليَّ

جذِع النَّخلِةو ـــــــــــــ الثَّمِر.

ن العاملهُ ِمَن ـــــــــــــ النَّخلِة.  التَّكريبهُ يعني إزالةهُ أصوِل ـــــــــــــ مَع ـــــــــــــ ؛ ليتمكَّ

ا بعَد ـــــــــــــ و ـــــــــــــ الثَّمِر، يف الوقِت الَّذي ـــــــــــــــــــــــ  تتمُّ عمليةهُ التَّقليِم سنويًّ

ًة أخرى. أهُ لـ ـــــــــــــــــــــ مرَّ فيِه ـــــــــــــــ النَّخلةهُ ، وتتهيَّ

 التَّلقيحهُ يعني نثَر ــــــــــــــــ املوجودِة يف أزهاِر النَّخيِل ــــــــــــــــ عىل أزهاِرها ــــــــــــــــ

. ها اخلارجيُّ عنَدما ــــــــــــــــــ األكاممهُ و ــــــــــــــــــــ ِغالفهُ

جتبهُ املباعدةهُ بنَي الفسائِل حنَي غرِسها؛

مِس إىل جذوِع النَّخِل. ةهُ الشَّ لتصَل أشعَّ

امِد. لتأخَذ كلُّ نخلٍة حاجَتها ِمَن السَّ

َق النَّخلِة. َعفهُ فيعوَق تسلُّ لِكيال يتشابَك السَّ

لتأخَذ كلُّ نخلٍة ما يكفيها ِمَن املاِء.

<



31

اِتا؛> مَّ قهُ عنَد قطِع الفسائِل ِمْن أهُ فُّ جيبهُ الرتَّ

لئالَّ يتأثَر جذعهُ الفسيلِة.

َف األمُّ فتموَت. لئالَّ تضعهُ

. َف الفسيلةهُ فال تكرَبَ لئالَّ تضعهُ

َف الفسيلةهُ فال تنـبهَُت. لئالَّ تضعهُ

قهُ  قِّ يِّ والتَّسميِد حتهُ خدمةهُ النَّخلِة بالرَّ

يادَة يف إنتاِجها. الزِّ

املحافظَة عىل حياِتا.

ها. رسعَة نموِّ

مجيَع ما سبَق.

<

منيِّ للقياِم هِبا . اليِة حَسَب التَّسلسِل الزَّ رتِّبهُ األعامَل التَّ رابًعا - أهُ

َقْطعهُ الَكَرِب                                           غرسهُ الفسائِل

اِتا مَّ َجْنيهُ الثَّمر                                              قطعهُ الفسائِل ِمْن أهُ

َعِف اليابِس تلقيحهُ النَّخِل                                          قطعهُ السَّ

دلِّلهُ ِمَن النَّصِّ عىل ما ييل : خامًسا - أهُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقِة شجرَة النَّخيِل ومعرفتِِهْم فضَلها تقديِر األجياِل السَّ <



32

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.» َجِر َشَجَرًة َتكونهُ ِمْثلهُ امْلهُْسِلِم، َوِهَي النَّْخَلةهُ هُ قوَل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ ِمَن الشَّ سادًسا- أهُفسِّ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاومِة النَّخيِل اجلفاَف>

 اِستفادِة الغنيِّ والفقرِي ِمْن ثامِرها>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل. ، َمَع االسرتشاِد باملثاِل األوَّ اليِة يف معجِم الكتاِب املدريسِّ 1 ـ  َأكِشفهُ َعِن معاين الَكِلامِت التَّ

ةهُ                         الكشف                                        املعنى الكلمةهُ              املادَّ

ْقَعٍة بَِقاٌع                      َبَقَع .              الباءهُ ثمَّ القافهُ والعنيهُ                        مجعهُ  بهُ

رهُ التَّصحُّ

َحباها

املصنِّفوَن
الفسائلهُ
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حيِح لكلِّ كلمٍة ممَّا ييل : 2 ـ َأضعهُ عالمَة )✕( َعْن يمنِي املعنى الصَّ

>  اجتثاثهُ النَّخل يعني                    غرَسها                    َجْنَي حمصوهِلا                    َقْلَعها

(يعني               والَد األِب                  قطَف الثَّمِر                 االجتهاَد  دُّ دِّ )اجْلَ >  ِغْب عنَد اجْلَ

3 ـ
امِء شاخمًة. قالهُ : تبدو املآذنهُ يف السَّ > قرْأتهُ : تقفهُ النَّخلةهُ شاخمًة.                             ويهُ

ما معنى     شاخمًة    : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: األمُّ معطاٌء ال تبخلهُ بيشٍء عىل أبنائِها. قالهُ > قرْأتهُ : النَّخلةهُ شجرٌة معطاٌء.                        ويهُ

ما معنى      معطاٌء     : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> ما الَّذي دعا الكاتَب إىل هذا التَّشبيِه ؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح رأيي فيِه ؟ > أوضِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيِم يف مواقِعها . نَة فيها، مَع وضِع عالماِت الرتَّ اليَة وأْضبِطهُ الكلامِت امللوَّ 5 ـ أقرأهُ الِفْقَرَة التَّ

ِدها حتَّى  عايِة والتَّكريِم        فيحـرص املـزارعهُ عىل تعهُّ حتظى النَّخيلهُ يف جزيرِة العرِب بالرِّ

ا        كام يتم بتكبرِيها وغرِس فسائِِلها َطًبا َجنِيًّ يراها تسمو نحَو الَعلياِء         وتثمر رهُ

حراِء«4 ـ »النَّخلةهُ أمريةهُ الصَّ
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يِّنِة. اليَة يف القائمَتنْيِ عىل َوْفِق أصِل األلِف اللَّ 6 ـ أهُصنِّفهُ األفعاَل التَّ

أفعاٌل أْصلهُ ألِِفها ياٌءأفعاٌل أْصلهُ ألِِفها واٌو

عالسقىأوىلسامرأىحباوعى

كرهُ واألنثى،  راعِة النَّخلَة باإلنساِن، فهَي ذاتهُ ِجْذٍع منتصٍب. مْنها الذَّ َه علامءهُ الزِّ  شبَّ

ٍة هَلَكْت. َض قلبهُها لصدَمٍة قويَّ ها ماَتْت، وإذا تعرَّ طَع رأسهُ إذا قهُ

نتجهُ أكثَر  هاَء سبعنَي يف املِائِة ِمْن أشجاِر النَّخيِل يف العـامَلِ، ويهُ  يملكهُ الوطنهُ العريبُّ زهُ

ِمْن ثامننَي يف املِائِة ِمَن اإلنتاِج اْلعامليِّ للتُّموِر.

ِة  ِة أكربهُ ثروٍة ِمَن النَّخيِل. ففيها حتَّى اآلَن أكثرهُ ِمْن َعرَشَ عوديَّ ِة السُّ  يف اململكِة العربيَّ

ْوَن طنٍّ ِمْن أجوِد التُّموِر. ها َمْليهُ مالينِي نخلٍة، ويبلغهُ إنتاجهُ

أثبَتِت  ولقْد  ًة،  ومعِدنيَّ ًة  ودوائيَّ ًة  غذائيَّ ًة  مادَّ وأربعنَي  ثامنيٍة  عىل  النَّخيِل  ثمرةهُ  حتتوي   

َة. موَر تكادهُ تنفردهُ بنَي الثِّامِر بأنَّـها ال تنقلهُ اجلراثيَم امْلََرضيَّ ةهُ احلديثةهُ أنَّ التُّ التَّجـاِربهُ العلميَّ

ِة اعتباَر اليوِم اخلامَس عرَش ِمْن شهِر )سبتمرب( ِمْن كلِّ  وِل العربيَّ ْت جامعةهُ الدُّ  أقرَّ

ِة. وِل العربيَّ موِر يف الدُّ ا للنَّخيِل والتُّ عاٍم - يوًما عربيًّ

٭ للقراءة احلرة اإلثرائية.
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النَّشاطهُ املصاحبهُ

، وحديَثنْيِ  لهُ آيَتنْيِ كريمَتنْيِ ةهُ فضَل شجرِة النَّخيِل ومنافَعها. أهُسجِّ ةهُ النَّبويَّ نَّ َد القرآنهُ الكريمهُ والسُّ 1ـ   أكَّ
رشيَفنْيِ ممَّا جاَء يف ذلَك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍة للتَّمِر. لهُ منههُ مخَس فوائَد غذائيَّ ِفِه ) صربي القبَّاينِّ (، وأهُسجِّ واءهُ ( ملؤلِّ 2 ـ َأعودهُ إىل كتاِب ) الِغذاءهُ ال الدَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَينْيِ : ؤاَلنْيِ التَّ 3 ـ أجيبهُ َعْن أحِد السُّ
نتجهُ العامَلهُ العريبُّ أكثَر ِمْن ثالثِة أرباِع املحصوِل العامليِّ ِمَن التُّموِر. لهُ - > يهُ ؤالهُ األوَّ السُّ

؟ موِر يف العامَلِ العريبِّ ناعاتهُ الَّتي تقومهُ عىل إنتاِج التُّ ✕ ما الصِّ

ناعاِت؟ ✕ ما مالحظاتهُك عىل هذِه الصِّ

✕ ما اقرتاحاتهُك لزيادِة إنتاِج العامَلِ العريبِّ ِمَن التُّموِر؟

ؤالهُ الثَّاين -  >  ورَد يف النَّصِّ طريقتاِن لتكثرِي النَّخيِل )َعْن طريِق الفسائِل، ونقِل األشجاِر املثمرِة(.  السُّ
ها. رهُ رٌق أخرى لذلَك؟ َأذكهُ هْل هناَك طهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهُ . ، وأهُسجِّ 4 ـ َأبحثهُ

عوديَِّة ِة السُّ  أْجودهُ أنواِع متوِر اململكِة العربيَّ

 أْجودهُ أنواِع متوِر دولِة اإلماراِت     
       أْجودهُ أنواِع متوِر العراِق

امَن  أْجودهُ أنواِع متوِر عهُ
 األدواتهُ الَّتي تهُستخدمهُ يف خدمِة النَّخيِل

ناعاِت الَّتي تقومهُ عىل ِزراعِة النَّخيِل  ِمْن أهمِّ الصِّ
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٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ
نثرهُ الَشّعر

ِة املنظومِة، وإعادةهُ َسْبِك وصياغِة فكرِتا بألفاظ عِريِّ عِر هَو َحلُّ األبياِت الشِّ              نثَر الشِّ

             وأسلوِب القارِئ. 

عِر : وِمْن أهمِّ مميِّزاِت نثِر الشِّ

ِة. > االلتزامهُ بالتَّعبرِي َعْن أفكاِر األبياِت وصوِرها اخلياليَّ

يادِة أِو النُّقصاِن. > توسيعهُ األفكاِر بالتَّوضيِح دوَن اإلخالِل هِبا بالزِّ

اعرهُ …  َر الشَّ ، صوَّ اعرهُ قالهُ : قاَل الشَّ اعِر نفِسِه، دوَن اإلحالِة عليِه. فال يهُ ثهُ بلساِن الشَّ > التَّحدُّ

نهُ يف استخداِم األساليِب املناسبِة إلبراِز أفكاِر األبياِت قدَر اإلمكاِن، وعدمهُ االكتفاِء  > التَّفنُّ

بتقديِم وتأخرِي ألفاِظ األبياِت ذاِتا.

أعلَمهُ أنَّ

ها بأسلويب.٭٭ رهُ اليَة ِمْن قصيدِة )النَّخلِة( وَأْنثهُ > َأقرأهُ األبياَت التَّ

ءهُ ا َعر لشُّ ا ْخَلِة  لنَّ ا بِّ  بحهُ َمْت  ها
لَِفْضِلها َفَلْيَس  َخرْيٌ  ها  لُّ كهُ ِهَي 
َمْطَعاًم َنْت  كا َو ِظالًّ  َلنا  َنْت  كا
ام لَّ كهُ ًنا  ما َز َنْحيا  ها  مَتِْر ِمْن 
ِحْقَبًة ا  شو عا ءهُ  با آل ا بِِه  ٌس  َغْر

ءهُ أَلْهوا ا هْلَوى  ا َسَنِن  َعىل  ْت  َفَجَر
ءهُ ْحصا إِ ميِلها  جِلَ ال  َو  ، َحدٌّ 
ءهُ َقضا َب  صا َأ ْو  َأ ٌد  ا ز َقلَّ  ْن  إِ
ءهُ َشْهبا ْقَبَلْت  َأ َعَلْينا  َسَنٌة 
ءهُ با آل ا َف  َخلَّ َقْد  باِم  ْنِعْم  َأ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
ٍد املهُّرّي. اعِر اإلمارايت : سيِف ْبِن حممَّ ( للشَّ ٭٭ )النَّخلةهُ
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هُْم هلهُ ِحبا َو ِصها  و خهُ ِمْن  ْم  ههُ شهُ ا َفِفر
ْم ههُ َنعيمهُ َد  ا ز حنَي  مي  بَِقْو ا  ذ َفإِ
ٌق ْندهُ فهُ َد  يهُشيَّ َكْي  ها  َيْقَلعو مَلْ 
َنْت يِّ زهُ ِع  ِر ا و لشَّ ا تِْلَك  ىل  إِ ْر  ْنظهُ اهُ
ا نهُ َنصو َنَظلَّ  ْن  َأ َعَلْينا  َعْهٌد 

ءهُ بِنا يِد  ر جْلَ ا ِمَن  َو ليِفَها  ِمْن 
ءهُ فا َو َك  ا ذ َو هَلا  نِيَع  لصَّ ا ا  و دُّ َر
ءهُ بِنا َم  قا يهُ َكْي  ها  قو ِر حَيْ ْو  َأ
ءهُ ا َغنَّ ئٌِق  ا َحد َفْهَي  لنَّْخِل  بِا
ءهُ َمنا أهُ نا  بَِعْهِد َنْحنهُ  َو  ، ًما  ْو َد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبحان الّل
الكرب
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رسهُ  الـدَّ
الثالث

أهُِحبُّ إخـوتـي 
َتنا، واسترشاَف  ي آرِصَ وِح يهُقوِّ دِّ يهُؤلِّفهُ بيَننا، وِرباَط الرُّ سَن الوهُ نا، وحهُ أهُِحبُّ إخويت؛ ألنَّ وشائَج النَّسِب جتمعهُ

نا. ِ - تعاىل- يدفعهُ ِرضا اللَّ
ِ ِمْن  ٌة تهُغِدقهُ قلوَب املخلصنَي للَّ ٌة، ونعمٌة إهليَّ ٌة، وإرشاقٌة ربَّانيَّ دسيَّ ِ ِمنَحٌة قهُ َة يف اللَّ خوَّ أهُِحبُّ إخويت؛ ألنَّ األهُ

عباِدِه، واألصفياِء ِمْن أوليائِِه، واألتقياِء ِمْن خلِقِه. 
ْم بالِغبطِة، وصافحوين بحرارٍة  ، وفاَض حميَّاههُ مهُ البشاشةهُ أهُِحبُّ إخويت إذا أقبلوا عيلَّ وقْد َعَلْت وجوَهههُ

ِة اإلسالِم. ِة، وَحيَّْوين بتحيَّ وَّ خهُ ٍة، وغمروين بجوٍّ ِمَن احلناِن ومجيِل األهُ وقوَّ
ْم  ههُ ، أهُؤثِرهُ ههُ مهُ اخلرَي كلَّ ْم، وأمتنَّى لكلِّ واحٍد مْنههُ َدههُ دُّ َعضهُ ْم، وأشهُ ْم، وأتعاونهُ مَعههُ قهُ بيَنههُ فرِّ أهُِحبُّ إخويت فال أهُ

غائِب، وأنرشهُ حسناِتِْم، وأطوي سيِّئاِتِْم. بالرَّ
عينوِن،  ْم عىل طلِب اخلرِي ويهُ ههُ ْم مرآًة ويكونوَن، أهُعينهُ ِ وينصحوِن، أكونهُ هَلهُ ْم يف اللَّ ههُ أهُِحبُّ إخويت فأنصحهُ
مهُ  وأهُشفقهُ عليِهْم ِمْن دروِب املهالِك ويهُشفقوَن، أفرحهُ إذا فرحوا ويفرحوَن، وأحزنهُ إذا حِزنوا وحيزنوَن، أكتهُ

روِن. ْم وال يجهُ ههُ رهُ وَن، ال أهجهُ ْم ويكتهُموَن ويسرتهُ هُ عيَبههُ ْم وأسرتهُ ههُ رِسَّ
وا  توين، وإْن أقسْمتهُ برُّ ْم أجابوين، وإْن عَطْستهُ شمَّ هُ ْم إذا َمِرْضتهُ عادوين، وإذا َدَعْوتهُ أهُِحبُّ إخويت فههُ
وَن َعْن عيبـي، ويبتعدوَن َعْن إيذائي يف مايل  ضُّ سوَن عنِّي َكْريب ويغهُ نفِّ ونني َعىل َمْن ظلَمني، ويهُ َقَسمي، ينرصهُ

ونفيس وِعْريض …
ْم مكفوٌف عنِّي إال بخرٍي، ال يذكروَن يل عيًبا يف غيبٍة أْو حضوٍر، ال يسخروَن منِّي  هُ أهُِحبُّ إخويت فِلسانهُ
ِتِْم وأتغاىض َعْن  بوِن، ال يشتهُمونني وال يهُسيئوَن. َأْعفو َعْن زالَّ َكذِّ وال يلِمزوِن، ال يْكِذبوين احلديَث وال يهُ

ْم َرْيَب امْلَنوِن. نوَن، وَأْدَرأهُ عْنههُ ْحِسنهُ هِبِمهُ الظُّ اِتِْم، أهُ ْم مودَّ هفواِتِْم، وأحفظهُ هَلهُ
ْم  ههُ فهُ غِلِهْم، ال أكلِّ ْم يف شهُ ههُ ِعينهُ ْم، وأهُ ْم بِه َعىل نفيس، أقيض حوائَجههُ ههُ ْؤثِرهُ ْم مايل، وأهُ ههُ أهُِحبُّ إخويت فأقاِسمهُ
ْم إِن  دهُ حاهَلهُ وا، وأتفقَّ ْم إْن َنسهُ ههُ رهُ ْم إِن استنرصوا، وأذكهُ ههُ ْم بِه، أنرصهُ ْم ماال طاقَة هَلهُ ههُ لهُ مَحِّ قُّ علْيِهْم، وال أهُ بام يشهُ

ثوا. ْم إذا جلسوا، وأهُصغي إليِهْم إذا حدَّ عهُ هَلهُ بهُ هِبِْم إْن دَنْوا، وأهُوسِّ َرحِّ ابتعدوا، أهُ

َّ



40

َم جنًبا إىل  فاِء، ولنتنسَّ وٍّ وإشفاٍق؛ لنسرَي مًعا يف رياِض الصَّ نهُ أهُِحبُّ إخويت فأهُمسكهُ بأيديِْم يف ِرفٍق وحهُ
ِة الوارفِة. َأ يف مسريتِنا ظالَل املحبَّ جنٍب نسامِت الوفاِء، ونتفيَّ

ْكَرًة وأصياًل، إنَّههُ  َرههُ بهُ ْم يف أمري، كي نسبَِّح ربَّنا كثرًيا، ونذكهُ أهُِحبُّ إخويت ألشدَّ هِبِْم أزري، وأرِشَكههُ
كاَن بنا بصرًيا.

ةهُ ةهُ والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

1 ـ َأقرأهُ ِمَن النَّصِّ مايدلُّ عىل أنَّ
ٌل ربَّاينٌّ َة َتَفضُّ َة اأَلَخِويَّ ساِن                                        > امْلحبَّ       > لإِلخوِة حقٌّ يف اللِّ

اليَة :  َة التَّ 2 ـ أيَن َأضعهُ العناويَن اجلانبيَّ

ةهُ املرشوعةهُ ِة                                    لقاءهُ اإلخوِة والتَّحيَّ ِة احلقَّ وَّ خهُ >            غايةهُ األهُ

ِة وغايتِها. خوَّ َة َعىل مظاهِر األهُ الَّ َة ( الدَّ َة ) العامَّ 3 ـ  َأصوغهُ الفكرَة املحوريَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمِل . كوِن عنَد أواخِر اجْلهُ 4 ـ َأقرأهُ اْلِفْقَرَة اخلامسَة مَع الوقِف بالسُّ
حيِح لِكَلْيِهام . اِء مَع مراعاِة املخرِج الصَّ اِي والظَّ 5 ـ َأنِطقهُ حريَفِ الزَّ

ليا.أعلَمهُ أنَّ نايا العهُ ساِن مَع أطراِف الثَّ اِء طرفهُ اللِّ >  خمَرَج حرِف الظَّ
فىل. نايا السُّ َويَق الثَّ ساِن فهُ اِي طرفهُ اللِّ >  خمَرَج َحْرِف الزَّ
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ِتِْم نوَنِظالَلَأْزريحيزنوَن زالَّ ظلَمنيالظُّ

الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ أجيبهُ شفهيا عامَّ ييل : أوَّ
وِح ؟ 1 ـ ما املقصودهُ بِرباِط الرُّ

فُّ األخهُ لساَنههُ َعْن أخيِه ؟  2 ـ كيَف َيكهُ
ِة يف حياِة اإلخوِة ؟ 3 ـ ما آثارهُ املحبَّ

ثانًيا - أهُكِملهُ ما ييل:

ْم يف املرِض.            إجابةهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    هُ  عيادتهُ

ِمْن دروِب املهالِك الَّتي أهُشفقهُ عىل إخويت ِمَن الوقوِع فيها :>

ِة للمسلمنَي :> ِمَن احلقوِق العامَّ

َفقاِء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    اراةهُ رهُ لواِت.       جمهُ نهُ يف أداِء الصَّ  التَّهاوهُ

َقتِِه أِو التَّدليِس عليِه …  النَّفِس بِـ ــــــــــــــــــــــــــــ     الِعْرِض بِـ  ـــــــــــــــــــــــــ      املاِل بَسِ

تِِه.            حفظهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــ "العفوهُ َعْن زالَّ

إيذاءهُ املسلِم للمسلِم يكونهُ يف >

حقُّ األِخ املسلِم يف قلِب أخيِه>

ًّ
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ثالًثا - َأربِطهُ األمَر بأثِرِه فيام ييل:

إجابةهُ األِخ دعوَة أخيِه املسلِم

ههُ  ههُ أمًرا ال يطيقهُ فهُ ال يكلِّ

التَّوسيعهُ لههُ يف املجلِس

ههُ النَّصيحَة املخلصة حَمْضهُ

احةهُ التَّكريمهُ والرَّ

لِل يِغ والزَّ دفعهُ الزَّ

التَّقديرهُ واإلسعادهُ

اإلشفاقهُ والوفاءهُ

ِة منعهُ اإلرهاِق واملشقَّ

اليِة : ِة الواردِة يف النَّصِّ حتَت العناويِن التَّ ِة احْلقَّ وَّ خهُ رابًعا - أهُصنِّفهُ أهمَّ مظاهِر األهُ

ٌة مظاهرهُ شعوريٌَّةمظاهرهُ عمليٌَّةمظاهرهُ قوليَّ










تِها يف رأيِي: يَّ ها َعىل َوْفِق أمهِّ بهُ َرتِّ ِة، أهُ ِة احلقَّ وَّ خهُ خامًسا - فيام ييل مظاهرهُ لأِلهُ

ِه هَلهُْم املساواةهُ بنَي اإلخوِة                                 متنِّي اخلرِي كلِّ

ْم نهُ مَعههُ نرشهُ حسناِتِْم                                         التَّعاوهُ

ْم عىل النَّفِس                               طيُّ سيِّئاِتِْم ههُ إيثارهُ
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دهُ موقفي جتاه ما ييل: سادًسا - أهُحدِّ

؟ فهُ ها. كيَف َأترصَّ > سأَلْتني أهُختهُي أْن أهُقرَضها ألَف رياٍل ، ومَلْ يكْن لديَّ غريهُ

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهُ ؟ ْدتهُ ِمَن املدرسِة يف يوٍم قائٍظ، ودَعْتني أختـي الكربى ملعاونتِها يف بعِض أموِرها. كيَف َأترصَّ > عهُ

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

اليِة يف املعَجِم الوسيط : 1 ـ أكِشفهُ عن معاين الكلامِت التَّ

اليِة : رهُ مفرَد اجلموِع التَّ 2 ـ أذكهُ

اليِة : هُ أضداَد الكلامِت التَّ بنيِّ 3 ـ  أهُ

َكْرٍب

َئاٍت َسيِّ

عيوٍب

ِغيبٍة
َأَثَرٍة

ْكَرٍة بهُ

اٍتَهَفواٍتزاّلٍَتأتقياَءأولياءأصفياَء مودَّ

أَتغاىض

م نتنسَّ

استرشاٌف

أهُ نتفيَّ
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حهُ أيَّ التَّعبرَيْيِن أمجَل يف تصويِر املعنى؟ 4 ـ أهُوضِّ

األخهُ املؤمنهُ مرآةهُ أخيِه املؤمِن.

حهُ ألخيِه سيِّئاتِِه وحسناتِِه. األخهُ املؤمنهُ يهُوضِّ

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

أنرشهُ حسناِتِْم وأطوي سيِّئاِتِْم.

ْظِهرهُ حسناِتِْم وأهُخفي سيِّئاِتِْم. أهُ

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

نةهُ فيام ييل : 5 ـ  بَِم توحي الكلامتهُ امللوَّ

6 ـ َأستفيدهُ ِمْن مفهوِم النَّصِّ يف صياغِة عباراٍت َأنصحهُ هِبا كلَّ 

َغَمَرين أخي بَفْيِض حنانِِه

ِة الوارفِة . ِة ظالَل املحبَّ وَّ خهُ أهُ يف مسريِة األهُ نتفيَّ <

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ>  السَّ

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

مةهُ الوجِه قبِلهُ َعىل أَخواِتا وهَي متجهِّ أخٍت تهُ

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

<

أٍخ يقسو َعىل أَخواتِِه البناِت ويتعاىل علْيِهنَّ

ببهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ

<

أٍخ يبَخلهُ باملِِه َعىل أَخواتِِه املحتاجاِت <
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ٍل ِمْن إنشائي مَع االستفادِة ِمَن النَّموذِج.  َ 7 ـ أستخدمهُ األفعاَل التاليَة جمزومًة يف مجهُ

نموذٌج

أهُيهُغِدقهُنسريهُيهُؤلِّفهُأهُِحبُّ نتفيَّ

َؤلَّْف بنَي قلوِب أفراِدها   > أحزنهُ لرؤيِة أرسٍة مَلْ يهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِة حينئٍذ . نِة املتطرِّ يِّ 8 ـ َأزيدهُ التَّضعيَف يف الفعِل، وأنتبههُ إىل كتابِة اأَللِِف اللَّ

ىقِوَي دناَحيَِيقوَّ

عالَمنَِي

يادِة . فِة بعَد الزِّ نِة املتطرِّ يِّ 9 ـ أزيدهُ األلَف يف الفعِل، مَع مراعاِة كتابِة اأَللِِف اللَّ

عداقىضلغاوىفورى

وارى
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النَّشاطهُ املصاحبهُ

نواِن   )اإلخاِء(، ثمَّ  ، وأقرأهُ ما حتَت عهُ ٍد الغزايلِّ يِخ حممَّ ِفِه الشَّ قهُ املسلِم( ملؤلِّ 1 ـ أعودهُ إىل كتاِب )خلهُ
: َأقتنِصهُ منههُ

دلِّلهُ بِه عىل عظيِم شأِن امليِش يف حاجِة اإلخوِة. > موقًفا البِن عبَّاٍس  أهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيدِة. ذهُ باحلياِة السَّ قهُ حالوِة اإليامِن، والتَّلذُّ > تذوُّ
ِ  ـ تعاىل ـ ورسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص واإلحساسهُ بحالوِتا يف القلِب. ِة اللَّ > اِستشعارهُ حمبَّ

ْم عادياِت شدائِد  ههُ ِ  ـ تعاىل ـ رمحتِِه اإلخوَة املتحابِّنَي فيِه ، وِوقايتهُ > إحاطةهُ اللَّ
يوِم القيامِة.

احلنَي  هداِء والصَّ بيِّنَي والشُّ حبةهُ النَّ محِن وصهُ نيا، واالستظاللهُ بظلِّ الرَّ وِر يف الدُّ > نيلهُ األمِن والسُّ
يوَم القيامِة.

. ةهُ ادقِة اجلنَّ ِة الصَّ وَّ خهُ > خريهُ ثاِمِر األهُ
هُ ـ تعاىل ـ :}   قاَل اللَّ

  {  سورة احلجر .
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص يهُرِشدهُ إىل حتريِم ترويِع األِخ املسلِم أْو إفزاِعِه. > قواًل لرسوِل اللَّ

ِز هَو التَّقوى. َر باألنساِب باطٌل وأنَّ معياَر التَّاميهُ لُّ عىل أنَّ التَّفاخهُ ًة تدهُ > آيًة قرآنيَّ

اهي. اَه إخوتـي ومشاعِرِهْم جتهُ ِة جتهُ 2 ـ َأكتهُبهُ سطَرْيِن َعْن مشاعري احلقيقيَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة جمموعةهُ حوادَث متخيَّلٌة يف حياِة أناٍس متخيَّلني، لكنَّ اخلياَل فيها ✕                  القصَّ

ِة بأحداثِها وأشخاِصها.                   مستمدٌّ ِمَن احلياِة الواقعيَّ

 . هاهُ روَف الَّتي وقَعْت فيها أحداثهُ هِلا، ويتناولهُ زماَنا ومكاَنا، والظُّ ِة يكونهُ يف أوَّ ✕ التَّمهيَد للقصَّ

مع يشهُ  يتعا ههُ  جيعلهُ و  ، ِئ ر لقا ا َه  نتبا ا بهُ  جيِذ  ، ئٍق شا بتسلسٍل  فيها  جهُ  رَّ تتد َث  ا حد أل ا  ✕

ههُ للقراءِة بهُغيَة الوصوِل إىل احْللِّ الَّذي عادًة ما اِتا وأدواِرِهْم فيها؛ بام يدفعهُ     شخصيَّ

ِة.      يكونهُ يف ختاِم القصَّ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ
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 ، َ أٌخ وحيٌد تربَّى بني جمموعٍة ِمْن أخواتِِه البنات، َمَنْحَنههُ الكثرَي مَن الرعايِة واالهتامِم، حتَّى شبَّ وَكـربهُ
َج...  وجيَّة، وبعَد أْن تزوَّ نَّ أن يريَنههُ سعيًدا يف بيِت الزَّ ههُ لمهُ وكاَن حهُ

ها بخامتٍة  ها ِمَن الواقِع ممزوًجا باخلياِل، وأختِمهُ ًة قصريًة يف هذا املوضوِع، مستوحاًة أحداثهُ > أنِسجهُ قصَّ
ا أْن تكوَن سعيدًة أْو حزينًة. إمَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



49

رسهُ  الـدَّ
ابعهُ الرَّ

عجائبهُ وغرائبهُ
َرههُ  دَة األشكاِل واأللواِن، تسريهُ عىل نظاٍم قدَّ هُ ـ تعاىل ـ األرَض، وأوجَد فيها صنوًفا ِمَن الكائناِت متعدِّ أبدَع اللَّ
هُ  ـ تعاىل ـ  ستعينًة بام ميََّزها اللَّ ي وظائَفها مهُ ههُ ـ تهُؤدِّ ، فراَحْت بتقديِر املوىل ـ عزَّ شأنهُ ها، ال حتيدهُ عنههُ وال متيدهُ هلا خالقهُ
ِ ـ تعاىل ـ يف الكوِن، تستدعي  ِر والعيِش بأماٍن، ولِتكوَن آيًة ِمْن آياِت اللَّ عينهُها عىل احلياِة والتَّكاثهُ بِه ِمْن خصائَص تهُ

َر. َل والتَّفكُّ أمُّ التَّ
زِر امْلاَليو، فإذا جاَء اْلـَجْزرهُ  نِي( يعيشهُ يف جهُ اِز الطِّ فهذا سمكهُ )قفَّ
مَّ َيْعَمدهُ إىل األشجاِر  نِي بقَي فيِه يقفزهُ العًبا، ثهُ وانحدَرِت املياههُ َعِن الطِّ
لدى  ِل  األرجهُ بمثابِة  َعدُّ  تهُ ٌة  قويَّ زعانفهُ  ههُ  تدفعهُ ها،  قهُ فيتسلَّ القريبِة 
جِر أخَذ يف انتقاِء احلرشاِت  ِة. ومتى صاَر فوَق الشَّ احليواناِت األرضيَّ

ًة ِمْن قبلهُ ! ًة وأشدُّ قوَّ مَّ يعودهُ إىل املاِء وهَو أكثرهُ صحَّ والتهاِمها، ثهُ
أعاَدههُ  وَمْن  والتهاِم احلرشاِت،  جِر،  الشَّ ِق  بتسلُّ إليِه  أوحى  فَمْن 

حّيًا إىل املاِء ؟! 
باِب  الذُّ ِمَن  فريستِها  اقتناِص  يف  حتتالهُ  ِب  ْندهُ اجْلهُ حرشةهُ  وهذِه 
جوِد،  واحلرشاِت حيلًة غريبًة، وذلَك بَثْنِي َيَدْيا املستطيلَتنْيِ َثْنَي السُّ
هرِة احلمراِء محراءهُ  وتلوينِها بَِلْوِن الوَسِط الَّذي تعيشهُ فيِه، فهَي  عىل الزَّ
هرِة  َدْت ألوانهُ الزَّ ام تعدَّ ها، وكلَّ وِن، وعىل الورقِة اخلضاِء خضاءهُ مثلهُ اللَّ

ِب كذلَك. ْندهُ َدْت ألوانهُ اجْلهُ تعدَّ
، فتهُخفي  وقْد تقفهُ عىل الغصِن بنَي األوراِق فتتكيَّفهُ بام يهُشبِههُ أزهاَرههُ
طهُ أجنحَتها للخارِج حتَّى تهُشبَِه  َيَدْيا وتهُدِخلهُ رأَسها بنَي األوراِق وتبسهُ

ًة ! يَّ لِّ هرَة مشاهَبًة كهُ الزَّ

ِب  ْندهُ حرشةهُ اجْلهُ

ني اِز الطِّ سمكهُ قفَّ

ا جزٌء ِمَن النَّباِت  لُّ عىل احلياِة، وكأنَّ اًما ال تهُبدي حركًة تدهُ ثهُ عىل األغصاِن أْو بنَي األوراِق ساعاٍت أْو أيَّ ومتكهُ
ها َعْن زهوِر النَّباِت. ِل متييزهُ ههُ فال يمكنهُ لغرِي املتأمِّ كهُ  زهورهُ يِح كام تتحرَّ كهُ مَعههُ بحركِة الرِّ الَّذي تقفهُ عليِه، تتحرَّ
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فَمْن أوحى إليها بتغيرِي لوِنا، واإليقاِع بفريستِها، والثَّباِت يف موقِفها ؟! 
، فليَس  يف هذا أمٌر عجيٌب؛  وإْن كاَن يف البرِش َمْن يفتدي ِفْلَذَة كبِِدِه بروِحِه ونفِسِه ومالِِه وكلِّ ما يمِلكهُ
هُ ِمْن فطرِة حبِّ الوالِد لولِدِه وإيثاِرِه عىل نفِسِه. ولكنَّ  الَعَجَب كلَّ العجِب أْن يفتِدَي حيواٌن  مِلا أودَعههُ اللَّ

 ! أعجمهُ ولَدههُ بكلِّ ما يمِلكهُ

َقتِِه بكلِّ  هِب، ولذا حتتالهُ عىل رَسِ ديِد القتناِء الذَّ بِّها الشَّ رَفْت بِحهُ فأبناءهُ ِعْرٍس عهُ
وتَِيْت ِمْن ذكاٍء! ما أهُ

اًل قنَص ولًدا لههُ ووضَعههُ حتَت إناٍء ِمْن زجاٍج،  كى َعْن أحِد أبناِء ِعْرٍس أنَّ رجهُ حيهُ
رهُ يف طريقٍة  خلالِص صغرِيِه ِمْن قنَّاِصِه، فهداههُ  فلامَّ رأى اْبنهُ ِعْرٍس ذلَك أخَذ يفكِّ

جِل! فخامَر  ، وخرَج ومَعههُ ديناٌر ألقاههُ إىل الرَّ ْحَرههُ ههُ إىل أْن يفتِدَيههُ ببعِض ما عنَدههُ ِمْن دنانرَي! دخَل جهُ تفكريهُ
غرَي حتَّى حيصَل ِمْن أبيِه عىل كلِّ ما عنَدههُ ِمْن ذهٍب، وجاَء ابنهُ ِعْرٍس  معهُ فعَزَم  عىل أال يهُطِلَق الصَّ جَل الطَّ الرَّ
، فلْم يفعْل، ففِهَم أنَّههُ يعتقدهُ أنَّ لديِه ِمْنها  جلهُ ابَنههُ َع أْن يهُطِلَق الرَّ بخمسِة دنانرَي، وكاْنْت كلَّ ما عنَدههُ وتوقَّ
َم  ِل أنَّههُ قدَّ جهُ نانرَي، ليهُربِهَن للرَّ ْحَر وخرَج ومَعههُ اخْلِْرَقةهُ الَّتي كاَن يضعهُ فيها  الدَّ أكثَر ممَّا جاَء بِِه! فدخَل اجْلهُ

لههُ كلَّ ما عنَدههُ ومَلْ َيْبَق لديِه يشٌء!
حِرِه !  َق ِمْن ذلَك، فرتيََّث قلياًل! َفَهمَّ ابنهُ ِعْرٍس بَِأْخِذ دنانرِيِه وإرجاِعها إىل جهُ جلهُ أْن يتحقَّ وأراَد الرَّ

! نانرِي اخلمسِة ِفديًة لههُ ، فأطلَق لههُ ابَنههُ بعَد أِن اْستوىل عىل الدَّ ههُ مَلْ خيَدْعههُ جلهُ أنَّ فأيقَن الرَّ
َمههُ سبيَل التَّضحيِة والفداِء؟! بَّ ولِدِه، وَمْن علَّ فَمْن أودَع يف اْبِن ِعْرٍس حهُ

عبٌة خِطَرٌة  باَب يف شتَّى بقاِع األرِض، ولهُ ِت رياضٌة جتِذبهُ إليها الشَّ ائراِت بامْلَظالَّ ِن القفزهُ ِمَن الطَّ وإْن يكهُ
ِت بكامِل معناها وأدائِها بهُغيَة  باتاِت تلجأهُ إىل امْلَظالَّ بنَي ـ فإنَّ كثرًيا ِمَن النَّ تقومهُ هِبا  ِفَرٌق ِمَن املغامريَن املدرَّ
ها  لهُ ٍة تنقهُ ٍة نباتيَّ محايِة أنواِعها ِمَن االنقراِض. ويتمُّ ذلَك َعْن طريِق إطالِق بذوِرها يف اهلواِء  حممولًة فوَق َمظلَّ
َعرياٍت دقيقٍة  ةهُ ِمْن شهُ باتيَّ ةهُ النَّ نهُ امْلَظلَّ إىل مسافاٍت بعيدٍة تتجاوزهُ يف بعِض األحياِن آالَف الكيلو مرتاِت. وتتكوَّ

قهُ اهلدَف املنشوَد. قِّ ِة الَّتي حتهُ ِة اهلوائيَّ كلهُ النِّهائيُّ هلا أقرَب إىل امْلَظلَّ َغَب، فيبدو الشَّ تهُشبِههُ الزَّ
طوبِة؛  ِة ونسبِة الرُّ يَّاراِت اهلوائيَّ اِه التَّ تهُ بمهامَّ أخرى تتمثَّلهُ يف تسجيِل درجاِت احلرارِة واجتِّ وتقومهُ امْلَظالَّ

َّ
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َمها ِحْفَظ نوِعها، وتوقيَت َقْفِزها، وموِطَن هبوِطها ؟! فَمْن علَّ
ٌر، وما كاَن ملثِل هذِه العجامواِت  َدبٌَّر وكلَّ سلوٍك هلا مقدَّ لَّ يشٍء يف حياِة هذِه املخلوقاِت مهُ إنَّ كهُ

َر فهـدى  ى، والَّذي قدَّ ِ  ـ تعـاىل ـ الَّذي خلَق فسوَّ َف باحلكمِة والِفطنِة لوال تسخريهُ اللَّ أْن تترصَّ
}                                                                                                              { سورة األنعام اآلية )102(   

       

روِتا فتقفَز  اعدةهُ يف ذهُ ـيَّاراتهُ الصَّ لتختاَر بعَد ذلَك الوقَت املناسَب عنَدما تكونهُ التَّ
ائدِة، منها ما حيطُّ عىل مسافٍة ال  ياِح السَّ عًة ومهاِجرًة مَع الرِّ حاملًة بذوَرها موزِّ
غهُ آالَف الكيلو مرتاِت، حتَّى جتَد  تزيدهُ َعْن مئاِت األمتاِر، وِمْنها ما يقطعهُ رحلًة تبلهُ

عهُ وتنترشهُ يف مواِطَن جديدٍة. احلَة لإلنباِت، وبذلَك تتوزَّ ْطبَة الصَّ األرَض الرَّ ٌت نباتيٌَّة مَظالَّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

ا هِبا. نواًنا شائًقا خاصًّ 1 ـ َأَضعهُ لكلِّ عجيبٍة منفردٍة عهُ
ابعةهُ الثةهُ                               > الرَّ انيةهُ                             > الثَّ > األوىل                                 > الثَّ

ٌق سمٌك متسلِّ

ًة. َ َعربِّ لُّ عىل كلٍّ ممَّا ييل قراءًة مهُ 3 ـ أقرأهُ ما يدهُ
هرِة. ِب بشكِل الزَّ ْندهُ ِف حرَشِة اجْلهُ > تكيُّ

هُ ـ تعاىل ـ بِه ِمْن خصائَص. ِ ـ تعاىل ـ سلوَك املخلوقاِت عىل َوْفِق ما ميََّزها اللَّ > تقديِر اللَّ

اِد . اِء والضَّ حيِح حلْريَفِ الظَّ طِق الصَّ اليَة مَع مراعاِة النُّ 4 ـ أقرأهُ الكلامِت التَّ

ليا. نايا العهُ ساِن ِمْن جهِة ظهِرِه مَع أطراِف الثَّ اِء خيرجهُ ِمْن بنِي َطَرِف اللِّ حرَف الظَّ
ليا. اذيا ِمَن األرضاِس العهُ ساِن مَع ما حيهُ َتِي اللِّ اِد خيرجهُ ِمْن بنِي إحدى حافَّ حرَف الضَّ

. َة املناسبَة ملضموِن النَّصِّ 2 ـ َأختارهُ الفكرَة امْلحوريَّ
ِه. ِ ـ تعاىل ـ ما يف الكوِن كلِّ تدبريهُ اللَّ

مُّ َعْن جالِل اخْلالِق. سلوكهُ املخلوقاِت ينهُ
ِ ـ سبحاَنههُ ـ املخلوقاِت لتدبرِي أموِرها. هدايةهُ اللَّ

نظاٍم

خضاءهُ

وظائَفها

األرضيَِّة

ِت املَظالَّ

التَّضحيِة

ِحْفَظ

االنقراِض
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الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ أجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل: أوَّ
1 ـ بَِم تستعنيهُ املخلوقاتهُ عىل أداِء وظائِفها ؟

ِب َعْن زهوِر النَّباِت ؟ ْندهُ ِل متييَز اجْلهُ 2 ـ مِلَ ال يستطيعهُ غريهُ املتأمِّ
ِت ؟ باتاِت إىل امْلَظالَّ أهُ كثرٌي ِمَن النَّ 3 ـ مِلَ تلجهُ

ههُ ؟ جلهُ أنَّ اْبَن ِعْرٍس ال خيَدعهُ 4 ـ متى أيقَن الرَّ
حيحِة . ثانًيا - َأضعهُ إشارَة )✕( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

ِه لِـ > ِة حبِّ ِرَف اْبنهُ ِعْرٍس بشدَّ عهُ

عاِم                      األمريِن كليِهام هِب                   اِقتناَء الطَّ        اِقتناَء الذَّ

هوَر > ِب الزُّ ْندهُ َعدُّ حماكاةهُ اجْلهُ   تهُ

ًة               األمريِن كليِهام ًة                     حماكاًة تشكيليَّ       حماكاًة لونيَّ
اليِة : لٍّ ِمَن املخلوقاِت التَّ لهُ مصدَرْيِن لغرابِة كهُ ثالًثا - أهُسجِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِي اِز الطِّ َقفَّ <

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة نباِت اْلـَمظلَّ <
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِْبِن ِعْرٍس <

لهُ ما ييل . رابًعا - أهُعلِّ

نِي ( هِبذا االسِم> اِز الطِّ تسميَة سمِك ) قفَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<) َ َب امْلهَُصيلِّ ْندهُ ْندِب )اجْلهُ تسميَة حرَشِة اجْلهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة ؟ ِب واْبِن ِعْرٍس ونباِت اْلـَمظلَّ ْندهُ نِي واجْلهُ اِز الطِّ خامًسا - ما الَعالقةهُ الَّتي تربِطهُ بنَي َقفَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

اليِة يف املعَجِم الوسيِط:  1 ـ أكِشفهُ عن معايَن الكلامِت التَّ

اقتناِص

إيثاِرِه

تستدعي

تتكيَّفهُ
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اليِة : 2 ـ َأْبحثهُ يف معجِم الكتاِب املدريسِّ َعْن معنى املفرداِت التَّ

<

<

<

روِتا ذهُ

العجامواِت

َغَب الزَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ـ أتصيَّدهُ ِمَن النَّصِّ مجَع كلِّ مفرٍد ممَّا ييل:

خملوٌقكائٌنحيواٌنطبيعٌةعجيبٌةوظيفٌة

حيواناٌتوظائفهُ

اللِة عىل امْلعنى املراِد ؟ ومِلَ ؟ 4 ـ أيُّ التعبرَيْيِن أمجلهُ يف الدَّ

نانرِي. َمعهُ يف الدَّ َل الطَّ جهُ خامَر الرَّ

نانرِي. لهُ يف الدَّ جهُ طِمَع الرَّ

ةهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلَّ

ِمَن الَبرَشِ َمْن يفتدي ِفْلَذَة َكبِِدِه بروِحِه.
ِمَن الَبرَشِ َمْن يفتدي ابَنههُ بروِحِه.

ةهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلَّ

جلهُ ابَنههُنموذٌج >  توقَع اْبنهُ ِعْرٍس أْن يهُطِلَق الرَّ
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بِط . هُ ما يلزمهُ مَع الضَّ 5 ـ أمألهُ الفراَغ بالفعِل املناسِب ممَّا ييل، وأهُغريِّ

َقَبِخَل اِتََّصَفساَعَدَحقَّ

جلهُ أْن ــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن ِصدِق اْبِن ِعْرٍس.   أراَد الرَّ

ِق. ٌة كْي ــــــــــــــــــــــــــــــ عىل التَّسلُّ نِي زعانفهُ قويَّ اِز الطِّ  لِقفَّ

ِ تعاىل.  ما كاَن للعجامواِت أْن ــــــــــــــــــــــــــــــ باحلكمِة والِفْطَنِة لوال هدايةهُ اللَّ

 لْن ــــــــــــــــــــــــــــــ والٌد عىل ولِدِه.

ِة املختومِة بألٍف ليِّنٍة مرسومٍة عىل هيئِة اأَللِِف. 6 ـ َأمألهُ الفراَغ باالسِم املناسِب ِمَن األسامِء املبنيَّ

نِي. نِي العًبا يف الطِّ ازهُ الطِّ ، قفَز قفَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــ جاَء اْلـَجْزرهُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ يمتلْك اْبنهُ ِعْرٍس فَلْن َيِضنَّ بِه عىل ولِدِه.

طُّ عىل مسافٍة قريبٍة.  ِة  ــــــــــــــــــــــــــــ  حَيهُ باتيَّ ِة النَّ  ِمَن البذوِر امْلحمولِة عىل امْلَظلَّ
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ِة، وال تقويَم عليِه. ٭ للقراءِة احلرَّ

ِل  األدغاِل(، وقْد  أنَّ يف بعِض جهاِت جنويبِّ إفريقيََّة شجرًة غريبًة يهُطَلقهُ عليها ) شمعةهُ رجهُ
ا واالستضاءةهُ  موَع، يهُمكنهُ إشعاهلهُ اٌة بأشواٍك طويلٍة غليظٍة تهُشبِههُ الشُّ غطَّ ا مهُ َيْت بذلَك ألنَّ مِّ سهُ

هِبا.
الحِف. فعىل  وَن سمكَة )مهبـي( يف صيِد األسامِك والسَّ اَن جزيرِة مدغشقَر يستغلُّ أنَّ سكَّ
ًة َتْعَلقهُ هِبا الفريسةهُ  ًة َلِزجًة صمغيَّ َفةهُ مادَّ ْعنهُ فِرزهُ هذِه الزُّ َفٌة تهُشبِههُ الفرشاَة، تهُ ْعنهُ مكِة زهُ ظهِر هذِه السَّ

وال تستطيعهُ الَفكاَك منها. 
أنَّ اخلفافيَش تهُطِلقهُ ِمْن َحْنَجَرِتا وأنِفها أمواًجا 
نهُ اإلنسـاِن،  ها أذهُ ـدِركهُ ِد، ال تهُ دُّ ًة عاليَة الرتَّ صوتيَّ

ها  ال تلبثهُ أْن ترتدَّ إليها بسعـٍة خاطفٍة، تستقبلهُ
ريقةهُ  تهُشبههُ  ههُ فيبتعدهُ عنههُ وهذِه الطَّ قابلهُ اِش، فيهُدركهُ نوَع العائِق الَّذي يهُ ةهُ للخفَّ اخليَّ األذنهُ الدَّ

اداِر. نظاَم الرَّ

يوِر  ٍة، كام أنَّ معظَم الطُّ الزِل، فتعوي بشدَّ أهُ بوقوِع الزَّ  أنَّ بعَض احليواناِت كالكالِب تتنبَّ
واحليواناِت تتفي قبَل سقوِط األمطاِر أْو هبوِب العواصِف.
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النَّشاطهُ املصاحبهُ

ؤيِّدهُ التَّايل : دلِّلهُ ِمْن معلومايت ما يهُ 1 ـ  أهُ

عجزاِت اخلالِق، أرِجعهُ إىل إحدى املوسوعاِت  عجزًة ِمْن مهُ ًة ومهُ 2ـ  تهُعدُّ ظاهرةهُ املدِّ واْلـَجْزِر ظاهرًة َفَلِكيَّ
اهرِة وحقيقتِها. لهُ توضيًحا ملدلوِل هذِه الظَّ ِة يف ذلَك، وَأنقهُ االختصاصيَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حماكاةهُ بعِض احليواناِت َلْوَن البيئِة املحيطِة>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبُّ األوالِد فطرٌة مغروسٌة يف احليواِن كام يف اإلنساِن>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ

ا: ِة الواِردِة َعِقَب بعِض النُّصوِص، َأِجدهُ أنَّ > أعودهُ إىل بعِض املعلوماِت اإلضافيَّ

ثريٌة. زٌة.                                        ✕طريفٌة ومهُ ✕ موجزٌة ومركَّ

ِة ِفَقٍر، وتتناولهُ موضوًعا واحًدا. نهُ ِمْن ِعدَّ ✕ جديدٌة وصحيحٌة ِعلمّيًا.                              ✕ تتكوَّ

نهُ معلومًة واحدًة.  ✕كلُّ ِفْقَرٍة تتضمَّ

نواِن  ِة حتَت عهُ لقيها يف اإلذاعِة املدرسيَّ > أمجعهُ معلوماٍت عْن ثالٍث ِمْن عجائِب وغرائِب املخلوقاِت، وأهُ
ِ( مَع االلتزاِم برشوِط هذا النَّوِع ِمَن الكتابـِة. )سبحاَن اللَّ

 هل تعلم أنَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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رسهُ  الـدَّ
اخلامس

ةهُ رصيدهُ احلياِة حَّ الصِّ
َأ لههُ ما يكفلهُ بقاَء نوِعِه واستمراِرِه وأوجَب عليِه احِلفاَظ عىل بدنِِه  هُ اإلنساَن يف أحسِن تقويٍم، وهيَّ لقْد خلَق اللَّ

َل مسؤوليََّة خالفِة األرِض وتعمرِيها. وعقِلِه وروِحِه؛ ليتحمَّ
تِِه،متغافاًل أْو ناسًيا  صوِر َوْعٍي يسعى ـ أحياًنا ـ إىل تدمرِي نفِسِه والقضاِء عىل ِصحَّ إال أنَّ اإلنساَن وبِجهٍل وقهُ

ْقتضاها. رهُ بأويل النُّهى اإلصغاءهُ إليها والعملهُ بِمهُ دهُ أنَّ للعنايِة بالبدِن قواعَد وأصواًل،وحتذيراٍت وتنبيهاٍت، جَيْ
ي، وربَّام كاَنِت العيناِن أثمَن احلواسِّ  ههُ إىل الِعْلِم والتَّلقِّ ،ووسائلهُ ههُ إىل العامَلِ اخلارجيِّ وحواسُّ اإلنساِن نوافذهُ
اطِع  السَّ مِس  الشَّ لضوِء  العنِي  فتعريضهُ  أريٍب،  كلِّ  ْغَيةهُ  وبهُ عاقٍل  كلِّ  مطمعهُ  هِبام  فاالحتفاظهُ  لذا  وأغالها؛ 
ثِها وإصابتِها باملرِض.  ي إىل تلوُّ ها باليَدْيِن أْو بفوطٍة متَّسخٍة يؤدِّ ها، وَفركهُ ِهدهُ يهُؤذيا،والقراءةهُ يف ضوٍء غرِي كاٍف جيهُ
بيِب لَِفحِصها  ها، وزيارةهُ الطَّ حيهُ ا النَّظرهُ بنَي احلنِي واحلنِي إىل مسافاٍت بعيدٍة، أْو إغامضهُ العنِي ِمْن وقٍت إىل آخَر َفريهُ أمَّ

ِ تعاىل. سنويًّا يعملهُ عىل حتصينِها بإذِن اللَّ
تِِهام،وِفقدانهُ وظيفتِِهام كارثٌة. يَّ ام إدراٌك ألمهِّ ههُ ناِن وسيلةهُ اإلنساِن لالتِّصاِل واالستقباِل،فصيانتهُ ذهُ واألهُ

وال يكونهُ البدنهُ سلياًم صحيًحا إال بغذاٍء جيٍِّد متكاِمٍل متوازٍن، ال إفراَط فيِه وال تفريَط؛ فاجلوعهُ وسوءهُ التَّغذيِة 
عاِم الَّذي  ِة يهُوشكهُ أْن يتسبََّب يف حـدوِث األمراِض والِعَلل،ونوعهُ الطَّ حَّ قْد يعيقاِن نموَّ اإلنساِن،وإمهالهُ العنايِة بالصِّ
تِِه أْو مرِضِه،فهِذهِ بقوٌل وحلوٌم،وتلَك َخْضـراواٌت  تِِه وتكوينِِه ويكونهُ سبًبا يف صحَّ ههُ املرءهُ إىل فيِه يؤثِّرهُ يف شخصيَّ يهُدِخلهُ

َر بام أدخَلههُ إليِه؟!  ههُ قْد تأثَّ ريَّاٌت ودهوٌن … أِمَن املعقوِل أال يكوَن جسمهُ ،وهناَك سكَّ وفواكههُ
َر! كلُّ هذا هِلهُزاٍل يف َتغذيٍة أْو سوِء انتقاٍء  َف وتعثَّ ههُ فضعهُ ا َمْن وَهَن جسدهُ َر!وكْم منَّ ههُ وتذمَّ ا َمْن شكا بطنهُ فكْم منَّ
افعهُ إىل ممارسِة  كهُ العقِل ووقودهُ اجلسِم،والدَّ ا حمرِّ ا الغافلوَن عْن وجبِة اإلفطاِر النَّاسوَن أنَّ لطعاٍم أو رشاٍب. وكْم منَّ

ٍة وعزٍم! النَّشاِط هِبِمَّ
ههُ  لهُ ههُ ويتمثَّ ههُ جسمهُ ،والتَّغذَيةهُ ما يِضمهُ ههُ اإلنسانهُ نُّ أنَّ الغذاَء والتَّغذيَة مرتادفاِن. فالغذاءهُ ما يتناولهُ ِطئهُ َمْن يظهُ وخيهُ
ا حشوهُ امْلَِعَدِة بالكعِك  ههُ ِمْن طعاٍم. أمَّ لهُ ههُ ويتمثَّ ههُ ولكْن عىل ما يِضمهُ . واإلنسانهُ ال حييا عىل ما يأكلهُ دهُ خالياههُ دِّ ههُ وجيهُ َدمهُ
ْبواٍت ِمَن  ْبواٍت وعهُ ْلوى امْلهُْغرَيِة بألواِنا امْلهُرْتَفِة بأغلفتِها،وعبُّ عهُ بِد والكاكاِو،والتهامهُ أرطاٍل ِمَن احْلَ امْلهُْزَداِن بطبقاِت الزُّ

ِة. َيويَّ ِل العضالِت،وأقرصهُ طريٍق إىل اإلِناِك ورحيِل احْلَ َو سبٌب ِمْن أسباِب البدانِة وترهُّ ِة ـ هَلهُ املرشوباِت الغازيَّ
واِك،وإمهالهُ تنظيِف املقاطِع واملطاحِن؛  ياِت هجرهُ السِّ هاِت وامْلهَُحلِّ ًة إذا أهُضيَف إىل تناوِل املرفِّ نَي بِلَّ ويزيدهُ الطِّ

َّ

َّ

َّ
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َأٌة  ،كيَف اَل ؟! والبيَئةهُ مهيَّ ْنِشبهُ املرضهُ أظفاَرههُ وِس والنَّْخِر،وحفِر التَّجاويِف،فيهُ ما يكونهُ ضامًنا أكيًدا لَِغْزِو السُّ
ٌة لِرصيِد احلياِة. َدٌة … وما ذلَك إالَّ خسارٌة تامَّ َهَّ واألرضهُ ِخْصَبٌة ممهُ

ًة َعِن الغذاِء. وليَس األمرهُ  يَّ جنِي أمهِّ وكسهُ ْلِق امْلهُْفَعِم باألهُ ِة املنتظمِة يف اهلواِء الطَّ ياضِة البدنيَّ وال تقلُّ ممارسةهُ الرِّ
ياضةهُ  دٍة. فالرِّ ٍة متجدِّ ٍة جيِّدٍة وسبيٌل حليويَّ َمْضَيَعًة لِلوقِت أْو وسيلًة للتَّسليِة كام يعتقدهُ بعضهُ النَّاِس،بْل طريٌق لِصحَّ
ههُ عىل العمِل  ،فتزيدهُ قدرتهُ ههُ واسَب ِمَن اجلسِم؛ فيحتفظهُ بمرونتِِه وشباِب مظهِرِه،وتقوى عضالتهُ ةهُ تطردهُ الرَّ البدنيَّ

ِر والقلِق.  عوَر باالنتعاِش،ويقيض عىل التَّوتُّ ِدثهُ الشُّ ْ واإلنتاِج. والَقْدرهُ املناسبهُ منها حيهُ
فاياِت ال يقِدرهُ اجلسمهُ عىل  النُّ ِمَن  َقْدًرا  رهُ وتهُطِلقهُ  التَّمريِن أْو َعنهَُف، فإنَّ العضالِت تتوتَّ ةهُ  ا إذا طـاَلْت مـدَّ أمَّ

ِة. امَّ احِة التَّ ِص منها إالَّ بالرَّ التَّخلُّ
كَن  السَّ لِلبرِش  تضمنهُ  الَّتي  يِة  املادِّ غرِي  احلياِة  ماِت  مقوِّ ِمْن  َعدُّ  يهُ إْذ  لذلَك؛  وسيلٍة  خريهُ  والنَّومهُ 
لياًل إالَّ  فاياتِِه وسموِمِه  نهُ ِمْن  يتخلَّصهُ  اجلسَم ال  ـ جعَل  تعاىل  ـ  هُ  اللَّ أراَدها  . وحِلكمٍة  وحيَّ والرُّ النَّفيسَّ 
}                                                                                                                   {)1( وال أرضَّ وال أسوَأ عىل 

ئٌة؛  ماِت … فنتائجهُ ذلَك سيِّ هِر لياًل والنَّوِم َناًرا،أْو تعاطي املنبِّهاِت واملنوِّ خاليا اجلسِم وجهاِزِه العصبيِّ ِمَن السَّ
ا أدرَك حقوَق بدنِِه عليِه،فناَم ِمْلَء َجفَنْيِه،ألْسَبَل  هُ النَّاَس عليها. ولْو أنَّ الواحَد ِمنَّ َنَن احلياِة الَّتي َفَطَر اللَّ ملخالفتِِه سهُ

ًة وشباًبا. ًة وقوَّ وَّ تهُ مهُ يف َوْجَنَتْيِه فهُ َ الدَّ عليِه ِظالَل اجلامِل،وَأْجرى ماَء النَّامِء،وَلَتحريَّ
ٌل يعِكسهُ  ْقِم،وجتمُّ َو طهارٌة للبدِن،ووقايٌة ِمَن السُّ وال أحبَّ وال أكمَل ِمَن الوضوِء أِو االغتساِل بعَد النَّوِم،فههُ
ْم،وال يتأّفَفوَن ِمِن اْستقباهِلا. وال ريَب أنَّ َمْن يتمُّ  قياههُ ِة ثقًة،تهُواجههُ اآلخريَن هِبا،فال تجلهُ ِمْن لهُ عىل النَّفِس البرشيَّ
مهُ األظافَر ويعتني بنظافتِها.  قلِّ ،ويهُ ههُ طهُ ههُ ويهُمشِّ عاجِلهُ عَر ويهُ هُ يف العنايِة بشعِرِه وأظاِفِرِه،فيغِسلهُ الشَّ بنظافِة جلِدِه،ال يهُقرصِّ
فرتٍس،ال َيودُّ أحٌد مصافحَتها،وكْم ِمْن أهُخرى كاَنْت  ها،فغَدْت كمخالِِب وحٍش مهُ ،طاَلْت أظاِفرهُ َدُّ وكْم ِمْن يٍد متهُ

ِة صاحبِها وعنايتِِه ببدنِِه. دلياًل عىل ِصحَّ
َتههُ يف خالفِة  ههُ إالَّ َمْن َوَعى َمَهمَّ يدهُ َفنَّ ِة واجًبا إهلِّيًا،فهَي كذلَك أسلوٌب حضاريٌّ ال جيهُ حَّ وإذا كاَنِت العنايةهُ بالصِّ

ٍة جيِّدٍة وحياٍة سعيدٍة ! يِن واحلضارِة؛ لَِنْنَعَم بِِصحَّ األرِض وأدرَك دوَرههُ يف هذا الكوِن. فهال سلْكنا سبيَل الدِّ

)1( سورة الفرقان، اآلية )47(.

َّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

نواًنا آخَر لِلنَّصِّ ممَّا ييل، مَع تعليِل اختياري. هُ عهُ 1 ـ َأتريَّ

باِب واجلامِل> نوانهُ الشَّ ةهُ عهُ حَّ الصِّ

اِء ةهُ تاٌج َعىل رؤوِس األصحَّ حَّ الصِّ

ِة واحلياِة  حَّ ِك إىل الصِّ سبيلهُ

: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    التَّعليلهُ

<

<

ها أماَم املناسِب ِمَن الِفَقِر . ، أضعهُ 2 ـ فيام ييل بعضهُ أفكاِر النَّصِّ
تِِه. ههُ أساسهُ سالمِة البدِن وِصحَّ لهُ > توازنهُ الغذاِء وتكامهُ

ِة لإلنساِن. ِة العامَّ حَّ هنيَّاِت َعىل الصِّ ريَّاِت والدُّ كَّ > خطورةهُ السُّ
ِة. ياضِة البدنيَّ ِة ناتٌج َعْن ممارسِة الرِّ دهُ احليويَّ > جتدُّ

وَن ِمِن اْستقباهِلا  فهُ 3 ـ َأقرأهُ ِمْن قولِِه : )… وال أرضَّ وال أسوَأ َعىل خاليا اجلسِم …( إىل قولِِه : ) …وال يتأفَّ
ٍة . ها ِمْن أفكاٍر جزئيَّ …( قراءًة صامتًة ، ثمَّ َأصوغهُ ما يالئِمهُ

األفكارهُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناسبهُ معنى التَّكثرِي. وِت بام يهُ 4 ـ َأقرأهُ ما ييل، مَع تلويِن الصَّ
َف وتعثََّر!> ههُ فَضعهُ ا َمْن َوَهَن جَسدهُ َر! وكْم منَّ ههُ وتذمَّ ا َمْن شكا بطنهُ فكْم منَّ

الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

، أجيبهُ عامَّ ييل: اًل - ِمْن خالِل قراءِة النَّصَّ أوَّ
1 ـ كيَف يكونهُ اإلنسانهُ عامَل تدمرٍي لنفِسِه؟

2 ـ ما مضارُّ إمهاِل تنظيِف األسناِن؟
اليِة: ثانًيا - َأصوغهُ أسئلًة لإلجاباِت التَّ

. ناِسبهُ ثالًثا - أهُكملهُ الفراَغ بام يهُ

بيِب سنويًّا.  جـ ـ يكونهُ ذلَك بزيارِة الطَّ
س ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة احلياِة ؛ ملخالفِة ذلك سنَّ ، وَتَلفهُ خاليا اجِلهاِز العصبيِّ جـ ـ ِمْن أرضاِرِه: اإلرهاقهُ
س ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هُ -تعاىل- َعىل اإلنساِن احلفاَظ عىل بدنِِه  ـــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ و؛ أوَجَب اللَّ
ؤثِّرهُ ـــــــــــــــــــ يف  َة ــــــــــــــــــــــــ األرِض ــــــــــــــــــــــــ  يهُ َل مسؤوليَّ ليتحمَّ

ـــــــــــــــــــ اإلنسـاِن وتكوينِِه ، ويكـونهُ سبًبا يف ـــــــــــــــــ أْو                  

ــــــــــــــــــــــــــ.

ههُ ــــــــــــ،  ههُ و  ـــــــــــــــ  َدمهُ    الغذاءهُ ما ــــــــــــــ اإلنسانهُ ، والتَّغذيةهُ ما ـــــــــــــــ جسمهُ
. و  ـــــــــــــــــــــــــــــ  خالياههُ
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َة. امَّ ِة التَّامريِن تهُسبِّبهُ ــــــــــــــــــــ والتَّعَب ، وتتطلَّبهُ  ـــــــــــــــــــــ التَّ  زيادةهُ مدَّ
 يتخلَّصهُ اإلنسانهُ ِمْن سموِم اجلسِم ـــــــــــــــــــــ ،والنَّومهُ ـــــــــــــــــــــ اجلامِل.

ورهُ ـــــــــــــــــــ اإليامِن وِوقايٌة ِمَن  ــــــــــــــــــــــــــــــ ههُ  الطَّ

حيحِةِ فيام ييل :   بهُ املواقَف غرَي الصَّ 5 ـ أهُصوِّ

واب )✕(اخلطــــــأهُ )✕( الصَّ
. َنْيها بعوٍد خشبيٍّ ذهُ فهُ الفتاةهُ أهُ نظِّ > تهُ

اٍم. ًة كلَّ ثالثِة أيَّ فلهُ أسناَنههُ مرَّ > يغسلهُ الطِّ

> يتناولهُ الفتى املنبِّهاِت ليلَة االختباِر.

> يرشبهُ الفتى صباًحا كأًسا ِمَن)املرشوبات الغازّية(.

> جتلسهُ الفتاةهُ قريًبا ِمْن شاشِة التِّلفاِز عنَد مشاهدتِِه

ياراِت املعروضِة .  6 ـ أختارهُ إجاَبتـي ِمَن اخْلَ
فهُ ؟> ، فكيَف َأترصَّ مَس كسوٌف جزئيٌّ  أصاَب الشَّ

دِة. مِس بالعنِي املجرَّ أهُهُراقبهُ كسوَف الشَّ
مِس املكسوفِة. َظِر يف الشَّ َأستخدمهُ مرآًة عاكسًة للنَّ

امِء. أهُغمضهُ عيَنيَّ عنَد النَّظِر إىل السَّ
. ههُ حتَّى ينتهَي الكسوفهُ َ -تعاىل- وَأستغفرهُ أهُسبِّحهُ اللَّ

، فامذا َأْفَعلهُ ؟> بيعيِّ لههُ ِل الطَّ  زاَد وزين َعِن املعدَّ
أستشريهُ طبيًبا اختصايصَّ تغذيٍة .

َأمتنعهُ َعْن تناوِل وجبِة اإلفطاِر .

عاِم . َألتزمهُ بِِصنٍف واحٍد ِمَن الطَّ
عاِم املعتادِة . ِة الطَّ يَّ لهُ ِمْن َكمِّ قلِّ أهُ
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؟> فهُ الثِة فجًرا، فكيَف َأترصَّ عيتهُ إىل حفٍل ينتهي يف متاِم الثَّ   دهُ
َأعتذرهُ َعِن احلضوِر.

َهِر لياًل. َن ِمَن السَّ َأنامهُ َناًرا، ألمتكَّ
َهَر. َأذهبهُ إىل احلفِل، وال أهُطيلهُ السَّ

َأسهرهُ يف احلفِل، وَأنامهُ َناَر اليوِم التَّايل.

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

اليِة : 1 ـ َأستخرجهُ ِمْن معجِم الكتاِب املدريسِّ معايَن املفرداِت التَّ

ِة . ِل حرٍف ِمْن حروِفها األصليَّ درجٌة يف املعجِم املدريسِّ حَسَب أوَّ رهُ أنَّ معانَيها مهُ   َأتذكَّ

<

<

<

<

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ْغَيٌة بهُ

تفريٌط

َعبُّ

ٌل ترهُّ

حيحِة لكلِّ عبارٍة ممَّا ييل: اللِة الصَّ 2 ـ َأضعهُ إشارَة )( َعْن يمنِي الدَّ

ًة نَي بِلَّ تعبرٌي يهُقَصدهُ بِه :ويزيدهُ الطِّ

ههُ نِي وماؤهُ وتزدادهُ نداوةهُ الطِّ
ههُ نِي وصالَبتهُ وتزدادهُ قسوةهُ الطِّ

ويزدادهُ األمرهُ سوًءا

<
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مهُ يف َوْجَنَتْيِه تعبرٌي يهُقَصدهُ بِه :حتريَّ الدَّ

مهُ يف َوْجَنَتْيِه تمَّ واكتَمَل الدَّ
مهُ يف َوْجَنَتْيِه اِجتمَع الدَّ

مهُ ال يدري كيَف جيري َد الدَّ تردَّ

<

تعبرٌي يهُقَصدهُ بِه :إمهالهُ املقاطِع واملطاحِن

اجلهلهُ بقراءِة أجزاِء الكلامِت
عاِم وطْحنِِه إمهالهُ َقْطِع الطَّ
وِس قذارةهُ األسناِن والضُّ

<

رهُ بأهُويل النُّهى دهُ تعبرٌي يهُقَصدهُ بِه :جَيْ

يليقهُ بأويل العقوِل
َدريُّ أويل العقوِل  يهُصيبهُ اجْلهُ

يلومهُ أولو العقوِل

<

ا ـ بنَي الكلمَتنْيِ املتامثلَتنْيِ ممَّا ييل: حهُ الفرَق يف املعنى ـ شفهيًّ 3 ـ أهُوضِّ

<< هُ اإلنساَن يف أحسِن تقويٍم ِةخلَق اللَّ إنَّ التَّقويَم اهلجريَّ معتمٌد عىل حساِب اأَلِهلَّ

<< صوًرا واسعًةإنَّ اإلنساَن بقصوِر َوْعٍي يسعى لتدمرِي نفِسِه بنى األغنياءهُ قهُ

4 ـ َأصوغهُ عىل ِغراِر األنامِط املْعطاِة .

 وال أحبَّ وال أكمَل ِمْن ــــــــــــــــــــــــ وال أرضَّ وال أسوَأ ِمْن ــــــــــــــــــــــــ
  ِمَن االستيقاِظ باكًرا ــــــــــــــــــــــــ ِمَن النَّوِم َناًرا

هارِة. وال أرضَّ وال أسوَأ ِمْن إمهاِل النَّظافِة.   النَّمطهُ ضوِء والطَّ > ال أحبَّ وال أكمَل ِمَن الوهُ
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واههُالنَّمطهُ َفْت قهُ ا َمْن أمهَل وجبَة اإلفطاِر فضعهُ كْم ِمنَّ

عاِم َفـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا َمْن أرسَف يف تناوِل الطَّ  وكْم ِمنَّ
ههُ . َلْت عضالتهُ ا َمْن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرتهَّ  وكْم ِمنَّ

5 ـ أهُكِملهُ مع االستعانِة بالنَّموذِج .

َر َنَدمَّ َمحصَّ َلقوَّ َرمَحَّ أثَّ

َتْدمرًيا

طرَدَوعىغَسَلعِمَلَعَرَض

َعْرًضا

ههُ . َن ما أمكَن ، ثمَّ َأنِطقهُ 6 ـ َأضعهُ أداَة نصٍب مناسبًة وَأضبِطهُ الفعَل امللوَّ

تِِه.   يسعى اإلنسانهُ العاقلهُ إىل تدمرِي نفِسِه والقضاِء عىل صحَّ
تِِه ال يسمحهُ لبطنِِه ـــــــــــــــــــ  يشكو ِمْن سوِء انتقاِء األغذيِة.  احلريصهُ عىل صحَّ

ِة  ـــــــــــــــــ حييا حياًة سليمًة. ياضِة البدنيَّ  يتمُّ املحافظهُ عىل لياقتِِه بالرِّ

ِر. َوتُّ ًرا ، ــــــــــــــــــــــ تقيض عىل اإلرهاِق والتَّ  حافظي عىل النَّوِم مبكِّ

 حثَّ اإلسالمهُ املرَء عىل ـــــــــــــــــــــــــ يعتني بنظافِة شعِرِه وأظافِرِه.

يِن واحلضارِةالنَّمطهُ ، فهال سلْكنا سبيَل الدِّ ِة واجٌب دينيٌّ وأسلوٌب حضاريٌّ ِة البدنيَّ حَّ العنايةهُ بالصِّ

 العلمهُ واألدبهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فهال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فهال  سلْكنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ

َّ
َّ
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ها . اليِة، ثمَّ أقرؤهُ 7 ـ َأضبِطهُ أواخَر الكلامِت يف العبارِة التَّ

فايات يف جمار داخليَّة عر عضو يأخذ غذاءه من اجلسم ، يمتصه ويلفظ النُّ الشَّ

نٍة تهُكتبهُ عىل هيئِة الياِء فيام ييل : ًة منتهيًة بألٍف ليِّ 8 ـ َأستخدمهُ أسامًء مبنيَّ

> االستفهاِم َعْن أوقاِت تنظيِف األسناِن.
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِِهْم(. ِهمٌّ عنَد احلريصنَي عىل صحَّ عاِم مهُ اليِة )نوعهُ الطَّ > االستعاضِة بِـ )عنَد( يف اجلملِة التَّ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة. ياضيَّ > االستفهاِم َعْن أمكنِة إقامِة األلعاِب الرِّ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِِهْم. وَن باحلفاِظ عىل صحَّ > مدِح الَّذيَن يتمُّ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة ،  أنَّ غاَز ثاين أكسيِد الكربوِن املضاِف إىل املرشوباِت الغازيَّ
    يعملهُ عىل تسيِع تفريِغ امْلَِعَدِة ِمْن حمتويـاِتا ِمَن األغـذيِة 

ًة مسيئًة للهضِم،  ها مادَّ اِه األمعاِء قبَل هضِمها؛ مِمَّا جيعلهُ     باجتِّ
   وليَسْت هاضمًة.

ِس اهلضِم، اإلمساِك،   أنَّ األسناَن املريضَة تهُصيبهُ صاحَبها بعهُ
ِن والعنِي، وضيِق النََّفِس، والقروِح، وااللتهاباِت. ذهُ ْنَجَرِة واألهُ  والتهاِب احْلَ

ِس ؤثِّرهُ عىل تنفُّ   أنَّ طالَء األظافِر يمنعهُ وصوَل اهلواِء واملاِء إليها، ويهُ
ِة فيها.     اخلاليا احليَّ
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النَّشاطهُ املصاحبهُ

وجبةهُ العشاِءوجبةهُ الَغداءوجبةهُ اإلفطاِر

مثِّلهُ لغذاٍء متوازٍن لوجباِت يوٍم كامٍل:  > أهُ
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٭ التَّعبيزهُ الكتايبُّ
مقابلة مع مسؤول

 املقابلَة هي فنُّ توجيه جمموعٍة ِمَن األسئلِة إىل شخٍص آخر هِبدِف احلصوِل عىل   

نٍة. معلوماٍت معيَّ

ٌة يلزمهُ احلذرهُ ِمْن توجيِهها. ا، وأسئلٌة شخصيَّ  إلجراِء املقابلِة آداٌب ينبغي مراعاتهُ

ي اإلجابِة. جراِء املقابلِة البدَّ ِمْن ترتيِب األفكاِر عنَد طرِح األسئلِة، وتلقِّ

ِة املحافظِة عىل العينني هها إىل طبيٍب؛ إلرشادي يف كيفيَّ ِعدُّ أسئلًة أوجِّ > أهُ

هها إىل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ لـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعدُّ أسئلًة أوجِّ > أهُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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رسهُ  الـدَّ
:السادس نبـيُّ  جلا ا ُن  ا لعنو ا

يِل والنَّهارِ٭ بنَي اللَّ

. ام أسبابهُ املفاخرِة، فكاَنْت امْلهُناَظرةهُ ِقَدْت بيَنههُ ِة، وعهُ رَّ يلهُ بِسواِد الطُّ ِة، قابَلههُ اللَّ رَّ مَلَّا أسفَر النَّهارهُ َعْن بياِض الغهُ
ههُ ـ:  هُ  ـ تعاىل ـ يف كتابِه بالَقَسِم، وناَلْت مظاهري هذا الَكَرَم، فقاَل ـ جلَّ شأنهُ َفني اللَّ : لقْد رشَّ يلهُ اللَّ

اَج باسِم سورٍة يف الكتاِب أفضِل  َج نورَي الوهَّ َف، إْذ أقسَم يب لِذاِت اهلدِف، وتوَّ َ هُ هذا الرشَّ : منَحني اللَّ النَّهارهُ
منهاٍج. 

نحي أهُرِسَي  هُ القرآَن يف ليلِة الَقْدِر. وعىل َجناِح جهُ فعِة والَقْدِر، أْن أنزَل اللَّ ههُ ِمْن كامِل الرِّ ْزتهُ : كفاين ما حهُ يلهُ اللَّ
ةهُ العيَدْيِن؟ أْم يف  عوِدَك ظهَرْت َأِهلَّ ، فهْل يف مطالِع سهُ ِرَج بِه ملسو هيلع هللا ىلص إىل منـزلِة قاَب قوَسنْيِ ، وعهُ بنوِر طلعِة الكوَننْيِ

: هْل ِمْن سائٍل؟ فيناجيِه العبدهُ بقلٍب خاشٍع ودمٍع سائٍل. ههُ ياِت أسحاِرَك يقولهُ جلَّ شأنهُ جتلِّ
هُ ـ تعاىل ـ  ههُ إالَّ بطوالِعي، ولقْد أحتَفني اللَّ : ما الَحْت أرسارهُ اإلرساِء إالَّ بَِمطالِعي، وال زاَحْت أستارهُ النَّهارهُ
ضىل. فأيَن أنَت ِمْن صياِم يوِم عرفَة؟ الَّذي ذاَق فضَلههُ كلُّ  سطى، ورشَع صوَم رمضاَن يف ساعايت الفهُ الِة الوهُ بالصَّ
اِء. فمآثري مأثـورٌة  َّ اِء والضَّ َّ ربهُ عىل السَّ كرهُ والصَّ مهُ فيِه الشُّ ، وأيَن أنَت ِمْن يوِم عاشوراَء ؟ الَّذي يعظهُ َمْن َعَرَفههُ

يف الكتاِب واحلديِث  ومفاخري معروفٌة يف القديِم واحلديِث.
ليلِة  الة يف  الصَّ افرتاضهُ  كاَن  أما  ِقسًطا.  مْنَك وال  إنصاًفا  ليَس  سطى،  الوهُ الِة  بالصَّ عيَلَّ  افتخاَرَك  إنَّ   : يلهُ اللَّ
َك بصياِم شهِر رمضاَن، فهْل صحَّ لعبٍد صيامهُ  ا افتخارهُ عي االرتقاَء إىل هذِه الربوِج؟! وأمَّ َك تدَّ العروِج؟ فام بالهُ

ًدا وِقياًما. َناِرَك إالَّ يب بدًء ا وختاًما؟ فضاًل عْن متيُّزي بفضيلِة إحيائِِه َتجُّ
باهيني وأنا رمزهُ  . كيَف تهُ ههُ الَكَدرهُ فاِء الَّذي اليشوبهُ : إينِّ معروٌف بالوفاِء وِصدِق اخلرِب، موصوٌف بالصَّ النَّهارهُ
َك شاَبَه سواَد طبقاِت  اللِة ؟!}                                                         {)1( فسوادهُ اللِة، وأنَت رمزهُ الِغوايِة والضَّ اهلدايِة والدَّ

اجلحيِم، فأيَن أنَت ِمْن نوِر أصحاِب داِر النَّعيِم؟!.}                                                        {)2(

{ )سورة االنشقاق(}

ف.             ٭ من كتاب جواهر األدب، بترصُّ
 )1( سورة الرعد،  االيةهُ )16(.            

 )2( سورة آل عمران، اآلية )106(.
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: نبـيُّ  جلا ا ُن  ا لعنو ا
واَد عىل النَّقِص عالمًة ؟! وهَو مشتقٌّ  يل: أما كفاَك حتقريي، حتَّى حكْمَت بتضلييل؟ فعالَم جعْلَت السَّ اللَّ
ِه بلوين العنربهُ واملِسكهُ  بِّ ْزتهُ ِمْن كامِل املزايا احلظَّ األوفَر، إْذ شهُ مٍة؟ أما َدَرْيَت أينِّ حهُ ْؤَدِد لدى كلِّ عالَّ ِمَن السُّ
. ولَك يف بياِض املشيِب ِعربٌة، فكْم  ههُ النَّاِصعهُ ِص بياضهُ ، وما أغرى بالرَبَ ههُ البارعهُ . فام َذرى باخلاِل سوادهُ اأَلْذَفرهُ

ًة!  َأْجَرت عىل آماِق صاحبِِه َعرْبَ
ْسنهُ  ِرَف احْلهُ َك ِمْن نوري؟ وَلْوالَي  ما عهُ ْلَمتهُ ريَّا! فأيَن ظهُ الثَّرى والثُّ اَن ما بنَي  يَّا؟ وشتَّ َ نا أهَبى حمهُ أيُّ  : النَّهارهُ
، ويضوعهُ عبريهُ  اههُ يَّ َ ِمْن نوِر حمهُ باحةهُ  تهُشتقُّ الصَّ الَّذي  ، وال سعى عىل وجـِه األرِض بدرهُ الكمـالِ، فأنا  واجلاملهُ

. اههُ العنرِب ِمْن َنرْشِ أنفاِسِه وِطيِب ريَّ
ى. ً فَر رسهُ اهرِة، والبدوِر الباهرِة، وهَي دليٌل مِلَْن هِبا اهتدى،   واختاَر السَّ هُ فضائَي بالنُّجوِم الزَّ َن اللَّ : زيَّ يلهُ اللَّ

مِس ِمْن  باهي، وهْل للبدِر عنَد إرشاِق الشَّ باري ببعِض أنواري وتهُ : َلئِِن افتخْرَت ببدِرَك الباهي، فإنَّام تهُ النَّهارهُ
 ، ةهُ ونيَّ ، وتتجىلَّ بنوري املحاسنهُ اللَّ ةهُ مِس ظهوٌر؟! فبِي تتحىلَّ املظاهرهُ الكونيَّ ْسنِِه عنَد طلوِع الشَّ نوٍر؟! أْم هْل حِلهُ
ومَع بزوِغ الفجِر ينتهي أننيهُ َمْن أهُصيَب بالغدِر، وينقيض أرقهُ َمْن قاسى اهلموَم، وهَو يهُساهرهُ النُّجوَم؛ فبنوري 

، مَع أهِل اليقظِة واحلضوِر. ورهُ ، َفَيِحلُّ السُّ ، وتنفرجهُ الكروبهُ تطمئنُّ القلوبهُ
طِف اإليناِس ِمْن كلِّ باس. فإنَّ ِظيلِّ ظليٌل، ونسيمي  : حسبـي كرامًة أينِّ للنَّاِس خريهُ لباِس، َأقيِهْم بلهُ يلهُ اللَّ
الِعباِد، ومأًوى  دهُ َمْن جعلني مثًوى لراحِة  ؛ فأمْحَ ، وتسكنهُ األعضاءهُ واحلواسُّ َبِليٌل. تـهدأهُ يب األنفاسهُ عليٌل 
مَر، لتهُحييِه  نًسا مِلَْن أراَد السَّ َر، وأهُ َل وتدبََّر، وَجلوًة لشوارِد َمْن كتَب وتفكَّ اِد، وَخلوًة مِلَْن تأمَّ بَّ اِك والعهُ سَّ ِة النُّ خلاصَّ

ثِمرٌة. قِمرٌة، وأفنانهُ فضيل باألماينِّ مهُ عوِد مهُ حِر، فليايلَّ بنجوِم السُّ نسامتهُ السَّ
كوِن، فأنا  اِق.فإْن كنَت مطلَب األنِس والسُّ : أنا ِمفتاحهُ خزائِن األرزاِق، ويب يهُستفَتحهُ بابهُ الكريِم الرزَّ النَّهارهُ
ًدا وِقياًما، فلديَّ رجاٌل ال تلهيِهْم  جَّ ِْم سهُ مظهرهُ احلركِة، ويف كلِّ حركٍة َبَركٌة، وإْن كاَن لديَك رجاٌل يبيتوَن لرهبِّ
ها فوَق بعٍض، مِمَّْن أضحى  ِ، وكانوا بنَي ذلَك َقواًما. وأيَن َمِن احتجَب بظلامٍت بعضهُ جتارٌة وال بيٌع َعْن ذكِر اللَّ

مواِت واألرِض؟! ينظرهُ االعتباَر يف ملكوِت السَّ
َرها لعباِدِه،  ِ سخَّ ام إالَّ آيتاِن ِمْن آياِت اللَّ ام معجٌب بنفِسِه، وما أنتهُ ام: كلٌّ مْنكهُ ثمَّ احتكام إىل اإلنساِن، فقاَل لـههُ

وجعَلها عالمًة عىل قدرتِِه، وعنَد ذلَك:
وِد  ههُ اْلبِيضهُ يف َأْلواِحِه السُّ ـورهُ طهُ ْيِل َفاْرَتَسَمْت                                               سهُ ْنَح اللَّ ْبحهُ جهُ صاَفَح الصُّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

القراءةهُ واألداءهُ

ها. ثِّلهُ اليَة أماَم الِفَقِر الَّتي متهُ َة التَّ 1 ـ َأَضعهُ العناويَن اجلانبيَّ
يِل والنَّهاِر. > وصفهُ مظاهِر اللَّ

يِل والنَّهاِر عىل اإلنساِن. > فضلهُ اللَّ
يِل والنَّهاِر يف القرآِن الكريِم. > تكريمهُ اللَّ

نواًنا جانبيًّا هلا. يِل : »كفاين« إىل قولِِه»قياًما« ثمَّ َأضعهُ عهُ 2 ـ َأقرأهُ قراءًة صامتًة الِفْقَرَة الَّتي تبدأهُ ِمْن قوِل اللَّ

العنوانهُ اجلانبـيُّ : >  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وِت يف التَّأكيِد واالستفهاِم والتَّقريِر  يِل والنَّهاِر، مَع تلويِن الصَّ مثِّلهُ مَع غريي احْلِواَر األخرَي بنَي اللَّ 3 ـ أهُ
مِل. والوقِف املناسِب بنَي اجْلهُ

ليا نايا العهُ ساِن ِمْن ِجهِة ظهِرِه وأصوِل الثَّ اِل ما بنَي َطَرِف اللِّ   خمرَج َحرِف الدَّ

الغدِر
ْضىل الفهُ

اللِة الدَّ
اللةهُ الضَّ

واَد السَّ

افرتاض

البدوِر

يضوعهُ
َتْسَودُّ

َتْبَيضُّ
اِد بَّ العهُ

األعضاءهُ

ليِم لِكَلْيِهام.  اِد ِمَن املخرِج السَّ اِل والضَّ اليَة مَع مراعاِة إخراَج حريَفِ الدَّ 4 ـ َأنِطقهُ الكلامِت التَّ
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الَفْهمهُ والَتْحليلهُ

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ أهُجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل: أوَّ
ناِظَر؟ فاِخَر ويهُ يِل والنَّهاِر أْن يهُ 1 ـ مِلَ استحقَّ كلٌّ ِمَن اللَّ

يِل والنَّهاِر. 2 ـ ما االختالفهُ املاديُّ بنَي اللَّ
يِل والنَّهاِر عىل اإلنساِن ِمَن النَّاحيِة النَّفسيَِّة؟  3 ـ ما فضلهُ اللَّ

؟ وبَِم َحَكَم؟ يلهُ والنَّهارهُ 4 ـ إىل َمِن اْحَتكَم اللَّ
يِل والنَّهاِر. فاِت النَّظريَة لكلٍّ ِمَن اللَّ ثانًيا - أهُكِملهُ الصِّ

الوصفهُ
دُّ الرَّ

الوصفهُ

دُّ الرَّ

امِت اجلحيِم والباطِل. لهُ يِل بظهُ > وصفهُ النَّهاِر سواَد اللَّ

يِب. ِص والشَّ يِل بياَض النَّهاِر بالرَبَ > وصفهُ اللَّ

يلهُ                  اللَّ
 فيِه يهُيضءهُ القمرهُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   النَّهارهُ
 

هُ -تعاىل-بِه إذا جتىلَّ  أقسَم اللَّ
 

زِق  فيِه احلركةهُ لكسِب الرِّ

ههُ نصيحًة لكلِّ َمْن: رابًعا - أوجِّ

ينامهُ معظَم ساعاِت النَّهاِر. >

اليِة: رهُ ردَّ املتناظَرْيِن عىل األوصاِف التَّ ثالًثا - َأذكهُ
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قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

1 ـ أهُحِضهُ
مرادَف>

مفرَد

ضدَّ

َوَسَق

مطالَع

اَء َّ السَّ

ْنٌح جهُ

طوالَع

اهْلدايِة

َذرى بِِه

ٌد جَّ سهُ

احْلركِة

لهُ باستخداِم أضداِد ما ورَد يف النَّموذِج . 2 ـ  أهُعلِّ

يتيههُ َعىل األقراِن لِثراِء الوالَدْيِن>

يَل ساهًرا مَع ضجيِج املوسيقا> يقيض اللَّ

ههُ  أبيضهُ وفيِه نوٌر َكنهُوِر احلقِّ اللِة؛ ألنَّ > النَّهارهُ رمزهُ اهلدايِة والدَّ
ههُ ــــــــــــــــــــ وفيِه  ــــــــــــــــــــ اللِة ألنَّ يلهُ رمزهُ الِغوايِة والضَّ  اللَّ

ا بنَي كلِّ كلمَتنْيِ متامثلَتنْيِ ممَّا ييل: حهُ الفرَق شفهيًّ 3 ـ أهُوضِّ

هْل ِمْن سائٍل؟

صيامهُ يوِم عرفَة

ٌة يف بياِض املشيِب ِعرْبَ

مآثري مأثورٌة يف الكتاِب واحلديث

ناجيِه العبدهُ بقلٍب خاشٍع ودمٍع سائٍل. فيهُ

. ذاَق فضَلههُ كلُّ َمْن َعَرَفههُ

ًة.  فكْم أجَرْت َعىل آماق صاحبِِه َعرْبَ

مفاخري معروفٌة يف القديِم واحلديِث.
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عطى. 4 ـ أهُكِملهُ َعىل َوْفِق النَّمِط الـمهُ

فيعهُ ههُ ـــــــــــــــ ، وما ــــــــــــــــــــ بـ ــــــــــــــــــــ الرَّ  ما ــــــــــــــــــــ بِباِلٍل نسبهُ

 ما أذلَّ امْلهُِجدَّ َفقرههُ امْلهُدِقعهُ ، وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليِة حرًفا َحَسَب املطلوِب وَأضبطهُ ما بعده . مِل التَّ 5 ـ أهُدِخلهُ عىل اجْلهُ

 حرًفا يدلُّ عىل التَّوكيِد .

 حرًفا يدلُّ عىل حدوِث الفعِل يف املستقبِل القريِب

 حرًفا يدلُّ عىل النَّفِي يف املستقبِل

 حرًفا يدلُّ عىل النَّهِي

 ــــــــــــــــــــ اللَّ أنزَل القرآَن يف ليلِة الَقْدِر .
طِف اإليناِس ِمْن كلِّ باٍس.  ــــــــــــــــــــ أقيِهم بِلهُ

باهي . باري بأنواري وتهُ  ــــــــــــــــــــ تهُ
 ــــــــــــــــــــ تفتخر ببدِرَك الباهي .

نِة . يِّ 6 ـ َأصوغهُ أسامًء عىل ِغراِر النَّامذِج، وَأنتبههُ إىل رسِم األلِف اللَّ

.النَّمطهُ ههُ النَّاصعهُ ِص بياضهُ ، وما أغرى بالرَبَ ههُ البارعهُ > ما ذرى باخلاِل سوادهُ

ْسطىنموذٌج أوَسطهُ                 وهُ

أكربهُ

أفضلهُ

أسعدهُ

هَبى                    َأْبـهى

َعال

َحوى

َسام

ٌة                     َمزايا َمِزيَّ

ٌة      سجيَّ

َرِزيٌَّة

ٌة هديَّ
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النَّشاطهُ املصاحبهُ

ورِة. دلِّلهُ ِمَن القرآِن الكريِم َعىل ما ييل، مَع تسجيِل رقِم اآليِة واسِم السُّ 1 ـ أهُ

يِل َو النَّهاِر ِق اللَّ تالحهُ <

هُ -تعاىل- : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قاَل اللَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلية رقم )       ( ِمْن سورِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِل َو النَّهاِر> تسخرِي اللَّ

هُ -تعاىل- : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قاَل اللَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلية رقم )       ( ِمْن سورِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِل وآَخَرْيِن َعْن وصِف النَّهاِر . 2 ـ َأكتهُبهُ ِمْن قراَء يت بيَتنْيِ َعْن وصِف اللَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 ـ َأمألهُ اجلدوَل التَّايَل حَسَب املطلوِب .

يِل ههُ يف اللَّ ما يهُسَتحبُّ فعلهُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِل ههُ يف اللَّ ما يهُكرههُ فعلهُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ

ِم  بنَي طرَفنْيِ عادًة.                       املقابلَة فنٌّ يأخذهُ شكَل النِّقاِش املَنظَّ

ن املسؤوَل مَن اإلجابِة بصدٍق         يستخدمهُ املقابلهُ أساليَب الئقًة يف توجيِه السؤاِل، بام يمكِّ

ٍج.            وشفافيٍة دوَن حترُّ

املقابلةهُ )تعزيٌز(

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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،) ِة )حيواٍن، مَجاٍد، أمٍر معنويٍّ خصيَّاِت اإلنسانيَّ > أهُطلقهُ خيايل يف إجراِء مقابلٍة بنَي طرَفنْيِ ِمْن غرِي الشَّ
   مَع االلتزاِم بخصائِص املقابلِة.

س  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وٌر صهُ
حاَبِة ِمن حَياِة الصَّ
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رسهُ  الـدَّ
لهُ األوَّ

وا الرَباَء َجيًشا ِمْن  َولُّ تهُ  ال 
أْن  خَماَفَة  املْسِلمنَي  يوِش  جهُ

ْنَدههُ بإقداِمِه. ِلَك جهُ ْ يهُ
اِب           عمرهُ ْبنهُ اخلطَّ

الرَباءهُ ْبنهُ مالٍك اأَلْنصاريُّ

ههُ عنيهُ  َتْقَتِحمهُ َأْغرَبَ َضئيَل اجِلْسِم َمْعروَق العظِم،  َأْشَعَث  كاَن 
كنَي  ههُ مَع ذلَك، َقَتَل ِمَئًة ِمَن املرْشِ رائيِه ثمَّ َتْزَورُّ عْنههُ اْزِوراًرا. ولِكنَّ

ْم يف ِغامِر املعاِرِك مَع املحاربنَي. ، عدا الَّذيَن َقَتَلههُ باَرَزًة َوْحَدههُ مهُ
لِِه يف  امَّ ههُ الَكِميُّ الباِسلهُ املِقدامهُ الَّذي كتَب الفاروقهُ بَِشْأنِِه إىل عهُ إِنَّ
وههُ عىل جيٍش ِمْن جيوِش املسلمنَي َخْوًفا ِمْن َأْن  َولُّ اآلفاِق: - أالَّ يهُ
ههُ الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك األنصاريُّ أخو أنِس ْبِن مالٍِك  ْم بإِقداِمِه- إِنَّ ِلَكههُ ْ يهُ
ْحتهُ أْسَتْقيص َلك أخباَر بطوالِت الرَباِء  ِ ملسو هيلع هللا ىلص. ولْو رهُ خاِدِم رسوِل اللَّ

ْنبيك  ًة واِحَدًة ِمْن ِقَصِص بطوالتِِه، وهَي تهُ ؛ لذا رأْيتهُ َأْن َأعِرَض َلك ِقصَّ ْبِن مالٍِك لطاَل الكالمهُ وضاَق امْلَقامهُ
فيِق األْعىَل، حْيثهُ  اعاِت األوىل لوفاِة النَّبيِّ الكريِم ملسو هيلع هللا ىلص واْلتِحاِقِه بالرَّ ْنذهُ السَّ ةهُ مهُ َعامَّ عداها. َتْبدأهُ هذِه الِقصَّ
يِن أْفواًجا، حتَّى مَلْ َيْبَق عىل اإِلسالِم إاِلَّ  ِ أْفواًجا، كام َدَخَلْت يف هذا الدِّ جهُ ِمْن ديِن اللَّ رهُ طِفَقْت قبائلهُ الَعَرِب َتْ

ْم عىل اإليامِن. هُ قلوهَبهُ قٌة هنا وهناَك مِمَّْن َثبََّت اللَّ َتَفرِّ ائِف ومجاعاٌت مهُ َة واملدينِة والطَّ أهلهُ مكَّ
َز ِمَن املهاجريَن واألنصاِر أَحَد  اِسياِت، وَجهَّ رِة الَعْمياِء صموَد اجِلباِل الرَّ يقهُ  هلذِه الِفْتَنِة املدمِّ دِّ َصَمَد الصِّ
يَن  امْلهُْرتدِّ َعرَشَ َجْيًشا، وَعَقَد لِقاَدِة هذِه اجليوِش أَحَد َعرَشَ لِواًء، وَدَفَع هِبِْم يف أرجاِء جزيرِة الَعَرِب؛ ليهُعيدوا 
ْم  بأًسا، وأكثَرههُ يَن  امْلهُْرَتدِّ َأقوى  يِف. وكاَن  السَّ ِة بحدِّ  امْلهُْنَحِرفنَي عىل اجلادَّ ، ولَِيْحِملوا  اهْلهُدى واحلقِّ إىل سبيِل 
اِء  َلفائِِهْم أربعوَن ألًفا ِمْن أِشدَّ اِب. فَقِد اْجَتَمَع مِلهَُسْيِلَمَة ِمْن َقْوِمِه وحهُ َسْيِلَمَة الكذَّ عدًدا - بنو حنيَفَة أصحابهُ مهُ
اٌب  َسْيِلَمَة كذَّ : َأْشَهدهُ أنَّ مهُ ْم يقولهُ ههُ ، ال إيامًنا بِه، فقْد كاَن بعضهُ ًة لههُ امْلَحاربنَي. وكاَن أكثرهُ هؤالِء قِد اتَّبعوههُ َعَصبيَّ

 . َضَ اَب ربيعَة أحبُّ إلينا ِمْن صاِدِق مهُ ًدا صاِدٌق، لِكنَّ كذَّ وحممَّ
ههُ عىل َأْعقابِِه. فأْرَسَل  َل َجْيٍش َخرَج إِليِه ِمْن جيوِش املسلمنَي بقياَدةِ ِعْكِرمَة ْبِن أيب َجْهٍل وردَّ َسْيِلَمةهُ أوَّ َهَزَم مهُ
حاَبِة ِمَن األنصاِر وامْلهُهاِجريَن، وكاَن يف  جوَه الصَّ يقهُ َجْيًشا ثانًيا بقياَدِة خالِِد ْبِن الوليِد، َحَشَد فيِه وهُ دِّ لههُ الصِّ
ْيشاِن عىل أرِض اْلَيامَمِة  امِة املسلمنَي. اِْلَتقى اجْلَ طليَعِة هؤالِء وهؤالِء الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك األْنصاِريُّ وَنَفٌر ِمْن كهُ
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ْلِزَلِت األرضهُ حتَت أقداِم جنوِد املسلمنَي،  َسْيِلَمَة وأصحابِِه، وزهُ ةهُ مهُ يف َنْجٍد، فام هَو إاِل قليٌل حتَّى َرَجَحْت َكفَّ
ْسطاَط خالِِد ْبِن الوليِد، واْقَتلعوههُ ِمْن أهُصولِِه، َوكادوا  َسْيِلَمَة فهُ وَطِفقوا َيرَتاَجعوَن َعْن مواقِفِهْم حتَّى اْقَتَحَم أصحابهُ مهُ
َزموا أماَم  ْم إِْن يهُ هُ اِهِم، وأْدَركوا أنَّ َطِر الدَّ ْم. عنَد ذلَك َشَعَر املسلموَن باخْلَ لوَن زوَجَتههُ َلْوال أْن أجاَرها واحٌد ِمْنههُ َيْقتهُ

هُ َوْحَدههُ ال رشيَك لههُ يف جزيرِة العرِب. ْعَبَد اللَّ َمَسْيِلَمَة َفَلْن تقوَم لإلسالِم قائَِمٌة بعَد اليوِم، ولْن يهُ
َعْن هؤالِء  الَبوادي  أبناَء  َز  وميَّ األنصاِر،  َعِن  املهاجريَن  َز  َميَّ ، حيثهُ  َتْنظيَمههُ فأعاَد  َجْيِشِه،  إىل  وَهبَّ خالٌِد 
يهُؤتى  أيَن  ِمْن  ْعَلَم  املعرَكِة، ولِيهُ ْعَرَف بالءهُ كلِّ فريٍق يف  لِيهُ ْم،  ِمْنههُ َت راَيِة واِحٍد  حَتْ لِّ أٍب  أْبناَء كهُ وهؤالِء. ومجَع 
، وَثبَت قومهُ  املسلموَن. وداَرْت بنَي الَفريَقنْيِ َرحى َمْعَرَكٍة رَضوٍس مَلْ تعِرْف حروبهُ امْلهُْسِلمنَي هلا نظرًيا ِمْن َقْبلهُ
ْم ِمَن الَقْتِل. وأْبدى املسلموَن ِمْن  اسياِت ومَلْ يْأهَبوا لَِكْثَرِة ما أصاهَبهُ َسْيِلَمَة يف ساحاِت الَوغى َثباَت اجلباِل الرَّ مهُ
َِع َلكاَن َمْلَحَمًة ِمْن روائِِع املالِحِم. فهذا ثابِتهُ ْبنهُ قيٍس حاملهُ لواِء األنصاِر َيَتَحنَّطهُ  َخواِرِق البهُطوالِت ما لْو مجهُ
الدهُ َعْن رايِة قوِمِه  ْفَرًة يف األرِض، فيْنِزلهُ فيها إىل نِْصِف ساَقْيِه، َوَيْبقى ثابًتا يف َمْوِقِفِه، جيهُ نهُ وحيفرهُ لنفِسِه حهُ ويتكفَّ
وا  ، َعضُّ ا النَّاسهُ نادي يف املسلمنَي: » أيُّ اِب  يهُ مَر ْبِن اخلطَّ اِب أخو عهُ طَّ حتَّى َخرَّ رصيًعا شهيًدا. وهذا َزْيدهُ ْبنهُ اخْلَ
َزَم  ْ مهُ َبْعَد هذِه الكِلمِة أبًدا حتَّى يهُ ِ ال أتكلَّ ، واللَّ ا النَّاسهُ ًما. أيُّ دهُ ْم واْمضوا قهُ كهُ وِّ ْم، وارِضبوا يف َعدهُ عىل أرضاِسكهُ
َذْيَفَة  تَِل. وهذا سامِلٌ َمْوىل أيب حهُ قاتِلهُ حتَّى قهُ تي« ثمَّ كرَّ َعىل القوِم فام زاَل يهُ جَّ ْديِلَ إِليِه بحهُ َ، فأهُ َسْيِلَمةهُ أْو َأْلَقى اللَّ مهُ
ا َلَنْخشى أْن نهُؤتى ِمْن ِقَبِلَك فقاَل:  : إِنَّ َف أْو َيَتَزْعَزَع، فقالوا لههُ ههُ أْن َيْضعهُ ِملهُ رايَة املهاجريَن َفيْخشى عليِه قومهُ حَيْ

ًة باِسَلًة، حتَّى أهُصيَب. ِ كرَّ ، ثمَّ كرَّ عىل أعداِء اللَّ ْم ِمْن ِقَبيل َفبِْئَس حاِملهُ القرآِن أكونهُ تِيتهُ إِْن أهُ
ْم أمجعنَي. ذلَك أنَّ خالًِدا حنَي  ولِكنَّ بطوالِت هؤالِء مجيًعا َتَتضاَء لهُ أماَم بطوَلِة الرَباِء ْبِن مالٍك  وعنههُ
، اِلتفَت إىل الرباِء ْبِن مالٍك وقاَل: إَِلْيِهْم يا فتى األنصاِر. فالَتَفَت الرباءهُ إىل  رأى وطيَس املعركِة حَيْمى ويْشَتدُّ
هُ  ْم َبْعَد اليوِم، وإِنَّام هَو اللَّ جوِع إىل املديَنِة؛ فال مديَنَة َلكهُ مهُ بالرُّ َرنَّ أحٌد ِمْنكهُ َفكِّ َقْوِمِه وقاَل: يا َمْعرَشَ األنصاِر ال يهُ
يَف يف ِرقاب ِأْعداِء  ْعِملهُ السَّ فوَف، ويهُ قُّ الصُّ ، واْنرَبى يشهُ لوا َمَعههُ َل َعىل املرشكنَي ومَحَ . ثمَّ مَحَ ةهُ نَّ وحَدههُ ثمَّ اجْلَ
ِرَفْت يف التَّأريِخ َبْعَد ذلَك باْسِم حديقِة  َسْيِلَمَة وأصحابِِه، فلجأوا إىل احلديقِة الَّتي عهُ ْلِزَلْت أقدامهُ مهُ ِ حتَّى زهُ اللَّ
ْدراِن، فأْغَلَق  تَِل فيها يف ذلَك اليوِم. كاَنْت حديقةهُ املوِت هذِه رْحَبَة اأَلْرجاِء ساِمَقَة اجْلهُ املوِت؛ لَكْثَرِة َمْن قهُ
ْدراِنا، وجعلوا يهُمِطروَن املسلمنَي بنِباهِلِْم  نوا بِعايل جهُ ْنِدِه عليِهْم أبواهَبا، وحَتَصَّ َفةهُ ِمْن جهُ َسْيِلَمةهُ واآلالفهُ املَؤلَّ مهُ

َّ
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َط امْلََطِر. ِمْن داِخِلها َفَتَتساَقطهُ عليِهْم َتساقهُ
َس  ْ ْرٍس، واْرفعوا الرتُّ ، َضعوين َعىل تهُ َم ِمْغوارهُ املسلمنَي الباِسلهُ الرَباءهُ ْبنهُ مالٍِك وقاَل: يا قومهُ عنَد ذلَك َتَقدَّ

مهُ الباَب. ا أْن أْفَتَح َلكهُ ْسَتْشَهَد، وإِمَّ ا أْن أهُ وين إىل احلديَقِة قريًبا ِمْن باهِبا، فإمَّ ماِح، ثمَّ اْقِذفهُ َعىل الرِّ
ماِح فَألَقْتههُ يف  ،َوَرَفَعْتههُ َعرَشاتهُ الرِّ ْرٍس فقْد كاَن ضئيَل اجِلْسِم َنحيَلههُ ويف مَلِْح الَبرَصِ َجَلَس الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك عىل تهُ
ْم أماَم باِب  ههُ الِدهُ اِعَقِة، وما زاَل جيهُ َسْيِلَمَة، فَنزَل عليِهْم نزوَل الصَّ ْنِد مهُ َفِة ِمْن جهُ َؤلَّ حديقِة الـَموِت َبنْيَ اآلالِف الـمهُ
ْم وَفَتَح الباَب، وبِه بِْضٌع وثامنوَن ِجراَحًة ِمْن َبنْيِ َرْمَيٍة بسْهٍم  ًة ِمْنههُ يَف حتَّى َقَتَل َعرَشَ ْعِملهُ يف ِرقاهبِمهُ السَّ احلديَقِة، ويهُ
يَن  امْلهُْرَتدِّ يوَف يف ِرقاِب  َق املسلموَن عىل حديقِة امْلَْوِت ِمْن حيطاِنا وَأْبواهِبا، وَأْعملوا السُّ بٍة بسيٍف، فتدفَّ أْو رَضْ

َسْيِلَمَة فَأْرَدْوههُ رصيًعا. ْم قريًبا ِمْن ِعرْشيَن ألًفا َوَوصلوا إىل مهُ ْدراِنا، حتَّى َقَتلوا ِمْنههُ ئِذيَن بهُجهُ الالَّ
ههُ ِمْن ِجراِحِه حتَّى َأِذَن  عاجِلهُ َِل الرَباءهُ ْبنهُ مالٍك إىل َرْحِلِه ليهُداوى فيِه، وأقاَم عليِه خالدهُ ْبنهُ الوليِد َشْهًرا يهُ محهُ

 . ْنِد املسلمنَي عىل يَدْيِه النَّرْصهُ تَِب جِلهُ فاِء، وكهُ هُ لههُ بالشِّ اللَّ
هادةِ الَّتي فاَتْتههُ يوَم حديَقِة املوِت، وَطِفَق خيوضهُ املعاِرَك واِحَدًة  ظلَّ الرَباءهُ ْبنهُ مالٍِك األْنصاِريُّ َيتوقهُ إىل الشَّ
ْسرَتَ  ِه الكريِم ملسو هيلع هللا ىلص، حتَّى كاَن يومهُ َفْتِح )تهُ حاِق بَِنبيِّ رْبى، وَحنيًنا إىل اللَّ تِِه الكهُ منيَّ ْخَرى؛ شوًقا إىل حتقيِق أهُ بعَد أهُ
مهُ املسلموَن وأحاطوا هِبِْم إحاَطَة  ههُ دِة فحارَصَ ْرسهُ يف إحدى الِقالِع امْلهَُمرَّ َن الفهُ ( ِمْن بالِد )فارٍس(، فقْد حتصَّ
وَن ِمْن َفْوِق أسواِر الَقْلَعِة َسالِسَل  َدلُّ ْرِس، جعلوا يهُ واِر بامْلِْعَصِم، فلامَّ طاَل احِلصارهُ واشتدَّ البالءهُ َعىل الفهُ السِّ
ْمِر، فكاَنْت َتْنَشبهُ يف  ًجا ِمَن اجْلَ اِر حتَّى َغَدْت أشدَّ َتوهُّ َيْت بالنَّ ِّ والٍذ محهُ َقْت هِبا كالليبهُ ِمْن فهُ لِّ ِمْن حديٍد، عهُ
ٌب ِمْنها بَِأَنِس ْبِن  الَّ ا عىل وشِك املوِت، َفَعِلَق كهُ ا موتى وإِمَّ ْم إليِهْم إِمَّ أجساِد املسلمنَي وَتْعَلقهُ هِبا َفرْيفعوَنهُ
ِملهُ  ْلِسَلِة الَّتي حَتْ مالٍك أخي الرباِء ْبِن مالٍك، فام إْن رآههُ الرباءهُ حتَّى َوَثَب عىل ِجداِر احِلْصِن، وأْمَسَك بالسِّ
 ، ، فلْم َيأَبْه هلا حتَّى أنَقَذ أخاههُ نهُ َدخِّ ههُ حترتقهُ وتهُ ْخِرَجههُ ِمْن َجَسِدِه فأَخَذْت َيدهُ َب لِيهُ الَّ عالِجهُ الكهُ ، وَجَعَل يهُ أخاههُ
ههُ ِعظاًما ليَس عليها حلٌم. يف هذِه املعرَكِة دعا الرباءهُ ْبنهُ مالٍك األنصاريُّ  وَهَبَط إىل األرِض بعَد أْن َغَدْت َيدهُ

.ِ ْغَتبًِطا بلقاِء اللَّ هُ دعاَء ههُ حيثهُ خرَّ رصيًعا شهيًدا مهُ هادَة ؛ فأجاَب اللَّ َقههُ الشَّ َ أْن َيْرزهُ اللَّ
. ٍد ملسو هيلع هللا ىلص وريَض عْنههُ وأرضاههُ ْحَبِة نبيِِّه حممَّ ِة، وَأقرَّ عيَنههُ بِصهُ هُ َوْجَه الرباِء ْبِن مالٍك يف اجلنَّ َ اللَّ َنضَّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

االستيعابهُ القرائيُّ

حايبِّ اجلليِل ) الرباِء ْبِن مالٍك ( أجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل:  ِة الصَّ اًل - بعَد قراء ِة قصَّ أوَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ ْت باملسلمنَي، َعِقَب وفاِة رسوِل اللَّ 1 ـ ما الفتنةهُ الَّتي حلَّ
َزها؟ يقهُ  ؟ ومِلَ جهَّ دِّ َزها الصِّ 2 ـ كْم عددهُ اجليوِش الَّتي جهَّ

ةهُ حينئٍذ ؟ 3 ـ َمْن هَو العدوُّ القويُّ الَّذي واجَهْتههُ اجليوشهُ اإلسالميَّ
4 ـ يف أيِّ املعارِك استهُشِهَد الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك ؟

ناسبها. اليَة بام يهُ ثانًيا - أهُكِملهُ العباراِت التَّ

. ِة للرباِء ــــــــــ و ــــــــــ يف املعارِك . َقتَل ـــــــــ ِمَن ـــــــــ املرشكنَي مبارزًة وحَدههُ قيَّ لهُ فاِت اخْلهُ ِمْن أبرِز الصِّ
قٌة. ، ــــــــــــ ،و ـــــــــــــ و  ــــــــــــ مجاعاٌت متفرِّ سوِل  أهلهُ ِ -تعاىل- بعَد موِت الرَّ ثبَت عىل ديِن اللَّ

ِ تعاىل .  ِهمهُ القويِّ تعني اْنزاَم  ـــــــــــــــــــ ، وَتْرَك ــــــــــــــــــــــ اللَّ هزيمةهُ املسلمنَي أماَم عدوِّ
ِهْم يف الياممِة ثابتهُ ـــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــ حابِة الَّذيَن أبَدْوا شجاعًة فائقًة يوَم لقائِِهْم بعدوِّ ِمَن الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، و  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نوا فيها . ِ -تعاىل- يف الياممِة إىل  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، وحتصَّ جلَأ أعداءهُ اللَّ

حيحِة فيام ييل : ثالًثا - َأضعهُ اِشارَة )( َعْن يمنِي العبارِة الوحيدِة غرِي الصَّ

وا الرباَء عىل جيٍش ِمْن جيوِش املسلمنَي خوًفا ِمْن أْن َولُّ َلههُ يف اآلفاِق أال يهُ امَّ عهُ طالَب الفاروقهُ
ْم ملعارِض األخطاِر. َضههُ يعرِّ

َيْفَتتِنوا بِه.
ْم بإقداِمِه. ِلَكههُ يهُ

<َّ
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اِب وجنِد املسلمنَي إىل تعودهُ رضاوةهُ املعركِة التي وقَعْت بنَي جيِش الكذَّ

َسيِلَمَة. اِء املحاربنَي مَع مهُ اجتامِع أربعنَي ألًفا ِمْن أشدَّ
َسيِلَمَة. ِة العقيدِة لدى أصحاِب مهُ قوَّ

َسيِلَمَة(. اِب، وحرِصِهْم عىل املوِت يف سبيِلِه )مهُ َسيِلَمَة الكذَّ ثباِت قوِم مهُ

<

ْم؛  َم خالدهُ ْبنهُ الوليِد  جيَشههُ ومجَع أبناَء كلِّ أٍب حتَت رايِة واحٍد مْنههُ  نظَّ

ليعرَف بالَء كلِّ فريٍق يف املعركِة عىل ِحدٍة.
لَيْعلَم ِمْن أيَن يهُؤتى املسلموَن.

ْم َعىل َوْفِق بالئِِهْم يف املعركِة. ْم أجوَرههُ َد هَلهُ ليحدِّ

<

ْم  هُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّ ِ أفواًجا بعَد موِت رسوِل اللَّ  خرَج العربهُ ِمْن ديِن اللَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص . قنَي بدعوِة حممَّ مَلْ يكونوا مصدِّ
كاِة. مَلْ يكونوا راغبنَي يف تأديِة الزَّ

ًة. ْم مَحِيَّ بِعوَن هَلهُ رَبائِِهْم متَّ بوَن لكهُ متعصِّ

<

<

لهُ ما ييل : رابًعا- أهُعلِّ

َسْيِلَمَة بحديقِة املوِت تسميَة احلديقِة الَّتي اعتصَم فيها جندهُ مهُ

ةهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             العلَّ

ِس ورسعَة قذِفِه داخَل احلديقِة> رسعَة جلوِس الرباِء  عىل الرتُّ

ةهُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             العلَّ
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مواقفهُ وشخصيَّاٌت

لٍّ ممَّا ييل : ِة بموقٍف واحٍد عىل كهُ دلِّلهُ ِمَن القصَّ 1 ـ  أهُ

اليَة : هُ األقواَل التَّ 2 ـ أهُفسِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِب ، ورضاوِة حماربيِه> َسيِلَمَة الكذَّ ِة بأِس جيِش مهُ شدَّ

ِة>  النَّظِر الثَّاقِب خلالِد ْبِن الوليِد  يف قيادِة املعارِك احلربيَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

> قوَل الرباِء ْبِن مالٍك  لقوِمِه يف معركِة الياممِة :
ْم بعَد اليوِم« جوِع إىل املدينِة ، فال مدينَة لكهُ ْم بالرُّ َرنَّ أحٌد مْنكهُ »يامعرَش األنصاِر، ال يفكِّ

حبِّ الرباِء ْبِن مالٍك أخاههُ أَنًسا ريض الل عنهام، وفدائِِه بجسِدِه وروِحِه>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َسيِلَمَة انترَص عىل جنِد املسلمنَي ؟ عهُ لْو أنَّ جيَش مهُ 3 ـ ماذا َأتوقَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

1 ـ  َأبحثهُ يف معجِم الكتاِب املدريسِّ أْو معجِم خمتاِر الصحاِح عْن معاين الكلامِت التاليِة :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َسيِلَمَة : > قوَل بعِض أصحاِب مهُ
َضَ «. اَب ربيعَة أحبُّ إلينا ِمْن صادِق مهُ ًدا صادٌق ، لكنَّ كذَّ اٌب، وحممَّ »أشهدهُ أنَّ مسيِلَمَة كذَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيفَة لقوِمِه املهاجريَن يوَم معركِة الياممِة : > قوَل ساملٍ موىل أيب حهُ
 .» ْم ِمْن ِقَبيل فبئَس حاملهُ القرآِن أكونهُ تيتهُ »إْن أهُ

<

<

<

<
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُّ الَكِمِ

ةهُ اجلادَّ

الوَغى

َكرَّ
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اليِة : ِة مرادفاِت املعاين التَّ 2 ـ أتصيَّدهُ ِمَن القصَّ

امْلهُهِلكةهُمسوًرااملعتصمنَياجلريءهُ

اليِة، مَع االستفادِة ِمَن املثاِل . ِة بِجموِع املفرداِت التَّ 3 ـ آيت ِمَن القصَّ

َرَجاسورهُصاحبَقَدٌمفوٌجخرٌب

أخباٌر 

حيِح، فيام ييل : 4 ـ َأضعهُ إشارَة )(عْن يمنِي معنى الكلمِة غرِي الصَّ

 كاَن الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك  أشعَث>

َق العزِم أِس                       متفرِّ ْغرَبَّ الرَّ عِر                        مهُ َد الشَّ                           متلبِّ

يعني :

اِهِم يعني : شعَر املسلموَن باخلطِر الدَّ

ديَد                    اخلطَر املفاجَئ                    اخلطَر األسوَد                           اخلطَر الشَّ

<

دراِن يعني :التجؤوا إىل حديقٍة سامقِة اجلهُ

دراِن دراِن                   ملساَء اجْلهُ دراِن                   عاليَة اجْلهُ                           َخِشَنَة اجْلهُ

<
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حيِح، فيام ييل : 5 ـ  أضعهُ إشارَة)( عْن يمنِي معنى الكلمِة الصَّ

يعني : تزَورُّ عنههُ ازِوراًرا

قهُ نظَرها عليِه               ال تنظرهُ إليِه                         تعِدلهُ عْنههُ وتنظرهُ إىل غرِيِه َعلِّ                           تهُ

<

يعني :ليعَلَم من أيَن يهُؤتى املسلموَن

وَن                           ِمْن أيَن يصابوَن                ِمْن أيَن ينترصوَن               ِمْن أيَن يفرُّ

<

ههُ عنيهُ رائيِه يعني : تقتحمهُ

                          تنظرهُ إىل داخِل نفِسِه            تنظرهُ إليِه بصعوبٍة              ال تنظرهُ إليِه

<

ِة تعبرياٍت تدلُّ عىل التَّايل : َن القصَّ أتصيَّدهُ ِمِ

َسيِلَمَة وأصحابِِه             تعبرٌي يدلُّ عىل الغلبة والنَّرص.6 ـ  ةهُ مهُ رَجَحْت َكفَّ

<

<

العزيمة واإلرصار

ِع واهلزيمِة اجهُ الرتَّ

 ة الرباء ْبن مالك اليةهُ واردٌة يف قصَّ 7 ـ األفعالهُ التَّ
تضاءَل       َأْرَدْوههُ          اِجتمَع           وىلَّ            اِنربى            بارَز              أقدَم        اِستقىص

َل           ردى َضؤهُ

ْمتهُ . يادة عىل َوْفِق ما تعلَّ ها ِمْن أحرِف الزِّ دهُ > أجرِّ
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اليَتنْيِ إىل صحيٍح ومعتلٍّ . ها يف املجموعَتنْيِ التَّ > أهُصنِّفهُ

حيحةهُ األفعالهُ الصَّ

ةهُ األفعالهُ املعتلَّ

نٍة . اليَة بَوْضِع حروِف معاٍن خمتومٍة بألٍف ليِّ 8 ـ أهُكِملهُ اجلمَل التَّ

هادِة الَّتي فاَتـْتههُ يوَم حديقِة املوِت .  تاَق الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك   ـــــــــــــــ الشَّ
لقى بِه يف حديقِة املوِت .      ْرٍس؛ لِيهُ  جلَس الرباءهُ ْبنهُ مالٍِك  ـــــــــــــــ تهُ

 نادى خالدهُ ْبنهُ الوليِد الرباَء ريض الل عنهام  قائاًل :    إليِهْم  ـــــــــــــــ »فتى األنصاِر «.
ْم بعَد اليوِم« .  خاطَب الرباءهُ قوَمههُ قائاًل :» ـــــــــــــــ مدينَة لكهُ

سطاَط خالٍد. ههُ فهُ َسْيِلَمَة ـــــــــــــــ اقتحَم أصحابهُ  طِفَق املسلموَن يرتاجعوَن أماَم جيِش مهُ

النَّشاطهُ املصاحبهُ

1 ـ آيت ِمَن القرآِن الكريِم بام ييل :
ِ أفواًجا.  آياٍت تدلُّ َعىل دخوِل العرِب يف ديِن اللَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آياٍت تدلُّ َعىل أنَّ مجاَل األجساِد وتزينَي األقواِل ال يعني ِصدَق العقيدِة.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   تعزيز اخلطابة

ٍد ْبِن خالٍد( وأدلِّلهُ مْنههُ َعىل أنَّ الرباَء  ِفِه )خالِد ْبِن حممَّ سوِل ( ملؤلِّ 2 ـ َأعودهُ إىل كتاِب ) رجاٌل حوَل الرَّ
عوِة . اَب الدَّ اْبَن مالٍك كاَن جمهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ

نٍة ما ييل :            ِمْن أهمِّ خصائِص الكلامِت الَّتي تهُلقى يف مناسباٍت معيَّ

 اِستخدامهُ اجلمِل القصريِة املناسبِة للمقاِم.

ٍة ووضوٍح. ي املعنى بدقَّ  اِنتقاءهُ الكلامِت الَّتي تهُؤدِّ

ِة …(. بيَّ ِة والتَّعجُّ ِة واالستفهاميَّ عهُ بنَي األساليِب )اخلربيَّ  التَّنوُّ

ِة واألقواِل املأثورِة. ِة واألحاديِث النَّبويَّ  االستشهادهُ باملناسِب ِمَن اآلياِت القرآنيَّ

الِة عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ناِء عليِه، والصَّ ِ -تعاىل- والثَّ  مراعاةهُ بناِء الكِلَمِة ِمِن افتتاٍح )بحمِد اللَّ

ِه إىل احلضوِر بمناصبِِهْم ومراتبِِهْم( وَعْرٍض وخامتٍة.     مَع التَّوجُّ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.
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ِة، أعاَدْت  اللِة، والقوَّ صاَح الرباءهُ ْبنهُ مالٍك  يف قوِمِه معرِش األنصاِر بكلامٍت تناَهْت يف اجلزالِة،  والدَّ
ِ تعاىل.  ْم النَّرصهُ بإذِن اللَّ ْم فكاَن هَلهُ ْم ومجَعْت شمَلههُ إليِهْم عزَمههُ

لقيها بمناسبِة  ِ ومغالبِة اهلوى وجهاِد النَّفِس، أهُ ِعدُّ كلمًة َأحثُّ فيها ِرفقتـي عىل البذِل يف سبيِل اللَّ  > أهُ
ِة، مَع مراعاِة أهمِّ خصائِص اخلطابِة يف إلقائِها. ينيَّ أسبوِع التَّوعيِة الدِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسهُ  الـدَّ
الثاين

َليٍب، ِمْن بني  ْدَعى خالَد ْبَن َزْيِد ْبِن كهُ حايبُّ اجلليلهُ يهُ هذا الصَّ
ههُ فإىل األنصاِر. وَمْن ِمنَّا  ا نِْسَبتهُ وَب، وأمَّ ههُ فأبو أيُّ ْنَيتهُ ا كهُ اِر. أمَّ النَّجَّ
هُ  ؟! فقْد رفَع اللَّ وَب األْنصاريَّ -َمْعرَشَ املسلمني-ال َيْعرفهُ َأبا َأيُّ
، وأْعىَل يف األناِم َقْدَرههُ حنَي اْختاَر بيَتههُ ِمْن دوِن  يف اخلاِفَقنْيِ ِذْكَرههُ
بيوِت املسلمنَي مجيًعا لِيْنِزَل فيِه النَّبيُّ الكريمهُ ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َحلَّ يف املديَنِة 

ههُ بذلَك َفْخًرا.  مهاِجًرا، وَحْسبهُ

وَب األنَصاريُّ أبو أيُّ

ِر  أسوا حتَت  ْدَفنهُ  »يهُ

ِة«. ْسَطنطينيَّ القهُ

َبَلَغ  ملسو هيلع هللا ىلص حنَي  النَّبيَّ  ها ذلَك أنَّ  َتْكرارهُ ها ويلذُّ  َتْردادهُ لو  ٌة حَيْ وَب قصَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف بيِت أيب أيُّ سوِل  زوِل الرَّ هـُ ولِن
ههُ شوَق احلبيِب إىل حبيبِِه، وفتحوا  ثُّ ْم َتبهُ هُ يونهُ َعْت إليِه عهُ ى بِه واِفٌد، َوَتَطلَّ َتَلقَّ ْتههُ َأْفئَِدةهُ أْهِلها بَأْكَرِم ما يهُ املدينَة َتَلقَّ
سوَل ملسو هيلع هللا ىلص َقىض  عوا لههُ أبواَب بيوِتِْم لَِيْنِزَل فيها أعزَّ َمْنِزٍل. لكنَّ الرَّ وْيداِء، وأرْشَ لَّ ِمْنها يف السُّ ْم ليحهُ لههُ قلوهَبهُ
ثمَّ  التَّقوى.  َس عىل  أهُسِّ َمْسِجٍد  لهُ  أوَّ الَّذي هَو  َمْسِجَدههُ  َبنى ِخالهَلا  أربعًة،  اًما  َأيَّ املدينِة  ِمْن ضواحي  باَء  قهُ يف 
ملسو هيلع هللا ىلص يف   ِ لٌّ يريدهُ أْن َيْظَفَر برَِشِف نهُزوِل رسوِل اللَّ ، َفَوَقَف ساداتهُ يثِرَب يف طريِقها، كهُ خرَج منها راِكًبا ناقَتههُ
َدِد وامْلََنَعِة فيقولهُ  ِ يف الَعَدِد والعهُ ًدا إِْثَر سيٍِّد، ويقولوَن: َأِقْم عنَدنا يا رسوَل اللَّ بيتِِه، وكانوا َيْعرَتِضوَن النَّاقَة سيِّ
، فإذا جاَزْت  فُّ هِبا القلوبهُ ، َوحَتهُ يونهُ ها العهُ اَقةهُ مَتْيض إىل غاَيتِها َتْتَبعهُ ا مْأمورٌة«. وتظلُّ النَّ ْم: »َدعوها فإنَّ لـههُ
قهُ اأَلَملهُ يف نفوِس َمْن َيليِهْم. وما زاَلِت النَّاقةهُ عىل حاهِلا هذِه،  رْشِ ، بيَنام يهُ مهُ اليأسهُ ههُ وأصاهَبهُ مْنِزاًل َحِزَن أهلهُ
عيِد املحظوِظ حتَّى بلَغْت ساحًة َخالًء أماَم بيِت أيب  فوَن َشْوًقا ملعرفِة السَّ والنَّاسهُ َيْمضوَن يف إِْثِرها، وهْم يتلهَّ
سولهُ  سوَل ملسو هيلع هللا ىلص مَلْ َيْنِزْل َعْنها. َفام َلبَِثْت َأْن َوَثَبْت َواْنَطلَقْت مَتْيش والرَّ ،وَبَرَكْت فيها،لِكنَّ الرَّ وَب األْنصاريِّ أيُّ
ِل. عنَد َذلَك َغَمَرِت الَفْرحةهُ فؤاَد َأيب  ِكها اأَلوَّ مَّ َما َلبَِثْت َأْن عاَدْت َأْدراَجها َوَبَرَكْت يف َمرْبَ ْرٍخ هَلا ِزماَمها، ثهُ مهُ
ها  لَّ نيا كهُ نوَز الدُّ ِملهُ كهُ اَم حَيْ بهُ بِِه، َومَحَل َمتاَعههُ َبنْيَ يَدْيِه، وَكأنَّ َرحِّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص يهُ ، َوبادَر إىل َرسوِل اللَّ وَب األنصاريِّ أيُّ

َوَمىض بِه إىِل َبْيتِِه.
 ِ ْنِزَل ِفيها رسوَل اللَّ َة ِمْن َمتاِعِه ومتاِع أهِلِه ليهُ يَّ لِّ ٌة، فأْخىَل العهُ يَّ لِّ وَب َيَتَألَّفهُ ِمْن َطَبَقٍة َفْوَقها عهُ كاَن منزلهُ أيب أيُّ
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، وَأوى  يلهُ . ومَلَّا َأْقَبَل اللَّ وَب أَلْمِرِه، وأْنزَلههُ حيثهُ أَحبَّ ْفىل، فامتثَل أبو أيُّ بقَة السُّ ملسو هيلع هللا ىلص، لِكنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص آثَر عليها الطَّ
وَب إىل  ِة، وما إِْن َأغلقا عليِهام باهَبا حتَّى الَتَفَت أبو أيُّ يَّ لِّ ههُ إىل العهُ وَب وزوجهُ سولهُ ملسو هيلع هللا ىلص إىل فراِشِه، َصِعَد َأبو َأيُّ الرَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص؟!  ؟! أَنْميش فوَق رسوِل اللَّ ِ أسفَل ملسو هيلع هللا ىلص، ونحنهُ أْعىل منههُ ِك، ماذا َصَنْعنا؟! أيكونهُ رسولهُ اللَّ زوجتِِه وقاَل: َوحْيَ
ْن  ا ال َيْدرياِن مايفعالِن. ومَلْ َتْسكهُ وجنْيِ ومههُ ِقَط يف أيدي الزَّ وَن. وسهُ ا إَِذْن هَلالِكهُ أنصريهُ بنَي النَّبيِّ واْلَوْحِي ؟! إِنَّ
حانِِه  ِ ملسو هيلع هللا ىلص، والَتَزماههُ ال َيرْبَ ِة الَّذي الَيَقعهُ فوَق رسوِل اللَّ يَّ لِّ كوِن إالَّ حنَي اْنحازا إىل جانِِب العهُ ا َبْعَض السُّ نفسامههُ
ْغِمَض لنا َجْفٌن  ِ ما أهُ وَب ؛ قاَل للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: واللَّ تباِعَدْيِن عِن الَوَسِط. فلامَّ َأْصَبَح أبو أيُّ إالَّ ماِشَينْيِ عىل األطراِف مهُ
 ، مُّ أيوَب فقاَل:»وِممَّ ذاَك يا أبا أيُّوَب؟!« قاَل: ذكْرتهُ أينِّ عىل َظْهِر بيٍت أنَت حتَتههُ يلِة ال أنا وال أهُ يف هذه اللَّ
ْن  سولهُ ملسو هيلع هللا ىلص »هوِّ بارهُ فآذاَك، ثمَّ إينِّ َغـدْوتهُ بيَنَك وبنَي اْلَوْحِي. فقـاَل لههُ الرَّ ْكتهُ َتناَثَر عليَك اْلغهُ وأينِّ إذا حَترَّ
وَب: فامَتَثْلتهُ  ْفِل، لَِكْثَرِة َمْن َيْغشانا ِمَن النَّاِس« قاَل أبو أيُّ وَب، إِنَّههُ أرَفقهُ بنا َأْن نكوَن يف السُّ عليَك يا أبا أيُّ
ِة، فقْمتهُ إىل املاِء أنا وأمُّ  يَّ لِّ ها يف العهُ ٌة وأهُريَق ماؤهُ ْت لنا جرَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص إىل َأْن كاَنْت ليلٌة باِردٌة فانَكَسَ أَلْمِر رسوِل اللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص.  فهُ هِبا املاَء َخوًفا ِمْن أْن َيِصَل إىل رسوِل اللَّ ها حِلاًفا، وَجَعْلنا نهُنشِّ ا َنتَِّخذهُ وَب، وليَس لدْينا إالَّ قطيَفٌة كنَّ أيُّ
: بأيب أنَت، إينِّ َأكَرههُ أْن أكوَن فوَقَك، وأْن تكوَن أسفَل منِّي،  سوِل ملسو هيلع هللا ىلص وقْلتهُ باحهُ غَدْوتهُ عىل الرَّ فلامَّ كاَن الصَّ

ْفِل. وَب إىل السُّ ِة، وَنزْلتهُ أنا وأمُّ أيُّ يَّ لِّ ِة، فاستجاَب يل، وَصِعَد إىل العهُ ثمَّ َقَصْصتهُ عليِه خرَب اجلرَّ
 ، الِء الَّتي َبَرَكْت فيها النَّاقةهُ وَب َنْحًوا ِمْن سْبَعِة أشهٍر، حتَّى َتمَّ بناءهُ َمْسِجِدِه يف األرِض اخْلَ أقاَم النَّبيُّ يف بيِت أيب أيُّ

تجاِوَرْيِن.  وَب، أكِرْم هِباِم ِمْن مهُ قيَمْت َحْوَل املسجِد لههُ وأَلْزواِجِه، فغدا جاًرا أليب أيُّ راِت الَّتي أهُ جهُ فانتَقَل إىل احْلهُ
ْلَفَة  ا أزاَل الكهُ وَب حبًّ سولهُ الكريمهُ أبا أيُّ ، وأحبَّ الرَّ ههُ بَّ ا مَلَك عليِه قلَبههُ ولهُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص حبًّ وَب رسوَل اللَّ أحبَّ أبو أيُّ

. ههُ ههُ بيتهُ وَب كَأنَّ ، وَجَعَلههُ ينظرهُ إىل بيِت أيب أيُّ فيام بيَنههُ وبيَنههُ
َث اْبنهُ عبَّاٍس قاَل: خرَج أبو بكٍر  باهلاجَرِة إىل املسجِد فرآههُ عمرهُ  فقاَل: يا أبا بكٍر ما َأْخَرَجَك  حدَّ
ِ ما َأْخَرَجني غريهُ ذلَك. َفَبْيَنام  : وأنا واللَّ ِة اجلوِع. فقاَل عمرهُ اعَة؟! قاَل: ما أخرجني إالَّ ما أجدهُ ِمْن ِشدَّ هذِه السَّ
ههُ يف  ِ ما َأْخَرَجنا إالَّ ما َنِجدهُ اعَة؟!« قاال: واللَّ ام هذِه السَّ ِ فقاَل: »ما َأْخَرَجكهُ ا كذلَك إْذ خرَج عليِهام رسولهُ اللَّ مههُ
وما معي« فانَطَلقوا فأَتْوا باَب  ِة اجلوع ِ. قاَل: »وأنا - والَّذي َنْفيس بيِدِه - ما أْخَرَجني غريهُ ذلَك. قهُ بطونِنا ِمْن ِشدَّ
ِ كلَّ يوٍم طعاًما، فإذا َأْبَطَأ عْنههُ ومَلْ يْأِت إليِه يف حينِِه َأطعَمههُ  ِخرهُ لرسوِل اللَّ وَب َيدَّ ، وكاَن أبو َأيُّ وَب األنصاريِّ أيب أيُّ
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وَب  :- َأيَن أبو أيُّ ، فقاَل هلا النَّبيُّ ِ وبَِمْن مَعههُ وَب، وقاَلْت: َمْرحًبا بَنبيِّ اللَّ . فلامَّ بلغوا الباَب َخَرَجْت إِليِهْم أمُّ أيُّ أْهَلههُ
: َمرحًبا برسوِل  ، وهَو يقولهُ عهُ ْسِ - فأقبَل يهُ ؟- فَسِمَع أبو أيُّوَب صوَت النَّبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص - وكاَن َيْعَملهُ يف َنْخٍل قريٍب لههُ
ِ ليَس هذا بالوقِت الَّذي كْنَت جتيءهُ فيِه، فقاَل: »َصَدْقَت«، ثمَّ انطلَق أبو  ، ثمَّ أتبَع قائاًل: يا نبيَّ اللَّ ِ وبَِمْن مَعههُ اللَّ
. فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أرْدتهُ أْن َتْقَطَع هذا، أاَل َجَنْيَت لنا ِمْن مَتِْرِه؟  َطٌب وبهُْسٌ وَب إىل َنخيِلِه فقطَع منههُ ِعْذًقا فيِه متٌر ورهُ أيُّ
ِه، َوأَلَذبَحنَّ لَك أيًضا«. قاَل:» إْن َذَبحَت فال َتذبَحنَّ  ْسِ َطبِِه وبهُ ِ أحبْبتهُ أْن تأكَل ِمْن مَتِْرِه ورهُ »قاَل يا رسوَل اللَّ
ْبِز، ثمَّ أخَذ نِْصَف  ، ثمَّ قاَل الْمرأتِِه: اِْعِجني واخبِزي لنا، وأنِت َأعَلمهُ باخْلَ وَب َجْدًيا فذبَحههُ ذاَت َلَبٍن« فأَخَذ أبو أيُّ
سولهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ِضَع بنَي َيدِي النَّبيِّ  وصاحَبْيِه، َأَخَذ الرَّ عامهُ ووهُ ، فلامَّ نِضَج الطَّ ْدِي فَطَبَخههُ وَعَمَد إىل نِصِفِه الثَّاين فشواههُ اجْلَ

ا مَلْ تهُِصْب مثَل هذا منذهُ  وَب، بادْر هِبذِه الِقْطَعِة إىل فاطمَة فإنَّ دِي ووضَعها يف رغيٍف، وقاَل: »يا أبا أيُّ قطعًة ِمَن اجْلَ
َطٌب «! َوَدمَعْت عيناههُ ثمَّ قاَل: »والَّذي نْفيس  ، ورهُ ْبٌز، وحلٌم، ومتٌر وبهُْسٌ اٍم. فلامَّ أكلوا وشبِعوا قاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: » خهُ أيَّ
ْم فيِه فقولوا: بِاسِم  ْم بأيديكهُ ْبتهُ ْم مثَل هذا َفَضَ ْسَألوَن عْنههُ يوَم القيامِة، فإذا َأَصْبتهُ بيِدهِ، إِنَّ هذا هَو النَّعيمهُ الَّذي تهُ
وَب: »  ، وقـاَل أليب أيُّ سولهُ ِ الَّذي هَو َأْشَبعنا وأْنَعَم علينا فأْفَضَل« ثمَّ َنََض الرَّ ْم فقولوا: »احلمدهُ للَّ ِ، فإذا شبِعتهُ اللَّ
وَب مَلْ َيْسَمْع ذلَك. فقاَل لههُ عمرهُ  اِزَيههُ عليِه، لِكنَّ أبا َأيُّ اِْئتِنا غًدا « وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ال يصنعهُ لههُ َأحٌد معروًفا إاِلَّ أحبَّ أْن جيهُ
ِ. فلامَّ كاَن  وَب: سمًعا وطاعًة لرسوِل اللَّ وَب. فقاَل أبو أيُّ َك أْن تأتَِيِه غًدا يا أبا أيُّ ِ عليِه-: إِنَّ النَّبيَّ يأمرهُ -رضوانهُ اللَّ
ا مَلْ َنَر ِمْنها  وَب فإنَّ : »اِسَتْوِص هِبا خرًيا يا أبا أيُّ ، وقاَل لههُ ههُ ِدمهُ وَب إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاههُ وليَدًة كاَنْت َتْ الَغدهُ َذَهَب أبو أيُّ

ا ما داَمْت عنَدنا«. إاِلَّ َخرْيً
وَب قاَلْت: مِلَْن هذِه يا أبا أيُّوَب؟! قاَل: لنا، َمَنَحَنا إيَّاها  ، فلامَّ َرَأْتا أمُّ أيُّ وَب إىل َبْيتِِه ومَعههُ الوليدةهُ عاَد أبو أيُّ
ا. فقالْت: وكيَف  ِ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَلْت: أعِظْم بِه ِمْن مانٍِح وأكِرْم هِبا ِمْن ِمْنحٍة. فقاَل: وقْد َأوصانا هِبا َخرْيً رسولهُ اللَّ
ْعتَِقها.  أهُ ِمْن أْن  هِبا خرًيا   ِ ِة رسوِل اللَّ ِ ال أجدهُ لِوصيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاَل: واللَّ  ِ َة رسوِل اللَّ َذ َوِصيَّ َنفِّ نهُ َنْصَنعهُ هِبا حتَّى 

ٌق، ثمَّ أْعَتَقها. َوفَّ واِب، فأْنَت مهُ ِديَت إىل الصَّ فقاَلْت: ههُ
تيَح َلك الوقوفهُ عىل َبْعِض صوِر حياتِِه يف َحْربِِه  وَب األنصاريِّ يف ِسْلِمِه، فلو أهُ هذهِ بعضهُ صوِر حياةِ أيب أيُّ
ْف َعْن َغْزوٍة غزاها املسلموَن  ههُ مَلْ يتخلَّ وَب  طوَل حياتِِه غازًيا حتَّى ِقيَل: إِنَّ لرأْيت َعجًبا، فقْد عاَش أبو أيُّ

ْخرى.  ْنَشِغاًل عْنها بِأهُ سوِل ملسو هيلع هللا ىلص إىل َزَمِن معاويَة إالَّ إذا كاَن مهُ ْنذهُ َعْهِد الرَّ مهُ
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ِة، وكاَن أبو أيَّوَب آنذاَك  ْسَطْنطينيَّ عاويةهُ َجيًشا بِقياَدِة ابنِِه يزيَد لَِفْتِح القهُ َز مهُ وكاَنْت آِخرهُ غزواتِِه حنَي َجهَّ
َر  ِرِه، فَلْم َيْمَنْعههُ ذلَك ِمْن أْن َيْنضوَي حَتَت لواِء يزيَد، وأْن َيْمخهُ مهُ بو نحَو الثَّامننَي ِمْن عهُ نِّ حَيْ َشْيًخا طاِعًنا يف السِّ
وَب َمَرًضا َأْقَعَدههُ  وِّ حتَّى َمِرَض أبو أيُّ ناَزَلِة الَعدهُ ههُ مَلْ َيْمِض غريهُ قليٍل عىل مهُ ِ. لكنَّ باَب الَبْحِر غازًيا يف سبيِل اللَّ عهُ
الَم جنوَد  وَب؟ فقاَل: أقِرْأ َعنِّي السَّ : َأَلَك ِمْن حاَجٍة يا أبا أيُّ واصلِة الِقتاِل، فجاَء يزيدهُ لَِيعوَدههُ وسَأَلههُ عْن مهُ
ْم، وأْن  ِملوههُ َمَعكهُ وِّ إىل َأْبَعِد غايٍة، وأْن حَتْ وَب أْن تهُوِغلوا يف َأْرِض الَعدهُ ْم أبو أيُّ ْل لـْهْم: يوصيكهُ املسلمنَي، وقهُ

اِهَرَة. ِة، وَلَفَظ َأْنفاَسههُ الطَّ ْسَطْنطينيَّ ْم ِعْنَد أسواِر القهُ َت َأْقداِمكهُ َتْدِفنوههُ حَتْ
ِة حتَّى بلغوا  َة َبَعَد الكرَّ ْنِد العدوِّ الَكرَّ وا عىل جهُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، وكرُّ اِستجاَب جندهُ املسلمنَي لَِرْغَبِة صاحِب رسوِل اللَّ

ا وواَرْوههُ فيِه. ْم. وهناَك حَفروا لههُ َقرْبً وَب مَعههُ ْم حْيِملوَن أبا أيُّ ِة وههُ ْسَطْنطينيَّ أسواَر القهُ
 ، افنات غازًيا يف سبيل اللَّ هوِر اجِلياِد الصَّ ، فقْد أبى إاِلَّ أْن يموَت عىل ظهُ وَب اأَلنصاريَّ هُ أبا أيُّ رحَم اللَّ

ههُ تهُقاربهُ الثَّامننَي. وِسنُّ
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ةهُ والتَّقويميَّةهُ ميَّ النَّشاطاتهُ التَّعلُّ

االستيعابهُ القرائيُّ

وَب األنصاريُّ أجيبهُ شفهيًّا عامَّ ييل :  حايبِّ اجلليِل أبو أيُّ َة الصَّ اًل - بعَد قراَء ِة قصَّ أوَّ
وَب  ، وَأعىل يف األناِم قدَرههُ ؟ هُ - تعاىل - ِذكَر أيب أيُّ 1 ـ كيَف رفَع اللَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص، وهْم يف رشِف استقبالِِه ؟ 2 ـ ماذا عرَض ساداتهُ يثرَب َعىل رسوِل اللَّ
وَب ؟ 3 ـ مِلَ آثَر النَّبيُّ  املََحلَّ الَّذي َنزَلههُ يف بيِت أيب أيُّ

سول إىل املسجِد يف اهلاجرِة؟ 4 ـ ما سببهُ خروِج أيب بكٍر وعمَر ريض اللَّ عنهام والرَّ
وَب  ربَّههُ ؟  5 ـ كيَف َلِقَي أبو أيُّ

ثانًيا - أهُكِملهُ ما ييل :

وَب األنصاريُّ  هَو  ْبنهُ ــــــــــــــــــ ْبِن ــــــــــــــــــ ِمْن بني ـــــــــــــــــــــــ > أبو أيُّ
اًما ــــــــــــــــــ بنى خالهلا ــــــــــــــــــــــــ  > قىض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف ـــــــــــــــــــ أيَّ

> أقاَم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت أيب أيوَب  ــــــــــــــــــ أشهٍر حتَّى َتمَّ  ــــــــــــــــــــــــ                 
َطًبا  بًزا و ــــــــــــــــــ و  ــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــ ورهُ وَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وصاحَبْيِه خهُ > أطعَم أبو أيُّ

ِرِه . مهُ وَب  يف فتِح ــــــــــــــــــ وهَو يف ــــــــــــــــــ ِمْن عهُ > شارَك أبو أيُّ
ْم، و ــــــــــ وَب  جنَد املسلمنَي أْن ــــــــــــــــ يف أرِض العدوِّ ، و ـــــــــــــــــ مَعههُ > أوىص أبو أيُّ

ـــــــــــــــــــــ أقداِمِهْم عنَد ــــــــــــــــــــــــــــــــ .



99

اليِة: ِة التَّ ٍة ِمَن العناويِن اجلانبيَّ ثالًثا - َأستفيدهُ ِمَن النَّموذِج يف صياغِة أفكاٍر جزئيَّ

اَه رسـوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلصنموذٌج > مشاِعرهُ أهِل املدينِة جتهُ

وَب والنَّاقةهُ عنَد بيتِِه > مشاعرهُ أيب أيُّ

> حاجٌة وكرٌم

جزاءهُ املعروِف

اههُ هْم إيَّ حبُّ أهل املدينة رسـوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص وإعزازهُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهُ ةهُالعناوينهُ اجلانبيَّ األفكارهُ اجلزئيَّ

رابًعا - َأضعهُ اِشارَة )(  أو )( َعْن يمنِي العبارِة املناسبة :
َم عليِه . قبَِّل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ويسلِّ وقَف ساداتهُ يثرَب يف طريِق ناقِة النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،كلٌّ يريدهُ أْن يهُ

وَب. ِة ِمْن بيِت أيب أيُّ يَّ لِّ سولهُ ملسو هيلع هللا ىلص أْن َيْنِزَل يف العهُ اِختاَر الرَّ
. بنى النَّبيُّ الكريمهُ ملسو هيلع هللا ىلص مسجَدههُ يف األرِض اخلالِء الَّتي برَكْت فيها النَّاقةهُ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املهاجريَن إذا مَلْ يأِت إليِه. َخَرههُ للرَّ عاِم الَّذي ادَّ وَب  بالطَّ قهُ أبو أيُّ يتصدَّ
. لَفَة فيام بيَنههُ وبيَنههُ ، وأزاَل الكهُ ههُ ههُ بيتهُ وَب  كأنَّ عدَّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بيَت أيب أيُّ

؛ جزاَء معروِفِه. وَب  وليدًة عنَدههُ منَح النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أبا أيُّ
ا هِبا. ِ ملسو هيلع هللا ىلص، بِرًّ وَب  بالوليدِة الَّتي منَحههُ إيَّاها رسولهُ اللَّ اِحتفَظ أبو أيُّ
ْف أبو أيَّوَب  َعْن غزوٍة غزاها املسلموَن حتَّى عهِد معاويَة. مَلْ يتخلَّ

لهُ ما ييل : خامًسا - أهُعلِّ

<

ةهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلَّ

ههُ ناقةهُ رسوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص ْزَن أهِل املْنِزِل الَّذي جتتازهُ حهُ
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<

ةهُ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلَّ

ِة سطنطينيَّ وَب  َعْن مواصلِة القتاِل يف فتِح القهُ قعوَد أيب أيُّ

مواقفهُ وشخصيَّاٌت

لٍّ ممَّا ييل : ِة بموقٍف واحٍد عىل كهُ دلِّلهُ ِمَن القصَّ 1 ـ  أهُ

<

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َة رسوِل اللَّ وَب  وصيَّ إنفاِذ أيب أيُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هُ عْنها >   حبِّ الوالِد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ابنَتههُ فاطمَة ريَض اللَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيا> خوِف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن نعيِم الدُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهُ مشاعَر أيب أيَّوَب األنصاريِّ  ِحياَل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ممَّا ييل : 2 ـ َأتلمَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة يَّ لِّ > تباعِدِه هَو وزوِجِه َعْن أْن يسريا يف وَسِط العهُ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَب  املاَء امْلهُراَق بِدثاِرِه > جتفيِف أيب أيُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل ليلٍة يبيتهُ فيها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عنَدههُ > جمافاِة النَّوِم عيَنههُ وزوَجههُ يف أوَّ

فهُ عنَد حدوِث ما ييل : 3 ـ ما التَّرصُّ

قهُ غةهُ والتَّذوُّ اللُّ

ذكِر اسِم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص>

زيارِة املسجِد النَّبويِّ

قدوِم ضيٍف إىل مْنزلِك لإلقامِة

بِع منههُ مَّ الشَّ عاِم، ثهُ البدِء بتناوِل الطَّ

تناوِل طعاٍم طيٍِّب، وأٍخ لك غائٍب

إسداِء معروٍف لك 

<

<

<

<

<

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليِة : 1 ـ أكشفهُ  ِمَن امْلهُعَجِم املدريسِّ أو خمتاِر الصحاِح عْن معاين املفرداِت التَّ

<

<

<

<
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

األناِم

ِعْذًقا 

اهلاِجرة

بهُْسٌ
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حيِح فيام ييل:  2 ـ َأضعهُ إشارَة )(  َعْن يمنِي املعنى الصَّ

 يف اخلافَقنْيِ

وجنِي ِقَط يف أيدي الزَّ سهُ

 َمْن يغشانا

ْم  أصبتهُ

 وليدٌة











تعني

تعني

تعني

تعني

تعني

املرِشَق واملغِرَب

با هَلكا وتعذَّ

نا َمْن يظِلمهُ

ْم نِلتهُ

حديثَة الوالدِة

اجلناحنِي األيمِن واأليِس

ا ونِدما حتريَّ

نا َمْن يزورهُ

ْم أحسنتهُ

جاريًة صغريًة
هُ أيَّ التَّعبرييِن أمجَل، وملاذا ؟ بنيِّ 3 ـ أهُ

وَب َعْن مواصلِة القتاِل َأقعَد املرضهُ أبا أيُّ

وَب وأقعَدههُ أنشَب املرضهُ أظفاَرههُ يف أيب أيُّ

 السبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ باَب البحِر غازًيا يف سبيِل اللَّ رهُ عهُ وَب َيْمخهُ كاَن أبو أيُّ
ِ فَن غازًيا يف سبيِل اللَّ وَب يركبهُ السُّ كاَن أبو أيُّ

 السبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السبب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويداِء لَّ ِمْنها يف السُّ ْم ليحهُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص قلوهَبهُ فتَح األنصارهُ لنبيِّ اللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص بكلِّ جواِرِحِهْم أحبَّ األنصارهُ نبيَّ اللَّ
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4 ـ  أهُكِملهُ عىل َوْفِق النَّمِط امْلهُعطى .

النَّمطهُ
وَب ِمْن كرِم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعظيِم فضِلِه فقاَلْت:   َبْت أمُّ أيُّ  تعجَّ

سوِل ِمْن مانٍح، وأكِرْم هِبا ِمْن ِمنحٍة«. »أعِظْم بالرَّ

اليَة عىل ِغراِر النَّمِط امْلهُْعطى، وَأنتبههُ إىل جزِم الفعِل املضارِع . مَل التَّ 5 ـ أهُكِملهُ اجْلهُ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتِِه كلُّ األنصاِر يريدهُ أْن يظفَر برشِف نهُزوِل رسوِل اللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتِِه ِرْد إالَّ أْن يظفَر برشِف نهُزوِل رسوِل اللَّ كلُّ األنصاِر مَلْ يهُ

النَّمطهُ

: ِسنهُ ِوفادَة ضيِفِه فَأقولهُ بهُ ممَّن حيهُ > وَأتعجَّ
ضيِف ِمْن ــــــــــــــــــــــــــــــ و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      أحِسْن بالـمهُ

: كَر فأقولهُ ِ -تعاىل- وجييدهُ الشُّ رهُ نِعَم اللَّ بهُ مِمَّن يقدِّ > وَأتعجَّ
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



104

يِّنِة يف آخِرها.  ًة مناسبًة حَسَب املطلوِب، وَأنتبههُ إىل كتابِة األلِف اللَّ 6 ـ َأضعهُ يف الفراِغ أسامًء مبنيَّ

اسمهُ إشارٍة
م ضمرٌي للمتكلِّ

ضمرٌي للمخاطب

اسمهُ إشارٍة

. وَب األنصاريُّ حايبُّ اجلليلهُ هَو أبو أيُّ                              الصَّ

نِصٍف:»لقْد أحسَن ههُ كلُّ مهُ هـُ أقولهُ ذلَك                             ويقول
ِ ملسو هيلع هللا ىلص«. وَب ِوفادَة رسوِل اللَّ أبو أيُّ

إْن                              إالَّ رجالِن صاحلاِن.
ورهُ أرجـاَء العامَلِ.  ُـّ مِة، ِمنْ                                          عمَّ اخلريهُ والن َة املكرَّ ِمْن مكَّ

   <

<

<

<

النَّشاطهُ املصاحبهُ

رِة، يف الفرتِة ما بنَي قدوِمِه  املدينَة وحتَّى غزوِة بدٍر . ِة يف املدينِة املنوَّ ولِة اإلسالميَّ َس الدَّ 1 ـ وضَع النَّبيُّ أهُسهُ
ِة( للمؤلِّف أمحَد ْبِن فريٍد أو غرِيِه؛ ملعرفِة أهمِّ تلَك  ريِة النَّبويَّ ٌة مَع السِّ أعودهُ إىل كتاِب )وقفاٌت تربويَّ

ا.  نهُ دوِّ ِس ، وأهُ سهُ األهُ

اههُ . ِ ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ ِة أصحاِب رسوِل اللَّ ةهُ الْبِن هشاٍم ( بمثاَلنْيِ خمتلَفنْيِ عىل ِعَظِم حمبَّ ريةهُ النَّبويَّ 2 ـ دلِّلهُ ِمْن كتاِب ) السِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كيِز ، مَع الرتَّ ِلٍّ َكٍم غرِي خمهُ  التَّلخيَص يعني: تدويَن املقروِء بإجياٍز واختصاٍر حمهُ

ذاتِِه  ِص  امللخِّ لغِة  واستخداِم  ِة،  الفرعيَّ دوَن  للموضوِع  ِة  األساسيَّ األفكاِر  عىل   

ِم. تيِب املنظَّ ِة والوضوِح والرتَّ قَّ بأسلوٍب سليٍم واضٍح، مَع مراعاِة الدِّ

التَّلخيصهُ

)تعزيٌز(

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيِت أيب  َة نهُزوِل الرَّ خَلِّصهُ يف سبعِة أسطٍر قصَّ ههُ ِمْن مبادِئ التَّلخيِص. أهُ > يف ضوِء ما َعَرفتهُ
. وَب األنصاريِّ أيُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

٭ التَّعبريهُ الكتايبُّ
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نهُ من ملحوظايت َدوِّ أهُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دِة . ذفهُ يف اشتقاِق الكلمِة املتعدِّ َة للكلمِة هَي الَّتي ال حتهُ ههُ إىل أنَّ األحرَف األصليَّ > َأتنبَّ

ٌف رْشِ َف - رَشيٌف - مهُ َمَشارفهُ - اسَترْشَ

ا منقلبًة َعْن ًة ، فهَي إمَّ نَة الواقعَة يف وَسِط الكلامِت أْو آخِرها ال تكوُن أصليَّ يرِّ ُر أنَّ األلَف اللَّ ✕  َأتذكَّ

    )واٍو( أو )ياٍء(.
وُيعرُف أصُلها إْن ورَدْت يف الفعِل باإلتياِن بُِمضارعِه أْو َمْصَدِرِه .

وَب        َشوًبا َشاَب        َيشهُ
َ           َمْياًل َماَلَ           َيميلهُ

ها إْن ورَدْت يف االسِم بتثنيتِِه أو مجِعِه. ويهُعرفهُ أصلهُ

هُ معانيها. غِة ويبنيِّ نهُ عدًدا ِمْن مفرداِت اللُّ              1 ـ املعجَم هَو الكتابهُ الَّذي يتضمَّ
ها ثامنيٌة ِة وعددهُ رتَّبهُ املفرداتهُ يف املعجِم عىل َوفِق احلروِف اهلجائيَّ              2 ـ تهُ

                   وعرشوَن حرًفا.
ِة ْت يب يف النُّصوِص  القرائيَّ نِة الَّتي مرَّ 3 ـ للكشِف َعْن معنى كلمٍة ِمَن الكلامِت امللوَّ
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   أ ـ َأرهُ
ْبتهُ -. يادِة -كام تدرَّ جتريِدها ِمْن أحرِف الزِّ

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

عًصا           َعَصوا         َعَصواٌت

✕  َأفتحهُ )معجَم الكتاِب املدريسِّ ( عىل احلرِف املراِد ، ثمَّ َأنظرهُ يف احلرَفنْيِ الثَّاين فالثَّالِث، حسَب

لٍّ منهام . تيِب اهلجائيِّ لكهُ      الرتَّ
فهُ إىل املعنى الوارِد للكلمِة الَّتي أرَغبهُ يف معرفِة معناها  ✕  َأتعرَّ

أ 



    > )َبَقَر( َأبحثهُ عنها يف املعجِم املدريسِّ يف ) حرِف الباء ( ثمَّ َأبحثهُ
اء ( .                  َعِن احلرِف الثَّاين ) القاف ( ثمَّ الثَّالِث ) الرَّ

. ائدَة، وأعيدها إىل األصـِل الثُّالثيِّ > )َتَناَهى( َأحذفهُ األحرَف الزَّ
ون ( … وهكذا . > )َنَى( وَأْبحثهُ عنها يف )حرِف النُّ

ههُ )وحٌل( َأبحثهُ عنههُ يف ) حرِف الواو ( . > )َأْوَحاٌل( مجٌع مفردهُ
كَّ  تضعيَف الفعِل ؛ ليصبـَح )َفَنَن ، َقَرَر( وَأْبحثهُ عنهام يف ( ( َأفهُ > )فنَّ ، قرَّ

ِل للكلمِة وهكذا …     احلرِف األوَّ

أ
 . َعَطَفههُ ا(:  َأرْصً ههُ  )َيْأرِصهُ عليِه  فالًنا   ) )َأرَصَ  <
(: ما عَطَفَك   عىل رجٍل ِمْن رِحٍم أْو  ةهُ و)اآلرِصَ

 .) : )َأَوارِصهُ قرابٍة أو صهٍر أو معروٍف. واجلمعهُ
.) ، واجلمعهُ : )َأَوانهُ > )آِوَنة( : )اآلِوَنة(: احِلنيهُ

والَغضُّ  ْرِطَب،  يهُ أْن  قبَل  النَّْخِل  مَتْرهُ   :) ْسهُ )البهُ  <
لِّ يشٍء. ريُّ ِمْن كهُ الطَّ

عنَد  وَعَبَس  َع،  َشجهُ َبَسالًة(:  ل  َيْبسهُ َل  )َبسهُ  <
)بهَُسالءهُ   : واجلمعهُ  )َباِسٌل(.  فهَو  احلرِب. 

 .) َو َبَواِسلهُ

ب

 ) . و)البِْضعهُ حَم )َيْبِضعهُ َبْضًعا(: قطَعههُ > )َبَضَع( اللَّ
يف العدِد : ِمَن الثَّالِث إىل التِّسِع.

خمتلفٌة-  أشجاٌر   فيِه  املتَِّسعهُ  املكانهُ   ) )الَبِقيعهُ  <
الِقْطَعةهُ   ) الَبْقَعةهُ  ، ْقَعةهُ و)البهُ املدينِة-  أهِل  ومقربةهُ 

ِمَن األرِض واجلمعهُ )بِقاٌع (. 
ْكَرًة(.  )بهُ إليِه وأتاههُ  َم  تقدَّ وًرا(:  بهُكهُ رهُ   َيْبكهُ )َبَكَر   <

. ْكَرةهُ (: الَغْدوةهُ و)البهُ
 ) )هَبِيٌّ فهَو  َل  ومَجهُ َن  َحسهُ اًء(:  هَبَ َيْبَهى  )هَبَِي   <

و)َباٍه(.

أ 



ت
 : ى بِِه يف احلرِب. واجلمعهُ َتَوقَّ (: ما كاَن يهُ ْسهُ > )الرتُّ

)َأْتَراٌس (و)تهُروٌس(.

َريَّا(:  َو  )َثٍر(. )الثُّ ـههُ َفههُ َر مالهُ > )َثِرَي َيْثَرى َثَراًء( كثهُ
جمموعٌة ِمَن النُّجوِم يف صورِة الثَّوِر.

 . > )َثَوى( باملكاِن وفيِه )َيْثِوي َثَواًء( أقاَم واستقرَّ
. و)امْلَْثَوى(: املْنِزلهُ

فهَو   . َقَطَعههُ وِجَداًدا(:  ا  َجدًّ دُّ  )جَيهُ َء  اليشَّ  ) )َجدَّ
َقَطَع  النَّخَل:   ) )َجدَّ قاَل:  ويهُ  .) )َجِديٌد  و  وٌد(  دهُ )جَمْ
واجتهاد.   ) )َجدٍّ ذا  صاَر   :ٌ فالن   ) )أَجدَّ و   . َثَمَرههُ
ريِق،  الطَّ وسَط  ة(:  َجادَّ ـْ ل )ا )اْلـَجَدَد(  وسلَك 

رَق. ريَق األعظَم الَّذي جيمعهُ الطُّ والطَّ
و َجْلًيا  لهُ َة واملِْرآَة ونحَوها )جَيْ يَف والِفضَّ > )َجىَل( السَّ
امءهُ  وَجاَلًء(: َكَشَف صدَأها وَصَقَلها. و)َجِلَيِت ( السَّ
(.واجلمعهُ  )َجْلواءهُ فهَي  صافيًة  أصبَحْت   : يلةهُ  واللَّ
ةهُ األمِر(: ما  ٌة (. و)َجِليَّ وَّ لهُ ْلٌو(، و)ِجْلوٌة ( أي )جَمْ )جهُ

. ههُ ظهَر منها حقيقتهُ

ث

ج

نهُوًحا(: ماَل. و)َجَنَح( إليِه  َنحهُ َجْنًحا وجهُ > )َجَنَح جَيْ
نهُوًحا(: ماَل  يلهُ )جهُ . و)َجَنَح( اللَّ وَلههُ : ماَل إليِه وَتاَبَعههُ
 . ـالمهُ الظَّ )َجَنَح(  أيًضا:  أْو ملجيٍء. ويقالهُ  لذهاٍب 

. يِل: الِقطَعةهُ ِمْنههُ ( ِمَن اللَّ ْنـحهُ و )اجْلهُ

 . و َحْبَوًة وِحَباًء(: أعطاههُ بهُ الًنا )حَيْ > )َحَبا( فهُ
َع.  َمنهُ َحَصانًة(:  نهُ  )حَيْصهُ املكانهُ  َن(  )َحصهُ  <
َن(  و)َحصَّ  . وصاَنههُ منَعههُ   : َء  اليشَّ و)َحَصَن(: 
َذ  َ اِتَّ ِصيًنا(:  )حَتْ املرِض  ِمَن  واإلنساَن  احليواَن 

. اْلـَحْيطَة لِلوقايِة منههُ
حقٍّ  ِمْن  ماَل  ِحْنًثا(:  َنثهُ  )حَيْ جلهُ  الرَّ )َحنَِث(   <
نقيضهُ  يمينِِه:  يف  و)َحنَِث(  وعكِسِه  باطٍل،  إىل 

َبرَّ فيها. 
نهُوًطا(: َنِضَج.  نهُطهُ حهُ ههُ )حَيْ ْرعهُ ونحوهُ > )َحَنَط( الزَّ
وهاَنْت  املوِت  َعىل  َأ  اِجرَتَ  : فالٌن  و)اسَتْحَنَط( 

نيا.  عليِه الدُّ

وًقا(: جتاوَز  العادَة ونقَضها.  رهُ قهُ خهُ رهُ > )َخَرَق خَيْ
 ) ( العوائد« و)اخلاِرقهُ ِ »)َخرقهُ ومنههُ قولهُ العرِب: للَّ

(: ما خالَف املعتاَد وناقَضههُ و )اخلوارقهُ
اَرِجيلهُ  والنَّ وامْلهُْقلهُ  النَّْخِل  ورقهُ   :) وصهُ )اخْلهُ  <  

وما شاكَلها. 

ح

خ

أ 



د

آِخِرِه.  يف  َأو  ههُ  لَّ كهُ يَل  اللَّ َساَر  إِْدالًجا(  )أْدَلَج   <
يِل.  اَعةهُ ِمَن  آِخِر اللَّ ( السَّ ةهُ جَلَ و)الدَّ

َوْيًدا َوَقاَرَب  وًفا(: َمَشى رهُ لهُ > )َدَلَف َيْدلِفهُ َدْلًفا ودهُ
ْطَو. اخْلَ

َعاَلها.  ِذْرًوا(:  و  )َيْذرهُ روَة  الذُّ فالٌن  )َذرا(   <
ًرى(  )ذهُ واجلمعهُ   . أعالههُ ِء:  اليشَّ  ) ْروةهُ و)ِذ

. ِء: أْلقاههُ و )َأْذَرى( اليشَء  َعِن اليشَّ
َو  ههُ َفههُ ْت رائَِحتهُ ءهُ )َيْذِفرهُ َذَفًرا(: اِشتدَّ > )َذِفَر( اليشَّ
( واجلمعهُ  ( وهَي )َذْفراءهُ )َذِفٌر وَذِفرٌة(، وهَو )َأْذَفرهُ

ْفٌر(. )ذهُ

فهَو  سقَط،  ِة:  ـوَّ اهْلهُ ويف  َهَلَك،  َيْرَدى(  )َرِدَي   <
. )َردٍ(. و)َأْرَدى( فالًنا: أهلَكههُ وأسقَطههُ

َطًبا(.  وًبا(: صاَر )رهُ طهُ بهُ رهُ ْسهُ )َيْرطهُ > )َرَطَب( اْلبهُ
متًرا،  يصرَي  أْن  قبَل  ْسِ  البهُ َنضيجهُ   :) َطبهُ و)الرُّ
َأْدَرَك  إذا  النَّْخِل:  َثَمرهُ  أْو  إِذا الَن وحاَل.  وذلَك 
وَنِضَج قبَل أْن َيصرَي مَتًْرا، َوَذلَك إِذا الَن  َوَحاَل. 

طاٌب(. واجلمعهُ )َأْرطاٌب، ورهُ

ذ

ر

)َأْرَغى   : َقالهُ يهُ  . وَقَهَرههُ ههُ  أذلَّ إِْرَغاًء(:  )َأْرَغى   <
جلهُ َو َأْزَبَد(.    الرَّ

ههُ )َيْرَهلهُ َرَهاًل( اِضَطَرَب واْسرَتخى  > )َرِهَل( حلمهُ
َل(.  واْنَتَفَخ وَوِرَم ِمْن غرِي داٍء فقْد )َتَرهَّ

 . كُّ ِريبهُ َرْيًبا وريَبًة(: َجَعَلههُ َيشهُ ( األْمرهُ )يهُ > )راَبههُ
ِريٌب(. و)اْرتاَب( فيِه، وبِه: َشكَّ  : أمٌر )مهُ قالهُ ويهُ

هِر. ( امْلَنوِن: حوادثهُ الدَّ و)َرْيبهُ

 ) ِء : ماَل وانحرَف.فهَو )َأْزَورهُ > )َتزاَوَر( عِن اليشَّ
َن الَكِذَب، والكالَم:    َر(: َزيَّ (. و)َزوَّ وهَي )َزْوراءهُ
الَكِذبهُ   ) ورهُ و)الزُّ وِر(  )الزُّ إىل:  ونسبههُ  أْبَطَلههُ 

.ِ كهُ بِاللَّ والباِطلهُ والرشِّ

 

اِسرتاَح  َسْبًتا(:  )َيْسبهُتهُ  جلهُ  الرَّ )َسَبَت(   <
أِس  ههُ يف الرَّ ههُ أْو ابتداؤهُ تهُ ْومهُ أْو ِخفَّ (: النَّ َباتهُ و)السُّ

. احةهُ ههُ : الرَّ َغ القلَب، وأصلهُ حتَّى يبلهُ
ساَجـَرًة(: ههُ مهُ > )َسَجَر( )ساَجْرتهُ

 ، واحلميمهُ ِفيُّ  الصَّ اخلليلهُ   :) جريهُ و)السَّ  . ههُ خاَلَلتهُ  
.) َجراءهُ واجلمعهُ )سهُ

ز

س

أ 



فهَو   ، ههُ مرضهُ َطاَل  )َسَقاًم(:   ) َيْسَقمهُ )َسِقَم   <
)َسقيٌم(.

َد  َم وجَمهُ ًدا(: َعظهُ ؤدهُ ( )ِسَياَدًة وسهُ ودهُ > )َساَد َيسهُ
 . فهُ َ (: الرشَّ ؤَددهُ َف. و)السُّ ورَشهُ

ًفا(: اِرتفَع و  فهُ رَشَ َف( املكانهُ )َيرْشهُ َف وَأرْشَ > )رَشهُ
، فهَو رَشيٌف  ههُ جلهُ : َعَلْت ْنِزلتهُ َف( الرَّ )رَشهُ

َء:  َف( اليشَّ َف(: اِنتَصَب وَعال. و)اْسَترْشَ و )اْسَترْشَ
رَفَع َبرَصههُ  ينظرهُ إليِه.

وبهُ َشوًبا(: َخَلَطههُ  ِء )َيشهُ َء باليشَّ > )َشاَب( اليشَّ
وٌب(. بِِه، فهَو )شائٌِب( و )َمشهُ

ههُ  لونهُ رِشَب  أهُ )َصَحًرا(:   ) َيْصَحرهُ )َصِحَر   <
 .) )َصْحراءهُ وهَي   ) )أْصَحرهُ فهَو  خفيفًة،  َرًة  ْ محهُ
املاِء.  فقريةهُ  واسعٌة  فضاٌء  أرٌض   :) ْحراءهُ و)الصَّ

واجلمعهُ )َصحارَى( و)َصحاِري(.
واألشياَء:  أصناًفا.  صاَر   : جرهُ  الشَّ )َصنََّف(   <
ٌب  ِء: رَضْ اليشَّ ِمَن   ) ْنفهُ جعَلها أصناًفا. و)الصِّ
األشياَء   جيعلهُ  َمْن   :) مْلهَُصنِّفهُ و)ا مَتميٌِّز.  منههُ 

َأْصناًفا.

ش

ص

ض

ههُ  َعضَّ ًسا(  رَضْ سهُ  )َيْضِ َء  اليشَّ َس(  )رَضَ  <
 : قالهُ ويهُ الَعضوضهُ   ) وسهُ و)الضَّ بأرضاِسِه. 

ْهِلكٌة. َحْرٌب )رَضوٌس(: شديدٌة مهُ
َأ.  َوجَلَ اِْنَضمَّ  إليِه:  َضيا(  َيْضِوي  )َضَوى   <

. )اِْنِضَواًء(: اِْنَضمَّ

واٍء ومَجاٍل.  روًرا(: كاَن ذا رهُ ( )َطرا وطهُ رُّ > )َطَرَر َيطهُ
امْلويف  ْعِر  الشَّ ِمَن  املرأةهُ  بِه  تتزيَّنهُ  ما   ) ةهُ رَّ و)الطُّ
 . ةهُ صَّ القهُ وهَي  والتَّصفيِف،  بالَقصِّ  َجْبَهتِها  عىل 

َرٌر(. واجلمعهُ )طهُ
ها. لوًعا(: خرَج َطْلعهُ عهُ  طهُ > )َطَلَع( النَّخلهُ )َيْطلهُ

 :) اللهُ (، و)الظِّ ههُ : داَم )ِظلُّ ءهُ ِظالَلههُ ( اليشَّ > )َظلَّ
. ههُ لهُ ِء أوَّ ههُ وِمَن اليشَّ ِمْن كلِّ يشٍء شخصهُ

ط

ظ

أ 



ع

بُّ َعبا(: شـِرَبههُ  أْو َجَرَعههُ  ( املـاَء )َيعهُ > )عبَّ
ٍس.  بال تنفُّ

لسانِِه  ْجَمًه(: كاَن يف  عهُ مهُ  )َيْعجهُ َم( فالٌن  > )َعجهُ
 .) ( وهي )َعْجامءهُ لهُكنٌة. غري فصيح، فهَو )َأْعَجمهُ
قالهُ  (. ويهُ ها )أْعَجمهُ رهُ َذكَّ ، مهُ (: البهيمةهُ و)الَعْجامءهُ
فصيًحا.  ْن  يكهُ مَلْ  إذا   : الكالمهُ َم(  )َعجهُ كذلَك: 

ْجٌم(.  : )عهُ واجلمعهُ
َسَعَفها.  َقَطَع  َعْذًقا(:  )َيْعِذقهُ  النَّخلَة  )َعَذَق(   <
لُّ  كهُ  :) و)الِعْذقهُ بحمِلها،  ْخَلةهُ  النَّ  :) و)الَعْذقهُ

َعٌب. ْصٍن لههُ شهُ غهُ
عليِه  ما  أَكَل  َعْرًقا(:  ق  )َيْعرهُ العْظَم  )َعَرَق(   <
نونهُ  ( السُّ قالهُ )َعَرَقْتههُ حِم َنًشا بأسنانِِه. ويهُ ِمَن اللَّ
، وفالٌن )مْعروٌق( إذا كاَن  : ناَلْت منههُ وبهُ واخلطهُ

َقليَل اللَّحِم.
ِمْنههُ  َمَنَعههُ  َعْوًقا(  وقهُ  )َيعهُ ِء  اليشَّ َعِن   ) )عاَقههُ  <

،)َعائٌِق(. وَشَغَلههُ َعْنههُ

 ،) بارهُ ًة(: َعالههُ )الغهُ رْبَ ا وغهُ ءهُ )َيْغرَبهُ َغرَبً ( اليشَّ > )َغرِبَ
وهَي   ،) )أْغرَبهُ فهَو  باِر(.  )الغهُ َكَلوِن  ههُ  َلونهُ وصاَر 

.) )َغرْباءهُ

غ

الًنا )َيْغبِطهُ َغْبًطا(: مَتَنَّى ِمثَل ماَلههُ ِمَن  > )َغَبَط( فهُ
و)اْغَتَبَط(:    . َعْنههُ َزواهَلا  ريَد  يهُ أْن  َغرِي  ِمْن  ْعَمِة  النِّ

ْغَتبٌِط(. ْعَمِة، فهَو )مهُ َفِرَح بالنِّ
ْت.  اِْبَتلَّ َغْدًقا(:  )َتْغِدقهُ  األْرضهُ  )َغَدَقِت(   <

ها. َر ماؤهُ و)َغِدَقِت( الَعنيهُ ) َتْغَدقهُ َغَدًقا(: َغزهُ
َسَكَت.  ِء:  اليشَّ َعىل  وَغْضًوا(  َيْغضهُ )َغَضا   <

: َتَغابى َوَتَغاَفَل.  )َتَغاىض( عنههُ
باْلـَخيِل  َعليِهْم  َهَجَم  الَقوِم  َعىل  )أغاَر(   <
جاِل: امْلهُقاتِلهُ الَكثريهُ  ( ِمَن الرِّ وأْوَقَع هبِْم. )املِْغوارهُ

)الغاراِت( عىل أْعدائِِه.

وًطا(: َعِجَل  رهُ طهُ فهُ > )َفَرَط( عىل فالٍن: أرسَف )َيْفرهُ
وأرسَع. و)َفَرَط( منههُ بأمِرهِ: عيَّ بِه، فال يدري ماذا 
 ) َ فيِه و)اإلفراطهُ ِء: قرصَّ َط( يف اليشَّ .َو )فرَّ يصنعهُ
زهُ  ( جتاوهُ َياَدِة. و)التَّفريطهُ زهُ احلدِّ ِمْن جانِِب الزِّ اوهُ جَتَ

احلدِّ ِمْن َجانِِب النُّقصاِن.
ومدينٌة  ْعِر،  الشَّ ِمَن  تََّخذهُ  يهُ َبْيٌت   :) ْسطاطهُ )الفهُ  <

وْبنهُ العاِص يف ِمرَص.  أقاَمها َعْمرهُ
 :) لهُ َفْساًل(: َغَرَسههُ و)الَفِسيلةهُ > )َفَسَل( الَفِسيَل )َيْفسهُ
ْقَلعهُ ِمَن األرِض  مِّ أْو تهُ ْقَطعهُ ِمْن األهُ غريةهُ تهُ ْخَلةهُ الصَّ النَّ

 .) . واجلمعهُ )َفَسائِلهُ ْغَرسهُ َفتهُ

ف

أ 



: )َفَلَذ(  قالهُ . ويهُ َء )َيْفِلذهُ َفْلًذا(: َقَطَعههُ > )َفَلَذ( اليشَّ
( الِقْطَعةهُ  لههُ ِمْن مالِِه: َأْعطاههُ منههُ )ِفْلَذًة( و)الِفْلَذةهُ
)ِفَلٌذ،   : واجلمعهُ ْهِب.  والذَّ حِم  واللَّ الَكبِِد  ِمَن 

 . ( األْكباِد: األوالدهُ وَأْفالٌذ( و)َأْفالذهُ
َأِت(  و)َفيَّ َل  حتوَّ َفيًئا(:  )َيفيءهُ  لُّ  الظِّ )فاَء(    <

َلْت. جرةهُ )َتْفيَِئًة(: َظلَّ الشَّ

( قريٌة َعىل بهُعِد ميَلنْيِ ِمَن املديَنِة َعىل يساِر  باءهُ > )قهُ
نَِي فيها  َة، وهِبا أثرهُ بنياٍن كثرٍي. كام بهُ القاصِد إىل مكَّ

سوِل ملسو هيلع هللا ىلص. مسجدهُ الرَّ
(: احْلِْصنهُ املمَتنِعهُ يف اجلبِل. واجلمعهُ :  > )الَقْلَعةهُ

)ِقالٌع(.
يَد )َيْقنِصهُ َقْنًصا(:  > )َقَنـَص( الصَّ

،فهَو )قانٌِص(. صاَدههُ
واستوى.  اِعتَدَل  َم(:  و)َتقوَّ ءهُ  اليشَّ )قاَم(   <
َم( امْلهُْعَوجَّ  . و)قوَّ ههُ ههُ ونظامهُ لِّ يشٍء ِعامدهُ ( كهُ و)ِقوامهُ

. َلههُ وأزاَل َعَوَجههُ )َتْقوياًم(: َعدَّ

َقَلَبها  َكْرًبا(:  بهُ  )َيْكرهُ األرَض  )َكَرَب(   <
رِع. لِْلَحْرِث، وأثاَرها للزَّ

َل َعليِه،  ا(: مَحَ جلهُ َعىل العدوِّ )َيِكرُّ َكرًّ ( الرَّ > )كرَّ
.) َو ِخالفهُ )الَفرِّ وههُ

ق

ك

ْواًل َوَكَفاَلًة(:  فهُ لهُ َكْفاًل وكهُ جِل )َيْكفهُ ، بالرَّ جلهُ > )َكَفَل( الرَّ
غرَي: ربَّاههُ وأنَفَق عليِه. قالهُ : )َكَفَل( الصَّ . ويهُ َضَمَنههُ

> )َكَلَمههُ َيْكِلمهُ َكْلاًم(: َجَرَحههُ فهَو )َكِليٌم(. واجلمعهُ 
)َكْلَمى(.

َم.و)َكَمى(  َتَقدَّ َكْمًيا(:  )َيْكِمي  إليِه  )َكَمى(   <
)َكاٍم(  فهَو  ْلَبْيَضِة.  وا رِع  بالدِّ ها  َسرَتَ  : َنْفَسههُ
امْلِْقدامهُ  جاعهُ  والشُّ الِح،  السِّ البِسهُ   :) و)الَكِميُّ

ْن.  ، كاَن َعليِه ِسالٌح َأْو مَلْ َيكهُ اجلريءهُ
ٍة ِمَن  (: َصاَر َعىل كيفيَّ ءهُ )َيَتَكيَّفهُ > )َتكيََّف( اليشَّ

ًة َمْعلوَمًة. الَكيفيَّاِت. وَجَعَل لههُ كيفيَّ

قالهُ  ويهُ بِه.  اِسترَت  ْبًسا(:  لهُ )َيْلَبسهُ  الثَّْوَب  )َلبَِس(   <
العملهُ  أِو   ، َياءهُ احْلَ أِو  اإليامنهُ   : التَّْقوى   ) )لِباسهُ  :

. الحهُ الصَّ
ْت،  اِشتدَّ  : احلربهُ  ْلَتَحَمِت(  )اِ َم(،  )حَلهُ  <

ها.  ، وموضعهُ ديدةهُ (: احلربهُ الشَّ و)الـَمْلَحَمةهُ
وذهُ َلْوًذا ولَِياًذا(: جلَأ إليِه واْسَترَتَ  ِء )يلهُ > )الَذ( باليشَّ

قالهُ : جلَأ إليِه فهَو )الئٌِذ(. َن. ويهُ بِه وحتصَّ

اههُ  َد( البِناَء : سوَّ َنههُ وصقَلههُ و)َمرَّ َء : َليَّ َد( اليشَّ > )َمرَّ

ل

م

أ 



َف لههُ  الًنا ولِفالٍن : َتوَددَّ إليِه، وتلطَّ الٌن فهُ > )َمِلَق( فهُ
 ) قهُ دِّ ما ليَس يف قلبِِه. و)امْلهَُتَملِّ وأعطاههُ بلسانِِه ِمَن  الوهُ

ؤاِدِه. ِف مِمَّا ليَس يف  فهُ ِد والتَّلطُّ كثريهُ التَّودُّ
حمميًّا.  )منيًعا(  صاَر  َمناَعًة(:  )َيْمَنعهُ  الٌن  فهُ َع(  )َمنهُ  <

. ةهُ (: الِعزُّ والقوَّ و)امْلََنَعةهُ
واضطرَب.  َك  حترَّ َمْيًدا(:  )َيميدهُ  ءهُ  اليشَّ )ماَد(   <

صنهُ : متايَل. و)ماَد( الغهُ

ْبَل َيْنبهُلهُ َنْباًل(: صنَعها وأحسَن إعداَدها.  > )َنَبَل النَّ
. واجلمعهُ )نِباٌل( و)َأْنباٌل(. هامهُ (: السِّ ْبلهُ و)النَّ

أِو  َر  املؤخَّ َغرَز  )نْخًسا(:   ) َيْنَخسهُ )َنَخَس   <
قيِق  وابِّ والرَّ (: َبيَّاعهُ الدَّ اسهُ وٍد. و)النَّخَّ اجلنَب بعهُ

ههُ يهُكثِرهُ نخَسها.  ا؛ أَلنَّ هلهُ َودالَّ
كْت وهبَّْت.  يحهُ )َتْنِسمهُ َنسياًم(: حترَّ > )َنَسَمِت( الرِّ

َس. جلهُ تنفَّ َم( الرَّ و)َتَنسَّ
وًبا(: َعِلَق  ِء )َيْنَشبهُ َنَشًبا ونهُشهُ > )َنِشَب( يف اليشَّ
وَقَع   : ههُ  يكَرههُ فيام  فالٌن  )َنِشَب(   : ويقالهُ  فيِه. 

فيِه.
بيعهُ  وًرا(: أصاهَبا الرَّ هُ نهُشهُ ِت( األرضهُ )َتْنرشهُ > )َنرَشَ
ْم  وًرا(: بعَثههُ ا ونهُشهُ هُ املوتى )َنرْشً ( اللَّ فأنبَتْت. و)َنرَشَ

ْم  وأحياههُ
 : ) َنام ههُ  َينِمُّ و ههُ  مُّ َينهُ ( يَث  حلد ا  ) َنمَّ (  <
أشاعه أْو َسعى بِه ليوِقَع ِفتنًة أْو َوحشًة بني الّناس. 

( كثريهُ َنمِّ األحاديِث والكالِم. مهُ و)النَّامَّ
ْلِق. ( مجيعهُ ما عىل األرِض مَن اخْلَ > )األَنامهُ

ن

> )أْهَجَر(: ساَر يف )اهلاجرِة(، وَدَخَل يف وقِت 
(: نصفهُ النَّهاِر عنَد اشتداِد  )اهلاجرةِ(. و)اهلاِجِرةهُ

.) . واجلمعهُ )هاِجراٌت( و)َهواِجرهُ احلرِّ
. فهَو )َهاِزٌل  َف وغثَّ لهُ َهْزاًل( َضعهُ زهُ > )َهَزَل َيْ

. (: الَغَثاَثةهُ والنََّحاَفةهُ َزالهُ وَهِزيٌل(. و)اهْلهُ
َم كالًما َخِفيًّا. َهَمًة(: تكلَّ جلهُ )مَهْ َهَم( الرَّ > )مَهْ

. بُّ (: احْلهُ دُّ . و)الوهُ ههُ ا(: أَحبَّ دًّ ()وهُ ههُ ههُ َيَودُّ > )َودَّ
لُّ )َيِرفهُ َوْرًفا(: اِْمَتدَّ واتَّسَع وطاَل.  > )َوَرَف( الظِّ

َ واهتزَّ : فهَو )َواِرٌف(. : َنضهُ و)َوَرَف( النَّباتهُ
واتِّساًقا(:  َوْسًقا  َيتَِّسقهُ  و)اتَّسَق  ءهُ  اليشَّ )َوَسَق(   <

. اِجتَمَع وانضمَّ
ههُ )َتِشجهُ َوْشًجا(: اِشتبَكْت  > )َوَشَجْت( باملرِء قرابتهُ

ها عىل بعٍض. واْلَتفَّ بعضهُ
َلَبِة. وِت واجْلَ ْربهُ مِلا فيها ِمَن الصَّ َلَبةهُ واحْلَ > )الَوغى(: اجْلَ

ٍة يف نجٍد اِشَتَهَرْت  َـّ ( ِمْنَطَقةهُ واحاٍت غني > )الَيامَمةهُ
قدياًم.  

هـ

و

ي

أ 
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