
 66015750  / أحمد الفقً/ تدرٌب على كل فنون التعبٌر   

 

1 
 

      
 

 
 

 

 

غاِذ  سَّل ُه  ِذ   الَّل غاَم  اِذ غاِذ نًـغ     َم َم َم  الَم َم                   إ  اَّلرِذ   َم َم  الُّل غاِذ  َم َم

                           

 

 

 

                                   

 66015750/ أمحد الفقي  ت / األستاذ 
 

 

 

 

 



 66015750  / أحمد الفقً/ تدرٌب على كل فنون التعبٌر   

 

2 
 

 

  . التعبٌرممومو   المعايير التي يجب مراعاتها عند كتابة                       
 : من حٌث األفكار :   أوالً 
  صحة األفكار و ترابطها و بعدها عن التعقٌد و الخطؤ – 1       
 . مراعاة العمق وتجنب السطحٌة و القصور و اإلحاطة بجوانب الموضوع و مطالبه  بالقدر المناسب  – 2       
 . جدة األفكار و عالقتها بالموضوع – 3       
 . بروز شخصٌة الطالب و رأٌه فً الموضوع و ظهور جانب الخبرة الشخصٌة – 4       

 : من حٌث األسلوب : ثانٌاً 
 . اختٌار األلفاظ المناسبة للموضوع – 1      
 . الترابط بٌن الجمل و الفقرات حسب تسلسل األفكار – 2      
  التمثٌل و االستشهاد المناسب بآٌات من القرآن الكرٌم و الحدٌث النبوي الشرٌؾ– 3      

 .            و األمثال و األقوال المؤثورة  التً تحمل العبرة و العظة بحسب طبٌعة الموقؾ 
 . التنوٌع فً األسلوب إذا دعت الحاجة إلى التنوٌع وفاء بمطلب المعنى – 4      

 :اللغة  : ثالثاً 
 . الخط الواضح – 1     
 . مراعاة عالمات الترقٌم و استخدامها فً موضعها الصحٌح – 2     
 . مراعاة القواعد النحوٌة و اللؽة السلٌمة و اإلمالء الصحٌح – 3     

 : النظافة و الترتٌب : رابعاً 
 . عدم الشطب و صٌاؼة الفكر فً الذهن أوالً و بعد ذلك كتابتها – 1    
 .  تقسٌم الموضوع إلى فقرات ، كل فقرة تحتوي على فكرة – 2    
 . االبتعاد عن التوقٌع فً نهاٌة الموضوع – 3    

 . ترك مسافة بمقدار كلمتٌن بعٌداً عن الهامش عند البدء فً الموضوع و لمرٍة واحدٍة – 4     
 .  كتابة العنوان المعطى كما هو – 5    
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   .التلخٌص التي يجب مراعاتها عند  ألسس  و االمعايير                                   

 : األسس الفنٌة للتلخٌص 

المحافظة على هدف الكاتب من الموضوع و االلتزام بالفكرة العامة  – 1
 .للموضوع 

 .  استٌفاء المحاور الرئٌسة للموضوع و عدم التكرار – 2
 . التخلص من أسلوب الكاتب – 3
 . وضوح المعنى و سالمة التركٌب و حسن الربط و مراعاة التسلسل – 4
 .استخدام التعبٌر الحقٌقً-   5
 . عدم إقحام الرأي الشخصً فً الموضوع – 6
 . مراعاة المساحة المطلوبة – 7

. 
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كتابة الخاطرة 

فيذػؽرٌةذأوذعارْضذتأؿؾيٌّذأوذؾؼطٌةذتصاُغذيفذعدٍدذؿنذاألدطرذتعبرياعنذاـػعالذاؾؽاتبذيفذحلظةذؿاذمباذقراهذؿنذ  :تعرٌف الخاطرة 

وذذؾكذؾقػرغذاؾؽاتبذؿنذخالؾهذذحـةذؿنذاالـػعاالتذجرَّاءذؿوؼٍفذؿعنيذوذُقَضؿِّـُهذأؿـقاٍتذؿػارؼاتذأوذتـاؼضاتذتؤديذإديذاؾدفشةذوذاؾتأؿلذ،

تؽونذخقاؾقةذيفذأغؾبذاألحوالذ،ذوفـاكذخواررذروؿاـدقةذوذأدبقةذوذفـاكذاخلواررذاحلزقـةذوذفـاكذخواررذتتجاوزذحدودذاؾذاتذؾتـاولذ

ذ.ذؼضاقاذتفمذاإلـدانذوذتشغلذتػؽريهذ

:   شروطها الفنٌة 
 .توجد بها فكرة ال تحتاج إلى األخذ و الرد و الجدل و البرهان  -1
و الخٌال والتصاوٌر والتشبٌهات المجازٌة تجعل .تعتمد الخاطرة على التصوٌر و الخٌال فً صورة مكثفة  -2

 .للخاطرة رونًقا ونكهة محببة ومستساؼة، فمثال نجعل القمر ٌبتسم والزهور تتكلم والنسٌم ٌتراقص وهكذا
 .ومن حٌث االلفاظ البد أن تكون واضحة و معبرة  -3
 . تعتمد الخاطرة فً أسلوبها على األسلوب اإلنشابً الذي ٌؽلب علٌه أسلوب االستفهام  -4
ا أكبر لكً تحوي :ـ العمق والهدؾ -5 ًٌ عندما تحوي الخاطرة هدًفا معًٌنا وتكون ذات معنى، ٌكون هذا داع

الخاطرة فً عمقها أحداًثا متسلسلة وروًحا حركٌة تحركها الحروؾ، وتجعل القارئ ٌنشد لقراءتها وٌعٌش 
 .أجواءها، وهذا ٌحقق أسلوب التشوٌق وجذب االنتباه المطلوب وجوده فً كل خاطرة

مثال نستخدم ضمٌر المتكلم عندما نرٌد البوح واالعتراؾ، كما نستخدم أسلوب ضمٌر :لؽة الكتابة السرد -6
 .فلكل سرد مزاٌا معٌنة. الؽابب عندما نرٌد أن نتحدث عن هموم ؼٌرنا ونشعر بؤحاسٌسهم

فعندما تحوي الخاطرة موقؾ معًٌنا، ٌجب على الكاتب أن ٌجعل فً ذهنه تحوٌل هذا الموقؾ : إحٌاء المواقؾ -7
 .عبر مرآة الحروؾ إلى مشهد ٌجعلنا نشاهده بؤعٌننا، وذلك باستخدام الوصؾ الدقٌق الموجز

 
 وراتح اٌرمش٠ش

 .و قد ٌتضمن التقرٌر توصٌات و مقترحاتو زٌارة أو رحلة أهو وصؾ لعمل أو حدث أو مشاهدات :  التقرٌر 

 .ذذادلؼدؿةذُتعرُِّفذمبوضوعذاؾتؼرقرذوذاهلدفذؿـهذ،وحدودهذ،وذاجلفةذادلوجَّهذإؾقفاذ–أذذ:عناصر التقرٌر 

ذ.ذوذُتِعَرُضذػقهذادلعؾوؿاتذوذاحلؼائقذوذاألحداثذ،وذقتضؿنذذؽرذاؾزؿانذوذادلؽانذإذاذؽانذـوعذاؾتؼرقرذقدتدعيذذؾكذ:ذذصؾبذاؾتؼرقرذ–بذ

ذ.ذتؾخصذأػؽارذاؾتؼرقرذ،أوذُتبنُيذؽاتبهذأوذتتضؿنذتوصقاتذهلاذعالؼةذمبوضوعذاؾتؼرقرذ:ذذاخلامتةذ–جذ

  :الشروط الفنٌة لكتابة التقرٌر 
 . إدراج  الزمان و المكان و األشخاص و الموضوع – 1
 . استخدام اللغة المباشرة الواضحة ،و تجنب استخدام الخٌال – 2
 . مراعاة التسلسل الزمنً لألحداث أو المشاهد – 3
 . ذكر المصطلحات و األرقام و اإلحصائٌات إن وجدت – 4
 . بٌان رأي كاتب و انطباعاته بإٌجاز – 4
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 وراتح اٌرؼ١ٍك 

اؾتعؾققذعؾىذبعضذؿاذـراهذ عادًةذقؽون. ذؿاذويفذأؽثرذاألحقانذقؽونذؿعارضًاءباؾرأيذادلعٓبرذعنذحدثذأوذذيفوذاؾتعؾققذ : تعرٌؾ التعلٌق

اؾتعؾققذذحيتاجذاديذوذ دقادقة-ذرقاضقةذ-ذأدبقةذ-ذفـاكذتعؾقؼاتذػـٓقةذو. يفذاحلقاةذاؾقوؿقةذأوذؿاذـراهذيفذاؾصحفذؿنذأخبارذأوذاحداث

 . ػفوذؽاؾـؼدذمتاؿًا.ذاؾرتؽقزذواؾعـاقةذيفذاؾطرحذ

:  جوانب التعلٌق 
الكتابة  فمن ؼٌر المعقول. كتابة التعلٌق البد أن ٌسبقها إلمام تام بما نرٌد أن نعلّق علٌه : التوضٌح و التفسٌر  – 1

الموضوع بعناٌة تامة وجمع النقاط  لذلك البد من قراءة. ال ندري ما هو وما هً نقاط الطرح فٌه  عن موضوع
 التعلٌق ٌكون محدد فً نقد و  بدأنا فً تحدٌد الخطوط األولى لكتابة التعلٌق وبذلك نكون قد. المراد التعلٌق علٌها

ولوال . والموضوع هو المسبب لهذا التعلٌق  أي أن التعلٌق سبب.. سابق له  ومتعلق بموضوع. موضوع ما 
 .. الموضوع لما جاء التعلٌق

. و ذلك ٌكون بالتعلٌل المناسب للتعلٌق على ما ورد من ردود و أفكار : التعلٌل  – 2
.  و ذلك لكً ٌكون التعلٌق جادا و مستندا إلى األدلة الواقعٌة التً تإٌده : االستدالل  – 3
استٌفاء جمٌع الفكرالمعروضة و التعمق فً عرض التعلٌق و االحاطة بكل جوانب الموضوع المعروض  – 4

. للتعلٌق 
. ترتٌب الفكر و تسلسلها  – 5
. انتفاء التكرار  – 6
.  جمال األسلوب و الصحة اللؽوٌة هجاء و نحوا و بنٌة  – 7
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 كتابة القصة

 عناصر القصة 
الموضوع  (1
الفكرة   (2
الحدث   (3
الحبكة  (4
البٌبتان الزمانٌة والمكانٌة  (5
الشخصٌات   (6
األسلوب واللؽة  (7
الصراع   (8
 العقدة والحل(9
 
  الموضوع-1

 ٌختار القاص موضوعه من
تجاربه متناوال النفس البشرٌة وسلوكها وأهوابها  - أ

تجارب اآلخرٌن متناوال المجتمع بالنقد والتحلٌل  - ب
ثقافته متناوال موضوعات فكرٌة وفلسفٌة - ج  
متناوال نضال الشعوب واألحداث الوطنٌة والسٌاسٌة : من التارٌخ - د 

من الوثابق - هـ 
 (فكرة القصة) الفكرة  (2)

وعلى القاص أن ٌتجنب .هً وجهة نظر القاص فً الحٌاة ومشكالتها التً ٌستخلصها القارئ فً نهاٌة القصة 
 الطرح المباشر؛ لبال ٌسقط فً هاوٌة الوعظ واإلرشاد 

 الحدث (3)
هو مجموعة األعمال التً ٌقوم بها أبطال القصة وٌعانونها ، وتكون فً الحٌاة مضطربة ثم ٌرتبها القاص فً 

قصته بنظام منسق لتؽدو قرٌبة من الواقع  
 :تصمٌمات عرض الحوادث 

: تتم تصمٌمات عرض الحوادث بواحدة من الطرق الثالثة اآلتٌة
النوع التقلٌدي وفٌه ترتب األحداث من البداٌة ثم تتطور ضمن ترتٌب زمنً سببً - 1
الطرٌقة التً تنطلق من النهاٌة ثم تعود بالقارئ إلى البداٌة والظروؾ والمالبسات التً أدت إلى النهاٌة  -2
 الطرٌقة التً ٌبدأ الكاتب الحوادث من منتصفها ثم ٌرد كل حادثة إلى األسباب التً أدت إلٌها- 3
 الحبكة(4

والحبكة تؤتً على نوعٌن هما .هً فن ترتٌب الحوادث وسردها وتطوٌرها
الحبكة المحكمة وتقوم على حوادث مترابطة متالحمة تتشابك حتى تبلػ الذروة ثم تنحدر نحو الحل  ؛1
 الحبكة المفككة وهنا ٌورد القاص أحداثا متعددة ؼٌر مترابطة برابط السببٌة ، وإنما هً حوادث ومواقؾ 2

وشخصٌات ال ٌجمع بٌنها سوى أنها تجري فً زمان أو مكان واحد 
 البٌبتان الزمانٌة والمكانٌة (5 )

هً الطبٌعة الجؽرافٌة التً تجري فٌها األحداث ، والمجتمع والمحٌط وما فٌه من ظروؾ وأحداث :البٌبة المكانٌة 
تإثر فً الشخصٌات  

هً المرحلة التارٌخٌة التً تصورها األحداث  :البٌبة الزمانٌة 
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 الشخصٌات(6
تلعب األدوار ذات األهمٌة الكبرى فً القصة : شخصٌات ربٌسٌة 1
  شخصٌات ثانوٌة دورها مقتصر على مساعدة الشخصٌات الربٌسة أو ربط األحداث2

 أنواع الشخصٌات بحسب الثبات والظهور
تتطور مع األحداث  : شخصٌات نامٌة 1
ال ٌحدث فً تكوٌنها أي تؽٌٌر ، وتبقى تصرفاتها ذات طابع واحد ال ٌتؽٌر  : شخصٌات ثابتة 2

: الطرق التً ٌعرض بها القاص شخصٌاته
وفٌها ٌرسم القاص شخصٌته وعواطفها وٌعقب على تصرفاتها : الطرٌقة التحلٌلٌة 1
وفٌها ٌنّحً القاص ذاته ، وٌترك الشخصٌة تعبر عن طبٌعتها من خالل تصرفاتها  :  الطرٌقة التمثٌلٌة 2
 األسلوب واللؽة (7

 :وهو نقل األحداث من صورتها المتخٌلة إلى صورة لؽوٌة وله ثالث طرق : السرد 
وفٌها ٌجعل الكاتب من نفسه إحدى : طرٌقة السرد الذاتً - 2وٌكون الكاتب فٌها مإرخا : الطرٌقة المباشرة -1

وفٌها ٌسرد الكاتب الحوادث بواسطة : طرٌقة الوثابق - 3شخصٌات القصة ، وٌسرد الحوادث بضمٌر المتكلم 
 الرسابل أو المذكرات وهً الوسٌلة التً ٌرسم بها الكاتب جوانب البٌبة والشخصٌات 

فً : داخلً  (2بٌن الشخصٌات : خارجً  (1 هو التصادم بٌن إرادتٌن بشرٌتٌن نوعا الصراعالصراع( 8)
 الشخصٌة نفسها 

 العقدة والحل (9)
تؤزم األحداث وتشابكها قبٌل الوصول إلى الحل هل من الضروري أن ٌكون لكل عقدة حل؟ لٌس من الضروري 

 ذلك ، فٌمكن أن تكون نهاٌة القصة مفتوحة، تستدعً القارئ أن ٌضع النهاٌة بنفسه وبخٌاله
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 كتابة الرسالة
 

 البسملة 

  

 

 

 ..، و بعد ...............التحٌة المناسبة  

 

 

 المقدمة و تشمل المشاعر و األحاسٌس

 صلب الموضوع

 الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تارٌخ كتابة الرسالة 

 مكان كتابة الرسالة 

 اسم المرسل إلٌه 

 

 التوقٌع 

 اسم الراسل 
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 عالمات الترقٌم

 : اقرأ الفقرة اآلتٌة ، ثم ضع عالمات الترقٌم المناسبة فً مكانها المناسب 

و لذلك فقد أخذ لنا ،و يكره الضجيج ، إن والدي يحب اليدوء :قال صديق لصديقو  ) 

و ،و الفل ، تحيط بو حديقة رائعة تتعدد أزىارىا البنفسج ،بيتًا يقع في أطراف المدينة

 .و الورد، ننزل كل صباح نمعب أنا و إخوتي سعداء فرحين ،الياسمين 
 بكل : فرد قائئً ؟ ىل يمكن أن أزورك ! ما أسعدك بيذه الحديقة:قال الصديق لصديقو

و يكرم الضيف ، يسعد بسعادة اآلخرين ،إن أبي كما يعرفو الجميع طيب القمب ؛سرور

 (.و يحب الناس ،
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 االستخدام الصحيح لعالمات الرتقيم

 توضع فً نهاٌة الجملة التامة المعنى إذا انتهى الحدٌث عندها كما توضع      : (  .  )النقطة    – 1
 .                              فً نهاٌة الفقرة أو المقطع 

 .  و تستعمالن فً التوضٌح و ذلك لتمٌٌز ما بعدها بما قبلها ( : )النقطتان الرأسٌتان  – 2
 : .......قال محمد : تستعمالن بعد فعل القول ، مثل - أ:                                    مثال 

 : ..... بٌن الشًء و أقسامه و أنواعه ، أٌام الدهر ثالثٌة –                                            ب 
 : ........ قبل األمثلة التً توضح القاعدة ، مثل –                                           ج 
  : ... ...سنة اثنا عشر شهراً ال:  للتعداد ، مثل –                                           د 

 :  تستعمل لتمٌٌز الكالم بعضه عن بعض و تستعمل بٌن الجمل مثال( ، )الفاصلة  – 3
 .ٌا طالب العلم ، اجتهد :  بعد لفظ المنادى ، مثل –                              أ 
  بٌن الجملتٌن المرتبطٌن فً المعنى و اإلعراب ،–                             ب 

 .خٌر األعمال أدومها ، و إن قل :                                     مثل 
 : بٌن الشرط و الجزاء ، و بٌن القسم و الجواب، مثل –                             ج 

 .                                  َمْن َحُسَنْت ِخصاله ، طاب ِوصاله ، و من ساءت أخالقه طاب فراقه 
 قد أفلح التاجر الصادق ، و العامل :  بٌن المفردات المعطوفة مثل –د  

 ............                                الُمتقِن لعمله ، و التلمٌذ الُمتَّبع نصابح والدٌه و أساتذته ، 
 :  تستعمل بٌن جملتٌن إحداهما سبب لألخرى مثل ( ؛ )الفاصلة المنقوطة  – 4

 .سافرُت ؛ ألداء فرٌضة الحج                                     -  
 .إٌاك و الحسد ؛ فإنه ٌفسد الدٌن ، و ٌضعؾ الٌقٌن                                     - 

  تكون فتحتها باتجاه الكالم المكتوب و توضع فً نهاٌة الكالم المستفهم (  ؟)عالمة االستفهام  – 5
 إلى أٌن أنت ذاهب ؟ : مثل .                                    بها عن شًء 

ٌَُعبَّـر بها عن فرح أو حزن أو دهشة أو تعجب أو (  ! )عالمة التعجب  – 6   توضع فً آخر جملة 
!  ماذا فعلت بنفسً ؟ !  وٌلً!ما أجمل السماء :                                 استؽاثة  أو تؤسؾ ، مثل 

   توضع فً أول السطر فً حال المحاورة بٌن اثنٌن إذا استؽنً عن تكرار  ( - )الشرطة  – 7
 .                         اسمٌهما 

                        و توضع بٌن العدد و المعدود إذا وقعا عنوانا فً أول السطر ، مثل 
                       1 –  
                       2 –  

  توضعان لتفصال جملة أو كلمة معترضة ، فٌتصل ما قبلها بما بعدها ،     ( -      - )الشرطتان  – 8
 .  السالمة – هداك هللا –فً التؤنً :                                   مثل 

ـا من كالم ( "     " )المزدوجان أو عالمة التنصٌص  – 9 ًٌّ ٌُستعمالن لنقل جملة بنصها حرف     
 اآلٌات           :                                                           الؽٌر،وخصوصا النصوص الدٌنٌة  مثل 

 .                                                            القرآنٌة و األحادٌث النبوٌة الشرٌفة 
 .                                    هً تدل على أن شٌباً ما قد حذؾ و لم ٌكتمل ( ... ):  النقط المتتابعة ، عالمة الحذف – 10
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 مناذج من موضوعات التعبري  
 ."       ٌقبل الربٌع فتتفتح األزهار ،و تؽرد الطٌور ، و تلبس الطبٌعة الحلل البدٌعة ، و ٌخرج الناس إلى الحدابق ،لمشاركة الطبٌعة فً فرحتها و ابتهاجها " 

  . اكتب موضوعاً تصؾ فٌه هذا الفصل مبٌنا أبرز مالمحه           
 : األفكار و  العناصر 

 . الربٌع و اعتدال الجو – 1
 . نمو األزهار و األشجار – 2
 .  تفتح الزهور بؤشكالها البدٌعة – 3
 . انتشار الروابح الطٌبة – 4
 . تؽرٌد الطٌور – 5
 .  تمتع اإلنسان ببدٌع ما خلق هللا – 6

 الموضوع 

ذأتاكذاؾربقعذاؾطَّؾقذخيتالذضاحؽًاذذذذذذذذذذذذؿنذاحلدنذحتىذؽادذأنذقتؽؾؿاذ

حؼًاذأـتذاؾربقعذػصلذاجلؿالذاؾرائعذ،ذتبعثذاحلقاةذيفذؽلذذيءذ،ذوذتـشرذاؾبفجةذيفذؽلذؿؽاٍنذ،ذػاجلوذ

ؿعتدْلذ،ذوذاؾشؿُسذدارعٌةذذ،ذوذاألرضذُؿزداـٌةذببدقعذؿاذخؾقذاهللذ،وذاؾطقورذؿغردٌةذ،ذوذاؾدؿاُءذصاػقٌةذ،ذوذ

األزفارذؿتؿاقؾٌةذ،تديبذاؾعقونذبأؾواـفاذاؾرائعةذ،وذتـادؼفاذادلعجزذ،وذروائحفاذاؾعطرقةذ،ذرؾعذاؾربقعذػدـِتذ

ذ.ذاؾدحبذتعاـقذاألرضذ،ذوذدبِتذاحلقاةذيفذاؾـػوسذ،ذأتىذاؾربقعذػؽشفذاحلجابذعنذحمادنذاؾطبقعةذ

فذهذضػافذاألـفارذخضراءذ،ذوذادلاءذقشدوذيفذاؾروابيذوذاحلؼولذوذاجلداولذقعزفذأذيلذاألحلانذوذأعذبفاذػرحًاذ

.ذؿبتفجًاذبعذوبةذؿائهذوذاألذجارذؿغتبطًةذػرحًةذبثوبفاذاجلدقدذوذأزفارفاذتؾؿعذؽاؾًؾئذحتتذأذعةذاؾشؿسذ

ذ.ذتػتحتذاألزفارذػتعطرذاجلوذبشذاذأرجيفاذ،ذوذؾقدتـشقذاإلـدانذأزؽىذاؾروائحذاؾعطرةذ

وذفافيذاألرقارذمترحذتغردذترددذأذيلذاألحلانذ،ذترػرفذبأجـحتفاذؿدرورًةذدعقدًةذ،ذاؾعصاػريذتؼػزذ،ذتتشابكذ

،ذتطريذ،ذتداعبذبعضفاذبعّضاذ،ذتـتؼلذؿرحًةذبنيذاألغصانذاؾغضةذ،ذوذتؼفذاؾبالبلذعؾىذاألػـانذاؾزافرةذتغردذ

ذ.ذتصدحذتشدوذبأعذبذاألحلانذ

وذيفذاؾربقعذتبتفجذاؾـػوسذ،ذومتتؾئذاؾؼؾوبذؼوةذوذـشاًراذ،ذقـطؾقذاإلـدانذؾقدتؿتعذجبؿالذاؾربقعذاآلخاذذ؛ذ

ػتخػقذاؾؼؾوبذجلؿاؾهذ،ذوذقدريذادلرءذيفذدروبذاحلؼولذؿتـزّفاذػقشعرذأـهذقطريذؿعذاألـدامذادلعطرةذ،ذقفتزذ،ذوذ

قتؿاقلذؿعذاألغصانذ،ذقعؿقذاؾتػؽريذيفذبدقعذصـعذاهللذ،ذؾقؿألذاألميانذؼؾبهذ،ذوذراحذقعؿلذجبٍدذوذاجتفاٍدذ،ذوذ

وأعظمذؿـكذؿنذ!ذعزميٍةذصادؼٍةذبعدذأنذادتؿدذؿنذذيالذاؾربقعذذيالذاؾـػسذوذاؾروحذ،ذػؿاذأعظؿكذأقفاذاؾربقعذ

 ذذ.أبدعذػقكذؽلذفذاذاجلؿالذ

 
 

ذ
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حول أهمٌة العلم و أثره اكتب أربع فقرات  (ٌرفع العلم أقواماً فٌجعلهم فً الخٌر قادًة نقتفً آثارهم ، و نهتدي بنور علمهم )
 . مراعٌاً األسس الفنٌة لبناء الفقرة 

 .  أثر العلم فً شتى المجاالت – 2.             قٌمة العلم  - 1:  عناصر الموضوع 
 .  أثر العلماء و واجبنا نحوهم – 4 .  العلم الهادف –  3                      

ذ:ادلوضوعذ

إنذرداؾةذاؾعؾمذارتؼاٌءذوذتؼدٌمذحضاريٌّذوذرخاٌءذبشريٌّذ،ذػباؾعؾمذتصلذاؾشعوُبذإىلذؿاذترقدذؿنذخرٍيذوذدعادٍةذوذفـاءٍةذ،وذتعقُشذذذذذذذذ

حقاةذاؾشرفذوذاؾرػعةذوذاؾعزذ،ذوذؼدذػضلذاهللذدبحاـهذوذتعاىلذاإلـدانذباؾعؼلذوذاؾبقانذ،وذبػضلذاؾعؾمذمتؽنذاإلـدانذؿنذاؾدقطرةذعؾىذ

قرػعذاهللذاؾذقنذذ):ذ،ذوذؾؼدذػضلذاؾؼرآنذاؾؽرقمذأصحابذاؾعؾمذادلؤؿـنيذدرجاٍتذػؼدذؼالذتعاىلذؼوىذاؾطبقعةذوذجعؾهذقرتبطذبأخقهذاإلـدانذ

ذذ11اجملادؾةذذ(آؿـواذؿـؽمذوذاؾذقنذأوتواذاؾعؾمذدرجاٍت

ذاؾعؾمذروٌحذؿنذاؾرمحنذؿؼتبٌسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوذـورهذؿنذضقاءذاهللذؿؽتدُب:ذوذؼالذاؾشاعرذ

ذذذذذذذوذباؾعؾمذادتغلذاإلـدانذؽلذؿاذيفذاؾؽونذ،ذوذدخرذاؾؽونذخلدؿتهذوذراحتهذ،ذوذؾؾعؾمذأثٌرذؽبرٌيذيفذادلأؽلذوذادلؾبسذوذؽلذودائلذ

اؾرتػقةذوذاؾراحةذذ،وذأصبحذؾؾعؾمذدوٌرذعظقٌمذيفذاجملالذاؾطيبذيفذاؾوصولذإىلذتشخقصذاؾعدقدذؿنذاألؿراضذ،وذاؾؼضاءذعؾىذاجلراثقمذوذ

ادتخداؿاتذاألذعةذوذغريفاذيفذاؾعالجذ،وذؽذؾكذيفذجمالذاالتصاالتذوذادلواصالتذ،وذاؾعؾمذقؤديذأجلذاخلدؿاتذيفذؿقداـيذاؾصـاعةذ،وذ

ذ.ذاؾزراعةذ،وذغريذذؾكذمماذحيؼقذؾؾبشرقةذاالزدفارذوذاؾرخاءذوذاؾدعادةذ

ذوذقشرتطذيفذفذاذاؾعؾمذأنذقؽونذفادػًاذؾؾخريذ،ذوذاؾعؾمذاهلادفذفوذاؾذيذقدعىذخلريذاؾبشرقةذ،وذدعادةذاإلـداـقةذوذقـأىذعنذابتؽارذ

ذ.ادلدؿراتذوذادلؾوثاتذ،وذوذقتمذذؾكذإذاذدقطرذاجلاـبذاألخالؼيذ،وذتغؾبتذاؾؼقمذاإلـداـقةذيفذاإلـدانذ

:ذذػؼدذؼالذصؾىذاهللذعؾقهذوذدؾمذيفذذؾكوؾؾعؾؿاءذؿـزؾٌةذعظقؿٌةذوذؿؽاـةذرػقعٌةذيفذاإلدالمذػـحنذـرىذأنذردولذاهللذػضلذاؾعاملذعؾىذاؾعابد

وذذؾكذألنذاؾعؾمذفوذإؿامذاؾعؿل،وذألنذاؾعؿلذعبادٌةذتابعٌةذؾهذ،وذألنذاؾعاملذقـػعذبعؾؿهذذذ(ػضلذاؾعاملذعؾىذاؾعابدذؽػضؾيذعؾىذأدـاؽمذذ)

مجقعذادلوجوداتذوذمجقعذادلخؾوؼاتذوذؾذاذقدعوذوذقدتغػرذؾهذؽلذؿنذادلالئؽةذوذأفلذاؾدؿواتذوذأفلذاألرضذحتىذاؾـؿؾةذوذحتىذاحلوتذ

بلذقدتغػرذؾهذؽلذررٍبذوذقابٍسذ،وذألنذاؾعؾؿاءذؼدؿواذاخلريذؾؽلذادلوجوداتذبعؾؿفمذردذأنذعؾؿفمذجيعؾفمذيفذاخلريذؼادًةذـؼتػيذ

ذ.ذآثارفمذوذمنشيذوذـفتديذبـورذعؾؿفمذوذـؼدمذهلمذاؾشؽرذوذاؾعرػانذ

ذ.اؾعؾمذقرػعذبقوتًاذالذعؿاَدذهلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوذاجلفلذقفدمذبقوتذاؾعزذوذاؾؽرمذ:ذؼالذاؾشاعرذ

 ذ
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(   والنوادي تقوى األجسام ، والمساجد تحسن األخالق ، المدارس تصنع العقول.) 

: األفكــــار*    
 . أهمٌة المساجد واألخالق  (2.         أهمٌة المدارس والعلم  (1
 . دعوة الدٌن لكل ما سبق  (4.       أهمٌة النوادي الرٌاضٌة  (3
 .                 الخاتمة  (5

 
 اٌّٛمــــــٛع                                                                          

 
 

 إن اإلنسان العظٌم ٌتمتع بإرادة قوٌة وعقل ذكى وأخالق كرٌمة وجسد قوى كل هذه الصفات ٌحتاجها اإلنسان حتى 
 ٌتفوق وٌكون حقا من جٌل النصر المنشود جٌل النهضة والتقدم لبلده وأمته فكٌؾ نؤتً بهذه األمور العظٌمة ؟ 

ٌتعلم الطالب من معلمٌهم معانً الخٌر والحق ، طالبا وطالبات ، فً المدرسة نتربى جمٌعا معلمٌن ومعلمات  : أوال
ٌرفع : " وها نحن نسمع القرآن ٌصرح قابال ، والعدل والجمال حتى ٌعلو شؤنهم وسط الناس وٌحققوا ما ٌرٌدون 

طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة  )ونسمع قول الرسول ، " هللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات 
والمدرسة عزٌزي الطالب هً بٌتك الثانً الذي ترى فٌه أصدقاءك وتمارس فٌه األنشطة المختلفة من صالة ،  (

 .ورٌاضة وحافة وإذاعة فٌنبؽً الحفاظ علٌها واالنتماء لها 
 مهما تقلب دهره أن ٌسبقا ***   عار على ابن النٌل سباق الورى   :       وقال حافظ 

 لم ٌبق بابا للسعــادة مؽلقا ***                         فتعلمــــوا فالعلم مفتاح العــــال   
فالمسلم المقٌم للصالة متصل باهلل تعالى ،      فالمسجد هو بٌت هللا والمحافظ على الصالة هو من أهل الجنة إن شاء هللا 

وال ٌهمل فً مذاكرته وال ٌسا إلى أحد ألنه تربى فً بٌت هللا  (أقربابه  )فنجده ال ٌعصى والدٌه وال ٌقطع أرحامه 
: 

 فً مساجدنــــا الفســــــاح ***     ال ٌصنع الرجال إال     
 فً ظل األحادٌث الصحاح ***     فً روضة القــرآن     

وعلى جٌل النصر والنهضة أن ٌهتم بالمساجد فهً بٌوت هللا فً األرض تعلمنا الصالة واألخالق الكرٌمة حتى  : ثانٌا
: " قال تعالى ، نكون أعضاء فً مجتمع متحاب ٌسوده الحب والخٌر والسالم وٌبعد عنه الحقد والكراهٌة والحسد 

إنما بعثت ألتمم مكارم  ): وحثنا رسول هللا على الصالة وعلى األخالق الكرٌمة فقال ، " إنما المإمنون أخوة 
 .فالعلم وحده ال ٌكفى دون إٌمان وخلق وحسن عالقة باهلل عز وجل ،  (األخالق 

 ما لم ٌتوج ربه بخالق ***   ال تحسبن العلم ٌنفع وحده   :       قال حافظ إبراهٌم 
وعلى جٌل المستقبل أن ٌهتم بالرٌاضة ألنها تقوى الجسد وتعٌن على المذاكرة والعمل وهى موهبة الكثٌرٌن  : ثالثا

 (فالعقل  السلٌم فى الجسم السلٌم  )، ولكن ال تشؽلنا عن المذاكرة والدراسة ، فالبد من ممارسة الموهبة والهواٌة 
 .وأمرنا هللا بإعداد القوة والجسد واالهتمام به بممارسة الرٌاضة 

 " . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم : "     قال تعالى 
ووصانا أمٌر المإمنٌن عمر ،  (المإمن القوى خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌؾ  ) : (ص)    وقال رسول هللا 

وٌعلم الجمٌع أن ،  (علموا أوالدكم السباحة والرماٌة وركوب  الخٌل  ): بن الخطاب بممارسة الرٌاضة فقال 
الرٌاضة هً جزٌرة السالم العظمى فً المجتمع فٌلتقً الرٌاضٌون ال فرق بٌنهم فً اللون أو الجنس ٌحٌى بعضهم 

 .بعضا قبل المباراة مما ٌدل على األخوة والمساواة 
وحققنا المجد والعزة لوطننا ،     وبذلك كله أٌها األحباب نكون قد ساهمنا فً خلق جٌل متكامل عقلٌا وخلقٌا وجسمانٌا 

إنا ال نضٌع أجر من " ،        " وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم : " وأخٌرا قال تعالى ، وأمتنا وبالتالً نفوسنا 
 .صدق هللا العظٌم " أحسن عمال 
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 موضوع عن الوحدة العربٌة 
 تمر األمة العربٌة واإلسالمٌة بمرحلة من أخطر المراحل وهى مرحلة تقرٌر المصٌر والبد أن تتوحد كلمتها 

 .وإرادتها فً وجه العدو وإال سٌحدث ما ال ٌحمد عقباه 

: األفكــــار*    
 . الدٌن حث على الوحدة  (2.               معنى الوحدة وأهمٌتها  (1
 .   العرب قوتهم حٌن ٌتحدوا  (4.        الصعوبات فى طرٌق الوحدة (3
 .                       ثروات العرب  (6.            السوق العربٌة المشتركة  (5
 . الخاتمة  (8.                ثمار الوحدة ونتابجها  (7

 
اٌّٛمــــــٛع 

 
 

 ولما ال ؟  ألم ٌعلموا قول !! آه لو توحد العرب ،  ما أجمل أن ٌتحد العرب ولما ال ؟ ألم ٌعلموا أن ٌد هللا مع الجماعة
فالوحدة أمل الشعوب العربٌة واإلسالمٌة منذ القدٌم وهى اآلن ،  (واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا  ): هللا 

 ): قال تعالى ، فهً الوسٌلة الوحٌدة اآلن للنصر على األعداء وتحقٌق األهداؾ ، فرٌضة شرعٌة وضرورة بشرٌة 
ومن الطبٌعً أن ٌكون هناك صعوبات أمام هذه الوحدة بسبب االستعمار ،  (وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رٌحكم 

 .الذي قسم الدول العربٌة ووضع فٌها بذور الفرقة والخالؾ واعتزاز كل دولة بنفسها ونسٌان حقوق الدول األخرى 
ولٌس معنى الوحدة العربٌة اإلسالمٌة أن ٌصبح ،     والبد من بذل الكثٌر من الجهود من أجل تحقٌق هذه الوحدة 

، ولكن ٌكون هناك آراء واحدة ومواقؾ واحدة ، الوطن العربً كله دولة واحد برباسة واحدة فهذا لٌس ضروري 
... وحدة فً الناحٌة السٌاسٌة والعلمٌة ، وحدة فً االقتصاد بخلق السوق العربٌة المشتركة وتجنب اتفاقٌة الجات 

 . الخ 
    والبد من تفعٌل دور الجامعة العربٌة على األقل فً مساعدة الدول المحتلة والمؽتصب أراضٌها مثل فلسطٌن 

فالوحدة والتعاون بٌن "     وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان : " فقال تعالى ، والعراق 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل : " الشعوب العربٌة من أهم مقومات النصر على العدو قال تعالى 

 : (ص)قال رسول هللا ، فاألمة العربٌة جسد واحد ال ٌصح أن ٌنزع منه عضو "       ترهبون به عدو هللا وعدوكم 
،  (مثل المإمنٌن فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى  )

 .ال تستذل لها الصدر دون العالمٌن أو القبر ، ال تهزم ، فهذه هً مكانة األمة العربٌة منذ القدٌم أمه عرٌقة ال تؽلب 
  : (محمود حسن إسماعٌل  )    قال 

 وانشري شمسك فً كل سماء***   ٌا سماء الشرق طوفً بالضٌاء   
 بهدى الحق ونـــــــور األنبٌاء***   ذكرٌه واذكري أٌامـــــــه   

 وهو ٌهدى بخطــــاه الحابرٌنا***   كانت الدنٌــــــــا ظالمـا حـوله   
    ونعود مرة أخرى إلى السوق العربٌة المشتركة وقد أصبح السعً فً إتمامها أمرا واجبا ومعلوما من الواقع 

وتعالوا بنا أٌها السادة ننظر نظرات سرٌعة إلى العالم المتقدم من حولنا كٌؾ ٌتحد وٌتجمع رؼم ما بٌنه ، بالضرورة 
 .من فوارق واختالفات 

 )    فً أوربا تجمع أكثر من خمس عشرة دولة تحت مسمى السوق األوربٌة المشتركة وصدرت لها عملة موحدة هً 
 .رؼم أن فكرة السوق العربٌة المشتركة أقدم منها بكثٌر  (الٌورو 

 )وتكتل اقتصادي آخر لدول جنوب شرق أفرٌقٌا  (آسٌان  )    وفى جنوب شرق آسٌا تكتل اقتصادي آخر ٌسمى 
ولما ال نتجمع والوطن العربً ٌضم اثنتٌن ، فلماذا ال نتحد ، فً أمرٌكا الجنوبٌة ( مٌر ) وسوق  (الكومب 

ونملك ما ال ٌملكه ، وعشرٌن دولة تقع فً موقع فرٌد من المحٌط إلى الخلٌج مما ٌعطٌه المكانة التجارٌة والحربٌة 
فكل عربً ومسلم فً هذه البالد ٌحلم بتلك ، ؼٌرنا من المساحات الزراعٌة والمواد الخام والبترول والؽاز الطبٌعً 

 ! الوحدة فمتى ٌتحول الحلم إلى حقٌقة ؟
 ولكن تإخذ الدنٌا ؼالبـــا***   وما نٌـــل المطالب بالتمنً   

 إذا اإلقدام كان لهم ركاب    ***   وما استعصى على قوم منال   
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 ِٛمٛع ػٓ اٌؾثاب ٚ اٌؼًّ
 أساس النهضة وله دور عظٌم فً اإلنتاج والتقدم :  الشباب. 

: األفكــــار*    
 . اهتمام الدٌن بالشباب  (2.                        أهمٌة الشباب لكل أمة  (1
 . دورنا فً االهتمام بالشباب  (4      .                نماذج من الشباب الناجح  (3
 .                  الخاتمة  (6.        دور الشباب فً زٌادة اإلنتاج والتقدم  (5

 
اٌّٛمــــــٛع 

 

 
 وجٌشه المجاهد ، وقلب الوطن النابض وساعده القوى ، وعصب األمة وروحها ،  الشباب هم أساس النهضة والتقدم

 تنظر إلى من ؟              ال شك أنك تنظر إلى ىفإذا أردت أن تعرؾ تقدم الوطن أو تؤخره فٌا تر، وسٌفه المهند 
طالب أو طالبة ، مهندس أو مهندسة ، طبٌب أو طبٌبة ، نعم إلى الشباب تنظر إلى الشباب معلم أو معلمة ، الشباب 

ومن ٌحمى الحمى ! فمن ٌقدم الوطن إال الشباب ؟ ، انظر إلٌهم فً أخالقهم وعلمهم ومالبسهم وكالمهم ، إلخ . . . 
! ومن ٌحرر المقدسات إال الشباب ؟ ! ومن ٌبر والدٌه إال الشباب ؟ ! ومن ٌنصر األمة إال الشباب ؟ ! إال الشباب ؟ 

استوصوا بالشباب  ): ومن أجل ذلك وصانا الرسول بالشباب فقال ، بارك هللا لنا فً شبابنا وفتٌاتنا جمٌعاً . . . 
فما أجمل أن ٌهتم طالبنا وطالباتنا بالعلم واإلٌمان واألخالق والصالة ،  (خٌراً فقد نصرنً الشباب وخذلنً الشٌوخ 

وهإالء ، والرجولة والكرامة وبر الوالدٌن وصلة األرحام وقضاٌا الوطن المهمة وشبون األمة وتحرٌر المقدسات 
الشباب تهتم بهم الدولة وتجعلهم فً أماكن مرموقة وتجعلهم قادة وتضعهم فً مكانة عالٌة وتؽدق علٌهم الجوابز 

فعلى شباب وطنً أن ٌهتم بالعمل ،  (إنهم فتٌة آمنوا بربهم وزدناهم هدى  ): واألوسمة وهإالء قال هللا فٌهم 
فما أجمل أن نؤكل من عمل أٌدٌنا وما ، والمذاكرة إن كان طالباً وأن ٌهتم باإلنتاج والعمل إن كان خرٌجاً وموظفاً 

 ،  (صنع فً بلدي  )أجمل أن نحافظ على شعار 
فٌا أحفاد عمرو وخالد وصالح الدٌن كونوا رجاالً عظاماً نافعٌن واذكروا قصص الوطنٌن أمثال مصطفى كامل 

 .وعرابً وفرٌد أو كونوا علماء ناجحٌن أمثال زوٌل وٌعقوب ونجٌب فإن ذلك طرٌق المفلحٌن 
 : دعونً أهمس فً أذنكم بمقولة قالها علٌنا الؽرب قدٌما 

،  (وٌفعلون ما ال ٌعقلون ، وٌقولون ما ال ٌفعلون ، وٌلبسون ما ال ٌنتجون ، إن العرب ٌؤكلون ما ال ٌزرعون  )
ولنسمع إلى الطبٌب ، وقد بدأت هذه المقولة تتؽٌر اآلن فشاركوا جادٌٌن فً هذا التؽٌٌر وال تقفوا سلبٌٌن أعزكم هللا 

 : ٌنادى علٌنا جمٌعا فٌقول  (إبراهٌم ناجى  )
 تعالوا نقل للصعب أهال فإننـا       شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا 
 تعالوا فقد حانت أمور عظٌمة       فال كــان منا ؼافـــــل ٌصم العصرا 

إن العمل أساس الحٌاة وروحها وهو الذي ٌعطى صاحبه المكانة بٌن الناس وٌكسبه الحب واالحترام ما دام العمل 
،  (ال ٌعمل سقط من عٌنً : إنً أرى الرجل فٌعجبنً فإذا قٌل  )قال أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ، شرٌفا 

  .(هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزقه  )وصدق هللا العظٌم 
 ... أحبابً الشباب 

كونوا قوة ألمتكم ووطنكم بالعلم واإلٌمان واتخذوا القدوة الحسنة من نبٌكم وأصحابه وإٌاكم وانتظار الحق قبل أداء 
وال تظنوا أن التفوق والمجد والعمل ٌدق على باب أحد وٌذهب إلٌه فالبد لكم من السعً له والنشاط فً ، الواجب 

 .تحصٌله وهللا معكم ولن ٌبخسكم أعمالكم 
 لن تبلؽن المجد حتى تلعق الصبرا***     ال تحسبن المجد ثمرا أنت آكله     
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 موضوع عن العمل 

  (العمل أساس الحٌاة الكرٌمة ، وهو الطرٌق الوحٌد لتحقٌق الرخاء ، وتوفٌر العٌش الكرٌم  )
 

 الموضوع
 

  .(وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمإمنون  ): قال تعالى 
قدٌما قالوا إن الحٌاة كفاح ، والعٌش نضال ، واألمور تإخذ ؼالبا ؛ وذلك ألن العمل أساس الحٌاة ، وهو طرٌق 

 : قال الشاعر .إلى بلوغ اآلمال ، وسبٌل إلى كل خٌر ونجاح وهو الذي ٌذلل كل صعب ، وٌقرب كل بعٌد 
        الجد ٌدنً كل أمر شاسع                  والجد ٌفتح كل باب مؽلق 

   فالنملة تسعى وراء رزقها ، والطابر ٌنطلق من عشه فً الصباح ، لٌحصل على ما ٌقتات به هو و فراخه ، 
 .والنحل ٌعمل بنشاط عجٌب 

 واإلنسان ٌسٌر فً جوانب األرض ، لٌحصل رزقه من زرع ٌثمره ، أو تجارة ٌنمٌها ،
 .وهكذا كل كابن حً ، البد له من العمل حرصا على الحٌاة ، وحفاظا للبقاء ....  أو مهنة ٌحترفها 

 
    والعمل أساس الحضارة فً مظاهرها المتعددة ، وألوانها المختلفة ، فهو الذي أنبت

 من األرض الزرع ، وأقام المساكن الفاخرة ، والمصانع الكبٌرة ، والسدود المنٌعة ، ونقل اإلنسان إلى عصر 
اآلالت واألسالٌب العلمٌة الحدٌثة ، ووصل باإلنسان إلى سطح القمر ، وذلل لإلنسان الجو للطابرات والصوارٌخ 

 ...، وسخر لإلنسان كل شًء 
 

   والعمل الناجح هو الذي ٌتحلى صاحبه بالصبر والثبات ، والعزم ، والصدق ، واألمانة ، واإلتقان والنزاهة ، 
  . (إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال أن ٌتقنه  )- :  صلى هللا علٌه وسلم –قال .... والقناعة 

 
   وٌجب أال ٌحتقر اإلنسان عمال مهما كان هذا العمل مادام العمل شرٌفا ، ألن كل من ٌعمل

 ال تحتقر عمال )- :  صلى هللا علٌه وسلم – فً عمل ٌقدم المته خٌرا عظٌما ، وقد قال 
  . ( من األعمال ما دام شرٌفا 

 
 والعمل أٌضا ٌعطً صاحبه مكانة بٌن الناس ، وٌكسبه االحترام والتقدٌر ، وقد قال عمر

  (العمل له ، سقط من عٌنً : إنً أرى الرجل فٌعجبنً ، فإذا قٌل  ):  بن الخطاب رضً هللا عنه 
 

    إن دولتنا الحبٌبة فً حاجة ماسة إلى العمل الجاد المخلص ، من كل أبنابها فً شتى المجاالت ؛ لتمضً إلى 
 : ؼاٌتها السامٌة وتسعد بحٌاة حرة كرٌمة ، وتحقق أملها فً ؼد أسعد وأفضل قال الشاعر 

 .           أنتم لها أمل ، فلٌثمر األمل               هٌا اعملوا عمال ، إن العال عمل 
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  (النظافة والنظام  ): موضوع عن 

 

: األفكــــار*    
 .    النظافة من اإلٌمان  (2.                                معنى النظافة  (1
 . الدولة تهتم بالنظافة  (4.                    الدٌن ٌدعو إلى النظافة  (3
 .                  واجبنا نحو النظافة  (6.         أثر النظافة على الفرد والمجتمع  (5
  .الخاتمة  (8.                                 أهمٌة النظام  (7

 

 
 اٌّٛمــــــٛع

 

  ٌتمناه كل إنسان أن ٌكون طاهرا نظٌفا داخلٌا وخارجٌا ، النظافة معنى جمٌل تسترٌح له النفس وتقر به العٌن ،
وطهارة الخارج أي الجسد بالوضوء ، فنظافة الداخل باإلٌمان باهلل وطهارة القلب من الحقد والؽل والكراهٌة 

والدٌن ٌدعو ، واالؼتسال والعناٌة بالمظهر ألن النظافة من اإلٌمان وهللا جمٌل ٌحب الجمال ونظٌؾ ٌحب النظافة 
ال تحاسدوا  )- :  صلى هللا علٌه وسلم –فقال ، إلى النظافة الداخلٌة والخارجٌة فنهانا عن الحقد والحسد والكراهٌة 

، ( ربنا وال تجعل فً قلوبنا ؼال للذٌن آمنوا ) ومن دعاء الصالحٌن ،   (وال تباؼضوا وكونوا عباد هللا إخوانا 
وتعلمنا من الرسول ، جعل لنا الوضوء خمس مرات وهو أسلوب عملً لتحقٌق النظافة  (الجسد  )وطهارة الخارج 

، وإذا أصاب المسلم جنابة فعلٌه االؼتسال وتطهٌر ثٌابه ،  استعمال السواك لنظافة الفم – صلى هللا علٌه وسلم –
وٌستحب االستحمام والزٌنة قبل الصالة والذهاب إلى المسجد أو ،  (وثٌابك فطهر والرجز فاهجر  ): قال تعالى 
 عن الروابح الكرٌهة والطعام – صلى هللا علٌه وسلم –ونهانا الرسول ،  (وخذوا زٌنتكم عند كل مسجد  )المدرسة 

فالبد ، " من أكل من هذٌن فال ٌقرب مجالسنا  : " (البصل والثوم  )الذي ٌسبب ذلك قبل الصالة أو التعلم فقال عن 
من هذه اللمسات الجمالٌة فً المجتمع فنجد الدولة تهتم بذلك فتكثر من صنادٌق القمامة فً كل مكان فً المدارس 

والشوارع والنوادي وؼٌرها فالبد أن نتحلى بالنظافة وأن نتخلى عن كل ما ٌلوث البٌبة وأال نرمى بالقمامة والورق 
وهناك مإسسات .   وقشر الفاكهة والخضروات فً كل مكان ألنه من عالمات اإلٌمان ترك المكان أفضل مما كان 

مساجد  ) ودور العبادة – ووسابل اإلعالم – والمدرسة –األسرة : مسبولة عن تربٌة الفرد على النظافة هً 
وجعلنا من ) ٌنبؽً أن تنشر تلك المإسسات قٌمة النظافة فً المجتمع والحفاظ على الماء من التلوث ،  (وكنابس 

 : وقال شوقً فً جمال الطبٌعة ،  (الماء كل شًء حً 
 حتى أرٌك بدٌع صنع الباري***   تلك الطبٌعة قؾ بنا ٌا ساري   

والنظافة تعمل على جذب السٌاح وزٌادة الدخل القومً لبلدي كما أن النظافة لها أثر واضح فً الحفاظ على صحة 
كما أنها تإدى إلى زٌادة اإلنتاج ألن المواطن ٌصبح سلٌما معافى ، وجسد اإلنسان من األمراض وانتشار الجراثٌم 

داخل بٌوتنا ومدارسنا وشوارعنا ونوادٌنا وفى وسابل  (النظافة من اإلٌمان  )فتعالوا بنا نرفع شعار ، من األمراض 
 (تنظفوا وال تتشبهوا بالٌهود  )المواصالت وفى مزاراتنا ومحالتنا وكذلك فً مظهرنا ولبسنا استجابة لقول الرسول 

  . (كن جمٌال ترى الوجود جمٌال  )وقال الشاعر ، 
وكما أن النظافة من األخالق  (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق  )وقد جاء اإلسالم لٌربى أتباعه على األخالق 

فما أجمل أن نرى حٌاتنا هادبة منظمة ، فإذا انتشرت تعالٌم اإلسالم فً المجتمع فسوؾ ٌسعد الجمٌع ، فكذلك النظام 
، وسابل المواصالت هادبة منظمة و األماكن العامة هادبة منظمة ، المدارس هادبة منظمة ، البٌوت هادبة منظمة : 

وأن ٌعطى اإلنسان ، وٌتعامل الجمٌع بروح اإلخاء والتسامح الكبٌر ٌعطؾ على الصؽٌر والصؽٌر ٌحترم الكبٌر 
  :(ص)قال رسول هللا ، لكل شًء حقه 

فما أجمل أن ٌعٌش الجمٌع فً ، " إن لربك علٌك حقا وألهلك علٌك حقا ولنفسك علٌك حقا فؤعط كل ذي حق حقه " 
 . نظافة ونظام ترتب له الحٌاة منذ ٌقظة حتى نومه ومن مٌالده حتى وفاته 
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 ِٛمٛع ػٓ اٌش٠امح
  وتهذٌب النفس وزٌادة اإلنتاج والتآلؾ بٌن الشعوب، وتنمٌة العقل ، للتربٌة الرٌاضٌة أثر فعال فً تقوٌة الجسم. 

: األفكــــار*    
 .الدٌن ٌدعو إلى الرٌاضة  (2.                           الرٌاضة لؽة عالمٌة  (1
 .الدولة تحاول االهتمام بالرٌاضة  (4.                 العقل السلٌم فً الجسم السلٌم  (3
 .الرٌاضة تهذب النفس  (6                 .  فوز مصر بكؤس األمم األفرٌقٌة  (5
 . الرٌاضة تإدى إلى التآلؾ بٌن الشعوب  (8.                       الرٌاضة تزٌد اإلنتاج  (7
  

 
اٌّٛمــــــٛع 

 
 

  التنافس معانً عظٌمة وقٌم نبٌلة وثمار حلوة المذاق تجنٌها شعوب ، األخالق ، القوة ، السالم ، التواصل ، النجاح
ما من بٌت إال وفٌه واحد أو ، فمن منا ال ٌمارس أو ٌشاهد الرٌاضة ، العالم من دوحة الرٌاضة الباسقة أؼصانها 

وهى جزٌرة السالم األساسٌة فً هذا ، فالرٌاضة لؽة عالمٌة بٌن شباب العالم ، أكثر ٌمارس أو ٌشاهد الرٌاضة 
العالم ألنها تجمع عدد من الدول بٌنهم ود وسالم وتفاهم وال تتؤثر الرٌاضة بالمنازعات السٌاسٌة أو العنصرٌة أو 

والجمٌع ٌعلم أن اإلسالم ، الدٌنٌة فال فرق بٌن جنس وجنس أو لون ولون والكل ٌتسابق على الفوز دون تعصب 
 .ٌحث على الرٌاضة ممارسة ال مشاهدة فقط ألن الرٌاضة رمز القوة ووسٌلتها األولى 

اخشوشنوا  )- :  صلى هللا علٌه وسلم –وقال الرسول ، " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل : " قال تعالى 
قال ، كما أن الرٌاضة والقوة اإلٌمانٌة والجسمانٌة هً التً تمٌز بٌن المسلمٌن بعضهم عن بعض ،  (فإن النعمة ال تدوم 

فما أجمل أن نتربى على الرٌاضة ونربى أوالدنا ،  (المإمن القوى خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌؾ  )رسول هللا 
والجمٌع ،  (علموا أوالدكم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل  )ومن حولنا استجابة لطلب أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

  .(العقل السلٌم فً الجسم السلٌم  )ٌحرص على ذكاء عقله ونشاطه وهو ٌعلم تماما أن الرٌاضة تنمى العقل وتنشطه ألن 
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 موضوع عن األخالق
 احترام الكبٌر قٌم عظٌمة نحتاج إلٌها فى طرٌقنا إلى التقدم – بر الوالدٌن – األمانة – التعاون –الصداقة 

 .والرقى 

:األفكــــار*    
 .نماذج األخالق  (2.                 أهمٌة األخالق  (1
 .التعاون  (4.                         الصداقة  (3
 .بر الوالدٌن  (6.                           األمانة  (5
 .أثر وثمرة األخالق الكرٌمة  (8.                   احترام الكبٌر  (7

 
 اٌّٛمــــــٛع

 

  وما أجمل أن ٌتحلى بها الشباب فً عصر النهضة الملا بالتحدٌات والمؽرٌات التً ، ما أجمل هذه األخالق الكرٌمة
تؤخذ بناصٌة الشباب والطالب والطالبات إلى الفساد واالنحراؾ بزعم مساٌرة الموضة والتقدم وترك الرجعٌة 

 .والتخلؾ 
، واألخالق هً هدؾ األدٌان السماوٌة فلماذا أرسل هللا الرسل ؟ ما أرسل هللا الرسل إال لٌصححوا أخالق الناس 

 )وألهمٌة األخالق الكبرى وصؾ بها الرسول قبل البعثة فلقب ،  (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق  ) : (ص)قال 
والشاب الذي ٌتمتع بمكارم األخالق ٌؤخذ أجر الصابم بالنهار القابم باللٌل كما أخبر الرسول ،  (بالصادق األمٌن 

 (كونوا عباد هللا إخوانا  )قال رسول هللا ، والصداقة خلق عظٌم مشتق من الصدق والوضوح بٌن الطرفٌن ،  (ص)
 :وقال الشاعر ،  (المسلم أخو المسلم  )، 

 ومن ال أخ له كساع إلى الهٌجاء دون سالح***   أخاك أخاك لحمك ودمك   
نعم ألن الصدٌق وقت الضٌق ٌنفع صاحبه فهو أخ له ، فمن ال صاحب له وال صدٌق كمن ٌدخل الحرب دون سالح 

إذا ضٌعت  )ومن األخالق الهامة األمانة وجعلها رسول هللا عامل أساسً فً الخٌر فقال ، ورب أخ لك لم تلده أمك 
وكل أمر أمرنا هللا به فهو أمانة فالعبادات أمانة والمذاكرة أمانة واألهل أمانة والصحة ،  (األمانة فانتظر الساعة 

وما دامت األمانة فً اإلسالم شاملة ،  (ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم  ): وصدق هللا إذ ٌقول ، أمانة 
لألمانة المالٌة والمادٌة والعمل واألهل والعبادات فالبد من المحافظة على تلك األمانات قبل أن تسؤل علٌها أمام هللا 

. 
وعلمنا اإلسالم ،  (وقضى ربك أال تعبد إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا  )ومن األخالق الهامة بر الوالدٌن وصلة األرحام 

وعلمنا الرسول ، أن الجنة تحت أقدام األمهات وأنه من وصل أهله وزار أقاربه وصله هللا ومن قطعهم قطعه هللا 
 .أنه لٌس من المسلمٌن من لم ٌحترم الكبٌر وٌعطؾ على الصؽٌر  (ص)

 " ما شاء فإنه من أهل النار  العاصفلٌفعل البار ما شاء فإنه من أهل الجنة ولٌفعل" وقال الرسول  
هذه بعض األخالق والسلوكٌات التً تجعل الفرد ذكرا أم أنثى محبوبا فً المجتمع ومقبوال فً أسرته وحٌه ٌحترمه 

الناس وٌرضى عنه هللا وٌعٌش المجتمع فً أمن وسالم ورفاهٌة ورخاء ألن نهضة األمة تقاس بعلمها وأخالق 
 .أبنابها 

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا***   إنما األمم األخالق ما بقٌت   
، " وإنك لعلى خلق عظٌم : " الذي مدحه ربه فقال  (ص)وما أجمل أن ٌقتدي الشباب بؤنبٌاء هللا ومنهم رسول هللا 

ٌبنى أرٌد أن  (وهى ال تعرفه  )فذات ٌوم رأى امرأة عجوز تحمل حمال ثقٌال فحمل عنها وأبلؽها بٌتها فقالت له 
فقالت ، فقال لها أنا محمد رسول هللا ٌا أماه ، أنصحك إنه فً مكة رجل ٌقال له محمد هو كاذب ومجنون فال تتبعه 

كما ٌجب علٌنا ، هذه حقا أخالق األنبٌاء وبهذه األخالق ٌتقدم وطننا ودٌننا ، أشهد أن ال اله إال هللا وأنك رسول هللا 
ففً البٌت نتواضع للوالدٌن ألنهما سبب كل خٌر وفى المدرسة نتواضع ، أن نتواضع لمن ٌعلمونا الخٌر واألخالق 

 .للمعلمٌن ألنهم قدوة لنا ٌعلمونا الخٌر والعلم واألخالق وٌرشدوننا إلى كل ما فٌه النفع لنا فً الدنٌا واآلخرة 
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 موضوع عن التلوث
 وضح ذلك ؟.  خلق هللا األرض بٌبة نقٌة وخلق كل ما فٌها لإلنسان ولكنه أفسدها بالملوثات 

 : األفكار 
 .    خلق هللا الطبٌعة نظٌفة جمٌلة  (1
 .اإلنسان أساء استخدام البٌبة  (2 
 .                      أنواع ومظاهر التلوث  (3
 . التقدم العلمً سالح ذو حدٌن  (4 
 ( . واجبنا نحوها ) كٌؾ نحافظ على البٌبة من التلوث  (5

 
   ا وضننوع 

 

 ولقد كرمنا بنً  )لقد خلق هللا األرض بٌبة نقٌة وخلق كل ما فٌها لإلنسان وهذا دلٌل على تكرٌم هللا لإلنسان ،   نعم
وعاش اإلنسان خلٌفة هللا فً أرضه ٌنعم بما أفاء هللا علٌه من شجر وبساتٌن  (آدم وحملناهم فً البر والبحر 

 .وؼٌرها ... وزهور وثمار وأنهار وطٌور وحٌوانات 
 الجمٌع مسخر له وتحت إشارته  ، 

 ،تلك الطبٌعة قؾ بنا ٌا ساري                            حتى نرٌك بدٌع صنع الباري 
ولم ٌكتؾ هذا المخلوق الطموح بما أنعم هللا علٌه فى األرض حتى صعد إلى الفضاء لٌبحث وٌكتشؾ وال عٌب فً ذلك 

فؤصبح الكون جمٌعا ٌفً بما ٌرٌده اإلنسان من مؤكل ومشرب وملبس وترفٌه لعله ٌرضى وٌقنع ولكن هٌهات ، 
فإن هذا الكابن المدلل لم ٌصن تلك النعمة ولم ٌحافظ علٌها وٌإدى شكرها ولم ٌرد الجمٌل للبٌبة بل ، هٌهات 

 .أصابها بوابل من التلوث 
 ظهر  )،   فؤخذ ٌنطلق بقطار سرٌع ال محطة له هو شبح التلوث الذي اقتحم األخضر والٌابس والبر والبحر والجو

وجرؾ ، فاعتدى اإلنسان على الؽابات لٌصنع أثاثا لمنزله ،  (... الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس 
وألقى مخلفاته فً البحار ، وأطلق دخان مصانعه وسٌاراته فً كل مكان ، التربة لٌبنى علٌها األبراج والعمارات 

وال تفسدوا فً األرض بعد  )ولم ٌسمع لقول هللا خالقه ، واألنهار وكذلك القمامة والمخلفات الكٌماوٌة والنووٌة 
: فانقلبت البٌبة علٌه من صدٌق حمٌم إلى عدو لدود فؤصابته باألوببة واألمراض التً ال حصر لها ،  (إصالحها 

 .منها السرطان وأمراض الصدر والقلب كل ذلك من الهواء الملوث والماء الؽٌر نظٌؾ 
وبدال من ، فبدال من التقدم الضار بالبٌبة نعتمد على الطاقة الشمسٌة صدٌقة البٌبة !   فهل حافظ اإلنسان على البٌبة ؟

البناء على األراضً الزراعٌة هال بنٌنا فً الصحراء حتى نروض ذلك الوحش الكاسر والؽول المفترس وهو 
ونقلل من الؽازات السامة كؤول أكسٌد الكربون وثانً أكسٌد الكربون حتى نحافظ على طبقة األوزون ، التلوث 

 .ولنجتمع جمٌعا للقضاء على التلوث ، ال بالقول ولكن بالعمل  (النظافة من اإلٌمان  )ولنرفع جمٌعا شعار 
 وإذا افترقن تكسرت آحادا***   تؤبى العصً إذا اجتمعن تكسرا 

 إن لم ٌكن عرفا بفضلها ،   وخالصة القول إن البٌبة التً أنعمت علٌنا بؤفضال كثٌرة ٌنبؽً علٌنا أن نرد لها الجمٌل
 .فلٌكن خوفا على أنفسنا وأجٌالنا القادمة 

 أكبادنا تمشى على األرض***   وإنما أطفالنا بٌننا 
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 موضوع عن بر الوالدٌن
  (  بر الوالدٌن طرٌق سعادة األسرة والمجتمع وعٌد األم ٌوم أن نطٌعها ونرعاها فً كبرها)  

  : األفكار* 
 . فضل الوالدٌن علٌنا فهما سبب وجودنا - 1
 . األب ٌتحمل مشاق العمل فً سبٌل اإلنفاق على أوالده وتربٌتهم - 2
 .األم تتعب فً الحمل والوضع والرضاعة وتسهر جانبنا - 3

 . اإلسالم وصانا بالوالدٌن - 5.                   عٌد األم ٌوم أن نطٌعها - 14
 . واجبنا نحوهما - 6

 

 اٌّٛمــــــٛع 
 ، لقد أنعم هللا علٌنا بنعم كثٌرة وأجل هذه النعم وأعظمها أن أسدى إلٌنا نعمة الوالدٌن فهما سبب وجودك فً الحٌاة  

ولألم دور عظٌم فً حٌاة أبنابها فهً التً تربً وتتعب وتتحمل آالم الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة ومن بعد ذلك 
 . التربٌة والتعلٌم والعالج والسهر بجانبك فً مرضك والفرح لفرحك والحزن لحزنك 

 ٌا رسول هللا من أحق الناس بحسن صحبتً قال أمك ، قال ثم  ):   ولذلك ال تتعجب عندما جاء الصحابً للنبً فقال
 : ، قال الشاعر أحمد شوقً  (من قال أمك ، قال ثم من قال أمك ، قال ثم من قال أبوك 

 ألم  دزاة  ذ  أعداتهغ    

 

أعداا ش بغًـ طيب  ألعس ق     

 

 فبعد كل ذلك نؤتً نحن فً ٌوم من أٌام السنة كلها وهو عٌد األم نكرمها ونحمل لها الهداٌا ثم ننساها وننسى طاعتها  
ورعاٌتها طول العام ، هذا ال ٌصح أبداً فكل ٌوم نطٌع األم فٌه هو ٌوم عٌدها ، لٌس ٌوما فً العام وفقط كما ٌفعل 

 . الؽرب 

فهو دور عظٌم أٌضاً فكم ٌتعب األب فً العمل من أجل كسب الحالل حتى ٌلبى مطالب أسرته :  أِا دٚس األب

واحتٌاجاتهم فكم مرة استٌقظ مبكراً أو عاد إلى البٌت متؤخراً مجهداً من عمله فكل ذلك من أجل من ؟ ال شك أنه من 
أجل أوالده حتى ٌعٌشوا عٌشة كرٌمة وٌتعلموا تعلٌماً مناسباً و ٌتعالجوا عالجاً شافٌاً ،واألب ال شك ٌربً وٌوجه 

الرجل راع فً بٌته ومسبول عن رعٌته … كلكم راع وكلكم مسبول عن رعٌته  )األسرة ألنه ٌعلم قول الرسول 
ولذلك أمر هللا بطاعتهما حتى تسعد األسرة وبالتالً ،  (.. رعٌتها  واألم راعٌة فً بٌت زوجها ومسبولة عن… 

وقضى رب أال  )ٌصبح المجتمع سعٌداً متقدماً ألن األسرة هً اللبنة األولى فً صرح المجتمع فقال هللا تعالى 
تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا إما ٌبلؽن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أؾ وال تنهرهما وقل لهما 

  . (قوال كرٌما 
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 ِٛمٛع ػٓ اٌّىرثح

 المكتبة مدرسة عامرة بالمعلمٌن ،(موضوع 

 (            فٌها ؼذاء شهً للعقل والفكر والروح 
 : العناصر واألفكار 

 .مزاٌا المكتبة - 1
 .أثر المكتبة فً حٌاة اإلنسان - 2
 .ثمرة القراءة وفضلها - 3
 .الكتاب خٌر صدٌق - 4
 . فوابد الكتب - 5
                                                                                                              حسن اختٌار الكتب- 6

 الموضوع
 

          المكتبة مدرسة عامرة بالمعلمٌن ، كل كتاب فٌها معلم ، ٌعطً بال توقف ، 
 وٌمنح دون مقابل،ال  ٌضعف ، وال ٌكسل ، صدٌق   مخلص  وفً، ٌستجٌب إلٌك

 .إذا طلبته ، وٌرشدك إلى مختلف ألوان العلم والمعرفة 
 

           والمكتبة لها أعظم األثر فً حٌاة اإلنسان ؛ فهً كنز للمعرفة ، ومدرسة 
 تنمً قدرات مرٌدٌها ، فمن أراد أن ٌكون واسع الثقافة فعلٌه بالكتب ، فإنها نِعم 
 األنٌس ، ونعم الجلٌس ، وللكتب قٌمة عظٌمة فً حٌاة الناس ، فبفضل القراءة 

 .استطاع اإلنسان أن ٌسخر كل ما فً الكون 
           

  ، حاضر معك ذ       وللكتب فوائد ومزاٌا عدٌدة منها أنه صدٌق ٌعطً وال ٌأخ
  إال فٌما ترغب ، و معرفته ال حدود كفً كل وقت ،ال ٌبخل بالنصٌحة ، وال ٌحدث

 .لها ، ٌلبً النداء ، و ٌجٌب السؤال ، و ٌرشد إلى الصواب 
 

       وال شك فً أن القراءة تحقق شخصٌة اإلنسان و وجوده ، ذلك بتنمٌة العقول 
 والكتب أنواع مختلفة ، وعلٌنا أن نتخٌر .و صقلها ، وتهذٌب القلوب و إرهافها 

 .أنفعها ، وأن نحرص على صحبتها ؛ لتزداد ثقافتنا ، وتنمو و تتأكد معارفنا 
 :قال الشاعر أحمد شوقً 

 أنا من بدل بالكتب الصحابا                     لم أجد لً وافٌا إال الكتابا       
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 تدريب على كتابة التعليق

 ، ٚذث١ٓ ِٓ خالٌٗ أْ اٌؽناسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح عاّ٘د فٟ ذمذَ األُِ ، ٚذفاػٍد تاالٔغالقاورة ذؼ١ٍما ػٍٝ سأٞ اذُٙ ؼناسذٕا 

  .ِؼٙا

  :اعرؼٓ تاٌراٌٟ إلٔعاص ِٛمٛػه ٚذم٠ّٛٗ 

  :خطٛاخ اٌّٙاسج

 (أٞ ذٛم١ؽٗ ٚؽشؼٙا ٚذفغ١شٖ)ػشك فىشج ا٢خش تطش٠مح ِثاؽشج أٚ تطش٠مح غ١ش ِثاؽشج ِغ اٌرؼ١ٍك ػ١ٍٙا  - 1  

ِثذأ  *ِثذأ اٌرؾث١ٗ  *ِثذأ اٌرّص١ً  *ِثذأ اٌّماسٔح  * :  ِصًِثاداػشك تشا١٘ٓ ٚؼعط ٌرف١ٕذ فىشج ا٢خش ػٓ هش٠ك ذٛظ١ف - 2

 ٠ّىٓ ذذػ١ُ سأ٠ه تأدٌح ٔم١ٍح- ِثذأ ػذَ اٌرٕالل  *االفرشاك أٚ اٌرٛلغ 

 تئِىأه ذٛظ١ف اٌرؼ١ٍك فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح أ٠نا). ػشك اٌشأٞ اٌخاؿ ػٍٝ ؽىً ٔر١عح ذخٍـ إ١ٌٙا 3-

 : ف١ّا ٠ٍٟ ّٔٛرظاْ ِمرشؼاْ *

  : 1ّٔٛرض 

 ٚػذَ االٔفراغ ػٍٝ اٌؼاٌُ ، ٠ٚشٜ أفؽاب ٘زا اٌشأٞ أْ ؼناسذٕا اإلعال١ِح ظٍد ِٕز ٔؾأذٙا تاالٔغالقٌطاٌّا اذُّٙد ؼناسذٕا 

تٛففٟ ِٕر١ّح ٌٙزٖ اٌؽناسج - ٚأٔا  .ؼث١غح ؼذٚدٖ اٌعغشاف١ح ، سافنح أٞ اذقاي ِٓ أٞ ٔٛع واْ تغ١ش٘ا ِٓ اٌؽناساخ األخشٜ

أعرغشب و١ف ٠طٍك ٘ؤالء ِصً ٘زا االذٙاَ اٌثاهً ٚاالدػاء اٌىارب اٌزٞ ال أعاط ٌٗ ِٓ اٌقؽح – اٌرٟ أػرض ٚأفرخش تاالٔرّاء إ١ٌٙا 

ً٘ اهٍغ ٘ؤالء ػٍٝ ذاس٠خ ٘زٖ األِح اإلعال١ِح اٌرٟ ! ، فًٙ ػاػ ٘ؤالء ٠ِٛا فٟ ؼناسذٕا ، أَ أُٔٙ وأٛا ِٓ اٌّؤعغ١ٓ ٌٙا ؟

وٕرُ خ١ش اِح أخشظد “ : ٔاٌد ؽشف األفن١ٍح ػٍٝ تالٟ األُِ ٌم١اِٙا تاألِش تاٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ِقذالا ٌمٌٛٗ ذؼاٌٝ 

؟ ًٚ٘ أدسن ٘ؤالء أْ اؼرفاظٕا تٙزا اٌؾشف س١٘ٓ تأفراؼٕا ػٍٝ إٌاط ٚذٛظ١ُٙٙ ” ٌٍٕاط ذأِشْٚ تاٌّؼشٚف ٚذْٕٙٛ ػٓ إٌّىش

تً أوصش ِٓ رٌه ٠ؽصٕا . إرا و١ف ٠ّىٓ أْ ٕٔغٍك ٚد٠ٕٕا اٌؽ١ٕف ٠ذػٛٔا إٌٝ ٘زا األِش اٌؼظ١ُ.. ٚإسؽادُ٘ ٚدػٛذُٙ إٌٝ اٌخ١ش اٌؼاَ

أٌُ ٠ؼٍّٛا تأْ أفراؼٕا ػ١ٍُٙ ٘ٛ اٌغثة فٟ ذمذُِٙ .ػٍٝ اٌرؼاْٚ ٚاٌرؼا٠ؼ ِغ غ١شٔا ِٓ أً٘ اٌذ٠أاخ اٌغّا٠ٚح األخشٜ

ٚذطٛسُ٘؟ٚإال فؼٍٝ أٞ أعاط تٕٛا ؼناسذُٙ اٌرٟ ٠ؾٙذ اٌراس٠خ تأٔٙا اػرّذخ تؾىً وث١ش ػٍٝ اٌؽناسج اإلعال١ِح اٌرٟ أخزخ 

ٚػٍٝ مٛء ِا  .ِٕٙا وافح اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼاسف اإلٔغا١ٔح ٚلاَ األٚست١ْٛ ترط٠ٛش٘ا ١ٌقٍٛا تفنٍٕا إٌٝ ِا ٚفٍٛا إ١ٌٗ ِٓ ذمذَ ٚاصد٘اس

ِشدٚد ٚال أعاط ٌٗ ِٓ اٌقؽح ، ألْ ٘زٖ اٌؽناسج اٌؼظ١ّح ظٍد  : تاالٔغالقعثك ، ألٛي ٌىً ِٓ ٠رُٙ اٌؽناسج اإلعال١ِح 

  .ِٕفرؽح ػٍٝ أسظاء اٌؼاٌُ ػٍٝ ِش اٌؼقٛس ، ِٚا ذضاي وزٌه إٌٝ ا٢ْ

  : 2ّٔٛرض  -

دأب تؼل اٌّفىش٠ٓ ػٍٝ اذٙاَ ؼناسذٕا تاالٔغالق ٚس١ِٙا تىً األٚفاف اٌغٍث١ح إِا ظٙال تراس٠خٙا أٚ تغثة اٌؽمذ ٚاٌىشا١٘ح ، 

ِّٚٙا واْ صػُّٙ فأٔا أػاسك  .ٚصػّٛا أْ ذأخشٔا ػٓ سوة األُِ اٌّرمذِح ٚ ػعضٔا ػٓ اٌرطٛس ٠ؼضٜ إٌٝ أغاللٕا ػٍٝ أٔفغٕا

ٌىٓ لثً رٌه ال تأط ِٓ اٌرؼش٠ف . سأ٠ُٙ ِؼاسمح ذاِح ، ٌزٌه أظذٖ ٠غرؽك اٌشد ، ٚ٘زا ِا عألَٛ تٗ فٟ ٘زا اٌؼشك

فئْ واْ ٘زا األِش ٠قذق ػٍٝ ..فٙزا اٌّفَٙٛ ٠ؼٕٟ ِا ٚفً إ١ٌٗ اٌؼمً اٌثؾشٞ ِٓ إٔعاصاخ ذؾًّ وً ا١ٌّاد٠ٓ..تاٌؽناسج

ٌُ ٕٔطٍك ِٓ اٌؼذَ ، ٚإّٔا – اٌّغ١ٍّٓ – اٌؽناسج اإلعال١ِح فٍّارا ال ٠مشأ أفؽاب ٘زا اٌشأٞ اٌّناد ورة اٌراس٠خ ، ألٕٔا ٔؽٓ 

اٌثاب ػٍٝ – ؼ١س ؽعغ أعٍٛب اٌرشظّح فٟ ت١د اٌؽىّح – ذفاػٍٕا ِغ اٌؽناساخ اٌغاتمح ػ١ٍٕا ،ٚلذ فرػ ِا لاَ تٗ اٌخ١ٍفح اٌّأِْٛ 

ِقشاػ١ٗ فرؼٍّٕا ِٓ اٌفشط فْٕٛ اإلداسج ٚاٌغ١اعح ِٓ ا١ٌٛٔاْ ِٚٓ ا١ٌٛٔاْ فْٕٛ اٌفىش ٚاٌفٍغفح ، فرُ ِضض وً رٌه فٟ ل١ٕٕح تغاةً 

فاعرطؼٕا تفنً رٌه ل١ادج اٌؼاٌُ ، شُ ..اٌقذق فٟ اٌمٛي ٚ اٌشظاء فٟ هللا: ِٓ اٌؼم١ذج اإلعال١ِح ، تً أمفٕا إ١ٌٙا أؽ١اء ظذ٠ذج أّ٘ٙا 

أٔؾأٔا اٌّذاسط ٚاٌّؼا٘ذ ٚت١ٕٕا اٌّذْ اٌؽناس٠ح اٌّضد٘شج ، فّا ذضاي ورة اٌراس٠خ ذؽفع ٌٕا أدٌح ػٕٙا ، فاعأٌٛا أً٘ األٔذٌظ 

أذزوشْٚ ٠َٛ وأد أٚستا ذؼ١ؼ ػقش اٌظٍّاخ ،  .ٚٔالؾٛا أً٘ اٌفشط و١ف وأد ؼناسذٕا ِٕفرؽح ذمثً ت١ٓ أؼنإٔا وً األلٛاَ

فأخز األٚست١ْٛ ِٓ اٌخٛاسصِٟ ػٍُ اٌش٠ام١اخ ، ِٚٓ اتٓ ع١ٕا ػٍُ اٌطة ، ِٚٓ اتٓ خٍذْٚ ػٍُ االظرّاع فاعرطاػٛا أْ ٠أخزٚا 

ٌىُٕٙ ذٕىشٚا ٌزٌه تذافغ اٌؽمذ ٚاٌٙٛط فأؽؼٍٛا ؼشتا فىش٠ح أٚال ، شُ ذطٛسخ إٌٝ ؼشب ؼم١م١ح ػٍّٛا ػٍٝ ..اٌذسٚط خ١ش ِأخز

ٌزا فاٌؽناسج واإلٔغاْ فٟ ِغ١شذٗ ،ذٌٛذ وّا ٠ٌٛذ ، ٚذىثش وّا ٠ىثش . ٘زٖ اٌؽناسج ، ٚاٌؽمذ ػٍٝ أتٕاةٙاأسواْ ػٍٝ ٘ذَ أشش٘ا

٘ىزا أفشغ تأْ  .فرؼطٟ ٚذغٛد ِصً ع١ادذٗ ، شُ ذؾ١خ أٚ ذّٛخ ِصً ِّاذٗ ، غ١ش أْ أشش٘ا ذثمٝ خاٌذج ذؾٙذ ػٍٝ اٌؼض اٌزٞ واْ

سأٞ ٘ؤالء اٌّفىش٠ٓ خاهب ، ألٔٗ ٠ٕثٕٟ ػٍٝ اٌؽمذ ٚاٌىشا١٘ح ٚاالدػاء اٌىارب اٌزٞ ٠فرمذ إٌٝ أٞ د١ًٌ ِٕطمٟ أٚ ؼعح داِغح ، 

  .ٚ٘ٛ تزٌه ِعأة ٌٍقٛاب
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 :ذذس٠ة 

إْ اٌرٍفاص ٠ؾعغ ػٍٝ اٌغٍث١ح ٌذٜ اٌطفً ؼ١س ٠مذَ ٌٗ األفىاس اٌعا٘ضج ، ف١ؾؼش اٌطفً تاٌىغً ِٓ غ١ش أْ ٠فىش أٚ ٠ٕرمذ ):   ذذس٠ة  

وّا ٠ؼطً اٌرٍفض٠ْٛ هالاخ اٌخ١اي ، ألٔٗ ٠مذَ ِؾا٘ذ ١ٌغد ِٓ خ١اي اٌطفً ، ِّا ٠مًٍ ِٓ اػرّاد اٌطفً ػٍٝ خ١اٌٗ . أٚ ٠ٕالؼ

 ( .اورة ذؼ١ٍما ذؼمة ف١ٗ ػٍٝ ٘زا اٌشأٞ ِطثما ِا دسعرٗ فٟ ِٙاسج اٌرؼم١ة ٚاٌرؼ١ٍك ٚاٌذفاع ػٓ ٚظٙح ٔظش .ٚأفىاسٖ

 : ٌراٌٟ فٟ إٔعاص ِٛمٛػهااعرؼٓ ب *

٘ذَ  -1 (فىشج ٔـ اٌّٛمٛع)… اٌفىشج اٌّشفٛمح ػ١ٍّاخ اٌثشٕ٘ح اٌفىشج اٌّمرشؼح أٚ اٌثذ٠ٍح اٌرٍفاص ٠ؾعغ اٌغٍث١ح ٌذٜ اٌطفً

ػٓ هش٠ك إتشاص ٔٛالقٙا ٚػ١ٛتٙا ٚف١ُ ٌُ ٠رٛفك أفؽاب ٘زٖ اٌفىشج ؟ ِٚا اٌزٞ أغفٍٖٛ أٚ ذٕاعٖٛ ٌُٚ ٠ؾ١شٚا إ١ٌٗ : اٌفىشج اٌغاتمح 

ػٓ هش٠ك الرشاغ اٌثذ٠ً إٌّاعة ٌٍٕٛالـ اٌغاتمح ٚذؼ٠ٛنٙا تأفىاس ظذ٠ذج ِذػِٛح تاٌؽعط : اٌر١ّٙذ اللرشاغ اٌفىشج اٌثذ٠ٍح - 2؟ 

اٌرٍفاص عالغ رٚ ؼذ٠ٓ - 2. اٌرٍفاص ٠ف١ذ اٌطفً ، ٠ٚمذَ ٌٗ ِا٘ٛ إ٠عاتٟ ِٚالةُ- 1: ٠ّىٓ االخر١اس ت١ٓ سأ١٠ٓ  - .ٚاٌثشا١٘ٓ ٚاألدٌح

  ----------------------------------------------------------------------------------------- ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عٍث١ا اٚ إ٠عاتا

  2ف١ّا ٠ٍٟ ّٔٛرض  *

وص١ش ِٓ إٌاط ٠شْٚ أْ اٌرٍفاص ٘ٛ فٕذٚق اٌؾ١اه١ٓ ، ٚأٔٗ تّصاتح ظؽش األفؼٝ فٟ لؼش داسُ٘ ، ٚغٛي ٠أذٟ ػٍٝ األخنش 

ال ٠رشن أٞ فشد ِٓ أفشاد اٌّعرّغ ، ٚخافح األهفاي ، إال ٚدِش لذساذُٙ ػٍٝ اٌرفى١ش ، ػطً هالاذُٙ اٌخ١ا١ٌح ، ٚصسع .. ٚا١ٌاتظ

إْ اٌّرأًِ ٌٙزا اٌشأٞ ٠عذٖ خا١ٌا ِٓ اإلؽاسج إٌٝ أٞ ذ٠ٕٛٗ تاٌرٍفاص ، ِغ أْ ٘زا اٌعٙاص ، وّا ٠ؼٍُ  .فٟ أٔفغُٙ اٌىغً ٚاٌخّٛي

شُ إْ ٚفف اٌرٍفاص تاٌغٍث١ح ٌّعشد ذفا٘ح ..اٌع١ّغ ، ٠ر١ّض تّضا٠ا إ٠عات١ح وص١شج ِٓ ؽأٔٙا أْ ذٕغ١ٕا اٌغٍث١اخ اٌرٟ ذؽذز ػٕٙا ٘ؤالء

تؼل تشاِعٗ ٚذؼ١ُّ رٌه ػٍٝ عاةش اٌثشاِط األخشٜ دْٚ ذفى١ش ِٕطمٟ ٠ؼرثش خطأ فادؼا ٚظٍّا فٟ ؼك اٌثشاِط اٌّف١ذج 

أال ٠شٜ ٘ؤالء أُٔٙ ِرؼقثْٛ إٌٝ سأٞ خاهب ال أعاط ٌٗ ِٓ اٌقؽح ، ٚأُٔٙ ٠ؽٍّْٛ أفىاس عٍث١ح ِغثمح ، ِا ذضاي . ٚاإل٠عات١ح

ذؼؾؼ فٟ أر٘أُٙ ، ٚذّٕؼُٙ ِٓ االػرشاف تاٌع١ًّ ٌٍرٍفاص ؟ أال ٠ؼٍُ ٘ؤالء أُٔٙ ِّٙا ؼاٌٚٛا االٔرماؿ ِٓ اٌرٍفاص فٙٛ ٠ظً ِٓ 

  .أتشص ٚعاةً اإلػالَ اٌرٟ ذؽظٝ تٕغة وث١شج ِٓ اٌّؾا٘ذج ، ١ٌظ ِٓ األهفاي فمو ، تً أ٠نا ِٓ اٌىثاس

٠مذَ اٌرٍفاص أهثالا ِرٕٛػح ِٓ اٌثشاِط ٠عذ ف١ٗ اٌطفً ِا ٌز ٚهاب ، ٠ٚخراس مّٓ تشاِعٗ ِا ٠ٕاي سماٖ ٠ٚؽمك ِرؼرٗ ، فّٓ خالي 

اٌثشاِط اٌٛشاةم١ح ٠رؼشف اٌطفً ػٍٝ شمافاخ اٌؾؼٛب األخشٜ ٚأخثاس٘ا ،ٚتزٌه ٠ٕفرػ ػٍٝ اٌؼاٌُ ، وّا ٠ىرؾف أعشاس اٌطث١ؼح 

ٚخثا٠ا٘ا ف١رأٍِٙا ٠ٕٚطك تؼظّح خاٌمٙا عثؽأٗ ، ِٚٓ خالي اٌثشاِط اٌصماف١ح ٠رّىٓ اٌطفً ِٓ ذٛع١غ داةشج ِؼاسفٗ ِٚؼٍِٛاذٗ ، ِٚٓ 

خالي اٌثشاِط االظرّاػ١ح ٠رؼشف ػٍٝ اٌعأة ا٢خش ِٓ ِعرّؼٗ ، وّا أْ اٌثشاِط اٌذ١ٕ٠ح ٟ٘ األخشٜ ذىٛٔٗ ١ٌىْٛ ػثذا فاٌؽا 

أِا اٌشعَٛ اٌّرؽشوح فؼٍٝ ػىظ اٌشأٞ اٌغاتك ، ذشفٗ ػٓ اٌطفً ٚذغٕٟ خ١اٌٗ ، ٚذغاػذٖ ػٍٝ اٌرؼٍُ . ػاسفا تؽمٛلٗ ٚٚاظثاذٗ

  .تأعٍٛب ِّرغ ٚؽ١ك

ٚتٕاء ػٍٝ ِا عثك ٠رنػ أْ ظٙاص اٌرٍفاص ٠ؼرثش عالؼا را ؼذ٠ٓ ، ٠ؾًّ ِا ٘ٛ ِف١ذ ٌٍطفً ِٚا ٘ٛ غ١ش ِف١ذ ٌٗ ، ٚإرا واْ تئِىإٔا 

ِغاػذج اٌطفً ػٍٝ االعرفادج ِّا ٘ٛ إ٠عاتٟ ، فثئِىإٔا ِغاػذذٗ أ٠نا ١ٌرعٕة ِا ٘ٛ عٍثٟ ، ٕٚ٘ا ذعذس اإلؽاسج إٌٝ دٚس األعشج 

 .فٟ ذٛظ١ٗ اٌطفً ٚإسؽادٖ الخر١اس ِا ٠ٕاعثٗ ِٓ تشاِط ِف١ذج ٚ٘ادفح
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 الصف العاشر 
 كتابة املذكرات اليومية

   " .وتتمثل فً القدرة على كتابة المذكرات الشخصٌة  لألحداث الٌومٌة فً الدرس والبٌت والشارع" 

 .. ٌتحدث الكــاتب عن نفســه وعن شخصٌتــه وأعمالــهو فٌها 
 :   موضوع المذكرات 

 .أحداث مرت فً حٌاة الطالب وأثرت فً نفسه  

 .مشاهد ٌومٌة  مثٌرة  

 .ٌوم معٌن من أٌام حٌاة الطالب  
    كيف يكتب الطالب مذكراته ؟

 …في الساعة الخامسة من فجر يوم الخميس العاشر من شهر صفر )مثال . في السطر األول يسجل الزمن واليوم والتاريخ  

 .(… تحركت بنا السيارة إلى المطار الدولي  ): مثال . في السطر الثاني يبدأ بتسجيل الحدث  

 .على الطالب  أن يسجل  الشخصيات بأسمائها مع توضيح  صلة  القرابة  

 : مثال . وعليه أن يبين مشاعر  المشاركين في الحدث من حزن وفرح وحنين  وشوق تبعاً لطبيعة الموضوع  
  .(إلخ..... أذكر نظراتها الحزينة وهى تودعني ، والدموع  تذرف من عينيها . كنت سعيداً بركوب الطائرة ألول مرة ، ولكن الحنين يشدني إلى  أمي  )    

 "مذكرات مسافر"                                                          :   مثال للمذكرات اليومية 
الجو جمٌل ، وهواء الصباح الباكر ٌالعب .     فً الساعة الخامسة من صباح ٌوم الخمٌس العاشر من شهر صفر تحركت بنا السٌارة على المطار الدولً 

كنت أراها وهً فً الجو كالطائر الصغٌر .كان حلماً بالنسبة لً . لم تغب عن بالً صورة الطائرة التً سأركبها بعد قلٌل . شعري ، فٌتماٌل فً كل اتجاه كالفرحان 
لم أتوقف عن السؤال حتى رأٌت نفسً داخل الطائرة وكان أبً سعٌداً بفرحة ووجلً فً نفس الوقت ، . فكٌف أراها الٌوم ؟ سألت أبً أسئلة كثٌرة عن حجمها . 

 .وشاهدت مساحتها الواسعة ، وصفوف المقاعد المنظمة وعدداً كبٌراً من المسافرٌن معهم األطفال 
   جلست على مقعد إلى جوار والدي ، وبدأت أترقب لحظة الطٌران فً الجو ، وفجأة تحركت الطائرة ببطء شدٌد ، ثم أسرعت شٌئاً فشٌئاً حتى انطلقت بسرعة 

 .مذهلة إلى أعلى 
 . وأول مرة أصاحب فٌها والدي فً السفر . إنها أول مرة أركب فٌها الطائرة !    كم كنت سعٌداً وأنا فً الجو 

  مذكرات ٌتٌم فً لٌلة العٌد                                          :مثال للمذكرات اليومية    
العمل فً نظافة  لقد تعبت من كثرة نام إخوتً الصؽار ونامت أختنا الكبٌرة فاطمة ، النوم ، لم أستطع تقترب الساعة من الثالثة بعد منتصؾ لٌلة العٌد

 ، إننً أشفق علٌها الزواج قبل أن نكمل دراستنا ضحت بالكثٌر من أجلنا حتى رفضت إنها أخت طٌبة تحملت مسإلٌتنا بعد وفاة الوالدٌن ، المنزل ،
 كانت وكؤنها ترٌد أن تتحمل مشاعر الٌتم وحدها ، ال نشعر بفقد الوالدٌن ، تحاول أن تخفً حزنها حتى أحس أحٌاًنا أنها حزٌنة ، وحزٌن من أجلها ،

كان أبً ٌحبها كثًٌرا  .وظهرت على وجهها عالمات الهم وأشباح الحزن  واآلن اختفت االبتسامة الجمٌلة ، دابما ــ ضاحكة مبتسمة فً عهد أبً وأمً ،
إنه أول عٌد ٌمر علٌنا بعد رحٌل أمنا  الٌوم وهى تعد لنا مالبس العٌد ، مسكٌنة ٌا أختاه رأٌت دموعها وكانت أمً سعٌدةبذكابها وتفوقها فً الدراسة ، ،
 ثم تلبسنً ثوًبا جدًٌدا ، آذانً وهى توقظنً مع تكبٌرات العٌد ، وما زال صوتها ٌرن فً وحركاتها الكثٌرة فً لٌلة العٌد ، زلت أحس أنفاسها ، ما ،

ساعدنً حتى ! ٌاإلهً .ثم أعود ألوقظ أخوتً الصؽار  ألول مرة سؤذهب لصالة العٌد وحدي ، ) هللا أكبر )والدي إلى المصلى وكالنا ٌكبر  فؤذهب مع
  .أجعل إخوتً سعداء بالعٌد

  (   اكتب مذكرات حول موقف مر بحياتك و ال تنسى  " ــنسىيُي ال موقف  "): تدريب  
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 :ّٔارض ػٍٝ اٌرٍخ١ـ 

 :التمخيص : ثانيا 
  :     اقرأ القطعة التالية ثم لخصيا بأسموبك في حدود الثمث

فعمينا أال نيمل الجوانب , نحن ال نتصـّور جماعًة يرغب الناشئ أن يحيا فيـيا ويفتخر بيا إذا كان مظيرىا الخارجي قبيحًا      
 .الجمالية مـن حياتنا ألن جـمال المباس والحجرة والسـّمم واألداة التي نستخدميا ال تقل أىميًة عن جمال السموك 

فالمناضد عمـى سبيل المثال يمكن تغطيتيا بغطاء جميل ونظيف ,      والعناية بمظير المدرسة ال يقل خطرًا عن العناية باليندام 
 .ونظافة الكتب المدرسية وأدوات الكتابة ال تقل أىمية عن نظافة األثاث , 

 ,   لكـن الحياة الجميمة ال بّد ليا من معايير جمالية,  وال نستطيع أن نعّدد جميع المقاييس التي تجّمل الحيـاة 
, فمألطفال والشبان أسموبيم الخاص في التعبير عن حركات الروح , فالحياة الجميمة عند الناشئين ليست الشيء ذاتو لدى الراشدين 

 .والجمال في حياتيم ال يمكن أن يكون نسخًة عن الجمال في جماعة الراشدين 
وىذه التفاصيل المبدئية ينبغي أن نحرص ,  إن حياة الجماعة تعّج بتفاصيل صغيرة مـن ىـذا القبيل ومنيا تتألف جمالية السموك 

ويجب أن تكون مفيومًة من البدء يجري تنسيقيا مع بعض المبادئ العامة لصالح الجماعة وجمال الحياة , عمييا حتى النياية 
 .فييا

 : التلخٌص 
......................................................................................................... 
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 :ّٔٛرض ػٍٝ اٌرٍخ١ـ  

  :     اقرأ القطعة التالية ثم لخصيا بأسموبك في حدود الثمث
فٟٙ اٌرٟ ذّٕٟ لذساذٗ ،اْ ــــٌٛن اإلٔظــــٚاًِ اٌّؤششج فٟ طــــاٌغ ذؼرثش اٌرشت١ح ِٓ أُ٘        

أٚ تّؼٕٝ آخش اٌرشت١ح ذّٕٟ ؽخق١ح اٌطفً ؼرٝ ٠قثػ ،فاٌؽا ٌٍؽ١اج  ٚذٙزب عٍٛوٗ ؼرٝ ٠قثػ،
ٚاٌّعرّغ ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ تٛظ١فح ،اٌطث١ؼح ٠ٚؼًّ ػٍٝ إعؼاد ٔفغٗ ٚا٢خش٠ٓ  لادسا ػٍٝ اٌرى١ف ِغ

ػاذك   خط١شج ٚذمغ ػٍٝافّغؤ١ٌٚرٗٚأفغش خ١ٍح ف١ٗ ذمَٛ تاٌّّٙح األٌٚٝ ٌٍرشت١ح ٟ٘ األعشج  اٌرشت١ح

اٖ دفئْ أؼغٓ ٚاي،ش١ّٕح  ٠ٗ ٚلٍثٗ اٌطا٘ش ظٛ٘شجداالتٓ أِأح ػٕذ ٚاي:٠مٛي اإلِاَ اٌؾافؼٟ ،اٌٛاٌذ٠ٓ 
ٚػٛداٖ اٌؾش ؽمٟ ٚخغش فٟ د١ٔاٖ  ٚإْ أّ٘الٖ،ٚعؼذ فٟ اٌذ١ٔا ٚا٢خشج  ذشت١رٗ ٚػٛداٖ اٌخ١ش ٔؾأ

ٚ إرا ذرثؼٕا . األِح إال ِعّٛػح ِٓ األعش فٍػ أفشاد األعشج وأد األِح ل٠ٛح فّا فئرا،ٚآخشذٗ 

ًَّ ا٘رّاِاذٙا واْ ترشت١ح إٌؼء   .ذاس٠خ اٌؽناساخ اٌرٟ اصد٘شخ ػٍٝ ِش اٌؼقٛس فغٕعذ أْ ُظ
  

 

 : التلخٌص 
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 : ثانٌاً التلخٌص 

  :     اقرأ القطعة التالية ثم لخصيا بأسموبك في حدود الثمث
إن تجارب التارٌخ تقرر أصالة الدٌن فً جمٌع حركات التارٌخ الكبرى ، و ال تسمح ألحد أن ٌزعم أن "     

العقٌدة الدٌنٌة شًء تستطٌع الجماعة أن تلؽٌه ، و ٌستطٌع الفرد أن ٌستؽنً عنه ، فً عالقته بتلك الجماعة 
 .، أو فٌما بٌنه و بٌن سرٌرته المطوٌة من حوله ، ولو كانوا من أقرب الناس إلٌه 

و ٌقرر لنا التارٌخ أنه لم ٌكن قط لعامل من عوامل الحركات اإلنسانٌة أثر أقوى و أعظم من عامل الدٌن ، 
 .هذه القوة ال تضارعها قوة العصبٌة و ال قوة الوطنٌة و ال قوة الُعرؾ ، و ال قوة القوانٌن 

بواعث تدفع أفراده إلى عمل الخٌر ، و أداء الواجب و إن لم ٌوجد : و حاجة المجتمع إلى بواعث و ضوابط 
و ضوابط تحكم عالقاتهم ، و ُتلزم كل واحد منهم أن ٌقؾ حده ، و ال ..  من البشر من ٌراقبهم ، أو ٌكافبهم 

ط فً خٌر مجتمعه ، من أجل شهوات نفسه ، أو منفعته المادٌة العاجلة  ٌُفرِّ  . ٌعتدي على حق ؼٌره أو 
إن القوانٌن و اللَّوابح كافٌة إلٌجاد هذه الضوابط و تلك البواعث ، فإن القوانٌن ال تخلق باعثاً و : و ال ٌقال 

 . " ال تكفً ضابطاً ، فإن اإلفالت منها ممكن ، و االحتٌال علٌها مٌسور 
 
 

 : التلخٌص 
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