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 : القراءة: 
ا
 أوًل

 ملخص الدرس: 

ي جذب قلوب الناس وعقولهم . كرة القدم تحتل المرتبة األوىل  •
 عالمًيا ف 

 )كأس األمم ، أو قارية مثل  )كأس العالم( عندما يبدأ الحديث عن بطوالت عالمية مثل  •

 يتفرغ الناس للحديث عن كرة القدم .  األوربية (أو )األمم اإلفريقية( أو )أمريكا الالتينية( 

ها صحًيا • ي  منظمة الصحة العالمية عدة نصائح: قدمت  تأثير
تجنًبا للمخاطر الصحية الت 

 تنتج عن التعصب . 

حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجو المشحون بالحماسة واالهتمام واالنفعال والتوتر  •

 الذي يصاحب المباريات يزيد من : 

من الغدد الصماء إىل الدورة الدموية           وبالتاىلي يزداد  هرمونات التوتر إفرازات  
ي الدم وضغط الدم  هرمون األدرنالي   

ي ضبط مستوى السكر ف 
 والذي يؤدي دوًرا مهًما ف 

ايي   ويزيد من            بات القلب وتجلط الشر  السكتة القلبية مما يؤدي إىل           رسعات ض 
ي وكذلك يمكن أن يؤدي التوتر إىل حدوث :  

ي ، أو شلل نصف  خاصة األفراد  عجز عصت 
ي 
ي ف 
 أمراض القلب والسكر . الذين يعانون من تاري    خ وراث 

ي المجتمع تنشر الفوض    اجتماعًيا :  •
 . والعنف ف 

ا :  •
ً
ي متابعة مباريات كرة القدم اقتصادي

ا طويلة ف 
ً
بعض المتعصبي   لفرقهم يقضون أوقات

 حت  عىل حساب أعمالهم وكسب عيشهم . 

   عالج مشكلة التعصب الكروي: 

ي ،  •
 فالرياضة تنشط الجسم والعقل . الدعوة إىل ممارسة الرياضة ،وأبسطها المشر

ي تحقق المتعة والصحة .  •
سخ الروح الرياضية الت   ممارسة الرياضة دون تعصب حت  تت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيا نشجع بأخالق كريمة
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 ضف ،دفع جذب المراتب المرتبة تستوىل  تحتل

لة المرتبة  ينشغل يتفرغ  األول  األوىل  المت  
 تقرًبا تجنًبا  مخاطر  خطر  شد جذب
 التسامح التعصب األجواء،الجواء الجو  ينشغل يتفرغ 
ا تجنًبا 

ً
 نفت أثبتت االنفعاالت  االنفعال  ابتعاد

 الخاىلي  المشحون  إفرازات  إفراز مهالك مخاطر 
 الفتور  الحماس مستويات مستوى التشدد  التعصب
 الهدوء االنفعال  معدالت  معدل  أكدت  أثبتت

 السكون التوتر األرواح الروح  المملوء  المشحون 
 يفارق  يصاحب   شدة االندفاع الحماس
 انفالت  ضبط    االضطراب  االنفعال 
 قدرة  عجز   االضطراب  التوتر

 يسلمون يعانون   يالزم  يصاحب
 النظام  الفوض     إخراجات  إفرازات 
 اللي    العنف   سيطرة ضبط  
 توقف  ممارسة    معدل  مستوى

 أصعبها أبسطها    ضعف  عجز
سخ   تعطل أعضاء  شلل عزع  تير  تت  
 النفور  المتعة    يقاسون يعانون

 المرض الصحة    االضطراب  الفوض  
     القسوة  العنف
     يمضون  يقضون
     مشاهدة متابعة 

     مزاولة ممارسة 
     أسهلها أبسطها  
ورية ملحة      مستمرة،ض 
سخ      تثبت  تير

     العافية الصحة  
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 كرة القدم لها مكانة عالمية . وضحها مع الدليل  
ي جذب قلوب وعقول الناس .   

 
 كرة القدم تحتل المرتبة األوىل عالمًيا ف

والدليل :أنه عندما يبدأ الحديث عن بطوالت عالمية أو قارية يتفرغ الناس للحديث عن   
 كرة القدم وكل يشجع الفريق الذي يحبه 

 __________________________________________________________ 

ي رياضة كرة القدم. 
 
ي تنظم ف

 اذكر أهم البطوالت التر
 عالمية : كأس العالم 

 كأس األمم األوربية ، كأس األمم اإلفريقية ، وكأس األمم الالتينية . قارية :  
 __________________________________________________________ 

 ؟ بم أوصت منظمة الصحة العالمية 
ي تنتج عن التعصب الكروي .  

 أوصت بعدة نصائح تجنًبا للمخاطر الصحية التر
 ؟ما الذي أثبتته الدراسات الطبية

أن الجو المشحون بالحماس واالهتمام واالنفعال والتوتر الذي يصاحب المباريات يزيد   
 من إفرازات هرمون التوتر من الغدد الصماء إىل الدورة الدموية  . 

 __________________________________________________________ 

 ؟ لماذا يعد التعصب الكروي خطًرا عىل الفرد  
 ىل : ألنه قد يؤدي إ

 .   زيادة إفرازات هرمونات التوتر من الغدد الصماء إىل الدورة الدموية (1
 زيادة إفراز هرمون األدرنالير  .  (2
ايير  مما قد يؤدي إىل السكتة القلبية .  (3 بات القلب وتجلط الشر  رسعة ض 
ي خاصة عند مرض  القلب والسكر.  (4

ي أو شلل نصف   حدوث عجز عصت 
 __________________________________________________________ 

 ؟ما أثر التوتر عىل من يعانون من أمراض القلب والسكر  
ي .  

ي أو شلل نصف   حدوث عجز عصت 
 __________________________________________________________ 

ي يؤديها هرمون األدرنالير  
 ؟ما الوظيفة التر

ي الدم ومعدل ضغط الدم 
 
 .  ضبط مستوى السكر ف

 __________________________________________________________ 

 

 سؤال وجواب
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ر زيادة هرمون األدرنالير     ؟ما ض 
ايير  ، مما قد يؤدي إىل السكتة القلبية   بات القلب وتجلط الشر    تؤدي زيادته إىل رسعة ض 

 ______________________________________ ____________________ 

ي 
ي أو الشلل النصف   عرضة للعجز العصت 

 ؟ من األفراد األكير
ي أمراض القلب والسكر  

 
ا وراثًيا ف

ً
 .  الذين يعانون تاريخ

 _________________________________________________________ 

ا.  
ً
 ما مخاطر التعصب الكروي اجتماعًيا واقتصادي

ي المجتمع .  اجتماعًيا : نشر الفوض   
 
 والعنف ف

ي متابعة المباريات عىل  
 
ا طويلة ف

ً
ا : كثير من المتعصبير  لفرقهم يقضون أوقات

ً
اقتصادي

 حساب أعمالهم
 __________________________________________________________ 

 ؟ كيف يتم عالج التعصب الكروي
 الرياضية  . بممارسة الرياضة دون تعصب ، مع التحىلي بالروح 

 __________________________________________________________ 

ا هلل   ؟ما المقصود بالصدقة
ً
 .  ما يعىط للفقراء تقرب

 __________________________________________________________ 

 ما أهمية ممارسة الرياضة ؟ 
 تنشيط العقل والجسم .  

 __________________________________________________________ 
 ؟ لماذا يجب علينا عدم التعصب عند مشاهدة المباريات

ي تحقق المتعة والصحة  
سخ الروح الرياضية العالمية التر  .  حتر تير

 __________________________________________________________ 

 ؟ كيف نبتعد عن التعصب الكروي  
ي دون تعصب  (1

ر
 .  نشجع األداء الراف

 نحسن معاملة مشجعي الفريق المنافس .  (2
 ممارسة الرياضة (3

 _________________________________________________________ 

 ؟ لماذا ال يسىم المشجع رياضًيا 
 .  ألنه ال يمارس رياضة  

 __________________________________________________________ 

 تقبل الهزيمة ودرسة أسبابها  ؟    ما المقصود بالروح الرياضية
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 ملخص الدرس: 

ي مادة الجغرافيا المدرسة كلها تحدثت عن )نور( عندما حصلت  •
 عىل درجة ضعيفة .  ف 

ي لم تصدق  •
ي بكأس التفوق . المديرة الت 

 ،ف  )نور( مجتهدة وفازت العام الماض 

ي مشكلة ما اعتقدت معلمة الجغرافيا أن نور  •
، وأنه يجب مد يد المساعدة لها   تعاث 

 حت  ال يضيع مستقبلها . 

ي االمتحان هو أن  •
ي وأن  قالت المعلمة أن السؤال الوحيد ف  ترسم خريطة الوطن العرث 

ي .   تحدد عليها حدود كل قطر عرث 

ي عجيب أن نور رسمت ال • بشكل دقيق ولكنها لم ترسم  الحدود الخارجية للوطن العرث 

 الحدود الداخلية بي   األقطار العربية . 

 سألت المعلمة )نور( إذا كان هناك ظروف منعتها من استذكار دروس الجغرافيا .  •

ا ، فسألتها المعلمة عن سبب  •
ً
أجابت نور أنه لم تمنعها أي ظروف وأنها ذاكرت جيد

 عدم إجابتها للسؤال بطريقة صحيحة . 

ال تعتقد أن وضع الحدود بي   األقطار العربية قالت نور أن إجابتها صحيحة ألنها  •

 صحيح . 

 وحت  تثبت معرفتها أخذت ورقة ورسمت عليها الحدود بطريقة صحيحة .  •

ي  • ي كالم نور وتخيلت الوطن العرث 
،وتخيلت  وهو بال حدود بي   أقطارهفكرت المعلمة ف 

ي يتنقل بحرية به. أ  ن اإلنسان العرث 

ي وأن تصبح   •  أجزاء الوطن العرث 
وهنا علمت المعلمة أن )نور( تتمت  زوال الحدود بي  

 الدولة العربية أمة واحدة . 

 .  وقالت لها أنها عىل حقنظرت المعلمة لنور  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور والجغرافيا
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
ي  نالت حصلت  

ي  الماض 
 فقدت حصلت  المواض 

ة ضعيفة الحدود  الحد قليلة  ضعيفة  كثت 
 كسولة مجتهدة أقطار  قطر  مجدة  مجتهدة
ي 
ي  ظروف ظرف  السابق الماض 

 القدم  الماض 
 التأخر  التفوق  أمم  أمة  التقدم  التفوق 

ي 
 نقبض  نمد   تتألم ،تقاسي  تعان 
 التخىلي  المساعدة   نقدم نمد

 المألوف ،المعتاد العجيب   العون  المساعدة
 سمحت لك منعتك    يضيع أملها  يضيع مستقبلها 

ي 
 تتشككي    تعتقدين   خصصي  عيت 

 أعجز  أستطيع   الفواصل  الحدود
 تركت تناولت   دولة قطر 

 يستقر  يتنقل    المدهش العجيب
 تبف   تزول    متقن دقيق
 باطل  حق   أوضاع ظروف 
     حرمتك منعتك 

     فهم  استذكار
ت دهشت      تحت 
ت تعتقدين      تحت 

     أخذت تناولت
     تصورت  تخيلت
     يتحرك يتنقل 
     بسهولة بحرية

     عرفت   أدركت 
     تأمل  تتمت  
     تمح  تزول 
     جماعة أمة

     عىل صواب  عىل حق 
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 ما الذي جعل المدرسة كلها تتحدث عن نور ؟
ي مادة الجغرافيا عىل درجة ضعيفة . 

 
 أنها حصلت ف

 __________________________________________________________ 

 لماذا لم تصدق المديرة ما حدث لــ)نور (؟
ي .  

ي العام الماض 
 
 ألن نور تلميذة مجتهدة فازت بكأس التفوق ف

 __________________________________________________________ 

 ماذا كان رد معلمة الجغرافيا عىل المديرة عندما حصلت نور عىل درجة ضعيفة ؟  
ي من مشكلة ما ، لذا يجب أن نمد لها يد المساعدة حتر ال  

قالت : ربما كانت نور تعان 
 يضيع مستقبلها . 

 ____________________________ ______________________________ 

ي االمتحان سؤال وحيد ما هو ؟ 
 
 كان ف

ي .   ي عليها حدود كل قطر عرن 
ي ،وعيت   ارسىمي خريطة الوطن العرن 

 __________________________________________________________ 

ي إجابة نور عن السؤال ؟ 
 
 ما العجيب ف

ي    بشكل دقيق ،ولم ترسم الحدود الداخلية .  أنها رسمت الحدود الخارجية للوطن العرن 
 __________________________________________________________ 

 كيف أثبتت نور أنها متفوقة ؟
 تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بير  الدول العربية بطريقة صحيحة . 

 __________________________________________________________ 

ي كالم نور ؟ماذا تخ
 
 يلت المعلمة بعد أن فكرت ف

ي يتنقل فيه بحرية .   ي بال حدود بير  أقطاره ،وتخيلت اإلنسان العرن   تخيلت الوطن العرن 
 __________________________________________________________ 

 لماذا لم ترسم نور الحدود الداخلية بير  األقطار العربية ؟
ي ،وأن تصبح أمة واحدة . ألنها تتمت  زوال   أقطار الوطن العرن 

 الحدود بير 
 __________________________________________________________ 

 قالت لها :أنِت عىل حق .     ماذا قالت المعلمة لـ)نور( بعدما انتهت من التفكير ؟
 __________________________________________________________ 

 ث لو اتحدت الدول العربية ؟ماذا يحد
ستصبح أمة واحدة ، تزداد التجارة بينها ، وينمو اقتصادها ،وتتحقق نهضتها ولن يهزمها   

 عدو. 

 سؤال وجواب
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 ملخص الدرس: 

ي  •
 نبيه يونس إليها ليدعوهم إىل عبادة هللا وحده .  هلالج لجأرسل هللا  قرية )نينوي( ف 

هم لم يطيعه الناس ،ولما أدركه اليأس من هدايتهم  •  .  خرج من القرية وتركهم لمصت 

اتجه يونس إىل شاىطء القرية ،وركب السفينة ،وبعد يومي   من إبحارها تغت  الجو فجأة   •

 أوشكت عىل الغرق. وهبت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع السفينة وي  هوى بها حت  

 .  البد من تخفيض حمولة السفينة  والتضحية بأحد منهم فقال قائد السفينة أنه  •

هم أنهم سيجرون  • ي قرعة وأخت 
ي البحر  ،وف 

ومن يخرج اسمه ثالث مرات فسوف يلقونه ف 

ي البحر . اسم سيدنا يونس ،كل مرة كان يخرج  
 فألقوه ف 

ي داخل بطن الحوت حًيا ا لكن هللا أمر حوت ضخم أن يبتلع يونس وظل  • ، وأثناء   لنت 

وجوده أخذ يستغفر ربه ويطلب عفوه ألنه ترك قومه ولم يكمل رسالته وأخذ يردد          

 " ي كنت من الظالمي  
 "ال إله إال أنت سبحانك إث 

فتقبل هللا توبة يونس وأمر الحوت أن يصعد إىل سطح البحر ،ويضع يونس عىل األرض  •

ا جائًعا ومريفخرج يونس 
ً
ي وحمايته من الشمس ض  ،فأمر هللا النباتات أن تنمو إلطعام النت 

ي إىل قريته  •  وتعلم أن ودعا أهلها إىل اإليمان باهلل ،عاد النت 
ا
ك أحد عمًل هللا ال يحب أن يت 

 دون أن يكمله . 

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 يعصونه  يطيعونه الوحدان  الواحد بعث  أرسل  
ه، تقدس سبحانه   األمل اليأس مصائر  مصير  تت  

 إضاللهم  هدايتهم  سفائن سفينة  ارتفع، عال  تعاىل
 يبف   يغادر األجواء  الجو  يتبعونه يطيعونه
 رسو إبحار  عواصف عاصفة أصابه أدركه  
 سكنت  هبست قواد ،قادة قائد  القنوط  اليأس 

رعة إرشادهم هدايتهم 
ُ
 يرفع  يهوى قرع ق

هم   بعدت أوشكت   حيتان  حوت عاقبتهم  مصير
 تزيد  تخفض ِضخام ضخم وقع صدر
 ضئيل ضخم أبطن ،بطون  بطن يرحل يغادر

 يلفظ يبتلع  سطوح ،أسطح  سطح إقالع إبحار 
 رحل ظل جياع،جوىع جائع  ثارت هبت
 عقابه عفوه المدحضي    المدحض  ري    ح شديدة  عاصفة

ل  يهوى  يهبط يصعد المسبحي    المسبح يت  

 من قصص القرآن
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 قاع سطح ُسقم سقيم قاربت  أوشكت  
 شبعان جائع  أحيان حير   نقلل نخفض

 الكفر اإليمان   ثقل حمولة 
 بف   أبق   تمت أجريت
 الفارغ المشحون    من هناك من ثم 
 لفظه التقمه   عظيم  ضخم 

 راض،قانع مليم   يطلب العفو يستغفر 
 رحل لبث   صفحه عفوه
 قربناه نبذناه    توصيل إبالغ  

 معاف   سقيم   يعلو يصعد
     التصديق اإليمان
     يتمه يكمله 
     هرب أبق

     السفينة  الفلك
     المملوء  المشحون 
ك  ساهم      اشت 

     المغلوبي    المدحضير  

     ابتلعه  التقمه
     غاضب مليم

     الذاكرين  المسبحير  

     أقام  لبث
     للحساب يخرجون يبعثون
     تركناه  نبذناه 
     الفضاء  العراء

     مريض سقيم
     القرع يقطير  
     أطلنا أعمارهم  متعناهم  
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ليدعو  ،إىل قرية نينوى  وماذا كانت مهمته؟ إىل أي قرية أرسل هللا يونس عليه السالم ؟
 الناس إىل عبادة هللا وحده

 __________________________________________________________ 

 كيف ترصف يونس عليه السالم عندما لم تطعه قريته ؟ولماذا ؟
هم  ، ألنه أدركه اليأس من هدايتهم .  خرج من القرية وترك أهلها لمصير

 __________________________________________________________ 

 .  ترك القرية ولم يكن أمر هللا قد صدر له بذلك خالف يونس أمر ربه .وضح              
 __________________________________________________________  

 .  وركب السفينة الشاىطءاتجه إىل  ماذا فعل يونس عليه السالم بعد أن خرج من قريته ؟
 __________________________________________________________ 

عاصفة شديدة جعلت تغير الجو فجأة ،وهبت ماذا حدث للسفينة بعد إبحارها بيومير  ؟
 .  الموج يرفع السفينة ويــهوى بها حتر أوشكت عىل الغرق 

 __________________________________________________________ 

ي تخلص بها قائد السفينة من الحمولة الزائدة ؟
 ما الطريقة التر

ح إجراء قرعة للتضحية بأحد الركاب لخفض حمولة السفينة ،فمن يخرج  اسمه ثالث اقير
ي كل مرة يخرج اسم )يونس(عليه السالم 

 
ي البحر ،وأجريت القرعة وف

 
 مرات فسوف يلفر ف

 __________________________________________________________ 

ي الماء ؟
 
ي يونس ف

 دون أذى   أصدر هللا أمره لحوت ضخم أن يبتلعهماذا حدث بعد أن ألفر
 _______________________________ ___________________________ 

 كيف تعامل يونس مع االبتالء حير  ابتلعه الحوت؟
" ي كنت من الظالمير 

 كان يستغفر ربه ويطلب عفوه قائال "ال إله إال أنت سبحانك إن 
 __________________________________________________________ 

  الحوت أن يضعه عىل الشاىطء أمر هللاما الدليل عىل تقبل هللا توبة سيدنا يونس ؟ 
 __________________________________________________________ 

ا صف حال يونس عليه السالم بعدما خرج من بحر الحوت؟  
ً
 كان جائًعا مريض

 __________________________________________________________ 

 بم أمر هللا النباتات بعد أن خرج يونس من بطن الحوت ؟ ولماذا ؟
 أمر هللا النباتات أن تنمو إلطعام سيدنا يونس وحمايته من الشمس. 

 __________________________________________________________ 

 عاد إىل قريته ودعا أهلها إىل اإليمان . عد نجاته ؟    ماذا فعل يونس ب
 _____________________________________ _ ____________________ 

 دون أن يكمله . ما الدرس الذي تعلمه سيدنا يونس ؟
ا
ك أحد عمًل  أن هللا ال يحب أن يير

 سؤال وجواب
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 ملخص الدرس: 

 رواد التنوير . الشيخ رفاعة الطهطاوي رائد من   •

•  . جمة والنشر ي الت 
تها نحو التقدم ف   عىل يديه بدأت مرص مست 

ي طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مرص.  ميالده:  •
 ولد ف 

   تعليمه :  •

ي سن )  
. 16التحق بالجامع األزهر  ف   س(ودرس اللغة العربية والدين اإلسالمي

( عىل رأس بعثة من أربعي   شاًبا  م  ن المتفوقي   إىل بعد التخرج أرسله )محمد عىلي

 فرنسا ليكون إماًما لهم. 

اغتنم الشيخ رفاعة الفرصة ،ودرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته عىل  

 ترجمة مبادىء العلوم إىل اللغة العربية . 

ي كتاب "تخليص  أهم كتبه:   •
ي قص  فيها خمس سنوات ف 

كتب رفاعة عن هذه الرحلة الت 

ي تلخيص باريز" 
 اإلبريز ف 

ي العمل. ،الكتاب يصف شوارع باريس، ونظام أرصفتها،وتنسيق أشجارها  •
 واجتهاد الناس ف 

جمة  • ي الير
 
جمة فكان :  : دوره ف  عاد الشيخ رفاعة إىل مرص ،وعمل مدرًسا للت 

جم مرصي قام   ي مجال الهندسة والعلوم العسكرية . أول مت 
جمة الكثت  من الكتب ف 

 بت 

 وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة .  

جمة المعروفة حالًيا )كلية األلسن(   استحق أن يكون مديًرا لمدرسة الت 

ي الصحافة:    •
 
 دوره ف

ف عىل تحرير )المجلة العسكرية( باللغتي   العربية والفرنسية .    أرسر

ي مرص أسماها )الوقائع المرصية(  أسس أول صحيفة 
 عربية تصدر ف 

ي مجال اآلثار:  •
 
 دوره ف

ا لآلثار المرصية .   
ً
ي أنشأ متحف  أول عرث 

ي مرص. خطط لجمعها صيانتها 
 حيث تحول فناء مدرسة األلسن إىل نواة ألول متحف ف 

 

 

 

 

 

 رحالت تاريخية
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 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 تابع رائد  رواد  رائد  قائد  رائد 

حو  نحو  التوعية  التنوير 
ُ
 التضليل  التنوير  أنحاء،ن

جمة  جهة نحو  اجم الير ي  التحق الت 
 تخرج ف 

 التحاقه تخرجه  رؤوس رأس وصل بلغ 
 ضيع  اغتنم األئمة اإلمام انضم إىل  التحق

ي المقدمة عىل رأس 
 سطحية  متعمقة مبادىء  مبدأ ف 

 ضف  لفت المالحظات  المالحظة انتهز اغتنم
 تكاسل جد األلسن  اللسان قديمة  متعمقة

 رحل عاد صحف،صحائف  صحيفة أسس مبادىء
 هدم أسس الوقائع الوقعة استمرت  استغرقت
 إهمالها صيانتها  متاحف متحف كشف وتنقية تخليص
   أفنية فناء الذهب اإلبريز 

   نوى ،نويات نواة اختصار ،إيجاز  تلخيص
     باريس  باريز 

     التعليقات  المالحظات 
     تنظيم تنسيق

     اجتهاد  جد
     ألف  وضع 
     استحقاق  جدارة

     اللغات  األلسن 
ف      توىل أرسر
     كتابة تحرير 
     أنشأ أسس

     جريدة صحيفة
     األحداث  الوقائع 
     رتب  خطط 
     حمايتها صيانتها 

     جوهر ،أساس  نواة
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ا من رواد التنوير. 
ً
 علل .يعد رفاعة الطهطاوي رائد

جمة والنشر  ي مجال الير
 
تها نحو التقدم عىل يديه ف  ألن مرص بدأت مسير

 __________________________________________________________ 

 متر ولد رفاعة الطهطاوي؟ وأين؟ 
ي طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد 1801ولد عام 

 
 مرص.  م ،ف

 __________________________________________________________ 

 عاًما .  16التحق به وعمره           متر التحق الشيخ رفاعة بالجامع األزهر؟
 __________________________________________________________ 

ي الجامع األزهر. أين تلفر رفاعة تعليم اللغة العربية ؟             
 
 ف

 __________________________________________________________ 

 لماذا أرسل رفاعة الطهطاوي إىل فرنسا ؟
ي الصالة . 

 
 ليكون إماًما لطالب البعثة ف

 __________________________________________________________ 

 محمد عىل من الذي أرسله للبعثة ؟      
 __________________________________________________________ 

 درس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة . كيف اغتنم الطهطاوي هذه الفرصة؟        
 __________________________________________________________ 

ي عادت عىل الشيخ رفاعة الطهطاوي من دراسة الفرنسية ؟
 ما الفائدة التر

 ساعدته عىل ترجمة مبادىء العلوم إىل اللغة العربية. 
 __________________________________________________________ 

ي قضاها ال
ي فرنسا ؟ ما المدة التر

 
 خمس سنوات. شيخ رفاعة الطهطاوي ف

 __________________________________________________________ 

 ما اسم الكتاب الذي ألفع رفاعة الطهطاوي ؟
ي تلخيص باريز"  

 
 "تخليص اإلبريز ف

 __________________________________________________________ 

ي فرنسا ؟ ما الذي لفت انتباه رفاعة
 
 وهو ف

لفت انتباهه شوارع باريس ونظام أرصفتها ،وتنسيق أشجارها وأزهارها ،وجد الناس 
ي العمل. 

 
 واجتهادهم ف

 __________________________________________________________ 

ي شغلها رفاعة بعد عودته إىل مرص ؟
 ما الوظائف التر

جمة .               (1 جمة )كلية األلسن( ( 2مدرًسا للير  مديًرا لمدرسة الير
 __________________________________________________________ 

 سؤال وجواب



 

 أ/ سحر محمد                                                                 15

 

جمة ؟  ي مجال الير
 
 اذكر أهم إسهامات السيخ رفاعة ف

ي مجال الهندسة والعلوم العسكرية.  (1
 
جم مرصي، ترجم الكثير من الكتب ف  أول مير

 وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة.  (2
جمة . عمل مدي (3  ًرا لمدرسة الير

 __________________________________________________________ 

ي مجال الصحافة ؟
 
 ما جهود رفاعة ف

ي مرص ،وأسماها )الوقائع المرصية( 1
 
 (أسس أول صحيفة تصدر ف

ف عىل تحرير )المجلة العسكرية( باللغتير  العربية والفرنسية. 2  ( أرسر
 __________________________________________________________ 

 كيف اهتم رفاعة باآلثار المرصية ؟
ي فناء 

 
ا لآلثار المرصية، حيث خطط لجمعها وصيانتها ووضعها ف

ً
أول من أنشأ متحف
 مدرسة األلسن. 

 __________________________________________________________ 

 هطاوي ؟وماذا أطلق عليه؟ متر رحل رفاعة الط 
ي 
 
ي العرص الحديث . 1873توف

 
 م ، أطلق عليه رائد التنوير ف

 __________________________________________________________ 
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 ثانًيا : النصوص
 حافظ إبراهيم

ح النص :    رسر

 بال حراسة خالًيا من زينة الملوك مع أنه الحاكم. تعجب رسول كشى حي   رأى سيدنا عمر نائًما   •

 بينما اعتاد هذا الرسول عىل رؤية ملوك الفرس متمتعي   بملك عظيم وحراسة مشددة تحميهم .  •

ي أبىه صورها .  •
ا ،تبدو عليه العظمة ف 

ً
 رأى رسول كشى عمًرا ينام نوًما عميق

ا بثوب قديم كاد أ  •
ً
 ن يبىل . كان ينام عىل األرض تحت ظل شجرة ،ملتف

 عندما رأى هذا المنظر عظم سيدنا عمر ، واستصغر ملوك الفرس بما لديهم من مال وجاه.  •

 أدرك رسول كشى أن سيدنا عمر يشعر باألمن واالطمئنان ألنه أقام العدل بي   الناس .  •

ا .  • ً  لقد طبق سيدنا عمر مبدأ الشورى ، فجزاه هللا خت 

إن األخذ برأي الجماعة والشورى    رغم الخالف     فيه خت  البالد والعباد ، أما االستبداد بالرأي ففيه  •

 . الشقاء للفرد والمجتمع  

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة

َ  رأى ِصحاب،َصحب صاحب أعجب  راع  ِعمي
 الراىعي  الرعية أكارسة ، أكارس  كشى  رسول صاحب

  الرعايا  الرعية شاهد رأى
ا
ين  عطًل  مت  

  الشعب الرعية
ا
 رعية راعيها  أعطال  عطًل

 يضيعها  يحميها  رعاة ،رعاء،رعيان  راعيها  لقب ملوك الفرس  كشى 

 
ا
 الحقارة الجاللة   عهود ، ِعهاد عهد خالًيا من الزينة  عطًل
ان  سور  حاكمها راعيها   أحقر، أدث   أسىم  أسوار، ست 
  األجناد ، الجنود  الجند معرفته عهده

ا
ا مشتمًل

ً
 متجرد

ة  سوًرا  ي  معت   جماعة كبت 
 يجددها يبليها  معاث 

 ، كت  عظم  هان ظالل ، أظالل  ظل العسكر الجند
ه  الدوح الدوحة يحرسها  يحميها   يحتقره يكي 
ا 
ً
  مستغرق

ا
 خفت  آمنت  بْرد ، بَرد بردة  نائًما نوًما طويًل

 هدمت أقمت الدث  ،الدنييات  الدنيا  العظمة الجاللة 

 الظلم العدل األعدال العدل أرف   أسىم 
ا قرير العير   راي ،رايات  راية صورها معانيها 

ً
 قلق

اب اب المبلل  الير  شقًيا   هانيها  حراس ، حرس حارس  الت 

ا رافًعا  رآء رأي األشجار الكثيفة الدوح
ً
 خافض

 
ا
ا  مشتمًل

ً
 االستبداد  الشورى الخالفات الخالف ملتحف

 مضيع حارس    ثوب مخطط  بردة
 عاقبك جزاك   قرب  كاد

 تواضع سيدنا عمر
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ي    الزمن  العهد
 تسعد تشفر

 االتفاق  الخالف   يفنيها  يبليها 

     صغر  هان
ه       يعظمه  يكي 

     ملكهم عظيم الدنيابأيديها
     اطمأننت آمنت 

     حققت  أقمت
     اإلنصاف العدل

ا قرير العير  
ً
     مطمئن

ا هانيها 
ً
     سعيد

     معلًيا رافًعا 
     علم  راية

     تبادل الرأي  الشورى

     حامي  حارس 
     أثابك جزاك
     تتعب تشفر 

 ____________________________________________________ 

 مواطن الجمال: 
 التشبيهات:  

 عىل تحمله المسئولية بالراىعي ليدل  صور الحاكم  رأى عمرا بير  الرعية عطال 

ي قوتهم وتماسكهم بالسور صور الجنود  أن لها سورا من الجند
 ف 

ء مادي يرى ،يدل عىل عظمة سيدنا عمر  صور الجاللة   فرأى فيه الجاللة   ي
 بشر

 براية مرتفعة  شبه الشورى   يا رافعا راية الشورى
 الجماعةبأشخاص ال تشف   برأى  صور البالد   ال تشفر البالد به 

 ببناء يقام  شبه العدل  أقمت العدل
 __________________________________________________________ 

 عالقات: 
ي  الرعية ــــ الراعي 

 يوضح المعت  ويقويه  تضاد ،جرس موسيف 

ي 
  مقابلة البيت األول والثان 

ي 
 لعجب رسول كشى وتعليل تفست   البيت الثان 
 يقوي المعت  ويوضحه تضاد فوق ـــ تحت
 يقوي المعت  ويوضحه تضاد هان ــــ يكي  

 لما قبله نتيجة فنمت نوم قرير العير  
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 لما قبله نتيجة آمنت 
  مقابلة شطري البيت األخير 

  تنوع وسائل الحماية عطف )األحراس(عىل )الجند( 
 لما قبله تعليل يحميها 
 أساليب: 

بأن ، تقديم الجار والمجرور للتأكيد  أسلوب مؤكد   أن لها سورا 
 والتخصيص 

 تقديم الجار والمجرور للتأكيد والتخصيص  أسلوب مؤكد  رأى فيه الجاللة 

ط آمنت لما أقمت العدل بينهم    أسلوب رسر
 للتعظيم نداء   يا رافعا راية الشورى 

ا   لسيدنا عمر  دعاء  جزاك ربك خير
 __________________________________________________________ 

ات جميلة:   تعبير
 شدة إعجاب رسول كشى بسيدنا عمر.  يدل عىل   راع صاحب كشى

 تواضع سيدنا عمر يدل عىل   رأة عمرا بير  الرعية عطال
ة الرسول بأحوال ملوك الفرس  يدل عىل   عهده بملوك الفرس  خت 
ي نومه 

 
 الطمأنينة وراحة البال  يدل عىل   رآه مستغرقا ف
 شدة عظمة سيدنا عمر يدل عىل   أسىم معانيها 

ى تحت ظل الدوح  تواضع سيدنا عمر يدل عىل   فوق الير
دة كاد طول العهد   مشتمال بي 

 يبليها 
 تواضع سيدنا عمر يدل عىل  

ه  ي عينيه ما كان يكي 
 
كشى بسيدنا عمر  إعجاب رسول   يدل عىل   هان ف

 واستصغاره لملوك الفرس

 قوة وعظمة سلطان ملوك الفرس  تدل عىل   الدنيا بأيديها 
 حرص سيدنا عمر عىل الشورى  يدل عىل   عطف )حارسها( عىل)حاميها(
 قيمة الشورى  يدل عىل   رأي الجماعة ال تشفر البالد به 

ر االنفراد بالرأي يدل عىل   رأي الفرد يشقيها   ض 

 __________________________________________________________ 
 كلمات ودالالت: 

 بالمفاجأة توحي  راع
ة جمع ، األحراس ،األكارس، محبيها  ملوك  للكت 

 للتعظيم نكرة  سور 
ا  العموم والشمول  نكرة  خير
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 ؟عندما رأى سيدنا عمر   ما الذي راع صاحب كشى
 .  أنه نائًما بال حراسة خالًيا من الزينة ،مع أنه الحاكم  

 __________________________________________________________ 
 قارن بير  سيدنا عمر وملوك الفرس. 

 متواضع ينام عىل األرض خالًيا من الزينة ، ال يحيط به حرس أو خدم .  سيدنا عمر : 
 ملوك الفرس : يتمتعون بملك عظيم ـ يمشون وسط حراسة مشددة . 

 __________________________________________________________ 
ي أحدثها رسول كشى بير  سيدنا عمر وملوك الفرس 

 ؟ما أثر المقارنة التر
 .  عظم سيدنا عمر ،واستصغر ملوك الفرس   

 __________________________________________________________ 
ي أهلت سيدنا عمر ليكون حاكًما عظيًما 

 ؟ ما الصفات التر
 .  التواضع ، الزهد ، العدل ، تطبيق الشورى  

 __________________________________________________________   
 ؟رأى صاحب كشى أمير المؤمنير  سيدنا عمر كيف 

ا بعباءة قديمة  
ً
ي نومه عىل األرض تحت ظل شجرة ، ملتف

 
ا ف

ً
 .  رآه مستغرق

 __________________________________________________________   
ا  
ً
ا مطمئن

ً
 ؟ما الش وراء نوم سيدنا عمر آمن

 ( توفير األمن لهم  3( اهتمامه بشئون رعيته .       2(إقامته العدل بير  الناس .    1
 _________________________________________________________ 

 ؟ ماذا حدث لرسول كشى عندما رأى سيدنا عمر 
ي أعظم صورها 

 
 .  تعجب ورأى فيه الجاللة ف

 _________________________________________________________ 
 ؟ما القاعدتان اللتان حددتهما األبيات للحكم السليم 

 ( الشورى . 2                                    العدل                  (1
 __________________________________________________________ 

 ؟الجماعة ورأي الفرد قارن بير  رأي 
 رأي الجماعة يؤدي إىل تقدم المجتمع ، ورأي الفرد يشقيه  . 

 __________________________________________________________ 
  
 
 
 

 سؤال وجواب
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ح النص :   رسر

ة ، لذلك يوضح لنا الرسول كيفية شكر هللا عىل بعض نعمه   •  نعم هللا عىل اإلنسان كثت 

نا الرسول أن كل يوم يمر عىل اإلنسان عليه أن يتصدق عىل كل عضو من أعضاء   • يخت 
 . جسمه 

 مختلفة من الصدقات غت  المالية فهناك :  •
ا
 ويذكر لنا أن هناك أشكاًل

بالعدل أو اإلصالح بينهم ، أو الكلمة الطيبة مثل : ذكر قولية :منها الحكم بي   الناس  •
 هللا ، شهادة الحق ، األمر بالمعروف والنىهي عن المنكر، الشكر عىل المعروف. 

ي إىل  •
ي ركوب دابته ، أو المشر

ي حمل الحقائب ،أو ف 
فعلية : مثل مساعدة شخص ف 

 الصالة ، أو إماطة األذى عن الطريق. 
 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 تغرب  تطلع  سالميات  سالىم عقلة اإلصبع   سالىم

 تظلم تعدل  صدقات صدقة ما يعىط للفقراء صدقة 
ق ، تظهر  تطلع   تخذل ،تعوق  تعير   دواب  دابة تشر
تحكم بالعدل   تعدل 

 وتصلح بينهما
 تضع تحمل أمتعة  متاع 

 تخفض ترفع  خطوات ،خىط  خطوة تساعد تعير  
كل ما يدب عىل   دابته

 األرض 
 الخبيثة  الطيبة  الطرق  الطريق 

 تقرب تميط   ترفعه عليها تحمله عليها 

 النفع  األذى     تحمل  ترفع  
ما ينتفع به من   متاعه

 أثاث وسلع
    

     الحسنة،الصالحة  الطيبة
     تنحي ، تبعد تميط

ر األذى        الرص 
 __________________________________________________________ 

 مواطن الجمال:  
 التشبيهات: 

 بمال نتصدق به  شبه الكلمة الطيبة   الكلمة الطيبة صدقة

 __________________________________________________________ 
 

 من أعمال الخير 
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 العالقات: 
ي   كل سالىم من الناس عليه صدقة 

ر
 الحديث تفصيل له إجمال وباف

ي دابته
 
 إجمال  تعير  الرجل ف

 تفصيلها )فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه(
 __________________________________________________________ 

ات الجميلة:   التعبير
كل سالىم من الناس عليه  

 صدقة
 وجوب شكر هللا تعاىل عىل نعمه  تدل عىل 

ي الطاعات تدل عىل الشمسكل يوم تطلع فيه 
 
 االستمرار ف

 أهمية العدل تدل عىل تعدل بير  اثنير  
ي دابته

 
 أهمية التعاون تدل عىل تعير  الرجل ف

تحمله عليها أو ترفع له عليها  
 متاعه

 لتنوع صور التعاون العطف

بكل خطوة تمشيها إىل 
 الصالة صدقة 

 أهمية المحافظة عىل صالة الجماعة  يدل عىل

األذى عن طريق تميط 
 صدقة

أهمية منع األذى عن الناس والمحافظة  تدل عىل
 عىل البيئة 

تطلع ،تعدل ، تحمل ، ترفع  
ي 
 ، تمشر

 تجدد واستمرار واستحضار الصورة  مضارع

، دابة  للعموم والشمول نكرة كل ، اثنير 
 أهميتها لتأكيد  تكرار )صدقة(

 __________________________________________________________ 
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 ؟ما المقصود بالصدقة
ا هلل  

ً
 .  ما يعىط للفقراء تقرب

 __________________________________________________________ 

ي ذكرها الحديث
 ؟ما أنواع الصدقات التر

 .  والطيبة ،والصلح بير  المتخاصمير  قولية : مثل الكلمة   
ي إىل الصالة 

 فعلية : مثل مساعدة اآلخرين ، والمشر
 ______________________________________________ _ ___________   

ي حياة الفرد والمجتمع 
 
 ؟ماأثر الكلمة الطيبة ف

 .  إسعاد الفرد وصالح المجتمع   
 __________________________________________________________ 

 اذكر أمثلة للكلمة الطيبة . 
شهادة الحق ، األمر بالمعروف ، النهي عن المنكر ، النصيحة لمن يحتاج إليها ، الصلح 

 بير  المتخاصمير   
 __________________________________________________________ 

ي الدنيا واآلخرة. وضحمن يفعل 
 
 الخير يحسن جزاءه ف

 .  يحبه الناس ويدخله هللا الجنة   
 __________________________________________________________ 

 ؟إالم يدعو الحديث   
ات ، ووجوب شكر هللا عىل نعمه    .  يدعو إىل فعل الخير

 __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال وجواب
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 إبراهيم العزب 
ح النص:   رسر

 فيها الخت  .  •
 يحكي الشاعر قصة قرية كانت غنية يكت 

تغت  حال هذه القرية وتحولت إىل الفقر والجوع بسبب قلة الماء ،حيث مات الزرع  •

 فحزن أهل القرية . 

 الشيوخ الشباب بأن حل تلك المشكلة سهل . أخت   •

وي األرض وقت الحاجة بمقدار مناسب .  • ا يحفظ ماء المطر ، فت 
ً
ي سد

 والحل أن نبت 

ي نشاط لبناء السد .  •
 أعجب الشباب بنصيحة الشيوخ وقاموا جميًعا ف 

نضجت الثمار نتيجة لجهد الشبان ،وسمع الجميع صوت الشالل الذي يشبه غناء  •

 ا جميًعا . الطيور ،ففرحو 

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 مسكونة ،مأهولة  معمورة األدمع ،الدموع  الدمع  مسكونة معمورة

اء الغت   ي  الشبان  الشاب الت 
 الفقر الغت 

 خالية  مغمورة األمور األمر  مملوءة مغمورة
 فاض نضب أقدار  قدر جف نضب

 المصب النبع مقاالت  مقال  مصدر الماء النبع
 انكشف غلب أشغال شغل سيطر غلب
 توقف  سال حقول حقل تدفق  سال
 الشبان  الشيوخ الشالالت  الشالل كبار السن  الشيوخ

 االستحالة  اإلمكان   الحال،الشأن األمر 
 نهدم نقيم   االستطاعة  اإلمكان
ي  نقيم

 نعطش  نروي   نبت 
 استقبحوا استحسنوا   نصون  نحفظ 

ي  نروي
 تقاعسوا  نهضوا   نسف 

 فراغ  شغل    مقدار قدر
 ذبلت  أينعت   أعجبوا  استحسنوا

 الراحة  الكد   كالمهم  مقالهم 
 ناح ،بك  غرد   قاموا  نهضوا
     عملهم  شغلهم
     طابت  أينعت

     التعب الكد
     ، سالغت   غرد 

 التعاون
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 مواطن الجمال : 
 التشبيهات: 

تهبماء  صور الغت   بالغت  مغمورة   غامر،مما يدل عىل كت 
 بعدو يهاجم أهل القرية وينترص عليهم صور الحزن غلب الحزن 

 بطائر يغرد ،ويوحي بالفرح صور الشالل غرد الشالل
 األساليب:   

 فيه نحفظ المطر 
 منه نروي زرعنا 

 للتخصيص والتأكيد  قرص بتقديم الجار والمجرور

ات:   التعبير

 الخسارةشدة  يدل عىل مات الزرع 
ة الدموع وشدة الحزن يدل عىل سال الدمع   كت 
 المشاركة  تدل عىل   نقيم

ي استهالك المياه  يدل عىل عىل قدر 
 االعتدال والتوسط ف 

 إعجاب الشباب بالنصيحة  يدل عىل استحسنوا الشباب
 النشاط والقوة وحب العمل  يدل عىل   نهضوا لشغلهم رسيًعا
ورة التعب لتحقيق اآلمال يدل عىل   فأينعت حقولهم بالكد  ض 

 العالقات:  
 نتيجة ل   )نضب النبع( مات الزرع ، غلب الحزن ، سال الدمع 

 تضاد يقوي المعت  ويوضحه الشيوخ ــ الشبان 
ي اإلمكان

 
 ترادف يؤكد المعت   األمر سهل ـــ ف

ا
ً
 توضيح لما قبلها نقيم سد

 ( رسيًعاجميًعا ـــ ( ،)  المطر ــــ قدر )
 ( معمورة ــــ مغمورة( ،) الشبان ــ اإلمكان )

 نضب النبع .. مات الزرع ..غلب الحزن 

ي 
 إيقاع موسيف 

 نتيجة لما قبلها فأينعت حقولهم بالكد

 كلمات وداللتها: 

قال 
ُ
ة القائلي    ي

ي للمجهول للتشويق لسماع القصة ، للداللة عىل كت 
 مبت 

ي للتحقق   نضب ، مات ، غلب 
 والثبوتالماض 

ا
ً
 نكرة للتعظيم  سد

 التجدد واالستمرار واستحضار الصورة نقيم ،نحفظ، نروي 
 الفاء تدل عىل رسعة االستجابة فاستحسنوا

 تدل عىل العموم والشمول جميًعا
 الفاء لشعة نضج الثمار فأينعت 
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 كيف كان حال القرية ؟
ة الخير   .    كانت عامرة بأهلها ،كثير

 _______ __ _________________________________________________ 
ي واجهت القرية ؟

 ما المشكلة التر
 جفاف الماء ،مما أدى إىل موت الزرع وانتشار الحزن بير  أهل القرية .  

 __________________________________________________________ 

 بم نصح الشيوخ الشبان ؟ 
 .  المطر  ببناء سد يحفظ

 _______ __ _________________________________________________ 

 كيف تعامل الشباب مع نصيحة الشيوخ ؟
 .    أعجب الشبان بالنصيحة ونفذوها 

 _______ __ _________________________________________________ 

 قارن بير  حال القرية قبل بناء السد وبعده. 
 جف نبع الماء ، ومات الزرع ، وسيطر الحزن عىل أهل القرية . قبل بناء السد : 

 بعد بناء السد : امتألت الحقول بالثمار الناضجة ،وسعد الجميع بسماع صوت الشالل
 _______ __ _________________________________________________ 

 أفاد التعاون أهل القرية وحل مشكالتهم . 
 .    السد وتعاون الشباب وقاموا بالبناء فعاد الخير للقريةقدم الشيوخ النصيحة ببناء 

 _______ __ _________________________________________________   

ي حل المشكلة ؟ 
 
 كيف نجح أهل القرية ف

ة الشيوخ ، وقوة الشباب .   بالتعاون ،وخي 
 _______ __ _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سؤال وجواب
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ي 
 إيليا أبو ماض 

 
ح النص:   رسر

 مهما واجهته الشدائد ،وأن يكون حسن  •
ا
يطلب الشاعر من اإلنسان أن يكون طيًبا متفائًل

 الخلق متسامًحا مع اآلخرين وإن أساءوا إليه . 

ا  •
ً
ل  كما يطلب منه أن يكون محسن يقدم الخت  دون أن ينتظر جزاء منهم ،فالمطر حي   يت  

ه ال ينتظر جزاء من أحد .    وينشر خت 

ي تنشر عطرها فيسعد ب •
ء الزهرة الفواحة الت  ها من حولها ، والبلبل الذي وال أحد يكاف 

 يطربنا بصوته الجميل . 

 أكت  كرًما منهم .  لعندما ننظر إىل الكرام المحسني   نجد الزهرة والبلب •

يطلب الشاعر أن نتعلم الحب والعطاء من الزهرة والبلبل دون مقابل ، فالحب قيمة  لذا  •

ي حياتنا . 
 عظيمة ف 

ا ، وبالكره   • ً ى به الكوخ قرًصا منت  وأن نحرص عىل الحب ألنه يمأل الكون بهجة وسعادة فت 

ا مظلًما . 
ً
 ترى الكون سجن

ء الخلق ألنه ال يدرك مع •  ت  الحب . وال تنتظر المحبة من جاهل سي

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
ادواء  بلسًما

ً
 ثبت صار دهور ،أدهر دهر ،رقيق

 مًرا  حالوة  أراقم  أرقم  تغت   صار
 حلًوا علقًما الغيوث،األغياث  الغيث زمن  دهر
ء أحسن  البالبل البلبل ثعبان   أرقًما  أسي
 تعاقب  تجزي الكرام  الكريم متسامًحا حالوة 

ا  علقًما
ً
 الجحود ،الذم الثناء المحسني    المحسن  ُمر ، حاقد

 العقاب الجزاء صحاب،صحب صاح تكافأ تجزى
 توقف  هىم األكواخ الكوخ المدح الثناء 

 يعاقب  يثيب األكوان الكون الثواب  الجزاء
نما  سجون سجن  المطر الغيث  الباكي ،النائح المير
ي 
 البخالء  الكرام جهالء،جهلة  جاهل يريد  يبع 

 المسيئي    المحسنير   الرجل المرء سال ،سقط هىم

 أبخل  أكرم    تنتشر رائحتها  فواحة  
ء 
 
 عدو صاح   يجزي يكاف

نما  ي  المير
 جهل علم   الشادي،المغت 

 كن بلسًما
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 الكراهية  المحبة    أحص عد 
ا   أصحاب الكرم الكرام ً  مظلًما نير

 أحبب  ابغض   قارنهم  قسهم
 عاقل  جاهل   ،والبلبلالزهرة  هذين
 يجهل  يفهم   صاحب  صاح
     تعلم  خذ

     معرفة  علم 
     المودة  المحبة 
ا  قيًما

ً
     ثمين

     يصبح يغدو
     بيت من قش  الكوخ
ا ً ا نير

ً
     مضيئ

     اكره  ابغض

     الفضاء  الكون
ا
ً
     محبًسا سجن

     ال تنتظرن ال تطلي   
     أحمق جاهل

     اإلنسان  المرء
     يدرك  يفهم

 _________________________________________________________ 
 مواطن الجمال: 

 التشبيهات:  
ي  شبه اإلنسان كن بلسما 

 بالدواء الشاف 
 بالثعبان شبه الدهر  دهرك أرقما

 بإنسان يعىطي بال مقابل شبه الغيث  أي الجزاء الغيث يبع  إن هىم؟ 

ئ زهرة 
 
 بإنسان يعىطي بال مقابل شبه الزهرة يكاف

 بإنسان يعىطي بال مقابل شبه البلبل  يثيب بلبل 
 بالعلم  دليل عىل قيمة الحب شبه المحبة  علم المحبة 

 بالعلم  شبه الحب  وجدت الحب علما

 بالقرص توحي بالسعادة والتفاؤل  شبه الكوخ   الكوخ قرصا
 بالسجن المظلم دليل عىل أثر الكره  شبه الكون الكون سجنا مظلما 
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 األساليب:  
 كن بلسما  ، أحسن 

 ( خذ    ،   أحبب(، )عد ،   قسهم)
 للنصح واإلرشاد  أمر 

 للتحذير أمر   ابغض 
 للتحذير نىهي  ال تطلي   

ي إن هىم ؟ 
 أي الجزاء الغيث يبع 

 من ذا يثيب زهرة فواحة ؟ 
نما ؟  ء البلبل المير ي

 
 من ذا يكاف

ي  استفهام 
 النف 

 للتنبيه  نداء   يا صاح 
ي وجدت الحب 

  مؤكد بإن إن 
ات:   التعبير

 التحول تناسب تغت  الزمن  تدل عىل صار

ة األلم والمرارة  تدل عىل علقما  كت 
 انتشار رائحتها  تدل عىل فواحة  
نما   جمال صوت البلبل والفرحة  تدل عىل   المير
لة  تدل عىل   علما قيما  العلم علو مت  

ا   األثر العظيم للحب  تدل عىل   قرصا نير
 الخت   تدل عىل   الغيث

 العالقات:  

 ( الكوخ ــــ قرص( ، )حالوة ــــ علقما)
ا ـــ مظلما)  ( أحبب ـــ أبغض( ،)نير
 ( يغدو ـــ يمشي )

 تضاد يقوي المعت  ويوضحه

ي  أرقما ــــ علقما 
 إيقاع موسيف 

 تجد هذين منهم أكرما 
 الكوخ قرصافيغدو 

 فيمشي الكون سجنا مظلما 

 نتيجة لما قبلها
 نتيجة ل    )أحبب(
 نتيجة ل   )أبغض( 

ي وجدت الحب علما قيما
 تعليل لما قبلها إن 

ا   أحبب فيغدو الكوخ قرصا نير
 أبغض فيمشي الكون سجنا مظلما 

 مقابلة

 تعليل لما قبلها   المرء ليس يحب حتر يفهما 

 كلمات وداللتها: 
)محبة(ــــــ   تنكير )قرصا(  تعظيم  تنكير
)جاهل( ، تنكير )سجنا(  للتحقت   تنكير
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ي النص ؟
 
 بم ينصح الشاعر ف

 دعوة للتفاؤل والتسامح والعطاء دون مقابل . 
 _______ __ _________________________________________________ 

ي البيت األول؟ ولماذا ؟
 
 ما الذي يطلبه الشاعر من اإلنسان ف

ا مع اآلخرين . 
ً
ي مواجهة الشدائد ، وأن يكون متسامح

 
 ف

ا
 أن يكون طيًبا متفائًل

 ألن التفاؤل والتسامح يقويان العالقة بير  الناس . 
 _______ __ __________________ _______________________________ 

ي من النص دعوة مؤيدة بمثال . وضح. 
ي البيت الثان 

 
 ف

 أن نقدم اإلحسان دون مقابل . 
ا .  ً  مثل : المطر الذي ال ينتظر جزاء من الناس إذا سقط ومأل دنياهم خير

 _______ __ _________________________________________________ 

 ؟ ""خذ علم المحبة عنهما من يقصد الشاعر بقوله
نم .   الزهرة الفواحة ، البلبل المير

 _______ __ _________________________________________________ 

 لزهرة والبلبل ؟الماذا طلب الشاعر أن نقتدي ب
ا من أحد .   ألنهما يقدمان الخير 

ً
 وال ينتظران مكافأة أو ثواب

 _______ __ _________________________________________________ 

ي حياة اإلنسان ؟  
 
 ما أثر التسامح ف

ان الخير والسعادة والسالم  .    ينشر
 _______ __ _________________________________________________ 

 بير  الشاعر نتيجة كل من الحب والكره عىل حياة اإلنسان . وضح 
ا .  ً ي عينيه قرًصا منير

 
 الحب : يجعل الحياة مليئة بالسعادة ،فيصبح الكوخ ف

ا مظلًما . 
ً
ي عينيه سجن

 
 الكره : يجعل حياة اإلنسان تعاسة وشقاء ،فيصبح القرص ف

 _______ __ __________________________________________ _______ 

 لماذا نه الشاعر عن طلب المحبة من الجاهل ؟ 
 ألن المرء ال يحب حتر يفهم معت  الحب . 

 _______ __ _________________________________________________ 

 

 

 

 سؤال وجواب
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ح النص:     رسر

 أن المؤمنير  إخوة وتأمرنا بـــ:   تؤكد اآلية •
 تخاصموا . اإلصالح بينهم بالعدل إذا  ( 1
 تقوى هللا حت  يرحمنا ويغفر ذنوبنا .  ( 2

 ينادي هللا المؤمنير  ويناههم عن :  •
 ونساءا ، فقد يكون من نسخر منه أفضل منا عند   ( 1

ا
السخرية واالستهزاء باآلخرين رجاًل

 هللا . 
ا .  ( 2

ً
 أن يعيب بعضهم بعض

 أن يدعو بعضهم بلقب يكرهه .  ( 3

هم هللا أن هذه األمور ال تليق بمؤمن  •  ،وتسبب العداوة والبغضاء بي   الناس .  ثم يخت 

 من يرتكب هذه الذنوب البد أن يتوب إىل هللا ،ومن لم يتب فهو ظالم لنفسه.  •

 كما تنهانا اآلية الكريمة عن :  •
 اتهام اآلخرين بغت  دليل .  سوء الظن :  ( 1
 تتبع عورات اآلخرين ،وإفشاء أرسارهم .  التجسس :  ( 2
ي  الغيبة :  ( 3

ا. ذكر اآلخرين بسوء ف 
ً
 غيبتهم ، وشبه من يفعل ذلك بمن يأكل لحم أخيه ميت

 تنتىهي اآلية باألمر يبتقوى هللا فهو واسع الرحمة يقبل التوبة عن عباده .   •

ي اآلية التالية أن أصل الخلق واحد من ذكر وأنت  وهما آدم وحواء .  •
 ثم يبي   هللا ف 

 وتبادل المنافع . وأن الحكمة من جعل الناس شعوًبا وقبائل هي التعارف  •

 ومقياس التفاضل بي   الناس وهو التقوى والعمل الصالح .  •

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة
 أعداء  إخوة إخوة  أخ وفقوا  أصلحوا 
 أفسدوا  أصلحوا  أقوام قوم خافوا اتقوا 

 تعذبون  ترحمون  نساء  امرأة  يهزأ ،يحتقر يسخر
م يسخر األلقاب  اللقب جماعة قوم  يحت 
ا ً ا األسماء  االسم أفضل  خير ً  أسوأ خير
 تمدحوا تلمزوا الظنون الظن تعيبوا تلمزوا

ال تدع أحد بلقب  تنابزوا 
 يكرهه 

 نعم  بئس  آثام إثم

 اإليمان   الفسوق ذكور،ذكران  ذكر  األسماء  األلقاب
 ارتكبوا اجتنبوا إناث أنتر  قبح بئس 

 اليقي    الظن شعوب شعب الصفة االسم

 حق اآلخر
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 أمتناكم ،أفنيناكم خلقناكم قبائل  قبيلة المعصية الفسوق
 أسوأكم  أكرمكم    ابتعدوا اجتنبوا

كم فجوًرا  أتقاكم   التهمة دون دليل  الظن  أكت 
     ذنب إثم
ال 

 تجسسوا
ال تتبعوا عورات 

 الناس 
    

     أوجدناكم  خلقناكم
     آدم  ذكر 
     حواء أنتر 
ا 
ً
ة  شعوب      جماعات كبت 

     ة صغت  جماعات  قبائل 
     أفضلكم  أكرمكم 
كم مخافة من   أتقاكم أكت 

 هللا
    

 مواطن الجمال : 

 التشبيهات: 
ا
ً
ا  صور المغتاب يأكل لحم أخيه ميت

ً
 بمن يأكل لحم أخيه ميت

 األساليب:   

 للتأكيد والتخصيص  أسلوب قرص  إنما المؤمنون إخوة 
 اتقوا هللا ،                  أصلحوا 

ا من الظن ً  اجتنبوا كثير
 اتقوا هللا 

 للوجوب  أمر 

 لتعظيم المؤمني    نداء يأيها الذين آمنوا 

 ال يسخر قوم من قوم
 ال تلمزوا  أنفسكم
 ال تنابزوا باأللقاب 
 ال تجسسوا

ا
ً
 ال يغتب بعضكم بعض

للنصح والتحذير من هذه  نىهي  
 األفعال

 يفيد قبح الخروج عن طاعة هللا  ذم  الفسوق بئس االسم 

 إن بعض الظن إثم 
 إن هللا تواب رحيم 

 إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

  مؤكد بإن
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 إن هللا عليم خبير 
ي واالستنكار  استفهام  أيحب أحدكم .. 

 النف 

 للتنبيه  نداء يأيها الناس
 سواسية يدل عىل أن الناس  مؤكد بإن إنا خلقناكم من ذكر وأنتر 

ات:   التعبير
ابط بي   المؤمني    تدل عىل إنما المؤمنون إخوة 

 قوة الت 

ي اإلصالح بي   المتخاصمي    الفاء للشعة  فأصلحوا 
 ف 

 الحث عىل العمل الصالح لنيل رحمة هللا تدل عىل لعلكم ترحمون 

 جعل لمز اآلخرين لمًزا للنفس  تدل عىل ال تلمزوا أنفسكم
 المؤمني   للداللة عىل ترابط 

 تحذير من مخالفة أوامر هللا  تدل عىل من لم يتب فأولئك هم الظالمون
 دعوة هللا للعاضي إىل التوبة  تدل عىل إن هللا تواب رحيم 

 أن التقوى مقياس التفاضل بي   الناس تدل عىل إن أكرمكم عند هللا أتقاكم
 __________________________________________________________ 

 العالقات:  
 لعلكم ترحمون 

ا منهم ً  عش أن يكونوا خير
 إن بعض الظن إثم 

 لتعارفوا

 تعليل لما قبلها
 

 الفسوق ،اإليمان
 أيحب ، فكرهتموه

 ذكر ،أنتر 
 شعوب،قبائل 

 تضاد يوضح المعت  ويؤكده

 أولئك هم الظالمون
 فكرهتموه

 نتيجة لما قبلها

 كلمات وداللتها: 

 للعموم والشمول ، الناس قوم ، نساء 
ا ،قبائل 

ً
ة شعوب  ، العطف للتنوع للكت 
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 بم وصف اآلية األوىل العالقة بير  المؤمنير  ؟
 أنهم إخوة . 
 _______ __ ________________________________________________ 

ي اآلية األوىل ؟ولماذا ؟ 
 
 بم أمرهم هللا ف

 بالمسارعة إىل الصلح بير  المتخاصمير  ، حتر يرحمهم هللا ويغفر لهم . 
 _______ __ ________________________________________________ _ 

ي اآلية الثانية ؟ 
 
 بم نه هللا المؤمنير  المؤمنير  ف

 ونساءا ، فقد يكون من نسخر منه أفضل منا  (1
ا
السخرية واالستهزاء باآلخرين رجاًل

 عند هللا . 
ا .  (2

ً
 أن يعيب بعضهم بعض

 أن يدعو بعضهم بلقب يكرهه .  (3
 _______ __ _________________________________________________ 

 ؟  لماذا اختص هللا المؤمنير  بالذكر 
 .  تكريًما لهم ، وألنهم ينفذون أوامر هللا ،ويتجنبون نواهيه

 _______ __ ________________________________________________ _ 
 لماذا نهانا هللا عن السخرية من اآلخرين ؟

 ألن الذين نسخر منهم قد يكونون أفضل منا عند هللا عز وجل  . 
 _ _______ __ ________________________________________________ 

 كيف يظلم اإلنسان نفسه ؟
 عندما يرتكب المعاضي والذنوب ، ألنه يعرض لغضب هللا وعقابه الشديد . 

 _ _______ __ ________________________________________________ 
ي اآلية الثالثة ؟ وعم نهاهم ؟  

 
 بم أمر هللا المؤمنير  ف

 أمرهم باجتناب الظن ، ونهاهم عن التجسس والغيبة . 
 _______ __ ________________________________________________  

ا ؟
ً
 لم نه هللا عن التجسس ؟ومتر يكون مباح

ا عىل المجرمير  وأعداء الوطن  . 
ً
 ألنه كشف لعورات اآلخرين ، ويكون مباح

 _______ __ ________________________________________________   
 كيف نفرنا هللا من الغيبة؟

 وصفه بأنه يأكل لحم أخيه وهو ميت  . 
 _______ __ ________________________________________________  
ا وقبائل ؟ وما مقياس التفاضل بينهم ؟لماذا خلق 

ً
 هللا البشر شعوب

كة ، مقياس التفاضل هو التقوى .   ليتعارفوا ويتآلفوا وتقام بينهم مصالح مشير

 سؤال وجواب
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 محمود سامي البارودي 
 

ح النص :    رسر

 إذا أراد هللا الخت  لعبده هداه وأخرجه من الظالم والعش إىل نور الهداية واليش.  •

ا ،فيقول  •
ً
 ثم يشد الشاعر النصائح لمن يريد أن يحيا سعيد

ك ،وال ترد الحسنة بالسيئة .   ( 1  ال تكن شديد الخصومة مع غت 
2 )  

ا
لديه من األخالق الفاضلة ما ال يملكها  ال تحتقر الفقت  ،فربما وجدته شهًما نبيًل

ا يملك علًما يفيد به اآلخرين ،وغنًيا ال يرص  وال  ً ي ، وقد تجد فقت 
  ينفع. الغت 

ي مع الذل أسوأ من الفقر.  ( 3
 ال تذل نفسك لكي تكون غنًيا ،ألن الغت 

 مضادها  الكلمة الجمع المفرد معناها  الكلمة

 أضله هداه  عبيد،عباد  عبد إنسان  عبد 
 ظالم نور أنوار نور أرشده  هداه 
ا السهولة اليش

ً
 العش  اليش ألدة  لدود

 أبيت شئت ذوو ذا الضيق ،الشدة  العش

ا حكم حكمة  أردت شئت
ً
 شقًيا  سعيد

ور رسر  الضعف  الذل ا رسر
ً
 حميًما  لدود

 تقبل ،ترض   تدفع    أسوأ رسر 
ا
ً
 القش اللير     شديد الخصومة لدود

م،تقدر  تحتقر    ترد تدفع   تحت 
 غت   فاقة    اليش والسهولة اللير  
  شهًما   القهر القش

ا
 نذًل

ء يي     تسخر،تستهي    تحتقر   يشي
ي    صاحب  ذا  الفقت   المير

ف    وحاجة  فقر  فاقة   تنكر،تجحد  تعير
 العزة  الذل   وجدت  لقيت به  

 خت   رسر    صاحب مروءة  شهًما
     يحسن يي  

ي  ي  المير
     الغت 

حرف جر  ُرب
ا(
ً
 )أحيان

    

     علًما حكًما
     ال يرص   ال يريش 
ى      ال ينفع ال يي 

ف       تقر تعير

 نصائح
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 الجمال : مواطن 

 التشبيهات: 
 بنور يرشد اإلنسان لهدفه  صور اليش نور اليش 
 بظلمة تضل اإلنسان صور العش  ظلمة العش 
 شخص له يد تمتد بالخت   صور اللي    يد اللير  

ء مادي يمأل الوعاء صور الحكمة يمأل القلب حكمة ي
 سر

 األساليب:   
ا بعبده هداه  ً ط إذا ما أراد هللا خير  الهداية هبة إلهيةيفيد أن  رسر
ا
ً
ط  إذا شئت أن تحيا سعيد  تشويق لمعرفة أسباب السعادة لل رسر

ا)
ً
 (بالقش  ال تدفع يد اللير  (، )ال تكن لدود

ف بالذل( ،)ال تحتقر ذا فاقة)  ( ال تعير
 للنصح واإلرشاد  نىهي 

 بتقديم الجر والمجرور مؤكد فلربما لقيت به شهًما
ي ي تكرار  ال يريش وال يي 

 للتوكيد  النف 
ي الذل رسر 

 
  مؤكد بإن إن الغت  ف

ات:   التعبير
ى   علو مكانة الفقت  الشهم  تدل عىل شهما يي  عىل المير

 العالقات:  

 هداه 
ا
ً
 ال تكن لدود

 نتيجة

 ( اليش ،العش( ، )نور ، ظلمة  )
ي ( ، )اللير  ، القش)

 (فقير ،غت 
ي)  ( ذا الفاقة ، المير

 ويوضحهتضاد يقوي المعت  

 تعليل فلربما لقيت به شهًما

ي  ترادف  ال يريش وال يي 
 مقابلة بير  شطري البيت الرابع 

 تعليل لما قبله البيت الرابع 
 كلمات وداللتها: 

ا  ً ي  فاقة،   خير
 للعموم والشمول نكرة  ، فقير ، غت 

 للتعظيم هاء الضمت   بعبده

ا
ً
 توحي  لدود

 نكرة 
 بشدة الخصومة

 للتحقت  
 للتعظيم نكرة  حكمة ،        شهما 

ي البيت الخامس 
 
ي ف

 الفقر مع العز خت  من الغت  مع الذل  حكمة  الشطر الثان 
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ا ؟ ً  كيف ينعم هللا عىل عبده إذا أراد به خير
 يهديه إىل ما فيه الخير ،ويرشده إىل الصواب ، ويخرجه من الضيق إىل الشدة  . 

 _______ __ ________________________________________________ 

ي أبياته؟ولماذا ؟
 
 مم حذر الشاعر ف

ي الخصومة أو التعامل .  (1
 
 الشدة ف

 .   احتقار الفقير  (2
 طلب  الغت  بإذالل النفس .  (3

 _______ __ ________________________________________________ 

 لماذا يجب أن نعامل الناس بالخير والرحمة؟ 
ا  . ح

ً
 تر تسود المودة والحب بير  الناس،ويعيش اإلنسان سعيد

 _______ __ ________________________________________________ 
 ذكر الشاعر مقياًسا للحكم عىل األشخاص. وضح

 .  مقياس الحكمة والشهامة ونفع اآلخرين
 _______ __ ________________________________________________ 

ا من الفقر؟ ً  متر يصبح الغت  رسر
 إذا توصل إليه صاحبه بإذالل نفسه ،وتخىل عن كرامته  . 

 _______ __ ________________________________________________ 

ي بالذل .  
 علل : عدم طلب الغت 

ي الذل رسر من الفقر . 
 
 ألن الغت  ف
 _______ __ ________________________________________________ 

ي البيت اآلخير حكمة .وضحها. 
 
 ذكر الشاعر ف

 أن الفقير مع العزة خير من الغت  مع الذل . 
 _______ __ ________________________________________________ 

 مم نأخذ النصيحة؟وما قيمتها؟ 
ي ممن امتأل قلبه بالحكمة والرفق 

 
والشهامة ، وقيمتها أنها تحفظ اإلنسان من الوقوع ف

ات اآلخرين .   الخطأ وتكسبه خي 
 _______ __ ________________________________________________ 

ي الحكم عىل الشخص . وضح
 
 لألخالق  واألفعال دور ف

 يًما . إذا كان الحكم قائًما عىل أخالقه وأفعاله ال عىل مظهره فإنه يكون حكًما سل 
 _______ __ ________________________________________________ 

 

 سؤال وجواب
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ا : القصة 
ً
 ثالث

 

ي برقة  •
ي بدأها ف 

 ه .  22صمم عمرو بعد واليته مرص عىل استكمال الفتوحات الت 

ته بشئون 2(مهاراته الحربية             1      اختار عقبة لـــــ • بر والروم(خت   الت 

 ( يقود الجيش لمواصلة الفتوحات 1   أن طلب عمرو من عقبة  •

يبة ممن رفضوا دفعها بعدعودة المسلمي   .   ( 2                                           تحصيل الرص 

ي نشر تعاليم الدين وفتحه لبعض المدن ووجد أن الفرصة  •
اغتبط عقبة  وتذكر جهاده ف 

بر من مخالب الوثنية والجهالةجاءته من جديد   .  إلنقاذ الت 
 

 فأعلنوا الطاعة من جديد واعتنقوا اإلسالم راضيي   .  قبيلة )لواته( ه بالتوجه إىل  41بدأ  •

ة سنة مازالوا عىل اإلسالم يقيمون  • ثم اتجه إىل برقة فوجدهم كم تركهم منذ ثالث عشر
 شعائره. 

 

ي نشر اإلسالم واستجاب له الكثت  وأصبح  •
بر واستكمل رسالته ف  أقام عقبة بي   الت 

ي هذه المنطقة يقدرون باآلالف . 
 المسلمون ف 

ا.  ه43 •
ً
ا شديد

ً
 توف  عمرو بن العاص وحزن عقبة حزن

•  

ي سفيان بإرسال معاوية بن حديج واىلي مرص عىل جيش عدته  45 • ه قام معاوية بن  أث 
ة آالف مقاتل ليفتح هذه البالد .   عشر

 

ي برقة وأعدا مًعا خطة الفتح ،ولكن بن حديج لم يحقق إال نرًصا   •
التف  بن حديج بعقبة ف 
 مقارنة بانتصا

ا
 رات المسلمي   السابقة . ضيئًل

 _______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

بر لهه وقد 49حت   ظل عقبة والًيا عىل برقة •  ( لحسن معاملته له 1   زاد تعلق الي 
 ( رفع عنهم مظالم الروم2                                                                                       

ثم جاءه خطاب تكليف من الخليفة معاوية باختياره لفتح إفريقية وأنه أرسل له جيش  •
ة آالف مقاتل .   عدته عشر

ي برق49هذا الخطاب  •
 ة . ه بعد إقامته ست سنوات أخرى ف 

بر والعرب  • بر بالجهاد فأقبلوا راضي   ،وألول مرة يجتمع جيش من الت  ي الت 
نادى عقبة ف 

 ويجتمع لغاية واحدة هي إعالء كلمة هللا . 
 

 ـــ عقبة يستأنف الفتح9

 ـــ عقبة يتجه إىل إفريقية10
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ي افتتحها بش بن أرطأة ودان :  •
ه وارتدت عن اإلسالم بعد 23اتجه عقبة لقبيلة ودان  الت 

 مغادرة المسلمي   . 
 

مقاومة المسلمي   لكنهم هزموهم من أول اشتباك ثم أرسوا حاول أهل هذه القبيلة  •
 ملكهم،وعادوا به إىل مقر الخالفة اإلسالمية . 

 

 ( نقض العهد مع المسلمي   1 وتذكر أنهوقف ملك ودان منكس الرأس  •
يبة الدفاع 2                                                                  (منع إرسال ض 
 (جند أهل قبيلته لمحاربتهم . 3                                                                 

 

يبة الدفاع  • ه أن يدفع ض  ا .  360سكت عقبة ثم أخت  ً  بعت 

 (  لن يعود لمحاربة المسلمي   مرة أخرى 1  أكد ملك ودان لعقبة أنه •
يبة بانتظام .  ( 2                                     وأنه سيدفع الرص 

 

ة  انطلق عقبة إىل فزان بعد اإلفراج عن ملك ودان   فزان:  • أيام  8،وهي تبعد عن ودان مست 
ب منها وكان عىل بعد  يدعوهم لإلسالم وكانوا قد أميال أرسل لهم رسول  6،ولما اقت 

ين عاًما . تظاهروا باإلسالم منذ   عشر
 

ا يتمتع بلذات  •
ً
ف ي اإلسالم إال ملكهم فكان مت 

استجابوا لنداء عقبة وأعلنوا دخولهم ف 
 الحضارة الرومانية لم يعلن رأيه ضاحة ألنه كان وثنًيا  ال يؤمن باألديان. 

 

ا األرض  •
ً
ش ي مفت  وسط أمر عقبة بإحضاره وعندما وصل إلىل خيمة عقبة وجد القائد العرث 

 دادت دهشته . جنوده فاز 
 

ء  • ي خاف ملك فزان أن يعاقبه عقبه لرفضه فريضة الدفاع ومحاربة المسلمي   ،لكن فوح 
يبة الدفاع  ا 300بعقبة يط م ئنه ويقول له"نحن ال ننكل باألرسى" وطلب منه دفع ض  ً  بعت 

 

ي هذا اإلقليم يفتتحها ،وكان أهلها  •
ثم اطلق رساحه ، وانطلق عقبة إىل القرى الواقعة ف 

ي اإلسالم . يكره
ي الدخول ف 

نىطي فأرسعوا ف   ون الحكم البت  

ك بها نفًرا من المسلمي   يعلمون أهلها اللغة العربية وقواعد الدين  •
كان كلما يفتح قرية يت 

 . اإلسالمي 
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ي إقامة  •
 .   بأمتعته وأسلحته  تضم الجيش( 1   مدينةكان عقبة يفكر ف 

 ( تكون عاصمة للدولة اإلسالمية . 2                                                   
 ( التدرب عىل القتال . 3                                                   

 

 ( كثيف األشجار. 1(   يسىم)قمونيةوصل عقبة إىل مكان  •
 بعيد عن البحر . ( 2                                                     
ات والسباع واألفاىعي . 3                                                      ء بالحشر  (مىلي
بة ، طيب الهواء. 4                                                       ( جيد الت 

بر . 5                                                      ( لم يسكنه أحد من الروم والت 
 

 ثم طلب من جنوده أن يطهروا المكان حت  أصبح خالًيا تماما من األفاىعي والوحوش   •

ا طوال أربعي   سنة بعدها .  •
ً
 أكد المؤرخون أنه ظل نظيف

 

وانكم .  •  :هذا قت 
ا
 ثم الف  عقبة رمحه قائًل

ي بناء مسجد يحمل اسمه حت  اليوم   •
 بدأ المسلمون بناء بيوتهم ، وبدأ عقبة ف 

 50: 55استمرت عمليات البناء من  •
 _______________________________________________________________________________________ 

  
 
 

ي برقة يعيد  أقام عقبة •
تنظيم الجيش ويرتب الميمنة والميشة والقلب حت  بضعة أيام ف 
ا للفتح . 

ً
 أصبح مستعد

 

ي حددها لبدء الفتح سهر حت  ساعة متأخرة من الليل مع أوالده يحدثهم عن   •
ي الليلة الت 

وف 
ي قد بعت نفشي هلل عز وجل "

 الجهاد واالستشهاد قائال "إنت 

  

لصالة الفجر قام للصالة ثم وركب جواده ثم أوصاهم بما يفعلونه من بعده ،ولما أذن  •
 وانطلق . 

 

 بالجزائر .  )قسنطينة( وهي ما تسم اآلن  مدينة )الزاب( اتجه عقبة إىل  •

ي خمسة آالف جندي .  بن قيس البلوي(  )زهت  قبل أن يغادر استخلف عليها  •
 ف 

 

وان11  ــــ بناء القير

 ـــ أخطر معارك عقبة12
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راية الجهاد بعد أن استبعد سبع سنوات عنه ،ودع خاللها العقد السادس من رفع عقبة   •
ي الثانية والستي   من عمره . عمره ومع ذلك هو متوقد الحماسة للجهاد ،إنه اآلن 
 ف 

 

نظر عقبة إىل الشمس فقال أنهم يحملون إىل العالم شمس ال تغيب )شمس القرآن ،  •
يل ظالم الوثنية . شمس اإلسالم ، شمس اإلخالق الفاضلة(   لت  

 

ثم نظر إىل الضباط المسلمي   الذين ينتظرون اإلذن بالتحرك وقال لهم أنهم جاءوا لهذه  •
ائب   نىطي ،ويبيعون أوالدهم لدفع الرص   األرض وأهلها يعانون االستعباد البت  

نىطي .  منسالم فحررهم اإل    الحكم البت  
ي الحقوق والواجبات .  وجعل الناس سواسية  

 ف 
ي . وأدى للف 

 قت  حقه من مال الغت 
 وأصبح األجت  يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه .  

 

وأخت  جنوده أنه أمام معارك دامية ،وطلب منهم أن يكونوا أشداء عىل األعداء رحماء بمن  •
 يسالموهم . 

 __________________________________________________________ 
 
  
 

قد علموا بزحف عقبة فقرروا أن  سكان )أدنة(عاصمة الزابالزاب عىل بعد أميال ،وقد كان 
 يدافعوا عن مدينتهم آلخر جندي . 

 

ات اآلالف وقد  • ي مكان يسم )وادي سهر( وكانوا يعدون بعشر
احتشدوا خارج )أدنة( ف 

بر.   قسموا  ة ضباط الروم والت   كتائب ،يقود كل منها ضابط من خت 
 

:إما أن ينتقموا من المسلمي   أو تضيع المنطقة من أيديهم  ألهل الزاب خطورة المعركة •

 لألبد. 

ال . لذلك حشدوا كل رجالهم تقريًبا  ،كما حشدوا نساءهم  •  لتشجيع الرجال عىل الت  
 

ي المنطقة ، فألف  ألنها  خطورة المعركة للمسلمير  :  •
ستحدد مستقبل جهاد المسلمي   ف 

ي المجاهدين كلمة تنبض باإليمان والعزيمة . 
 ف 
 

 ـــ معركة المصير 13
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ي  •
موك قال لجيشه بأن هللا نرص المسلمي   ببدر رغم قلة العدد والعتاد ،كما نرصهم ف  الت 

وا ويرابطوا  وأال  ترهبهم وكان جيش المسلمي   قليال مقارنة باألعداء ، وطلب منهم أن يصت 
ة أعدائهم .   كت 

ات المعارك  • ات الرجال ثم خاضوا عشر ثم ذكرهم بأنهم جاءوا لهذه األرض وقد كانوا عشر
نىطي .  ا  ،وقد كتب لهم النرص وأصبح جيشهم يهز البالط البت  

ً
 أمام عدو يفوقهم أضعاف

 

 أدنة. كلمات عقبة هزيمة المسلمي   فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراءه صوب مدينة حركت   •

ي معسكرهم لمحوا  •
بر قد عسكروا عىل بعد أميال من المدينة وبينما هم ف  كان الروم والت 

ويبرصون بريق أسلحتهم ،فطاف بهم ما حدث للروم  غبار الجيش اإلسالمي يسد األفق ،
بر عىل أيدي المسلمي   .   والت 

 

ن الحمية ضباط أن الجنود أصابهم الفزع فراح يبثو بدأت حماستهم تفت  ،و أدرك ال •
ي الجنود بالتحفز .  فريق من الضباط الرومفيهم،وتسلل 

 ناحية النساء وأمرهن أن ينادين ف 
 

 فتعالت صيحاتهم " يا جنودنا ..يا رجالنا ..يا حماتنا ...دافعوا عن أرضكم ..عن عرضكم .." •
 

ي قتال مرير ،وقد أظهر عقبة شجاعة وبسالة خلعت قلوب أعدائه  •
التحم الجيشان ف 

وكل ما عرفوه من فنون القتال حت  تقهقهر  المجاهدون كل مهارتهم الحربية  ،وأبدى
األعداء وفروا هاربي   إىل مدينتهم تشيعهم ضخات النساء ،ووراءهم خيل المسلمي    

 يرمونهم بالموت . 
 

ة  • نطيي   تماًما غنم عقبة مغانم كثت  ،واطمأن أن فتح البالد إىل طنجة  وأنىه مقاومة البت  
 أصبح ميسوًرا . 

 

ا من الراحة قبل استكمال الست  إىل طنجة ،ولم تكن الراحة   •
ً
طلب من جيشه أن يأخذ قسط

 أداء الصالة شكًرا هلل . لعقبة إال 
 __________________________________________________________ 
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اح المجاهدون   طنجة نادى فيهم عقبة بالرحيل فانطلقوا إىل   يوًما أو بعض يومبعد أن است 
 

ي طريقهم كانت شعلة الحماسة قد بلغت أقصاها  •
ولكنهم قبل أن يبلغوا )طنجة( وجدوا ف 

وكانت إحدى المدن الحصينة فخشر أهلها أن يخرجوا لقتال المسلمي    مدينة )تيهرت( 
 روا حرب المسلمي   من وراء األسوار. فتحصنوا بمدينتهم وقر 

 

 وعندما وصل عقبة إىل هذه المدينة وجدها مغلقة وسمع صوت الجند من خلف األسوار  •
 .  يحذرون أنفسهم من حرب المسلمي  

ي قلوب أعدائه ،فحاض المدينة بضعة أيام حت  اضطر   •
فحمد هللا عىل أن قذف الرعب ف 

يبة   الدفاع . ملكها إلعالن التسليم ودفع ض 
 

ي سبيلك  •
ي أجاهد ف 

يبة من ملك تيهرت وقال " اللهم إنك تعلم أث  تسلم عقبة دفع الرص 
ي عىل مواصلة الجهاد" ثم أمر باالنطالق إىل طنجة . 

 فأعت 
 

ي سيمر بها قد دخل أهلها اإلسالم  •
،وعندما علموا بقدوم عقبة خرجوا وكانت كل البالد الت 

واألسلحة ،وتطوع عدد كبت  منهم لجيش  لتحيته ويزودون جيشه بالماء والطعام
 المسلمي   . 

 

ي ألنه   ملكها )يليان الغماري( أما طنجة فقد خرج  • ي جمع من رجاله الستقبال القائد العرث 
ف 

ا للمسلمي   .  ً  ال يضمر رسر
 

ي قرصه المطل إىل البحر ،وقدم لهم هدايا  •
استضاف يليان )عقبه(وعدد من جنوده ف 

 مطالبه. نفيسة وأعلن موافقته عىل كل 
 

ه أن قرأ عقبة "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل عىل هللا"  • : ثم التفت إىل يليان وأخت 

ي األندلس ليضمها مع 
ه ف  البالد من برقة إىل طنجة أصبحت خاضعة للمسلمي   ،وأن تفكت 

 المغرب . 
 

بعدم االشتباك مع القوط ألن قوتهم تفوق قوة المسلمي   بآالف المرات  نصحه يليان  •
ة  بر ولدى عقبة خت  ي وذلك ألن أهلها من الت 

،ونصحه بأن يفتح السوس األقص واألدث 
 كافية عنهم ويعلم كيف ينترص عليهم. 

 ـــ الزحف إىل طنجة14
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 األدث  . وأمر جيشه بالتوجه إىل السوس  اقتنع عقبة بكالم يليان  •

 .  )قرص فرعون( غرب فاس الشماىلي وتسم حالًيا  )وليىل( وصل عقبة إىل مشارف مدينة  •
   

ة  • وأرسل عقبة من يدعو أهلها لإلسالم ولكنهم رفضوا وصمموا عىل قتاله وكانوا من الكت 
 ما لم يتوقعوا خسارتهم. 

 

بر  • ي معركة استمرت بضع ساعات ،فر الت 
بر ف  أمر عقبة باقتحام المدينة واشتبك مع الت 

 بعدها مهزومي   .  

ولم يكن األمر ليكمل انتصاراته ويرفع راية اإلسالم ،  السوس األقصثم اتجه عقبة إىل  •
ي العدد 

 لذلك كان استعدادهم كبت  ف 
مفاجأة ألهلها لعلمهم بما حدث للسوس األدث 

 تاد . والع
 

حشدوا حشودهم أمام سور المدينة واستعانوا بالقبائل المجاورة ،واشتبكوا مع المسلمي    •
ي تاريخهم . 

ي معركة دامية أذاقهم عقبة فيها أسوأ هزيمة ف 
 ف 

 

بات المسلمي   لكن المسلمي   كانوا  • بر أن يعتصموا داخل مدينتهم ليتفادوا ض  أراد الت 
 واالستيالء عليها . األرسع لدخولها 

 

. أسفرت معارك عقبة  • ي أيدي المسلمي  
 عن سقوط وسط المغرب األقص وجنوبه ف 

 _________________________________________________________ 
  
 

ي فتوحات تعىلي شأن اإلسالم ، كان أعداء هللا يدبرون  •
المكايد وعىل بينما كان عقبة يفكر ف 

 رأسهم )الكاهنة ملكة جبال أوراس(. 
 

تهم أنها ليس لها قدرة عىل قتال المسلمي   وليس  أوالدها الثالثةجمعت الكاهنة  • وقد أخت 
 أمامها إال الحيلة . 

 

ي سار فيها الجيش   حيلة الكاهنةكانت  •
أنها طلبت من أوالدها أن يذهبوا إىل الطرق الت 

ا . 
ً
ي وأن يردموا اآلبار حت  إذا عادوا ال يجدون ماء يموتون عطش  العرث 

 

 ــ فتح السوس15

 ـــ كاهنة جبال أوراس16
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وقام أوالدها وأعوانها بردم اآلبار دون علم عقبة بما دبرته ،إال أن حيلتها لم تحقق هدفها   •
ي حالة  ينة)طبنة( مدفقد عاد عقبة من طريق آخر ولما وصل إىل 

بر ف  غرب أوراس رأى الت 
 هدوء تام. 

 

وان من شمال  • بر أخلدوا لالستسالم فأذن لمعظم جيشه أن يعود للقت  ظن عقبة أن الت 
 جبال أوراس ثم أبف  معه ثالثمائة مقاتل فقط . 

 __________________________________________________________ 

 
 
 

بر هو الهدوء الذي يسبق العاصفة  • ، إذ رسعان ما علموا أن عقبة ضف  كان هدوء الت 
 جيشه وبف  عدد قليل من رجاله وجدت الكاهنة الفرصة لالنقضاض عىل عقبة . 

 

ي  قلعة )تهودة( اتصلت الكاهنة بالقبائل وحشدوا جنودهم عند  • ء القائد العرث  ،وفوح 
بر يسدون عليه شعاب الجبال .   بآالف الجنود من الت 

 

يتقدم هذه الجيوش )وكان عقبة قد قبض عليه  كسيلة بن لمزم( وأعجب منها أنه رأى )  •
 لترصفاته المعادية له ( يطلب منه التسليم . 

 

وان  ،ومر عىل القبائل يدعوها لقتال  • كان كسيلة قد هرب أثناء عودة الجيش إىل القت 
فع راية التسليم ولكن ذهل من جرأة عقبة النادرة حيث نادى  عقبة  ،وتخيل أن عقبة ست 

ب يمنة ويشة ويتصدى  بر يرص  ي المسلمي   يدعوهم للشهادة ثم انطلق نحو صفوف الت 
ف 

 . ي صت 
باتهم ف   لرص 

 

بر من كل جانب  قة الثالثمائةرفاكان  • ا يقاتلون حت  أحاط بهم الت 
ً
قد التحموا أيض

 أرض تهودة  . فاستشهدوا جميًعا ،ولطخت دماءهم الطيبة 
 

ي ال تزال معلًما تاريخًيا .  •
ي قبور تلك البقعة الت 

 رقد عقبة ورفاقه ف 
 

 
 

 ــــ استشهاد عقبة17




