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

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

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

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

حابة الواردة،  ة من قصص الصَّ 4- تدريس ثالثة من النُّصوص القرائيَّة ذات املوضوعات املختلفة، ُثمَّ تناول قصَّ
ا؛ لتعطى عى َوْفقهِ سري املنهج  ة وأنشطتها امللحقة هبهِ ـيَّة النَّظر يف تدريبات القصَّ ثم ثالثة نصوص ثم قصة مع أمهِّ

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

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

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

8- تنظيم القراءات اجلهريَّة بني التالميذهِ / التِّلميذات بام يضمن اتِّصاَل األفكار وتسلسلها. 
ة باملعنى . لَّ غويَّة امْلُخهِ ة القراءة وإصالح النُّطق واألخطاء اللُّ بويَّة إلرشاد التالميذهِ / التِّلميذات إىل صحَّ 9- اتِّباع األساليب الرتَّ

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

غة األخرى. 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 الرتبوّي/ة من الوقوف عى املستوى التَّحصييلِّ للتِّلميذ/ة وتثمني جهود املعلِّم/ة .
/ التِّلميذات  ة، وتبنِّي إعداد التالميذهِ غة والغاية من تدريس أفرعـها كافَّ ة بالتَّعبري فهو وعاء اللُّ 12- إيالء عناية خاصَّ

هة قبل التكليف بالكتابة والتَّعبري وهو إثرائي ال تقويم عليه. والتحضري بالقراءة املوجَّ
ي اإلحساس بام يف القراءة من فوائد  وق الَّذي ينمِّ ة، واحلرص عى تربية الذَّ 13- تنمية عادة القراءة احلرَّ

ومتعة ومجال.



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

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

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

ه إىل مواطن الوصل والقطع. 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 إآل عند الوقف.

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

ل إىل مدوٍد . بحركاٍت قصريٍة فتتحوَّ
حيحة، ال تشوهُبا هلجة  حيح للكلامت واألحرف، وإخراج احلروف من خمارجها الصَّ 8- االلتزاُم بالنُّطق الصَّ

يَّة حتول دون الفهم واإلفهام. حملِّ
9- قراءة اجلملة قراءة متَّصلة مؤدّيًة 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
، أو النِّداء، أو املحاورة…  ب واإلنكار، وغري نربة التَّهديد واالستفهام، أو التَّحسُّ فنربة اإلرشاد والنُّصح غري نربة التَّعجُّ
عر، وخيتلف األخري عن  وت بام يتناسب ونوع املقروء، فإلقاء اخلطبة خيتلف عن إنشاد الشِّ 11- تلوين الصَّ

ة أو احلوار أو املقال أو غري ذلك … قراءة القصَّ
ن من حتليله واستنباط فكرته املحوريَّة وأفكاره الفرعيَّة،  اهرة، للتمكُّ 12- احلرص عى فهم معاين النَّصِّ الظَّ

وإلجادة معاجلة 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 اهللا العزيز العليم  16- احلرص عى إخالص النِّ
.



يقعان عى  والرتبية  التعليم  أنَّ  ُتدرك  الَّتي  الواعية هي  إنَّ األرسة     
مه املدرسة من علوم ومعارف، وما  عاتق ُكلٍّ من البيت واملدرسة . فام تقدِّ
د األرسة ومتابعتها  اهاٍت ال ُيؤيت ثامره إالَّ بهُِحْسنهِ َتعهُّ مه من قيٍم واجتِّ تعلِّ

وتوجيهها. وجيدر بربِّ األرسة القيام باآليت :
ى التِّلميذ/ة الدرس، مع احلثِّ عى  1- هتيئة اجلوِّ املناسب ليتلقَّ

طلب العلم واملعرفة.
ا . غة العربيَّة يف نفس التِّلميذ/ة وتأكيد االعتزاز هبهِ 2- تنمية حبِّ اللُّ

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

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

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

واهللا املوفق ،،،،،،



الم  والسَّ الة  والصَّ يعلم،  مامل  اإلنسان  م  بالقلم، وعلَّ أقسم  الَّذي  احلمد هللا 
م . م وعلَّ عى سيِّدهِ اخللق واألمم، خريهِ من تعلَّ

وبعد،
للناشئة  مه  نقدِّ اجلديد،  ثوبه  يف   ) ا  ومهاراهتهِ العربيَّة  القراءة   ( كتاب  هذا 
ولزميالتنا  املعلِّمني  ولزمالئنا  ط،  املتوسِّ الثاين  فِّ  الصَّ وتلميذات  تالميذ  من 
ر باألهـداف املوضوعة له، ويلبي  املعلِّامت؛راجني مَن اهللا ـ تعاىل ـ أن يفي املقرَّ
غويَّة واملعرفيَّة يف إطار تعميق اخلربة وتعـزيزها وتوظيفها، بام  االحتياجاتهِ اللُّ

يتَّصـل باحلياة.
ولقد حرصنا يف إعداده عى ما ييل :

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

رايسِّ األخري . ل، والثَّاين للفصل الدِّ األوَّ
2- توجيه رسائل تربويَّة لُكلٍّ من التِّلميذ/ة واملعلِّم/ة وويلِّ األمر، ُتشري إىل 

ة .  مهامِّ ُكلٍّ ومسؤوليِّاته حيال حتقيق أهداف املادَّ
ٍة  عًة جماالهُتا بني دينيَّ ر ستَّة نصوٍص قرائيَّة متنوِّ 3- تضمني كلِّ جزء من الكتاب املقرَّ
ٍة  ٍة وتراثيَّ ٍة وقصصيَّ ٍة وأرسيَّ يَّ ٍة وصحِّ ٍة ومجاليَّ ٍة وعلميَّ ٍة واجتامعيَّ ٍة وإقليميَّ ووطنيَّ

ذات مغزى…
حابة ـ رضوان اهللا تعاىل عليهم ـ ُاسُتقهَِيت  4- إيراد قصٍص مضيئٍة من حياة الصَّ
حابة( ملؤلِّفه  هُتا التَّارخييَّة واألدبيَّةـ  كاملةـ  من كتاب )صور من حياة الصَّ مادَّ

محن رأفت الباشا رمحه اهللا. كتور عبدالرَّ الدُّ
قراءة  إىل  ق  وتشوِّ االنتباه،  ب  جتذهِ ورسوٍم  بصوٍر  ر  املقرَّ الكتاب  تدعيم   -5
إىل  االنتباه  َلْفتهِ  يف  األلوان  واستخدام  ا.  مضموناهتهِ واستيعاب  نصوصه 
من  معاجلتها  ت  تـمَّ الَّتي  اجليِّدة  اكيب  والرتَّ واألساليب  اجلديدة  املفردات 

 . خالل النَّصِّ القرائيِّ



6- ترك مسافاٍت كافيٍة إلجراء احللول وكتابة اإلجابات عى صفحات الكتاب 
فاتر املصاحبة . ف عى املعلِّم/ة والتِّلميذ/ة عناء محل الدَّ ر؛ ما خيفِّ املقـرَّ

َتمَّ  اجلديدة،  غويَّة  اللُّ املفردات  حوى  ُلغويٍّ  بمعجم  ر  املقرَّ الكتاب  تزويد   -7
ل من الكلمة دون األخري لتسهيل البحث  بالنَّظر إىل احلرف األوَّ ترتيبها فيه 
ائـع االستخدام، مع  عنها، والوقوف عى بهِْنَيةهِ ُمضارع الكلمة، ومصدرها الشَّ

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

ر . ، بذكر مصادر ومراجع الكتاب املقرَّ 8- التَّوثيق العلميُّ

ثانًيا ـ ) بناء املنهج وتنظيم خرباته (
ابط  الرتَّ وحمـور  العربيَّة،  غة  اللُّ وتعليم  م  تعلُّ أساس  هي  القراءة  كانت  َلـاّم   
بنـاء احلقائـق  م كيفيَّة  وُيتعلَّ املعـاين واملفهومات،  ُيدَرك بوساطتها  بني فروعها، 
بط،  ب عى كثري من العمليَّات العقليَّة كالرَّ مـوز الكتابيَّة، وُيتدرَّ الكامنة وراء الرُّ
والتَّنظيـم،  ـر،  والتَّذكُّ والتَّقـويم،  واالختيار،  والفهم،  واملوازنة،  واإلدراك، 
واالسـتنباط، واالبتكار يف غـالب األحيان؛ ُعدَّ ذلك منطلًقا لبناء املنهج وتنظيم 

خـرباته. 
م َتمَّ التَّايل : ومن أجل حتقيق ما تقدَّ

وتأكيدها،  غويَّة  اللُّ املهارات  لتحقيق  ا  أساسيًّ حموًرا  القرائيِّ  النَّصِّ  اعتامُد   -1
هي  أبعاد  أربعة  عى  يقوم  الَّذي  للقراءة  احلديث  املفهوم  لتأكيد  ومرتكًزا 

ف والنُّطق، والفهم، والنَّقد واملوازنة، وحلُّ املشكالت . التَّعرُّ

فويِّ والكتايبِّ من خالل  2- توظيف النَّصِّ القرائيِّ يف بناء مهارات االتِّصال الشَّ
ه إلدراك  غويُّ املوجَّ ق اللُّ أنشطة  القراءة واألداء، والفهم، والتَّحليل، والتَّذوُّ
ا، إضافًة إىل حتليل املواقف  اكيب ودالالهتهِ ا، والرتَّ معاين الكلامت واستخداماهتهِ

اهات وتعزيز اإلجيايبِّ منها.  خصيَّات وتقويمها وقياس االجتِّ والشَّ



والنَّحويَّة  واألسلوبيَّة،  غويَّة  اللُّ اخلربات  تعميق  يف  القرائيِّ  النَّصِّ  استثامر   -3
واإلمالئيَّة، مع تأكيد بعض مهارات التَّعبري الكتايبِّ الوظيفيِّ واإلبـداعيِّ بام 
غة العربيَّة ويعالج قصور منهج املوادِّ املنفصلة . ق التَّكامل بني فروع اللُّ حيقِّ

بويَّة  ا عى َوفقهِ تسلسل األهداف الرتَّ ا ومنطقيًّ 4- تنظيم كلِّ درس تنظياًم تربويًّ
وتنفيذ خطوات التَّدريس .

دة كان التَّايل : ففي املطالعة ذات املوضوعات املتعدِّ
ة للقراءات العالجيَّـة ـ إن دعت     أ- البدء بالقراءة واألداء، وتوجيه عناية خاصَّ
ة  نة املعربِّ احلاجة إليها ـ ومهارات حسن األداء يف القراءة اجلهريَّة والقراءة امللوَّ
ومواجهة  واألداء  القـراءة  ة  صحَّ يف  خلربات  التَّخطيط  فكان  مة(؛  املنغَّ )أي 
وتيَّة وخمارج بعض احلروف متقاربة املخرج  واهر الصَّ ، والظَّ عف القرائيِّ الضَّ
األسئلة،  عن  واإلجابة  الواعية،  القراءة  عى  التدريب  مع  ته،  متشاهبهِ أو 
ة والفرعيَّة والتَّفريق بينهام، وحتديد العناوين اجلانبيَّة  واستخالص األفكار العامَّ
ج بدأ بالتدريب عى وضع  والفهَِكر الفرعيَّة والتَّمييز بني كلٍّ عى وفق منهج متدرِّ
عى  بالتدريب  مروًرا  املناسبة،  َقـر  الفهِ أمام  الفرعيَّة  والفهَِكر  اجلانبيَّة  العناوين 
ن من صياغة الفهَِكر  التَّمييز والتَّفريق واختيار املناسب منها، ووصواًل إىل التمكُّ

ة والفـرعيَّة والعناوين وحتديد موضوعات النَّصِّ األساسيَّة واهلامشيَّة. العامَّ
   ب-  تصميم تدريبات ذات غاية ُتعني عى الفهم، والتَّحليل، والتَّعليل، واالستقراء، 
ا،  ودالالهتهِ اجلمل  بني  القائمة  الَعالقات  وفهم  املعلومات،  وتصنيف  واملوازنة 
هذه  جاءت  وقد  وقياسها،  اهات  االجتِّ وحتديد  بدائل،  ة  عدَّ من  البديل  واختيار 
معتمدة يف  القصرية،  اإلجابات  ذات  والكتابيَّة  فهيَّة،  الشَّ بني  عة  متنوِّ التَّدريبات 

معظمها عى األسئلة املوضوعيَّة.
عى  للتدريب   ) ق  والتَّذوُّ غة  اللُّ  ( عنوان  حتت  لغويَّة  تدريبات  إعداد   - جـ 
ن  تتكوَّ الَّتي  ها  وموادِّ الكلامت  أصول  ومعرفة  املدريسِّ  املعجم  استخدام 
الثَّراء  ولزيادة  البسيطة،  غويَّة  اللُّ املعاجم  إىل  العـودة  عى  وللتعويد  منها، 



اكيب وتوظيفها يف أساليب جديدة،  ، ومعاجلة األلفـاظ واملعاين والرتَّ غويِّ اللُّ
ي القدرة عى اإلحساس بالكلمة املوحية  ق يف صـورة وظيفيَّة، ُتنمِّ ورعاية التَّذوُّ
 . والكتايبِّ فهيِّ  الشَّ التعبري  املعلومات يف  توظيف  إىل  ، وتدفع  القويِّ والتَّعبري 
ز  وحتت هذا العنوان أيًضا َتمَّ معاجلة بعض القواعد النَّحويَّة وتوظيفها بام ُيعزِّ
املنهجيَّة ـ قدر  العربيَّة عى َوفق تنظيم خرباته  غة  اللُّ ر يف قواعد  املقرَّ الكتاب 
واهر  الظَّ بعض  تدريبات عاجلت  أيًضا  العنوان  هذا  ن  كام تضمَّ ـ  االستطاعة 
اهرة والتَّطبيق عليها،  اإلمالئيَّة يف أسلوب وظيفيٍّ يسعى إىل تعزيز مفهوم الظَّ

ة. وُيتيح للمتعلِّم/ة املامرسة الكتابيَّة الواعية واملستمرَّ
عنـوان  حتت  تَلتها،  إضافيَّة  بمعلومات  القرائيَّة  النُّصوص  بعض  إحلاق  د- 
منها  اهلدف  فتاوى…(  ك،  هَتمُّ معلومات  تعلم،  هل  عن،  قالوا  الت،  )تأمُّ
من  املعرفة  وحصد  املعلومات  ومجع  الع  واالطِّ لالستزادة  اهلمم  استـحثاث 

ة والتقويم عليها. ا، وتعدُّ سبياًل للقراءة احلرَّ مصادرها ومظانِّ
جوع إىل املصادر  هـ- التدريب عى تنمية مهارات التَّفكري ومجع املعلومات والرُّ
الع وربط  مة، وتنمية ملهارات البحث واالطِّ واملراجع؛ تعزيًزا للخربات املقدَّ
ذلك  كلُّ  املنهج.  ألهداف  زة  املعزِّ النَّشاطات  وتأدية   ، املوادِّ من  بغريها  ة  املادَّ

ى بـ ) النَّشاط املصاحب( الذي يعدُّ إثرائيًّا التقويم عليه. حتت ما يسمَّ
ب من خالله عى  للُتدرُّ ؛  الوظيفيِّ واإلبداعيِّ الكتايبِّ  التَّعبري      و- دعم منهج 
ٍة وممارسة فنون الكتابة واألنامط املختلفة للتَّعبري،  غة يف مواقَف حيَّ توظيف اللُّ

وهو لإلثراء وال يستهدف يف التقويم.

حياة  من  )صور  الواحد  املوضوع  ذات  املطالعة  يف  ا  أمَّ   
الصحابة(
 فكان التَّايل :

وفهم   ، الواعية  املنـزليَّـة  القراءة  عى  القدرة  لقياس  ؛  القرائيِّ  باالستيعاب  البدء  أ- 
، وتسلسل  ـة وفرعيَّـة  وأفكار عامَّ  ، هـِيَّة وجزئيَّـة  كّل معـاٍن  ـطور من  السُّ ما وراء 



خصيَّات. لألحداث وربطها بالشَّ
خصـيات ، وتعليل حدوث األحـداث  ب- االهتـامم بتحـليل املواقـف والشَّ
، واستـخالص  املتعلِّم/ة  ها واخلـربات بحـياة  املواقـف بدالالتهـِ ، وربط 
عنوان  حتت  ذلك  كلُّ   . بويَّة  الرتَّ اهات  االجتِّ وتعزيز   ، روس  والدُّ ـرب  العهِ

)مواقف وشخصّيات(.
اجلاميلِّ  ق  ــذوُّ والــتَّ غويِّ  اللُّ احلــسِّ  وتنمية  غويَّة  اللُّ املهارات  تأكيد  ج- 
اإلحياءات  عى  وء  الضَّ إلقاء  مع  اكيب،  والرتَّ واألساليب  للكلمة،واملعاين، 
ور واخلياالت، واحلثُّ عى استثامر كلِّ ذلك يف الـتَّـعبريات  الالت والصَّ والدَّ

فهيَّة والكتابيَّة . الشَّ
وتنمية  املعلومات  مصادر  إىل  العودة  عى  واحلثُّ   ، ايتِّ الذَّ م  التَّعلُّ تشجيع  د-   
مة بكتاب اهللا  ة املقدَّ مهارات البحث، وحتفيز االستزادة املعرفيَّة، وربط املادَّ
تعاىل وسنَّة نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص، والتدريب عى احلكم النَّاقد والتَّقويم املوضوعيِّ من 

خالل ) النَّشاط املصاحب (.
غويَّة النَّحويَّة واإلمالئيَّة. هـ - تعزيز اخلربات اللُّ

، والسيَّام التَّلخيص واحلوار والتَّدريب عى   و- تأكيد مهارات التَّعبري الكتايبِّ
ط له، وهو لإلثراء وال يستهدف يف التقويم. ج خمطَّ إجراء ذلك بتدرُّ

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

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

م ـ جتدر اإلشارة إىل أنَّ اجلهد املبذول يف تأليف هذا الكتاب وإعداد   َّا تقدَّ ممهِ
التَّعليميَّة،  األهداف  حتقيق  يف  بمفرده  اليكفي  وأنشطته،  وتدريباته  نصوصـه 
م املنشود والنموِّ املطلوب. إالَّ إذا وعى  تائج املرغوبة يف التعلُّ والوصول إىل النَّ
جهٍد  من  عليه  ينبغي  ما  وبذل  والتَّعليم،  م  التَّعلُّ عمليَّتيهِ  يف  وظيفته  فرٍد  كلُّ 



قائمة موضوعات الفصل الدرايس الثَّاين

فحة الصَّ التَّعبري الكتايبُّ املجال املوضوع
رقم 

رس الدَّ

15 بناُء املقالهِ )تعزيٌز(. وطنيٌّ القائُد والتَّعليُم * ل األوَّ

31 بناء التقرير )تعزيٌز(. ثقايفٌّ ـ تارخييُّ  نَيهِ  لقاٌء بنَي عاملهِ الثَّاين

47 اإلرشاديَُّة  ــلــوحــاُت  ال
)تعزيٌز(. إقليميٌّ التَّنميُة املاهِئيَّة يف ُدولهِ اخلليج العريبِّ الثَّالث

63 أيهِ  الرَّ ـــداُء  َوإب التَّعليُق 
)تعزيٌز(. أخالقيٌّ هِزاُح النبوّي * امْل ابع الرَّ

72 بناء التقرير )تعزيٌز(. بيئيٌّ ثهِ َن التَّلوُّ اإلسالُم ومحايُة البيئةهِ مهِ اخلامس

90 اإلرشادية  ــات  ــوح ــل ال
)تعزيٌز(. بيئيٌّ »فرسان« ثروة حممية * ادس السَّ

105 التَّلخيُص )تعزيٌز(.
صور من

حياة 

حابة الصَّ

كرمُة بُن أيب جهٍل  عهِ ل األوَّ

120 احلهِواُر )تعزيٌز(. ائيُّ يُّ ْبُن حاتم الطَّ َعدهِ الثَّاين

135 املعجم املدريسُّ

* الموضوعات المقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.





ُة  ـ  ارتبطت النَّهضُة التَّعليميَّ جرهِ ، والثَّمُر بالشَّ ، والماُء بالمطـرهِ نا بالقمرهِ كما ارتبط السَّ
ريَفْينهِ الملُك  الحديثُة في مملكتهِنا الحبيبةهِ باسمهِ رائـدهِ التعليمهِ فيَها خادمهِ الحرَمْينهِ الشَّ

َفْهُد ْبُن عبدهِ العزيز ـ رحمه الّله ـ .
التَّعليمهِ  بهِحقٍّ رائَد  ُيَعدُّ  َفهَو  ههِ؛  التَّعليمهِ وتطويرهِ وىل يف نرشهِ  الطُّ اليُد  القائدهِ  لقْد كاَن هلذا 
َربِّههِ وهَو  وارهِ  انَتَقَل إىل جهِ ، حتَّى  َل وزيٍر للمعارفهِ َفُمْذ كاَن أوَّ نا.  مهِ يف بالدهِ املنظَّ املنهجيِّ 
؛  اثهِ  والرتُّ ينهِ  الدِّ َن  مهِ متينٍة  أسٍس  عى  مرتكزٍة  واعيٍة  مٍة  متعلِّ قاعدٍة  تكوينهِ  عى  يعمـُل 
  . ، ودوَر اإلنسانهِ يف صنعهِ التَّأريخهِ وحتقيقهِ النَّهضةهِ ههِ دوَر العلمهِ يف تكوينهِ اإلنسانهِ إلدراكهِ
األساُس.  هَي  اإلنسانهِ  فصناعُة  العقُل،  هَو  كلِّ يشٍء  قبَل  األسايسَّ  اإلنجاَز  “إنَّ  يقوُل: 
البناءهِ  يف  أهدافهِنا  كلَّ  وإنَّ  املاَل.  يصنعوَن  الَّذينهِ  ُهُم  وحَدُهْم  جاُل  والرِّ يذهُب،  فاملاُل 
ها  ُ َلنعَتربهِ إنَّنا   . القضاُء عى اجلهلهِ يتمَّ  مَلْ  إذا  أبًدا  تتمَّ  لْن  مهِ  املتقدِّ رهِ وحتقيقهِ املجتمعهِ  والتَّطوُّ

 .” ْكمهِ تهِ ومسؤوليَّاتهِ احْلُ امَّ ْن أقدسهِ  ُمههِ ًة مهِ مَّ ُمههِ
الَّتي  اميةهِ  ههِ السَّ ْن مبـادئهِ اإلسالمهِ احلـنيفهِ وتوجيهاتهـِ النَّظرةهِ مهِ وهَو ينطلُق يف هذههِ 
خُياطُب  ديٌن  أنَّ اإلسالَم  نؤمُن مجيًعا  “نحُن  فيقوُل:   ، وترفُع حامليههِ  ، العلمهِ ثُّ عى  حَتُ
، ويستوعُب  َة الفكرهِ يَّ ُع حرِّ ههِ وأشكالهِههِ، وُيشجِّ َف يف شتَّى ُصَورهِ العقَل، ويناهُض التَّخلُّ

، وحيضُّ عى متابعتهِها …”.  منجزاتهِ العرصهِ

ههِ  فهِ ( ملؤلِّ ( للمؤلِّفةهِ جواهَر بنتهِ جلوي  وكتابهِ )فهدهِ بنهِ عبدهِ العزيزهِ خي ُاعتهِمَد يف نقلهِ أقوالهِ امللكهِ َفْهٍد ـ رمحه اّهللا ـ عى ما جاَء يف كتابهِ )فهِكرهِ القائدهِ
د مزيودي. حممَّ

القائد َو التَّعليُم
ْرُس  الدَّ

ُل األوَّ
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ةهِ، ودرُعها  ، فهَو أغى استثامٍر لألمَّ ريَن إىل العنايةهِ باجليلهِ اجلديدهِ ولقْد َدعا العلامَء واملفكِّ
مْن علومهِ  اجليلهِ  استفادةهِ هذا  ةهِ  لكيفيَّ اجليِّدهِ  التَّخطيطهِ  إىل  َدعا  كام   . القويُّ املتنُي، وسيُفها 
؛  ههِ ةهِ، وتأصيلهِ جذورهِ تراثهِ املسلمنَي يف نفسهِ ،بعَد حتصينهِههِ بسياجهِ العقيدةهِ اإلسالميَّ العرصهِ
ْن أهمِّ  اثهِ مهِ ينهِ والرتُّ لةهِ. واالهتامُم بالدِّ عاراتهِ املضلِّ امةهِ، والشِّ ًبا لألفكارهِ اهلدَّ حتَّى ال يكوَن َنْ
ريَن يف توجيههِ  ُع بأمٍل إىل دورهِ العلامءهِ واملفكِّ . يقوُل: “إنَّنا نتطلَّ الثَّوابتهِ يف سياستهِههِ احلكيمةهِ
 ، ةهِ اتيَّ غهِ لبناءهِ القدرةهِ الذَّ ، والتَّفرُّ كيزهِ عى العملهِ اجلادِّ ةهِ توجيًها صادًقا وأميًنا إىل الرتَّ  شبابهِ األمَّ

 ، ةهِ ةهِ وُمعطياتهِ احلضارةهِ اإلنسانيَّ واستيعابهِ علومهِ العرص الَّتي ال تتلُف مَع العقيدةهِ اإلسالميَّ
َتُه، وتنتهي بههِ  َرةهِ الَّتي ُتفسُد عقَل اإلنسانهِ وصحَّ طهِ مومهِ اخْلَ ةهِ والسُّ ارَّ والبعدهِ َعنهِ التَّأثرياتهِ الضَّ

.”… ، وتدفُع بههِ إىل متاهاتهِ الفوىض والقلقهِ واالضطرابهِ َن اليأسهِ والقنوطهِ إىل حاالٍت مهِ
ةهِ مَلْ َيتواَن حلظًة َعنهِ البذلهِ بسخاٍء لبناءهِ التَّجهيزاتهِ  لهِ املسؤوليَّ ههِ يف حتمُّ وعى امتدادهِ مشوارهِ
خمتلفهِ  يف  بههِ  والنُّهوضهِ  لإلرشافهِ  العاليةهِ  الكفاياتهِ  وتوفريهِ   ، للتَّعليمهِ زمةهِ  الالَّ ةهِ  األساسيَّ
ْت  ًة، أدَّ يَّ ًة وكمِّ ههِ قفزاٍت نوعيَّ هِ - تعاىل - ُثمَّ بمجهودهِ جماالتهِههِ. وبذلَك قفَز التَّعليُم بفضلهِ اهللاَّ
يَّاتهِ  َن الكلِّ ٍة باسقٍة، تتمثَُّل يف آالفهِ املدارسهِ واملعاهدهِ ومئاٍت مهِ يف النِّهايةهِ إىل نـهضٍة تعليميَّ
ُس،  ُس ويغرهِ َن اجلامعاتهِ الَّتي ُتضاهي أرقى وأعرَق جامعاتهِ العاملهِ. وظلَّ يغرهِ والعديدهِ مهِ
ههِ أبناَء الوطنهِ مشاركنَي  وها هَو زرُعُه يْنمو يوًما بعَد يوٍم، حتَّى أينَع وأثمَر، فرأى يف عهدهِ
ْم.  فوا بخدمةهِ وطنهِههِ َعُهْم عى األخذهِ بأسبابهِ العلمهِ ليترشَّ يف التَّنميةهِ بْل وقادًة هلا. فطاملا شجَّ
، كام  ْن مقدرةهِ املواطننَي ومستواُهُم العلميِّ ولُة ومرافُقها مهِ نا كثرًيا أْن تستفيَد الدَّ مُّ يقوُل: “َيُ
ا”.  اسةهِ ويف إدارةهِ أعامهلهِ ْن أبنائهِها يف املراكزهِ احلسَّ حتبُّ الّدولُة وتريُد أْن يكوَن العدُد األكرُب مهِ



. رارهِ املثالهِ , عى غهِ ْن أقوالهِ القائدهِ 1 ـ أصوُغ فكرًة خمترصًة لكلِّ قوٍل مهِ
. ُل: االهتامُم بتعليمهِ املواطنهِ صانعهِ َنضةهِ الوطنهِ القوُل األوَّ
القوُل الثَّاين : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القوُل الثَّالُث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابُع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القوُل الرَّ

القراءُة واأَلداُء

بالعلمهِ  ٍح  تسلُّ ْن  مهِ ذلَك  ُبُه  يتطلَّ وما  ملستقبلهِههِ،  بالتَّخطيطهِ  ابَنُه  الوالُد  القائُد  وُيويص 

ْن شبابهِ البالدهِ يتدي بـها. يقوُل:  ُة نرباًسا ألبنائهِههِ مهِ , فتكوُن هذههِ الوصيَّ ُلقهِ ينهِ واخْلُ والدِّ
 

النِّهايةهِ  يف  وهْم  مستقبَلُهْم,  طوَن  خيطِّ كيَف  يعرفوَن  الَّذيَن  ُهُم  األقوياَء  بأنَّ  ُرَك  “ُأذكِّ

ُلقهِ  بيةهِ والعلمهِ واخْلُ موها بالرتَّ ُق أهداُفُهْم ما مَلْ يدعِّ , وال تتحقَّ ْن أجلهِههِ قوَن ما كافحوا مهِ حيقِّ

 .” القويمهِ والفضيلةهِ. وفوَق كلِّ ذلَك اإليامُن باهللا وهدُي دينهِههِ احلنيفهِ

فيندفعوَن ملواجهةهِ  الثِّقَة واحلامَس  الوطنهِ  َأبناءهِ  ُيثرُي يف  علةهِ  بويُّ كالشُّ الرتَّ هذا اإلرشاُد 

اقًة. , وتبقى رايُة الوطنهِ مرفوعًة َخفَّ هِْم بأمانٍة ووالٍء؛ لتستمرَّ نـهضُة البالدهِ مسؤوليَّاهتهِ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ



ُر أنَّ َأتذكَّ

َة(  املناسبَة  ملضمونهِ النَّصِّ ممَّا ييل:  َة )العامَّ 2 - أختاُر الفكرَة املحوريَّ
يَفنْيهِ امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ والتَّعليُم. خادُم احلرَمنْيهِ الرشَّ
ُة احلديثُة يف عهدهِ امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ . النَّهضُة التَّعليميَّ

ا لتحقيقهِ اآلمالهِ يف   ْم إسالميًّ ههِ اهتامُم امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ بتعليمهِ النَّاشئةهِ وتوجيههِ
 . خدمةهِ الوطنهِ

. 3 - أقرُأ القـوَل اخلامـَس ، مَع التَّعبريهِ بصويت َعنهِ التَّأكيدهِ فيههِ، واإلثباتهِ بعَد النَّفيهِ
. حيَحنْيهِ ام الصَّ ْن خَمرَجْيههِ ادهِ مهِ اءهِ  والضَّ اليَة، مَع إخراجهِ حريَفهِ الظَّ ُق الكلامتهِ التَّ 4- أنطهِ

ههِ والتقـاءهِ  ْن جهةهِ ظهرهِ اءهِ هَو: بنَي طرفهِ  اللِّسـانهِ مهِ خمرَج الظَّ

ثةهِ.  نايا الُعليا باللَّ الثَّ
واحنيهِ واألرضاسهِ الُعليا.   َن الطَّ َتيهِ اللِّسانهِ وما حُياذيهِام مهِ ادهِ هَو: ما بنَي إحدى حافَّ خمرَج الضَّ

مهِ                      النَّظرةهِ                          ظــلَّ                      حلظـًة املنظَّ

لةهِ                     حيضُّ                         ُتضاهي                   ُيناهُض  املضلِّ



ا - عامَّ ييل: ، ُأجيـُب - شفهيًّ اًلـ بعَد قراءيت النَّصَّ أوَّ
ةهِ باململكةهِ؟ 1 ـ ما دوُر امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ يف النَّهضةهِ التَّعليميَّ

2 ـ ما أمثلُة مظاهرهِ النَّهضةهِ التَّعليميَّةهِ؟
َة فيها. ْن أحالمهِ رائدهِ التَّعليمهِ يف اململكةهِ أْن يرى أبناَءها ُيديروَن املراكَز املهمَّ 3 ـ مهِ

ليُل ؟ ْلُم  ؟ وما الدَّ َق هذا احْلُ َهْل حتقَّ
ثانًياـ ُأكمُل ما ييل: 

ْن أهمِّ َمْيزاتهِ اإلسالمهِ أنَُّه:              مهِ

خياطُب العقَل.                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اليةهِ عائمهِ التَّ بابهِ يف مستقبٍل مرشٍق بالدَّ ُق أهداُف الشَّ تتحقَّ

.                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ينهِ كهِ بمبادئهِ الدِّ التَّمسُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ

الَفهُم والتَّحليُل



ًة(:   ًة أْم نوعيَّ يَّ اليةهِ )َكمِّ ةهِ التَّ ُد نوَع املنجزاتهِ احلضاريَّ ثالًثا ـ ُأحدِّ

 . ةهِ بويَّ ةهِ والرتَّ جودُة الربامجهِ التَّعليميَّ

 . منَي واملعلِّامتهِ كثرُة عددهِ املَعلِّ

 . ـيَّاتهِ كثرُة عددهِ املدارسهِ واملعاهدهِ والكلِّ

عوديَّةهِ. ةهِ السُّ توافُق املنتجاتهِ واملواصفاتهِ القياسيَّ
 

ُل ما ييل:  رابًعا ـ  ُأعلِّ

 . َن املالهِ اإلنساُن أهمُّ مهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بابهِ ريَن والعلامءهِ بالشَّ رضورُة عنايةهِ املفكِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . راتهِ راتهِ وامْلُسكهِ خطورُة سمومهِ املخدِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ةهِ. اتيَّ َغ لبناءهِ القدرةهِ الذَّ التَّفرُّ

 . اليَة بالنِّسبةهِ لشبابهِ الوطنهِ خامًسا ـ ُأصنُِّف األعامَل التَّ

                                                            
                        ما ُيلتزُم بههِ                                             ما جُيتنُب عْنُه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَفنْيهِ(.   َل امللُك َفْهٌدـ  رمحه اّهللاـ  وكذلك امللك عبد اّهللا لقَب )خادمهِ احلرَمنْيهِ الرشَّ سادًساـ فضَّ
قَب ؟ َ اختاَرا هذا اللَّ ملهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالَم يدلُّ هذا االختياُر ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َن النَّصِّ بام يتوافُق يف َمْعناه مَع قولهِ  ، أنَّى َوَجَدها َأَخَذها”. آيت مهِ ُة امْلُْؤمهِنهِ سابًعاـ “احْلهِْكَمُة ضالَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ؟  النَّبيِّ
مذيُّ و اْبُن ماجَة. رواه الرتِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رةهِ. طهِ مومهِ اخْلَ امةهِ.رشَب السُّ سامَع األفكارهِ اهلدَّ

. عاراتهِ استيعاَب علومهِ العرصهِ .ترديَد الشِّ العمَل اجلادَّ



هاتهِ  التَّوجُّ ابقَة، أستنتُج بعَض  ْن خاللهِ دراستي أقواَل امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ السَّ ثامًناـ مهِ
والثَّوابتهِ األصيلةهِ الَّتي متيُز سياسُتُه احلكيمُة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا - عامَّ ييل:  تاسًعاـ ُأجيـُب - شفهيًّ
ماذا ُيقاُل لكلِّ َمْن: 

فاهيةهِ فقْط. َرْت لغَرضهِ التَّعمريهِ اجلاميلِّ والرَّ يقوُل: إنَّ موارَد اململكةهِ اسُتثمهِ
 . راسةهِ فَر إىل خارجهِ البالدهِ للدِّ ُيريُد السَّ

 . راتهِ راتهِ واملخدِّ اهِنجرَف وراَء سمومهِ امْلُسكهِ

  : اليةهِ َن اجلملهِ التَّ " مَع االستفادةهِ مهِ ةهِ ُح املعنيَّ بقولنهِا: "بعَد حتصينهِههِ بسياجهِ العقيدةهِ اإلسالميَّ ُأوضِّ  -1
. صوصهِ قهِ اللُّ سياُج البيتهِ مرتفٌع ال يسمُح بتسلُّ

ههِ.  ائكةهِ يمنُع العدوَّ مهِنهِ اقتحامهِ َن األسالكهِ  الشَّ سياُج املعسكرهِ مهِ
 . مالهِ جرهِ ملنعهِ زحفهِ الرِّ َن الشَّ سياُج املزرعةهِ مهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



 : اليةهِ ْن معجمهِ الكتابهِ املدريسِّ بمعاين الكلامتهِ التَّ آيت مهِ  -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اليةهِ 3- أجيُء بمفردهِ اجلموعهِ التَّ

ُمعطياٍت       منجزاٍت        متاهاٍت         كفاياٍت         مسؤوليَّاٍت      ٍت     امَّ ُمههِ

عاراٍت  شهِ

ــــــــ  ــــــــــ   ــــــــــ   ـــــــــ  ــــــــ   ــــــــ   ــــــــــ 
ْن إنشائي. اليَة يف مَجٍل مهِ 4- أستخدُم التَّعبرياتهِ التَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا   السَّ

أعرَق

يناهُض

وىل تهِاليُد الطُّ امَّ ْن أقدسهِ امْلُههِ ة مهِ مَّ يَّة ونوعيَّةُمههِ َقَفزات كمِّ



النَّمُط

النَّمُط

5-ُأكمُل بام ُيناسُب.
“تبقى رايُة الوطنهِ مرفوعًة”.

 . ةهِ الوطنهِ ايُة املرفوعُة: ُعنواٌن لهِعزَّ الرَّ

أُس املرفوُع ُعنواُن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرَّ
األنُف املرفوُع ُعنواُن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .” ةهِ ودرُعها املتنُي وسيُفها القويُّ باُب أغى استثامٍر لألمَّ “الشَّ

َم.  ُق هَلا اخلرَي والتَّقدُّ : أْي حيقِّ ةهِ باُب أغى استثامٍر لألمَّ الشَّ

ةهِ املتنُي: أْي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باُب درُع األمَّ الشَّ
: أْي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةهِ القويُّ باُب سيُف األمَّ الشَّ

 .” راعةهِ ةهِ الزِّ َه االهتامُم بالتَّعليمهِ بعمليَّ 6- “ُشبِّ

ههِ. ةهِ عى ذلَك يف النَّصِّ كلِّ الَّ ورهِ الدَّ آيت بالصُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَفنْيهِ ؟  بههِ بنَي الطَّ ما وجُه الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ةهِ احلديثةهِ يف اململكةهِ باسمهِ امللكهِ َفْهٍد ـ رمحه اّهللا ـ ؟  َه ارتباُط النَّهضةهِ التَّعليميَّ بهَِم ُشبِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما وجُه االرتباطهِ بنَي كلِّ أمَرْينهِ ممَّا سبَق ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليُة: وُر التَّ ُف ما توحيههِ إيلَّ الصُّ 7- أصهِ

. بابهِ إىل متاهاتهِ الَفوىض والقلقهِ واالضطرابهِ َرُة تدفُع بالشَّ طهِ موُم اخْلَ السُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امةهِ. ًبا لألفكارهِ اهلدَّ ؛ حتَّى ال يكوَن َنْ جيُب االهتامُم باجليلهِ اجلديدهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، ثمَّ ُأصنُِّفها يف اجلدولهِ اليةهِ لهِ النَّصِّ التَّ ْن مُجَ مانهِ مهِ 8- أستخرُج ظروَف املكانهِ والزَّ

.” ةهِ “استيعاُب علومهِ العرصهِ الَّتي ال تتلُف مَع العقيدةهِ اإلسالميَّ
.” ْن شبابهِ البالدهِ ـُة نرباًسا أماَم كلِّ أبنائهِههِ مهِ “فتـكـوُن الـوصـيَّ

“وها هَو زرُعُه ينمو يوًما بعَد يوٍم ”. 

.” ةهِ للتَّعليمهِ “ مَلْ يتواَن حلظًة عنهِ البذلهِ بسخاٍء لبناءهِ التَّجهيزاتهِ األساسيَّ
ـههِ تعاىل”.  “وفوَق كلِّ ذلَك اإليـامُن باللَّ



تكوينهِ  يعمُل عى  وُهَو   ، َربِّههِ  وارهِ  إىل جهِ انَتَقَل  للمعارفهِ حتَّى  َل وزيٍر  أوَّ كاَن  “َفُمْذ 
مٍة”.  قاعدٍة متعلِّ

مانهِ  ظروُف املكانهِ                                             ظروُف الزَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزةهِ الوصلهِ يف  ا هبهِ اليةهِ، وأنتبُه إىل اتِّصاهلهِ 9- أضُع الباَء أوهِ الكاَف أوهِ الفاَء يف الفراغاتهِ التَّ
)أل( التَّعريفهِ بعَدها.

جاُل يصنعوَن امْلَاَل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املاُل يذهُب والرِّ  -1
. نا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القمرهِ كام يرتبُط السَّ  -2

َف. 3-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلسالُم يناهُض الـتَّخلُّ
 . ُلقهِ ينهِ واخْلُ ُك   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدِّ بابهِ التَّمسُّ عى الشَّ  -4

    . ْعلةهِ هذا اإلرشاُد األبويُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشُّ  -5
رعهِ احلصنيهِ.  6- شباُب الوطنهِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدِّ



ها.  ، مَع ذكرهِ مقارِّ ْن جامعاتهِ اململكةهِ ي أربَع جامعاٍت مهِ ُأسمِّ  -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متى كاَن امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ وزيًرا للمعارفهِ ؟   -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْن أقوالهِ امللك فهد ـ رمحه اّهللا ـ : مهِ
اهللا-تعاىل-  رشيعةهِ  دعائمهِ  ترسيُة  هَي  عوديةهِ  السُّ ةهِ  العربيَّ اململكةهِ  أهداَف  “إنَّ 
بـها،  تعاىل  ـُه  اللَّ حبانا  الَّتي  املواردهِ  استخداُم  ثمَّ  ها،  مجيعهِ ؤونهِ  الشُّ يف  بـها  والعمُل 

 

َن  ليتمكَّ ؛  املعيشةهِ مستوى  ورفعهِ  املةهِ،  الشَّ التَّنميةهِ  حتقيقهِ  سبيلهِ  يف  جمهوٍد  كلِّ  وبذُل 
َن العيشهِ برخاٍء وُطمأنينٍة”. ها مهِ املواطُن يف أرجاءهِ البالدهِ مجيعهِ

ةهِ  ْن عقيدتهِههِ اإلسالميَّ ةهِ الَّتي تنطلُق مهِ عوديِّ بواجباتهِههِ الوطنيَّ “إنَّ إحساَس املواطنهِ السُّ
روَف املناسبَة واملالئمَة بالنِّسبةهِ لدراسةهِ  ولَة هيَّأتهِ الظُّ َر نفَسُه؛ ألنَّ الدَّ يدفُعُه أَلْن ُيطوِّ
ةهِ  عوديَّ ةهِ السُّ ها، لقْد وجْدُت شباَب اململكةهِ العربيَّ ها بمختلفهِ أنواعهِ حاجاتهِ البالدهِ مجيعهِ

ٍة ممكنٍة حتَّى يصَل إىل املستوياتهِ العاليةهِ.” يندفُع ويقطُع املسافاتهِ بأقلِّ مدَّ

ُب النَّشاُط اْلـُمصاحهِ



أْن  ْرُت  وقرَّ يُتُه،  متنَّ طاملا  مجياًل  ُحُلاًم  كاَن  بهِه  ُقمُت  ما  أنَّ  ألدرَك  استيقْظُت  ثمَّ   …

تي.  َف بخدمةهِ وطني َو أمَّ ؛ حتَّى أترشَّ ُلمهِ َط لتحقيقهِ هذا احْلُ ُأخطِّ
ٍة، مَع توضيحهِ كيفيَّةهِ تطيطي لبلوغهِ هديف.  ابقَة سياَق مقالٍة أدبيَّ ُن العبارَة السَّ ُأضمِّ

ُر أنَّ َأتذكَّ

)تعزيز(بناُء املقالهِ
* تايبُّ التَّعبرُي الكهِ

 ، ٍ ُمَعنيَّ موضوٍع  عْن  دًة  حمدَّ فكـرًة  الكاتُب  فيههِ  ُض  َيعرهِ نثـريٌّ  فنٌّ  هو:   املقاَل 
نٍة بطريقٍة  َي إىل نتيـجٍة ُمعيَّ ُبها، َويسـتدلُّ عليها؛ حتَّى تؤدِّ وجَيمُع عنـارَصُه ويرتِّ

 . َمُع بنَي اإلقناعهِ واإلمتاعهِ مؤثِّرٍة جَتْ
، واخلامتةهِ. مةهِ، والعرضهِ ، واملقدَّ َن الُعنوانهِ ُن املقاُل مهِ ويتكوَّ

ههِ،  يةهِ الكاتبهِ وعواطفهِ ، واختفاءهِ شخصَّ ُز املقاُل املوضوعيُّ بظهورهِ املوضوعهِ يتميَّ
واألسلوبهِ  املتسلسلهِ  املنطقيِّ  تيبهِ  الرتَّ َن  مهِ العلميِّ  األسلوبهِ  استخدامهِ  مَع 

ةهِ ومناقشتهِها. ةهِ وحشدهِ األدلَّ الواضحهِ يف نقلهِ احلقائقهِ العلميَّ

خي لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .
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؟!  َتنْيهِ خمتلهِفَتنْيهِ ْقَبَتنْيهِ زمنيَّ ْن حهِ ُد ُكلٌّ منُهام إنجازاتهِههِ؟ وماذا لْو كانا مهِ ، ُيعدِّ انهِ يتحاورانهِ ماذا َلوهِ اْلتقى عاملانهِ فذَّ
، و )إسحاُق  ْيَثمهِ اهْلَ اْبُن  َسُن  احْلَ ، مُها:  نابغَتنْيهِ نَْيهِ  واًرا يدوُر بنَي عاملهِ أْن يتخيََّل حهِ ال يشَء يمنُع عقَل اإلنسانهِ 

نهُِيوتهِْن(.
كتابهِ   وصاحُب  العامَلهِ،  يف  بيعةهِ  الطَّ علامءهِ  أشهُر  نهُِيوتهِْن  إسحاُق  أنا  بَك.  مرحًبا  وتهِْن(:  ـُ )نهِي

َفْت وما زاَلْت باسـمي، هَي)قواننُي نهُِيوتهِْن( فَمْن أنتَ؟  (، ويل قواننُي ُعرهِ )البرصيَّاتهِ
ٍة. يشهُد التَّأريُخ بأينِّ أرفُع علامءهِ  نَّ َن اهللاهِ ومهِ َسُن ْبُن اهليثمهِ أعظُم الفيزيائيِّنَي قاطبًة بفضٍل مهِ : أنا احْلَ اهِبُن اهليثمهِ
ها. بيعةهِ يف العصورهِ واألحقابهِ مجيعهِ مةهِ علامءهِ الطَّ املسلمنَي شأًنا، وأعالُهْم َكْعًبا، وأرسُخُهْم َقَدًما. بْل يف مقدَّ

ْأَت بـها هذههِ املكانَة. وتهِْن(: رويَدَك، رويَدَك، فْلتذكْر يل إنجازاتهَِك الَّتي تبوَّ ـُ )نهِي
َن الثَّـابتهِ أنَّ كتايب ، ومهِ ياضيَّاتهِ : إنجازايت عديدٌة يف البرصيَّاتهِ وعلمهِ الَفَلكهِ والرِّ  اهِبُن اهليثمهِ
ْق يتفوَّ مَلْ  إْن  ــْدًرا,  َق ها  وأرفعهِ  , وءهِ الضَّ لبحوثهِ  استيفاًء  الكتبهِ  أكــربهِ  ــْن  مهِ ُر(   )امْلَناظهِ

تهِها. َعالوًة  ورهِ عى شبكيَّ ةهِ تكوينهِ الصُّ , وكيفيَّ ها يف هذا البحثهِ وغريهِههِ كترشيحهِ العنيهِ عى بعضهِ
. ةهِ فيههِ جيري َوْفَق أحدثهِ األساليبهِ ةهِ العلميَّ عى أنَّ عرَض املادَّ

ْن فراٍغ, فقدهِ اعتمْدَت فيها عى النَّظريَّاتهِ اليونانيَّةهِ. وتهِْن(: ولكنَّ أبحاَثَك مَلْ تأتهِ مهِ ـُ )نهِي
يف  هِْم  معلوماهتهِ ترابطهِ  عدَم  الحْظُت  أينِّ  غرَي  اليونانيِّنَي،  آراءهِ  عى  َلْعُت  اطَّ لقدهِ  نعْم،   : اهليثمهِ اهِبُن 
املستحدَث  وابتكْرُت  النَّقَص،  وأمتْمُت  األخطاَء،  وأصلْحُت  فيها،  البحَث  فأعْدُت   ، وءهِ الضَّ علمهِ 
، وسبْقُت يف غريهِ ذلَك األجياَل والعصوَر، واستوفْيُت  َن الكشوفهِ ، وأضْفُت اجلديَد مهِ َن املباحثهِ مهِ
رأَي  ودحْضُت  أبطْلُت  ولقْد  العلميِّ  البحثهِ  طرَق  ههِ  إعدادهِ يف  وسلْكُت  وتفصياًل،  إمجااًل  البحَث 
ْنُت  ًة إىل األشياءهِ الَّتي ُتريُد رؤيَتها". وبيَّ ُل أشعَّ دَة ُترسهِ َس( القائل: بأنَّ "العنَي املجرَّ )َبْطَلْيُموَس َو إهِْقلهِيدهِ
، فتبرُصها بواسطةهِ عدستهِها، ورشْحُت كيَف ُيْنَظُر  َة عى العنيهِ َة هَي الَّتي تعكُس األشعَّ أنَّ األشياَء املرئيَّ

نَْيهِ  لقــاٌء بنَي عــاملهِ ْرُس  الدَّ
الثاين



أَي هَو أساُس  ، وهذا الرَّ نْيهِ متامثلنْيهِ ةهِ يف حَمهِلَّ بكيَّ إىل األشياءهِ بالعيَننْيهِ يف آٍن واحٍد، فتقُع صورتانهِ عى الشَّ
.) آلةهِ )األْسرَتهِيْسُكوبهِ

 , ـمسهِ ْن ُشعاعهِ الشَّ نةهِ مهِ نهِ األضواءهِ املكوَّ ْلُت إىل ظاهرةهِ تكوُّ , وتوصَّ وءهِ وتهِْن(: وأنا أيًضا اهتمْمُت بعلمهِ الضَّ ـُ )نهِي
وَء  ـمسهِ نحَو منشوٍر زجاجيٍّ يف غرفٍة مظلمٍة, والحْظُت أنَّ الضَّ ةهِ الشَّ ْن أشـعَّ ًة مهِ ْهُت ُحزمًة ضوئيَّ فلقْد وجَّ
وقْد   . األمحرهِ حتَّى  البنفسجيِّ  َن  مهِ ُج  تتدرَّ ألواٍن  ةهِ  دَّ عهِ إىل  اًل  متحلِّ يفهِ  للطَّ املختلفةهِ  ونهِ  اللَّ درجاتهِ  إىل  ينقسُم 

. َئٍة وألٍف للميالدهِ هرَي )البرصيَّاُت( يف عامهِ أربعٍة وسبعهِ مهِ أصدْرُت كتابـَي الشَّ
وءهِ الضَّ لهِ  حتلُّ يف  ةهِ  العلميَّ التَّجارهِبهِ  لهِ  أوَّ صاحَب  أنا  كْنُت  لقْد   ، صاحهِ يا  رويَدَك   : اهليثمهِ  اهِبُن 

. ، بْل إنَّني وضْعُت كتاًبا يف ألوانهِ الغروبهِ يفهِ    إىل ألوانهِههِ املعروفةهِ بألوانهِ الطَّ
يَلر(، وزْدُت عليههِ بأْن  أضفُت منشوًرا آخَر يف طريقهِ  وتهِْن(: أنا مَلْ آُخْذ عْنَك ذلَك، ولكنِّي أخْذُت َعْن )كهِ ـُ )نهِي

ٌب. وَء األبيَض مركَّ ــوَن األبيَض, فأثَبتُّ  بذلَك أنَّ الضَّ َن اللَّ ًة أخرى؛ لهُِتكوِّ يفهِ فوجْدهُتا تتَّحُد مرَّ ألوانهِ الطَّ
األوربِّينَي  العلامءهِ  َن  مهِ كأمثالهِههِ  عنِّي،  النَّقلهِ  يف  َة  العلميَّ األمانَة  يلتزمهِ  مَلْ  يَلر(  )كهِ إنَّ  : اهليثمهِ  اهِبُن 
َب القـوميَّ واْلَعَقـديَّ أعمى ُعيوَنـُهْم عدا نفٍر قليٍل،  التَّعصُّ روا بنظريَّايت، ولكـنَّ  ـَ الَّذيـَن تأّث
ما  وءهِ وال سيَّام  الضَّ أخَذ معلوماتهِههِ يف  يَلر(  )كهِ أنَّ اعرتَف  الَّذي  هرُي)فياردوا(  ـَ الّش العالـُم  منُهُم 

وءهِ؟ ْن ُكتبي. فهْل لَك جهوٌد غرُيها يف علمهِ الضَّ وءهِ يف اجلوِّ مهِ ْنها بانكسارهِ الضَّ ُق مهِ يتعلَّ
لُت إىل أنَّ بعَض سلوكاتهِ  , وتوصَّ وءهِ َن التَّجارهِبهِ  عى الضَّ وتهِْن(: نعْم, أجرْيُت العديَد مهِ ـُ  )نهِي
َي فيههِ بحجٍر. ولقْد  أشعَل ذلك رشارَة األبحاثهِ  اكدهِ إذا ُأْلقهِ وءهِ ُتشابُه سلوَك موجاتهِ املاءهِ الرَّ الضَّ

ْن بعدي, وكاَن أساًسا الخرتاعاٍت حديثٍة.  وئيةهِ مهِ الضَّ
 , ةهِ : يل أنا أيًضا إنجازاٌت أخرى قاَمْت عليها خمرتعاٌت حديثٌة, اهِعرتَفْت بـها دائرُة املعارفهِ الربيطانيَّ اهِبُن اهليثمهِ
َنْت  وتضمَّ للقراءةهِ.  ارٍة  نظَّ لهِ  أوَّ واخرتاُع  ٍة,  بدقَّ ا  ناهتهِ مكوِّ ورسُم  أجزائهِها,  وظائفهِ  وبياُن   , العنيهِ ترشيُح  مْنها: 



إجراءهِ  يف  ُة  ليَّ األوَّ يَل  وكاَن   . وائرهِ بالدَّ فةهِ  املحرَّ وامْلَرايا  املستديرةهِ  امْلَرايا  يف  االنعكاسهِ  درجةهِ  حساَب  أبحاثي 
( الَّتي هَي - يف الواقعهِ - صورٌة ُأوىل آللةهِ التَّصويرهِ فيام بعُد. َن )اآللةهِ - الثُّقبهِ َب بوساطةهِ نوٍع مهِ جتارهِ

( اإليطايلَّ  )لُيوَنارُدو َدافهِْنشهِ لمي بأنَّ ، وعهِ ْن علامءهِ الغربهِ جهوٌد يف هذا املجالهِ وتهِْن(: لقْد كاَن لكثرٍي مهِ ـُ )نهِي
يَلر( جهوٌد يف ذلَك اعتمَد فيها عى قواننيهِ )َغالهِيْلُيو(. هـِ )كهِ اهِخرتَع بالفعلهِ اآللَة امْلُْعتهَِمَة)الكامريا(،وكاَن ل

. ُه استضاَء بنورهِ ابْن اهليثمهِ ْد يا )نُيوتهِْن( أنَّ : تأكَّ اهِبُن اهليثمهِ
ما  عْنَك  أخْذُت  اجلاذبيَّةهِ؟! وهْل  قانوَن  اكتشْفُت  عنَدما  َك  بنورهِ استضْأُت  وتهِْن(: وهلهِ  ـُ )نهِي

ةهِ دورانهِ الكواكبهِ يف الفضاءهِ؟! َلةهِ كيفيَّ ٍة يف حلِّ ُمْعضهِ ْن حساباٍت رياضيَّ ْلُت إليههِ مهِ توصَّ
تسـارعهِ  إىل  وأمْلَْحُت   ، الُكـَتلهِ بنَي  التَّجـاذبهِ  نظريَّاتهِ  وبحْثُت  سبـَق  لقْد  نعْم،   : اهليثمهِ اهِبُن 
ةهِ “فاجلسُم  ٍة ذاتهِ شـأٍن يف احلركةهِ واجلاذبيَّ لُت إىل نظريَّ , وتوصَّ ـةهِ ـاقطةهِ بفعلهِ اجلاذبيَّ األجسـامهِ السَّ

.” اَه حركتهِههِ ُ اجتِّ ٌة ُتوقُف أْو تغريِّ ٌة خارجيَّ ْر عليههِ قوَّ ُك يبقى يف حركتهِههِ ما مَلْ تؤثِّ املتحرِّ
. ,ويَل يف ذلَك قانونانهِ آخرانهِ ُل للحركةهِ وتهِْن(: عجًبا ! إنَّ هذا هَو قانوين األوَّ ـُ )نهِي

, يف حنيهِ أنَّ ديَننا اإلسالميَّ  بوَن الفضَل إىل أهلهِههِ ْن علامئهُِكْم ال ينسهِ : ال تعجْب, فكثرٌي مهِ اهِبُن اهليثمهِ
َس  وإهِْقلهِيدهِ )َبْطَلْيُموَس،  سابقهِيَّ  أعامَل  ْصُت  خَلَّ فهأنذا  وايةهِ.  والرِّ النَّقلهِ  يف  األمانةهِ  عى  نا  حيثُّ

ْم، ناسًبا لكلٍّ عمَلُه. ( وغريهِههِ يِّ يطهِ وامْلَْجرهِ
وتهِْن(: وهْل للعلومهِ األخرى نصيٌب يف إسهاماتهَِك ومؤلَّفاتهَِك ؟ ـُ )نهِي

، فتناَوَلْت بعُض مؤلَّفاتـي علَم  ْن أبوابهِ العلمهِ : لقْد َمنَّ اهللا ُّ عيلَّ وفتَح يَل الكثرَي مهِ اهِبُن اهليثمهِ
, والَفلَك،  ثاتهِ (, واجلرَب واملقابلَة, واهلندسَة املستويَة, واملثلَّ احلسابهِ وعلَم األعدادهِ )احلسابهِ اهلنديِّ

يدلَة … ، والصَّ بَّ َة، والطِّ واجلغرافيَّ
ٌة جامعٌة. وتهِْن(: إنَّك- بحقٍّ - موسوعٌة علميَّ ـُ )نهِي



ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

َة عى ما ييل:  الَّ ْقَرة الدَّ 1- أقرُأ اْلفهِ
. قهِههِ العلميِّ شهادةهِ التَّأريخهِ بفضلهِ ابنهِ اهليثمهِ وتفوُّ
وءهِ.  ْن( يف بعـضهِ سلـوكاتهِ الضَّ جتـارهِبهِ )نُيـوتهـِ

وءهِ.  دحضهِ اْبنهِ اهليثمهِ بعَض النَّظريَّاتهِ اليونانيَّـةهِ يف  الضَّ

ُلُه.  ا يمثِّ 1- أقرُأ ما ييل َوأضُع ُعنواًنا جانبيًّ
. القوَل األخرَي البنهِ اهليثمهِ

الُعنواُن اجلانبيُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابَع لهـِ )نُيوتهِْن(.  القوَل الرَّ

الُعنواُن اجلانبيُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. َن النَّصِّ حيحهِ مهِ ها الصَّ َّا ييل يف مكانهـِ 2- أضُع كلَّ فكرٍة ممهِ
. ، وَضْعُف ذلَك عنَد بعضهِ علامءهِ الغربهِ اهِلتزاُم املْسلمنَي األمانـَة العلميَّـَة يف النَّـقلهِ

 . ُب اْبنهِ اهليثمهِ ُمنَطلُق خمرَتعاتهِ اليومهِ جتارهِ

القراءُة واأَلداُء



اءهِ نطًقا صحيًحا. اءهِ والطَّ 3- أقرُأ ما ييل، مَع مراعاةهِ نطقهِ حريَف التَّ

 نهُِيوتهِْن      البرصيَّاُت         اهِبتكرُت         دحْضُت         وجدهُتا            تتَّخُذ

بَّ اقهَِطةهِ            الطِّ ْخَطاَء             ُطُرق            السِّ        َقاَطبهًِة           َتَراُبطهِ           اأْلَ

 : اليةهِ ا - عنهِ األسئلةهِ التَّ اًلـ بعَد قراءةهِ النَّصِّ - ُأجيُب شفهيًّ أوَّ
1-  بهَِم اشُتهَر )نهُِيوتهِْن(؟

؟ ةهِ يف كتبهِ اْبنهِ اهليثمهِ ةهِ العلميَّ 2- كيَف جيري عرُض املادَّ
وءهِ؟ 3- ما الَّذي الحَظُه ابُن اهليثمهِ يف آراءهِ اليونانيِّنَي يف الضَّ

وءهِ؟  يَلر( يف حتليلهِ الضَّ َر بهـِ )كهِ َ ظنَّ )نهُِيوتهِْن( أنَّه تأثَّ 4- ملهِ
ههِ أعامَل سابقيههِ؟ 5- عالَم يدلُّ اعرتاُف ابنهِ اهليثمهِ بتلخيصهِ

ُر أنَّ َأتذكَّ
نايا الُعليا.  ْن طرفهِ  اللِّسانهِ وأطرافهِ  الثَّ : مهِ اءهِ اءهِ والطَّ  خمرَجي التَّ

ْن حروفهِ االستعالءهِ.  اَء مهِ ولكنَّ الطَّ

الَفهُم والتَّحليُل



َّا ييل:  حيحَة الوحيدَة ممهِ ثانًياـ أختاُر اإلجابَة الصَّ
 : وءهِ ْن أشهرهِ الكتبهِ يف علمهِ الضَّ مهِ

، و )البرصيَّاُت( لهـِ )نهُِيوتهِْن(. ُر( البنهِ اهليثمهِ )امْلَناظهِ
ُر( لهـِ )نهُِيوتهِْن(.  ، و )امْلَناظهِ )البرصيَّاُت( البنهِ اهليثمهِ

 . ُر( و )البرصيَّاُت( البنهِ اهليثمهِ )امْلَناظهِ
يفهِ هَي: ألواُن الطَّ

، األمحُر.  ، األبيُض، األخرُض، األصفُر، الربتقايلُّ ، النِّييلُّ البنفسجيُّ
، األمحُر.  ، األسوُد، األخرُض، األصفُر، الربتقايلُّ ، النِّييلُّ البنفسجيُّ
، األمحُر.  ، األزرُق، األخرُض، األصفُر، الربتقايلُّ ، النِّييلُّ البنفسجيُّ

ُل َمنهِ اخرتَع )الكامريا(: أوَّ
افهِْنش(. )لهِيُوناْرُدو دهِ

. احلسُن ْبُن اهليثمهِ
)غالهِيْلُيو(. 

وءهِ:  ُم اْبُن اهليثمهِ يف أبحاثهِ الضَّ ههِ َر بهـِ َن العلامءهِ الَّذين تأثَّ مهِ
.) )كيَلر، نهُِيوتهِْن،  َدافهِْنشهِ

يَكارْت، نهُِيوتهِْن،  َبْطَلْيُموْس(.  )دهِ
ْس، َبْطَلْيُموْس، امْلَْجريطي(. )إهِْقلهِيدهِ



. ةهِ ابنهِ اهليثمهِ يف كيفيَّةهِ حدوثهِ اإلبصارهِ َس وَبْطَلْيُموَس( ونظريَّ ةهِ )إهِْقلهِيدهِ ثالًثاـ ُأقارُن بنَي نظريَّ

َس و َبْطَلْيُموَس                                     رأُي اْبنهِ اهليثمهِ  رأُي إهِْقليدهِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ يف قائمةهِ )أ( ووظيفتهِها يف قائمةهِ )ب(. ُل بنَي املادَّ رابًعاـ أصهِ

ُة.   ُة األرضيَّ اجلاذبيَّ

وءهِ. انعكاُس الضَّ

وءهِ. انكساُر الضَّ

املقابلُة.

 . وءهِ حتليُل الضَّ

املقارنُة بنَي طريَف املعادلةهِ املتامثلةهِ وتوحيُد احلدودهِ.

اٍف  ْن وَسٍط شفَّ وءهِ عنَد انتقالهِههِ مهِ ٌ يف مسارهِ الضَّ تغريُّ
وئيِّةهِ. إىل آَخَر خيتلُف عْنُه يف الكثافةهِ الضَّ

ُب منها. بعةهِ الَّتي يرتكَّ وءهِ األبيضهِ إىل ألوانهِههِ السَّ حتليُل الضَّ

قيلةهِ. وءهِ َعنهِ األجسامهِ الصَّ ةهِ الضَّ ارتداُد أشعَّ

يَُّة جذبهِ األرضهِ األجساَم. خاصِّ

بأ



خامًساـ َأكمُل بام يناسُب: 
، فعَمَد إىل : وءهِ أعاَد اْبُن اهليثمهِ النَّظَر يف أبحاثهِ سابقيههِ يف الضَّ

 . إصالحهِ األخطاءهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ بَسْبقهِ ابنهِ اهليثمهِ يف : اهِعرتَفْت دائرُة املعارفهِ الربيطانيَّ

 . ترشيحهِ العنيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ : ْن  إنجازاتهِ )نهُِيوتهِْن( العلميَّ  مهِ

ٌب.  وَء األبيَض مركَّ إثباُت أنَّ الضَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َن العلومهِ الًّتي أسهَم فيها ابُن اهليثمهِ غريهِ الفيزياءهِ :  مهِ

الفَلُك . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اليَة:  واهَر التَّ ا - الظَّ ُ - علميًّ سادًسا ـ  بهَِم ُأفسِّ

النَّظَر إىل األشياءهِ يتمُّ بالعيَننْيهِ يف آٍن واحٍد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوراَن الكواكبهِ يف الفضاءهِ دوَن أْن تسقَط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوَك املناسَب ملبادئي. ُ السُّ سابًعاـ أتريَّ

. جوعهِ إىل بعضهِ الُكتبهِ ُطلهِب منِّي إعداُد بحٍث علميٍّ أعتمُد فيههِ عى الرَّ
أكتُب بحثي دوَن اإلشارةهِ ألصحابهِ اآلراءهِ.

أكتُب بحثي، وُأشرُي إىل بعضهِ أصحابهِ اآلراءهِ.
ها.  أكتُب بحثي، وُأثبُت أسامَء أصحابهِ اآلراءهِ كلِّ

 : اليةهِ 1- أجيُء باألصلهِ الثُّالثيِّ للكلامتهِ التَّ
لن

و

اًلاهِستيفاًءتناوْلُت فةهِمتحلِّ املحرَّ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



   : اليةهِ 2- أبحُث يف ُمعجمهِ الكتابهِ املدريسِّ عْن معاين الكلامتهِ التَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- آيت مَن النَّصِّ بجمعهِ ما ييل: 

إنجاٌز     ـــــــــــــــ                  اهِخرتاٌع      ــــــــــــــ 

إسهام    ـــــــــــــــ                  مؤلٌَّف     ـــــــــــــــ 

ْن عندي بمفردهِ ما ييل:   أجيُء مهِ  -4

َن النَّصِّ بأضدادهِ ما َييل:  5- آيت مهِ

منشوٌر

ٌب تعصُّ

مناظُر برصيَّاٌت ُب جتارهِ أبحاٌث

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

احلهِياَد   تفصياًل



َنموذٌج

َن املجموعةهِ )ب(. ُل عباراتهِ املجموعةهِ ) أ ( بام يناسُبها مهِ 6- أصهِ

ب أ

. بطهِ 7- أمأُل الفراَغ فيام َييل بنعٍت حقيقيٍّ ُمناسٍب مَع الضَّ

نَْيهِ نابغَتنْيهِ. واٌر بنَي عاملهِ هذا حهِ

أرسْلُت إىل أختي رسالًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لْعُت يف مكتبةهِ املدرسةهِ عى كتٍب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهِطَّ

بًة. ابُن اهليثمهِ أعظُم الفيزيائيِّنَي قاطهِ

اُه. اَب قاطبًة إيَّ ْنُد الرشَّ َمْت ههِ     قدَّ
   رأْيُت أختي اليوَم قاطبًة.

. ُث بكالٍم َفذٍّ احلكيُم ال يتحدَّ

الـُم َفذٌّ برأيهِههِ. الظَّ

ههِ. ٌ َفذٌّ بنَي علامءهِ عرصهِ )نهُِيوتهِْن( عاملهِ

  عابسًة.
  مجيًعا.

  مازجًة.

د.  متفرِّ

  شاّذ.

   مستبهِّد.



 ُكوفهَِئتهِ التِّلميذتانهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َر. إنَّ يف الكونهِ آياٍت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تستدعي النَّظَر و التَّدبُّ

8- أمأُل الفراَغ باسٍم مبدوٍء بـهمزةهِ قطٍع.
بيعةهِ يف العرصهِ احلديثهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  أشهُر علامءهِ الطَّ

دُة ُترسُل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إىل األشياءهِ الَّتي ُتريُد رؤيَتها.  العنُي املجرَّ
َف اْبُن اهليثمهِ نفَسُه قائاًل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعظُم الفيزيائيِّنَي قاطبًة. عرَّ

ارٍة للقراءةهِ.  اهِخرتَع اْبُن اهليثمهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نظَّ
نًة لوًنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يفهِ مكوِّ ُد ألواُن الطَّ تتَّحهِ

ٌة. َر بههِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علميَّ كُر اإلنسانهِ املصدَر العلميَّ الَّذي تأثَّ ذهِ
 : اليةهِ ُح َداللَة العباراتهِ التَّ 9- ُأوضِّ

أْعالُهْم َكْعًبا، وأرسُخُهْم َقَدًما. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌة جامعٌة.  إنََّك موسوعٌة علميَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْن فراٍغ.  أبحاُثَك مَلْ تأتهِ مهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



)430هـ/ عاَم  وماَت  )354هـ-965م(  عاَم  بالبرصةهِ  اهليثمهِ  ابُن  ُولد 

1040م( وُولَد )إسحُق نهُِيوتهِن( عاَم )1642م( وماَت عام 1727م. 

  ، العلميُّ إنتاُجُه  قلَّ  لُه  قْت  حتقَّ فلامَّ   ، الوظيفةهِ نيلهِ  عى  حريصًا  )نهُِيوتُن(  كاَن 

ا اْبُن اهليثمهِ فقْد توىلَّ الوظيفَة الَّتي أسنَدها إليههِ احلاكُم، وهَو كارٌه  َصْت بحوُثُه أمَّ وتقلَّ

ًكا زاهًدا بالقاهرةهِ.  ههِ، وماَت متنسِّ إيَّاها، وكاَن-مَع ذلَك- يكتفي بقوتهِ يومهِ

والفلسفةهِ، وقضايا  املنطقهِ  أيًضا: مسائُل  فيها  إسهاماٌت  اهليثمهِ  كاَن البنهِ  الَّتي  العلومهِ  َن  مهِ

 . ياساتهِ ، والسِّ ، واألخالقهِ . ولُه رسائُل كثريٌة يف اآلدابهِ الفقههِ و علمهِ الكالمهِ

 ، ، والَغَسقهِ َل ظهوَر اهلاللهِ الَل، واخلسوَف، والكسوَف، وعلَّ : الظِّ ناقَش ابُن اهليثمهِ يف مؤلَّفاتهِههِ

ا الفيلسوُف  )َأرْسُطو( ذاُتُه.  ها علميًّ ، الَّتي عَجَز عْن رشحهِ وقوسهِ الغاممهِ

وء،  وءهِ، وحيوي آراًء جريئًة مبتكرًة يف علمهِ الضَّ ُر( أهمَّ مؤلَّفاتهِ ابنهِ اهليثمهِ يف علمهِ الضَّ ُيَعدُّ )امْلَناظهِ

ئيَس هلذا العلمهِ يف أوربَّا منُذ القرنهِ احلادَي عرَشَ إىل  َع الرَّ ْن سبعةهِ أجزاٍء، وقْد ظلَّ املرجهِ ُن مهِ ويتكوَّ

ههِ،  ةهِ عاَم )1270م(، ونسَبُه لنفسهِ يُس البولوينُّ )فهِيتلو( إىل الَّالتينيَّ القرنهِ التَّاسَع عرَش، فقْد ترمَجُه القسِّ

 . ٌّ  آخُر، هَو)ُجون بهِْنكام( قبَل هذا التَّأريخهِ ٌ أُوريبِّ وكذلَك فعَل عاملهِ

يَلر(. ْن أبرزهِ الَّذيَن تأثَّروا بآراءهِ ابنهِ اهليثمهِ و أساليبهِههِ )ُروَجر َباُكون، و ُيوَهاينس كهِ مهِ

ُة اجلديدُة  النَّظريَّ  : فاتهِههِ ْن مؤلَّ وءهِ. ومهِ الضَّ )نهُِيوتهِن( رائَد علمهِ )امليكانيكا( باإلضافةهِ إىل أبحاثهِههِ يف  ُيَعدُّ 

ةهِ  ، والقواعدهِ احلسابيَّ ، وطريقةهِ التَّفاُضلهِ ، و احلسابهِ العلميِّ ، ولُه أبحاٌث يف احلركةهِ ورهِ و األلوانهِ َعنهِ النُّ

 . ُر حسابهِ التَّفاضلهِ و التَّكاُملهِ ، َوُمَبْلوهِ ةهِ ةهِ. و هَو واضُع قانونهِ اجلاذبيَّ بيعيَّ للفلسفةهِ الطَّ



ْنها اخرتاعاٍت  ُل مهِ ةهِ بعلامءهِ الَعربهِ واملسلمنَي، وُأسجِّ ُع إىل بعضهِ الُكتبهِ اخلاصَّ أرجهِ
ُأخرى سبَق بـها العرُب غرَيُهْم. 

 : ْن هذههِ املراجعهِ مهِ
د عيّل عثامن. موا العامَلَ( ملحمَّ 1- )مسلموَن علَّ

بهِل. ْ 2- )موسوعُة علامءهِ الفيزياءهِ(  للدكتور موريس رشهِ
د فارس. 3- )موسوعُة علامءهِ العربهِ و املسلمنَي( للدكتور حممَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب* النَّشاُط امْلُصاحهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



التَّقريَر هَو:
. اذهِ قراٍر بشأنهِههِ دفهِ اتِّ ، هبهِ ٍ ٍة َعْن أمٍر معنيَّ * كتابُة حقائَق موضوعيَّ

. ياراتهِ ها يف الكتبهِ أْو بواسطةهِ الزِّ ْن مصادرهِ ُب مجَع املعلوماتهِ مهِ * يتطلَّ
 . مٍة وبتسلُسٍل منطقيٍّ *  ُيكَتُب بطريقٍة منظَّ

يعةهِ. ُة والُوضوُح والُبعُد َعنهِ اخليالهِ أوهِ االستنتاجاتهِ السَّ قَّ *  ُيراعى فيه الدِّ
ههِ. رهِ ُن توصياٍت ومقرتحاٍت يف آخهِ *  يتضمَّ

أكتُب تقريًرا عْن أبرزهِ إنجازاتهِ علامءهِ املسلمنَي يف جماٍل واحٍد مْن جماالتهِ العلومهِ كاهلندسةهِ 
 . ةهِ واملراجعهِ املناسبةهِ أوهِ الطبِّ  أو أي جماٍل آخَر، مَع االستفادةهِ مْن املوسوعاتهِ العلميَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّقريُر

* تايبُّ التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ، اًنا؛ لتأديةهِ صالةهِ االستسقاءهِ يف الفضاءهِ الواسعهِ باًرا، شيًبا وشبَّ غاًرا وكهِ خرَج أيب مَع املئاتهِ صهِ
ٍة وخضوٍع رمحَة  لَّ عاءهِ  تستجدي يف ذهِ امءهِ، وتعاَلتهِ األصواُت بالدُّ وهناَك ارتفعتهِ األيدي إىل السَّ
اهللا - تعاىل - فاجلفـاُف يقتُل اآلالَف يف كلِّ مكاٍن. وأدرَكْت رمحـُة  اهللا عز وجل يوَمها عباَدُه، 
وَن، وانـهمرتهِ  لوَن ويكربِّ ُرقاتهِ يلِّ يلهِ رعٌد قويٌّ َقْصُفُه، وخرَج النَّاُس إىل الطُّ وشقَّ سكوَن اللَّ

فوُس. امءهِ متأُل األرَض جداوَل وُغدراًنا، فابتسَمتهِ الوجوُه، واطمأنَّتهِ النُّ َن السَّ املياُه مهِ
حراَء، ومألتهِ الودياَن! أيَن  ومَلَّا عاَد أيب سـأْلُتُه قائاًل: ما أغزَر هذههِ املياَه الَّتي أغرَقتهِ الصَّ
 ، ؛ لتنضمَّ إىل أنـهاٍر يف األعامقهِ ُب يا ُبنـيَّ يف باطنهِ األرضهِ تذهُب يا أبـي ؟ فأجاَبنـي: تتسَّ

َة. يها املياَه اجلوفيَّ نسمِّ
ْن هذههِ املياههِ يف كلِّ مكاٍن حتَت األرضهِ ؟ -  وهْل هناَك كثرٌي مهِ

-  نعْم يف أماكَن كثريٍة ما داَمْت طبقاُت األرضهِ تسمُح باختزانهِ هذههِ املياههِ.
ْنها نستخرُج ما نحتاُج إليههِ عْن طريقهِ اآلبارهِ يا أبـي ؟ - مهِ

رُي  َن املاءهِ، ويرتوي الطَّ ُل اهللا -تعاىل- األمطاَر، فنأخُذ حاجَتنا مهِ . وهكذا ُينـزهِ -  نعْم، هَو ذاَك يا ُبنـيَّ
. ؛ لنأخَذ مْنُه يف أيَّامهِ اجلفافهِ ُب كثرٌي مْنُه إىل أعامقهِ األرضهِ رُع، ومتتلُئ اْلُغْدراُن، ويتسَّ واحليواُن والزَّ

- وهْل هذههِ املياُه املخزونُة كثريٌة وكافيٌة يا أبـي ؟
ْلُمها عنَد ربِّـي، ومَلْ تُكن لدْينا مشكلٌة  اهُتا ومواطُنها فعهِ يَّ ا حجُمها وَكمِّ ، أمَّ   - نعْم يا ُبنـيَّ
قدياًم، فاآلباُر العْذَبُة مياُهها منترشٌة يف كلِّ مكاٍن، وفضُل اهللا- تعاىل - كبرٌي، ولكنَّ املشكلَة 
بَّ وننتظُر، فإذا مَلْ ُيصْبنا املطُر، كاَن اجلفاُف؛ فتموُت  راعةهِ، ونرمي احْلَ حنَي نـهيُِّئ األرَض للزِّ

ُة يف دولهِ اخلليجهِ العربيَّةهِ التَّنميُة املائيَّ
ْرُس  الدَّ
ثالُث الَّ



سورُة األنبياءهِ، مَن اآليةهِ )30(.

ا اآلَن  ، أمَّ ُع، وتكوُن الكارثُة. كاَن هذا يف املايض يا ُبنـيَّ رُع والرضَّ األرُض، ويلهُِك الزَّ
ها !  فام أقسى املحنَة وما أَشدَّ

انهِ ؟ كَّ - وملاذا يا أبتاُه ؟ أيكوُن ذلَك لكثرةهِ السُّ
ناعةهِ  راعةهِ والصِّ ُة يف الزِّ َر الَّذي تشهُدُه احلياُة املعارصهِ . إنَّ التَّطوُّ - ليَس هذا فقْط يا ُبَنـيَّ

. لقْد قاَل تبارَك وتعاىل:)                                    ﴾)1(. والُعمرانهِ ال تسرُي حركُتُه بدونهِ املاءهِ
تاءهِ، والتَّربيدهِ يف  ةهِ، وعمليَّاتهِ التَّدفئةهِ يف الشِّ اقةهِ الكهربائيَّ ، وتوليَد الطَّ إنَّ إدارَة املصانهِعهِ

ُف عى املاءهِ. َن األحيانهِ يتوقَّ ، وتشغيَل مجيعهِ األجهزةهِ احلديثةهِ يف كثرٍي مهِ يفهِ الصَّ
ُة، وليَس فيها أنـهاٌر ؟ - وماذا تفعُل ُدَوُلنا اخلليجيَّ

املسؤولنَي،  الَّتي تشغُل  املهامِّ  أبرزهِ  ْن  مهِ العلامُء، واخلرباُء، ولعلَّ  فيههِ  ُر  ُيفكِّ ما  - هذا 
ةهِ التَّنميُة املائيَُّة. نَي يف ُدولهِنا اخلليجيَّ واملهتمِّ

- وإىل أيَن وصَل العلامُء يف هذا املجالهِ يا أبـي؟
 ، هِْنَطَقةهِ، وتنميةهِ هذههِ املواردهِ ةهِ يف امْل عهِ املياههِ اجلوفيَّ فهِ مواطنهِ جتمُّ ُه العلامُء إىل تعرُّ - يتَّجهِ

. وهناَك مقرتحاٌت كثريٌة منها:  ةهِ إىل ترشيدهِ االستهالكهِ عوةهِ امْلُلهِحَّ والدَّ
، واالستهالكهِ  ، والغسيلهِ يِّ ها لإلفادةهِ مْنها يف الرَّ التَّفكرُي يف تطهريهِ مياههِ املجاري، وتكريرهِ
 ، َن اخلليجهِ ُع يف مرافقهِ إنتاجهِ املياههِ العذبةهِ مهِ ، والبناءهِ، واإلطفاءهِ. وهناَك التَّوسُّ ناعيِّ الصِّ
 ، ةهِ يَّ ةهِ، والربِّ َيةهِ والبحريَّ ورةهِ وْضَع هذههِ املرافقهِ حتَت ُعيونهِ احلاميةهِ اجلوِّ وهذا يقتيض بالرضَّ



 . َقرهِ َن اْلفهِ ُلها مهِ اليَة أماَم ما يمثِّ 1- أَضُع العناويَن التَّ
. مشكلُة املياههِ يف ُدَولهِ اخلليجهِ

. مصرُي مياههِ األمطارهِ
آالُت العرصهِ احلديثةهِ و املاُء. 

ا  الَّتي ترتبُط بُعنوانهِ النَّصِّ ارتباًطا مبارًشا، ثمَّ أضُع أماَمها ُعنواًنا جانبيًّ ْقَرَة  اْلفهِ ُد  2- ُأحدِّ
مناسًبا.

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

القراءُة واأَلداُء

 . ْن مواردهِ النِّفطهِ ا ؛ فهَي أغى وأعزُّ مهِ قائـيًّ ا ووهِ يًّ قابةهِ عليها صحِّ وتشديَد الرَّ
، وُيمكُن أن تعيَش يف ظلِّ   ًة قبَل النِّفطهِ رَّ ُة آمنًة مستقهِ لقْد عاَشْت ُدَوُل اخلليجهِ العربيَّ
ْن هنا  َن املاءهِ. ومهِ  االستقرارهِ بعَد نضوبهِههِ، ولكنَّها ال تستطيُع أْن تعيَش بدونهِ ما يكفيها مهِ

َمُة  ْنُه؛ حتَّى تبقى سهِ ُة توفريهِههِ وتزينهِ احتياطيٍّ كبرٍي مهِ ُة مرافقهِ املياههِ، وحتميَّ يَّ جاَءْت أمهِّ
االستقرارهِ األمنـيِّ واالقتصاديِّ واالجتامعيِّ مكفولًة.



َّا ييل:  َة( املناسبَة للنَّصِّ ممهِ َة )العامَّ 3- أختاُر الفكرَة املحوريَّ
ةهِ ومصادُر املياههِ. ُدَوُل اخلليجهِ العربيَّ

ها . ، ومقرتحاٌت حللِّ ةهِ املياههِ يف ُدَولهِ اخلليجهِ مشكلُة قهِلَّ
،وتسيرًيا  انهِ كَّ السُّ حلاجـةهِ  تلبيـًة  ؛  اخلليجهِ ُدَولهِ  يف  ةهِ  املائيَّ للتَّنميةهِ  مقرتحاٌت 

ةهِ.  لآلالتهِ العرصيَّ

جاللهِ  عْن   ُ ُأعربِّ و  ها،  آثارهِ و  االستسقاءهِ  صالةهِ  إقامةهِ  تدلُّ عى  الَّتي  ْقَرَة  اْلفهِ أقرُأ   -4
، و الفرحهِ يف املشهد الثَّاين، و أقُف الوْقفاتهِ املناسبَة.  لهِ املشهدهِ  األوَّ

. حيَحنْيهِ ام الصَّ ْن خمرَجْيههِ اليَة، مَع إخراَج حريَفهِ الَغنْيهِ َوالقافهِ مهِ ُق الكلامتهِ التَّ 5-أنطهِ

َّا ييل الفَم.  ْن أدنى احللقهِ وأقربهِههِ ممهِ : مهِ خمرَج اْلَغنْيهِ
َن احلَنكهِ األعى.  : ما بنَي أقىص اللِّسانهِ وما حياذيههِ مهِ خمرَج القافهِ

الغيَث                     ُغدراًنا                     أغزَر                 أغرَقْت 

ُرقات                   أقسى                  فقْط   االستسقاءهِ                 الطُّ

ر أنَّ َأتذكَّ



ا:  اًلـ بعَد قراءةهِ النَّصِّ ُأجيـُب عامَّ ييل شفهيًّ أوَّ
بيعةهِ ؟ 1- ما مصادَر املياههِ يف الطَّ

2- متى ُتقاُم صالُة االستسقاءهِ ؟ 
ةهِ ؟  َن املياههِ اجلوفيَّ 3- كيَف  يمكُن اإلفادُة مهِ

. ُأمثُِّل لذلَك. دْت جماالُت استخدامهِ املياههِ يف العرصهِ احلديثهِ وَرتهِ احلياُة فتعدَّ 4- تطَّ
حيحةهِ. ثانًياـ أضُع إشارَة )( عْن َيمنيهِ اإلجابةهِ الصَّ

حكُم صالةهِ االستسقاءهِ 

َفْرُض َعنْيٍ عى كلِّ مسلٍم ومسلمٍة.
فرُض كفـايٍة إذا قـاَم بههِ بعُض املسلمنَي سقَط اإلثُم َعنهِ الباقنَي.

ملسو هيلع هللا ىلص. سولهِ ْن سَننهِ الرَّ ٌة مهِ ُسنَّ

ةهِ للمياههِ : بيعيَّ َن املواردهِ الطَّ مهِ

. نـزوُل املطرهِ وجرياُن األنـهارهِ
ٍة. إنزاُل املطرهِ بوسائَل صناعيَّ

جتميُع مياههِ املجاري ثمَّ تنقيُتها.

الَفهُم والتَّحليُل



ُة يف دولهِ اخلليجهِ عى   تعتمُد التَّنميُة املائيَّ

ةهِ. ناعيَّ املصادرهِ الصِّ    . ةهِ بيعيَّ املصادرهِ الطَّ
 . ةهِ ناعيَّ ةهِ والصِّ بيعيَّ املصادرهِ الطَّ

ثالًثاـ أضُع عالمة )( أْو )×( عْن يمنيهِ العبارةهِ املناسبةهِ.
ال حتتاُج املصانُع إىل املاءهِ بلهِ الكهَرباءهِ.

ُة يف باطنهِ األرضهِ كاَنْت أمطاًرا هائلًة عى مدى قروٍن طويلٍة. املياُه اجلوفيَّ
 . ْن طريقهِ اآلبارهِ ةُ مهِ ُتستخرُج املياُه اجلوفيَّ

ْن مصادرهِ املاءهِ يف ُدولهِ جملسهِ التَّعاونهِ األنـهاُر العذبُة. مهِ
ْن أهمِّ مصادرهِ تنميتهِها.  ترشيُد استهالكهِ املياههِ مهِ

ٍة.  ْن مياٍه جوفيَّ ْن طريقهِ ما ينبُع فيها مهِ متتلُئ األوديُة باملياههِ مهِ

. ْنَطَقةهِ اخلليجهِ راعيِّ والُعمراينِّ يف مهِ موِّ الزِّ اليَة للمياههِ عى أساسهِ اإلفادةهِ مْنها يف مواجهةهِ النُّ رابًعاـ أُرتُِّب املصادَر التَّ

. ةهِ عهِ املياههِ اجلوفيَّ ُف مواطنهِ جتمُّ تعرُّ
. تطهرُي مياههِ املجاري واستخداُمها يف بعضهِ املجاالتهِ

 . حتليُة مياههِ اخلليجهِ
ها. االعتامُد عى هطولهِ األمطارهِ يف مواسـمهِ

جتميُع مياههِ األمطارهِ واإلفادُة مْنها. 



خامًساـ ُأكمُل ما ييل: 

ها؛ مثُل: ُض ما نقَص عى ظهرهِ باطُن األرضهِ خمزٌن خلرٍي كثرٍي يعوِّ
.       ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــ املعادنهِ

مَن اآلالتهِ احلديثةهِ التي حتتاُج إىل املاءهِ:

أجهزُة مكيِّفاتهِ اهلواءهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع يف إنتاج املياههِ العذبةهِ يقتيض: التوسُّ

ا وبحًرا. ا وبرًّ ا جوًّ محايتها أمنيًّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب ذلَك: املاُء رضوريٌّ للحياةهِ... ويتطلَّ

رضورُة توفريهِ مرافقهِ املياههِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ُبُه. اليةهِ وُأصوِّ سادًساـ أكتشُف اخلطَأ يف العباراتهِ التَّ

بالكهرباءهِ نحيا، وباملاءهِ ترقى احلياُة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنِّفطهِ ال باملاءهِ ُيمكُن لُدَولهِ اخلليجهِ أْن تعيَش . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ النِّفُط أوهِ اجلفاُف.  َولهِ اخلليجيَّ نهِ صحاري الدُّ يف باطهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عامَّ ييل: سابًعاـ ُأجيـُب شفهيًّ

اليةهِ: ماذا أفعُل يف املواقفهِ التَّ
وارَع املجاورَة. ارَع والشَّ وجْدُت أنبوَب مياٍه انفجَر أماَم منـزلهِنا، فمألتهِ املياُه الشَّ

انهِ املياههِ. ُف باألوراقهِ واملهمالتهِ يف خزَّ غرَي يقذهِ وجْدُت أخي الصَّ
ْم إغالَق ُصنبورهِ املياههِ يف املدرسةهِ. َف َيَدْيههِ ومَلْ حُيكهِ رأْيُت تلميًذا قْد نظَّ

 . لهِ أرْدُت إرشاَد أخي إىل طريقٍة أفضَل لريِّ حديقةهِ املنـزهِ



. ْن معانيها يف معجمهِ الكتابهِ املدريسِّ ، مَع االستفادةهِ مهِ اليَة يف الفراغهِ املناسبهِ 1- أَضُع الكلامتهِ التَّ

               اهِستْسقى                           يسَتجدَي                            َنَضَب 

. َن البئرهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املاُء مهِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عابُر السبيلهِ البدويَّ ماًء.

ُيْكَرُه يف اإلسالمهِ أْن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املسكنُي الغنيَّ العطاَء.
. 2- أضُع إشارَة )( عْن َيمنيهِ املعنى املرادهِ
. أْي:   ُب األمطاُر إىل أعامقهِ األرضهِ تتسَّ

. ي مياُه األمطارهِ سطَح األرضهِ ُتغطِّ
. لُ مياُه األمطارهِ إىل جوفهِ األرضهِ تتسلَّ

 . ابهِ  َفوَق األرضهِ تظهُر مياُه األمطارهِ كالسَّ
، يعني: ترشيُد استهالكهِ املاءهِ

ٍة؛ حفاًظا عليههِ. اهِستخداَم املاءهِ بقلِّ
. اهِستخداَم املاءهِ عنَد احلاجةهِ

. حسَن استخدامهِ املاءهِ عنَد احلاجةهِ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



َع، تعني:  ْ رَع و الرضَّ  وُيلهَِك الزَّ

َة مجيَعها .  ُيلهَِك الكائناتهِ احليَّ
. وعهِ رَع وإناَث احليواناتهِ ذاتهِ الرضُّ ُيلهَِك الزَّ

 . رَع واحليواناتهِ ُيلهَِك الزَّ

َّا ييل:  نٍة ممهِ 3- ُأكمُل الفراَغ بضدِّ ُكلِّ كلمٍة ُمَلوَّ
يُب وــــــــــــــــــ. خرَج لصالةهِ االستسقاءهِ الكباُر وــــــــــــــــــ، الشِّ

. يفهِ نحتاُج املاَء يف عمليَّاتهِ التَّدفئةهِ يف ــــــــــــــــــــ، وـــــــــــــــــــ يف الصَّ
ْبنا املطُر كاَن اجلفاُف فَتموُت األرُض، و إذا ــــــــــــــــــــــــ  إذا مَلْ ُيصهِ

املطُر كاَن ــــــــــــــــــــ األرُض.
 : رارهِ املثالهِ 4-أصوُغ عى غهِ

َر َد              فكَّ َر              شدَّ َد              طهَّ َد               برَّ رشَّ

ترشيًدا         ــــــــ         ــــــــ         ــــــــ          ــــــــ
َأ ـَأ             حىَّ               هيَّ ى              دفَّ ى             وعَّ نـمَّ

تنميًة           ــــــــ         ــــــــ         ــــــــ          ــــــــ



:   قصٌف. عدهِ ى صوُت الرَّ 5- ُيسمَّ
ى  فامذا ُيسمَّ

.                                         صوُت الشجرهِ يـحهِ صوُت الرِّ
صوُت الـامءهِ. 

6-    ما أغزَر هذههِ املياَه ! 

ما نوُع هذا األسلوبهِ ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َن النَّصِّ عبارَتنْيهِ تنتهجانهِ هذا األسلوَب ؟   أستخرُج مهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّا ييل:  ْن مجاٍل يف ُكلِّ تعبرٍي ممهِ ُقُه مهِ ا - ما أتذوَّ ُح - شفهيًّ 7- ُأوضِّ

يلهِ رعٌد قوٌي قصُفُه. شقَّ سكوَن اللَّ
ٍة َوُخضوٍع    لَّ عاءهِ، تستجدي يف ذهِ امءهِ، وتعاَلْت أصواُت الدُّ وارتفعتهِ األيدي إىل السَّ

. هِ - تعاىل بنـزولهِ الغيثهِ رمحَة اهللاَّ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ



َنموذٌج

. رارهِ النَّموذجهِ ونهِ األزرقهِ إىل نعٍت سبـبـيٍّ عى غهِ ُل مجلَة النَّعتهِ املكتوبةهِ باللَّ 8- ُأحوِّ

. يلهِ رعٌد قصُفُه قويٌّ شقَّ سكوَن اللَّ

يلهِ رعٌد قويٌّ قصُفُه. شقَّ سكوَن اللَّ

لدْينا آباٌر مياُهها َعْذبٌة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌة. اُت حتليٍة مرافُقها حمميَّ يف دولهِ اخلليجهِ حمطَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هِ عز وجل رمحٌة أبواهُبا واسعٌة. هللاَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكَر أيب مقرتحاٍت نتائُجها جيَّدٌة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ، وأْنَتبُه إىل رسمهِ مهزةهِ القْطعهِ رارهِ املثالهِ 9- ُأْكمُل ما َييل َعى غهِ
َق           َخَرَج           َنَزَل            داَر            فـاَد    َهَلَك           َبرَز             َغرهِ

أهلَك 

ـــــــــــ       ـــــــــــ       ـــــــــــ       ـــــــــــ       ـــــــــــ       ـــــــــإهالًكا  



ةهِ ُب اململكةهِ يف التَّنميةهِ املائيَّ جَتارهِ

َة أنَّ هناَك نتائَج  َأْعَلنْت جامعُة امللكهِ عبدهِ العزيزهِ بجدَّ
ةهِ  ظرهِ يف إهِمكانيَّ َـّ عًة للبحوثهِ الَّتي ُأجرَيْت للن مشجِّ

، فقْد أنتَج ماُء البحرهِ املالحهِ  - الَّذي  اْستخدامهِ ماءهِ اْلبحرهِ لهَِريِّ املزروعاتهِ
التهِ  َفْت نسبُة تركيزهِ امللحهِ فيههِ إىل عرشيَن ألفهِ جزٍء يف املليونهِ - نصَف معدَّ ُخفِّ

 . إنتاجهِ املحاصيلهِ الَّتي ُتسقى باملاءهِ العاديِّ
 : ةهِ واملحافظةهِ عليها يف اململكةهِ طحيَّ ْن طرقهِ تنميةهِ املياههِ السَّ مهِ

 ، يولهِ ْن مياههِ السُّ * اهِســتخداُم ُطُرقهِ تقنيٍة خمتلفٍة حلصارهِ مياههِ األمطارهِ لإلكثارهِ مهِ
ْن طريقهِ حتويلهِ جمراها إىل مناطَق تزينهِها بإقامةهِ ُجسوٍر وعقوٍم وقواطَع. مهِ

ْن ميـاههِ  مهِ املرتفعةهِ؛ لالسـتفادةهِ  ةهِ  املناطقهِ اجلنوبيَّ ٍة يف  جاٍت زراعيَّ * عمُل ُمدرَّ
بةهِ وتنميةهِ زيادةهِ ُرطوبتهِها. مهِ يف تعريةهِ الرتُّ ْن طريقهِ التَّحكُّ راعةهِ مهِ األمطارهِ يف الزِّ

ٍة عى  ـيِّقةهِ الَّتي َتصبُّ يف أرٍض صخريَّ * إقامُة منشآتهِ اإلعاقةهِ يف بعضهِ األوديةهِ الضَّ
َل  َر جرياَن الفيضاناتهِ الكبريةهِ، وُتَسهِّ واتهِ ؛ وذلَك لتعوَق وُتؤخِّ ْي جبالهِ السَّ ـَ جانب
عةهِ. َة تغذيةهِ املناطقهِ الواقعةهِ يف أعى األوديةهِ، وتسمح بمروٍر بطيٍء للمياههِ املجمَّ عمليَّ



ْن: أذكُر أمثلًة ملرشوعاتهِ اململكةهِ يف جمالهِ االستفادةهِ مهِ  -1
مياههِ البحرهِ املاحلةهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. يولهِ مياههِ األمطارهِ و السُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القريةهِ الَّتي أعيُش فيها. 2- أذكُر مصادَراملياههِ يف املدينةهِ أوهِ

3- أصُف صالَة االستسقاءهِ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب النَّشاُط امْلُصاحهِ



4- أذكُر مثاَلنْيهِ الستخدامهِ التَّقنيةهِ احلديثةهِ يف احلصولهِ عى املاءهِ أوهِ البحثهِ عْنُه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُن تعليامٍت أْو معلوماٍت داعيًة إىل  َة تتضمَّ                                  اللَّوحاتهِ اإلرشاديَّ
ُرقاتهِ واألماكنهِ  ، وُتستخَدُم داخَل املدرسةهِ وخارَجها، ويف الطُّ ٍ االلتزامهِ بهِنظاٍم معنيَّ

. ساتهِ ةهِ واملؤسَّ العامَّ
ُق  كيزهِ َعى اإلجيابيَّاتهِ الَّتي تتحقَّ ا وإجياُزُه، مَع الرتَّ ا: وضوُح أسلوهبهِ ْن مُميِّزاهتهِ مهِ

سومهِ فيها. ورهِ والرُّ ها. وُيمكُن االستعانُة ببعضهِ الصُّ اءهِ اتِّباعهِ ْن جرَّ مهِ
      

َن  ُنها آيًة مهِ ٍة وُأضمِّ عوةهِ إىل ترشيدهِ استهالكهِ املياههِ بعملهِ لوحاٍت إرشاديَّ ُأشارُك يف الدَّ
القرآنهِ الكريمهِ أْوحديًثا نبوّيا رشيًفا.

وحاُت  اللَّ
ُة اإلرشاديَّ

ً

تايبُّ * التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



يُّ املــزاُح النَّبـــــوهِ
ْرُس  الدَّ

الرابُع

سالةهِ  ههِ وسموِّ مكانتهِههِ وانشغالهِ بالهِههِ بمهامِّ الرِّ ٌدملسو هيلع هللا ىلص عى جاللهِ قدرهِ مَّ هْل كاَن رسوُل اهللا حُمَ
وأعباءهِ القيادةهِ وهدايةهِ النَّاسهِ - يمزُح ؟! 

ُه كاَن يف  ُه، إالَّ أنَّ ٍة؛ الستيعابهِ اجلهِدِّ وقَتُه كلَّ ُل ولكْن بقلَّ نعْم كاَنملسو هيلع هللا ىلص يمزُح وُيداعُب ويزهِ
ورهِ  ْبَطةهِ والسُّ َن الغهِ هِْم مهِ ْم وعى أطفاهلهِ ُل عليههِ ُم معروًفا ألصحابهِههِ بام ُيدخهِ ههِ ومداعبتهِههِ ُيقدِّ زاحهِ مهِ

. بورهِ واملرحهِ واحْلُ
َث أنُس ْبُن مالٍك ريض اهللا عنه فقاَل: إنَّ رجاًل أتى النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فاْسَتْحَمَلُه أْي )طلَب  حدَّ
جُل: يا  ” فقاَل الرَّ اَقةهِ لوَك َعى َوَلدهِ النَّ ههِ(، فقاَل لُهملسو هيلع هللا ىلص: “إهِنَّا حامهِ منُه أْن حيمَلُه عى بعرٍي ونحوهِ

وُق ؟” )1(. اقةهِ ؟ فقاَل رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: “َوَهْل َتلهُِد اإلهِبهَِل إهِالَّ النُّ رسوَل اهللا ما أصنُع بولدهِ النَّ
ْن أهلهِ الباديةهِ ُيقاُل لُه: زاهٌر، وكاَن رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص  َث ريض اهللا عنه فقاَل: كاَن رجٌل مهِ كام حدَّ
ُه،  ُ ههِ وال ُيْبرصهِ ْن َخْلفهِ ملسو هيلع هللا ىلص وهَو يبيُع متاَعُه، فاحتضَنُه مهِ ُه، وكاَن هَو رجاًل دمياًم، فأتاُه النَّبـيُّ حُيهِبُّ
ْلنـي، َمْن هذا ؟ فالتفَت فعرَف النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  فجعَل ال َيْأُلو ما ألصَق ظهَرُه  جُل: َأْرسهِ فقاَل الرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: “َمْن َيْشـرَتي اْلَعْبَد” فقاَل يارسـوَل  بصدرهِ النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  حنَي َعَرفُه وجعَل النَّبـيُّ

ٍد”)2(. ْنَد اهللا َلْسَت بهِكاسهِ ْن عهِ هِ جتْدنـي كاسًدا، فقاَل النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: “َلكهِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص، إذْن واهللاَّ
.)3( ” َث أيًضا ريض اهللا عنه أنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَل لُه: “يا ذا اأُلُذَننْيهِ وحدَّ

يُّ - رمحُه اهللا تعاىل - فقاَل : أتتهِ امرأٌة النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَلْت: يا  َسُن اْلَبرْصهِ َث احْلَ وحدَّ
ـنَّـَة ال َيْدُخُلهـا  ـَة . قــاَل : “يا ُأمَّ ُفـالٍن ، إهِنَّ اجْلَ َلنـي اجلنَّ رسـوَل اهللا ، ُادُع اهللا يل أْن ُيْدخهِ
َي َعجوٌز ،  َوههِ َتـْدُخُلهـا  ا ال  وها أنَّ َعـجـوٌز” َفـولَّـتهِ العجـوُز تبكـي ، فـقـاَل : “َأْخـربهِ

)1( ، )2( ، )3( رواه أمحُد .



.)2(  ”)1( ﴾ َفإنَّ اهللا - تعاىل - يقوُل:﴿ 
ها، فقاَل هلا النَّبـيُّ ُّ: “َزْوُجكهِ الَّذي يف َعْيَنْيههِ  َث أنَّ امرأًة جاَءْت تسأُل َعْن زوجهِ وحدَّ

ْن بياٍض. َي . َفُأْعلهَِمْت أنَّ العنَي ال تلو مهِ َبياٌض” )3(  فبَكْت وظنَّْت أنَّ زوَجها َعمهِ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

. َقرهِ َن اْلفهِ َة أماَم ما ُيمثِّلها مهِ 1- أَضُع العناويَن اجلانبيَّ
. ملسو هيلع هللا ىلص و آثاُرُه عى النَّاسهِ سولهِ زاُح الرَّ مهِ

. جالهِ زاُحُه مَع الرِّ مهِ
زاُحُه مَع النِّساءهِ. مهِ

. َة( للنَّصِّ َة )العامَّ يَّ 2- أصوُغ الفكرَة املـْحَورهِ
ُة:        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفكرُة املحوريَّ

 . .          )2( ، )3( روامُها احلسُن البرصيُّ )1( سورُة الواقعةهِ

القراءُة واأَلداُء



، وأنتبُه إىل إبدالهِ تنوينهِ  ههِ مَع املرأةهِ العجوزهِ َقولتههِ حنَي مزاحهِ سولهِ ملسو هيلع هللا ىلص ملهِ 3- أقرُأ تفسرَي الرَّ
 . الفتحهِ ألًفا عنَد الوقفهِ عى فواصلهِ اآلياتهِ

 
اًلـ بعَد قهِراء يت النَّصَّ ُأجيُب عامَّ ييل: أوَّ

ههِملسو هيلع هللا ىلص عى صحابتهِههِ؟  زاُحُهملسو هيلع هللا ىلص قلياًل؟ 2-كيَف كاَن مهِزاُحُهملسو هيلع هللا ىلص؟ 3- ما أثُر مهِزاحهِ َ كاَن مهِ 1- ملهِ
ثانًياـ آيت بالعباراتهِ الَّتي تدلُّ عى ما ييل:

ملسو هيلع هللا ىلص لهِزاهٍر.  سولهِ بشارةهِ الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْم .  تفضيلهِههِملسو هيلع هللا ىلص نداَء اآلخريَن بُكنَيتهِههِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليُة:  ثالًثاـ عالَم تدلُّ املواقُف التَّ
 . ههِ ْن َخْلفهِ ملسو هيلع هللا ىلص زاهًرا مهِ سولهِ اهِحتضاُن الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملسو هيلع هللا ىلص. ههِ بصدرهِ النَّبـيِّ اهِستمراُر زاهٍر يف إلصاقهِ ظهرهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَفهُم والتَّحليُل



لـوَك عى ولــدهِ النَّاقـةهِ.”     “إنَّا حامهِ
“َمْن َيْشرَتي َهذا اْلَعْبَد ؟”

 ” “يا ذا اأُلُذَننْيهِ

َة ال َتْدُخُلها َعجوٌز” نَّ “إهِنَّ اجْلَ

“َزْوُجكهِ الَّذي يف َعْيَنْيههِ َبياٌض”.

ائلهِ يعتقُد انتفاَء إهِركابهِههِ. جعُل السَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

غريةهِ والكبريةهِ قْد  كلُّ اإلبلهِ  الصَّ

وَلَدهْتا النَّاقُة.
الَّذي  ُجَل  الرَّ هذا  ُيصاحُب  َمْن 

هَو عبٌدهللا تعاىل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

باب إىل كلِّ  معجزُة  اهللا يف إعادةهِ الشَّ
َة.  ا اجلنَّ امرأٍة عجوٍز حنَي دخوهلهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. رارهِ املثالهِ اليةهِ، عى غهِ َن املواقفهِ التَّ ُ ما أستنهِتُجُه مهِ خامًسا ـ ُأبنيِّ
املوقُف                                                  االستنتاُج

َعْن أيب هريرَة قالوا: يا رسوَل اهللا، إنََّك
ُتداعُبنا. قاَل: “إينِّ ال أقوُل إالَّ حّقا”

                                       رواُه أمحُد .      

. هِزاحهِ يف دائرةهِ احلقِّ جواُز امْل

. َن املثالهِ ايَل مَع االستفادةهِ مهِ رابًعاـ ُأْكمُل اجلدوَل التَّ

         املوقُف                               وجُه املهِزاحهِ فيههِ                          وجُه احلقِّ فيههِ 

ً



املـــوقـــُف                                                               االسـتـنـتـاُج

ْنَد  عهِ “َأْنَت  ملسو هيلع هللا ىلصلزاهٍر:  سول  الرَّ قوُل 
اهللا 

ْن دمامتهِههِ. غمهِ مهِ غاٍل” عى الرُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاَح، و عالمَة )×( عن  َن الـمهِ سادًساـ أضُع عالمَة )( عْن يمنيهِ العبارةهِ الَّتي ُتعدُّ مهِ
. ناُبزهِ باأللقابهِ َن التَّ يمنيهِ العبارةهِ الَّتي ُتعدُّ مهِ

. يا قصريُة )قصري(.                                  يا ذاَت اليدينهِ
يا أَمُة.                                                   يا سوداُء )أسود(.

ُح معناُه.  ، ُثمَّ ُأوضَّ اليةهِ َن اجلموعهِ التَّ أجيُء باملفردهِ مهِ  -1

ُعُرب 

َأْتراب

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



َنموذٌج

 : اليةهِ َن النَّصِّ بمثاٍل  للَعالقاتهِ  التَّ آيت مهِ  -2

تـرادٍف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تضادٍّ
تشابٍه يف احلروف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. َن املثالهِ ُ بكلمٍة واحدٍة عامَّ ييل مَع االستفادةهِ مهِ ُأعربِّ  -3

لسَت بكاسٍد           ليَسْت بعجوٍز           لسَت بأعمى             ليَسْت بثيٍِّب 

مرغوٌب                ــــــــــــــــ      ـــــــــــــــ     ــــــــــــــ  
4- ُأكمُل ما ييل: 

اهِستحمَلُه:  َطَلَب منُه أْن حيمَلُه.                  اهِستوقَفُه : ــــــــــــــــــــــــــ
َدُه.  َف عليه.    ــــــــــــــ: َطَلَب منُه أن ُينجهِ ــــــــــــــــــــ:  َطَلَب منُه أْن يعطهِ

. َن النَّموذجهِ ها، مَع االستفادةهِ مهِ اليةهِ وأ ضبطهِ أستبدُل )غرَي( بـ )سوى( يف اجلَملهِ التَّ  -5

 . سوُلملسو هيلع هللا ىلص سوى احلقِّ ال  يقوُل الرَّ
 . سوُلملسو هيلع هللا ىلص  غرَي احلقِّ ال  يقوُل الرَّ

 . وُق سوى اإلبلهِ ال تلُد النُّ

 . وُق  ــــــــــــــــــــــــــــ  اإلبلهِ ال تلُد النُّ



وَر. بطَة و السُّ ُل الغهِ زاٍح ُيدخهِ زاًحا سوى مهِ سوُلملسو هيلع هللا ىلص مهِ مَلْ َيمزحهِ الرَّ

وَر.  بطَة والسُّ ُل الغهِ زاٍح ُيدخهِ زاًحا  ــــــــــــــــــــــــــ  مهِ سوُلملسو هيلع هللا ىلص مهِ مَلْ يمَزحهِ الرَّ
 : َن املثالهِ َنةهِ آخَرُه، مَع االسـتفادةهِ مهِ ـيِّ الية، وأنتبُه إىل رسمهِ األلفهِ اللَّ َن الكلامتهِ التَّ أجيُء باملايض مهِ  -6

بًة َوال  جيوُز للمرأةهِ أْن حترَض جمالَس العلمهِ شـريطَة أالَّ تكوَن متطيِّ
َب اخلضوعهِ و  ٍة فعَليْها جتنُّ . و إذا سأَلْت يف حاجٍة  رضوريَّ جالهِ جًة، غري خمتلطٍة بالرِّ متربِّ
دهِ الَّذي ليَس مَعُه خضوٌع ليَس بعورٍة؛ ألنَّ النساَء  ، فصوُت املرأةهِ املجرَّ اللِّنيهِ يف القولهِ
حابَة- رضواُن  ، وكذا كنَّ ُيكلهِْمَن الصَّ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص و يسألَنُه عُن أمور دينهِههِ ُكنَّ ُيكلهِْمَن النَّبـيَّ

. نَّ ْم- يف حاجتهِههِ اهللا تعاىل علْيههِ

ا  ْن ذلَك.أمَّ ههِ بالكالمهِ و املزاحهِ إذا كاَن بحقٍّ و صدٍق، مَع عدمهِ اإلكثار مهِ ال بأَس بالتَّفكُّ
َك بهِههِ اْلَقْوَم،  ُب لهُِيْضحهِ ُث َفَيْكذهِ دِّ ذي حُيَ ملسو هيلع هللا ىلصُّ: “َوْيٌل للَّ ما كاَن بالكذبهِ فال جيوُز لقولهِ النَّبـيَّ

َن العلامءهِ  ْن كتابهِ فتاوى املرأةهِ ملجموعٍة مهِ . مهِ مذيُّ و النَّسائيُّ َوْيٌل َلُه، ثمَّ َوْيٌل َلُه” أخرَجُه أبو داوَد والرتِّ

تبكي          هدايةهِ        يـــْأوي        تلَو           ُادُع             غاٍل          َيــأْلو

بكى         ــــــــ      ـــــــــ      خـــال        ــــــــ       ــــــــ       ــــــــ 



رشةهِ رسولهِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص لصحابتهِههِ ومجيلهِ  ُف ُحسَن عهِ َن القرآنهِ الكريمهِ َتصهِ أجيُء بآيٍة مهِ  -1
خُمالَطتهِههِ إيِّاُهم.

: هْل كاَن أصحاُب رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص يضحكوَن ؟  ُسئَل النَّخعيُّ  -2
وايس. هِْم مثُل اجلبالهِ الرَّ قاَل: نعْم، َو اإليامُن يف قلوهبهِ

 . حابةهِ زاحهِ الصَّ ْن مهِ  أكتُب مثااًل ملوقٍف مهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب النَّشاُط اْلـُمصاحهِ



 ، زٍة  ُمركَّ خُمترَصٍة  بعباراٍت   ٍ معنيَّ موقٍف  حتليُل   : هَو  التَّعليَق 
ههِ أْو  ةهِ ، مَع ربطهِ املوقفهِ بنقضهِ خيصَّ ، واستشهاَدُه باألدلَّ قهِ الشَّ مُن رأَي املعلِّ تتضَّ

ْن مواقَف جديدٍة يف احلياةهِ . ُه مهِ ُ ما ُيشاهبهِ

َن مواقفهِ املهِزاحهِ الَّذي حيدُث بنَي  ُفُه عْن بناءهِ الفقرهِ ، وَأذكُر موقَفنْيهِ مهِ أستعنُي بام أعرهِ

ةهِ.  عيَّ ةهِ الرشَّ َن األدلَّ ُق عليها، مَع االستشهادهِ بام يناسُب مهِ ، ثمَّ ُأَعلِّ النَّاسهِ يف الواقعهِ
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* تايبُّ التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



بـها  قذَفْت  العربيِّ  الخليجهِ  شواطئهِ  على  ملقاٌة  اْلَمْيَتةهِ  ةهِ  البحريَّ الحيواناتهِ  َن  مهِ آالٌف 
ريانهِ  الطَّ َعنهِ  ُأعيَقْت  الَّتي  والنَّوارسهِ  قالقهِ  واللَّ ْرَشَنةهِ  اخْلَ طيورهِ  ْن  مهِ مؤملٌة  ومشاهُد   أمواُجُه، 

مُس،  ا، ونـهاٌر مَلْ ُتَر فيههِ الشَّ ُل بموهتهِ ـها؛ ما ُيعجِّ أوهِ الغوصهِ يف املاءهِ لرتاُكمهِ زيتهِ النِّفطهِ عى ريشهِ
ْن آبارهِ البرتولهِ املحرتقةهِ، وأمطاٌر  اعدةهِ مهِ َخانهِ الصَّ َل إىل ليٍل بـهيٍم؛ لكثافةهِ ُسُحبهِ الدُّ فتحوَّ
ادهِ والعبادهِ !  ْت باألرضهِ واملاءهِ والزَّ حبهِ فأرضَّ ْن تلَك السُّ هـِيَّـٌة سقَطْت مهِ ض ْ َقَطراهُتا سوداُء محهِ
إبَّاَن حربهِ  العريبِّ  ْنَطَقةهِ اخلليجهِ  مهِ البيئةهِ يف  ثهِ  تلوُّ الَّتي نجَمْت عْن  الكوارُث  تلَك هَي 
القرآنهِ  يف  َر  تكرَّ فقْد  اإلسالُم.  حارَبُه  الَّذي  والفسادهِ  غيانهِ  الطُّ َن  مهِ مشـاهُد  ا  إنَّ  . اخلليـجهِ
ئًة ملنفعةهِ املستخلفنَي  الكريمهِ النَّهُي عْن إفسادهِ األرضهِ بعَد أْن خلَقها اهللا - تعاىل - صاحلًة مهيَّ
سبحاَنُه  َر  قرَّ كام   .)1(  ﴾.  .   .  .  ﴿: وجل  عـز  قال  فيها. 

وتعاىل أنَّه الحُيبُّ الفساَد وال حُيبُّ املفسديَن.
عوبهِ وأرضارهِ احلروبهِ فقْط، بْل نتَج أيًضا َعنهِ  ها مَلْ ينتْج عْن أطامعهِ الشُّ ـُ ث وفساُد البيئةهِ وتلوُّ
ى إىل إحداثهِ  ؛ ما أدَّ فاهيةهِ ، وسعيهِ اإلنسانهِ نحَو الرَّ مهِ التَّقاينِّ واحلضاريِّ يف العرصهِ احلديثهِ التَّقدُّ

. بةهِ ثهِ اهلواءهِ واملاءهِ والرتُّ ، وبالتَّايل تلوُّ اضطراٍب يف توازنهِ املوادِّ واألحياءهِ عى األرضهِ
َن الغازاتهِ والغبارهِ واألتربةهِ الَّـتي  ففي كلِّ يوٍم تنُفُث مداخُن املصانعهِ آالَف األطنانهِ مهِ
يسِّ وأمراضهِ الُعيونهِ واحلساسيَّةهِ.كام  ُتفسُد اهلـواَء ، فُتصـيُب اإلنساَن بأمراضهِ اجلهازهِ التَّنفُّ
يَّاراتهِ  ْن عادمهِ السَّ . فالغازاُت الَّتي تنبعُث مهِ ثهِ اهلواءهِ ياراتهِ هَي أسوُأ أسبابهِ تلوُّ ثبَت أنَّ السَّ

َث.  أثناءهِ احرتاقهِ الَوقودهِ ُتسبُِّب هذا التَّلوُّ

)1( سورُة األعرافهِ ، مَن اآليةهِ )85(. 

ثهِ َن التَّلوُّ اإلسالُم ومحايُة البيئةهِ مهِ
ْرُس  الدَّ
اخلامهُِس





َن  . كام أنَّ اإلشعاَع املنبعَث مهِ (، وُهو غاٌز خانٌق وسامٌّ لهِ ُأْكسيدهِ الَكْربونهِ وأخطُرها بال ريٍب غاُز )أوَّ
ًة وأمراًضا خبيثًة تتوارُثها  يَّ ْلقهِ هاٍت خهِ ناعيِّ حُيدُث تشوُّ ةهِ يف املجاَلنْيهِ العسكريِّ والصِّ يَّ رِّ التَّفجرياتهِ الذَّ
 ) )اأُلوُزونهِ طبقةهِ  تكسريهِ  إىل  ي  يؤدِّ والغازاتهِ  اإلشعاعاتهِ  وتصاُعَد  املوَت.  ُتسبِّبهِ   ْ ملهِ إْن  األجياُل 
ةهِ  ُث اهلواءهِ ُيؤثُِّر عى كفايةهِ عمليَّ . وتلوُّ ها زيادُة حرارةهِ اجلوِّ ًثا تغيرياٍت كبريًة، أمهُّ دهِ املحيطةهِ باألرضهِ حُمْ

مهِ وَنَفقهِ املاشيةهِ. بُب يف تسمُّ ، كام يتسَّ مسهِ َة الشَّ َخانهِ أشعَّ وئيِّ للنَّباتهِ الختزالهِ الدُّ التَّمثيلهِ الضَّ
َن  مهِ املاءهِ  مصادرهِ  ثهِ  تلوُّ وبالتَّايل   ، األمطارهِ ثهِ  تلوُّ إىل  ي  يؤدِّ ابقهِ  السَّ النَّحوهِ  اهْلَواءهِ عى  ُث  وتلوُّ
ْن  مهِ ا  يوميًّ ةهِ  الكهَربائيَّ اقةهِ  الطَّ توليدهِ  اُت  وحمطَّ املصانُع  ُه  تصبُّ وما   . واملحيطاتهِ والبحارهِ  األنـهارهِ 
فاتهِ  خملَّ ْن  مهِ واملجاري  ةهِ  يَّ حِّ الصِّ املصارفهِ  قنواُت  فيها  ُه  مَتُجُّ وما   ، فاتهِ امْلَُخلَّ َن  مهِ هائلٍة  مقاديَر 
مهِ اإلنسانهِ عنَد أكلهِها.  ها، ثمَّ تسمُّ مهِ ةهِ أْو تسمُّ ؛ يتسبَُّب كلُّ ذلَك يف موتهِ الكائناتهِ البحريَّ اإلنسانهِ
ْبغاٍت  ْن )بهِْكترييا( وصهِ َة بام فيها مهِ ُث املياَه اجلوفيَّ ُب مياُه املجاري إىل باطنهِ األرضهِ فتلوِّ كام تتسَّ
ا  ؛ إمَّ ثهِ مياههِ البحارهِ واملحيطاتهِ بالنِّفطهِ ٍة. وقْد تكوُن ناقالُت النِّفطهِ العهِمالقُة سبًبا يف تلوُّ كيميائيَّ
 . ثةهِ يف َعرضهِ البحرهِ ا وإلقاءهِ مياههِ الَغْسلهِ امللوَّ اناهتهِ ها بعمليَّاتهِ تنظيفهِ خزَّ حلوادثهِ غَرقهِها، أْو لقيامهِ

ةهِ ومنها اإلنساُن، تسبَّبْت فيههِ يُد بعضهِ بني البرشهِ !  ُه انتحاٌر شامٌل للكائناتهِ احليَّ إنَّ
بَة فيجعُلها غرَي صاحلٍة  ُل الرتُّ ُث يتخلَّ ثهِ اهلواءهِ واملاءهِ. فاملاُء امللوَّ بةهِ امتداٌد لتلوُّ ُث الرتُّ وتلوُّ
بعَد  ي  املتبقِّ ماُد  الرَّ أوهِ   ، واملزارُع  املصانُع  ُزها  ُتفرهِ الَّتي  لبةهِ  الصُّ فاتهِ  املخلَّ وتراكُم  راعةهِ.  للزِّ
بةهِ.  ى بَخَبثهِ الرتُّ ي إىل ما ُيسمَّ بةهِ فُيفقهُِدها خصوبَتها؛ ما يؤدِّ إحراقهِها- ُيؤثِّر عى تركيبهِ الرتُّ
ةهِ املستخَدمةهِ فيها أفسَدتهِ  ةهِ واملبيداتهِ احلرشيَّ راعةهِ احلديثةهِ واألسمدةهِ الكيميائيَّ كام أنَّ ُطُرَق الزِّ
ائراتهِ يف رشِّ  ًة استخداُم الطَّ نَي بهِلَّ َّا يزيُد الطِّ ًعا. وممهِ الَف ما كاَن متوقَّ َلتهِ اإلنتاَج خهِ األرَض وقلَّ
 . امُّ إىل جسمهِ اإلنسانهِ ثهِ احلبوبهِ والثِّامرهِ فيصُل تأثرُيها السَّ ي إىل تلوُّ ؛ ما يؤدِّ املزارعهِ باملبيداتهِ



 ، ههِ . إنَّـها صورٌة سوداُء قامتٌة صنَعها اإلنساُن بنفسهِ وهكذا ظهَر الفساُد يف الربِّ والبحرهِ
ا مصداُق  . إنَّ نواتهِ القادمةهِ ائهِها يف السَّ ْن َجرَّ ويذوُق َوباهَلا اآلَن ، وسوَف ُيعاين الكثرَي مهِ

قـولـههِ - تعـالـى - :﴿ 
ها ؟ ْن هذههِ الكـوارثهِ مجيعهِ ﴾ )1(. فام المخرُج مهِ

. لقْد أراَد اهللا -  ـمهِ قوانينهِههِ هـِههِ ، وَتَرسُّ ُه يكـوُن بالعودةهِ إىل كتـابهِ اهللا - تعاىل- لتنفيذهِ رشائع إنَّ
ًفا فيها؛ لذا  ، فهَو مديٌر هلا، منتفٌع بـها، ال مالًكا مترصِّ تعاىل - أْن يستخلَف اإلنساَن يف األرضهِ
ْن غريهِ تبذيٍر  جيُب أْن يكوَن أميًنا علْيها وعى مواردهِ البيئةهِ واحلياةهِ فيها، يستثمُرها بشكٍل رشيٍد مهِ
ا، وتنميةهِ  امَرهتهِ َمْدُعوٌّ إىل عهِ إفساٍد وتلويٍث واعتداٍء. وهَو  أْو  أو تعطيٍل ملواردهِها،  وال إرساٍف، 
ُر جَيهُِب َأْن ُيزاَل َوُيْدَفَع(،  َ ةهِ )الرضَّ رهِ عْنها عى َوْفقهِ القاعـدةهِ الفقهيَّ مواردهِها بتحسينهِها وإزالةهِ الرضَّ

باتهِ التَّنميةهِ وسالمةهِ البيئةهِ. ْنُه(. وأْن يسعى للتَّوفيقهِ بنَي متطلَّ ولكْن )ليَس برضٍر مثلهِههِ َأْو أكرَب مهِ
. يلتزُم بههِ كلُّ  ثهِ واجٌب دينيٌّ فرديٌّ ومجاعيٌّ َن التَّلوُّ إنَّ محايَة البيئةهِ واملحافظَة علْيها مهِ
اململكةهِ  كاَنْت حكومةُ  هِْم. وقْد  هبهِ امْلُناطةهِ  ةهِ  املسؤوليَّ بمقتىض  األمورهِ  ُوالُة  بههِ  فرٍد، ويقوُم 
كبريًة  جهوًدا  فبذَلْت  ذلَك،  يف  العاملهِ  ُدَوَل  وشارَكْت  ةهِ،  املسؤوليَّ بـهذههِ  القيامهِ  يف  سبَّاقةً 
ثهِ  التَّلوُّ َن  مهِ تنظيفهِ ومحايةهِ شواطئهِها  َلْت عى  ، فعمهِ مياههِ اخلليجهِ ثهِ  تلوُّ ي لكارثةهِ  للتَّصدِّ
بهِ الَّتي يتمُّ حتليُتها يف  ها،  وضامنهِ سالمةهِ مياههِ الرشُّ ةهِ إيل مياههِ ةهِ البحريَّ وإعادةهِ احلياةهِ الفطريَّ
َة أْن  وليَّ رةهِ؛ ما حدا املحافَل الدَّ مًة يف ذلَك أحدَث األجهزةهِ املتطوِّ ، ُمْسَتخدهِ اتهِ التَّحليةهِ حمطَّ

. ثهِ َن التَّلوُّ فيعةهِ يف املحافظةهِ عى نقاءهِ البيئةهِ وتنظيفهِها مهِ تشهَد بمستوياتهِ اململكةهِ الرَّ

، اآليُة )41(. ومهِ )1( سورُة الرُّ



ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

. َة عى َوْفقهِ ورودهِها يف النَّصِّ 1- ُأكمُل العناويَن اجلانبيَّ

ُة. ارَّ ثهِ اهلواءهِ وآثاُرُه الضَّ أسباُب تلوُّ
أسباُب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسباُب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مناسًبا. مَة وخامتَة النَّصِّ قراءًة صامتًة، َوأضُع لكلٍّ منُهام ُعنواًنا جانبيًّ 2- أقرُأ مقدَّ
مُة:        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املقدَّ
اخلامتُة:         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َقَر الَّتي ُتشرُي إىل ما ييل:  ُد عى النَّصِّ اْلفهِ 3- ُأحدِّ
ْن إفسادهِ وتلويثهِ البيئةهِ.  موقفهِ اإلسالمهِ مهِ

ةهِ املحافظةهِ عى مواردهِ البيئةهِ يف اإلسالمهِ وتنميتهِها. كيفيَّ

. َة للنَّصِّ َة العامَّ 4- ُأكمُل الفكرَة املحوريَّ

وثهِ اهلواءهِ وــــــــــــــــ وــــــــــــــــــ, و ما ينتُج عْنُه مهِْن  إسهاُم اإلنسانهِ يف تلُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــ  الَّتي ال يتمُّ تالفيها إالَّ بـ ــــــــــــــــــــــــــ

 . و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و سالمةهِ البيئةهِ

القراءُة واأَلداُء



ُق القاَف والكاَف ُنطًقا سلياًم.   اليَة، وأنطهِ 5- أقرُأ اجلمَل التَّ

ُه التَّفخيُم.  َن احلنكهِ األعى، وحقُّ َّا ييل احللَق، مَع ما فوَقُه مهِ خمرَج القافهِ بنَي أقىص اللِّسانهِ ممهِ
. ْن حروفهِ االستفالهِ قيُق، فهَو مهِ ُه الرتَّ وخمرَج الكافهِ حتَت خمرجهِ حرفهِ القافهِ بقليٍل، وحقُّ

ةهِ.  اقةهِ الكهربائيَّ اُت توليدهِ الطَّ حمطَّ
وقْد تكوُن ناقالُت النِّفطهِ العمالقُة. 

بةهِ.  احرتاُقها ُيؤثُِّر عى تركيبهِ الرتُّ
ًعا. الَف ما كاَن متوقَّ خهِ

 . َر يف القرآنهِ الكريمهِ فقْد تكرَّ

ا عامَّ ييل: ، ُأجيُب شفهيًّ اًلـ بعَد قراءيت النَّصَّ أوَّ
ثهِ وفسادهِ البيئةهِ ؟ ُة لتلوُّ 1-  ما األسباُب العامَّ

ْن إفسادهِ البيئةهِ ؟ 2-  ما موقَف اإلسالمهِ مهِ
حربهِ  إبَّاَن  العريبِّ  اخلليجهِ  مياههِ  ثهِ  َتلوُّ لكارثةهِ  ي  للتَّصدِّ اململكُة  فعَلتهِ  ماذا   -3

؟ اخلليجهِ

الَفهم والتَّحليُل



حيحَة لكلِّ عبارٍة فيام ييل:  ثانًياـ أختاُر اإلجابَة الصَّ
ثهِ اهلواهِء:  أ أسبابهِ تلوُّ ْن أسوهِ مهِ

مالقُة . ناقالُت النِّفطهِ العهِ
يَّاراُت. السَّ
ائراُت. الطَّ

( املحيطةهِ باألرضهِ نتيجَة  ْت طبقُة )اأُلوزونهِ تكسَّ
َن الفضاءهِ. سقوطهِ أجراٍم كبريٍة مهِ

 . يَّ اهِخرتاقهِ َمْرَكباتهِ الفضاءهِ الغالَف اجلوِّ
 . ةهِ يَّ رِّ كثرةهِ الغازاتهِ َواإلشعاعاتهِ الذَّ

( ينتُج عْن  لهِ  ُأْكسيدهِ اْلَكْربونهِ غاُز )أوُّ
املصانعهِ الكبريةهِ .

. يَّاراتهِ كاتهِ السَّ مهِ حمرِّ عادهِ
يَّاراتهِ القديمةهِ.  السَّ

ثهِ َن التلوُّ اتهِ التَّحليةهِ مهِ تتمُّ محايُة حمطَّ
رةهِ . باألجهزةهِ احلديثةهِ املتطوِّ

ةهِ. باملوادِّ الكيامئيَّ
 . بإقامتهِها بعيًدا َعنهِ البحرهِ



اليَة:  ثهِ التَّ ُد أنواَع التَّلوُّ ثالًثاـ ُأحدِّ
 . َن النَّاقالتهِ العهِمالقةهِ َن النِّفطهِ مهِ يَّاٍت هائلٍة مهِ ُب كمِّ 1- َتسُّ

ةهِ.  ةهِ واألسمدةهِ الكيميائيَّ 2- اهِستخداُم املبيداتهِ احلرشيَّ
 . يَّاراتهِ 3- غازاُت العادمهِ يف السَّ

لبةهِ.  فاتهِ الصُّ اتُج عْن إحراقهِ املخلَّ ماُد النَّ 4- الرَّ
ةهِ.  َن املفاعالتهِ النَّوويَّ يِّ مهِ رِّ ُب اإلشعاعهِ الذَّ 5- تسُّ

ةهِ.  اقةهِ الكهَربائيَّ اتهِ توليدهِ الطَّ فاُت حمطَّ 6- خملَّ

يِّئةهِ النَّاجتةهِ عنُه يف القائمةهِ )ب(. ثهِ يف القائمةهِ )أ( واآلثارهِ السَّ ُل بنَي مصدرهِ التَّلوُّ رابًعاـ أصهِ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

بأ

موُت الكائناتهِ البحريَّةهِ.

بةهِ.  َخَبُث الرتُّ

ةهِ. تلويُث املياههِ اجلوفيَّ

. يسِّ والعيونهِ اإلصابُة بأمراضهِ اجلهازهِ التَّنفُّ

ثةهِ. ْن أكلهِ الثِّامرهِ واحلبوبهِ امللوَّ ُم اإلنسانهِ مهِ تسمُّ

. يُّ رِّ اإلشعاُع الذَّ
. نهِ املصانعهِ غازاُت مداخهِ

. ائراتهِ ْن طريقهِ الطَّ رشُّ املزروعاتهِ باملبيداتهِ مهِ

لبةهِ. فاتهِ الصُّ دفُن املخلَّ



خامًساـ أضُع عالمَة )(  أو )×( عْن يمنيهِ العبارةهِ املناسبةهِ.

ى إىل سعادةهِ ورفاهيةهِ البرشيَّةهِ. ُم التَّقاينُّ أدَّ التَّقدُّ
 . ينتُج عْن ُثقبهِ طبقةهِ اأُلوزونهِ زيادُة حرارةهِ اجلوِّ

 . َة يف باطنهِ األرضهِ ُث مياَه األنـهاَر وامْلياَه اجلوفيَّ مياُه املجاري ُتلوِّ
 . ُة املحافظةهِ عى البيئةهِ تقترُص عى ُوالةهِ األمورهِ مسؤوليَّ

بَة.  ُث املاَء و الرتُّ ُث يلوِّ اهلواُء امللوَّ

ُل ما ييل:  سادًساـ ُأعلِّ
. َخانهِ عى نموِّ النَّباتهِ ثهِ بالدُّ  تأثرَي اهلواءهِ امللوَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وداءهِ عى سواحلهِ اخلليجهِ العريبِّ إهِبَّاَن حربهِ اخلليجهِ  سقوَط قَطراتهِ  املطرهِ السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمها. ةهِ أوهِ انقراَضها أْو تسمُّ ناعيَّ ةهِ يف البلدانهِ الصِّ َن الكائناتهِ البحريَّ  موَت كثرٍي مهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 : اليةهِ فاتهِ التَّ ا عى التَّرصُّ ُق شفهيًّ سابًعاـ ُأعلِّ
. بهِ اناتهِ مياههِ الرشُّ يِّ للمنازلهِ بجوارهِ خزَّ ـحِّ فهِ الصِّ اناتهِ مياههِ الرصَّ 1-  حفرهِ خزَّ

ها ال يكوُن إالَّ  ةهِ بهـِ بةهِ واملياههِ اجلوفيَّ َث الرتُّ َلها وتلوُّ ؛ ألنَّ حتلُّ فاتهِ يف األرضهِ 2- دفنهِ املخلَّ
بعَد زمـٍن طويٍل.

ثاتهِ    َن امللوِّ يَّاٌت هائلٌة مهِ ا الَّتي ينُتُج عْنها َكمِّ مةهِ بعَض صناعاهتهِ ولهِ املتقـدِّ 3-  منعهِ الدُّ
ولهِ النَّاميةهِ.  َوتصديرهِ َتقانتهِها إىل الدُّ

َّا ييل:  ُث البيئَة ممهِ َة املالئمَة لعالجهِ كلِّ موقٍف ُيلوِّ ثامًناـ أختاُر القاعدَة الفقهيَّ

ُر ال يزاُل بمثلهِههِ. الرضَّ
. ْينهِ َّ خُيتاُر َأهَوُن الرشَّ

. ٌم عى جلبهِ املصالحهِ درُء املفاسدهِ مقدَّ

ثهِ البيئةهِ. فاهُتا إىل تلوُّ ي تركيباهُتا وخملَّ ٍة ُتؤدِّ  تصنيُع موادَّ جتميليَّ

ُة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القاعدُة الفقهيَّ
فاتهِ املصانعهِ واملجاري يف مياههِ األنـهارهِ والبحارهِ .  رمُي خملَّ

ُة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القاعدُة الفقهيَّ
 . ةهِ ةهِ القليلةهِ بالـمبيداتهِ احلرشيَّ ارَّ  القضاُء عى أنواعهِ احلرشاتهِ الضَّ

ُة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القاعدُة الفقهيَّ



َب فيههِ. ْن معاين )َنَفَق(: َنفَد، ماَت، ُرغهِ 1- مهِ
”؟ مهِ ونَفقهِ املاشيةهِ ي إىل تسمُّ ُث اهلواءهِ يؤدِّ ها يف مُجلةهِ “تلوُّ َفام املعنى املقصوُد بهـِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.) : )َتْنُفُث( و )مَتُجُّ َن الكلامتهِ الواردةهِ يف النَّصِّ 2- مهِ
. ، حَسَب َمعنى ُكلٍّ نُهام يف الفراغهِ املناسبهِ أضُع ُكالًّ مهِ

ْن فيههِ.  اَب مهِ فُل الرشَّ ـــــــــــــــــــــــ الطِّ
 . ْن رشِّ الَّتي ــــــــــــــــــــ  يف اْلُعَقدهِ املسلُم يستعيُذ مهِ

 . ْن معجمهِ الكتابهِ املدريسِّ اليةهِ مهِ ُح معاين الكلامتهِ التَّ 3-ُأوضِّ
 َوباهُلا              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليٌل بـهيٌم        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. اليةهِ الواردةهِ يف النَّصِّ 4-أذكُر أضداَد الكلامتهِ التَّ

ُر                باطنهِ                 تبذيٍر  ثهِ              اإلفسادهِ              الرضَّ تلوُّ
 ـــــــــ                  ـــــــــ                    ـــــــــ                    ـــــــــ                  ـــــــــ

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



اليةهِ: َن اجلموعهِ التَّ 5-أجيُء بمفردهِ كلِّ مجٍع مهِ
ُث        مبيداٌت        أجهزٌة          قنواٌت  ُس        كوارهِ   لقالهُِق         نوارهِ

 ــــــــــ    ــــــــــ     ــــــــــ    ــــــــــ     ــــــــــ     ــــــــــ 
 . رارهِ استخدامهِها يف النَّصِّ ْن إنشائي عى غهِ اليَة يف مُجٍل مهِ 6-أستخدُم التَّعبرياتهِ التَّ

اءهِ                      إهِبَّان ْن جرَّ ًة            مهِ نَي بهِلَّ َّا يزيُد الطِّ بال ريٍب             ممهِ

. ببهِ ام أقوى يف التَّعبريهِ َعنهِ املعنى املقصودهِ ؟ مَع ذكرهِ السَّ ُ 7- أيُّ
ةهِ محايةهِ البيئةهِ. اقًة يف القيامهِ بمسؤوليَّ   كاَنْت حكومُة اململكةهِ سبَّ
. ةهِ محايةهِ البيئةهِ   كاَنْت حكومُة اململكةهِ سابقًة يف القيامهِ بمسؤوليَّ

بُب: ــــــــــــــــــ السَّ

ثهِ اهلواءهِ. يَّارُة أسوُأ أسبابهِ تلوُّ   السَّ
. ثهِ اهلواءهِ يَّارَة أسوُأ أسبابهِ تلوُّ   إنَّ السَّ

. ثهِ اهلواءهِ يَّارَة هَي أسوُأ أسبابهِ تلوُّ   إنَّ السَّ

بُب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



َنموذٌج

ْن أدواتهِ االستثناءهِ )َخال، ما َخال، َعدا، ما َعدا، َحاشا(. 8- مهِ
. اليَة بام يناسُب مَع االسرتشادهِ بالنَّموذجهِ ُأتهِمُّ أساليَب االستثناءهِ التَّ

ةهِ اآلَخريَن. َم يف مرضَّ طلُب العلمهِ فريضٌة َعدا علٍم اْسُتخدهِ
ةهِ اآلَخريَن. َم يف مرضَّ طلُب العلمهِ فريضٌة ما َعدا علٍم اْسُتخدهِ

ي إىل رضٍر.  االخرتاُع مطلوٌب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يؤدِّ
ي إىل رضٍر.  االخرتاُع مطلوٌب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يؤدِّ

لإلنسانهِ أْن يستثمَر موارَد البيئةهِ ـــــــــــــــــــــــــ فيههِ تلويٌث هلا. 
لإلنسانهِ أْن يستثمَر موارَد البيئةهِ ـــــــــــــــــــــــــ فيههِ تلويٌث هلا.

ٍر أكرَب منُه. األرضاُر جيُب أْن ُتزاَل ـــــــــــــــــــــــــــ يزاُل بهِرَضَ
ٍر أكرَب منُه.  األرضاُر جيُب أْن ُتزاَل ـــــــــــــــــــــــــــ يزاُل بهِرَضَ

. يِّنةهِ آخَر الفعلهِ ، وأْنتبُه إىل رسمهِ األلفهِ اللَّ اليةهِ َن الكلامتهِ التَّ 9-  أصوُغ الفعَل املايَض مهِ

ي          تنميةهِ          ملقاٌة          اعتداٍء        ُمقتىض     مستوياٍت ي      يؤدِّ التَّصدِّ

ـــــــــ      ـــــــــ    ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ   



ثهِ  أنواٌع أخرى للتَّلوُّ
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. َممهِ معهِ أوهِ الصَّ 1- ضعُف السَّ

. مهِ 2- اهِرتفاُع ضغطهِ الدَّ

 . ُج اجلهـازهِ العصبيِّ غريهِاإلراديِّ 3- تـهيُّ

. مهِ رهِ يف الدَّ كَّ 4- اهِرتفـاُع نسـبةهِ السُّ

. 5- اهِضطراُب اجلهازهِ اهلضميِّ

: ويتِّ ثهِ الصَّ ْن مصادرهِ التَّـلوُّ مهِ

لقاتهِ النَّـاريَّـةهِ.  1-أصواُت الطَّ

2-املفرقعـاُت.

الصوت  مكربات  3-صَخُب 

من املذياع أو املسجل ونحوها.

منبِّهاتهِ  4-أصــــــواُت 

واآلالتهِ  ـــــاراتهِ  ـــــيَّ الــسَّ

. الكـهربائـيَّـةهِ

ـُر  وُيـقـصُد بـههِ التَّـغـيُّ

أشـكالهِ  يف  املستـمـرُّ 

املوجاتهِ  ــةهِ  ــرك ح

بحيُث  ــةهِ  ــيَّ ــوت ــصَّ ال

وتهِ  الصَّ ُة  شدَّ تتجاوُز 

الـطـبـيـعيَّ  َل  املـعــدَّ

أن  لــأُلُذنهِ  املسموَح 

إىل  َلـُه  وتوصهِ تلتقَطـُه 

 . اجلهازهِ العصبيِّ

ُث  التَّلوُّ

معيُّ السَّ

َة: ْقهيَّ دَة الفهِ خُيالُف القاعهِ

ُر ال ُيزاُل بمثلهِههِ«. »الرضَّ

ةهِ ،  راعيَّ بـةهِ الزِّ 1- تقليــُل خصوبة الرتُّ

تهِها. وانخفاُض إنتاجيَّ

وَر  ةهِ الَّتي مُتثُِّل الدَّ 2- قتـُل الكائناتهِ احليَّ

بيعيِّ للبيئةهِ. املهمَّ يف التَّوازنهِ الطَّ

يف  العمُل  أوهِ  املبيداتهِ  اهِستنشاُق   -3

َم واإلصابَة  بُب التَّسمُّ ها ُيسِّ جمالهِ تصنيعهِ

. طانهِ بوهِ والسَّ بالرَّ

باضطراباتهِ  اإلنسـانهِ   إصابُة   -4

 . وظائفهِ الَكبهِدهِ

باتهِ  املركَّ اهِستخداُم 

ةهِ  التَّخليقيَّ ةهِ  الكيميائيَّ

إبادةهِ  ــدفهِ   ــه ـــ ب

الَّتي ُتصيُب  اآلفاتهِ 

َة  راعـيَّ الزِّ باتاتهِ  النَّ

ُتضايُق  الَّتي  أوهِ   ،

. البرَش بوجٍه عـامٍّ

ُث  التَّلوُّ

باملبيداتهِ 

ةهِ . احلرشيَّ

الكريُم  ــرآُن  ــق ال نـهى 
وضاءهِ  الضَّ ــداثهِ  إح عْن 
واألصواتهِ  ــةهِ  ــجَّ والــضَّ
تعاىل:﴿ قــاَل   ، املرتفعةهِ

لقمــاَن  سـورُة   .ً
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قال تعــاىل :﴿
.﴾                       

سورُة البقرةهِ، اآليُة )195(

اإلصـابــُة   -1
جانبيَّـٍة  بأعـراٍض 
فحهِ  كُعـسهِ اهلضمهِ والطَّ

. اجللديِّ
2- اإلصـابـُة بالكآبـةهِ 
غبةهِ يف  واالنطـواءهِهِ والرَّ

 . االنتحارهِ
ائمُة. 3- الغيبـوبُة الدَّ

ْن أسبابهِههِ:  مهِ
إسـاءُة استخدامهِ األدويةهِ   -1

ا.  أو اإلفراُط يف تناُوهلهِ
األدويـةهِ  اهِســتخداُم   -2

مةهِ. ئةهِ و املنوِّ املهدِّ
اسـتخدامهِ  يف  اإلفــراُط   -3

. ناتهِ أو املنبِّهاتهِ املسكِّ

ُث  التَّلوُّ
 باألدويةهِ 

و العقاقريهِ.

الغذاءهِ  حلاميةهِ  وسيلٍة  خرُي 
منُع  هــَي  ثهِ  ــلــوُّ الــتَّ ــَن  مهِ
باتِّباعهِ  وذلــَك  حــدوثــههِ 
للنَّظافةهِ  ةهِ  العامَّ  القواعدهِ 

ومراقبـةهِ   ، والوقايـةهِ 
إعدادهِ  يف   - -تعاىل  هِ  اهللاَّ
قاَل  وبيعههِ  وطهيههِ   عامهِ  الطَّ

تعاىل:﴿﴾
                         

             ﴾ سورة البقرةهِ، 
اآليُة )60(.

 : ْن أسبابهِههِ مهِ
البكـتيـريُّ  ُث  الـتَّـلـوُّ  -1
الحشراُت  وُتسـهُم  للغذاءهِ، 
بــــابهِ  كالـذُّ المنـزلـيَّــُة 
نـقـلهِ  فـي  ـراصيـرهِ  َوالصَّ

 . ثهِ بةهِ للتَّلوُّ الجراثيمهِ المسبِّ
الكـيـمـيائيُّ  ُث  التَّـلـوُّ  -2
عـْن  اإلنسـانهِ  إىل  وينتقـُل 

طريقهِ مأكوالتهِههِ.

املـوادِّ  احتـواُء 
ـَة  أيَّ ةهِ عى  الغذائيَّ
جراثـيَم مسـبِّـبٍة 
أْو   ، لألمــراضهِ 
ٍة  ةهِ موادَّ كيميائيَّ أيَّ
أْو  ـٍة  طبيعيَّ أْو 
إىل  ي  ُتؤدِّ ٍة  ُمشـعَّ
ٍم  تسـمُّ حـدوثهِ 

. غذائيٍّ

ُث  تلوُّ
الغذاءهِ.
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ايَل:  أمأُل اجلدوَل التَّ  -1
ُة                  اقرتاُحك إلزالتهِههِ دوَن أرضاٍر رهِ             طريقُة إزاَلتهِههِ احلاليِّ   مصدُر الرضَّ

  1-ميــاُه 
املجاري.

فاُت  2-املخلَّ
لبُة.      الصُّ

عهِ املالئكةهِ إفساَد اإلنسانهِ األرَض، ُثمَّ  2- أبحُث يف سورةهِ البقرةهِ َعنهِ اآليةهِ الَّتي تدلُّ عى توقُّ
ُل رْقَمها. أكُتُبها،وُأسجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب النَّشاُط اْلـُمصاحهِ



 : اليةهِ ثهِ التَّ ريقَة املالئمَة يف رأيي لتفادي أنواعهِ التَّلوُّ 3-أختاُر الطَّ

: يَّاراتهِ ثهِ اهلواءهِ بغازاتهِ عادمهِ السَّ ْن ُطُرقهِ تفادي تلوُّ مهِ

ٍة. ةهِ إىل غازاٍت غريهِ ضارَّ ارَّ الٍت تعمُل عى حتويلهِ الغازاتهِ الضَّ اهِخرتاُع حموِّ
 . اهِخرتاُع َوقوٍد بديٍل َعنهِ البنـزينهِ ال يعتمُد عى البرتولهِ

 . ثاتهِههِ ْن ملوِّ ُل مهِ نهِ ذاتهِ مواصفاٍت ُتقلِّ َن البنـزينهِ املحسَّ ُل إىل تركيبٍة جديدٍة مهِ التَّوصُّ
 . ةهِ راجاتهِ اهلوائيَّ وابُّ أوهِ الدَّ ها الدَّ العودُة إىل استخدامهِ الَعَرباتهِ الَّتي جترُّ

 : بةهِ  باألسمدةهِ و املبيداتهِ ثهِ الرتُّ ْن ُطُرقهِ تفادي تلوُّ مهِ

 . ةهِ ةهِ و الكيميائيَّ التَّوازُن بنَي استخدامهِ األسمدةهِ العضويَّ
َة. ارَّ ةهِ برتبيةهِ حرشاٍت تفرتُس احْلرشاتهِ الضَّ اهِستخداُم ُطُرقهِ املكافحةهِ احليويَّ

. لهِ دوَن استخدامهِ املبيداتهِ ةهِ عنَد حدِّ التَّحمُّ ارَّ إبقاُء احلرشاتهِ الضَّ
 . بةهِ ةهِ املتتاليةهِ عى الرتُّ راعيَّ وراتهِ الزِّ َن املحاصيلهِ يف الدَّ زراعُة أنواٍع خمتلفٍة مهِ



ُر فيههِ  ، وُيَقرِّ ْن وسائلهِ االتِّصالهِ بنَي األشخاصهِ التَّقريَر ُهَو: وسيلٌة مهِ
ُف فيههِ عماًل أْو حدًثا َوَقَع لُه أْو لغريهِههِ أْو برامَج،  ٍ يصهِ ًة َعْن أمٍر ُمعنيَّ كاتُبُه حقائَق موضوعيَّ
، وحيتاُج إىل تنظيٍم يف َعْرضهِ  ُع احلقائُق املعروضُة فيههِ َوْفَق نوعهِ املوضوعهِ أوهِ اجتامعاٍت…وتتنوَّ

ةهِ. خصيَّ َعةهِ والتَّعليقاتهِ الشَّ ٍة ووضوٍح، َمَع الُبعدهِ َعنهِ االستنتاجاتهِ املتسِّ املعلوماتهِ ودقَّ

 ، مهِ واحلضارةهِ وسعادةهِ اإلنسانهِ للتَّقدُّ الوحيُد  بيُل  السَّ التَّصنيَع هَو  إنَّ  َمْن يقوُل:  هناَك 

ُث(. َأكتُب مقااًل  بيَنام يقوُل آخروَن: إنَّ التَّصنيَع َجَلَب لإلنسانهِ مأساًة كبريًة اسُمها )التَّلوُّ
ة.  يتناوُل آراَء املؤّيدين للتصنيعهِ واملعارضنَي لُه، مَع بيانهِ وجهةهِ نظرهِي اخلاصَّ

كتابُة التَّقريرهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تايبُّ * التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



بمحميَّة  إعجاَبه  اتههِ  يوميَّ يف  الُكتَّابهِ  أحد  ر  سطَّ
ا قاله التايل: فرسان التي زرارَها يومًا، فكان ممَّ

يورهِ  الطُّ َن  مهِ واَلبَجُع  النَّوارس  َرت  ُذكهِ ام  كلَّ
فلْن   ، البحارهِ أعامقهِ  يف  العجائَب  شاهْدُت  حيُثام  َفَرساَن.  ُجُزَر  رُت  تذكَّ رةهِ،  واملهاجهِ املقيمةهِ 
رآةهِ  مهِ تقفُز يف  غزاٌل رشيٌق،  ناظريَّ  أماَم  مرَّ  وإذا  َفرساَن.  فافهِ  امْلرجان يف ضهِ حدائَق  أنسى 

ْزالنهِ راتعًة يف َفرَساَن. خيايل ُصَوُر الغهِ
ُة حلامية احلياةهِ الفطريَّةهِ  عة؛ فقْد أعلنتهِ اهليئُة الوطنيَّ ْن أحياء فطريَّة متنوِّ َتْزَخُر بههِ ُجُزُر َفَرساَن مهِ ولهَِما 
الَمْحميَّاتهِ  مَن  كغريهِها  فكاَنْت   ، ٌة  ميَّ ْ حمهَِ ْنَطَقٌة  مهِ ا  أنَّ للهجرةهِ  وألٍف  مئٍة  وأرَبعهِ  تسعٍة  عامهِ  يف  وإنامئهِها 
، وأثمَرْت جهوُد اهليئةهِ فيها - بفضلهِ اهللا تعاىل - حتَّى  ًة أعاَدتهِ التَّواُزَن إىل النِّظام البيئيِّ بًة حضاريَّ جترهِ
الحهِ الَّذي يمكُث يف األرض فينفع  ا للعملهِ الصَّ مثااًل حيًّ يَّة، وهِ أصبَحْت َنموذجًا فريدًا للَمْحميَّاتهِ الربِّ
 ، اْلرَبِّ ُحبِّي  ملهِ ًسا  متنفَّ ًة ُكربى يف ظلِّ احلاميةهِ،فأصبَحْت  اقتصاديَّ يًة  َّ أمهِّ ُزُر  اجْلُ ه  اكسَبْت هذهِ النَّاَس. وقدهِ 

ٌة� يَّ َفَرساُن)ثروٌة حَممهِ
ْرُس الدَّ
السادُس



ها. ، كام جذَبتهِ العلامَء والباحثنَي مْن داخلهِ اململكةهِ وخارجهِ مكهِ وُهواَة رياضةهِ اْلغْوصهِ وَصيدهِ السَّ
ةهِ َفَرساَن، ففي يوًم مشهوًد مْن ُعُمري اجتْزُت البحَر بالعبَّارةهِ  يَّ مهِ ْدُت برحلًةٍ شائقة إىل حَمْ ولقْد َسعهِ
ْن  . ومهِ ْن مدينة جازاَن إىل ُجُزرهِ َفَرساَن يف جنوبهِ رشقهِ البحرهِ األمحرهِ اًنا مهِ كابهِ جمَّ صةهِ لنقل الرُّ املخصَّ
روف(، حتَّى وصْلنا إىل أكربهِ  يََّجةهِ بغابات أشجارهِ )املاْنجهِ ا اخلرضاءهِ امْلُسهِ ُبْعد متتََّعْت نواظُرنا بشواطئههِ
ًنا مَع رمالهِ  ا عى مياههِ البحرهِ مكوِّ انهِ )َفَرساَن الُكربى(. وشاهْدنا انعكاس ظالهلهِ كَّ ُزرهِ املأهولةهِ بالسُّ اجْلُ
َجرْيات  ى هذه األشجارهِ والشُّ يورهِ اآلمنةهِ يف محهِ يًة بديعًة، َأْثَرهْتا أهازيُج الطُّ ةهِ لوحًة طبيعَّ هبيَّ اطئهِ الذَّ الشَّ
وتكاتَفْت جهوُد   . للجفافهِ َضْت  تعرَّ أْن  بعَد  َفَرَساَن،  نَطَقةهِ خْورهِ  مهِ زراعتها يف  اهليئُة  أعادتهِ  الَّتي 
داخلهِ  ويف  ها.  ونموِّ بقائهِها  الستمرارهِ  إليها  ُق  تتدفَّ املياههِ  جعلهِ  عى  املختلفةهِ  اجلهاتهِ  يف  املسؤولنَي 
ورهِ  ارهِ بيئًة ُمناسبًة للحيوانات والطيُّ بَّ درهِ والنِّخيلهِ والصَّ لحهِ واألراكهِ والسِّ َلْت أشجاُر الطَّ اجلزيرةهِ شكَّ

َة وغريها. ْن إفريقيَّ يور املهاجرةهِ مهِ اْلُمقيمةهِ ومسرتاحًا للطُّ
َتُعجُّ  ا  دًة منها ممَّ ُمتعدِّ أنواعًا  َظَلْلُت أرُقُب وأرُقُب  ، فقْد  ورهِ الطيُّ اقهِ مشاهدةهِ  ْن ُعشَّ مهِ ولكوين 
 ، َنَة والنَّوارَس الَّتي تلتقُط مايصل إىل البحرهِ ْرشهِ ْن طيورهِ البحرهِ الَبَجَع واخْلهَِ به اجلزيرُة. فرأْيُت  مهِ
يف  اطئيَّـُة  الشَّ يوُر  الطُّ تنُعُم  كيَف  وَلَمْسُت   . ثٍة  ملوَّ غرَي  نظيفًة  ههِ  مياههِ إبقاء  عى  حريصٌة  ا  وكأنَّ
الرَبِّ طيوَر احلهَِدَأة  أبو مْلَعَقٍة والنَّحامهِ )فالمنجو(. وشاهْدُت عى  َفَرساَن كاملهِكهِ احلزينهِ وطائرهِ 
الَّذي تفوُق أعداُدُه هنا  النِّساريَّ  الُعقَاب  ، وكذلَك  والَّرَخـمهِ وهَي تعتيل ُذرا األشجارهِ واجلبلهِ
اَئٍة وأربعنَي نوعًا، إْذ كُثـَرْت  ُزرهِ َعْن مهِ يورهِ يف هذههِ اجْلُ أعداَدُه يف أيِّ موقٍع يف العَاملهِ. وتزيُد أنواُع الطُّ

ْن بيئٍة مناسبهٍِة. ةهِ وما فيها مهِ عايةهِ داخَل املحميَّ ـلِّ احلاميةهِ والرِّ أعـداُدها يف ظهِ
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رًا ما ُتشاَهُد.ففي  ةهِ  الَّتي نادهِ ْبُت قاربهًِا ألْسَعَد بُرؤيةهِ احليواناتهِ البحريَّ ، ركهِ ْن ُهواةهِ الَغوصهِ ومَلَّا ُكْنُت مهِ
، وكذلَك  ى عى تلك احلشائشهِ ْنَطَقةهِ احلَشائشهِ شاهْدُت عروَس البحرهِ )اأَلُطوَم( العجيَبَة وهَي تتغذَّ مهِ
َبْتني  َصحهِ القارهِبهِ  هَتادي  َع  ومهِ  . االنقراضهِ َن  مهِ إنقاذهِها  عى  اهليئُة  َلتهِ  عمهِ الَّتي  اخْلرضاَء  الحَف  السَّ
َحٍة مصدرة صوتًا رقيقًا. ويف أعامقهِ البحرهِ متتَّْعُت بمرأى  ُز يف حركٍة َمرهِ ، وهَي تقفهِ الفنيهِ َن الدَّ جمموعٌة مهِ
املاءهِ،  ا حدائُق مجيلٌة حتَت  ، وكأنَّ البالهِ ةهِ خمتلفة األشكال واأللوان ماال خيُطُر عى  اْلـَمْرجانيَّ عابهِ  الشِّ
. وعى  وميِّ واملالئكةهِ واجلاويشهِ وَببَّغاءهِ البحرهِ نةهِ كالفراشةهِ والرُّ َن األسامك امللوَّ جتوهُبا أنواٌع متباينٌة مهِ
ةهِ األحياءهِ املائَّيةهِ  ْرُت عى مشاهدةهِ بقيَّ ، إالَّ أنَّني َأرْصَ اكودا( والقهِْرشهِ املخيفهِ ْن منظرهِ سمكةهِ )الرَّ غمهِ مهِ الرُّ

. ُة بنَي حدائقهِ اْلـَمْرجانهِ ْنقارهِ وهَي تتنزَّ ةهِ اْلمهِ افيَّ ةهِ َخطَّ الحفهِ البحريَّ َن السَّ مهِ
 ،) ةهِ وحمارهِ )البورصهِ عابهِ اْلـَمْرجانيَّ َن الشَّ ْن هيئةهِ محايةهِ البيئةهِ، واسَتْزَرَعْت كثريًا مهِ ْت أيادي اخلريهِ مهِ وقدهِ امتدَّ

. مكهِ ةهِ لبعضهِ صيَّادي السَّ لبيَّ ة السَّ ْن َأَثرهِ األنشطهِ عاُب مهِ َرْت فيها هذههِ الشِّ ونقَلْتها إىل املياههِ الَّتي ُدمِّ
يَّة  ْطرهِ عههِ الفهِ ، وهَو يمرُح يف ربوهِ ( الَفَرساينُّ وأكثُر ماشدَّ اْنتباهي،وَأرَسَ ناظري غزاُل )اإلهِْدمهِيَّ
ةهِ. وقْد كاَنْت جهوُد اهليئةهِ  ُرقاتهِ وبنَي املارَّ ، حتىَّ الطُّ با واجْلروفهِ َن املزارعهِ والَفَلواتهِ والرُّ مهِ

اٍت عامَّ كانْت عليههِ قبَل احلاميةهِ. تَّ مرَّ ههِ، إْذ تضاعَفْت سهِ متميِّزًة ورسيعًة يف زيادةهِ أعدادهِ
ةهِ وأرَضها  املحميَّ َدٍة متأُل سامء هذههِ  ٍة متجدِّ ثرواٍت طبيعيَّ ْن  مهِ رْأيُتُة  ا  مَّ هذههِ مشاهُد يسريٌة 
تعاونهِ  ْن  مهِ مَلَْسُتُه  ما  صدري  انرشاَح  وزارَد  الفؤاُد،  ا  هبهِ ورُسَّ  اكرةهِ  الذَّ يف  علهَِقْت  ومياَهها، 
يتهِها يف  َّ ْم بأمهَّ ، ما يهُِدلُّ عى َوْعيهِههِ ةهِ املواطننَي مَع املسؤولنَي يف املحافظة عى هذههِ املواردهِ الطبيعيَّ

. ْن أجلهِ خريهِ البالدهِ دعمهِ االقتصادهِ الوطنِّي مهِ



ُة ُة والتَّقويميَّ يَّ مهِ النَّشاطاُت التَّعلُّ

. َقرهِ َن اْلفهِ ُلها مهِ اليَة أماَم ما يمثِّ َة التَّ 1 - َأَضُع العناويَن اجلانبيَّ
رساَن. الغطاُء النَّبايتُّ يف جزيرةهِ فهَِ

ةهِ. يَّ أهمُّ احليواناتهِ الربِّ
. يورهِ أنواُع الطُّ

ُة. احلياُة البحريَّ
: " ملهِا تزخُربههِ... " إىل "... وخارجها" قراءًة صامتًة،  لههِ ْن قوهِ ْقَرَة الَّتي تبدُأ مهِ 2 - َأقرُأ اْلفهِ

ا مناسبًا هلا. ثمَّ َأضُع ُعنوانًا جانبيًّ
: الُعنواُن اجلانبيُّ

. ًة( مناسبًة للنَّصِّ ًة )عامَّ ابقةهِ فكرًة حموريَّ ةهِ السَّ َن العناوينهِ اجلانبيَّ 3 - َأصوُغ مهِ
الفكرُة املحوريَُّة:

ا. ، مَع التَّعليلهِ شفهيًّ اليةهِ ام أنسُب ملضمونهِ النَّصِّ الُعنواُن املذكور َأْم أحُد العناوينهِ التَّ ُ 4 - أيُّ
ةهِ َفَرساَن. يَّ مهِ ذكرياٌت َعْن حَمْ

ميَّة َفَرساَن. رحلٌة إىل حَمْ
بيعُة البهِْكُر يف َفَرساَن. الطَّ

القراءُة واألداُء



قهِ الكاتبهِ بذكَرياهِتههِ َعْن ُجُزرهِ َفَرساَن، مَع تلوينهِ  ُ َعْن تعلُّ مَة النَّصِّ وُأعربِّ 5 - َأقرُأ مقدَّ
. طهِ الصوتهِ بام يُناسُب أساليَب الرشَّ

ام. ليمهِ لكَلْيههِ َن املخرجهِ السَّ اليَة مَع ُمراعاةهِ إخراَج َحْريَفهِ القافهِ والكافهِ مهِ 6 - َأْقرُأ اجلمَل التَّ

 ، نكهِ َن احْلَ ا ييل احللَق مَع ما فوَقُه مهِ خمرَج حرفهِ القاف بنَي أقىص اللِّسان ممَّ
ُه  ُه التفخيُم األعى، وخمرَج َحرفهِ الكافهِ حتَت خمرجهِ حرفهِ القافهِ بقليٍل وحقُّ وحقُّ

. ْن حروفهِ االستفالهِ قيُق فهَو مهِ الرتَّ

. ًة ُكربى.                     وكذلَك الُعقاَب النِّساريَّ ًة اقتصاديَّ يَّ اكتسبهِْت أمهَّ

بًا. ابهِ              ركبُت قارهِ كَّ .             لهِنقلهِ الرُّ اقهِ ْن ُعشَّ ولكوين مهِ

، أجيُب شفهّيا عامَّ ييل: اًل - بعَد قراءة النَّصِّ أوَّ
1 - أيَن تقُع ُجُزُر فرساَن ؟

؟ انهِ كَّ ُزرهِ املأهولةهِ بالسُّ 2 - ما أهمُّ اجْلُ
يهِة َفَرساَن. مهِ ةهِ يف حَمْ يَّ ْطرهِ 3 - أُعدُّ أنواَع احلياةهِ الفهِ

ةهِ يف اململكةهِ؟ يَّ ْطرهِ 4 - ما اجلهُة املسؤولُة َعْن محايةهِ احلياةهِ الفهِ

ً

الَفهُم والتَّحليُل



الُعقاُب النِّساريُّ

مالُك احلزيُن
النَّحاُم

خُم الرَّ
النَّوارس اْلَبَجُع

: الَيةهِ َة يف الفراغاتهِ التَّ الَّ ثانيًا - َأكُتُب األرقاَم الدَّ
يَّة عام ) ــــــــــــــــــــــــ هـ( مهِ ُأْعلهَِنْت ُجـُزُر َفـَرساَن حَمْ

يورهِ يف ُجُزرهِ َفَرسان َعْن )ــــــــــــــــــــــــ(نوعًا تزايُد أنواُع الطُّ
ات. ًة )ـــــــــــــــــــ( مرَّ ميَّ تضاعَفْت أعداُد الغْزالن يف ُجُزر َفَرسان بعَد إعالنا حَمْ

اليةهِ يف جدوٍل مُناسٍب حسَب أماكنهِ وجودهِها يف  يورهِ التَّ ثالثًا - ُأصنُِّف أنواَع الطُّ

َفرساَن.

رابعًا - ُأمثُِّل ملا ييل:
ٍة: أشجاٍر شاطئيَّ

ٍة: أشجاٍر داخليَّ

: يٍّ حيواٍن برِّ

يِّ خُميٍف: حيواٍن َبْحرهِ

: ٍد باالنقراضهِ يٍّ ُمهدَّ حيواٍن َبْحرهِ



ُل ماييل: خامسًا - ُأكمهِ

َن األسامكهِ املتوافرةهِ يف ُجُزرهِ َفَرساَن:   مهِ
الفراشُة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًة: يَّ مهِ ْن نتائجهِ َجْعلهِ َفَرساَن حَمْ مهِ

. ياحةهِ الربِّ ُحبهِيِّ سهِ سًا ملهِ أصبحْت ُمَتَنفَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يِّةهِ يف ُجُزرهِ َفَرساَن: ْطرهِ ةهِ حلاميةهِ احلياةهِ الفهِ ْن جهودهِ اهليئةهِ الوطنيَّ مهِ
ا. ةهِ يف شواطئههِ َعبهِ امْلَْرجانيَّ اهِستزراُع الشُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ماييل: سادسًا - ُأعلِّ
يًَّة. مهِ إعالَن ُجُزَرهِ َفَرساَن حَمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يورهِ يف ُجُزرهِ َفَرساَن. كثرَة أنواعهِ الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



: َن النَّصِّ سابعًا - َأستنـتـُج مهِ
الوقَت الَّذي ذهَب فيه الكاتُب إىل َفَرساَن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هواياهِتهِه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ يف اململكةهِ. يَّ ْطرهِ ُة حلاميةهِ احلياةهِ الفهِ ُع ماذا ُيمكُن أْن حيُدَث َلْو مَلْ ُتْنَشأهِ اهليئُة الوطنيَّ ثامنًا - َأتوقَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - آيت بام ييل:
مفرَد          أهازيَج     ــــــــــــــــــــــــــــ       ُشَجرياٍت  ــــــــــــــــــــ

يجٍة     ــــــــــــــــــــ األصَل الثُّالثيَّ لـ            مأهولًة     ــــــــــــــــ     مسَّ

مرادَف        َتْزَخُر    ـــــــــــــ

ُق غُة والتِّذوُّ اللُّ



ْن إنشائي. اليَة يف مُجٍل مهِ 2 - َأستخدُم الكلامتهِ التَّ
يٌّ مثاٌل حهِ

ْغمهِ عى الرُّ
التطُر عى باٍل

. رارهِ املثالهِ 3 - َأصوُغ عى غهِ
  مَحى                َرعى                َهدى                 َرأى                  َجى

ٌة             ـــــــــ          ـــــــــ            ـــــــــ            ـــــــــ هِميَّ  حَمْ

ًً 4 - قاَل اهللا- تعاىل-:﴿
عد ، من اآليةهِ )17(.               سورة الرَّ

َاهِبقة. َن اآليةهِ السَّ َن النَّصِّ بالعبارةهِ الَّتي اْقُتبهَِسْت مهِ أيت مهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ ما يلزُم. 5 - َأضُع يف الفراغهِ الفعَل املناسب ممَّا ييل، وُأغريِّ

ُع                   يصطاُد ُ                  يتمتَّ        يقرصِّ

واطئهِ املسيَّجةهِ بالغاباتهِ يف َفَرساَن. املسافرون ــــــــــــــــــــــــــ   بمشهدهِ الشَّ
ا. يدهِ املسموحهِ هبهِ ْم لْن ــــــــــــــــــــــــ يف غريهِ أوقاتهِ الصَّ نههِ وَن لوطهِ يدهِ امْلُحبُّ هواُة الصَّ

ْم. ههِ ةهِ مَلْ ـــــــــــــــــــــــــ  يف بذلهِ ُقصارى جهدهِ يَّ ْطرهِ املسؤولوَن يف محايهِة احلياةهِ الفهِ



ا مْنَطَقَة جازاَن. * تبعُد ُجُزُر َفَرساَن َعْن ساحلهِ جازاَن بحوايَلْ )40( كم. وتتبُع إداريًّ
يُد  قهِ والسَّ الكربى  َفَرساَن  جزيرُة  أكرُبها  جزيرًة،   )48( َفَرساَن  ُجُزرهِ  جمموعُة  تضمُّ   *

انهِ فقْط. كَّ ُزُر اآلهلُة بالسُّ ُح وهَي اجْلُ وقامَّ
. مكهِ ا َطواَل العامهِ ما عدا صيَد السَّ يدهِ منعًا باتًّ ُزرهِ بمنعهِ الصَّ * تقيض األنظمُة يف هذههِ اجْلُ

ةهِ وإنامئهِها يف اململكة: ْطريَّ ةهِ حلاميةهِ احلياةهِ الفهِ ْن أعاملهِ اهليئةهِ الوطنيَّ * مهِ
يَّة. ةهِ للحياةهِ الفطرهِ بيعيَّ 1 - محايُة اْلـَمواَطنهِ الطَّ

. دةهِ باالنقراضهِ ةهِ وال سيَّام النَّادرةهِ منها واملهدَّ 2 - إنامُء احلياةهِ الفهِطريَّ
اعمةهِ جلهودهِ احلاميةهِ واإلنامءهِ. ة والقواننيهِ الدَّ  3 - استصداُر األنظمهِ

يَّة. ْطرهِ 4 - التَّوعيُة واإلرشاُد يف جمالهِ املحافظةهِ عى احلياة الفهِ
:)اْلُوُعوُل،  الوَسطهِ يف  َبْيُق(.  الطُّ ْنَفُة،  اخْلُ ةهِ،  رَّ احْلَ َة  )َحرَّ املهِ  الشَّ يف  امْلَْحميَّات:  أهمِّ  ْن  مهِ  *
(. يف اجلنوب:)ُعُروُق َبني ُمعارهِض(. يف اجلبالهِ العاليةهِ:  ، جمامُع اهْلَْضبهِ ْيدهِ اَزُة الصَّ جَمَ

: )ُجُزُر َفَرَساَن، أمُّ اْلَقاَمرهِي(. )َرْيَدُة(. يف اجْلُزرهِ
.) ْزالُن، واملها العريبُّ )اْلُوَضيحيُّ : طيوُر احْلبارى والغهِ َن االنقراضهِ * مهِنهِ احليواناتهِ الَّتي َتمَّ محايُتها مهِ

. رارهِ املثالنْيهِ 6 - أكمُل ما ييل عى غهِ
ُخطوٌة

َفَلواٌت

َربوٌة

َقـَنـواٌت

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ْرَوٌة ذهِ

َمَهواٌت

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ُخطا

َفال

ـنـي معلـومـاتُّ َتـُهمُّ



1 - ُأمثَُّل ألربعةهِ حيواناٍت مشهورٍة تعيُش يف بيئةهِ اململكةهِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّ )الكاريكاتري( التَّايل: سمهِ اهْلَْزيلهِ 2 - َأكُتُب تعليقًا ُمناسبًا يف الرَّ

النَّشاُط املصاحُب



ُن كلٌّ منها مالحظًة واحدًة َعْن محايةهِ ونظافةهِ البيئهِة َعى النَّحوهِ التَّايل: ًة تتضمَّ 1 - َأكُتُب لوحاتٍ إرشاديَّ
يَّات. ٌة ُتوَضُع يف إحدى اْلـَمْحمهِ * لوحٌة إرشاديَّ

ٍة. ٌة ُتوَضُع بجوارهِ حديقٍة عامَّ * لوحٌة إرشاديَّ

فهِ املدرسةهِ. ٌة ُتوَضُع عنَد مدخلهِ َمْقصهِ * لوحٌة إرشاديَّ

 

التَّعبرُي الكتايبُّ *

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



يُّ ْبُن حاتم  كرمُة بُن أيب جهٍل، َعدهِ عهِ
ائيُّ الطَّ

ُصَوٌر
حاَبةهِ ْن َحياةهِ الصَّ مهِ





مْحةهِ  الرَّ َنبهِيُّ  َصَدَع  يوَم  ههِ،  ُعُمرهِ ْن  مهِ الثَّالثهِ  ْقدهِ  العهِ رهِ  أواخهِ كاَن يف 
مااًل  ْم  ههِ َحَسًبا،وأْكَثرهِ ُقَرْيٍش  َأْكَرمهِ  ْن  مهِ .وكاَن  اهْلُدى واحلقِّ بهَِدْعوةهِ 
ْن أمثالهِ  ْم َنَسًبا.وكاَن جديًرا بههِ َأْن ُيْسلهَِم كام َأْسَلَم ُنَظراُؤُه، مهِ ههِ وَأَعزِّ
ْن أبناءهِ الُبُيوتاتهِ  اٍص َوُمْصَعبهِ بنهِ ُعَمرْيٍ وغريهِمها مهِ َسْعدهِ ْبنهِ أيب وقَّ

َة لوال أبوُه. فَمْن يكوُن هذا األُب يا ُترى ؟! امْلَرموَقةهِ يف مكَّ
ُب النَّكالهِ  ُل، َوصاحهِ كهِ األوَّ ْ ، وَزعيُم الرشِّ َة األْكرَبُ اُر َمكَّ ُه َجبَّ إهِنَّ

ْدَق املوقهِننَي َفَصَدقوا. ههِ صهِ ههِ إهِيامَن املؤمننَي َفَثَبتوا، َواْخَترَبَ بهَِكْيدهِ ُ-تعاىل- بهَِبْطشهِ الَّذي اْمَتَحَن اهللاَّ
صناديدهِ  َأَحُد   ، املخزومهِيُّ َجْهٍل  َأيب  ْبُن  َمُة  ْكرهِ َفعهِ هَو  ا  أمَّ َأبوُه،  هذا  وَكفى،  َجْهٍل  أبو  إهِنَّه 

ا امْلَرموقنَي. قريٍش املعدوديَن َوَأْبَرُز فرسانهِ
ٍدملسو هيلع هللا ىلص؛ َفعادى  ُمَناَوَأةهِ حممَّ إهِىل  أبيههِ  بهُِحْكمهِ َزعاَمةهِ  َنْفَسُه مدفوًعا  ْبُن َأيب َجْهٍل  َمُة  ْكرهِ َوَجَد عهِ
َن  ، َوآذى َأْصحاَبُه َأْفَدَح اإلهِيذاءهِ َوَصبَّ عى اإلهِسالمهِ واملسلمنَي مهِ داءهِ سوَلملسو هيلع هللا ىلص َأَشدَّ العهِ الرَّ

. ْت بههِ عنُي أبيههِ النَّكالهِ ما َقرَّ
َهَزَم  إهِذا  إهِالَّ  َة  إهِىل َمكَّ َيُعوَد  ى أالَّ  َواْلُعزَّ تهِ  بهِالالَّ َوَأْقَسَم  َبْدٍر،  َيْوَم  كهِ  ْ َمْعَرَكَة الرشِّ ومَلَّا قاَد أبوُه 
 ، ياُن باملعازهِفهِ ُف لُه القهِ موَر، َوَتْعزهِ ُب اخْلُ ُزوَر، َوَيرْشَ ًدا، َنَزَل بهَِبْدٍر َوَأقاَم عليها ثالًثا َيْنَحُر اجْلَ حممَّ
ها. ُش بهـِ ، ويَدُه الَّتي يبطهِ ُد عليههِ َمُة َعُضَدُه الَّذي يعَتمهِ ْكرهِ ا قاَد أبو جهٍل هذههِ املعرَكَة كاَن اْبُنُه عهِ َلمَّ

َمْعَرَكتهِههِ  َيْنرُصاُه يف  ، ومَلْ   ام ال يسمعانهِ ُ ُيَلبِّيا نداَء أيب َجْهٍل ألنَّ مَلْ   ى  َت والُعزَّ نَّ الالَّ ولكهِ
ْن  ماُح املسلمنَي َتْنَهُل مهِ َمُة بهَِعْيَنْيههِ، ورهِ ْكرهِ ، َفَخرَّ رصيًعا دوَن َبْدٍر، ورآُه ابُنُه عهِ زانهِ ام عاجهِ ُ ألنَّ

َخٍة اْنَفَرَجْت َعْنها َشَفتاُه. َر رَصْ َعـُه بُأُذَنْيـههِ وهَو ُيْطلهُِق آخهِ ـههِ ، َوَسمهِ َدمهِ

ملسو هيلع هللا ىلص لعكرمَة ةهِ النَّبيِّ ْن حتيَّ " مهِ رهِ اكبهِ امْلُهاجهِ َمُة بُن أيب َجْهٍل "مرحًبا بالرَّ ْكرهِ عهِ
ْرُس الدَّ
ُل األوَّ



َة َسيِّدهِ قريٍش يف َبْدٍر؛ فقْد َأْعَجَزْتُه اهلزيمُة َعْن َأْن َيْظَفَر  َف ُجثَّ َة َبْعَد َأْن َخلَّ َمُة إهِىل َمكَّ ْكرهِ عاَد عهِ
ْن  ها للمسلمنَي؛ َفَأْلَقْوها يف الَقليبهِ َمَع الَعرَشاتهِ مهِ َة، َوَأْرَغَمُه الفهِراُر عى َتْركهِ بـها ليدفهَِنها يف مكَّ

ماَل. َقْتى املرشكنَي، وأهالوا عَلْيها الرِّ
َمَة ْبنهِ َأيب َجْهٍل َمَع اإلهِْسالمهِ شأٌن آَخُر. فقْد كاَن ُيعاديههِ يف  ْكرهِ َوُمْنُذ ذلَك اليومهِ َأْصَبَح لهِعهِ
َّْن ُقتهَِل آباُؤُهْم  َمُة َوَنَفٌر ممهِ ْكرهِ ْن ُهنا اْنرَبى عهِ ًة أَلبيههِ َفَأْصَبَح ُيعاديههِ اليوَم ثأًرا َلُه. َومهِ يَّ بادهِئهِ اأَلْمرهِ مَحهِ
ْأرهِ يف قلوبهِ  موَن َجْذَوَة الثَّ ٍدملسو هيلع هللا ىلص، وُيرْضهِ ثوَن ناَر الَعداَوةهِ يف صدورهِ املرشكنَي عى حممَّ يف َبْدٍر، ُيؤرِّ

ْن قريٍش، َحتَّى كاَنْت َوقعُة ُأُحٍد. يَن مهِ امْلَْوتورهِ
النِّْسَوةهِ  َمَع  لهَِتقهَِف  حكيٍم  ُأمَّ  زوَجُه  َمعُه  َوَأْخَرَج  ُأُحٍد،  إهِىل  َجْهٍل  َأيب  ْبُن  َمُة  ْكرهِ عهِ َخَرَج 
عى  لقريٍش  َتْحريًضا   ، فوفهِ الدُّ عى  َمَعُهنَّ  َب  َوَترْضهِ  ، فوفهِ الصُّ وراَء  بدٍر  يف  امْلَْوتوراتهِ 

. َثْتُهْم َأْنُفُسُهْم بالفهِرارهِ ا إذا َحدَّ ، َوَتْثبيًتا لهُِفْرسانهِ تالهِ القهِ
َمَة ْبَن َأيب َجْهٍل،  ْكرهِ هِْم عهِ هتهِ ، وعى َمْيَسَ ا خالَد ْبَن الوليدهِ َوَجَعَلْت قريٌش عى َمْيَمَنةهِ ُفْرسانهِ
 ، َوَأْصحابهِههِ ٍدملسو هيلع هللا ىلص  حممَّ عى  ُقَرْيٍش  َة  َكفَّ َح  َرجَّ بالًء  اليومهِ  ذلَك  يف  كانهِ  امْلُرْشهِ الفارهِسانهِ  َوَأْبى 
 ، ْنَدقهِ كنَي النَّرْصَ الكبرَي؛ ما َجَعَل أبا سفياَن يقوُل: هذا بهِيومهِ بدٍر. ويف يومهِ اخْلَ َق لهِْلُمرْشهِ َوَحقَّ
 ، َمَة ْبنهِ أيب َجْهٍل، َوضاَق َذْرًعا باحلهِصارهِ ْكرهِ َد َصرْبُ عهِ اًما طويلًة َفَنفهِ حارَصَ املرشكوَن املديَنَة أيَّ
، َوَأْقَحَم جواَدُه فيههِ فاْجتاَزُه، ثمَّ اجتاَزُه وراَءُه بهِْضَعُة َنَفٍر يف  ْنَدقهِ َن اخْلَ َفَنَظَر إهِىل مكاٍن َضيٍِّق مهِ

ههِ إهِالَّ الفهِراُر. ا هَو فَلْم  ُيَنجِّ ، َأمَّ يُّ رهِ يَّتها َعْمُرو ْبُن َعْبدهِ ُودٍّ اْلعامهِ َأْجرأهِ ُمغاَمَرٍة َذَهَب َضحهِ
َلُه   َ يلِّ ُتَ َأْن  عى  َفَأْزَمَعْت   ، وأْصحابهِههِ ـٍد  بمحمَّ هلا  قهَِبَل  َأالَّ  قريٌش  رَأْت  اْلَفْتـحهِ  يومهِ  ويف 
َأالَّ  اَدُه  ُقوَّ َأَمَر  سوَل ُّ  الرَّ أنَّ  ْن  مهِ َعَرَفْتُه  ها هذا ما  اذهِ قرارهِ اتِّ َة، وقْد أعاَنا عى  إليَمكَّ بيَل  السَّ

َة. ْن َأْهلهِ َمكَّ ُيقاتهِلوا إالَّ َمْن قاَتَلُهْم مهِ



ْوا للَجْيشهِ الكبريهِ،  َمَة ْبَن أيب َجْهٍل ونفًرا َمَعُه خرجوا عى إهِمْجاعهِ قريٍش، َوَتَصدَّ ْكرهِ نَّ عهِ لكهِ
فهَزَمُهْم خالُد ْبُن الوليدهِ يف َمْعَرَكـٍة صغـريٍة ُقتهَِل فيـها َمْن ُقتهَِل منُهْم والَذ بالفهِرارهِ َمْن َأْمَكَنُه 

َمُة ْبُن أيب َجْهٍل. ْكرهِ يَن عهِ َلةهِ الفارِّ الفهِراُر، وكاَن يف مُجْ
سوُلملسو هيلع هللا ىلص  ُة َنَبْت بههِ بعَد أْن َخَضَعْت لهِلمسلميَن. والرَّ َمَة، َفَمكَّ ْكرهِ عنَد ذلَك ُأْسقهَِط في َيدهِ عهِ
دوا  ْم وإهِْن ُوجهِ اُهْم َوَأَمَر بقْتلههِ ُه اْسَتثنى منُهْم نفًرا َسمَّ نَّ ْن قريٍش تهِجاَهُه. لكهِ ا َسَلَف مهِ َعفا َعمَّ
ًيا  َل ُمَتَخفِّ َمُة ْبُن أبي َجْهٍل؛ لذا َتَسلَّ ْكرهِ َفرهِ عهِ َتْحَت َأْستارهِ اْلَكْعَبةهِ. وكاَن في َطليَعةهِ هؤلاءهِ النَّ

، إهِْذ َلْم  يهُِكْن ملاٌذ إهِلاَّ هناَك. َم َوْجَهُه َشْطَر اْلَيَمنهِ َة، وَيمَّ ْن َمكَّ مهِ
لهِ رسولهِ  نُد بنُت ُعْتَبَة إهِىل َمْنزهِ َمـَة ْبنهِ أيب َجْهٍل وههِ ْكرهِ عنَد ذلَك َمَضْت ُأمُّ حكيٍم َزْوُج عهِ
  ، لهِبهِ امْلُطَّ ْن نهِساءهِ بني َعْبدهِ َمُة ونساٌء مهِ ههِ وابنُتُه فاطهِ ْن أزواجهِ ْنَدُه اْثنتانهِ مهِ ، َوعهِ هِملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخْلَن عليههِ اهللاَّ
يَن الَّذي اختاَرُه  هِ الَّذي َأْظَهَر الدِّ هِ، احلمُد هللاَّ َبٌة وقاَلْت: يا رسوَل اهللاَّ نُد وهَي ُمَتَنقِّ َمْت ههِ َفَتَكلَّ
َعْن  َكَشَفْت  ُثمَّ  َقٌة،  ُمَصدِّ َنٌة  ُمْؤمهِ اْمَرَأٌة  فإينِّ  بخرٍي،  َك  ُ َرمحهِ ني  مَتَسَّ َأْن  أَلْسَأُلَك  وإهِينِّ   ، ههِ لهَِنْفسهِ
سوُلملسو هيلع هللا ىلص: " َمْرَحًبا بكهِ " فقاَلْت:  هِ، فقاَل هلا الرَّ ْنُد بهِْنُت ُعْتَبَة يا رسوَل اهللاَّ ها وقاَلْت: ههِ َوْجههِ
ْن بيتهَِك،ولقْد أصبحُت  لَّ مهِ هِ ما كان َعى َوْجههِ األرضهِ بيٌت َأَحبُّ إهِيَلَّ َأْن َيذهِ هِ يا رسوَل اهللاَّ واهللاَّ
َياَدًة أيًضا".  ملسو هيلع هللا ىلص:"وزهِ ْن بيتهَِك. فقاَل رسوُل اهللاَّ زَّ مهِ وما َعى وجههِ األرضهِ بيٌت َأَحبُّ إهِيَلَّ َأْن َيعهِ
ْنَك  مهِ َهَرَب  قْد  هِ،  اهللاَّ يا رسوَل  وقاَلْت:  فأسلَمْت  َجْهٍل  َأيب  ْبنهِ  َمَة  ْكرهِ عهِ ُأمُّ حكيٍم زوُج  قاَمْت  ثمَّ 

ـٌن ". ، فقـاَلملسو هيلع هللا ىلص: " هَو آمهِ ُ ـَنَك اهللاَّ ـْنـُه َأمَّ ْن َأْن َتْقـُتـَلُه َفـَأمِّ َمـُة إهِىل اليمنهِ َخْوًفا مهِ ْكرهِ عهِ
وهَو  اَمَة،  هتهِ ْنَطَقةهِ  مهِ يف  اْلَبْحرهِ  لهِ  ساحهِ ْنَد  عهِ َأْدَرَكْتُه  َحتَّى   ، َطَلبهِههِ يف  ساَعتهِها  ْن  مهِ فخرَجْت 
َمُة:  ْكرهِ عهِ لُه  فقاَل  َأْنقَلَك.  حتَّى  َأْخلهِْص  لُه:  يقوُل   ُّ ويتهِ والنُّ  ، َنْقلهِههِ عى  ُمْسلهِاًم  ا  ُنوتهِيًّ ُض  ُيفاوهِ



هِ. ًدا رسوُل اهللاَّ ُ وأنَّ حممَّ وكيَف ُأْخلهُِص؟ قاَل: تقوُل َأْشَهُد َأْن ال إهِلَه إهِالَّ اهللاَّ
َمَة وقاَلْت: يا  ْكرهِ ْن هذا. وفيام مُها كذلَك إهِْذ َأْقَبَلْت ُأمُّ حكيٍم عى عهِ َمُة: ما َهَرْبُت إهِالَّ مهِ ْكرهِ فقاَل عهِ
هِ، وقدهِ  دهِ بنهِ عبدهِ اهللاَّ ندهِ حممَّ ْن عهِ النَّاسهِ مهِ ، وخريهِ  النَّاسهِ َوَأَبرِّ   ، النَّاسهِ َأْوَصلهِ  ْندهِ  ْن عهِ ، جْئُتَك مهِ ابَن َعمِّ
َنَك، َوما  َفَأمَّ ْمُتُه  َنَعْم، أنا َكلَّ ْمتهِههِ؟ قاَلْت:  َنْفَسَك، فقاَل: أنتهِ َكلَّ لهِْك  هُتْ َنَك َفال  َفَأمَّ ْنُه  استأمْنُت لَك مهِ

ُنُه َوُتَطْمئهُِنُه َحتَّى عاَد مَعها.   زاَلْت بهِههِ ُتَؤمِّ
وقاَلْت:  اإلباءهِ  َأَشدَّ  ذلهَِك  فَأَبْت   ، ههِ بهَِزوجهِ ُلَو  خَيْ أْن  َمُة  ْكرهِ عهِ أراَد  ريقهِ  الطَّ بههِ يف  َنَزال  ٍل  َمْنزهِ وفيام مها يف 
ْلَوةهِ أَلمٌر كبرٌي. فلامَّ دنا  َكُه اْلَعَجُب وقاَل: إهِنَّ َأْمًرا حيوُل دوَنكهِ ودوَن اخْلَ ٌك، َفَتَملَّ إهِينِّ ُمْسلمٌة وأنَت ُمرْشهِ
وا  ًرا، فال َتُسبُّ ًنا ُمهاجهِ َمُة ْبُن َأيب َجْهٍل ُمْؤمهِ ْكرهِ : " َسَيْأتيُكْم عهِ سوُلملسو هيلع هللا ىلص ألصحابهِههِ َة، قاَل الرَّ ْن َمكَّ َمُة مهِ ْكرهِ عهِ
َمُة وزوُجُه إهِىل  ْكرهِ يَّ َوال َيْبُلُغ اْلَميَِّت ". وما ُهَو إالَّ قليـٌل حتَّى وَصَل عهِ َأباُه ؛ َفإهِنَّ َسبَّ امْلَيِّتهِ ُيْؤذهِي احْلَ
، ومَلَّا َجَلَس رسوُل اّهللاملسو هيلع هللا ىلص داٍء َفَرًحا بههِ ْن غريهِ رهِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَثَب إليههِ مهِ َحْيُث جيلهُِس رسوُل اهللا ، َفَلامَّ رآُه النَّبـيُّ
"َصَدَقْت،  ْنَتني فقاَل النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َأمَّ َأنََّك  ْتني  َأْخرَبَ ُأمَّ حكيٍم  إهِنَّ  ُد،  َيَدْيههِ وقاَل: يا حممَّ َبنْيَ  َمُة  ْكرهِ َوَقَف عهِ
ُد ؟ قاَل: " َأْدعوَك إهِىل َأْن َتْشَهَد أْن ال إهِلَه إالَّ اهللا وَأينَّ َعْبُد  َمُة: إهِالَم َتْدعو يا حممَّ ْكرهِ ٌن " فقاَل عهِ َفَأْنَت آمهِ
َمُة: واهللا  ْكرهِ ها. فقاَل عهِ كاَة "حتَّى َعدَّ أركاَن اإلهِسالمهِ ُكلَّ َي الزَّ الَة، وأْن ُتْؤتهـِ اهللا ورسوُلُه، وأْن ُتقيَم الصَّ
، وما َأَمْرَت إهِالَّ بخرٍي، ثمَّ َأرَدَف يقوُل: قْد كْنَت فينا - واهللا - َقْبَل َأْن َتْدعَو إهِىل ما  ما َدَعْوَت إهِالَّ إىل َحقٍّ
ا. ثمَّ بسَط َيَدُه وقاَل: إهِينِّ َأْشَهُد َأْن ال إهِلَه إهِالَّ اهللا َوَأْشَهُد َأنََّك  نا بهِرًّ َدَعْوَت إليههِ وأنَت َأْصَدُقنا حديًثا َوَأَبرُّ
إهِلَه إالَّ اهللا،  َأْشَهُد َأْن ال  " تقوُل:  ٍء َأقوُلُه. فقاَل:  ْمني َخرْيَ يَشْ َعْبُدُه َوَرسوُلُه، ثمَّ قاَل: يا رسوَل اهللا َعلِّ
ُد َمْن  ُد اهللا، وُأْشههِ َمُة: ثمَّ ماذا ؟ قاَل رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: " تقوُل: ُأْشههِ ْكرهِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه" فقاَل عهِ َوَأنَّ حممَّ
سوُلملسو هيلع هللا ىلص " اليوَم ال َتْسَأُلني شيًئا  َمُة ذلَك. عنَد هذا قاَل لُه الرَّ ْكرهِ ٌر ". فقاَل عهِ ٌد ُمهاجهِ َحرَضَ َأينَّ ُمْسلهٌِم جُماههِ



َر يل ُكلَّ َعداَوٍة َعاَدْيـُتَكها، أْو مسرٍي  كرمـُة : إهِينِّ َأْسَأُلَك َأْن َتْسَتْغفهِ ُأْعطيههِ َأَحًدا إهِالَّ َأْعَطْيـُتَك إهِيَّـاُه " فقاَل عهِ
ُهمَّ  سـوُلملسو هيلع هللا ىلص: " اللَّ َك َأْو َغْيـَبـتهَِك. فقاَل الرَّ ، َأْو كالٍم ُقْلـُتـُه يف َوْجههِ يُتَك فيههِ ، َأْو َمقاٍم َلقهِ َأْوَضْعُت فيههِ
ْن  ْر لُه ما ناَل مهِ َك، واْغفهِ ٍع يريُد بههِ إهِطفاَء نورهِ ْر َلُه ُكلَّ عداوٍة عادانيها، َوُكلَّ َمسرٍي ساَر فيههِ إهِىل موضهِ اْغفهِ
ا وقاَل : َأما واهللا، يا رسوَل اهللا، ال  َمـَة بهِرْشً ْكــرهِ َل وجـُه عهِ ْريض يف َوْجهي َأْو أنا غـائـٌب َعْنـُه " َفَتـَهـلَّ عهِ
ا َعْن  ْعـَفها يف سبيلهِ اهللا، وال قهِتـااًل قاَتْلُتـُه َصدًّ َأَدُع َنَفـَقـًة َأْنَفـْقـُتها يف َصدٍّ َعْن سبيلهِ اهللا إهِالَّ َأْنَفـْقُت ضهِ

ْعَفـُه يف سبيلهِ اهللا. سبـيلهِ اهللا إالَّ قاتْلُت ضهِ
اٌء  اٌم َقرَّ اٌد َقوَّ ، َعبَّ تالهِ ٌل يف ساحاتهِ القهِ ٌس باسهِ عوةهِ فارهِ وُمنُذ ذلَك اليومهِ اْنَضمَّ إهِىل َمْوكهِبهِ الدَّ
 ، ،  َكالُم َريبِّ ههِ ويقوُل: كتاُب ريبِّ ؛ فقْد كاَن َيَضُع امْلُْصَحَف عى َوْجههِ تابهِ اهللا يف املساجدهِ لهِكهِ

ْن َخْشَيةهِ اهللا. وهَو َيْبكي مهِ
إهِالَّ  ههِ  َبْعَد إهِسالمهِ َمْعَرَكًة  ْن َعْهٍد، فام خاَض املسـلموَن  ملسو هيلع هللا ىلص مهِ سولهِ َقَطَعُه للرَّ َمُة بام  ْكرهِ َبرَّ عهِ
َمُة  ْكرهِ عهِ َأْقَبَل  موكهِ  اْلرَيْ يومهِ  ويف  َطليَعَتُهْم.  كاَن  إهِالَّ  َبُعٍث  يف  َخَرجوا  وال  َمَعُهْم،  وخاَضها 
. ومَلَّا اْشَتدَّ الكرُب عى املسلمنَي  دهِ يف اليومهِ القائهِظهِ هِعى املاءهِ البـارهِ امهِئ   تالهِ إهِْقباَل الظَّ عى اْلقهِ
إهِليههِ  ، فباَدَر  ومهِ ، وَأْوَغَل يف صفوفهِ الرُّ ههِ ْمَد سيفهِ ههِ وَكَسَ غهِ َنَزَل َعْن َجوادهِ  ، َأَحدهِ املواقهِفهِ يف 

 

َقْتَلَك َسَيكوُن شديًدا عى املسلمنَي، فقاَل:  َفإهِنَّ  َمُة  ْكرهِ َتْفَعْل يا عهِ ْبُن الوليدهِ وقاَل: ال  خالُد 
ْن أشدِّ  ا مهِ ا أنا وأيب فقْد ُكنَّ إهِليَك َعنِّي يا خالُد، فلقْد كاَن َلَك مَع رسولهِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سابهَِقٌة، َأمَّ
َلَقْد قاَتْلُت رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف  نِّي، ثمَّ قاَل:  ْر َعامَّ َسَلَف مهِ ُأَكفِّ النَّاسهِ َعى رسولهِ اهللا، َفَدْعني 
ومهِ اليوَم؟! إهِنَّ هذا لْن يكوَن أبًدا. ثمَّ نادى يف املسلمنَي: َمْن يبايهُِع  َن الرُّ َن كثريٍة َوَأفهِرُّ مهِ َمواطهِ
َن املسلمنَي،  مهِ َئٍة  مهِ أربعهِ  اأَلْزَورهِ يف  ْبُن  اُر  شاٍم، ورضهِ ْبُن ههِ ُث  ُه احلارهِ َعمُّ فباَيَعُه  ؟  عى املوتهِ



. ومَلَّا اْنَجَلْت  ْودهِ ، وذادوا عْنُه َأْكَرَم الذَّ تالهِ فقاَتلوا دوَن ُفْسطاطهِ خالٍد ريض اهللا عنه َأَشدَّ اْلقهِ
ثالثُة  موكهِ  الرَيْ َأْرضهِ  عى  ُد  َيَتَمدَّ كاَن  للمسلمنَي؛  رهِ  املؤزَّ النَّرْصهِ  ذلَك  َعْن  الريموكهِ  َمْعَركُة 
َأيب  ْبُن  َمُة  ْكرهِ ْبُن أيب ربيَعَة، وعهِ ْبُن هشاٍم، وَعيَّاُش  َأْثَخَنْتُهُم اجلهِراُح هْم: احلارُث  جماهديَن 
بوُه  َمُة فقاَل: ادفعوُه إهِليههِ. فلامَّ قرَّ ْكرهِ َم لُه َنَظَر إهِليههِ عهِ َبُه َفلامَّ ُقدِّ ُث بامٍء لهَِيرْشَ َجْهٍل، َفدَعا احلارهِ
ْن َعيَّاٍش وجدوُه قد َقىض َنْحَبُه، فلامَّ عادوا  . فلامَّ َدَنوا مهِ ْنُه َنَظَر إهِليههِ َعيَّاٌش فقاَل: اهِدفعوُه إهِليههِ مهِ
ْن َحْوضهِ الَكْوَثرهِ  َ اهللا عنُهْم أمجعنَي - وسـقاُهْم مهِ َبْيههِ وجدومُها قْد حَلهِقا بههِ- ريضهِ إهِىل صاحهِ

رْشَبًة ال َيْظَمُأوَن َبْعَدها، وَحباُهْم َخرْضاَء الفهِْردوسهِ َيْرَتعوَن فيها أَبًدا. 

ُة ُة والتَّقويميَّ يَّ مهِ النَّشاطاُت التَّعلُّ

َمَة ُأجيُب عامَّ ييل:  ْكرهِ حايبِّ عهِ اللهِ قراَءيت سريَة الصَّ ْن خهِ اًلـ مهِ أوَّ
ْن دعوةهِ املصطفىملسو هيلع هللا ىلص ؟ َمَة مهِ ْكرهِ 1- كيَف وقَف والُد عهِ

َ ُسميِّْت بذاَك االسمهِ ؟  2- ما اسُم املعركةهِ الَّتي ُبلَيْت فيها قريٌش برشِّ هزيمٍة ؟ وملهِ
ادهِ قريٍش يف معركةهِ ُأُحٍد ؟ وما نتيجُة املعركةهِ ؟  3- َمْن أشهُر ُقوَّ

؟  ههِ خندَق املسلمنَي يوَم األحزابهِ َمُة إهِبَّاَن اجتيازهِ ْكرهِ 4- كيَف نجا عهِ
َمَة وصحبهِههِ بعَد الفتحهِ ؟ ْكرهِ ْن عهِ ملسو هيلع هللا ىلص مهِ 5- ما موقُف النَّـبيُّ

ُب النَّشاُط امْلُصاحهِ



َّا ييل: ياَر اخلطَأ ممهِ ثانًياـ أحذُف اخْلَ
ملسو هيلع هللا ىلص بعَد بدٍر وذلَك؛ َمَة للنَّبيِّ ْكرهِ داُء عهِ اهِشتدَّ عهِ

.                   ثأًرا للمنهزمنَي. .                    ثأًرا ألبيههِ ًة ألبيههِ يَّ مَحهِ

َمَة مَعُه يوَم ُأُحٍد؛ ْكرهِ خرَجْت زوُج عهِ
. زورهِ لرشبهِ اخلمورهِ ونحرهِ اجْلَ
. لتحريضهِ قريٍش عى القتالهِ

لتثبيتهِ الفرسانهِ إذا أرادوا الفهِراَر.
؛ ًدا يوَم الفتحهِ مَلْ  ُتقاتْل ُقريٌش حممَّ

ملسو هيلع هللا ىلص. ةهِ النَّبـيِّ ليقينهِها بَضعفهِها إزاَء قوَّ
ملسو هيلع هللا ىلص. خلوفهِها عى أبنائهِها ونسائهِها الَّذين كانوا يف ُصحبةهِ النَّبـيِّ

َة إالَّ إذا قاتلوُه. ملسو هيلع هللا ىلص يف انتفاءهِ مقاتلةهِ أهلهِ مكَّ ها بقرارهِ النَّبـيِّ لعلمهِ

؛ َمَة عى القتالهِ يوَم الريموكهِ ْكرهِ إقباُل عهِ

ابقةهِ. ئاتهِههِ السَّ لرغبتهِههِ يف التَّكفريهِ َعْن سيِّ
تهِههِ وشجاعتهِههِ. للتَّباهي بفروسيَّ

 . سارتهِههِ وثباتهِههِ أماَم العدوِّ َ جلهِ



ثالًثاـ أضُع إشارَة )( أْو )×( عْن يمنيهِ العبارةهِ املناسبةهِ.

َمَة ْبَن أيب جهٍل. ْكرهِ هنُد بنُت ُعْتَبَة زوُج عهِ
. َيْت غزوُة األحزابهِ بغزوةهِ اخلندقهِ ُسمِّ

. َمَة بعُض صحبهِههِ عى املوتهِ يوَم الريموكهِ ْكرهِ بايَع عهِ
ام. َم إلْيههِ ْن ماٍء ُقدِّ ام مهِ اهِسُتشهَد احلارُث ْبُن هشاٍم وعيَّاٌش بعَد ارتوائهِههِ

ُل ما ييل: رابًعاـ ُأعلِّ
َة. ْن ساداتهِ مكَّ َمَة عْن ُنَظرائهِههِ مهِ ْكرهِ َر إسالمهِ عهِ تأخُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ههِ. ام بهَِقَسمهِ ى نداَء أيب جهٍل وانتفاءهِ وفائهِههِ تهِ والُعزَّ عدَم تلبيةهِ الالَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة أبيههِ يف موقعهِ اهلزيمةهِ. يٍّ ُجثَّ تْرَك َعدهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



َّا ييل: ةهِ بموقٍف واحٍد لهُِكلِّ َدالَلٍة ممهِ َن القصَّ 1 - آيت مهِ
ههِ. إيثارهِ املؤمنهِ أخاُه عى نفسهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. َن اهلالكهِ وجةهِ زوَجها وخوفهِها عليههِ مهِ حبِّ الزَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ْن رؤيةهِ احلقِّ ةهِ متنُع اإلنساَن مهِ ةهِ العصبيَّ محيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نةهِ. َن الكلامتهِ امللوَّ ُد فيها القائَل واملخاَطَب واملراَد مهِ اليَة وُأحدِّ 2 - أقرُأ العباراتهِ التَّ

.” َك بهَِخرْيٍ ُ ني َرمحهِ ههِ، وإينِّ ألسأُلَك أْن مَتَسَّ يَن الَّذي اختاَرُه لنفسهِ هِ الَّذي أظهَر الدِّ “احلمُد هللاَّ

القائُل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املخاَطُب:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املعنى املراُد:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواقُف وشخصيَّاٌت



) َأْخلهِْص حتَّى َأْنُقَلَك (
القائُل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املخاَطُب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املعنى املراُد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... وقْد  ، وخريهِ النَّاسهِ ، وأبرِّ النَّاسهِ ْن عندهِ أفضلهِ النَّاسهِ ئُتك مهِ ، جهِ “يا ابَن َعمِّ

لهِْك نفَسَك”. َنَك، فال هُتْ استأمْنُت لَك مْنُه فأمَّ

القائُل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املخاَطُب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املعنى املراُد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ بام ييل:  َن القصَّ 3 - آيت مهِ

ٍدملسو هيلع هللا ىلص. ةهِ حممَّ ُل بههِ عى صدقهِ نبوَّ قوٍل واحٍد ُأدلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةهِ. َن اآلدابهِ اإلسالميَّ قوٍل للنَّبـيِّ ُّ ُيرْبهُِز أدًبا مهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ُح دوَرُه يف اإلسالمهِ قوٍل لعكرمَة ُيوضِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



؟ ابقهِ ا مْنُه يف السَّ 4- ما الَّذي جعَل عكرمَة ُمْقبهِاًل عى املوتهِ مندفًعا إليههِ بعَد أْن كاَن فارًّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّا ييل: 5- عالَم أستدلُّ ممهِ

ْن غري رداٍء عليههِ. ملسو هيلع هللا ىلص إىل عكرمَة مهِ وثوبهِ النَّبـيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ههِ وبكائهِههِ ومناجاتهِه ربَُّه عنَدما يقرُأ القرآَن الكريَم. وضعهِ عكرمَة امْلُْصَحَف عى وجههِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابقةهِ ُرغَم ُسوئهِها. ملسو هيلع هللا ىلص لعكرمَة باملغفرةهِ عى كلِّ أعاملهِههِ وأقوالهِههِ السَّ دعاءهِ النَّبـيِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اُه بالعودةهِ إىل املدينةهِ. أصُفها  ههِ إيَّ َرُه بعَد إقناعهِ زوجهِ 6- أتيَُّل مشاعَر عكرمَة بعَد الفتحهِ ومشاعهِ

وُأقارُن بيَنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

هَتا. ُح مادَّ اليةهِ وُأوضِّ َن املعجمهِ املدريسِّ معايَن الكلامتهِ التَّ 1- أستخرُج مهِ

 أزمَعْت                      مناوأٌة                     ماطَل                   َمْوتوروَن

 ـــــــــــــ           ــــــــــــ            ــــــــــــــ          ــــــــــــــ
. اليةهِ 2 - أجيُء بمفردهِ اجلموعهِ التَّ

 صناديُد                 فرساٌن               ُموقهِنوَن              َمْوتوراٍت            ُنظراُء

3 - أيُّ األسلوَبنْيهِ أكثُر مجااًل يف التَّعبريهِ َعنهِ املعنى ؟ وملاذا ؟ 
ههِ. ْن دمهِ كاَنْت رماُح املسلمنَي َتْنَهُل مهِ

كاَنْت رماُح املسلمنَي ُتصيُب جسَدُه.

بُب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السَّ
ُيرضموَن َجْذَوَة الثَّأرهِ يف قلوبهِ امْلَْوتوريَن.

ُيثريوَن احلقَد يف نفوسهِ املنهزمنَي.

بُب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السَّ

عز

م

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



  

ْن إنشائي. اليَة يف مُجٍل مهِ 4 - أستخدُم التَّعبرياتهِ التَّ

ْت بههِ العنُي                    ضاَق ذرًعا باألمرهِ                   وزيادًة أيًضا  َقرَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ًها إىل اليمنهِ اَمَة ُمتَّجهِ 5 - ساَر عكرمة ْبُن أيب جهٍل وشاطَئ هتهِ

. ببهِ نَة، وُأشرُي إىل السَّ  أ - أضبهُِط الكلمَة امللوَّ
ل املصدر املؤول إىل مصدر رصيح يف اجلمل التالية.  ب - أحوَّ

أعجَزتُه اهلزيمة عن أن يظفر هبا                         إهِيَن أسألك أن تستغفر يل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليَة بداًل يف مجل مفيدة. ج - أجعُل األسامَء التَّ

بيع  ُمْصَعب بن ُعَمرْيٍ                    املوكب                            الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اليَة: ُل األسامَء التَّ 6 - أتأمَّ
اُر ْبُن األزورهِ   احلارُث ْبُن هشاٍم                عيَّاُش ْبُن أيب ربيعَة              رضهِ

سمهِ الَّذي رأيُتُه ؟ َ ُكتهَِبْت )ْبُن( عى الرَّ ملهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتُب األسامَء السبعة الَّتي تبدُأ بـهمزةهِ وصٍل.
ــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــ          
ــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــ          

ْن إنشائي. ْنها، وأضُع كالًّ يف مجلٍة مهِ أ ختاُر اثننيهِ مهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األنصارهِ  إيثاُر  فيههِ  يتَّضُح  بهِموقٍف  مْنها  وأجيُء  ةهِ  النَّبويَّ ريةهِ  السِّ ُكتبهِ  أحدهِ  إىل  أعوُد 

ْم. ههِ َن املهاجريَن عى أنفسهِ ْم مهِ إخواَنُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب النَّشاُط اْلـُمصاحهِ



َكٍم  ةهِ املقروءةهِ بطريقٍة خمترصةٍ مفيدةٍ يف إجيازٍ حُمْ التَّلخيَص: كتابُة املادَّ
. ةهِ ةهِ األصليَّ ةهِ العلميَّ دوَن إخالٍل باملعنى األصيلِّ أْو حتويرهِ املادَّ

: ْن أبرزهِ خصائصهِ التَّلخيصهِ مهِ
ةهِ. مَّ - إيراُد اجلملهِ املوحَيةهِ واآلراءهِ امْلُههِ

اهدهِ املناسبهِ كام هَو. - نقُل التَّعريفهِ والشَّ
. ةهِ يف النَّقلهِ - اهِلتزاُم األمانةهِ العلميَّ

. قيمهِ ُد بقواعدهِ الرتَّ ههِ والتَّقيُّ صهِ نفسهِ - التَّعبرُي بأسلوبهِ امللخِّ
ا وأحداثهِها. ا وأهمِّ شخصيَّاهتهِ ةهِ وُعنوانهِ - اإلشارُة إىل اسمهِ مؤلِّفهِ القصَّ

َة أسطٍر. ُص بقلمي مشــاركَة عكرمَة ْبَن أيب جهٍل يف يومهِ الريموكهِ بام ال يتجاوُز ستَّ ُأخَلِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّلخيص تايبُّ * التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



ْن  مهِ َملهٌِك  لإلسالمهِ  داَن  ْجَرةهِ  لهِْلههِ َعةهِ  التَّاسهِ َنةهِ  السَّ يف 
إهِْعراٍض  بعَد  لإليامنهِ  والَن  ُنفوٍر،  بعَد  العربهِ  ملوكهِ 

اعَة رسوَل اهللاملسو هيلع هللا ىلص بعَد إهِباٍء.  . وَأْعطى الطَّ َوَصدٍّ
ي  الَّذهِ ائهِيُّ  الطَّ حــاتهِــٍم  ــُن  ْب يُّ  َعـــدهِ ــَو  ُه ــُكــْم  ذلهِ
ئاسَة  الرِّ يٌّ  ــدهِ َع َث  ــههِ.ورهِ ــي أب بُجودهِ  امْلََثُل  ُب  ــرْضَ  ُي

يف  ُبَع  الرُّ َلُه  وَفَرَضْت  عليها،  َطيٌِّئ  َكْتُه  َفَملَّ أبيههِ  َعْن 
ياَد. ها، َوَأْسَلَمْت إهَِلْيههِ اْلقهِ غنائهِمهِ

؛ َرأى  ا َبْعَد َحيٍّ ، َوداَنْت َلُه العرُب َحيًّ سوُل الكريُمملسو هيلع هللا ىلص بهَِدْعَوةهِ اهْلُدى واحلقِّ ومَلَّا َصَدَع الرَّ
إهِزاَلةهِ  إهِىل  سُتْفيض  ياَسًة  ورهِ َزعاَمتهِههِ،  عى   َ َتْقيضهِ َأْن  ُك  ُتوشهِ َزعاَمًة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـيِّ  دعوةهِ  يف  يٌّ  َعدهِ
ُفُه - َوَأْبَغَضُه َأْعَظَم اْلُبْغضهِ َقْبَل أْن  سوَلملسو هيلع هللا ىلص َأَشدَّ الَعداَوةهِ - وهَو ال َيْعرهِ ، َفعادى الرَّ رياستهِههِ
ُ صدَرُه لدعوةهِ  اهْلُدى  َح اهللاَّ ْن عرشيَن عاًما َحتَّى رَشَ يراُه وَظلَّ عى َعداَوتهِههِ لهِإلهِْسالمهِ قريًبا مهِ
؛ فهَو  تهِههِ ههِ احلديَث َعْن قهِصَّ ُجلهِ َنْفسهِ ْك لهِلرَّ ٌة ال ُتْنسى. َفْلَنرْتُ يِّ ْبنهِ حاتهٍِم قهِصَّ . وإلهِْسالمهِ َعدهِ واحلقِّ
نِّي َكراَهًة لرسولهِ  َن اْلَعَربهِ كاَن َأَشدَّ مهِ ْن َرُجٍل مهِ : ما مهِ يٌّ واَيتهِها َأْجَدُر.َقاَل َعدهِ بـها َأْوىل، َو بهِرهِ
؛  هِْرباعهِ بامْل َأسرُي يف قومي  ا، وكْنُت  َنرْصانهِيًّ اْمَرًأ رشيًفا، وكْنُت  فقْد كْنُت  ؛  بههِ اهللاُّ حنَي سمْعُت 
.َفَلامَّ سمْعُت برسولهِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   ْن ملوكهِ العربهِ ْم كام كاَن َيْفَعُل غريي مهِ ههِ ْن غنائهِمهِ ُبَع مهِ فآُخُذ الرُّ
ُب يف َأْرضهِ  ُق َوُتَغرِّ ْت َشْوَكُتُه، َوَجَعَلْت ُجيوُشُه َورَساياُه ُترَشِّ ْهُتُه. َومَلَّا َعُظَم َأْمُرُه َو اْشَتدَّ َكرهِ
يادهِ واْربهِْطها  امًنا َسْهَلَة القهِ ْن إهِبيل ُنوًقا سهِ ْد يل مهِ ؛ قْلُت لغالٍم يل َيْرعى إهِبهِيل: ال أبا لَك، َأْعدهِ الَعَربهِ

ائهِيُّ يُّ ْبُن حاتهٍِم الطَّ َعدهِ
ْرُس الدَّ

الثَّاينهِ



َئْت هذههِ البالَد فأْعلهِْمني. ٍة مهِْن رساياُه قْد َوطهِ يَّ ٍد أْو بهَِسهِ حمَّ قريًبا منِّي، فإْن سمْعَت بجيٍش ملهِ
َئْت َأْرَضَك  ويف ذاتهِ َغداٍة َأْقَبَل َعيَلَّ غالمي وقاَل: يا َمْوالَي، ما ُكْنَت َتْنوي َأْن َتْصَنَعُه إهِذا َوطهِ
الَل  َك. فقاَل: إينِّ قْد رأْيُت راياٍت جتوُس خهِ َلْتَك ُأمُّ َ ؟! َثكهِ ٍد فاْصَنْعُه اآلَن، فقْلُت: َوملهِ خيُل حممَّ
وَق الَّتي َأَمْرُتَك بإهِْعدادهِها  َ النُّ ْد يلهِ ٍد. فقْلُت لُه: َأْعدهِ ههِ جيوُش حممَّ يار، فسأْلُت عْنها، فقيَل يل هذهِ الدِّ
حيلهِ َعنهِ األْرضهِ الَّتي َأْحَبْبناها،  ْبـها منِّي. ثمَّ َنَْضُت لهِساَعتي؛ َفَدَعْوُت َأْهيل وأْوالدي إىل الرَّ وقرِّ

َل بيَنُهْم. َن النَّصارى َوَأْنزهِ َق بهَِأْهلهِ ديني مهِ امهِ أَلحْلَ رَي نحَو بالدهِ الشَّ ذُّ السَّ وَجَعْلُت ُأغهِ
ْدُت َأْهيل،  ، َتَفقَّ َطرهِ َع اخْلَ ْم، َفَلامَّ اْجَتْزُت مواضهِ ههِ وقْد َأْعَجَلني األمُر َعنهِ اْستهِْقصاءهِ أهيل ُكلِّ
ْن  ٍ. ومَلْ يُكْن يل مهِ ْن َطيِّئ  َبقهَِي هناَك مهِ َمْن  َنْجٍد مَع  ننا يف  َتَرْكُت ُأخًتا يل يف َمواطهِ َفإهِذا يب قْد 
اَم، وأقْمُت فيها بنَي أبناءهِ ديني.  جوعهِ إليها.َفَمَضْيُت بهَِمْن معَي حتَّى َبَلْغُت الشَّ سبيٍل إىل الرُّ

ُعُه وأخشاُه. ا ما كْنُت َأَتَوقَّ ا ُأختي فقْد َنَزَل هبهِ َأمَّ
َلةهِ  مُجْ َوَأَخَذْت ُأختي يف  نا  ٍد أغاَرْت عى ديارهِ امهِ أنَّ خيَل حممَّ الشَّ َبَلَغني وأنا يف ديارهِ  لقْد 
ْنَد بابهِ  بايا يف حظرَيٍة عهِ َمَع السَّ َعْت  َب. وهناَك ُوضهِ َيْثرهِ إهِىل  يَقْت  بايا َوسهِ َن السَّ َمْن َأخَذْتُه مهِ
وغاَب  اْلوالهُِد،  َهَلَك  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسوَل  يا  وقاَلْت:  إهِليههِ  فقاَمْت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـيُّ ا  هبهِ َفَمرَّ   ، دهِ امْلَْسجهِ
يُّ ْبُن حاتهٍِم.فقاَل: الفارُّ  اْلوافهُِد؛ َفاْمُنْن َعيَلَّ َمنَّ اهللا عليَك. فقاَل: وَمْن وافهُِدكهِ ؟ فقاَلْت: َعدهِ
ا  ْثَل َقوهلهِ ا فقاَلْت َلُه مهِ َن اهللا ورسولهِههِ؟! ثمَّ َمىض رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َوَتَرَكها، فلامَّ كاَن اْلَغُد َمرَّ هبهِ مهِ
ا وقْد َيئهَِسْت مْنُه فَلْم َتُقْل شيًئا، فأشاَر هلا  . فلامَّ كاَن بعَد اْلَغدهِ َمرَّ هبهِ ْثَل قولهِههِ ، فقاَل هلا مهِ باأَلْمسهِ
ميههِ فقاَمْت إهِليههِ فقاَلْت: يا رسوَل اهللا، َهَلَك اْلوالهُِد، وغاَب  ههِ َأْن قومي إهِليههِ وكلِّ ْن َخْلفهِ َرُجٌل مهِ
 . امهِ حاَق بَأْهيل يف الشَّ اْلوافهُِد، َفاْمُنْن َعيَلَّ َمنَّ اهللا عليَك. فقاَل: قْد َفَعْلُت. فقاَلْت: إهِينِّ ُأريُد اللَّ



 ، امهِ َغكهِ بالَد الشَّ هـِكهِ لهُِيَبلِّ ْن قوم ْن ال َتْعَجيل باخلروجهِ حتَّى جَتهِدي َمْن َتثهِقنَي بههِ مهِ فقاَلملسو هيلع هللا ىلص: ولكهِ
َقَة فأْعلهِميني. فإذا َوَجْدتهِ الثِّ

ُه  َمُه، فقيَل هلا: إهِنَّ ُجلهِ الَّذي أشاَر عليها أْن ُتكلِّ سوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسَأَلْت َعنهِ الرَّ ولـامَّ انرصَف الرَّ
ْم َمْن َتثهُِق بههِ، فجاَءت إىل  َم َرْكٌب فيههِ . ثمَّ َأقاَمْت َحتَّى َقدهِ عيلُّ ْبُن أيب طالٍب رهِضواُن اهللا عليههِ
ْم ثهَِقٌة َوَبالٌغ، فكساها  ْن َقومي يل فيههِ َم َرْهٌط مهِ رسولهِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وقاَلْت: يا رسوَل اهللا، لقْد قدهِ

 . ْكبهِ ُلها، وَأْعطاها َنَفَقًة َتْكفيها، َفَخَرَجْت مَع الرَّ مهِ سوُلملسو هيلع هللا ىلص، وَمَنَحها ناَقًة حَتْ الرَّ
ُق  ُب قدوَمها، ونحُن ال نكاُد ُنَصدِّ ُم أخباَرها، ونرتقَّ : ثمَّ َجَعْلنا َبْعَد ذلهَِك َنَتَنسَّ يٌّ قاَل َعدهِ
اَهُه. فو  نِّي جتهِ ، مَع ما كاَن مهِ ٍد وإحسانهِههِ إليها ُكلَّ ذلهَِك اإلهِْحسانهِ َي لنا مهِن َخرَبهِها َمَع حممَّ ما ُروهِ
ُه َنْحَونا، فقْلُت: ابَنُة حاتهٍِم، َفإهِذا  هَي.  ها َتتَّجهِ ُت اْمَرَأًة يف َهْوَدجهِ ٌد يف َأْهيل إهِْذ َأْبرَصْ اهللا إهِينِّ َلقاعهِ
َة  يَّ َك َوَترْكَت َبقهِ ُ. لقدهِ اْحَتَمْلَت بهَِأْهلهَِك َوَوَلدهِ املهِ ُع الظَّ ا: القاطهِ فلامَّ َوَقَفْت علينا باَدَرْتنهِي بقوهلهِ
َيْت،  ا، َوَجَعْلُت َأْسرَتْضيها َحتَّى َرضهِ ُة، ال تقويل إهِالَّ َخرْيً َك َوَعْوَرتهَِك. فقْلُت: َأْي ُأَخيَّ والهِدهِ
َمًة عاقلًة -: ما  ، فقْلُت هلا - وكاَنْت امرأًة حازهِ ها، فإذا هَو كام َتناهى إهِيَلَّ ْت َعيَلَّ َخرَبَ َوَقصَّ
ًداملسو هيلع هللا ىلص( ؟فقاَلْت: َأرى- واهللا - أْن َتْلَحَق بههِ رسيًعا، فإْن َيُكْن  جلهِ )يعني حممَّ َتَرْيَن يف أمرهِ الرَّ

ْنَدُه َوَأْنَت َأْنَت.  ابقهِ إهِليههِ َفْضُلُه. وإهِْن َيُكْن َملهًِكا َفَلْن ُتَذلَّ عهِ ا فللسَّ َنبهِيًّ
ْن غريهِ أماٍن  ، مهِ ْمُت َعى رسولهِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف املدينةهِ ْأُت َجهازهِي وَمَضْيُت َحتَّى َقدهِ يٌّ َفَهيَّ قاَل َعدهِ
يٍّ يف َيـدي”، َفَدَخْلُت عليههِ  َعَل اهللا َيَد َعدهِ نَّـُه قاَل: “إهِينِّ أَلْرجو َأْن جَيْ تاٍب، وكاَن َبَلَغني َأ وال كهِ
، وأخَذ  يُّ ْبُن حاتهٍِم، فقاَم إهِيلَّ ُجُل ؟ فقْلُت: َعدهِ . فقاَل َمنهِ الرَّ ْمُت عليههِ ـ  َفَسلَّ دهِ ـ وهَو يف امْلَْسجهِ



اْمَرَأٌة ضعيفٌة كبريٌة ومَعها  َيْتُه  َلقهِ إهِْذ  البيتهِ  إهِىل  يَب  مَلاٍض  ُه  إهِنَّ بيتهِههِ. فواهللا  إهِىل  بهَِيدي واْنَطَلَق يب 
ُمُه يف حاَجٍة هلا، َفَظلَّ مَعُهام َحتَّى َقىض حاَجَتُهام وأنا  َصبهِيٌّ صغرٌي فاْسَتْوَقَفْتُه، َوَجَعَلْت ُتَكلِّ
َلُه، َفَتناَوَل  واقٌف فقْلُت يف نفيس: واهللا ما هذا بَملهٍِك. ثمَّ َأَخَذ بيدي َوَمىض يب َحتَّى َأَتـْينا َمْنزهِ
”. فاْسَتْحَيـْيُت مْنُه وقْلُت :  ههِ ًة ليًفا، َفَأْلقاها إهِيَلَّ وقاَل: “اهِْجلهِْس عى هذهِ ُشوَّ ْن َأَدٍم حَمْ ساَدًة مهِ وهِ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـيُّ وَجَلـَس  َوَجَلْسُت عليـها،  فامتـَثْلُت   ، َأنَت  بْل   : فقاَل ُّ  لهُِس عليها.  جَتْ َأْنَت  َبْل 
واها. فقْلُت يف َنْفيس: واهللا ما هذا بَأْمرهِ ملهٍِك. ثمَّ اْلَتَفَت  َعى األْرضهِ إهِْذ مل َيُكْن يف البيتهِ سهِ
ابَئـةهِ  يَّـةهِ َوالصَّ ا تديُن بهِديٍن َبنْيَ النَّرْصانهـِ ـيًّ ٍم، َأمَلْ َتُكْن َركوسهِ ّي ْبن حاتهـِ إهِيَلَّ وقاَل: “إهِيههِ يا َعدهِ
َك باملهِْربـاعهِ َفـَتَأُخَذ منُهْم ما ال حيهِلُّ لَك يف  ؟” قْلُت: َبى. فقاَل ُّ : “َأَلـْم َتـُكْن َتسـرُي يف َقـْومهِ
 ، يُّ َك يا عدهِ َهُل. ثمَّ قاَل يل: “لعلَّ نَّـُه َنبيٌّ ُمْرَسٌل َيْعَلُم ما جُيْ دينهَِك ؟!” فقْلُت: َبى وَعَرْفُت َأ
َكنَّ  ْم، فواهللا َلُيوشهِ ههِ ْن حاَجةهِ املسلمنَي وَفْقرهِ ينهِ ما تراه مهِ خولهِ يف هذا الدِّ َن الدُّ إهِنَّام َيْمَنُعَك مهِ
خولهِ  َن الدُّ يُّ - إنَّام َيْمنُعَك مهِ َك - يا َعدهِ ْم َحتَّى ال يوَجَد َمْن َيْأُخُذُه. ولعلَّ املاُل أْن َيفيَض فيههِ
َكنَّ َأْن َتْسَمَع باملرأةهِ ترُج  ْم، فواهللا َلُيوشهِ ههِ ةهِ املسلمنَي وَكْثَرةهِ َعُدوِّ ْن قهِلَّ ينهِ ما َترى مهِ يف هذا الدِّ
اَم َيْمَنُعَك  إهِنَّ َك  ةهِ عى بعريهِها حتَّى تزوَر هذا البيَت ال تاُف أحًدا إهِالَّ اهللا. َوَلَعلَّ يَّ َن القادهِسهِ مهِ
َكنَّ  هِ َلُيوشهِ لطاَن يف غريهِ املسلمنَي، واْيُم اهللاَّ ينهِ َأنََّك َتَرى َأنَّ امْلُْلَك َوالسُّ ُخولهِ يف هذا الدِّ َن الدُّ مهِ
ْسى اْبنهِ ُهْرُمَز قْد  ْم، وأنَّ كنوَز كهِ ْن َأْرضهِ بابهَِل قْد ُفتهَِحْت عليههِ َأْن َتْسَمَع بالُقصورهِ اْلبهِيضهِ مهِ
ْسى اْبنهِ ُهْرُمَز”. قاَل  ْسى ْبنهِ ُهْرُمَز ؟! فقاَل:“نَعْم، كنوُز كهِ ْم”. فقْلُت: كنوُز كهِ صاَرْت إهِليههِ

ْدُت َشهاَدَة احلقِّ وأسَلْمُت.  : عنَد ذلَك َشههِ يٌّ َعدهِ



الثُة،  َقتهِ اثنتانهِ وبقيتهِ الثَّ قَّ ٍم ريض اهللا عنه طوياًل، وكاَن يقوُل: لقْد حَتَ يُّ ْبُن حاتهـِ َر َعدهِ ُعمِّ
ةهِ َعى بعريهِها ال تاُف شيًئا حتَّى َتْبُلَغ  يَّ َن اْلقادهِسهِ ُرُج مهِ ا واهللا ال ُبدَّ كائهِنٌة. فقْد رأْيُت املرأَة َتْ وإهِنَّ
َلَتجيَئنَّ  َوَأَخَذهْتا. وَأْحلهُِف باهللا  ْسى  لهِ َخْيٍل َأغاَرْت عى كنوزهِ كهِ َأوَّ . وكْنُت يف  هذا البيتهِ

الثُة. الثَّ
دهِ العابدهِ ُعَمَر ْبَن  اههِ الثُة يف عهدهِ اخلليفةهِ الزَّ َنبهِيِّههِملسو هيلع هللا ىلص؛ فجاَء تهِ الثَّ َق َقْوَل  قِّ وَقْد شاَء اهللا َأْن حُيَ
َيُه ُينادي عى َمْن َيْأُخُذ َأْمواَل  ، حيُث فاَضتهِ األمواُل عى املسلمنَي َحتَّى َجَعَل ُمَنادهِ عبدهِ العزيزهِ

ههِ. يُّ ْبُن حاتهٍِم بهَِقَسمهِ ْن فقراءهِ املسلمنَي فَلْم جَيهِْد أحًدا َوَصَدَق رسوُل اهللاملسو هيلع هللا ىلص وَبرَّ َعدهِ كاةهِ مهِ الزَّ

ُة ُة والتَّقويميَّ ميَّ النَّشاطاُت التَّعلُّ

. ائيِّ حايبِّ عديِّ ْبنهِ حاتٍم الطَّ ْن خاللهِ قراءيت سريَة الصَّ اليةهِ مهِ اًل ـ ُأجيُب عنهِ األسئلةهِ التَّ أوَّ
1 - بهَِم كاَن َيديُن عديُّ ْبُن حاتٍم ؟

2 - ما الَّذي حلَّ بُأْختهِ عديٍّ بعَد رحيلهِههِ ؟
لهِ إىل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ جلهِ الَّذي أشاَر عى أختهِ عديٍّ بَتكرارهِ التوسُّ 3 - ما اسُم الرَّ

الثُة؟ هِ َلتجـيَئنَّ الثَّ 4 -كيَف برَّ اهللا- تعاىل- قسـَم عديٍّ ْبنهِ حاتٍم، عنَدما قاَل: وأحلهُِف باهللاَّ

االستيعاُب القرائيُّ



ثانًيا ـ ُأكمُل الفراَغ. 
َكْتُه ـــــــــــــــــــــ علْيها. َث عديٌّ ــــــــــــــــــــــــــــ َعْن أبيههِ فملَّ ورهِ

ا لإلسالمهِ ُقرابَة  ــــــــــــ عاًما. نةهِ ــــــــــ للهجرةهِ، بعَد أْن ظلَّ عدوَّ أسلَم عديٌّ يف السَّ

ْت. ملسو هيلع هللا ىلص واشتدَّ عديٌّ النَّـبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  أشدَّ ـــــــــــ  وعزَم عى ــــــــــ عندما عُظَم أمُر النَّـبيِّ
ا. هِههِ ـــــــــــــــــــــ النَّـبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  عن أختهِ عديٍّ بعَد ــــــــــــــــــــــــ وترمحُّ

ا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاتبْت أخُت عديٍّ أخاها بقوهلهِ

ثالًثا ـ أضُع إشارَة )( أْو )×( َعْن يمنيهِ العبارةهِ املناسبةهِ.
عجلُة عديِّ ْبنهِ حاتٍم يف اللَّحاقهِ بأهلهِ دينهِههِ أْنَسْتُه أخَتُه.

ْن ُمالقاةهِ النَّـبيِّ بعَد حَلاقهِ ُأختهِههِ بههِ. خوُف عديِّ ْبَن حاتٍم مهِ
ر عديُّ ْبُن حاتٍم طوياًل حتَّى رأى املاَل يفيُض عى املسمنَي. عمَّ

كاَن عديُّ ْبُن حاتٍم يف أوائلهِ اخليلهِ املغرَيةهِ عى كنوزهِ كهِسى.
ها. امهِ بعَد فكِّ أرْسهِ رحَلْت أخُت عديٍّ إىل الشَّ

ُب. رابًعا ـ ُأكمُل بام يناسهِ
خولهِ يف اإلسالمهِ عائٌد إىل: امتناُع عديٍّ عنهِ الدُّ

رؤيتهِههِ حاجَة املسلمني وفقرهِهم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملسو هيلع هللا ىلص عديا بالتَّايل:  سولهِ تبشرُي الرَّ

فيضهِ املالهِ عْن حاجةهِ املسلمنَي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ما ييل: خامًسا ـ ُأَعلِّ
سوَلملسو هيلع هللا ىلص وهَو مَلْ يعرْفُه أو َيَرُه. معاداَة عديٍّ الطائيِّ الرَّ

ُة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلَّ

كهِ جيوشهِ املسلمنَي. ههِ بتحرُّ ه عنَد علمهِ وارهِ امٍن وربَطها إىل جهِ ههِ إعداَد ُنوٍق سهِ ْن غالمهِ طلَب عديٍّ مهِ

ُة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلَّ
: اليةهِ َن اخْلهِياراتهِ التَّ ُد مفهوَم العبارةهِ مهِ سادًسا ـ ُأحدِّ

”  تعني: هِْرباعهِ “ُكْنُت أسرُي يف قومي بامْل

ْم. ههِ ْن غنائمهِ ْبَع مهِ آخُذ الرُّ
ْن أربعهِ قطٍع. أرتدي رداًء مهِ

. يلهِ َن اللَّ بعهِ األخريهِ مهِ ُل بيَنُهْم يف الرُّ أجتوَّ



” تعني: ُب يف أرضهِ العربهِ ُق وتغرِّ “فكاَنْت جيوُشُه ترشِّ
. قهِ والغربهِ ملسو هيلع هللا ىلص بنَي الرشَّ تناُثَر جيوشهِ النَّـبيِّ

ًة. ًة وغربيَّ ها رشقيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عى نفسهِ انقساَم جيوشهِ النَّـبيِّ
تهِههِ. ملسو هيلع هللا ىلص وازدياَد قوَّ َظَم أمرهِ النَّـبيِّ عهِ

ا: ْم ثقٌة وبالٌغ” تعني أنَّ “يل فيههِ

ْم. ْم وجودةهِ حديثههِ ْن بالغتهِههِ متأكدٌة مهِ
ا إىل أهلهِها. هِْم عى إيصاهلهِ ْن قدرهتهِ متأكدٌة مهِ

ْن أمانتهِهم يف نقلهِ أخبارها. متأكدٌة مهِ
. اليَة َعى وفقهِ القائمتنيهِ سابًعا ـ ُأَصنُِّف ألفاَظ الَقَسمهِ التَّ

ُمُن اهللا             والنَّـبيِّ  ـْ    واهللا                 واْيُم اهللا          والبيتهِ احلرامهِ         واي

يفهِ                      وربِّ البيتهِ                                        واملصحفهِ الرشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌمَقَسٌم جائٌز َقَسٌم حمرَّ



 . اليَة وُأجيُب َعنهِ امْلَطلوبهِ أقرُأ العباراتهِ التَّ  -1
“هَلَك الوالُد وغاَب الوافهُِد، فامُنْن عيلَّ منَّ اهللا عليَك”

القائُل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املخاَطُب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللُة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ

ي َمْن تثقنَي بهِههِ...” “ال تعجيل باخلروجهِ حتَّى جتدهِ

القائُل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املخاَطُب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللُة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ

َّا ييل: ةهِ بموقٍف واحٍد يُدلُّ عى كلٍّ ممهِ َن القصَّ 2- آيت مهِ
َكَرمهِ النَّـبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وإحسانهِههِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َحْزمهِ اْبنةهِ حاتٍم ورجاحةهِ عقلهِها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواقُف وشخصيَّاٌت



ًدا ملسو هيلع هللا ىلص نبيٌّ مرَسٌل. اهِستداللهِ عديٍّ عى أنَّ حممَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص ليَس بملهٍِك. استداللهِ عديٍّ عى أنَّ حممَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اليةهِ َن املعجمهِ بمعاين الكلامتهِ التَّ 1 - آيت مهِ

ــرهٌط              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
هودٌج            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عورُتَك          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اأَلْدُم             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. فضهِ واجلموحهِ ةهِ بثالثةهِ مصطلحاٍت تُدلُّ عى الرَّ َن القصَّ 2 - آيت مهِ

ُنفـور              ـــــــــــــ        ــــــــــــ         ــــــــــــ  

ُق غُة والتَّذوُّ اللُّ



. َن املثالهِ ، مَع االستفادةهِ مهِ اليةهِ َن األساليبهِ التَّ 3 - أصوُغ املعنى املبارَش مهِ
  األسلوُب                                                    املعنى املبارُش

ُتُه. ْت شوَكُتُه.                                                                ازداَدْت قوَّ اشتدَّ
ياَد.                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسَلَمْت لُه القهِ

سوُل بدعوةهِ اهْلُدى.                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدَع الرَّ

ٍة. َن املثالهِ يف صياغةهِ مُجٍل مشاهبهِ 4 - أستفيُد مهِ

ْدُت أهيل فإذا يب قْد ترْكُت أخًتا يل. تفقَّ

ْيُت فْريض فإذا يب قْد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. صلَّ

 ذاكْرُت دْريس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْم. َكنَّ املاُل أْن يفيَض فيههِ واهللا ليوشهِ

َكنَّ النَّرُص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. واهللاهِ ليوشهِ

واهللا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
. ُه إىل متييزهِ العددهِ ٍة، وأتنبَّ اليةهِ بجمٍل تامَّ 5- ُأجيُب َعنهِ األسئلةهِ التَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ؟ يٌّ النَّـبيَّ كْم سنًة عادى َعدهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



يُّ ْبُن حاتٍم ؟ متى أسلَم َعدهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يٌّ يف رحلتهِههِ ؟ وقهِ الَّتي اصطحَبها َعدهِ كْم عدُد النُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

يٍّ حتَّـى التَّأريخهِ احلايلِّ ؟ كْم سنًة مرَّ عى إسالمهِ َعدهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ةهِ املنتهيةهِ بألٍف ليِّنٍة يف سْبكهِ  َن األسامءهِ غريهِ الثُّالثيَّ رارهِ ما ييل، ُثمَّ أستفيُد مهِ  6- أصوُغ َعى غهِ
ْن إنشائي. مجٍل ثالثٍة مهِ

ويَل          بقَي          زكا        مىض        عمَي       اصطفى       اهِعتى       اهِرتقى      اهِستوىف
فهَو
أوىل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ْن معلومايت:  1-   ُأكمُل ما ييل مهِ
. ائيِّ يف الكرمهِ َبتهِ األمثاُل بحاتٍم الطَّ رُضهِ

جاعةهِ. ةهِ و الشَّ َبتهِ األمثاُل بهـِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف الفروَسيَّ رُضهِ
 . َبتهِ األمثاُل بهـِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف احلهِْلمهِ رُضهِ
َبتهِ األمثاُل بهـِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف الوفاءهِ.  رُضهِ

َهةهِ. َبتهِ األمثاُل بهـِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف اخلطابةهِ املفوَّ رُضهِ

2- أعوُد إىل أحدهِ ُكتبهِ األدبهِ و أجيُء منُه بام ييل: 
اهِسمهِ أختهِ عديِّ ْبنهِ حاتٍم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص. ها حممَّ ها و الكلمةهِ الَّتي اسرتمَحْت بهـِ ةهِ إهِسارهِ قصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب النَّشاُط اْلـُمصاحهِ



3- أعوُد إىل أحدهِ كتبهِ التَّأريخهِ اإلسالميِّ وأجيُء مْنُه بأهمِّ خصائصهِ وَمْيزاتهِ عهدهِ 
. اشدهِ اخلامسهِ ُعَمَر ْبنهِ عبدهِ العزيزهِ اخلليفةهِ الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلهِــوار )تعزيز(

والدي  ُيوافْق  ومَلْ   ، ههِ نجاحهِ بمناسبةهِ  حفلٍة  حلضورهِ  أصدقائي  أحُد  دَعاين   / للتِّالميذهِ
. عى خروجي َخشيًة عيلَّ

فيههِ  ُد  وُأبدِّ عوةهِ،  الدَّ لتلبيةهِ  استعطاَفُه  فيههِ  ُأحاوُل  أيب،  وبنَي  بينـي  يدوُر  واًرا  حهِ أرسُد 
سوَلملسو هيلع هللا ىلص. ْن ُحسنهِ استعطافهِ أختهِ عديٍّ الرَّ َفُه. مستفيًدا مهِ خماوهِ

ها، ومَلْ ُتوافْق والديت  / دَعْتني إحدى صديقايت حلضورهِ حفلٍة بمناسبةهِ نجاحهِ للتِّلميذاتهِ
. عى خروجي َخشيًة عيلَّ

ُد فيههِ  عوةهِ، وُأبدِّ ي، ُأحاوُل فيههِ استعطاَفها لتلبيةهِ الدَّ واًرا يدوُر بينـي وبنَي أمِّ أرسُد حهِ
سـوَلملسو هيلع هللا ىلص. ْن ُحسنهِ استعطافهِ أختهِ عديٍّ الرَّ َفها. مستفيدًة مهِ خماوهِ

* تايبُّ التَّعبرُي الكهِ

* لإلثراء وال يستهدف يف التقويم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غةهِ  اللُّ مفرداتهِ  ْن  مهِ عدًدا  ُن  يتضمَّ الَّذي  الكتاُب  هَو  امْلعجَم   -1
ُ معانَيها. وُيبنيِّ

ةهِ وعدُدها ثامنيٌة   وعرشوَن  2- ُترتَُّب امْلفرداُت يف امْلعجمهِ عى وَفقهِ احلروفهِ اهْلجائيَّ
حرًفا.

ةهِ  ْت يب يف النُّصوصهِ القرائيَّ نةهِ الَّتي مرَّ َن الكلامتهِ امْللوَّ للكشفهِ عْن معنى كلمٍة مهِ  -3
اليةهِ:  ( مَع مراعاةهِ اخلطواتهِ التَّ ، َأبحُث عنها يف )معجمهِ الكتابهِ املدريسِّ ابقةهِ السَّ

َأُردُّ الكلمَة إىل املايض إْن كانْت فعاًل أو مصدًرا، وإىل املفردهِ إْن كانْت مجًعا، مَع  أ - 
ْبُت. يادةهِ كام تدرَّ ْن أحرفهِ الزِّ ها مهِ جتريدهِ

ةهِ للكلمةهِ. َن األحرفهِ األصليَّ َل مهِ ُد احلرَف األوَّ ُأحدِّ ب  - 

َة للكلمةهِ هَي الَّتي ال حُتذُف يف اشتقاقاتهِ الكلمةهِ  ُه إىل أنَّ األحرَف األصليَّ َأتنبَّ
دةهِ. امْلتعدِّ

قايٌة - اهِْستسقاٌء - َساٍق - َمْسًقى. سهِ

ا  إمَّ ًة.  فهَي  ها ال تكوُن أصليَّ أْو آخـرهِ نَة الواقعَة يف وسطهِ الكلامتهِ  يِّ اللَّ األلَف 

ـْن )واٍو( أْو )ياٍء(. منقلبٌة مهِ
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أمثلٌة
للتَّوضيحهِ

ههِ. ههِ أْو َمْصَدرهِ وأعرُف أصَلها إْن ورَدْت يف الفعلهِ باإلتيانهِ بهُِمضارعهِ

                َساَم                    َيسوُم                 َسْومًا 

                َساَح                 َيسيُح                 َسيًحا                سياَحًة
 . ههِ وأعرُف أصَلها إْن ورَدْت يف االسمهِ بتثنيتهِههِ أو مجعهِ

                عًصا                َعَصوانهِ               َعَصوات
الثَّاين  احلرفنيهِ  يف  َأنظُر  ثمَّ   ، املرادهِ احلرفهِ  عى   ) املدريسِّ الكتابهِ  )معجَم  َأفتُح   

تيبهِ اهلجائيِّ لُكلٍّ منُهام. ، حسَب الرتَّ فالثَّالثهِ
ُف إىل املعنى الواردهِ للكلمةهِ الَّتي َأرغُب يف معرفةهِ معناها. َأتعرَّ

اءهِ( ثمَّ  )َرَسَخ( أبحُث عْنها يف املعجمهِ املدريسِّ يف )حرفهِ الرَّ
( ثمَّ الثَّالثهِ )اخلاءهِ(. نيهِ أبحُث عنهِ احلرفهِ الثَّاين )السِّ

ائدَة، وُأعيُدها إىل األصلهِ الثُّالثيِّ   )اهِْنساَح( أحذُف األحرَف الزَّ

( … وهكذا. نيهِ )َساَح( وأبحُث عْنها يف )حرف السِّ
.) ادهِ نديُد( أبحُث عنُه يف )حرف الصَّ )َصناديُد( مجٌع مفرُدُه )صهِ

؛ لهِيصبحا )َبَثَث، َجَلَل( وأْبحُث عنُهام يف  ( أُفكُّ تضعيَف الفعلنيهِ ، َجلَّ )َبثَّ
لهِ للكلمةهِ وهكذا … احلرفهِ األوَّ



أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز

س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
هـ
و
ي

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز

س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
هـ
و
ي

َز.  وجتهَّ َأ  تـهيَّ  :) بًّا أ  - )َيُؤبُّ  ريهِ  للسَّ  ) )َأبَّ

مضاًفا،  استعامُلُه  ويغُلُب  أواُنه،  ءهِ  الشَّ و)إبَّاُن( 

مثُل: )إبَّاُن( الفاكهةهِ.

أْدًمـا(   – ُم  ـــــؤدهِ )ي بيَنهم  )َأَدَم( 

انهُِع  الصَّ و)أَدَم(  ـــــَف.  وألَّ  أصــَلــَح 

)َأَدَمتهِههِ(.  ْن  مهِ ائهِدهِ  الزَّ بنزعهِ  أصَلَحُه  اجللَد: 

و)اأَلديُم(: اجللُد، واجلمُع: )ُأُدٌم(.

اَر: أوَقَدها. وُيقاُل: َث( النَّ )أرَّ

: َأْغرى بعَضُهْم ببعٍض. َث( بنَي القومهِ )َأرَّ

حاذاُه  ــؤازاًة(:  ُم  - )ُيؤازيههِ  جَل  الرَّ )آزى( 

جلَس  ويقاُل:  وأماَم.  مقابٌل  و)إهِزاٌء(:  َوداناُه. 

)إزاَء  -وبإزائهِههِ(.

وأْبَطَأ،   َ وقرصَّ اهِْجَتَهَد،  َأْلًوا(:   - َيأُلو   - )َأاَل 

ُنْصًحا. )آلوَك(  ال  إينِّ  ومنُه:  وَضُعَف.   ٍَ  وَفرتهِ

َء )أْلًوا(: استطاَعُه.  و)َأاَل( الشَّ

وصٍل.  مهزُة  مهزهُتا  َقَسٍم،  كلمُة  هِ(:  اهللاَّ )َاْيُم 

هِ( ألفعَلنَّ كذا. ُيقاُل: )َاْيُم اهللاَّ

بغداَد،  جنويبُّ  العراقهِ  يف  حمافظٌة  )بابهِل(: 

ُة. قاعدهُتا احلهِلَّ

أ

 ) و)َبثَّ أذاَعُه.  ا(:  َبثًّ  - )َيُبثُّ  اخلرَبَ   ) )َبثَّ

ُه: ذكَرُه وأظَهَره. ُحبَّ

َتمَّ  ُبُسوًقا(:   - )َيْبُسـُق  ُء  الشَّ )َبَسـَق( 

. ُجُل: َعال ذكُرُه يف الفضلهِ  ارتفاُعُه. و)َبَسَق( الرَّ
 . ونهِ افيُة اللَّ حابُة البيضاُء الصَّ  و)الباسقُة(: السَّ

ُق(. واجلمُع: )َبَواسهِ

ويف  اهِخترَبُه.  َوباَلًء(:  َبْلًوا   - يبُلوُه   - )َبالُه 

واخلرْيهِ   ِّ بالرشَّ : ىونبُلوُكْم  العزيزهِ التَّنــزيلهِ 

فهِتنًةً.

و)الَبهيُم(:  وَأْشَكَل.  َخفهَِي  األمُر:  َم(  )َأهْبَ

إىل  فيههِ  ضوَء  ال  )بـهيٌم(:  وليٌل  ــوُد.  األس

 . باحهِ الصَّ

عليههِ  َوَضَع  َتْرًبا(:   - )يرُتُب  َء  الشَّ )َتَرَب( 

ما  وأكثُر   ، نِّ السِّ يف  املامثُل  ُب(  ْ )الرتِّ و  اَب.  الرتُّ

. واجلمُع: )أتراٌب(. يستعمُل يف املؤنَّثهِ

ب

ت
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اهِْستقرَّ وصحَّ  ُثبوًتا(:  )َثَبَت( األمُر، )َيْثُبُت - 

َق مْنها. َد وحتقَّ َق. والثَّوابُت: ما صحَّ وتأكَّ وحتقَّ

)َثَمُرُه(  ظَهَر  ُثموًرا(:  ُر-  )ُيْثمهِ َجُر،  الشَّ )َثَمَر( 

َج وَكُمَل. ويقاُل: )َثَمَر( ماُلُه: َكُثَر.  ُء: َنضهِ والشَّ

َجداَرًة(:صاَر   - )جيُدُر  ولُه  بكذا،  )َجُدَر( 

ْن واُه.  ، فهَو )َجديٌر(، وُهَو )أجدُر( مهِ خليًقا بههِ

األرضهِ  يف  ُيَشقُّ  صغرٌي  ــًرى  ــْدَوُل(:جم )اجْلَ

ُل(. قيا. واجلمُع: )َجداوهِ للسُّ

َجْدًوا(   - ـــُدو  )جَيْ وعليههِ  فالًنا  )َجـــَدا( 

ُة.  العطيَّ أي   - ــَدوى(  )اجْلَ وســـأَلُه  أعطاُه، 

و)اْسَتْجَداُه(: )اْجَتَداُه(.

التَّنـزيلهِ  ويف  َبُة.  امللتههِ اجلمَرُة  ــْذَوُة(:  )اجْلَ

ارهِ  َن النَّ ْنها بهَِخرَبٍ أو َجْذوٍة مهِ ﴿َلَعيلِّ آتيُكْم مهِ العزيزهِ

. ْذَوُة( رَشٍّ لعلَّكم تصطلونً. وُيقاُل: فالٌن )جهِ

َجْهًرا(:  ـــُر  ـــَه )جَيْ ُء  ــــشَّ ال ـــَر(  ـــَه )َج

بالكالمهِ و)َجــــــَهــــــَر(   َظـــــَهـــــَر. 

رٌي(. وُهَو ث هاًرا(: َأْعَلَن. فالكالُم )َجههِ  )َجْهًرا وجهِ

: قويٌّ واضٌح. وتهِ )َجهرُي( الصَّ

و)َجَهاُز(  ــاَزُه(.  )َجــَه َلُه  أَعــدَّ  ــَزُه(:  )َجــهَّ

)َجهاُز(  ُيقاُل:  إليه.  حُيتاُج  ما  يشٍء:  ُكــلِّ 

. وامْلَيتهِ  ، واجلــيــشهِ  ، واملسافرهِ  ، ــروسهِ ــَع  ال

التَّنـزيلهِ  ويف  عليها.  ما   : احلةهِ الرَّ َو)َجهاُز(   

همً.  َزُهْم بهَِجَهازهِ :﴿فلامَّ جهَّ العزيزهِ

ُه  رَسَّ ُحــــُبــــوًرا(:   - ــــرُبُ  حْي ُه  )َحــــــربََ

 : العزيزهِ ــل  ــزي ـــ ــن ــتَّ ال ويف  ـــَمـــُه.   ونـــعَّ
رَبونً. َة َأْنُتْم َوَأْزواُجُكْم حُتْ نَّ ىُاْدُخلوا اجْلَ

)حتَدُب  األرُض   ) ـــــتهِ َب ـــــدهِ )َح

بعُضها.  ــــَع  ــــف اهِرت ـــــا(:  ـــــَدًب َح  - 
َن  مهِ ــَظ  ــُل وغ ارَتـــَفـــَع  ــا  م ــــــَدب(:  و)احْلَ

: العزيزهِ ــلهِ  ــزي ـــ ــن ــتَّ ال ويف   .  األرضهِ

واجلمُع  ــلونً.  َيْنسهِ َحَدٍب  ُكـــلِّ  ْن  مهِ ىوُهـْم 

)َأْحداٌب(.

فاصاًل  َوَضَع  ًة(:  دَّ حهِ  - )حَيهِدُّ  األرَض   ) )َحدَّ

ح

ج
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خ

)َتْدَحُض  ـــُة  ـــجَّ احْلُ  ) )َدَحــــَضــــتهِ

َبُطَلْت.  وُدُحــــوًضــــا(:  ـــا،  ـــًض َدْح  - 
َة: أبطَلها. جَّ و)أدحَض( احْلُ

ْن حاٍل  هُر )َيُدوُل ـ َدوَلًة(: اهِنتقَل مهِ )َداَل( الدَّ

: أداَرها  ُ األياَم بنَي النَّاسهِ إىل حاٍل. و)داَل( اهللاَّ

اُم  األيَّ :﴿َوتهِْلَك  العزيزهِ التَّنـزيلهِ  ويف  َفها.  ورَصَّ

 .ً هُلا َبنْيَ النَّاسهِ ُنداوهِ

َأُه  خبَّ وُذْخًرا(:  َذْخًرا  )َيْذَخُر  َء  الشَّ )َذَخَر( 

ْخُر(.  )الذُّ خريُة(:  )الذَّ و  إليههِ  احلاجةهِ  لوقتهِ 

واجلمُع: )َذخائُر(.

ههِ  عهِ )َرَسَخ - يرَسُخ - ُرُسوًخا(:ثبَت يف َمْوضهِ

 ، لمهِ اسخنَي( يف العهِ َن )الرَّ ًنا. ويقاُل ُهَو مهِ متمكِّ

َخٌة(. ولُه فيههِ  َقَدٌم )راسهِ

 : الورقهِ عى  ــاًم(  َرْس  - )يرُسُم  فالٌن  ــَم(  )َرَس

د

ذ

ر

ُرها. بيَنها وبنَي ما جياوهِ

لُه ــــاَم  أق  : ءهِ ـــــشَّ ال ــى  ع َد(  ــــــدَّ  و)َح

. واجلمُع:  ُز بنَي شيئنيهِ (: احلاجهِ  )َحدا(. و )احَلدُّ

)ُحدوٌد(.

ارهِ  بالنَّ أمحاُه  َحْدًما(:   – ُم  )حيدهِ َء  الشَّ )َحَدَم( 

 ) و)اْحَتَدمتهِ شديًدا.  إمحاًء  مسهِ  الشَّ بحرِّ  أْو 

ْت. اُر ونحَومها: اهِْشتدَّ احلرارُة والنَّ

نةهِ. واجلمــُع:  ، والسَّ َن الوقتهِ ُة مهِ )احلهِْقبُة( املدَّ

َقب وُحُقوب(. )حهِ

اهِرحَتلوا. ــــوُم:  ــــق ال ـــَل(  ـــَم ـــت  )اح

َلُه( وصابَر عليه.  َء واألمَر: )مَحَ و)اْحَتَمَل( الشَّ

ُل ـ َخْزاًل(: قطعه وعاَبُه.  زهِ َء )خَيْ )َخَزَل( الشَّ

وَحَبَسُه. َقُه  َعوَّ  : حاجتهِههِ عْن  فالًنا   و)َخــَزَل( 

حاُب: َظَهَر كأنَُّه يرتاجُع تثاقاًل. َل( السَّ و)تزَّ

ءهِ  بالشَّ َء  ــــــــشَّ ال  )َخـــــَلـــــَط( 

َء  الشَّ َط(  و)َخلَّ إليههِ.  ُه  َضمَّ َخْلًطا(:  ـ  لهُِط  )خَيْ

َطٌة(. ٌط( وهي )خُملَّ لَّ ءهِ )َخَلَطُه(. فهَو )خُمَ بالشَّ
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يبني.  وأيَن  ُر  حيفهِ أيَن  َنَظَر  فالٌن:  َم(  َو)ترسَّ  .  َخطَّ

َل  ـَ زَل: تـأّم ـَم( املنهـِ ْسَم(: نظَر إليههِ. و)ترسَّ َم الرَّ و)َترسَّ

ْسُم(: ُحسُن املش. ُه. و)الرَّ ـَ س )رْسـَمُه( وتفرَّ

َسَكَن وهدَأ وثبَت،  ُرُكوًدا(:  يرُكُد -  )َرَكَد - 

دٌة(. ٌد(، وهَي )راكهِ فهَو )راكهِ

ٍة،  أْو سبعٍة إىل عرْشَ ْن ثالثٍة  مهِ ْهُط(: اجلامَعُة  )الرَّ

ةهِ. واجلمُع: )َأْرُهٌط، وَأْرهاٌط(. أو مادوَن العرْشَ

َمْهاًل.  ــًدا(:  )ُرَوي و  َرَفَق.   : َمْشيهِههِ يف  )َأْرَوَد( 

ل. و)رويَدَك(: مَتهَّ

ايُة(: الَعَلُم.  َلها ورَكَزها. و)الرَّ ايَة: َعمهِ )َريَّا( الرَّ

واجلمُع: )راٌي(.

ا( و)َزَكاًة(: نام وزاَد،  ُء )َيْزُكو-ُزُكوًّ )زكا( الشَّ

 ) يُّ )َزكهِ فُهَو:  ْصٍب  خهِ يف  َوكاَن  َم  تنعَّ و)َزَكـا(: 

و)زاٍك(. 

ُع( األمَر: يْثُبُت عليههِ َوال َيْنَثني.  )َأْزَمَع - ُيْزمهِ

 :) ماُم األمـرهِ ُه و )زهِ ا(: شدَّ ه َزمًّ َء )َيُزمُّ ( الشَّ )َزمَّ

 . َوثاُقُه الَّذي ُيَشدُّ بههِ

ٌش  يُف َزْيًفا(: َظَهَر فهِيها غهِ قوُد و)َتزهِ ( النُّ )َزاَفتهِ

ُل.  ائُف(: الباطهِ وَرداَءٌة. و)الزَّ

ا(  و)رَسَ َف.  رَشُ ًوا(:  رَسْ ـ  )يُسُّ  فالٌن  )رَسا( 

ا( اهلمُّ  ًوا(: نزَعُه وألقاُه. و)رَسَ ـيَء عْنـُه )رَسْ الشَّ

فالٍن:  َعْن  َي(  )رُسِّ وُيقـاُل:  َكَشَفُه.  ههِ:  فؤادهِ َعْن 

. ْن َهمٍّ زاَل ما بهِههِ مهِ

َسْقًيا(  ـ  )َيْسقهِي  باَت  والنَّ احليواَن  )َسَقى( 

عليههِ.  أنزَلُه  غْيًثا:  )َســَقــاُه(  وُيقاُل:  َأْرواُه. 

ْقيا(  )السُّ َطَلَب  ومْنُه:  فالًنا،  و)اْسَتْسقى( 

دعاُء ومنُه  ْقيا(،  )السُّ طلُب   و)االْستهِْسقاُء(: 

)االْستهِْسقاءهِ(، وصالُة )االْستهِْسقاءهِ(.

َسـناًء(: أضاَء.  )َيْسُنو -  الربُق وغرُيُه  )َسَنا( 

اُر، ونحَوها: َعال ضوُء ها وارتفَع. ( النَّ و)َسَنتهِ

ياَحًة(  )َساَح( فالٌن يف األرضهِ )َيسيُح - َسَيًحا وسهِ

َذَهَب وَساَر، و)اْنَساَح(: اتَّسَع. واْنَساَح املاُء: اهِْندفَع.

بُح: اهِنشقَّ وانبلَج نوُرُه. و )اْنَساَح( الصُّ

س

ز
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ما  لُيبدَي  عرَضُه  َشْوًرا(:   - )يُشوُر  َء  الشَّ )شاَر( 

اَرُة(: اهليئُة احلَسَنُة، والَعالَمُة. َن. و)الشَّ ْن حماسهِ فيههِ مهِ

واجلمُع:  ديُد.  الشَّ  : النَّاسهِ َن  مهِ نديُد(  )الصِّ

)َصناديُد(.

َه )َصْوَبُه(.  َ ْوُب(: اجلهِهُة. ومْنُه: اهِجتَّ )الصَّ

ونـحَوُه  ــــوَب  ــــثَّ ال َج(   )رَضَ

ًجا(: َصَبَغُه باحُلْمرةهِ، ومَلْ ُيْشبهِْعُه.   )يرُضُج - رَضْ

َخ.  َتَلطَّ  : مهِ بــــالــــدَّ َج(   و)تــــــــرضَّ

. : اهِمَحرَّ َج( اخلدُّ و)ترضَّ

َتلهَِف  وَضاللًة(:  َضــالاًل   - لُّ َيضهِ  - )َضــلَّ

دينهِ  عْن  ينحرُف  َمْن  ُكلُّ   :) الُّ و)الضَّ وهلَك. 

. هِ احلنيفهِ اهللاَّ

ش
احلدَّ  جــاوَز  ُطغياًنا(:   - َيْطغى   - )َطغى 

 َ ، وجتربَّ املقبوَل و)َطَغى( فالٌن: َغال يف العصيانهِ

. ْلمهِ وأرَسَف يف الظُّ

زكا  يَبًة(:  وطهِ يًبا  طهِ  - )يطيُب  ُء  الشَّ )طاَب( 

وبى(:  و)الطُّ  . وَلذَّ وَحُسَن،  وجاَد،  وَطُهَر، 

التَّنـزيلهِ  يف  و)ُطــوبــى(  ــرُي.  واخل ْسنى،  احْلُ

ةهِ  اجلنَّ يف  )ُمْستطاٍب(  كلُّ  هلمً:  :﴿ُطوَبى  العزيزهِ

ًنى بهِال َفْقٍر. ، َوغهِ ْن بقاٍء بهِال َفناٍء، وعزٍّ بهِال َزوالهِ مهِ

)يظَهُر  ُء  ــــــــشَّ ال )َظــــــَهــــــَر( 

اخلفاءهِ.  بــعــَد  ـــرَز  ب و   َ ــنيَّ ــب ت ـــوًرا(:  ـــه  ُظ

 . ائرهِ واهُر(: عكُس السَّ و)الظَّ

ط
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منُه.  قطعٌة  ْت  َمرَّ َعْتاًم(:   - )يعتهُِم  يُل  اللَّ )َعَتَم( 

. َفقهِ ههِ بعَد زوالهِ نورهِ الشَّ لهـِ : ظالُم أوَّ يلهِ و)َعَتَمُة( اللَّ

يُل: )َعَتَم(، فُهَو )ُمْعتهٌِم(.  و)أعتَم( اللَّ

بعَد  َفُصَح  َعـَرًبا(:   - يعـَرُب   - َب  )َعرهِ

هـا،  َزْوجهِ إىل  َبْت  حتبَّ املرأُة:   ) َبتهِ و)َعرهِ ُلْكنٍة. 

ها. واجلمُع:  َبُة إىل زوجهِ و)الَعروُب( املرأُة املتَحبِّ

: )ُعُرٌب( . ويف التَّنـزيل العزيـزهِ

{فجعلناُهنَّ أبكاًرا ُعُرًبا أْتراًبا{.

ْت  اهِمتدَّ ُعروًقا(:  ـ  ُق  )يعرهِ جُر  الشَّ )َعَرَق( 

يف  فالٌن  َأْعَرَق  وُيقاُل   . األرضهِ يف  )ُعروُقُه( 

ْرُق(: أْصُل ُكلِّ  : كاَن لُه أصٌل فيههِ. و)العهِ الكرمهِ

يشٍء. و)الَعراَقُة(: األصاَلُة.

إيَّاُه  أْعطاُه  وعاَرًة(:  )إعاَرًة،  َء  الشَّ )أعاَرُه( 

غرَيَك  ُتعطيههِ  ما  ُة(:  يَّ والعارهِ و)العاَرة  ًة(.  )عاريَّ

ة. دَّ ٍة( ُمْسرَتَ عى أْن ُيعيَدُه إليَك. ُيقاُل: ُكلُّ )عاريَّ

َعْصًبا(   - ُب  )يعصهِ بههِ  القوُم  )َعَصَب( 

ذا  كاَن  فالٌن:  و)َعَصَب(  حوَلُه.  اجَتَمعوا 

مَعُه  َب(  و)تعصَّ لُه  َب(  و)تعصَّ ٍة(،  )عصبيَّ

ُه. نرَصَ

)َعَضَل( بههِ األمُر،)َيْعُضُل - َعْضاًل(: اشتدَّ 

الَّتي  لُة  امْلُشكهِ املسألُة  َلُة(:  و)امْلُعضهِ واستغَلَق. 

ها.  َتدى لهِوْجههِ الُيْ

ا(: اهِرتفَع، فهَو  ُء )َيْعُلو - ُعُلوًّ )َعال( الشَّ

يشٍء  ُكلِّ  ْن  مهِ الَوُة(  و)العهِ  .) ٌّ َوعيلهِ )عاٍل، 

مازاَد عليههِ.

و)أعَوَر(  وأمَكَن.  َظَهَر  ُء:  الشَّ )أعَوَر( 

خُيْشى  خلٍل  موضُع  فيههِ  َبدا  فالٍن:  ُل  منـزهِ

جـُل واملـرأُة  دخوُل الَعـدوِّ ْمنُه، و)أعَوَر( الرَّ

اخللُل  و)الــَعــْورُة(:  ــام(.  )َعــْوَرهُتُ بـــَدْت 

اإلنساُن  ُه  يسرُتُ ما  وكلُّ  ءهِ،  الشَّ يف  والعيُب 

اهِستنكاًفا أْو حياًء.

يُل  السَّ ُرها  يغادهِ املاءهِ  َن  مهِ القطعُة  )الَغديُر(: 

واجلمُع:  غرُي،  الصَّ النَّهُر  اجلغرافينَي:  وعنَد 

)ُغْدرُاُن، وُغُدٌر، وُغْدٌر(.

ًيا(  ـْ َغش  - )َيْغَشـى  فــالًنا  األمُر   ) َ )َغشهِ

ع
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عاُس،  النُّ َيُه(  ُيقــاُل:)َغشهِ َوَحـواُه.  اُه  غطَّ

َيُه(  و)َغشهِ العذاُب،  َيُه(  و)َغشهِ املوُج،  َيُه(  و)َغشهِ

املوُت.

ومدينُة   ، عرهِ الشَّ َن  مهِ ُيتََّخُذ  َبْيٌت  )الُفْسَطاُط(: 

يف  العاص  ْبُن  َعْمُرو  بناها  الَّتي  العتيقةهِ  مهِرَص 

يُط(. ههِ(. واجلمُع: )َفساطهِ عهِ )ُفْسطاطهِ موضهِ

)َأْفىَض( فالٌن إىل ُفالٍن: َوَصَل. وُيقاُل: هذا 

و)َأْفىض(   . تائهِجهِ النَّ َن  مهِ َكذا  إهِىل  )ُيْفيض(  الكالُم 

: أعلمه بههِ. ِّ إىل فالٍن بالسِّ

ههِ يف  بنفسهِ َرمى  ُقُحوًما(:  َيْقُحُم -    َ )َقَحم - 

: أدخَلُه فيههِ بغريهِ  عظيمٍة. و)َأْقَحَم( فالًنا يف األمرهِ

ٍة  و)َأْقَحَم( فالًنا املكاَن: َأْدَخَلُه فيههِ. رويَّ

)َيْقَضُض  والثَّوُب وغرُيمها  الفهِراُش   ) )َقضَّ

وهـَو  )الَقَضـُض(،  فيههِ  صاَر  َقَضًضا(  ـ  

املضَجُع:   ) و)قضَّ واحلصــى.  اُب  الرتُّ بعُض 

فيه  ينُأ  فـال  )قَضًضا(،  بههِ  كأنَّ  اهِخَشوَشَن 

النَّوُم.

ديَق )يقَطُع ُقُطوًعا(: ترَكُه وَهَجَرُه.  )َقَطَع( الصَّ

ٌع( إيَّاها. ْلها، فهو )قاطهِ ُه: مَلْ َيصهِ َ و)َقَطَع( َرمحهِ

واجلمُع:  واسٌع  أْو  ضيٌِّق  للامءهِ  جمًرى  )الَقناُة(: 

)َقَنواٌت(.

ًة  مرَّ أعاَدُه  وَتْكَراًرا(:  )تكريًرا  َء  الشَّ َر(  )كرَّ

ًة  َر( عليههِ كذا: ُأعيَد عليههِ مرَّ بعَد أخرى. و)وتكرَّ

بعَد ُأْخرى.

)َكَعَب( اإلناَء وغرَيُه )يْكُعُب - ُكُعوًبا(: مأَلُه. 

والَعْظُم   ، العظامهِ َن  مهِ مفصٍل  ُكلُّ  و)الَكْعُب(: 

ق
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عايل  َرُجٌل  وُيقاُل:   . والقدمهِ اقهِ  السَّ عنَد  اتهُِئ  النَّ

. َفرهِ فهِ والظَّ (: يوَصُف بالرشَّ )الَكْعبهِ

َلْفًحا   - )َتْلَفُحه  موُم  السَّ أوهِ  اُر  النَّ )َلَفَحْتُه( 

ويقاُل:  وأحَرقْتُه.  وجَهُه  أصاَبْت   ولَفَحاًنا(: 

موُم: قابَلْت وْجَهُه، فهَي )الفهَِحٌة(  )َلَفَحْتُه( السُّ

واجلمُع: )لوافهُِح(. 

 ، عهِ يورهِ القواطهِ َن الطُّ ْقالُق(: طـائٌر مهِ ْقَلُق أو اللَّ )اللَّ

 . جلنيهِ واملنقارهِ اقنيهِ والرِّ وهــَو كبرٌي طويُل السَّ

َعْنُه وترَك  هُلهًِيا(: َساَل  ءهِ )يْلُهو-  )هَلَا( َعنهِ الشَّ

َح باإلعراضهِ عْنُه. ى( ْعنُه - تروَّ ذكَرُه. )َتَلهَّ

به   ) و)َمجَّ فهِيههِ،  ْن  مهِ اَب  الرشَّ أوهِ  املاَء   ) )َمجَّ

)َيُمجُّ - جَما(: َلَفَظُه.

َد الوفاءهِ  َل َمْوعهِ : أجَّ ههِ ُه وبحقِّ )َمَطَل( فالًنا حقَّ

ههِ )مهِطااًل،  ًة بعَد اأُلخرى. و)ماَطَلُه( بحقِّ بههِ َمرَّ

ومُماَطَلًة(: )مَطَلُه(.

َيْسَتوفهِ  وَنْبَوًة(:مَلْ  ا  ُنُبوًّ ـ  )َيْنُبو  ُء  الشَّ )َنَبا( 

َء: َجَعَلُه )نابهًِيا(. مكاَنُه املناسبهِ لُه. و)َأْنَبى( الشَّ

ناُن العريُض. اُس(: املصباُح، والسِّ رْبَ )النِّ

َخَرَج وظَهَر.  – ُنُبوًغا(:  )َيْنُبُغ  ُء  الشَّ )َنَبَغ( 

أَجاَد.  ههِ:  ــريهِ وغ العلمهِ  يف  جُل  الرَّ و)نَبَغ( 

. َأنهِ ُجُل العظيُم الشَّ ابغُة(: الرَّ و)النَّ

َقُه.  َفرَّ ُنُشوًرا(:   - )ينرُشُ  َء  الــشَّ  ) )َنــرَشَ

 ) وءهِ: جسٌم )َمنشوريٌّ و)املنشوُر( يف علمهِ الضَّ

 ، جاجهِ كالزُّ اَفٍة  شفَّ ٍة  مادَّ ْن  مهِ مصنوٌع  ُثالثيٌّ 

وءهِ. وُيستخدُم لدراسةهِ انكسارهِ الضَّ

يف  غاَر  ُنُضوًبا(:   - )ينُضُب  املاُء  )َنَضَب( 

. و)نَضَب  . ويقاُل: )َنَضَب( خرُيُه: َقلَّ األرضهِ

عْنُه(: انحَس. و)نَضَب( عُمُرُه: َنفهَِد.

لــُه  )نظيـًرا(  صـاَر  الًنـا:  ـُ ف )نـاَظَر( 
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ي. واجلمُع:  ُر(، واملهِْثُل وامْلُساوهِ  و)النَّظرُي(: )املُناظهِ

)ُنَظراُء(.

َء  )َنَفَث -  َيْنُفُث ـ َنْفًثا(: َنَفَخ. و)َنَفَث( الشَّ

 . : َرَمى بههِ ْن فهِيـههِ مهِ

نشيًطا.  ًظا  َيقهِ قاَم  ُنـهوًضا(  َيْنَهُض-   - )َنََض 

و)نـَهـَض(  كذا،  إىل  مكانهِههِ  ْن  مهِ )نـَهَض(  وُيقاُل: 

 : َك إليههِ ُمسـرًعا و)نَض( إىل العدوِّ لـُه: قــاَم وحتــرَّ

أســـــَرَع إىل مالقاتهِههِ و)ناهَض( فالًنا: قاَوَمُه.

َنْوًءا(:  ـــوُء–  ـــُن )ي بــحــْمــلهِــه  )نـــــــاَء( 

فَقَط.  بــههِ  ـــَل  وُأثـــقهِ ــاًل،  ــَق ــْث ُم بــههِ  ـــَض  َن
 

و)ناوَأُه(: فاَخَرُه، وعاداُه.

 . فينَة يف البحرهِ ُح الَّذي ُيديُر السَّ (: امْلاَلَّ )النُّويتُّ

 .) واجلمُع: )نوايتُّ

)اْسَتْهَجَنُه(:  و  قبََّحُه وعاَبُه.  األمَر:  َن(  )َهجَّ

قوُله،  )ُيْسَتْهَجُن(  ممَّا  هذا  ُيقاُل:  اْسَتْقَبَحُه. 

)مْسَتْهَجٌن(،  فهــَو  فيههِ،  التَّفكرُي  أو  فعُلـه  أو 

وهـي )ُمْسَتْهَجَنٌة(.

ــَزَح. و  َم ــَزاًل(:  َل( فالٌن )يــَزُل ـ َه ــزهِ )َه

)هاَزَل( فالٌن ُفالًنا: ماَزَحُه.

ظهرهِ  عى  توضُع  ٍة  ُقبَّ ذاُت  أداٌة  )اهلــْوَدُج(: 

ٌج(. اجلملهِ لرتكَب فيها النِّساُء. واجلمُع: )َهوادهِ

 ، ُء )َيْوُبُل ـ َوبالًة وَوبااًل( اهِشتدَّ )َوُبَل( الشَّ

فهَو )َوبهِيٌل(، وهَي )َوبيَلٌة( و)الَوَباُل(: الَفساُد، 

التنـزيلهِ  العاقبةهِ. ويف  ُة، والثَِّقُل، وسوُء  دَّ والشِّ

ها{. : {فذاقت َوَباَل أمرهِ العزيزهِ

ُه - َوْتًرا وتهَِرًة(: قتَل محيَمُه،  ُ )َوَتَر( فالًنا )َيرتهِ

وأدرَكُه بمكروٍه، فهَو )موتوٌر(. 

ْجداًنا(:  )َوَجَد( فالًنا )جَيهُِد َوْجًدا ووُجوًدا ووهِ

الَة. أدرَكُه. ويقاُل: )َوَجَد( الضَّ

و
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فالًنا  )َأْوَدَع(  و  صاَنُه،  َء:  الــشَّ )َأْوَدَع( 

)َوديَعًة(.  عنَدُه  ليكوَن  إليههِ  َدَفَعُه  َء:   الــشَّ

َع(. واجلمُع: )ودائُع(. و)الوديَعُة(: ما )اْسُتودهِ

َأْمَعَن  ُوُغواًل(:   - ُل  )َيغهِ ءهِ  الشَّ يف  )َوَغَل( 

يف  و)أوَغــَل(  سريهِههِ،  يف  )َأْوَغــَل(  ُيقاُل:   . فيههِ

: َذَهَب وبالَغ وأَبَعَد. البالدهِ

ُء )يفي - وفاًء(: َتمَّ و )اْسَتْوىف(  )وىَف( الشَّ

ا. ُه )اهِْستيفاًء(: أَخَذُه )وافًيا( تامًّ فالٌن حقَّ

َفرَتَ  َوْنًيا -وَوًنى(:  )َيني -  األمرهِ  )َوَنى( يف 

)َينهِي(  ال  فالٌن  ويقاُل:  وَأْعيا.  وَكلَّ  وَضُعَف 

يفعُل كذا: ال يزاُل.

َق، وَضُعَف  جُل )َيي ـ َوْهًيا( مَحُ )َوَهى( الرَّ

َيٌة(. و )َوَهـى( احلائهُِط:  ـَي )واههِ َو )واٍه(،وههِ ـُ فه

. ـقوطهِ َق وَهمَّ بالسُّ تشـقَّ

ُء )َيـــْيـــَقـــُن -  ــــن( الـــــــشَّ ــــَق  )َي

َق وَوُضَح. )أيقَنُه، وأيَقَن بههِ(:  يًنا(: ثُبَت وحتقَّ َيقهِ

َنُه(. فهَو )ُموقهٌِن(. )َيقهِ

ي
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امْء جَمِّدي َخالهَِق السَّ َسارهِعي لهِْلَمْجـدهِ واْلَعْلياْء  

ْر وَر امْلَُسطَّ ُل النُّ مهِ ـاَق َأْخرَضْ         حَيْ فَّ َواْرَفعي اخْلَ

ُ َأْكَبــْر دي اهللاَّ َردِّ

نـي َياَمــــْوطهِ

لـيـْك ـَ َعــاَش امْل ْشَت َفْخَر امْلُْسلهِمنْي    ني عهِ         َمْوطهِ

لهِْلَعـَلْم … َواْلَوَطْن






