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جدول التَّكليفات املنــــــزليَّـة



ر يف  القراءة العربيَّة ومهاراهتا  مرهون نجاح أهدافه بإخالص كلٍّ من  إنَّ الكتاب املقرَّ  
مة ووعيهام تلك األهداف . م واملعلِّ املعلِّ

ه االهتامم إىل األمور ذات القيمة يف تدريس الكتاب وحتقيق أهدافـه : من هنا نوجِّ  
مة الكتاب؛ لتوضيحها األسلوب املتَّبع يف تنظيم اخلربات وبناء املنهج، 1 - قراءة مقدِّ

     مع إرشادات التدريس.
ا وأنشطتها، واإلجابة عن أسئلتها، ابتعاًدا عن املفاجآت  2 - قراءة النُّصوص الواردة، وفهم أهداف تدريباهتهِ

ووقوًفا عىل التَّساؤالت .
ر يف  غويَّة يف جمـايل ) النَّحو واإلمالء( بام هو مقرَّ ا اللُّ 3 - مراعاة التَّسلسل الوارد للنُّصوص القرائيَّة، وذلك الرتباط خرباهتهِ

تني غالًبا . راسيَّة للامدَّ الكتب الدِّ
حابة الواردة، ثم ثالثة من  ة من قصص الصَّ 4 - تدريس ثالثة من النُّصوص القرائيَّة ذات املوضوعات املختلفة، ُثمَّ تناول قصَّ
ا؛ لتعطى عىل َوْفقهِ سري املنهج  ة وأنشطتها امللحقة بهِ ـيَّة النَّظر يف تدريبات القصَّ النصوص القرائية األخرى، ثم قصة، مع أمهِّ

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

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

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

8 - تنظيم القراءات اجلهريَّة بني التالميذهِ / التِّلميذات بام يضمن اتِّصاَل األفكار وتسلسلها . 
غويَّة  اللُّ واألخطاء  النُّطق  وإصالح  القراءة  ة  صحَّ إلى  التِّلميذات   / التالميذهِ  إلرشاد  التَّربويَّة  األساليب  اتِّباع   -  9

ـة بالمعنى. ـلَّ اْلـُمـخهِ
ق هدًفا  10 - العناية بحلِّ التَّدريبات واألنشطة ما يتناسُب منها ومستوى التالميذهِ / التِّلميذات، علاًم بأنَّ ُكلَّ واحٍد منها حيقِّ
أو  ـيَّة  فِّ الصَّ والتَّطبيقات  فهيَّة والكتابيَّة  الشَّ توزيع ذلك بني اإلجابات  إمكانيَّة  رس، مع  الدَّ خيتلف عن اآلخر يف موطن 

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

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

هة قبل التكليف بالكتابة والتَّعبري، وذلك لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم يف مادة القراءة . والتحضري بالقراءة املوجَّ
ي اإلحساس بام يف القراءة من فوائد ومتعة ومجال . وق الَّذي ينمِّ ة، واحلرص عىل تربية الذَّ 13 - تنمية عادة القراءة احلرَّ

م / أختي املعلمة رسالة إىل أخي املعلِّ



ُتعدُّ القراءة من أهمِّ الوسائل الَّتي تنتقل بواسطتها ثامر   
العقل البرشيِّ ، وأنقى املشاعر اإلنسانيَّة إىل فكر ولبِّ القارئ ، 

ر :       ولكي يتمَّ ذلك يلزم اتِّباع ما ييل عند تناول الكتاب املقرَّ
طر  ُن من النَّظـر إىل السَّ توسيع جمال البرص يف قراءة النُّصوص بام يمكِّ  - 1

    كاماًل أو ما يقاربه؛ إلحسان األداءهِ واإللقاء .
فة واملوصوف، واملضاف واملضاف إليه … االنتباه إىل الكلامت املتالزمة، فال فصل بني الصِّ  - 2

ه إىل مواطن الوصل والقطع . مع مراعاة وصل حروف اجلرِّ وحروف العطف بام بعدها، والتنبُّ
رًة. وت معتدلًة، ال منخفضًة غرَي مسموعٍة وال مرتفعًة منفِّ 3 - جعل درجة الصَّ

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

َفُس  بذلك، فال يطوُل الوقوف عند ما ال يكتمل املعنى بالوقوف عنده . 6 - الوقف عند انتهاء املعنى، وإن مل يسعف النَّ
كة بحركاٍت قصريٍة  زم له؛ ليخرج سلياًم واضًحا ،فال ُتتلس املدود ،وال ُتشبع احلروف املتحرِّ 7 - إعطاءكّل حرٍف الوقت الالَّ

ل إىل مدوٍد . فتتحوَّ
يَّة حتول دون  حيحة، ال تشوُبا هلجة حملِّ حيح للكلامت واألحرف، وإخراج احلروف من خمارجها الصَّ 8 - االلتزاُم بالنُّطق الصَّ

الفهم واإلفهام .
9 - قراءة اجلملة قراءة متَّصلة مؤديًة املعاين، بام ُيتيح فهم املقروء ونقله نقاًل سلياًم .

قيم إىل ما ترمز إليه من مشاعَر وأحاسيَس يف الصوت، ومن خالل انطباعات الوجه. ل املعنى، وترمجة عالمات الرتَّ 10 - متثُّ
ب واإلنكار وغري نربة التَّهديد واالستفهام أو التَّحسُّ أو النِّداء أو املحاورة …  فنربة 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 - تلوين الصَّ
احلوار أو املقال أو غري ذلك …

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

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

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

رسالة إىل ابني الطالب / ابنتي الطالبة



      إنَّ األرسة الواعية هي الَّتي ُتدرك أنَّ التعليم 
مه   والرتبية يقعان عىل عاتق ُكلٍّ من البيت واملدرسة. فام تقدِّ

اهاٍت ال ُيؤيت ثامره  مه من قيٍم واجتِّ  املدرسة من علوم ومعارف، وما تعلِّ
د األرسة ومتابعتها وتوجيهها .  إالَّ بهُِحْسنهِ َتعهُّ

      وجيدر بربِّ األرسة القيام بالتَّايل :

ى التِّلميذ/ة الدرس، مع احلثِّ عىل طلب العلم واملعرفة. 1 - هتيئة اجلوِّ املناسب ليتلقَّ
ا . غة العربيَّة يف نفس التِّلميذ/ة وتأكيد االعتزاز بهِ 2 - تنمية حبِّ اللُّ

ا وأنشطتـها؛  ا وتدريباهتهِ رة ، والنَّظر يف أهدافها ومعـلوماهتهِ راسيَّة املقرَّ الع عىل الكتب الدِّ 3 - االطِّ
ٍة .      لتذليل ما قد ُيواجه التِّلميذ/ة من مشكالٍت تعليميَّ

م وحلِّ الواجبات، وأداء التَّكليفات املـنزليَّة واالستعداد  4 - تشجيع التِّلميذ/ة عىل االستذكار املنظَّ
روس املقبلة. للدُّ

5 - متابعة تصويبات ومالحظاتهِ املعلِّم/ة؛ ملعرفة املستوى التَّحصييلِّ للتِّلميذ/ة، ومعاجلة ما قـد 
يكون من قصوٍر  قبل استفحاله .

  
ُق ،،،                واهلل املـوفِّ

رسالة إىل ويل األمر



الم على سيِّد الخلق  الة والسَّ م اإلنسان مالم يعلم ، والصَّ ه الَّذي أقسم بالقلم ، وعلَّ        الحمد للَّ
م . م وعلَّ واألمم ، خير من تعلَّ

وبعد ،  
فِّ  مه للناشئة من تالميذ وتلميذات الصَّ هذا كتاب القراءة العربيَّة ومهاراتِها في ثوبه الجديد ، نقدِّ
–تعالى- أن يفَي  ه  اللَّ المعلِّمات ؛راجين مَن  مين ولزميالتنا  المعلِّ ط، ولزمالئنا  المتوسِّ الثَّالث 
غويَّة والمعرفيَّة في إطار تعميق الخبرة  ر باألهـداف الموضوعة له ، ويلبي االحتياجاتهِ اللُّ المقرَّ

وتعـزيزها وتوظيفها بما يتَّصـل بالحياة.
    ولقد حرصنا في إعداده على ما يلي :

اًل - تنـظـيـم الكـتــاب : أوَّ
ل ،  راسيِّ  األوَّ ل منهما للفصل الدِّ ص األوَّ ر إلى جزأين ، ُخصِّ 1 -  تقسيم الكتاب المقرَّ

راسيِّ األخير . والثَّاني للفصل الدِّ
2 - توجيه رسائل تربويِّة لُكلٍّ من التِّلميذ/ة والمعلِّم/ة ووليِّ األمر ، ُتشير إلى مهامِّ ُكلٍّ 

ة .  اته حيال تحقيق أهداف المادَّ ومسؤوليَّ
ٍة  ٍة ووطنيَّ عًة مجاالُتها بين دينيَّ ر ستَّة نصوٍص قرائيَّة متنوِّ 3 - تضمين كلِّ جزء من الكتاب المقرَّ
ٍة ذات مغزى...  ٍة وتراثيَّ ٍة وقصصيَّ ٍة وأسريَّ يَّ ٍة وصحِّ ٍة وجماليَّ ٍة وعلميَّ ٍة واجتماعيَّ وإقليميَّ

ُتهــا  ه تعالى عليهم -ُاسُتقهَِيت مادَّ حابة- رضوان اللَّ 4 - إيــراد قصٍص مضيئٍة من حياة الصَّ
لمؤلِّـفه  حـابــة  الصَّ حيــاة  من  صـور  كتاب  من   – كاملــة   - ة  َـّ واألدبي التَّاريخيَّـة 

حمن رأفــت الباشــا . كتـور عبـدالرَّ الدُّ
ق إلى قراءة نصوصه واستيعاب  ب االنتباه وتشوِّ ر بصوٍر ورسوٍم تجذهِ 5 - تدعيم الكتاب المقرَّ
الجديدة  المفردات  إلى  االنتباه  َلْفتهِ  في  سيَّما  وال  األلوان  واستخدام  مضموناتهِها. 

ت معالجتها من خالل النَّصِّ القرائيِّ .  واألساليب والتَّراكيب الجيِّدة الَّتي تـمَّ



ر؛ مما  6 - ترك مسافاٍت كافيٍة إلجراء الحلول وكتابة اإلجابات على صفحات  الكتاب المقـرَّ
فاتر المصاحبة . ف على المعلِّم/ة والتِّلميذ/ة عناء حمل الدَّ يخفِّ

َتمَّ ترتيبها  غويَّة الجديدة،  اللُّ بمعجم ُلغويٍّ حوى المفردات  ر  المقرَّ الكتاب  - تزويد   7 
ل من الكلمة دون األخير لتسهيل البحث عنها، والوقوف  فيه   بالنَّظر إلى الحرف األوَّ
ائـع االستخدام، مع تأكيد معنى الكلمة المرادة  على بهِْنَيةهِ ُمضارع الكلمة. ومصدرها الشَّ

ًة أخرى إن لم يكن الفعل ذاته . بإعادته مرَّ
ر .  8 - التَّوثيق العلميُّ ، بذكر مصادر ومراجع الكتاب المقرَّ

ثانًيا - بنـاء المنهج وتنظيـم خبـراتــه : 

ُيدَرك  بين فروعها،  التَّرابط  العربيَّة، ومحـور  غة  اللُّ م وتعليم  القراءة هي أساس تعلُّ ا كانت  َلمَّ  
الكتابيَّة،  مـوز  الرُّ الكامنة وراء  الحقائـق  بنـاء  م كيفيَّة  المعـاني والمفهومات، وُيتعلَّ بوساطتها 
واالختيار،  والفهم،  والموازنة،  واإلدراك،  بط،  كالرَّ العقليَّة  العمليَّات  من  كثير  على  ب  وُيتدرَّ
منطلًقا  ذلك  ُعدَّ  األحيان؛  غالب  في  واالبتكار  واالستنباط،  والتَّنظيـم،  ـر،  والتَّذكُّ والتَّقـويم، 

لبناء المنهج وتنظيم خبراته. 
م َتمَّ التَّالي :    ومن أجل تحقيق ما تقدَّ

غويَّة وتأكيدها، ومرتكًزا لتأكيد  1 - اعتماُد النَّصِّ القرائيِّ محوًرا أساسًيا لتحقيق المهارات اللُّ
والفهم،  والنُّطق،  ف  التَّعرُّ هي  أبعاد  أربعة  على  يقوم  الَّذي  للقراءة  الحديث  المفهوم 

والنَّقد والموازنة، وحلُّ المشكالت.
أنشطة   خالل  من  والكتابيِّ  فويِّ  الشَّ االتِّصال  مهارات  بناء  في  القرائيِّ  النَّصِّ  توظيف   -  2
ه إلدراك معاني الكلمات  غويُّ الموجَّ ق اللُّ القراءة واألداء، والفهم، والتَّحليل، والتَّذوُّ
خصيَّات  والشَّ المواقف  تحليل  إلى  إضافًة  ودالالتهِها،  والتَّراكيب  واستخداماتهِها، 

وتقويمها وقياس االتِّجاهات وتعزيز اإليجابيِّ منها. 



غويَّة واألسلوبيَّة، والنَّحويَّة واإلمالئيَّة، مع  3 - استثمار النَّصِّ القرائيِّ في تعميق الخبرات اللُّ
ق التَّكامل بين فروع  تأكيد بعض مهارات التَّعبير الكتابيِّ الوظيفيِّ واإلبـداعيِّ بما يحقِّ

غة العربيَّة ويعالج قصور منهج الموادِّ المنفصلة . اللُّ
ا ومنطقيًّا على َوفقهِ تسلسل األهداف التَّربويَّة وتنفيذ خطوات  4 - تنظيم كلِّ درس تنظيًما تربويًّ

التَّدريس .

دة كان التَّالي : ففي المطالعة ذات الموضوعات المتعدِّ

ة للقراءات العالجيَّة - إن دعت الحاجة إليها-  أ  ــ  البدء بالقراءة واألداء، وتوجيه عناية خاصَّ
مة(؛ فكان  نة المعبِّرة )أي المنغَّ ومهارات حسن األداء في القراءة الجهريَّة والقراءة الملوَّ
وتيَّة  واهر الصَّ ، والظَّ عف القرائيِّ ة القراءة واألداء ومواجهة الضَّ التَّخطيط لخبرات في صحَّ
ومخارج بعض الحروف متقاربة المخرج أو متشابهِهته. مع التدريب على القراءة الواعية 
وتحديد  بينهما،  والتَّفريق  والفرعيَّة  ة  العامَّ األفكار  واستخالص  األسئلة  عن  واإلجابة 
ج بدأ بالتدريب  العناوين الجانبيَّة والفهَِكر الفرعيَّة والتَّمييز بين كلٍّ على وفق منهج متدرِّ
َقـر المناسبة، مروًرا بالتدريب على  على وضع العناوين الجانبيَّة والفهَِكر الفرعيَّة، أمام الفهِ
ة  العامَّ الفهَِكر  ن من صياغة  التمكُّ إلى  منها ووصواًل  المناسب  واختيار  والتَّفريق  التَّمييز 

والفـرعيَّة والعناوين وتحديد موضوعات النَّصِّ األساسيَّة والهامشيَّة .
ب ــ  تصميم تدريبات ذات غاية ُتعين على الفهم والتَّحليل، والتَّعليل واالستقراء والموازنة 
وتصنيف المعلومات، وفهم الَعالقات القائمة بين الجمل ودالالتهِها، واختيار البديل من 
فهيَّة  عة بين الشَّ ة بدائل وتحديد االتِّجاهات وقياسها، وقد جاءت هذه التَّدريبات متنوِّ عدَّ

والكتابيَّة ذات اإلجابات القصيرة، معتمدة في معظمها على األسئلة الموضوعيَّة .
المعجم  استخدام  للتدريب على  ق  والتَّذوُّ غة  اللُّ لغويَّة تحت عنوان  تدريبات  إعداد  ــ   جـ  
العـودة  على  وللتعويد  منها  ن  تتكوَّ الَّتي  ها  وموادِّ الكلمات  أصول  ومعرفة  المدرسيِّ 
والمعاني  األلفـاظ  ومعالجة   ، غويِّ اللُّ الثَّراء  البسيطة،ولزيادة  غويَّة  اللُّ المعاجم  إلى 
ي  ُتنمِّ وظيفيَّة،  صـورة  في  ق  التَّذوُّ ورعاية  جديدة،  أساليب  في  وتوظيفها  والتَّراكيب 



، وتدفع إلى توظيف المعلومات  القدرة على اإلحساس بالكلمة الموحية والتَّعبير القويِّ
. وتحت هذا العنوان أيًضا َتمَّ معالجة بعض القواعد النَّحويَّة  فهيِّ والكتابيِّ في التعبير الشَّ
غة العربيَّة على َوفق تنظيم خبراته المنهجيَّة  ر في قواعد اللُّ ز الكتاب المقرَّ وتوظيفها بما ُيعزِّ
واهر اإلمالئيَّة  ن هذا العنوان أيًضا تدريبات عالجت بعض الظَّ -قدر االستطاعة - كما تضمَّ
للمتعلِّم/ة  وُيتيح  عليها،  والتَّطبيق  اهرة  الظَّ مفهوم  تعزيز  إلى  يسعى  وظيفيٍّ  أسلوب  في 

ة . الممارسة الكتابيَّة الواعية والمستمرَّ
الت ، قالوا عن  د ــ  إلحاق بعض النُّصوص القرائيَّة بمعلومات إضافيَّة تَلتها، تحت عنـوان )تأمُّ
الع  ة، فتاوى … ( الهدف منها استـحثاث الهمم لالستزادة واالطِّ ، هل تعلم ، معلومات مهمَّ
ة  الحرَّ للقراءة  سبياًل  وتعدُّ  ومظانِّها،  مصادرها  من  المعرفة  وحصد  المعلومات  وجمع 

والتقويم عليها.
جوع إلى المصادر والمراجع؛  ـ  التدريب على تنمية مهارات التَّفكير وجمع المعلومات والرُّ هـ ـ 
 ، ة بغيرها من الموادِّ الع وربط المادَّ مة، وتنمية لمهارات البحث واالطِّ تعزيًزا للخبرات المقدَّ
ى بالنَّشاط المصاحب  زة ألهداف المنهج. كلُّ ذلك تحت ما يسمَّ وتأدية النَّشاطات المعزِّ

الذي يعدُّ إثرائـيًّا التقويم عليه.
في  غة  اللُّ توظيف  على  خالله  من  ب  للُتدرُّ ؛  واإلبداعيِّ الوظيفيِّ  الكتابيِّ  التَّعبير  منهج  دعم  ــ   و 

ٍة وممارسة فنون الكتابة واألنماط المختلفة للتَّعبير، وهو إثرائي وال تقويم عليه. مواقَف حيَّ

ا في المطالعة ذات الموضوع الواحد )صور من حياة الصحابة( فكان التَّالي :        أمَّ

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

المواقف  وربط  األحداث،  حدوث  وتعليل  خصيات،  والشَّ المواقف  بتحليل  االهتمام  ــ  ب 
االتِّجاهات  روس، وتعزيز  بر والدُّ العهِ المتعلِّم/ة، واستخالص  بحياة  بدالالتهِها والخبرات 

التَّربويَّـة. كلُّ ذلك تحت عنوان مواقف وشخصيات.



للكلمة،والمعاني،  الجماليِّ  ق  والتَّذوُّ غويِّ  اللُّ الحسِّ  وتنمية  غويَّة  اللُّ المهارات  تأكيد  ــ  ج 
ور والخياالت،  الالت والصَّ واألساليب والتَّراكيب، مع اإلشارة إلى اإليحاءات والدَّ

فهيَّة والكتابيَّة . والحثُّ على استثمار كلِّ ذلك في الـتَّـعبيرات الشَّ
مهارات  وتنمية  المعلومات  مصادر  إلى  العودة  على  والحثُّ   ، اتيِّ الذَّ م  التَّعلُّ تشجيع  ــ  د   
وسنَّة  تعالى  ه  اللَّ بكتاب  مة  المقدَّ ة  المادَّ وربط  المعرفيَّة،  االستزادة  وتحفيز  البحث، 
النَّشاط  خالل  من  الموضوعيِّ  والتَّقويم  النَّاقد  الحكم  على  والتدريب  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبيِّه  

المصاحب.
غويَّة النَّحويَّة واإلمالئيَّة. هـ ــ تعزيز الخبرات اللُّ

، والسيَّما التَّلخيص والحوار والتَّدريب على إجراء  و ــ تناول بعض مهارات التَّعبير الكتابيِّ
ط له ، وهو لإلثراء وال تقويم عليه. ج مخطَّ ذلك بتدرُّ

، والتَّفاعل  اتيِّ م الذَّ هة وأساليب حافزة على التَّعلُّ 5 -   تناول الخبرات في صورة نشاطات موجَّ
مة والتَّعبير .  مة الَّتي تستدعي المالحظة المنظَّ مع الخبرة المقدَّ

رت بعض األنشطة بأنموذج للحلِّ ومفتاح لإلجابة، مع توجيه المتعلِّم/ة إلى  لذلك ُصدِّ
القراءة والبحث ، والتحفيز إلى المحاكاة والتَّقليد . 

الكتاب وإعداد  نصوصـه  – تجدر اإلشارة إلى أنَّ الجهد المبذول في تأليف هذا  م  ا تقدَّ مَّ مهِ   
تائج  النَّ إلى  والوصول   ، التَّعليميَّة  األهداف  تحقيق  في  بمفرده  اليكفي  وأنشطته،  وتدريباته 
م  م المنشود والنموِّ المطلوب. إالَّ إذا وعى كلُّ فرٍد وظيفته في عمليَّتيِّ التَّعلُّ المرغوبة في التعلُّ

ج في مراقيه . والتَّعليم، وبذل ما ينبغي عليه من جهٍد وعزيمٍة صادقٍة لنيل العلم والتَّدرُّ
ق نفعه وأن يؤتَينا ثماره في إعداد  ـَه - تعالى - نسـأُل أن يجعل عملنا خالًصا لوجهه، وأن يحقِّ اللَّ

ك بلغته محافٍظ عليها .  جيٍل متمسِّ
                                                    

المؤلفات        
  



 قـائمـة

فحـة الصَّ التَّعبري الكتابـيُّ
)لإلثراء وال يستهدف يف التقويم(

املجــــال املــــــــوضـــــــــــوع رس رقم الـدَّ

15 تعـزيــز بنـاء الفهِـقـر إرشـاديٌّ األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر ل األوَّ

25 رية الغرييَّـة  تعزيز بناء املقال: السِّ وطنيٌّ ثقايفٌّ جائـزة امللـك فيصل* الثَّاين

39 املقـاُل الوصفيُّ علمـيٌّ اقة النَّوويَّـة يف خدمة اإلهِنسانيَّـة الطَّ الثَّالث

51 احلـوار مع النَّفس ) تعزيز ( ة نفسيَّة صحَّ ـها اإلنسـان القلـق ابع   أيُّ الرَّ

69 التَّقـريــر ) تعزيز ( أدبــيٌّ املقامـة املضـرييَّـــة * اخلامس

87 مذكرات شخصيَّة )يوميَّات( اجتمـاعيٌّ رس األخـيــر * الـدَّ ادس السَّ

105 التَّلخيـص )تعـزيـــز(   
صـور مـن

حياة الصحابـة

ومــيُّ صهيب الـرُّ ل األوَّ

121 ثــَة القصة القصرية )تعـزيـــز( زيـُد بـُن َحـارهِ الثَّاين

137 املعجم املدريسُّ

* الموضوعات المقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
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األمـُر بالمعروِف والنَّهـُي عِن المنكـِر

رُس الدَّ
األول

َل ما َدَخَل النَّْقُص َعىل َبنـي إرْسائهِيَل   هِ ْبنهِ َمْسعـوٍد  قـاَل : قـاَل َرسوُل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص :    إنِّ َأوَّ َعْن َعْبداهِللَّ

َن اْلَغدهِ َفال َيْمَنُعُه  ُه  ال حَيهِلُّ َلَك ، ُثمَّ َيْلقاُه مهِ َ َوَدْع ما َتْصَنُع َفإنَّ ُجَل َفَيقوُل : يا َهذا، اتَّقهِ اللَّ ُجُل َيْلقى الرَّ كاَن الرَّ

ْم بهَِبْعٍض  . ههِ ُ قُلوَب َبْعضهِ َب اللَّ َذلهَِك َأْن َيكوَن َأكيَلُه َوَشيَبُه  َوَقعيَدُه ، َفَلامَّ َفَعلوا َذلهَِك َضَ

ُثمَّ قاَل :   }

)1( }
الهِمهِ ، َوَلَتْأُطُرنَّـُه  ههِ َلَتْأُمُرنَّ بهِاْلَمْعروفهِ ، َوَلَتْنَهُونَّ َعنهِ اْلُمْنَكرهِ ، َوَلَتْأُخُذنَّ َعلى َيَديهِ الظَّ ُثمَّ قاَل :    َكالَّ َواللَّ

ُكْم  ُكْم َعلى َبْعٍض ، ُثمَّ َلَيْلَعَننَّ ُه بهُِقلوبهِ َبْعضهِ َبنَّ اللَّ َعلى اْلَحقِّ َأْطًرا ، َوَلَتْقُصُرنَّـُه َعلى اْلَحقِّ َقْصًرا ، َأْو َلَيْضرهِ

َكما َلَعنُهْم  )2(.

)1( سورُة املائدةهِ .
مذيُّ وقاَل : حديٌث حسٌن . )2( رواُه أبو داوَد والرتِّ
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بنَي يَدِي احلديِث

 - َة األمرهِ باملعروفهِ والنَّهيهِ َعنهِ املنكرهِ يَّ ُ َلنا أمهِّ سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص، يبنيِّ ْن كالمهِ الرَّ هذا حديٌث عظيٌم مهِ
ُدُهْم  ُ مدى اخلطورةهِ الَّتي ُتـهدِّ كُن الَّذي جيُب َعىل مجاعةهِ املسلمنَي أْن َيْضطلعوا بههِ - ويبنيِّ ذلَك الرُّ

ْوا عْنُه . إذا أمهُلوُه أْو تلَّ
اًم َعىل ثالثهِ مراحَل : وقْد جاَء احلديُث مقسَّ

ةهِ ، َأال وُهْم بنو  امويَّ ائعهِ السَّ ٍة ذاتهِ شأٍن يف تأريخهِ الرشَّ املرحلُة األوىل : عرُض واقٍع تأرخييٍّ أُلمَّ
ْم عْن فعلهِ املنكراتهِ … ْم لهِعدمهِ تناهيههِ ُم النَّقُص يف دينهِههِ إرسائيَل الَّذيَن طرَأ علْيههِ
ةهِ . انيُة : االستشهاُد بنصٍّ قرآينٍّ َعىل هذا الواقعهِ التَّأرخييِّ لتلك اأُلمَّ املرحلُة الثَّ

ةهِ الَّتي  ةهِ التَّأرخييَّ رْبَ َن العهِ الثُة : االنتقاُل إىل ما جيهُِب عىل املسلمنَي أْن يفعلوُه مستفيديَن مهِ املرحلُة الثَّ
ُ مهام  هِ يف عبادههِ ال تتغريَّ َة اللَّ ْم ، وذكَرى بأنَّ ُسنَّ سَلَفْت يف بني إرسائيَل ، حَذَر أْن يصيَبُهْم ما أصاَبُ

اختلَفتهِ األمُم والعصوُر .

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ
القراءُة واألداُء

1- َأَضُع ُكلَّ ُعنواٍن ِمَّا ييل يف مكانِِه املناسِب ِمَن النَّصِّ .
  عقوبُة تركهِ األمرهِ باملعروفهِ والنَّهيهِ عنهِ املنكرهِ . 

  أسباُب النَّقصهِ يف بني إرسائيَل .
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اكنِة . وِن السَّ 2- َأقرُأ اآلياِت الكريمَة وُأطبُِّق ُحكَمِي اإلخفاِء واإلقالِب َمع النُّ

ُر أنَّ أتذكَّ
    حروَف اإلخفاءهِ جمموعٌة يف أوائل كلامتهِ هذا البيتهِ .

ا  ْد يف ُتًقى َضْع ظاملهِ ْف ذا َثنا َكْم جاَد شخص قْد َساَم          ُدْم َطـيِّـًبــا زهِ صهِ

وحرُف اإلقالبهِ هو الباُء .

الَفْهُم والتَّحليُل

اليِة : اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ ُأجيُب - شفهيًّا - َعِن األسئلِة التَّ أوَّ

ُل أسبابهِ دخولهِ النَّقصهِ عىل بني إرسائيَل ؟ 1- ما أوَّ

اذهِ الكافريَن أولياَء  ؟ 2- ما الَّذي يردُّ املرَء َعنهِ اتِّ  

َتُه ؟ سوُل ملسو هيلع هللا ىلص  ُأمَّ َر الرَّ مَّ حذَّ 3- مهِ  

حيحـِة : ثانًيا - َأَضُع إشارَة )  ( عْن يمنِي اإلجابـِة الصَّ

      النَّقُص الَّذي دخَل َعىل بني إرسائيَل :

      نقٌص يف الُعُمرهِ .         نقٌص يف املالهِ .      نقٌص يف العقيدةهِ .

ُم : الُم - ألنَّ ْن بني إرْسائيَل عىل لهِسانهِ داوَد وعيَسى ابنهِ مريَم - عليهام السَّ َن الَّذيَن َكفروا مهِ ُلعهِ

.           كانوا ال يتناهون عن منكٍر فعلوه . بورهِ واإلنجيلهِ بورهِ .           كفروا بالزَّ        كفروا بالتَّوراةهِ والزَّ
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عوَن ُمْرتكبي املعايص . مل يُكْن بنو إرسائيَل يقاطهِ

ْم . ههِ ْن إصالحهِ هِْم .             يأًسا مهِ هتهِ ْم .                  حرًصا عىل مودَّ ههِ      حمافظًة َعىل َوحدةهِ جمتمعهِ

الـمهِ ” املقصوُد :  “  َلَتْأُخُذنَّ َعىل َيَديهِ الظَّ

ُه ومنُعُه . ههِ .          كفُّ ههِ .                                     اإلمساُك بيدهِ ُب عىل يدهِ الضَّ    

        “ أْن يكوَن أكيَلُه” املقصوُد :

عاَم . ًما لُه الطَّ ههِ .                              آكاًل ماَلُه .          مقدِّ اُه يف طعامهِ      مشارًكا إيَّ

ثالثًا – ُأكمُل ماييل: 

هِ تعاىل : عَن مَن اللَّ وا اللَّ يئاتهِ الَّتي تتابَعْت يف بني إرْسائيَل حتَّى استحقُّ َن السِّ مهِ

ْم .   انتشاُر العصيانهِ فيههِ

الـمهِ مْنـُهـْم : واجُب املسلمنَي جُتاَه الظَّ

ههِ .  األخُذ عىل يدهِ

ةهِ ، مْنها : ي التَّقصرُي يف األمرهِ بهِاملعروفهِ والنَّهيهِ َعنهِ املنكرهِ إىل نتائَج خطريٍة يف اأُلمَّ يؤدِّ

لمهِ .  انتشاُر الظُّ

رابًعا - َأَضُع إشارَة )  ( عْن يمنِي العبارِة املناسبِة .

األمُر باملعروفهِ والنَّهُي َعنهِ املنكرهِ واجٌب :

    عىل ُكلِّ مسلٍم ومسلمٍة .                     عىل هيئةهِ األمرهِ باملعروفهِ والنَّهيهِ َعنهِ املنكرهِ .

     عىل أولياءهِ أمورهِ املسلمنَي .
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ُم األمَر باملعروفهِ والنَّهَي َعنهِ املنكرهِ أن : ههِ هِ -تعاىل- بني إهِرسائيَل عىل تركهِ كاَن عقاُب اللَّ

نافَر واالختالَف بيَنُهْم . ْم قاسيًة .                     َألقى التَّ     َجَعَل قلوَبُ

ْم . َم علْيههِ فادَع والدَّ َل والضَّ وفاَن واجلراَد والُقمَّ     أرسَل الطُّ

” . ) حالهِههِ ( تعني : “  ُثمَّ يلقاُه يف الغدهِ وهَو عىل حالهِههِ

ريقهِ .    ههِ وشكلهِههِ .                  مْن سريهِه يف الطَّ ههِ وعصيانهِههِ .                       مْن هيـئـتهـِ    مْن إثمهِ

ُل. ُ وال تَتَبدَّ ِ يف عباِدِه ال تتغريَّ ُة اهللَّ خامًسا -     سنَّ

آيت ِمَن احلديِث بام ُيَؤيُِّد هذا املعنى .

ُح املقصوَد بذلَك . ُأوضِّ

ِة األصيلِة الوالُء والرباُء  . سادًسا -      ِمَن املبادِئ اإلسالميَّ

ْن يكوُن الرباُء ؟ فِلمْن يكوُن الوالُء  ؟  ومـمَّ

الوالُء :

الرباُء :
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لوَك الَّذي يوافُق مباِدئي . ُ السُّ سابًعا - َأختريَّ

يَل      الحظُت أنَّ ُأخًتا يل تتَِّصُف بالَكذِب                                      علْمُت َأنَّ قريًبا يل يقوُم اللَّ

   ُأوافُقها َعىل هذا اْلـُخُلقهِ .                                              ُأحبهُِط عزيـَمَتُه .      

ني .                                        أقتدي بـههِ . مُّ    أَدُعها وشأَنا فهَو أمٌر ال َيُ

هِ-تعاىل.                                 أغبُطُه وال أسُلُك مسلَكُه . ُه َلـَها النُّصَح وأغضُب للَّ    ُأوجِّ

ُ معناها ِمْن معجِم  الكتاِب املدريسِّ . اليِة ، َوُأبنيِّ ِة ُكلِّ كلمٍة ِمَن الكلامِت التَّ 1- َأجيُء بامدَّ

اليَة : 2- آيت ِمَن  النَّصِّ بام ُيضادُّ الكلامِت التَّ

قعيُدُه
دق

ع

نَّـُه تقُصُ يتولَّوَن تأُطُرنَّ

َأْمِسْك

َدْع

َرِضَأطاعوا

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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-3      

         ما نوُع هذا اأُلسلوِب ؟
 

ابِق .          أصوُغ عبارَتنْيِ عىل ِغراِر األسلوِب السَّ

بويِّ الَّذي يبدو يف : ابق تتجىلَّ روعُة األسلوِب النَّبويِّ الرتَّ يِف السَّ 4- يف احلديِث الشَّ
     

5 - أمأُل الفراَغ بمصدٍر ُثالثيٍّ ُمناسٍب .

َليحرصنَّ املؤمُن عىل قراءةهِ القرآنهِ الكريمهِ ................................ .
مجَح بنو إرسائيَل عنهِ احلقِّ ................................ .

ههِ املنكَر . يغيل فؤاُد املؤمنهِ ................................  عنَد رؤيـتهـِ

ارهِ عىل املؤمننَي ................................ وحقٌد . يف قلوبهِ الكفَّ
. ................................  هِ داوَد رفُة نبيِّ اللَّ كاَنْت حهِ

َم الكافريَن ................................ . َتُئزُّ َناُر جهنَّ

} {

توجيههِ النَّصيحةهِ

استخالصهِ العربةهِ

االستشهادهِ

املتمثِّلهِ يف التَّحليلهِ التَّأرخييِّ
كيفية هتاونهِ بني إرسائيَل يف األمرهِ بـ

و

املتمثِّلهِ يف

املتمثِّلهِ يف

املتمثِّلهِ يف
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ـِة ِمـَن اآلداِب اإلســالمـيَّ

آداُب األمِر باملعروِف والنَّهِي َعِن املنكِر :

عهِ . لُم بـحقيقةهِ ما ُيؤمُر بههِ أْو ُينهى عنُه يف الرشَّ العهِ

الورُع وعدُم إتيانهِ ما ُينهى عنُه ، أْو ترُك الَّذي ُيؤمُر بههِ .

فقهِ والنَّهيهِ باللِّنيهِ . ُحسُن اْلـخُلقهِ واحلهِلُم ، مَع األمرهِ بالرِّ

َّن نـهاُه ، وال يغضَب إذا حَلهَِقُه  ههِ إذا ناَلُه سوٌء مهِ فُح ، وأال جيهَِد يف نفسهِ رُب والعفُو والصَّ الصَّ

َّن أمَرُه . أًذى مهِ

سهِ . سهِ  أوهِ التَّحسُّ َف إىل املنكرهِ بالتَّجسُّ أال يتعرَّ

التَّعريُف باملعروفهِ قبَل األمرهِ بإتيانهِههِ ، والتَّعريُف باملنكرهِ قبَل النَّهيهِ َعْن إتيانهِههِ .

ُج يف األمرهِ باملعروفهِ والنَّهيهِ َعنهِ املنكرهِ ؛ باألمرهِ والنَّهيهِ ، ثمَّ الوعظهِ بذكرهِ الواردهِ  التَّدرُّ

هيبهِ ، فإْن َلـْم حيُصلهِ امتثاٌل يستعمْل عباراتهِ التَّأنيبهِ والتَّعنيفهِ  غيبهِ والرتَّ ةهِ الرتَّ ْن أدلَّ مهِ

َز استظهَر عليههِ  َ املنكَر بيدههِ ، فإْن عجهِ واإلغالظهِ يف القولهِ ، فإْن َلـْم ينفْع ذلَك غريَّ

باحلكومةهِ أْو باإلخوانهِ .

مْن كتاِب منهاِج املسلِم أليب بكٍر اجلزائريِّ .

َّ

َّ
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النَّشاُط املصاحُب

د فؤاد عبدالباقي ، وأنُقُل منُه ثالَث آياٍت  ُحمَّ أعوُد إىل املعجمهِ املفهرسهِ أللفاظهِ القرآنهِ الكريهِم ملهِ

ورةهِ  ورقمهِ اآليةهِ. ورَد فيها ذكُر األمرهِ باملعروفهِ والنَّهيهِ َعنهِ املنكرهِ ، مَع ذكرهِ اسمهِ السُّ

قاَل تعاىل : » .................................................................. «   

ْن سورةهِ ....................... .           اآليُة رقُم ).........(  مهِ

قاَل تعاىل : » .................................................................. «   

ْن سورةهِ ....................... .           اآليُة رقُم ).........(  مهِ

قاَل تعاىل : » .................................................................. «   

ْن سورةهِ ....................... .           اآليُة رقُم ).........(  مهِ

              للنَّهي َعِن املنكِر مراتُب ثالٌث أذكُرها ، وُأدلُِّل عليها ِمَن احلديِث النَّبويِّ :
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دقهِ فـي القـولهِ  ـُر فـي األوىل بالتزامهِ الصِّ ـُ فِّ نصيحًة يف فهِقرَتنْيهِ ، آم ُه إىل مْن معي يف الصَّ ُأوجِّ
بويِّ يف هذا املجالهِ . يبةهِ مَع االستنارةهِ باألسلوبهِ النَّبويِّ الرتَّ انـيةهِ َعــنهِ الغهِ ، وأْنـهى فـي الثَّ والعمـلهِ

*التَّعبرُي الكتايبُّ

 * لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم.
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يَّ الخيريَّ  سهِ ُة كثيًرا العمَل المؤسَّ ُة واإلسالميَّ تفتقُد المجتمعاُت العربيَّ

ـةهِ التَّنظيمهِ ، ووضوحهِ   اْلُخطـطهِ  واألهدافهِ ، وديمومةهِ  الَّذي يتَّسـمُ بدقَّ

العطاءهِ .

 ، َزَة النَّهجهِ ْت متميِّ َة نشَأْت واستمرَّ سَة امللكهِ فيصٍل اخلرييَّ إال أنَّ مؤسَّ

ةهِ الَّتي ناضَل    َن املبادئهِ والقيمهِ اإلسالميَّ ا اْنطلَقْت يف عملهِها مهِ ، واضحَة األهدافهِ ، وال سيَّام أنَّ َدَة اإلنجازهِ متفرِّ

فاعهِ  ُ - تهِلَك املبادئ الَّتي تدعو إىل التَّضاُمنهِ اإلسالميِّ ، والدِّ ُه اللَّ ْن أجلهِها امللُك فيصُل ْبُن عبدهِ العزيزهِ -يرَحُ مهِ

هِْم ، وحتقيقهِ اأُللَفةهِ والتَّضاُمنهِ فيام بيَنُهْم  عيهِ لرفعهِ   شأنهِ ْم قاطبًة ، والسَّ ههِ ْم وأمصارهِ ههِ َعْن قضايا املسلمنَي يف أقطارهِ

ةهِ مجعاَء . فاهَيةهِ لإلنسانيَّ المهِ والعدلهِ والرَّ ْم َعىل ما فيههِ نفُعُهْم ، واملناداةهِ بإحاللهِ السَّ ههِ ، ومجعهِ

ْن أبرزهِ أهدافهِها نرُش الفكرهِ  ٍة ، مهِ سٍة خرييَّ ُ - إنشاَء مؤسَّ وإلحياءهِ هذههِ املبادئهِ رأى أبناُء امللكهِ فيصٍل - أثاَبُه اللَّ

العلامءهِ  تقديُر  فكاَن   . ها  فكرهِ شبابهِ  وجتديُد     ، األصيلةهِ  ةهِ  اإلسالميَّ احلضارةهِ  وإنعاُش   ، اإلسالميِّ  اثهِ  والرتُّ

ٌة  َصْت جائزٌة عامليَّ لذلَك ُخصِّ ؛  اهتامَمها ودعَمها  أنشطتهِها وهدًفا أصياًل يستحقُّ  ْن حماورهِ  مهِ ريَن حموًرا  واملفكِّ

الفكَر اإلنسانـيَّ وُيشاركوَن يف  ائدةهِ  الرَّ ُم  ببحوثهِههِ ُيثروَن  الَّذيَن  للعلامءهِ  مُتنُح مكافأًة  امللكهِ فيصٍل  َجائزةهِ  باْسمهِ 

ةهِ . مهِ البرشيَّ ةهِ وتقدُّ تطويرهِ احلضارةهِ اإلنسانيَّ

رُس الدَّ
الثاين

جائزُة امللِك َفْيصٍل

َّ



مبنى اخلريية )2( 

املسجد اجلامع للمؤسسة

ترميم املخطوطات

قسم املسح

مكتبة األطفال

قسم التجليد
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ةهِ،  ةهِ والعمليَّ ةهِ والعلميَّ دت يف العملهِ َعىل خدمةهِ اإلسالمهِ واملسلمنَي يف املجاالتهِ الفكريَّ إنَّ أهداَف اجلائزةهِ حتدَّ

 ، فيها  م نحَو ميادينهِ احلضارةهِ واملشاركةهِ  مهِ  بهِ ، والتَّقـدُّ ْم  ْم ومستقبلهِههِ ههِ هِ العامِّ للمسلمنَي يف حاضهِ النَّفعهِ  وحتقيقهِ 

الفكرهِ  ةهِ وإثراءهِ  البرشيَّ مهِ  ها للعامَلهِ ، واإلسهامهِ يف تقدُّ ةهِ وإبرازهِ ةهِ يف احلياةهِ االجتامعيَّ َيمهِ اإلسالميَّ اْلُمُثلهِ والقهِ وتأصيلهِ 

اإلنسانـيِّ .

 . بِّ ، والعلومهِ ةهِ ، واألدبهِ العريبِّ ، والطِّ راساتهِ اإلسالميَّ زْت جماالُت اجلائزةهِ يف خدمةهِ اإلسالمهِ ، والدِّ ولقْد تركَّ

؛  َة املختلفَة يف العالـمهِ ةهِ للجائزةهِ اهليئاتهِ العلميَّ ُج عرَب مراحَل ، تبدُأ بدعوةهِ األمانةهِ العامَّ ا اختياُر الفائزيَن فيتدرَّ أمَّ

ُتفَحُص  شيحهِ  اْكتاملهِ الرتَّ ٌ . وبعَد  شيحاتهِ زمٌن معنيَّ ُد الستقبالهِ الرتَّ لنيلهِ اجلائزةهِ ، وحُيدَّ َمْن تراُهْم أهاًل  لرتشيحهِ 

ياضهِ العاصمةهِ جلاُن    ْن مطابقتهِها شوَط اجلائزةهِ ، ثمَّ جتتمُع يف الرِّ دهِ مهِ ْن خرباَء اختصاصيِّنَي للتَّأكُّ َحُة مهِ األعامُل املرشَّ

امهِ  واختيارهِ الفائزيَن، وحتديدهِ  هِْم ؛ لدراسةهِ تقاريرهِ احلكُّ صاهتهِ ةهِ يف جماالتهِ تصُّ ْن ذوي اخلربةهِ العامليَّ ُة مهِ االختيارهِ اخلاصَّ

موضوعاتهِ اجلائزةهِ للعامهِ التَّايل .

التَّقاريرهِ  ْوا إعداَد  ليتولَّ ؛  هَلُم يف موضوعهِ اجلائزةهِ  املشهودهِ  َن  مهِ اٍم عامليِّنَي  املقبولُة إىل حكَّ ُترسُل األعامُل  وأخرًيا 

حنَي . لةهِ َعنهِ املرشَّ املفصَّ

ها الفائزيَن خالَل  ْن ُكلِّ عاٍم، كام يتهِمُّ االحتفاُل بتسليمهِ لهِ مهِ هرهِ األوَّ ويتمُّ إعالُن أسامءهِ الفائزيَن باجلائزةهِ يف الشَّ

ينوُب  َمْن  أْو  اململكةهِ  ملكهِ  برعايةهِ  ياضهِ  الرِّ يف  ةهِ  اخلرييَّ فيصٍل  امللكهِ  سةهِ  مؤسَّ مقرِّ  يف  اإلعالنهِ  ذلَك  ْن  مهِ شهَرْينهِ 

ْن أعضاءهِ هيئةهِ التَّدريسهِ يف اجلامعاتهِ ، ورجاُل الفكرهِ واألدبهِ ، والعاملوَن يف  وَن مهِ عْنُه، وحيُضُ االحتفاَل املهتمُّ

ةهِ ، وكباُر املواطننَي . بِّـيَّ ةهِ والطِّ ساتهِ العلميَّ املؤسَّ
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اسَم  حتمُل  براءٍة  شهادةهِ  ْن  مهِ اجلائزُة  ُن  وتتكوَّ

َلُه لهِنيلهِها ، إضافًة  َص عملهِههِ الَّذي أهَّ الفائزهِ وملخَّ

قيمُتُه  نقديٍّ  ومبلٍغ  ٍة(،  )ميداليَّ ٍة  ذهبيَّ قطعٍة  إىل 

َئةهِ ألفهِ رياٍل  سعوديٍّ . مخسوَن ألًفا وسبُع مهِ

ْن  مهِ هَلا  ُأتيح  بام  اجلائزُة  هذههِ  استطاعْت  لقدهِ 

اذهِ القراراتهِ َومنحهِ اجلوائهِزهِ - أْن تتجاوَز النِّطاَق امْلَحيلَّ  ٍة نزيٍة يف اتِّ إمكاناٍت ، ونهِظاٍم دقيٍق حُمكٍم ، وحياديَّ

ةهِ عْن جدارٍة واستحقاٍق . قُّ صفَة العامليَّ واإلقليميَّ إىل النِّطاقهِ العامَليِّ ؛ ما َجَعلها تستحهِ

ٍة  ٍة ، ومَلْ ُتوضْع إالَّ لتتويجهِ جهوٍد علميَّ رٍق أْو جنسيَّ َز لهَِلوٍن أْو عهِ ٌة بحتٌة مَلْ تعرهِفهِ التَّحيُّ ا جائزٌة ثقافيَّ إنَّ

َق هدَف  ًة ، ولهُِتحقِّ ةهِ كافَّ ها وللبرشيَّ ُمُه اأُلَمُم لنفسهِ َد أنَّ العلَم خرُي ما ُتقدِّ َلٍة، ولهُِتربَز عماًل دؤوًبا ، ولتؤكِّ متَّصهِ

َعاء . ةهِ مَجْ ًة ، واإلْنَسانيَّ ةهِ عامَّ يَّ ُجلهِ الَّذي حَلتهِ اسَمُه يف خدمةهِ الَقَضايا اإلْسالمهِ الرَّ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

القراءُة واألداُء

الَة عىل ما ييل : 1- أقرُأ الِفْقرة الدَّ

ةهِ .  سةهِ امللكهِ فيصٍل اخلرييَّ   أهدافهِ مؤسَّ

ْتها جائزُة امللكهِ فيصٍل .   املكانةهِ الَّتي احتلَّ
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اليَة َعْن يمنِي الِفَقِر الَّتي ُتثُِّلها : َة التَّ 2- أضُع العناويَن اجلانبيَّ

ةهِ . مراحُل اختيارهِ الفائزيَن باجلائزهِ

ُ تعاىل . ْن أجلهِها امللُك فيصٌل - رَحُه اللَّ املبادُئ الَّتي ناضَل مهِ

ناُت اجلائزةهِ . مكوِّ

3- أقرُأ الِفْقرَة ِمْن                                                    قراءًة صامتًة ، 

ًة مناسبًة هلا . وأضُع فكرًة جزئيَّ

ليَمنْيِ : اليَة مَع مراعاِة إخراِج حريَفِ اهْلمزِة والعنِي ِمْن خمرَجْيِهام السَّ 4- أقرُأ العباراِت التَّ

.” ةهِ مهِ البرشيَّ “وإلحياءهِ هذههِ املبادئهِ …”  حتَّى “ … وتقدُّ

ُر أنَّ ْن أْقىص احللقهِ .أتذكَّ ª  خمرَج اهْلمزةهِ مهِ
ْن َوَسطهِ احللقهِ . ª  خمرَج العنيهِ مهِ

ريَن . َيتمُّ إعالُن أسامءهِ الفائزيَن .تقديُر العلامءهِ واملفكِّ

ٌة . َصْت جائزٌة عامليَّ ةهِ .لذلَك ُخصِّ ساتهِ العلميَّ تعاوُن املؤسَّ

اليةهِ : اًل -  ُأجيُب َشفهيا – بعَد قراءةهِ النَّصِّ – عنهِ األسئلةهِ التَّ أوَّ
ةهِ ؟ سةهِ امللكهِ فيصـل اخلرييَّ 1- ما أبرُز أهداف مؤسَّ

ُة ؟ 2- لهَِمْن ُتْمَنُح جائزُة الملك فيصل الثَّقافيَّ
ْتها جائزُة امللكهِ فيصٍل ؟ 3- ما املكانُة الَّتي احتلَّ

ةهِ اجلائزةهِ؟  ليُل عىل حياديَّ 4- ما الدَّ

الَفْهُم والتَّحليُل
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ثانًيا - ُأكمُل بام ُيناسُب .

سُة : ْن أجلهِها امللُك فيصٌل وأحَيْتها املؤسَّ َن املبادئهِ الَّتي ناضَل مهِ مهِ

التَّضاُمُن اإلسالميُّ . 

ْن أهدافهِ جائزةهِ امللكهِ فيصٍل : مهِ

ةهِ . ةهِ والعملهِيَّ يَّ ةهِ والعلمهِ يَّ العمُل َعىل خدمةهِ اإلسالمهِ واملسلمنَي يف املجاالتهِ الفكرهِ

مَن الَّذيَن حيضوَن احتفاَل تسليمهِ اجلوائزهِ :
ملُك اململكةهِ أْو َمْن ينوُب عنُه .

حيحِة : ثالًثا - أضُع إشارَة )  (  َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

زت جماالُت جائزةهِ امللكهِ فيصٍل يف :       تركَّ

بِّ ، والفنونهِ . خدمةهِ اإلسالمهِ ، واألدبهِ العريبِّ ، والطِّ

بِّ ، والعلومهِ . ةهِ ، واألدبهِ العريبِّ ، والطِّ راساتهِ اإلسالميَّ خدمةهِ اإلسالمهِ ، والدِّ

ياضةهِ . بِّ ، والعلومهِ ، والفنونهِ ، والرِّ خدمةهِ األدبهِ العريبِّ ، والطِّ
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           يقوُم باختيارهِ الفائزيَن باجلائزةهِ :

وَن . وَن .                         خرباُء حمليُّ               خرباُء عامليُّ
وَن .   وَن وحمليُّ                 خرباُء عامليُّ

ُة :            ُتَعدُّ جائزُة امللكهِ فيصٍل الثَّقافيَّ

رجةهِ األوىل . ًة بالدَّ رجةهِ األوىل .                      جائزًة معنويَّ يًة بالدَّ   جائزًة مادِّ

ًة مًعا . ًة ومعنويَّ يَّ   جائزًة مادِّ

ْن طريقهِ : شيُح لنيلهِ اجلائزةهِ مهِ            يتمُّ الرتَّ

ةهِ املختلفةهِ . ةهِ .              اهليئاتهِ العلميَّ ةهِ والقوميَّ ياسيَّ   اهليئاتهِ السِّ

ههِ . خصهِ نفسهِ   الشَّ

           يتمُّ اإلعالُن َعْن  أسامءهِ الفائزيَن :

تائجهِ . َن النَّ ْن حتديدهِ الفائزيَن مباشًة .            بعَد شهَرْينهِ مهِ   بعَد االنتهاءهِ مهِ

ْن ُكلِّ عاٍم. لهِ مهِ هرهِ األوَّ   يف الشَّ

ٍة ؟ رابًعا -  بَِم أنصُح َمْن أراَد الفوَز بجائزٍة علميَّ
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غةهِ بهِدالَلةهِ  ْبُت سابًقا عىل اْلبحث َعْن معاين املفرداتهِ يف معجمهِ الكتابهِ املدريسِّ ، وبعضهِ معاجمهِ اللُّ تدرَّ
لهِ مْنها . احلرفهِ األوَّ

َن  َوفيام ييل تدريٌب آخُر  ُيعيُنني عىل اْلبحثهِ َعْن معاين املفرداتهِ يف ُمْعَجمهِ لسانهِ العربهِ وما ُيامثهُِلُه مهِ
يف  بهَِع  اتُّ فصوٌل  باٍب  كلِّ  حتَت  وُأْدرهِج  باًبا،  َي  وُسمِّ حرٍف،  آخرهِ  َوْفَق  فيها  الكلامُت  ُرتَِّبتهِ  التي  املعاجمهِ 

ُل مَن الكلمةهِ. ترتيبهِها احلرُف األوَّ

: اليةهِ يف معجمهِ لسانهِ العربهِ 1-أيَن أبحُث عْن معانـي الكلامتهِ التَّ

اليِة : 2- أبحُث يف ُمعَجِم الكتاِب املدريسِّ َعن معانـي املفرداِت التَّ

دًةَنموذٌج ال فصلهِ الفاءهِ .متـفــرِّ َأبحُث عنها يف بابهِ الدَّ

التَّضــامـُن

تـتــــويـٌج

حـيـاديَّـــة

باب ...................... فصل ......................

باب ...................... فصل ......................

باب ...................... فصل ......................

ناَضَل

ـلُهَ أهَّ
ترشيٌح

أمصاٌر

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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3- آيت ِمَن النَّصِّ بجمِع ما ييل :

حيِح فيام ييل : 4- أضُع إشارَة )  ( َعْن يمنِي املعنى الصَّ

ديمومُة العطاءهِ أي :

كثرُة العطاءهِ .                 استمراُر العطاءهِ . 

انقطاُع العطاءهِ .

َيمهِ يف املجتمعهِ ، أي : تأصيُل امْلُُثلهِ والقهِ

جتديُد القديمهِ مْنها .                                       املواءمُة بنَي اجلديدهِ و القديمهِ مْنها .

َجْعُلها أصاًل ثابًتا يف املجتمعهِ .

َي الفائُز براءًة أي : ُأعطهِ

شهادًة .                                        اعرتاًفا . 

إعفاًء .

متيَّزتهِ اجلائزُة بهِاحليادهِ أي :

امليلهِ إىل بعضهِ الفائزيَن .              عدمهِ امليلهِ إىل أحدهِ الفائزيَن .

املقاربةهِ بنَي الفائزيَن .

ُقـطــــٌرَقيمــٌةَ عضــٌوَمـبــدٌأَ قضيَّــٌةَِمـحــوٌرَ
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َلٍة . ٍة ُمتَّصهِ ا جائزٌة لتتويجهِ جهوٍد علميَّ 5-  إنَّ
ُشبِّهتهِ اجلائزُة بهـِ 

ةهِ . جتديُد شبابهِ احلضارةهِ اإلسالميَّ
ُشبَِّهتهِ     بهـِ  : 

ام أبلُغ ، وملاذا ؟ ُ 6- أيُّ

التَّعليُل :

التَّعليُل :

7- أمأُل الفراَغ بمصدٍر مناسٍب .

يستعنُي القائموَن َعىل اجلائزةهِ باخلرباءهِ العالـميِّني ............ كبريًة .
تهِها ............ عالًيا . تسامتهِ اجلائزُة بحياديَّ

َن اجلائزةهِ ............ عظيمًة . َن العلامءهِ مهِ اهِستفاَد كثرٌي مهِ
استقبَل العامَلُ اجلائزَة ............ حسًنا .

ةهِ األصيلةهِ . إنعاُش احلضارةهِ اإلسالميَّ

ةهِ األصيلةهِ . إعادُة احلضارةهِ اإلسالميَّ

ــفــكــرهِ اإلســـالمـــيِّ . ــــراُء ال إث

ــــادُة الــفــكــرهِ اإلســـالمـــيِّ . زي

يتضامُن املسلموَن مًعا تضامًنا قويا .َنموذٌج
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بِط . طِر ، مَع الضَّ َفٍة َعىل السَّ 8- أمأُل الفراَغ باسٍم خمتوٍم بـهمزٍة متطرِّ

سةهِ امللكهِ فيصٍل موافًقا ملبادئهِههِ . ............ اهلدف األسايس ملؤسَّ

ٍة مرموقٍة . استطاَعتهِ اجلائزُة ............ مكانٍة عالـميَّ

كاَن ............ اجلائزةهِ بمجاالٍت ثالثٍة ، ثمَّ أصبَحْت مخسَة جماالٍت .

ةهِ ............ ةهِ لإلنسانيَّ فاهيَّ المهِ والعدلهِ والرَّ سةهِ إحالُل السَّ ْن أهدافهِ املؤسَّ مهِ

ٍة وتسعنَي للهجرةهِ ، املوافَق لعامهِ ألٍف  َئٍة وستَّ مهِ ُة عاَم ألٍف وثالثهِ  سُة امللكهِ فيصٍل اخلرييَّ ئْت مؤسَّ Ôُأنشهِ

ٍة وسبعنَي للميالدهِ . وتهِسعهِ مئٍة وستَّ

ةهِ عاَم ألٍف وثالثهِ مئٍة وتسعٍة وتسعنَي للهجرةهِ .يف ثالثةهِ جماالٍت،  َئ يف منحهِ جائزةهِ امللكهِ فيصٍل الثَّقافيَّ Ôُبدهِ
بِّ  ُة ، واألدُب العريبُّ ، ُثمَّ ُأضيَف إليها جائزتانهِ يف جمايَلهِ الطِّ راساُت اإلسالميَّ هَي : خدمُة اإلسالمهِ ، والدِّ

َئٍة وواحٍد وثامننَي للميالدهِ . ئٍة وواحٍد للهجرٍة ، املوافَق لعامهِ ألٍف وتهِسعهِ مهِ والعلومهِ عاَم ألٍف وأربعهِ مهِ

  أوائُل حصلوا عىل اجلائزِة :

ئٍة وتسعٍة  ةهِ ، عاَم ألٍف وثالثهِ مهِ مُة أبو اأَلْعىل املودوديُّ ،باكستاينُّ اجلنسيَّ   Ô يف جمالهِ خدمةهِ اإلسالمهِ ، العالَّ

وتسعنَي للهجرةهِ .

ةهِ ديمومَة العطاءهِ .َنموذٌج سات اخلرييَّ تفتقُد كثرٌي من املؤسَّ

معلوماٌت إضـافـيَّـٌة
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أثَر  تناوَلْت  الَّتي  راساتهِ  الدِّ ةهِ ، يف  ، تركيُّ اجلنسيَّ ، د. فؤاد سزكني  ةهِ  راساتهِ اإلسالميِّ الدِّ جَمالهِ  Ô يف    

ئٍة وتسعٍة وتسعنَي للهجرةهِ . ةهِ ، عاَم ألٍف وثالثهِ مهِ العلامءهِ املسلمنَي يف احلضارةهِ  األوروبيَّ

ةهِ ، باالشرتاكهِ مع د. عبدهِ القادرهِ     Ô يف جمالهِ األدبهِ العريبِّ ، د . إحساُن ْبُن عبَّاٍس ، فلسطينيُّ اجلنسيَّ

َئٍة  َ ، عاَم ألٍف وأربعهِ مهِ عَر العريبَّ    املعاصهِ راساتهِ الَّتي تناولتهِ الشِّ ةهِ ، يف الدِّ ، مهِرصيِّ اجلنسيَّ القهِطِّ

للهجرةهِ .

ةهِ ، عاَم ألٍف وأربعهِ  ليَّ ةهِ األوَّ يَّ حِّ عايةهِ الصِّ ةهِ ، يف الرِّ بِّ ، د. ديفيد موريل ، بريطانـيُّ اجلنسيَّ    Ô يف جمالهِ الطِّ

َئٍة واثننيهِ للهجرةهِ . مهِ

ةهِ ، باالشرتاكهِ مَع د. هنري روهرر،     Ô يف جمالهِ العلومهِ ، ) الفيزياءهِ ( : د . جريد بينج ، أملانـيُّ اجلنسيَّ

َئٍة وأربعٍة للهجرةهِ . ةهِ ، عاَم ألٍف وأربعهِ مهِ سويسيِّ اجلنسيَّ

َمْن هُم الفائزوَن بجائزِة امللِك فيصٍل يف املجاالِت املختلفِة يف آخِر احتفاٍل ؟

النَّشاُط املصاحُب
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ُر أنَّ البارزيَن ، ورسَم  أتذكَّ َعْن أحدهِ األشخاصهِ  الكتابَة  َة تعني  الَغرييَّ ريَة  السِّ  !   

وأرسارهِ  مواهبهِههِ  َعْن  والكشفهِ   ، تهِههِ  شخصيَّ جلالءهِ  حيٍَّة  ٍة  إهِنسانيَّ صورٍة 

اآلخريَن  مُّ  وَيُ  ، ُتُه  شخصيَّ علْيها  تنطوي  الَّتي  ةهِ  اإلنسانيَّ َيمهِ  والقهِ تهِههِ،  عبقريَّ

الُع علْيها . االطِّ

ِمْن أهمِّ خصائِِصها :

ةهِ يف مجعهِ احلقائقهِ واملعلوماتهِ .   قَّ ي الدِّ - حترِّ

ا . ةهِ وصفاهتهِ خصيَّ مهِ الشَّ - حتديُد معالهـِ

ةهِ . خصيَّ ُب التَّفصيالتهِ واالكتفاُء بام َلُه تأثرٌي َعىل تشكيلهِ الشَّ - جتنُّ

ةهِ يف إطاٍر أدبـيٍّ فنِّيٍّ . ةهِ التَّأرخييَّ - إخراُج املادَّ

ْن  مهِ ةهِ  يَّ ُلقهِ واخْلُ ةهِ  النَّفسيَّ الالتهِ  والدَّ ةهِ  بويَّ الرتَّ روسهِ  الدُّ َعىل  كيُز  الرتَّ  -

ويلةهِ . خصيِّةهِ الطَّ حياةهِ  الشَّ

ِة رَيِة الَغرْييَّ مقاُل السِّ
*التَّعبرُي الكتايبُّ

* لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم.
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 أكتب مقااًل عن شخصية بارزة أعجبت با.
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ِة ُة يف خدمِة اإِلنسانيَّ اقُة النَّوويَّ الطَّ

رُس الدَّ
الثالُث

ْن  ذاكرةهِ العاَلـمهِ مشاهُد  . إْذ َلـْم تتفهِ مهِ ةهِ ةهِ هاجًسا ُمقلًقا للبرشيَّ اقةهِ النَّوويَّ ما تزاُل خماطُر استخدامهِ الطَّ

القلُق  وازداَد  علْيها،  ٍة  أمريكيَّ ٍة  نوويَّ قنبلٍة  لهِ  أوَّ إسقاطهِ  إْثرهِ  يف  ةهِ  اليابانيَّ  ) هريوشيام   ( يف  مارهِ  والدَّ عبهِ  الرُّ

ٍة وثامننَي للميالدهِ املوافَق لعامهِ ألٍف  ئٍة وستَّ عةهِ عاَم ألٍف وتهِسعهِ مهِ عُب بعَد حادثةهِ )ترشنوبل ( اْلـُمروِّ والرُّ

ةهِ وعرقلتهِها. ي للمرشوعاتهِ النَّوويَّ ٍة للهجرةهِ، الَّتي دَفعْت أنصاَر البيئةهِ للتَّصدِّ ئٍة وستَّ وأربعهِ مهِ

َن  مهِ اقةهِ  الطَّ ؛لتأمنيهِ  املرشوعاتهِ تهِلَك  تطويَر  عواتقهِها  َعىل  أخَذْت  ةهِ  ناعيَّ الصِّ ولهِ  الدُّ مَن  العديَد  أنَّ  إال 

ةهِ  لميا نافًعا للبرشيَّ ها توجيًها سهِ ، بْل وتوجيههِ ةهِ ةهِ وأمنهِ املفاعالتهِ النَّوويَّ ةهِ َعىل دقَّ ، َولهِطمَأَنةهِ البرشيَّ االنفالتهِ

ا. اقةهِ ذاهتهِ ةهِ ، وَكذا يف جمالهِ إنتاجهِ الطَّ راعيَّ ةهِ والزِّ ةهِ والنِّفطيَّ ناعيَّ بِّـيَّـةهِ والصِّ ا املختلفةهِ الطِّ باهتهِ يفي بمتطلَّ

مثَل:  املستعصَيةهِ  ةهِ   يَّ املَرضهِ احْلاالتهِ  َن  مهِ كثرٍي  لعالجهِ  ُة  النَّوويَّ ُة  عَّ اأَلشهِ اسُتخدَمتهِ  بِّيِّ  الطِّ املجالهِ  ففي 

ْن  أجهزةهِ الفحصهِ والتَّحليلهِ  ٌم مهِ َقبةهِ. وال يكاُد خيلو مشًفى متقدِّ ، وأورامهِ الرَّ ماغهِ ، وأمراضهِ الدِّ طانهِ السَّ

– َعىل  ـبِّـيَّـةهِ جُترى اآلَن  َة، بْل إنَّ  عمليَّاتهِ تعقيمهِ اإلبرهِ واألدواتهِ الطِّ ُتَطبُِّق التِّقانَة النَّوويَّ واملعاجلةهِ الَّتي 

. ةهِ ) جاما ( إلبادةهِ اجلراثيمهِ وامليكروباتهِ عَّ ْن أشهِ َزٍم مهِ ُ ها حلهِ نهِطاٍق واسٍع – َعْن طريقهِ تعريضهِ

ٍة،  َن املوادِّ ُتقاُس بمقاييَس خاضعٍة ألجهزٍة نوويَّ ، فَقْد أضَحْت كثافُة الكثريهِ مهِ ناعيِّ ا يف املجالهِ الصِّ أمَّ

َم اإلشعاُع  لهِها. كام اسُتْخدهِ اثةهِ وهياكهِ ائراتهِ النفَّ كاتهِ الطَّ يَّاراتهِ وحمرِّ يَّاتهِ احلديدهِ يف السَّ مثلهِ قياسهِ كثافةهِ كمِّ

ا خواصَّ جديدًة، كتحويرهِ صفاتهِ  ا، وإكسابهِ ْن صفاهتهِ ةهِ، وحتسنيهِ الكثريهِ مهِ ناعيَّ يف َفْحصهِ املنتوجاتهِ الصِّ

لهِعواملهِ  لهِها  حتمُّ وقدرةهِ  متانتهِها  وزيادةهِ  العاليَة،  احلرارَة  لهِها  مُّ حَتَ درجةهِ  برفعهِ   ) البالستيك   ( أنواعهِ  بعضهِ 

َّ
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لهِ  ٍة وُوْصالٍت ذاتهِ قدرٍة َعاليٍة َعىل حتمُّ اٍت بالستيكيَّ ؛ ما أعاَن عىل تصنيعهِ ُحَقــٍن وُعُبوَّ ةهِ دِّ امليكانيكيَّ الشَّ

 ) )بالبالستيكهِ مٍة  مدعَّ َخَرسانٍة  عىل  احلصولهِ  يف  ُة  عَّ اأَلشهِ َمتهِ  اْسُتْخدهِ كذلَك  العايل.  الكهربائيِّ  اجلهدهِ 

ُة ثورًة يف صناعةهِ  ههِ األشعَّ ْن سابقتهِها. كام أحَدَثْت هذهِ رهِ باإلشعاعهِ ُتَعدُّ أفضَل مرونًة وأكَثَر صالبًة مهِ املحوَّ

ٍة، وإكسابهِ زيوتهِ التَّشحيمهِ خواصَّ أفضَل. فاٍت كيميائيَّ ( كإنتاجهِ منظِّ )البرتوكيامئيَّاتهِ

، مثـَل  بقـاتهِ ُة يف قياساٍت خمتلهِفٍة داخَل آبارهِ النِّفطهِ لتحديدهِ خـواصِّ  الطَّ عَّ وُتستخدُم النَّظائُر اْلـُمـشهِ

؛ ما خيترُص الكثرَي  يتهِ والغازهِ يف املياههِ املاحلةهِ ، مثَل الزَّ ةهِ ناتهِ النِّفطيَّ يَّاتهِ املكوِّ ةهِ، وحتـديدهِ َكمِّ ـَ الكثافـةهِ واملسامّي

. َن الوقتهِ واْلـُجـهـدهِ واملالهِ مهِ

ٍة عظيمٍة؛ إْذ  ساعَدْت يف معرفةهِ أعامرهِ  ٍة وتأرخييَّ ةهِ دوٌر ُمهمٌّ يف حتقيقهِ اكتشافاٍت أثريَّ ةهِ النَّوويَّ وكاَن لألشعَّ

باتاتهِ القديمةهِ. ةهِ بفحصهِ َعيِّناتهِ العظامهِ والنَّ َن اآلثارهِ التَّأرخييَّ الكثريهِ مهِ

راعةهِ فبحٌر زاخٌر ال ساحَل لُه ، فُيستخدُم يف مقاومةهِ اآلفاتهِ  ا تطبيقاُت اإلشعاعهِ النَّوويِّ يف جمالهِ الزِّ أمَّ

كام   ، بالُعْقمهِ لتصيَبها   - مثاًل   - الفاكهةهِ  ُذبابةهِ  حرشاتهِ  ذكورهِ  عىل  النَّوويُّ  اإلشعاُع  َط  ُيَسلَّ بهِأْن  ةهِ  راعيَّ الزِّ

حومهِ  واألسامكهِ ، ويف منعهِ تزريعهِ البطاطسهِ ويف تنبيتهِ  يستخدُم اإلشعاُع يف حفظهِ األطعمةهِ كاأللبانهِ واللُّ

وقٍت  يف  حماصيَل  أْو  نباتاٍت  ْن  مهِ َنٍة  حمسَّ ُسالالٍت  وابتكارهِ   ، واحلبوبهِ قيقهِ  الدَّ وتعقيمهِ   ، ومهِ والثُّ البصلهِ 

. قيايسٍّ

بةهِ ؛ لرفعهِ  ، فأمكَن بواسطتهِها قياُس رطوبةهِ  الرتُّ بةهِ املختلفةهِ ةهِ النَّوويَّةهِ يف دراساتهِ الرتُّ واسُتعنَي باألشعَّ

يِّ وتقريرهِ حاجاتهِ املحصوالتهِ إليههِ. كفاءةهِ الرَّ

، كام ُيستخدُم  عُّ يف الكشفهِ َعْن صفاتهِ إدرارهِ َلبنهِ األبقارهِ ، ُيستخدُم )اليوُد( اْلـُمشهِ ويف جمالهِ تربيةهِ احليوانهِ
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. هونهِ َن الدُّ عُّ يف الكشفهِ َعن صفاتهِ إنتاجهِ اللَّحمهِ األحرهِ اخلايل مهِ ) البوتاسيوم ( اْلـُمشهِ

؛ ما يساعُد َعىل  معرفةهِ املجرمنَي،  ةهِ استخداماٌت مثريٌة يف جمالهِ الكشفهِ َعنهِ اجلريمةهِ ةهِ النَّوويَّ عَّ ولألشهِ

ْم . تهِههِ وحتديدهِ ُهويَّ

ُد كثرًيا  ةهِ   الَّتي ُتولِّ اقةهِ النَّوويَّ َن الطَّ ةهِ ، فال أفضَل مهِ ًة للحياةهِ اليوميَّ اقُة الكهربائيَُّة ضوريَّ وإذا كانتهِ الطَّ

اآلَن  العامَلهِ  املهِئةهِ من كهَرباءهِ  فنسبُة مخسٍة وعرشيَن يف  مْنها، 

الفريدةهِ  اقةهِ  الطَّ هذههِ  عجيبهِ  ْن  ومهِ ٌة.  َنوويَّ اٌت  حمطَّ ُتنتُجها 

اٍت ُتستخدُم يف أماكَن نائيٍة،  دَّ ًة يف ُمعهِ ُد طاقًة كهربائيَّ ا ُتولِّ أنَّ

البحارهِ  ُعباَب  متُخُر  الَّتي  اصاتهِ  والغوَّ ُفنهِ  السُّ تسيريهِ  يف  أْو 

. دهِ بالَوقودهِ فهِ للتَّزوُّ واملحيطاتهِ دوَن احلاجةهِ  إىل التَّوقُّ

َنْت  متكَّ عنَدما  اإلنجازاتهِ  َن  مهِ الكثرَي  ُة  رَّ الذَّ قتهِ  حقَّ كام 

املركباتهِ  وتزويدهِ   ، األرضهِ إىل  ةهِ  الفضائيَّ البياناتهِ  نقلهِ  ْن  مهِ

اقةهِ لسنواٍت طويلٍة. بالطَّ

ا  عهِ استخداماهتهِ ةهِ حتَّى اآلَن ُينبُئ عْن إمكانهِ  توسُّ ْدماٍت ُجىلَّ لإلنسانيَّ ْن خهِ ُة مهِ اَقُة النَّوويَّ َمْتُه الطَّ إنَّ ما قدَّ

اقةهِ والفضاءهِ . خالَل القرنهِ القادمهِ ، والسيَّام يف جمايَلهِ الطَّ
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َة َعىل ما ييل : الَّ 1- َأقرُأ الِفْقراِت الدَّ

بةهِ . ةهِ بالرتُّ ةهِ النَّوويَّ َعالقةهِ األشعَّ   
ةهِ . اقةهِ الكهربائيَّ َة مصدٌر للطَّ اقَة النَّوويَّ أنَّ الطَّ   

اليَة َعْن يمنِي الِفَقِر الَّتي ُتثُِّلها ، مَع استيفاِء ما َلـْم يِرْد مْنها : َة التَّ 2- َأضُع العناويَن اجلانبيَّ
ُة يف جمالهِ اآلثارهِ . ُة النَّوويَّ األشعَّ   

ُة . ُة واالتِّصاالُت الفضائيَّ اقُة النَّوويَّ الطَّ   
بِّ . ةهِ النَّوويَّةهِ يف جمالهِ الطِّ اهِْستخداماُت األشعَّ   

اِء نطًقا صحيًحا : اِء و الطَّ 3- أقرُأ ما ييل مَع مراعاِة ُنطَق حريَفِ التَّ

ُر أنَّ أتذكَّ
نايا الُعليا . ْن َطَرفهِ اللِّسانهِ وأطرافهِ الثَّ اءهِ مهِ اءهِ والطَّ         خمرَجيهِ التَّ

ْن حروفهِ االستعالءهِ . اَء مهِ    ولكنَّ الطَّ

َبةهِ طوَبةهِ يف الرتُّ قياُس الرُّ

ساتهِ فحُص بقايا َطَلقاتهِ املسدَّ

اقُة الكهَربائيَُّة ضوريٌَّة الطَّ

ةهِ ةهِ والنِّفطيَّ يَّ بِّ ا الطِّ باهتهِ يفي بمتطلَّ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

القراءُة واألداُء



43

اليِة : اًل - بعَد قراءِة املوضوِع ُأجيُب َعِن األسئلِة التَّ أوَّ
اقةهِ النَّوويَّةهِ ؟ َن الطَّ ةهِ مهِ ما أسباُب خوفهِ البرشيَّ

جماٍل واحٍد(؟ )يكتفى بذكرهِ بِّ اقةهِ النَّوويَّةهِ يف جماالتهِ الطِّ ةهِ الطَّ ليُل َعىل فاعليَّ ما الدَّ

ها ؟ ُة يف إنتاجهِ ُة النَّوويَّ َمتهِ األشعَّ ُة الَّتي اْسُتخدهِ ما املنتجاُت احلديثُة البرتوكيامئيَّ
كيَف َيتهِمُّ معرفُة ُعُمرهِ األَثرهِ التَّأرخييِّ ؟

نْيهِ ؟  عَّ َن )اليودهِ والبوتاسيوم( امْلُشهِ فيَم ُيستخدُم ُكلٌّ مهِ
ةهِ ؟ اقةهِ النَّوويَّ ُع ملستقبلهِ الطَّ ما املتوقَّ

حيحِة فيام ييل :  ثانًيا – أضُع إشارَة )  ( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

ى أنصاُر البيئةهِ للمرشوعاتهِ النَّوويَّةهِ وحاولوا عرقلَتها ؛      تصدَّ  

ها املفزَعةهِ . أَلْخطارهِ
هم ُكلَّ اكتشاٍف جديٍد . لرفضهِ

ها . اقةهِ لدى الُبلدانهِ مجيعهِ رهِ هذههِ  الطَّ لعدمهِ توفُّ

ةهِ ، وهذا   اقةهِ الكهربائيَّ فَن - يف عرضهِ البحرهِ - بالطَّ ُة السُّ اقُة النَّوويَّ َتْشَحُن الطَّ  

دهِ بالَوقودهِ . فنهِ يف املوانهِىءهِ للتَّزوُّ َف السُّ ُم توقُّ يستلزهِ
دهِ بالَوقودهِ . فنهِ يف املوانهِىءهِ للتَّزوُّ َف السُّ ال يستلزُم توقُّ

ُفنهِ . ُم وجوَد سفينٍة وسيطٍة إليصالهِ الَوقودهِ إىل السُّ يستلزهِ

الَفْهُم والتَّحليُل
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ثالًثا - ُأْكمُل بام ُيناِسُب :

ةهِ ؛ اقةهِ النَّوويَّ ةهِ َعىل تطويرهِ مرشوعاتهِ الطَّ ناعيَّ ولهِ الصِّ َلْت بعُض الدُّ َعمهِ

َن االنفالتهِ . اقةهِ مهِ لتأمنيهِ الطَّ
 

راعةهِ : ْن استخداماتهِ اإلشعاعهِ يف جمالهِ الزِّ مهِ

حومهِ واألسامكهِ . حفُظ األطعمةهِ كاأللبانهِ واللُّ

ُ فائدَة ُكلٍّ ِمَّا ييل : رابًعا - ُأبنيِّ

ةهِ . ةهِ النَّوويَّ بةهِ باألشعَّ طوبةهِ يف الرتُّ قياسهِ الرُّ

ةهِ يف جمالهِ النِّفطهِ . عَّ استخدامهِ النَّظائرهِ امْلُشهِ

حتويرهِ صفاتهِ بعضهِ أنوعهِ ) البالستيك ( باإلشعاعهِ .

إصابةهِ ذكورهِ احلرشاتهِ باإلشعاعهِ النَّوويِّ .                  
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بأ

ٌة اٌت نوويَّ حمطَّ

ُة جاما  أشعَّ

ترشنوبل

رُة الذَّ

هريوشيام

ً

خامًسا - َأِصُل بنَي العباراِت يف املجموعِة ) أ ( مَع ما يناسُبها مَن املجموعِة )ب( .

) سابًقا ( . وفيتيِّ ادهِ السُّ انفجاُر مفاعٍل نوويٍّ يف االحتِّ

إبادُة اجلراثيمهِ و) امليكروباتهِ ( .

ٍة .  ٍة أمريكيَّ لهِ قنبلٍة َنوويَّ إلقاُء أوَّ

ةهِ إىل األرضهِ . نقُل البياناتهِ الفضائيَّ

سادًسا - ُأجيُب شفهّيا .

ْينهِ . الٌح ذو حدَّ ُة سهِ اقُة النَّوويَّ الطَّ

1- ما مدلوُل هذههِ العبارةهِ ؟ 
اقةهِ ؟ ُل هلذههِ الطَّ ْينهِ ُأفضِّ 2- أيُّ احلدَّ  

َّا ييل : َتاُرُه مهِ لوُك الَّذي َتْ ـُه - تعاىل - عليـَنا بـاْلـُجـْرَأةهِ وفصاحةهِ اللِّسانهِ   ما السُّ َمـنَّ اللَّ

       أستخدُم هذههِ النِّعمَة يف ُنرصةهِ احلقِّ .

      أستخدُمها للحصولهِ َعىل ما ُأريُد ولْو كاَن باطاًل .

ئُت يف احلقِّ أوهِ الباطلهِ .       أستخدُمها متى شهِ
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اليِة : 1 - آيت باألصِل الثُّالثيِّ للكلامِت التَّ

2- أبحُث يف ُمعَجِم الكتاِب املدريسِّ َعْن مراِدِف كلِّ كلمٍة مَّا ييل :

3- َأجيُء ِمْن عنِدي بمفرِد ما ييل : 
     

       

4- آيت ِمَن النَّصِّ بأضداِد ما ييل :

التَّشحيُم مرونٌة خماطُر

إبادٌة

حتويٌر

َعةهِ املروِّ

هاجًسا

عمليَّاٌتميكروباٌت آفاٌت عيِّناٌت بياناٌت حميطاٌت

اأَلمن

أعداء

ث التَّلوُّ

تقبيح

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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5- أَضُع إشارَة )  ( َعْن يمنِي املعنى املقصوِد :

َن االنفالتهِ . ) االنفالُت ( يعني : اقةهِ مهِ تأمنُي الطَّ

. لهِ خوَل يف اْلـُمـفاعهِ لهِ .          الدُّ تاُبَع يف اْلـُمـفاعهِ .            التَّ لهِ َن اْلـُمـفاعهِ َب مهِ    التَّسُّ

أَخَذ َعىل عاتهِقهِه . يعني :

َة األمرهِ .          أخَذ عهًدا بههِ . َل مسؤوليَّ بنيهِ واْلُعُنقهِ .           حتمَّ   حَلُه ما بنَي اْلـَمْنكهِ

منُع تزريهِع البطاطسهِ .  يعني :

   منَع زرعهِ البطاطسهِ .                             منَع زرعهِ البطاطسهِ يف غريهِ ُترَبتهِها .     

نهِ الرباعمهِ عىل البطاطسهِ .     منَع تكوُّ

6- أمأُل الفراَغ بمصدٍر ميميٍّ مناسٍب ، مَع ضبِطِه :

ها . ُة يف جمالهِ اآلثارهِ يف ............أعامرهِ ُتستخدُم األشعَّ

ةهِ . اَقةهِ الكهربائيَّ ُة ............  ُمهاّم للطَّ اقُة النَّوويَّ ُتَعدُّ الطَّ

7- أمأُل الفراَغ بكلمٍة ُحِذفِت األلُِف ِمْن َوَسِطها رساًم ال نطًقا :

ةهِ مساوُئ و ............ فوائَدها كثريٌة . اقةهِ النَّوويَّ للطَّ

ُ املسلُم مرضاَة ............  نْصَب عيَنْيههِ . َيَضُع العاملهِ

ْن ُسورهِ القرآنهِ الكريمهِ ............ مهِ

حيمهِ . ْحنهِ الرَّ هِ الرَّ ها ............  اللَّ يبدُأ املؤمُن أموَرُه كلَّ

ً
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: )  ( 8- أيُّ العبارَتنْيِ  أمجُل؟ وملاذا ؟  أَضُع عالمة

جماُل تطبيقاتهِ اإلشعاعهِ النَّوويِّ جماٌل واسٌع .
جماُل تطبيقاتهِ اإلشعاعهِ بحٌر زاخٌر ال ساحَل لُه .

التَّعليُل :

ـٌة ِة معـلومــاٌت مهمَّ رَّ ِر الذَّ بداياُت تصوُّ
َم الكيميائيُّ الربيطاينُّ )جون دالتون( الَّذي عاَش  َع َعرَش، قدَّ يف بدايةهِ القرنهِ التَّاسهِ
ئٍة وأربعٍة وأربعنَي للميالدهِ  ٍة وستِّنَي وحتَّى عامهِ ألٍف وثامين مهِ ئٍة وستَّ ْن عامهِ ألٍف وسبعهِ مهِ يف الفرتةهِ مهِ
للهجرةهِ  ئتنيهِ وتسعٍة ومخسنَي  ألٍف ومهِ للهجرة وحتَّى عامهِ  ألٍف ومئٍة وتسعٍة وسبعنَي  لعامهِ  املوافقهِ 
ولكنَّها  متاًما،  ًة  متشابهِ تكوُن  الواحدهِ  الُعنرصهِ  َن  مهِ أصغُر جزٍء  ا  أنَّ واْفرتَض  ةهِ،  رَّ للذَّ ًرا  تصوُّ َم  َقدَّ  -
وهو  ةهِ  رَّ الذَّ مَن  أصغُر  ماهو  هناَك  أنَّ  العلُم  أثبَت  وقد  األخرى.  العناصهِ  ةهِ  بقيَّ اتهِ  ذرَّ َعْن  تتلُف 
 ، انيةهِ  الثَّ مَن  املليونهِ  مَن  مليون  عىل  واحًدا  منهِ  الزَّ مَن  تأخذ  مذهلٍة  بسعٍة  ُك  يتحرَّ الَّذى  اجلزيُء 
لُيذهَل  أمحـُد زويـل  املسلُم  العاملهِ املرصيُّ  املمكنهِ رصُد حركتهِههِ وتصويُرها. حتَّيجاَء  مَن  يكْن  ومْل 
ـٍة ) فمتو ثانيـة(   َئٍة ومخسٍة وثامننَي للميالدهِ باكتشـافهِ أصغـرهِ َوحـدٍة زمنيَّ العامَل يف عامهِ ألٍف وتهِسعهِ مهِ
FEMTOSECOND تستطيُع رصَد حركةهِ اجلزيءهِ وتصويَرها بسعةهِ واحد عىل مليون مَن البليون مَن 

 . انيةهِ الثَّ
اْلُمفاِعُل النَّوويُّ 

هذا  ئيسُة لهـِ ُة انشطارهِ النَّواةهِ يف جهاٍز خاصٍّ ُيعَرُف باسمهِ املفاعلهِ النَّوويِّ . والوظيفُة الرَّ تتمُّ عمليَّ
ٍة حتَّى يمكَن  اقةهِ النَّاجتةهِ مْنها بصورٍة تدرجييَّ ةهِ االنشطار،هِ وإطالُق الطَّ ُم يف عمليَّ املفاعلهِ هَي : التََّحكُّ

ُب حدوثهِ األخطارهِ . اقةهِ وجتنُّ ْن هذههِ الطَّ االستفادُة مهِ
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اَقِة يف الكوِن، َوُأَمثُِّل  ِة وأنُقُل مْنها بعَض املعلوماِت عْن أنواِع الطَّ ِة العامليَّ أرِجُع إىل املوسوعِة العربيَّ
الستخداماهِتا .

النَّشاُط املصاحُب
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كتابة املقال
، مَع االستعانةهِ  ةهِ خماطُر وفوائُد كثريٌة، أتناوهُلا يف مقاٍل وصفيٍّ للطاقةهِ النوويَّ

ها . رهِ ها وخماطهِ ةهِ عىل فوائدهِ بالشبكةهِ العنكبوتيَّ

*التَّعبرُي الكتايبُّ

لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم. *
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ا اإلنساُن القلهُِق ،  أيُّ

َق وَلـْم يغُمْض  ٌد ، فأرهِ َط َعىل عقلهِههِ تفكرٌي ُملهِحٌّ ، وهاجٌس ُمَسهِّ يا َمْن تسلَّ

َب باحْلهِرَيةهِ  َة النَّومهِ اهلانئهِ ، وتعذَّ لُه َجْفٌن ، واْنَشَغَل َفَلْم يدْأ لُه باٌل . فَقَد َلذَّ

 ، أعصابهِههِ ماُم  زهِ وانفَلَت   ، وَصرْبهِههِ  ههِ  ْلمهِ حهِ ْكَبُح  مهِ عنَدُه  َل  وتعطَّ  ، واالنتظارهِ 

ههِ ، وأصبَحْت حياُتُه يف سواٍد  وساَء َحاُلُه مَع اآلخريَن ؛ فانَطوى َعىل َنْفسهِ

ههِ همٌّ وغمٌّ ، واعرتى نفَسُه شعوٌر باالْنقباضهِ والكآبةهِ ، فزاَد خَفقاُن قلبهِههِ ،  دامٍس وليٍل حالٍك ، وخيََّم عىل فؤادهِ

َة األكلهِ ، فكاَن ذبوٌل ونحوٌل واصفراٌر . وَبَرَدْت أطراُفُه ، واضطرَبْت أحشاُؤُه ، وفقَد شهيَّ

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

ْن ُذبوٍل  َل حالهَِك مهِ درهِ ، وراحَة النَّومهِ ؟ هْل   تريُد تبدُّ وحهِ ، وسكينَة النَّفسهِ ، واْنرشاَح الصَّ هْل تريُد ُطَمْأنينَة الرُّ

َرٍة ؟ ْن اصفراٍر إىل ُحْ ْن ُنحوٍل إىل ريٍّ ، َومهِ إىل َنضاَرٍة ، ومهِ

دهِ املطيعهِ ، أْو بالتَّمتامتهِ والتَّامئمهِ ! ةهِ ، أْو باملارهِ حريَّ ال تُقْل إنَّ ذلَك يكوُن بالعصا السِّ

فُّ مْنها نفُسَك ، وتتَّصُل بخالهِقهِها،  ٍة ، َتشهِ ْن حلظاٍت إيامنيَّ هِ -تعاىل- ، تقتبهُِسها مهِ ْن َرْوحهِ اللَّ إنَّه يكوُن بنَفحاٍت مهِ

ْن حاٍل إىل حاٍل. ﴿                                                          ﴾ )1(. ُل مهِ فتتبدَّ

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

ــههِ  ْر راضًيـا بأمرهِ الـلَّ ههِ ، َفال جتـَزْع ، واصبهـِ ـههِ وَقـَدرهِ ــْن قضاءهِ اللَّ ـا أصــاَبـَك ، فـإنَّـــُه مهِ ال تقـلْق ملهِ

ا اإلنساُن القِلُق أيُّ

رُس الدَّ
الرابُع

عدهِ ، اآليُة )28( . )1( سورُة الرَّ
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)2( سورُة البقرةهِ ، اآليُة )216 ( . )1( سورُة البقرةهِ .     
، اآليُة ) 125 ( . )4( سورُة األنعامهِ )3( سورُة الرشح ، اآليُة ) 1 ( .   

)5( رواُه مسلٌم وابُن ماجَة .

هـِههِ .قاَل - تـعـاىل -: ﴿   ههِ ،مستبشـــًرا برحـتـ حمتسًبا بــههِ أجـَرُه ،مسـتعيًنا بذكـرهِ

.)1( ﴾               

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

ـُه خـرٌي ، وتدبَّـْر قوَلـه تعـاىل :  هِ كـلُّ ـْق ما ُتريـُد ، ال تقـلْق وال حتـزْن ؛ فأمُر اللَّ إْن َلـْم حُتقِّ  

 ﴿
.)2( ﴾                                

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

َك ، فربُّك -عزَّ  ْن إحصاءهِ  مهومهِ ابهِ عليَك بداًل مهِ ا ليس عنَدَك ، وأحصهِ نهَِعَم الوهَّ ال تقلْق وال حتزْن ملهِ

وَر،وتسُلُك  - يقــــوُل  : ﴿                                    ﴾ )3(، فأنَت مسلٌم حتمُل احلقَّ يف قلبهَِك ، وُتبرُص النُّ وجــلَّ

طريق اهْلُدى ﴿               ﴾ )4( .

أُيا اإلنساُن الَقلهُِق ،

ْر يف استعاَدتهِههِ ؛ فإنَّ املايَض لْن يعوَد  ربَة وال ُتفكِّ هِْذ مْنُه العهِ ام حدَث لَك يف املايض ؛ فاتَّ إْن كنَت قلهًِقا لهـِ  

ْن ُقْل  ٌء َفال َتُقْل :َلْو َأينِّ َفَعْلُت َكذا كاَن َكذا وَكذا ، َوَلكهِ مهام حاولَت ، واسرتشْد بقولهِههِ ملسو هيلع هللا ىلص : » إهِْن أَصاَبَك َشْ

ْيطانهِ « )5(. ُ َوما شاَء َفَعَل ؛ َفإهِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ َر اللَّ : َقدَّ
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ارياتهِ ، اآليُة )22( . )2(  سورُة الذَّ )1( سورُة الرشحهِ  ، اآليُة )6( .    
مذيُّ وأحُد .  )4(  رواه الرتَّ )3(  سورُة التَّوبةهِ ، اآليُة )51( .   

ُ عْنُهام . )5(  البخاري من قوُل ابنهِ عمَر ريَض اللَّ

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أُيُّ

 : يقــوُل   - وجـلَّ  عزَّ   - فإنَُّه   ، ورحتهِههِ  هِ  اللَّ َرْوحهِ  ْن  مهِ تيـأْس  فال   ، أصـاَبَك  بالٍء  طـولهِ  ْن  مهِ قلًقا  ُكنـَت  إْن 

. )1(  ﴾                  ﴿
ٌر َمْقُسوٌم ﴿                            ﴾)2( اقهِ العبادهِ مقدَّ ْزقهِكهِ ومستقبلهَِك ، فإنَّ رزَقَك عنَد رزَّ وإْن ُكنَت قلًقا عىل رهِ

 وإنَّ مستقبَلَك مكتوٌب معلوٌم ﴿                                                                                                                      ﴾)3(

ْن  َ ، وإذا استعْنَت فاستعهِ ًرا قوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص : »إذا َسَأْلَت فاْسَألهِ اللَّ هِ متذكِّ ْن باللَّ ام ، واسَتعهِ َط اآلخريَن علْيههِ  وال تَش تسلُّ

ُ َلَك ، َوَلوهِ اْجَتَمعوا َعىل َأْن  ٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ ٍء مَلْ َيْنَفعوَك إهِال بهَِشْ َة َلوهِ اجتمَعْت َعىل أْن َيْنَفعوَك بهَِشْ هِ ، واعَلْم أنَّ اأُلمَّ باللَّ

ُحُف « )4(. تهِ الصُّ ُ َعَلْيَك . ُرفهَِعتهِ اأَلْقاَلُم َوَجفَّ ٍء َقْد كَتَبُه اللَّ وَك إهِال بهَِشْ ٍء مَلْ يضُّ وَك بهَِشْ َيُضُّ

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

رهِ  كيَف تعيُش حاماًل مهوَم املايض واحلاضهِ واملستقبلهِ ؟! وقـد جـاَء يف األثرهِ : )5(   » إهِذا َأْمَسْيَت َفال َتْنَتظهِ  

فال   ، العمَل  ُن  وحُتسهِ األجَل  تنتظُر  يومهِكهِ  يف   األملهِ  قصرَي  فُكْن   » سـاَء  ـَ اْلـم رهِ  َتْنَتظهِ َفال  َأْصَبْحَت  َوإهِذا  باَح،  الصَّ

ْز عليههِ جهوَدَك،  فيه، وركِّ  َ اللَّ اتَّقهِ  ، ويوُمَك  يَأتهِ مَلْ  ، وغُدَك  قْد  وىلَّ فَأْمُسَك   ، اليومهِ  َك لغريهِ هذا  بـهمومهِ َينَّ  تتعدَّ

يَن . تهَِك، ُمْصلًحا أخالَقَك مَع اآلَخرهِ ، مهتامًّ بصحَّ اعاتهِ ًدا بالطَّ ، متزوِّ ورتِّب فيههِ أعامَلَك، حمسًنا فرائَض العباداتهِ

ا اإلنساُن الَقلهُِق ، أيُّ

ْب نفًسا ، فأنَت يف عنايةهِ الل . عالَم القلُق ؟ ! طهِ  
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ
القراءُة واألداُء

اليَة أماَم ما ُيمثُِّلها ِمَن الِفَقِر : َة التَّ 1- أَضُع العناويَن اجلانبيَّ

العالُج النَّاجُع للقلقهِ وآثاُرُه .

ُة . أعراُض القلقهِ النَّفسيَّ

زقهِ واخلوفهِ مَن املستقبلهِ . ما جيُب أْن يفعَلُه املسلُم عنَد ضيقهِ الرِّ

2- أقرُأ ما يُدلُّ عىل :

ةهِ .         أعراضهِ القلقهِ اجلسميَّ

ـارُّ وليَس النَّـاُس ولوهِ اجتمعوا . َ - تعاىل - هَو النَّـافهُِع الضَّ أنَّ اللَّ

ُصها : ًة ُتَلخِّ 3- أقرُأ الِفْقَرَة األخريَة قراءًة صامتًة ، ُثمَّ أضُع فكرًة جزئيَّ

ًة للنَّصِّ : 4- أصوُغ فكرًة عامَّ
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﴾                                        

َرَتــُقــْلنقــٌصَقــِلـْقـُتالَقــِلـُق َأْقــــالٌممْقـســوٌمَقــدَّ

ً

َّ ً

اليَة مَع اتِّباِع إرشاداِت قراءهِتا : 5- أقرُأ العباراِت التَّ

ٍب وُمناجاٍة . أُيا اإلنساُن الَقلهِقُ       بُلطٍف وحتبُّ

﴿         بنربةهِ تقريٍر وتأكيٍد .

ساُن إىل  حيِح، دوَن أْن ينحِرَف اللِّ اليَة وُأراعي إخراَج حرِف القاِف ِمْن خمرِجِه الصَّ 6- أنِطُق الكلامِت التَّ

خمرِج الكاِف أِو الغنِي :

اًل - بعَد قراَء ِة النَّصِّ ، ُأجيُب – َشفهّيا – عامَّ ييل : أوَّ

َة الَّتي يكوُن علْيها اإلنساُن القلهُِق؟ يَّ 1- ما احلالَة النَّفسهِ

َ كاَن حّقا عىل املسلمهِ أال يعرتَي القلُق نفَسُه ؟ 2- ملهِ

ُع لإلنسانهِ الَقلهِقهِ ؟ 3- ما العالُج النَّاجهِ

ههِ  ؟ 4- ما الَّذي جيُب أْن يكوَن عليههِ املسلُم يف يومهِ

الَفْهُم والتَّحليُل
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ثانًيا -  ُأكمُل ما ييل :

ةهِ : ْن أعراضهِ الَقَلقهِ اجلسميَّ مهِ

زيادُة خفقانهِ القلبهِ .

ْن أنواعهِ االبتالءهِ الَّذي ُيصاُب بههِ املرُء : مهِ

نقُص األموالهِ .

ههِ : هِ - تعاىل - وَقَدرهِ ْن آثارهِ اإليامنهِ بقضاءهِ اللَّ مهِ

وحهِ . ُطَمْأنينُة الرُّ

اليِة : ثالًثا - ماذا جِيُب عىل املسلِم أْن يقوَل يف احلاالِت التَّ

عنَد نزولهِ املصيبةهِ .

ْت يف املايض . َثًة حلَّ ُه مَلْ َيُقْم بعمٍل ما يمنُع مصيبًة نزَلْت أْو كارهِ ُب نفَسُه ألنَّ حينام ُيعذِّ
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ُة لُكلِّ  لبيَّ تائُج السَّ رابًعا - 1- ما النَّ

 َمْن يقوُل : لَو أينِّ فعلُت َكذا لكاَن كَذا وكَذا … ؟

َم مْنُه ؟ ُع ملا عنَد غريهِههِ ، وحُييص ما ُحرهِ  َمْن يتطلَّ

ُر إال يف املستقبلهِ ، آماًل طوَل الُعْمرهِ ؟  َمْن ال ُيفكِّ

ُة مِلا ييل : تائُج اإلجيابيَّ 2- ما النَّ

 االسرتجاعهِ عنَد املصيبةهِ ؟

باحهِ ؟  عدمهِ انتظارهِ املساءهِ عنَد الصَّ

هِ تعاىل ؟ ٌر مقسوٌم من عنَد اللَّ ْزَق مقدَّ اإليامنهِ بأنَّ الرِّ

َّ
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خامًسا - ُأدلُِّل ِمَن النَّصِّ عىل أنَّ :

ُج . ُكلَّ ُكْرَبٍة ستنَفرهِ

هِ تعاىل . ْن عندهِ اللَّ َّ مهِ النَّفَع والضُّ

ـاعُة الَّتي َأْنَت فيـها . ُل َغْيٌب      َوَلَك السَّ ما َمَض فاَت َو امْلَُؤمَّ

سادًسا - آيت ِمَن النَّصِّ بدليٍل أنصُح بِه ُكلَّ :

ها بنًتا وليَس ذكًرا كام تتمنَّى . أمٍّ أصاَبا القلُق ؛ لكونهِ مولودهِ

ه . صاحبهِ حملٍّ جتاريٍّ أصاَبُه القلُق مهِن مناَفسةهِ آخَر بجوارهِ

ائرةهِ . ْن ركوبهِ الطَّ مسافٍر قلهٍِق ؛ خلوفهِههِ مهِ
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سابًعا - أَضُع عالمَة )  ( أو ) ˚ ( َعْن يمنِي العباراِت املناسبِة :

ها . ُق التَّامئَم والـَخرَز األزرَق عىل صدرهِ تْقلُق خشيَة العنيهِ واحلسدهِ ؛ فُتعلِّ

ْن ُكلِّ  ٍة ، َومهِ ْن ُكلِّ شيطاٍن وهامَّ ةهِ مهِ امَّ هِ التَّ يقلُق عىل ابنهِههِ وهَو ذاهٌب إىل املدرسةهِ ؛ فيعيُذُه بكلامتهِ اللَّ

ٍة . عنٍي المَّ

ام جسَمُه . ههِ ، ُثمَّ يمسُح بـههِ ذَتنْيهِ وينُفُث يف كفِّ ورهِ ؛ فيقرُأ املعوِّ يقلُق َخشيَة الرشُّ

َف هلا أسئلَة االختبارهِ . تقلُق خشيَة الفشلهِ يف االختبارهِ ؛ فتذهُب إىل قارئةهِ الكفِّ ؛ لتكشهِ

 ، امهلا ثالًثا ، وتنقلهُِب إىل اجلنبهِ اآلَخرهِ ُذ باللهِ ، وتتُفُل عن شهِ قهِ ما رأْتُه يف املنامهِ ؛ فتتعوَّ تقلُق خْشيَة حتقُّ

ُث أحًدا بام رَأْت . وال حتدِّ

ارهِ ، ويتفُل يف الوجههِ ،   ويطلُب ذبَح اخلهِرافهِ  ْن ينُفُث يف النَّ تقلُق خشيَة عدمهِ اإلنجابهِ ؛ فتذهُب ملهِ

هِ تعاىل . لغريهِ اللَّ
ثامًنا – ُأجيُب شفهّيا . 

اليَة :     مِلَْن أقوُل العباراِت التَّ

ا َرخاُء هتهِ دَّ ْن َبْعدهِ شهِ هَلا مهِ ٍة إهِال َسَيْأيت    ـدَّ ْن شهِ َومَا مهِ
ـههِ رهِضـا ٍط               َلَك يف َعواقهِبهـِ َفـَلــُربَّ َأْمـٍر ُمْسـخهِ

ُ - تعاىل- : ﴿  قاَل اللَّ
                                                                    ﴾ سورُة آلهِ عمراَن ، اآليُة ) 173( .

ْد علْيههِ تدرجيّيا . يُح قهِْف أماَمُه وتعوَّ َما يأتيَك منُه الرِّ
َنها شاًبا لذيًذا . إذا كاَن لديك ليمونٌة حامضٌة ، فاصنْع مهِ

هِ هِ ٍ

ُ - تعاىل- : ﴿ َُّ قاَل الُلَّ
ُ ، اآليُة ، اآليُة ) 173( . سورُة آلهِ عمراَن ﴾                                                                    

ً

َّ

ً
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ٌد مسـهَّ

اهِعرتى

جتـَزُع

1- بنَي يديَّ معاين كلمِة ) اِْحَتَسَب ( نقاًل َعِن املعجِم الوسيِط ، أبحُث فيها عن معنـى ) حمتسًبا بِه أجَرُه ( :

 : األمَر   فالٍن  و–عىل  به.  اكتفى   : بكذا  )اْحَتَسَب( 
التنـزيل  ويف  وَظنَّه،  به  َحسهِ  : ــَر  و-اأَلم  . أنكره 
ُب {, سورة الطالق  َتسهِ ْن َحْيُث ال حَيْ العزيز: } ويْرُزْقُه مهِ

آية )3( و- اعتدَّ به .

َتَسُب به : ال ُيْعَتدُّ    به .   وُيقال : فالٌن ال حُيْ
خره . و – بكذا َأْجًرا عند الل :  – اأَلجَر عىل الل : ادَّ

ًرا أجَره عند الل . خهِ فعله مدَّ

وفاتهِه  عىل  صرَبَ   : ولده  فالٌن  اْحَتسب   : وُيقال 
ًرا األجَر عىل صربه .  خهِ مدَّ

واْحَتسب ما عنَد ُفالن : اختربه . قال الشاعر : 
تـي  ْبَن مودَّ َتسهِ َتقوُل نساٌء حَيْ

ى        لهَِيْعَلْمَن ما ُأْخفهِي وَيْعَلْمَن ما ُأْبدهِ

يف إىل معانيها يف ُمعجِم الكتاِب املدريسِّ : اليَة يف مُجٍل مفيدٍة ِمْن إنشائي ، بعَد تعرُّ 2- أَضُع الكلامِت التَّ

املعنى املراد :

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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3- ُأجيُب عامَّ ييل :

ُة يف النَّصِّ ؟  ما اجلملُة املهِفتاحيَّ

ًة َوَردْت ؟ كْم مرَّ

ما مواقُع ورودهِها ؟ 

ما نوَع األسلوبهِ فيها ؟ 

ُ نوَع اأُلسلوِب فيام ييل :  4- ُأَعنيِّ

5- آيت ِمَن النَّصِّ بام ييل :

ٌة . مجلَتنْيهِ بيَنُهام َعالقٌة سببيَّ

ٌة . مجلَتنْيهِ بيَنُهام َعالقٌة شطيَّ

ٌة ) استفهاٌم وجواُبُه ، أْو نداٌء وجواُبُه ( . مجلَتنْيهِ بينُهام َعالقٌة جوابيَّ

" ُكْن َقصرَي اأَلَملهِ "

يا َمْن تسلَّط عىل عقلهِههِ تفكرٌي ُملهِحٌّ

؟ ُة يف النَّصِّ ما اجلملة املفتاحيَّ

ــــراتهِ ورودهـــا؟ كـْم  عـدُد مَّ

مـــــا مــواقــــــــُع ورودهِهــــــا؟

مــــا نـــوُع األسلـــوبهِ فيهـــا؟

﴾                                 ﴿                                 
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ُة بنَي ُكلِّ مُجلَتنْيِ ِمَّا ييل : ُة أِو اللفظيَّ 6- ما الَعالَقُة املعنويَّ

باَح . رهِ الصَّ رهِ امْلَساَء ، َوإهِذا َأْمَسْيَت َفال َتْنَتظهِ إهِذا َأْصَبْحَت َفال َتْنَتظهِ

ُة : الَعالَقُة املعنويَّ

ْز علْيههِ جهوَدَك ، ورتِّْب فيههِ أعامَلَك . ركِّ

ُة  : فظيَّ الَعالَقُة اللَّ

7- آيت ِمَن النَّصِّ بام ييل :

ُضٌّقَلٌق أَرٌق ذبوٌل

اليِة : أضداِد الكلامِت التَّ

اليِة : مفرِد اجلموِع التَّ

ة َمــَرَدٌةهواجُسموايلِعرَبأزمَّ

اليِة : مجوِع املفرداِت التَّ

فريضٌةتيمٌةنفٌس نعمٌةَطْرٌف

انقباٌض
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الغُداألمُس اليوُم
اليِة : ما يوافُق معاين الكلامِت التَّ

       

اليَتنْيِ : ورَتنْيِ التَّ 8-  ُأكمُل حتليَل الصُّ

ماُم َغَضبهِههِ «. ههِ وصربهِههِ ، واْنَفَلَت منُه زهِ لمهِ ْكَبُح حهِ َل عنَدُه مهِ » تعطَّ

ورُة األوىل
ُّ الص

ُه : املشبَّ

ُه بِه : املشبَّ

ربهِ واحلهِلمهِ َعْن أخطاءهِ اآلخريَن . ُف قدَرُتُه عن الصَّ  اإلنساُن حيَنام تتوقَّ

انيُة ورُة الثَّ
ُّ الص

ُه : املشبَّ

ُه بِه : املشبَّ

ُكها بههِ صاحُبها. ابَُّة اجلموُح الَّتي تنطلُق بعَد انفالتهِ احلبلهِ الَّذي ُيمسهِ الدَّ

انيِة بعَد األوىل وليَسْت قبَلها : ورِة الثَّ ُل سبَب جميِء الصُّ ُأعلِّ

اليِة أسامَء فاعلنَي ، وأضُعها يف الفراِغ املناسِب ، مَع ضبِطها ومعموهِلَا. . 9- أصوُغ ِمَن األفعاِل التَّ

ل َأْحَسَنَسَأَلاْستعاَنَشَكَرتوكَّ

َأ ............. املسلُم فرائَض العباداتهِ ؟
هِ تعاىل . ما .............  املسلُم غرَي اللَّ

ههِ . َ - تعاىل - عىل نهَِعمهِ املؤمُن .............  اللَّ
هِ تعاىل . يعمُل املسلُم .............  عىل اللَّ

ههِ . هِ - تعاىل - يف قضاءهِ حوائجهِ املسلُم .............  باللَّ
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ُ ما يلزُم مَع االستفادِة ِمَن النَّموذِج : ِة ، ُثمَّ أَضُعها يف الفراِغ املناسِب ، وُأغريِّ 10 - أدُمُج حرَف اجلرِّ َمَع ما االستفهاميَّ

            

..............   َهذا احلزُن عىل وفاةهِ قريبهِك ؟

ٌر مقسوٌم ؟! ..............   يقلُق املسلُم عىل رزقهِههِ وهَو يعلُم أنَّه مقدَّ

ههِ ؟ ْن نفسهِ ..............   يطرُد املسلُم القلَق مهِ

يلهِ ؟ ُر َطواَل اللَّ ..............   ُتفكِّ

11- أصوُغ َعىل ِغراِر النَّموذِج .

اَء َمَهَرٍة . هِ-تعاىل-بنَي أيدي أطبَّ ْب َنْفًسا ، فأنَت بعونهِ اللَّ ا ..............، طهِ أيُّ

ُتها اأُلمُّ ، .......................................... ، فاْبَنُتكهِ ........................................ أيُّ

) إىل + ما () يف + ما ( ) ب + ما () عن + ما () لِــ + ما (

عىل + ما       عالَم القلُق ، وأنت يف عنايةهِ خالهِقهَِك ؟! .َنموذٌج

َنموذٌج

ْب َنْفسًا ، فأْنَت يف عنايةهِ خالهِقهَِك .َنموذٌج ا اإلنساُن القلهُِق ، طهِ أيُّ

مَّ تاُف وتقلُق ؟ مهِ
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ِة تِك النَّفِسيَّ معلوماٌت لِصحَّ

اتِـيِّ للَقَلِق :       وسائُل العالِج النَّفِسِّ الذَّ

دٌة ، وتسبِّب َلك القلَق . ا مهدِّ 1- حتصيُل معلوماٍت دقيقٍة َعنهِ املواقفهِ الَّتي تعتقُد أنَّ

لبيِّ للمشاعرهِ الَّتي حيمُلها اآلخروَن عْنك . ُب التَّفسريهِ السَّ 2- جتنُّ

ةهِ  لبيَّ والسَّ  ، واحلبِّ  كاإلعجابهِ  ةهِ  اإلجيابيَّ بجوانبهِها  االنفعاالتهِ  عنهِ  التَّعبريهِ  عىل  التَّدريُب   -3

ٍة مالئمٍة . ومهِ ، وذلَك بتهِلقائيَّ فضهِ واللَّ كالرَّ

جٍة يف جوٍّ مريٍح . 4- االسرتخاُء العضيلُّ بطريقٍة متدرِّ

5- احلواُر العاقهُِل املنطقيُّ مَع النَّفسهِ عىل نحوهِ  :

ْن أشياَء سيِّئٍة  نَد التَّفكريهِ فيام قْد حيُدُث مهِ ُك النَّْفَس عهِ - إقناعهِ النَّفسهِ بأنَّ اخلوَف واهللَع الَّذي يتملَّ

َن األشياءهِ الَّتي ستحدُث فهِعاًل . أسوُأ بكثرٍي مهِ

- إقناُع النَّفسهِ بُكلِّ الوسائلهِ املمكنةهِ بأنَّ القَلَق الَّذي ُيثرُي املخاوَف اآلَن سينتهي حتاًم .

لهِ بعضهِ  ْن تقبُّ راتهِ املرتبطةهِ بالقلقهِ أمٌر صعٌب ، فال ُبدَّ مهِ َن التَّوتُّ َص متاًما مهِ - إقناُع النَّفسهِ بأنَّ التَّخلُّ

ًتا . رهِ مؤقَّ جوانبهِ التَّوتُّ
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1- ِمْن ِخالل فهِم النَّصِّ أكتُب كلمًة لصحيفِة املدرسِة بعُنواِن )ال أقوُل بْل أقوُل( عىل نحو:

اليِة : عاِء املستحبِّ يف األحواِل التَّ 2- أجيُء بالدُّ

َق  ُة مصائهَِب ، رُسهِ ال أقوُل : َنَزَلْت يب عدَّ
اَرُتنا و… و … َمْت َسيَّ ُلنا ، وُصدهِ منـزهِ

نعمةهِ  عىل   - تعاىل   -  َ اللَّ ُد  َأْحَ  : أقوُل  َبْل 
اإلسالمهِ ونعمةهِ برصي وسمعي ونعمةهِ …

. ٍ القلقهِ عنَد اختيارهِ أمٍر معنيَّ

عنَد اإلصابةهِ باهلمِّ واْلـُحْزنهِ والقلقهِ .

النَّشاُط املصاحُب



67

ِة ودرجِة َقَلقي. 3- ُأعبُِّئ بنوَد هذا املقياِس أَلكشَف َعْن حالتي النَّفسيَّ

أبًدا )صفر( أحياًنا )1(  دائاًم )2( العبـــــــــــــــــــارُة م
. أرى أحالًما مزعجًة يف النَّومهِ - 1

كيَز عىل شٍء أقوُم بهِههِ . ال أستطيُع الرتَّ - 2

أخشى أْن أقوَم بعملهِ أشياَء ثمَّ أندُم علْيها .  - 3

ُس . أجُد صعوبًة عندَما أتنفَّ - 4

أخاُف مْن أيِّ شٍء حيُدُث يل وَلو كاَن بسيًطا .  - 5

اَي ُتصبحانهِ رْطبَتنْيهِ وخيرُج العرُق مْنُهام . كفَّ - 6

ْن أعامٍل . ال أشعُر بفائدةهِ ما أقوُم بههِ مهِ - 7

َن األفكارهِ املزعجةهِ . تنتابني كثرٌي مهِ - 8

أشعُر أننَّي أحتاُج أشياَء كثريًة يف حيايت . - 9

بُب تافًها . ُر بسعٍة حتَّى وَلْو كان السَّ 10 - أخاُف وأتوتَّ

ـد َعـنـُه . ْن وجودهِ مشكلٍة يف املنـزلهِ عنَدما َأبَتـعهِ أشعُر باخلوفهِ مهِ - 11

12 - ُأصاُب بالقلقهِ إذا شعرُت بعدمهِ قدريت عىل إنجازهِ العملهِ الَّذي أقوُم بهِههِ .

سُّ بأنَّ أعضاَء جسمي تـهتزُّ وترجتُف . أحهِ - 13

سُّ باالضطرابهِ عندما أتنافُس مَع اآلخريَن . أحهِ - 14

مٍّ . ٍة عنَدما أقوُم بعمٍل ُمههِ سُّ بعصبيَّ أحهِ - 15

ُث َمَع اآلخريَن . أرَتبهُِك حينام َأحتدَّ - 16

17 - عنَد مشاهدةهِ أي اهِزدحاٍم أشعُر بأنَّ خطًرا قْد َوَقَع .

املجمـــــــــوع

رجُة الَّتي حصْلُت علْيها من 20 – 40 ، وقلٍق أحياًنا إذا كانتهِ  ينطبهُِق عيلَّ وصُف َقلهٍِق إذا كانتهِ الدَّ
رجُة الَّتي حصْلُت علْيها من 10 – 19 . الدَّ
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بنَي أتذّكُر أنَّ أساليبهِههِ   عهِ  وتنوُّ عباراتهِههِ  قهِرَصهِ  َمَع   ، والوضوحهِ  ةهِ  قَّ بالدِّ ُم  تتَّسهِ احلوارهِ  لغَة 

اإلقناعهِ  بـهدفهِ  واملنطقهِ  ةهِ  اْلـُحجَّ عىل  معتمًدا   ، والَقَسمهِ ُجبهِ  والتعَّ  ، االستفهامهِ
والتَّأثريهِ.

احِلـــواُر

. َف موعُد االختبارهِ واعرَتاين خوٌف وقلٌق شديدانهِ َأزهِ
. ةهِ والربهانهِ ها وُأقنهُِعها باحلجَّ ْن َرْوعهِ ئ مهِ ُُأجري حواًرا مع نفيس ُأهدِّ

*التَّعبرُي الكتايبُّ

 * لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم.
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ـُة اْلـَمــقـامـُة اْلـَمـــضـرييَّ

رُس الدَّ
اخلامُس

شاٍم قاَل :  َثنا عيسى ْبُن ههِ حدَّ
كنُت بالبرصةهِ ، وَمعي أبو الفتحهِ اإلسكندريُّ ، رجُل الفصاحةهِ يْدعوها فتجيُبه ، والبالغةهِ يأمُرها فتطيُعه. 
الَمةهِ . فلامَّ أخَذْت  ُن بالسَّ َمْت إلْينا َمضريٌة ، ترتجَرُج   يف الَغضارةهِ ، وُتْؤذهِ ارهِ ، فُقدِّ جَّ وحْضنا مًعا دعوَة بعضهِ التُّ
َن القلوبهِ أوطاَنا ، قاَم ُأبو الفتحهِ يمُقُتها وآكَلها ، ويثُلُبها وطابهَِخها . فسأْلناُه  َعْن  َن اْلـُخوانهِ مكاَنا ، َومهِ مهِ
ا ، مَلْ آَمنهِ امْلَْقَت ، وإضاعَة الوقتهِ . ُقلنا :  ْثُتُكْم بهِ ْن ُمصيبتي فيها .وَلْو حدَّ تي مَعها أطوُل مهِ ها . فقاَل : قصَّ أمرهِ

هاتهِ .
، إىل  قيمهِ َمني ُمالزمَة الغريمهِ ، والكلبهِ ألصحابهِ الرَّ قاَل : دعاين بعُض التُّجارهِ إىل َمضريٍة وَأَنا بَبغداَد . وَلزهِ
ها ، ويقوُل:  قهِها يف طبخهِ ريقهِ ُيثني َعىل َحْذقهِ زوجتهِههِ يف َصنَعتهِها ، وتَأنُّ أْن أجْبُتُه إلْيها . وُقْمنا فجعَل طوَل الطَّ
 . ورهِ نُّ َن الُقدورهِ إىل التَّ ورهِ إىل القدورهِ ، ومهِ نُّ َن التَّ ورهِ ، مهِ ها ، وهَي  تدوُر يف الدُّ ياموالَي، لْو رأيَتها واخلهِْرَقُة يف وَسطهِ

تهِه. عني بصفاتهِ زوجتهِههِ حتَّى انتهْينا إىل حَمهِلَّ اَر ، وتدقُّ بيدْيا اإلبزاَر ، وصدَّ تنُفُث بهِفيها النَّ
 . ارهِ ، وإنَّام املرُء باجلارهِ جَّ َة ، هَي أشُف حمالِّ بغداَد ، ال يسكُنها غرُي التُّ لَّ ُثمَّ قال : يا موالَي ، َترى هذههِ اْلـَمحهِ

ا . ْن دائهِرهتهِ قطةهِ مهِ ا ، والنُّ ْن قهِالَدهتهِ َطةهِ مهِ وداري يف السِّ
ْن أيَن  ْن َكْم ؟ ُقْل : َومهِ َذُه مهِ ارهِ يف َصنعةهِ هذا الباب ، اتَّ ههِ قاَل : اْنُظْر إىل َحْذقهِ النجَّ وَلـامَّ انتهْينا إىل بابهِ دارهِ

ْلَقُة تراها،  َر َطنَّ . وهذههِ احْلَ ك أنَّ ، وإهِذا  ُنقهِ ٌن . إذا ُحرِّ ْن قطعٍة واحدٍة ، ال مأروٌض وال َعفهِ أعلُم؟ ُهَو ساٌج مهِ
ٍة . يَّ رائفيِّ ، بثالثةهِ دنانرَي َمْعزهِ مراَن الطَّ رائفهِ من عهِ اشرتيُتها يف سوقهِ الطَّ

ْلُتها ؟  َسْلني كيَف حصَّ  . يا جداُر  َبَك  ياداُر ، وال خرَّ  ُ اللَّ َركهِ  : عمَّ فقاَل   ، هليَز  الدِّ الباَب ودخْلنا  ثمَّ قرَع 

 ، ْن حيلٍة اْحَتْلُتها ، حتَّى َعَقْدهُتا ؟ كانْت جلاٍر يل ، فَعَمْدُت إىل  أثواٍب ال تكسُد جتارهُتا ، فحمْلُتها إلْيههِ َوكْم مهِ
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ًة . وسْألُتُه أْن جيعــَل داَرُه  َة عطيَّ يَّ ًة ، واْلـُمْفلهُِس هَو الَّذي حيَسُب النَّسهِ يَّ ُه أْن يشرتَيا َنسهِ ـُ وعرْضُتها علْيههِ، وساوْمت

ها ، حتَّى حَصَلْت يل بـَجدٍّ صاعٍد،  ْجُتُه باملعامالتهِ إىل بيعهِ ، ووثيقـًة يف يديَّ ، ففعَل . ُثمَّ درَّ مرهونــًة لــديَّ

وبْخٍت مساعٍد، وُربَّ ساٍع لقاعٍد .

ْن ُدورهِ آلهِ الُفراتهِ ، وقَت املصادراتهِ . َج مهِ وانُظْر إىل هذا احْلَصريهِ ، اشرتْيُته يف املناداةهِ ، وقْد ُأخرهِ

ُ أكرُب ، ُربَّام  ْسُت واملاُء . فقلُت عندئٍذ : اللَّ هرَيةهِ . ياغالُم : الطَّ ونعوُد إىل حديثهِ امْلَضريةهِ ، فقْد حاَن وقُت الظَّ

َقُرَب الفرُج ، وَسُهَل املخَرُج .

 . هبهِ َن الذَّ َهبهِ ، أْو قطعٌة مهِ ُه َجْذَوُة     اللَّ َبههِ ، كأنَّ َبُه التَّاجُر وقاَل : ُاْنُظْر إهِىل َهذا الشَّ ْستهِ ، فقلَّ وأتى الغالُم بالطَّ

لهِ  اعةهِ . َأْرسهِ َخْرُتُه هلذههِ السَّ هِ عاَم املجاعةهِ ، وادَّ قْد َعَرَف ُدوَر امللوكهِ وداَرها . َسْلني متى اشرَتيُتُه ؟ اشرتيُتُه واللَّ

، وصاٍف كقضيبهِ  ْورهِ  نَّ السِّ أزرَق كعنيهِ   ، ما أصفاُه  املاَء  هِ ترى هذا  باللَّ  . عامهِ  الطَّ فقْد حاَن وقُت  ياغالُم،  املاَء 

َل بعَد الَبياتهِ .  َن الُفراتهِ ، واْسُتْعمهِ َي مهِ ، ُاْسُتقهِ ْورهِ البهِلَّ

 ، َ اْلـُخواُن ، فقَلَبُه التَّاجُر عىل املكانهِ ماُن ، والطعاَم فَقْد كُثَر الكالُم . وُأْحضهِ واَن فقد طاَل الزَّ ياغالُم ، اخْلُ

 ، َوزنهِههِ  ةهِ  فَّ ، َوخهِ َمْتنهِههِ  ، واْنُظْر إىل َعْرضهِ  اْلـُخـواَن  هِ هذا  باللَّ ْل  تأمَّ  : بالَبنانهِ ، وعَجَمُه باألسنانهِ . وقاَل  ونَقَرُه 

عاَم ، لكنَّ اْلـُخواَن  ْكُل ، فمتى اأَلْكُل . فقاَل: يا غالُم ، الطَّ ههِ، وُحْسنهِ َشْكلهِههِ . فقلُت: هذا الشَّ وصالَبةهِ ُعودهِ

ْنُه … قوائهُِمُه مهِ

قيُق ومدُحُه ، واخلمرُي  اُز وصفاُتُه ، والدَّ قاَل أبو الفتحهِ : فجاَشْت نفيس ، وُقْلُت : قْد بقَي اخلبُز وآالُتُه ، واخلبَّ

َد َمَرُقها ؟ وَهَذا  وشُحُه . وبقَيتهِ امْلَضريُة ، كيَف اْشرُتهَِي َلـْحُمَها ؟ وُويفِّ  شْحُمها ؟ وكيَف ُأجيَد طبُخها ؟ وُعقهِ

َخْطٌب َيُطمُّ ، وأمٌر ال يتهِمُّ .



71

هابهِ ، وجعلُت  فُقْمُت ، فقاَل : أيَن تريُد ؟ قلُت : حاجًة أقضيها . وخرجُت نحَو البابهِ ، وأرسْعُت يف الذَّ

بياُن حينئٍذ أنَّ امْلَضريَة لَقٌب يل . َفصاحوا صياَحُه ، فرَمْيُت  أعدو، وُهَو يصيُح : يا أبا الَفْتحهِ ، امْلَضريَة . وظنَّ الصِّ

، فأقْمُت  ُت إىل احلبسهِ ْ امَمتهِههِ ، فغاَص يف هاَمتهِههِ وُحرشهِ َي  رُجٌل احلجَر بعهِ جرهِ ، فَلقهِ ْن َفْرطهِ الضَّ أحَدُهْم بحجٍر ، مهِ

ٌ ؟ عاَمنْيهِ يف ذلَك النَّْحسهِ ، فنَذْرُت أْن ال آُكَل َمضريًة ما عْشُت . فهْل أنا يا هَلمذاَن ظاملهِ

قاَل عيسى ْبُن هشاٍم : فَقبهِْلنا ُعذَرُه ، وَنَذْرنا َنْذَرُه .

املقامـــُة وكاِتـُبــها

ئٍة وثامنيٍة  ذاَن ، سنَة ثالثهِ مهِ مانهِ . ُولهِد يف مَهَ ُب ببديعهِ الزَّ َسنْيهِ ، امللقَّ َهو َأبو الفْضلهِ ، أحُد ْبُن احْلُ

وتسعنَي  وثامنيٍة  ئٍة  مهِ ثالثهِ  سنَة  هراَة  مدينةهِ  يف  َوماَت  ُخراساَن،  يف  واستقرَّ   ، للهجرةهِ  ومخسنَي 

ةهِ  فَّ ْرفهِ وخهِ يههِ آيًة يف الظَّ ْم. وكاَن يف رأيهِ  معاصهِ ههِ عىل اختالفهِ مذاهبهِههِ للهجرةهِ . خالَط علامَء عرصهِ

َرًة . كاَن شاعًرا    وناثًرا وكاتَب َمقاَمٍة . ًة وحافهِظًة نادهِ َب ذاكرًة قويَّ وحهِ . ُوههِ الرُّ

ا ُتذَكُر  يف جَملهٍِس واحٍد  َيْت احلكايُة َمقامًة ؛ ألنَّ وامْلَقاماُت مجُع َمقامٍة ، وهَي اْسٌم للمجلسهِ ، وُسمِّ

ئةهِ َمقامٍة. وهَي جمموعُة حكاياٍت ونوادَر قصريٍة،  ها. وقدهِ اخرَتَعها اهلمذاينُّ ، وكتَب أربَع مهِ لسامعهِ

ال  وموضوُعها   . اإلسكندريِّ الفتحهِ  أيب  والبطلهِ  هشاٍم  ْبنهِ  عيسى  اويةهِ  الرَّ بنَي  احلهِواُر  فيها  يدوُر 

اًذا يـخُلُب اجلامهرَي  يكوُن واحًدا ، فقْد يكوُن الُكْدَيَة )االستجداَء( ؛ نرى  فيها البطَل أديًبا شحَّ
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موضوُعها  يكوُن  وأحياًنا   ، النَّاسهِ  جيوبهِ  ْن  مهِ راهمهِ  الدَّ استخراجهِ  عىل  بهِههِ  وحيتاُل   ، العْذبهِ ببيانهِههِ 

ةهِ  وحهِ الُفكاهيَّ الوعُظ أوهِ النَّقُد أوهِ املدُح أْو تصويُر النَّاسهِ واحلياةهِ يف َبغداَد . وأسلوُبا يعتمُد عىل الرُّ

ْعرهِ واأَلْمثالهِ  َن الشِّ ُن كثرًيا مهِ ا ، كام تتضمَّ ، واجلهِناسهِ غالًبا ، مَع  قهِرَصهِ  اْلـُجَملهِ وتواُزنهِ ْجعهِ ، والسَّ

َئةهِ الكتابَة واإلنشاَء . . وَهَدُفها تعليُم النَّاشهِ ةهِ واآلياتهِ الُقرآنهِيَّ

اليَة َعْن يمنِي الِفَقِر الَّتي ُتثُِّلها : َة التَّ 1- أضُع العناويَن اجلانبيَّ

يَن عنَد التَّاجرهِ . ةهِ للمدُعوِّ َن امْلَضريةهِ املقدمَّ موقُف أيب الفتحهِ مهِ

َن امْلَضريةهِ . أسباُب موقفهِ أيب الفتحهِ مهِ

تهِههِ . ْن قصَّ موقُف احلضورهِ مهِ

اليَة : َة التَّ 2- ُأكمُل الفكرَة اجلزئيَّ

ْن :      وصُف التَّاجرهِ الَبغداديِّ ما لَدْيههِ مهِ

   زوَجٍة ، .................................. ، ................................... ، ................................. ، ................................. ، .................................،  

................................... ، ..................................

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

القراءُة واألداُء
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3- َأْقَرُأ ِمْن قولِِه : » ... فجاَشْت نفس « إىل آِخِر الِفْقَرِة قراءًة صامتًة ، ُثمَّ أضُع ُعنواًنا جانبيا هَلا :
 

ي َدْوَر التَّاجِر الَبغداديِّ مَع أيب الفتِح اإلسكندريِّ . 4- ُأمثُِّل وتلميٍذ/ٍة يف صفِّ

اَد نطًقا سلياًم .  اَء و الضَّ اليَة ، وأْنطُق الظَّ 5- َأْقَرُأ الكلامِت التَّ

اًل - بعَد قراءِة النَّصِّ ، ُأجيُب عامَّ ييل : أوَّ

َ ؟ 1- أيَن اجتمَع عيسى ْبُن هشاٍم بأيب الفتحهِ اإلسكندريِّ يف هذههِ امْلَقاَمةهِ ؟ وملهِ

َن امْلَضريةهِ ؟ 2- ما موقُف أيب الفتحهِ مهِ

الفتحهِ اإلسكندريِّ ؟  اْلَمضيرةهِ إىل أيب  بتقديمهِ  ههِ  تنفيذهِ وعدهِ ْن  مهِ الَبغداديُّ  ُر  التَّاجهِ َب  تـهرَّ 3- كيَف 

ُب ؟ وعالَم يدلُّ هذا التَّهرُّ

؟  4- ما وصُف منازلهِ َبغداَد يف عرصهِ الكاتبهِ

ناامْلَضريُة َحَضْ عرْضُتهاالَغَضارةإَضاعة

ُاْنُظر هريُة ظاملالظَّ

الَفْهُم والتَّحليُل
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حيحِة : ثانًيا - أضُع عالمَة )  ( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

امْلَضريُة هَي :  

طعاٌم ُيطبُخ .      يفهِ .    ْن فواكههِ الصَّ فاكهٌة مهِ

ٌن . مرشوٌب ساخهِ

سَت : ْسُت ُدوَر امللوكهِ وداَرها . عبارٌة تدلُّ عىل أنَّ الطَّ قْد َعَرَف الطَّ

ههِ .           قديٌم .  ْن كثرةهِ استخدامهِ غمهِ مهِ نعهِ عىل الرُّ ُد الصُّ َجيِّ

 . َن االستخدامهِ متهالٌك مهِ

الَمةهِ تعني : ُن بالسَّ امْلَضريُة  ُتؤذهِ

ههِ . ْن َمرضهِ فاَء َمْن يتناوهُلا مهِ شهِ ا .    يوفهِ بعَد تناوهلهِ خروَج الضُّ

ْن يتناوهُلا بأيِّ أمَلٍ . عدَم إصابةهِ مهِ

ْن طريقهِ : ُر الَبغداديُّ داَرُه مهِ اهِمتَلَك التَّاجهِ

بها . ْن صاحهِ شائهِها بعَد رهنهِها مهِ شائهِها يف املزادهِ العلنيِّ .    

ه . إرثهِههِ َعْن والدهِ

ُحبهَِس أبو الفتحهِ اإلسكندريُّ عاَمنْيهِ بسببهِ :

َر الَبغداديَّ لهَِعدمهِ وفائهِههِ بتقديمهِ امْلَضريةهِ . ضبهِههِ التَّاجهِ ليها .    ههِ امْلَضريَة وآكهِ شتمهِ

ْن دارهِ التَّاجرهِ . ههِ مهِ جالهِ بحجٍر حنَي خروجهِ رميههِ أحَد الرِّ
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يفهِ . تكريُم الضَّ

تقديُرُه املعروَف .

ءهِ . ُة بالشَّ امَّ املعرفُة التَّ

الُبخُل .

الثَّرثرُة .

بأ

ٌة تنُقُل مظاِهَر احلياِة يف العِص العبَّايسِّ . ثالًثا - امْلَقامُة وثيقٌة تأرخييَّ

آيت ِمَن اْلـَمـَقـاَمـِة بام ييل :

..............................  : األســواقهِ  ألحــدهِ  ــٍم  اهِس

..............................  : الُعُمالتهِ  أنــواعهِ  ْن  مهِ نوٍع 

ةهِ : .............................. ْن مظاهرهِ احلالةهِ االقتصاديَّ مظهٍر مهِ

..............................  : البيعهِ  طرائقهِ  ْن  مهِ طريقٍة 

..............................  : املهَِهنهِ  ــواعهِ  أن ــْن  مهِ نــوٍع 

..............................  : يفهِ  الضِّ إكرامهِ  ْن عاداتهِ  مهِ عادٍة 

َفِة الَّتي ُتستنتُج مْنُه يف قائمِة ) ب ( : رابًعا - أِصُل بنَي موِقِف التَّاجِر الَبغداديِّ يف قائمِة ) أ ( والصِّ

َء . ههِ الشَّ ُة وْصفهِ قَّ دهِ

َء . توايل أوصافهِههِ الشَّ

ههِ . ثناُؤُه عىل زوجهِ

ههِ . ْسَت النَّفيَس لضيفهِ تقديُمُه الطَّ

اَر الَّتي يْسُكُنها . طريقُة حتصيلهِههِ الدَّ

االحتياُل .
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خامًسا - ُأكمُل ما ييل :

ْن صفاتهِ أيب الفتحهِ اإلسكندريِّ يف هذههِ امْلََقامةهِ : مهِ

الفصاحُة 

ةهِ املستخدَمةهِ لألكلهِ يف العرصهِ العبايسِّ  : َن األدواتهِ املنـزليَّ مهِ

واُن  اخْلُ

وانهِ اجليِّدهِ : ْن صفاتهِ اخْلُ مهِ

ههِ . صالبُة عودهِ

بهِ : الحهِ للرشُّ ْن صفاتهِ املاءهِ الصَّ مهِ

فاُء . الصَّ

ْن  : ُن امْلَضريُة مهِ تتكوَّ

حلٍم

سادًسا - آيت ِمَن النَّصِّ بام يدلُّ عىل :

قوَد ُتَسكُّ يف عهدهِ ُكلِّ خليفٍة ، وُتْنَسُب إليههِ . أنَّ النُّ

هِ التَّاجرهِ الَبغداديِّ ُفَرَص ضعفهِ اآلخريَن . حتنيُّ
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ُق غُة والتذوُّ اللُّ

ً

  نظافةهِ زوجهِ التَّاجرهِ الَبغداديِّ .

   غسلهِ األيدي قبَل األكلهِ .

ْم .    مصادرةهِ أموالهِ النَّاسهِ املحكومهِ عليههِ

اليِة : فاِت التَّ سابًعا – ُأجيُب شفهّيا عْن رأيي يف التَّصُّ
اُه . ههِ أكَل امْلَضريةهِ ، وحماكاةهِ أصحابهِههِ إيَّ 1- حتريمهِ أيب الفتحهِ اإلسكندريِّ عىل نفسهِ

2- تأخريهِ إطعامهِ التَّاجرهِ الَبغداديِّ ضيَفُه أبا الفتحهِ اإلسكندريَّ .
ى عنَدُه . ههِ الغنيِّ الَّذي أفلَس ؛ لالستيالءهِ عىل ما تبقَّ 3- اهِنتهازهِ التَّاجرهِ الَبْغداديِّ فرصَة حاجةهِ جارهِ

حيِح : 1- أَضُع عالَمة )  ( َعْن يـمـنِي املعنى الصَّ

» ترَتْجَرُج يف الَغضاَرةهِ «. الَغضارُة  هَي :

النَّضارُة .      الَقصَعُة .         اخلهِْصُب والنِّْعمُة .
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ٌة  تعني : يَّ ًة « .  َنسهِ َـّ ــي » أْن يشرتَيا َنـسهِ

ُل . ا .              بيَع النَّسيئةهِ ، وهَو املؤجَّ ا حلقارهتهِ ينساها .      ال ُيعَتدُّ بهِ

واُن هو : َن اْلـُخوانهِ مكاَنا « . اخْلُ » فلامَّ أخَذْت مهِ

اُب . عاُم والرشَّ عامهِ .        املائدُة علْيها الطَّ ما ُيْؤَكُل عليههِ قبَل وضعهِ الطَّ

صدُر املجلسهِ .

بُه ُهَو:  بههِ « . الشَّ سَت وقاَل : اْنُظر إىل هذا الشَّ َب التَّاجُر الطَّ » قلَّ

هُب املهِثُل .      النُّحاُس األصفُر .         الذَّ

2- ُأجيُب ِمْن ِخالِل املعلوماِت املْعطاِة :

ْن دائهِرتـها « . قَطةهِ مهِ ا ، ويف النُّ ْن قهِالَدهتهِ َطةهِ مهِ » داري يف السِّ

َطةهِ ؟  ها . فام معنى السِّ ائرةهِ يف َوَسطهِ تقُع نقطُة الدَّ

ٌن « . ْن قطعٍة واحدٍة ، ال مأروٌض وال َعفهِ » هَو ساٌج مهِ

ُن : الَّذي أصاَبْتُه رطوبٌة . املأروُض ُهَو : الَّذي أكَلْتُه األَرَضُة ) دوَدٌة صغريٌة ( ، والَعفهِ
اُج الَّذي ُصنهَِع منُه الباُب ؟ فام السَّ

» نقَرُه بالَبنانهِ ، وَعَجَمُه باألسنانهِ « .

َتُه بأسنانهِههِ ؟ ههِ . فام معنى َعَجَمُه كْي خيترَب قوَّ أْي َضَبُه بأطرافهِ أصابعهِ
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» يمُقُتها وآكَلها ، ويثُلُبها وطابـَخها « .

بنَي يمُقُتها و يثُلُبَها َعالقُة ترادٍف . فام معنى يثُلُبها ؟

اليِة ِمْن ُمعجِم الكتاِب املدريسِّ : 3- آيت بمعاين الكلامِت التَّ

   

ْطَب بجملٍة ُأخرى . 4- ) َخْطٌب يُطمُّ ( أْي َيْعُظُم وَيْشَتدُّ . أِصُف اخْلَ

5- أمأُل الفراَغ يف اجلدوِل التَّايل :

............... ْور بهِلَّ ............... ْور نَّ سهِ ............... ور تنُّ املفرُد

ُخروق ............... ُدور ............... ُقدور ............... اجلمُع

6- أعوُد إىل معجِم لساِن العرِب ، وأجيُء بثالثِة أفعاٍل عىل ِغراِر الفعَلنْيِ املكتوَبنْيِ  بلوٍن خمتلٍف ، ثمَّ 
ٍل ِمْن إنشائي بحيُث تقُع يف أواخِرها . أستخدُمها يف مُجَ

َر َطنَّ . َك أنَّ ، وإذا ُنقهِ إذا ُحرِّ

َمـْتـُنـُه

جاَشْت 

نَّْوُر السِّ
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اليِة : 7-أستخرُج ِمَن النَّصِّ مثااًل واحًدا عىل األساليِب التَّ

8- ُأكمُل ما ييل :

مهِْن خصائصهِ مقاماتهِ اهْلمذانـيِّ .

اوي ...................... والبطُل  ...................... . إقامُة احلوارهِ فيها بنَي الرَّ  

ا بنَي .................. ، .................. ، .................. ، .................. . د موضوعاهتهِ تعدُّ  

اعتامُد أسلوبا عىل ......................  ، ......................  ، ......................  .  

تضميُنها الكثرَي مهِن ...................... ، ......................  ، ......................  .  

َن املقامةهِ بام ييل : 9- آيت مهِ

ْجُع ُهَو انتهاُء اجلملهِ املتجاورةهِ بحرٍف واحٍد (  سجٍع ) السَّ
ام :  بنَي مجلَتنْيهِ متساويَتنْيهِ يف عددهِ كلامهتهِ

ٍل :  بنَي ثالثهِ مُجَ

أسلوب يدلُّ عىل التَّكثريهِ .

أسلوبهِ استفهاٍم .

أسلوبهِ ُدعاٍء .

أسلوبهِ نداٍء .

ٍب . أسلوبهِ تعجُّ

ٍ
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ام (   ها مَع اختالفهِ َمـْعـَنـَيـْيـههِ جناٍس ) اجْلهِناُس : وهو تشابُه الكلمَتنْيهِ يف مجيع احلروفهِ أو بعضهِ

 : أحُرٍف  َسةهِ  مَخْ يف  متشابـهَتنْيهِ  كلمَتنْيهِ  بنَي 

ْن أربعٍة :  بنَي كلمَتنْي متشابـهَتنْي يف ثالثةهِ أحُرٍف مهِ

ْن ثالثةهِ أحُرٍف :  بنَي كلمَتنْي متشابـهَتنْي يف حرَفنْيهِ مهِ

مثٍل ُيَضُب فيَمْن يُكدُّ ويناُل غرُيُه ثمرَة تعبهِههِ :

ْن مكانةهِ جريانهِههِ : مثٍل ُيَضُب يف أنَّ مكانَة اإلنسانهِ مهِ

 : َن القرآنهِ الكريمهِ اقتباٍس مهِ

 : رهِ الفكاهةهِ واإلضحاكهِ ْن مظاههِ مظهٍر مهِ
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،وأضبُِط معموَلُه َعىل ِغراِر النَّموذِج : َمَل باسِم مفعوٍل ِمَن الفعِل الثُّالثيِّ 10- 3  ُأكمُل اجْلُ

 

اليِة مَع االستفادِة ِمَن النَّموذِج  : أجيُء باملضارِع واسِم املفعوِل ِمَن األفعاِل التَّ

11- أِصُل بنَي ُكلِّ َوْحدَتنْيِ فيام ييل :

َنموذٌج

ارهِ . ُنفَخ يف النَّ

وانهِ . ُنظَر إىل اخْلُ

َض الباُب . ُأرهِ

اُر . َنتهِ الدَّ ُرههِ

اُر ............... فيها. النَّ

. واُن  ............... إليههِ اخْلُ

الباُب ...............

ُر َمرهونٌة داُرُه . التَّاجهِ

ُاْشرُتَِي ِخَر ُادُّ َرْت ُعمِّ َمْت ُقدِّ ُنوِدَي عليِه ُصـوِدَر 

ُيصاَدُر

ُمصاَدٌر

إٍذعنَد ماأيَن=+ +=

إٍذحنَي ماحنَي=+ +=

إٍذساعَة ماحيُث=+ +=

إٍذيوَم +=

إٍذليلَة +=
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اًل . ههِ أمًرا حُملَّ ُ - عزَّ وجلَّ - رسوَلَه الكريَم « يف سورةهِ التَّحريمهِ عىل حتريمهِ عاتَب اللَّ

َنْت  ُ سَبَب هذا التَّحريمهِ ، وأكُتُب اآلياتهِ الَّتي تضمَّ حيحةهِ ، وُأبنيِّ أعوُد إىل أحدهِ ُكتبهِ التَّفسريهِ الصَّ
ألفاَظ العتابهِ فقْط .

النَّشاُط املصاحُب
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ًّ

نِة . أستعنُي بأَحِد املعاجِم يف استيضاِح َمعاين املفردات امللوَّ
َة الَّتي مَلْ تتوافْر يف امْلَقامِة  ئيسَة لبطِلها ، واخلاصيَّ فَة الرَّ ُح الصِّ اليَة للهمذاينِّ ، وُأوضِّ أقرُأ امْلَقامَة التَّ

ابِقِة. السَّ

ُة اسانيَّ امْلََقامُة السَّ
شاٍم قاَل : ثنا عيسى ْبُن ههِ حدَّ

ْتني دمشَق بعُض َأسفاري ، فبْينا َأنا يوًما َعىل باب داري ، إْذ طلَع عيلَّ مْن بني ساساَن َكتهِيبٌة قْد  أحلَّ
ْم زعيٌم  وا ُرُؤوسهم، وَطَلْوا بامْلََغَرةهِ ُلبوَسُهْم ، وتأبََّط ُكلُّ واحٍد منُهْم حجًرا يدقُّ بههِ صدَرُه ، وفيههِ لفُّ

لـُهْم يقوُل وُهْم ُيراسلوَنُه ، ويدعو وجُياوبوَنُه ، فلامَّ رآين قاَل :

نظيفا ــا  ُخــواًن  يعلو 

َثقيفا َخــال  ــــُد   ُأري

خروفا َسْخاًل  ــُد   ُأري

نظيفا ـــاًء  إن  يغشى 

ونصيفا ـــًة  ـــبَّ  وُج

الكنيفا أزوُر   بـها 

ولهِيفا سطاًل   ُأريـــُد 

ُمضيفا ــَت  وأن  لكُم 
يفا أحهِ َأْن  ْد  ُأرهِ َومَلْ 

رغيًفا منَك   ُأريُد 

غريًضا حلاًم   ُأريُد 

رضيًعا َجْدًيا   ُأريُد 

بثلٍج ــاًء  م  ُأريـــُد 

قميًصا ْنَك  مهِ  ُأريُد 

كثيفا نعاًل  ــُد   ُأري

ْشًطا وموًسى  ُأريُد مهِ

ضيًفا أَنا  حبَّذا   يا 

ْنَك بـهذا يُت مهِ  رضهِ
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كاتُبُه أتذّكُر أنَّ فيههِ   ُر  وُيَقرِّ  ، األشخاصهِ  بنَي  االتِّصالهِ  وسائلهِ  ْن  مهِ وسيلٌة   : ُهَو  التَّقريَر 
ُف فيههِ عماًل أْو حدًثا َوَقَع لُه أْو لغريهِههِ، أْو   برامَج،  ٍ يصهِ ًة َعْن أمٍر ُمعنيَّ حقائَق موضوعيَّ
ُع احلقائُق املعروضُة فيههِ َوْفَق  نوعهِ املوضوعهِ ، وحيتاُج  إىل تنظيٍم  أوهِ اجتامعاٍت … وتتنوَّ
َعةهِ والتَّعليقاتهِ  ٍة ووضوٍح ، َمَع الُبعدهِ َعنهِ االستنتاجاتهِ املتسِّ يف َعْرضهِ املعلوماتهِ ودقَّ

ةهِ . خصيَّ الشَّ

كتابُة التَّقريِر

عوةهِ ، فُخذهِ املفقوَد ، وانتظرهِ املوعوَد .  قاَل عيسى ْبُن هشاٍم : فناولُتُه دهِرمًها ، وقلُت لُه : قْد آَذْنُت بالدَّ
ادُة ُلُثَمُهْم ، فإذا زعيُمُهْم  ُثمَّ تبهِْعُتُه حتَّى صاَر إىل مثواُه ، ووقْفُت منُه  بحيُث ال يراين وأراُه ، وأماَط السَّ

أبوالفتحهِ اإلسكندريُّ .

*التَّعبرُي الكتايبُّ

لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم. *
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 ، ابقهِ يف إعدادهِ تقريٍر َعْن حفلٍة أقامْتـها مدرستي يف نـهايةهِ  العامهِ الدرايسِّ أسرتشُد بالتَّعريفهِ السَّ
إجراءهِ  اللهِ  خهِ ْن  مهِ املعلوماتهِ  بجمعهِ  قيامي  بعَد  وذلَك  ًة،  مسحيَّ وعروًضا  وفهِْقراٍت  برامَج  َنْت  تضمَّ

، وتصنيفهِ املعلوماتهِ . املقابالتهِ
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رُس األخـــيـُر الدَّ

رُس الدَّ
السادُس

ُر درٍس هلْم يف هذا  رَس ُهَو آخهِ ةهِ أنَّ هذا الدَّ نةهِ النِّهائيَّ رايسُّ أْو كاَد ، وأحسَّ تالميُذ السَّ اهِنتهى العاُم الدِّ

ُم  َم املعلِّ ها أْن ُيقدِّ بًة ، طلَب يف ختامهِ ًة طيِّ َم حتيَّ ا املعلِّ ٌث بلسانهِ التالميذهِ ، وحيَّ ، فنهَض تلميٌذ متحدِّ العامهِ

لـُهْم نصيحًة . 

َأ للحديثهِ ، ُثمَّ قال : ُم ، وتـهيَّ َم املَعلِّ فتبسَّ

ا اأَلْبناُء :  أيُّ

 ، والفنونهِ واألدبهِ  العلمهِ  ينابيعهِ  ْن  مهِ تنهلوَن   ، العلميِّ حهِ  الرصَّ هذا  َجَنباتهِ  بنَي  مجيلًة  اًما  أيَّ شُتْم  عهِ لقْد 

حاَب ، وَنَمْت بيَنُكْم  َن األخالقهِ والفضائلهِ ما ُتطاولوَن بههِ السَّ َن التَّسليةهِ ، واكتسْبُتْم مهِ ْمُتْم بضوٍب مهِ وَنعهِ

داقُة.  فاءهِ . هذههِ املشاعُر   الَّتي جتمُعها كلمٌة موجزٌة هي الصَّ بِّ والصَّ ْن مشاعرهِ الُودِّ واحْلُ أسمى الَعالقاتهِ مهِ

هِ ، وأصدقاَء النَّاسهِ ، وأصدقاَء  باُب أحباَب اللَّ ا الشَّ هيُة  للحياةهِ، فُكونوا أيُّ داقَة هَي الثَّمرُة الشَّ َنَعْم ، إنَّ الصَّ

األشياءهِ .

ةهِ ، وُكونوا أصدقاَء  هِ تشُعروا بمعنى احلقِّ ،وُكونوا أصدقاَء النَّاسهِ تشُعروا بمعنى القوَّ ُكونوا أحباَب اللَّ

األشياءهِ تشُعروا بمعنى اجلاملهِ . وهْل يف احلياةهِ الَّتي نحياها َأْغىل وأشُف ، َأْو أعزُّ وألطُف مْن هذه  املعاين 

ةهِ ، واجلاملهِ  ؟!  ، والقوَّ الثَّالثةهِ : احلقِّ

هِ ، تشُعروا بأنَُّه معُكْم يف ُكلِّ حلظٍة ، وأنَّه يراُكْم مْن حيُث ال تروَنُه ، وأنَُّه ال يرىض إال  ُكونوا أحباَب اللَّ

ْوَن اخلرَي والعدَل واالستقامَة يف أعاملهُِكْم ، فإذا فعلُتْم ذلَك  أْن يراُكْم متَّبعنَي شيعَتُه يف حياتهُِكْم ، تتوخَّ

َ – عزَّ وَجـلَّ - وأرضيُتْم أنفَسُكْم ، وأحسْسُتْم أنَّ احلياَة حقٌّ ، وأنَّ اخلرَي حقٌّ ، وأنَّ العدَل  أرضيُتْم اللَّ

َّ
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َ – تعاىل – َحقٌّ . واحلقُّ إذا مأَل أنُفَسُكْم وقلوَبُكْم وعقوَلُكْم عىل هذا الوجههِ ، كاَن خليًقا أْن  َحقٌّ ، وأنَّ اللَّ

َة الَّتي يتمنَّاها ُكلُّ إنساٍن . عادَة احلقيقيَّ يمنَحُكْم السَّ

ههِ ، وحاجُتُكْم للنَّاسهِ – َوُهْم  ُثم ُكــونوا أصدقاَء  النَّاسهِ ، فإنَّ اإلنساَن مَلْ خُيَلْق وحَدُه ، وال ُخلهَِق لنفسهِ

ْم َوُهْم أعداٌء . واملرُء كثرٌي بإخوانهِههِ ، كام  ْن حاجتهُِكْم إليههِ ُكْم مهِ وأرَوُح لنفوسهِ لقُلوبهُِكْم  أصدقاُء – َأْرىَض 

ُة ال حتصُل لإلنسانهِ إال بإخوانهِههِ  تقوُل العرُب. وَشُّ البالدهِ بالٌد ال صديَق بـها ، كام يقوُل شعراُؤُهْم . والقوَّ

وأعوانهِههِ وُخلصائهِه وأصدقائهِههِ.

هرهِ صداقٌة . وباختصاٍر،  جرهِ والزَّ ُثمَّ ُكونوا أصدقاَء  األشياءهِ ، إْذ ينبغي أْن تكوَن بيَنُكْم وبنَي البحرهِ والشَّ

ٌة. فإنُكْم إْن فعْلُتْم ذلَك أحسْسُتْم بـهذا  ها - ُودٌّ وحَمبَّ ها - يف شتَّى مظاهرهِ ليُكْن بيَنُكْم وبنَي املخلوقاتهِ كلِّ

، وُهَو اجلامُل؛ فإنَّ َمْن ير اجلامَل يف شٍء يقُع علْيههِ برُصُه، تتضاعْف  ْن معاين الوجودهِ اإلنساينِّ املعنى الثَّالثهِ مهِ

 . ْجدانهِ ، غزيَر العواطفهِ ، لطيَف الوهِ ، ويصبْح مرهَف احلهِسِّ ُتُه بالعيشهِ َلذَّ

نَّ باللَّ - تعاىل - وبالنَّاسهِ وباألشياءهِ ، فيضُعُف ُشعوُرهم بمعاين  الظَّ ُيسيئوَن  الناَس مَع هذا  ولكنَّ 

ها  عادةهِ نفسهِ عمهِ ، كام ُيصبُح بيَنُهْم وبنَي السَّ ونهِ والطَّ ةهِ واجلاملهِ ، وتصبُح احلياُة نفُسها عديمـَة اللَّ احلقِّ والقوَّ

آماٌد وآماٌد .

 ، لمهِ والُعدوانهِ ْم َيرُموَن األقداَر ألتفههِ األسبابهِ بالظُّ ُ ْن أنَّ هِ - تعاىل - فآتيٌة مهِ ا إسـاَء ُتـُهـْم الظنَّ باللَّ فأمَّ

ْنها ، وَلْو  مهِ ْم  ُقَرنائهِههِ نيا بحُظوظهِ  الدُّ َن  إيَّاها بـهَذْينهِ الوصفنيهِ ، حني يقيسوَن حظوَظُهْم مهِ ويشتدُّ رمُيُهْم 

هِ - تعاىل- الَّذي  ْن خريهِ َحسناتهِ اللَّ أنَصفوا َلـام وقعوا يف خطأهِ التَّعميمهِ ، ولْو أنَصفوا مَلا   َنُسوا ما يصيُبُهْم مهِ

ُف األقداَر . ُيدبُِّر األموَر وُيرصِّ

َّ
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اعُر : ويف ذلَك يقوُل الشَّ

فهِههِ          جتْدُه أْعطاَك أَضعاَف الَّذي َسَلبا ْب زماَنَك يف حايَلْ ترصُّ حاسهِ

ْن  ْم مهِ ههِ ْم علْيها ،  وإذاللهِ أنفسهِ ههِ قمةهِ ، وتناُزعهِ َن اْلـَجريهِ وراَء اللُّ نَّ بالنَّاسهِ ، فآتيٌة مهِ ُم الظَّ ا إساءهُتُ وأمَّ

هِْم البغضاَء حَملَّ احلبِّ . ْم بعًضا ، وأحلَّ يف قلوبهِ ههِ أجلهِها ، إذالاًل أضاَع احرتاَم بعضهِ

ْن ذلَك املهِْنظارهِ األسودهِ الَّذي وضعوُه  ها جمتمعًة ، أو مهِ َن األمورهِ كلِّ نَّ باألشياءهِ ، فآتيٌة مهِ ُم الظَّ ا إساءهُتُ وأمَّ

هِْم . عىل ُعيونهِ

ا اأَلْبَناُء : أيُّ

ُكْم عىل املهِفتاحهِ الَّذي تفتحوَن بههِ هذا الباَب ؟ وَن أْن َنُدلَّ عادةهِ ؟ أحُتهِبُّ ريَق إىل السَّ فوا الطَّ وَن أْن تعرهِ أحُتهِبُّ

ةهِ واجلاملهِ الَّذي ال يتأتَّى  عوُر بمعاين احلقِّ والقوَّ عادةهِ ُهَو الشُّ فتاَح السَّ وَن ذلَك ، فاعلموا أنَّ مهِ إْن ُكنُتْم حُتهِبُّ

إال مْن طريقهِ اإليامنهِ باللَّ تعاىل .

ةهِ.  النَّفسيَّ اهلناءةهِ  لهِ  ْن مراحهِ مهِ ُل مرحلٍة  ، وأوَّ ةهِ  الَبرشيَّ عادةهِ  السَّ ُل خطوٍة من ُخُطواتهِ  أوَّ ، اإليامُن  أجْل 

هِ مجيًعا،  َة للَّ هِ - تعاىل - شَعَر  اإلنساُن املؤمُن بأنَّ العزَّ ُة ، وَعَمَرها اإليامُن باللَّ ْفُس البرشيَّ َومتى اْنبَسطتهِ النَّ

ُفها كيَف يشاُء. هِ - تعاىل - ُيرصِّ ها للَّ واُه ، وأنَّ اخلرَي يف أْن َيَدَع األموَر كلَّ ههِ ال بهَِيدهِ سهِ زَق بهَِيدهِ وأنَّ الرِّ

، وإنَّام يكتفي  رجةهِ  الدَّ أوهِ  القهِرشهِ  نفَسه اجلرَي وراَء  ُف اإلنساُن  ُيكلِّ باإليامنهِ ال  القلُب  امتأَل  ُثمَّ متى 

ههِ حاجًة إىل التَّناُفسهِ غريهِ  هِ - تعاىل - َوإْذ ذاَك ال يرى يف نفسهِ ُق َمْرضاَة اللَّ بأداءهِ واجبهِههِ عىل الوجههِ الَّذي حُيقِّ

هِ تعاىل . ْن نهَِعمهِ اللَّ واُه نعمًة مهِ ُه ينَفُس عىل سهِ املرشوعهِ ، َأْو أنَّ

ضا  َن احلقدهِ عىل النَّاسهِ ، فال ريَب أنَّ الرِّ دُر مهِ َن الغضبهِ عىل األقدارهِ ، وُشفَي الصَّ َئ القلُب مهِ ُثمَّ متى َبرهِ

َّ
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وَر يمأُل َجَنباتهِ القلبهِ ، وإْذ ذاَك فقْط ، ينظُر   املرُء إىل األشياءهِ بمنظاٍر أبيَض ،  َيشيُع يف النَّفسهِ ، والسُّ

اعرهِ إيليا أبو مايض : ُم لُه اجلامَل، وخيَلُع عليههِ معنى قولهِ الشَّ سِّ جُيَ

اكي َوما بهَِك داٌء         ُكْن مَجياًل َتَر الوُجوَد مجياًل ا الشَّ               أيُّ
َة مجعاَء، وإىل اللقاءهِ غًدا يف درٍب  اُء - أْن ينفَع بُكُم الوطَن واإلنسانيَّ ا اأَلْبَناُء األعزَّ َ لُكْم - أيُّ أسأُل اللَّ

هِ تعاىل . ْن دروبهِ العلمهِ واملعرفةهِ بإذنهِ اللَّ مهِ

الَة عىل ما ييل : 1- أقرُأ الِفْقراِت الدَّ

عادةهِ . هِ-تعاىل- والسَّ الَعالَقةهِ بنَي اإليامنهِ باللَّ هِ تعاىل .   ُطُرقهِ إساءةهِ النَّاسهِ الظنَّ باللَّ

حيِح : اليَة يف مكاِنا الصَّ 2- أضُع األفكاَر التَّ

هِ -تعاىل- وآثاُرُه احلسنُة يف حياةهِ اإلنسانهِ . ُحبُّ اللَّ

عادَة واهلناءَة لصاحبهِههِ . ُق السَّ ههِ حُيقِّ ْن أمراضهِ ُبْرُء القلبهِ مهِ

نَّ بالنَّاِس” … وتنتهي بقولِِه : “ … وضعُوه عىل  ُم الظَّ ا إساَء هُتُ 3- أقرُأ الِفْقَرَة الَّتي تبدُأ بقوِل الكاتِب : “ وأمَّ

ًة ، هي : ُعيوِنِْم ”  ُثمَّ أستخلُص مْنها فكرًة جزئيَّ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

القراءُة واألداُء
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َن احلَنكهِ األعىل .أتذّكُر أنَّ ْن أقىص اللِّسانهِ َمَع ما فوَقُه مهِ خمَرَج القافهِ مهِ
َن احلَنكهِ األعىل ، حتَت خَمرجهِ  ْن أقىص اللِّسانهِ َمَع ما فوَقُه مهِ خمَرَج الكافهِ مهِ

القافهِ .

حيَحنْيِ : 4- أقرُأ جهًرا ما ييل مَع مراعاِة إخراِج حريَفِ القاِف والكاِف ِمْن خمرَجْيِهام الصَّ

ةهِ ، وُكونوا  النَّاسهِ تشعروا بمعنى القوَّ هِ تشعروا بمعنى احلقِّ ، وُكونوا أصدقاَء  » ُكونوا أحباَب اللَّ

أصدقاَء األشياءهِ تشعروا بمعنى اجلاملهِ « .

اليِة : اًل -  بعَد قراءِة املوضوِع ُأجيُب شفهّيا َعِن األسئلِة التَّ أوَّ

رُس األخرُي ؟ 1- متى كاَن الدَّ

ُة للحياةهِ ؟ يَّ ههِ 2- ما الثَّمرُة الشَّ

3- ما املعاين الثالثُة للحياةهِ ؟

4- ما الَّذي اكتَسَبُه التَّالميُذ يف املدرسةهِ ؟

عادَة يف حيايت ؟ ُق السَّ 5- كيَف ُأحقِّ

تامهِ احلديثهِ ؟ ههِ يف خهِ ُم لتالميذهِ 6- ماذا متنَّى املعلِّ

ً

الَفْهُم والتَّحليُل
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حيحِة : ل املوضوَع إىل املؤنث ثم أَضع َعالمَة )  ( َعْن يمنِي اإلجابِة الصَّ ثانًيا – ُأحوِّ

نَّ  متهِههِ ْن ُمَعلِّ طلَبتهِ التِّلميذاُت مهِ

َم لـُهنَّ نصيحًة ثمينًة . أْن تقدِّ ًة شائهَِقًة .     نَّ قصَّ أْن تُقصَّ عليههِ

األمرانهِ كالمُها .

َ تعاىل  أثُر ُحبِّ اإلنسانهِ اللَّ

هِ تعاىل .      إرضاُء النَّفسهِ .    إرضاُء اللَّ

األمرانهِ كالمُها .

مانهِ  لهِههِ يف تصاريفهِ الزَّ ينبغي لإلنسانهِ عنَد تأمُّ

يقهِ والبؤسهِ . النَّظُر يف زمانهِ الضِّ عادةهِ .          خاءهِ والسَّ النَّظُر يف زمانهِ الرَّ

األمرانهِ كالمُها .

ثالًثا - ُأكمُل بهِام ُيناسُب :

هِ تعاىل : ْن آثارهِ اإليامنهِ باللَّ مهِ

هِ مجيًعا . َة للَّ شعوُر اإلنسانهِ بأنَّ العزَّ

ْن : إساءُة الظنَّ بالنَّاسهِ تأيت مهِ

قمةهِ . اجلريهِ وراَء اللُّ
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َمْن يَر اجلامَل يف األشياءهِ ُيصبْح :

مرهَف احلسِّ .

رابًعا - أِصُل بنَي عباراِت املجموعِة ) أ ( وما يناِسُبها ِمَن املجموعِة )ب ( .

ُل ماييل : خامًسا - ُأعلِّ

داقةهِ . مهِ تالميَذُه بالصَّ ُنْصَح املعلِّ

التَّعليُل

ضورَة مصادقةهِ اإلنسانهِ النَّاَس مجيًعا .

التَّعليُل

عوُر بمعنى اجلاملهِ . الشُّ

ضا . عوُر بالرِّ الشُّ

عوُر باإليامنهِ . الشُّ

ةهِ . عوُر بمعنى القوَّ الشُّ

عوُر بمعنى احلقِّ . الشُّ

بأ

َن األمراضهِ . ُخلوُّ القلبهِ مهِ

صداقُة النَّاسهِ .

هِ تعاىل . ُحبُّ اللَّ

صداقُة األشياءهِ .

نِّ بالنَّاسهِ . إساءُة الظَّ

عوُر بالبغضاءهِ . الشُّ



94

رمَي اإلنسانهِ األقداَر بالُظلمهِ والُعدوانهِ .

التَّعليُل

سادًسا - متى يفعُل اإلنساُن ما ييل :

بهِ . جيري وراَء القرشهِ أوهِ املنصهِ

نظاٍر أبيَض . ينظُر إىل األشياءهِ بمهِ

يشعُر باحلقِّ .

سابًعا - أستخرُج ِمَن املوضوِع .

ًة . حكمًة عربيَّ

شطَر بيٍت يف احلكمةهِ .
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لوَك املناسَب ملبادئي : ُ السُّ ثامًنا : أختريَّ

ْن أمورهِ حيايت . ْضُت أَلْزمٍة شديدٍة يف أمٍر مهِ تعرَّ

ْومهِ عىل َزماين . ُألقي باللَّ
ْومهِ عىل َمْن َحويل . ُألقي باللَّ

هِ تعاىل . اَم ُدَوٌل، وهذا قضاُء اللَّ ُأؤمُن بأنَّ األيَّ

هِ تعاىل . ْن نهَِعمهِ اللَّ رأيُت عىل قريبـي نعمًة جديدًة مهِ

أغبهُِطُه .
أحُسُدُه .

ُد علْيههِ . أحقهِ

اليِة : 1- كيَف أبحُث يف ُمْعجِم لساِن العرِب الْبِن منظوٍر عْن معاين الكلامِت التَّ

الفصــُل البــاُب الكلمــُة

اخلاُء امليُم ختاُمها

ُعُهُم ُتنازهِ

ُيسيئوَن

ُم جُيسِّ

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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2- ُأكمُل كام يف املثاِل :

َدعـاَنـَمـْتَنـمــا َرأى

َأتىَرمى

اليِة :    3- آيت ِمَن املوضوِع بجمِع الكلامِت التَّ

َحــــظٌَّأَمــٌدَنْفٌسمعنى

اليَة : 4- آيت بمفرِد الكلامِت التَّ

عواطُفَجَنباٌتينابيُع

مشاعُرأقـداٌر

اليِة : 5- آيت ِمَن املوضوِع بام ُيضادُّ الكلامِت التَّ

قبيًحا ُة لَّ الذهِ الـَحرْص نوَن سهِ حُيْ تتناقُض

حيحِة : 6- أَضُع إشارَة )  ( عْن يمنِي اإلجابِة الصَّ

ْوَن اخلرَي  :       تتَوخَّ

دوَنُه .     تتحاَشْوَنُه . َتْقصهِ وَنُه  .      حُتهِبُّ
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ك: َأْرَوُح لنفسهِ

أقرُب هلا.      أسكُن هلا. أذهُب هلا.     

تنَفُس عىل سواك :

ُس . ُه .                    تتنفَّ تتنـزَّ حتُسُد.     

ُمرهُف احلهِسِّ :

عورهِ . عورهِ .     حادُّ الشُّ لطيُف الشُّ عورهِ .     دقيُق الشُّ

املرُء كثرٌي بإهِخوانهِههِ :

ةهِ .     يف االجتامعهِ . يف القوَّ يف العددهِ .     

َه بِِه فيام ييل :  َه واملشبَّ ُ املشبَّ 7 – ُأبنيِّ

ُة للحياةهِ .  هيَّ داقُة هَي الثَّمرُة الشَّ الصَّ

َبههِ ........................ داقَة بهـِ ........................ وجُه الشَّ َه الصَّ شبَّ

هِ تعاىل . عادةهِ ُهَو اإليامُن باللَّ فتاُح السَّ مهِ

َبههِ ........................ َه ........................ بهـِ ........................ وجُه الشَّ شبَّ

عمهِ . ُتصبُح احلياُة عديمَة الطَّ

َبههِ ........................ َه ........................ بهـِ ........................ وجُه الشَّ شبَّ
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ام أبلُغ ، وملاذا ؟  ُ 8- أيُّ

ْلَم . ى العهِ تتلقَّ

ْن ينابيعهِ العلمهِ . تنهُل مهِ

التَّعليُل   

ما ُتطاولوَن بههِ السحاَب .

ما تصُلوَن بههِ إىل الغايةهِ .

التَّعليُل 

بِط .  9- أمأُل الفراَغ بمفرداٍت ال تلحُقها ألُف تنويِن الفتِح ، مَع الضَّ

َقْد جيعُل اإلنساُن النَّاَس أعداًء لُه بُسوءهِ ظنِّههِ .َنموذٌج

ُ -تعاىل- بـها علْيههِ . ال ينَفُس املؤمُن عىل أخيههِ ....................  أنعَم اللَّ

َن احلقدهِ ........................ خالصًة . يربُأ قلُب املؤمنهِ مهِ

هِ تعاىل . ى املؤمُن االستقامَة ........................ للَّ يتوخَّ

َنََضتهِ التِّلميَذُة ........................ بلسانهِ التِّلميذات .
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هِ -تعاىل- األموَر بمقياٍس خاطىٍء  .َنموذٌج نِّ باللَّ يقيُس سيِّئو الظَّ

ةهِ .  عادةهِ احلقَّ هِ -تعاىل- ........................ السَّ اإليامُن باللَّ

ينظُر بعُض النَّاسهِ إىل احلياةهِ بهـِ ........................ أسوَد .

َن القلوبهِ . هِ -تعاىل- ........................ احلقدهِ مهِ ضا بقضاءهِ اللَّ الرِّ

األخالُق والفضائُل ........................ اإلنسانهِ إىل املعايل .

10- أمأُل الفراَغ باسِم آلٍة مناسٍب :

داقِة : قالوا َعِن الصَّ

دهِي الرَّ َمَع  دى  َفرَتْ األْردى  َتْصَحبهِ  ياَرُهْم وال  خهِ ْب  َفصاحهِ َقــْوٍم  يف  ُكْنَت   إذا 
يُّ ْبُن يزيَد َعدهِ

واألْصحابهِ نهِ  ــــالَّ اخْلُ ــَظــرهِ  ــْن َم ــْن  مهِ
 

ري لهِناظهِ ــبُّ  أَح ْنيا  الدُّ يف  َء  َشْ  ال 
يُّ اعُر الَقَروهِ                    الشَّ

فا ُمْنصهِ الَوْعدهِ  ُق  صادهِ َصدوٌق  ا َصديٌق  بهِ َيــُكــْن  مَلْ  إهِذا  ْنيا  الدُّ عىل   َســـاَلٌم 
افعيُّ                         الشَّ

ْنُهْم «. َر بهِههِ مهِ َع َمْن َظفهِ ْنُه َمْن َضيَّ » أْعَجُز النَّاسهِ َمْن َعَجَز َعنهِ اْكتهِسابهِ اإلهِْخوانهِ ، وأْعَجُز مهِ
 اإلماُم عيلُّ ْبُن أيب طالٍب            

ُل صديًقا صادًقا «.                                   » إهِنَّ ُكلَّ أجْمادهِ العامَلهِ ال ُتعادهِ
           فولتري 

ديقهِ َوَلْو في اْلَحريقهِ .                               حافهِْظ َعلى الصَّ
مثٌل عريبٌّ
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ادقِة وواجباِت األِخ ُتاَه أخيِه : ِة الصَّ 3 أعوُد إىل كتاِب منهاِج املسلِم أليب بكٍر اجلزائريِّ ، وأنقُل مْنُه صفاِت األخوَّ

أعلــُم أنََّ 

ٌة ) اليوميَّاُت ( رات شخصيَّ مذكِّ

ههِ  ههِ وبيئتهِههِ وعرصهِ ُم فيها الكاتُب صورًة َعْن نفسهِ ( : ُيقدِّ َة ) اليوميَّاتهِ خصيَّ راتهِ الشَّ - املذكِّ

ٍة جيهُِد نفًعا يف تسجيلهِها  ْن أفعاٍل أْو مارساٍت يوميَّ ْن خاللهِ رصدهِ ما يراُه أْو يقوُم بهِههِ مهِ مهِ

رْبًة . ليأخَذ مْنها القارُئ درًسا وعهِ

منيِّ ،  - طريقَة كتابتهِها : تكوُن بكتابةهِ تأريخهِ ومكانهِ احلدثهِ ، مَع مراعاةهِ التَّسلسلهِ الزَّ

غةهِ ، والتَّأكيدهِ َعىل املغزى . مهِ ، مَع سهولةهِ اللُّ واستخدامهِ ُأسلوبهِ القصِّ بضمريهِ املتكلِّ

النَّشاُط املصاحُب

*التَّعبرُي الكتايبُّ

* لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم.
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. ) حافةهِ واألدبهِ ٍد الُعَمرُي يف كتابهِههِ ) بدايايت يف الصِّ 1- قاَل عيلُّ ْبُن حممَّ

م. َنموذٌج يف أواخرهِ عام 1375هـ التحقُت بوظيفةهِ كاتبهِ ضبٍط وعدٍل يف حمكمـةهِ املوسَّ

التأريخهِ  أُكْن حتَّى  اليمن، ومَلْ  ُم بلدٌة صغريٌة عىل أقىص حدودهِ اململكـةهِ مَع  واملوسَّ

ٍة كبريٍة  َـّ ي حافةهِ ما ُيغني أْو ُيسمُن، ولَقْد فوجْئُت بوجودهِ َكمِّ ابقهِ أعرُف عنهِ الصِّ السَّ

َنهِاًم  امْلَنهلهِ يف أثناءهِ َجْردي الكتَب املوجودَة باملحكمةهِ، وكنُت قارًئا  ةهِ  مْن أعدادهِ جملَّ

ْن  ؛ ما دفَعـني إىل قـراءةهِ كلِّ تلَك األعدادهِ املرتاكمةهِ مهِ أقرُأ كلَّ ما كاَن يقُع حتَت يديَّ

… ة املنهلهِ جملَّ

مرُي الَّذي اسْتخدَمُه الكاتُب يف عرِض أفكاِرِه ؟ 3 ما الضَّ

ِة وما يطمُح إليِه. َث الكاتُب َعْن عمِلِه . أستنتُج طبيعَة وظيفتِِه احلاليَّ 3 حتدَّ

ابقِة ؟ ِة السَّ َمُه ِمَن اليوميَّ رُس الَّذي يمكُن أْن أتعلَّ 3 ما الدَّ

ُل – بُكلِّ صدٍق – أهمَّ أفعايل وأقوايل ُكلَّ يوٍم ِخالَل أسبوٍع درايسٍّ واحٍد .  ُأَسجِّ

ــــبـت  : السَّ
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األربعـــــاء :

ــــالثــاء : الثُّ

اإلثـنــــيـن :

األحــــــد  :



ُصـــَوٌر
حاَبـــِة ِمـْن َحـيـاِة الصَّ

ومــيُّ  -  زيُد ْبُن حارثــَة ُصهيٌب الرُّ

..



..
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 ُّومي ُصهيٌب الرُّ

رُس الدَّ
األول

َيى  الَبْيُع يا أَبا َيْ “َربَِح 

َربَِح الَبْيُع ”         

هِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌد رسوُل اهللَّ حممَّ

ومهِيُّ … ُصَهْيٌب الرُّ

رَيتهِههِ ؟ ! ْن سهِ ههِ وُنَتٍف مهِ ْن َأخبارهِ ومهِيَّ ، َوال ُيلهِمُّ بهَِطَرٍف مهِ ُف ُصَهْيًبا الرُّ ا - َمْعرَشَ امْلُسلهِمنَي - ال َيْعرهِ نَّ َوَمْن مهِ

يًّا ، وإهِنَّام كان َعـَربيًّا خالهًِصا ، ُنَمرْيهِيَّ األبهِ  ا هَو َأنَّ ُصَهْيًبا مَلْ َيُكْن رومهِ نَّ ُفُه الكثرُي مهِ نَّ الذي ال يعرهِ ولكهِ

. يَّ األمِّ مَتهِيمهِ

يخهِ ، وَتْرويا َأْسفاُرُه . َرُة التَّأرهِ ٌة ما َتزاُل َتعيها ذاكهِ ومهِ قهِصَّ َوالنتهِسابهِ ُصَهْيٍب إهِىل الرُّ

ْسرى َملهِكهِ  ْن قهَِبلهِ كهِ يُّ ، مهِ َمْيرهِ ناُن ْبُن مالهٍِك النُّ َة سهِ مانهِ كان َيَتولَّى ْاأُلُبلَّ َن الزَّ ْقَدْينهِ مهِ َفَقْبَل اْلَبْعَثةهِ بهَِحواَلْي عهِ

الُفْرسهِ 

ههِ ، َدعاُه ُصَهيًبا . ْن ُعُمرهِ َسَة مهِ زهِ اخلامهِ ْفٌل مَلْ جُياوهِ ههِ إلْيههِ طهِ وكان َأَحبَّ أوالدهِ

َق النَّشاطهِ ، ذا َعْيَننْيهِ َتتَّقهِدانهِ فهِْطَنًة َوَنجاَبًة ، وكان إهِىل ذلَك  ْعرهِ ، ُمَتَدفِّ َر الشَّ كاَن ُصَهْيٌب َأْزَهَر اْلَوجههِ ، َأْحَ

ْنُه مُهوَم امْلُْلكهِ اْنتهِزاًعا . ُع  مهِ وَر عىل قلبهِ أبيههِ ، وَيْنَتزهِ ُل السُّ وحهِ ، ُيْدخهِ ْراًحا، َعْذَب الرُّ مهِ

راقهِ طلًبا  ْن أرضهِ العهِ نهِيِّ مهِ ها إهِىل َقْرَيةهِ الثَّ ها وَخَدمهِ ْن َحَشمهِ غريهِ وطائفٍة مهِ مَضْت أمُّ ُصَهْيٍب مَع ابنهِها الصَّ

َبْت َأْمواهَلا  اَسها ، وَنَ ومهِ ، فقتَلْت ُحرَّ ٌة مهِْن رسايا َجْيشهِ الرُّ يَّ اَحةهِ واالستجاممهِ ، فأغاَرْت َعىل القريةهِ رَسهِ للرَّ

َيا. ، وأرَسْت ذرارهِ
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ُم ُصَهْيٌب . هْتُ َلةهِ َمْن َأرَسَ فكاَن يف مُجْ  

ٍد إهِىل  ْدَمةهِ َسيِّ ْن خهِ ُل مهِ َتَتداوُلُه ْاأَلْيدي َفينتقهِ ومهِ ، َوجعَلْت  قيقهِ ببالدهِ الرُّ بهِيَع ُصَهْيٌب يف أْسواقهِ الرَّ  

ومهِ . وقْد أتاَح  اءهِ الَّذيَن كانوا يملؤوَن قصوَر الرُّ قَّ َن األرهِ َفةهِ مهِ ْدَمةهِ آَخَر، شأُنُه يف ذلَك كشأنهِ اآلالفهِ امْلُؤلَّ خهِ

ُش يف  لهِههِ ، َفَرأى بهَِعيَنْيههِ ما ُيَعشِّ ْن داخهِ وميِّ ، وَأْن يقهَِف َعَلْيههِ مهِ ذلَك لهُِصَهْيٍب َأْن َيْنُفَذ إهِىل َأْعامقهِ امْلُْجَتَمعهِ الرُّ

َه ذلهَِك امْلجتمَع  َن اْلَمظالهِمهِ واْلمآثهِمهِ . فَكرهِ َع بهُِأُذَنْيههِ ما ُيرْتَكُب فيها مهِ ، وَسمهِ َذائهِلهِ واْلموبهِقاتهِ َن الرَّ ههِ مهِ قصورهِ

وفاُن .  ُرُه إهِالَّ الطُّ َتمًعا َكهذا ال ُيَطهِّ ههِ : إهِنَّ جُمْ واْزَدراُه . وكاَن يقوُل يف َنْفسهِ

ُه  ْن َأنَّ ْغمهِ مهِ ها َوبنَي َأْهليها .وعىل الرَّ ومهِ ، وَشبَّ َعىل َأْرضهِ ْن َأنَّ ُصَهْيًبا قْد َنشَأ يف بالدهِ الرُّ ْغمهِ مهِ وعىل الرَّ

ْحراءهِ ، ومَلْ َتفرُتْ َأشواُقُه حَلظًة إهِىل  ْن َأبناءهِ الصَّ ُه َعَريبٌّ مهِ ْب َعْن بالهِههِ َقطُّ َأنَّ ُه مَلْ َيغهِ َة َأْو كاَد َيْنساها ؛ فإنَّ َ العربيَّ َنيسهِ

ُه  ههِ . وقْد زاَدُه َحنيًنا إهِىل بالدهِ العربهِ َفْوَق َحنينهِههِ ، َأنَّ تهِههِ ، ويلَحُق بهَِبني َقومهِ ْن ُعُبوديَّ ُر فيههِ مهِ اليومهِ الَّذي َيتحرَّ

َة يف جزيرةهِ العربهِ  ْن َمكَّ ههِ : لقْد َأَطلَّ َزماٌن خَيرُج فيههِ مهِ ْن َأسيادهِ ٍد مهِ ْن َكهنةهِ النَّصارى يقوُل لهَِسيِّ ًنا مهِ َع كاههِ َسمهِ

ورهِ . ُلامتهِ إهِىل النُّ َن الظُّ ُج النَّاَس مهِ رهِ يسى ْبنهِ مريَم ، َوخُيْ ُق رسالَة عهِ َنبهِيٌّ ُيَصدِّ

َوَموئهِلهِ  الُقرى  ُأمِّ  َة  َمكَّ َشْطَر  وجَهُه  َم  َوَيمَّ  ، ههِ  َأْسيادهِ قِّ  رهِ ْن  مهِ هارًبا  َفَوىلَّ  لهُِصَهْيٍب  الُفرَصُة  ُأتيَحتهِ  ُثمَّ 

بهِيِّ امْلرتَقبهِ . العربهِ ، َوَمْبَعثهِ النَّ

ههِ . وميِّ لهُِلْكَنةهِ لسانهِههِ وُحْمَرةهِ َشْعرهِ ا َأْلَقى َعصاُه فيها أطلَق النَّاُس علْيههِ اسَم ُصَهْيٍب الرُّ وَلمَّ

ْت علْيههِ  َق َيْعَمُل يف التِّجاَرةهِ ، َفدرَّ هِ ْبُن ُجْدعاَن وَطفهِ َة هَو عبُداللَّ ْن ساداتهِ َمكَّ ًدا مهِ وقْد حالَف ُصَهْيٌب سيِّ

اْلَخْيَر الوفيَر واْلماَل الكثيَر .
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ههِ ُيسائهُِل  رهِ ام َمرَّ كالُمُه بخاطهِ ِّ ، فكاَن ُكلَّ نهِ النَّرصاينهِ ُبُه حديَث الكاههِ اَرُتُه وَمكاسهِ ههِ جتهِ َغرْيَ َأنَّ ُصَهْيًبا مَلْ ُتْنسهِ

نفَسُه يف هَلَفٍة :َمتى يكوُن ذلَك ؟! وما هَو إهِالَّ قليٌل حتَّى جاَء ُه اجلواُب .

َث وقاَم  هِ قْد ُبعهِ اللَّ َد ْبَن عبدهِ ْحالتهِههِ ، فقيَل لُه : إهِنَّ حممَّ ْن إهِْحدى رهِ َة مهِ ففي ذاتهِ يوٍم عاَد ُصَهْيٌب إهِىل َمكَّ

. ، وينهاُهْم َعنهِ الَفحشاءهِ واْلُمْنَكرهِ ُهْم عىل الَعدلهِ واإلهِحسانهِ ضُّ هِ َوْحَدُه ، وحَيُ َيْدُعو النَّاَس إهِىل اإلهِيمـانهِ باللَّ

بوَنُه باألمنيهِ ؟! فقيَل لُه : َبىل . فقاَل : َوَأْيَن مكاُنُه ؟ فقيَل لُه : يف دارهِ اأَلْرَقمهِ  فقاَل : أليَس هَو الَّذي ُيَلقِّ

ْن قريٍش ، فإْن َرَأْوَك َفعلوا بهَِك وَفعلوا ، وأنَت  ْن أْن َيراَك َأَحٌد مهِ ْن َحذارهِ مهِ فا ، ولكهِ اْبنهِ َأيب األرقمهِ عنَد الصَّ

َك . ْنَدَك تْنرُصُ َة لَك حَتميَك ، وال َعشريَة عهِ رجٌل غريٌب ال َعصبيَّ

ْن  ُفه مهِ َر ْبَن يارٍس ، وكاَن َيعرهِ نَد البابهِ َعامَّ ُت ، فَلامَّ بلَغها َوجَد عهِ ًرا يَتَلفَّ َمَض ُصَهْيٌب إهِىل دارهِ األرقمهِ َحذهِ

ُر ؟ يُد يا عامَّ ْنُه وقاَل : ما ُترهِ َد حلظًة ُثمَّ دنا مهِ قبُل، فرتدَّ

ْنُه ما يقوُل،  ُجلهِ ، فأسمَع مهِ فقاَل عامٌر :  بْل ما ُتريُد أنَت ؟ فقاَل ُصَهْيٌب :  أرْدُت َأْن أدُخَل عىل هذا الرَّ

هِ . ٌر : وأنا أريُد ذلَك أيًضا. فقاَل ُصَهْيٌب : إَذْن َندُخُل َمًعا عىل بركةهِ اللَّ فقاَل عامَّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص واستَمعا إىل ما َيقوُل ،  ـٍر َعىل رسولهِ اللَّ ـاُر ْبـُن ياسهِ ومـيُّ وعـمَّ ـناٍن الـرُّ دخَل ُصَهـْيـُب ْبـُن سهِ

ًدا عبُدُه  ُ ، وَأنَّ حممَّ دا َأْن ال إهِلَه إهِالَّ اللَّ َفأشَق نوُر اإلهِيامنهِ يف َصدَرْيهِام ، وتساَبقا يف َمدِّ َأيديهِام إهِلْيههِ ، وَشههِ

ْن َهْديهِههِ وَيْنُعامنهِ بهُِصحبتهِههِ . ام عنَدُه َيْنَهالنهِ مهِ ههِ ورسوُلُه ، وَأْمَضيا َسحاَبَة َيْومهِ

ورهِ يف  َن النُّ ْنُهام مهِ المهِ ، وقْد حَل ُكلٌّ مهِ ههِ حْتَت ُجْنحهِ الظَّ ْندهِ ْن عهِ ا أقبَل الليُل ، وَهدأتهِ احلركُة ، َخَرجا مهِ وَلمَّ

ها . نيا بَأرْسهِ ههِ ما َيكفي إلهِضاَء ةهِ الدُّ َصدرهِ

ننَي ،  ْن عرشاتهِ امْلُؤمهِ ْم مهِ َة وخبَّاٍب وغريهِههِ ٍر وُسميَّ ْن َأذى ُقَرْيٍش مَع بالٍل وعامَّ َل ُصَهْيٌب نصيَبُه مهِ حتمَّ
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ُه كاَن يعَلُم َأنَّ  ٍة صابرٍة ، أَلنَّ ُه بهَِنْفٍس ُمْطمئنَّ ى ذلَك ُكلَّ ُه ، َفتلقَّ ْن َنكالهِ ُقريٍش ما لْو نزَل بهِجبٍل هَلدَّ وقاسى مهِ

ههِ . ةهِ حمفوٌف بامْلَكارهِ َطريَق اْلـَجنَّ

ُصحبةهِ  في  َيْمضَي  أْن  َعلى  ُصَهْيٌب  َعَزَم   ، اْلَمدينةهِ  إهِلى  ْجَرةهِ  بهِالههِ ههِ  أَلْصحابهـِ ملسو هيلع هللا ىلص  سوُل  الرَّ َن  أذهِ ا  وَلمَّ

، وأقاَمْت علْيههِ  َعْن  غايتهِههِ  ْتُه   ههِ عىل اهلجَرةهِ َفصدَّ بعزمهِ َشَعَرْت  . لكنَّ قريًشا    بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلص وأيب  سولهِ  الرَّ

ٍة وذهٍب . ْن فهِضَّ ْتُه علْيههِ التِّجاَرُة مهِ َل معُه ما َدرَّ ْن أيديهِْم ، وحيمهِ َقباَء حتَّى ال ُيْفلهَِت مهِ الرُّ

ام فَلْم ُيفلهِْح ؛ إهِْذ كاَنْت َأعنُيُ  ههِ ُ الُفَرَص لهِلَّحاقهِ بهـِ سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبهِههِ يتَحنيَّ َظلَّ ُصَهْيٌب بعَد هْجرةهِ الرَّ

جوءهِ إهِىل احليَلةهِ . َظًة لُه ؛ فَلْم جَيهِْد سبياًل غرَي اللُّ َرًة علْيههِ ُمتيقِّ قباءهِ ساههِ الرُّ

ْن َقضاءهِ  ُع مهِ ُه َيْقيض احلاَجَة ،  فكاَن ال يرجهِ َن اخلروجهِ إهِىل اْلـَخالءهِ كأنَّ ففي ذاتهِ َليلٍة باردٍة َأْكثَر ُصَهْيٌب مهِ

. ُثمَّ َأَوْوا  ى َشَغالُه ببطنهِههِ َت والُعزَّ حاَجتهِههِ َحتَّى َيعوَد إهِلْيها . فقاَل بعُض ُرَقبائهِههِ لبعٍض : طيبوا َنْفًسا فإنَّ الالَّ

َم َوجَهُه َشْطَر امْلَدينةهِ. ْم ، وَيمَّ ْن بينهِههِ َل ُصَهْيٌب مهِ ْم إهِىل الَكَرى. فتَسلَّ ْم وَأسَلُموا عيوَنُ ههِ عهِ إهِىل َمضاجهِ

َوامتَطْوا   ، َمْذعوريَن  ْم    ههِ َنْومهِ ْن  مهِ وا  َفَهبُّ  ، ُرَقباُؤُه  لُه  َن  َفطهِ َحتَّى  ُصَهْيٍب  قليٍل َعىل رحيلهِ  مَلْ يمضهِ غرُي 

هاَمُه  هِْم ، وَقَف عىل مكاٍن عاٍل وَأخرَج سهِ َتها خلَفُه َحتَّى َأدركوُه . فَلامَّ أحسَّ بهِ نَّ وابهَِق ، وَأْطَلقوا َأعهِ ُم السَّ خيوهَلُ

ْم إهِصاَبًة .  ههِ ْن َأرمى النَّاسهِ وَأحَكمهِ هِ- َأينِّ مهِ نانتهِههِ ووَتَر َقْوَسُه وقاَل : يا َمْعرَش ُقريٍش ، لقْد َعلهِْمُتْم -واللَّ ْن كهِ مهِ

ْنُه .  َبُكْم بهَِسيفي ما بقَي يف يدي شٌء مهِ ْنُكْم . ثمَّ َأضهِ لوَن إهِيلَّ حتَّى َأقُتَل بهُِكلِّ َسْهٍم معي رجاًل مهِ هِ ال َتصهِ وواللَّ

َة ُصعلوًكا فقرًيا فاْغَتَنْيَت وبلْغَت  َك وباملكهِ . لقْد َأتيَت َمكَّ ا بنفسهِ نَّ هِ ال ندُعَك َتفوُز مهِ ْنُهْم : واللَّ فقاَل قائٌل   مهِ
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عهِ مالهِههِ يف  ْم عىل َموضهِ ُ وَن سبييل ؟ قالوا : نعْم ، َفَدهلَّ لُّ ما بلْغَت . فقاَل ُصَهْيٌب : أرأيُتْم إهِْن َترْكُت لُكْم مايل ، أُتَ

ا بدينهِههِ   رَي َنْحَو اْلـَمدينةهِ فارًّ ذُّ السَّ ْنُه ، ُثمَّ َأطلقوا رَساَحُه. َأَخَذ ُصَهْيٌب ُيغهِ َة ، َفمَضْوا إليههِ وَأخذوُه مهِ بيتهِههِ يف َمكَّ

ٍف عىل اْلمالهِ الَّذي َأنفَق يف َجْنيهِههِ زهرَة الُعْمرهِ . هِ –تعاىل- غرَي آسهِ إهِىل اللَّ

ُل  هِ ملسو هيلع هللا ىلص فيعوُد إهِليههِ نشاُطُه ، ويواصهِ ْوُق إهِىل رسولهِ اللَّ ُه الشَّ ـام أدرَكُه اْلَونى وَأصابُه التَّعُب، اْستَفـزَّ وكاَن ُكلَّ

َربهَِح البيُع «،  َأبا حَيَيى،  َربهَِح البيُع يا  َلُه َوبشَّ وقاَل :»  ملسو هيلع هللا ىلص ُمقبهِاًل ، فَهشَّ  سوُل  سرَيُه فَلامَّ بلَغ ُقباَء رآُه الرَّ

هِ .وما أخرَبَك بهِههِ  هِ ما َسبَقني إهِليَك َأَحٌد   يا رسوَل اللَّ َرها ثالًثا. فعَلتهِ الفرَحُة َوجَه ُصَهْيٍب وقاَل : واللَّ وَكرَّ

إهِالَّ جربيُل .

هِ -َجلَّ  َد علْيههِ جربيُل ؛ حيُث نزَل يف ُصَهْيٍب  قوُل اللَّ امءهِ ، وشههِ َق ذلَك َوحُي السَّ ا لقْد ربهَِح البيُع ، وَصدَّ حقًّ
َوعزَّ -: }                              {)1(

وميِّ ، وُحْسُن مآٍب . َناٍن الرُّ فُطوبى لهُِصَهْيبهِ ْبنهِ سهِ

                          

)1( سورُة البقرةهِ اآليُة )207( .
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ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

االستيعاُب القرائيُّ

وميِّ ُأجيُب عامَّ ييل :  حايبِّ الكريِم ُصَهْيٍب الرُّ ِة الصَّ اًل - بعَد قراءِة قصَّ أوَّ

ههِ ؟ وميِّ ؟ وما مكانُة ُصَهْيٍب يف نفسهِ 1- َمْن والُد ُصَهْيٍب الرُّ

نهِ النَّرصاينِّ ؟ َن الكاههِ َعُه ُصَهْيٌب مهِ 2- ما اخلرُب الَّذي سمهِ

ومهِ ؟ ْن أرضهِ الرُّ ا مهِ ـَم ُصـَهـْيٌب بالَد العربهِ فارًّ َم َيـمَّ 3- لهـِ

ههِ ؟ 4- َمْن رافَق ُصَهْيًبا يف إسالمهِ

َة ؟ قباءهِ يف مكَّ ْن أعنُيهِ الرُّ 5- كيَف احتاَل صهيٌب يف الفهِرارهِ مهِ

ِة : اليَة يف أماِكنِها املناسبِة ِمَن القصَّ ثانًيا – أَضُع العناويَن التَّ
 

ةهِ : َن القصَّ ٍة أخرى أستخلُصها مهِ آيت بثالثةهِ عناويَن جانبيَّ

سولهِ بههِ .إســـالُمُه .نـسُب صهيٍب وصفاُتُه . تكريُم القرآنهِ لُه .ترحيُب الرَّ

َن اهلجرةهِ . اُه مهِ ومهِ .وقوُعُه يف األرْسهِ .منُع قريٍش إيَّ ْن أرضهِ الرُّ فهِراُره مهِ
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ثالًثا - أضُع إشارة  )  ( أْو ) ˚ ( َعْن يمنِي العبارِة املناسبِة :

ا خالًصا ، ُنَمرييَّ األبهِ متيميَّ اأُلمِّ . وميُّ عربيًّ كاَن ُصَهْيٌب الرُّ

نهِيِّ . وُم ُصَهْيًبا يف غارٍة هلا عىل قريةهِ الثَّ أرَستهِ الرُّ

بهِي ملسو هيلع هللا ىلص. َأْنَستهِ التِّجارُة واملكاسُب ُصَهْيًبا خرَب الكاهنهِ النَّرصاينِّ عْن أمرهِ خروجهِ النَّ

َة .  هِ ْبُن ُجدعاَن ُصَهْيًبا عنَد نزولهِههِ يف مكَّ حالَف عبُداللَّ

ْن أوائهِلهِ املهاجريَن إىل  املدينةهِ . ْن إيذاءهِ ُصَهْيٍب وتعذيبهِههِ ؛ ألنَّـُه كاَن مهِ ْن قريٌش مهِ مَلْ تتمكَّ

ُل ما ييل : رابًعا - أعلِّ

ومهِ . اهِزدياَد َحننيهِ ُصَهْيٍب إىل بالدهِ العربهِ وهَو رقيٌق يف أرضهِ الرُّ

ُة العلَّ

وميِّ . إطالَق النَّاسهِ عىل ُصَهْيٍب لقَب الرُّ

ُة العلَّ

ُد بيَت األرقمهِ . ْن رؤيةهِ أحٍد لُه وهَو يقصهِ حتذيَر بعضهِ ُمسلهِمي قريٍش ُصَهْيًبا مهِ

ُة العلَّ

قباَء علْيههِ . ُم الرُّ حيلهِ إىل املدينةهِ ، وإقامتهِههِ مْنَع قريٍش ُصَهْيًبا عنهِ الرَّ

ُة العلَّ
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اُه . وميَّ واحتقاَرُه إيَّ كراهيَة ُصَهْيٍب املجتمَع الرُّ

ُة العلَّ

حيحَة مـامَّ ييل : خامًسا - أختاُر اإلجابَة الصَّ

مَلْ يأَسْف ُصَهْيٌب َعىل املالهِ الَّذي أنفَق يف جْنيهِههِ زهرَة الُعُمرهِ ؛

ألنَّه قادٌر عىل َجْنيهِ غريهِههِ .
ههِ . ألنَّ شيَكُه عاهَدُه عىل إرجاعهِ

يَنُه ونفَسُه . ألنَُّه اشرتى باملالهِ دهِ

وميُّ يف استجابتهِههِ لإلسالمهِ ؛ أرسَع ُصَهْيٌب الرُّ

ُه كاَن فقرًيا ُمعَدًما . ألنَّ

ربهِ . ُر دعوَة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بفارغهِ الصَّ ُه كاَن ينتظهِ ألنَّ
ٌة أْو عشريٌة حتميههِ . ُه مَلْ تُكْن لُه عصبيَّ ألنَّ

1- َمْن قائُل القوِل التَّايل ؟ وما مناسبُة قولِِه ؟

وفاُن « . ُرُه إال الطُّ » … إنَّ جمتمًعا كهذا ال ُيطهِّ

القائُل  

املناسبُة

مواقُف وشخصيَّاٌت

َّ
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يـى « . » َربهَِح البيُع يا أبا حَيْ

القائل
املناسبُة 

ى شغالُه ببطنهِههِ « . يبوا َنْفًسا ، فإنَّ الالَت والُعزَّ » طهِ

القائُل 
املناسبُة 

ُرها : 2- أِصُف مشاِعري وأنا أقرُأ هذا التَّعبرَي، وُأبرِّ

ها «  نيا بَأرْسهِ ههِ  ما يكفي إلضاءةهِ الدُّ ورهِ يف صدرهِ َن النُّ ْنُهام مهِ  » َوَقْد َحَل كلٌّ مهِ

الوصُف

ُر  امْلُـبـرِّ
ِة بام ُيَدلُِّل عىل التَّايل : 3- آيت ِمَن القصَّ

هِ -تعاىل- ُصَهْيًبا .          تكريمهِ اللَّ

ا . طهِ قريٍش وَجرَبوهتهِ تسلُّ

َّ
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شجاعةهِ ُصَهْيٍب وَبسالتهِههِ . 

ُكـنَّــًةكانوَنةَكـنَّكانونِكنانة

هوهِ عنَد أهلهِ األريافهِ والُقرى . ُتستخدُم الـ ................... يف الطَّ
ههِ . اُء ...................عىل بابهِ دارهِ بنى البنَّ

تاءهِ . ُل و ................... الثَّاين شهرانهِ يف قلبهِ الشِّ ................... األوَّ

ْن قريٍش . َقُه مهِ ْن .................كاَنْت مَعُه سهاًم يريُد قتَل َمْن حلهِ وميُّ مهِ أخرَج ُصَهْيٌب الرُّ
ههِ . ُ علَمُه يف نفسهِ ................... العاملهِ

علوكهِ الصُّ

ـُة اأُلُبـلَّ

ُنـَتــٌف

اليِة : غويَّاِت التَّ 1- آيت ِمَن املعجِم املدريسِّ بمعاين اللُّ

اليَة يف املكاِن املناسِب ِمَّا ييل : 2- أَضُع الكلامِت التَّ
ُقـبــاُء

ُق غُة والتذوُّ اللُّ



115

َعنََّعنَّ لكالُعنَّةالَعنانالِعناُن

أنزَل الراعي إبهَِلُه وخيَلُه يف ................... 
إذا ...................  فعُل اخلريهِ فال َتَتواَن .

امءهِ . دِّ تتجاوُز ................... يف السَّ آماُل الـُمجهِ
................... الكاتُب كتاَبُه .

تهِههِ . تهِههِ يف إدراكهِ ضالَّ ُب ................... لدابَّ اكهِ أطَلَق الرَّ

اليُة: 3- ما الَّذي ُتوحيِه إيلَّ التَّعبرياُت التَّ

ْن هْديهِههِ وينعامنهِ بهُِصْحَبتهِههِ . فطفهِقا ينَهالنهِ مهِ

ذائلهِ والـموبهِقاتهِ . َن الرَّ ومهِ مهِ ُش يف قصورهِ الرُّ فرأى بعيَنْيههِ ما ُيَعشِّ

ٌة تعيها ذاكرُة التَّأريخهِ . قصَّ

اليِة : حيَح للتَّعبرياِت التَّ 4- أختاُر الـمعنى الصَّ

 “ ألقى عصاُه فيها ”.

َها . خاَض يف جمالهـِ نزَل فيها واستقرَّ .          ًبا .             رمى عصاُه غاضهِ

اإلهِحياُء

اإلهِحياُء

اإلهِحياُء
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ام”. ههِ “ أمَضيا سحابَة يومهِ

ام .                                            استمتعا بنـزولهِ الـمطرهِ فيهام .        ههِ أمَضيا طوَل يومهِ
ام. ههِ قضيا بعَض يومهِ

“ َهشَّ لُه وَبشَّ ”.

ُه .           أعرَض عْنُه وأدبَر . كَس لُه اخلبَز وفتَّ
َح بهِههِ .  م لُه وفرهِ تبسَّ

ْم إصابًة ”. ههِ ْن أرمى النَّاسهِ وأحكمهِ “ مهِ

مايةهِ وإصابةهِ اهلدفهِ .  .             ماهٌر يف الرِّ شديٌد يف القولهِ مصيٌب فيههِ
حكيٌم بعيُد النَّظرهِ .

5- أجيُء بتعبرَيْيِن بديَلنْيِ لُكلِّ ُأسلوٍب ِمَّا ييل :

َنموذٌج

“جَعَلْت تتداَوُلُه األيدي ”.

ْن خدمةهِ سيٍِّد إىل خدمةهِ آخَر . التَّعبرُي البديُل: جعَل ينتقُل مهِ
التَّعبرُي البديُل: كاَن رقيًقا ُيباُع وُيشرتى .

ُه ”. ْن َنكالهِ قريٍش ما َلْو نَزل بجبٍل هَلَدَّ “وقاسى مهِ

التَّعبرُي البديُل: 
التَّعبرُي البديُل: 



117

7-  ُأجيُب َوْفَق امْلَطلوِب :

فٍة ، ثمَّ أضُعها يف مُجٍل مفيدٍة : مزٍة متطرِّ ُ َعْن كلٍّ مَّا ييل بكلمٍة منتهيٍة بهِ ُأعربِّ

)         ( ساحُل البحرهِ
يقوُم بالقراءةهِ )          ( بنَي احلارِّ والباردهِ )         (

ْم إىل الَكرى ”. “ أسَلُموا عيوَنُ

التَّعبرُي البديُل: 
التَّعبرُي البديُل: 

6- أجيُء بامْلَصدِر ِمَن الفعِل اخلاميسِّ وأِزُنُه مَع االستفادِة ِمَن النَّموذِج :

ومهِ انتساًبا .َنموذٌج عىل وزِن افتعـاٍل  انتسَب ُصَهْيٌب إىل بالدهِ الرُّ

ْن أهلهِههِ ................. وُم ُصَهْيًبا مهِ اهِنتَزَع الرُّ

أخَذتهِ األيدي تتداوُل ُصَهْيًبا .................

وميَّ  ................. اهِزدرى ُصَهْيٌب الـمجتمَع الرُّ

عىل وزِن ْم لـمالحَقةهِ ُصَهْيٍبهِ ............ اهِمتطى بعُض رجالهِ قريٍش خيوهَلُ

ُد َعْينا ُصَهْيٍب فهِطنًة ونجابًة ................. قهِ َتتَّ

َق النَّشاُط يف ُصَهْيٍب ................. تدفَّ

عىل وزِن

عىل وزِن

عىل وزِن

عىل وزِن

عىل وزِن
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فٍة ، ُثمَّ أضُعُه يف مُجلٍة مفيدٍة . مزٍة متطرِّ َّا ييل بحيُث يكوُن منتهًيا بهِ دِّ كلِّ كلمٍة مهِ أجيُء بضهِ

ُمصيب )       (ُيشعل )       ( ب )       ( صاخهِ

وميِّ بالٌل احلبشُّ وسَلاْمُن الفاريسُّ . تهِنا ُصَهْيٍب الرُّ هِ ملسو هيلع هللا ىلص غريهِ صاحبهِ قصَّ مهِْن صحابةهِ رسولهِ اللَّ

د خالد . ههِ خالد حممَّ فهِ سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص( ملؤلِّ )رجاٌل حوَل الرَّ جوعهِ إىل كتابهِ ـُر أحَدمُها وأكُتُب عْنُه سريًة خمترَصًة بالرُّ أتـيَّ

النَّشاُط املصاحُب
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ُر أنَّ أتذكَّ
ةهِ الـمقروءةهِ بطريقٍة خمترَصٍة مفيدٍة يف إجياٍز حمَكٍم   التَّلخيَص يعني كتابَة الـامدَّ

ةهِ . ةهِ األصليَّ ةهِ العلميَّ دوَن إخالٍل بالـمعنى األصيلِّ أْو حتويٍر للامدَّ

ههِ التَّايل : ْن أبرزهِ خصائصهِ ومهِ

ةهِ والتَّفصيالتهِ . َة بهِإجياٍز ، مَع جتنُّبهِ األفكارهِ الفرعيَّ - احتواُؤُه األحداَث األساسيَّ

ةهِ .   ةهِ مَع اإلشارةهِ إىل بعضهِ اآلراءهِ  املهمَّ فتاحيَّ ةهِ أوهِ الكلامتهِ الـمهِ - تضميُنُه بعَض اجلملهِ املـفتاحيَّ

ههِ بأسلوٍب سليٍم واضٍح. صهِ نفسهِ ةهِ ، والتَّعبرُي بلغةهِ امْلُلخِّ ْن لغةهِ الـموضوعهِ األصليَّ ُر مهِ - التَّحرُّ

َة يف سبعةهِ أْسُطٍر : ُص هذههِ القصَّ ههِ . ُأخَلِّ ههِ وانتقالهِههِ إىل بالد العربهِ وإسالمهِ ٌة عجيبٌة يف َأرْسهِ وميِّ قصَّ لهُِصَهيٍب الرُّ

التَّلخيُص
)تعزيٌز(

*التَّعبرُي الكتايبُّ

لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم. *
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 َزْيــُد ْبـُن حــارَثــَة

رُس الدَّ
الثاين

كاَن  لَقد   ِ اهللَّ “َوايُم 
خليًقا  حارثَة  بُن  َزْيُد 
كاَن  ،ولَقْد  باإلْمرِة 

أَحبَّ النَّاِس إيلَّ ” .
هِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌد رسوُل اهللَّ حممَّ

َثَة  ها َبني َمْعٍن ، وكاَنْت َتصحُب مَعها ُغالَمها َزْيَد ْبَن حارهِ يارَة َقومهِ مَضْت ُسْعدى بنُت ثعلبَة َتبتغي زهِ

الَكْعبهِيَّ .

 ، اإلهِبَل  ، واْستاقوا  املاَل  فَأخذوا  الَقنيهِ  لهَِبني  َخيٌل  ْم  أغاَرْت علْيههِ َقومهِها حتَّى  ديارهِ  لُّ يف  حَتُ كاَدْت  فام 

ثَة . َي، وكاَن يف مُجلةهِ َمنهِ اْحتَملوُه مَعُهْم ولُدها َزْيُد ْبُن حارهِ رارهِ وَسَبُوا الذَّ

؛  ههِ ، فَأَتْوا بههِ ُسوَق ُعكاٍظ وَعَرضوُه لهِلبيعهِ ْن ُعُمرهِ نةهِ مهِ امهِ وكاَن زيٌد – إهِْذ ذاَك – ُغالًما صغرًيا يْدُرُج َنحَو الثَّ

َن  رَهٍم . واشرتى َمَعُه طائهَِفًة مهِ َئةهِ دهِ زامهِ ْبنهِ ُخَويلٍد بأربعهِ مهِ ْن ساَدةهِ قريٍش هَو حكيُم ْبُن حهِ يٌّ مهِ فاشرتاُه َثرهِ

مةهِ .  َة املكرَّ هِْم إهِىل َمكَّ لامنهِ وعاَد بهِ الغهِ

ُة ، لقدهِ  بًة بههِ ، فقاَل هلا : يا َعمَّ َمًة علْيههِ ، ُمرحِّ ههِ ، زاَرتُه ُمَسلِّ ُتُه خدجيُة بنُت ُخوْيلهٍِد بهِمقَدمهِ فلامَّ َعَرَفْت َعمَّ

ـيِّدُة  َستهِ السَّ ٌة لكهِ .َفتفرَّ ْنُهْم َتشائيَنُه ، فهَو هديَّ ا مهِ ي َأيًّ لامنهِ ، فاْختارهِ ْن الغهِ ْن سوقهِ ُعكاٍظ طائفًة مهِ ابتْعُت مهِ

ْن عالماتهِ َنجابتهِههِ ، وَمَضْت بههِ . ا َبدا هلا مهِ ثَة ؛ ملهِ لامنهِ ، واْختاَرْت َزْيـَد ْبَن حارهِ خدجيُة ُوجوَه الغهِ

َفُه  هِ ملسو هيلع هللا ىلص ، فأراَدْت أْن ُتْطرهِ اللَّ دهِ ْبنهِ عبدهِ ْن نبيِّنا حممَّ َجْت خدجيُة بنُت ُخَويلٍد مهِ وما هَو إهِال قليٌل حتَّى تزوَّ

َثَة فَأْهدْتُه إهِليههِ. ها األثريهِ زيدهِ ْبنهِ حارهِ َن ُغالمهِ وهُتدَي َلُه، فلْم جَتهِْد خرًيا مهِ

بهَِكريمهِ ُصْحَبتهِههِ ، وَينُعُم  هِ ملسو هيلع هللا ىلص وحَيْظى  اللَّ دهِ ْبنهِ عبدهِ عاَيةهِ حممَّ ُب يف رهِ َيتَقلَّ وفيمـا كـاَن الغالُم املحظوُظ 

َّ
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ٌة ، وال تـهدُأ لـها َلوعٌة وال َيطَمئهِنُّ لـها َجْنٌب .  ههِ ال ترَقُأ هلا َعرْبَ ُه الـمفجوَعُة بهِفقدهِ اللهِههِ .كاَنْت ُأمُّ بهَِجميلهِ خهِ

اُه يف  ا أبوُه فأخَذ َيَتحرَّ ْنُه . أمَّ ُف َأَحيٌّ هَو َفرتجَوُه َأْم َميٌِّت َفَتْيَأَس مهِ ا ال َتعرهِ وكاَن يَزيُدها أًسى عىل أساها أنَّ

ُر لُه األْكباُد حيُث يقوُل : ْعًرا حزيًنا َتتفطَّ ُكلِّ أرٍض ، وُيسائهُِل عْنُه كلَّ َرْكٍب ، وَيصوُغ حنيَنُه إهِلْيههِ شهِ

؟ اأَلَجْل  ُدوَنُه  َأتى  َأْم  َفرُيْجى   َأَحيٌّ 

َبْل؟  ْهُل َأْم غاَلَك اجْلَ ي السَّ َأغاَلَك َبْعدهِ

َأَفْل َغْرُبا  إهِذا  ْكـــراُه  ذهِ ُض  ــْعــرهِ  وَت

اإلهِبهِْل َتْسَأَم  َأْو  التَّْطواَف  َأسَأُم  َوال 
 

اأَلَمْل ُه  َغــرَّ َوإهِْن  فاٍن  ٍئ  ــرهِ اْم َفُكلُّ 
 

َفَعْل ما  َأْدرهِ  َومَلْ  ــٍد  َزْي َعىل   َبَكْيُت 

َلسائهٌِل َوإهِينِّ  َأْدرهِي  ما  هِ  َفـــَواللَّ
 

ها ُطلوعهِ ْنَد  عهِ ْمُس  الشَّ ُرنهِيههِ  ُتَذكِّ
 

ًدا يسهِ يف اأَلْرضهِ جاههِ ُل َنصَّ اْلعهِ َسُأْعمهِ

َمنهِيَّتي َعــيلَّ  َتــأيت  َأْو   ،  َ ــايتهِ ــي  َح

ْن َقْومهِ َزْيٍد ، وفيام كانوا   يطوفوَن بالبيتهِ  مهِ احلجِّ قصَد البيَت احلراَم َنَفٌر مهِ ْن مواسهِ ٍم مهِ ويف َمْوسهِ  

إهِىل  َكُهْم وعادوا  َمناسهِ َقَضْوا  ومَلَّا   ، ْم  َفعَرفوُه وَعَرَفُهْم وَسألوُه وَسأهَلُ  ، لهَِوجٍه  َوْجًها  بهَِزْيٍد  ُهْم  إهِذا   ، الَعتيقهِ

ُعوا . ُثوُه بام َسمهِ ثَة بهِام َرَأْوا وَحدَّ ْم أخربوا حارهِ ههِ يارهِ دهِ

 ، الَعنيهِ َة  وُقرَّ  ، َالَكبهِدهِ  فهِْلَذَة  به  َيفدي  ما  املالهِ  َن  مهِ وَحَل   ، َلَتُه  راحهِ َثُة  حارهِ َأَعدَّ  َأْن  َأرْسَع  فام   

هِ   اللَّ عبدهِ ْبنهِ  دهِ  حممَّ عىل  دَخال  َبلغاها  فلامَّ  َة.  َمكَّ َنحَو  رْيَ  السَّ انهِ  ذَّ ُيغهِ مًعا  وانطلقا  كعًبا،  أخاُه  مَعُه  َب  وَصحهِ

وُتغيثوَن   ، اجلائَع  موَن  وُتطعهِ العايَن،  وَن  تُفكُّ هِ،  اللَّ جرياُن  أنُتْم   ، لبهِ املطَّ عبدهِ ْبَن  يا  َلُه:  وقاال  ملسو هيلع هللا ىلص 
َلنا  ههِ  وفادهِ  ، علْينا  فامُنْن   . بهِههِ  َيفي  ما  املالهِ  َن  مهِ إهِلْيَك  ْلنا  وَحَ ْنَدَك،  عهِ الَّذي  ابنهِنا  يف  ئناَك  جهِ وقْد   . امللهوَف 

:»وهْل  فقاَل  حارثَة.  ْبُن  َزْيُد  غالُمَك  فقاال:   » ؟  تعنَيانهِ  الَّذي  ابُنُكام  وَمنهِ  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص:»  حممَّ فقاَل  تشاُء.  بهِام 
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فإهِنهِ  ؛  وَبيَنُكْم  َبيني  وُه  َفَخريِّ  ، لُكْم  َأدعوُه   «: فقاَل  ؟!  هَو  وما  فقاال:   » ؟  الفهِداءهِ  َن  مهِ خرٌي  هَو  فيام  َلكام 

لَقْد  فقاال:  خَيتاُرُه«.  ْن  َعمَّ َيرغُب  بالَّذي   – واللهِ   – أنا  فام  اختاَرين  وإهِْن  ماٍل،   بَغرْيهِ  لُكُم  فهَو  اختاَرُكْم 

ْبُن  َثُة  َمْن هذانهِ ؟ « قاَل : هذا أيب حارهِ  َأنصْفَت وبالْغَت يف اإلهِنصافهِ . فدعا حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص زيًدا وقاَل : » 

ْئَت َأَقْمَت معي «.  ْئَت َمَضْيَت مَعُهام ، وإهِْن شهِ ُتَك ، إهِْن شهِ َي َكْعٌب . فقاَل : » قْد َخريَّ ُشاحيَل ، وهذا َعمِّ

َك  َة َعىل أبيَك وُأمِّ يَّ ٍد -: بْل ُأقيُم َمَعَك. فقاَل أبوُه: َوحَيَك يا َزْيُد، َأتتاُر العبودهِ فقاَل - يف غريهِ إبطاٍء وال َتردُّ

ُقُه أبًدا . ُجلهِ َشيًئا ، وما أنا بالَّذي ُيفارهِ ْن هذا الرَّ ؟! فقاَل: إهِينِّ َرَأيُت مهِ

ههِ وَأخرَجُه إهِىل البيتهِ احلرامهِ ، وَوقَف بههِ باحلهِْجرهِ عىل َمأٍل  ْن َزْيٍد ما رأى ، َأخَذ بهِيدهِ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص مهِ فلامَّ رأى حممَّ

فاُه  ههِ ، وَخلَّ ُثُه ”. َفطاَبْت َنفُس َأبيههِ وَعمِّ ْن قريٍش وقاَل : “يا معرَش قريٍش ، اهِْشَهدوا َأنَّ هذا اْبني َيرُثني  وَأرهِ مهِ

ام  ُمطمئهِنَّيهِ النَّْفسهِ ُمْرتاَحيهِ البالهِ . ههِ هِ ملسو هيلع هللا ىلص ، وعادا إهِىل قْومهِ اللَّ دهِ ْبنهِ عبدهِ عنَد حممَّ

سوُل وَأبطَل  َث الرَّ ٍد، وظلَّ ُيدعى كذلك حتَّى ُبعهِ َثَة ُيدَعى بهَِزيدهِ ْبنهِ حممَّ ْنُذ ذلَك اليومهِ أصبَح َزْيُد ْبُن حارهِ ومهِ

َثَة . َبنَِّي َحيُث نزَل َقوُلُه -َجلَّ وَعزَّ -:}                                  { )1( فَأصبَح ُيدعى : زيَد ْبَن حارهِ اإلهِسالُم التَّ

َدُه الَّذي آَثَرُه  ههِ وأبيههِ - َأيَّ ُغْنٍم َغنهَِم . ومَلْ َيُكْن  يدري َأنَّ َسيِّ ًدا عىل ُأمِّ مَلْ َيُكْن َيعلُم زيٌد - حنَي اختاَر حممَّ

ههِ أمجعنَي .وما خطَر لُه بباٍل َأنَّ َدوَلًة  هِ  إهِىل َخلقهِ ريَن ورسوُل اللَّ لنَي واآلخهِ ُد اأَلوَّ عىل َأهلهِههِ وَعشريتهِههِ هَو َسيِّ

بهَِنَة  ُه هَو نفُسُه سيكوُن اللَّ قهِ واملْغرهِبهِ بهِّرا وَعْداًل ، وَأنَّ امءهِ ستقوُم َعىل َظهرهِ األرضهِ َفَتْمأُل ما َبنْيَ املرشهِ لهِلسَّ

ولـةهِ  الُعظمى . اأُلوىل يف بناءهِ هذههِ الدَّ

 . ُ ذو الفضلهِ الَعظيمهِ هِ ُيؤتيههِ َمْن َيشاُء واللَّ ْن ذلَك يدوُر يف َخَلدهِ َزْيٍد . وإهِنَّام هَو َفضُل اللَّ مَلْ َيُكْن َشٌء مهِ

)1( سورُة األحزابهِ ، اآليُة رقم )5( .

ً
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الـُهَدى  بدينهِ  ًدا ملسو هيلع هللا ىلص  ُه حممَّ نبيَّ  ُ اللَّ بعَث  ننَي حتَّى  بْضُع سهِ إهِال  التَّخيريهِ هذههِ  َثةهِ  َيمضهِ عىل حادهِ مَلْ  ُه  َأنَّ ذلك 

ٌة يتناَفُس فيها  ليَّ ةهِ أوَّ ليَّ جالهِ .وَهْل فوَق هذههِ اأَلوَّ َن الرِّ بهِههِ مهِ َل َمْن آمَن  َثَة َأوَّ ، َفكـاَن َزْيـُد ْبُن حارهِ والـحقِّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص، وقائهًِدا لهِبعوثهِههِ ورَساياُه ، وَأحَد  ُخَلفائهِههِ  ثَة أمنَي رسِّ رسولهِ اللَّ املتنافهُِسوَن ؟! لَقْد َأصبَح َزْيُد ْبُن حارهِ

رة إهِذا غادَرها النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. َعىل املدينةهِ املنوَّ

سوُل الكريُم ملسو هيلع هللا ىلص وخلَطُه بهَِأهلهِههِ وبنيههِ ،  ُه الرَّ ههِ وأبيههِ ، فقْد َأَحبَّ وكام َأَحبَّ زيٌد النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وآَثَرُه عىل ُأمِّ

ثلهِههِ أحٌد سواُه . ههِ إهِذا عاَد إهِليههِ ، وَيلقاُه لهَِقاًء ال حَيظى بهِمهِ فكاَن َيشتاُق إهِليههِ إهِذا غاَب عْنُه ، وَيفرُح بقدومهِ

بهِلقاءهِ  هِ  ملسو هيلع هللا ىلص  دهِ َفرحةهِ رسولهِ  اللَّ ْن مشاههِ ُر لنا َمشهًدا مهِ هِ عَلْيها- ُتَصوِّ فها هَي ذي عائهَِشُة -رهِضواُن اللَّ

سوُل  هِ ملسو هيلع هللا ىلص يف َبْيتي ، َفقرَع الباَب ، فقاَم إهِليه الرَّ رَة ، ورسوُل اللَّ َثَة املدينَة املنوَّ َم َزْيُد ْبُن حارهِ زيٍد فتقوُل: َقدهِ

هِ ما  َلُه . وواللَّ رُّ َثوَبُه ؛ فاعتنَقُه وَقبَّ تهِههِ وُرْكبتهِههِ- َومض إهِىل البابهِ جَيُ ُعْرياًنا- ليَس علْيههِ إهِال ما َيسرُت ما بنَي رُسَّ

هِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُعرياًنا َقبَلُه وال َبعَدُه . رأيُت رسوَل اللَّ

بِّ  وأطلقوا علْيههِ لقَب  وقْد شاَع أمُر ُحبِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لهَِزْيٍد بنَي املسلمنَي واستفاَض ، َفدَعْوُه بهَِزيدهِ احْلُ

بِّههِ . هِ ملسو هيلع هللا ىلص واْبنهِ حهِ بِّ رسولهِ اللَّ ههِ بهِحهِ ْن َبعدهِ بوا ابَنُه ُأساَمَة مهِ هِ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وَلقَّ بِّ رسولهِ اللَّ حهِ

َن احلبيَب بفراقهِ حبيبهِههِ . ذلَك َأنَّ  – َأْن َيمتحهِ كَمُتُه  – َتبارَكْت حهِ  ُ َن اهلهِجرةهِ شاَء اللَّ َنةهِ مهِ امهِ نةهِ الثَّ ويف السَّ

بلَغ  فلامَّ   ، إهِىل اإلهِسالمهِ فيههِ  َملهِكهِ ُبرصى يدعوُه  إهِىل  تاٍب  بكهِ ُعَمرْيٍ األْزدهِيَّ  ْبَن  َث  َبَعَث احلارهِ سوَل ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ

علْيههِ  ، وشدَّ  فأخَذُه  َعْمٍرو  ْبُن  ْحبيُل  ُشَ َنةهِ  الغساسهِ أمراءهِ  أحُد  لُه  َعَرَض   ، األرُدنِّ  بهِرَشقهِيِّ  ُمؤتَة  احلارُث 

َمُه فَضَب عُنَقَه . ، ُثمَّ َقدَّ ثاَقههِ وهِ

َّ

َّ
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لهِغزوهِ  ُمقاتهٍِل  ْن ثالثةهِ آالفهِ  مهِ َز جيًشا  لُه رسوٌل غرُيُه . فجهَّ ُيقتْل  َلـْم  إهِْذ  النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  فاشتدَّ ذلَك عىل 

عفَر ْبنهِ َأيب طالهٍِب  َثَة ، وقاَل :» إهِْن ُأصيَب زيٌد فتكوُن القيادُة جلهِ ُمؤَتَة، َوَوىلَّ َعىل اجليشهِ َحبيَبُه زيَد ْبَن حارهِ

ْم رجاًل  ههِ هِ َفْلَيْخرَتهِ املسـلموَن ألنُفسهِ هِ ْبنهِ رواَحَة ، فإهِْن ُأصيَب عبُداللَّ اللَّ ، فإهِْن ُأصيَب جعفٌر كاَنْت إهِىل عبدهِ

مْنُهْم «.

ألفهِ  َئـةهِ  مهِ َعىل رأسهِ  ومهِ  الرُّ ملُك  َرقُل  ههِ فَهبَّ   . اأُلرُدنِّ  َمعاَن برشقهِيِّ  إهِىل  اجليُش حتَّى وَصَل  َمضـى 

اُر غرَي  ْن ُمرشكي العربهِ ،  وَنزَل  هذا اجليُش اجلرَّ َئـُة َألٍف مهِ َنةهِ ، وانضمَّ إهِلْيههِ مهِ فاعهِ عنهِ الَغساسهِ ُمقاتٍل للدِّ

ْن مواقعهِ املسلمنَي. بعيٍد مهِ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّ إهِىل  رسولهِ  نكتُب   : قائهٌِل  فقاَل   . يصنعوَن  فيام  يتشاوروَن  ليلَتنْيهِ  َمعاَن  املسلموَن يف  بــاَت 

ٍة  بهَِعــدٍد وال ُقــوَّ ـُل  إهِنَّنا ال ُنقاتهـِ هِ - يا قوُم -  َأْمَرُه . وقاَل آَخُر : واللَّ ُر  نا وَننتظهِ بهَِعــددهِ َعــُدوِّ هـُِرُه  وُنْخبـ

ُ -تعاىل- لُكُم الفوَز  َن اللَّ وا إهِىل ما خرْجـُتْم لُه . وقْد َضمهِ ـُ . فاْنطلهِقـ ينهِ وال َكْثـَرٍة وإهِنَّام ُنقاتهُِل بـهــذا الـدِّ

هادُة  . ا الشَّ َفُر ، وإهِمَّ ا الظَّ سَنَينْيهِ : إهِمَّ بإهِْحدى احْلُ

ه اآلالفهِ  ْم  َهْيَبًة لـهذهِ وَم وَمأَل قلوَبُ ُثمَّ الَتقى اجلمعانهِ عىل أرضهِ ُمؤَتَة ، فقاَتَل املسلموَن قهِتااًل َأذَهَل الرُّ

الًدا مَلْ  هِ ملسو هيلع هللا ىلص جهِ ثَة   عْن راَيةهِ رسولهِ اللَّ َئـَتْي ألٍف . وجاَلَد َزْيُد ْبُن حارهِ ُم البالغهِ مهِ ههِ يشهِ ْت جلهِ الثَّالثةهِ الَّتي َتَصدَّ

ماحهِ ؛ فَخرَّ صيًعا َيْسَبُح يف دمائهِههِ .فتناوَل  ئاُت الرِّ َقْت َجَسدُه مهِ ْف لُه تأريُخ الُبطوالتهِ َمثياًل حتَّى خرَّ َيعرهِ

هِ  ايَة عبُداللَّ بهِههِ . فتناوَل مْنُه الرَّ ودهِ حتَّى حَلهَِق بصاحهِ ايَة جعفُر ْبُن أيب طالٍب ، وَطفهِق َيذوُد عْنها َأكَرَم الذَّ مْنُه الرَّ

ْم  النَّاُس عليههِ ـَر  إهِلْيههِ صاحباُه . فأمَّ اْنَتهى  إهِىل ما  اْنـَتـهى  النِّـضـالهِ حـتَّى  َأبَسـَل  َفناَضَل عْنها    ْبُن َرواَحَة، 
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َن الَفناءهِ اْلـُمَحتَّمهِ . خالـَد ْبَن الوليدهِ - وكـاَن حديَث إهِْسالٍم - فاْنحاَز باجليشهِ ، وأنقَذُه مهِ

، وَمَض  ثَلُه َقطُّ ْم ُحزًنا مَلْ حَيَزْن مهِ َن عليههِ هِ ملسو هيلع هللا ىلص أنباُء ُمؤَتَة ، وَمرَصُع قاَدتهِههِ الثَّالثةهِ َفحزهِ بلَغْت رسـوَل اللَّ

َشٌة بالُبكاءهِ ، َفبكى  غرَيُة وهَي جُمههِ َثَة الَذْت بهِههِ ابنُتُه  الصَّ هِْم . فلامَّ َبلَغ َبْيَت َزْيدهِ ْبنهِ حارهِ يهِْم بهِ ْم ُيَعزِّ إهِىل أهليههِ

هِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى انتحَب . رسوُل اللَّ

هِ ؟! فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص : “هذا ُبكاُء احلبيبهِ  عىل حبيبهِههِ ”. فقاَل له َسْعُد ْبُن ُعباَدَة : ما هذا يا رسوَل اللَّ  

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطات التَّعلُّ

االستيعاُب القراينُّ

حايبِّ الكريِم زيِد ْبِن حارثَه ُأجيُب عامَّ ييل :  ِة الصَّ اًل - بعَد قراءِة قصَّ أوَّ

هِ  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ اللَّ دهِ ْبنهِ عبدهِ 1- كيَف وصَل َزْيُد ْبُن حارثَة إىل حممَّ

ههِ ؟ ههِ وأبيههِ بعَد فقدهِ هِ ملسو هيلع هللا ىلص وحالهِ أمِّ 2-  ما الفرُق بنَي حالهِ زيٍد عنَد رسولهِ اللَّ

ٍد  ملسو هيلع هللا ىلص عىل أهلهِههِ ؟ ْد َزْيُد ْبُن حارثَة حلظًة يف اختيارهِ حممَّ َ مَلْ يرتدَّ 3- ملهِ

ههِ ؟ 4- ما نتيجُة اختيارهِ زيٍد؟ وماردُّ فعلهِ أبيههِ وعمِّ

هِ  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 5-  ما مكانُة زيدهِ ْبنهِ حارثَة يف قلبهِ رسولهِ اللَّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص عنَد قتلهِ رسولهِههِ املبعوثهِ إىل ملكهِ ُبرصى ؟ 6- كيَف كاَن ردُّ فعلهِ رسولهِ اللَّ
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ثانًيا – ُأكمُل العباراِت التاليَة بام يناسُب .

ه فهَي ................. بنُت ثعلبَة . ا أمُّ ُب زيٌد إىل أبيههِ ................. أمَّ ينتسهِ

ههِ . ْن ُعمرهِ سبـى َبنو ................. زيًدا وَهو ................. مَلْ يتجاوزهِ ................. مهِ

ْن قريٍش ُهَو ................. بـ ................. درهٍم . َض زيٌد للبيعهِ يف ................. واشرتاه ثريٌّ مهِ ُعرهِ

سول ملسو هيلع هللا ىلص ، فكاَن َزْيُد  كاَن َزْيُد ْبُن حارثَة ُيدعى زيَد ................. وظلَّ هكذا حتَّى ................. الرَّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص ، و ................. لبعوثهِههِ ورساياُه  و ................. عىل املدينةهِ  اْبُن حارثَة ................. رسِّ رسولهِ اللَّ

رةهِ إذا غادَرها النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص . املنوَّ

....................... ، وإهِْن  ُأصيَب  إْن ُأصيَب  يليههِ   ، ْبَن حارثَة  النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل جيشهِ مؤتَة زيَد  وىلَّ 

فالقيادُة لهـِ ................. .

ثالًثا - أضُع إشارة  )  ( أْو ) ˚ ( َعْن يمنِي العبارِة املناسبِة .

ههِ عنَدما رَأْوُه يطوُف بالبيتهِ . ْف زيٌد إىل قومهِ مَلْ يتعرَّ

أرسَع حارثُة وأخُوه كعٌب إىل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص طلًبا الفتداءهِ زيٍد .

ُه نبـيٌّ . ههِ بأنَّ ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َعىل أهلهِههِ لعلمهِ َل َزْيُد ْبُن حارثَة حممَّ فضَّ

بعَث النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص شحبيَل ْبَن عمٍرو إىل ملكهِ ُبرصى .

َن الفناءهِ املحتَّمهِ يف ُمؤتَة . اهِنحاَز خالُد ْبُن الوليدهِ باجليشهِ إنقاًذا لُه مهِ
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ُل ما ييل : رابًعا - ُأعلِّ

لامنهِ . َن الغهِ يدةهِ خدجيَة بنتهِ خويلٍد الغالَم زيَد ْبَن حارثَة دوَن غريهِههِ مهِ اهِختياَر السِّ

ههِ أنباَء ُمؤتَة . ديَد عنَد سامعهِ سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ ُحزَن الرَّ

تسميَة زيدهِ ْبنهِ حارثَة بهَِزْيدهِ الـُحبِّ .

ام مسوَرْينهِ . ههِ هِام إىل قومهِ ههِ وعودهتهِ اطمئناَن نفسهِ أيب زيٍد وعمِّ

ٍة مْنها .  ِة آيت بأربعِة أفكاٍر أساسيَّ خامًسا - ِمْن ِخالِل قراءِة القصَّ

ُة العلَّ

ُة العلَّ

ُة العلَّ

ُة العلَّ
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مواقُف وشخصيَّاٌت

.” “لَقْد أنصْفَت وبالْغَت يف اإلنصافهِ

ُقُه أبًدا ”. جلهِ شيًئا، وما أنا بالَّذي يفارهِ ْن هذا الرَّ “إينِّ رأيُت مهِ

ُثُه ”. “يا معرَش قريٍش ، اهِشهدوا أنَّ هذا اْبني يرُثني وأرهِ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص عنَد َمعاَن يف أمِر جيِش ِهَرْقَل . 2- تشاوَر صحابُة رسوِل اهللَّ

هِْم ؟ ما كاَنْت نتيجُة مشاوراهتهِ

القائُل 
املناسبُة 

القائُل 
املناسبُة 

القائُل 
املناسبُة 

ُل  أُي األوَّ الرَّ
أُي الثَّاين الرَّ

َك َلْو ُكْنت واحًدا ِمْن جنِد املسلمنَي يف ُمؤتَة ؟ ـُ َما َرْأي
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اللِة عىل ما ييل : 3- آيت بموقٍف للدَّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص  بلقاءهِ زيٍد . فرحةهِ رسول اللَّ

هِ تعاىل . لهِههِ األذى يف سبيلهِ اللَّ ةهِ حتمُّ َجَلدهِ زيدهِ ْبنهِ حارثَة وقوَّ

اليِة : 4- عالَم يدلُّ ُكلُّ موقٍف ِمَن املواقِف التَّ

سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص زيًدا بيَنُه وبنَي أهلهِههِ. تيرُي الرَّ

هِ ملسو هيلع هللا ىلص زيًدا إىل حدِّ النَّحيبهِ . بكاُء رسولهِ اللَّ

اللُة  الدَّ

اللُة  الدَّ

املوقُف

املوقُف
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اليِة ؟ وما معانيها ؟ 1- أيَن أبحُث يف معجِم الكتاِب املدريسِّ عْن معاين الكلامِت التَّ

معناها هُتا مادَّ الكلمُة
...................................................................... .................... نجابٌة
...................................................................... .................... ُر تتفطَّ
...................................................................... .................... اهِستفاَض
...................................................................... .................... اهِنتَحَب

اليِة : حيِح للتَّعبرياِت التَّ 2- ُأشرُي إىل املعنى الصَّ

وَق بينـي وبيَنَك .  ُم النُّ ال تضيُع هلا كلمٌة .         سأقسهِ  
وَق حتَّى تتعَب . ال جتفُّ هلا دمعٌة .                         سأمتطي النُّ  

ريهِ يف األرضهِ . وَق عىل السَّ ثُّ النُّ ال تنطفهُِئ هلا شمعٌة .          سأستحهِ  

ريهِ . ُيسعانهِ يف السَّ  
ريهِ . ُيبطئانهِ يف السَّ  

ريهِ . يتحاورانهِ يف السَّ  

ال ترَقُأ هلا عربٌة .

رَي . انهِ السَّ ذَّ ُيغهِ

ُل نصَّ العيسهِ . سُأعمهِ

ُق غُة والتذوُّ اللُّ
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3- أصوُغ عىل ِغراِر املثاِل : 

فام كاَدْت حُتلُّ ُسعدى يف دياِر قوِمها حتَّى أغاَرْت عليِهْم خيٌل .

مُس تغيُب حتَّى فام كاَدتهِ الشَّ
ُم فام كاَد  املعلِّ

4- أجيُء بجمٍل بديلٍة ملا ييل :

هِ ملسو هيلع هللا ىلص . اللَّ دهِ ْبنهِ عبدهِ ُب يف رعايةهِ حممَّ كاَن الغالُم يتقلَّ

اُه يف ُكلِّ أرٍض . أخَذ أبوُه يتحرَّ

ْن ذلَك يدوُر يف َخَلدهِ زيٍد . َلـْم َيُكْن شٌء مهِ

اليِة : 5-   أنتبُه إىل اْسِم التَّفضيِل يف اجلمِل التَّ

ودهِ . ايةهِ يف ُمؤتَة ، أكرَم الذَّ   ذاَد جعفُر ْبُن أيب طالٍب عنهِ الرَّ

هِ ْبُن رواحَة عْنها أبسَل النِّضالهِ .         وناَضل عبُداللَّ
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اليِة أسامَء تفضيٍل يف مُجٍل مفيدٍة . أصوُغ ِمَن األفعاِل التَّ

اِلتـــقـى

ُأصــيَب

بـلـــــَغ

جـــالــَد

6-     أنتبُه إىل مواِضِع وصِل إنَّ أْو أنَّ وفصِلهام فيام ييل :

َو اخلرُي العميُم . إنَّ ما اختاَرُه زيٌد هَلُ

إنَّام املسلُم أخو املسلمهِ .

ستعلموَن أنَّام ُيكافُأ التَّقيُّ .

بنِّـي مل يكن يف أول اإلسالم . ْن حتريم التَّ َعلهِمُت أنَّ ما يف اإلسالمهِ مهِ

ُأعيُد كتابة إنَّ أو أنَّ مفصولًة أْو موصولًة باِم بعَدها .

ههِ العلامُء . ْن عبادهِ َ مهِ إنَّ + ما ................ خيشى اللَّ
ُ حتَت أيديُكْم . إنَّ + ما  ................ خدُمُكْم خوُلُكْم جعَلُهُم اللَّ

لُح خرٌي . علْمُت أنَّ + ما  ................ الصُّ

ظنْنُت أنَّ + ما  ................ قاَلُه النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألهلهِ زيٍد َهَو أحسُن القولهِ .
هِ باٍق . أعلُم أنَّ + ما ................ عنَد اللَّ
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حابِة ُسبِـَي كزيٍد وُأِخَذ ِمْن قوِمِه وُأبِعَد َعْن دياِرِه ؟ َمْن ِمَن الصَّ

ِة زيٍد بام ال يتجاوُز مخَسَة أْسطٍر : أنثُر األبياَت الواردَة يف قصَّ

وُتطعموَن   ، العاين  وَن  تفكُّ  “  : لقولِِه  مشابـًها  قواًل  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ لرسوِل  قاَل  الكعبـيِّ  حارَثَة  غرُي  َمْن 
اجلائَع، وُتغيثوَن امللهوَف . فاْمُنُن علْينا ، وفاِدِه لنا بام تشاُء ” ؟

النَّشاُط املصاحُب
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ُر أنَّ حياةهِ أتذكَّ جوانبهِ  ْن  مهِ جانًبا  َفٍة  مكثَّ بطريقٍة  ُر  ُتَصوِّ الَّتي  هَي  القصريَة  َة  القصَّ  ¨

، أْو موقًفا واحًدا .  ةهِ خصيَّ ْن عواطفهِ الشَّ ، أْو عاطفًة مفردًة مهِ الفردهِ

علْيِه   - تعاىل   -  ُ اهللَّ َمنَّ  ُثمَّ   ، غاراهِتِْم  ِمْن  غاَرٍة  يف  املسلمنَي  أعداُء  ُه  أَسَ مسلٍم  غالٍم  َة  قصَّ أنُسُج 
باخلالِص. ُأبِرُز معاناَتُه يف األِس ، وحنيَنُه إىل األهِل والوطِن .

. ها والبعدهِ عنهِ التَّفصيالتهِ املتَّصلةهِ باملكانهِ َغرهِ َحْجمهِ ُز بهِصهِ ¨تتميَّ

 . ى حلظَة التَّنويرهِ َن املواقفهِ ، ُثمَّ نـهايٌة يكتمُل بـها احلدُث ، وُتسمَّ ¨لـها بدايٌة ، ووسٌط ينمو مهِ

*التَّعبرُي الكتايبُّ

لإلثراء، وال يستهدف يف التقويم. *



136





..



ي و  هـ  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ 

139

ــغويُّ ؟ ما املـعجُم اللُّ

ُ معانَيها . غةهِ وُيبنيِّ ْن مفرداتهِ اللُّ ُن عدًدا مهِ & املعجُم هَو الكتاُب الَّذي يتضمَّ
ةهِ وعدُدها ثامنيٌة وعرشوَن حرًفا .    & ُترتَُّب مفرداُتُه َوفَق احلروفهِ اهلجائيَّ

طريقُة الكشِف عْن معنى كلمٍة

، أبحُث  ابقةهِ ةهِ السَّ ْت يب يف النُّصوصهِ القرائيَّ نةهِ الَّتي مرَّ َن الكلامتهِ امللوَّ  للكشفهِ َعْن معنى كلمٍة مهِ

اليةهِ : َعْنها يف معجِم الكتاِب املدريسِّ مَع مراعاةهِ اخلطواتهِ التَّ

ْن  ها مهِ Lأردُّ الكلمَة إىل املايض إْن كاَنْت فعاًل أْو مصدًرا، وإىل املفردهِ إْن كاَنْت مجًعا، مَع جتريدهِ

ْبت . يادةهِ كام تدرَّ أحرفهِ الزِّ

ةهِ للكلمةهِ . َن  األحرفهِ األصليَّ َل مهِ ُد احلرَف األوَّ    Lُأحدِّ

َة للكلمةهِ هَي الَّتـي ال حُتَذُف يف اشتقاقهِ الكلمةهِ . ُه إىل أنَّ األحرَف األصليَّ        ©أتنبَّ

ا   ًة . فهَي إمَّ هـا ال تكوُن أصليَّ نَة الواقعَة يف وسطهِ الكلامتهِ أْو آخرهِ يِّ ُر أنَّ األلَف اللَّ           © أتذكَّ

ْن )واٍو( أْو )ياٍء( . منقلبًة مهِ

َل - داخٌل - مدخوٌل - دخوٌل مداخُل - تدخَّ
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ههِ ههِ أْو َمْصَدرهِ وأعرُف أصَلها إْن ورَدْت يف الفعلهِ باإلتيانهِ بهُِمضارعهِ

              صاَل       يصوُل         َصْواًل                                                  ساَل      يسيُل         سياًل

ههِ . وأعرُف أصَلها إْن ورَدْت يف االسمهِ بتثنيتهِههِ أو مجعهِ

عًصا      عصوانهِ     عصواٌت

الثَّاين فالثَّالثهِ ، حسَب  أنُظُر يف احلرفنيهِ  املرادهِ ، ثمَّ  أفتُح معجَم الكتابهِ املدريسِّ عىل احلرفهِ   L

تيبهِ اهلجائيِّ لُكلٍّ مْنُهام . الرتَّ

ُف إىل املعنى الواردهِ للكلمةهِ الَّتي أرغُب يف معرفةهِ معناها . Lأتعرَّ

أمثلةٌّ للتَّوضيِح

 ) اءهِ ( ثمَّ أْبحُث  عنهِ احلرفهِ الثَّاين )الباءهِ L) َرَبَد( أبحُث عْنها يف املعجمهِ املدريسِّ يف حرفهِ ) الرَّ

الهِ ( . ثمَّ الثَّالثهِ ) الدَّ

ائدَة ، وُأعيُدها إىل األصـلهِ الثُّالثـيِّ ى ( أحذُف األحرَف الزَّ L) حترَّ

     ) َحَرى ( وأبحُث عْنها يف حرفهِ ) احلاءهِ ( … وهكذا .

ونهِ ( . L) أنفاٌق ( مجٌع مفرُدُه ) َنَفٌق ( أبحُث عْنُه يف حرفهِ ) النُّ

لهِ  L) عبَّ ، جدَّ ( أُفكُّ تضعيَف الفعلهِ ؛ لُيصبـَح ) َعَبَب ، َجَدَد ( وأبحُث عْنُهام يف احلرفهِ األوَّ

للكلمةهِ وهكذا … 

ّبّقَر
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اإلبلهِ  سياسَة  أحسَن   :  ) َأبالًة  َيْأُبُل  َأَبَل   (   3

ُة( : الَقبيلُة ، وهَي مدينٌة قديمٌة دخَلْت يف  )واأُلُبلَّ

البرصةهِ وأصبَحْت جزًء ا مْنها .

َن ومكَّ أكـــرَم   :  ) َأْثـــًرا  ــُر  ــْأُث َي ـــَر  َأَث  (   3 

ُم املكنُي .  ) واأَلثرُي ( : املكرَّ

 :  ) واأَلَجـُل   ( َر  تأخَّ  :  ) أْجاًل  َيْأَجُل  َل  َأجهِ  (  3

غايُة الوقتهِ و)اأَلَجُل( وقُت   املوتهِ .

أَكَلْتُه    : اخَلَشُب   ) َأَرًضــا  ــْأَرُض  َي َض  َأرهِ  (  3

اأَلَرَضُة. ) ومأروٌض ( :  مقروٌض .

ُر أْطًرا ( :  عَطَفُه وثناُه . 3 ) َأَطَرُه َيْأطهِ

َء : أفناُه .  )واألكيُل(:  3 ) أَكَل يأُكُل أكاًل ( الشَّ

املشارُك لُه يف األكلهِ .

ُر   بههِ . ُة ( : هَي العوُد الَّذي ُيتبخَّ 3 ) اأُلُلوَّ

َ ) األَمَد ( . واجلمُع )آماٌد(:  َد ( : بنيَّ 3 ) أَمَد وَأمَّ

ءهِ . الغايُة ومنتهى الشَّ

بُه.  َيْأُمُلُه َأَماًل ( و ) َأْماًل (: َرَجاُه وترقَّ 3 ) أَمَلُه 

ُيْسَتبعُد  فيام  استعاملهِههِ  ، وأْكثُر  جاُء  الرَّ  :) اأَلَمُل   (

ُحصوُله. واجلمُع   ) آماٌل (  

َبُه  َقُه ( : عجَّ ُه ،     ) وأنَّ َء : أحبَّ 3 ) َأنهَِق يأَنُق َأَنًقا ( الشَّ

َء األنيَق . َع الشَّ َلُه عىل الَعَجبهِ ، ) تأنََّق ( : تتبَّ وَحَ

َل( لألمرهِ :  ُل َأهاًل بهِههِ ( : َأنهَِس )وتأهَّ 3) أَهَل يأههِ

كاَن أهاًل لُه أْي استوَجَبُه .

َص  ينهِ : تلَّ َن العيبهِ أوهِ  الدَّ ُأ َبراَء ًة ( مهِ َئ َيرْبَ 3) َبرهِ

وَسلهَِم مْنُه . ) والرباءُة (: اإلجازُة ، وخطُّ اإلنعامهِ 

َن امللكهِ . مهِ

ريهِ: باعهِ والطَّ َن السِّ ُثُن والرَباثهُِن ( مهِ 3) َبَرَث : الرُبْ

بمنـزلةهِ اأُلصبعهِ مَن اإلنسانهِ . 

َبُه واخترَبُه وامتحَنُه  3) بالُه يبُلوُه َبْلوًا وبالًء ( : جرَّ

أ

ب
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.

3) الَبناُن ( : أطراُف األصابعهِ .

3) باَد يبيُد َبْيًدا ( : ذهَب وانقطَع، وفالٌن : هلَك 

) وأباَدُه إباَدًة ( : أضاَعُه وأهلَكُه .

بالكائناتهِ  ُق  يتعلَّ دراسٍة  حقُل   :  ) البيولوجيا   (3

وأدائهِها،   ، ها  وسلوكهِ  ، وتركيبهِها   ، ا  أشكاهلهِ ةهِ:  احليَّ

بالبيئةهِ املحيطةهِ  ها وَعالقتهِها  رهِ ها وتطوُّ ا ، ونموِّ ونشأهتهِ

ةهِ املوجودةهِ واملنقرضةهِ . َن الكائناتهِ احليَّ ها مهِ ُ وما يشابهِ

َج( ُمطاوُع  اُج . )تتوَّ دُه وألَبسُه التَّ َج ( َسوَّ 3) َتوَّ

َجُه . توَّ

ْت حوضُته،  لُّ : اشتدَّ َيْثَقُف َثَقًفا ( اخْلَ 3) َثقهَِف 

ًعا.  يًفا الذهِ رِّ فصاَرحهِ

ٌل (  َل َيْثَكُل َثَكاًل ( ابَنُه : فقَدُه فهَو  ) ثاكهِ 3) َثكهِ

وهَي ) َثْكىل ( .

3) َثَلَب َيْثلهُِب َثْلًبا ( : طرَدُه ، أو اغتاَبُه، أو عاَبُه 

والَمُه.

مشقوُق  نيهِ  الُكمَّ واسُع  سابهٌِغ  ثوٌب   ) ُة  بَّ اجْلُ  (3

رعهِ . ، ُيلبُس فوَق الثيابهِ أوهِ الدِّ مهِ امْلُقدَّ

3)اْلـَجــدُّ ( : احلظُّ .

فأظهَر   ْ يصربهِ مَلْ     : مْنُه   ) َجَزًعا  َزُع  جَيْ َع  َجزهِ  (3

احلزَن أوهِ الَكَدَر .

وَضُخَم  عُظـَم   :  ) َجَسامـًة  ُسُم  جَيْ َجُسَم   (3

عيني  ( يف  َم  ) وجتسَّ : صاَر )جسياًم(   ) َم  )وجتسَّ

َر . َكذا : تصوَّ

بـها  ضَبُه     : ياطهِ  بالسِّ  ) َجْلًدا  لهُِد  جَيْ َجَلَد   (3

يفهِ :ضارَبُه بههِ. )َجاَلَدُه( بالسَّ

ت

ث

ج
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َلل  )واجْلَ مُه،  عظَّ  :  ) جتلياًل  جَل  الرَّ َل  َجلَّ  (3

( : األمُر العظيُم . ىلَّ واجْلُ

: )َجلٌّ وُجالٌل  َعُظَم فهو   ) جَيهِلُّ َجالاًل  3)َجلَّ 

َوَأْجاَلٌل  ُء  الَّ وَأجهِ ٌة  لَّ َأجهِ  (  : واجلمع   ،  ) َوَجليٌل 

ٌة( . لَّ وجهِ

3 ) جاَش جييُش َجْيًشا وَجَيشاًنا (  النَّفُس : َغَثْت 

أْو  حزٍن  ْن  مهِ وارتفَعْت  وَحهَِيْت  لهِْلغثيانهِ  داَرْت  أْو 

فزٍع مثُل القهِدرهِ ) جتيُش ( ويرتفُع ما فيها .

ُه فهَو )حمبوٌب(. )  ّبا وُحّبا ( : ودَّ ُه حهِ ُه حَيهِبُّ 3 ) َحبَّ

واحلهِبُّ ( : املحبوُب .

ُقُه  )حَيذهِ العمَل  أوهِ  القرآَن  بيُّ  الصَّ  ) )حَذَق   3

ٌق ( .  ُه ومهَر فيههِ فهَو ) َحذهِ َمُه كلَّ َحْذًقا(: تعلَّ

هَو  ما  طلـَب    ) ًيا  حترِّ  ( جـُل  الرَّ  ) ى  حترَّ  (3

نِّ . )أحرى( باالستعاملهِ يف غالبهِ الظَّ

َرَجَع،    :  ) ًرا  َحــوْ حُيوُر   ( جُل  الرَّ  ) حاَر   (3

 ) َر  وحوَّ  ( واإلدارُة،  التَّهيئُة   :   ) )والتَّحويُر 

َعُه وبيََّضُه . َء: رجَّ الشَّ

3)حاَف ( عليههِ ) حييُف َحْيًفا ( : جاَر َوَظَلَم .

َء:  ( الشَّ َ ُ َحْيًنا (: َقُرَب وْقُتُه ،  )حتنيَّ 3 )َحاَن األمر حينيهِ

َ ( الُفَرَص  ( غفَلَتُه و) حتنيَّ َ يَنُه (، يقاَل: )حتنيَّ اهِنَتظَر ) حهِ

للعملهِ .

ُلُه      واجلديُر،  امُّ ) اخلْلقهِ ( املعتدهِ 3) اخلليُق ( : التَّ

ُيقال: هَو ) خليٌق ( بههِ أْي   جديٌر .

يَئنْيهِ . 3) اخلهِالُل ( منَفرُج ما بنَي الشَّ

دوا فيها.  يارهِ : سادوا وتردَّ الَل ( الدِّ يقاُل : َجاُسوا )خهِ

نٌة  َواُن ( ما يؤْكُل عليههِ .واجلمُع :  ) َأْخوهِ 3) اخْلُ

وُخوٌن ( .

ح
خ

ًً



ي و  هـ  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  أ 

144

ثاُر (: ما  ( . و)الدِّ ثارهِ اُه  ) بالدِّ ائَم غطَّ َر ( النَّ 3) َدثَّ

ائُم . ى بههِ النَّ َن الثِّيابهِ ، وما يتغطَّ عـارهِ مهِ فوَق الشِّ

جـُل ) يدَرُد َدَرًدا ( : ذهَبْت أسناُنُه  َد ( الـرَّ 3) َدرهِ

مؤنَُّث    ) رداُء  والــدَّ  ( أَذهَبها   : أسناَنُه   ) أدرَد   (

. ) )اأَلْدردهِ

يف  :حفَظُه   ) وَتْذكاًرا  ْكًرا  ذهِ يذُكُرُه   ( َء  الشَّ  ) َذَكَر   (3

كرهِ ( باللِّسانهِ أوهِ القلبهِ . كرى( بمعنى ) الذِّ , )والذِّ ذهنهِههِ

 :  ) وَذكاًء  وَذًكا   ا  ُذكوَّ تذكو  يُح  الرِّ 3)َذَكتهِ 

سَطَعت وفاَحْت . يقاُل :)ذكا( املسُك فهو ) ذاٍك 

وذكيٌّ ( .

ابَُّة:  لُّ ُذال ( : َضُعَف وهاَن، ) َذلَّْت ( الدَّ 3) ذلَّ َيذهِ

سُهَلْت وانقاَدْت فهَي  ) ذلوٌل ( واجلمُع ُذُلٌل .

بـيَّ :ربَّاُه، ومْنُه ُيقاُل:  3) َرَشَح َيْرَشُح َرْشًحا ( الصَّ

ُل لُه . هو ) ُيْرَشُح ( للُملكهِ   أْي ُيربَّى وُيؤهَّ

مُع ) يرَقُأ رْقًأ ( : جفَّ وسكَن  ُم والدَّ 3) َرَقَأ ( الدَّ

دٌّ . وانقطَع، ) ورَقَأ ( بيَنُهْم : أفسَد وأصلَح ضهِ

َع، ) راَعُه ( :  :َفزهِ َرْوًعا (  يُروُع  مْنُه )  3) راَع ( 

َعُة . عُة ( : اْلـُمْفزهِ أفزَعُه، ) املروِّ

ْن حيواٍن  مهِ َلُب  جُيْ يبهِ  الطِّ َن  مهِ نوٌع   :  ) باُد  الزَّ  (3

قطُّ   : لُه  وُيقاُل  بعينهِههِ  نَّوُر  السِّ ُهَو  ال  نَّورهِ  كالسِّ

.) بادهِ )الزَّ

3) َزَخَر ( البحُر ) يزَخُر َزْخًرا   وُزُخوًرا ( طمى 

باُت:  والنَّ  ، جداوارتفَع  مدَّ  والوادي   . وَتـَمأَل 

َء مأَلُه . جُل بام عنَدُه : افتخَر، والشَّ  طاَل. والرَّ

ٌر (  ميلٌء . ) وزاخهِ
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 :) راَيًة  وزهِ َزْرًيا  َيْزري   ( علْيههِ  عمَلُه   ) َزَرى   (3

عاَبُه علْيههِ وعاتَبُه .   )واْزَدراُه(: ازدراًء : استخفَّ 

بهِههِ   واحتَقَرُه .

جُل :  ُء ) َيْزكو َزَكاًء (: نام ،  والرَّ 3) َزكا( الشَّ

َم وكاَن يف َخصٍب وصاَر ) َزكيا (. صُلَح وتنعَّ

: أرسَع يف مشيههِ   ) َزْلـًجا  يزلهُِج   ( ( فالٌن  َزَلَج   (3

َج ( أْي تزلََّق. وخفَّ عىل األرضهِ . وفالٌن  ) تزلَّ

ْبُط ( : ولُد الولدهِ . 3) السِّ

أنهِ  الضَّ ولدهِ  ْن  مهِ واألنثى  الذكُر   :  ) ْخَلُة  السَّ  (3

ْخاٌل( . وامْلعزهِ ساَعَة ُيوَلد . واجلمَع )َسْخٌل وسهِ

جُل : أْي كاَن ذا مروءةٍ،  ًوا ( الرَّ و رَسْ َو َيْسُ 3) رَسُ

 ،) يِّ  هِ الــسَ  ( َن  مهِ مجٍع  اسُم   :) اُة  ــسَّ )وال  ، وُشَف 

ْم ورؤساُؤُهْم وكرباُؤُهْم. واُت ( القومهِ : سادهُتُ )ورَسَ

3)َسَمَق( النَّباُت )يسُمُق ُسُموًقا( : َعال وطاَل.

الفأَر  يأكُل  أليٌف   أنيٌس  حيواٌن   :  ) نَّوُر  السِّ  (3

باُد . ْن ثناياُه الزَّ وُيستخرُج مهِ

َيَنْم  أْو قلَّ  مَلْ  َق أْي  َأرهِ َد يسَهُد َسَهًدا ( :  3) َسههِ

َقُه وجعَلُه ) َأْسَهَد (. َدُه تسهيًدا ( :  أرَّ نوُمُه ) َسهَّ

ُجُل ) يسوُج َسْوًجا ( : ساَر رويًدا.  3) َساَج ( الرَّ

يَلساُن األخُض أوهِ األسوُد، وشجٌر  اُج ( : الطَّ ) السَّ

يعُظم جدا  قيَل : إنَُّه ال ينُبُت إال يف بالدهِ اهلندهِ .       

اُج ( : ُيطلُق عىل اخلشبهِ مطلًقا . ) السَّ

اهِحرتَق. وفالٌن:  ُء )يشيط َشْيًطا(:  3)َشاَط( الشَّ

هَلَك . )واْستشاَط( عليههِ : اهِلتهَب غضًبا.

ذاَع  وُشُيوًعا(:  َشْيًعا   )يشيع   : اخلرُب  3)شاَع( 

ومَلْ  واشتَهَر  انترَش   : كذا  عْنُه   ) وشـاَع   ( وَفشا. 

ُيْكتْم مْنُه شٌء .

س
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( عْنُه ) َيُصدُّ َصّدا وُصدوًدا ( : أعرَض.  3)َصدَّ

 . ( :َضجَّ وأعرَض  ـّدا  ـَ دُّ ص َيصهِ مْنُه)   ) و) َصدَّ 

و)الَصدُّ ( : اهلجراُن .

للمبالغةهِ  َد  ُشدِّ  :  ) َفُه  َصَ  ( بمعنى   ) َفُه  َصَّ  (3

َرُه .  َرُه وقرَّ َنُه وكرَّ واملعني : بيَّ

أفقَرُه  أْي   ) ُصعُلوًكا   ( جعَلُه   :  ) َصْعَلَكُه   (3

علوُك ( الفقرُي . )والصُّ

 . ْن ظهرهِ الفرسهِ جهِ مهِ ُع السَّ هَوُة ( : موضهِ 3) الصَّ

ْن ُكلِّ شٍء : أعالُه . هَوُة ( مهِ و ) الصَّ

دُّ نَفَعُه أْي جلَب إليههِ  ا (ضهِ ُه وَضَّ بههِ يُضُّ َضّ 3)َضَّ

مِّ اسٌم . َّ ( بالفتحهِ مصدٌر وبالضَّ َر والضَّ َ ) الضَّ

ًنا(.  )َضمهِ صاَر   ) َضَمًنا  يضَمُن   ( جُل  الرَّ  ) َن  َضمهِ  (3

ٌن    َلُه فهو )ضامهِ َء   وبهِههِ )َضْمًنا وَضاَمًنا( َكفهِ َن ( الشَّ و)َضمهِ

وضمنٌي( ، و )التَّضامُن( : التكافُل وااللتزاُم.

َل ُبخاًل  بههِ وعليههِ َيَضنُّ َضّنا وَضَنانًة ( َبخهِ 3) َضنَّ 

( بههِ ملكانتهِههِ  ( : الشُء النَّفيُس )َتضنُّ نُّ شديًدا . و)الضهِ

ُة ( : ُكلُّ ما ) ُيضنُّ (  ههِ عنَدَك . و) املَضنَّ منَك وموقعهِ

نِّ ( بههِ ويتنافُس فيههِ . و) امْلهِضناُن ( كثرُي ) الضَّ

3) َطأَطَأ ( رأَسُه وغرَيُه ) َطأطأًة َطْأَمَنُه ( وخفَضُه 

َعنهِ االشرتافهِ .

3) َطُرَف َيْطُرُف َطَرَفًة ( كاَن أْو صاَر  ) َطريًفا( 

اجلديدهِ  احلديثهِ  أيهِ   ) ْرفةهِ  بالطُّ  ( أتى  )أْطَرَف( 

ُفُه . ُفُه (: ُتْتحهِ ، ) ُتْطرهِ املستحسنهِ

إحدى  مْن  َل  ُأبدهِ  ) سُّ  الطَّ  ( هَو   ) ْسُت  الطَّ  (3

مجُعها  ٌة  أعجميَّ كلمٌة  وهَي   . مؤنَّثًة  تاًء  يَننْيهِ  السِّ

ْن ُنحاٍس لغسلهِ اليدهِ . )ُطسوٌت ( : آنيٌة مهِ

ماُن َقُرَب. 3) أَطلَّ ( علْيههِ : أشَف ) وَأَطلَّ ( الزَّ
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البحورهِ  (: غلَب سائَر  َطاّم  )يُطمُّ  البحُر   ) 3)َطمَّ

ُة(  امَّ )الطَّ وَغَلَب،  َعال  حتَّى  كُثَر   : ُء  الشَّ )َطّم( 

ا  ألنَّ ذلَك   : قيَل   ، سواهـا  ما  تغلهُِب  اهيُة  الدَّ

يههِ . ( ُكلَّ شٍء أْي تعُلوُه وُتغطِّ )تُطمُّ

َن  ْن ُكلِّ شٍء : ما كاَن كثرًيا أْو َعظياًم مهِ وفاُن ( مهِ 3)الطُّ

وفاُن  األشياءهِ أوهِ احلوادهِثهِ بحيُث َيْطغى عىل غريهِههِ . و)الطُّ

(: الَفيَضاُن اْلَعظيُم كالَّذي أْهَلَك قوَم نوٍح.

 ) ءهِ : موضُعُه ومألُفُه الَّذي )ُيَظنُّ ُة ( الشَّ نَّ 3) َمظهِ

فيههِ وجوُدُه ، واجلمُع) َمَظانُّ ( .

يلهِ وارتفاُعُه وكثرُتُه أْو  3) الُعَباُب ( : ُمعظُم السَّ

ءهِ . ُل الشَّ موُجُه ، وأوَّ

ُه  اخترَبَ  :) اْعَترَب   (،) ا  عرَبً يعرَبُ   ( منُه   )  َ َعربهِ  (3

 . ههِ  بحكمهِ عليههِ  فحَكَم  نظريهِههِ  إىل  ُه  وردَّ فيههِ  ونَظَر 

َظُة ُيتَّعُظ بـها . ُة : النَّظُر يف  األحوالهِ والعهِ رْبَ والعهِ

الَكُه  أْو  ُه  عضَّ  :  ) َعْجاًم   ( َء  الشَّ  ) َعَجَم   (3

لتعلَم  نَِّك  بهِسهِ الُعوَد  تأخُذ  كام  للخربةهِ  أْو  لألكلهِ 

ْن رخاوتهِههِ . صالَبَتُه مهِ

3) َعَراُه يعُروُه َعْرًوا ( : ألـمَّ بهِههِ وأصاَبُه وعرَض لُه. 

َيُه . ) واْعرتاُه (: غشهِ

 . إليههِ  نسَبُه   : َء  الشَّ  ) َعْزًيا  َيْعزهِي  َي  َعزهِ  (3

ٌة( : منسوبٌة أصيلٌة . يَّ )َمْعزهِ

ماُن :   اشتدَّ . وهَو  ا ( : الزَّ 3) َعَسَ يعُسُ ُعْسً

هلهِ والُيسهِ . ضدُّ السَّ

اُه  إيَّ ناوَلُه     : َء  الشَّ  ) إعطاًء  ُيعطي  3أعطى 

أْي   ) ُأعطيات   ، ) عطايا  ( مجُع  والعطاُء  )الَعَطا 

ًبا خمصوًصا منوًحا . مرتَّ

ُء : فَسَد مْن  َن َيْعَفُن َعَفًنا وُعُفوَنًة ( الشَّ 3) َعفهِ

تنمو  ٌة  جمهريَّ ُفطوٌر   :  ) والَعَفُن   (  . أصاَبْتُه  ٍة  ُنُدوَّ
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ُدها . ةهِ فُتفسهِ عىل املوادِّ العضويَّ

كاَن   : بالٍد  عىل    لألمريهِ   ) َعَماًل  َيْعَمُل  َل  َعمهِ  (3

َذُه ) عاماًل ( أْو والًيا. )عاماًل( لُه ) واستعمَلُه( اتَّ

ل اجلامعَة فهو  ُء ) يُعمُّ عموًما ( شمهِ 3) عمَّ ( الشَّ

َص .  َم( األمَر  ضدُّ خصَّ (، و )عمَّ )عامٌّ

) والتَّعميُم ( ضدُّ التَّخصيصهِ .

نُّ َعّنا (: ظهَر أماَمُه  ُء ) َيُعنُّ وَيعهِ 3) َعنَّ ( لُه الشَّ

ُء إذا  ْن ) َعنَّ ( الشَّ ناُن (: اسٌم مهِ واعرتَض، ) والعهِ

حاُب  ظهَر أماَمَك   واعرتَض ، ) والَعَناُن ( : السَّ

ُك املاَء . أوهِ  الَّتي مُتسهِ

)عاٍن  فهَو  وذلَّ  َعُنّوا(خَضَع  َيْعُنو   ( لُه  3)َعَنا( 

( ويف القـومهِ صـاَر أسـرًيا هلْم . نهِيٌّ وعهِ

يُس ( : اإلبُل البيُض خُيالُط بياَضها ُشْقَرٌة  3 ) العهِ

ٌة . والواحُد ) َأْعَيُس ( . أْو ُظلمٌة خفيَّ

َيُعوُد َعْوًدا  وَعْودًة ( :  3) َعاَد ( إليههِ وَلُه وعليههِ ) 

ًة بعد أخرى . َء : َأتاُه َمرَّ َرَجَع وارتدَّ و) عاَد ( الشَّ

جُل : أرسَع . 3) َغَذا ( الرَّ

َرًضا وَغراَضًة ( :  3) َغُرُض ( الشُء ) َيْغُرُض غهِ

حَم  َض( : أكَل اللَّ كان طرّيا، فهو) َغَريٌض (. و )َغرَّ

)الغريَض( : أيهِ الطريَّ .

قشقُة واخلديعُة )واالغتياُل(.  يَلًة ( : الشَّ 3) َغَيَل غهِ

و) غاَلُه ( : رَسَقُه .

ُه،  ُرُه   َفْطًرا ( : شقَّ َء ) يفُطُرُه ويفطهِ 3) َفَطَر ( الشَّ

ُء : انشقَّ . َر( الشَّ )تفطَّ

:  ) وَفـَيـضـاًنا  َفـْيـًضا  )يفيُض  املاُء   ) 3)فاَض 

 : احلديثهِ  يف  القوُم   ) اهِستفاَض   ( وَساَل.  كُثَر 

أخذوا.

َد .و )أفرَد(  3) َفَرَد َيْفُرُد ُفُروًدا ( : )انفرَد(  وتوحَّ

غ

ف

ً

ً

ً
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َء : َجَعَلُه ) َفْرًدا ( .       َد ( والشَّ باألمرهِ ) َتَفرَّ

َن املدينةهِ  3) ُقباُء ( : قريٌة كانتهِ عىل ُبعدهِ ميَلنْيهِ مهِ

ْن َأْحَيائهَِها  . وهي اليوَم حيٌّ مهِ

ُه ووصَلُه  ُنه َقْرًنا ( :شدَّ ءهِ ) َيْقرهِ ْ َء بالشَّ ْ 3) َقَرَن ( الشَّ

املتشاركوَن يف   : اْلـُمْحَدثنَي  ( عنَد  .) واألقراُن  إليههِ 

ي ) والُقَرناُء (: النَّظائُر واْلـُمساووَن . نِّ والتَّلقِّ السِّ

3 ) َقرَصَ ( عنهِ األمرهِ ) يقرُصُ ُقُصوًرا ( : انتهى وكفَّ 

عْنُه مَع العجزهِ، ) وأقرَص ( عنهِ األمرهِ : انتهى وأمسَك 

مَع القدرةهِ عليههِ. 

جُل ) يقُعُد قعوًدا وَمْقَعًدا ( جلَس،  3) َقَعَد ( الرَّ

) والَقعيُد ( : هَو  اجلليُس .

الحهِ ) قعقعًة ( صاَح .  الُح وبالسِّ 3) َقعقَع ( السِّ

الحهِ . )واْلَقْعَقَعُة ( حكايُة صوتهِ السِّ

3) الَقْفُر (:اخلالُء من األرضهِ واملفازُة  ال ماء  با وال 

نبات ، واجلمُع : ) قهِفاٌر ( .

 

َيْكَأُب كآبًة ( : كاَن يف غمٍّ  جُل )  3) كئَب ( الرَّ

ْن ُحْزٍن .  وسوءهِ حاٍل وانكساٍر مهِ

ُه.  3) َكَبَح ( فالًنا ) يكُبُح َكْبًحا ( : َعنهِ احلاجةهِ ردَّ

ريهِ يف  دِّ َعنهِ السَّ دِّ والصَّ ْكَبُح ( : اسُم آلٍة للرَّ ) والـمهِ

أْمٍر ما . 

َ . ) وكابَدُه مكابدًة  جُل ) يكَبُد َكَبًدا ( : أملهِ 3) َكبهَِد ( الرَّ

َل   املشاقَّ يف فعلهِههِ . ( قاساُه وحتمَّ

َذ هَلا ) كنيًفا (، و) الكنيُف (:  اَر: اتَّ 3) َكَنَف ( الدَّ

هِرحاُض . امْل

بالغيبهِ  لُه  : قض   ) يكُهُن كهانًة   ( لُه   ) َكَهَن   (3

َث بهِههِ فهَو كاهٌن . وحدَّ

فهو  حــَدَث   : ُء  ــشَّ ال  ) كوًنا  يكوُن  كاَن   (3

)كائهٌِن(.

كق
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:   َعيَّ وَثُقَل  ُلْكَنًة (  َيْلَكُن   ( جُل  الرَّ َن (  َلكهِ  (3

لساُنُه فهَو ) أْلَكُن ( .

3) َمَأَن َيْمَأُن َمْأًنا ( القوَم : احتمَل ) َمُؤوَنَتُهْم ( 

ْم ) وامْلَُؤُن ( : الُقوُت . أْي قوهَتُ

َتاٌن وُمُتوٌن ( :  3) املْتُن ( : مصدٌر ، واجلمُع ) مهِ

ءهِ :    ما ظهَر مْنُه . هُر، ) وَمْتُن ( الشَّ الظَّ

 ، واملدينُة    . يَئنْيهِ الشَّ بنَي  احلاجُز   :  ) املهِرْصُ   (3

ومجُعها ) أَمصاٌر ( .

البحتهِ  بنهِ  باللَّ حُم  اللَّ ُيطَبَخ  أْن   ) املضريُة   (3

ينَضَج  حتَّى  اللِّساَن  حذى  قد  الَّذي  يحهِ  الرصَّ

اللَّحُم وتُثَر ) املضريُة ( .

3) َمَغَر ( الثوَب: صبَغـُه ) بامْلََغَرةهِ (، و) امْلََغَرُة(:

 :) )امْلََغُر   :  ) امْلُْغَرُة  و)   . بههِ  ُيصَبُغ  األحُر  نُي  الطِّ

، ويوجُد يف الطبيعةهِ    وهو مسحوُق ُأكسيدهِ احلديدهِ

ُبنِّـّيا،  أْو أحَر  ، وقد يكوُن أصَفَر  فالهِ بالطُّ خمتلهًِطا 

الءهِ .  ويستعمُل يف أعاملهِ الطِّ

َمَقَتُه َيمُقُتُه َمْقًتا ( : أبغَضُه أشدَّ الُبْغضهِ عن   (3

أمٍر قبيٍح .

3) َنَتَف َيْنتهُِف ( : نزَعُه َنْزًعا خفيًفا .  

َن النَّبتهِ وغريهِههِ .  َك مهِ َتْنتهُِفُه ( بإصبعهِ ) والُنْتَفُة ما 

ْن ُكلِّ  واجلمُع ) ُنَتٌف والُنْتَفُة ( للقطعةهِ والقليلهِ مهِ

ةهِ . ْن كالمهِ العامَّ شٍء . مهِ

3) َنُجَب ( الولُد ) ينُجُب َنَجابًة ( : كُرَم حَسُبُه 

ههِ أْو قولهِههِ أْو فعلهِههِ فهَو ) نجيٌب ( . َد يف نظرهِ وَحُ

اممٍة أو  ْن عهِ ى الرأَس مهِ 3) النصيُف (: ُكلُّ ما غطَّ

مخاٍر .

ل

م

ن

ً
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3) نَضَلُه ينُضُلُه َنْضاًل ( : سَبَقُه وغلَبُه يف )النِّضالهِ 

َم  ( و) ناَضَل ( عْنُه : حامى وجاَدَل ودافَع وتكلَّ

ههِ . عْنُه بعذرهِ

َبُه . 3) َنَقَرُه ينُقُرُه َنْقًرا ( َضَ

وَبُة ( : النَّازلُة واملصيبُة . واجلمُع )نوائُب(  3) النُّ

ْم  وتنوُبُ النَّاَس  تصيُب  ونوازُل  مصائُب  ا  ألنَّ

لوقٍت معروٍف .

ههِ )يُجُس َهْجًسا ( : خَطَر  ُء يف صدرهِ 3) هجَس ( الشَّ

ههِ مثُل الَوسواسهِ .  َث نفَسُه يف صدرهِ ، أْو هَو أْن حُيدِّ  ببالهِههِ

ُس( . َك،  واجلمُع ) هواجهِ ) واهلاجُس ( ما وقَع يف َخَلدهِ

3) هراُة ( مدينٌة يف شامل غريبِّ أفغانستاَن،ينسبوَن 

. شهريٌة بهِجامهِعها، فيها ُتصنُع  بناءها إىل اإلسكندرهِ

. ُر ماُء الوردهِ الطنافهُِس وُيكرَّ

3) َهاَن ( عليههِ األمُر ) ُيوُن َهْوًنا ( : الَن وَسُهَل 

جُل ) ُهوًنا وَهَواًنا     ٌ وَهنْيٌ ( .و) َهاَن ( الرَّ فهَو ) َهنيِّ

ومهانًة ( : ذلَّ وَحُقَر وضُعَف وسَكَن وقرَّ .

3) هيهاَت ( : للُبْعدهِ .

3) َوَبَق يبهَِق َوَبًقا ( َهَلَك.)امْلَْوبهُِق(: مصدٌر وامْلََهلهُِك 

َن  مهِ والكبائُر  املهالُك   : وامْلَحبهُِس.و)امْلُوبقاُت( 

ا ُمهلهِكاٌت . َواحدُها ) ُموبهَِقٌة ( . املعايص أَلنَّ

َه لوجٍه ، و )وَخى( األمَر  3) وَخى خيهِي وخًيا ( توجَّ

قصَدُه . ُيقاُل : )وَخى وْخَيُه( : قصَد قصَدُه )وخاُه(: 

اُه . حترَّ

َطًة(  ُطُهْم َوْسًطا وسهِ 3) وَسَط ( القوَم واملكاَن ) يسهِ

ُه  َ َطُه( صريَّ جلَس )َوَسَطُهْم ( فهَو  )واسٌط(،و)وسَّ

)وسيًطا (: أْي شيًفا حسيًبا .

َمٍة(  )بهِسهِ فيههِ  َر  وأثَّ َكَواُه   : َوْساًم(  ُمُه  يسهِ 3)وَسَمُه 

هِْكواُة ) ُيْوَسُم ( بههِ احليواُن  ، ) وامْلَْيَسُم ( : امْل وكيٍّ

هـ

و
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وُيعَلُم، ) وامْلَْيَسُم ( : األثُر والعالمُة . 

َئُه(  َلُه )ووطهِ َثُه  وسهَّ َأُه ودمَّ َوْطًأ( هيَّ َيَطُؤُه  3)وَطَأُه 

ا وداَسُه ) والَوْطَأُة( :  َيَطُؤُه َوْطًأ ( عالُه بهِ برجلهِههِ ) 

ُع القدمهِ . ديدُة وَمْوضهِ غَطُة أوهِ األخذُة الشَّ ُة والضَّ امْلَرَّ

 ) َدُه وقاَم بههِ )وتوىلَّ ًيا ( تقلَّ 3) توىلَّ ( األمَر ) َتَولِّ

هارًبا : أدبَر . وعْنُه  أعرَض وترَكُه .

َن ( األمـُر ) َيْيَقُن َيْقًنا( ثَبـَت  3) َيقهِ

 ، كِّ وَوَضَح فهَو ) يقنٌي (، و ) اليقنُي ( : إزاحُة الشَّ

والعلُم احلاصُل عن نظٍر   واستدالٍل . ولُه معنًى 

آخُر هُو املوُت .

دُه  اُه وتعمَّ َء : توخَّ اًم ( : قَصد ، والشَّ م َتَيمُّ 3) َيمَّ

.

ي
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