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 جٌفيُ ًجالْطْوحخ -أ

 جٌىهٌز ئىل هًّ جخلري ًجألٍِ ذحدلوًٍف ًجٌنيِ هٓ جدلنىٍ.طفحش جدلفٍكني جٌٌجٌوز يف جّٓحش 0  -3

 ؟جدلمظٌو ذمٌٌو 0 " ًونطُ هٍَ شفح قفٍز ِٓ جٌنحٌ فأٔمًوُ ِنيح "  -4

 وّٓ جإلْالَ ًجإلديحْ ذحهلل ًٌٌٌْو.ّمظى هبح أْ جهلل ْركحٔو ًضوحىل أٔمً هرحوه جدلإِنني جدلفٍكني ذأْ ىىجىُ ئىل 

 لّٓص جّٓحش جٌىٍديس جٌنحِ ٌَّ جٌمْحِس ئىل فٍّمني ، جيوٍّيّح ِرْنسً ِظري وً فٍّك. -5

 ًِظريه 0 ججلنس نحٌىّٓ فْيح.جٌفٍّك جألًي 0 فٍّك جدلإِنني جًٌّٓ ضرْغ ًؾٌىيُ ٌَّ جٌمْحِس .

 ًِظريه 0 جٌنحٌ نحٌىّٓ فْيح. جٌفٍّك جٌػحِٔ 0 فٍّك جٌىفحٌ جًٌّٓ ضٌٓو ًؾٌىيُ ٌَّ جٌمْحِس.

 أقىو ِٓ جٌنض جٌمٍآِٔ جّٓس جٌيت ضىي هٍَ وً ِونَ شلح ّأض0ِ -6

 يف جألٌع ًئىل جهلل ضٍؾن جألٌٌِ"." ًهلل ِح يف جٌٌّٓجش ًِح  جهلل ْركحٔو ًضوحىل جحلحوُ جدلطظٍف يف جٌىْٔح ًجٓنٍز. -

 " ًٌطىٓ ِنىُ أِس ّىهٌْ ئىل جخلري ًّأًٍِْ ذحدلوًٍف" جألٍِ ذحدلوًٍف ًجٌنيِ هٓ جدلنىٍ ِٓ أهّحي جدلإِنني. -

 ًال ضفٍلٌج " " ًجهطظٌّج حبرً جهلل مجْوحً جألنٌز يف جهلل ْرًْ ئىل جٌنؿحز ًجٌفالـ. -

 ججملطّن. أذني أغٍ جٔطشحٌ جدلوًٍف ذني أفٍجو -7

 جٔطشحٌ جخلري ذني جٌنحِ ، ًشٌْم جدلٌوز ًجحملرس ًِٓ غُ دتحْه ججملطّن ًضٍجذـو.% ّإوُ جٔطشحٌ جدلوًٍف ذني أفٍجو ججملطّن ئىل 

 ذْحْ أمهْس جٌػرحش هٍَ ِنيؽ جإلْالَ. أٌضد جٌىٍّحش ألوٌْ جذلىف ِٓ جٌنض جٌمٍآِٔ. -8

 أضوٍُ ِٓ جٌنض جٌمٍآِٔ ِح ّأضِ 0 -جدلّحٌْس/ 

 ، ًجٌىهٌز ئىل هًّ جخلري، ًًؾٌخ جٌػرحش هٍَ ِنيؽ جإلْالَ فيٌ ْرًْ جٌفالـ.جألٍِ ذحدلوًٍف ًجٌنيِ هٓ جدلنىٍ ػًٌٍز -أ

 .أطٌى جٌغٍع جٌٍتّْ ٌٍنض جٌمٍآِٔ جٌىٍُّ  -2 

 جٌىهٌز ئىل جٌطّٓه مبرحوب جٌىّٓ جإلْالِِ. -ذْحْ أمهْس جٌػرحش هٍَ ِنيؽ جإلْالَ.                   -
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 جإلهىجو  -أ

 

 جدلّحٌْس . -خ

مُأغؿجمسرضًامطؿابقًامأوضحمصقهمأصؽاريموعؼرتحاتيمحولمعشارطيتميفماٌعرضمعلؿكدعًةماٌعقـاتماظؿؼـقةم،مواظؾصرؼةماٌـادؾةم.مم-

ألحِص ئوجٌز جدلىٌْس ِٓحذمس ٌوٍع أىُ ئصلحَجش جٌـحٌرحش ،  ئديحٔحً ذأمهْس جٌمٍجءز ًوًٌىح يف  ضنّْس لىٌز جدلطوٍّني هٍَ جٌطفىري ًجإلذىجم ، فمى  -

طّػً ّ، ً ىحوفسلى لىِص ِمرتقحً قٌي ِشحٌوس طفٌف جدلىٌْس ذاهىجو ذٍجِؽ ئيجهْس ّٓ جدلشحٌوحش يف ىًه جدلٓحذمس ، ًًلى ونص ِٓ ػ

ٍطس ٌٍركع ٔفٌْيٓ ، وّح ّطْف ىًج جدلشًٍم فٍِ جٌػمس ذحٌنفّ يف غضشؿْن جٌـحٌرحش هٍَ جٌمٍجءز  ، ً جذلىف ِٓ ًٌجء ىًج جدلشًٍم يف 

ًوًٌه ضنّْس ِىجٌويٓ ًجٌمىٌز هٍَ جٌطفىري ، ًلى أشحوش ئوجٌز جدلىٌْس هبًج جدلشًٍم جٌولُْ ، ًلّنح ذاهىجو ذوغ جدلمرتقحش  ،ًجدلـحٌوس

ِح ًأىُ  جو ؾىًي ٌٍربجِؽ جإليجهْس ًيٌه ِٓ أؾً أْ ّليٍ جٌوًّ هٍَ أوًّ ًؾو ، قْع مت جٌطنْٓك ِن ِشٍفس جإليجهس جدلىٌْْس ، ً ئهى

ًٌه   ّطؼّنو ِٓ ضٌطْحش  ذحالضفحق ، ًقع جدلطوٍّحش هٍَ جًٌىحخ ئىل ِىطرس جدلىٌْس ًجٌركع ًجالؿالم يف سلطٍف طنٌف جٌىطد ،  ًلّنح و

ًٌٍّشحٌوس يف ىًج جدلشًٍم فٌجتىه جٌفحتُ ،  ًيٌه ٌٍفظً ذني جٌربجِؽ جإليجهْس ًجنطْحٌ جٌفظً طكىُْ ِن ذوغ ٌتْٓحش جأللٓحَ  ٌطىٌّٓ  جلنس ٌٍ

ًجٌطوحًْ جدلػٍّ جٌرنحء ذني جدلطوٍّحش ، ًوًٌه ضنّْس جٌمىٌز هٍَ جحلٌجٌ ًجدلنحلشس  ًجٌركع ًجالؿالم ، ًيف ، جدلطّػٍس يف جٌوًّ ذًٍـ جٌفٍّك جٌٌجقى 

ػريجً هبًج جٌطىٍُّ ، فّح أمجً جدلشحٌوس يف ِػً ىًه جدلٓحذمحش هنحّس جٌوحَ مت ضىٍُّ جٌفظٌي جٌفحتُز هٍَ ِىجٌ جٌفرتز جٌىٌجْْس ، ًلى ْوىش و

 جدلىٌْْس!

مغوعماإلناز

مثؼايفم

مصوائدماإلناز

م.اإلضؾالمسؾىماظؾقثمواٌطاظعة.ماإلضؾالمسؾىمضراءةمخمؿؾفمأغواعماظؽؿبم.محبماظؼراءةمم-

ماًطةماٌلؿؼؾؾقة

م.ممتؼدؼممعؼرتحمإلدارةماٌدردةمباٌشارطةميفمتؼدؼمماظرباعجماإلذاسقةمباٌدردةم-

م.هدؼدمأػمماٌصادرمواظودائلماٌعقـةمظـفاحماٌشروعم-

 النشاط الثاني : الهدف
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 جٌطّيْى  -1

 حتىّى جحلحي ًطحقرو فّْح ّأض0ِ-

 جٌنيبطحقد جحلحي 0           ٌقّْحً أًٌْ جهلل جٌنيب ٌقّْحً ذحدلإِنني.       جحلحي 0  -

 جدلطٓحذك0  طحقروٌجوؼحً     جحلحي 0  ن جدلطٓحذك جٌـٍّك ٌجوؼحً. لـ -             جدلوٍُ طحقرو     ًجلفحًجحلحي 0   ٍُ جٌمحهىز ًجلفحً.  شٍـ جدلو -

 جإلهىجو -2

 76حتىّى جحلحي ًطحقرو يف جٌفمٍز جٌٌجٌوز يف جٌىطحخ ص 

 

 أشحٌن رلٌّهيت يف ضٌػْف ِونَ جحلحي ِن يوٍ أٌٔجهو فّْح ّأضِ. -3

مايالمذؾهماىؿؾةم

مايؾقبم:موصاحبمايالميفمػوادةم(مجارموجمرورم)م

مايالماىؿؾةماالمسقةمواظػعؾقة

م(ػوم)مضؿريمعلؿرتمتؼدؼرهم:موصاحبمايالم(محيقدمم-ؼلريم:م)ماظػعؾقةم م(ػوم)مضؿريمعلؿرتمتؼدؼرهم:موصاحبمايالم(موػومخؾريم:م)ماالمسقةم

مايالماٌػردموصاحبمايال

م(ػوم)مضؿريمعلؿرتمتؼدؼرهم:موصاحبمايالم(مساًٌام)م

 جٌنشحؽ جٌػحٌع 0 جحلحي
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 جدلّحٌْس /

 أْطرىي ذححلحي جدلفٍوز فّْح ّأضِ قحالً $ مجٍس # أً $ شرو مجٍس #. -

 % ًطٍنح جدلٓحذمس ًشحىىٔح جدلنحفٓني ِٓطوىّٓ.  

 #مجٍس فوٍْس #     ًطٍنح جدلٓحذمس ًشحىىٔح جدلنحفٓني ّٓطوىًْ .$ مجٍس جمسْس ًطٍنح جدلٓحذمس ًشحىىٔح جدلنحفٓني ًىُ ِٓطوىًْ . $  

 % جٔطيْنح ِٓ جدلٓحذمس زلممني ٍِوُجً ِطمىِحً. 

 #مجٍس فوٍْس #           جٔطيْنح ِٓ جدلٓحذمس ًلى قممنح ٍِوُجً ِطمىِحً. $ مجٍس جمسْس جٔطيْنح ِٓ  جدلٓحذمس ًضلٓ زلممٌْ ٍِوُجً ِطمىِحً. $ 

 أوٌْ ِن أفٍجو رلٌّهيت ِح ٍِّ. -

 

مماالمسقةحالماىؿؾةمم-ب

م.وظلاغهمصصقحهدثماٌعؾمم:معـالم

 .وػممعـؿصرونسادماىـودمم-

ماٌػردمايالمم-أ

م.عـؿصرًاأضؾلماىـديمعنماٌعرطةم:معـالم

م:مموؼـؼلممإىلمذؾهماىؿؾةمحالمم-د

م.اظؾقتمأعامرأؼتمايارسم:ماظظرفم*م

م.يفماٌاءؼعفؾينماظلؿكم:مجارموجمرور*م

ماظػعؾقةحالماىؿؾةمم-ج

م.وضدماغؿشرماظربقعرؾعتماظشؿسم:معـالم

م.ربهمؼدسووضفماٌصؾيمم-

ادممعـصوبمؼؾنيمػقؽةم:ممايال

صاحؾه،موصاحؾهمالبدمنمؼؽونم

م.ععرصة

مزرفم/محالمجارموجمرورم

م.اٌـربمصوقرأؼتماًطقبم م.يفماظلؿاءذاػدتماظطائرم

محالممجؾةمصعؾقة

ميفماظلؿاءمهؾقرأؼتماظطائرةم

محالممجؾةمامسقةم

م.ووجوػفممعؾؿلؿةادؿؼؾؾـاماىـودم
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 ًجالْطْوحخجٌفيُ -

 ِح أهلّه ّح ٌٌْي جهلل !# –جحلٌجٌ جٌنحؾف أػن هنٌجٔحً آنٍ ٌٍنض.  $  -أ

 #، هطرس ذٓ ٌذْوس    جٌٌٍْي $  أقىو أىُ جٌشهظْحش جٌٌجٌوز يف جٌنض 0 -خ

 أقىو جٌغٍع جٌٍتّْ ِٓ جٌنض. -ؼ

 .جٌىهٌز ئىل جاللطىجء ذحٌٌٍْي جٌىٍُّ يف قٓٓ قٌجٌه ِن جٓنٍّٓ –جٌطوٍف هٍَ آٌْحش جحلٌجٌ جٌنحؾف .         -

 أهىو آوجخ جحلٌجٌ جٌنحؾف جٌٌجٌوز يف جٌنض. -و

 جٌٍو هٍَ جحملحًٌ ذحٌمٍآْ جٌىٍُّ ًجألوٌس جٌػحذطس. - جدلنحوجز ذحٌىنْس أً أقد جألمسحء ٌٍّكحًٌ. –فٍجى جحملحًٌ ِٓ والِو.        جٌطأوى ِٓ –جإلطغحء ٌٍّكحًٌ .  -

 أوًٌ ِٓ نالي جدلٌجلف يف جٌنض جٌٓحذك هٍَ وً أوخ قٌجٌُ شلح ّأضِ 0 -

 " لً ّح أذح جٌٌٌْى أمسن " لٌٌو 0                                       جإلطغحء ججلْى ٌٍّكحًٌ. -أ 

 جٌٌٍْي 0" ألى فٍغص ّح أذح جٌٌٌْى" ٌيل                       جٌطأوى ِٓ فٍجى جحملحًٌ ِٓ والِو. -خ

 $ ّح أذح جٌٌٌْى #لٌي جٌٌٍْي 0                          جدلنحوجز ذأقد جألمسحء ٌٍّكحًٌ. -ؼ

 جٌٍمحٓ جٌٍقُْ "لحي ضوحىل 0 " قُ ضنًُّ ِٓ                    .                         جٌٍو هٍَ جحملحًٌ ذحألوٌس جٌػحذطس -و

 جدلّحٌْس/

 أضوحًْ ِن رلٌّهيت يف جْطنطحؼ جٌفىٍز جٌٍتْٓس ِٓ جٌنض. -أ

 ػٍخ جٌٌٍْي جٌىٍُّ أًٌم جألِػٍس يف قٓٓ جحلٌجٌ. –ٌٍكٌجٌ جٌنحؾف آوجخ ًآٌْحش جيد جالٌطُجَ هبح.                     -

 .أخلض جٌنض ذأٌٍْذِ ٍِجهْسً جألّْ جٌفنْس ٌٍطٍهْض  -خ

 ، ٌ ِ جحلنْف أوخ جحلٌج ٓ جإلْالِ ٓ أناللْحش جٌىّ ُ منٌيؾحً ُّفِ ْ جٌٌٍْي جٌىٍّ ٓ قٌجٌه ِن جٓنٍّٓ ، فحْطـحم أْ جيًخ جٓنٍّٓ مى وح ٍ ذو يف قٓ كطً

 ٓ ٌ ًجٌطأوى ِ َ هبح ًِنيح جإلطغحء ٌٍّكحً ٌ جٌنحؾف آوجخ الذى جالٌطُج ٓ قٌجٌه ، ًٌٍكٌج ٓ نالي قٓ فٍجغو ِٓ قىّػو ، ًغري ٌمرٌي وهٌضو ًجٌىنٌي يف وّنو ِ

 يٌه ِٓ آٌْحش ذلح أغٍىح جٌىرري يف حتمْك جٌنطْؿس جدلٍؾٌز ِٓ جحلٌجٌ.

 النشاط الرابع : آداب الحىار
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 أ/ جإلهىجو

 أػن ِػحي ٌىً هرحٌز ِٓ جٌورحٌجش جٓضْس فّْح ّأضِ. -

 ئىل ِٓ أْحء ئٌْه.ًيٌه ذأْ حتٓٓ ئىل ِٓ أقٓٓ ئٌْه ًضِٓء   هحًِ جٌنحِ وّح ّوحٌٍِٔه. -1

 ًيٌه ِٓ ِػً 0 ٌو جحلٓنَ ذححلٓنَ ، ًجدلوحٍِس جحلٓنس . هحًِ جٌنحِ وّح حتد أْ ضوحًِ. -2

 ًيٌه ِٓ ِػً 0 ٌمحس جٌؼوْف ًجٌوـف هٍَ جٌظغري ًضٌلري جٌىرري ًٔظٍز جدلٓطغْع. هحًِ جٌنحِ وّح أٍِن جهلل ضوحىل. -3

 ًيٌه ِٓ ِػً 0 جٌوفٌ ًجٌظفف هٓ جدلهـة ، ً هىَ جضرحم نـٌجش جٌنحِ أً جٌطؿّٓ هٍْيُ. ضوحىل.هحًِ جٌنحِ وّح حتد أْ ّوحٍِه جهلل  -4

 أؾٍُ قٌجٌجً ِن َِْالضِ قٌي جٌورحٌجش جألٌذن جٌٓحذمس . -

 أٔح أًِْ ئىل جٌورحٌز جٌػحٌػس.ِح جٌورحٌز جٌيت دتًْ ئٌْيح ؟  -

ضٌػْف جٌواللس جدلػٍِ يف جٌطوحًِ ذني جٌنحِ ، فحٌفٍو هٍْو أْ ّوحًِ جٓنٍّٓ ِوحٍِس قٓنس يف ذتىف ىًه جٌورحٌز ئىل ِح جذلىف ِٓ ىًه جٌورحٌز؟  -

 ػٌء ِح أٍِٔح ذو جدلٌىل ْركحٔو ًضوحىل ِٓ قٓٓ جٌلٓ ذحٓنٍّٓ ، ًجقرتجَ جٌىرري ، ًجٌوـف هٍَ جٌظغري ًوًٌه ضفٍّؽ جٌىٍذس هٓ جحملطحؾني

 ًجٌطرُٓ يف ًؾو جٓنٍّٓ.

 . ِٓ ًؾيس ٔلٍُ أٌٍ أهنح هرحٌز طكْكس حتمك ِٓ ًٌجتيح جٌنطْؿس جدلنشٌوز يف وْفْس جٌطوحًِ ِن جٓنٍّٓ .أًػف ٌأِّ فْيح  -

لٌي ٌٌٌْنح جٌىٍُّ 0 " ٌّْ فْنح ِٓ مل ٍّقُ طغرئح ًٌّلٍ وررئح "  ًلٌٌو 0 " ضرّٓه يف ًؾو جٌىًٌْ هٍَ طىق ىًه جٌورحٌز أوهُ ٌأِّ ذححلؿس.  -

 أنْه طىلس".

 جدلّحٌْس/

 جٌمُْ جدلٓطفحوز ِٓ جٌورحٌجش جٌٓحذمس. -

 ٌو جإلْحءز ذححلٓنَ. –جٌوفٌ ًجٌظفف هٓ جدلًٔد  –قٓٓ جٌلٓ ذحٓنٍّٓ.   –جٌطكٍِ مبىحٌَ جألنالق .   -% جدلوحٍِس جحلٓنس .

م

م

م
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 جٌفيُ ًجالْطْوحخ -أ

 جخلٍك جٌمٌُّ . –غُجٌز هٍّو  –جٌظالـ ًجٌطمَ  –ْوس جالؿالم الذٓ ىشحَ طفحش وػريز ، أيوٍ غالغس ِنيح.  -1

 أْؿً ذوغ ججليٌو جٌٍغٌّس جٌيت لحَ هبح جذٓ ىشحَ. -2

 جٌظغري.ججلحِن  –ِغين جٌٍرْد هٓ وطد جألهحٌّد  –ِٓ ؾيٌو جذٓ ىشحَ ضأٌْفو ٌٍىػري ِٓ جٌىطد ًِنيح 0 لـٍ جٌنىٍ ًذً جٌظىٍ 

 أوًٌ ِٓ جٌنض جٌٓحذك هٍَ ِح ّأضِ 0 -3

 ."أضلَ ِٓ ْْرٌّو  ًىٌ ٌؾً هظحِِ ذنَ ٔفٓو ذاٌجوز لٌّس ًضٌفْك ِٓ جهلل "لًْ هنو جذٓ نٍىًْ أٔوقُٓٓ ْريز جذٓ ىشحَ هنى جٌوٍّحء.  -أ

 .#ٌؾً هظحِِ ذنَ ٔفٓو ذاٌجوز لٌّس $ذحٌوُديس جٌمٌّس ّرين جإلٔٓحْ ٔفٓو.  -خ

 قمْمس # ِمحذً وً شلح ّأضِ 0 –أػن وٍّس $ ٌأُ  -

 #ٌأُ هلّحء جٌٍغس أوػٍ ضأغريجً يف جٌنحِ.      $  -1

 #قمْمس ًٌى جذٓ ىشحَ جدلظٍُ يف ِظٍ.          $  -2

 #ٌأُ $     جٌوٍُ خيٍى وً جٌوٍّحء ذوى شلحذتُ.     -3

 #قمْمس ْوس جالؿالم مسس ذحٌَز يف شهظْس جذٓ ىشحَ.  $  -4

 جدلّحٌْس /

 هنىِح لحي هنو جذٓ نٍىًْ 0 " جذٓ ىشحَ أضلَ ِٓ ْْرٌّو ". -أوًٌ ِٓ جٌنض جٌٓحذك هٍَ ٔرٌى جذٓ ىشحَ يف هٍُ جٌنكٌ.      -ج

 .أوطد ُٔرًز سلطظٍز هٓ جٌوحمل ججلًٍْ جذٓ ىشحَ  -2

ُ جٌطحٌّم قطَ ًئْ ٌقٌٍج ّرمَ ئٌغيُ ذحلْحً هٍَ ٍِ جٌطحٌّم ، ًِٓ  ىإالء جًٌّٓ ال ٔنَٓ فؼٍيُ أذٌ زلّى هرىجهلل مجحي جٌىّٓ ذٓ ٌّْف ذٓ ىشحَ جٌولّحء ال ّنٓحى

ُ ، ِٓ ٌِجٌْى جٌمحىٍز ، ًٌُى هحَ  ِٓ جذلؿٍز يف شيٍ يُ جٌموىز ، ٔشأ هٍَ قد جٌوٍُ ، قطَ ضفٌق هٍَ ألٍجٔو ، ًأطركص ذلح شيٍز ِألش جٓفحق ،  708جألٔظحٌ

ً قىخ ًطٌخ ٌْنيٌٍج  ٓ و ْ هٍْو ِ ً جٌٍغس ًِنيح 0 ججلحِن جٌظغري ، ضٍن جذٓ ىشحَ ذظّطو جٌٌجػكس يف فىحٌٔج ّمرٌٍ ِ ٍِؾن ألى ٓ جدلإٌفحش ًى ٓ هٍّو ، ًػن جٌىػري ِ ِ

ْ 0 " ئٔو أ ٓ نٍىً ً هنو جذ ٍ ًضٌجػوو ًٌلس لٍرو ، ًلى  لْ ُ ًهٍّو جٌغُّ ً 0 نٍمو جٌمٌّ ٓ ِػ ً  حتٍْو ذحألناللْحش جحلٓنس ِ ٓ ْْرٌّو " ، ضٌيف ٌجٌطحٌّم ذفؼ ِ َ ٍْس ججلّوس ضل

 ِٓ جذلؿٍز.761يف جخلحِّ ِٓ يُ جٌموىز ْنس 
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 جٌطّيْى  -أ

 أْطهٍؼ ِٓ جٌنض جٌٓحذك جٌىٍّس جٌيت ضؼّنص مهُز ِطٌْـس هٍَ 0  % 

 .جدلًٍءز0  جٌٓـٍ .            جٌطإوز0  جٌٌجً            .ِظحترو0  جٌْحء   شأهنح.     –ًؿأذتح 0  جألٌف

 جٌطـرْك  -خ

 ألٍأ جألِػٍس جٓضْس لٍجءز طكْكس ، ًأػن نـحً حتص جذلُّز جدلطٌْـس فْيح.  -1

 هبح. طفس ٍِغٌخ جٌطفحؤي -ٌظحقريح.                                و ِإٔٓسجٌظالز  -ؼ             ذورحوه. ٌؤًف جهلل  -خ  ٓحؾى.          ِوٍك يف جدل جدلإِٓلٍد  -أ

 أذني ْرد ٌُْ جذلُّز هٍَ جٌٓـٍ فّْح ّأضِ 0  -3

 ألهنح ؾحءش ِفطٌقس ذوى أٌف ْحونس. هٍَ ىًه جٌظٌٌزٌمسص   جدلٍُٓ ال ٍّو جإلْحءز ئال ذحإلقٓحْ.   -أ

مألهنح ؾحءش ِفطٌقس ذوى ًجً ْحونس. هٍَ ىًه جٌظٌٌز جدلًٍءز ًجٌشيحِس ِٓ طفحش جدلٍُٓ. ٌمسص  -خ

 أْطنطؽ ِن َِْالضِ ْرد ٌُْ جذلُّز هٍَ جٌْحء يف جألِػٍس جٌطحٌْس0  -4

 . ِىٌٌٓألهنح ِفطٌقس ًِح لرٍيح  ّحء فثس ِٓ جٌنحِ ِىٌٍِْ هنى نحٌميُ. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ  -أ

 .ِىِفطٌقس ًلرٍيح ّحء  ألهنحضٓرك ِشْثس جٌرشٍ. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ ّحء  ِشْثس جهلل  -خ

 . $ ِى #ٌز ًِح لرٍيح قٍف ْحوٓ ِىٌٓجٌٓحتً. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ ّحء ألهنح  ال ٍّو جهلل  -ؼ

 ِىٌٌٓز ًِح لرٍيح ِفطٌـ.ألهنح ثُ جٌٍؾً قْحز جٌفمٍ. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ ّحء َْ -و

 أْطنطؽ ِن َِْالضِ ْرد ٌُْ جذلُّز هٍَ جألٌف يف جألِػٍس جٓضْس. -

 ًِح لرٍيح ِفطٌـ  ِفطٌقسألهنح وأخ جدلٍُٓ هٍَ جٌـحهحش. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ أٌف  -أ

 ألهنح ِفطٌقس ًِح لرٍيح قٍف ِفطٌـال ّشمَ . ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ أٌف  جدلطأًِ يف نٍك جهلل  -خ

 ِفطٌقس ًلرٍيح قٍف ْحوٓ ألهنحِٓأٌس ًجقىز يف جٌورحوجش ضمِ جذلالن. ٌمسص جذلُّز جدلطٌْـس هٍَ أٌف  -ؼ

 ألٍأ جٌنض جٓضِ لٍجءز طكْكس غُ أوًّ وً فٍجى هبُّز ِطٌْـس ِنحْرس. -

فمى أضَ جخلري ًجٌوٍُ ًجٌٓوحوز ، ًئيج  ٔظحتكيُ، فْىٌْ طحولحً ًهحِالً رلطيىجً . فايج جضرن  جٌٓإوو مبثٌُجدلإدتنني ًّأضٌُ  جٌٍأُذأىً  ّأمتجيد هٍَ ؿحٌد جٌوٍُ أْ  -

 ئٌْو.                                            أْحؤًجئنٌجٔو ، ًٌٌ  ًِإجٌَزجٌىىٍ فوٍْو أْ ُّوٌّو ٔفٓو جٌظرب ،  لٓح

 أوطد أٌذن مجً هٓ $ ئضمحْ جٌوًّ # أً $ جٌظىجلس # ضشطًّ هٍَ مهُز ِطٌْـس ذأٌٔجهيح جألٌذوس.ممؼ/ جدلّحٌْس

 جٌوحٍِني.    ذىفحءزهٍَ جالىطّحَ  جذلْثحشحتٍص  –جحلىّس يف جٌوًّ سلحفس جهلل.           ٌأِ –جدلهٍض هٍّو ذطفحِٔ ً ئنالص.      ّإوُ -

 النشاط الصابع : الهمزة املتىشطت
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 أوطد ٔظحً قٌي ِفيٌَ جالٔطّحء جألٍُْ ، ًأغٍ ىًج جدلفيٌَ  يف  ئوٓحخ جٌفٍو جخلربجش ًجٌمُْ جٌفحػٍس . -

ًقْس يف جٌفٍو ٌْظرف لحوٌجً هٍَ حتًّ ِٓإًٌْحضو ًًجؾرحضو يف جدت دلٓطمرً، ػً جألٍْز جٌرْثس جألًٌْس جٌيت ضغٍِ جدلًٌٌغحش ًجٌمُْ جحلؼحٌّس ًجٌٍ

َّح أَُّّيَح جٌنَّحُِ ئَِّٔح  ًلى لحي ضوحىل 0 "  ًِٓ جألٍْز ديطى جٔطّحء جٌفٍو ئىل ذْثطو جألًْن ًرلطّوو ًًؿنو،ٍِضرـحً ذمُْ ًؿنو ٌجفؼحً ٌٍمُْ جٌٌجفىز جذلىجِس، 

فطنّْس قّ جالٔطّحء ٌٍىّٓ ًٌٌٍؿٓ خيٍك  " مَحوُُْ ئَِّْ جٌٍَّوَ هٌٍَُِْ نَررِيٌنٍََمْنَحوُُْ ِِْٓ يَوٍٍَ ًَأُْٔػََ ًَؾَوٍَْنَحوُُْ شُوٌُذًح ًَلَرَحتًَِ ٌِطَوَحٌَفٌُج ئَِّْ أَوٍََِْىُُْ هِنْىَ جٌٍَّوِ أَضْ

ْ ىًج ِٓ جالؿّثنحْ ًجالْطمٍجٌ ٌٍفٍو ِٓ نالي جٌرتجذؾ ذني ِح جوطٓرو يف ذْثطو جألًىل ًىِ جألٍْز ِن ِٓإًٌْحضو ججملطّوْس ًجٌٌؿنْس، ًفمىجقحٌس 

ًجٌرىء يف يٌه جحلّ ّإغٍ ٍْرحً هٍَ ججملطّن فْظرف جٌفٍو فٍّٓس ْيٍس ٌألفىحٌ جدلطـٍفس، ًذحٌطحيل فاْ جٌرتذْس ًجٌطنشثس هٍَ جالٔطّحء ٌٍىّٓ ًٌٌٍؿٓ 

 .ِٓ جألٍْز ّوى ِٓ أىُ هٌجًِ جٌطنشثس جٌْٓحْْس يف ججملطّوحش

جألٍْز ىِ جٌٌهحء جًٌُ حيطؼٓ جٌـفً ِنً ًالوضو ًقطَ ٍِجقٍو جٌوٍّّس جٌالقمس ًٌج فيِ جدلىحْ جألًي جًٌُ ّٓطمِ ِنو فاْ  ذحإلػحفس دلح ْرك

وٌّو جٌفمٍُ ٌالٔطّحء ججملطّوِ ًجٌٌؿين ًٌج فاْ ٍِقٍس جٌـفٌٌس ضوى ِٓ أىُ جدلٍجقً ًأوػٍىح ًألْ جالٔطّحء جألٍُْ ىٌ جٌ، جالٔطّحء ًجٌٌالء ًجدلٌجؿنس

ىٍو ٌٍمْحَ ذأوًجٌه إّىطٓرو ِٓ نربجش ًلُْ ًججتحىحش ضس، ئي ِٓ نالذلح ضطشىً ِوحمل شهظْس جٌـفً ِٓ نالي ِح ْضأغريجً يف قْحز جٌفٍو جدلٓطمرٍ

جحملْؾ جألٍُْ جًٌُ ديػًّ أًىل جدلإْٓحش جالؾطّحهْس جحلحػنس ٌٍـفً ِنً حللس نًٍؾو ئىل جٌنٌٌ ًنالي ًيف ، ًًكحتفو وجنً جٌنٓك ججملطّوِ 

 .ٍِجقً قْحضو جٌوٍّّس ّطشىًّ جٌٌؾٌو جالؾطّحهِ ٌٍـفً ًّطٍمَ فْو جدلىٌٔحش جألًىل ٌػمحفطو ًٌغطو

ٌٍـفً دلح ّرتضد هٍْيح ِٓ ٌٍْوْحش ضوَُّ شوٌٌ جالهطُجَ ًجٌفهٍ  جحلحؾس ٌالٔطّحء ِٓ أىُ جحلحؾحش جٌيت جيد أْ حتٍص جألٍْز هٍَ ئشرحهيحئْ 

ًئشرحم قحؾحش جٌـفً ًضمرٍو ًٌجضو ًشوٌٌه ذحٌٍػح ذحالٌضْحـ ًْؾ أٍْضو ىِ ِٓ أًىل ِإشٍجش جٔطّحتو جملطّوو  ،ذحٔطّحء جٌفٍو ٌٍّؿطّن ًجٌٌؿٓ

جدلٌجؿنس ضنـٍك ِٓ جٌطنشثس جألٍّْس ئْ ىِ ٌَهص يف ٔفٌِ جٌظغحٌ وْف أْ  ًًؿنو. ئْ جٌٍؤّس ٌٍّنـٍمحش جٌنلٍّس ٌطوُُّ جٌشوٌٌ ذحالٔطّحء ًضٍذْس

ًذحٌطحيل فاْ جالٔطّحء جألٍُْ ؾٌٍٓ ِطني ّإوُ ئىل جٔطّحء جٌـفً جملطّوو ًًؿنو، ،مهُذتُ ًوٍجِطيُ ال ديىٓ أْ ضطكمك ئال ذوُز جٌٌؿٓ ًجٌٌالء ٌو

ٍز هٍَ ئشرحهيح ٌٍـفً دلح ّرتضد هٍْيح ِٓ ٌٍْوْحش ضوَُّ شوٌٌ جالهطُجَ ًجٌفهٍ حلحؾس ٌالٔطّحء ِٓ أىُ جحلحؾحش جٌيت جيد أْ حتٍص جألْفح

 .ذحٔطّحء جٌفٍو ٌٍّؿطّن

؟
ً
 جيدا

ً
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 جٌفيُ ًجالْطْوحخ -أ

 وٍّطو جٌوشٍ جألًجنٍ ِٓ شيٍ ٌِؼحْ جدلرحٌن.جدلنحْرس جٌيت أٌمَ فْيح طحقد جٌٌّٓ  أيوٍ جدلنحْرس جٌيت أٌمَ فْيح طحقد جٌٌّٓ وٍّطو.-

 ِح جدلمظٌو ذمٌٌو 0" أوىش يف ِنحْرحش هىّىز هٍَ أْ غًٍز جٌٌؿٓ جحلمْمْس ضىّٓ يف شرحذو"؟ -خ

يف جٌشىز ًجٌٍنحء ، ًىُ هىضو ًهّحوه ًأٍِو يف ذنحء قحػٍه  ، فيُ ْالـ جألًؿحْ ًهنؼطووٍْيُ ضوطّى ٌفوس جٌٌؿٓ أْحِ هنؼس جٌٌؿٓ فّمظى ذو أْ جٌشرحخ ىُ  -

 .ًِٓطمرٍو

 أهىو فؼحتً شيٍ ٌِؼحْ وّح يوٍش يف جخلـحخ جٌٓحذك. -ؼ

 نضّ جدلٌىل ْركحٔو ًضوحىل شيٍ ٌِؼحْ جٌىٍُّ ذحٌطشٍّف ، فأُٔي فْو جٌمٍآْ ىىٍ ٌٍنحِ ًذْنحشٍ ِٓ جذلىٍ ًجٌفٍلحْ ، ًفٍع فْو جٌظْحَ ، -

 جٌظرب ًجدلٌجْحز ، فْو ضمٌٍ جٌواللحش ذني جدلٍّٓني ، ًضٌّٓ فْو جٌنفٌِ ِٓ جحلمى ًجٌىٍجىْس.ًىٌ شيٍ 

 أفٍُٓ جٌورحٌز جٌطحٌْس 0 " ًأْ ضٓيٍ هٍَ قمٌق جٌنحِ جٌيت أؤدتٓ هٍْيح". -4

 أوًّ ًؾو ًّٓيٍ يف ْرًْ ٌجقس ِٓ قٌٌو.ّمٌَ ذوٍّو هٍَ ضٌػف ىًه جٌورحٌز وًٌ جإلٔٓحْ يف مححّس قمٌق جٌنحِ ، فيِ أِحٔس هنىه  ، ًالذى أْ  

 أقىو  جٌغحّس ِٓ قٍص طحقد جٌٌّٓ أِري جٌرالو يف ىًج جٌٌلص ِٓ وً هحَ هٍَ ئٌمحء جخلـحخ. -

هٍَ جٌوًّ ًجٌرنحء ِٓ أؾً ٌفوس ًؿنيُ ، فشيٍ ٌِؼحْ فٍطس ٌٍطًوري ذنوُ جدلٌىل  ًقػيُ ًيٌه الْطشوحٌ هلّس ىًج جٌشيٍ جٌفؼًْ يف ٔفٌِ أذنحء جٌٌؿٓ ،  -

  ، ًجٌوًّ ًجإلنالص خلىِس ًؿننح.ْركحٔو ًضوحىل جٌولّْس هٍْنح ، ضٍه جٌنوُ جٌيت ضٓطٌؾد جحلّى ًجٌشىٍ ٌٍهحٌك ْركحٔو ًضوحىل

 جٌطوحًْ يف جٌٍٓجء ًجٌؼٍجء.      جحلفحف هٍَ أِٓ جٌٌؿٓ ًجْطمٍجٌه. –هحء هلل ًقىه.          جإلنالص يف جٌى - أْطنطؽ جٌمّْس جٌيت ضىهٌ ئٌْيح جٌفمٍز جألنريز. -

 النشاط العاشر : من كلمت حضرة صاحب الصمى حفظه هللا
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 أْطىي ِٓ جٌنض هٍَ ججلًّ جٌطحٌْس0 -

 #ذنحء ِٓطمرً جٌٌؿٓ الذى أْ ضٌجورو هٍّْس ذنحء جإلٔٓحْ جٌىٌّيتِٓطمرً جٌٌؿٓ ٍِضرؾ ذرنحء جدلٌجؿٓ .   $  -

 .# ئْ ضوحٌُْ وّننح جحلنْف ًلّْو جٌٓحِْس حتػنح هٍَ جتْٓى فؼٍْس جألِحٔس ًجحملحفلس هٍَ لُْ جٌىّٓ $ًجألنالق.جٌىّٓ جإلْالِِ وّٓ جٌمُْ  -

 #ؾً ؾالٌو ضٓطكك جحلّى ًجٌشىٍ ًِىجًِس جٌػنحء ٌٌٍّىلٌنطًوٍ وجتّحً ِح أٔوُ ذو جهلل هٍْنح ِٓ ٔوُ ؾٍٍْس ،$  ذحٌشىٍ ضىًَ ٔوّس جألِٓ ًجألِحْ. -

 جدلّحٌْس

 أضوٍُ ِٓ جٌنض 0 -1

 جحلٍص هٍَ شىٍ جخلحٌك ْركحٔو ًضوحىل هٍَ ٔوّو جٌىػريز ِن ػًٌٍز جحلفحف هٍْيح. - 

ْ ذمىٌجش جٌشرحخ ًجٌوًّ هٍَ جالْطفحوز ِنيح. –                  ضمىٍّ وًٌ وً قحوُ جتحه ٌهْطو.                      -  جإلديح

 ًجٌؼٍجء.ًؾٌخ جٌطوحًْ ذني أفٍجو جٌٌؿٓ يف جٌٍٓء  -

 .أطٌى جٌغٍع جٌٍتّْ  -2

مذْحْ وًٌ جحلحوُ جتحه ٌهْطو ًجحلٍص هٍَ جٌوًّ ًجٌطىحضف ِٓ أؾً هنؼس جٌٌؿٓ. -

م

م

م

م

م
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م

م

 ألىَ هٍػحً وطحذْحً أذني فْو جٓغحٌ جٌٍٓرْس ٌٍطمٍْى جألهَّ يف ججملطّن . -

إلٔٓحْ، فونىِح ّمٍى ج ْ جإلٔٓحْ ّإغٍ ًّطأغٍ ًىًج ّإوى ذأْ جٌطمٍْى ؿرن ؾُرً هٍْيحأّطأغٍ ذحجملطّن جًٌُ ّوْش فْو ً ْ جإلٔٓحْأ شلح ال شه فْو 

غريجً أوػٍ غأْ جٌـفً أٔٓحْ ًشإًٔو جخلحطس ًجٌوحِس وّح يف قْحز جال ىحِحً ئْ جٌطمٍْى ٍّود وًٌجً ،جإلٔٓحْ جٌشهض ًّطروو فأو ّوطمى ذأْ جحلمْمس فْو

جًأزلىًوز ًهنىِح ّىرب جٌشهض ّىٌْ  ألْ جٌـفً ّفطمى جخلربز ًِوٌٍِحضو ؛ ٍْىجً ِٓ جٌشهض جٌٍجشىًضم  .لً ضأٍغ

ًجٌنٌم ، ُّكمك جٌنؿحقحش ًجٌـٌّقحش  قْع جٌطمٍْى جٌنحؾف جًٌُ ّطـٍد ِٓ جٌشهض ججلى ًجالؾطيحو  جألًيئْ جٌطمٍْى ٌٔهحْ ّشطًّ هٍْيح 

ْ ّطأغٍ أْ جٌطمٍْى جألهَّ ىٌ ئ،  ْ حتمك يجذتح ًِوىًِس جٌػمسأجٌػحِٔ ضمٍْى أهَّ ًجدلَّٓ ذحٌمحٌد جٌفحٌى جًٌُ ّنطؽ شهظْس ػوْفس ال ديىٓ 

ٔو أُ ًّوطمى فىحٌ ىىجِس فْطشرو هبُ يف جدلٍرّ ًجدلشٍخ ًجٌوحوجش ًجدلفحىْأذحٓنٍّٓ ذال ِنيؿْس ًجػكس ًهمحتى ُِّفس ً جٌشهض ضأغٍجً شىّىجً

ًلى لحي ٌٌْي جهلل  ‘ذحىٍجً ًمل ّنِ ذأٔو حيحًي ضوٌّغ جٌنمض ذحٌطمٍْى ًّطكمك ٌىّو وٌؾس ِٓ جٌٍػح ًجالؿّثنحْ جٌنٓيب جِطٍه ِنٌُس هحٌْس ًصلحقحً

  " 0 ُضشرو ذمٌَ فيٌ ِني ِٓ  ". 

ً جٌىهحّحش أً ِٓ جٌظْكحش جٌوحدلْس جٌغٍّرس أً ِٓ جدلفحىُْ جدلُّفس أَّحء جٌوحٌّس ألِٓ ضروْس يف ج  هَّ جًٌُ ٍّيع جٌنحِ ًٌجءهألجٌطمٍْى ج ئْ 

نطؽ ًجدلـٌٌ هالِْس جدلغٍّس آفس ذتىو ججملطّوحش جحملحفلس ًٍُِّس ٌٍمُْ جٌىّنْس ًجالؾطّحهْس ًضطكٌي ججملطّوحش جملطّوحش ُِّفس ًّطكٌي ججملطّن جدلإلج

ْ ّركع جإلٔٓحْ هٓ يجضو ًّـٌٌىح ًّرطوى هٓ أ، ً ذٌٌٍْنح جٌىٍُّ . الذى ِٓ أْ ٔمطىُ ًأنريجً..، رلطّن ال ّفوً ٌٍْ جالْطيالن ئىلجدلرطىٍ 

 .ْ ٔٓوَ ٌألفؼً ًجألقٓٓ وجتّحًأهَّ جذلش ًألجٌطمٍْى ج

 

 

 النشاط الحادي عشر : التقليد ألاعمى
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 جٌطّيْى -أ

 أػن نـحً حتص جحلحي غُ أذني ٌٔهو.

م)ممجؾةمامسقة(م.وػيمشادؼةرأىماظػؾؽيماظلقابةم-عػردم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ممممممممممم)مشادؼةرأىماظػؾؽيماظلقابةمم-

م)مذؾهممجؾة/جارموجمرور(ممم.يفماظلؿاءرأىماظػؾؽيماظلقابةمم-)ممجؾةمصعؾقةم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.تغدورأىماظػؾؽيماظلقابةمم-

م)مذؾهممجؾةم/زرف(ممماظلؿاء.مودطرأىماظػؾؽيماظلقابةمم-

 جٌطـرْك -خ

 .أضوحًْ ِن أفٍجو رلٌّهيت يف ئوّحي جدلـٌٍخ  -1

 # مجٍس فوٍْس ٌٔم جحلحي $             #   ًجً ججلّحهس طحقد جحلحي $        #   ّرىٌْ  $  جحلحي          ."ًؾحءًج أذحىُ هشحءً ّرىٌْ" -

 #شرو مجٍس /كٍفٌٔم جحلحي $                       #      جٌٌٌوطحقد جحلحي $           #        ذني جحلحي $                   أهؿرين جٌٌٌو ذني جألشؿحٌ. -

 $ مجٍس جمسْس #ٌٔم جحلحي               $ أنِ #          طحقد جحلحي $ ًىٌ ِطود #         جحلحي             ْحهىِٔ أنِ ًىٌ ِطود. -

 $ شرو مجٍس / ؾحٌ ًرلًٌٍ# ٌٔم جحلحي $ جٌـحتٍ #                     طحقد جحلحي $ يف جٌمفض #              جحلحي                      ٌأّص جٌـحتٍ يف جٌمفض. -

 ِمْىجً# - فٌق  –ىٌ هرى  –ّظٍل  –$ لحتالً ٌو    ألٍأ جٌفمٍز جٓضْس لٍجءز طكْكس ، غُ أِأل جٌفٍجغحش ذحٌىٍّحش جدلنحْرس شلح ذني جٌمٌْني0 -

ئىل ذـكحء ِىس يجش جٌٍِحي جدلٍطيرس غُ ّأٍِ ذو فْـٍـ هٍَ كيٍه، ًّإضَ ذحٌظهٍز  ِمْىجًألِْس ذٓ نٍف ججلّكِ ، فىحْ أِْس خيٍؼ ذو  ًىٌ هرىٌأٍُْ ذالي ذٓ ٌذحـ 

 " أقى أقى " جشطحؽ غؼرحً قطَ ٌآه جٌظىّك فأهطمو ٌٌؾو جهلل.   ّظٍلطىٌه ، ألؾً أْ ٍّوه هٓ وّنو ، ًوٍّح ٌأٍ أِْس ذالالً  فٌقجٌولّْس فْؼويح 

 جدلّحٌْس/

 أوًّ جٌفٍ جغحش جٓضْس حبحي ِنحْد. -

 . $ مجٍس جمسْس#ًىُ ْوىجء...مجحذلح.$ مجٍس فوٍْس #                   ّمؼِ جدلوٌٍّْ ٌِّيُ جٌىٌجِْ ّشحىى ًلف جٌٍْحَ أِحَ جٌٌٍقس ..... -

 ؾحتوس ضركع هٓ جٌـوحَ.$ شرو مجٍس /ؾحٌ ًرلًٌٍ#يف جٌظرحـ .$ شرو مجٍس / كٍف #        ختٍؼ جٌـٌٌْ فٌق جٌٍِحييىرص ِن أطىلحتِ يف جٌرب ًشحىىذتُ  -

 ( 9النشاط الثاني عشر : الحال ) 
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 أهرب هٓ ِؼٌّْ جٌظٌٌ جٌطحٌْس مبح ىٌ ِـٌٍخ. -

 ًلف جألطىلحء ًىُ ًًٌٍِْٓ . / ًلف جألطىلحء أّىّيُ ٍِفٌهس.جٌظٌٌز جألًىل 0 

 ٌأّص جذلالي ًْؾ جٌّٓحء.جٌظٌٌز جٌػحْٔس 0 

 0 أذظٍش جٌوظفٌٌ ٍّطمؾ جحلد.جٌظٌٌز جٌػحٌػس

 

م

 أ/ جٌفيُ ًجالْطْوحخ
 

 #جٌظىجلس   -هىًٍ جألنالق $ أػن هنٌجٔحً ِنحْرحً آنٍ ٌٍنض. -1

 دلحيج شرو جٌىحضد أنالق جألطىلحء جٌْٓثس ذحدلٍع جدلوىُ؟ -خ

ػٍو فكحٌو وكحي جدلٍع شرو جٌىحضد أنالق جألطىلحء جٌْٓثس ذحدلٍع جدلوىُ ًيٌه ألْ جٌظىّك جٌِٓء ّإغٍ يف طىّمو ًّوىّو ذظفحضو جٌْٓثس ًذحٌطحيل ّظرف ْْثحً ِ -

 جدلوىُ.

 ِح فحتىز ِظحقرس جٌظىّك جٌظححل؟ -ؼ

 جٌنؿحـ يف جٌىْٔح ًجٌفالـ يف جٓنٍز. ٌٍظىّك جٌظححل أغٍ ورري يف ٔفّ طىّمو فيٌ رلٍدٌ ٌٍهري ، ّمٌو طىّمو ئىل

 أقىو جٌغٍع جٌٍتّْ ِٓ جٌنض. -3

 جٌطوٍف هٍَ أمهْس جٌظىجلس يف قْحضنح ، ًذْحْ أغٍ وً ِٓ جٌظىّك جٌظححل ًطىّك جٌٌٓء.

 جدلّحٌْس/

 أضوحًْ ِن رلٌّهيت يف جْطنطحؼ جٌفىٍز جٌٍتْٓس ِٓ جٌنض. -

 ٌٍظىّك أغٍ ورري يف ٔفّ جإلٔٓحْ فاِح ّمٌوه ٌٍهري أً ّمٌوه ٌٍشٍ. -                                أطىلحء.جإلٔٓحْ وحتٓ جؾطّحهِ ال ّٓطـْن جٌوْش ذىًْ  -

 النشاط الثالث عشر: العدوي 
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 ذِ ٍِجهْسً جألّْ جٌفنْس ٌٍطٍهْض.أخلض جٌنض ذأٌٍْ -خ    

جدلهطٍفس جٌيت ضأّٔ ذٌؾٌوىح يف جحلْحز ، فححلْحز ال ضٓطمُْ ذىًْ ئْ جٌنفّ جٌرشٍّس ال ضٓطـْن جٌوْش مبفٍوىح ، فيِ دتًْ ئىل ضىٌّٓ جٌواللحش جالؾطّحهْس ًجٌظىجلحش  -

ٌٌو ذحٌؼٌٍ ًجأليٍ ، ًؾٌو جٌظىّك جٌظححل جدلهٍض جٌٌيف جًٌُ ّإوُ ذظىّمو ئىل جٌنؿحـ ًجٌفالـ ، أِح طىّك جٌٌٓء فيٌ مبػحذس جدلٍع جدلوىُ قْع ّظْد وً ِٓ ق

 ًطفحضو قطَ ٔٓوى ذو يف قْحضنح ًّٓوى ذنح.،  ًٌج ًؾد هٍْنح قٓٓ جنطْحٌ جٌظىّك ، ًجنطرحٌ أقٌجٌو

م

م

ماإلسدادم-2

 أضنحلش ِن َِْالضِ قٌي جوهحء أْ جٌٍغس جٌوٍذْس ال ضٌجود ًٌـ جٌوظٍ ، هظٍ جٌطمىَ جٌوٍِّ  ًجٌطىنٌٌٌؾِ. -
سصرماظؿؼدممواظؿؽـوظوجقاام،موأغفاامعؿكؾػاةمالمتصاؾحمالداؿقعابممممممؼرتددميفمأودارـاماظؿعؾقؿقةمأنماظؾغةماظعربقةمالمتواطبمروحماظعصرم،مم-

اظـفضةماظعؾؿقةماٌعاصرةم،موأنمسؾىمأبـاءماظعربقةمطيمؼؽوغوامعؿطورؼنمأنمؼدردوامصـونماٌعارفماظعؾؿقةمعانماظطابموادـدداةمواظؽقؿقااءممممم

مباظؾغاتماألجـؾقة.

وؼلؿشفدمبعضمأربابمػذاماالواهمسؾىمضعفماظؾغةماظعربقةميفمػذاماجملالممبضكظةماجملالتماظعؾؿقةماظيتمتصدرميفماظورنماظعربيم،موبؼؾةم

وظؽنمػـاكمعنمؼرىمأنماظؾغةماظعربقةماظػصقىمػيماظرابطةماظايتموؿاعمبانيمممماٌممتراتماظعؾؿقةماظدوظقةم،موطذظكمغدرةماألحباثماظعؾؿقةم،م

وبةميفمخمؿؾفماظعاملم،موأنمػفرانمػذهماظؾغةمؼمديمإىلمتػؿقتمسرىمػذهماألعةموإبعادػامسانمعاضاقفام،موظؽانمأملمتؿؿـالمظغؿـااممممممأبـاءماظعر

نيماظعربقةماظرتاثماظعؾؿيمواظػؾلػيمألسرقمايضاراتم؟مأملمُتلفممايضارةماظعربقةميفمغؼلمأصاغنيماظعؾممإىلمأوربا؟مأملمؼؼممبعاضماٌلؿشارضمم

ظعؾؿقةمباظؾغةماظعربقةمعنمأعـالماظدطؿورم)مطرغقؾوسم(م؟أملمتعؿدمجاععةمدعشقمسؾىمتدرؼسممجقاعماٌاوادماظعؾؿقاةمباظؾغاةمممممبؿدرؼسماٌوادما

إنماظؾغةماظعربقاةمػايمةارةمممممصؼدمضالمتعاىلم:م"مإغامأغزظـاهمضرآغامسربقًامظعؾؽممتعؼؾونم"م.ماظعربقة؟مأملمؼـزلماظؼرآنماظؽرؼممباظؾغةماظعربقةم؟

سؾاىماظشكصاقةممممًامريماإلغلاغيم،موػيمجزءمأداديمعنمطقانماجملؿؿعمم،مإنميفمايػاازمسؾاىماظؾغاةماظعربقاةماظورـقاةمحػازاممممممعنمةارماظؿػؽ

،موإنمخدعةماألعةماظعربقةمتؽونمبؿؿـلمظغؿفاماظؼوعقةم،مثمماألخذمباظؾغاتماألجـؾقةم.مأعامأنمؼؽونمػـاكممتلكمباظؾغاتماألخارىمماظورـقةم

مذامأدؾوبمالمؼؾفلمإظقهمإالمعنمأرادمدذهماألعةماظؿكؾفمالماظؿؼدم.سؾىمحلابماظؾغةماظؼوعقةمصف

مأطؿلماًرؼطةماظذػـقةماآلتقة.م-

 جٌنشحؽ جٌٍجذن هشٍ 0 قىّػِ فظْف
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م

 جحلٍص هٍَ جٌطكىظ ذحٌٍغس جٌوٍذْس جدلٍْٓز. –جحلفحف هٍَ ىٌّس جٌٍغس جٌوٍذْس.                :مممِٓ جٌمُْ جدلٓطفحوز/ممجدلّحٌْس
م

م

م

 جٌفيُ ًجالْطْوحخ -

 أًػف جٌنوّس جٌٌجٌوز يف جٌنض ًوْفْس جالْطفحوز ِنيح. -

ُ جالْطفحوز ِنيح  ْ  ًّط ْ ّرطوى هٓ جٌٍغٌ ًّوٌو ٌٓحٔو هٍَ لٌي جخلري ٔوّس قفق جٌٍٓح ُ ٔفٓو فّْح ال ّٓأي هنو ، ًأ ْ ٌو ذو ، ًأال ّمك ْ ّنفغ ّىّو شلح ال شأ  ذأ

 ؟أذح يٌ  أًطَ جٌٌٍْيمبَ -

 " هٍْه ذـٌي جٌظّص ، فأو ِـٍوز ٌٍشْـحْ " جٌٌٍْي جٌىٍُّ أذح يٌ ذـٌي جٌظّص ًهى جٌىٍُ فمحي ٌو 0أًطَ -

 ِح ٔطْؿس ٌفن جٌظٌش يف أغنحء جحلىّع؟ -

 ٌفن جٌظٌش ػْحم جحلمٌق ًجٔطشحٌ جٌؼؿْؽ شلح ّإغٍ يف جٓنٍّٓ ذحٌىٍجىْس ًجٌنفٌٌ.ٔطْؿس 

 أطٌى مجٍس ضٍهض ِؼٌّْ جٌنض -

ِ هلّْس جٌنفن ًجألغٍ ِطَ جْطهىِيح جإلٔٓحْ ذشىً ئجيحذِ ، ًيف ْ ، ًى ُ هبح جدلٌىل ْركحٔو ًضوحىل هٍْنح ٔوّس جٌٍٓح ُ جٌيت أٔو ٓ جٌنو جٌٌلص ٔفٓو يجش  ِ

 ػٌٍٍ ورري ئيج مل حيٓٓ جْطهىجِيح. 

 أنطحٌ جٌواللس جٌظكْكس ذني ججلٍّطني جٓضْطني شلح ذني جٌمٌْني. -4

 # ئمجحي ًضفظًْ أْ ّنفغ ّىّو شلح ال شأْ ٌو ذو ًأال ّمكُ ٔفٓو فّْح ال ُّٓأي هنو ، ًأْ ّرطوى هٓ جٌٍغٌ.$  -خ ْ ٍِجقً غالظ .الْطمحِس جٌٍٓح -أ

ماددفمعـه

ماظؼضاءمسؾىمػوؼةماظؾغةماظعربقةم-

ماٌوضوع

ماالدساءمبلنماظؾغةماظعربقةمالمتواطبمروحماظعصر

ماظدظقل

م.طاغتماظؾغةماظعربقةمظغةمايضارةماإلدالعقةمضدميًام-

م.متمتلظقفماظؽـريمعنماظؽؿبماظعؾؿقةمباظؾغةماظعربقةم-

م.اسؿؿادمجاععةمدعشقمسؾىمتدرؼسممجقعماٌوادماظعؾؿقةمباظؾغةماظعربقةم-

ماظرأي

ماظؾغةماظعربقةمضادرةمسؾىمادؿقعابماظعؾومماظعصرؼةمايدؼـة

ماإلسداد

 النشاط الخامض عشر: للحديث أدب
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 جدلّحٌْس

 أذني جٌواللس ذني ججلًّ جٓضْس0   -

 ذْنيُ.ضغطحذٌْ جٌنحِ ًضفٓىًْ فّْح  -فال جترتًج جألَِحش حبىّعٍ ال ّنفن.                    خ -أ

      ضفظًْ ذوى ئمجحيجٌواللس /                                                           

 جنطْحٌ جألٌفحف جٌـْرس ًجالذطوحو هٓ ججلىي ًولُ جٌغْق.  -جٌـٍجتك جٌنحؾوس ٌظْحٔس جٌىالَ وػريز.                   خ -أ

 ضفظًْ ذوى ئمجحيجٌواللس /                                                       

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممْرد ًٔطْؿسفأو ِـٍوز ٌٍشْـحْ.   جٌواللس /  -هٍْه ذـٌي جٌظّص.                                    خ -أ
م

مم

 جدلرتجوف ِٓ جٌىٍّحش جٓضْس أ/

 جدلرتجوف  جٌىٍّس  جدلرتجوف جٌىٍّس

 ؾحٔد –ؿٍف   شفح دتٓىٌج  جهطظٌّج

 نفس جًٌٍـ  -ذشحشس  وِحغس  جدلىحٔس جٌوحٌْس جٌٓـس

 جحلـد جٌْحذّ جذلشُْ أٔوُ –أهـَ   أفحء

 جٌىالَ جًٌُ ال فحتىز ِنو جٌٍغٌ

 جٌؼى ِٓ جٌىٍّحش جٓضْس. -خ

 جٌؼحٌ جٌٍنحء جٌـّن جٌفحْمٌْ

 جٌنحفن  جٌوٍٓ -جٌشىز  جٌمنحهس جٌظححلٌْ
 الجمع من :  -د                                                                        

 المفرد -ج

 

 

 

 

 المفرد  الكلمة   

 ِعبرة ِعبر

 األفق اآلفاق

 موهبة مواهب
 مرحلة مراحل

 الجمع  الكلمة

 األنساب  النسب

 حقول حقل

 معادن معدن

 آثار أثر

 النشاط الصادس عشر : الحصيلت اللغىيت
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 # هحو ىـ / جدلونَ جٌْٓحلِ ٌىٍّس $ 

 # ٌؾن جدلونَ جٌْٓحلِ $                        هحو أذِ ِٓ جٌوًّ ِطأنٍجً .   -

 #َجٌ جدلونَ جٌْٓحلِ $                         هحو جٌٍؾً طىّمو جدلٍّغ.  -

 #طكح جدلونَ جٌْٓحلِ $            جٌوٍّْس .هحو جدلٍّغ ئىل ًهْو ذوى  -

 # ذنَ جٌطظٍّف ِٓ وٍّس $  -ً

 ؾىّى . جٌرنحءىًج  -1

 ؾىّىز. ذنحّسجشرتٍ أذِ  -2

 هٍَ ؿٍد جدلوٍّس. ذُنحءًيىرص ئىل جدلىطرس  -3

 ًَجٌز جٌرتذْس خيطض ذىً ِح ّطوٍك ذحدلوٍُ. ِرنَ -4

 جدلٌجؿنني . أذنْسضمٌَ جٌىًٌس ذطؿيُْ  -5

 ّشى ذوؼو ذوؼح. وحٌرنْحْجدلٍُٓ ٌٍٍُّٓ  -6

 لٌّس. ذرنْسٍّطُّْ جٌـفً  -7
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 أُِْ جٌطورري جخلْحيل ِٓ جٌطورري جحلمْمِ فّْح ٍِّ. -جٌطّيْى     -أ

 #ضورري قمْمِ جألنالق جحلٓنس طالـ ٌألِس. $  -                                                             #                 ضورري نْحيل ًلف ؿفً جحلؿحٌز وحألْى يف ًؾو جألهىجء. $  -

 #ضورري قمْمِ ذطوحٌُْ جٌىّٓ جإلْالِِ. $  -ؾً ؾالٌو–جٌمٍآْ ِنُي ِٓ جهلل  -

 جإلهىجو  -خ

 ألٍأ جألِػٍس جٓضْس لٍجءز طكْكس. -1
 جدلإِٓ جًٌُ ّمٍأ جٌمٍآْ وّػً جألضٍؾس ٌحييح ؿْد ، ًؿوّيح ؿْد "0 " ِػً  - -لحي جٌٌٍْي  -أ

 قحمت جٌـحتِ ِػً جٌركٍ يف جٌوـحء. -خ

 وٍّحش جألَ وأهنح شيى يف جحلالًز. -ؼ

 جٌوٍّحء وّظحذْف جٌىؾِ يف جذلىجّس. -و

 أالقق أٌوحْ جٌطشرْو يف جألِػٍس جٌٓحذمس ، ًأْؿٍيح ًفك ججلىًي جٓضِ 0 -2

 ًؾو جٌشرو أوجز جٌطشرْو رو ذوجدلش جدلشرو َ 

 جٌـوُ جٌـْد –جٌٍجتكس جٌـْرس  وّػً جألضٍؾس جدلإِٓ جًٌُ ّمٍأ جٌمٍآْ -1

 جٌوـحء ِػً جٌركٍ قحمت جٌـحتِ -2

 جحلالًز وأهنح شيى وٍّحش جألَ -3

 جذلىجّس جٌىحف ِظحذْف جٌىؾَ جٌوٍّحء -4

 .أوًّ جالْطنطحؼ جٌطحيل  -3

 ًؾو جٌشرو #  –أوجز جٌطشرْو  –جدلشرو ذو  –أٌوحْ جٌطشرْو  $ جدلشرو  -

 جٌىحف .......# –وأْ  –حيحوِ  –ّشرو  –شْو  –ِٓ أوًجش جٌطشرْو 0 $ ِػً  -

 

 

 النشاط الصابع عشر : التشبيه وأركانه
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 جدلّحٌْس /

 0يف ضشرْو ِٓ ئٔشحتِأؾوً جٌىٍّطني جٓضْطني ِشريحً ذو  -1

 قد جألَ ِػً جٌظكٍجء يف جالضٓحم.جٌظكٍجء 0  -                                 . جٌٌلص وحٌربق يف ٍْهطوجٌربق 0  -

 2- 0  أؾوً جٌىٍّطني جٓضْطني ًؾو شرو يف ضشرْو ِٓ ئٔشحِت

 جٌربق يف جٌٍٓهس.مجٌـحتٍز  ِػً:ممجٌٍٓهسم-مممممممممم.ٔظحتف جٓذحء وحٌشّّ يف جٌٌػٌـ :ممجٌٌػٌـم-

 0 أذني أٌوحْ جٌطشرْو فّْح ّأضِ -3

 لحي جٌشحهٍ يف ًطف جٔطظحٌ جدلٍه جٌىحًِ هٍِ جإلفٍٔؽ0 

 ًؾْش وّػً جًٌٍْ ىٌالً ًىْرس            ًئْ َجٔو ِح فْو ِٓ أصلُ َىٍ

 ًجذلْرسجذلٌي ًؾو جٌشرو 0                       وّػً     أوجز جٌطشرْو 0 جًٌٍْ            جدلشرو ذو 0                     ؾْش    جدلشرو 0 

 أوطد مجالً حتٌُ أٌذوس ضشرْيحش هٓ هاللحضِ مبٓ قٌيل . -4

 هـحء طىّميت ِػً جٌركٍ يف جٌوـحء ًجٌىٍَ. -                                     قيب ٌظىّميت وكد جألَ ٌٌٌىىح ّفْغ قنحٔحً. -

 جٌطوحًْ ذني جألطىلحء وأٔو ِلٍس وٍّح جشطى جدلـٍ َجوش جحلحؾس ذلح. -                                     يف جإلٌشحو ًجذلىجّس.جٌظىّك وحدلٍآز ٌظىّمو  -
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 أوطد ٌِػٌهحً ِٓ غالظ فمٍجش هٓ جدلوٍُ ، ِرْنس وًٌه ًًجؾيب ضلٌه .

جٌىًي ًجألًؿحْ ئال ذو ًال ضُوىٍ جٌنفٌِ ئال ذحٌوٍُ ئال ذفؼٍو ، فحدلوٍُ أقى جٌٍؾحالش جألْحْْس ئْ جدلوٍُ ىٌ هّحو جٌىًٌس ًقؿٍ جألْحِ فال ضمٌَ 

ّح جٌىٌخ هنو يف ضشىًْ ججملطّن ، ذو ضُىٍ جٌومٌي ، ًضطفطف جأليىحْ ، ًِٓ حتص ّىّو ُّظنن جٌٍؾحي ِنيُ جٌـرْد ، ًجدلينىِ ، ًجٌوحمل ، ًِنيُ ِٓ ّى

 حخ جٌوٍُ جًٌُ فُطف هٍْو ذفؼً ىًج جدلوٍُ جًٌُ هٍّو ًذو لًْ 0ًّٓري هٍَ نـحه ٔحىالً ِٓ ذ

 وحو جدلوٍُ أْ ّىٌْ ٌٌْال                        لُ ٌٍّوٍُ ًفو جٌطرؿْال                                                                         

ذنٌٌىح هٍَ جٌع ٌطًُّ كالَ ججليً ِٓ همٌي جٌرشٍ ، ًضٌُم ِىحهنح ٌٌٔ جٌوٍُ ًجدلوٍفس قْع ذحإلػحفس دلح ْرك فحدلوٍُ ىٌ ذيّ جدلوٍفس جٌيت ضشن 

ه جٌومرحش ضنؿٍِ جأليىحْ ، فرحٌوٍُ ّطظىٍ أفٍجو ججملطّن ٌٍفنت ًجألنـحٌ جٌيت حتْؾ هبُ ، قْع ّرع جدلوٍُ جٌمٌز جٌىحفْس فْيُ ٌٍطغٍد هٍَ وً ىً

 .جٌيت لى ضإوُ ئىل ػْحم جألِس ًجضلىجٌىح

ًذىًٌه ًنطحِحً ، فّٓ ًجؾرنح جتحه جدلوٍُ جقرتجِو ًضمىٍّه ، ًجٌطوحًْ ِوو ِٓ أؾً حتمْك جٌنفن ًجٌفحتىز ، وًٌه ًؾد هٍَ ججلّْن جإلشحوز ذو 

ٌه ٌىًٌه يف جٌولُْ يف ضٍذْس جٌنشء ًضػمْفيُ ًذتًّد ٌٍْوْحذتُ ، فاْ أؾٍ جدلوٍُ هنى ٌذو هلُْ  فحٌرشٍّس  ضىهٌ ًضظٍِ دلوٍُ جٌنحِ جخلري ، ًي

 ًٌغس جألٔرْحء " فٍنفهٍ مبػً ىًه جدلينس جٌٓحِْس.ٌفن كالَ ججليً ًجالٌضمحء ذنح ئىل ٌٌٔ جدلوٍفس ًلى لحي ٌٌٌْنح جٌىٍُّ 0 " ئمنح جٌوٍّحء 

 

 

 جٌنشحؽ جٌػحِٓ هشٍ 0 ِوٍِّ


