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 قومھ

 المقنع الكندي 

 أساند الشاعر المقنع الكندي
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 ھجروا

 معطاء 
 حاجز أو فاضل

 متمھلون 

 نجداً 
 غوراً 
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استمرار   كثرة الدیون علیھ 
 العتاب،
الفعل   ویوحي

ھنا باستمرار  
 . االختالف. 

 
لخدمتھ، بسبب شراء فرس لحمایة بیئتھ، وعبد 

 قومھ. أمور أھملھا  الضیوف، وفعلھ إكرام

 

 ألن الدیون كانت من أجل قومھ. 

 
 علیھ.عدم تراكم الدیون 

 
كانت حیاتھ مستقرة ال یوجد فیھا دیوان وال عتاب وال  
مشاكل التي أدت في النھایة إلى زواجھ من بنت عمھ  

 عنھ. غصباً 
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 كرم إطعامھ الضیوف الذي ال یحرج القادم.

 
 یدل على كرمھ وحسن ضیافتھ فكان یقدم الطعام الممتلئ باللحم  

 

 الفرس كریم سباق 
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 التباطؤ في النجدة والغیبة وھدم مجد الشاعر واإلساءة إلیھ  

 

 عدم اغتیابھ قومھ ألن ذلك من شیم الرجال  

 

 عدم التحدث عن الناس في غیابھم كما أمرتنا الشریعة اإلسالمیة  

 

 أنھ كان یعفو عنھم ویحسن إلیھم رغم إساءتھم لھ  

 

 التسامح والعفو 
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 ال یدل على أكل اللحم الحقیقي 

 
 صورة أوالد عمھ وكأنھم وحوش مجتمعین یأكلون لحمھ  

 
 الغیبة سلوك قبیح  

 

لنا في القصیدة ظلم قومھ لھ وقسوتھم علیھ    نعم، أوضح
 مما جعلنا نتعاطف معھ  

 

 صورة قوم الشاعر وھم یشعلون النار التي تضر المقنع 

 
 والضرر والعیب بالشاعر  یلحق األذىاجتماع قوم الشاعر على ما 
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 الحزن والضیق والنفور من فعل أولئك القوم  

 

 یشتني  –نارا  - قدحوا

 

 یضر صاحبھ ألنھ یعتبر من اإلسراف 

 أمر ضروري أمرنا بھ القرآن الكریم والشرع اإلسالمي   

 قیمیة نبیلة وجیدة ألن هللا ھو الرزاق   

 قیمة عظیمة وھي حب الخیر لآلخرین   
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 ألن أصلھا یاء  على صورة یاءثالثة 
 ألن أصلھا یاء  على صورة یاءثالثة 
 ألن أصلھا یاء           قائمة ثالثة 
 ألن أصلھا یاء          قائمة ثالثة 
 ألن أصلھا یاء  على صورة یاءثالثة 
 واوألن أصلھا  قائمة            ثالثة 
 ألن أصلھا یاء  على صورة یاءثالثة 

 ألن أصلھا یاء 
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 غوى سقى عصا ھدى دنا حمى

األلف اللینة في األفعال الثالثیة تنقسم إلى  
 قسمین: 

 ألف قائمة  -

 ألف على صورة یاء غیر منقوطة  -

ما المقصود بأن األلف اللینة   
في األفعال الثالثیة أما یكون 
أصلھا ألف أو یكون أصلھا  

 یاء  
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 بدا دعا قضى 
 وعى عال بلیت 

 ثالثیة 

 حمى ھدى دنا عفا 
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 دنا
 سقى
 غزا

 غوى

 یدنو
 یسقي 
 یغزو
 یغوي

 دنا    
 غزا       
 

 سقى
 غوى

نرد الفعل إلى الزمن المضارع أو نأتي بالمصدر لنعرف 
 أصل األلف وبعد ذلك نكتب أصل األلف  

 یدنو أصل األلف واو ---------مثل: دنا 
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 لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث لیال 

 الوئام لھلك األنام 
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 ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث لیال 

 لوال الوئام لھلك األنام  

 

 لعب  ل الالم
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 یكتب طفل 

 یسجد
 ساجد

 الفتى یتسلق نخلة 
 متسلق 

 الفعل الذي أشتق منھ 
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 اسم فاعل 

 كفل

 ثالثة أحرف
 ثالثي 

 األلف

 فاعل

 َصلح 
 حرف واحد (األلف)

 فاعل
 الحدث فاعلھ 
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 الحدث الحدث
 الحدث

 تكاثف 
 خمسة 
 یتكاثف 

 قلبت الیاء میما مضمومة
 كسر ما قبل آخره

 فاعلھ  الحدث
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 بذَر
 أربعة أحرف

 یُبذر

 قلبت یاء الفعل المضارع میما مضمومة وكسر ما قبل آخره

 

  آخره، فقلبت ل ما قبألن الفعل المضارع(یبذر)مكسور  
 . یاء المضارعة میماً مضمومة فقط 
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 ُمجاورة َساھرة ُمحسنة 
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 حاملة  
 ساطع       

 

 حمل 
 سطع 

 

 

 متخیرین 
 مختلفة 

 

 خیّر
 اختلف

 

 

 ُمعلم  ھادي سائل  متسول  جاعل
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 بئس نعم لعل

 أسلوب القسم 
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 تھملھا  حقوق  فوهللا
 فو هللا ألتفوق بال جھد 

 في إعداد الطعام 
 أقسم با� ألذھبْن إلى المدرسة 

 أقسم با�

 با�
 با�

 كحقوق الوالدین 
 الطبیب 

 تا� ألناضلن من أجل تحریر فلسطین
 بالحق  أقرب تا�
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 تا� ألنصرن المظلوم 

 الطبیب أحلف با� ألقومن بواجب 
 یمین هللا ألعطین الیتیم حقھ

والذي نفسي بیده ال أھمل 
 واجبتي المدرسیة  

 وهللا ألتصدقن بما أستطیع 
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 هللا                نكران القران وأد البنات                  الواو            
 

 عدم التخلف عن الدفاع عن الوطن           رب الكعبة                     الواو     
 

 عظم معصیة عقوق الوالدین بعد       هللا                               التاء       
 الشرك با�                                                                                                                                     
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 والسعادة والراحة النفسیة.الركن الثاني من أركان اإلسالم، أثرھا التوفیق  
 

 ً  خاشعا
 

 الحال
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 صغیراً 

 مفعول بھ  ضمیر

 ً  مظلوما
 فاعل ضمیر

 ھارون  قائالً 

 معرفة

 متطابقان في التذكیر والتأنیث 

 متطابقان في العدد 
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 شوھد المریض صابراً 
 

 سمع المصلون خطبة الجمعة خاشعین  
 

 غادیة 
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 مفرد

 الجملة االسمیة وھي (غادیة) 

 ال

 الجملة االسمیة وھي (غادیة) 
 

 جملة اسمیة 

 الواو والضمیر ھي 

 جملة فعلیة 

 ھي) ( تغدو) وتقدیرهالمستتر في الفعل (الضمیر 
 

https://hulul.online/


 ً  ملوما
 محسوراً 

 یبكون  وھو ساطع 
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 الصغیران یحترمان الكبیر

 سعاد مطیعة والدیھا 

 موقتاً باإلجابة یدعو المؤمن  

 یقرأ أحمد القرآن وقلبھ خاشع 
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 عدم إھالكھ بالعمل الشاق   •
 العنایة بطعامھ وشرابھ   •
 عدم بیع األعضاء أو االتجار بھا   •
 منح الجسد القدر الكافي من النوم والراحة  •
 ممارسة الریاضة، لما لذلك من أھمیة تعود على جسده  •
 تحمیل الجسد ما ال یقوى علیھ  براحتھ، وعدم   االھتمام •
 المحافظة على نظافتھ والعنایة بھ   •

 

عدم إھالك الجسد بالعمل الشاق والمحافظة على 
وممارسة الریاضة وتناول   بھ،نظافتھ والعنایة 
المشروبات التي   واالبتعاد عنالطعام الصحي 

تضر صحتھ وتوفیر للجسد القدر الكافي من 
 النوم. 
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 االطالع على رغبات ومیول الشباب   •
 توفیر لھم التعلیم الجید والبیئة المناسبة   •
 مناقشتھم واحترام آراءھم وتشجیعھم والوقوف معھم   •
 إیجاد لھم العمل المناسب   •
ة قدراتھم العقلیة  وبناء لھم مراكز لبناء وتنمی •

 والجسدیة
 

اتباع سنة نبینا صلى هللا 
 علیھ وسلم  

 في جمیع األقوال واألفعال.
الرد على الشبھات التي  

 یثیرھا 
إعداء اإلسالم ضد نبینا  

 صلى هللا  
 علیھ وسلم. 
 االقتداء بھ.

 

اإلكثار من الصالة على 
 هللا النبي صلى 

 علیھ وسلم. 
 الدفاع عنھ.

تربیة أطفالنا على  
 محبة النبي صلى هللا  

 علیھ وسلم 
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عذراً لك صدیقي یا أطھر قلب عرفتھ وأصدق 
إحساساً لمستھ عذرا ألنني جعلتك تتألم  

بسببي، فقد تسرعت في الحكم علیك وظننت 
 أبعد ما تكون عنھ.  وأنتبك السوء، 

عرفت الكثیر من األصدقاء في ھذه الدنیا ولم  
 أجد خیر منك ناصح لي ومرشد دمت لي.
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 خطبة 

 واإلرشادات تقدیم النصائح  
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 طالب المدرسة 

طرح الفكرة  
 مباشرة 

الحمد والثناء والصالة  
على الرسول صلى هللا  

 علیھ وسلم 

 
 جذب انتباه المستمعین للموضوع  
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المقدمة الثانیة أفضل ألنھا تضمنت أسئلة ملفتة 
 لالنتباه 

واعتمدت على تمھید الموضوع بطریقة مشوقة 
 وبشكل غیر مباشر، وجسدت الفكرة بطریقة جیدة. 
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التوصیة بالحرص على  
آداب العلم والصبر على  

 متطلباتھ  

تحدید مسؤولیة الطالب  
 تجاه أنفسھم ومدرستھم  

دور المسؤولین من  
في   ومعلمین مدیر 

 المدرسة  

 

الموازنة بین دور  
 الطالب والمعلم  

الموازنة بین دور  
 الطالب والمعلم  

الموازنة بین دور  
 الطالب والمعلم  

 

 

 

  مباشر أمرأسلوب 
 (فاحرصوا) 

أسلوب مباشر،  
 ترجي (لعلكم) 

مباشر  أسلوب 
 ؟) اما دورن(  استفھام

 

 

البیت الشعري على  
 الفكرة األولى  

البیت الشعري على  
 الفكرة األولى  

البیت الشعري على  
 الفكرة األولى  

 

 إیجابي  

 دورنا؟  ما
 

 جو المحبة  سیادة
 

 دورا  

 أساسا 

 أمانة  

 

 نحن 
 فأنتم 

 

 لقد اخترنا 

 انكم  

 

شبھ المدرسة بالشجرة  
 ذات الظالل الوارفة  

شبھ المدرسة بالصرح  
 العظیم 
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وھي دور  أھمیة،التركیز على الفكرة األكثر 
 األجیال. المعلمین في بناء 
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المتدفق،  القلب النابض والدم  األمة أنتم یا شباب 
  األمة، أنتمالحیاة وعنوان تقدم وسر نھضة  وعصب

األمة القویة تُعرف بصالح   الضاربة، وإنالقوة 
 ومواھبھم   واستقامتھم، وخبراتھمشبابھا 

اطلبوا العلم یا شباب اإلسالم وخذوا الحكمة فالحكمة ھي   
 ضالة المؤمن یأخذھا انى جدھا  

عصرنا ھو عصر التنافس بالعقول واألفكار واالختراع  
الكون من   يما ف واالبتكار في عصرا لوصول إلى أدق 

تدال على صحة ما    بالدك نجدھاأسرار إذا نظرنا إلى تاریخ  
نقول من بعد أن كانوا في دائرة جزیرتھم الجرداء أصبحوا  

 في نور ساطع بفضل هللا ثم بمحمد صلى هللا علیھ وسلم. 
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 حقوق وواجبات الصداقة  بالنسبة لإلنسانأھمیة الصداقة 

 ألصدقائي  عن طریق اللوحات
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 معنى الصداقة  

 أھمیة الصداقة في حیاتنا. 
 حقوق وواجبات الصداقة.

 كیف أختار أصدقائي؟ 
 

الشبكة 
 العنكبوتیة

 الصداقة. معنى 

أھمیة الصداقة في  
 حیاتنا. 

حقوق وواجبات  
  الصداقة.

 

 في المقدمة.  

 في العرض. 

 في الخاتمة. 
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الحمد � الذي بفضلھ تتم الصالحات وتدوم  
بھ النعم والمتفضل على عباده في كل  

شيء والصالة والسالم على خیر المرسلین  
 سیدنا محمد وعلى آلة وصحبھ أجمعین  

 أخواني الطالب                   

الصداقة من أكبر النعم التي قد یحصل  
علیھا اإلنسان، الحیاة مع األصدقاء تكون  

 أجمل. 
 

الصداقة حقوق  
 وواجبات 

 أھمیة الصداقة  -
 معنى الصداقة -

 أھمیة الصداقة  -
 معنى الصداقة -

 أھمیة الصداقة  -
 معنى الصداقة -

 أسلوب استفھام  اختیار الصدیق 
ھل كان اإلنسان  

 یصلح صدیقاً 

قل لي من صدیقك  
 من أنت أقل لك 

 نسأل هللا التوفیق وأن یرزقنا الصدیق الصالح 
یجب أن نتمھل في اختیار الصدیق لكي نحظى  

 بصدیق مخلص  
تتھني   فھناك صداقات المصالح التي سرعان ما 

 المصالح  بانتھاء 
الصداقة الحقیقة ھي التي تكبر وتنمو مع مرور  

 الوقت  
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بفضلھ تتم الصالحات وتدوم بھ النعم والمتفضل على  الحمد � الذي 
عباده في كل شيء والصالة والسالم على خیر المرسلین سیدنا محمد  

 وعلى آلة وصحبھ أجمعین 

 أما بعد 

 أخواني الطالب 

الصداقة من أكبر النعم التي قد یحصل علیھا اإلنسان، الحیاة مع  
 األصدقاء تكون أجمل. 

الصداقة مفھوم واسع یشمل الكثیر من الكلمات التي تعبر عن ھذه  
الشافي الذي یداوي الجراح   البلسمالعالقة المتمیزة األصدقاء ھم 

 ویعین على شدة الحیاة. 

على حزنھ وھذا   لنفسھ، ویحزن فالصدیق یفرح مع صدیقھ كما یفرح 
 ضھم البعض. كلھ یعود إلى شدة الوفاء والوالء التي یُكنھا األصدقاء لبع

یجب أن یصونھا    لذلك فإن عالقة الصداقة نعمة من هللا تعالى،
 ویحفظھا الجمیع فالحیاة دون وجود أصدقاء تبدو أكثر صعوبة. 

 وفي الختام  

 یجب أن نتمھل في اختیار الصدیق لكي نحظى بصدیق مخلص  
 المصالح  بانتھاء تتھني  فھناك صداقات المصالح التي سرعان ما 

 قیقة ھي التي تكبر وتنمو مع مرور الوقت  الصداقة الح
 نسأل هللا التوفیق وأن یرزقنا الصدیق الصالح 
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الحمد � الذي بفضلھ تتم الصالحات وتدوم بھ النعم والمتفضل على  
عباده في كل شيء والصالة والسالم على خیر المرسلین سیدنا محمد  

 وعلى آلة وصحبھ أجمعین 

 أما بعد                               

 أخواني الطالب                                

الصداقة من أكبر النعم التي قد یحصل علیھا اإلنسان، الحیاة مع  
 األصدقاء تكون أجمل. 

الصداقة مفھوم واسع یشمل الكثیر من الكلمات التي تعبر عن ھذه  
الشافي الذي یداوي الجراح   البلسمالعالقة المتمیزة األصدقاء ھم 

 ویعین على شدة الحیاة. 

ویحزن على حزنھ وھذا    فالصدیق یفرح مع صدیقھ كما یفرح لنفسھ،
 ضھم البعض. كلھ یعود إلى شدة الوفاء والوالء التي یُكنھا األصدقاء لبع

یجب أن یصونھا    لذلك فإن عالقة الصداقة نعمة من هللا تعالى،
 ویحفظھا الجمیع فالحیاة دون وجود أصدقاء تبدو أكثر صعوبة. 

 وفي الختام  

 یجب أن نتمھل في اختیار الصدیق لكي نحظى بصدیق مخلص  
 المصالح  بانتھاء تھي ن ت فھناك صداقات المصالح التي سرعان ما 

 قیقة ھي التي تكبر وتنمو مع مرور الوقت  الصداقة الح
 نسأل هللا التوفیق وأن یرزقنا الصدیق الصالح 
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