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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين ،وبعد؛
فقد جاء هذا الكتاب (لغتي الخالدة) لل�صف الثالث المتو�سط مت�سقًا مع وثيقة منهج اللغة العربية في خطوطها
العري�ضة ،ومنطلقًا من ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030الرامية �إلى تر�سيخ العمق العربي واإلإ�سالمي لبالدنا ،وتعزيز
الهوية الوطنية من خالل غر�س المبادئ والقيم الوطنية والعناية باللغة العربية ،وتنمية الفخر باإلإرث الثقافي الذي تُعدُّ
اللغة العربية المكوِّن الرئي�س فيه.
من �أجل ذلك �سعى الكتاب من خالل اللغة �إلى اإلإ�سهام في �إعداد الجيل المفكِّر المنتج القادر على توظيف الخبرات
واالرتقاء �إلى الغايات ال�سامية المنبثقة من العقيدة اإلإ�سالمية ،وعلى الم�شاركة في تحقيق الريادة لهذا الوطن الغالي في
كل المجاالت؛ ا�ستجابة لتطلعات والة �أمرنا في �أن تكون بالدنا نموذجً ا ناجحً ا ورائدًا في العالم على جميع األأ�صعدة .ويمكن
�إجمال دواعي تطوير هذا الكتاب فيما يلي:
� .1ضرورة االهتمام بالجوانب ال�شخ�صية للمتعلّم؛ تحقيقًا لر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  2030التي تت�سق مع �أهداف التربية
ال�سليمة المنبثقة من تعاليم ديننا اإلإ�سالمي الحنيف ،التي تتخذ اإلإن�سان بقيمه وعقله ووجدانه وج�سمه واتجاهاته
مو�ضوعًا لها وهدفًا مطلوبًا �إنما�ؤه.
 .2تبني المدخل التكاملي في التعليم؛ الذي تترابط فيه �أجزاء الكل في منظومة واحدة ،وهو ما يتوافق مع طبيعة اللغة ويعزز
تعلّمها.
 .3تطوّر المجتمع ال�سعودي المعا�صر ،و�سعيه �إلى تحقيق الريادة العالمية في المجاالت كافة؛ الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية.
 .4التطوّر ال�سريع الذي ت�شهده تقنية المعلومات واالت�صاالت في مجاالت الحياة اليومية.
 .5نتائج الدرا�سات والبحوث والتجارب التربوية التي �أكّدت �ضرورة تبنّي كفايات قيمية �إ�سالمية ول�سانية ووطنية وثقافية
تُمكّن المتعلّم من االندماج في الحياة والتعاي�ش مع المجتمع وح�سن التوا�صل ب�شكل �إيجابي.
�أما المبادئ التربوية التي ا�ستند الكتاب �إليها؛ فمن �أهمها:
 .1مبد�أ الوحدات :حيث ق�سم الكتاب �إلى �ست وحدات ،لكل وحدة مجالها (حقوق وواجبات و�أعالم معا�صرون �أمن وازدهار
وق�ضايا العمل و�سموم قاتلة والثورة المعلوماتية).
 .2مبد�أ التكامل :حيث ترتبط مكوّنات الوحدة الدرا�سيّة ومعارفها كافة بالمحور ومجاله وج ِّو ِه العام ،مع اتخاذ الن�ص القرائي
في العموم منطلقًا لتدري�س مهارات اللغة األأربع( :اال�ستماع والقراءة والتحدّث والكتابة) ،والدرو�س اللغوية( :ال�صنف
اللغوي والوظيفة النحوية واألأ�سلوب اللغوي والر�سم اإلإمالئي والر�سم الكتابي ).
 .3مبد�أ التعلم الذاتي :ويتجلّى في ال�سعي لتمكين الطالب من ا�ستعمال م�صادر المعرفة المتنوّعة وا�ستثمارها ا�ستثمارًا
�إيجابيًّا ،واال�ستقالل ب�أنف�سهم في البحث والدرا�سة والتح�صيل.
 .4المبد�أ االت�صالي :يقوم على التعامل مع اللغة على �أنها عادات �سلوكيّة اجتماعيّة تتطور وتنمو في ظل المجتمع و�أفراده.
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وقد ن ُِّظمت كل وحدة درا�سية وفق الهيكلة اآلآتية:

هيكلية بناء الوحدة
ن�ص اال�ستماع

ن�ص
ن�ص
ن�ص
الفهم القرائي �إ�سرتاتيجية قراءة التحليل األأدبي

الرقم

التهيئة

�أمني لغتي

املحور

�أجيب

�أجيب

دليل الوحدة

مدخل الوحدة

الدرو�س اللغوية التوا�صل اللغوي الن�ص اإلإثرائي

�أكت�شف الن�ص

التوا�صل الكتابي

تدريبات من �أ�ستمع و�أحاكي

التوا�صل ال�شفهي

ور�شة عمل
خالل الن�ص

امل�ضامني

�أفكر

�أمني لغتي

الر�سم اإلإمالئي

اإلإجنازات

�أقر�أ

�أفهم و�أحلل

الر�سم الكتابي

�أتذوق

ال�صنف اللغوي

�ألقي

األأ�سلوب اللغوي
الوظيفة النحوية

6

وختـ ـ ــامًا:
�إننا ن�ؤمّ ل �أن يُ�سهم هذا الكتاب في تعزيز �أوا�صر الـمحبة بين �أبنائنا وبناتنا ولغتهم العربية ،في�صبحوا
قادرين على ا�س��تخدامها على وجهها ال�صحيح ,ونعلم علم اليقين �أنّ �أهداف هذا الكتاب لن تتحقق �إال بتعاون
�إخواننا و�أخواتنا من المعلمين والمعلمات واآلآباء واألأمهات؛ ال�س��تثمار �أن�ش��طته فيما يعود على فلذات �أكبادنا
بالنفع والخير العميم �إن �ش��اء اهلل ،ومن �أجل تح�س��ين هذا الكتاب وتطويره ف�إننا نرجو من الجميع التوا�صل
ب�إبداء مالحظاتهم و�إر�شاداتهم و�أفكارهم� ،سائلين اهلل ع َّز وج َّل �أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدارين.
واهلل ولي التوفيق
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دليل الوحدة

١١

103

المدخل

١٢

104

العمل التطوعي

ثالث �سنوات
دون عمل

18

111

ٌ
وم�ستقبل م�شرقٌ
وحا�ضر مت�ألقٌ ،
ما�ض عريقٌ ،
ٍ
ٌ

ِ
�ســلمان الخير َّيةُ ( ِم ٌ
م�ؤ�س�ســةُ
�ســك
محمــد بنِ
َ
الخيريــَّةُ )

22

114

دور المواطن
في المحافظة على األأمن

دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل

39

132

�ضوء األأمن

عاطل متواكل

42

138

العنوان

األأمن في �أو�سع معانيه.

التخ�ص�صات المهن َّية والتقنية

�ص

95

188

اال�ستماع

غالف الوحدة

�أَ ْمنٌ واز ِد َها ٌر

َق َ�ضا َيا ال َع َمل

العنوان

٣

٤

�ص

ن�صو�ص الوحدة

الفهم القرائي �إ�ستراتيجية قراءة التحليل األأدبي

العنوان
�ص
العنوان
�ص العنوان �ص

اإلإثرائي

8

ر�سم الحرف
( هـ )
بخط الرقعة

ر�سم بع�ض الجمل والعبارات بخط الرقعة

54

148

�صيغ المبالغة

�أ�ســمــاء الـــزمان والــمــكـــان

56

150

التف�ضيل

اال�ستثناء

61

154

الم�ستثنى

النعت

65

157

ب�سط الموجز

المقال

79

171

العنوان

التحاور مع المجموعة

�إبداء وجهة النظر

�ص

88

183

نموذج اختبار

نموذج اختبار ()٣

نموذج اختبار ()٤

�ص

99

191

�ص

الر�سم اإلإمالئي

50

145

العنوان

ر�سم بع�ض الكلمات المو�صولة خطًّ ا

ر�سم بع�ض الكلمات
المف�صولة خطًّ ا

الر�سم الكتابي

العنوان
�ص

الدرو�س اللغوية

ال�صنف اللغوي

العنوان

األأ�سلوب اللغوي الوظيفة النحوية

�ص العنوان �ص
العنوان
�ص

التوا�صل اللغوي

(�إ�ستراتيجية الكتابة) (�إ�ستراتيجية التحدث)

التوا�صل الكتابي التوا�صل ال�شفهي

العنوان
�ص

9

٣

ا
ل
و
ح
د
ة
الثالثة

َ
�أ ْم ٌـن واز ِد َهــا ٌر
10

دليل الوحدة
�أتوقع مب�شيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن �أكون قاد ًرا على:
1.اكت�ساب اتجاهات وقيم مت�صلة بمجال �أمن الوطن وازدهاره.
2.اكت�ساب ر�صيد معرفي ،ولغوي ي�ؤهلني للتوا�صل ال�شفهي والكتابي حول مجال �أمن الوطن وازدهاره.
3.فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�سموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
4.الحكم وفق مبد�أ الكم (الجوهري والزائد فيما ا�ستمعتُ �إليه).
5.ا�ستخدام �إ�ستراتيجية زيادة التركيز والفهم (تدوين الملحوظات ،والتعليقات).
6.ر�سم بع�ض الكلمات المو�صولة ًّ
خطا.
�صحيحا.
7.ر�سم الحرف (هـ) بخط الرقعة ر�س ًما
ً
8.تع ُّرف �صيغ المبالغة وتمييزها وا�ستخدامها.
9.تع ُّرف �أ�سلوب التف�ضيل وتمييزه وا�ستخدامه.
10.تع ُّرف الم�ستثنى وتمييزه وا�ستخدامه.
11.توظيف �إ�ستراتيجية كتابة (بحث وتقنية).
12.ب�سط الموجز.
المك ّونـــــــــــــات
13.التحاور مع المجموعة.
14.ا�ستظهار �أربعة �أ�سطر من الحديث ال�شريف.
ر�سم بع�ض الكلمات المو�صولة
الر�سم اإلإمالئي
الدرو�س اللغوية

اإلإجنازات:
جمع معلومات في مو�ضوع موثق حول �أمن الوطن وازدهاره.

التوا�صل اللغوي

ن�صو�ص الوحدة:
1.المدخل :وطن بال �إرهاب ،األأمن م�س�ؤولية الجميع
2.اال�ستماع :العمل التطوعي.
3.الفهم القرائيٍ :
ما�ض عريقٌ  ،وحا�ض ٌر مت�ألقٌ ،
ٌ
وم�ستقبل م�شرقٌ .
�4.إ�ستراتيجية قراءة :دور المواطن في المحافظة
على األأمن.
		
5.التحليل األأدبي� :ضوء األأمن.
6.الن�ص اإلإثرائي :األأمن في �أو�سع معانيه.

الر�سم الكتابي

خطا
ًّ
ر�سم الحرف
�صحيحا بخط الرقعة
( هـ ) ر�س ًما
ً

ال�صنف اللغويّ

�صيغ المبالغة

األأ�سلوب اللغوي

التف�ضيل

الوظيفة النحوية

الم�ستثنى

الكتابي
ّ

ب�سط الموجز

ال�شفهي
ّ

التحاور مع المجموعة
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رابط الدر�س الرقمي

ن�صا المدخل
َّ

وطنٌ بال �إرهاب

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

و ًاًل
�أ

� .١أقر�أ النَّ�ص اآلآتي قراءة مع ِّبرة:

يقول ال�شاعر  /عبدامللك اخلديدي يف ق�صيدته ٌ
«وطن بال �إرهاب»:

عبد الملك عوا�ض الخديدي� ،شاعر �سعودي ،ن�ش�أ مح ًبا لل�شعر واألأدب ،مت�أث ًرا بوالده ،من �إنتاجه األأدبي
ديوان (نفحات في ن�صرة الحق).

12

ال�سابق ،و�أب ّين وزنهما ال�صرفي.
� .٢أُ � .
أكتب الكلمتين اللتين تحتهما خطان في النَّ�ص َّ
الكلمتان:

وزنهما ال�صرفي:
3

ٍ
بُ � .
كلمات �أخرى على الوزن نف�سه.
أ�شترك مع من بجواري ونكتب

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ج� .أتع��اونُ م��ع مجموعت��ي لمعرفة الفرق في الداللة ،بي��ن الكلمتين اللتين تحتهما
خط فيما ي�أتي ،من خالل ما يدل عليه ال�سياق:
فرا�س وثب ًة جيد ًة ،ف�أتوقع �أن يكون واث ًبا رائ ًعا.
ֺ وثب ٌ
ֺ ُك ُّل َو َث َباتِ فرا�س ال َع ْ�شر كانت رائعة ،ياله من و ّثابٍ رائع.
ֺ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ֺ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
� .٣أعي ُد ر�س��م الكلمات التي تحتها ٌّ
خط واحد ،مراع ًيا محاكاة ر�س��م حرف الهاء في
�أو�ضاعها المختلفة.

13

.٤
�أ� .أح ِّد ُد ما ا�ستثناه ال�شاعر.
..............................................
3

ب� .أنثر البيت ال�شعري م�ستخد ًما كلمة (� َّإاَّل) ً
بداًل من (�سوى).

نيًا
ثا

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

..............................................
�أُوازِنُ بين كل �صورتين ثم �أمألأُ الفراغات على نمط المثال األأول.
المكان اآلآمن
�أف�ضل
من المكان الم�ضطرب �أمن ًّيا

14

لثًا
ثا

� .١أقر�أ النَّ�ص اآلآتي قراءة مع ّبرة:

األأمن م�س�ؤولية الجميع
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ي��ا بن��ي� :إ َّن األأمنَ �ضرور ٌة ال�س��تقرا ِر الحيا ِةِ ,
ورغد األأحياء .فباألأمنِ
ال�س��ب ُل ,وتُجل ُ��ب الخي��راتُ  ,و ي�أم��نُ التج��ا ُر عل��ى �أنف�س��هم و�أمواله��م,
ت�ؤ َّم��نُ ُّ
وباألأم��نِ ُيقم�� ُع الف�س��ا ُد ,وي�ؤخ�� ُذ عل��ى �أي��دي المف�س��دين ,وتك�س�� ُد تج��ار ُة
أ�سا���س
الل�صو���ص .وباألأم��ن يك��ون انت�ش��ا ُر العل ِ��م وكث��ر ُة العلم��ا ِء ,والعل�� ُم � ُ
ُ
الدول ,وهو مع اإل ِ
ِ
مجال �سباقِ الدول.
إيمان
الح�ضار ِة ,وميزانٌ لتقد ِم
يا بني� :إن تحقي َق األأمنِ
مك�سب لنا جمي ًعا ,وتوفي ُر األأمن م�س�ؤوليتنا
ٌ
جمي ًعا ,وعلى ك ِّل ٍ
واحد منا ِك ٌ
فل في تحقيقِ األأمنِ ٌّ ,
مطالب �أن يكون
وكل منَّا
ٌ
ِ
للك�ش��ف عن �أوكا ِر المف�س��دين وتوفي ِر األأمن واأل ِ
أمان للجميع
عينًا �س��اهرةً؛
�ض جمي ًعا ِّ
على �أر�ض الوطن ,وحين نغف ُل عن هذا الواجبِ  ,ف�سنتع َّر ُ
لل�شقو ِة
ِ
ونكد العي�ش.
�شعاع من المحراب ،د� .سليمان بن حمد العودة (بت�صرف).

ال�سابق ،و�أقوم بما ي�أتي:
� .2أت�أم ُل العبار َة الموجز َة التي تحتها خط في النَّ�ص َّ
�أ .التحاور مع مجموعتي حول م�ضمون العبارة.
ب .تحديد األأفكار التي تتداعى حول العبارة.
ج .ب�سط الحديث عن األأفكار المنبثقة عن العبارة.
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بعًا
را

3

�أ�صنف الكلمات اآلآتية �إلى �صنفين في المكان المنا�سب وفق المثال المعطى:
ع ّما

خالد

�أمنهم

ِفكْر

�إلى

ح ّبذا

وطن

كيال

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

كلمات ات�صلت بكلمات �أخرى:
كيال

كلمات لم تت�صل بكلمات �أخرى:
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خالد

الم�شروع
م� ًسا
خا

�أتعاون مع مجموعتي؛ لتنفيذ مهمات الم�شروع اآلآتي:

المهمة األأولى :اختيار �أحد املو�ضوعات اآلآتية:
1.دور العلماء واملفكرين يف املحافظة على األأمن.
2.دور املواطن يف املحافظة على األأمن.
3.دور األأ�سرة واملدر�سة يف املحافظة على األأمن.
4.جهود رجال األأمن يف املحافظة على األأمن.
المهمة الثانية :حتديد امل�صادر التي ميكن �أن ت�ستقى منها املعلومات.
المهمة الثالثة :جمع املعلومات عن املو�ضوع املختار.
المهمة الرابعة� :إعادة �صياغة املعلومات وتن�سيقها.
المهمة الخام�سة :كتابة املو�ضوع يف �شكله النهائي ،ثم مراجعته.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ
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رابط الدر�س الرقمي

التهيئة:

عن النعمان بن ب�شير  قال :قال ر�سول اهلل ﷺ«:مثل الم�ؤمنين في توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الج�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر الج�سد
بال�سهر والحمى» [رواه البخاري ، ٦٠١١ :وم�سلم.]٢٥٨٦ :

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

� ُ
أ�شترك مع من بجواري لبيان اآلآتي:

ֺ ما القيم اإلإ�سالمية التي ذكرها لنا الحديث ال�شريف؟
..............................................
..............................................
ֺ ما األأعمال التط ُّوعية التي يمكن القيام بها في المدر�سة؟
..............................................
..............................................
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و ًاًل
�أ

أجيب (❋):
�أقر�أُ األأن�شطة ،ثم �أ�ستم ُع �إلى الن�ص و� ُ

 .١لرم�ضان �أجواء روحانية جميلة ،فهو يحمل �صور التكاتف والعطاء� ،أم ِّثل على ذلك.
..............................................
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

� .٢أع ِّرف العمل التطوعي.
..............................................

� .٣أم ِّثل على بع�ض األأعمال التطوعية.
..............................................

نيًا
ثا

�أجيب عن األأ�سئلة اآلآتية:

يعد التطوع واجهة ح�ضارية تعك�س وعي األأفراد وتحقق العديد من القيم ،منها:
ُّ .١
..............................................
..............................................

(❋) يحل الطالب األأن�شطة بمفرده خالل زمن محدد؛ لتنمية مهارة اال�ستماع.
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 .٢كثي��ر مم��ن يعان��ون م��ن االكتئ��اب ُين�صح��ون بالم�ش��اركة ف��ي �أعم��ال تطوعي��ة ،م��ا
ال�سبب؟
..............................................
..............................................
لثًا
ثا

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ُعد حقيقة ،وحرف (ر) عن يمين العبارة
أكتب حرف (ح) عن يمين العبارة التي ت ُّ
�أُ � .
ُعد ر�أ ًيا.
التي ت ُّ
ال توجد �إح�صاءات دقيقة عن األأعمال الخيرية في الوطن العربي.
مما ي�ساعدك على العي�ش الهانئ �أنْ تُعطي من وقتك فت�ساعد المر�ضى �أو تعمل
على النهو�ض بم�ؤ�س�سة وطنية.
ب .قال تعالى:

[الق�ص�ص.]24-23:

ما الخدمة التطوعية التي قدمها مو�سى ؟
ֺ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................
..............................................
..............................................
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ابع ًا
ر

�أقر�أ المقطع ،ثم �أجيب.

�إن للعطاء التطوعي �أث ًرا كبي ًرا على تطور وح�ضارة المجتمع ،وهذا ال يلغي
�أث��ره على الفرد نف�سه ،فعالو ًة على عظيم الثواب والجزاء في اآلآخ��رة ،ف�إن
جميع من مار�س العمل التطوعي �شهدوا له بالف�ضل في تعوي�ض الكثير من
جوانب النق�ص الروحي والنف�سي والمهاري الذي كانوا يحتاجونه.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .١ما �أثر العمل التطوعي على الفرد؟
..............................................
..............................................
 .٢ما �أثر العمل التطوعي على المجتمع؟
..............................................
..............................................
 .٣كي��ف يع ِّو���ض العم��ل التطوع��ي الكثي��ر م��ن جوان��ب النق���ص الروح��ي والنف�س��ي
والمهاري؟
..............................................
..............................................
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رابط الدر�س الرقمي

ٍ
ما�ض عريقٌ  ،وحا�ض ٌر مت�ألقٌ ،
ٌ
ٌ
م�شرق
وم�ستقبل
ِ
العهد
�أزمن ٌة يف زمان� ،إنه حمم ُد بن �سلمان؛ ويل
ومهد املجد ،له معاهد العلوم ت�شهد ،و�أم���ام �شموخه
ج��ب��ال ط��وي��ق ت��ن��ف��د :خ�ب�رة امل��ا���ض��ي ونه�ضة احلا�ضر
ور�ؤية امل�ستقبل.
ب�شاب ن��اج ٍ��ح متفوقٍ
ك��ان��ت خطواته األأوىل تُنبئ ٍّ
على زما ِنه� ،سابقة �أفعاله لرها ِنه؛ �إذ كان من الع�شرة
األأوائل على اململكة يف الثانوية العامة ،والثاين على دفعته احلا�صلة على درجة
البكالوريو�س يف القانون من جامعة امللك �سعود؛ فهو قدوتنا يف التع ُّلم وح ِّبه،
واإلإ�صرار وك�سبِه.
ع َّينه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز -حفظه اهلل -عام
ورئي�سا للديوان امللكي ،ويف عام 1438هـ اختاره -حفظه اهلل-
1436هـ وزي ًرا للدفاع
ً
ول ًّيا للعهد ،ونائ ًبا لرئي�س جمل�س الوزراء.
لقد تتلمذ ال�شاب الطموح على يد قوي اإلإرادة وعبقري اإلإدارة امللك �سلمان
ابن عبد العزيز -حفظه اهلل -وبدعمه قدم ر�ؤية اململكة  2030و�أ�شرف على جماالت
تنفيذها ،وم�شروعاتها الكربى ،مثل :مدينة نيوم ،وم�شروع البحر األأحمر ،وم�شروع
القدية ...،وقد تلم�سنا �أفكارها و�شاهدنا �آثارها ،و�سوف ننهل من عذب عطاياها.
وهي -دون �شك -ر�ؤية ت�سابقها �إجنازاتها ،و�أقوال تثبتها �أفعالها :فبع�ضها
نبني وطنًا �أكرث
ُيذكر وكمالها ال ُيح�صر ،يلخ�صها قوله حفظه اهلل" :طموحنا �أن َ
ازده���ا ًرا ،يجد فيه كل مواطن ما يتمناه؛ فم�ستقبل وطننا ال��ذي نبنيه م ًعا لن

3
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نقب َل �إال �أن جنعلَه يف مقدمة دول العامل بالتعليم والت�أهيل ،بالفر�ص التي
تتاح للجميع ،واخلدمات املتطورة يف التوظيف والرعاية ال�صحية وال�سكن
والرتفيه ."...
دعم �سكني �أننا نح�صل
هل ي�ص ِّدق من انتظر َع ْق ًدا من الزمن للح�صول على ٍ
ٌ
متفائل �أننا مل نعد نعتمد على النفط
عليه -اآلآن -دون انتظار؟ �أم هل يتخيل
وحده؟ بل �إن �إيراداتنا غري النفطية جتاوزت  369مليار ريال يف عام 2020م وهو
ِ�ض ْعف ما كانت عليه قبل ر�ؤيته املباركة� .أم هل كانت حتلم املر�أة ب�أن ُت ْ�سهم يف
القوة العاملة بن�سبة  %33.2وهي التي مل تتجاوز  %19.4قبل بدء الر�ؤية؟
�إنها مناذج إلإجن��ازات تت�سابق ،ح َّبذا �أن يتجدد الكالم عنها ،و�آم��ال تتحقق
ل�شعب ق��ال فيه �صانع ر�ؤي��ت��ه" :ألأنني �أع��ي�����ش ب�نين �شعب ج��ب��ار وع��ظ��ي��م ،فقط
ي�ضعون هد ًفا ويحققونه بكل �سهولة ،وال �أعتقد �أن هناك �أي حتديات �أمام ال�شعب
ال�سعودي العظيم".
لقد بنى �صاحب ال�سمو امللكي األأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل -ر�ؤية اململكة  2030على ثالثة حماور( :جمتمع حيوي،
واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح) ،ولو رجعنا �سنوات �إىل الوراء لوجدنا هذه
ري
املحاور َ -و ْق�� َت�� ِئ ٍ��ذ -من �أولوياته؛ فقد �أ�س�س (م�سك اخلريية) م�ؤ�س�س ًة غ َ
ربحي ٍة عام 2011م ،تدعم ال�شباب الذي �سري�سم م�ستقبل اململكة والعامل.
ومل يزل -حفظه اهلل -منهج ال�سا ِلك �إىل الف ِ
َ�ضل و َمطمح الراغب بالكر ِم
ا َ
جل��ز ِْل ،رفع بيتًا -بالعز واملجد� -أ�سبا َبه و�أوت���ا َده ،و�أب�صر -بالطموح� -آب��ا َءه
و�أجدا َده؛ فع َّمر البال َد وحارب الف�سا َد ،وا�ست�شرف امل�ستقبل.
أ�سراب النجـو ِم منـاكـ َبـا
متوا�ض ٌع مع رِفع ٍة قد زاحمت
يف األأ ْفق � َ
ن ــوراً �أفـ ـ َ
ـا�ض م�ش ــار ًقـا ومغــار َبـا
�شم�س ال�ضحى
�إ�شرا ُق طلع ِته ك�سا َ
يف الــكتبِ ُيــن�شــئ لل ـعـ ُّـدو ك ـتــائ َبا
ل ـ ــك ِّنــه وق ـ ــتَ ال�ش ــدائـ ِـد قــائـ ـ ٌد
ِ
مبقامــه ال�سامــي ُت ـعـ ُّـد م ـنــاق ـ َبا
للـ ـعـ ـه ـ ِـد كـ ــان �أم ـي ـ ُنـ ــه وول ـ ُّي ــه
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وتقدي ًرا جلهوده وجناحاته احلا�ضرة يف دعم ال�شباب فقد ح�صل على جائزة:
�شخ�صية ال��ع��ام القيادية لدعم رواد األأع��م��ال لعام 2013م املمنوحة م��ن جملة
(فوربز ال�شرق األأو�سط) وهذا غري م�ستغرب؛ فهو القائل":ثروتنا األأوىل التي
�شعب طمو ٌح ،معظمه من ال�شباب ،هو فخر بالدنا،
ال تعادلها ثروة مهما بلغتٌ :
و�ضمان م�ستقبلها بعون اهلل".
لقد �أدرك -حفظه اهلل� -أن امل�ستقبل امل�شرق ال ميكن �أن ينقطع عن املا�ضي
العريق؛ ف�ش َّد ِ
�ساع َد املحافظة على اإلإرث الثقايف والتاريخي ال�سعودي والعربي
واإلإ�سالمي ،وقد ظهرت �آثار هذا يف دعمه لبوابة تطوير الدرعية وجدة التاريخية
والعال ،وتطلعه �إىل �إحياء مواقع الرتاث الوطني؛ �إذ ارتفع عدد عنا�صر الرتاث
غري املادي امل�سجل لدى منظمة األأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
�إىل ثمانية عنا�صر ،بعد �أن كانت ثالثة عنا�صر فقط قبل بدء الر�ؤية ،وهذا ما
�سيكون �شاه ًدا على ما�ضينا العريق و�أثرنا يف احل�ضارة اإلإن�سانية.
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� .١أ� .أ�صل الكلمات بالمعنى المنا�سب لها.

تُنبئ

الجيو�ش

المنا ِقب

ِ
والمفاخر
الف�ضائل

الكتائب

الفناء والزوال

تنفَد

األأ�صيل والمتجذر

العريق

توقع الم�ستقبل

3
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�أَ ْم ٌ

الكلمة

معناها

ب� .أكمل على غرار المثال �أمامي؛ لتحديد �صياغة معنى الكلمة كما وردت في النَّ�ص.
مزدهر

نا ٍم ومتط ِّور

ازدهر

نما وتطور

......

......

�أفا�ض

مألأ وانت�شر

......

......

ن ِه َل

تلقى وا�ستقى

�إ�صرار

......

�أ�ص َّر

......
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� .٢أ� .أ�ضع �إ�شارة(✓) �أمام المعنى المنا�سب ل�سياق الكلمة في النَّ�ص ،ثم �أ�ستخدمها
في جملة من �إن�شائي وفق المثال:
َعقْد
3

االتفاق بين الطرفين
 الع�شر �سنوات
احتبا�س الكالم وانعقاد الل�سان

ֺ �أخي في ال َعقْد الثاني من العمر.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ال ُّر�ؤية

�إدراك األأ�شياء بحا�سة الب�صر ֺ . . . . . . . . . . . . . . .
................
ما يراه النائم في منامه
بحكمةوتب�صر
خطة م�ستقبلية مبنية
ُّ

الجزْل
َ

ِ
المعطاء
ِ
الف�صيح ֺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكبِير

ب� .أكمل الفراغات بذكر مرادفات الكلمات اآلآتية من خالل الن�ص:
منَا ِكب
�أوتاد
منا ِقب
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 .١بر�أيك ،لماذا ق َّدم �صاحب ال�سمو الملكي األأمير محمد بن �سلمان ر�ؤية المملكة 2030؟
................................................
................................................

3

................................................

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .٢م��اذا �أ�س��تنتج م��ن دع��م األأمي��ر محم��د ب��ن �س��لمان  -حفظ��ه اهلل  -لبواب��ة تطوي��ر
الدرعية ،وجدة التاريخية ،والعال؟
................................................
................................................
................................................
� .3أخـ ـ ـتـ ـ��ا ُر م��ن ال َّن���ص م ـ��ا ي ـ ــواف ـ��ق قـ ــولـ ـ ـ��ه تع ــالـ ـ��ى} :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ{ [�سورة الم�ؤمنون اآلآية.]٨ :
................................................
................................................
................................................
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� .١أ� .أت�أ ّم ُل ال�صو َر اآلآتية ،و�أ�ض ُع عنوانًا منا�س ًبا لكل �صورة:
ال�صورة األأولى

3
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ال�صورة الثانية

ال�صورة الثالثة

ال�صورة الرابعة
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ب� .أعود �إلى ال�شبكة العنكبوتية و�أبحثُ عن م�شروع نيوم ،و�أكتب عن مميزاته من
حيث الموقع ،والم�ساحة ،والقطاعات االقت�صادية الم�شاركة فيه.

..............................................
3

..............................................

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
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..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
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� .٢أ� .أ�ضع اإلإجنازات اآلآتية يف املجموعة املنا�سبة لها:
ֺ م�شروع الطاقة ال�شم�سية.
ֺ م�ؤ�س�سة م�سك الخيرية.
ֺ م�شروع نيوم.
ֺ المختبر الوطني "الجينيوم الب�شري ال�سعودي".
التنمية االقت�صادية

3

التنمية ال�صحية واملجتمعية

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ب� .أ�ضيف م�شاريع تنمو ّية �أخرى لم يرد ذكرها فيما �سبق.

جاء في خطبة الملك عبد العزيز -رحمه اهلل -اآلآتي:
"يجب عليكم اتباع �أوام��ر احلكومة والعمل بها على �شرط �أال تكون خمالفة
لل�شرع وما عهدنا �أنها �أ�صدرت �أم ًرا خمال ًفا ال�شرع قط ،وثقوا ب�أننا �سنتوىل �أمر
التفتي�ش عن ذلك ب�أنف�سنا ،واعلموا ب�أن اجلزاء والق�صا�ص ال يكون �إال �صار ًما،
ف�أو�صيكم بتقوى اهلل و�أو�صيكم باجتناب ما نهى عنه".
مختارات من الخطب الملكية (�ص ،)٤٠جمع دارة الملك عبد العزيز.

وا�ضحا،
�أ .على الرغم من �أن احلفيد مل يلتقِ جده �إال �أن بينهما ت�شاب ًها ب ِّي ًنا وتقار ًبا
ً
ناق�ش ذلك من خالل م�سرية �صاحب ال�سمو امللكي األأمري حممد بن �سلمان،
وخطبة امللك عبد العزيز �أعاله.
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3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .١بالرجوع �إلى الموقع اإلإلكتروني لر�ؤية ال�سعودية 2030
�أ� .أكتب عن �إنجا ٍز ٍ
واحد من �إنجازات الر�ؤية نحو وطنٍ طموح.

ب� .أ�صف م�ستقبل وطني المملكة العربية ال�سعودية في عام .2030

� .٢ش�� َّبه �صاح��ب ال�س��مو الملك��ي األأمي��ر محم��د بن �س��لمان  -في �أحد لقاءاته� -ش��باب
الوطن بجبل طويق فما �أوجه ال�شبه؟

 .٣لماذا يراهن ولي العهد على �شباب الوطن؟
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رابط الدر�س الرقمي

�إ�ستراتيجية زيادة
التركيز والفهم

زيادة التركيز والفهم

3

تدوين امللحوظات والتعليقات

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ور�شة عمل
ي��ك��ون ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ع�����ض ال���رم���وز م��ث��ل ( =،+ ،؟ )!،وغ��ي��ره��ا� ،أو
با�ستخدام بع�ض الجمل والعبارات .وتدون التعليقات والملحوظات
على النَّ�ص وفق ما ُيرى مه ًّما في المو�ضوع� ،أو ما يحتاج �إلى مزيد
من المراجعة� ،أو ما ُيمثل وجهة نظر ال ُيوا َفقُ عليها� ،أو ب�إعطاء
�أمثلة تو�ضيحية� ،أو بتحديد العالقة بين األأفكار� ،أو بترقيم �سال�سل
المعلومات� ،أو ما �شابه ذلك.
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� .١أَ�ستخد ُم ر�س َم ت�صنيف المعلومات في تلخي�ص معلومات النَّ�ص اآلآتي:

ما تعلمته حول ر�سم
ت�صنيف المعلومات في
الوحدة الثانية.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ُعد اخليان ُة والي� ُأ�س واجله ُل من �أك�رب ِ
ر �أع��دا ِء الوطنِ ؛ ذلك �أ َّن اخلون َة هم
ت ُّ
ألد األأع��دا ِء ،و� ُّأي األأع��دا ِء هم �أولئك الذين �أنكروا الوطنَ  ،وع ّر�ضوا م�صاحله
� ُّ
للدمارِ ،الذين م َّد �إليهم الوطنُ ي َد اال�ستغاث ِة فمدوا �إليه �سيو ًفا ليقطعوا بها
أ�شد األأعدا ِء �ضر ًرا.
يده ال�شريفة ...ه�ؤالء هم األأعدا ُء ،وهم � ُّ
ِ
ِ
والي� ُأ�س عل ُة ِ
العمل ب�أنهم
الك�سل ،فاليائ�سون ُي َع ِّل ُلون قعودهم عن
العلل وعل ُة
ِ
م�ستقبل الوطنِ  ،معتقدون بظلم ِة األأي��ا ِم اآلآتي ِة .ولكنْ كيف يي�أ�س
يائ�سون من
رج ٌ
ِ
م�ستقبل بال ِدهم؟ و� ُّأي حياة تر�ضاها النفو�س ال�شريفة مع الي�أ�س؟
��ال من
ف���إذا كان اليائ�سون معتقدين �صحة �أفكارهم فعا ٌر عليهم �أن يقوموا يف الوطن
ِ
تثبيط هم ِة اآلآملني .واآلآملون يف البال ِد كثريون.
بوظيف ِة
و�آخر ه�ؤالء األأعدا ِء هو اجله ُل ،فاجلاه ُل عدو نف�سه قبل �أن يكون عدو وطنه؛
لذلك كانت حماربة اجلهل فري�ضة �أوىل على الوطن ،فالوطن ال ت�سلب حقوقه
ِ
اجلهل والظالم.
وال يعتدي العدو عليه �إال �إذا كان غار ًقا يف
تي�سير اإلإن�شاء ،خليل هنداوي (بت�صرف)
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3

الرمز

داللته

=
؟
+

ي�ساوي  /ي�ؤدي نف�س الفكرة
لم �أفهم  /ماذا يق�صد
باإلإ�ضافة �إلى
ي�ؤدي �إلى

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

~
!

ما عرفته حول عالمات
االخت�صار (�س ،ج ،م)...،
التي در�ستها في ال�صف
األأول المتو�سط في
الوحدة ال�ساد�سة.
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تقري ًبا  /احتمال
ر�أي غريب  /فكرة غير ُم�س َّلم بها

٭

نقطة مهمة



خال�صة القول

 .٢ف��ي ال�شَّ ِ
ال�س��ابق �إ�ش��اراتٌ واخت�ص��اراتٌ ت�س��اعد عل��ى ال�س��رع ِة ف��ي تدوي��ن
��كل َّ
الملحوظات� ،أُ�ضيفُ �إليها رموزًا �أخرى مما عرفته �سابقًا.
�إلخ

�إلى �آخره

� .٣أَ
ُ
�ستبدل ومن بجواري بالكلمات الملونة في الن ِ
ُّ�صو�ص اآلآتية �إ�شارات واخت�صارات
منا�سبة على غرار النموذج.
ال�سيار ُة الحديثة ت��ط��ورت ،و�أ�صبحت عالية الح�ضارة والتقدم
الحوادث.
ال�سرعة ،لكن هذا التطور قد �أ َّدى �إلى دفع �ضريبة التكنولوجي
مخيفة ،تتمث ُل في عدد الحوادث المتزايد ،التي
تُخ ِّلفُ من يوم آلآخر �أعدا ًدا مذهل ًة من ال�ضحايا تُخَ ِّلفُ الحوادث المرورية
والم�صابين وال��م��ع��اق��ي��ن� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى اإلإره���اق م�صابين ومعاقين  +اإلإرهاق
المالي لميزانيات ال��دول ،ب�سبب ما تخلفه من المالي للدول.
م�شاكل �صحية واقت�صادية واجتماعية.
وفيات الحوادث في العالم
وت����ؤك��� ُد درا����س���ات و�إح�������ص���اءات ال��خ��ب��راء في
~ (�) 700000شخ�ص.
ال��م��ي��دان ال���ِّ��ص��ح��ي ه���ذه الن�سب المرتفعة من
حاالت الوفاة ،ب�سبب الحوادث المرورية بمـ ـ ــا وفاة (� )700000شخ�ص +
يقرب من ( � )700000شخ�ص في مختلف بلدان ( )15مليون �شخ�ص �إ�صابات
ال��ع��ال��م ،ب��اإلإ���ض��اف��ة �إل����ى ت��ع��ر���ض ح��وال��ي ( )15الحوادث.
مليون �شخ�ص ِ�إلى �إ�صابات مختلفة من الي�سيرة
�إل���ى ال��خ��ط��ي��رة .وه���ذه األأرق�����ام ال��م��ذه��ل��ة تعني ٭ وفاة �شخ�ص كل ()50
وف��اة واح��دة كل ( )50ثانية ،فال�سرعة الزائدة ثانية في العالم.
هي ال�سبب الرئي�س للحوادث المرورية؛ لهذه
األأ�سباب ونتائجها المخيفة انكب المتخ�ص�صون ٭ �سبب الحوادث المرورية
على معالجة هذا الوباء الخطير ،ال��ذي �أ�صبح في المملكة ال�سرعة ،وقطع
يهدد حياة الب�شرية ،وقد دلت الدرا�سات على �أن اإلإ�شارة واالن�شغال بالهاتف
�أكثر من ن�صف الحوادث المرورية في المملكة الجوال.
العربية ال�سعودية ب�سبب ال�سرعة ،وقطع اإلإ�شارة
واالن�شغال بالهاتف الجوال.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ
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�أعط��ى ال ِّدي��نُ اإلإ�س�الامي �أبع��ا ًدا �ش��امل ًة
لمفهو ِم األأمنِ  ،ي�شم ُل بها نواحي مختلفة لعمو ِم
حيا ِة اإل ِ
إن�س��ان ،ي�ضمنُ بها َ
عي�ش��ه ،و�أركا َن حياته.
وه��ذه األأركان �أطل�� َق عليه��ا علم��ا ُء الم�س��لمين
ِ
ال�ض��رورات الخم���س� ،أو الكلي��ات الخم���س ،وق��د
ن�ص عليها القر�آنُ الكريم ،وحثَّ على المحافظة
َّ
عليه��ا؛ حت��ى ت�س��تقي َم حيا ُة الف��ر ِد والجماع ِة في
والنف���س ،والم ُ
��ال ،والعق�� ُل،
ظله��ا وه��ي :ال ِّدي��نُ ،
ُ
ُ
والعر���ض .فه��ي دعائ��م ال يمك��ن الج��زم بت�أكي��د
مجتمع وا�ستقراره دون مراعاة حرمتها،
�أمن � ِّأي
ٍ
ولن يت�سنى ألأي دولة تحقيق األأمن والطم�أنينة
في غياب مراعاة تلك الكليات الخم�س ،بو�صفها
�ضرورات تتعلق بالفرد والمجتمع عامة.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ِ
الجي���ش �إل��ى حماي�� ِة
ي���ؤدي االهتم��ام بتقوي�� ِة
�أم��نِ الوط��نِ ؛ ألأن��ه درع الب�الاد وذخره��ا ،و�أول
مظه��ر م��ن مظاه��ر االهتم��ام بالجي���ش تزوي��ده
ب�أح��دث األأ�س��لحة ،باإلإ�ضاف��ة �إل��ى التو�س��ع ف��ي
نظم��ه ،بحي��ث ي�ض��م وح��دات تمث��ل األأ�س��لحة
جميعها .وي�سير الجي�ش في تنظيمه على �أحدث
المناه��ج ،وتتع��دد �أق�س��امه ،ويرب��ط بي��ن ه��ذه
األأق�سام تعاون منظم �سريع محكمة خطواته.
لق��د �أ�صب��ح تق ُّ��د ُم الجي���ش وتط��وره حقيق�� ًة
بف�ضل حكومتنا الر�شيدة.
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العولمة واألأمن ،عبدالرحمن �أبكر يا�سين.

� .٤أَقر�أُ ال ِفقْرات اآلآتيةُ ،ث َّم �أُم ِّي ُز العبار َة التي �أرى �أنها مهمة:
الفقرة

العبارة املهمة

َ
اخت�الاف اآلآرا ِء وتن��و َع االتجاه��ات وتع��دد
(�إ َّن
المذاه��ب �أم�� ٌر واقع��ي في حياتنا ،وطبيع��ة من طبائع
النا�س الذين خلقهم اهلل بعلمه وحكمته على فوارق في
الفه��م و اإلإدراك ،وتع��دد في م�ش��ارب العلم والمعرفة،
واخت�الاف ف��ي بيئ ِ
��ات الن�ش���أ ِة والتربي�� ِة مم��ا يج ُ��ب
مراعاته و�أخذه بالح�س��بان في الدع��و ِة والحوارِ ،ومن
ِ
االختالف
ث��م توجي��ه االهتم��ام؛ للتخفي ِ��ف م��ن ح��د ِة
بالحكم�� ِة والكلم ِة الطيب�� ِة والموعظ ِة الح�س��ن ِة ،وبذلِ
الجهد للحد من تحول االختالف �إلى خالف و�شقاق،
ال ت�ستقي ُم معه األأمو ُر وال ي�صل ُح ال�ش�أنُ.)...

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل.-

ال ِّدف��ا ُع ع��ن �أم��نِ الوط��نِ ال يعن��ي حم�� َل ال�س�الا ِح،
والمواجه َة الع�س��كرية فقط ،بل يتجاو ُز ذلك لي�شمل
ويترتب عليه �صالح في
معه كل �إ�سهام يخد ُم الوطنَ ،
ُ
الدين �أو الدنيا ،فتقوية �أوا�صر المجتمع ،والت�صدي
لل�شائعات ،ومواجهته ـ ــا ب�إبطالهـا والدفع عن �أعرا�ض
الوالة والعلماء هو  -بال �شك � -أداء ل�صورة من �صور
الدفاع عن الوطن.
حب الوطن من منظور �شرعي ،د .زيد بن عبد الكريم الزيد.

لما كا َن جها ُز األأمنِ العام من �أه ِّم �أجهزة الدولة؛
وذل��ك لم�س���ؤولياته عن �صيانة األأم��ن والنظام العام،
وتنفيذ األأنظمة،كان من الطبيعي �أن تحظى دعامته
التنظيمية ب�أعظم قدر من العناية؛ حتى يتمكن من
�أداء م�س���ؤولياته في �س��هولة وي�س��ر .ف�س��ارت مديرية
األأمن العام في طريق التطور ،ونمت �إداراته ،و�أ�صبح
بع�ضه��ا �أجه��زة م�س��تقلة ترتب��ط مبا�ش��رة ب��وزارة
الداخلية ،كما �أن�ش��ئت قوات خا�ص��ة للطوارئ ،وقوات
�أمن الطرق.
تنظيمات وواجبات قوى األأمن الداخلي في المملكة العربية
ال�سعودية ،العميد :جميل �أحمد �صادق و�آخرون.
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� .٥أُ ُ
�ش��ارك مجموعت��ي ف��ي التعلي��قِ عل��ى ال َّن� ِّ��ص اآلآت��ي ب�إعط��ا ِء �أمثل��ة تو�ضيحي��ة من
عندي على غرا ِر النموذ ِج:

الن�ص
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

مطلب رئيــ�س لك ــل دول��ة
األأم��ـ��ـ��نُ
ٌ
فهو ركيزة ا�ستقرارها و�أ�سا�س �أمــانها
عد
واطمئنانها� ،إال �أنّ ال��ن��وع ال���ذي ُي ُّ
�أه����م �أن���واع���ه و�أخ��ـ��ـ��ـ��ط��ـ��ـ��ـ��ره��ا ذل��ك��م هو
األأم����ن ال��ف��ك��ري ،ف��ه��و بمثابة ال��ر�أ���س
لب األأم��ن و ركيزته
من الج�سد ،وهو ّ
الكبرى.
ُ
التط ُ
ي�س��تهدف
إرهاب الذي
��رف واإل ُ
األأبري��ا َء ويف�س�� ُد ف��ي األ ِ
أر���ض ،ويهل ُ��ك
الح��رثَ والن�س�� َل م��ن كبائ�� ِر الذن��وبِ
و�س��بب ف��ي تدمي�� ِر
وطري��قٌ �إل��ى الن��ا ِر
ٌ
البال ِد والعباد.
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التعليق
ֺ األأمن الفكري هو بمثابة الروح من
الج�سد يجب المحافظة عليه.
ֺ األأمن الفكري �إ�شارة حمراء يجب
التوقف عندها.
ֺ األأمن الفكري هو قاعدة األأمن
و�أ�سا�سه.

رابط الدر�س الرقمي

دور المواطن في المحافظة على األأمن
الن�صُ ،ث َّم �أُد ِّونُ ملحوظاتي عليه.
�أَقر�أُ َّ
ال َّن�ص

تدوين امللحوظات
3

النعم�� ُة الت��ي ُ
نعي�ش��ها لي�س��ت لمواط��نٍ دو َن

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

مواط��نٍ � ...إنم��ا ه��ي نعم ٌة عظم��ى للجميعِ ،من
هن��ا كا َن عل��ى ك ِّل مواطنٍ �أن يكو َن �ش��كو ًرا ي�ؤدي
واجبه ،ويبذ َل جه َده؛ للمحافظ ِة على ا�ستقرا ِر
ِ
موقع وفي ك ِّل ٍ
مكان.
بلد ِهُّ ،
وتقد ِم ِه في ك ِّل ٍ
فعل��ى الفال ِح في مزرع ِت�� ِه ،وعلى التاج ِر في
تجار ِت�� ِه ،وعل��ى المعل ِ��م في ف�ص ِل�� ِه والطالبِ في
جامع ِت�� ِه �أو مدر�س�� ِت ِه �أنْ يك��و َن ٌّ
كل ِمنه��م رج�� َل
�أمن.
�إ َّن ُلغ�� َة األأرق��ا ِم تق ُ
��ول �إنن��ا ق��د �أنجزن��ا ف��ي
ثالثي��ن عا ًم��ا م��ا ل��م تنج�� ْز ُه بع���ض ال��دول
ِ
ع�ش��رات ال�س��نين ،و �أنفقن��ا باليين
الكب��رى ف��ي
الري ِ
��االت على بنا ِء المواطنِ ال�س��عودي ،ودفعنا
باليين الرياالت لم�ساعد ِة �إخوا ِننا في اإلإ�سال ِم
والعروب ِة.
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ال َّن�ص

تدوين امللحوظات

ٍ
�إ َّن الواج َ��ب عل��ى ك ِّل مواط��نٍ
�ش��ريف خا�ص ًة
ِ
ال�ش��ائعات الم ْغرِ�ضَ ��ة؛
ال�ش��باب �أن يح��ذ َر م��ن
َ
َل ِئ َّ�الا يكو َن ِم ْع�� َو َل هد ٍم في ُل ْحمة الوطن ،يف ِّرقُ

3

كلم َت��ه ،و ُي ِ
وهنُ عز َم��ه ،ويفي ُد �أعدا َءه .وقد نهى

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ر�س��ول ا ِ
ُ
هلل  ع��ن ِق ْي��ل وقا َل و َك ْث َر ِة ال�س��� ِؤال و
�إ�ضاع�� ِة الم ِ
ير�س�� ُم
��ال ،وه��ذا هو الق��ر�آنُ الكري ُم ُ
لن��ا م��ا ينبغ��ي بق��ول الح��ق ـ��ـ تب��ارك وتعال��ى:

[الن�ساء.]٨٣ :

�إِ َّن اتب��ا َع اإل ِ
إن�س��ان له��وا ُه و�ش��هوا ِت ِه يعط�� ُل
تفكي�� َره ،ب��ل هو �أعظ ُم تدمي�� ًرا له من غيرِه ،فال
ِ
ِ
ال�ش��ائعات� ،إن
ال�س��لبيات وال ُي َ�ص�� ِّد ُق �إال
ي��رى �إال
ِ
الهالك .ثـالثٌ مه ــلكاتٌ وثالثٌ
الهوى يقو ُد �إلى
منجي��اتٌ  ،فالمهلكاتُ ٌ :
عقل ُم�ضا ٌع ،وهوى متب ٌع،
بنف�س�� ِه .والمنجياتُ  :خَ �ش��ي ُة ا ِ
��اب المر ِء ِ
هلل
و�إعج ُ
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ال َّن�ص

تدوين امللحوظات

ال�س�� ِّر والعالني ِة ،والق�ص ُد في الغنى وال َف ْقرِ،
في ِّ
وال َع ْد ُل في الر�ضا والغ�ضب.
واآلآن ي��ا َب ِن��ي وطن��ي� ،أال ت��رون �أَ َّن الواج َ��ب
ُ
يفر�ض علينا �أن يكو َن ُك ٌّل ِمنَّا رج َل �أمنٍ ِم ْق َدا ًما

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

في موقعه؟
��دل� ،أن نع��د َل م��ع � ِ
فالع ُ
��دل ُك ُّل الع ِ
أنف�س��نا.
فكلم��ا �أعطيناه��ا حقّها من الحف ِ
��اظ على نعم ِة
اال�س��تقرا ِر ع�ش��نا ف��ي �أم��نٍ و�س�الامٍ ،ف�الا م��كا َن
لمغر ٍ
ِ�ض بينَ قو ٍم واعين ،وال مكا َن لمخ ِّربٍ بين
حار�س��ا �أمينًا
�ش��عبٍ ُي��در ُِك معن��ى البن��ا ِء ،ويقفُ
ً
ِ
وال�شائعات.
�ساه ًرا عليه َح ِذ ًرا من ُدعا ِة الهوى

من كتاب «متطلبات المحافظة على نعمة األأمن واال�ستقرار في بالدنا» ،الدكتور� :سليمان عبد الرحمن
الحقيل (بت�صرف).
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رابط الدر�س الرقمي

�ضوء األأمن
ف��ي �ض��وء األأم��ن ،وف��ي ظالل��ه ،تزده��ر ح��ال المجتم��ع ،وينتع���ش ،ويتق��دم،
ويتط��ور ،وعن��د انعدام��ه ينكم���ش المجتمع ويتقوق��ع ويجدب ويت�أخ��ر .واألأمن
اني� ،إذا �س��اد و�س��يطر
�أح��د �أركان وج��وده المهم��ة وبقائه العدل ،وهو مقيا���س ر َّب ٌّ
الح ْي��فُ والج��ور اختلط��ت األأم��ور؛ كم��ا ح��دث
اعتدل��ت األأم��ور ،و�إذا َح�� َّل مح َّل��ه َ
حينم��ا افتق��د النا���س األأمن في فت��رة من فترات تاريخ الجزي��رة العربية؛ لعدم
وج��ود م��ن ين�ش��ر الع��دل وي�ؤ ِّم��ن اال�س��تقرار ،ورجع النا���س �إلى ع�ص��ر الجاهلية
تقري ًب��ا ،ول��م ي ُع��د الدي��ن َي َز ُع ُه��م ،وال الحي��اء يردعه��م؛ ك ّل ه��ذا نتيج��ة الجه��ل
والطمع ولي�س من رجل ر�شيد.
َّ�س ُ�ص ْب ُح العدل ُم َب ِّ�ش ًرا بنور األأمن  -بف�ضل
وفي ظلمة تلك الفترةَ ،ت َنف َ
ِ
ِ
الملك عبدالعزيز -يرحمه اهلل-
الر�شيد
اهلل  -باقتراب طلوع �شم�س الرجل
ال��ذي كان َع ْب َق ِر ًّي��ا ف��ي تفكيره وفي ت ََ�ص ُّرفا ِته وعملهُ ،ك ُّل �ش��ي ٍء مح�س��وب عنده
��وي َي ِ
�س��تحقُّ الجه��د في ُك ِّل �ش��ي ٍء :ف��ي التفكير ،وفي
عل��ى �أ�سا���س �أ َّن ال ُم ْل��ك الق َّ
ال�صبر ،وفي الت�سامح ،وفي الك َرمِ ،وفي العطف ،وفي
العمل ،وفي الت ََّح ُّم ِل ،وفي َّ
الح ْزمِ .كان ي�ضع كل �ش��ي ٍء في مو�ضعه .ونجح في ا�س�� ِتعادة ُم ْلك
الحنان ،وفي َ
�آبا ِئه؛ ألأ َّن ِن ََّيتَه كانت َط ِّيب ًة مع اهلل ُثم تجا َه َر ِع َّي ِته.
َل َّم��ا َو َّط��د المل ُ��ك عب ُدالعزي�� ِز م��ا ا�س�� َت َر َّد م��ن ُم ْل��ك �آبا ِئ��ه � َأكمل تنظي�� َم �أمورِه
الداخلي�� ِة والخارجي�� ِة ِم َّما ُي َع ُّد من �أه ِّم ُ�أ ُ�س ِ���س األأمنِ وال َّرخ��اء للوطنِ و�أجيا ِله،
الملك ِ
و َم��ن ق��ا َرن األأم��نَ وان ِعدا َم��ه َق ْب َل ِ
عبدالعزيزِ ،واألأم��نَ وتو ُّف َره في زمنه
و َبع َده؛ �أَ ْد َر َك النعم َة التي َي ْر ُف ُل فيها جي ُل اليومِ ،م َّما لم ي�أْ ِت ب�سهولة ،واإلإدراك
�ض على ال ُمن َْجزات بالنواجِ ذ؛ لكيال َين َْح ِ�سر ِظ ُّل النِّعم
هذا َي�ستلزِم ال�شك َر وال َع َّ
وطهم��ا عناي�� ُة ا ِ
ومنه��ا نعمت��ا األأم��ن واال�س��تقرار ال َّلت��ان ت َُح ُ
ُ
العدل الذي
هللُ ،ث��م
ين�ش��ر ِلوا َءهِ ،
�ص و ِل ِّي األأم ِر على �أنْ ي�س��ير في �إطار ال�ش��ريع ِة ال�س��مح ِة في
وح ْر ُ
ك ِّل �أمرٍ ُيق ِْدم عليه.
«�أي ُبنَي » د .عبد العزيز الخويطر-ج� 1ص-324بت�صرف.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

َّ
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و ًاًل
�أ

�أتعرف األأديب:

د .عبدالعزيز بن عبداهلل الخويطر :ولد -رحمه اهلل -عام 1344هـ في مدينة
عنيزة في الق�صيم .در�س فيها وفي مكة المكرمة .ح�صل على (اللي�سان�س) من
دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1371ه��ـ .ح�صل على الدكتوراه في التاريخ
من جامعة (لندن) عام 1380ه��ـُ .ع ّين �أمينًا عا ًّما لجامعة الملك �سعود ثم
ً
وكياًل لها حتى عام 1391ه��ـ .ود ّر���س تاريخ المملكة العربية ال�سعودية لطالب
رئي�سا لديوان المراقبة العامة لمدة عامين ,ثم وزي ًرا لل�صحة
كلية اآلآداب .انتقل ً
عاما.
لمدة عامين تقري ًبا ،ثم وزي ًرا للمعارف (وزارة التعليم حال ًّيا) لمدة (ً )21
ُع ّين عام 1416هـ وزي َر دول ٍة وع�ض ًوا في مجل�س الوزراء� ،صدر له عدد من الكتب
منها« :قراءة في ديوان محمد بن عبداهلل بن عثيمين» وكتاب «يوم وملك» وكتاب
ني» في خم�سة �أجزاء ومنه �أُخذ هذا النَّ�ص بت�صرف .توفي  -رحمه اهلل -
«�أي ُب ّ
عام 1435هـ.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

نيًا
ثا

�أتعاون مع مجموعتي؛ للقيام بما ي�أتي:
ر�سم خط ي�صل بين كل متنا�سبين من قائمتَي الجدول اآلآتي:

المقطع األأول من النَّ�ص.

�إدراك نعمة األأمن ي�ستلزم ال�شكر.

المقطع الثاني من النَّ�ص.

�إبراز العالقة بين األأمن والعدل.

المقطع الثالث من النَّ�ص.

طلوع �شم�س الملك عبدالعزيز.

«�أي بني» د .عبدالعزيز الخويطر -ج-1ط-5عام 1421هـ ،دار العبيكان.
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لثًا
ثا

�أتعاون مع مجموعتي؛ للقيام بما ي�أتي:
 .١كتاب��ة ج��ذور الكلم��ات اآلآتي��ة مع اختيار معناها المنا�س��ب م��ن العمود الثالث ،ثم
كتابة معانيها على غرار المثال األأول:
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

جذر الكلمة� :أحرفها
األأ�صلية.
· ن�ستفيد من معرفة جذر
الكلمة في البحث عن معناها
في المعجم0

الكلمة

الجذر ومعناه

المعنى

الجملة

ُي ِ
جدب

َج ُد َب (يب�س)

األأ�ضرا�س

َي ِب�س المكان النحبا�س الماء عنه

الح ْيف
َ

انك�شف

النَّواجِ ذ

يب�س

َين َْح ِ�سر

الجور والظلم

� .٢إكمال نواق�ص الجدول اآلآتي:
المفرد
مقيا�س

القيم مجموعة من  . . . . . . . . . . . .المعنوية بين النا�س.

قري
َع ْب ّ

األأمن الحقيقي يوفره الحكام  . . . . . . . . . . . .األأخيار.

لواء
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جمعه في جملة

لواء العدل واحد من  . . . . . . . . . . . .كثيرة ت�ستقيم بها الحياة.

والً
�أ

�أتعاون مع مجموعتي حول المقطع األأول ،مع اال�ستفادة من اإلإ�ضاءة ،للقيام بما
ي�أتي:

يمكن اال�ستفادة مما ي�أتي:
· قراءة المقطع األأول قراءة
بت�أمل.
· ا�ستعرا�ض معاني �أبرز
األألفـ ـ ــاظ مع اال�ستفادة من
«�أنمي لغتي».

 .٢اإلإجابة عما ي�أتي كتاب ًّيا:
العودة �إلى الن�ص و�ضبط ما جاء في �أوله من قوله« :في �ضوء األأمن� ...إلى يجدب ويت�أخر».
كتابة الفكرة الرئي�سة لهذا المقطع من النَّ�ص:
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .١اإلإجابة عما ي�أتي �شفه ًّيا:
ֺ ما �سبب ازدهار حال املجتمع؟
ֺ ما �سبب انكما�ش املجتمع؟
ֺ ما �أهم �أ�سباب األأمن؟
ֺ َِ
مِل افتقدت جزيرتنا األأمن يف فرتة من تاريخها؟

3

�شرحا �أدب ًّيا منا�س ًبا:
�شرح ما ي�أتي ً
«في �ضوء األأمن ،وفي ظالله ،تزدهر حال المجتمع ،وينتع�ش».

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

نيًا
ثا

يمكن اال�ستفادة مما ي�أتي:

�أتع��اون و َم��ن بج��واري م��ع اال�س��تفادة م��ن اإلإ�ض��اءة حول المقط��ع« :وفي
ظلمة ...تجاه رع ّيته»؛ للقيام بما ي�أتي:

· قراءة المقطع الثاني قراءة  .١اإلإجابة عما ي�أتي �شفه ًّيا:
بت�أمل.
ما الجوانب الثالثة التي �أوردها الكاتب من جوانب عبقرية الملك عبدالعزيز؟

· ا�ستعرا�ض معاني �أبرز
األألفـ ـ ــاظ مع اال�ستفادة من
«�أنمي لغتي».

 .٢اإلإجابة عما ي�أتي كتاب ًّيا:
القوي في نظر الملك عبدالعزيز -يرحمه اهلل-؟
ماذا ي�ستحق ال ُم ْلك
ُّ
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كيف را َعى الملك عبدالعزيز ًّ
كاًّل من :قيمة الت�سامح وقيمة الحزم؟

ما �أثر مراعاة قيمتي الت�سامح والحزم في تحقيق األأمن؟

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ما جهود المملكة العربية ال�سعودية في تعزيز الت�سامح بين �شعوب العالم؟

 .٣اختيار عبارة من المقطع فيها ت�صوير فني ،وكتابتها ،و�شرحها �أدب ًّيا.
العبارة:
................................................
�شرحها األأدبي:
................................................
................................................
................................................
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لثًا
ثا

 .١كتاب��ة �س���ؤالين �إجابتهم��ا واردت��ان ف��ي المقط��ع « ل ّم��ا ّ
وط��دُ .....يق ِْ��دم عليه» ،ثم
�إجابتهما �شفه ًّيا.
�س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؟
3

�س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؟

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�أ .و�ضع الرمز (ر) �أمام الفكرة الرئي�سة ،والرمز (ف) �أمام الفكرة الفرعية مما ي�أتي:
�إدراك النعمة ي�ستلزم ال�شكر.
من نعم اهلل علينا األأمن واال�ستقرار.
�شرحا �أدب ًّيا:
ب� .شرح ما ي�أتي ً
�ض على ال ُمن َْجزات بالنواجِ ذ؛ لكيال َين َْح ِ�سر
«واإلإدراك هذا َي�ستلزِم ال�شك َر وال َع َّ
ِظ ُّل النِّعم ومنها نعمتا األأمن واال�ستقرار».
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ِّ � .١
القوي.
أو�ضح ر�أيي في �أهمية قيمة الكرم بالن�سبة لل َم ِلك
ِّ

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ِّ � .٢
القوي.
ال�صبر بالن�سبة لل َم ِلك
ِّ
أو�ضح ر�أيي في �أهمية َّ

� .٣أ�شير �إلى الفروق بين التعبيرين اآلآتيين:
« َت َنفّ�س �صبح العدل مب�شّ ًرا بنور األأمن» و«ظهر العدل وتحقق األأمن»

� .٤أحدد �شفه ًّيا التعبير األأجمل من التعبيرات اآلآتية؛ مع التعليل:
«�أَ ْد َر َك النعم َة التي َي ْر ُف ُل فيها جي ُل اليوم».
«�أَ ْد َر َك النعم َة التي ُ
يعي�ش فيها جي ُل اليوم».

�ألقي ال َّن�ص �إلقا ًء ُم َع ِّب ًرا.
49
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الر�سم اإلإمالئي

خطا
ر�سم بع�ض الكلمات المو�صولة ًّ

3

التهيئة:

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

بعد �أن ا�ستمعت �أمجاد لن�ص اال�ستماع� ،أرادت �أن تعيد �صياغة الفقرة األأخيرة منه،
فنجحت في تذكر �أهم �أفكارها ،ثم با�شرت الكتابة� ،إال �أنها وقعت في بع�ض األأخطاء
اإلإمالئية.
ֺ �أق��ر�أ ما كتبته �أمجاد ،ثم �أ�صوب ما كان يجب علينا �أن نحمي ب�الادن��ا من
خط�أ فيه.
�آث � ��ار ه ��ذا ال �غ ��زو امل ��دم ��ر؛ ألأن ال
يحل بنا ما ح َّل باآلآخرين ِمنْ َمنْ
فرقهم الغزو ومزقهم �شر ممزق
وزرع الفو�ضى واخل��راب واخل��وف
يف ب�الاده��م ،ي��وم �إ ٍذ ن�صري �إىل ما
�صاروا �إليه.
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الكلمة الخط�أ

الكلمة بعد ت�صويبها

............

............

............

............

............

............

� .١أت�أمل الكلمات الملونة في العبارات اآلآتية؛ ألأجيب وفق المطلوب:

3
�أقــــر�أ الكـلمات الملونة ب�صوت
منخف�ض.

� .٢أن�سخ الكلمات الملونة في الفراغ اآلآتي:

ً
تحلياًل �إمالئ ًّيا على غرار المثال المعطى.
� .٣أحل ُل الكلمات الملونة
وقتئذ
وقت

�إذ

 (1.وقتئذ ) وقت � +إذ المنونة = (وقتئذ)
( = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (2.
( = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (3.
( = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (4.
( = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (5.

)
)
)
)
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ֺ لو رجعنا �س��نوات �إلى الوراء لوجدنا َوق َت ِئ ٍذ �أن محاور الر�ؤية من �أولويات
األأمير محمد بن �سلمان حفظه اهلل.
ֺ �إنها نماذج إلإنجازات تت�سابقَ ،ح َّبذا �أن يتجدد الكالم عنها.
ֺ ق��ال المل��ك عبدالعزي��ز -رحمه اهلل ": -يجب عليكم اتب��اع �أوامر الحكومة
والعمل بها �شرط �أَ َّاَّل تكون مخالفة لل�شرع"...
كل مواطنٍ �ش� ٍ
�باب �أن يحذ َر من ال�ش� ِ
الواجب على ِ
�ائعات
ֺ �إ َّن
�ريف خا�ص ًة ال�ش� َ
َ
الم ْغرِ�ضَ ة؛ ِلئ ََّاَّل يكو َن ِم ْع َو َل هد ٍم في ِ
مجد وطن ِه.
ֺ واآلآن يا َب ِني وطنيِ ،م َّمنْ نخاف �إذا كان ٌّ
كل منَّا رجل �أمن؟

بع�ض الكلمات تكتب مركبة� ،أو مو�صولة ًّ
خطا ،ومنها:
● الظروف (وقت و عند وحين ويوم و �ساعة  )000المتلوة بـ (�إذ) المنونة0
● الفعل (حبذا) الم�ؤلفة من الفعل (حب) و (ذا) اإلإ�شارية0
َّ
و(لئاَّل) �أ�صلـها
● األأدوات ّ �( :أاّل) �أ�صلها (�أنْ ال) ،و(� ّإاّل) �أ�صلها (�إنْ ال)،
(ل �أنْ ال)0
● ح��روف الجر (ف��يِ ،م��ن ،ع��ن) المتقدمة على ( َم���ن) اال�ستفهامية �أو
المو�صولة0

�أعل ُم �أنّ
(ال) النافية:
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

· تـ ــو�صـل بـ�إن ال ــ�شـرطيــة �إذا
وليتهـا ،حـيـث تبـدل النــون الما
وتدغم في الالم بعدها فت�صير
(�إ َّاَّل)0
م ـثــل� :إ َّاَّل يـكـن الكــالم مفيـ ًـدا
فال�صمت م�ستحب.
· تو�صل ب�أن الم�صدرية الثقيلة
النا�صبة للفعل الم�ضارع (�أ َّاَّل).
مثل� :أن�صحك �أ َّاَّل تهمل.
· عند و�صل (�أن) الم�صدريــة
بكـلمـة (ال) الـنـاف ـي ــة ت ـحــذف
نونـهـا .وعند تقــدم الم التعلـيـل
عليها( ،ل �أن ال) ت�صيــر َّ
لئاَّل0
· �إذا تقـدم حـرف الجـر (فـي)
عـ ـلــى م ــن اال�سـت ـفـهــامـي ــة �أو
المو�صولة و�صال خطا دون تغيير
هكذا( :فيمن).

� .١أ�ستخرج من اآلآيات الكريمة اآلآتية كل كلمة مو�صولة ًّ
خطا ،ثم �أعيد كتابتها
في الفراغ:
�أ.

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱪ [النمل.]٨٩ :
...................................................

ب.

ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱪ [البقرة.]١٠٠ :
...................................................

ج .ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﱪ [التوبة.]٤٠ :
ﮰﮱﯓﯔ
...................................................

د.

ﱫ ﭑ ﭒ ﱪ [النب�أ.]١ :
...................................................

هـ.
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ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﱪ [الق�ص�ص.]٧٧ :
...................................................

� .2إمالء اختباري
علي:
�أكتب ما ُي ْملى َّ

�أعل ُم �أنّ

�أمألأ الفراغات فيما ي�أتي بالكلمة المنا�سبة َو ْفق ما در�سته في الر�سم اإلإمالئي:
�ُ .1سرِرتُ  ....................................عملته.
� .2أ�صغيت �إليه  ....................................تكلم.
 .3عليك  ....................................تكذب على والديك.
 .4عفوتُ  ....................................ظلمني.
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

· (ما) تو�صل ب�أواخر مجموعة
من الكلمـات فتكتب هكذا:
(طالما ،وقلما ،و�إنما ،وك�أنما،
ولكنما ،ولعلما ،و�أينما ،وكيفما،
وحينما ،وبينما ،وربما،
وكلما ،وال �سيما ،وعما ،ومما،
وفيما)0
· �أم ـ ــا �إذا كـ ــانت (ما)
ا�ستفهـ ــامية ف ـتـ ـكـتب هكذا:
عم� ،إالمِ ،ل َم )...مع
(ممّ ،
ّ
حذف األألف من ما.

3

رابط الدر�س الرقمي

الر�سم الكتابي

ر�سم الحرف(هـ) بخط الرقعة
التهيئة:
و ًاًل
�أ

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

� .١أَجم ُع األأحرف في المربعات اآلآتية؛ أل َ
أتعرف على بع�ض مدن بالدي و
�أكتبها بخط ال ُّرقعة ،ثم �أَ�ص ُلها بالمنطقة المنا�سبة لها على غرار المثال
المعطى.

�أ ب هـ ا

المدينة المنورة

ا ل ن ب هـ ا ن ي ة

ع�سير

ا ل هـ ف و ف

الق�صيم

ا ل و ج هـ
م هـ د ا ل ذ هـ ب

المنطقة ال�شرقية
تبوك

� .٢أُح�� ِّد ُد �أكث��ر األأح��رف تك��را ًرا في المدن م�س��تثن ًيا حرف األألف ،و�أَر�س�� ُم �صوره التي
جاء عليها.

الحرف هو:
�صوره:
54

نيًا
ثا

3
لثًا
ثا

ـههــ
ـه

بين �صورة (هـ) منفردة ومت�صلة بخط ال ُّرقعة.
�صورة (هـ) مت�صلة

�صورة (هـ) منفردة

+

�شبيه
الثالث نقط

+

+
ن�صف األألف

+

=

�أعل ُم �أنّ

الفاء الو�سطية

في �أول الكلمة

=

�أُح ِّبر

�أُح ِّبر

�أر�س ُم

�أر�س ُم

و�سط الكلمة

�آخر الكلمة

الهاء الو�سطية يجوز
ر�سمها على النحو اآلآتي:

وت�سمى ٍ
حينئذ (الهاء
ال�صادية).
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ر�سم حرف (هـ) في خط
الن�سخ:

رابط الدر�س الرقمي

ال�صنف اللغوي

�صيغ المبالغة
التهيئة� :أَ�صو ُغ من ُك ِّل فعل مما ي�أتي ا�سم الفاعل ،وا�سم المفعول ،و�أُ َ�س ِّجل َو ْز َن ما
جاء من الثالثي:

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

الفعل
َو َه َب
�أَ ْع َطى
َم َد َح
�أَ َع َّد
�أَ ْق َد َم
َغ ِ�ض َب
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ا�سم الفاعل

الوزن

ا�سم المفعول

الوزن

و ًاًل
�أ

� .1أَت�أ َّم ُل المثالين اآلآتيين ،ثم �أُكمل ما ي�أتي:

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ֺ لم يتم لجاللة الملك ال�صابر الق�ضا ُء على الفو�ضى �إال بالحزم.
ֺ لم يتم لجاللة الملك ال�صبور الق�ضا ُء على الفو�ضى �إال بالحزم.

�إذن
ا�سم الفاعل في المثال األأول هو. ....................................... :
ال�صيغة التي تحول �إليها ا�سم الفاعل في المثال الثاني هي. ...................... :
�صيغة ا�سم الفاعل (�صابر) تدل على  .......................وقع منها ، .......................
� ّأما �صيغة (�صبور) فهي تدل على ذات وقع منها الفعل بكثرة.

�أعل ُم �أنّ
�إذا �أريد المبالغة والكثرة في
الو�صف ُح ّول ا�سم الفاعل �إلى
�صيغ ت�سمى �صيغ المبالغة.

ي�سمى الم�شتق (�صبور) . ........................
الفعل الذي ا�شتقت منه �صيغة (�صبور) هو. ....................................... :
� .2أت�أمل الكلمات الملونة في األأمثلة اآلآتية ،ثم �أكمل الجدول اآلآتي:
ֺ على كل منا �أن يكون رجل �أمن ِمقْدا ًما.
ֺ على كل مواطن �أن يكون �شَ كُو ًرا وي�ؤدي واجبه.
حار�سا َح ِذ ًرا من دعاة الهوى وال�شائعات.
ֺ ال مكان لمخرب بين �شعب يقف ً
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�صيغة المبالغة

وزنها

ه ّدام
مقدام
3

�شكور

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

َح ِذر

�أ����س���م���اء اهلل ت��ع��ال��ى و���ص��ف��ات��ه
التي جاءت في القر�آن الكريم
وغير القر�آن ،منها ما هو �صفة
م�شبهة ،وهي ال�صفة الالزمة
ل���ل���م���و����ص���وف ال����ت����ي ال ي��ن��ف��ك
عنها ،مثل :العزيز ،والحكيم،
وال�سميع وما �أ�شبهها.
وم�����ن �أ����س���م���اء اهلل ت���ع���ال���ى م��ا
يكون �صيغة مبالغة� ،أي دال��ة
على الكثرة ،ولي�س المعنى �أنه
مبالغ فيها دون �إرادة الحقيقة،
مثل :ال��رزاق؛ ف���إن ال��رزاق من
�أ�سماء اهلل �سبحانه وجاء بهذه
ال�صيغة للداللة على كثرة من
يرزقه اهلل عز وجل.
الموقع اإلإلكتروني الر�سمي
لف�ضيلة ال�شيخ العالمة محمد بن
�صالح العثيمين رحمه اهلل.
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�صيغ المبالغة لها خم�سة �أوزان ،هي:
َ .1ف َّعال.
ِ .2م ْف َعال.
َ .3ف ُعول.
َ .4ف ِعيل.
َ .5ف ِعل.

الفعل الذي ا�شتقت منه

نيًا
ثا

�أقر�أ قاعدة �صيغ المبالغة:
�صيغ المبالغة
تعريـفها

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�صيغة م�شت َّقة من الفعل للداللة على من فعل الفعل بكرثة
�أوزانها

ِمفْعال

ف َّعال
مثـال

مثـال

ِمقْدام

َّ
حاَّلف

َف ُعول
مثـال

َج ُهول

َف ِعل

َف ِعيل

مثـال

مثـال

َح ِذر

َكرِيم

�أ� .أَ�صو ُغ �صيغ المبالغة من األأفعال اآلآتية:
َز َر َع

�أَ ِلفَ

َ�س ِم َع

َح ِذ َر

َح َ�س َد

َب َحثَ
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ب� .أرد �صيغ المبالغة �إلى �أفعالها التي ا�شتقت منها.
�س ّباقة

ِمد َرا ًرا

َطر ٌِب

َقنوع

خبيرة

ِم ْ�ض َياع

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�أ�ستخرج مما ي�أتي �صيغ المبالغة ،ثم �أحدد وزنها ،و�أبين الفعل الذي ا�شتقت منه.
الجملة
خادم الحرمين مف�ضال على
�ضيوف الرحمن.
ال مكان ل ُمغْر�ض َحقُود بيننا.
ُّ
كل مواطن عليم بدوره تجاه
وطنه.
َر ُجل األأمن و َّثاب
في ر ْدع الجريمة.
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�صيغة
المبالغة

وزنها

الفعل الذي
ا�شتقت منه

رابط الدر�س الرقمي

األأ�سلوب اللغوي

التف�ضيل
التهيئة:
ق��ال ﷺ« :الم�ؤم��نُ ال��ذي ُيخال ُ
َّا���س وي�صب�� ُر على �أذاه��م �أَف�ض ُل م��ن الم�ؤمنِ
��ط الن َ
الذي ال ُي ُ
َّا�س وال ي�صب ُر على �أذاهم» [�صحيح الترمذي.]٢٥٠٧ :
خالط الن َ

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

جيب عن األأ�سئل ِة اآلآتي ِة:
ال�سابقُ ،ث َّم �أُ ُ
�أَقر�أُ الحديثَ َّ
· ما ال�صفة الم�شتركة بين الم�ؤمن ال��ذي يخالط النا�س والم�ؤمن ال��ذي ال
يخالط النا�س؟
............................................
· �أمت�ساويان في هذه ال�صفة �أم �أن �أحدهما زاد عن اآلآخر فيها؟
............................................
· َمنْ الذي زاد عن اآلآخر؟
............................................

�أعل ُم �أنّ
ا�سم التف�ضيل ي�صاغ على وزن
(�أَ ْف َعل) من الفعل مبا�شرة
�إذا كان ثالث ًّيا ،مثبتًا ،مبن ًّيا
للمعلوم ،لي�س الو�صف منه على
�أفعل فعالء.

· ما الكلمة التي تم بها تف�ضيل الم�ؤمن الذي يخالط النا�س على الم�ؤمن الذي
ال يخالط النا�س؟
............................................
· عالم تدل هذه الكلمة؟
............................................
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و ًاًل
�أ

ِ
التف�ضيل الوار ِد فيها:
�أُحاكي الجمل اآلآتية مع التن ُّبه �إلى مفهو ِم

ِ
 .١بيتُ اهلل الحرا ُم �أَ ْق َد ُ�س
البيوت.
الم�سج ُد الحرا ُم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .٢بيـتُ اهلل الـح ــرا ُم �أَ ْقـ َد ُ�س ٍ
بيت في األأر�ض.
ٍ
ِ
م�سجد. . . . . . . . . . . .
الر�سول ﷺ . . . . . . . . . . .
م�سج ُد
� .٣أنجزنا في ثالثين عا ًما ما لم تنجزه بع�ض الدول ال ُك ْب َرى.
األأمنُ في الوطنِ من النِّعم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
� .٤شبا ُبنا �أَ ُّ
قل من �شبابِ
تعر�ضا للغزو الفكري.
إ�سالمي ً
العالم اإل
ِ
ّ
نعم ُة األأمنِ  . . . . . . . . . . . . .من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
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� .٥إِ َّن اتبا َع اإلإن�سان لهواه و�شهواته �أَ ْع َظ ُم ت ِ
َدمي ًرا له من غيره.
ُ
رجال ال�شُّ رط ِة  . . . . . . . . . . . . . . . . .ا�ستعدا ًدا من غيرهم.
 .٦تحققت للمملكة العربية ال�سعودية �إنجازاتٌ م�شهود ٌة من األأَ ْج َد ِر �أَ َّال ينك َرها �أح ٌد.
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أَ َّاَّل ُيفر َ
ِط فيه �أح ٌد.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .٧في المملكة العربية ال�سعودية م�شاع ٌر مقد�س ٌة �أَ ْو َلى �أَنْ ت َُح َّب.
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أنْ ُي َ
حافظ عليه.

نيًا
ثا

�أ�سـلــوب التف�ضيل
تعريف ا�سم التف�ضيل

�أركانه

َّ
مف�ضل

ا�سم
التف�ضيل

المف�ضل
عليه

بيتُ اهلل

�أَ ْق َد ُ�س

ِ
البيوت

�صيغة م�شتقة تدل على �أن
�شيئين ا�شتركا في �صفة وتق َّدم
�أحدهما على اآلآخر فيها
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� .١أَقر�أُ ال ِفقْر َة اآلآتي َةُ ،ث َّم �أَ
�ستخل�ص منها مع من بجواري �أ�سلوب التف�ضيل:
ُ
حظ َي ِت الزِّراع ُة في بال ِدنا ب�أَ ْو َف ِر ن�صيبٍ من رعاي ِة الدولة واهتمامها؛ ِ
بهدف
تحقيقِ األأم��نِ
الغذائي ،فا�ستطا َع ْت الحكومة ِبف َْ�ض ِل اهللُ ،ث َّم بتخطيطها
ِّ
ال�صحاري القاحل ِة في قلبِ جزير ِة العربِ
ال�س ِ
ال�سخي تحوي َل َّ
َّ
ليم ودعمها ّ
�إلى جن ٍة وارف ِة ِّ
الد ِ
ِ
الظ ِ
ول
الل ،وفير ِة
الغالل �أَ ْجمل خُ ْ�ضر ًة من بع�ض روابي ُّ
األأخرى.
وم��ن مظاه ِر اه��ت��م��ا ِم ال�� َّدول�� ِة ب��ه��ذا ال��ق��ط��ا ِع �إن�����ش��ا ُء ال��� ُّ��س��دو ِد ،وح��ف�� ُر اآلآب���ا ِر
اإلإرتوازية ،وتوزي ُع األأرا�ضي على المزارعين ،وا�ست�صال ُح األأرا�ضي ،كذلك
�إقامة الم�شروعات الزِّراعية ال ُعظمى.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

� .٢أَ�صو ُغ �شفه ًّيا على غرا ِر األأمثل ِة:
ֺ مك ُة ُف ْ�ضلى المدن.
الحكام.
حب ُ
ֺ خاد ُم الحرمينِ ال�شَّ ريفين �أَ ُّ
ֺ األأمنُ األأَ ْكب ُر هو األأمنُ الفكري.
ֺ وطني ال�سعودية �أَغْ لى من ُك ِّل األأوطان.
ֺ الخيا ُم المطور ُة خي ٌر من الخيا ِم التقليدي ِة؛ ألأنها �آمن ٌة ومريح ٌة.
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الوظيفة النحوية

الم�ستثنى
التهيئة:

�أَ ِ�ص ُل كل ا�سم من�صوب في (�أ) بالموقع اإلإعرابي المنا�سب له في (ب).

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ب

�أ
ﱫ

3

ﱪ[البقرة.]60 :
ﱪ [األأعراف.]56 :

ﱫ

يزداد الوطن �أمنًا.
ال تحتمل طبيعة الب�شر الغلو وال ت�صبر عليه.
تحرك الجي�ش �إال فرقة الم�شاة.

مفعول مطلق
م�ستثنى
مفعول فيه
حال
مفعول ألأجله
تمييز

نتعاون مع رجال ال�شرطة تحقيقًا لألأمن.

مفعول به

اللهم احفظ وطننا ً
حفظا دائ ًما.

خبر (كان)
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و ًاًل
�أ

المواطنُ ُي�ص ِّدقُ األأخبا َر �إال ال�شائعات.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�س .ماذا ي�صدق المواطن؟
............................................
�س .ما ال�شيء الذي الي�صدقه المواطن؟
............................................
�س .هل خرجت ال�شائعات من حكم الت�صديق؟
............................................
�س .ما األأداة التي �أخرجت (ال�شائعات) من حكم ما قبلها؟
............................................
�س .ماذا ن�سمي هذه األأداة؟
............................................
�س .ماذا ن�سمي الكلمة التي ا�ستثنيت بـ (� ّإاّل)؟
............................................
�س .ماذا ن�سمي كلمة (األأخبار) التي ا�ستثنيت منها (ال�شائعات)؟
............................................
 .١اال�ستثناء :هو �إخراج اال�سم الواقع بعد �أداة اال�ستثناء من
الحكم الواقع على ما قبلها.
 .٢الم�ستثنى ب� َّإاَّل :ا�سم ُي ْذ َكر بعد � َّإاَّل ،ويكون مخالفًا لما قبله
في الحكم.
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� .١أحدد �أركان اال�ستثناء في األأمثلة اآلآتية:
الم�ستثنى منه �أداة اال�ستثناء

الجملة

الم�ستثنى
3

ﱫﮯ ﮰ ﮱ

ﯘ ﯙ ﯚﱪ

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ﯓﯔﯕﯖ ﯗ
[�ص.]٧٤-٧٣ :

ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱪ
[الق�ص�ص.]٨٨ :

تنا ُم العيونُ �إال عينَ ِ
رجل
األأمنِ .

� .٢أُ َك ِّونُ مع مجموعتي ثالث ُج َم ٍل تحوي م�ستثنى ب(� َّإاَّل) يكون:
�أ .ا�س ًما من األأ�سماء الخم�سة:
ب .مثنى:

........................................................................................

.................................................................................................................................

ج .جمع مذكر �سالما:

.........................................................................................................
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نيًا
ثا

�أ .اال�ستثناء التّام المثبت.
يتعاون �أبنا ُء الوطن للمحافظة على األأمن �إال الجاحدين منهم.
�أعل ُم �أنّ
3

الم�ستثنى منه ُيعرب ح�سب
موقعه في الجملة0
�س :ما �أركان اال�ستثناء في المثال ال�سابق؟

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�أركان اال�ستثناء هي:
الم�ستثنى منه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
�أداة اال�ستثناء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
الم�ستثنى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
هل ُ�س ِبق الم�ستثنى منه ب�أداة نفي؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1اال�ستثناء الذي تمت �أركانه ،ولم ُي�سبق بنفي ُي�س َّمى ا�ستثناء
تا ًّما مثبتًا.
 .2الم�ستثنى في اال�ستثناء التَّام المثبت يكون واجب الن�صب.
� .١أقر�أ �إعراب الم�ستثنى في اال�ستثناء التَّام المثبت:
يتعاون �أبناء الوطن للمحافظة على األأمن � َّإاَّل الجاحدين منهم.
�إعرابها
الكلمة
الجاحدين م�س�شتثنى بـ (� ّإاّل) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الياء ألأنه جمع مذكر �سالم.
� .٢أعرب الم�ستثنى في الجملة اآلآتية:
ّا�س النعم َة � َّإاَّل الم�ؤمن.
يجحد الن ُ

68

الكلمة
الم�ؤمن

�إعرابها
........................................................................................................................................

ب .اال�ستثناء التّام المنفي.
الطالب الق�صيد َة � َّإاَّل خال ًدا.
لم يحفظ
ُ
�أعل ُم �أنّ
هل ا�شتمل المثال على �أركان اال�ستثناء الثالثة؟ . . . . . . . . . . . . .
هل الكالم مثبت �أم منفي؟ . . . . . . . . . . . . .

المبدل منه في
البدل يتبع َ
اإلإعراب.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

 .١اال�ستثناء �إذا جاء تا َّم األأركان (الم�ستثنى منه � /أداة اال�ستثناء/
و�سبِق ب�أداة نفي ي�سمى ا�ستثناء تا ًّما منف ًّيا.
الم�ستثنى)ُ ،
 .٢يجوز في الم�ستثنى �إذا كان اال�ستثناء تا ًّما منف ًيا �إعرابان ،هما:
�أ  .الن�صب على اال�ستثناء.
ب .البدل من الم�ستثنى منه ،ويتبعه في اإلإعراب ح�سب موقعه
في الجملة.
� .١أقر�أ �إعراب الم�ستثنى في اال�ستثناء التّام المنفي:
الطالب الق�صيد َة � َّإاَّل خال َدا.
لم يحفظ
ُ
�إعرابها
الكلمة
م�ستثنى بـ (� َّإاَّل) من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة.
خال ًدا
(الطالب) مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة.
ويجوز ،خالدٌ :بدل من
ُ
أعرب الم�ستثنى في المثال اآلآتي:
ُ � .٢
ما �أكلتُ من الفواكه �إال برتقال ًة.
الكلمة
برتقال ًة

�إعرابها
........................................................................................................................................

3
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ج /اال�ستثناء المف َّرغ (النَّاق�ص المنفي).
ال يرى ُ
بع�ض النا�س � َّإاَّل األأخطا َء.

�س :هل جميع �أركان اال�ستثناء موجودة؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�س :ما الركن الناق�ص من �أركان اال�ستثناء؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .
�س :ما نوع الكالم من حيث اإلإثبات والنفي؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحذف الم�ستثنى منه ُي�س َّمى:
اال�ستثناء �إذا ُ�سبِق ب�أداة نفيُ ،
(ناق�صا منف َّيا) ،ويعرب ما بعد (� َّإاَّل) في هذا
ا�ستثنا ًء ُم َف َّرغً ا
ً
النوع من اال�ستثناء ح�سب موقعه في الجملة.
� .١أقر�أ �إعراب الم�ستثنى في اال�ستثناء المف َّرغ.
ِ
ال�سلبيات.
ال َيرى اإلإن�سانُ � َّإاَّل
�إعرابها
الكلمة
ال�سلبيات مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة؛ ألأنه جمع م�ؤنث �سالم.
أعرب الم�ستثنى في الجمل اآلآتية:
ُ � .٢
الحري�ص  -ما �شكوت � َّإاَّل ِ
هلل  -لن �أظل َم �أح ًدا ما حييت.
ما َ�س ِل َم � َّإاَّل
ُ
الكلمة
الحري�ص
ُ
ِ
هلل
�أح ًدا
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�إعرابها
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

لثًا
ثا

�أدوات اال�ستثناء.
�أ
ب

ِ
أ�سلوب المهاترة.
· ير ُّد المواطنُ على
ال�شائعات بكل �أ�سلوبٍ �إال � َ
ِ
ال�شائعات بكل �أ�سلوبٍ غي َر �أ�سلوبِ المهاترة.
· ير ُّد المواطنُ على

3

ِ
ال�شائعات بكل �أ�سلوبٍ �سوى �أ�سلوبِ المهاترة.
· ير ُّد المواطنُ على

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�س .ما نوع اال�ستثناء في مثال «�أ»؟
............................................
�س .ما الكلمتان اللتان حلتا في المعنى محل �أداة اال�ستثناء (� َّإاَّل) في مثا َلي (ب)؟
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .و. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�س .من �أي �أق�سام الكلمة (غير) و(�سوى)؟
............................................
�س .ما حكم الم�ستثنى (�أ�سلوب المهاترة) في مثال (�أ)؟
............................................
�س .ما حالة (غير) اإلإعرابية؟
............................................
(غير) و(�سوى) ا�سما ا�ستثناء ي�أخذان حكم اال�سم الواقع
بعد «� ّإاّل» في اإلإعراب ،ويعرب ما بعدهما م�ضا ًفا �إليه دائ ًما.

«غ ـ ـيـ ــر» و«�س ــوى» ا�سـمــان،
وح ـك ـمـهـمــا فــي اإلإعـ ـ ــراب
كح ـ ــكم اال�سـ ــم الواقع بعد
«� َّإاَّل» ،ويجر اال�سم بعدهما
باإلإ�ضافة.

�أعل ُم �أنّ
حركات اإلإعراب تق ـ ــدر على
«�سوى» للتعذُّر.
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�أ� .أتعاون مع من بجواري؛ إلإكمال ما ي�أتي:
اجلاه ُل ال ي�صدقُ �سوى
اجلاه ُل ال ي�صدقُ ك َّل األأخبار
املثال
ال�شائعات.
غري ال�شائعات.
................................. .................................
نوع اال�ستثناء
................................. .................................

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

اإلإعراب

غري� ........................... :سوى......................... :
................................. .................................
ال�شائعات ..................... :ال�شائعات..................... :
................................. .................................
�أو

اإلإعراب

غري........................... :
.................................
ال�شائعات..................... :
.................................

ب� .أَ�ضع كلمة(غير) بدل كلمة (� ّإاّل) ،و�أَ ْ�ضب ُِطها وما بعدها بعالمة اإلإعراب المنا�سبة.
التكافل االجتماعي لم يكن � ّإاّل جز ًءا
من األأمن الذي نعي�شه.
ما يجحد النعمة � ّإاّل الكافرون.
ما ت�أخر الجنود � ّإاّل واح ًدا.
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بعًا
را

�أقر�أ قاعدة اال�ستثناء.
اال�ستثناء

تعريفه :هو �إخراج اال�سم الواقع بعد �أداة اال�ستثناء عن حكم ما قبله.
� .٢أداة اال�ستثناء.

�أدواته:

 .١حرف ،وهوَّ � :إاَّل.
 .٢ا�سمان وهما( :غير) و (�سوى).

 .٣الم�ستثنى.

 .١وجوب الن�صب �إذا كان اال�ستثناء تا ًّما ومثبتًا.
�أحكامه:
 .٢جواز الن�صب �أو االتباع (بدل) من الم�ستثنى منه �إذا كان اال�ستثناء تا ًّما منف ًّيا.
 .٣اإلإعراب ح�سب موقعه في الجملة �إذا كان اال�ستثناء مفرغً ا.

�أُ َع ِّب�� ُر ع��ن المعان��ي اآلآتي��ة ب�أ�س��لوب ا�س��تثناء منا�س��ب ،م��ع مراع��اة تنوي��ع �أ�س��اليب
اال�ستثناء ،و�أدواته على غرارالمثال األأول:
�صليت في م�ساجد المدينة � َّإاَّل م�سجد
�صليت في م�ساجد المدينة ولم
�أُ َ�ص ِّل في م�سجد الغمامة.
الغمامة.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�أركانه:

 .١الم�ستثنى منه.

3

�أدوات اال�ستثناء ت�سعة ،وهي:
�إال ،وغ����ي����ر ،و������س�����وى ،وخ��ال�ا،
وح���ا����ش���ا ،وع�������دا ،ول���ي�������س ،وال
يكون ،وبيد) ،وبع�ضها حروف،
وب��ع�����ض��ه��ا �أ�����س����م����اء ،وب��ع�����ض��ه��ا
�أفعال ،ويختلف �إعراب كل �أداة
ح�سب نوعها.

�أجمع الم�ؤرخون على �أمن بالدي
وخالفهم المغالطون.
و�صل الحجاج ولم ي�صل حجاج البر.

�شاهدت من م�صانع الق�صيم
م�صانع التمور فقط.
ا�صطف الجنود ولم ي�صطف جندي
الحرا�سة.
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�إ�ستراتيجية الكتابة
ور�شة عمل

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

تتطلب بع�ض األأعم
ال الكتابية :كالتقارير والمقاالت
وغيرها معلوما ٍ
ت
ٍ
وب
يا
نا
ت
كث
ً
ير
ة
وم
تن
وع
ة؛ لتو�ضيح
مو�ضوعاتها ،ودعم
�
أ
فك
ار
ها،
وا
لت
دل
يل
عل
ى
م
ظا
هرها.
وجمع المعلومات والب
ح
ث
عن
ها
�
إ
ج
���
را
ء
ي
�س
ٌ
بق
�ص
يا
غة
العمل الكتابي ،ويتم ذ
ل��ك با�ستخدام �أدوات �أو طرائق
ع��دة منها :ا
لم
ال
ح
ظة
ب
ا�
ست
خد
ام
ال
حو
ا�
س،
المقابلة،
الرجوع �إلى المط
بو
عا
ت،
و
ال
كت
ب،
وا
لد
ور
يا
ت،
وا
لو�سائل
اإلإلكترونية.
وعلى ُمع ِّد العمل الكتاب
ي قبل البدء في كتابته ،تدوين
ما يحتاج �إليه
م
ن
مع
لو
ما
ت،
ب
ا�
ست
عم
ال
�
أ�
سئ
لة بحثية
وا�ضحة ،وا�ستخد
ام
ط
را
ئق
ا
لب
ح
ث
ال
من
ا�
سب
ة؛
لت
�سجيل
المعلومات الت
ي تو ّ�صل �إليها ومن َث َّم عر�ضها.
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أحتاجه��ا ف��ي كتاب��ة مو�ض��وع ع��ن «�أم��ن الح��ج» �أنف�� ُذ
للبح��ث ع��ن المعلوم��ات الت��ي � ُ
التدريبات اآلآتية:
� .١أُكم ُل الجدول �أمامي.
�أفكار المو�ضوع

معلومات �سابقة

معلومات جديدة

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

� .٢أُح�� ّو ُل األأف��كار الجدي��دة التي �س��بق ذكرها �إلى �أ�س��ئلة منا�س��بة ،ث��م �أَقتر ُح م�صادر
للبحث عنها.
األأ�سئلة

م�صادر المعلومات
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ال�س��ابقة �إل��ى كلم��ات مفتاحي��ة؛ للبح ِ��ث ع��ن �إجاباتها في ال�ش��بكة
� .٣أُح�� ّو ُل األأ�س��ئلة َّ
العنكبوتية.
الكلمات المفتاحية

اإلإجابة

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�س��ج ُل
� .٤أ�س��تعينُ ب�أمي��ن م�ص��ادر التعل��م ف��ي الو�ص��ول �إل��ى م�ص��ادر المعرف��ة ،ث��م �أُ ّ
المعلومات في بطاقات الفهر�سة المعرو�ضة.
المو�ضوع......................................... :
ا�سم الكتاب........................................ :
ا�سم الم�ؤلف...................................... :
مكان الطبعة وتاريخها......................... :
الجزء ،ال�صفحة................................ :
المعلومات التي ح�صلت عليها................... :

المو�ضوع........................................ :

.....................................................

ا�سم الكتاب...................................... :
ا�سم الم�ؤلف..................................... :
مكان الطبعة وتاريخها......................... :
الجزء ،ال�صفحة................................. :
المعلومات التي ح�صلت عليها................... :
......................................................
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ال�س��ابقة؛ لكتاب��ة فق��رة
� .٥أجم�� ُع المعلوم��ات الت��ي ح�صل��تُ عليه��ا م��ن الن�ش��اطات َّ
متنا�سقة في الفراغ اآلآتي:

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

إلإجراء المقابلة مهارات
منها:

· طرح األأ�سئلة المتنوعة:
مبا�شرة ،مفتوحة ،مثيرة.
· االلتزام ب�آداب الحوار:
تجنب المقاطعة ،احترام
المتحدث ،التفاعل بين
المتحدث والم�ستمع.

77

� .٦أُط ّب��قُ م��ا تعلم ُت��ه ف��ي ه��ذه اإلإ�س��تراتيجية؛ لكتاب��ة مو�ض��وع ح��ول «دور الو�س��ائل
التقنية واإلإعالمية المعا�صرة في حفظ �أمن الوطن».

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

78

رابط الدر�س الرقمي

�إ�ستراتيجية الكتابة

عنا�صر الفنّ الكتابي
( ب�سط الموجز)
التهيئة:

و ًاًل
�أ

�أَعو ُد �إلى النَّ�ص «�إ�ستراتيجية القراءة»؛ ألأنف َذ اآلآتي:

� .١أ� .أكمل الجدول �أمامي.
الفقرة
من �إلى
⃖

الجملة
المفتاحية

ֺ تحذير ال�شباب من ال�شائعات.

ֺ �ضرر ال�شائعات وت�أثير ها على
الفرد والمجتمع.

من�( :إن الواجب)
�إلى«:ي�سـتنبطونه
منهم» في اآلآية.

من :واآلآن يا بني
�إلى :وال�شائعات

الفكرة
الرئي�سة

األأفكار التف�صيلية

العنا�صر
الفنية
للبناء

ֺ موقف اإلإ�سالم من ال�شائعات
مع اال�ست�شهاد.
ٌّ
كل منا رجل
�أمن مقدام

خاتمة

لغ��ة مكثف��ة ومقت�ضبة �إلى لغة
مخفف��ة ع��ن طري��ق اإلإطن��اب،
ويمكن تعريفه :ب�أنه اإلإ�س��هاب
ف ـ ـ��ي الكـ ـ ـتــابـ ـ��ة حـ ـ��ول ف ـ ـ��كرة
تحتويـ ــها عبــارة �سـ ــواء �أكانت
آلآي��ة قر�آني��ة �أو حدي��ث �ش��ريف
�أو بي��ت م��ن ال�ش��عر.
�أهميته ومجاالته:
· ت ـ ـفــ�سـ ـي ــر اآلآي ـ ـ ــات ال ـ ـقــر�آني ــة
واألأح ــاديث ال�شـريفـ ــة ،و�شرحها.
· �ش ـ ــرح األأبيات ال�شع ـ ــري ــة
والحكم واألأمثال.
· ت ـحـل ــيل ال ـقـ ــرارات اإلإدارية.
· رد التلميـ ــحات الكالمية
�إلى �أ�صولها.
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�س .تبد�أ ن�شرة األأخبار بذكر موجزها ،ثم ت�أتي التفا�صيل .فما الفائدة من ذلك؟
�س .هل هناك فرق بين اإلإيجاز والتف�صيل (اإلإطناب)؟
ه ـ ـ��و ع ـ ـ ـ ـ ـب ـ��ارة ع ـ ـ��ن تحــويـ ـ��ل
�س� .أيهما �أف�ضل؟ ولماذا؟
العب��ارة وتحريره��ا ف��ي كونه��ا
ب�سط الموجز:

3

ب� .أَمألأُ الفراغات بما ينا�سبها.
ֺ طريقة العر�ض المعتمدة في ن�ص �إ�ستراتيجية القراءة هي . . . . . . . . . . . . . .
ֺ العنا�صر الفنية لبناء المو�ضوع في ن�ص �إ�ستراتيجية القراءة ، . . . . . . . . . . . .
ثم العر�ض ،ثم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ֺ الفكرة العامة للن�ص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

� .٢أ� .أَ�ستفي ُد من ن�ص الفهم القرائي؛ إلإكمال المخطط.
عـ ــند ب ــ�ســط الـمــو�ضوع
ينبغي مراعاة اآلآتي:
· و�ضوح الفكرة.
· دق ــة األأفك ـ ــار وت�سل�سلها

منطق ًّيا.
· تنظيم األأفكار والربط
بينـ ــها وبين الفقرات.
· تنظيم األألفاظ والجمل
داخل النَّ�ص.
· األأ�سلوب الجيد.
· االهتمام ب�صحة اللغة.
· البراعة في االنتقال من
فكرة �إلى �أخرى والبعد عن
التنافر بينها.
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�صاحب ال�سمو الملكي األأمير محمد بن �سلمان بن عبدالعزيز
لقد َب َنى
ُ
�آل �سعود -حفظه اهلل -ر�ؤي��� َة المملكة على ث�الاث�� ِة م��ح��اور :مجتم ٍع
يوي ،واقت�صا ٍد ُم ْزدهر ،ووطنٍ َطموح.
َح ٍّ

اجلملة املفتاحية
..................................................................................

الفكرة الرئي�سة
............................................................................................................

التفا�صيل الداعمة

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

................

................

................

ال�سابقة ب�أ�سلوبي.
ب� .أُعي ُد �صياغة الفقرة َّ

3
نيًا
ثا

النموذج

األأفكار
التف�صيلية

ب�سط المو�ضوع
َيقُول َت َعا َلى ُم ْم َتنًّا َعلَى ُق َر ْي�ش ِفي َما �أَ َح َّل ُه ْم ِمنْ َح َرمه
ا َّل ِذي َج َعلَ ُه ِللن ِ
َّا�س َ�س َواء ال َعا ِكف ِفي ِه َوال َبا ِدَ ،و َمنْ َدخَ لَ ُه َكا َن
� ِآمنًا َف ُه ْم ِفي �أَ ْمن َع ِظيمَ ،واألأَ ْع�� َراب َح ْوله َي ْن َهب َب ْع�ضه ْم
َب ْع ً�ضاَ ،و َي ْقتُل َب ْع�ضه ْم َب ْع ً
�ضاَ ،ك َما َق��ا َل َت َعا َلى:ﮋ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ق ـ ـ ـ ــال تـ ـع ــالى}:ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ
ﮋ{

[العنكبوت.]67:

 .١امتن��ان اهلل عل��ى
قري�ش باألأمن.
 .٢انت ـ ـ���شار النهـ ـ ـ��ب
والقتل في القبائل
المجاورة.
 .٣ك ـ ـف ـ��ران قـ��ري�ش
نع ـ ـمـ��ة اهلل ح ـ��يث
�أ�شركوا به.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

تو�س ُع في ب�سط النماذج اآلآتية وفق المطلوب:
�أَ َّ

ﭥﮊ [قري�ش.]4-1:

َو َق����� ْول�����ه َت���� َع����ا َل����ى:

توظيف كل ما تعلمته
ال�سابقة.
في الوحدة َّ

ﮋﰑﰒﰓﰔﰕ

ﰖﮊ [النحل.]72:
�أَ ْي �أَ َفكَا َن �شُ كْره ْم َعلَى َه ِذ ِه ال ِّن ْع َمة ال َع ِظي َمة �أَنْ �أَ�شْ َر ُكوا
�صنَام َواألأَ ْن��� َداد ،وﮋ ﮇ
ِب ِهَ ،و َع َب ُدوا َم َع ُه َغ ْيره ِمنْ األأَ ْ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [�إبراهيم،]28:
َف َك َف ُروا ِب َنب ِِّي اهلل َو َع�� ْب��ده َو َر ُ�سوله؟ َفكَا َن َّ
الاَّل ِئق ِب ِه ْم
�إِخْ َاَل�ص ال ِع َبا َدة ِ ِ
هلِل ،و� َّأاَّل ُي�شْ ِر ُكوا ِب ِهَ ،وت َْ�ص ِديق ال َّر ُ�سول
َو َت ْع ِظيمه َو َت�� ْو ِق��ي��رهَ ،ف َك َّذ ُبو ُه َفقَا َت ُلو ُهَ ،ف َ���أخْ �� َر ُج��و ُه ِمنْ
َب ْين َظ ْهره ْمَ ،و ِل َهذَا َ�سلَ َب ُه ْم اهلل َت َعا َلى َما َكا َن �أَ ْن َع َم ِب ِه
َعلَ ْي ِه ْمَ ،و ُق ِت َل َمنْ ُق ِت َل ِم ْن ُه ْم ِب َب ْدرٍُ ،ث َّم َ�صا َرتْ ال َّد ْو َلة
ِ ِ
هلِل َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َ ،ف َف َت َح اهلل َعلَى َر ُ�سوله َمكَّة،
َو�أَ ْر َغ َم �آنَافه ْم َو�أَذَلَّ ِر َقابه ْم.
الم�صدر :الم�صباح المنير في تهذيب تف�سير ابن كثير.
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النموذج

األأفكار التف�صيلية

ب�سط المو�ضوع

 .١حق الوطن علينا.
قال الرفاعي:
من يظلم األأوطان �أو  .٢واجبنا تجاه الوطن.
 .٣عقوبة من �أراد الوطن
ين�س حقها
ب�سوء.
تجئه فنون الحادثات � .٤أنواع اإلإ�ساءة للوطن
من قبل المف�سدين.
ب�أظلم

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

الغزو الثقافي
الفكري �صورة
حديثة من �صور
الغزو المدمر
لعقول «�شبابنا»
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المقدمة  +العر�ض:

رابط الدر�س الرقمي

األأداء الكتابي

تخطيط كتابة المو�ضوع
و ًاًل
�أ

�أُن ِّف ُذ التدريبات �أدناه؛ ألأتو�س َع في ب�سط المو�ضوع المختار مما ي�أتي:

توظيف كل ما تعلمته
ال�سابقة.
في الوحدة َّ

� .١أُ ِع ّد �أفكاري ومعلوماتي على الورق ،دون االهتمام بت�سل�سلها وت�صحيح األأخطاء فيها.
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ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

ֺ الحوار الوطني طريق للتقدم واالزدهار.
ֺ من �شعارات �أمن الطرق« :الطريق اآلآمن ...في الم�سار اآلآمن».
ֺ قال محمد ال�سنو�سي:
رجـ ـ ٌ
ـال َيلَذّون ال�ش ـ ــقاء لينفعوا
وما قيمة األأوطان �إن لم يكن بها

3

� .٢أَجم ُع األأفكار والمعلومات المماثلة في كل مربع ،مع تحديد م�صادرها.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

امل�صادر

امل�صادر

امل�صادر

ً
مخططا ،ثم �أوازنه بمخططات من في ال�صف للمناق�شة.
� .٣أُ�صم ُم
�أ�ستفيد من ن�شاط � ً
أواًل رقم2
الوارد في �إ�ستراتيجية
كتابة /عنا�صر الفن الكتابي
في ت�صميم مخططي.
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رابط الدر�س الرقمي

كتابة الم�سودة
نيًا
ثا

� .١أكتب م�س َّودة في ب�سط المو�ضوع المختار ،مع اتباع التعليمات التي �سبق
درا�ستها.
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

85

� .٢أقو ُم ومن بجواري؛ بتبادل األأ�سئلة واإلإجابة عنها بعد قراءة ما كتبه ٌّ
كل منا:

األأ�سئلة
هل مو�ضوعي ماتع يدفع القارئ لمتابعته؟

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

هل توافرت عنا�صر البناء الفنية ( مقدمة ،عر�ض،
خاتمة)؟
هل راعيتُ التوازن بين �أجزاء المو�ضوع؟
هل و�ضحت فكرة المو�ضوع؟
ً
ت�سل�ساًل منطق ًّيا؟
هل جاءت األأفكار مت�سل�سلة
هل نظمت األألفاظ والجمل تنظي ًما منا�س ًبا في
المو�ضوع؟
هل ا�ستخدمت �أدوات الربط للربط بين األأفكار وبين
الفقرات؟
هل جاءت األألفاظ منظمة ومعبرة عن المعنى؟
هل هناك �أخطاء في اإلإمالء ،وقواعد النحو،
وعالمات الترقيم؟ (�أ�صحح األأخطاء �إن وجدت).
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نعم

�إلى
ح ٍّد ما

ال

رابط الدر�س الرقمي

األأداء الكتابي

المراجعة والتنقيح
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ
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رابط الدر�س الرقمي

�إ�ستراتيجية مهارة التحدث
(التحاور مع المجموعة)
الحوار هو:

3

مح ــادثة بين طـرفين التهيئة:

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�أو �أك ــثر تـتـنامى مـن
خاللها �أفكار المو�ضوع
المطروح حتى تت�ضح
ج ـ ــوانـبــها ،ول ـهــا �آداب
ومهارات فنية.
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جيب عما ي�أتي:
�أَ�سترج ُع خبراتي ومعلوماتي حول فنِّ الحوار؛ ألأُ َ
ماذا �أفع ُل عندما �أتحدثُ ؟

ماذا �أفع ُل عندما �أَ�ستم ُع؟

و ًاًل
�أ

الم�س��جل الذي يعر�ضه المعلمُ ،ث َّم �أُدونُ ملحوظاتي
� .١أ�ش��اه ُد البرنامج
َّ
في البطاقة اآلآتية:
المهارات

اإلإتقان
✓

✘

التعليقات
والملحوظات
3

مالءمة العنوان للمو�ضوع.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

جودة المقدمة :ق�صيرة� ،شائقة ،فاعلة،
ممهدة للمو�ضوع.
عر�ض األأفكار ب�أ�ساليب متنوعة ومثيرة.
قوة اال�ستدالل وال�شواهد لإلإقناع.
الت�سل�سل المنطقي للحديث.
منا�سبة تعبيرات الوجه للحديث.
ا�ستخدام اإلإ�شارات واإلإيماءات باليد والر�أ�س.
تلوي��ن ال�ص��وت وف��ق التعبي��ر المالئ��م ع��ن
االنفعاالت العاطفية (حزن� ،سعادة ،قلق.)...
ج��ودة الخاتم��ة :تلخي���ص م��ا ورد ،ر�أي نهائ��ي،
مقترحات.
االلتزام ب�آداب الحوار.
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ال�ص��ور المعرو�ضة الم�س��تخدمة في
� .٢أُب ّي��نُ م��ع م��ن بج��واري معاني الح��ركات في ُّ
الحوار على غرار المثال المعرو�ض.

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

الحركة الج�سدية من المهارات
المهمة �أثناء الحديث والنقا�ش،
ب���ل �أه�����م م���ن م��ح��ت��وى ال��ح��دي��ث
�أح��ي��ا ًن��ا ف��ال��ن��ا���س ت��ت��ذك��ر م��ا ت��راه
�أك��ث��ر مما ت�سمعه ،وم��ن هنا كان
األأثر العالي للحركة .فاإلإ�شارات
والحركات لها معان يميل النا�س
�إل������ى ت��ف�����س��ي��ره��ا ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي
وتلقــائي؛ فيــكون لهــا �أث���ر على
تفــاعل الم�ستمع ـيــن .كما تعين
المتحدث على التغلب على فجوة
ط��ارئ��ة ف��ي حــديثــه ،بالت ــمثيل
ال�صــامــت (الحــركة الج�سدية)
وت��ت��م��ث��ل ف����ي :ت��ع��ب��ي��رات ال���وج���ه،
وتوزيع النظر على الم�ستمعين،
واإلإ����ش���ارات ،واإلإي���م���اءات بالر�أ�س
وال���ي���د ،واالن��ح��ن��اء ل�ل��أم���ام ،وه��ز
ال���ر�أ����س ،ورف���ع ال��ك��ف ،والم�سافة
المكانية بينه وبين محدثه.
مزايا الحركة:
· تـ ـع ـكـ ــ�س م ــ�شــاع ــر المتـ ـح ــدث
وانفعاالته.
· ت�شد االنتباه.
· ت�ساعد على الفهم.
· ال تتطلب جه ًدا كبي ًرا لتعلمها.
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«الكفان �إلى �أ�سفل �أو
�إحداهما» تعني الت�أكيد

·

نيًا
ثا

رعاية بالدنا للحج والحجيج مفخرة لنا ،و�إنجازاتها تدح�ض
مزاعم األأعداء.

ال�سابقة؛ بعد �إكمال الجدول �أمامي.
� .١أتحاو ُر مع مجموعتي حول م�ضمون العبارة َّ
عنا�صر بناء املو�ضوع

العنوان

حج �آمن.

المقدمة:
ق�صيرة �شائقة ،ممهدة
للمو�ضوع

نعم
ه��ذا م��ا اعتدنـ ـ ـ ـ ـ ـ��ا علي��ه �س��نو ًّيا ع��ن الح��ج
والحجي��ج �أم��ن و�أم��ان يعي�ش��ه الجمي��ع ف��ي
ظل دولة وارفة الظالل.

مقرتحاتي  /اختياراتي

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

·

مقرتحات م�ساعدة

3

من األأفكار:
عر�ض األأفكار:
«�س��رد ،وق�ص���ص ،وحادثة · دور القيادة والحكومة في خدمة الحجاج.
واقعـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــوازنـ ـ ــات · ،اإلإنج��ازات والجهود المبذولة والمتجددة
كل عام.
وت�شبيهات ،وطرفة».
· تحقيق األأمن في بالدنا عامة ،وفي الحج
خا�صة.
· ال��رد عل��ى مزاع��م الحاقدي��ن عل��ى بالدن��ا
وموقفنا منها.
ل��ذا فنح��ن جمي ًع��ا ق��ادة وحكوم��ة و�ش��ع ًبا
خاتمة:
«تلخ ـي ـ���ص م��ا ورد ،ر�أي نعي���ش م�س���ؤولياتنا وك�أنه��ا الهاج���س ،فق��د
�أن��ار اهلل ب�صيرتنا وجعلنا نعمل على حماية
نهائي ،مقترحات».
بالدن��ا باإلإنج��ازات المعط��اة ،حت��ى نق�ض��ي
عل��ى كل م��ن يح��اول �أن يعك��ر �صف��و األأم��ن
الذي نعي�شه.
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 .٢على بقية المجموعات تدوين ملحوظاتهم في البطاقة المعرو�ضة.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

الجر�أة والطالقة

ا�ستخدام اللغة الف�صحى

احترام ر�أي المحاورين

التحلي بالهدوء وتجنب
ال�سيطرة

التنغيم ال�صوتي

تقديم معلومات وتف�سيرات عن
الفكرة
ا�ستخدام الحركات الج�سدية
وتعبيرات الوجه

تنوع �أ�ساليب الت�أثير
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التقدير

اال�سم

3

لثًا
ثا

 .١بالتع��اون م��ع م��ن بج��واري؛ �أكت��ب ج��زء الح��وار المتوقع وف��ق ما تدل
عليه ال�صورتان المعرو�ضتان ،ثم �أمثّلهما �أمام من في ال�صف.

يبدو �أنهما �سعيدان بهذا اللقاء� ،س�أبد�أُ الحوار بينهما بــ:
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

يبدو �أن الحوار بينهما و�صل �إلى مرحلة متقدمة من الت�أزم واالنفعال َ�س�أُنهِي
الحوار بينهما بـ:

 .٢لو وقع محاو ٌر في المواقف اآلآتية:
 .1تلعثم في نطق كلمة «ا�ستتباب».

� .3أراد �أن ينهي �أم ًرا ،ويبد�أ �أم ًرا
جدي ًدا.

�أقترح عليـه ا�ستعمال

َ .2ف َق َد لفظ«وارفة» من حديثه.

الترادف
الو�صف
التمثيل
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بعًا
را

� .١أَخت��ا ُر مو�ضو ًع��ا يخ��دم وطن��ي؛ إلإج��راء ح��وار م��ع م��ن بج��واري ،م��ع
ِ
توظيف كل ما تعلمتُه في الوحدة �سابقًا.

� .٢أق ّوم ذاتي وفق البطاقة اآلآتية:
املهارات

3

الجر�أة والطالقة.

ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

�سالمة الوقفات � /سالمة ال�ضبط.
التنغيم ال�صوتي.
ا�ستخدام الحركات الج�سدية ،تعبيرات الوجه.
التعبير ال�صوتي عن العواطف واالنفعاالت.
�أ�ساليب الت�أثير واإلإقناع.
احترام اآلآخرين.
عر�ض المو�ضوع بت�سل�سل.
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ن�سبة �إتقاين لها

خطة مقرتحة لزيادة
ن�سبة اإلإتقان

رابط الدر�س الرقمي

األأمن في �أو�سع معانيه
للقراءة واال�ستمتاع
3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

أهم مطالبِها �إال بتواف ِر ِه،
ُي َع� ُّ�د األأم��نُ من � ِ
أهم مطال��بِ الحيا ِة ،بل ال تتحققُ � ُّ
لكل ٍ
حيث ُي َع ُّد �ضرور ًة ِ
جماعي؛ لتحقيقِ
الم�صالح العامة
فردي �أو
جهد ب�شريٍّ ،
ِ
ٍّ
للجميع.
�إ َّن األأمنَ معنى �ش� ٌ
�ان ،وال يتوافر األأمنُ لإلإن�س� ِ
�امل في حيا ِة اإلإن�س� ِ
�ان بمجر ِد
�ضم� ِ
�ان �أمن � ِه عل��ى حيات � ِه فح�س��ب ،فه��و كذل��ك يحت��ا ُج �إل��ى األأم��نِ عل��ى عقيد ِت ِه
الت��ي ي�ؤم��ن به��ا وعل��ى ُه ِو َّيت��ه الفكري � ِة والثقافي � ِة وعلى م��وار ِد حيا ِت � ِه المادية.
�إ َّن كلم � َة األأم��نِ وم��ا ي�ش��تقُّ منه��ا وردتْ ف��ي الق��ر� ِآن الكري� ِ�م في موا�ض � َع عديد ٍة،
ِ
الخوف على حيا ِة اإلإن�س� ِ
ِ
�ان
واالطمئنان النف�س��ي وانتفا ِء
وذلك بمعنى ال�س�الام ِة
�أو على ما تقوم به حياتُه من م�صال َح و� ٍ
أهداف و�أ�س��بابٍ وو�س��ائ َل وما ي�ش��م ُل �أمنَ
اإل ِ
إن�سان الفر ِد و�أمنَ المجتمع ..يقول تعالى﴿:
﴾
             ﴾ [قري�ش ،]٤ :ويقول عز وجل                  ﴿ :
[البق��رة ، ]١٢٥ :ويق��ول �س��بحانه﴿ :
﴾ [النحل.]١١٢ :
نف�س اإل ِ
إن�سان وعلى �سالم ِة بدن ِه من ِ
فاألأمنُ على ِ
العلل ،واألأمنُ على الرزقِ ،
ِ
هو األأمنُ ال�شام ُل الذي �أوج َز اإلإحاط َة به وتعري َف ُه حديثُ
ر�سول اهلل َ « :منْ
�أ�صب َح منكم �آمنًا في ِ�س��ر ِب ِه ،معا ًفى في ج�س� ِ�د ِه ،عنده قوتَ يومه ،فك�أنما حيزت
له الدنيا» [�صحيح الرتمذي.]٢٣٤٦ :
والفط��ر ُة اإلإن�س��اني ُة تقت�ض��ي االجتم��ا َع ،ومت��ى ُوج��د جماع � ٌة م��ن النا�� ِ�س،
م�صالحهم ،وتعم ُل م��ن � ِ
أجل بقائهم
تع ّي��ن �أن تق��و َم فيه��م �س��لط ٌة حاكم ٌة ترع��ى
َ
ِ
وتقدمهم ،وتحكُم بين �أفرا ِدهم حين تختلفُ الم�صال ُح.
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ِ
فالم�س��ل ُم يحتا ُج في �إقام ِة دين ِه و�أدا ِء �ش��عائ ِر ِه ،واألأمنِ على ِ
وعر�ضه،
نف�س��ه،
مجتمع �آمنٍ حتى ولو كان يعي�ش في ٍ
بلد
ومال ِه �إلى
م�سلم .فاألأمنُ
ومجتمع غير ٍ
ٍ
ٍ
أول مطال��بِ اإل ِ
م��ن � ِ
إن�س��ان ف��ي حيا ِت ِه؛ �إذ يحتا ُج الفر ُد ف��ي حيا ِت ِه �إلى األأمنِ على
ِ
ِ
وعر�ض�� ِه وما ِل��ه .ل��ذا جعلت ال�ش��ريع ُة ال�س��مح ُة الحف َ
��اظ على هذه
نف�س�� ِه ودي ِن�� ِه
ِ
ال�ضروري ِ
َ
ِ
ِ
الحفاظ على ال ِّدينِ
والعقل
والنف���س
مقا�صده��ا ،ف�أنزلت
��ات م��ن �أه ِّم
ِ
ِ
ِ
حاجات
والمال منزل َة ال�ضرور ِة ،التي ال ت�ستقيم الحيا ُة �إال بها ،وجعلت
والعر�ض
ُي�سر حياته في مرتب ٍة تالي ٍة (مرتبة الحاجيات) ،و�أف�سحت ً
اإل ِ
مجااًل
إن�سان التي ت ّ
ِ
تكتمل به حيا ُة اإل ِ
الكماليات والتح�سينات.
إن�سان ،فيما ع َّدته من
االجتماعي ،بحيث يكونُ المجتم ُع كال ُب ِ
يحتاج المجتم ُع الم�سل ُم لألأمنِ
نيان
ِّ
بع�ضا ،م�صدا ًقا لحديث ر�سول اهلل َ « :م َث ُل امل�ؤمن َ
ِ
ني
ي�شد َب ْع ُ�ضه ً
المر�صو�ص ُّ
وتراحمِ هِ��م كمث��لِ اجل�س��دِ الواح��دِ � ،إذا ا�ش��تكى من��ه ع�ض�� ٌو تداع��ى ل��ه
يف توا ِّده��م
ُ
�سائ ُر األأع�ضا ِء بال�سه ِر واحل َّمى» [رواه البخاري ، ٦٠١١ :وم�سلم.]٢٥٨٦ :
ِ
ِ
مجال األأم��نِ االقت�صادي نج ُد اإلإ���س�الا َم ُّ
العمل ،ويدعو �إلى
يح�ض على
وفي
عمل غيره ..يقول �« :إن َ
ِ
الم�سلم متميزًا عن ِ
اهلل
�إتقان ِه؛ حتى ي�صبح عمل
يحب �إذا عمل �أحد ُكم ً
عماًل �أن يتقنه» [رواه البيهقي.]334 4 :
ُ
الم�س��لم ،بحيثُ
النا���س في
واألأم��نُ الثقاف��ي مطل ٌ��ب ألأفرا ِد المجتم ِع
ِ
يعي���ش ُ
بال ِده��م �آمني��ن عل��ى �أ�صال ِته��م ،وثقاف ِته��م الم�س��تمدة م��ن دينه��م ،فالب��د م��ن
ِ
الملوثات الفكري ِة والغزو الثقافي.
تح�صينِ �أفرا ِد المجتم ِع �ضد
وم��ن دالئ ِ��ل روع ِة اإلإ�س�الا ِم �أن األأم��نَ لم يقت�ص ْر على الم�س��لمين ،بل �إن غي َر
الم�سلمين كان لهم ن�صيبهم من األأمن على �أنف�سهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم.
م�س��لم،
مجتمع
ول��م يقت�ص��ر األأم��ن في اإلإ�س�الام عل��ى حماية َمنْ يعي���ش في
ٍ
ٍ
في حيا ِت ِه الدائم ِة والم�ستقر ِة بين �أ�سرته ،وفي مق ِر عمله الذي يتك�سب منه،

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

96

ِ
المخالف في ال ِّدين الذي
وهي حالة الذميين ،و�إنما تجاوز ذلك �إلى حماي ِة
للعمل� ،أو التجار ِة� ،أو ل�ش��� ٍأن من ال�ش��� ِ
ِ
ؤون المباح ِة،
يح�ض ُر �إلى بال ِد الم�س��لمين
ب��� ٍ
إذن م��ن ول��ي األأم��ر ،ويكون ح�ضوره م�ؤقت��ا بانتهاء العم��ل �أو ق�ضاء الم�صلحة
التي يبتغيها.
وق��د �أ�ش��ادت باألأم��نِ ف��ي المملك�� ِة العربي�� ِة ال�س��عودي ِة كثي�� ٌر م��ن الم�ؤتم ِ
��رات
العلمي�� ِة واألأمني�� ِة ،الت��ي انعق��دت عل��ى الم�س��توى المحلي واإلإقليم��ي والدولي.
وق��د �ش��هد الم�ؤتم�� ُر الثان��ي والثمانون لر�ؤ�س��اء ال�ش��رطة في العال��م ،الذي عقد
بمدين��ة ميام��ي ف��ي �أمريكا ب�أن المملك َة العربي َة ال�س��عودي َة ه��ي � ُّ
أقل ِ
دول العالم
جريم ًة و�أكثرها �أمنًا.
فاألأمنُ في مفهو ِم الدول ِة ال�سعودي ِة ي�شم ُل الفر َد والمجتم َع ،والحماية من
المبادئ والتيارات الهدامة و�أ�صحاب البدع واألأهواء.
يت�ض��ح ف��ي الدول��ة ال�س��عودية مفه��و ُم األأمنِ ب�أو�س��ع معانيه� ،أم��نِ الفر ِد على
نف�س�� ِه وعر�ض�� ِه ومال�� ِه ،و�أمنِ المجتمع على دينه وقيم��ه الخلقية واالجتماعية،
و�أمن الم�سلمين حين يحتاجون �إلى الم�ساعدة حتى في خارج المملكة العربية
ال�سعودية.
�إن قل�� َة ع��د ِد الجرائ ِ��م ف��ي المملك�� ِة و�ض�آل��ة ع��دد الجرائ��م الخطي��رة ،مث��ل
قت��ل النف���س �أو الخط��ف �أو الحري��ق المتعم��د ،ال يرج��ع �إل��ى الجه��د األأمن��ي
وح��ده ،م��ع عظ��م الجه��ود المبذول��ة م��ن �أجه��زة األأم��ن والم�س���ؤولين فيه��ا،
و�إنم��ا يرج�� ُع قب��ل ذل��ك �إل��ى توفي��قِ اهلل تعال��ى ،ث��م �إل��ى الترغي��بِ ف��ي الهداي��ة
والترهي��بِ م��ن الغواي�� ِة ،والت��زام الدول�� ِة ال�س��عودي ِة باإلإ�س�الام وتطبي��ق �أحكامه
ِ
والتزام �ش��عب المملكة في جملته ب�أحكام الدين
وقيامها بالدعوة �إلى ف�ضائله،
اإلإ�سالمي و�آدابه ،وما ت�سهم به األأجهز ُة المخت�ص ُة في ِ
حفظ المجتم ِع و�أمنه.
الم�س��لم تطبي��قُ
�إن �أه�� َّم األأم��و ِر الت��ي يت�أ�س���س عليه��ا األأم��نُ ف��ي المجتم�� ِع
ِ
ِ
ال�شريع ِة اإلإ�سالمي ِة ،ذلك �أن المجتم َع الم�سل َم مك َّلفٌ
بالحفاظ على ال ِّدينِ ،

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ
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ال��ذي ه��و �أول ال�ض��رورات و�أهمها في حياة الم�س��لم ،وتطبيق ال�ش��ريعة يعني
�أن ولي األأمر وال�سلطات الحكومية يتبعون المنهج اإلإلهي.
ِ
عالقات األأفراد فيما بينهم ،وفي
�إ َّن ال�ش��ريع َة اإلإ�س�الامي َة تحققُ العد َل في
عالق ِة الحكا ِم بالمحكومين.
ومن �ش�أن اختيار المنهج اإلإلهي نظا ًما اجتماع ًّيا �أن ُي َجن َِّب المجتم َع التفري َق
واالنق�سا َم والتمزق ،الذي يحدثُ عند اختيا ِر منهجٍ �آخر من و�ض ِع الب�شر.
الم�س��لم �أم�� ٌر تظه�� ُر �أهمي ُت�� ُه ف��ي الع�ص�� ِر
ومم��ا يحق��قُ األأم��نَ ف��ي المجتم�� ِع
ِ
الحدي ِ��ث ،ال�س��يما ف��ي ِ
بع���ض البال ِد اإلإ�س�الامي ِة� ،أال وهو بيانُ و�س��طي ِة اإلإ�س�الا ِم
هلل بالحكم�� ِة والموعظ�� ِة الح�س��ن ِة ،ومواجه��ة التط ِ
والدع��و ُة �إل��ى ا ِ
��رف والغل��و
واإلإرهابِ المت�ست ِر بالدينِ .
ِ
مجاالت
وختا ًما �أقول� :إن �أحكا َم ال�ش��ريع ِة اإلإ�س�الامي ِة حين تطبقُ في جمي ِع
الحي��ا ِة نظا ًم��ا اجتماع ًّي��ا ،ت�ضم��ن للمجتم�� ِع �أم َن��ه الخارج��ي والداخل��ي؛ �إذ �إن
قواع َد ال�ش��ريع ِة فيما يتعلقُ ب�أمنِ المجتم ِع الخارجي تفر ُ
ِ�ض �أن ُي ِع َّد المجتم ُع
الع��د َة للدف��ا ِع ع��ن ِ
نف�س�� ِه ،واألأم��نُ الداخل��ي تكفل��ه �أح��كا ُم ال�ش��ر ِع اإلإ�س�الامي
أموال فيما بين النا���سُّ .
أعرا�ض ،واأل ِ
المتعلق ِة بحرمة األأنف���س ،واأل ِ
الم�سلم
فكل
ِ
الم�سلم حرا ٌم د ُمه ِ
وع ُ
ر�ضه وما ُله.
على
ِ

3
ـــن واز ِد َهــــا ٌر
�أَ ْم ٌ

د .زيد بن محمد الرماني
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نموذج اختبار ()٣

�أتـ ــدرب
ِ
المهارات ال ِقرائ َّي َة َوالمعرف ّي َة ،و�أ�سعى
في نموذ ِج االختبا ِر حتى �أُن ِّمي
ِ
�إلى َتوظي ِفها في الحيا ِة اليوم َّي ِة ،وتوجيهها نحو اكت�سابِ
الخبرات
ِ
المدارك؛ م َّما يزي ُد من ُف ِ
ر�ص التَّع ُّل ِم مدى الحياة.
وتو�سي ِع

ـ�صُ ،ث ـ َّم �أُجـيـ ُـب:
�أقــر�أُ الـ َّنـ َّ

طالب ُم َع ٌّد للحياة ،و ُمنا ِف ٌ�س عالم ًّيا
�أنا ٌ

نــيــــوم الــحــلــم

❋

نيوم هي الر�ؤية التي �ستُ�شكّل الم�ستقبل الجديد؛ فكلمة نيوم ترمز لـ "الم�ستقبل الجديد"� .أُن�شئت على �ساحل
من�صة عالمية
البحر األأحمر �شمال غرب المملكة العربية ال�سعودية؛ لتكون ميدانًا ح ًّيا
ً
وناب�ضا بالتجارب ،وت�صب َح ّ
تر�س ُم فيها رياد ُة األأعمال واالبتكار معال َم الم�ستقبل الجديد� .ستفتح نيوم �أبوا َبها لتكون موطنًا ووجه ًة ألأ�صحاب
األأحالم الكبيرة ،ولكل َمن يطمح �أن ُي�سهم في بناء نموذج جديد ال�ستدامة الحياة والعمل واالزدهار.
ُو ِلد م�شروع نيوم كر�ؤي ٍة ل�صاحب ال�سمو الملكي األأمير محمد بن �سلمان -حفظه اهلل� -إذ ُيعد ركنًا �أ�سا�س ًّيا
من ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية 2030؛ من �أجل النمو ،وتنويع م�صادر دخل االقت�صاد ال�سعودي؛ حتى تتبو�أ
المملكة مكان ًة ريادي ًة في التنمية العالمية� .صحيح �أن المملكة العربية ال�سعودية هي التي تقود وتُم ِّول م�شروع
نيوم منذ انطالقته األأولى� ،إال �أنه م�شروع عالمي �سي�شارك في قيادته وتمويله والعي�ش فيه � ٌ
أطياف مختلفة من
النا�س حول العالم.
ٍ
كري ُ
أخالقيات
�سيج�سد �سكان نيوم �
ونمط حياة.
توجه ِف ّ
مفهوم نيوم ال يقت�صر على المكان فح�سب ،بل هو ُّ
ّ
وقي ًما تمثل روح الفريق ،كما �سيعتمدون ثقافة تتبنى اال�ستك�شاف والمغامرة والتنوع ،مدعومين بنظام قانوني
من�سجم مع األأع��راف الدولية ،نظام ال يتوقف عن التطور؛ ليثمر نم ًّوا اقت�صاد ًّيا ومجتم ًعا مكل ًَّاًل بالنجاح
واالزده��ار .تخيل مكانًا يحت�ضن �أ�صحاب اإلإنجازات والكفاءات من كل بقاع األأر�ض ،على اختالف معتقداتهم
وم�شاربهم ،يعي�شون جن ًبا �إلى جنبٍ ُ ،متَّحدين مت�آزرين لتحقيق هدف م�شترك.
نموذجا جدي ًدا لال�ستدامة ،و�ستغدو مكانًا ُير ِّكز على تطوير معايير جديدة ل�صحة المجتمع
�ستقدم نيوم
ً
وحماية البيئة واال�ستخدام األأمثل للتقنية بفاعلية و�إنتاجية .ت�صميم هذا النموذج و�إن�شا�ؤه و�إدارته قائم على
�أ�سلوب متحرر من المنهجيات القديمة للبنى التحتية االقت�صادية والبيئية التي تق ّي ُد عادة البلدان األأخرى.
❋ الموقع الر�سمي لم�شروع نيوم -بت�صرف-
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تحظى نيوم بموقع جغرافي مثالي ي�ؤ ِّهلها لتحقيق هذه األأهداف ،فوجودها على مفترق طرق العالم �سيمكّن
 %40من �سكان العالم من الو�صول �إليها في �أقل من � 4ساعات ،كما �أن قرابة  %10من تجارة العالم تم ُّر عبر
البحر األأحمر ،بل �إن ال�سفر من لندن �إلى مطار نيوم الجديد �سي�ستغرق خم�س �ساعات فقط ،و�ساعتين من دبي
�أو القاهرة ،وخم�س �ساعات ون�صف من زيوريخ.
تتميز نيوم بمناخ يتيح لها توليد طاقة متجددة ال تُ�ضاهى ،ذات �أ�سعار تناف�سية ،بف�ضل �إ�شعاعات ال�شم�س
القوية و�سرعات ال��ري��اح� ،ستوفر نيوم قطاعات ج��دي��دة ،وتطلق حقبة ج��دي��دة؛ لتحويل الطاقة عبر �إنتاج
الهيدروجين األأخ�ضر ،ومن خالل اإلإفادة من انخفا�ض تكلفة الطاقة النظيفة ،واالعتماد على نظا ٍم ٍ
خال من
الكربون لتوليد الطاقة ،ت�سعى نيوم لتطوير قطاعات متطورة قادرة على قيادة التوجهات العالمية في هذا
المجال .وتطمح �أن ت�صبح م�صد ًرا عالم ًّيا إلإنتاج الطاقة المائية وتخزينها ،ومركزًا لالمتياز في تقنية المياه
العالمية ،يعمل بتكامل مع �سال�سل القيمة وتركيز الجهود على تحلية المياه ،و�سي�ؤدي هذا �إلى جذب �شركات
األأبحاث وال�شركات النا�شئة المتخ�ص�صة في مجال المياه؛ بهدف تطوير �أحدث التقنيات المبتكرة ،واإلإفادة
الق�صوى من جميع مكامن القوة في هذا القطاع.
في نيوم لن يقت�صر االبتكار على تقنية النانو ،والطباعة الثالثية األأبعاد ،و�أجهزة اال�ست�شعار ،و�إنترنت
األأ���ش��ي��اء ،والمركبات الكهربائية ،وال��روب��وت��ات ،وال��م��واد المتجددة فح�سب ،فالبدء من ال�صفر يعني تهيئة
الظروف المواتية البتكار �أنظمة تعزز هذه التحوالت ،كاعتماد �أنظمة ت�صنيع متقدمة مع �شبكات متكاملة للدعم
اللوج�ستي والتوريد ،المدعومة بمنظومة متقدمة لألأبحاث والتطوير .وعلى خالف كل المواقع األأخرى في
العالم ،تمتلك نيوم فر�صة اختبار االختراعات والعمل على تح�سينها بوتيرة تحاكي حركة التطور ال�سريع التي
ي�شهدها العالم.
�ستوفر نيوم بيئة معرفية وا�سعة االنت�شار ،حيث يعي�ش اإلإن�سان واآلآل��ة في وئام وان�سجام ك�أقران؛ إلإعادة
ابتكار �أنف�سهم با�ستمرار عبر تطبيق تقنيات الم�ستقبل .فمالمح الغد �سير�سمها الذكاء اال�صطناعي ،و�إنترنت
األأ�شياء ،والواقع االفترا�ضي ،والروبوتات ،واألأجهزة الذكية المت�صلة التي ت�سهل الحياة �أكثر من �أي وقت م�ضى.
و�ست�شكل نيوم البيئة المثلى لرعاية االبتكار في العلوم التقنية والرقمية ،و�سيحظى كل من الم�ستثمرين
والمخترعين و�شركات التقنيات الرائدة بفر�صة هي األأولى من نوعها على م�ستوى العالم ،تتمثل في ا�ستخدام
نيوم كمن�صة انطالق لتحقيق االبتكارات ،و�إبداع تقنيات تتحدى الم�ستقبل لها ملكية فكرية عالية القيمة.
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جيب َعنِ األأ�سئل ِة اآلآتي ِة:
َقر�أتُ الن َّ
َّ�ص ال�سابق ،و�س�أُ ُ
األأ�سئلة

 .١ترمز كلمة (نيوم) �إلى الم�ستقبل:
�أ.
ب.
ج.
د.

القريب.
الجديد.
البعيد.
الرقمي.

� .٤أورد الكاتب هذه العبارة (تحظى نيوم بموقع
جغرافي مثالي ي�ؤهلها لتحقيق هذه األأهداف)
م��ن خ�الال ق��راءت��ك للن�ص ه��ل تتفق م��ع هذه
العبارة؟ مع التو�ضيح.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 .٢تتميز نيوم بقدرتها على توليد الطاقة وذلك ُ .٥ي َق ِّلل �أحد األأ�شخا�ص من �إمكانية م�شروع نيوم
في توفير فر�ص العمل .كيف يمكنك الرد على
ب�سبب:
ر�أيه بناء على ما ورد في الن�ص من معلومات؟
�أ .الموقع الجغرافي.
............................................................................................................
ب .نقاء المياه.
............................................................................................................
ج .جمال الطبيعة.
............................................................................................................
د�	.إ�شعاع ال�شم�س.
 .٣ينتمي الن�ص �إلى المجال:
�أ.
ب.
ج.
د.

ال�صحي.
االقت�صادي.
ال�سيا�سي.
االجتماعي.

 .٦هناك عالقة وثيقة بين (م�شروع نيوم ،ور�ؤية
المملكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة  ،)2030ب� ّي��ن ه��ذه
العالقة.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 .7كيف ُت�سه ُم في هذا الم�شروع الوطني العالمي؟
....................................................................................................................................................................................................................
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َق َ�ضا َيا ال َع َمل

دليل الوحدة
�أتوقع مب�شيئة اهلل تعاىل بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن �أكون قاد ًرا على:
 .١اكت�ساب اتجاهات وقيم مت�صلة بمجال ق�ضايا العمل.
 .٢اكت�ساب ر�صيد معرفي ،ولغوي ي�ؤهلني للتوا�صل ال�شفهي والكتابي حول مجال ق�ضايا العمل.
 .٣فهم ن�صو�ص الوحدة المقروءة والم�سموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها.
 .٤تقديم حلول جديدة غير واردة في الن�ص الم�سموع لم�شكلة �أو ق�ضية ما.
 .٥ا�ستخدام �إ�ستراتيجية زيادة التركيز والفهم(التلخي�ص).
 .٦ر�سم بع�ض الكلمات المف�صولة ًّ
�صحيحا.
خطا ر�س ًما
ً
�صحيحا.
 .٧ر�سم بع�ض الجمل والعبارات بخط الرقعة ر�س ًما
ً
 .٨تع ُّرف ا�سمي الزمان والمكان وتمييزهما وا�ستخدامهما.
 .٩تع ُّرف �أ�سلوب اال�ستثناء وتمييزه وا�ستخدامه.
ال�صفة (النعت) وتمييزها وا�ستخدامها.
 .١٠تع ُّرف ِّ
 .١١توظيف �إ�ستراتيجية بحث وتقنية( :دمج الن�صو�ص المقتب�سة واال�ست�شهادات في الن�ص المكتوب).
 .١٢كتابة مقال.
� .١٣إبداء وجهة النظر وتحليل األأحداث والوقائع والتعليق عليها.
 .١٤ا�ستظهار خم�سة ع�شر بيتًا �شعر ًّيا.
المك ّونـــــــــــــات

التوا�صل اللغوي

اإلإجناز:
جـم ــع مـ ـقــاالت تتناول ق ــ�ضــايا العم ــل مـ ــن م ــ�صــادر
المعلومات (كتب ،مجالت� ،صحف ،برامج حا�سوبية،
ال�شبكة العنكبوتية).

الدرو�س اللغوية

ن�صو�ص الوحدة:
1.المدخل� :أ�س�س القيادة وجودة اإلإدارة.
2.اال�ستماع :ثالث �سنوات دون عمل.
 .3الفهم القرائي :م�ؤ�س�س ـ ُة محمـ ِـد بنِ �ســلما َن
الخير َّي ُة ِ
(م�سـ ٌـك الخير َّي ـ ُة).
�	.٤إ�ستراتيجية قراءة :دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل.
 .٥التحليل األأدبي :عاطل متواكل.
3.اإلإثرائي :التخ�ص�صاتُ المهن َّي ُة والتقني ُة.

إمالئي
الر�سم اإل
ّ

ر�سم بع�ض الكلمات المف�صولة ًّ
خطا

الكتابي
الر�سم
ّ

ر�سم بع�ض الجمل والعبارات
بخط ال ُّر ْقعة

ال�صنف اللغويّ

ا�سما الزمان والمكان

األأ�سلوب اللغويّ

اال�ستثناء

الوظيفة النحو ّية

ال�صفة (النعت)

الكتابي
ّ

كتابة مقال

ال�شفهي
ّ

�إبداء وجهة النظر وتحليل األأحداث
والوقائع والتعليق عليها
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�أ�س�س القيادة وجودة اإلإدارة
و ًاًل
�أ

ن�صا المدخل
َّ

�ص اآلآتي قراء ًة مع ِّبر ًة:
� .١أقر�أُ ال َّن َّ

زاد االهتمام با�ستخدام مفاهيم اإلإدارة والقيادة في مختلف المجاالت على
م�ستمرا ،بتكاتف فرق العمل.
م�ستوى العالم؛ لتح�سين اإلإنتاجية والجودة تح�سي ًنا
ًّ
وتحققت م �ب��ادئ ال �ق �ي��ادة ،وت��وج�ي��ه الن�شاط اإلإن���س��ان��ي ف��ي ق�صة ذي
ال�ق��رن�ي��ن ،فقد وردت الق�صة ف��ي � �س��ورة الكهف م��ن �آي ��ة � 84إل ��ى اآلآي ��ة .98
علما وعمل به وباألأ�سباب ]،Zhgf
وط��اف بجي�شه األأر� ��ض ،و�آت��اه اهلل ً
�وم��ا ال يكادون
حتى و�صل �إ ل��ى منطقة متو�سطة بين �سل�سلتي ج�ب��ال ،فوجد ق� ً
يفقهـــــون ق ً
ــــواًل ]¦§¨©،Z³²±°¯®¬»ª
�ضعاف ،و ُت ِغ ُير عليهم قبائل ُمف�سدةُ ،تدعى ي��أج��وج وم��أج��وج،
ٌ
�أخ�ب��روه �أنهم
ب�سد ]º¹¸¶µ
و ط�ل�ب��وا منه �أن يف�صل بينهم و ب�ي��ن تلك القبائل ٍّ
«¼½¾¿ ،ZÈÇÆÅÄÃÂÁÀفقد كان قائ ًدا يملك
مهارات اال�ستماع ،لم يعتذر لهم بعدم فهم ما يقولون ،بل �أجابهم �أن اهلل هو
�سدا،
المعين والدال على كل خير ،Z ÏÎÍÌËÊ] ،طلبوا منه �أن يبني ًّ
�سد بئر مهجورة بقطعة خ�شب� ،أو و�ضع
فاختار األأف�ضل لهم ،وهو ال��ردم ،فقد ُت ُّ
قطعة حديد فوقه ،لكنها لن تدوم� ،أما الردم فيكون ب�إلقاء التراب والحجارة فيها
�سوى باألأر�ض ،فالردم �أف�ضل و�إن كان �أ�صعب ،ف�أعلن لهم خطته]ÓÒ
حتى ُت ّ
تحث على �إعطاء
Z ÕÔ؛ ألأن �إدارة ا ل�ج��ودة ف��ي ا إلإ � �س�الام �إدارة ِق َي ِم َّي ٌة ُّ
الم�ستفيد �أج� ��ود ال �م �خ��رج��ات ،و�أف �� �ض��ل ال �ب��دائ��ل ،ف��اخ �ت��ار ل �ل��ردم ال�ح��دي� َ�د
والنحا�س ،ول��م يختر الخ�شب والحجارة؛ فالجودة ال�شاملة تعني ع��دم العناية
بقلة التكلفة و�سهولة العمل على ح�ساب ج��ودة المخرجاتÚÙØ×] ،
،Z ëêéèçæåäãâáàßÞÝÜÛوتحقق
ردم ال يمكن ت�سلقه ،وال ثقبه
ر�ضا الم�ستفيد في جودة المنتج (ال��ردم) ،فهو ٌ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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] ،Z ôóòñðïîíكما �أنهم ح�صلوا على التدريب
رئي�سا في عملية البناء ،فهم يملكون المال
والت�أهيل وبناء الثقة ،فقد كانوا رك ًنا ً
]¿ Z ÂÁÀويملكون المواد الخام من الحديد والنحا�س ،ويملكون
مهارات ا�ستخراجها� ،إال �أنهم ال يملكون اإلإرادة واإلإدارة في توجيه ن�شاطهم
اإلإن�ساني لما فيه خير لهم.
ل �ق��د �آث� ��ر ذو ال �ق��رن �ي��ن تعليمهم وت��دري �ب �ه��م ،ف �ل��م ي ��أم ��ر جي�شه
ب �ب �ن��اء ال � ��ردم؛ وذل� ��ك ل �غ��ر���س ال �ث �ق��ة واإلإي �ج��اب �ي��ة ف ��ي ن�ف��و��س�ه��م ]Ð
ً
،وم�شاركا
 ،Z Ñف �ك��ان م�ع�ه��م م �� �ش��ر ًف��ا ]×ZÚá] ،ZÚÙØ
]،Zëêéèلما لهذه الم�شاركة من �أثر �إيجابي عليهم ،وعلى
ج ��ودة ال �ع �م��ل ،وت ��دري ��ب م�ب��ا��ش��ر؛ ي�ضمن ل�ه��م اإلإت� �ق ��ان .ك�م��ا �أع �ل��ن لهم
ق��وان�ي�ن��ه اإلإداري� � ��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ]ONMLKJI

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

a`^[\]ZYXWVUTSRQP

.Zdcb
وفي القر�آن الكريم ق�ص�ص عملية واقعية على اإلإبداع في جودة اإلإدارة
والقيادة ،وما �أجملَ �أن ن�ستفيد منها؛ لتجويد �أعمالنا ،في بناء وطننا ب�سواعدنا
ومقدراتنا.
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� .٢أطبق �أ�س�س القيادة وجودة اإلإدارة اآلآتية كما وردت في ق�صة ذي القرنين ال�سابقة،
و�أكمل الجدول اآلآتي:
�أ�س�س القيادة
وجودة اإلإدارة

٤

ال�شاهد من الق�صة

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

-1امتالك مهارة  ،..................فرغم �صعوبة التوا�صل مع
القوم �إال �أنه ا�ستمع �إليهم؛ بهدف الو�صول �إىل �أوىل
خطوات تلبية حاجة امل�ستفيد ،وهي حتديد ..................
التي يعانون منها ،ويريدون ح ّلها.
قيادة ذات ر�ؤية -2و�ضع األأهداف و�إعالم امل�ستفيد بو�صف املنتج الذي
�سيحل م�شكلتهم ،وهو  ، ..................ويت�صف ب�أمرين:
..............................................و..............................................
 -3القدرة القيادية العالية يف التن�سيق بني فرق العمل.
..........................................................................................................-4
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التعاون
الداخلي
واخلارجي

ح�سن التعاون بني جيو�شه املدربني ،وبني ه�ؤالء القوم
ّ -1
يف العمل.
..........................................................................................................- 2
...........................................................................................................-3
...........................................................................................................-4

التعليم

 -1كان على علم باجلغرافيا ،وخ�صائ�ص املعادن ،وهند�سة
ال�سدود ،واللغات.
 -2مار�س التعليم للقوم بالتدريب العملي حتت �إ�شرافه.
-3ع ِل َم ثم �أخذ باألأ�سباب.
...........................................................................................................-4

 -1التغلب على املعوقات إلإجناز العمل.
 -2و�ضع القوانني وتطبيقها.
�إدارة العملية
...........................................................................................................-3
...........................................................................................................-4

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 -1تعزيز �شعور الرقابة الذاتية لدى العاملني.
...........................................................................................................-2
مواءمة العمل
...........................................................................................................-3
...........................................................................................................-4
-1ال�صدق يف تنفيذ الوعد.
�-2إتقان...............................................................................................-
ر�ضا امل�ستفيد
...........................................................................................................-3
...........................................................................................................-4
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نيًا
ثا

�أت�����أم���� ُل ال�� َّر���س��م
ال���ك���اري���ك���ات���وري
ال�������������������س���������اخ���������ر
اآلآت��������ي و�أُن����� ِّف����� ُذ
المطلوب:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

ُ � .١
أ�صف ما �أ�شاهده في الر�سم ال�سابق.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

� .٢أبدي وجهة نظري � -شفه ًّيا  -حول ما يحويه الر�سم من م�ضمون.
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لثًا
ثا

�أ�ست�شي ُر من بجواري؛الختيار الرقم المنا�سب لل�صورة اآلآتية:

� .١إعالن
 .٢مقال
 .٣ق�صة
 .٤خبر

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

بعًا
را

�أختا ُر المكان المنا�سب لعمل ه�ؤالء.
1

2

3
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الم�شروع
خ
م�سًا
ا

٤

�أَ ُ
تعاون مع مجموعتي؛ لتنفيذ مهمات الم�شروع اآلآتي:

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

المهمة األأولى :اختيار �أحد المو�ضوعات اآلآتية:
ِ .١ح َرف األأنبياء ومهنهم.
� .٢شروط النجاح الوظيفي.
 .٣ت�أهيل ال�شباب ل�سوق العمل.
 .٤مجاالت العمل الحر.
 .٥العمل التطوعي.
المهمة الثانية :تحديد الم�صادر التي يمكن �أن تُ�ستقى منها المعلومات.
المهمة الثالثة :جمع المعلومات عن المو�ضوع المختار.
المهمة الرابعة� :إعادة �صياغة المعلومات وتن�سيقها.
المهمة الخام�سة :كتابة المو�ضوع في �شكله النهائي ،ثم مراجعته.
�
د�سًا
سا

�أبحث عن مقالة تناولت جان ًبا من مو�ضوع العمل والعمال ،ثم �أن�سخ منها
فقرة �أو فقرتين.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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التهيئة:
�أ�شارك مجموعتي في ت�أمل ال�صور ،ثم نبحث عن حل للم�شكلة اآلآتية:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

الم�شكلة :ما البدائل األأخرى غير الوظيفة التي يمكن �أن يك�سب منها الخريج رزقه؟
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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و ًاًل
�أ

�أ�ستمع �إلى الن�ص ،ثم �أجيب عن األأ�سئلة اآلآتية:

 .١ما الم�ؤ ِّهل الذي يحمله ال�شاب �صاحب الم�شكلة؟
..........................................................................................................................

 .٢كم �سنة بحث ال�شاب فيها عن عمل؟

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

..........................................................................................................................

 .٣ما الجهات التي تقدم
�إليها ال�شاب؟

من �آداب اال�ستماع:

 .٤ما الم�شكلة التي عر�ضها المقال؟
..........................................................................................................................
نيًا
ثا

 .1اإلإن�صات.
 .2النظر �إلى المتحدث.
� .3إظهار مالمح الفهم.
 .4تجنب المقاطعة.
 .5اال�ستجابة للمتحدث
والتفاعل معه.

..............................

..............................

� .١أُ َب ِّينُ الحلو َل التي اقترحها الكاتب في �آخر المقال.

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

� .٢أقترح ً
حلواًل �أخرى للم�شكلة.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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يحل الطالب األأن�شطة بمفرده خالل زمن محدد؛ لتنمية مهارة اال�ستماع.

لثًا
ثا

� .٢أُب ِّر ُر اختياري للر�أي الذي �أعجبني.

٤
ال ـ ــر�أي :معـ ـلــومــة غ ـيـ ُر
ُم�س َّلَ ٍم ب�صحتها ،واليتفق
عليها ُّ
كل النا�س ب�صــورة
قــاطعــة ،وهــي ت�ستــدعي
الجدل والخالف.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

لتبرير ر�أيي حول اختياري
يمكــن �أن �أقــوم بــواحـ ٍـد مما
ي ـ�أتــي:
 .١ال�شرح.
 .٢التف�سير.
 .٣ذكر األأدلة.
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َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

� .١أقر�أُ اآلآراء اآلآتية التي �أوردها الكاتب في مقاله ،ثم �أُح�� ِّد ُد منها ر�أ ًيا
�أعجبني بو�ضع عالمة (  ) عن يمينه:
ما�سة �إلى �أن نع ِّل َم �أبناءنا وبناتنا ثقافة �أهمية العمل وقيمته.
�إننا في حاجة َّ
يوجد نق�ص ف��ي المعلومات عند كثير م��ن �أبنائنا  -وبخا�صة الذين
تخرجوا حدي ًثا  -عن قيمة العمل و�أهميته.
وفي نظري �أن ال منا�ص من تع ُّلم االبن الجدية والت�ضحية والمتابعة
اليومية في العمل ،واال�ستف�سار وال ِّر�ضا في البدايات بالقليل ،وجعل
أ�سا�سا من حياته ،واالعتماد على نف�سه.
العمل جز ًءا � ً

م�ؤ�س�س ـ ُة محمـ ِـد بنِ �ســلما َن الخير َّي ُة
ِ
(م�سـ ٌـك الخيري ـ َّ ُة)

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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محمد
ال�سمو
�صاحب
را�ست ِه ال�صائب ِة َب ُ�صر
أمير ُ
ُ
ِّ
ب�آرائ ِه ال َّثا ِقب ِة و ِف َ
الملكي األ ُ
ِّ
بم�ستقبل ُم ٍ
ٍ
�شرق ألأبنا ِء المملك ِة العربي ِة
�سلمان ِبن عب ِدالعزي ِز � ِآل ُ�سعو ٍد
ُبن
َ
وو�ض َع ُخطَّتها� ...إنها م� َّؤ�س�س ُة
فا�ستحدث فكر َتها،
ال�سعودي ِة؛
َ
وابتكر َنوا َتهاَ ،
َ
ُّ
ِم ٍ
ربحي َي�سعى لإلإ�سها ِم
عام 2011م؛ ٌ
كيان ٌ
�سك الخير َّي ُة التي �أُن�شئت َ
تنموي ُ
غير ٍّ
ِ
ال�شباب ،وت�سخي ِر برامج ِه
المجتمعي ِة ،و َيه ِد ُف �إلى تنمي ِة
ؤولي ِة
َّ
في الم�س� َّ
ِ
ِ
ومخرجات ِه من � ِ
بالمهارات
ا�ستك�شاف طاقا ِت ُهم و�إبداعا ِتهم ،وتزوي ِدهم
أجل
ُ
ِ
ِ
مجاالت :الثقاف ِة ،والعلو ِم،
والخبرات ،وتمكي ِنهم من تقدي ِم �إ�سهاما ِتهم في
ِ
وعالميا؛ وذلك من � ِ
أجل اال�ستثما ِر في بنا ِء ٍ
جيل قاد ٍر
محليا
والفنون ،واإل ِ
إبداع ًّ
ًّ
ِ
الم�ستقبل.
على قياد ِة المملك ِة العربي ِة ال�سعودي ِة والعال ِم �أجمع ،بو�صفهم ُبنا َة
�روم م�ؤ�س�س ُة ِم ٍ
�سك الخير َّي ُة في ر�ؤي ِتها �إيجا َد منظوم ٍة حيوي ٍة ُت ِّ
مكن
َت� ُ
الرياد ِة
ال�سعود َّي َة من َر�س ِم م�ستقب ِلهم ،و ُتق ِّد ُم ر�سال ًة هد ُفها
ُ
َ
تحقيق ِّ
المواهب ُّ
ِ
ِ
وروا ِد
ال�سعود َّي ِة؛
موجه ًة
في َ
برامج ُمبتكر ٍة َّ
لتمكين القاد ِة َّ
لل�شباب وم�ؤ�س�سا ِته ُّ
األ ِ
ِ
أعمال والعلما ِء في ِ
الم�ستقبل.
جيل
ِ
ب�شباب ِ
يريد؛
يت م�سكٌ الخير َّي ُة
الوطن ْ
لقد ُع ِن ْ
يزيد على ما ُ
فبذلت له ما ُ
المواهب ،وفي ِ
ِ
العون لهم ،و َذل ِ
حيث َم َّد ْت َيد ِ
الوقت
ودعمت
الم�صاعب
َّلت
َ
َ
نف�س ِه ق َّد ِ
ِ
ِ
وي�س ِ
ِ
فجاءت �أعمالُها في ثالث ِة
إمكانيات،
رت اإل
مت
ْ
المبادرات َّ
ٍ
مهم ٍة:
مجاالت َّ

التعليم ورياد ُة األ ِ
ِ
هيئ ال�سبلَ �إلى
برنامج ي�أخذُ بي ِد
أعمال؛ وهو
.1
ال�شباب ،و ُي ُ
ٌ
ُ
والخا�ص.
ريادي فـي مراكـ ِز القيـاد ِة في القطاعي ِـن الع ِّـام
�صناع ِة مجتم ٍع ٍّ
ِّ
ــون اإلإبداعيــ ُة؛ لدعـ ِم ِ
الح ِ
ـراك الفن ِّـي ،و�إثـرا ِء الم�شـه ِد الثقاف ِّـي
 .٢الثقافــ ُة والفن ُ
ِ
المواهب؛ من � ِ
ِ
تزدهر
أجل � ْأن
وا�ستك�شـاف
المبدعين،
ـعودي ،وتحفيـ ِز
ال�س ِّ
َ
َ
ُّ
ِ
من�صــات الف ِّــن العالم ِّــي.
محليا ،و ُت�شرقَ تجار ُبنا على
م� ُ
ؤ�س�سات �شبا ِبنا الفني ُة ًّ
تفتح �آفا ًقا جديد ًة لروا ِد األ ِ
ِ
ال�شباب؛ فت�ؤث ُِّر في
أعمال من
العلوم والتقني ُة؛ ُ
حيث ُ
ُ .٣
ِ
�سوق ِ
االقت�صادي.
النمو
َّ
العمل ومتغيرا ِتـه ،وتعز ُز َّ
ِ
ٍ
م�سارات ،هي:
المجاالت �أربع ُة
وتتفر ُع من هذ ِه
َّ
ِ
الم�ستقبل منذُ �سنوا ِتهم المبكر ِة؛ فيبني معار َفهم
 .١م�سكُ القاد ِة ،الذي ُي ِع ُّد ُروا َّد
برامج ُه في ِ
برنامج قاد ِة
تحقيق ذلك ،ومنها:
وينمي مهارا ِتهم ،وقد � ْ
أ�سهمت ُ
ُ
ِّ
وبرنامج زمال ِة ِم�سك.
الغ ِد،
ُ
�ساعد في �إن�شا ِء الم� ِ
ِ
بال�شباب
ؤ�س�سات التي ُتعنى
ِ .٢م�سكُ المجتم ِع؛ الذي ُي ُ
ومبادرا ِتهم المحلي ِة والعالمي ِة ،ومن برامج ِه :منتدى ٍ
وديوان
العالمي،
م�سك
ُ
ِ
وبرنامج ِ
ِ
ال�شباب.
�صوت
االبتكا ِر،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .٣م�سكُ
لل�شباب و�إعدا ِدهم
الميول المهني ِة
اكت�شاف
المهارات؛ الذي ي�سعى �إلى
ِ
اال�صطناعي.
الم�ستقبل ،والذكا ُء
برامج ،منها� :ص َّن ُاع
ِ
وظيفيا ،وقد ق َّد َم َ
ًّ
ِ
 .٤م�سكُ الرياد ِة؛ ومهم ُته بنا ُء ُق ِ
درات ُروا ِد األ ِ
الم�شروعات النا�شئ ِة
أعمال ،و�إطالقُ
و�شارك في ك� ِأ�س العال ِم لرياد ِة األ ِ
َ
أعمال.
برنامج �سبارك،
وتنمي ُتها ،وقد َ�ص َّم َم
َ
م�سارات ٍ
ٍ
إنجازات وقر َّب ْت
قت �
أ�ضاءت
م�سك الخير َّي ِة على العال ِم فح َّق ْ
ُ
لقد � ْ
ٍ
دعمت م�سكُ � 100شرك ٍة نا�شئ ٍة ،ونظ ََّم ْت  190ن�شاطً ا
ثقافات؛ ففي عا ِم 2020م ْ
برنامجا.
أقامت 77
محليا
أطلقت  54مبادر ًة ،و� ْ
مليون زائرٍ ،كما � ْ
زارها َ 11.4
ً
وعالميا َ
ًّ
ًّ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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مح�ض ال�صدف ِة وال وليد َة اللحظ ِة؛ بل هي نتيج ُة ٍ
عمل َد� ٍ
ؤوب
لم تكن �إنجازا ُتها َ
إطالق ِ
ال�صحيح في ر� ِأ�س ِ
الفكري ،و� ِ
ٍ
طاقات
المال
متوا�صل قائ ٍم على اال�ستثما ِر
وجه ٍد
ِّ
ِ
ِ
ِ
محمد ُبن
�صاحب ال�سم ِّو
�شد َد عليها
ال�شباب ،وهما من
أمير ُ
ُ
المبادئ التي َّ
الملكي األ ُ
ِّ
حيث َ
قال�« :س�أ�سعى م َع
�سلمان بنِ عب ِدالعزي ِز �آل �سعو ٍد عندما بد� ْأت م�سكٌ م�سير َتهاُ ،
َ
ِ
خالل م�ؤ�س�س ِة ٍ
م�سك الخير َّي ِة على األأخ ِذ بي ِد األ ِ
العمل من ِ
فريقِ ِ
والمبادرات،
أعمال
ونموها لإلإ�سهام في بنا ِء ِ
العقل الب�شري».
وت�شجي ِع اإل ِ
إبداع بما ُ
ي�ضمن ا�ستدام َتها َّ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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� .١أ�صل كل كلمة بالمعنى المنا�سب لها.

ا�س ِة
ا�سته من ال ِف َر َ
ِف َر َ
َب ُ�صر من ِ
الب�صير ِة

الطلب وال َّرغب ُة.
ُ
قو ُة اإل ِ
إدراك مع ال ِع ِلم والخبر ِة

تروم من ال َّر ْو ِم

ِ
العمل.
الجدي ُة واال�ستمرا ُر في
معرف ُة خَ فايا األأمو ِر من َظواهرِها.

َد�ؤوب

الف َِطن ُة العميق ُة.

نَواتها  /النَّوا ِة

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

الكلمة
الثا ِقبة

مرادفها
األأ�ص ُل والجوه ُر.

� .٢أجيب وفق المطلوب.
�أ �أ�صل الم�صطلح بمعناه المنا�سب.
امل�صطلح
الم�شرو ُع
اال�ستثما ُر

معناه
االبتكا ُر ِ
لكل ما هو جدي ٌد.
ِ
العمل.
ال�سبقُ والتمي ُز في

الرياد ُة

ٍ
طاقات �إنتاجي ٍة جديد ٍة �إلى األ ِ
أ�صول
�إ�ضاف ُة
اإلإنتاجي ِة الموجود ِة في المجتم ِع.

اإلإبدا ُع

بحثٌ �أو ت�صمي ٌم َ
مخط ٌط له بعناي ٍة لتحقيقِ
ٍ
هدف محد ٍد.
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ب �آتي ب�ضد الكلمات اآلآتية:

ُع ِنيتْ ُ /عني

...................................

َذ َّللتَ /ذ َّلل

...................................

�شَ َّد َد
ج �أقر�أ األأمثلة اآلآتية؛ ألأجيب وفق المطلوب:
"كيانٌربحي"
ٌ
تنموي غي ُر ٍّ
ِ
 حيث م َّدتْ ي َد ِالمواهب.
ودعمت
الم�صاعب
لت
العون لهم ،وذ َّل ْ
َ
َ
َ
مح�ض ال�صدف ِة وال وليد َة اللحظ ِة.
 -لم تكن �إنجازاتُها

...................................

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أختار المعنى المنا�سب للكلمات التي تحتها خط مما بين القو�سين فيما ي�أتي:
كيان

(ا�س ُم ٍ
ُ
الجمال والنقا ُء ،الذاتُ وال�شك ُل)
علم،

العون ( الدع ُم والم�ساعد ُة ،ال�سال ُم ِ
م َّدت ي َد ِ
والحجب)
باليد ،المن ُع
ُ
َّ
َ
المخط ُط لها ،ال�صدفة النادرة)
مح�ض ال�صدف ِة (ال�صدف ُة الخال�ص ُة ،ال�صدف ُة

(المنظومة  -الذكاء اال�صطناعي  -الموهبة  -المبادرة)

د �أكتب الم�صطلح المنا�سب من الم�صطلحات ال�سابقة �أمام التعريف ال�صحيح له في
الجدول اآلآتي:
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...................................

ِف��ك��ر ٌة �أو ُخ��ط�� ُة ع��م��لٍ لمعالج ِة م��و���ض��و ٍع ق��د ي��ت��ح��و ُل �إل��ى
تنموي ق�صي ٍر �أو بعي ِد ال��م��دى؛ من �أج��لِ تحقيقِ
م�شرو ٍع
ٍّ
ٍ
ٍ
م�ستقل.
هدف

...................................

الفطري الذي ي�ؤه ُل الفر َد
�سماتٌ تقو ُم على اال�ستعدا ِد
ِّ
ِ
ِ
لإلإنجا ِز المرتف ِع في ِ
والوظائف.
المهارات
بع�ض

...................................

ال��ع�الاق��اتُ ال��م��خ َّ��ط��ط�� ُة ب��ي��نَ األأج������زا ِء �أو ال��م��ك��ون ِ
��ات �أو
العنا�ص ِر لتحقيقِ األ ِ
أهداف المحدد ِة لها.

...................................

ِ
ق��در ُة اآل ِ
والوظائف التي ُت�ؤديها
آالت على �أدا ِء المها ِم
المنطقي والتع ُّل ِم.
عاد ًة الكائناتُ العاقل ُة في التفكي ِر
ِّ

م�سك الخير َّي ُة؟
 .١لماذا �أُن�شئت م�ؤ�س�س ُة ٍ
..........................................................................................................................

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

مجاالت األأعمالِ التي اخت�صتْ بها ٌ
ُ
م�سك الخيري ُة؟ مع اقترا ِح مجالٍ واحدٍ جديدٍ .
 .٢ما
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

م�سك الخيري ُة على االهتما ِم بقاد ِة الم�ستقبلّ � ،
أو�ضح ذلك.
 .٣حر�صتْ برام ُج ٍ
..........................................................................................................................

م�سك الخيري ُة؟
 .٤كم عد ُد ال�شركاتِ النا�شئ ِة التي دعمتها م�ؤ�س�س ُة ٍ
..........................................................................................................................

 .٥كيف ي�ؤث ُر مجال العلوم والتقنية في ا�ستحداث الوظائف الم�ستقبل َّية؟
..........................................................................................................................
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محمد بنِ �سلما َن بنِ ِ
ِ
من � ِ
عبد العزي ِز  -حفظه
الملكي األأمي ِر
أقوال �صاحبِ ال�سم ِو
ِّ
اهلل"-تحر�ص ب�الا ُدن��ا ال��ع��زي��ز ُة على ال��ت��ح ِ
��ول �إل��ى االقت�صا ِد ال��ق��ائ ِ��م على المعرف ِة
ُ
ومجتم ِع المعرف ِة ،ويبر ُز َ
ِ
خالل خُ ط ِة التنمي ِة العا�شر ِة التي تنطلقُ من
ذلك من
ِ
للتحول �إلى مجتم ِع المعرف ِة؛ لذا �س�أ�سعى مع
التوجي ِه ال�سامي ب�إعدا ِد �إ�ستراتيجي ٍة
ِ
أخذ ِ
"م�سك الخيري ِة" ،على األ ِ
ِ
بيد األ ِ
العمل من ِ
ِ
فريقِ
والمبادرات
أعمال
خالل م�ؤ�س�س ِة
وت�شجي ِع اإلإبدا ِع ،بما ي�ضمنُ ا�ستدا َمتها ونم َوها للم�ساهم ِة في بنا ِء ِ
الب�شري.".
العقل
ِّ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .١أ� �أ�ضع عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة.
● المق�صود من قوله (االقت�صاد القائم على المعرفة):
ُ
الرئي�س للنم ِّو االقت�صادي.
المحرك
المعرف ُة هي
ُ
ُ
الرئي�س للنم ِّو المعرفي.
المحرك
االقت�صا ُد هو
ُ
● نتج مجتمع المعرفة عن ،التطور:
التكنولوجي.
ِّ
البيولوجي.
ِّ
القائم على المعرفةِ.
دعم االقت�صا ِد
ب �أُع ِّل ُل حِ َ
ِ
ر�ص المملك ِة على ِ
..........................................................................................................................

ج � ِّ
أو�ض ُح مفهو َم اإلإبدا ِع ودورِه في تنمي ِة العقلِ الب�شريِّ .
..........................................................................................................................
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.2

�أ

َ
ُ
الملك �سلمانُ
هلل:-
قا َل
حفظه ا َُ
أحب �أنْ �أقو َلها لألأبنا ِء :ال ت�ستعجِ لوا النجا َحْ ،
بل اذهبوا واعملوا حتى
هناك ن�صيح ٌة � ُ
تنجحوا و� ُ
رجال األ ِ
أقول لهم بكل �صراح ٍة :ا�س�ألوا �آبا َءكم و�أ�سال َفكم من ِ
أعمال ع َّما
ِ
العقبات التي كانت تواجِ ُههم ،ال ت�ستعجلوا النجا َح ،بل
واجهوا في الما�ضي ،وعن
هلل واعتمدوا على ا ِ
ا�س َعوا للنجا ِح خطو ًة خطوةً ،و�سيروا على برك ِة ا ِ
هلل قب َل ِ
كل �شي ٍء،
ِ
ثم على الثق ِة ب� ِ
الثابت ،ولي�س النجاح
أنف�سكُم ،وعلى التروي والنظ ِر في النجا ِح
هلل -في م�ستقب ِلكم وال َ
�شك في �أنَّكم لبن ٌة قوي ٌة من
ال��ب��راق ،وكلي ثق ٌة �-إن �شا َء ا ُ
ِ
ِ
والم�ستقبل الذي نج ُد فيه الخي َر ،وال�سب َل
لبنات هذا الوطنِ البنا َءة في هذه األأيامِ،
ِ
والعمل.
المتعدد َة للنجا ِح

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

(مختارات من الخطب الملكية) المجلد الثاني �ص.485

ِ
ُ
الثابت والنجا ِح البراقِ ؟
هلل -بالنجا ِح
 ماذا يق�ص ُدالملك �سلمانُ -حفظه ا ُ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ِ
العمل وبنا ِء الوطنِ ؟
 ما العالق ُة بين نجا ِح ال�شبابِ في..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ِ
ِ
ِ
ِ
بال�شواهد المنا�سب ِة
والمتقاع�س عنهُ ،مع اال�ستعان ِة
العمل
المجتهد في
ب �أُوازنُ بين
الكريم �أو ال�سن ِة النبوي ِة ال�شريف ِة.
من القر� ِآن
ِ
ِ
العمل
المجته ُد في

ِ
العمل
المتقاع�س عن
ُ

النتيجة

............................................

............................................

اال�ست�شهاد

............................................
............................................
............................................

............................................
............................................
............................................
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ِ
بع�ض ال�شبابِ عن النجا ِح ال�سري ِع في م�شاري ِعهم ،فيقفُون عن َد � ِ
 .٣يبحثُ ُ
العقبات!
أول
�أكم ُل الخريط َة المعرفي َة اآلآتي َة م�ستعينًا بمقول ِة ِ
هلل -وباإلإ�ضاء ِة
الملك �سلما َن -حفظه ا ُ
الملك ِ
في مقول ِة ِ
هلل.-
عبد العزي ِز -رحمه ا ُ

من �أ�سباب الم�شكلة
٤

النجاح ال�سري ِع.
•البحثُ عن
ِ

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

•تجاه ُل التجاربِ ال�سابقةِ.
..................................

•..................................

..................................
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..................................

•..................................

•..................................

مختارات من الخطب
الملكية الجزء األأول �ص 65

الف�ش ُل �أثناء العملِ

•..................................

..................................

.................................

قـ ــا َل ال ـمـلـ ُـك عـبـ ـ ُد الـعــزي ِز
هلل:-
رحمه ا ُ"يـ ـج ُـب �أن تـحرِ�صوا عـ ـلــى
الـ ـع ـمــلِ  ،والعم ـ ُل ال ي ـك ــونُ
�إال ب ـ ــالـتــ�ســانـ ِـد والـتعـا�ضـ ِـد
و�إخ ـ ِ
ـال�ص الني ِة".

الم�شكلة

البدائل المقترحة

•..................................
..................................

اال�ستنتاج
........................................
........................................
........................................
الدليل...........................:
........................................

..................................
..................................

•اال�ستفاد ُة من الم�ؤ�س�ساتِ
ال�شباب.
الوطني ِة التي تخد ُم
َ
•..................................
..................................
..................................

�إ�ستراتيجية زيادة
التركيز والفهم

زيادة التركيز والفهم

ور�شة عمل

التلخي�ص

٤

الن�ص اآلآتي في الجدول �أدناه:
� .١أُد ِّو ُن ملحوظاتي وتعليقاتي على ِّ
الن�ص

المتو�سط ِة من المح َّط ِ
ات
ُت ُّعد نهاي ُة المرحل ِة ُ
الم َّهم ِة في حيا ِة ال َّط ِ
يكون في هذ ِه
الب ،إ� ْذ ال ب َّد � ْأن َ
ُ
والوظيفي،
عليمي
المرحل ِة ْقد َ
ِّ
ر�سم خ َّط َة م�سا ِر ِه ال َّت ِّ
ومن َ
ذلك اختيا ُر م�سا ِر ِه في المرحل ِة ال َّثانوي ِة.
الم ِ
نا�سب في المرحل ِة ال َّثانوي ِة
� َّإن اختيا َر الم�سا ِر ُ
بعد المرحل ِة
خ�ص ِ�ص في ال َّتعلي ِم َ
َ�س ُي�ؤث ُِّر في اختيا ِر ال َّت ُّ
�سات ال َّتعلي ِم العالي
ال َّثانوي ِة ال��ذي ُتق ِّد ُم ُه م� َّؤ�س ُ
الد ِ
والم� َّؤ�س ِ
ِ
بلومات
َك
�سات التي ُتق ِّد ُم ُّ
الجامعات ُ
الب �إلى
المتن ِّوعةَ؛ ِل��ذَ ا
يحتاج ال َّط ُ
ُ
ال َّت ُّ
�صي َة ُ
خ�ص ّ

تدوين الملحوظات

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

التهيئة� :إ َّن تحديد األأفكار الرئي�سة للمو�ضوع ،واألأ�سئلة المطروحة
ح���ول ِف���قْ���رات ال��م��و���ض��وع و�إج��اب��ات��ه��ا ،وت���دوي���ن الملحوظات
والتعليقات ،وا�ستخدام �أ�شكال ور�سوم تنظيم المعلومات ،كل
تلخي�صا جي ًدا للمو�ضوع؛ لذا من المهم العودة �إليه
ذلك يمثل
ً
مرة �أخرى لتنقيحه وتنظيمه في مب َّي�ضة تكون �أكثر تنظي ًما،
حيث ُي�ساعد التلخي�ص على تحديد النقاط والمعلومات ذات
األأهمية ،و ُيغني عن قراءة الكتاب �أو المو�ضوع مرة �أخرى.

مــا تعلمتــه عــن ت ــدويــن
الملحوظات في الوحدة
الثالثة (�أمن وازدهار).

...............................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
.....................................................
.............................................................
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البرامج
المو�ضوع ،وح�ضو ِر
ق��راء ٍة وافي ٍة في هذا
ِ
ِ
التعليمي،
دريبي ِة التي ُتعي ُن ُه على تحدي ِد م�سارِه
ال َّت َّ
ِّ
حا�ضرات وال َّن ِ
ِ
دوات في هذا
الم
و�إلى اال�ستفاد ِة من ُ
ال�ش� ِأن ،ك َما �أ َّن ُه ال َي�ستغني في َ
ذلك عن ا�ست�شار ِة
َّ
والدي ِه ،و�أفرا ِد �أُ�سر ِت ِه ِم َّم ْن لهم معرف ٌة وخبر ٌة في
ِ
أم�س الحاج ِة �إلى اال�ستر�شا ِد
هذا
المجال ،وهو في � ِّ
ِب�ت��وج�ي�ه� ِ
�ات ال� ُ�م��وج��ه ال��طُّ �الاب�ـ�ـ� ِّ�ي ف��ي م��در��س� ِت� ِه،
ِ
خ�ص�صات.
وتوجيهات ُمع ِّلمي ِه في جمي ِع ال َّت ُ
و ُت��ؤ ِّث� ُ�ر ُ
ميول ال ّط ِ
الب واهتماما ُت ُه في اختيا ِر
عليمي؛ أل َّأن ميو َل ُه �إلى ٍ
مجال ُم َّعينٍ َيدف ُع ُه
م�سا ِر ِه ال َّت ِّ
ِلال�ستزاد ِة في تعلُّم ِه و�أن ي�أخذَ في ح�سبا ِن ِه مدى
ِ
يكون قاد ًرا
نا�سب ِة هذا
المجال ِلقُدرا ِتهْ � ،أي � ْأن َ
ُم َ
عين على تحدي ِد
جاح واإل ِ
ومما ُي ُ
على ال َّن ِ
إبداع فيهَّ ،
ِ
الميول والق ِ
ِ
ِ
والمقايي�س
االختبارات
ُدرات عد ٌد من
المعنيةَُ ،
نماذج منها
التي ُتن ِّفذُ ها
ُ
وهناك ُ
الجهات َّ
تخ�ص�ص ِة.
الم ِّ
ُمتاح ٌة في عد ٍد من المواق ِع اإلإلكتروني ِة ُ
الوظيفي َة ُتل ِز ُم
الع�ص ِر و ُمتطلَّبا ِت ِه
� َّإن ت�ط� ُّ�و َر ْ
ّ
واعيا و ُمتاب ًعا؛ ِل َيختا َر الم�سا َر
الطالب � ْأن َ
َ
يكون ً
ِ
تخ�ص ٍ�ص ُم ٍ
لوظائف
نا�سب ِل
عليمي الذي ُي�ؤه ُله ِل ُّ
ال َّت َّ
�سهم ِب َ
يحتاجها �سوقُ ِ
ذلك في
التي ُ
العمل ،وهو ُي ُ
ال�سعودي ِة  2030التي
تحقيقِ ر�ؤي ِة المملك ِة العربي ِة ُّ
خر ِ
عليمي ِة
ت�سعى ِل ُلمواء َم ِة َ
بين ُم َ
جات ال َم ُنظوم ِة ال َّت ّ
ِ
واحتياجات ِ
�سوق ِ
العمل.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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� .٢أُ ِّ
�ص المو�ضوع اآلآتي با�ستخدا ِم مخطط (هيكل ال�سمكة) المر�سوم:
لخ ُ

( )1تريلنج ،بيرني ،وفادل ،ت�شارلز (2013م) .مهارات القرن الحادي والع�شرين :التعلم في زمننا( ،ترجمة :بدر عبد اهلل
ال�صالح) .الريا�ض :جامعة الملك �سعود ،الن�شر العلمي والمطابع.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

جتمعات َت ُّغي ٍ
والتقنية ،وهو ما
رات ُمت�س��ارع ًة في االقت�صا ِد
الم
ُ
ت�ش� ُ
�هد ُ
َّ
العمل ِب ُ�صور ٍة كبير ٍة ،و ُي�ؤث ُِّر َت َب ًعا في ُمتطل ِ
ُي�ؤ ِّث� ُ�ر في طبيع ِة ِ
عليمي؛
َّبات ال ِّنظا ِم ال َّت ِّ
ِإِل ْإعدا ِد الطُّ َّاَّل ِب ِل ِ
�سوق ِ
ال�سعودي ِة
العمل؛ لذا َي�سعى ال َّت ُ
العربي ِة ّ
عليم في المملك ِة ّ
الاَّلزم ِة ِل ِ
ِ
ِ
وظائف
المعارف
َو ْف� َ�ق ُر�ؤي ِة � 2030إلى َتزوي ِد الطُّ � َّاَّلاب ِب
والمهارات َّ
ِ
مهارات ِ
الم�س� ِ
المهارات،
القرن الحادي والع�ش��رين من �أبر ِز هذه
�تقبل ،و ُت َع ُّد
ُ
ُ
ِ
والعمل.
َّالب ِللحيا ِة
فهي ُتهيـِّ ُئ الط َ
َ
()1
ت�ضم ُن كلٌّ منها عد ًدا من
وتنق�س� ُ�م هذه
ُ
المهارات �أق�س� ً�اما ثالث ًة رئي�س ًة َي َّ
المه� ِ
إبداع ،وت�ش��ملُ  :مهار َة ال ّتفكي ِر
الفرعي � ِة ،وهي:
�ارات
ُ
مهارات التع ُّل ِم واإل ِ
َّ
�كالت ،و ُي ِ
الم�ش� ِ
مك ُن تعلُّم هذه المهار ِة من ِ
وبرامج
خالل �أن�ش��ط ٍة
َ
ال ّناق ِد وحلِّ ُ
تنوع � ٍة م��ن اال�س � ِت ْق�صا ِء ،وحلِّ الم�ش� ِ
�كالت .ومه��ار َة اال ِّت ِ
والم�ش��ارك ِة،
ُم ِّ
�صال ُ
الال اال ِّت ِ
و ُيمك� ُ�ن تعل ُُّم ه��ذه المهار ِة وتنمي ُتها من خ� ِ
�صال وال َّت ِ
المبا�ش � ِر مع
عاون ُ
افترا�ضيا عن ِ
العنكبوتي � ِة .ومهار َة االبتكا ِر
ال�ش��بك ِة
واقعي��ا �أو
طريق َّ
َّ
ًّ
�آخري� َ�نًّ ،
مكن تنمي ُتها من ِ
خالل ت�صمي ِم الطُّ َّاَّل ِب م�شاري َع ُت�ؤ ِّدي �إلى �إيجا ِد
واإل ِ
إبداع ،و ُي ُ
ٍ
ٍ
واقعي ٍة .
حلول ِل
م�شكالت َّ
مهارات ال َّث ِ
قمي ِة ،وت�شملُ  :الثقاف َة
المهارات الرئي�س ُة ال َّثاني ُة فهي
� ّأما
ُ
ُ
قافة َّ
الر َّ
ِ
الو�سائل
المعلوماتي َة التي تتطل َُّب ف ْه َم الطُّ َّاَّل ِب كيفي َة ا�ستخدا ِم �أنواع ُمختلف ٍة من
َّ
ِإِل ِ
الر ِ
الم ِ
إعالمي ِة التي
�سائل ،وكيفي َة اختيا ِر ُ
إي�صال َّ
نا�سب منها ،ومهار َة ال َّثقاف ِة اإل َّ
المجتم ِع ،ومهار َة ثقاف ِة تقني ِة المعل ِ
ُومات ،واال ِّت ِ
�صال
فهم دو ِر اإلإعال ِم في ُ
ُتع ِّز ُز َ
تطبيق األ ِ
التي َتتطل َُّب توجي َه الطُّ َّاَّل ِب ِلال�س��تخدا ِم األأف�ض� ِ�ل ِل ِ
الرقمي ِة في
أدوات َّ
مهام التع ُّل ِم ،وتقوي ِم مخاط ِر ا�ستخدا ِم مواق ِع ال َّت ِ
االجتماعي.
وا�صل
ِّ
ِّ
المهارات ال َّث ِ
ِ
الرئي�س � ِة ،وت�ش��ملُ :
مه��ارات الحيا ِة والعملِ من
و ُت َع� ُّ�د
ُ
الث َّ

ما تعلمته عن مخطط
(هيكل ال�سمكة).
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مكن تعلُّم هذه المهار ِة ِب ِ
زداد
مهار َة المرون ِة
العمل على م�شاري َع َت ُ
والتكي ِف ،و ُي ُ
ُّ
روح التح ِّدي لدى الطُّ َّاَّل ِب؛ ِل ُت ِّغي َر طريق َتهم في ِ
العمل،
در ِج ،و ُت ِّنمي َ
تعقي ًدا ِبال َّت ُّ
طو ِ
وت�ساعدهم في ال َّت ِ
الم�شروع .كما ت�شملُ مهار َة
رات الجديد ِة في
ِ
كيف مع ال َّت ّ
مكن ُممار�س ُتها من ِ
خالل ال َّت ِ
�سرحي،
ّاتي التي ُي ُ
مثيل َ
ُ
الم ِّ
المبادر ِة وال َّتوجي ِه الذ ِّ
االجتماعي وال َّت ِ
در ِب على مهن ٍة ُم َّعين ٍة .ومهار َة ال َّت ِ
فاعل
فاعل
ول ِع ِب األأدوا ِر ،وال َّت ُّ
ِّ
المتع � ّد ِد ال ّثقاف� ِ
إنتاجي � ِة
�ات الت��ي ت ّت�ض� ُ�ح ف��ي الم�ش��اري ِع
ُ
التعاوني � ِة .ومه��ار َة اإل ّ
َّ
نتائج ُه مع ال َّت�أكي ِد على ُمتابع ِة
دير الطُّ َّاَّل ُب العملَ و ُي َ
برزون َ
والم�سا َءل ِة ،حيث ُي ُ
تتم تنمي ُتها من ِ
خالل تق�س��يم ِ
العمل
العم� ِ�ل .ومهار َة القياد ِة والم�س ��ؤُولي ِة التي ُّ
ِ
بين �أع�ضا ِء ِ
كل من ُهم،
هام ح�س� َ�ب
فريق الم�ش� ِ
َ
القو ِة ِل ٍّ
�روع ،وتوزي ِع َ
الم ِّ
جوانب ّ
ٍ
آخر
وم�س��اهم ِتهم في ُم
خرجات ُمبتكر ٍة ،ومن ث َّم انتقالُ كلِّ ع�ض ٍو �إلى م�ش� ٍ
�روع � َ
مع مجموع ٍة ُمختلف ٍة.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

مهـ ـ ــارات
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
والع�شرين
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مهاراتها
الفرعية
و�سبل
تع ّلمها

� .٣أَقر�أُ
ملخ�ص ُك ِّل ِف ْقرة مما ي�أتي ،ث َّم ُ�أجري التعديالت ال�صحيحة عليه �إما بزيادة
َ
النقاط والمعلومات المهمة �أو بحذف الزيادة غير المهمة:

االن��دف��اع في العمل ُيح ِّمل
النف�س فوق طاقتها وي�ؤدي
بها �إلى القلق واال�ضطراب
وعدم اإلإنتاج.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

التلخي�ص
الن�ص
طاقات م�ح��دود ًة ال الفكرة الرئي�سة:
إن�سان ٍ
� َّإن لإل ِ
ي�ستطي ُع � ْأن َ
يبذل �أكث َر منها،
ولكن  -كيفية ا�ستعادة التوازن
بع�ض ال َّنا�س تحتَ �إغ ��را ِء كثر ِة
َ
ال�ف��ر�� ِ�ص المتاحة ِ �أو علو الهم ِة بعد �ضغوط العمل.
ِ
وزي� ��اد ِة
الن�شاط�وقَي�ن��دف� ُعِ للعمل - ،االن ��دف ��اع ف ��ي العمل
نف�سه ف� طاقتها ،مما
ُفيح ِّم ُل َ
حمل النف�س فوق طاقتها.
ي
ي� ��ؤدي �إل ��ى ِ
القلق واال��ض�ط� ِ
�راب ُ ِّ
وعدم اإلإنتاج)1(.
ِ
ِ
و� �ض � َع اإلإ�� �س�ل�ا ُم ق ��واع�� َد العمل ت�شم��ل �أخالقيات العمل
ومبادئه و�أخالقياته ،ف�ح� َّر َم ُك َّل ف��ي ا إلإ�سالم ا إلإن�سان
� �ص��و ِر ال�ك���س��بِ ال�ت��ي ت �ق��و ُم على والحيوان فقط ،ومنها:
ق �م��ا ٍر �أو ا��س�ت�غ�الا ٍل �أو غ��� ٍّ�ش �أو  -ح� � َّ�ر م ع�ل��ى ا إلإن�سان
اح �ت �ك��ا ٍر �أو ِر َب � ��ا ...وف ��ي مقابلِ ال� �ق� �م ��ار واال�ست� � �غ �ل��ال
ه��ذا �أوج � َ�ب اإلإت �ق� َ�ان واإلإح���س� َ�ان
�غ�ش واالح� �ت� �ك ��ار
ِ وال � � � � ِّ
واألأمان َة والوفا َء بالوع ِد والعقود،
وان�سحبت ه��ذه كلها لي�س على والربا.
إن�سان فح�سب ولكن على الجما ِد  -ن �ه��ى ع ��ن �إي� � ��ذاء �أو
اإل ِ
�وان ،فهناك �أح��ادي��ث عن تعذيب الحيوان.
وال �ح �ي� ِ
النبي  تنهى عن �إيذا ِء �أو تعذيبِ
ِ
الحيوان ،فقد وردت �أحاديث تنهى
ال�شج ِر �أو ع�ضد ِه ،وتنهى
عن قل ِع َّ
عن اإل ِ
إ�سراف في الما ِء.

تنظيم التلخي�ص
الفكرة الرئي�سة:

ت�شمل �أخالقيات العمل
ف��ي اإلإ�� �س�ل�ام اإلإن �� �س��ان
وال� �ح� �ي ��وان وال �ج �م ��اد،
ومنها:
 ح� � َّ�رم ع�ل��ى اإلإن �� �س��انال� �ق� �م ��ار واال���س��ت��غ�ل�ال
والغ�ش واالحتكار والربا،
و�أوجـــب عـلـيـه اإلإتــقــان
و...................................
.....................................

 ن �ه��ى ع ��ن �إي� � ��ذاء �أوتعذيب الحيوان.
................................-

( )1من كتاب (كيف ت�صبح �أكثر تركي ًزا) للكاتب حمزة الجبالي.
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الن�ص
�ون عم��ار ُة األأر�� ِ�ض � َّإاَّل
ال تك� ُ
إتقان
بالعم� ِ�ل الج��اد؛ ل��ذا ف �� َّإن � َ
العم� ِ�ل واج� ٌ�ب يملي��ه اإلإيم� ُ�ان
ال�صحي� ُ�ح ،فالعم��لُ ه��و ال��ذي
�رح الــحــ���ضار ِة،
ُي�شـــــ� ِّ�يد �صــــ� َ
�اون عل��ى العم� ِ�ل يب��اركُ
والتع� ُ
الجه��و َد ،فالح�ض��ار ُة جماعي � ٌة
يح�ض
الام ال ُّ
بطبيعته��ا ،واإلإ�س� ُ
على االن�س� ِ
�حاب واالنزوا ِء عن
تعاليم اإلإ�سال ِم
ال َّنا�� ِ�س .كما � َّأن َ
ؤكد � َّأن التوكلَ على اهلل لي���س
ت� ُ
ت� ً
�واكاًل ،ب��ل ه��و قري� ٌ�ن للج � ِّد
ف��ي الــعمــ��ل و ي ِق��ي العام��لَ من
ِ
ال�صبر والم�صابر َة
التوقف ،و� َّأن َ
لي�س��ا وه ًن��ا �أو ف�ش� ًاًلا ب��ل هم��ا
ال�س��عي ال��د�ؤوب ،بل � َّإن
قرينا َّ
الام ي��وازن بي��ن �ش��عائ ِر
اإلإ�س� َ
العباد ِة ُ
وكلِّ ٍ
عمل في الدنيا.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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التلخي�ص
عمارة
األأر�ض
بالعمل
�إتقان
العمل

التعاون
على
العمل

الجد
في
العمل

واجب يقلل ي�ساعد التوكل ال�صبر
�إيماني الجهد على
اإلإتقان

�إقامة
التوازن
بين
العبادة
والعمل

تنظيم التلخي�ص
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

تنظيم التلخي�ص

الن�ص
..................................
نجاح ِف َرق العملِ ،
ِم ْن �أه ِّم عواملِ ِ
أ�سا�سية ِلبنا ِء
..................................
مراعا ُة المعايي ِر األ ّ
ْ
الفريق� ،إذ الب ّد � ْأن ُيختا َر �أع�ضا ُ�ؤه الب � َّد �أن تك��و َن لفري��قِ العملِ ..................................
ِ
ٍ
بالهدف
�شروط ُمرتبط ٍة
بنا ًء على
..................................
ُ
م� ْ�ن ت�شكيلِ ال �ف��ري��قِ  ،و�أ ْن�� َم � ِ�اط خط ٌة يعمل على تنفي ِذها.
..................................
خ�صية ألأع�ضـا ِئــه ،وقــدرا ِتهم
َّ
ال�ش ّ
تكون
ومهارا ِتهم ،كما �أ َّنه الب َّد � ْأن َ
.................................
حا�سب
لـهذا الفريقِ خطة عملٍ ُي ُ
.................................
األأع�ضا ُء على مدى جود ِة تنفي ِذها.
ن�ص مما ي�أتي ،ثم �أُن ِّقحه و�أُ ِّ
نظمه ب�صورة �أف�ضل على غرا ِر
� .4أعود �إلى
ِ
تلخي�ص ُك ِّل ٍّ
المثال:
تنظيم التلخي�ص
الن�ص
التلخي�ص
التلخي�ص

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

ا�ستطا َع الع ْل ُم � ْأن يكت�شفَ
طرائق
َ
لقيا�س ال �ق� ِ
ِ
�درات وم�ع��رف� ِة الميو ِل
واالت� �ج ��اه ��ات؛ م �م��ا ُي �� َ��س � ِّه��ل على
اإل ِ
إن�سان اختيا َر العملِ المنا�سبِ له؛
يحقق فيه ال�ن�ج� َ�اح .وم��ن هذه
حتى َ
الطرائق درا��س��ات الم�ستقبل التي
مكن
تُع ِّرف ببع�ض األأح��داث التي ُي ُ
يمكن لإل ِ
إن�سان �إعداد
�أن تق َع ،وعليها ُ
العدة للتعامل معها� ،أو اال�ستفادة
منها .لذا يجد ُر ب� ِ
إن�سان هذا الع�صر
�أن يت�س َّل َح بالعل ِم الذي ي�ؤدي به �إلى
ِ
أ�س�س
مواجهة
الخيارات اليومية على � ٍ
�صحيح ٍة؛ التخا ِذ القرا ِر المنا�سبِ في
اختيا ِر المهن ِة المنا�سب ِة له كي يج َّد
ويجتهد فيها.

٤

تعرف الميول واالتجاهات ٭ ت� � � �ع � � � ُّ�رف ال � �م � �ي� ��ول
ُّ
ُي�س ِّهل اختيار العمل المنا�سب .واالتجاهات ُي َ�س ِّهل اختيار
العمل المنا�سب.
درا�سات الم�ستقبل+
األأحداث التي يمكن �أن تقع .الت�س ُّلح بالعلم ال َّتعامل مع
الت�س ُّلح بالعلم ال َّتعامل مع الخيارات اليومية الختيار
المهنة المنا�سبة.
الخيارات اليومية.
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الن�ص

ينبغي لإلإن�س ِ
ِ
ـــــــــــــامل
ـــــان الع
التوازن بين ِ
العمل
يحقق
َ
�أن َ
وال ��زم ��نِ  ،ب�ح�ي� ُ�ث يجعلهما
ي�ضي ُع وقته
�أ�سلو ًبا ل��ه ،ف�الا ِّ
في ل ْغ ٍو �أو ٍ
عبث ال َ
طائل منه،
ي�ستفيد من ُك ِّل ٍ
لحظة،
و�إنما
ُ
ويجتهد وي�سعى ويتعل َُّم
فيجد
ُ
ُّ
ي�ستثمر وق َته في تحقيقِ
كيف
ُ
ِ
النجاح في عم ِله.
التفوق و ِ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

تزيد عند
� ََّإن احتيــــاجات المـــــرء ُ
ويكون
عجزه و�شيخوخته وفقره،
ُ
اإلإن �� �س� ُ�ان ف��ي ح��اج� ٍة �إل ��ى رع��اي� ٍة
وك�ف��ال� ٍة اجتماعي ٍة م��ن مجتمعه
يقوم
الذي ُ
إ�سالم ُ
يعي�ش فيه ،واإل ُ
بم�س�ؤوليته تجاه رعيته ،فقد َ
كفل
حق المعي�ش ِة المالئم ِة للجميع.
َّ
فالرعاية االجتماعية تق�ضي ب�أ َّاَّل
محروم
إن�سان
يبقى في المجتمع � ٌ
ٌ
من الطعا ِم �أو الك�سو ِة �أو الم�أوى
�أو العالج .٭

التلخي�ص
الفكرة الرئي�سة:
ا�ستثمار الوقت في العمل
ال�س�ؤال:
ما �أهمية الوقت في العمل؟
ال �ت �ع��دي��ل:ك �ي��ف ُي�ستثمر
الوقت؟

تنظيم التلخي�ص
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
...................................

الفكرة الرئي�سة:
حاجة العاجز والفقير �إلى
الرعاية االجتماعية.
ال���س��ؤال( :)1ما الرعاية
التي يحتاج �إليها العاجز
والفقير؟
ال� ��� �س� ��ؤال ( :)2ع� � ِّدد
األأ�� �ش� �ي ��اء ال �ت��ي ت ��ؤ ِّم �ن �ه��ا
الرعاية االجتماعية.
ال �ج��واب :يحتاج العاجز
وال �ف �ق �ي��ر �إل � ��ى ال��رع��اي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ال�ط�ع��ام �أو
الك�سوة �أو ال �م ��أوى �أو
العالج.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
....................

٭ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني� ،إعداد� :أ .د� .إبراهيم محمد المزيني (بت�صرف).
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� .5أَقر�أُ مع مجموعتي ال َّتلخي�ص اآلآتيُ ،ث َّم �أُعي ُد كتابته؛ ليكون �أكثر تنظي ًما.
وي�ساعد ُه على بنا ِء ِخ ْبرا ِت ِه
المادي ِللفر ِد،
اال�ستقرار
أهمي ٌة عظيم ٌة ،فهو ُيح ِّق ُق
َّ
ُ
َ
ِللعمل � َّ
ِ
واكت�شاف مهارا ِت ِه ،وتطويرِها ِبا�ستمرارٍ .كما �أ َّن ُه ُيع ِّز ُز عالق َت ُه ِب�أفرا ِد ُمجتم ِع ِه من ِ
خالل
عند �إعدا ِد ِ
ِ
نف�س ِه ِلهذا ِ
الفع ِال في بيئ ِة ِ
ال َّت ِ
العمل ،من
العمل
وخارج َها ،وقبلَ ذلكَ َ
وا�صل َّ
الم� َّؤ�س ِ
ِ
دريبي ِة.
خالل التحا ِق ِه ِب ُ
عليمي ِة وال َّت َّ
�سات ال َّت َّ
كيف يتعاملُ
� َّإن العملَ ي�صقلُ
مواقف ُمختلف ٍة يتعل َُّم فيها َ
�شخ�صي َة الفر ِد؛ ألأ َّن ُه ي�ضع ُه في َ
َّ
ِ
م َع األ ِ
�شكالتَ ،فالعملُ كفيلٌ ِببنا ِء
الم
كما
المتفائل ِةَ ،
أ�شخا�ص ،ويحلُّ ُ
إيجابي ِة ُ
ّ
ال�شخ�صي ِة اإل َّ
ع�ضوا ً
فاعاًل في بنا ِء ُمجتم ِع ِه.
يجعلُ منه ً
الروابطُ
الجرائم
االجتماعي ُة ،وتقلُّ فيه
َف
المجتمع الذي يعملُ �أف� ُ
ُ
ُ
�راده تتو َّث ُق فيه َّ
َّ
ِ
المجاالتِ ،م ّما ُيح ِّق ُق
تطو ِر ِه في جمي ِع
ب�أ�شكا ِل َها كا َّف ًة،
ُ
�سهم في ِّ
ويعي�ش نه�ض ًة اقت�صاد َّي ًة ُت ُ
عالميا.
واالزدهار ،ويجعلُ من ُه
اال�ستقرار
ل ُه
ً
َ
َ
نموذجا ُيحتذى ،و ُي�ؤ ِّهل ُه ِل َّل�صدار ِة ًّ

في ا
ال لتعام
نا�س ل مع
ت

ل

ت�أهيل المجتمع
لل�صدارة

قليل

لف

يب
يئة ال مع

ا

توثيق الروابط
بين �أفراد المجتمع

الجر

وا�ص
ل
ا
ل
ف
عا

ا

ت وت
ط
و
ي
ره

�أهمية
العمل

ائم ف

�شا
ف
ا
ل
مهار

ف

ء الخ
ب
ر
ا
ت

يح

ل الم

�صقل �شخ�صية
الفرد

في تعزيز عالقته
ب�أفراد مجتمعه
ي الم

الت

مادي

جتمع

اكت

�شك

ر ال

بنا

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

الت

ت

حقيق
ا
ال
�
ستقرا

٤

�صادية
ت
لنه�ضة االقجتمع
دعم ا ي الم
ف
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دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل
أحد ي�شكُّ في �أهمي ِة ِ
قا�س
العمل �سوا ًء للفر ِد �أو المجتم ِع،
ُ
ال � َ
والمجتمعات ُت ُ
وتقد ُمها باهتما ِمها ِ
بالعمل ،والدولُ المتق ِّدم ُة في الع�ص ِر الحا�ض ِر لم ت�صلْ
جدي ُتها ُّ
التقد ِم في العلو ِم والف�ضا ِء والتقني ِة � َّإاَّل بجدي ِة �أبنا ِئها في
�إلى هذا الم�ستوى من ُّ
ِ
ال�سابقون لم يبنوا ح�ضار َتهم اإلإن�ساني َة الكبير َة
الم�سلمون
العمل .و�أ�سال ُفنا
َ
َ
�إ ّال ب� ِ
يحث على ِ
إخال�صهم في ِ
العمل الجا ِّد ،وقد َّقر َر
العمل.
والدين اإلإ�سال ِم ُّي ُّ
ُ
إ�سالم منذُ َمطل ِع نو ِره � َّأن قيم َة اإل ِ
قا�س �إال بال�سعي .والعملُ ميز ٌة
اإل ُ
إن�سان ال ُت ُ
إن�سان الم�س� ِ
ل�إل� ِ
�ارب البطال َة
إ�سالم َي ُع ُّد العملَ ح ًّقا لكلّ م�سل� ٍم ،وح� َ
ؤول ،ف��اإل ُ
ِ
إن�سان فال قيم َة له.
آلآثا ِرها ال�سلبي ِة في
المجتمعات ،ف� ْإن لم يعملْ اإل ُ
وق��د ور َدت ِف��ي القر� ِآن الكري � ِم واألأحادي� ِ�ث ال�شريف ِة �أدل ٌة تح� ُّ�ث القادرين
��ضل ا ِ
عل��ى ال�سع��ي ابتغ��ا َء ف� ِ
هلل ،ق��ال تعال��ى :ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﱪ [المل��ك ]15:وقول��ه تعالى:
ﱫﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﱪ [األأع��راف ]10:كما � َّأن ال�سن َة
ِ
ِ
تحث على ِ
ِ
ِ
الحالل،
والك�سب
العمل
العديد من
ال�شريف َة
الن�صو�ص التي ُّ
ت�ضمنت َ
طعاما
فع��ن المق��دا ِم ِبن معدي َكرِب ‹ عن ال��ر�سول  قال« :ما �أكلَ � ٌ
أحد ً
خيرا من � ْأن ي�أكلَ من ِ
عمل ي ِد ِه» [رواه البخاري. ]2072 :
قطْ ً
ِ
بع�ض األأعم� ِ
أ�شار الق��ر� ُآن الكري� ُ�م �إلى ِ
دون � ْأن
�ال
وال�صناعات المفي��د ِة َ
وق��د � َ
يق�صره��ا عل��ى فئ � ٍة مح��دد ٍة فقد َّنوه الق��ر� ُآن الكري� ُ�م بم��اد ِة الحدي ِد التي له��ا � ٌأثر
َ
ف��ي مج� ِ
�ال ال�صناع � ِة الي��وم :ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ
أ�شار �إلى �صناع � ِة ِ
اللبا�س ف��ي قو ِل ِه :ﱫﭣ ﭤ ﭥ
[الحدي��د ]25:كم��ا � َ
ﭦﭧﭨﭩﭪﱪ[النح��ل ]80:و�صناع ِة ِ
ال�سفن ﱫﰆ ﰇ ﰈ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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أ�شـــار �إلى الـــزراعة ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﰉﱪ[هود ،]37:كمــ��ا � َ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ[الواقعة.]64-63:
كان �أنبيا ُء ا ِ
للعاملين ،فقد كان��وا ً 
عمااًل يرتزقون
هلل ق��دو ًة ح�سن ًة
وق��د َ
َ
وداود › ف��ي الحداد ِة
آدم › عمل ف��ي الزراع � ِة ُ
ِم� ْ�ن عم� ِ�ل �أيدي ِه��م ،ف �� ُ
�وح › ف��ي النجار ِة ومو�سى › في الكتاب ِة ونبينا محمد  في الرعي
ون� ُ
ر�سول ا ِ
��س ِ
والتج��ار ِة ،وع��ن ِ
مر بمجل� ِ
هلل  رجلٌ
كعب ِبن عجر َة ‹ قالَ َّ :
كان هذا في �سبي� ِ�ل ا ِ
�وي ،فق��الَ ال�صحاب ُة :ي��ا ر�سولَ ا ِ
هلل .فقالَ
هلل ،لو َ
ج�سم��ه ق� ٌّ
ُ
�سبيل ا ِ
ر�سولُ ا ِ
�صغارا فهو في ِ
هلل ،و� ْإن
هلل ْ �« :إن َ
كان َ
خرج ي�سعى على ول ِده ً
أبوين �شيخين كبيرين ففي �سبي� ِ�ل ا ِ
�رج ي�سع��ى على � ِ
خرج
َ
هلل ،و�إن كان َ
كان خ� َ
ي�سعى على ِ
�سبيل ا ِ
نف�سه ُليع َّفها ففي ِ
هلل» [رواه الطبراني.]15011 :
ِ
دائما على ِ
التواكل،
العمل وعد ِم
النا�س ً
وكان الخلفا ُء الرا�شدون يح ُّثون َ
امتهن التجار َة ،كما � َّأن ال�صحاب َة عملوا في العدي ِد من
فهذا �أبو بك ٍر ‹ َ
كخ َّباب ِبن األأَ َر ّت ‹ ،والرعي كعب ِدا ِ
ِ
هلل ِبن م�سعو ٍد‹،
المهن :الحداد ِة َ
وقا�ص‹ ،والخدم ِة ِ
و�صناع ِة األأحذي ِة ك�سع ِد ِبن �أبي ٍ
رباح‹،
كبالل ِبن ٍ
يطيب له االقتدا ُء باألأنبيا ِء
والخياط ِة كالزبي ِر ِبن العوا ِم‹ْ .
ومن م َّنا ال ُ
وال�صحابة؟!
الق�صد
إ�سالم َي ُع ُّد العملَ �ضرور ًيا لألأفرا ِد �إال العاجزين عنه� ،إذا َ
كان ُ
اإل ُ
واجب ِ
الرزق؛ وذلك أل َّأن المحافظ َة على �سالم ِة ِ
اكت�ساب ِ
لكون
منه
البدن � ٌأمر ٌ
َ
إن�سان لها وهي عباد ُة ا ِ
هلل التي
ذلكَ و�سيل ًة للبقا ِء الذي ي�ؤدي للغاي ِة التي ُخ َلق اإل ُ
ت�ؤدي �إلى ر�ضاه وثوا ِبه ﱫﭳﭴﭵﭶﭷﭸﱪ [الذاريات،]56:
�دف م��ن ِ
�ت�ساب ل ��ق�ضا ِء َدي ��نٍ �أو لإلإنفاق
�ان ال�ه� ُ
� َّأم ��ا �إذا ك� َ
العمل ه��و االك� � ُ
على العائل ِة ف��إن��ه ُي� َ�ع� ُّ�د واج� ً�ب��ا؛ أل َّأن �أدا َء ح�ق� ِ
�وق ال �ن� ِ
�ا�س واإلإن��ف ��اقَ على
تحت �إعال ِته �أم� ٌ�ر واج� ٌ�ب
ال��زوج� ِة واألأوال ِد والوالدين ونح ِوهم ممن هم َ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

133

ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ[الطالق.]7:
ِ
من ِ
ِ
الحالل �أو التع ُّف ُف عن
الك�سب
من
كان
ُ
� َّأما �إذا َ
العمل هو الزياد ُة َ
الهدف َ
�س� ِؤال ِ
�ح�سن وفي ذلك يقول ال��ر�سول ِ « :ن َعم المالُ
النا�س فهو � ٌأمر م�ست� ٌ
ال�صالح للمرء ال�صال� ِ�ح» [رواه البخاري .]255:من ناحية �أخرى ُي َع ُّد عملُ الفر ِد
ُ
ِ
مجاالت النف ِع
فر�ض كفاي ٍة على �أفراد المجتم ِع ،فالعملُ في
في نظ ِر اإلإ�سال ِم َ
العا ِم كال�صناع ِة والزراع ِة والتجار ِة والحداد ِة والكهربا ِء ونحو ذلك ُي َع ُّد خدم ًة
للمجتم ِع ب�أكم ِله.
ِ
ِ
الحقوق
فمن ناحي ِة
إ�سالم
بحقوق العاملين وواجبا ِتهم ْ
اهتم اإل ُ
و� ً
أخيرا فقد َّ
�صرف هذا األأجر ل ُه
وم ْج ِز ًيا ،و� ْأن ُي َ
نا�سبا ُ
َ
حر�ص على �إعطاء العاملُ � ً
أجرا ُم ً
ال�س َّن ِة عن عب ِدا ِ
عمر‹ قال :قال ر�سول اهلل :
َ
هلل ِبن َ
فور ا�ستحقا ِقه ،ففي ُّ
و�ضع
أجره قبلَ � ْأن َي ِج َف عر ُق ُه» [رواه ابن ماجه .]2443 :كما َّتم ُ
أجير � َ
«�أعطوا األ َ
العامل ِ
ِ
األ ِ
ومنحه الرعاي َة
أ�س�س الالزم ِة التي من �ش�أ ِنها المحافظ ُة على �صح ِة
ِ
ال�صحي َة ِبما في ذلك حفظ ِ
والعقل وكذلك �إتاح ُة الفر�ص ِة له للراح ِة؛ أل َّأن
النف�س
لكلِّ � ٍ
عدم تجاو ِزها ،قال تعالى :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
إن�سان طاق ًة محدد ًة ينبغي ُ
ﯛ ﯜﱪ [البقرة.]286 :
ِ
ِ
ِ
العامل ب�أدا ِء
إ�سالم على �ضرور ِة قيا ِم
واجبات
�أما عن
العامل فقد �أ َّكد اإل ُ
عم ِل ِه ب� ٍ
إتقان و� ٍ
إخال�ص ،وح َّذر من خيان ِة األأمان ِة ﱫﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ[األأنفال.]27 :
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� .١أقر�أ ن�ص "دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل" ثم �أجمع األأفكار الرئي�سة واألأ�سئلة و�إجاباتها
والملحوظات في تلخي�ص متكامل وبطريقة منا�سبة تتوافق مع ما تعلمته في
الوحدات ال�سابقة:

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﱪ [الملك]15:

ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﱪ

وق��ول��ه تعالى:
ِ
ِ
الن�صو�ص
ت�ضمنت العدي َد من
[األأع ��راف ]10:كما � َّأن ال�سن َة ال�شريف َة
ِ
تحث على ِ
ِ
الحالل ،فعن المقدا ِم بنِ معدي َكرِب
والك�سب
العمل
التي ُّ
ر�ضي اهلل عنه عن الر�سول  قال« :ما � َ
خيرا من
أكل � ٌ
أحد طعا ًما ْقط ً
� ْأن ي� َ
أكل من ِ
عمل ي ِد ِه» [رواه البخاري. ]٢٠٧٢:
ِ
بع�ض األ ِ
الكريم �إلى ِ
وال�صناعات المفيد ِة
أعمال
وقد �أ�شا َر القر� ُآن
ُ
ِ
الكريم بماد ِة الحدي ِد
يق�صرها على فئ ٍة محدد ٍة فقد َّنوه القر� ُآن
بدون � ْأن َ
ُ
التي لها � ٌأثر اليو َم في ِ
مجال ال�صناع ِة :ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﱪ [الحديد ]25:كما �أ�شا َر �إلى �صناع ِة ِ
اللبا�س في قو ِل ِه:

الفكرة الرئي�سة:
ال تقا�س قيمة اإلإن�سان
�إال بالعمل.
ل ــزيــادة ف ـهــم ن ــ�ص (دع ـ ـ ـ ـ ــوة

اإلإ�سالم �إلى العمل) والتركيز
فيه �أَتب ُع اآلآتي:
 اال�س ـت ـعــان ـ ــة ب ـمــعلـمـ ــي �أو�أحــد زمــالئــي؛ ال�ستيف ــاء
ال�س�ؤال:
المعلومات.
ما ال��واج��ب على اإلإن�سان  -ال ـت ـ�أكـد مــن اإلإجــابــة عـن
القادر على العمل؟
جميع األأ�سئلة.
اإلإجابة:
ال��واج��ب ع�ل��ى اإلإن���س��ان  -الت�أكد من �صحة اإلإجابات.
القادر ال�سعي ابتغاء ف�ضل  -مراجعة الملخ�ص وموازنته
بالنَّ�ص و�إك ـمـال مــا فـيه من
اهلل.
ال�س�ؤال:
نق�ص.

ع� �ال��ام ت� � ��دل ا آآلي� � � ��ات
واألأحاديث؟
اإلإجابة :الحث على العمل
والك�سب الحالل.
ال�س�ؤال:
ما األأعمال وال�صناعات التي
ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱪ[النحل� ]80:أ�شار �إليها القر�آن الكريم؟
و�صناع ِة ال�سفنِ ﱫﰆ ﰇ ﰈ ﰉﱪ[ه � � ��ود ،]37:كما اإلإجابة:
�أ�شار القر�آن �إلى ال�صناعات
�أ���ش ��ا َر �إل ��ى ال ��زراع ��ة ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ المختلفة والزراعة.
ﮟﱪ[الواقعة.]64-63:
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أحد ي�شكُّ في �أهمي ِة ِ
والمجتمعات
العمل �سوا ًء للفر ِد �أو المجتم ِع،
ُ
ال � َ
وتقد ُمها باهتما ِمها ِ
بالعمل ،والدولُ المتقدم ُة في الع�ص ِر
قا�س جدي ُتها ُّ
ُت ُ
التقد ِم في العلو ِم والف�ضا ِء
الحا�ض ِر لم ت�صلْ �إلى هذا الم�ستوى من ُّ
والتقني ِة �إ َّاَّل بجدي ِة �أبنا ِئها في ِ
ال�سابقون
الم�سلمون
العمل .و�أ�سال ُفنا
َ
َ
لم يبنوا ح�ضار َتهم اإلإن�ساني َة الكبير َة �إ َّاَّل ب� ِ
إخال�صهم في ِ
والدين
العمل.
ُ
يحث على ِ
إ�سالم منذُ َمطل ِع نو ِره � َّأن
اإلإ�سال ِم ُّي ُّ
وقر َر اإل ُ
العمل الجا ِّدَّ ،
إن�سان الم�س� ِ
قا�س �إال بال�سعي .والعملُ ميز ٌة لإل ِ
قيم َة اإل ِ
ؤول،
إن�سان ال ُت ُ
وحارب البطال َة آلآثا ِرها ال�سلبي ِة
إ�سالم َي ُع ُّد العملَ ح ًّقا لكلّ م�سل ٍم،
َ
فاإل ُ
ِ
إن�سان فال قيم َة له.
على
المجتمعات  ،ف� ْإن لم يعملْ اإل ُ
تحث
وقد ور َد ِفي ال�ق��ر� ِآن الكري ِم واألأح��ادي� ِ�ث ال�شريف ِة �أدل � ٌة ُّ
ف�ضل ا ِ
القادرين على ال�سعي ابتغا َء ِ
هلل ،قال تعالى :ﱫﭤ ﭥ ﭦ

للعاملين ،فقد كانوا
وق��د ك� َ�ان �أنبيا ُء ا ِهلل ق��دو ًة ح�سن ًة
َ
ً
عمااًل يرتزقون ِم� ْ�ن عملِ �أيدي ِهم ،فقد ك� َ�ان � ُآدم ُ 
يعمل في
ونوح  في النجار ِة ومو�سى
الزراع ِة ُ
وداود  في الحداد ِة ُ
 في الكتاب ِة ونبينا محمد  في الرعي والتجار ِة ،وعن كعبِ
بمجل�س ِ
قويَ ،
بنِ عجر َةَ 
ر�سول ا ِهلل ٌ 
ِ
فقال
قالَّ :مر
ج�سمه ٌّ
رجل ُ
كان هذا في �سبيلِ ا ِهللَ .
ال�صحابةُ :يا َ
فقال ُ
ر�سول ا ِهلل :
ر�سول ا ِهلل ،لو َ
خرج
خرج ي�سعى على ول ِده �صغا ًرا فهو في �سبيلِ ا ِهلل ،و� ْإن َ
«� ْإن َ
كان َ
كان َ
خرج ي�سعى
ي�سعى على �أبوينِ �شيخين كبيرين ففي �سبيلِ ا ِهلل ،و�إن كان َ
على ِ
نف�سه ُليعفَّها ففي �سبيلِ ا ِهلل» [رواه الطبراني.]١٥٠١١:
دائما على ِ
العمل وعد ِم
النا�س ً
وكان الخلفا ُء الرا�شدون يح ُّثون َ
ِ
امتهن التجار َة ،كما � َّأن ال�صحاب َة عملوا
التواكل ،فهذا �أبو بك ٍرَ 
كخباب بنِ األأَ َر ّت ،والرعي كعب ِدا ِ
ِ
هلل
في العدي ِد من المهنِ  :الحداد ِة
ابنِ م�سعو ٍد  ،و�صناع ِة األأحذي ِة ك�سع ِد بنِ �أبي ٍ
وقا�ص ،
والخدم ِة ِ
رباح  ،والخياط ِة كالزبي ِر بنِ العوا ِم.
كبالل بنِ ٍ
يطيب له االقتدا ُء باألأنبيا ِء وال�صحابة؟!
ْ
ومن م َّنا ال ُ
إ�سالم َي ُع ُّد َ
كان
العمل �ضروريـًّــا لألأفرا ِد �إال العاجزين عنه� ،إذا َ
اإل ُ
الرزق ،وذلك أل َّأن المحافظ َة على �سالم ِة ِ
اكت�ساب ِ
البدن �أم ٌر
الق�صد منه
ُ
َ
لكون َ
واج� ٌ�ب ِ
إن�سان
ذلك و�سيل ًة للبقا ِء الذي ي��ؤدي للغاي ِة التي خُ َلق اإل ُ
لها وهي عباد ُة ا ِ
هلل التي ت ��ؤدي �إل��ى ر�ضاه وثوابِه ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ
كان ُ
الهدف من العملِ
ﭶ ﭷ ﭸﱪ [الذاريات� ،]56:أ َّما �إذا َ
االكت�ساب لق�ضا ِء َدينٍ �أو لإلإنفاق على العائل ِة ف�إنه ُي َع ُّد واج ًبا؛ أل َّأن �أدا َء
هو
ُ
ِ
حقوق ِ
النا�س واإلإنفاقَ على الزوج ِة واألأوال ِد والوالدين ونحوِهم ممن هم
واجب ﱫﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
تحتَ �إعال ِته �أم ٌر ٌ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱪ [الطالق.]7:
كان ُ
الهدف َمن العملِ هو الزياد ُة َمن الك�سبِ الحال ِل �أو التعف ُُّف
�أ َّما �إذا َ
عن �س�ؤا ِل ِ
م�ستح�سن وفي ذلك يقول الر�سول ِ « :نع َم
النا�س فهو �أم ٌر
ٌ
ُ
ال�صالح» [رواه البخاري .]٢٥٥:من ناحية �أخرى
ال�صالح للمرء
المال ُ
ِ
فر�ض كفاي ٍة بالن�سب ِة للمجتم ِعُ ،
فالعمل
ُي َع ُّد عملُ الفر ِد في نظ ِر اإلإ�سال ِم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والكهرباء
والحدادة
والتجارة
والزراعة
كال�صناعة
مجاالت النف ِع العام
في
ونحو ذلك ُي َع ُّد خدم ًة للمجتم ِع ب�أكم ِله.
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الفكرة الرئي�سة:
األأنبيـــاء 
والـــ�صــحــابـــة 
كانوا قدوة ح�سنة
للعاملين.

العم��ل �ض��روري �إال على
العاجزين ألأنه و�سيلة
للبق��اء لتحقي��ق غاية خلق
اإلإن�سان وهي العبادة.
ال� �ع� �م ��ل واج � � ��ب
�إذا ك ��ان لق�ضاء َد ْي ��ن
+اإلإنفاق على الوالدين
واألأبناء والزوجة.
العم��ل م�ستح���سن
�إذا كان اله��دف الزيادة
ف��ي الك���سب  +التعفف
عن ال�س�ؤال.
العمل فر�ض كفاية
في مجاالت النفع العامة
كال�صناعة والزراعة.

ال�س�ؤال:
ما حقوق العاملين؟
اإلإجابة:حقوق العاملين
منا�سبا
�أن يكون األأجر ً
وم�ج��ز ًي��ا و�أن ي�صرف
ف��ور ا�ستحقاقه ،كذلك
م�ن��ح ال �ع��ام��ل ال��رع��اي��ة
ال�صحية وع��دم تكليفه
فوق طاقته.

ِ
فمن ناحي ِة
إ�سالم
بحقوق العاملين وواجبا ِتهم ْ
اهتم اإل ُ
و�أخي ًرا فقد َّ
حر�ص على �إعطاء ُ
ِ
منا�سبا ومجز ًيا ،و� ْأن ُي َ
�صرف
الحقوق َ
العامل �أج ًرا ً
هذا األأجر ل ُه فو َر ا�ستحقا ِقه ،ففي ال�سن ِة عن عب ِدا ِهلل بنِ عم َر قال:
قال ر�سول اهلل �« :أعطوا األأجي َر �أج َره َ
قبل � ْأن َي ِج َّف عر ُق ُه» [رواه ابن
ماجه .]٢٤٤٣:كما َّتم و�ض ُع األ ِ
أ�س�س الالزم ِة التي من �ش�أ ِنها المحافظ ُة
على �صح ِة العاملِ ِ
ومنحه الرعاي َة ال�صحي َة ِبما في ذلك حفظ ِ
النف�س
والعقلِ وكذلك �إتاح ُة الفر�ص ِة له للراح ِة أل َّأن ِّ
لكل � ٍ
إن�سان طاق ٌة محدد ٌة
عدم تجاوزِها قال تعالى :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ
ينبغي ُ
[البقرة.]286 :
إ�سالم على �ضرور ِة قيا ِم العاملِ ال�س�ؤال:
ِ
�أما عن
واجبات العاملِ فقد �أ َّكد اإل ُ
إتقان و�إخ�الا�� ٍ�ص ،وح��ذ َر من خيان ِة األأم��ان � ِة ﱫﭥ ما واجبات العامل؟
ب� ��أدا ِء عم ِل ِه ب� ٍ
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ اإلإجابة:
�أداء الـــعـــمـــل بــ�إتـق ٍ
ـان
ﭯﱪ[األأنفال.]27 :
ٍ
إخــــــال�ص و�أمــــانـــة.
و�
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«عاطل متواكل»
يقول ال�شاعر د.عبداهلل ال�صالح العثيمين على ل�سان عاطل متواكل:
�أ�ستظهر خم�سة ع�شر بيتًا
من الن�ص.

هم�س ٌة جاد بها ْفكري و�أبداها ل�ســــــــــاني
ٌ
واعتراف َخ َّطهفيمطـلـعال ِّطـ ْر ِ�سبنــــــــاني
الرحب� ،أَ ْ�س�أَ ْم ُت زماني
َم َّلني �صد ُر الحياة ُ
َ
وتحا�ش ْت ُم ْق َل ُة التاريخ ِك ْب ًرا �أن ترانـــــــــي
َل ْم �أَ ُعـــ ْد �أُثبِت في الدنيا وجودي وكيانـــــي

ُ ١١ك ُّل ما حولي ُي َد ِّوي �صو ُتهَ :ع َنِّي َت َر َّح ْل
� ١٢أن��ا للعا َل ِة من بين البرايا ُ
ل�ست �أَ ْق� َب� ْ�ل
� ١٣أن��ا ال � ُ
أقبل مخلو ًقا من اإلإن�ت��اج �أَ ْع � َز ْل
 ١٤غي ُره ُيع ِطي ويحيا هو كالطفل ال ُم َد َّل ْل
َ ١٥ي ْط َع ُم القوت من األأيدي التي تبني ْ
وتعمل

ُ ٧م ْ�س َت ِق ٌّر ل��م �أُ َح � � َِّرك �أي ظ��رف َق� َد َم� َّي� ْه
ُ ٨م ��ْ��س� َت � ِد ٌّر �أت �غ � َّذى م��ن ُف�ت��ات الب�شر َّي ْه
� ٩أُن � ِف��قُ األأي ��ام بحثًا ع��ن ي� ٍد تحنو َع َل َّي ْه
 ١٠عن �أَ ُك � ٍّ�ف ت�صنع ال� ُق� ْوتَ ِلت ُْ�س ِدي ِه �إِ َل� َّي� ْه

 ١٧و �أنا ال ُم ْث َق ُل تفكيري ب ِح ْملٍ من قيو ِد
 ١٨و �أنا الغارِق في بحر ا ِّتكالي وجمودي
 ١٩و�أن ��ا ال� ُم��و ِه��ن �آف��اق��ي ب�أ�صفاد ال��رك��و ِد
 ٢٠يا ِل َوج ِه األأر�ض من مثلي و�آفاقِ الوجو ِد

١
٢
٣
٤
٥

*
*
*
*
*
*
ُ ٦م ْ�س َت ِك ٌين لــم �أُزا ِول �أيَ جـــهـــد ِب َيـــ َد َّي ْه � ١٦أيُّ ِ�ش ْب ٍرفوقوج ِهاألأر�ض َل ْميكر ْهوجودي؟!

�أ�ستمع و�أحاكي

ديوان عودة الغائب� ،ص.٢٧
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و ًاًل
�أ

�أتعرف ال�شاعر.
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د .عبد اهلل ال�صالح العثيمين ،ولد في عنيزة عام 1356هـ،
ح�صل على الدكتوراه في التاريخ ،عمل في جامعة الملك
�سعود و�أمينًا لجائزة الملك في�صل العالمية ،وله �أبحاثه
التاريخية وم�ؤلفاته المطبوعة ،وه��و �شاعر ،ل��ه دي��وان
«ع ��ودة الغائب» ال��ذي قطفنا ه��ذا الن�ص منه وق��د توفي
 رحمه اهلل  -عام 1436هـ.نيًا
ثا

�أتعاون مع مجموعتي؛ لإلإجابة عما ي�أتي:
فيم اختلف �شكل الق�صيدة الحالية عن الق�صائد ال�سابقة التي در�ستها؟

1

2

َع َّم تُع ِّبر هذه الق�صيدة ب�صورة عامة؟

كتاب "ال�شعر والمجتمع في المملكة العربية ال�سعودية" د .م�سعد العطوي .ط1427 .2هـ� .ص.155
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لثًا
ثا

� .١آتي بكلمات من الن�ص ،و�أ�ص ّنف كل منها تحت المظلة التي
تنا�سب داللتها في األأبيات المحددة.

من األأبيات 5-1

٤

من األأبيات 10-6

م�شاعر الملل والنفور

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

الخمول واال�ستجداء

� .٢أ�س ّمي هذه المظلة وفق داللة األألفاظ التي تحتها.
...................
ال ُمثقَل

الغارِق

ال ُم ِ
وهن

� .٣أختار كلمة من الن�ص ،و �أورد كلمات ت�شترك معها في الداللة من خارج الن�ص.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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�أُ َن ِّف ُذ �أنا ومجموعتي ال ُمه َّمات اآلآتية:

و ًاًل
�أ

بعد قراءة المقطوعة األأولى ( )5-1نقوم بما ي�أتي:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .١مناق�شة ما ي�أتي �شفه ًّيا:
 هناك كلمة توحي بحديث خا�ص ،ما هي؟� .٢إجابة ما ي�أتي كتاب ًّيا:
�إيراد �ألفاظ من هذا الجزء من الن�ص تحمل الدالالت اآلآتية:
 ال�صحيفة �أو الكتاب الممحو الذي يكتب عليه مرة �أخرى:...........................................................................................
 �أطراف �أ�صابعي.............................................................. :َ -ع ْين.............................................................................. :

� .٣إي�ضاح العالقة (الرابط) بين ما يوجد داخل القو�سين:
( َه ْم َ�س ٌة َ -م َّل ِني �صدر الحياة  -تحا�شَ ْت ُم ْقلَة التاريخ �أن تراني)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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 .٤الم�شاركة في �إعادة �صياغة ما ي�أتي مع ت�ضمين ال�صياغة المعنى دون
األألفاظ:

وتحا�شت مقلة التاريخ ِك ْب ًرا �أن تراني
لم �أعد �أثبت في الدنيا وجودي وكياني

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

............................................................................................................................

نيًا
ثا

ُتــ�س َّمى الهــاء التــي لحقت
�أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـك ـ ـل ـم ـ ـ ــات فـ ــي
المقطـوعــة ال ـثــانـ ـيــة ه ــاء
ال�سكت ،ووجودها �ضروري
لوزن كل بيت ،وقد �أتاحت
فـ ـ ــر�ص ــة ل ـم ـ ـ ِّد الـ ــ�ص ـ ـ ــوت
باألأح ــرف األأخ ـ ـي ــرة بـ ـمــا
ينا�سب الحالة ال�شعورية.

ع َّبر ال�شاعر عن ع��دم ا�ستحقاق العاطل المتواكل ت�سجيل ذك��ره في �سجل
�إنجازات الب�شر بت�صوير ذلك ال�سجل في �صورة  ......................له ...................
تجنبت �أن � .........................إلى  ..............................ألأنه ..................................
 ..................................................................مما يجعلنا ن�شعر ..........................

بعد قراءة المقطوعة الثانية «  »10-6نقوم بما ي�أتي:

 .١مناق�شة ما ي�أتي �شفه ًّيا:
 الرابط بين هذه المقطوعة و المقطوعة ال�سابقة. -قيمة �سلبية تخالف قيمنا اإلإ�سالمية.
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� .٢إجابة ما ي�أتي كتاب ًّيا:
 �إيراد �ألفاظ من هذا الجزء من الن�ص تحمل الدالالت اآلآتية:خا�ضع. .................................:
-طالب حاجة ب�إلحاح كطالب اللبن من الناقة. ................................:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 �إكمال ما ينق�ص �شجرة الذاكرة اآلآتية:فك

رة
ف
ر
ع
ي
ة

فكرة فرعية

ف

كر
ة
ف
ر

عية

فكر

ة
فرعية

من �سلبيات العاطل
�شرحا �أدب ًّيا ب�إيراد الت�صوير والمعنى دون األألفاظ:
 �شرح البيت اآلآتي ًُمـ ْـ�سـ َت ِـد ٌّر �أت ـغــذى مــن ف ـتـات الـبــ�شــري ـ ْه
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�أقوم ومجموعتي بالمهمات اآلآتية:
 .١تحديد بع�ض التعابير التي ت�شير �إلى م�شاعر األأديب.
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .٢تحديد نوع العاطفة ال�سائدة في الن�ص.
 .٣ع��ن حكيم ب��ن ح���زام  ق��ال ر���س��ول اهلل  « :ال��ي��د العليا خير م��ن اليد
ال�سفلى» [رواه البخاري ،]1427 :نورد ما يوافق الحديث من الن�ص.

� .٤إع��ادة �صياغة المقطوعة األأخيرة من الن�ص (� )20-16صياغة تت�ضمن معانيها
دون �ألفاظها.

�أن�شد ال َّن�ص �إن�شا ًدا ُم َع ِّب ًرا.
144

الر�سم اإلإمالئي

ر�سم بع�ض الكلمات المف�صولة ًّ
خطا

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

التهيئة:
ُ
ت�شترك �أرب ٌع منها
خم�س كلماتٍ مركبةٍ،
فيما ي�أتي ُ
الر�سم اإلإمالئي  -في �صف ٍة واحدةٍ� ،أُد ِّق ُق النظ َر في هذه الكلمات؛ ألأُ َن ِّف َذ
 َو ْف َقِ
المطلوب:

حينئذ � ،أينما � ،أن لن  ،م ّمن؟ � ،إنما
�أر�سم �إطا ًرا حو َل الكلم ِة المختلف ِة ر�س ًما �إمالئ ٍّيا عن باقي الكلمات.
).
�أعيد ن�سخ الكلمة المختلفة عن المجموعة في الفراغ اآلآتي (
�أوازن بينها وبين بقية الكلمات ،ثم �أدون �إجابتي في الفراغين اآلآتيين:

م�صطلحا من الم�صطلحين اآلآتيين ي�صلح للكلمة المختلفة (مو�صولة
�أختار
ً
خطا ،مف�صولة ًّ
ًّ
خطا).
�أبحث في ذاكرتي عن كلمات تنطبق عليها خ�صائ�ص الكلمة ال�سابقة:
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�أو ًاًل

�أَ َت�أ َّمل الكلمات الملونة فيما ي�أتي؛ ألأجيب وفق المطلوب:
وحارب البطال َة؛ آلآثارِها ال�سلبي ِة
م�سلم
عد العم َل حقًّا لك ِّل
ٍ
 فاإلإ�سال ُم َي َُّ
ِ
المجتمعات ،ف�إنْ ل ْم ِ
يعمل اإلإن�سانُ فال قيم َة لهُ.
على
 كان �أنبيا ُء ا ِهلل -عليهم ال�صالة وال�سالم -وال�صحاب ُة  -ر�ضي اهلل عنهم-
يطيب له االقتدا ُء باألأنبيا ِء وال�صحاب ِة؟!
قدو ًة ح�سن ًة للعاملين ،فمنْ منَّا ال ُ
 اعل ْم �أنْ ال �إتقا َن ِبدون تدريبٍ .

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

� .١أُعيد ن�سخ الكلمات الملونة في الفراغ اآلآتي:

الكلمات ال�سابق َة -المف�صولة ًّ
خطا ً -
تحلياًل �إمالئيًّا على غرار المثال المعطى:
� .٢أُح ِّلل
ِ

�إن لم
� ْإن ال�شرطية لم النافية

�إن لم يعمل فال ميزة له
� .٣أعيد كتاب َة الكلماتِ المف�صول ِة ًّ
خطا في الفراغاتِ اآلآتيةِ:
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� .٤أتعاون مع من بجواري في كتابة ما ال يقل عن خا�صيتين �أالحظهما في الكلمات ال�سابقة:

٭ ( �أنْ ) من �أخـ ــوات (�إ َّن ) النا�سخة لكنها خُ ِّففَت بحذف النون الثانيـة؛
ف�سميـت ( �أنْ ) المخففة.
هلل).
٭ (�أنْ ) المخففة ال تو�صل بما بعدها ،مثل�( :أ�شه ُد �أنْ ال �إل َه �إال ا ُ
٭ ( �إنْ ) �شَ ْر ِط َّية.
٭ ( َمنْ ) ،قد ت�أتي ا�ستفهامية �أو مو�صولة ،وتف�صل �إذا وليها حرف الجر
ِ
(مــنْ ) �أو (عــن) �أو (فــي) ومثال من المو�صولة بمعنى الذي:قوله تعالى:
[الرعد.]15 :
ﱫ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

علي:
�أكتب ما ُيملى َّ

�أمألأ الفراغين اآلآتيين بما ينا�سبهما من العمود المقابل:
� .١أيقنت  .......................ال وطنية بال �إنتاج.
 ....................... .٢لم ت�صنع نف�سك فلن ي�صنعك �أحد.

�إنْ
�أنْ
َمن
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الر�سم الكتابيّ
ر�سم بع�ض الجمل والعبارات بخط الرقعة

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أو ًاًل

لإلإجــابة عن التهيئة يمكـن
اإلإفادة من ن�ص:
«دع ــوة اإلإ�ســالم �إلــى الع ـمــل» �أَ ُ
�شترك مع مجموعتي؛ في �إكمال بيانات الجدول اآلآتي على غرار المثال المعطى:
الذي ورد في الوحدة.
خ�صائ�ص ر�سم حروفها في خط الرقعة
الكلمة

التهيئة:

(الحرفة)

انيًا
ث
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كل حروفها
ترتكز
على ال�سطر

بع�ض حروفها
ينزل جزء
منها عن ال�سطر

بع�ض حروفها
مطمو�سة

بع�ض حروفها
المنفردة
جاءت �أفقية









ث
ال ًثا

�صورة ر�سم العبارة بخط الرقعة وفق القواعد ال�صحيحة
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أُح ِّب ُر

�أر�س ُم

�أتذك ُر �أ َّن من مبادئ خط
الـرقعـة التي تعلمتُها فــي
ال�ص ــف األأول المتو�ســط:
ك ــل حــروفــه ترتكز علىال�سط ــر مــاعــدا الحروف:
ج ح خ م ع غ الهاء الو�سطية.
كـ ــل الخطــوط الــر�أ�سيــةمــتوازية.
 األأجـ ـ ـ ـ ــزاء األأفـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـيــةللح ـ ـ ـ ــروف مــائـلــة قل ـيــال
لألأ�سفــل.
الم�سـافــات بيــن الكل ــماتمت�ساوية.
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ال�صنف اللغوي
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أ�س ـمــاء ال ــزمان وال ـم ـك ــان

التهيئة:
�أختار مما بين القو�سين ما ينا�سب الكلمة الملونة في األأمثلة اآلآتية:
 ١يذهب ال ُم َّ
�صباحا.
وظف �إلى عمله
ً
(ا�سم يدل على المبالغة -ا�سم مفعول -ا�سم يدل على مكان).
ال�س َياح.
� ٢أ�صبحت مدينة ال ُعال َمق ِْ�ص َد ُّ
(ا�سم يدل على المبالغة -ا�سم فاعل -ا�سم يدل على مكان).
أحب �إلى اهلل -ع َّز وج َّل -من الم�ؤمن ال�ضعيف.
 ٣الم�ؤمن القوي � ُّ
(ا�سم يدل على التف�ضيل -ا�سم فاعل -ا�سم يدل على زمان).
 ٤الوطن ِم ْع َطا ٌء ألأبنائه المخل�صين.
(ا�سم يدل على المبالغة -ا�سم مفعول -ا�سم يدل على مكان).
 ٥وقت الم�ساء ُمن َقلَ ُب النا�س �إلى منازلهم.
(ا�سم يدل على المبالغة -ا�سم فاعل -ا�سم يدل على مكان).
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�أو ًاًل

�إنْ لم يعرف �أبنا�ؤنا كيفية البحث عن العمل لن يجدوا م�أوى لطموحهم الوظيفي.
ق َّرر اإلإ�سالم منذ مطلع نوره �أن قيمة اإلإن�سان ال ُتقا�س �إال بال�سعي.
قامت �إحدى ال�شركات بتعيين موظف لديها؛ ألأ َّنه ي�أتي �إلى مكتب البريد بانتظام.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

كان ال�شاب ي�أتي �إلى مكتب البريد في موعد منتظم.
م َّر بـمجل�س النبي ٌ 
رجل ن�شيط ج�سمه قوي.
اتَّجه الطالب �إلى َم ْل َعب الكرة.
�أعل ُم �أنّ

�أ بعد ت�أمل األأ�سماء الملونة في األأمثلة ال�سابقة� ،أُكمل الجدول �أدناه
مع اال�ستفادة من اإلإ�ضاءة التي عن ي�ساري.
ا�سمي الزمان والمكان م�شتقان،
اال�سم

داللته

وزنه

م�أوى

يدل على  ..........حدوث الفعل

َم ْف َعل

مطلع

يدل على  ..........حدوث الفعل

.................

مكتب

..........................................

.................

موعد

..........................................

َم ْف ِعل

مجل�س

..........................................

.............

َم ْل َعب

..........................................

.............

ُي ــ�صـاغان لل ــداللــة علــى زمان
الفعل الذي ا�شتق منه حدوث الفعل� ،أو مكانه.
ا�س ـ ـمــي الـ ــزمــان وال ـ ـمـ ـكــان
ي�صاغــان:
�أوى
(م ْف َعل) �إذا كــان
 -1على وزن َ
الفعـل ثــالث ٍّيـا معـتــل اآلآخــر� ،أو
...................
كان �صحيح األأول واآلآخــر وعين
م�ضـارع ــه مفتــوحــة (يف َعل) �أو
...................
م�ضمومة (يف ُعل).
(م ْف ِعل) �إذا كــان
 -2عـلـى وزن َ
...................
الفعل ثالث ٍّيا معتل األأول �صـحيح
اآلآخر� ،أو �إذا كان الفعل �صحيح
...................
األأول واآلآخ ــر وعـيـن مــ�ضارعــه
مك�سورة (يف ِعل).
...................
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ب ال�سمي الزمان والمكان من الفعل الثالثي �صيغتان:

 ............................. .١بفتح العين.
 ............................. .٢بـ ..............................العين.

ج األأفعال الثالثية التي ُي�صاغ منها وزن ( َم ْف َعل):

 .١الفعل الثالثي المعتل اآلآخر.
.......................................................................................... .٢
........................................................................................... .٣

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

األأفعال الثالثية التي ُي�صاغ منها وزن ( َم ْف ِعل):

.١
........................................................................................... .٢
...........................................................................................

�أعل ُم �أنّ

انيًا
ث

ا�سمي الزمان والمكان ُي�صاغان
مــن الفعــل غـيـر الثــالثــي ك ـمــا
ُي�صاغ ا�سم المفعول.

ي�ضع الخريج م�ؤهالته في ملف �إلكتروني �أ�شبه بالم�ستو َدع ،ويتم �إر�ساله
�إلكترون ًّيا �إلى بع�ض جهات العمل.
كان تعيين ال�شاب مفتتَح ٍ
عهد ٍ
حافل بالج ِّد وال�سعد له.
�أ بعد ت� ُّأمل المثالين ال�سابقين� ،أكمل الجدول اآلآتي:
اال�سـ ـ ــم

داللت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م�ستو َدع يدل على ................................حدوث الفعل
مفت َتح

...........................................................

الفعل الذي
ا�شتق منه

عدد �أحرف الفعل

....................

....................

....................

....................

ب ُي�صاغ ا�سما الزمان والمكان من الفعل غير الثالثي على �صورة
مع .........................حرف الم�ضارعة ........................م�ضمومة و ...........................
ما قبل اآلآخر.
..................
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ث
ال ًثا

ا�سما الزمان والمكان
تعريفهما
ا�سمان م�شتقان ي�صاغان للداللة على مكان حدوث الفعل �أو زمانه
ي�صاغان من
الفعل الثالثي
على وزن

�أعطي مثالين ال�سمي الزمان والمكان على غرار المثال المعطى فيما ي�أتي:

َم ْل َعب

ُم�ست�شفى

َ ْجَم َرى

َم ْ�ضرِب

َم ْورِد

�أ�صوغ ا�سمي الزمان والمكان من األأفعال اآلآتية ،ثم �أ�ستخدمها في جملٍ
من �إن�شائي:
�سجد
َر َ�سا
تنزَّه
َغ َرب
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٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

َم ْف َعل
مثال
َم ْل َعب

َم ْف ِعل
مثال
َم ْهبِط

الفعل غيرالثالثي
�أو
على وزن
م�ضارعه مع �إبدال حرف الم�ضارعة
مي ًما م�ضمومة وفتح ما قبل اآلآخر.
مثال
ُم ْ�ستق َبل

يختلف ا�سما الزمان
والمكان عن ظرفي الزمان
والمكان فيما ي�أتي:
 .١ا�سـمـا الزمــان والمكــان:
ا�سمان م�شتقان من الفعل
لل ـ ــدالل ــة ع ـل ــى ال ـحــدث
وال ـ ــزمـ ـ ــان �أو ال ـ ـ ـح ـ ـ ــدث
وال ـ ـمـكــان ،م ـثــلَ :م ْـطـ ِلـع
م�شـتــق مــن الفعــلَ :طـ ُلـ َع،
ويـ ـ ــدل ع ـلــى ح ـ ـ ــدث هــو:
الطلــوع ،وزمن هو :وقت
الطل ـ ــوع .ومـ ـثـلَ :م ـ ْر َمـى
م�ش ـ ـتــق من الفعل :رم ــى،
ويدل على حدث :الرمي،
ومكان :موقع الرمي.
 .٢ظرفا الزمان والمكان:
ا�سم ــان جامــدان ،ويـ َّ
ـداَّلن
على الزمان �أو المكان ،وال
َّ
يداَّلن على الحدث ،مثل:
فـ ـ ـ ــوق ،ت ـحــت ،ق ـبــل ،ب ـعـد،
اليوم� ،ساعة ،دقيقة ،حين،
عند ...،وغيرها.

األأ�سلوب اللغويّ
٤

اال�سـ ـت ـث ـ ـنــاء

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

التهيئة:
�أ�صل بين القائمتين ( �أ ) و ( ب ).
�أ
-1قال تعالى :ﱫ

ب
ﱪ [اجلمعة]10 :

-2ق ـ ـ ــال تع ـ ــال ـ ـ ــى :ﱫ
ﱪ [امل�ؤمنون]27 :

-3قال تعالى :ﱫ
-4قال تعالى:ﱫ
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ﱪ

[الليل]18-17 :
ﱪ [البقرة]278 :

تف�ضيل
نداء
�شرط
ق�سم
ا�ستثناء

�أو ًاًل
انيًا
ث

ما در�سته عن اال�ستثناء في
الوحدة الثالثة.

عريفه

ت

�أ�سلوب اال�ستثناء
�أركانه

هو �إخراج اال�سم الواقع بعد �أداة اال�ستثناء
من حكم ما قبلها.
 .١الم�ستثنى منه.
� .٢أداة اال�ستثناء.
 .٣الم�ستثنى.
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٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

��وح��د ِة م��ع التن ُّبه �إل���ى مفهو ِم
�أُح��اك��ي الجم َل ال����وارد َة ف��ي
ِ
ن�صو�ص ال ْ
اال�ستثنا ِء الوار ِد فيها.
�أعل ُم �أنّ
اإلإ�سالم َي ُع ُّد العمل �ضرور ًّيا لألأفرا ِد إِ� َّال العاجزين عنه.
ِ
المري�ض.
 .................................................................................غي َر
�أدوات اال�ستثناء تنق�سم �إلى:
�..............................................................................سوى .................
 حروف ( �إال).ِ
عقبات تُعرق ُل التنظي َم إِ� َّال عقب َة التالعبِ .
ال
�أ�سماء (غير� ،سوى).ِ
عقبات تُعرق ُل التنظي َم َغي َر عقب ِة التالعبِ .
ال
�أفعال �أو حروف (عدا ،خال،لن � ...............سوى ال ِغ ِّ�ش.
حا�شا) �أما �إذا �سبقت بـ (ما)
قيم ُة اإل ِ
بال�سعي.
إن�سان ال ُ
تقا�س إِ� َّال َّ
فهي �أفعال فقط.
ِ
العمل.
ما ينف ُع غي ُر
 مع مالحظة �أن (حا�شا) اللن ينف َع �سوى ................
تدخل عليها (ما).
التعليمي عدا الطالب الذي لم ُي ِّ
خطط لذلك.
الطالب في تحديد م�سارهم
نج َح
ُ
ّ
 .........................................خال الطالب الذي لم يلج�أ ال�ست�شارة المخت�صين.
نهى اإلإ�سال ُم عن .................حا�شا..................
ِ
التعاون ما خال تعاونًا مق�صو ًدا لغاي ٍة �سيئ ٍة.
دعا اإلإ�سال ُم �إلى
 ....................................ما عدا بيع ال ِّربا.

� .١أَقر�أُ ال ِف ْقر َة اآلآتي َة ،ث َّم �أَ
�ستخل�ص منها مع من بجواري �أ�سلوبَ اال�ستثنا ِء:
ُ
ِ
أخالقيات العملِ في اإلإ�سال ِم؛ ألأنَّه يقو ُم
مبد�أ المحا�سبة الذاتية من �أه ِّم مناب ِع �
العاملِ ...
فمنْ �أينَ ن�أتي ِ
ِ
بما ال يمكن �أنْ تقو َم به ال َّرقابة ال َّدائم ُة على ِ
بمثل
عمل
يتغلب بها
هذا الرقيبِ ؟ و�أنَّى لنَّا �أنْ نوف َر لهذا الرقيبِ القو َة المتجدد َة ،التي
ُ
ال�ض ِ
ِ
عف.
على
عوامل َّ
وكل القوانين ونظم ال ُمحف ِ
قيبُّ ،
ِّزات
�إ َّن � َّأي نظا ٍم ال ُيمكنُ �أَنْ ُيوجِ َد هذا ال َّر َ
العامل ،فلي�ست َ
ِ
هناك ق��و ٌة قاهر ٌة
ال�سر والعلنِ �أدا َء
تعج ُز عن �أَنْ تتاب َع في ِّ
بال�سر والنَّجوى �سوى قو ِة اهلل �سبحانه وتعالى ،ولي�ست َ
هناك
مهيمن ٌة عالم ٌة ِّ
من �شخ�صي ٍة تتمت ُع باألأ�سو ِة والقدو ِة حا�شا �شخ�صي ِة النبي محمد عليه �أف�ضل
أتم الت�سليم.
ال�صالة و� ُّ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

� .٢أَ�صو ُغ �شفه ًّيا على غرا ِر األأمثلةِ.
ِ
الك�سول.
�أُق ِّد ُر العام َل غي َر
حارب الت�ست ُر التجاري من كل المواطنين ما عدا الط َّماعين.
ُي ُ
ِ
اليدوي حا�شا المجتهدين.
العمل
ي�ستنكفُ العاطلون عن
ِّ
ال ُيعال ُج الم�س�أل َة والبطال َة �سوى العمل.
�أَحتر ُم الي َد العامل َة خال ي ًدا مت�سول ًة.
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الوظيفة النحويَّة
الـ ـنـ ـع ـ ــت

ال�صـفــة تُ�سمى:نعتًا
والمو�صوف ُي�سمى:منعوتًا

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

التهيئة:
�أقر�أُ القو َل اآلآتي ،ث ّم �أحدِّد �صفة كل مو�صوف فيه:

الن َّية ال�سيئة تُف�س ُد العم َل ال�صالح
�س المو�صوف :الن َّية

ال�صفة

.......................

�س المو�صوف :العمل

ال�صفة

.......................

٤
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�أو ًاًل

يقول الر�سول � .....« :إن كان خَ َر َج ي�سعى على �أبوين �شيخين كبيرين فهو في
�سبيل اهلل[ »....رواه الطرباين.]١٥٠١١ :
�أ�صبح األأنبياء قدو ًة ح�سن ًة للعاملين.
العمل ميز ٌة لإل ِ
إن�سان الم�س�ؤول.
كان الخلفاء الرا�شدون يحثون النا�س دائ ًما على العمل وعدم التواكل.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

� .1أُجيب ع َّما ي�أتي:
�س
�س
�س
�س

�أعل ُم �أنّ
النعت ي�سمى مفردا �إذا لم يكن
جملة وال �شبه جملة ،حتى و�إن
دلَّ على تثنية �أو جمع.
مثل :الطالب المبدعون ثروة
للوطن.

ما �صفة األأبوين اللذين ُي�سعى عليهما؟
ِب َم و�صفت كلمة (قدوة) في المثال الثاني؟ ..........................................
بم نُعت اإلإن�سان في المثال الثالث؟ ......................................................
ما �صفة الخلفاء؟ .................................................................................

...............................................

� .٢أُحدِّد منعوت كل نعتٍ مفرد م َّما �سبق:
المنعوت

النعت

.....................................

�شيخين
ح�سنة
الم�س�ؤول
الرا�شدون

.....................................
.....................................
.....................................

 .٣ما ترتيب النعت بالن�سبة للمنعوت في األأمثلة ال�سابقة؟
ي�أتي المنعوت  ....................النعت في الجملة.
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( .٤النعت يتبع المنعوت في �إعرابه) هذه قاعدة تعلمتها في مرحلة درا�سية �سابقة،
�أطبقها على األأمثلة ال�سابقة؛ ألأكمل الجدول اآلآتي:

�إعراب النعت

�إعراب المنعوت

�شيخين:
�أبوين :ا�سم مجرور وعالمة
جره الياء؛ ألأنه مثنى .كبيرين :نعت مجرور ،وعالمة جره الياء؛ ألأنه مثنى.
...................................................

اإلإن�سان :ا�سم مجرور بالالم ،الم�س�ؤول :نعت مجرور ,وعالمة جره الك�سرة
وعالمة جره الك�سرة الظاهرة.
الظاهرة.
الخلفاء :ا�سم (كان) مرفوع
وعالمة رفعه ..........................

الرا�شدون:

...........................................................

� .٥أوازن بين النعت والمنعوت في األأمثلة ال�سابقة من حيث:
األأمثلة
�أبوين �شيخين

اإلإفراد والتثنية
والجمع
المنعوت النعت المنعوت النعت المنعوت النعت
مثنى مثنى مذكر مذكر نكرة نكرة

 النعت �أحد التوابع التي تتبعما قبلها في اإلإعراب.
 ُيعرب المنعوت ح�سب موقعهفي الجملة.
 النعت قـ ــد يتعــدد للمنعــوتالواحد.
 جمع التك�سير لغير العاقليكثر نعته بالمفرد الم�ؤنث �أو
الجمع نحو:
�ساهمت في تنظيف حدائق
ٍ
وا�سعات.
وا�سع ٍة �أو

التذكير والت�أنيث التنكير والتعريف

قدوة ح�سنة

.........

.........

.........

.........

.........

.........

اإلإن�سان الم�س�ؤول

.........

.........

.........

.........

.........

.........

الخلفاء الرا�شدون

.........

.........

.........

.........

.........

.........
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َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

قدوة :خبر (�أ�صبح) من�صوب
وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة.

ح�سنة:

...................................................

�أعل ُم �أنّ

٤

انيًا
ث

م َّر بمجل�س النبي ٌ 
رجل ج�سمه قوي.
كان األأنبياء -عليهم ال�صالة وال�سالم -ع ّم ًااًل يرتزقون من عمل �أيديهم.
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

بعد ت�أمل المثالين ال�سابقين� ،أُجيب ع َّما ي�أتي:
�س ما �صفة الرجل الذي م َّر بمجل�س النبي ؟
....................................................................

�س ما نوع جملة «ج�سمه قوي»؟
....................................................................

�س ما نوع المنعوت «رجل» من حيث التعريف والتنكير؟
....................................................................

�س ما ال�ضمير الذي ربط جملة ال�صفة «ج�سمه قوي» بالمنعوت «رجل»؟
....................................................................
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ً
(عمااًل) في المثال الثاني؟
�س بم و�صفت كلمة
....................................................................

�س ما نوع جملة «يرتزقون من عمل �أيديهم»؟
٤

....................................................................

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

ً
(عمااًل) من حيث التعريف والتنكير؟
�س ما نوع المنعوت
....................................................................

�س ما ال�ضمير الذي ربط جملة ال�صفة « يرتزقون »....بالمنعوت؟
....................................................................

الجمل بعد المعارف �أحوال،
وبعد النكرات �صفات.

ا�سم قبله ُي�س َّمى المنعوت.
 النَّعت ا�س ٌم َي ُدل على �صف ٍة في ٍ وينق�سم �إلى: .1نعت مفرد ،ويتبع فيه النعت المنعوت في التعريف والتنكير ،والتذكير
والت�أنيث ،واإلإفراد والتثنية والجمع ،وحركة اإلإعراب.
 .2نعت جملة :وي�أتي جملـة ا�سميـة� ،أو جملـة فعلية ت�شتمــل كـل منهمـا على
�ضمير يعود على المنعوت.
 يتبع النعت الجملة منعوته ًمحاًل ،ف�إذا كان الـمنعوت مرفو ًعا كانت جملـة
النعت في محل رفع ،و�إذا كان من�صو ًبا كانت جملة النعت في محل ن�صب،
و�إذا كان مجرو ًرا كانت جملة النعت في محل ج ِّر.
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� .1أح ِّول النعت الجملة �إلى مفرد مع تغيير ما يلزم على غرار ما ي�أتي:
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

بارك اهلل في ٍ
ِمت من العمل.
يد َور ْ

بارك اهلل في ٍ
يد وارم ٍة من العمل.

عملت في جريدة انت�شارها وا�سع.

عملت في جريدة وا�سعة االنت�شار.

يعمل �أخي في م� َّؤ�س�سة �أن�شطتها متع ِّددة.

..............................................

هذا َّ
موظفٌ ُعرفت �أمانته .

...............................................

هذا ٌ
جيل طموحاته كثيرة.

...............................................

� .2أجع ُل كلمة (عامل) منعو ًتا في ثالث جمل بحيث:
يكون النعت في الجملة األأولى مفر ًدا.............................................. :
وفي الجملة الثانية جملة فعلية.................................................... :
وفي الجملة الثالثة جملة ا�سمية.................................................... :
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ث
ال ًثا

�أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما ي�أتي:
 .1عرفت تاج ًرا �أمينًا.
 .2يقول ال�شاعر:
�أُنفقُ األأيا َم بحثًا عن ٍ
يد تحنو عل َّيه عن �أَ ُك ٍّف ت�صن ُع القُوتَ لت ُْ�سديه �إِل ّيه.
�إعرابها

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

الكلمة
�أمينًا
عن
�أ ُكفٍّ
ت�صنع
القوت

٤

�أم ّيز النعت من غيره فيما تحته خط في الجمل اآلآتية ،مع التعليل:
الجملة
ال تق ِّدم ً
ناق�صا.
عماًل ً

الموقع اإلإعرابي

التعليل

ناق�صا.
ال تق ِّدم العمل ً
ال تق ِّدم ً
عماًل وهو ناق�ص.
ناق�صا.
كان العمل ً

163

�أ �أعود �إلى ن�ص الفهم القرائي و�أ�ستخرج نعتين و�أبين منعوتيهما ،ونوع كل نعت.
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

المنعوت

النعت

نوعه

.................

.................

.................

.................

.................

.................

ب �أجعل الكلمات اآلآتية نعو ًتا في جملٍ من �إن�شائي:
�صابرات
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..................................

يتعلم النجارة

..................................

فوائد كثيرة

..................................

خ�ضراء

..................................

�إ�ستراتيجية الكتابة
ور�شة عمل
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

• االقتبا�سُ :يق�صد به اال�ست�شهاد ب�أفكار اآلآخرين و�آرائهم من الم�صادر والمراجع
األأ�صلية ،وله نوعان هما:
ن�صا مكتو ًبا بال�صور ِة ِ
نف�سها تما ًما ،مثل� :أن
�أ .االقتبا�س المبا�شر عند نقل الكاتب ًّ
يكتب الكاتب :و ُيع ِّرف الدكتور عبدالعزيز النهاري البحث العلمي ب�أنه.»........« :
ب .االقتبا�س غير المبا�شر ،وفيه ي�ستعين الكاتب ب�أفكار ومعلومات معينة ،يقوم
ب�صياغتها ب�أ�سلوب جديد ولغة جديدة ،دون ت�شويه الن�ص.
• وعملية االقتبا�س ت�ستدعي التقيد بقواعد� ،أهمها:
 .١األأمانة العلمية ،وذلك ب�ضرورة اإلإ�شارة �إلى الم�صدر المقتب�س منه.
 .٢الدقة و تجنُّب ت�شويه المعنى بالحذف �أو اإلإ�ضافة.
 .٣و�ضع اإلإ�شارة المنا�سبة التي تبين �أن المادة مقتب�سة وهي عالمتا التن�صي�ص «»...
 .٤عدم التغيير في الن�ص �إال بقدر ما تقت�ضيه الحاجة ,كاالخت�صار �أو ال�شرح ,مع
كتابة كلمة ( بت�صرف ) في الهام�ش.
 .٥عند حذف جزء من المادة المقتب�سة يجب اإلإ�شارة �إلى ذلك ،بو�ضع ثالث نقاط
متتابعة ( )...داللة على �أ َّن المادة محذوفة.
 .٦عدم اإلإكثار من االقتبا�س ،واإلإطالة منه.
 .٧االلتزام بح�سن التوافق بين االقتبا�س وما قبله ،وما بعده ،بحيث ال يبدو �أي تنافر
في ال�سياق.
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� .١أ�ضع ًّ
ن�ص
خطا تحت األأدلة النقلية التي ا�ست�شهد بها كاتب المقال على حديثِه في ِّ
�إ�ستراتيجية قراءة «دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل» ثم �أكمل الجدول اآلآتي:
الن�ص
ّ

وقد ور َد ِفي القر� ِآن الكري ِم واأل ِ
أحاديث ال�شريف ِة
ال�سعي؛ ابتغا َء ِ
ف�ضل ا ِهلل،
�أد َّل��ة ُّ
تحث القادرين على َّ
ﱫﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ق��ال تعالى :ﱫ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﱪ [الملك ]15:وقوله
ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ت �ع��ال��ى :ﱫ
ال�س َّن َة ال�شريف َة
ﯗﯘ ﱪ [األأع � � ��راف ]10:كما � َّأن ُّ
ت�ضم ِ
تحث على ِ
نت العدي َد من ال ُّن ِ
العمل
�صو�ص التي ُّ
َّ
ِ
ِ
الحالل ،فعن المقدا ِم بنِ معدي َكرِب 
والك�سب
عن الر�سول  قال« :ما � َ
أحد طعا ًما ْقط خير ًا
أكل � ٌ
من � ْأن ي� َ
أكل من ِ
عمل ي ِد ِه» [رواه البخاري.]٢٠٧٢ :
بع�ض األ ِ
الكريم �إل��ى ِ
أعمال
وق��د �أ��ش��ا َر ال�ق��ر� ُآن
ُ
وال�ص ِ
يق�صرها على فئ ٍة مح َّدد ٍة
ناعات المفيد ِة دون � ْأن َ
ِّ
ِ
الكريم بمادة الحدي ِد التي لها � ٌأثر اليو َم
فقد َّنوه القر� ُآن ُ
في ِ
ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ال�صناع ِة :ﱫ
مجال ِّ
ﭢ ﭣ ﱪ [الحديد ]25:كما �أ�شا َر �إلى �صناع ِة
ا ِّل ِ
ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
لبا�س في قو ِل ِه :ﱫ
ال�سفنِ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱪ[النحل ]80:وب�صناع ِة ُّ
ﱫﰆ ﰇ ﰈ ﰉﱪ[هود ،]37:كما �أ�شا َر
ﱫ
�إلى ال ِّزراعة ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﱪ[الواقعة.]64-63:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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نوع الدليل الفكرة التي دعمها الدليل

�ص المقتب�س في المقطع اآلآتي ،ثم �أُكم ُل الجدول وفق المطلوب:
� .٢أح ِّد ُد ال َّن َّ

ِ
روح ال َّت ِ
العملُ
عاون،
الم
جتمعات ،فهو ُي ُ
�شيع َ
التطوعي من ركائ ِز ازدها ِر ُ
ُّ
ال�س��عودي ِة ُنق ِّد ُر
جمعا َءُ ،
ُ
�اني ِة ْ
العربي ِة ّ
ونحن في المملك ِة ّ
وح َّب الخي ِر ِلإلإن�س� َّ
العمل ال َّن ِ
أهمي ًة ِلهذا ِ
إ�سهاما
تطو َ
دورا ُم�ؤ ّث ًرا و� ً
بيل  � َّإن ل َنا ً
الم ِّ
ُ
عين ،و ُنعطي � َّ
كبيرا في ِ
أكبر ٍ
دليل على
إقليميا
الخي ِّ
ً
وعالميا .وفي ذلكَ � ُ
العمل ْ
ًّ
محليا و� ًّ
ريًّ ،
()1
عاون وال َّت ِ
راح ِم ،وال َّت ِ
عاطف ،را�سخ ُة الجذو ِر ِفي َنا
� َّأن ِق َي َم العطا ِء وال َّت ُ
الر�شيد ِة على تنظي ِم ِ
والتو�س ِع
طوعي،
ً
ّ
وحر�صا من حكوم ِت َنا َّ
العمل ال َّت ِّ
الم�س��اهم ِة في
طوعي التي ُ
فقد َّتم تد�ش� ُ
في��هْ ،
تهدف �إلى ُ
�ين ِم َّن�ص ِة العم� ِ�ل ال َّت ِّ
ِ
الو�صول �إل��ى ِ
مليون
تحقي� ِ�ق ر�ؤي � ِة المملك � ِة العربي ِة ال�س��عودي ِة  2030ف��ي
المكان وال َّز ِ
ِ
تطو ٍع ،وعبر ِم َّن�ص ِة ِ
مان
تتطو َع في
ُم ِّ
طوعي ُيمك ُنكَ � ْأن ّ
العمل ال َّت ِّ
والمج� ِ
توثيق
تيح ل��ك ال ِم َّن�ص ُة َ
�ال الذي ُينا�س� ُ�ب خبرا ِت��ك ومهارا ِتك ،كما ُت ُ
َ
ِ ()2
التطوعية .
إ�صدار �شهادا ِتك
�ساعا ِتك ،و� َ
َّ
تطوع� ِ
�ات
والم ِّ
الم ِّ
تطوعي��ن ُ
وتتمي� ُ�ز ال ِم َّن�ص � ُة ِبع � َّد ِة مزاي��ا ُت�س � ِّهلُ عل��ى ُ
ّ
االلتح��اقَ ِبال ُف ِ
الحكومي ُة والمنظَّمات
�ات
المن َّظم� ُ
طوعي ِة ،و ُت�س� ُ
�اعد ُ
َّ
ر�ص ال َّت َّ
تطوعي� َ�ن ،وتمكي ِن ِه��م من ُم َمار�س � ِة ِ
بحي � ِة ف��ي ا�س��ت ْق ِ
العمل
الم ِّ
طاب ُ
غي� ُ�ر ِّ
الر َّ
نا�سب مهارا ِت ِهم.
طوعي ِبما ُي ُ
ال َّت ِّ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .1وثيقة ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية .2030
 .2الموقع اإلإلكتروني لمن�صة العمل التطوعي في المملكة العربية ال�سعودية.
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من قواعد االقتبا�س

تحقق لم يتحقق �إلى ح ٍّد ما

االقتبا�س لم يتجاوز �ستة �أ�سطر.
ُح�سن التوافق بين االقتبا�س وبين ما قبله ،وما بعده من الكالم.
َو ْ�ضع الفقرة المقتب�سة بين عالمتي تن�صي�ص.
اإلإ�شارة في الهام�ش �إلى المرجع الذي اقتب�س منه.
ن�سبة الكتابة �إلى م�ؤلفها.
تحقق األأمانة العلمية في ْ
و�ضع ث�الاث نقاط ( )...عند ح��ذف �أي كلمة �أو جملة �أو
عبارة من الفقرة المقتب�سة ال يحتاج �إليها في الن�ص.
نقل الفقرة المقتب�سة كما هي ،و �إن تخللها �أخطاء ،فيكتب بعد
الخط�أ بين قو�سين كلمة( :هكذا ) �إ�شارة �إلى �أن الخط�أ باألأ�صل.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

� .٣أُعي ُد كتابة المقطع ال�سابق ب�أ�سلوبي مع ت�ضمينه معنى الن�ص المقتب�س.

168

� .٤أقر�أُ المقطع اآلآتي المقتب�س من الموقع اإلإلكتروني للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني وال��م��ه��ن��ي ،ث��م �أُ� ُ
���ش���ارك مجموعتي دم��ج��ه ف��ي ال��م��ك��ان المنا�سب م��ن ن�ص
�إ�ستراتيجية قراءة «دعوة اإلإ�سالم �إلى العمل» ،مع مراعاة ترابط األأفكار وت�سل�سلها،
وقواعد التوافق التي در�ستها.
٤

...........................................................................................................
...........................................................................................................

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

ال�سعودي ِة من
«ونتيج ًة ِل َما ت�شه ُد ُه قطاعاتُ التَّنمي ِة في المملك ِة العرب ّي ِة ّ
نُم ٍّو ُم ٍ
تزايد َتزاي َد ِت الحاج ُة �إلى ُمخ ّر ِ
والمهني؛ و ِل َ
ذلك
ِّقني
ِّ
جات التَّدريبِ الت ِّ
ِ
ت�ستهد ُف خ ِّريجي
َّو�س ِع في �إن�شا ِء ال ُكل َّي ِات التَّقن ّي ِة التي
َ
حر�صتْ ال َّدول ُة على الت ُّ
ّخ�ص ِ
ِ
ال َّثانوي ِة العا ّم ِة منَ ّ
الطاّلبِ
�صات ال ِمهن ّي ِة
والطالبات ،و ُت�ؤ ّهل ُهم في الت ُّ
والتِّقن ّي ِة واإلإدار ّي ِة«.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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ن�صو�صا مقتب�سة
أكتب مو�ضو ًعا حول «ماذا �أعمل في ال�صيف؟!» مع ت�ضمينه
ُ � .٥
ً
و�شواهد منا�سبة وفق قواعد االقتبا�س التي تع َّلم ُتها ،وترابط األأفكار فيه.

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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�إ�ستراتيجية الكتابة

الـفــنُّ الـكـتـابـي
(الـمـقــال)

�أعل ُم �أنّ
٤

التهيئة� :أكمل الفراغات اآلآتية:
.................................................................................................................................
 .٢الهدف من قراءتي ال�صحف............................................................................... :
.................................................................................................................................

ال�صحف في َع ْر ِ�ض مو�ضوعاتِها
من ال ُفنون ال َّتعبيرية التي تعتمد عليها ُّ
وق�ضاياهاٌّ ،
فن تعبيرِيٌّ هو " المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال".

�أو ًاًل

�أعود �إلى ن�ص �إ�ستراتيجية قراءة؛ لتنفيذ التدريبات اآلآتية:

� .١أجيب بـ (نعم) �أو (ال) فيما ينا�سب عنوان الن�ص.
العنوان مثير.
العنوان جاء في �صورة تقريرية مبا�شرة.
العنوان ت�ض َّمن الفكرة العامة في الن�ص.
نوع الن�ص (المقال) اجتماعي.

(
(
(
(

)
)
)
)
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َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .١ال�صحيفة المف�ضلة لي وألأ�سرتي هي................................................................ :

المقال :هو قطعة نثرية محددة
الطول ،ت ـقــدم فكـرة� ،أو تعــالج
مو�ضوعا� ،أو ق�ضية ما ،ب�أ�سلوب
ً
ي ـ ـجـمــع بيــن اإلإقنـاع واإلإمتــاع،
ويو�صف ب�أنه ابن ال�صحافة.

� .٢أُح ِّلل المقاطع ال ُمحدَّدة من الن�ص المطلوب «المقال» فيما ي�أتي وفق المطلوب.
�أ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أعل ُم �أنّ
من �شروط اختيار العنوان �أن
يكون ق�صي ًرا ،مثي ًرا ،دا ًّاًّل على
المحتوى.
�أما عنا�صر بناء المقال فهي:
 .١المقدمـة :و ت�أتــي غال ًبا في
فقرة واحدة ،وقد يكون الغر�ض
منهـا جـذب القــارئ وت�شــويقـه
لمتابعة القراءة.
�شروطهـا :ق�صيــرة ،م�شـوقــة،
تمهد للمــو�ضــوع وتعتمـد على
�أ�ساليب ت�شويـ ــق منهــا (�سـرد
ق�صة �أو حادثة حقيقية ذات
�صلة بالمــو�ضــوع) (-اقتبـا�س
مقولة بليغة )  ( -طرح �أ�سئلة
مثيرة ) � ( -إيجاد عالقة بين
�أمرين متباعدين ).
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المقدمة

تبد�أ من:
ال �أحد ي�شك
الفكرة األأ�سا�س لها.........................................................................:
في �أهمية
التفا�صيل الداعمة للفكرة........................................................... :
العمل
�أ�سلوب الت�شويق المعرو�ض فيها:
..........................................................................................................

األألفاظ األأكثر ت�شويقا و�إثارة فيها:

وتنتهي بـ
..........................................................................................................
ف�إن لم يعمل
عدد الفقرات التي احتوت عليها:
اإلإن�سان فال
..........................................................................................................
قيمة له .الهدف من المقدمة في المقال:
..........................................................................................................

ب

المقاطع

التفا�صيل
ال َّداعمة

األأدلة
وال�شواهد

طريقة تتابع
الجمل في الفقرة

�أعل ُم �أنّ
تابع عنا�صر بناء المقال:
 .٢ال ـعـر�ض والمناق�شــة :وهــو
�صلب المقــال ،يك ــون في عدة
فقرات كـل فقـرة تتناول فكــرة
مف�صلة ،وتـ�أتـي
جــزئـية معينة َّ
األأفكــار م ــت�سل�سلة ومتــرابطــة
وي�ستدل عليها باألأدلــة النقليــة
والعقلية وتظهر فيه وجهة نظر
كاتب المقال.
 ت�سي ــر الجمـل داخــل الفقــرةمتتابعة في ت�سل�سل منطقي ك�أن
تبـد�أ ب�أ�سلــوب يعقبــه �إجابــة�،أو
تبـد�أ بعــر�ض الفكــرة األأ�سا�سيــة
وتعق ـبـهـا ال�شـروحــات واألأمثلــة،
�أو ت ـبـد�أ بـعـر�ض �أمـثلـة يـعــقبها
ا�ستنتاج يمثل الفكـرة األأ�سا�سـية
�أو تبد�أ ب�أمر عام يعقبه تعداد �أو
تف�صيل له.
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٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

فقرة ()1
تبد�أ بـ :وقد ورد في
اآلآيات واألأحاديث
ال�شريفة
وتنتهي بـ :اآلآيتين
 64 ،63من
�سورة الواقعة
فقرة ()2
تبد�أ بـ :وكان �أنبياء
اهلل قدوة ح�سنة
وتنتهي بــ :ومن
منا ال يطيب له
االقتداء باألأنبياء
وال�صحابة؟!
فقرة ()3
تبد�أ بـ :اإلإ�سالم
َي ُع ُّد العمل
�ضرور ًّيا
وتنتهي بـ :في
هذه المجاالت
ونحوها

الفكرة
الرئي�سة

العر�ض والمناق�شة

ج

�أعل ُم �أنّ
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

تابع عنا�صر بناء المقال:
 -3الخاتمة :وهي نهاية المقال
التي تقوم بغلقه .ومن �شروطها
الق�صر واإلإيجـ ــاز فـال تتجــاوز
فقرة واحــدة .وال ـهـدف يختلف
باخ ـتــالف المــو�ضــوع و�أفكــاره
ف ـت ـ�أتــي لـبيــان ر�أي ال ـكــاتـ ـ ــب
النهائ ــي� ،أو تـلخ ـيــ�ص م ــا ورد
في المو�ضوع� ،أو تقديم نتــائــج،
در�س �أو
مقترحات �أو ا�ستنتــاج ٍ
توجيهات منه.
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تبد�أ بـ:
و�أخي ًرا فقد اهتم
اإلإ�سالم بحقوق
وتنتهي ب ــ:
اآلآية ( )27من �سورة
األأنفال

ال ـخـات ـمــة
�أهم �أفكار المو�ضوع كما يت�ضح في الخاتمة:
.........................................................

الهدف من الخاتمة:
.........................................................

عدد الفقرات التي احتوت عليها:
.........................................................

انيًا
ث

�أقر�أُ األأجزاء المعرو�ضة من مقاالت متنوعة ،ثم �أُ ُ
�شارك مجموعتي في
كتابة الجزء المطلوب على غرار المثال.

و�صايا النجاح العلمي
عد
ال �شك �أ َّن نجاح الفرد في الحياة العلمية ُي ُّ
من األأمور المهمة؛ ألأنه يعني نجاحه في عمله
أي�ضا �أن النا�س ُيحبونه
�أو في مهنته ،ويعني � ً
و ُي��قْ�� ِب�� ُل��و َن عليه ،كما �أ َّن���ه ذو �أث��� ٍر ف��ع ٍ
��ال فيمن
ُ
والو�صول �إلى النَّجاح في الحيا ِة
يتعام ُل معهم.
لي�س �أم ًرا �سه ً
ِ
المقال
ال .ونق ِّد ُم في هذا
العلمية َ
الطالب
و�صايا ع�ش ًرا ن�أم ُل �أنْ تُ�ساع َدك �أ ّيها
َ
ُ
الم�ستقبلي ِة بع َد مغادر ِة
في حيا ِتك العلمي ِة ْ
مدر�س ِتك �أو جامع ِتك .٭

��اح��ا حقًّا
و�أخ���ي��� ًرا ف�����إذا �أردت لنف�سك ن��ج ً

٭ د.علي �أحمدعلي،من كتاب تعبيروتحريرللرا�شدين(.بت�صرف)

في الحياة العلمية ،فيجب �أن ُتتَوج هذه
الو�صاياالع�شـربالخـلـقالطـيب:مــن�صـدق
و�أمـانـة ورحـمـة وتـقـوى ....ليـكن �شعـارك
��ا���س بمثل م��ا تحب �أن
دائ��� ًم���ا :ع��ام��لِ ال��ن َ
يعاملوك به .٭
٭ من كتاب تعبير وتحرير للرا�شدين د .مختار الطاهر

المقال تتنوع مو�ضوعاته ح�سب
طبيعة فكرته ،ونظ ًرا لالنت�شار
الوا�سع لألأعمال ال�صحفية ف�إن
من �أنواعه:
 -1المقال االجتماعي :ويهتم
بمعالجة الق�ضايا االجتماعية،
والعادات والتقاليد ال�سائدة في
المجتمع .ومن �أهم �سماته:
 دقة المالحظة. الدقة والتف�صيل في عر�ضالمو�ضوع.
 القدرة على اإلإقناع. القدرة على الو�صف والتحليل. تقديم الحلول �إن �أمكن لتلكالق�ضايا.
 -2المقال ال�شخ�صي.
-3المقال الو�صفي.
-4المقال العلمي ....وغير
ذلك.
وهي تُكتب �أحيا ًنا تحت عمود
�صحفي له عنوان ثابت.
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٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

مقدمة:

خاتمة:

�أعل ُم �أنّ

عر�ض الفقرة ( ) 3-2

العمل �ضرورة �إن�سانية

وهناك �س� ٌؤال �آخر ير ُد على الخاطر :هل
خا�ص بالرجال� ،أو بالنِّ�ساء فقط� ،أو
العم ُل ٌّ
باالثنين م ًعا؟ ُث َّم ما نوع العمل الذي تقو ُم
به المر�أ ُة؟ لقد ح�سمت الحيا ُة االجتماعي ُة
وت���ط���و ُر ال��ح�����ض��ار ِة اإلإن�����س��ان��ي�� ِة ه���ذا األأم����ر،
و�أخ����ذ َِت ال��ـ��م��ر�أ ُة اآلآ َن مكا َنـها َّ
الطبيعي في
الـمجتم ِع ،وات�سعتْ ميادين العمل �أمامها،
و�شاركت في كل ن�شاط و�أ�سهمت في كل عمل.
هم وهو مراعا ُة �أنظم ِة ال َّدولة،
بقي �أمر ُم ٌّ
وه��و م��ا يتطابقُ م��ع ال��ن��ظ��ر ّي ِ
��ات التّربو ّية
َّم�سك بالـمهن ّية
واالجتماع ّية من �أهمي ِة الت ّ
ِ
أخالقيات ِ
العمل واالبتعا ِد عن ك ِّل
العال َية ،و�
ما يـَخر ُم ذلك ،وال�سـعي بالجدية والمثابرة
واإلإخ��ال�ا�����ص ف���ي ال��ع��م��ل ،ورع���اي���ة األأب���ن���اء
والبنات؛ ألأن تلك الرعاية هي الم�س�ؤولية
األأولى للوالدين وخا�صة المر�أة.٭

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

٭ األأ�ضواء في اللغة العربية ( بت�صرف ) د� .أحمد �صقر و�آخرون

خاتمة:
و�أخي�� ًرا :ف���إ َّن العم َل جز ٌء من الحيا ِة ذا ِتها،
بر�ضا طيلة �أيام
ونح��ن قد اعتدنَاه و َقب ْلنَاه ً
المدر�س��ة المزدحم��ة بكثي��ر م��ن الواجب��ات
ي�شدنا وقتها �إلى
واالمتحانات ،على ما كان ُّ
تنفي�س��ا ع��ن ج�� ِّد ال ِّدرا�س��ة
ال َّلع��ب وال َّراح�� ِة
ً
و ِثق َِ��ل واجبا ِته��ا فكيفَ ي�صع ُ��ب علينا العم ُل
ال�صيفية ونحـ��نُ حـ ٌّـل فيـها
اآلآن في �إجازتنا َّ
م��ن كل م�س���ؤولي ٍة وب�إمكا ِننَا الم�س��اعد ُة في
� ِّأي ٍ
وقت؟
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عر�ض الفقرة ()4
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

مقدمة:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

األأداء الكتابي

تخطيط كتابة المو�ضوع
�أو ًاًل

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

�أُنف ُذ التدريبات الالحقة؛ لكتابة ٍ
اجتماعي في ق�ضية ما� ،أختارها
مقال
ٍّ
من ق�ضايا العمل في مجتمعنا.

� .١أتخي ُل �أنني ممن يكتب في ال�صحف ف�أقتر ُح اآلآتي:

أرغب فيها الم�شاركة:
 َّال�صحيف َة التي � ُ
 عنوان الزَّاوي ِة الثابت الذي �س�أن�ش ُر فيه مقاالتي...................... :ِ
المقال الذي �س�أكتبه................................................... :
 عنوان........................................

� .٢أُعِ دُّ �أفكاري ومعلوماتِي على الورق ،دون االهتما ِم ِب َت َ�س ْل ُ�سلِها وت�صحيح األأخطا ِء قبل البدء بكتابة المقال ال بد
ِ
من:
فيها.
 اختيار المو�ضوع المنا�سب. جمع المعلومات من م�صادر .................................................................................................................................متنوعة.
 - .................................................................................................................................تحديد الهدف من المقال
.................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................في ذهن كاتبه.
- ..................................................................................................................................تحديد قارئ بعينه في ذهن
 .................................................................................................................................كاتب المقال؛ ليخاطبه في
 .................................................................................................................................كتاباته.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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� .٣أجمع األأفكار والمعلومات المتماثلة في ك ِّل م�ستطيل:

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

� .٤أختار خطة عامةمما ي�أتي ،ثم �أكمل المخطط الالحق:

 1مقدمة

النقاط اإلإيجابية

النقاط ال�سلبية

ملخ�ص

 2مقدمة

�أكثر النقاط �أهمية

�أقل النقاط �أهمية

خال�صة

فكرة ()3

خاتمة

 3مقدمة
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فكرة ()1

فكرة ()2

المقدمـ ــة
الفقرة االفتتاحية تحتوي على:
�أعل ُم �أنّ

الفقرة األأولى تحتوي على:

الفقرة الثانية تحتوي على:

الفقرة الثالثة تحتوي على:

الخاتمة
الفقرة الختامية تحتوي على:

179

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

العرو�ض والمناق�شة

المقال يت�ألف من خم�س فقرات
على األأقل و يدور حول مو�ضوع
واح ــد ويطــرح فكــرة محوريــة
عامة ،تدعمها �أفكار رئي�سة.

٤

كتابة الم�سودة
نيًا
ثا

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

فــي كـتــابــة الـ ـم ــ�س ـ َّودة� ،أه ـت ــم
فقط با�ستيفاء جميع األأفكــار
والجزئيات ( التفا�صيل ) مع
األأمثلة وال�شواهد ،ثم �أحــاول
تطبيق مقترحاتي التي دونتها
في المخطط و�أح ــدد �أ�ساليــب
العر�ض والت�شويق لإلإثارة ،ثم
�أربـ ــط بي ــن الفق ــرات والجمــل
ب�أدوات الربط المنا�سبة.
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أكتب م�س َّودة في كتابة المقال المختار ،مع اال�ستفادة من مهارات
ُ � .١
المقال الفنية والتعليمات الواردة في الهام�ش.

� .٢أُقو ُم ومن بجواري بتبادل األأ�سئلة واإلإجابة عنها بعد قراءة ما كتبه ٌّ
كل منا.
األأ�سئلة
هل توافرت عنا�صر بناء المقال (مقدمة ،عر�ض،
خاتمة) مع العنوان؟
هل جاءت معلومات المقال �صحيحة؟

هل هناك ت�سل�سل بين فقرات المقال؟
هل المقدمة مثيرة لالنتباه ومم ّهدة للمو�ضوع؟
ه��ل اعتمد ال��م��ق��ال على �إي����راد �أدل���ة و�أم��ث��ل��ة في
عر�ض األأفكار؟
هل الخاتمة لخ�صت فكرة المقال؟
هل هناك �أخطاء في اإلإمالء �أو النَّحو �أوعالمات
الترقيم؟ �أ�صحح األأخطاء �إن وجدت.

األأ�سئلة

ك ـ ـتــابــة المق ـ ــال تعتم ــد عـ ـلــى
مهارات كتابة الفقرة� .أي تــبد�أ
الـ ـ ـف ـقــرة بـ ـفـراغ في �أول �سطــر
منه بمقدار كلمة؛ للداللة على
االنتقـال مــن ف ـكــرة �إلى �أخــرى
وتنتهي بنقطة.
تـ ـ ـع ـ ّبـ ــر كــل ف ـقــرة عـ ــن ف ـكـ ـ ــر ٍة
�أ�سا�سيـ ــة تك ـ ــون غال ًبا ف ــي �أول
الفقرة و�أحيانًا في �آخرها �أو في
و�سطها.
ثم تدعمها �أفكار تف�صيلية لها.
ويتم ذلك فـي ت�سل�ســل منطـقي
مـ ـ ـ ـتــرابــط بيــن الجم ــل وبـ ـيــن
الفقرات في المقال.
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٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

هل كان العنوان مالئ ًما للمو�ضوع؟

نعم

�إلى
ح ٍّد ما

ال

األأداء الكتابي

المراجعة والتنقيح
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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�إ�ستراتيجية مهارة التحدث
(�إبداء وجهة النظر)
التهيئة:
٤

�أقر�أ الن�ص اآلآتي ،ثم �أجيب �شفه ًّيا عن األأ�سئلة اآلآتية:

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

جري الحديث اآلآتي مع �أحد الم�س�ؤولين حولَ ان�ضما ِم المملك ِة العربي ِة
�أُ َ
ال�سعودية �إلى منظم ِة ال ِّتجار ِة العالمية.
�س :ما الذي تعنيه منظم ُة التجارة العالمية؟
ج :هي المنظم ُة العالمي ُة الوحيدة التي ُتعنى بقوانين التجارة بين الدول،
راقب �سيا�سات التجارة الوطنية ،وتق ِّد ُم الم�ساعد َة الفنية وال َّتدريب
كما ُت ُ
للدول النامية.
مقرها؟
�س :متى ت�أ�س�ست؟ و�أين ُّ
ومقرها (جنيف).
ج :ت�أ�س�ست عام 1416هـ (1995م)ُّ ،
ِ
ان�ضمت المملك ُة العربية ال�سعودية لمنظمة التجارة العالمية؟
�س :متى
ج :ان�ضمت المملكة العربية ال�سعودية �إلى المنظمة العالمية بعد توقيعها
لوثيقة االن�ضمام للمنظمة العالمية ،يوم الجمعة التا�سع من �شوال 1426هـ
ر�سميا في المنظمة.
أ�سفر عن َق ُبو ِلها ً
(2005م) في (جنيف) ،و� َ
ع�ضوا ًّ
ال�سعودي من
المواطن
الفوائد الملمو�س ُة التي �سوف يجنيها
�س :ما
ُّ
ُ
ُ
االن�ضمام للمنظمة؟
ج :يوجد عدة فوائد �أهمها :حرية اختيار ال�سلع والخدمات المتوافرة في
والتقليد
�سينح�سر ال ِغ ُّ�ش ال ِّتجاري
�سعرا ،كما
ُ
ال�سوق األأكثر جود ًة ،واألأقلِّ ً
ُ
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ٍ
َ
و�ضوابط
و�شروط
قواعد
والتالعب باألأ�سعار ،حيث
ال�س ُلع �إلى َ
ُ
ُ
�ستخ�ضع ِّ
ال�صحية ،ودخول جميع
قا�سي ٍة ،مثل :اعتمادها للموا�صفات العالمية ،وال َّتدابي ِر ِّ
المنتجات ال�سعودية �إلى �أ�سواق دول المنظَّمة.
�س :هل لفتح قطاع الخدمات فوائد على االقت�صاد الوطني وال�سعودة؟
ج� :إن فتح األأن�شطة الخدمية لال�ستثمار األأجنبي في بالدنا �سيثري االقت�صاد
الوطني ،وي�ضاعف القيمة الم�ضافة المحلية ،ويزيد من ن�سبة م�ساهمة القطاع
المحلي اإلإجمالي ،ويعزز قدرته
الخا�ص من ال�شركات والبنوك في اإلإنتاج
ِّ
فر�ص العمل للمواطنين.
على النمو و ُيو ِّفر َ

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

					

مجلة الطائف العدد الثالث محرم 1427هـ( بت�صرف ).

ماذا ن�سمي هذا الحديث؟
ما اآلآداب التي ينبغي �أن يتحلى بها طرفا الحوار في الحديث ال�سابق؟
ما الذي يمكن �إ�ضافته �إلى الحديث ال�سابق؟
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و ًاًل
�أ

� .١أُ���ش��اه�� ُد ال��ب��رن��ام�� َج ال���ذي َي�� ْع�� ِر� ُ��ض�� ُه ُم��ع�� ِل��م ِ��ي ،ث��م ُ�أك��م�� ُل ال��ج��دول مع
مجموعتي.

ا�سم البرنامج.........................................................................................:

٤

مو�ضوع البرنامج....................................................................................:

من اآلآراء
المطروحة

االلتزام
بال�صدق
والمو�ضوعية

حجج
و�أدلة قوية

حجج و �أدلة
�ضعيفة

َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

مقدم البرنامج........................................................................................:

�ألفاظ ت�أثيرية
ومقنعة

 .٢بعد مناق�شة و �إكمال الجدول ال�سابق� ،أُب��دي ر�أي��ي �-شفه ًّيا -في المو�ضوع �أو
الحدث المعرو�ض.
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� .٣أُد ِّون مع مجموعتي الملحوظات على األأداء وفق البطاقة.

اال�سم
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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نيًا
ثا

 �إبداء الر�أي هو :التعبيرع ـ ـ ــن ال ــر�أي فــي �أمــر مــن
�أمور الحياة بجر�أة و�صدق
وو�ض ـ ــوح ،مــع دعـ ــم الــر�أي
باألأدلة النقلية.
 (القر�آن ،وال�سنة ،و�أقوالالـ ـع ـل ـم ـ ـ ـ ـ ــاء ،وال ـ ـحـ ـكــم)...
والعقلية والمنطقية.
من خ�صائ�ص الر�أي:
 ال يـ ـت ـفــق ع ـ ـ ـلــى الـ ــر�أيجميع النا�س.
 ال ـ ـ ـ ــر�أي مق ــولــة عـامـ ــةلم تثبت �صح ـتــها ب�صــورة
فعلية.
 ُيـ ـ ْبـ َنــى ال ــر�أي ع ـل ــى مـ ــايعتقده الفرد.

قوة
االلتزام
الجر�أة �صحة
بال�صدق الت�أثير في
َوالطالقة الر�أي
والمو�ضوعية اآلآخرين

دعم الر�أي
باألأدلة
وال�شواهد
واألأمثلة

قوة
الحجج
واألأدلة

� .١أ �أُح ِّلل مع مجموعتي حد ًثا من األأح��داث المعطاة ،ثم ُنبدي
وجهة نظرنا فيه:

الحدث األأول

الحدث الثاني

الحدث الثالث ٭

� �� -1ش ��ارك ()300
�شاب في حملتين لنظافة
�شاطئ الدمام والخبر،
مالب�س
حيث ارت ��دوا
َ
خ��ا� َّ��ص � ًة ت�ح�م��لُ ��ش�ع� َ�ار
برنامج األأم �ي � ِر محم ِد
ابن ٍ
فهد لت� ِ
ال�ش ِ
باب
أهيل َّ
يهدف
الذي ُ
ال�س ِّ
عوديَّ ،
ُّ
ِ
�إل��ى ن�ش ِر ثقافة ِ
العمل
بين
طوعي
االجتماعي َ
ِّ
ال َّت ِّ
ِ
ال�شباب.

 -2بــــالــتـنـ�ســيـــق بـين
اللجنة الوطنية لمكافحة
الـــــمــخــــدرات ووزارة
توظيف �أكثر
الـ�صـحـة َت َّم
ُ
مــــن( )70مـتـعـاف ًـيـــا من
اإلإدم ��ان في م�ست�شفيات
األأمل وغيرها من الجهات
الحكومية ،ب ِ
ـــهدف الــحـ ِّد
ـــن ظــــاهـر ِة الـعــود ِة �إلى
م ْ
الجريمة وت� ِ
أهيل الم ْف َر ِج
ع�ضوا ناف ًعا
عنه ،و�إعادته ً
في المجتمع.

َّ � -3أ�س َ�س المهند�س عمر الجندي
 �أح� ��د ال�م�ق��اول�ي��ن ال�سعوديينالنا�شئين -مزارع بادية ،وهي �أول
م��زرع��ة ع�م��ودي��ة داخ�ل�ي��ة ف��ي دول
مجل�س التعاون الخليجي .وا�ستخدم
فيها �أحدث تقنيات الزراعة المائية
لزراعة الخ�ضر واألأع�شاب المغذية
ب��دون �أ�شعة ال�شم�س �أو التربة �أو
المبيدات الح�شرية .لقد ا�ستثمر
ال�م�ه�ن��د���س ع�م��ر عمله ف��ي خدمة
وطنه ،حيث �إن هذه التقنية الزراعية
ت�ستهلك كميات �أق ��ل م��ن المياه
بن�سبة  ،%90م�م��ا يجعل �إن �ت��اج
األأغذية �أكثر كفاءة وا�ستدامة مع
تر�شيد في ا�ستهالك الطاقة والمياه.

تو�صلنا �إليه ،ثم �أ�سج ُل ملحوظاتي حوله وفق الجدول اآلآتي:
أكتب الر�أي الذي َّ
ب � ُ
الر�أي ( وجهة
النظر المتو�صل
�إليها )

�صحة
الر�أي

�أعل ُم �أنّ

قوة
التدعيم
قوة
االلتزام
بال�صدق الت�أثير في باألأدلة الحجج
والمو�ضوعية اآلآخرين وال�شواهد واألأدلة في مجال التعليق �أو �إبداء الر�أي

�أعرف �أكثر عن برنامج٭:

�أطلع على تجربة
المهند�س عمر
الجندي
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َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

 .٢في حياتنا اليومية كثير من المواقف التي ُ
تتعلق ب ُم�شكالتِ العملِ  ،وتترك �أث ًرا
في نفو�سنا� ،أ�صف م�شهدًا منها :في حدود خم�سين كلمة.

البد من:
 �إظهار ح�سنات وعيوب الفكرة. االعتماد على الحججوالحقائق الوا�ضحة.
بيــان ف�س ــاد الف ــكرة الم�ضادةوخطئها �أو �صحتها.
 -عدم التع�صب �أو التحامل.

٤

التخ�ص�صاتُ المهن َّي ُة والتقني ُة
للقراءة واال�ستمتاع
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

قني والمه ِن ِّي تبر ُز في قدر ِت ِه َعلى ت� ِ
ِ
أهيل ال ُقوى
� َّإن �أهمي َة التعلي ِم
والتدريب ال ّت ِّ
ِ
المدرب ِة ِل ِ
دخول ِ
م�ستويات ِ
�سوق ِ
العمل المه ِن ِّي والماهرِ.
من
العمل ِ�ض َ
الب�شر َّي ِة َّ
ِ
قامت نه�ض ُة عد ٍد ِم َن ِ
التخ�ص�صات
الدول المتق ِّدم ِة على �أيدي ذَوي
لقد ْ
ْ
وت�شهد تجا ِر ُب عد ٍد ِم َن ِ
الدول ِ
مثلِ :
ال�صين والهن ِد و�ألمانيا
والمهني ِة،
قني ِة
ُ
َّ
ال ِّت َّ
ِ
ِ
والتدريب ،ودو ِر خريجي ِه في
النوع ِم َن التعلي ِم
والبرازيل ورو�سيا بقيم ِة هذا ِ
م�صاف ِ
القف ِز بدو ِلهم �إلى ِّ
والمناف�س ِة.
المنتج ِة ُ
الدول ُ
ِ
والتدريب التق ِن ِّي
و ُتولي المملك ُة العربي ُة ال�سعودي ُة �أهمي ًة بالغ ًة بالتعلي ِم
ن�ص ْت على موا�صل ِة
والمه ِن ِّي ،وت� ُ
ؤكد ر�ؤي ُة المملك ِة  2030هذا االهتما ِم ،فقد َّ
ِ
ِ
ِ
الاّلزم ِة
بالمعارف
والتدريب ،وتزوي ِد األأبنا ِء
اال�ستثما ِر في التعلي ِم
والمهارات ّ
ِ
ِ
ِ
التدريب المه ِن ِّي لدف ِع عجل ِة
ن�ص ْت على التو�س ِع في
لوظائف
الم�ستقبل ،كما َّ
التنمي ِة االقت�صادي ِة ،باإلإ�ضاف ِة �إلى التركي ِز على االبتكا ِر في ال ِّت ِ
قنيات المتطور ِة
ِ
وفي ِرياد ِة األ ِ
�سهم في دف ِع عجل ِة
أعمال ،وكان من �أبر ِز
االلتزامات فيه  ٌ
تعليم ُي ُ
خرجات التعلي ِم َم َع ُم ِ
ِ
االقت�صا ِد ِم ْن ِ
تطلبات ِ
�سوق ِ
خالل مواءم ِة ُم
العمل.
ِ
يتطلع ِل�س ِد احتياجا ِت ِه من
� َّإن �سوقَ
العمل في المملك ِة العربي ِة ال�سعود َّي ِة ُ
ال ّت َخ ِ
المهني ِة والتقني ِة ،خا�ص ًة مع ازديا ِد ِ
الحكومي
القطاع
الطلب عليها ِمن ِ
�ص�صات َّ
ِّ
ِ
ِ
ومتطلبات ِ
�سوق ِ
ِ
العمل؛ ُتو ِّف ُر عد ٌد من
لتطلعات الدول ِة
والخا�ص .وا�ستجاب ًة
ِ
ِ
ِ
الجهات:
التخ�ص�صات ،وفي ُمقدم ِة هذه
التعليمي ِة والتدريبي ِة هذ ِه
الجهات
َّ
ِ
التقني والمه ِن ِّي
للتدريب
الجامعات الحكومي ُة واألأهلي ُة ،والم�ؤ�س�س ُة العام ُة
ُ
ِّ
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ٍ
وكليات� ،إذ ُت ِّ
ومعاهد الت�شيي ِد
ال�صناعي ِة
المعاهد
مكن
معاهد
يتبعها من َ
ُ
ُ
َو َم��ا ُ
ّ
الثالث
والعمار ِة الثانوي ِة  -التابع ِة للم�ؤ�س�س ِة
ال�صف َ
الطالب الذين �أنهوا ََّ
ِ
َ
الح�صول على درج ِة الدبلو ِم،
انوي ِم َن
المتو�سط،
َّ
وال�صف األأولَ �أو الثا َني ال َّث َّ
ويح�صلُ
تاح للخريجين موا�صل َة
ُ
الطالب في هذ ِه المعاه ِد على مكاف�أ ٍة �شهر ّي ٍة ،و ُي ُ
ِ
ِ
الجامعي ِة.
والبرامج
التقني ِة
والتدريب في
التعلي ِم
ِ
َّ
الكليات َّ
ِ
ِ
ِ
الكليات التقني ُة ِ
المناطق ،وتتوج ُه في
مختلف
والبنات في
للبنين
وتنت�شر
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
التخ�ص�صات المهني ِة
وخريجات الثانوي ِة العام ِة؛ لت�أهي ِلهم في
برامجها لخريجي
والتقني ِة واإلإداري�� ِة ،وقد � ِ
ِ
التقني والمه ِن ِّي
للتدريب
أطلقت الم�ؤ�س�س ُة العام ُة
ِّ
الغذائي ِ
تم�شيا َم َع األ ِ
أهداف
تخ�ص�ص الت�صني ِع
�ضمن تخ�ص�صا ِتها:
َ
َ
للبنات؛ وذلك ً
ِّ
ِ
ِ
ال�صادرات
تخفيف االعتما ِد على
اإلإ�ستراتيجي ِة لالقت�صا ِد الوط ِن ِّي الدا ِعي �إلى
ِ
حيث
قدرات ال ُقوى العامل ِة ال�سعودي ِة في
النفطي ِة ،وتطوي ِر
القطاع ال�صنا ِع ِّيُ ،
ِ
التخ�ص�ص على التحك ِم اآل ِّآلي في ِ
ِ
مجال الت�صني ِع الغذا ِئ ِّي
الفتيات في هذا
رب
ُ
تت َّد ُ
ِ
وت�شغيل و�صيان ِة ٍ
ِ
الغذائي باإلإ�ضافة �إلى ِ
الموا�صفات
تطبيق
معدات و�أجهز ِة الت�صني ِع
ِّ
الجهات ِ
ِ
والتدريب في ِ
ِ
الغذائي ومراقبة
مجال الت�صني ِع
ذات العالق ِة
القيا�سي ِة في
َّ
ِّ
إنتاج� ،إ�ضاف ًة �إلى ِ
ِ
�ضبط جود ِة و�سالم ِة األأغذي ِة ،واإل ِ
إ�شراف على
خطوط اإل ِ
ِ
الكليات التقني ُة ِ
ِ
التخ�ص�صات
للبنات عد ًدا من
تقدم
ُ
تخزين الموا ِد الغذائي ِة .كما ُ
ِ
ِ
البرمجيات وتقني ُة اإلإدار ِة المكتبي ِة وتقني ُة
ال�شبكات وتقني ُة
منها� :إدار ُة ُنظ ِم
ِ
ِ
ِ
ور�سومات ِ
والتجميل والمحا�سب ِة والدع ِم الفني وتقني ِة الت�صمي ِم.
الويب
الو�سائط
معهد اإلإدار ِة العام ِة الم� ِ
ؤ�س�سات التعليمي َة والتدريبي َة التي ت�ستقبلُ
وي�ساند ُ
ُ
البرامج اإلإعدادي ِة لهذ ِه الفئ ِة
المعهد عد ًدا من
يقدم
ِ
ُ
خريجي الثانوي ِة العام ِة� ،إذ ُ
منها :اإلإدار ُة ال�صحي ُة واإلإدار ُة المكتبي ُة و�إدار ُة األ ِ
وتقدم
أعمال
ُ
والحا�سب اآل ِّآليُ ،
ٍ
م�ستويات درا�سي ٍة.
الدبلومات في �أربع ِة
هذه
ُ
ِ
الطالب
يتطلب من
� َّإن
تحديد الم�سا ِر َ
َ
بعد االنتها ِء من المرحل ِة المتو�سط ِةُ ،

٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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يعتمد على عواملَ �أخرى ؛
والطالب ِة الت� َ
أكد من ميول ِهما وا�ستعدا ِدهما ،كما ُ
ولذلك ال ب َّد من اال�ستزاد ِة في ِ
أكاديمي ،ومتابع ِة
مجال اإلإر�شا ِد المه ِن ِّي واأل
ِّ
ِ
متطلبات ِ
�سوق ِ
العمل.
ي�ستجد من
ما
ُّ
٤
َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ
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نموذج اختبار ()٤
ـ�صُ ،ث ـ َّم �أُجـيـ ُـب:
�أقــر�أُ الـ َّنـ َّ

�أتـ ــدرب
ِ
المهارات ال ِقرائ َّي َة َوالمعرف ّي َة ،و�أ�سعى
في نموذ ِج االختبا ِر حتى �أُن ِّمي
ِ
�إلى َتوظي ِفها في الحيا ِة اليوم َّي ِة ،وتوجيهها نحو اكت�سابِ
الخبرات
ِ
المدارك؛ م َّما يزي ُد من ُف ِ
ر�ص التَّع ُّل ِم مدى الحياة.
وتو�سي ِع
طالب ُم َع ٌّد للحياة ،و ُمنا ِف ٌ�س عالم ًّيا
�أنا ٌ

�أفــ�ضــل مـهـنـة فـي الـعـالـم

٤

❋

�أجمل مهنة في العالم هي التي تُح ّبها وتُجيدها ،وتذهب �إليها وك�أنَّك تمار�س هواية تع�شقها ،المهنة
التي ت�صنعها بنف�سك (كم�شروع خا�ص) ولم ُيجبرك �أحد على ت�أديتها ل�صالحه ،المهنة التي تق�ضي
حا�صر في �إطار المكان �أو الزمان ،المهنة التي قد تَمنحك
نهارك م�ستمت ًعا بها ،وال ت�شعر خاللها �أنك ُم َ
فوق كل هذا ً
دخاًل منا�س ًبا ب�أقل وقت وجهد ممكنين.
وبالطبع لي�س ً
�شرطا �أن تعمل في وظيفة حكومية �أو �أهلية ،ولكن من الم�ستح�سن �أن تفكّر بالخروج
من االثنين ب�سرعة؛ لممار�سة �شيء تُح ُّبه وتجيد توظيفه ل�صالحك ،حين تكت�شف بنف�سك �أف�ضل مهنة
الخا�صة ،حين تكت�شف بنف�سك المهنة التي تحبها لن
تخ�صك تكت�شفُ معها ع�شقَك وميو َلك ومواه َبك
ُّ
ّ
تخ�شى الفقر ،وفي الوقت َنفْ�سه لن ت�ضط ّر للعمل طوال حياتك.
ولكن كيف تفعل ذلك؟ وكيف تكت�شف مهنتك المف�ضلة؟ كيف تعثر على مهنة تجمع بين الع�شق
والبراعة والدخل المنا�سب؟
�إن لم تكن تعرف ذلك م�سبقًا قد ت�ساعدك األأمور اآلآتية في فعل ذلك:
 لماذا ال تعو ُد ً -مثاًل  -ألأيام طفولتك ،وا�س�أل َنفْ�سك :ماذا كنت تحب؟ وفي � ّأي �شيء كنت تتف ّوق؟
 تذكر معي المواهب التي كان النا�س ُي ِ�شيدون بوجودها لديك� ،أو حتى ي�صفونك بالجنون ب�سببها. �أخبرني عن ال�شيء �أو األأ�شياء التي تفعلها ب�سهولة وت�شعر بعدم حاجتك لتع ّلمها �أو نيل �شهادة بخ�صو�صها.فهد عامر األأحمدي ،نظرية الف�ستق ،دار الح�ضارة للن�شر والتوزيع1438 ،هـ (بت�صرف).
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َق َ
ـ�ضـا َيا الـ َعـ َمـلِ

حب �أن يعمل ويمتلك مهنة يعي�ش منها ،ولكن هل تَعرف ما �أف�ضل مهنة في العالم؟ هل
جميعنا ُي ُّ
مادي؟ �أم التي تحبها وتع�شق القيام
هناك �شروط خا�صة بها؟ هل هي المهنة التي ت ُِد ُّر عليك �أكبر َدخْ ل ّ
ونجاحا تحبه؟
بها؟ �أم التي تحقق من خاللها �شهرة وتميزًا
ً

تحب التح ّدث فيه وي�صمت الجميع لإلإن�صات �إليك حين تفعل ذلك؟
 وماذا عن المجال الذي ُّ وما هو ال�شيء الذي كنت وما زلت تتفوق فيه على �أقرانك ،ويمكن �أن تتطوع لفعله بال مقابل؟ت�سمح ألأحد
ا�ستمر في طرح مثل هذه األأ�سئلة على نف�سك حتى تَعثر في النهاية على نف�سك ،ال
ْ
بخداعك و�إخبارك عن �أف�ضل مهنة في العالم؛ ألأنّها تعریف �شخ�صي يختلف من �إن�سان �إلى �آخر .فكتابة
المقاالت قد ال تكون مجالك الذي تُجيده ولكنها بالن�سبة لي ُت َع ُّد �أف�ضل مهنة في العالم ،فهي هواية
�أع�شقها و�أ�ستمتع بها ،ال �أعتقد �أنني �س�أتوقف يو ًما عنها ،وما يزيدها َج ً
مااًل �أنني �أتعلم من خاللها ،و�أ�ستلم
مقابلها َدخْ ًاًل ُمجز ًيا دون الحاجة لمغادرة منزلي ،بل و�أملك حر ّية منحي �إجازات �سنوية ومكاف�آت دورية
وقتما �أريد.
ال ت�ستغرب ذلك ،فهذا هو حال كل �إن�سان قرر الخروج مبك ًرا من َ�أ ْ�س ِر الوظيفة والراتب ،والعمل
على اال�ستثمار في هوايته الخا�صة ،فعدد من التجار والفنانين والالعبين الم�شهورين ي�ستلمون عوائد
مالية كبيرة مقابل �أعمال يع�شقون القيام بها � ً
أ�صاًل ،ودون الحاجة لتقييد �أنف�سهم بدوام ر�سمي ،كل مهنة
يمار�سونها ُت َع ُّد بالن�سبة �إليهم �أف�ضل وظيفة في العالم؛ كونهم يع�شقونها.
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جيب َعنِ األأ�سئل ِة اآلآتي ِة:
َقر�أتُ الن َّ
َّ�ص ال�سابق ،و�س�أُ ُ
األأ�سئلة
يوجهك �إلى .5 :من وجهة نظرك ،ما مميزات العمل الحر؟
 .1يهدف الكاتب من هذا المقال �أن ّ
�أ .االلتحاق بوظيفة في القطاع الحكومي.
.............................................................................................
ب .االلتحاق بوظيفة في القطاع الخا�ص.
.............................................................................................
ج .العمل في م�شروع خا�ص.
.............................................................................................
دَ .ت ْرك البحث عن عمل.
� .2أف�ضل مهنة في العالم من وجهة نظر الكاتب  .6مــا الفائدة التي ت ـعــود علــيك ح ــين تكت�شف
مهنتك المف�ضلة؟
هي المهنة التي:
.............................................................................................
�أ .ت ُِد ُّر عليك ً
مااًل كثي ًرا.
.............................................................................................
ب .يمكن �أن ُت�ؤَديها ب�أق ِّل ُجهد.
.............................................................................................
ج .تعملها و�أنت في المنزل.
.............................................................................................
د .تُحبها وتُجِ يدها.
 .3ي�شير الكاتب بقوله" :وال ت�شعر خاللها �أنك � .7أيه ـمــا �أف�ضــل ف ــي ر�أي ــك� ،أن تكت�شف بنف�سك
مهنتك ال ــمنــا�سبــة لك؟ �أم حين يــر�شدك �إلـيها
حا�صر في �إطار المكان �أو الزمان" �إلى:
ُم َ
اآلآخرون؟ مع التعليل.
�أ .الوظائف الحكومية واألأهلية.
.............................................................................................
ب .الم�شروعات الخا�صة.
.............................................................................................
ج .األأعمال التطوعية.
.............................................................................................
د .األأعمال اإلإبداعية.
 .4من األأمور التي ت�ساعدك على اكت�شاف مهنتك  .8ما معيار النجاح في العمل من وجهة نظرك؟
المف�ضلة:
.............................................................................................
�أ� .س�ؤال �أهل الخبرة واالخت�صا�ص.
.............................................................................................
ب .التعمق في التخ�ص�ص العلمي الذي تدر�سه.
.............................................................................................
ج� .س�ؤال األأ�صدقاء عن ِ
الم َهن المف�ضلة لديهم.
د .الت�أمل في األأ�شياء التي يمكن �أن تعملها دون
الح�صول على �شهادة بخ�صو�صها.
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