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 بداعي والوظيفياإل

 بيومي مسري 

  التطبٌمًالدلٌل 
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 التعبٌر الوظٌفً                          ( االبتكاريإلبداعً ) التعبٌر ا 

 إسترشادات                                            إرشادات مهمة 

 

 

 حب الوطن .ٔ

 السٌاحة .ٕ

 الربٌع .ٖ

 النظافة و النظام .ٗ

 نجٌب محفوظ .٘

 الرٌاضٌة .ٙ

 األخبلق .7

 جائزة نوبل .8

 عٌد األم ( وأثره فً المجتمع بر الوالدٌن ) .9

 ترشٌد االستهبلن .ٓٔ

 المستمبل .ٔٔ

 الوحدة العربٌة فً مواجهة التحدٌات .ٕٔ

 الشباب والعمل .ٖٔ

 السبلم الشامل العادل .ٗٔ

 تعمٌر الصحراء .٘ٔ

 الولت واإلجازة الصٌفٌة .ٙٔ

 الطفولة والمرأة .7ٔ

 الزٌادة السكانٌة فى مصر .8ٔ

 العلم والمضاء على األمٌة .9ٔ

 التلوث .ٕٓ

 العولمة  والتمدم .ٕٔ

 والعدل والشورى ) الدٌممراطٌة (الحرٌة  .ٕٕ

 حرب العاشر من رمضان ) السادس من أكتوبر( ( .ٖٕ

 العبادات تمضً على الفرلة واإلهمال واالنحراؾ .ٕٗ

 اللؽة العربٌة .ٕ٘

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir


 

 

ٕ 

 

 معلم لغة عربٌة     -اعداد / أ .  بٌومً سمٌر     

https://www.facebook.com/bayoumisamir 

 

 الرأ رأس الموضوع لراءة جٌدة حتى تفهم المطلوب وتحدد األفكار .   

 تستوحٌها من رأس الموضوع فى بداٌة الموضوع . اكتب األفكار التى 

 مهد للموضوع بممدمة مناسبة ال تخرج عن الموضوع . 

 حاول أن تكون األفكار على شكل أسئلة والموضوع إجابة على هذه األسئلة .  

 اكتب بخط واضح واترن سطراً وال تنس عبلمات الترلٌم .  

 استشهد ما أمكن باآلٌات واألحادٌث والشعر والموالؾ التارٌخٌة المختصرة .  

 تجنب األخطاء االمبلئٌة والنحوٌة فإنها تملل الدرجة .  

 ال تطل فتمل وال تختصر فتخل , فالوسطٌة فى عدد الصفحات مهمة . 

 انتمل من فكرة إلى فكرة واجعل موضوعن متصبلً وله بناء متماسن . 

 ن ومعلومتن ألن أساس التعبٌر األسلوب الجمٌل والمعلومة المفٌدة . اهتم بأسلوب 

اختصرر وأوجرز كرل الموضروع فرى الخاتمرة وانتمرى عباراترن ألن الخاتمرة مهمرة فاالنطبراع األخٌرر ٌردوم  

 فاجعله آٌة أو حدٌث أو شعر .

 حاول أن تستفٌد بما درسته من شعر ولراءة ولصة فى موضوعن . 
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 هى عمل كتابى ٌستخدم فى التعبٌر , واإلخبار عن اآلراء واألحاسٌس تجراه عمرل أو مولرؾ أو  البرلٌة :

 مطلب حٌوى .  

 إذا طلب منن كتابة برلٌة فعلٌن باألتى  : 

 كتابة اسم المرسل الٌه وعنوانه فى أعبلها . 

 كتابة موضوع البرلٌة فى منتصؾ البرلٌة .  

 كتابة اسم المرسل وعنوانه أسفل الورلة .  

 ال ٌزٌد موضوع البرلٌة عن سطرٌن أو ثبلثة .  

 علٌن أن تراعى الدلة اللؽوٌة .   

 اكتب برلٌة إلى صدٌك لن تدعوه لمضاء األجازة الصٌفٌة معن . 

 اإلجابة  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir


 

 

ٗ 

 

 معلم لغة عربٌة     -اعداد / أ .  بٌومً سمٌر     

https://www.facebook.com/bayoumisamir 

وهى الفتة إرشادٌة تهدؾ إلى توجٌه بعض االرشادات والتعلٌمات لبللتزام بنظام محدد من خبلل عمل ثمرافى أو 

 اجتماعى . 

 :  وٌجب فٌها

 ( حسن التنظٌم والتوضٌح وجمال الخط . ٕ( اإلٌجاز والدلة .                                ٔ

 ( تحدٌد الزمان والمكان .ٗ( تحدٌد المستوى الثمافى للمخاطب به .       ٖ

 :  تدرٌب** 

اكتب اعالنا تدعو فٌه زمالءن لالشتران فىى جماعىة ا ال ىط العربىى ض موضىها فٌىه ال بىراي التىى ٌمكى  أ  

 ٌكتسبها الطالب فى الجماعة . 

 

 

 

 

 تدعو االعبلنات إلى التروٌج لسلعة أو عمل ثمافى أو اجتماعى , كما تدعو البلفتة إلى اإللتزام بنظام معٌن .  

 نموذج مجاب عنه  : 

 اكتب اعبلنا عن حاجة وزارة الزراعة إلى شباب ٌعملون فى مجال استصبلح األراضى الصحراوٌة 
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  التعبٌر الوظٌفًملخص نماذج 

  : أوال البرلٌاي  

 اكتب برلٌة إلً صدٌك تهنئه فٌها بحصوله علً جائزة التلمٌذ المثالً  -ٔ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب برلٌة إلً خالن تهنئه بسبلمة الوصول بعد أداء فرٌضة الحج .  -ٕ

 ) حج مبرور وذنب مؽفور وعود محمود ( .                       

 أرسل برلٌة إلً صدٌمن تهنئه فٌه بالشفاء من المرض .  -ٔ
 لشفاء ( .  ) مع أجمل تمنٌاتً لن با                                                        

 اكتب ثبلث الفتات عن مكافحة التلوث :   -ٔأمثلة : " ثانٌا : " الالفتاي

 نظافة المكان دلٌل علً الحضارة .  -ٔ
 عادم السٌارات ٌضر بصحة اإلنسان .  -ٕ
 االهتمام بالنظافة ٌموي الصحة .  -ٖ

                                                       

 اكتب ثبلث الفتات عن أهمٌة المراءة :  -ٕ

 

 المراءة ؼذاء الروح .  -ٔ                                

 المراءة طرٌك التمدم .  -ٕ                                

 الكتاب خٌر الجلٌس .  -ٖ                               

 

 اكتب الفتة تدعو فٌها زمبلءن بالتعاون :  -ٖ

                              

 وتعاونوا علً البر والتموى .                        

 

  

 

 

 

 اســــــــــــــم المرســـــــــــل إلٌــــــــــــه / .....................................   

 عنـــــوان المرســـــــــــــل إلٌــــــــــــــه / ............................................... 

 

 ٓكنت مثاال للتلمٌذ المتفوق خلما وعلما فهنٌنا لن بالجائزة  

 

 اسم المرسل / ...................................                                                    

 العنوان / .........................................                                                     
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 اكتب إعبلناً تدعو فٌه زمبلءن لبلشتران فى جماعة الصحافة المدرسٌة . -: ثالثاً اإلعال 

 الحظ اإلعبلن ٌتضمن : الموضوع ,المكان ,الزمان 

 

  إعبلن                                                       

 

  

 

 

 

 

 اكتب إعبلنا عن لٌام المدرسة برحلة  إلى مدٌنة الماهرة  -ٔ
 

 إعبلن                                                   

  

مدرسة.......................عن المٌام برحلة إلى مدٌنة..................  تعلن

 ٌوم....................بتارٌخ...................

الساعة.................., ولٌمة االشتران ................., فعلى الراؼبٌن فى االشتران 

 مراجعة............... بالمدرسة

 مدٌر المدرسة ..................                                                                      

 

 

  -: رابعاً  بطالة  الدعوة  

 اكتب بطالة  دعوة ألحد اآلباء لحضور اجتماع لمجلس اآلباء بالمدرسة 

  

 إدارة...............التعلٌمٌة 

 مدرسة...................                                       

 دعوة                                                         

    تتشرؾ  إدارة المدرسة  بدعوة السٌد ولى أمر الطالب /..................... لحضور اجتماع مجلس     

   م 9ٕٓٓاآلباء بالمدرسة لمنالشة بعض الموضوعات  المهمة ٌوم..........الموافك.../..../      

  الساعة.......بمكتبة المدرسة           

                                                                                                                ٓولسٌادتكم جزٌل الشكر                               

 ٌعتمد مدٌر إدارة المدرسة                                                                                   

                                

 

 

 ٌرؼب من فعلى ؛ الجماعة إلى لبلنضمام االشتران باب فتح عن المدرسٌة الصحافة جماعة تعلن

 المدرسة بمكتبة وذلن , المشرؾ األستاذ لدى مٕٓٔٓ/       /    الموافك.....  ٌوم باسمه ٌتمدم أن

 ٓ للمتفولٌن لدرات اختبار إجراء بعد

  المدرسٌة الصحافة جماعة                                                                                
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                                                                   اكتب بطالة دعوة إلى زمٌل لن لحضور عمد لران شمٌمتن  

                  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                 
 ٌسر ...............دعوة سٌادتكم لحضور حفل ................. , وذلن فى تمام الساعة.............. من  
   ٓموافك...............فى .................... , والعالبة عندكم فى المسرات مساء ٌوم............ ال    
 

 ٓاكتب رسالة إلى صدٌمن تهنئه على التفوق فى الثانوٌة العامة : الرسالة امساً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سادساً التل ٌص  :  
ملحوظة : التلخٌص أي االختصار هو باب من أبواب علم المعانً فً الببلؼة وٌسمً اإلٌجاز أي تأتً 
األلفاظ ألل من المعانً , وٌكون ذلن بحذؾ اسم أو فعل أو حرؾ أو جملة أو أكثر مع المحافظة علً 

 –المبدل منه  –ادؾ التر –األفكارالرئٌسٌة وعكسه والمضاد له اإلطناب .. ومن أمثلة الحذؾ : التكرار 
 الخبر الخ ... –المبتدأ  –الفاعل  –الحال  –النعت  –التفصٌل  –الجمل االعتراضٌة  –اسم اإلشارة 
** ضع عالماي الترلٌم فى  0اربط بٌ  الجمل والعباراي بأدواي الربط المناسبة: اتبع ما ٌلى :* ملحوظة

    مكانها المناسب
وما أري أ  سٌكو  فٌه  –رحمهما هللا  –لشٌخٌن أبً بكر وعمر النص األول : وهذا حدٌث موجز عن ا

  جدٌد لم أسبك إلٌه 
 هذا النص ٌتكون من تسع عشرة كلمة اختصره إلً ست كلمات فمط . 

 ولم أسبك إلٌه . –بحذؾ رحمهما هللا  -الطرٌمة :  وذلن بحذؾ كلمة " أبً بكر وعمر " 
  

 اإلجابة : حدٌث موجز عن الشٌخٌن لٌس بجدٌد .      
  

 النص الثانً : عبر عن مضمون العبارة اآلتٌة فٌما ال ٌزٌد علً سطرٌن :  
لال المنفلوطً : لٌست الفضٌلة وسٌلة من وسائل العٌش أو كسب المال , وإنما هً حالة من حاالت النفس 

ػ بها ؼاٌة كمال , وال ٌستطٌع الرجل الفاضل أن ٌبلػ ؼاٌته , تسمو بها إلً أرلً درجات اإلنسانٌة , وتبل
من عٌشه إذا استطاع أن ٌنزل من نفوس الناس منازل الحب واإلكرام , ولن ٌستطٌع ذلن إال إذا عاش 
 بٌن لوم ٌعرفون الفضٌلة وٌعظمون شأنها ولن ٌكونوا كذلن إال إذا كانوا فضبلء أو أشباه فضبلء . 

  الرحٌم الرحمن هللا بسم                                    
 : العزٌز صدٌمً
 ٓ وبركاته ورحمته علٌكم السبلم     

  بعد أما , ثم                                      
 عندما ؼامرة سعادتً وكانت , العامة الثانوٌة امتحانات فً الباهر تفولن أسعدنً لمد          
 جاء وإنما ؛ فراغ من ٌأتِ  لم هذا وتفولن , وتمٌز تمدٌر كل تستحك فأنت  النبأ هذا سمعت
 , التفوق إلى تدفعن كرٌمة عرٌمة وأسرة , دءوب  وعمل , شاق ومجهود , طوٌل سهر نتٌجة
  وسعادة تفوق كلها حٌاتن هللا ,وجعل الملب من تهنئة أهنئن ولذا

 :................ ... االسم                                                             
 :................... التولٌع                                                            

 : .................. العنوان                                                            
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رب اشرح لً صدري وٌسر لً أمري واحلل عمدة من لسانً ٌفمه لولً , فمما ال شن فٌه أننا عندما  

نحاول الكتابة فً موضوع ) ٌكتب اسرم الموضروع ( نجرده جردٌراً برالتتبع والتحلٌرل الشرامل لعناصرره 

األخٌررة أصربح ذلرن الموضروع محروراً  المختلفة ؛ ذلن ألنه على لدر عظرٌم مرن األهمٌرة ففرً االونرة

لحدٌث وتعلٌك الجماهٌر والمجتمع بكل فئاته , ولؤلهمٌة الكبرى للموضوع نجده لد فرض نفسه على 

وسائل اإلعبلم المختلفة , إذ راحت جمٌعها تتناوله بالتحلٌل الشامل ولكل ما سبك أجد للمرً ٌسترسرل 

بلحمرة أفكراري المتدفمررة المتبلحمرة إلبرداء رأٌرً فٌرره فرً الكتابرة وال ٌتولرؾ محراوالً لرردر اسرتطاعتً م

 مساهمة منً فً التعرٌؾ به وتوضٌحه ومعالجته . 

وأخٌراً بعد تحلٌلنا لعناصر الموضوع وأفكاره والتوضٌح والشرح والتعلٌك مدللٌن ومستشرهدٌن علٌره  

لة المخلصرة , وإعربلء شرأن الفررد وإطربلق نجد أنره بالحرب والعمرل واألمرل والعزٌمرة الصرلبة الصراد

العنان للطالات الخبللة المبدعة ٌمكننا أن نتجاوز ما ٌواجهنا ونحمك ما نحلم به من آمال لنا ولمجتمعنا 

 لنعٌش فً رخاء وسبلم  واطمئنان وتمدم . 

 * عند كتابة موضوع التعبٌر ) الممال ( ٌجب مراعاة اآلتى : 

 أ ( مفهوم اإلرهاب والتطرؾ ) وهذه هى الممدمة ( . 

 ب( أسباب اإلرهاب والعوامل المشجعة له .

 جـ( أثر هذا اإلرهاب مادٌا ونفسٌا على الفرد والمجتمع .

 ( كٌفٌة مواجهة اإلرهاب والمضاء علٌه عن طرٌك :  د 

 * مواجهة الفرد له . 

 * مواجهة المجتمع له . 

 * مواجهة الحكومة له . 

 * مواجهة وسائل اإلعبلم المسموعة والمرئٌة له . 

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir


 

 

9 

 

 معلم لغة عربٌة     -اعداد / أ .  بٌومً سمٌر     

https://www.facebook.com/bayoumisamir 

 * مواجهة علماء الدٌن له . 

 هـ( نتائج المواجهة والمضاء على اإلرهاب ) وهذه هى الخاتمة ( . 

 * الفمرة األولى : ) الممدمة ( :

  وهررى لصررٌرة كتمهٌررد للموضرروع , ومتعلمررة برره ) فررى حرردود خمسررة أسررطر تمرٌبررا ( فمررثبلً إذا كرران

دورها الرٌادى بٌن العرب فلتمل : لمد كانت مصر وما زالت للب األمة الموضوع عن ) مصر ( و

إن  –العربٌة النابض , وشررٌانها المتردفك , ٌبصرر العررب بعٌنهرا , وٌشرعرون بملبهرا , وٌبطشرون 

بٌدها , وٌفكرون بعملها , حتى صار أمرهم أمرها , لذلن فإن مصر أم العرب , ونبراس  –أرادت 

وسط كله , ولمد كانت دائما جدٌرة بحمل تلن المسئولٌة والمٌام بهرا علرى خٌرر الهداٌة فى الشرق األ

 وجه ... 

 * الفمرة الثانٌة والثالثة والرابعة : ) األفكار ( :

  ثبلث فمرات , ٌتراوح عردد أسرطر كرل فمررة ثمانٌرة أسرطر تمرٌبرا , وهرذه الفمررات الرثبلث تتضرمن

أفكار الموضوع المتنوعة , وٌمكن أن تشتمل كل فمرة على فكرة أو أكثر بحٌث تستوفى كل أفكرار 

 الموضوع . 

 * الفمرة الخامسة : ) الخاتمة ( :

  وهى فمرة لصٌرة تختتم بها ممالن ) موضوعن ( فى حدود أربعة أسطر تمرٌبا , تتضمن نتٌجرة مرا

 عرضته من أفكار , وتستخلص الهدؾ من الموضوع . 

 أنا إن لدر اإلله مماتى   ***   ال ترى الشرق ٌرفع الرأس بعدى

 وعن الذى تتحمله مصر فى سبٌل أشمائها أو تجمٌعهم لل :  

 آه ٌا مصر : كم تعانٌن منهم    ***    والكبٌر الكبٌر دوما ٌعانى
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) ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة (                                

 مٌم ( ولال تعالى : ) ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بٌنن وبٌنه عداوة كأنه ولى ح

فإن كنت ؼٌر واثك من حفظن لآلٌة فلتمل مثبل : إن هللا أمرنا بأن تكون دعوتنا لائمة على       الحكمة 

 , وعلى الموعظة الحسنة .    

التحمل , عسٌر العبلج , اإلرهاب نار تضطرم وتستعر ,  اإلرهاب داء عضال فى جسد البشرٌة صعب

وتأتى على األخضرر والٌرابس فربل تبمرى وال ترزر , اإلرهراب سرهم مسرموم , ٌخررج مرن جعبرة ضرمائر 

 خربة ونفوس سمٌمة .

والتمدٌم والتأخٌر , والجمل االسمٌة والفعلٌرة والمنفٌرة كإستخدام األسالٌب اإلنشائٌة , وأسالٌب المصر , 

 والتعجبٌة , كما ٌجب أن تكون أفكارن مرتبة ترتٌبا منطمٌا مترابطا . 

 أ ض الفرق بٌ  التاء المربوطة والهاء :

 ( . * أحبه / أكتبه / للمه / ببلده / به / له ) هاء

 * مدرسة / كتابة / لراءة / فكرة / لضاة ) تاء مربوطة ( .

 ) الهاء : ضمٌر متصل , أما التاء المربوطة : فهى حرؾ من أصل الكلمة (         

 ) ألبل / إنتاج / أعظم / إن / إال / أال / أخذ (  بض الفرق بٌ  همزة المطع :

 / افهم / الحب / ابن / اسم ( : ) انطلك / اهتداء / استخدام وهمزة الوصل      

 جـض جمع المذكر السالم , رفعه ونصبه وجره : 

 جاء المؤمنون / رأٌت المؤمنٌن / مررت بالمؤمنٌن      
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 د ض األسماء ال مسة : ا ذو / ذا / ذى ض :  

 ذو العمل ٌشمى فى النعٌم / إن ذا اللب مولن / مررت بذى علم كثٌر       

 هـض األفعال ال مسة : ا ٌماتلو  / ٌماتال  / تماتلٌ  ض : 

 المؤمنون ٌسالمون من ٌسالمهم / ولن ٌستسلموا ألحد / ولم ٌكونوا ضعفاء        

 و ض المنصوباي وال سٌما  بر كا  :  

 كان الرجل مجتهدا / وأصبح صبورا جلدا متفهما للموالؾ       

مثل : اسم إن , الحال المفردة , التمٌٌز , المفعول به , المفعول  وكذلن بعض المنصوبات األخرى      

ألجلررره , المفعرررول المطلرررك , والتوابرررع الترررى تتبرررع المنصررروب ) النعرررت , والتوكٌرررد , والبررردل , 

 والمعطوؾ ( .

 ز ض الهمزة ورسمها ووضعها :  

 شطواطئ / جزء / فجأة اآلداب / المرآن / أمن / آمن / إٌمان / المؤمن / إن / أن / شىء /       

 ) جاء علماؤهم / رأٌت علماءهم / مررت بعلمائهم (       

 * بعد كل جملة , وبٌن الشىء وألسامه , وبعد المنادى مثل : 

 * فصول السنة أربعة : الربٌع , والصٌؾ , والخرٌؾ , والشتاء .

 * ٌا لوم , تعاونوا على البر . 

 * توضع فى نهاٌة الجملة التى انتهت بها الفكرة , وفى نهاٌة كل فمرة .

 * بٌن جملتٌن إحداهما سبب فى األخرى 
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 * سأعتذر عن حضور الدرس ؛ ألننى أشعر باإلرهاق . 

 * بعد أسلوب االستفهام مثل : كٌؾ حالن ؟ 

 * بعد المول مثل : لال الشاعر : ................ 

 * بعد جملة التعجب مثل : ما أعظم مصر ! 

ثالثررا ... ,  –ثانٌررا  – * بررٌن ركنررى الجملررة إذا طررال الررركن األول , وتوضررع أٌضررا بعررد الكلمررات : أوال

 وكذلن فى أول الجملة االعتراضٌة ونهاٌتها .

 –للبررا ولالبررا  –* اإلنسرران الررذى ٌعمررل بررإخبلص , وٌتفررانى فررى العمررل الررذى ٌمرروم برره , وٌكررون صررادلا 

 ٌستحك أن ٌحتذى به .

 * ٌوضع بٌنهما الكبلم المنمول عن الؽٌر بنفس النص .

 الى : " وإذا سألن عبادى عنى فإنى لرٌب " .* لال تع

 ( ٌكتب مئة أو مائة . ٓٓٔ* توضع بٌنهما األرلام , وسنوات المٌبلد , والوفاة .       * الرلم )
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 انة ببعضها إذا كاني تتالءم مع أفكار موضوعن * ٌمك  االستع

 :  آيات قرآنية : قال تعالى( 1

  ( َْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْلَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحو ٌْبلً ّمِ لَهُ ِلنُِرٌَهُ ِمْن ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ

 ( . البَِصٌرُ  آٌَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّمٌعُ 

  (ا َكبًٌِرا ٌِْن َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّ تَ ٌْنَا إِلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل فًِ اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فًِ األَْرِض َمرَّ  ( . َولََض

  ( ُْلَحْرِب أَْطفَأََها ّللّاُ َوٌَْسعَْوَن فًِ األَْرِض فََساًدا َوّللّا  (  الَ ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌنَ ُكلََّما أَْولَُدواْ نَاًرا لِّ

  ( َلَعَلَُّكْم تُْرَحُمون َ ٌُْكْم َواتَّمُوا ّللاَّ ٌَْن أََخَو  ( . إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَ

  ( َُّكْم تُْفلَُحونَ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ إِذَا لَِمٌتُْم فِئَةً فَاثْبُتُواْ َواْذُكُرواْ ّللّاَ َكثًٌِرا لَّعَل . ) 

  ( َابِِرٌن  ( . َوالَ تَنَاَزُعواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ِرٌُحُكْم َواْصبُِرواْ إِنَّ ّللّاَ َمَع الصَّ

  ( ََولُِل اْعَملُواْ فََسٌََرى ّللّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُون . ) 

  ( ْلعَبٌِدِ َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن ٍم لِّ ٌَْها َوَما َربَُّن بَِظبلَّ  ( . أََساء فَعَلَ

  ( ُنَساَن َما لَْم ٌَْعلَمْ *  الَِّذي َعلََّم بِاْلمَلَمِ *  اْلَرأْ َوَربَُّن اأْلَْكَرم  ( . َعلََّم اإْلِ

  ( ْلُوا  ( .َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل ّللّاِ َجِمٌعًا َوالَ تَفَرَّ

  ( َإِن َشاء ّللّاُ آِمنٌِنَ  اْدُخلُواْ ِمْصر . ) 

  (ّبِ ِزْدنًِ ِعْلًما  ( . َولُل رَّ

  ( ٍَوإِنََّن لَعَلى ُخلٍُك َعِظٌم  . ) 

  ( ٌَْنُصْرُكْم َوٌُثَبِّْت أَْلَداَمُكم َ  ( . ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا ّللاَّ

  ( ُِمْن ِعبَاِدِه اْلع َ  ( . لََماءإِنََّما ٌَْخَشى ّللاَّ

  ( َلُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُمون . ) 

  ( ٌَُْر اْلَماِكِرٌن  ( .  َوٌَْمُكُروَن َوٌَْمُكُر ّللّاُ َوّللّاُ َخ

  (تَْحَسبُُهْم َجِمٌعًا َولُلُوبُُهْم َشتَّى  . ) 
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 :  أحاديث نبوية( 2

   . " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد " 

   . " اطلبوا العلم ولو فى الصٌن " 

   . " العلماء ورثة األنبٌاء " 

   . " إن المبلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما ٌصنع " 

   . " من أذى ذمٌا فمد آذانى " 

   . " المؤمن للمؤمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضا " 

 :  شعرية أبيات( 3

* إذا الشررررررررررعب ٌومررررررررررا أراد الحٌرررررررررراة             

* فمصرررررر لرررررو شرررررئت نرررررار هللا مولررررردة          

             * وطنرررررى خرررررذ العهرررررد األكٌرررررد برررررأننى

* ولرررررررؾ الخلرررررررك ٌنظررررررررون جمٌعرررررررا             

* ال تحسرررررررربن العلررررررررم ٌنفررررررررع وحررررررررده                

* خطرررررروا علررررررى العلررررررم ٌنفررررررع وحررررررده             

* ال تمولرررررررروا حطنرررررررررا الرررررررردهر فمرررررررررا                

* أنررررررا العررررررزة الكبرررررررى أنررررررا الشرررررررق               

* أأرحررررل مررررن مصررررر وطٌررررب نعٌمهررررا        

مصرررررر مرررررن أعمررررراق للبرررررى             * أحبرررررن

* أواصررررررر الرررررردم والتررررررارٌخ تجمعنررررررا            

* فررررررررٌم التنرررررررراحر والخبلئررررررررك إخرررررررروة               

* ال خٌررررر فررررى للررررم إذا هررررو لررررم ٌكررررن            

* ٌرررا لررردس ماتررررت فرررى ربررران فضررررائل           

* ترررررأبى العصرررررى إذا اجرررررتمعن تكسررررررا         

 .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فبلبرررررررررررررررررد أن ٌسرررررررررررررررررتجٌب المررررررررررررررررردر                         

ومصررررر لررررو شررررئت ؼصررررن وارؾ نضررررر         

روحررررررررى ومررررررررا ملكررررررررت ٌررررررررداى فررررررررداء                   

كٌررررررؾ أبنررررررى لواعررررررد المجررررررد وحرررررردى ؟                 

مررررررررررا لررررررررررم ٌتررررررررررروج ربرررررررررره بخررررررررررربلق                              

            وشررررررٌدوها مررررررن التمرررررروى علررررررى أسررررررس   

هرررررررررررو إال مرررررررررررن خٌرررررررررررال الشرررررررررررعراء                          

فلٌعرررررد إلرررررى كٌرررررانى بعرررررد طرررررول التفترررررت                 

فررررررررأى مكرررررررران بعرررررررردها لررررررررى شررررررررائك ؟                     

وحبررررررررن فررررررررى صررررررررمٌم الملررررررررب نررررررررامى                    

وكلنررررررا فرررررررى رحرررررراب الشررررررررق إخررررررروان                  

برررررررررراح ؟                       والعررررررررررٌش حررررررررررك للجمٌررررررررررع م

حررررررررررا طهرررررررررورا كالشرررررررررعاع الهرررررررررادى                    

وتحطرررررررررم الزٌترررررررررون فرررررررررى األؼصررررررررران                  

وإذا افترررررررررررررررلن تكسرررررررررررررررت آحررررررررررررررادا                          

 . 
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 : إرشاداي* 

  الرأ رأس موضوع المصة جٌدا وافهم الهدؾ والدرس المستفاد الذى ٌخرج بره المرارم مرع مراعراة

 العناصر اآلتٌة : 

 أبطال المصة . مهورٌة : 

 هامشٌة .  ثانوٌــــة : 

  . وتكثر الشخصٌات فى المصة االجتماعٌة وتمل فى لصة التحلٌل النفسى 

  بعرض تفاصٌل المصة مرتبة ترتٌبا زمنٌا حسب األماكن واألحداث التى تمروم بهرا الشخصرٌات مرع

 تصوٌر الشخصٌات وممٌزاتهم . 

 . التى تأتى نتٌجة لؤلحداث وتسلسلها وتصادمها حتى الوصول إلى ذروتها 

 . وهو لحظة كشؾ ؼموض األحداث لٌخرج المارم بالدرس المستفاد من المصة 

 . ٌجب أن ٌكون أسلوبن جذابا فى السرد واختر األلفاظ المناسبة والجمل المصٌرة 

  . مع مراعاة التنسٌك فى الكتابة وعبلمات الترلٌم وتجنب األخطاء النحوٌة واإلمبلئٌة 
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 حب الوطن ؼرٌزة فطرٌة , تستمر فى كٌان كل إنسان !! 

 فما واجبنا نحوه ؟ 

  : األفكــــار* 

 ( أهمٌة الوطن . ٕ( حب الوطن من اإلٌمان .                 ٔ

 المرآن والسنة .  ( مصر فىٗ( مصر مهد الحضارة .                    ٖ

 ( واجبنا نحو مصر . ٙ( مصر فى عٌون العلماء والمؤرخٌن .     ٘

 ( الخاتمة . 7

وطنى مصر , ما أجملها من كلمة عظٌمة حبٌبة إلى الملوب , تتؽنى بها األلسنة , وتنطك بها الشفاه  مرن جٌرل 

مشراعر , وأعرذب الرذكرٌات إنهرا جنرة هللا فرى إلى جٌل , فما أطهرها مرن معنرى ٌثٌرر فرى النفروس اسرمى ال

أرضه , وكنانته , من أرادها بسوء لصمه هللا , فحب الوطن طاعة وعبادة , والموت    من أجله شرهادة , 

لال رسول هللا )ص( : " من مات دون أرضه فهو شهٌد " , وطنى مصر الحبٌب , الذى أكلت من خٌراته 

, وعشت تحت سرمائه , وتعلمرت فرى مدارسره , حرب ٌسررى فرى , وشربت من نٌله , ومشٌت على أرضه 

 للبى ودمى , وما أجمل لول مصطفى الرافعى : 

 ببلدى هواها فى لسانى وفى دمى ... وٌمجدها للبى وٌدعو لها فمى

 وال خٌر فٌمن ال ٌحب ببلده ...   وال فى حلٌؾ الحب إن لم ٌتٌم

مسلمون ومسرٌحٌون نعترز بوطننرا مصرر , مصرر العزٌرزة إننا كمصرٌٌن , رجال ونساء , كبار وصؽار ,     

التى تتمتع بمكانة بارزة فى العالم المدٌم والحدٌث , فكلنا نفخر بمصر مهد الحضارة , ومنبع الثمافرة وللرب 

العرالم , مرؤلت الردنٌا هداٌرة وحضرارة ونرور , ذكرهررا هللا فرى المررآن وعظمهرا وذكرهرا الرسرول فرى السررنة 

ى : " ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنٌن " , حمرا ! إن األمران فرى مصرر !! نعرم إن السربلم ولدسها , فمال تعال

واإلسبلم فى مصر !! فهى خٌر ببلد هللا , وشبابها أفضل جند األرض كما أخبر الرسول )ص( : " إذا فتح 
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إلى ٌوم الدٌن ولال هللا علٌكم مصر فاتخذوا منها جنداً كثٌفا , فذلن الجند خٌر أجناد األرض , فهم فى رباط 

المؤرخ الٌونانى هٌرودت : ) إن مصر هبة   النٌل ( , ولال ابن خلدون عن مصر : ) لم أر فى البادٌة أو 

 الحاضرة مدٌنة زاهرة مثل الماهرة ( .

فعلٌنا أبناء مصر أن نتحدى الصعوبات , ونجتهد فى نهضة ببلدنا وأمتنا مهما كلفنا ذلن من جهد  وتعرب ,     

 نا تستحك منا الكثٌر , وهى رمز التحدى منذ المدٌم . فببلد

 فهٌا بنا إلى حب الوطن , والعمل من أجله , من أجل نهضة وتمدم ورلى , لال الشاعر :

 ال تمربوا النٌل إن لم تعملوا عمبل   ***   فماؤه العذب لم ٌخلك لكسبلن

 لوددت أن أكون مصرٌاوصدق الزعٌم مصطفى كامل إذ ٌمول : إن لم أكن مصرٌا   ***   

 وٌمول شولى :  وطنى لو شؽلت بالخلد عنه   ***   نازعتنى إلٌه فى الخلد نفسى

ولمصر دور مشرق فى تارٌخ اإلنسانٌة لدٌما وحردٌثا : فمصرر كانرت مصردرا للؽربلل , وبررع المصررٌون 

أول مرن كترب علرى  المدماء فى الطب والهندسة وركوب البحر والفنرون واآلداب , كمرا أن المصررى المردٌم

 ورق البردى فمكن البشرٌة من تسجٌل الحضارة .

ولذلن أوجه كلماتى لوطنى مخلصا : وطنى ... ٌا من ٌسكن للبرى وٌجررى حبره فرى دمرى ٌرا واحرة الرخراء 

 وأرض العطاء ورمز الفداء من جٌل إلى جٌل . 

النهار ٌا سحر اللٌالى ٌا معانى األشعار  ٌا مصر ... ٌا أم النٌل والهرم ٌا كنوز اآلثار ٌا مولد الفجر ٌا طلعة

, ٌا روعة المٌبلد ٌا تراب األجداد ٌا ضحكة الولٌد ٌا صرخة الشرهٌد واجبنرا نحرون عظرٌم فلرن منرا الوفراء 

 والعمل والعطاء ولن الحٌاة ولنا الفناء .

 ولؾ الخلك ٌنظرون جمٌعـــا   ***   كٌؾ أبنى لواعد المجد وحدى

 سالؾ الدهر   ***   كفونى الكبلم عند التحـــــدى وبناة األهرام فى
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 السٌاحة مصدر أساسى للدخل المومى فٌجب أن نحافظ علٌها وعلى جمال بلدنا .    

  : األفكــــار* 

 ( مصر بلد اآلثار .   ٕ( مصر مهد الحضارة .                 ٔ

 ( فوائد السٌاحة . ٗ( المزارات المصرٌة .                  ٖ

 ( أنواع السٌاحة .                         ٘

 ( كٌؾ نزٌد من السٌاحة .                  ٙ

 ( الخاتمة . 7

ما أجملن ٌامصر !! ما أجملن نٌبل !! ما أجملن أرضا !! ما أجملرن شرعبا , فأنرت مهرد الحضرارة ونبرع الثمافرة 

نٌا هداٌرة وحضرارة ونرورا , شرهدت حضرارات ومردنٌات وأرض الخٌر والبركة فإنن بٌن أخواتن مؤلت الد

 كثٌرة وعاش على أرضن وولد كثٌر من األنبٌاء فمصر مهد الدٌانات والحضارات منذ لدٌم الزمان .

  أحبن مصر من أعماق للبى   ***   وحبن فى صمٌم الملب نامى

ٌة المدٌمة , الحضارة المبطٌة , فهل شاهدنا لدٌما أو حدٌثا دولة شهدت الحضارات التالٌة : الحضارة امصر

والحضارة اإلسبلمٌة , والحضرارة الحدٌثرة , فمصرر هبرة هللا فرى أرضره بمرا فٌهرا مرن منراظر خبلبرة ونٌرل 

جمٌل رائع ومرا ٌحرٌط بره مرن حردائك ؼنراء وبسراتٌن فٌحراء , وٌرأتى إلٌهرا السرٌاح لجوهرا المعتردل ومناخهرا 

 الصافى ال حر شدٌد وال برد لارص .

 ٌاض وسودانها    ***   عٌون الرٌاض وخلجانهافمصر الر

 وما هـــــــو مـــــاء ولكنه   ***    ورٌد الحٌـــاة وشرٌانها

كما أن بمصر آثار عظٌمة لم ٌر مثلها التارٌخ شرفت مصر من الداخل والخارج تشهد بعظمة األجداد وما  

فنرون العمرارة والهندسرة والنحرت والتصروٌر ومرا األهرامرات وأبرو الهرول عنرا  خلفه المصرٌون المدماء فرى

ببعٌد , وما طرٌك الكباش ٌنساه التارٌخ , فبل عجب عندما نرى أالؾ السرٌاح ٌرأتون إلرى مصرر فرى فرحرة 
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وبهجة ألن مصر كرٌمة تفتح أحضانها لزوارها وفى السٌاحة فوائد مالٌة عظٌمة فهى تنمى الدخل المرومى 

أنهرا تعكرس حضرارتنا إلرى العرالم وتبرٌن أخبللنرا ولضراٌانا للؽررب الرذى ال ٌررى فرى العررب إال الوجره  كما

اإلرهابى الممئ , ولكن على السٌاح أن ٌحترموا عادات المصرٌٌن ودٌنهم فبل ٌظهروا بمظاهر مخلة تسرئ 

 إلٌنا وتؽٌر من أخبلق شبابنا .

ملٌرار جنٌرره سرنوٌا , فمصرر باثارهررا  ٌٕاحة حروالى فهرل تعلرم عزٌرزى المررارم ... أن دخرل مصرر مررن السر

النادرة ومزاراتها الفاخرة ) حدٌمة فٌلة ووادى الملون ( ونٌلها السلسبٌل العذب وخضرتها الممتردة وشرعبها 

الكرٌم المضٌاؾ لتلن األسباب وؼٌرها ٌأتى السٌاح إلى مصر , وال عجب فرى ذلرن فمرنهم أٌضرا مرن ٌرأتى 

 ل سٌاحة الترفٌه وسٌاحة العبلج وسٌاحة التعلٌم ... الخ .ألؼراض سٌاحٌة أخرى مث

فاألزهر الشرٌؾ ٌفتح أبوابه للعرب والمسلمٌن من كل أنحراء العرالم وممرا ٌزٌرد مرن السرٌاحة فرى ببلدنرا أن 

كل مكان شارات تنبه وتعرؾ السٌاح , وأن نهرتم بالفنرادق  نهتم باآلثار المصرٌة واإلسبلمٌة وأن نجعل فى

العالٌة المستوى والطرق الممهدة والمواصبلت المرٌحة والمعاملة الكرٌمة للسٌاح فكل ذلن ٌجذب السٌاح , 

فالسٌاحة صناعة ببل دخان وبتلن األمور البسٌطة نضمن مزٌد من السٌاحة إن شاء هللا لٌرروا ترارٌخ مصرر 

 ٌعتها .وحضارتها وطب

 لال شولى : 

 تلن الطبٌعة لؾ بنا ٌا ســــارى   ***   حتى أرٌن بدٌع صنع البارى

 األرض حولن والسماء اهتزت   ***   لـــروائع اآلٌـــــات واآلثــــار
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 الربٌع فصل الخٌر والنماء ومعه تكون الحركة والعلم والعمل .     

 :  األفكــــار* 

 النفس والعمل .         ( أثر الطبٌعة الجمٌلة فىٔ

 ( الطبٌعة الجمٌلة نعمة من هللا البد الحفاظ علٌها .   ٕ

 ( فصل الربٌع فصل الخٌر والنماء .             ٖ

 ( مظاهر النشاط فى الربٌع . ٗ 

 ( دعوة إلى التمتع بجمال الطبٌعة والمحافظة علٌها .  ٘

 ( واجب الفرد والدولة لحماٌة البٌئة .                  ٙ

 

  إن اإلنسان لٌس آلة معدنٌة ولكنره روح وجسرم وعمرل ووجردان فلرٌس مرادة فمرط فمرا برال اإلنسران ٌنردفع فرى

هتمام إلرى طرٌك المادة وٌنسى نفسه وعمله ووجدانٌته وإنسانٌته ولذلن وجدنا العلماء واألدباء ٌدعوننا بكل إ

العودة إلى أحضان الطبٌعرة السراحرة بجمالهرا , لٌجردوا فرى جمرال الطبٌعرة عونرا لنفوسرهم ونشراطا لعمرولهم 

وزادا لخٌالهم , فما أجمل التنزه فى الحدائك الؽناء واألشجار الخضراء واألزهار المتفتحة واألنهار الجارٌة 

احرة جمٌلة خاصة فى فصل الربٌرع ملٌئرة برأالء هللا والطٌور المؽردة والروائح الزكٌة المعطرة فالطبٌعة س

 وخٌراته وصدق شولى إذ ٌمول : 

 تلن الطبٌعة لؾ بنا ٌا ســــارى     ***   حتى نرٌن بدٌع صنع البارى

 األرض حولن والسماء اهتـزت     ***    لروائـــــع اآلٌــــــات واآلثـار  

فبلبد من المحافظة على هذه النعمة من التلوث والعبث ومصادر تلوث البٌئرة مثرل : الممامرة واأللرذار الترى 

تلمى بها ٌد اإلنسان فى كل مكان , وكذلن نفاٌات المصانع التى تلمى بهرا فرى األنهرار والمٌراه دون محاسرب 

االشرعاعات الذرٌرة الترى تنبعرث مرن فتفنى األسمان والكائنرات , والمبٌردات الحشررٌة الترى تلروث الرزروع و
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التجارب النووٌة , وفى فصل الربٌع تزداد الخضرة والبسمة والجمال فٌنطلك االنسران إلرى التمترع بمظراهر 

الخٌر والنماء والجمال وهو فرح مسرور , وٌمضى األٌام الطوٌلة فى أحضان البٌئة الجمٌلة , فٌصبح لادرا 

 ما فى الربٌع جمال ٌكاد أن ٌتكلم .على العمل والنشاط وبذل الجهد فكل 

 لال البحترى : أتان الربٌع الطلك ٌختال ضاحكا   ***   من الحسن حتى كاد أن ٌتكلما

 ولد نبه الفٌروز فى ؼسك الدجى   ***   أوائل ورد كن باألمس نـــــوم                 

تتلرون األزهرار فتخررج الطٌرور مرن فما أجمل الطبٌعة فى فصل الربٌع , تخضر األشجار وترورق الثمرار و

أعشاشها وتمؤل الجو ؼناء وتؽرٌداً وٌستٌمظ النائمون من فراشهم لٌسبحوا هللا وٌؤدوا الصبلة وٌترأملوا بردٌع 

 صنع البارى فى فصل الربٌع .

 وأخٌر نمؾ مع وصؾ شاعرنا العظٌم ) أبو تمام ( للربٌع فماذا ٌمول : 

 ترٌا وجوه األرض كٌؾ تصور         ٌا صاحبى تمصٌا نظرٌكمـــــــــا  

 دنٌا معاش للـــــــــورى حـتى إذا          جلى الربٌـــــــع فإنما هى منظر

 أضحت تصوغ بطونها لظهورها           نورا تكاد له الملـــــــــوب تنور

ر األرض فٌطلررب الشرراعر مررن صرراحبٌه وكررل النرراس أن ٌتررأملوا فررى الطبٌعررة فررى فصررل الربٌررع وكٌررؾ تتؽٌرر

وتكتسى بالخضرة والجمال , فالردنٌا فرى فصرول العرام الثبلثرة عمرل ومعراش واجتهراد حترى إذا جراء الربٌرع 

تولؾ الجمٌع وأخذوا ٌنظرون وٌتأملون الكون فى الربٌع ونحمد هللا على هذه النعمة , لال تعالى : " ولرئن 

 شكرتم ألزٌدنكم " .
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  : األفكــــار* 

 ( النظافة من اإلٌمان .    ٕ( معنى النظافة .                   ٔ

 ( الدولة تهتم بالنظافة . ٗ( الدٌن ٌدعو إلى النظافة .          ٖ

 ( أثر النظافة على الفرد والمجتمع .    ٘

 ( الخاتمة . 8( أهمٌة النظام .                                 7( واجبنا نحو النظافة .                  ٙ 

النظافة معنى جمٌل تسترٌح له النفس وتمر به العٌن , ٌتمناه كل إنسان أن ٌكون طاهرا نظٌفا داخلٌا وخارجٌا , 

رة الملررب مررن الحمررد والؽررل والكراهٌررة , وطهررارة الخررارج أى الجسررد فنظافررة الررداخل باإلٌمرران بررا  وطهررا

بالوضرروء واالؼتسررال والعناٌررة بررالمظهر ألن النظافررة مررن اإلٌمرران وهللا جمٌررل ٌحررب الجمررال ونظٌررؾ ٌحررب 

:  - ملسو هيلع هللا ىلص –النظافة , والدٌن ٌدعو إلى النظافة الداخلٌة والخارجٌة فنهانا عن الحمد والحسد والكراهٌرة , فمرال 

) ال تحاسدوا وال تباؼضوا وكونوا عباد هللا اخوانا ( ,  ومرن دعراء الصرالحٌن ) ربنرا وال تجعرل فرى للوبنرا 

ؼبل للذٌن آمنوا ( , وطهارة الخارج ) الجسد ( جعل لنا الوضوء خمس مرات وهو أسرلوب عملرى لتحمٌرك 

ل السرروان لنظافررة الفررم , وإذا أصرراب المسررلم جنابررة فعلٌرره اسررتعما –ملسو هيلع هللا ىلص  –النظافررة , وتعلمنررا مررن الرسررول 

االؼتسال وتطهٌر ثٌابه , لال تعالى : ) وثٌابن فطهر والرجز فاهجر ( , وٌستحب االسرتحمام والزٌنرة لبرل 

صرلى هللا  –الصبلة والذهاب إلى المسجد أو المدرسة ) وخذوا زٌنرتكم عنرد كرل مسرجد ( , ونهانرا الرسرول 

الروائح الكرٌهة والطعام الذى ٌسبب ذلن لبل الصبلة أو التعلم فمال عن ) البصل والثوم عن  –علٌه وسلم 

( : " من أكل من هذٌن فبل ٌمرب مجالسنا " , فبلبد من هذه اللمسات الجمالٌة فى المجتمع فنجد الدولة تهتم 

ا فبلبرد أن نتحلرى بذلن فتكثر من صنادٌك الممامة فى كرل مكران فرى المردارس والشروارع والنروادى وؼٌرهر

بالنظافة وأن نتخلى عن كل ما ٌلوث البٌئة وأال نرمى بالممامة والورق ولشر الفاكهة والخضروات فى كل 

مكان ألنه من عبلمات اإلٌمان ترن المكان أفضل مما كان .   وهنران مؤسسرات مسرئولة عرن تربٌرة الفررد 

ودور العبادة ) مساجد وكنائس ( , ٌنبؽى أن  –ووسائل االعبلم  –والمدرسة  –على النظافة هى : األسرة 
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تنشر تلن المؤسسات لٌمة النظافة فى المجتمع والحفاظ على الماء من التلوث ) وجعلنرا مرن المراء كرل شرئ 

 حى ( , ولال شولى فى جمال الطبٌعة : 

 تلن الطبٌعة لؾ بنا ٌا سارى   ***   حتى أرٌن بدٌع صنع البارى

سٌاح وزٌادة الدخل المومى لمصرر كمرا أن النظافرة لهرا أثرر واضرح فرى الحفراظ والنظافة تعمل على جذب ال

على صحة وجسد اإلنسان من األمراض وانتشار الجراثٌم , كما أنها تؤدى إلى زٌادة االنتاج ألن المرواطن 

نا ٌصبح سلٌما معافى من األمراض , فتعالوا بنا نرفع شرعار ) النظافرة مرن اإلٌمران ( داخرل بٌوتنرا ومدارسر

وشوارعنا ونوادٌنا وفرى وسرائل المواصربلت وفرى مزاراتنرا ومحبلتنرا وكرذلن فرى مظهرنرا ولبسرنا اسرتجابة 

 لمول الرسول ) تنظفوا وال تتشبهوا بالٌهود ( , ولال الشاعر ) كن جمٌبل ترى الوجود جمٌبل ( . 

( وكمرا أن النظافرة مرن  ولد جراء اإلسربلم لٌربرى أتباعره علرى األخربلق ) إنمرا بعثرت ألتمرم مكرارم األخربلق

األخبلق فكذلن النظام , فإذا انتشرت تعالٌم اإلسبلم فى المجتمع فسوؾ ٌسعد الجمٌرع , فمرا أجمرل أن نررى 

حٌاتنا هادئة منظمة : البٌوت هادئة منظمة , المدارس هادئة منظمة , وسرائل المواصربلت هادئرة منظمرة و 

بررروح اإلخرراء والتسررامح الكبٌررر ٌعطررؾ علررى الصررؽٌر األمرراكن العامررة هادئررة منظمررة , وٌتعامررل الجمٌررع 

 والصؽٌر ٌحترم الكبٌر , وأن ٌعطى اإلنسان لكل شئ حمه , لال رسول هللا )ص( :

" إن لربن علٌن حما وألهلن علٌن حما ولنفسن علٌن حما فأعط كل ذى حك حمره " , فمرا أجمرل أن ٌعرٌش 

 نومه ومن مٌبلده حتى وفاته .  الجمٌع فى نظافة ونظام ترتب له الحٌاة منذ ٌمظة حتى
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جاء فوز ) نجٌب محفروظ ( بجرائزة نوبرل تمردٌرا لمصرر واألمرة  

  العربٌة واإلسبلمٌة .

  : األفكــــار* 

 ( ماذا تعرؾ عن جائزة نوبل ؟                   ٔ

 ( الحاصلون علٌها من مصر .ٕ 

 ( أعمال نجٌب محفوظ ) رؤٌة نمدٌة ( .ٗ( نجٌب محفوظ ٌحصل على الجائزة .           ٖ

 ( عطاء مصر لمحفوظ .ٙ                 ( من نجٌب محفوظ , مولده ونشأته .  ٘

 ( واجبنا تجاه العلماء واألدباء . 8( هل ٌموت العظماء .                               7

اللهم إن كان محسنا فزد  –رحمن هللا ٌا محفوظ , ٌا من رفعت اسم مصر عالٌا خفالا فى سماء المجد والشرؾ 

 فى إحسانه وإن كان مسٌئا فتجاوز عن سٌئاته . 

وتخرج فرى كلٌرة اآلداب جامعرة المراهرة  9ٔٔٔ) نجٌب محفوظ عبد العزٌز إبراهٌم ( ولد فى الماهرة عام 

أمٌنا لمكتبة فى وزارة األولاؾ سنوات طوٌلة ورب ضارة نافعة فمد تفرغ للمرراءة  لسم الفلسفة ولكنه عمل

واالطبلع وسعة العلم والمعرفة , فاتجه إلى المصة الرومانسٌة والتارٌخٌة والوالعٌرة وألرؾ الكثٌرر والكثٌرر 

العظرٌم من المصص بكرل أنواعهرا والرواٌرات وهرى المصرص الطوٌلرة برل نجرد هرذا الفنران الكبٌرر واألدٌرب 

ٌصررور وٌرسررم صررورة حٌررة دلٌمررة مررؤثرة ألحٌرراء مصررر الفمٌرررة وٌصررؾ أهلهررا ومعٌشررتهم فتررأتى لصصرره 

 –برٌن المصررٌن  –المراهرة الجدٌردة  –الوالعٌة صرخة فى مجال األدب والمصة فكان منها ) زلاق المردق 

وافر لؤلدب العربى لصر الشوق ( وؼٌرها من الرواٌات والمصص الرائعة , وكل هذا العطاء ال –السكرٌة 

رشح الرجل دون شن أن ٌأخذ جائزة نوبل فمن نوبل ؟ وما الجائزة ؟ وما الرواٌة التى أخذ محفوظ الجائزة 

 علٌها ؟ كل ذلن فى هذا التفصٌل : 
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فجائزة نوبل جائزة عظٌمة تمنح لمن ٌتفوق فى أى مجال من المجراالت العلمٌرة والدٌنٌرة والثمافٌرة واألدبٌرة 

إلنسانٌة ورلٌها وصاحب هذه الجائزة ) الفرٌد نوبرل ( مرن السروٌد مختررع الردٌنامٌت فاسرتخدم بهدؾ تمدم ا

 فى أؼراض الشر فكفر عن هذا الخطأ بتلن الجائزة التى تصل اآلن إلى ملٌون .

وحصل علٌها من مصر الكثٌر وهم : دمحم أنور السادات فى مجال السبلم , نجٌب محفوظ فى مجرال األدب 

ٌل فى الكٌمٌاء وأخٌررا البردعرى فرى الطالرة النووٌرة و وهرذا دلٌرل علرى عظمرة مصرر وتكررٌم , وأحمد زو

 العالم ألبنائها .

ونمؾ أٌضا مع أخبلق نجٌب محفوظ ونمؾ مع ٌوم حصوله على الجرائزة كران ٌروم حصروله علرى الجرائزة 

محفروظ ذاتره فروجئ  ٌوم عظٌم فرح به العالم العربى عامة ومصرر خاصرة بكرل طوائفهرا وألوانهرا حترى أن

بهذه الجائزة وفرح فرحا شدٌدا وامتؤلت عٌنراه بردموع الفررح ولرال فرى تواضرع عظرٌم ) لمرد كران ٌسرتحمها 

أساتذتى الكبار أمثال عباس محمود العماد وطه حسٌن وتوفٌك الحكرٌم ( , وكران هرذا االختٌرار ألول عربرى 

 اداة األمة العربٌة .ٌحصل علٌها تشرٌفا للجائزة نفسها ودفاعا عن اتهامها بمع

وعن أى عمل نال نجٌب الجائزة ؟ إنه عن رواٌة ) أوالد حارتنا ( وفى رأٌى وأظن أن معى الكثٌرٌن أنهرا 

لم تكن أفضل أعمرال محفروظ ولكنره أبردع الكثٌرر والكثٌرر ممرا كران ٌسرتحك علٌره جرائزة نوبرل مرن لبرل فٌرا 

لتمدم والرلى وخذوا مكانكم برٌن النجروم فاجتهردوا فرى مصرٌون ٌا أبناء العلماء والعظماء اطلبوا حمكم فى ا

طلب العلم ونهٌب بالمسرئولٌن أن ٌفسرحوا الطرٌرك للعلمراء وٌهٌئروا لهرم المنراخ لٌبردعوا وٌكتبروا وٌخترعروا 

 فنتمدم ونرلى , فالعلماء بالون بعلمهم وما لدموا منهم ٌرحلون وٌبمى مجدهم وفكرهم .

 ***   وآخرون ببطن األرض أحٌاء  الناس صنفان : موتى فى حٌاتهم  

 فاحفظ لنفسن بعد موتن ذكـــرها   ***   فالذكـــر لبلنســــان عمر ثان
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ثر فعال فى تموٌة الجسم , وتنمٌة العمل , وتهذٌب الرنفس وزٌرادة اإلنتراج والترألؾ للتربٌة الرٌاضٌة أ  

 بٌن الشعوب . 

 :  األفكــــار* 

 ( الرٌاضة لؽة عالمٌة .                          ٔ

 ( الدٌن ٌدعو إلى الرٌاضة .ٕ 

 ( العمل السلٌم فى الجسم السلٌم .                 ٖ

 االهتمام بالرٌاضة .( الدولة تحاول ٗ

 ( الرٌاضة تهذب النفس .ٙ                 ( فوز مصر بكأس األمم األفرٌمٌة .  ٘

 ( الرٌاضة تؤدى إلى التألؾ بٌن الشعوب . 8( الرٌاضة تزٌد االنتاج .                       7

 ( نماذج من الرٌاضٌٌن المصرٌٌن . 9

النجاح , التواصل , السبلم , الموة , األخبلق , التنرافس معرانى عظٌمرة ولرٌم نبٌلرة وثمرار حلروة المرذاق تجنٌهرا 

شعوب العالم من دوحة الرٌاضة الباسمة أؼصانها , فمن منا ال ٌمارس أو ٌشاهد الرٌاضة , ما من بٌت إال 

لمٌرة برٌن شرباب العرالم , وهرى جزٌرررة وفٌره واحرد أو أكثرر ٌمرارس أو ٌشراهد الرٌاضرة , فالرٌاضررة لؽرة عا

السرربلم األساسررٌة فررى هررذا العررالم ألنهررا تجمررع عرردد مررن الرردول بٌررنهم ود وسرربلم وتفرراهم وال تتررأثر الرٌاضررة 

بالمنازعات السٌاسٌة أو العنصرٌة أو الدٌنٌة فبل فرق بٌن جنس وجرنس أو لرون ولرون والكرل ٌتسرابك علرى 

سبلم ٌحرث علرى الرٌاضرة ممارسرة ال مشراهدة فمرط ألن الرٌاضرة الفوز دون تعصب , والجمٌع ٌعلم أن اإل

 رمز الموة ووسٌلتها األولى .

: ) اخشوشرنوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  –لال تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة ومرن ربراط الخٌرل " , ولرال الرسرول 

ة هى التى تمٌز بٌن المسلمٌن بعضهم عن فإن النعمة ال تدوم ( , كما أن الرٌاضة والموة اإلٌمانٌة والجسمانٌ

بعض , لال رسول هللا ) المؤمن الموى خٌر وأحب إلى هللا من المرؤمن الضرعٌؾ ( , فمرا أجمرل أن نتربرى 

على الرٌاضة ونربى أوالدنا ومن حولنا استجابة لطلب أمٌر المؤمنٌن عمرر برن الخطراب ) علمروا أوالدكرم 
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الجمٌع ٌحرص على ذكاء عمله ونشاطه وهو ٌعلم تماما أن الرٌاضة السباحة والرماٌة وركوب الخٌل ( , و

تنمى العمل وتنشطه ألن ) العمل السلٌم فى الجسم السلٌم ( , ولذلن تحاول الدولة أن ترفع شعار ) الرٌاضة 

وانتشررت هرذه الفكررة فرى كرل أنحراء العرالم , فمرا  97٘ٔللجمٌع ( منذ صدور مٌثاق الرٌاضة للجمٌع عرام 

د من الرٌاضة للجمٌع ؟ هو ذلن الكم الهائل من البشر الذٌن ٌمارسون الرٌاضرة وٌحبونهرا , ولرذلن الممصو

فهى أمنٌة أن تكون الرٌاضة فعبل للجمٌع كبار وصؽار رجال ونساء فألامت الدولة النوادى والكلٌرات الترى 

عرارؾ والترألؾ برٌن الشرعوب تهتم بالتربٌة الرٌاضٌة , وال ٌنكر أحد أن الرٌاضرة تهرذب األخربلق وتعلرم الت

 وتعلم الصبر والرجولة وفهم الحٌاة وتموى اإلنسان لتجعله لادرا على زٌادة االنتاج مما ٌؤدى إلى التمدم . 

ومصر تتمتع برٌاضٌٌن عظام فى كل المجاالت فمنهم : عبد اللطٌؾ أبو هٌت فى مجال السباحة , وخضر 

كررة المردم , والمعتزلرة الطبٌبرة رانٌرا علروانى فرى السرباحة التونى فى حمل األثمال , ومحمود الخطٌرب فرى 

وأخٌرا نمؾ لحظة مع انجاز كروى عظٌم وهو فوز مصر بكأس األمم األفرٌمٌة وما حدث ذلن إال بمجهود 

عظٌم من الفرٌك المومى والمدربٌن مثل الكابتن ) حسن شحاته ( , وإنه ألمر مفرح ومبهج ولوؾ جماهٌر 

ٌمها فمد عبرت جماهٌر مصرر عرن حبهرا لفرٌمهرا المرومى مرن حررص علرى حضرور مصر الكثٌرة خلؾ فر

تدرٌب الفرٌك وحضرور مبكرر للمبارٌرات هرذا مرن الشرعب المصررى فمرا بالرن برالمجهود الكبٌرر الرذى بذلره 

 البلعبون حتى ٌرفعوا اسم مصر عالٌا خفالا .

والرفعررة وال نرضررى بالرردون فلنواصررل العطرراء ولنحرررص علررى الفرروز وتسررجٌل أسررماءنا فررى سررماء المجررد 

 والتأخر .    

وصدق هللا إذ ٌمول : ) إنا ال نضٌع أجر من أحسن عمبل ( لمد أتمنا فى مجرال اللعرب فوفمنرا هللا وكران معنرا 

فما بالكم لو اتمنا فى مجال العمل واإلنتاج وبناء جٌرل مرن الشرباب الرٌاضرى المروى المخلرص لدٌنره ووطنره 

 ون : وذلن شباب مصر الذٌن ٌمول

 ال ٌنزل المجد إال فى منازلنا       كالنوم لٌس له مأوى سوى الممل
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احترام الكبٌر لٌم عظٌمة نحتاج إلٌهرا فرى طرٌمنرا إلرى  –بر الوالدٌن  –األمانة  –التعاون  –الصدالة  

 التمدم والرلى .  

 :  األفكــــار* 

 ( أهمٌة األخبلق .               ٔ

 ( نماذج األخبلق .   ٕ  

 ( التعاون . ٗ( الصدالة .                         ٖ

 ( بر الوالدٌن .                  ٙ                       ( األمانة .    ٘

 ( أثر وثمرة األخبلق الكرٌمة .8( احترام الكبٌر .                   7

ما أجمل هذه األخبلق الكرٌمة , وما أجمل أن ٌتحلى بها الشباب فى عصر النهضة الملئ بالتحدٌات والمؽرٌات 

الشباب والطبلب والطالبات إلى الفساد واالنحراؾ بزعم مساٌرة الموضة والتمردم وتررن التى تأخذ بناصٌة 

 الرجعٌة والتخلؾ .

واألخبلق هى هدؾ األدٌان السماوٌة فلماذا أرسرل هللا الرسرل ؟ مرا أرسرل هللا الرسرل إال لٌصرححوا أخربلق 

خربلق الكبررى وصرؾ بهرا الرسرول الناس , لال )ص( : ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق ( , وألهمٌرة األ

لبل البعثة فلمب ) بالصادق األمٌن ( , والشاب الذى ٌتمتع بمكارم األخبلق ٌأخذ أجر الصرائم بالنهرار المرائم 

باللٌل كما أخبر الرسول )ص( , والصدالة خلك عظرٌم مشرتك مرن الصردق والوضروح برٌن الطررفٌن , لرال 

 المسلم أخو المسلم ( , ولال الشاعر :رسول هللا ) كونوا عباد هللا اخوانا ( , ) 

 أخان أخان لحمن ودمن   ***   ومن ال أخ له كساع إلى الهٌجاء دون سبلح

فمن ال صاحب له وال صدٌك كمن ٌدخل الحرب دون سبلح , نعم ألن الصدٌك ولت الضرٌك ٌنفرع صراحبه 

فهو أخ له ورب أخ لن لم تلرده أمرن , ومرن األخربلق الهامرة األمانرة وجعلهرا رسرول هللا عامرل أساسرى فرى 

ة فالعبررادات أمانررة الخٌررر فمررال ) إذا ضررٌعت األمانررة فررانتظر السرراعة ( , وكررل أمررر أمرنررا هللا برره فهررو أمانرر

والمذاكرة أمانرة واألهرل أمانرة والصرحة أمانرة , وصردق هللا إذ ٌمرول : ) ال تخونروا هللا والرسرول وتخونروا 
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أماناتكم ( , وما دامت األمانة فى اإلسبلم شاملة لؤلمانة المالٌة والمادٌة والعمل واألهل والعبادات فبلبد من 

 ل علٌها أمام هللا .المحافظة على تلن األمانات لبل أن تسأ

ومررن األخرربلق الهامررة بررر الوالرردٌن وصررلة األرحررام ) ولضررى ربررن أال تعبررد إال إٌرراه وبالوالرردٌن إحسررانا ( , 

وعلمنا اإلسبلم أن الجنة تحت ألدام األمهات وأنه من وصل أهله وزار ألاربه وصله هللا ومن لطعهم لطعه 

 من لم ٌحترم الكبٌر وٌعطؾ على الصؽٌر .هللا , وعلمنا الرسول )ص( أنه لٌس من المسلمٌن 

 ما شاء فإنه من أهل النار "  العاص ولال الرسول  " فلٌفعل البار ما شاء فإنه من أهل الجنة ولٌفعل

هذه بعض األخبلق والسلوكٌات التى تجعل الفرد ذكرا أم أنثى محبوبا فى المجتمع وممبوال فى أسرته وحٌه 

وٌعٌش المجتمع فرى أمرن وسربلم ورفاهٌرة ورخراء ألن نهضرة األمرة تمراس ٌحترمه الناس وٌرضى عنه هللا 

 بعلمها وأخبلق أبنائها .

 إنما األمم األخبلق ما بمٌت   ***   فإن هم ذهبت أخبللهم ذهبوا

وما أجمل أن ٌمتدى الشباب بأنبٌاء هللا ومنهم رسرول هللا )ص( الرذى مدحره ربره فمرال : " وإنرن لعلرى خلرك 

 وم رأى امرأة عجوز تحمل حمبل ثمٌبل فحمل عنها وأبلؽها بٌتها فمالت لهعظٌم " , فذات ٌ

) وهى ال تعرفه ( ٌابنى أرٌد أن أنصحن إنه فى مكة رجل ٌمال له دمحم هو كاذب ومجنون فبل تتبعه , فمال 

ق األنبٌاء وبهرذه لها أنا دمحم رسول هللا ٌا أماه , فمالت أشهد أن ال اله إال هللا وأنن رسول هللا , هذه حما أخبل

األخبلق ٌتمدم وطننا ودٌننا , كما ٌجب علٌنا أن نتواضع لمن ٌعلمونا الخٌر واألخبلق , ففى البٌت نتواضع 

للوالدٌن ألنهما سبب كل خٌر وفى المدرسة نتواضع للمعلمٌن ألنهم لدوة لنا ٌعلمونا الخٌر والعلم واألخبلق 

 نٌا واآلخرة .وٌرشدوننا إلى كل ما فٌه النفع لنا فى الد
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  جائزة نوبل جائزة عالمٌة حصل علٌها الكثٌرون فى شتى المجاالت ,  فمراذا تعررؾ عنهرا ؟ ومرن حصرل

 علٌها من مصر ؟ 

  : األفكــــار* 

 ( جائزة نوبل .                    ٔ

 ( الذٌن حصلوا علٌها من مصر . ٕ    

 ( واجبنا جمٌعا نحو وطننا الحبٌب مصر . ٗ( واجب العلماء نحو وطنهم .      ٖ

 ( الخاتمة . ٙ( الدٌن ٌدعو للعلم .                 ٘

 . جائزة نوبل جائزة عظٌمة , فمن هو نوبل ؟ ذلن العالم العظٌم الذى علم البشرٌة كلها لٌمة العلم والعلماء 

 ٌدى كان ٌجرى التجارب فى المرن التاسع عشر , واكتشؾ مادة من المفرلعات الناسفة تسمى هو عالم سو    

) الدٌنامٌت ( على أنها سوؾ تستخدم فى أؼراض الخٌر مثل : نسؾ الجبال , وشك الطرق , وحفر اآلبار ... 

وا الدواء إلرى داء الخ , ولكن هٌهات هٌهات فمد تدخل فى ذلن نفوس البشر فحولوا الخٌر إلى الشر , وحول

, وهذه طبٌعة اإلنسان فاستخدم العسكرٌون ) الدٌنامٌت ( مادة للحرب والهبلن والدمار مما أدى إلى مروت 

الكثٌر : رجاالً ونساًء وأطفاالً ببل ذنب أو إثم , وحٌنئذ حزن ) الفرٌد نوبل ( حزنا شدٌدا وندم نردما عظٌمرا 

اإلختراع لكل عالم مفكر أو أدٌب بارع ٌهدؾ إلرى الخٌرر  ولرر أن ٌهب كل ما كسبه وحصل علٌه من هذا

 والسبلم واإلصبلح .

فأخذها من الدول الكثٌر إلى أن جاء دور مصر العظٌمة بأبنائها فكران أول مصررى ٌنرال جرائزة نوبرل كران     

ن لادرٌن الرئٌس الراحل ) دمحم أنور السادات ( فى مجال السبلم , ثم لم تلبث مصر كثٌرا حتى أنجبت آخرٌ

على الحصول على هذه الجائزة فجاء المصرى الثانى الكاتب األدٌب ) نجٌب محفوظ عبد العزٌز إبراهٌم ( 

ونالها فى مجال األدب والمصة عن رواٌة " أوالد حارتنا " , وكان له ؼٌرها من المصص الرائعة مثل : ) 

 ( ألؾ وتسعمائة وثمانٌة وثمانٌن .988ٔبٌن المصرٌن , السكرٌة , لصر الشوق ( , وكان ذلن فى عام )
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ثم لم تلبث مصر كثٌرا وأنجبت الثالث العظٌم الدكتور ) أحمد زوٌل ( الذى رفع اسم مصرر والعررب عالٌرا     

( ألرؾ وتسرعمائة وتسرعة 999ٔخفالرا حٌنمرا حمرك ذلرن السربك وفراز بالجرائزة فرى مجرال العلروم والكٌمٌراء )

( وهو الذى ٌمٌس حركة الخلٌة فى جزء من بلٌرون ثانٌرة , وصردق هللا  وتسعٌن , فمد اكتشؾ ) الفٌمتوثانٌة

العظٌم إذ ٌمول : " ٌرفع هللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات "  كل ذلرن العلرم جراء مرن المرراءة 

 واإلطبلع وهو أمر مهم , لال تعالى : " الرأ باسم ربن الذى خلك " 

جبت الرابع الدكتور / دمحم البرادعى , الذى حصل علٌها فى مجال الطالة النووٌة ثم لم تلبث مصر كثٌرا وأن    

واستخدامها فى مجاالت االصبلح , وما وصل هؤالء العلماء إلى ذلن إال بالعلم واإلٌمان والعمل واإلجتهاد 

. 

 لال شولى :     

 من المالٌا طالبا لمعالى المجد مجتهـــــدا   ***   خذها من العلم أو خذها 

 بالعلم والمال ٌبنى الناس مجدهـم   ***    لم ٌبن مجد على جهل وإلـــــبلل

فهٌا بنا نموم بواجبنا ونجتهد فى طلب العلم النافع حتى نبنى أنفسنا ونحمك مستمبلنا ونمدم مصرنا ونرضرى      

 ربنا , لال الشاعر : 

 ر الكرام المكارمعلى لدر أهل العزم تأتى العزائم   ***   وتأتى على لد
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 ) بر الوالدٌن طرٌك سعادة األسرة والمجتمع وعٌد األم ٌوم أن نطٌعها ونرعاها فً كبرها (   

 :  * األفكار

 فضل الوالدٌن علٌنا فهما سبب وجودنا .  -ٔ

األب ٌتحمل مشراق العمرل فرً سربٌل اإلنفراق علرى أوالده  -ٕ
 وتربٌتهم . 

 والرضاعة وتسهر جانبنا .األم تتعب فً الحمل والوضع  -ٖ

 عٌد األم ٌوم أن نطٌعها .                   -ٗ

 واجبنا نحوهما  -ٙ           اإلسبلم وصانا بالوالدٌن .  -٘ 

  الموضــــــوع

   ًلمد أنعم هللا علٌنا بنعم كثٌرة وأجل هذه النعم وأعظمها أن أسدى إلٌنا نعمة الوالدٌن فهما سبب وجرودن فر

الحٌاة , ولؤلم دور عظٌم فً حٌاة أبنائها فهً التً تربً وتتعب وتتحمل آالم الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة 

 ضن والفرح لفرحن والحزن لحزنن . ومن بعد ذلن التربٌة والتعلٌم والعبلج والسهر بجانبن فً مر

   ولذلن ال تتعجب عندما جاء الصحابً للنبً فمال : ) ٌا رسول هللا من أحك الناس بحسن صحبتً لال أمرن

 , لال ثم من لال أمن , لال ثم من لال أمن , لال ثم من لال أبون ( , لال الشاعر أحمد شولً : 

 األم مدرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة إذا أعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىددتها   

 

 أعىىىىىىىددي شىىىىىىىعباً طٌىىىىىىىب األعىىىىىىىراق    

 

   فبعد كل ذلن نأتً نحرن فرً ٌروم مرن أٌرام السرنة كلهرا وهرو عٌرد األم نكرمهرا ونحمرل لهرا الهرداٌا ثرم ننسراها

وننسى طاعتها ورعاٌتها طول العام , هذا ال ٌصح أبداً فكل ٌوم نطٌع األم فٌه هرو ٌروم عٌردها , لرٌس ٌومرا 

 فً العام وفمط كما ٌفعل الؽرب . 

فهو دور عظٌم أٌضراً فكرم ٌتعرب األب فرً العمرل مرن أجرل كسرب الحربلل حترى ٌلبرى مطالرب :  أما دور األب

أسرته واحتٌاجاتهم فكم مرة استٌمظ مبكراً أو عاد إلى البٌت متأخراً مجهداً من عمله فكل ذلن من أجل مرن 

سررباً وٌتعررالجوا عبلجرراً شررافٌاً ؟ ال شررن أنرره مررن أجررل أوالده حتررى ٌعٌشرروا عٌشررة كرٌمررة وٌتعلمرروا تعلٌمرراً منا

… ,واألب ال شررن ٌربررً وٌوجرره األسرررة النرره ٌعلررم لررول الرسررول ) كلكررم راع وكلكررم مسررئول عررن رعٌترره 

.. ( , رعٌتهررا  واألم راعٌرة فرً بٌرت زوجهرا ومسرئولة عرن… الرجرل راع فرً بٌتره ومسرئول عرن رعٌتره 

لمجتمرع سرعٌداً متمردماً ألن األسررة هرً اللبنرة ولذلن أمر هللا بطاعتهما حتى تسرعد األسررة وبالترالً ٌصربح ا

األولى فً صرح المجتمع فمال هللا تعالى ) ولضى رب أال تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحسانا إما ٌبلؽن عندن 

 الكبر أحدهما أو كبلهما فبل تمل لهما أؾ وال تنهرهما ولل لهما لوال كرٌما ( . 
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  الموضــــــوع

   ال شن أن عدد سكان مصر ٌزداد ٌوماً بعرد ٌروم ومرا أجمرل مرن أن نسرتفٌد بتلرن الكثررة حترى ٌزٌرد اإلنتراج

 وتزرع الصحراء وٌشعر الناس باألمن والرخاء . 

   وعندما تنتشر الثمافة والوعً بٌن أفرراد المجتمرع

سنجد الجمٌع ٌنتج بل نجده أٌضاً ٌرشرد اسرتهبلكه 

م وشررررراب ومبلبررررس , لررررال تعررررالى ) مررررن طعررررا

وتعرراونوا علرررى البرررر والتمررروى وال تعررراونوا علرررى 

اإلثم والعدوان ( ,وإن مجتمعنرا لٌظهرر فٌره أمرور 

كثٌرة ال ٌدعو إلٌها اإلسبلم بل هً معوق للتمدم والرلً , فهذه أسرة من المدٌنة تلمً بماٌا طعامها من أرز 

, وهؤالء رجال فرً البٌرت أو المسرجد ٌتوضرأون أو ٌؽتسرلون وعٌش وؼٌره فً سلة المهمبلت ) الزبالة ( 

فٌسررفون فررً المٌرراه إسرررافاً كبٌررراً , وهررؤالء مرضررى ٌتنراولون جررزًء مررن العرربلج وٌلمررون بالبررالً فررً سررلة 

 المهمبلت . 

   أال ٌعلررم الجمٌررع أن كررل هررذا اإلسررراؾ ٌخررالؾ تعررالٌم الرردٌن وأن كررل هررذا اإلسررراؾ ٌررؤخر وطننررا مصررر

لتصاد وٌزٌد الطٌن بلة فبدالً من العمل واإلنتاج نجد استهبلن وإسراؾ ونسً الجمٌرع لرول هللا وٌضعؾ اال

تعرالى ) وكلرروا واشررربوا وال تسررفوا إنرره ال ٌحررب المسررفٌن ( ,وإننررا نرردعو الجمٌرع إلررى ترشررٌد االسررتهبلن 

تجعرل ٌردن مؽلولرة إلرى  والحفاظ على نعم اله سبحانه وتعالى وعدم إهردارها والعمرل بمرول هللا تعرالى ) وال

 عنمن والتبسطها كل البسط فتمعد ملوماً محسوراً ( . 
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 المدارس تصنع العمول , والمساجد تحسن األخبلق , والنوادى تموى األجسام . 

  : األفكــــار* 

 ( أهمٌة المساجد واألخبلق . ٕ( أهمٌة المدارس والعلم .         ٔ

 ( دعوة الدٌن لكل ما سبك . ٗ( أهمٌة النوادى الرٌاضٌة .       ٖ

 ( الخاتمة .                 ٘

 

  إن اإلنسان العظرٌم ٌتمترع برإرادة لوٌرة وعمرل ذكرى وأخربلق كرٌمرة وجسرد لروى كرل هرذه الصرفات ٌحتاجهرا

اإلنسان حتى ٌتفوق وٌكون حما من جٌل النصر المنشود جٌل النهضة والتمدم لبلده وأمتره فكٌرؾ نرأتى بهرذه 

 األمور العظٌمة ؟ 

فى المدرسة نتربى جمٌعا معلمٌن ومعلمات , طبلبا وطالبات , ٌتعلم الطبلب من معلمرٌهم معرانى الخٌرر :  أوال

والحك والعدل والجمال حتى ٌعلو شأنهم وسط الناس وٌحمموا ما ٌرٌدون , وها نحرن نسرمع المررآن ٌصررح 

ول الرسول ) طلب العلم فرٌضة لائبل : " ٌرفع هللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات " , ونسمع ل

على كل مسلم ومسلمة ( , والمدرسة عزٌزى الطالب هى بٌتن الثانى الذى ترى فٌه أصدلاءن وتمارس فٌه 

 األنشطة المختلفة من صبلة ورٌاضة وحافة وإذاعة فٌنبؽى الحفاظ علٌها واالنتماء لها .

 مهما تملب دهره أن ٌسبما ولال حافظ :  عار على ابن النٌل سباق الورى   ***        

 فتعلمــــوا فالعلم مفتاح العــــبل   ***   لم ٌبك بابا للسعــادة مؽلما                       

فالمسجد هو بٌت هللا والمحافظ على الصبلة هو من أهل الجنة إن شاء هللا , فالمسلم الممٌم للصربلة متصرل      

 ٌمطع أرحامه ) ألربائره ( وال ٌهمرل فرى مذاكرتره وال ٌسرئ إلرى أحرد با  تعالى فنجده ال ٌعصى والدٌه وال

 ألنه تربى فى بٌت هللا :

 ال ٌصنع الرجال إال     ***     فى مساجدنــــا الفســــــاح 
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 فى روضة المــرآن     ***     فى ظل األحادٌث الصحاح 

 فررى األرض تعلمنررا الصرربلة واألخرربلق : وعلررى جٌررل النصررر والنهضررة أن ٌهررتم بالمسرراجد فهررى بٌرروت هللا ثانٌىىا

الكرٌمة حتى نكون أعضاء فى مجتمع متحراب ٌسروده الحرب والخٌرر والسربلم وٌبعرد عنره الحمرد والكراهٌرة 

والحسد , لال تعالى : " إنما المؤمنون أخوة " , وحثنا رسول هللا على الصبلة وعلى األخبلق الكرٌمة فمال 

ق ( , فالعلم وحده ال ٌكفى دون إٌمان وخلك وحسن عبللة با  عز وجرل : ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخبل

. 

 لال حافظ إبراهٌم :  ال تحسبن العلم ٌنفع وحده   ***   ما لم ٌتوج ربه بخبلق      

: وعلى جٌل المسرتمبل أن ٌهرتم بالرٌاضرة ألنهرا تمروى الجسرد وتعرٌن علرى المرذاكرة والعمرل وهرى موهبرة  ثالثا

الكثٌرٌن فبلبد من ممارسة الموهبة والهواٌة , ولكن ال تشؽلنا عن المذاكرة والدراسة , ) فالعمل  السلٌم فى 

 ارسة الرٌاضة .الجسم السلٌم ( وأمرنا هللا بإعداد الموة والجسد واالهتمام به بمم

 لال تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من لوة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم " .     

ولررال رسررول هللا )ص( : ) المررؤمن المرروى خٌررر وأحررب إلررى هللا مررن المررؤمن الضررعٌؾ ( , ووصررانا أمٌررر     

دكم السباحة والرماٌة وركوب  الخٌل ( , المؤمنٌن عمر بن الخطاب بممارسة الرٌاضة فمال : ) علموا أوال

وٌعلم الجمٌع أن الرٌاضة هى جزٌرة السبلم العظمى فى المجتمع فٌلتمى الرٌاضٌون ال فرق بٌنهم فى اللون 

 أو الجنس ٌحٌى بعضهم بعضا لبل المباراة مما ٌدل على األخوة والمساواة .

ل متكامل عملٌا وخلمٌا وجسمانٌا , وحممنا المجد والعزة وبذلن كله أٌها األحباب نكون لد ساهمنا فى خلك جٌ    

لوطننرا وأمتنرا وبالترالى نفوسررنا , وأخٌررا لرال تعرالى : " ولررل اعملروا فسرٌرى هللا عملكرم " ,        " إنررا ال 

 نضٌع أجر من أحسن عمبل " صدق هللا العظٌم .
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المصٌر والبد أن تتوحد  تمر األمة العربٌة واإلسبلمٌة بمرحلة من أخطر المراحل وهى مرحلة تمرٌر 

 كلمتها وإرادتها فى وجه العدو األمرٌكى والصهٌونى وإال سٌحدث ما ال ٌحمد عمباه .

  : األفكــــار* 

 ( معنى الوحدة وأهمٌتها .              ٔ

 ( الدٌن حث على الوحدة . ٕ 

 ( الصعوبات فى طرٌك الوحدة.      ٖ

 ( العرب لوتهم حٌن ٌتحدوا .   ٗ  

 ( ثروات العرب .                       ٙ( السوق العربٌة المشتركة .            ٘

 ( الخاتمة . 8( ثمار الوحدة ونتائجها .                7

 

  ما أجمل أن ٌتحد العرب ولما ال ؟ ألم ٌعلموا أن ٌد هللا مع الجماعرة , آه لرو توحرد العررب !! ولمرا ال ؟  ألرم

موا لول هللا : ) واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرلوا ( , فالوحدة أمل الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة منذ ٌعل

المدٌم وهى اآلن فرٌضة شرعٌة وضرورة بشرٌة , فهى الوسٌلة الوحٌدة اآلن للنصر على األعداء وتحمٌك 

الطبٌعرى أن ٌكرون هنران صرعوبات األهداؾ , لال تعالى : ) وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رٌحكرم ( , ومرن 

أمام هذه الوحدة بسبب االستعمار الذى لسم الدول العربٌة ووضع فٌها بذور الفرلة والخربلؾ واعترزاز كرل 

  دولة بنفسها ونسٌان حموق الدول األخرى .

ة أن والبد من بذل الكثٌر من الجهود من أجرل تحمٌرك هرذه الوحردة , ولرٌس معنرى الوحردة العربٌرة اإلسربلمٌ    

ٌصبح الوطن العربى كله دولة واحد برئاسرة واحردة فهرذا لرٌس ضررورى , ولكرن ٌكرون هنران آراء واحردة 

وموالؾ واحردة , وحردة فرى االلتصراد بخلرك السروق العربٌرة المشرتركة وتجنرب اتفالٌرة الجرات , وحردة فرى 

 الناحٌة السٌاسٌة والعلمٌة ... الخ . 
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ٌررة علررى األلررل فررى مسرراعدة الرردول المحتلررة والمؽتصررب أراضررٌها مثررل والبررد مررن تفعٌررل دور الجامعررة العرب    

فلسررطٌن والعرررراق , فمرررال تعرررالى : " وتعررراونوا علرررى البررر والتمررروى وال تعررراونوا علرررى االثرررم والعررردوان "     

فالوحدة والتعاون بٌن الشعوب العربٌة من أهرم ممومرات النصرر علرى العردو الصرهٌونى واألمرٌكرى    لرال 

أعدوا لهم ما استطعتم مرن لروة ومرن ربراط الخٌرل ترهبرون بره عردو هللا وعردوكم "       فاألمرة تعالى : " و

العربٌررة جسررد واحررد ال ٌصررح أن ٌنررزع منرره عضررو , لررال رسررول هللا )ص( : ) مثررل المررؤمنٌن فررى ترروادهم 

مكانرة  وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لره الجسرد بالسرهر والحمرى ( , فهرذه هرى

 األمة العربٌة منذ المدٌم أمه عرٌمة ال تؽلب , ال تهزم , ال تستذل لها الصدر دون العالمٌن أو المبر .

 لال ) محمود حسن اسماعٌل ( :     

 ٌا سماء الشرق طوفى بالضٌاء   ***   وانشرى شمسن فى كل سماء

 ور األنبٌاءذكرٌه واذكـــــــرى أٌامـــــــه   ***   بهدى الحك ونـــــــ

 كانت الدنٌــــــــا ظبلمـا حـوله   ***   وهو ٌهدى بخطــــاه الحائرٌنا

ونعود مرة أخرى إلى السوق العربٌة المشتركة ولد أصبح السعى فى اتمامها أمرا واجبا ومعلوما من الوالع     

حولنرا كٌرؾ ٌتحرد وٌتجمرع  بالضرورة , وتعالوا بنا أٌها السادة ننظر نظرات سرٌعة إلرى العرالم المتمردم مرن

 رؼم ما بٌنه من فوارق واختبلفات .

فى أوربا تجمع أكثر من خمرس عشررة دولرة تحرت مسرمى السروق األوربٌرة المشرتركة وصردرت لهرا عملرة     

 موحدة هى ) الٌورو ( رؼم أن فكرة السوق العربٌة المشتركة ألدم منها بكثٌر .

ٌسمى ) آسٌان ( وتكتل التصادى آخر لدول جنوب شرق أفرٌمٌا وفى جنوب شرق آسٌا تكتل التصادى آخر     

) الكومب ( وسوق ) مٌر ( فرى أمرٌكرا الجنوبٌرة , فلمراذا ال نتحرد , ولمرا ال نتجمرع والروطن العربرى ٌضرم 

اثنتٌن وعشرٌن دولة تمع فى مولع فرٌرد مرن المحرٌط إلرى الخلرٌج ممرا ٌعطٌره المكانرة التجارٌرة والحربٌرة , 

ٌملكه ؼٌرنا مرن المسراحات الزراعٌرة والمرواد الخرام والبتررول والؽراز الطبٌعرى , فكرل عربرى ونملن ما ال 

 ومسلم فى هذه الببلد ٌحلم بتلن الوحدة فمتى ٌتحول الحلم إلى حمٌمة ؟! 

 وما نٌـــل المطالب بالتمنــى   ***   ولكن تؤخذ الدنٌا ؼبلبـــا

 وما استعصى على لوم منال   ***   إذا اإللدام كان لهم ركاب    
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 الشباب : أساس النهضة وله دور عظٌم فى االنتاج والتمدم .  

  : األفكــــار* 

 ( أهمٌة الشباب لكل أمة .                        ٔ

 ( اهتمام الدٌن بالشباب . ٕ

       الناجح .                 ( نماذج من الشبابٖ

 ( دورنا فى االهتمام بالشباب . ٗ

 ( الخاتمة .                  ٙ( دور الشباب فى زٌادة االنتاج والتمدم .        ٘

  الشباب هم أساس النهضة والتمدم , وعصب األمة وروحها , وللب الوطن النابض وساعده الموى , وجٌشه

المجاهد وسٌفه المهند , فإذا أردت أن تعرؾ تمدم الوطن أو تأخره فٌراترى تنظرر إلرى مرن ؟              ال 

لمرة , طبٌرب أو طبٌبرة , مهنردس شن أنن تنظر إلى الشباب , نعم إلى الشباب تنظر إلى الشباب معلم أو مع

أو مهندسة , طالب أو طالبة . . . إلخ , انظرر إلرٌهم فرى أخبللهرم وعلمهرم ومبلبسرهم وكبلمهرم , فمرن ٌمردم 

الوطن إال الشباب ؟ ! ومن ٌحمى الحمى إال الشباب ؟ ! ومن ٌنصر األمة إال الشباب ؟ ! ومرن ٌبرر والدٌره 

الشباب ؟ ! . . . بارن هللا لنا فى شبابنا وفتٌاتنا جمٌعاً , ومن أجل إال الشباب ؟ ! ومن ٌحرر الممدسات إال 

ذلن وصانا الرسول بالشباب فمال : ) استوصوا بالشباب خٌراً فمد نصرنى الشباب وخذلنى الشٌوخ ( , فمرا 

وصرلة أجمل أن ٌهتم طبلبنا وطالباتنا بالعلم واإلٌمان واألخبلق والصبلة والرجولة والكرامة وبرر الوالردٌن 

األرحام ولضاٌا الوطن المهمة وشئون األمة وتحرٌر الممدسات , وهؤالء الشباب تهتم بهم الدولة وتجعلهرم 

فى أماكن مرمولة وتجعلهم لادة وتضعهم فى مكانة عالٌة وتؽدق علٌهم الجوائز واألوسمة وهرؤالء لرال هللا 

ر أن ٌهتم بالعمل والمذاكرة إن كان طالباً فٌهم : ) إنهم فتٌة آمنوا بربهم وزدناهم هدى ( , فعلى شباب مص

وأن ٌهتم باإلنتاج والعمل إن كان خرٌجاً وموظفاً , فما أجمل أن نأكل من عمل أٌدٌنا ومرا أجمرل أن نحرافظ 

على شعار ) صنع فى مصر ( , وتعالوا بنرا نررى كٌرؾ وصرؾ الشراعر ) إبرراهٌم النراجى ( شرباب مصرر 

 فمال :
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 ننا    ***     بكرنا بكور الطٌر نستمبل الفجراشباب إذا نامت عٌــــون فإ

 شباب نزلنا حومة المجد كلنـا    ***     ومن ٌؽتدى للنصر ٌنتزع النصر

فٌا أحفاد عمرو وخالد وصبلح الدٌن كونوا رجاالً عظاماً نافعٌن واذكروا لصص الوطنٌن أمثرال مصرطفى 

 وٌعموب ونجٌب فإن ذلن طرٌك المفلحٌن .كامل وعرابى وفرٌد أو كونوا علماء ناجحٌن أمثال زوٌل 

 دعونى أهمس فى أذنكم بممولة لالها علٌنا الؽرب لدٌما : 

) إن العرررب ٌررأكلون مررا ال ٌزرعررون , وٌلبسررون مررا ال ٌنتجررون , وٌمولررون مررا ال ٌفعلررون , وٌفعلررون مررا ال 

وال تمفوا سلبٌٌن أعرزكم هللا ,  ٌعملون ( , ولد بدأت هذه الممولة تتؽٌر اآلن فشاركوا جادٌٌن فى هذا التؽٌٌر

 ولنسمع إلى الطبٌب ) إبراهٌم ناجى ( ٌنادى علٌنا جمٌعا فٌمول : 

 تعالوا نمل للصعب أهبل فإننـا       شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا 

 تعالوا فمد حانت أمور عظٌمة       فبل كــان منا ؼافـــــل ٌصم العصرا 

ا وهو الذى ٌعطى صاحبه المكانة بٌن الناس وٌكسبه الحب واالحترام ما دام إن العمل أساس الحٌاة وروحه

العمل شرٌفا , لال أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخطاب ) إنى أرى الرجل فٌعجبنى فإذا لٌل : ال ٌعمل سمط من 

 عٌنى ( , وصدق هللا العظٌم ) هو الذى جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزله ( .

 أحبائى الشباب ... 

كونوا لوة ألمتكم ووطنكم بالعلم واإلٌمان واتخذوا المدوة الحسنة من نبٌكم وأصرحابه وإٌراكم وإنتظرار الحرك 

لبل أداء الواجب , وال تظنوا أن التفوق والمجد والعمل ٌدق على باب أحد وٌذهب إلٌه فبلبد لكم من السعى 

 سكم أعمالكم .له والنشاط فى تحصٌله وهللا معكم ولن ٌبخ

 ال تحسبن المجد ثمرا أنت آكله     ***     لن تبلؽن المجد حتى تلعك الصبرا
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 وب العربٌة ترحب بالسبلم وتتطلع إلى المزٌد من التنمٌة والرخاء . كل الشع 

  : األفكــــار* 

 ( أمنٌة السبلم العادل .                                 ٔ

 ( مفهوم السبلم وأهمٌته .ٕ  

 ( اإلسبلم دٌن السبلم .                                   ٖ

 ( الصراع العربى اإلسرائٌلى .ٗ

 ( ترحٌب الشعوب العربٌة بالسبلم .ٙ( دور مصر فى تنشٌط السبلم فى المنطمة .         ٘

 ( الخاتمة .8( الجمٌع ٌتطلع إلى مستمبل آمن فى ظل السبلم .   7

 

 ال شن أن المنطمة العربٌة كلها تتمنى أن ٌعم العالم والوطن العربى سبلم شامل عادل , نعم سربلم  عرادل  ,

ال تظلم فٌه دولة ما , وٌؽتصب حك من حمولها , وال ٌدخلها مستعمر ٌنهب ثرواتها وٌأخذ خٌراتها زاعمراً 

أنه جاء من أجل السبلم والبناء والتعمٌر !! فكٌرؾ ٌكرون ذلرن ؟ ! كٌرؾ ٌصربح المحترل المؽتصرب مصرلحاً 

ى تعررٌش فلسررطٌن والعررراق ولبنرران وداعٌرراً للسرربلم ؟ ! إنهررم مررا جرراءوا أرضررنا إال لخٌراتنررا وبترولنررا , فمترر

والسودان وكل الدول العربٌة فى سبلم آمن عادل ؟ متى ٌأمن كل والرد علرى أوالده ؟ مترى تطمرئن النفروس 

فى المضاجع ؟ ٌا كل دول العرالم الحردٌث نرٌرد أن نعرٌش فرى سربلم ونسرمع كربلم رب األنرام ) وإن جنحروا 

سرول هللا ) ال تردخلوا الجنرة حترى تؤمنروا وال تؤمنروا حتررى للسرلم فراجنح لهرا وتوكرل علرى هللا ( , ونسرمع لر

تحابوا أوال أدلكرم علرى شرئ إذا فعلتمروه تحراببتم ؟ أفشروا السربلم بٌرنكم ( فربل معنرى لمجتمرع بربل حرب , وال 

 وجود لحب دون أن ٌؽمر السبلم كل الدول , وال دخول جنة إال بنشر السبلم العادل .

السبلم ؟ السبلم هو سلون حٌوى معٌشى ٌنبع من لٌم المجتمع واتجاهاتره وٌجرب وبعد ذلن كله , فما مفهوم     

أن ٌربى علٌه األفراد منذ نعومة أظافرهم , واالسبلم كما سبك دعا إلى السربلم العرادل فمرال       ) ادخلروا 
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ه وتعرالى , فى السلم كافة ( واختار هللا عزوجل لنفسه اسم ) السبلم ( وال عجب فى ذلن فهو السبلم سربحان

 وكل ذلن دلٌل على أن العرب ال ٌجٌدون العنؾ واإلكراه واإلرهاب .

لال تعالى ) ال إكراه فى الدٌن لد تبٌن الرشد من الؽرى ( , ولرال تعرالى ) وتعراونوا علرى البرر والتمروى وال     

 تعاونوا على االثم والعدوان ( , وما أجمل ما لاله الشاعر / محمود شاور ربٌع :

 ــــى لمجتمع السبلم    ***   وكفــى ممسن بٌد الحسامتحٌات

 فإن جنحوا لسلم فهو سلم    ***   ترؾ علٌه أسراب الحمام

فمتى تنزع هذه الشوكة من جسد األمة العربٌة ؟ ! ومتى نتخلص من هرذا الرداء العضرال أال وهرو إسررائٌل 

 9ٗ8ٔالمنطمة وبدأت بذلن إسرائٌل منذ احتبلل فلسطٌن فرى  وأمرٌكا ؟ فهما أساس الحروب والعدوان فى

 97ٖٔ" الثامن واألربعٌن " وحرب السادس والخمسٌن والسابع والستٌن وأخٌراً حرب الثالرث والسربعٌن " 

. " 

ولمصر دور بارز فى استمرار السربلم فرى المنطمرة فمرا مرن ٌروم مرن األٌرام إال وٌردعوا رؤسراء مصرر إلرى 

ات العادلة أمبلً فى هذه األمنٌة وتحاول مرات ومرات وما مؤتمرات شرم الشٌخ عنا ببعٌد السبلم والمؤتمر

, فمتررى ٌررأتى ذلررن الٌرروم ٌرروم التحرٌررر وفجررر األمررل والحرٌررة حتررى تنطلررك الرردول العربٌررة فررى ركررب البنرراء 

 والحضارة والتمدم . 

 إذا الشعب ٌوماً أراد الحٌاة    ***     فبلبد أن ٌستجٌب المدر

مٌع دول العالم ) خاصة الفمراء والضعفاء( ٌحلمون لٌل نهار بسبلم آمن تعود فٌره األرض ألصرحابها , وج

وٌعم العالم كله أخوة اإلنسانٌة ال كراهٌة وال حمد وال صراع بل حوار من أجل األفضل والتمدم , ومخطئ 

 من ٌفجر لنابل الحروب :

 وتذكر من طوته الحروب بالحسرة والعبرة     تعد النار ٌا إنسان والصاروخ والذرة           

 لمد نادان أن تصحو السلم ٌا إنسان                 وٌكفى الناس ما ذالوا من الصاروخ والنٌران 

أما آن للعالم أن ٌسمع لصوت السبلم ؟ أما آن للدول االستعمارٌة أن تكؾ عن إرهابها واحتبللها  للعرالم ؟! 

 العنؾ من لاموس حٌاتهم ؟ ! ولٌعلم العالم كله أن العنؾ ال ٌولد إال عنفا .أما آن لشبابنا أن ٌمحو 

 فجر السبلم ٌشع من علٌائه      لٌضم كل الناس تحت لوائــــه

 جعل اإلله السلم من أسمائه      نفحات هذا الكون من أصدائه 

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir


 

 

ٕٗ 

 

 معلم لغة عربٌة     -اعداد / أ .  بٌومً سمٌر     

https://www.facebook.com/bayoumisamir 

 

  

 بالسكان , فماذا ٌفعل المصرٌون إال أن ٌعمروا الصحراء وهذه أمنٌة الجمٌع .   ضاق الوادى 

  : األفكــــار* 

 ( أمنٌة الجمٌع فى تعمٌر الصحراء .                    ٔ

 ( هل نحتاج حما إلى تعمٌر الصحراء ؟  ٕ

 ( التخطٌط السلٌم فى بناء المدن العمرانٌة .           ٖ

 ( تعمٌر سٌناء عن طرٌك ترعة السبلم . ٗ 

( تعمٌر الوادى الجدٌد عن طرٌك توشكا .             ٘

 ( األمل فى تحمٌك هذه األمانى .                  ٙ

 ( الخاتمة . 8( ماذا ٌحدث لو نجحت هذه األمانى والمشارٌع ؟     7

ر الصحراء , بناء المدن العمرانٌة , خرروج المصررٌٌن مرن الشررٌط آه لو تحممت تلن األمانى العظٌمة , تعمٌ 

األخضر الممتد وهو وادى النٌل , كل هذه أمانى جمٌلة بدأت تتحمك علرى أرض الوالرع ولكرن نرٌرد المزٌرد 

 خاصة بعد لول أمٌر الشعراء : 

 وما نٌل المطالب بالتمنى   ***   ولكن تؤخذ الدنٌا ؼبلبا

) خمسرة فرى المائرة ( فمرط مرن مسراحة  : ٘ى أنه ٌعٌش وٌدرس وٌعمل وٌكبر فرى فلو علم الشباب المصر

مرن مسراحة مصرر ) خمسرة  : 9٘مصر لفزع وحزن ولرر أن ٌعمر الصحراء الواسعة التى وصلت إلرى 

وتسعون فى المائة ( , ومع التخطٌط الناجح واالهتمرام الفعرال وضرعت مصرر هردفا وهرو وصرول المسراحة 

 من المساحة العامة , وٌأتى ذلن بالمشروعٌن العظٌمٌن  : ٕ٘المستؽلة إلى 

                                                                                     

ن ونحرن نعم سٌناء التى عادت إلى األم الحنون مصر فكٌؾ نتركها دون فائردة ؟! أال نعمرر هرذا الكنرز الثمرٌ

نعلم لول الرسول )ص( : ) إذا لامت الساعة وفى ٌد أحدكم فسٌلة فلٌؽرسها ( , ولال دمحم التهامى : ) ٌرجو 

 النٌل أن ٌؽمر الصحراء بمائه وخٌراته ( .
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 طؾ بالرمـال وأحٌهـــــــا ٌا نٌل   ***   ما أنت ٌا سر الحٌاة بخٌـــل

 بعث مواتا فولها التمبٌـــــلوانثر بها المبل العذاب على الذى   ***   ٌ

 أجران ربن بالحٌـــــاة وطالمـــا   ***   نبتت حٌاة الناس حٌث تسٌل

تنمل ماء  وهكذا تتواصل الجهود على أرض سٌناء بزراعة نصؾ ملٌون فدان عن طرٌك ترعة السبلم التى

النٌل ألول مرة عبر أربعة أنفاق كبرى تمر من تحت لناة السوٌس وتم ذلن وتردفمت المٌراه إلرى سرٌناء عرام 

 , وال شن أن هذه الثورة الزراعٌة سٌتبعها ثروة التصادٌة وعمرانٌة . 997ٔ

 ٌحٌى الصحراء وٌعمرها فمررت حفر لناة        لررت الدولة إنشاء مشروع عظٌم فى جنوب الوادى

) توشكى ( الترى تمترد مرن بحٌررة ناصرر وتتجره شرماال لتمرر بالواحرات فتشرك الصرحراء وتحولهرا إلرى جنرة 

خضراء , وصدق هللا إذ ٌمول : ) وجعلنا من الماء كل شرئ حرى ( , كرل هرذه األمرانى بردأت تخرط طرٌمهرا 

اب الموى بفكره وإٌمانه وساعده , لرال تعرالى : ) إن هللا ال ٌضرٌع على أرض مصر ولكنها تحتاج إلى الشب

أجررر مررن أحسررن عمرربل ( , واألمررل كبٌررر فررى نجرراح هررذٌن المشررروعٌن لتسررتعٌد مصررر مجرردها الحضررارى 

 واإلسبلمى فى المنطمة العربٌة وتفٌض بخٌراتها على العالم كله , وهذه هى مصر . 

 ؾ أبنى لواعد المجد وحدىولؾ الخلك ٌنظرون جمٌعـــا   ***   كٌ

 عند التحـــــدى الكبلم وبناة األهرام فى سالؾ الدهر   ***   كفونى

فلماذا نسعى وراء ذلن كله ؟! كل ذلن السعى حتى نستطٌع أن نملن طعامنا وال نستورده من الخارج فهل      

األسبوع ونستورد بالى األسبوع  تعلم عزٌزى المارم أن ... ما ننتجه من طعام ال ٌكاد ٌكفٌنا إال ٌومٌن فى

من الخارج , نسعى وراء ذلن الحلم الكبٌر ألننا نعلم أنه ) من ال ٌملن طعامه ال ٌملن لراره وال حرٌته ( , 

أكتروبر , السرادات , العامرٌرة ,  ٙففى تلن المشروعات العمرانٌة والمدن الجدٌدة ) العاشر من رمضران , 

 عمل فٌها ؟ وكم مصنع ألٌم فٌها وكم مدرسة ؟! نعم إنها الحٌاة المشرلة .... ( متسع للجمٌع , كم عامل سٌ

عاشت مصر عزٌزة لوٌة وعاش كل مصرى مخلص ٌساهم فى بناء بلرده بعزٌمرة وإخربلص حترى ٌشررق      

 فجر التمدم .

 تعالوا نمل للصعب أهبل فإننـا       شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرا 

 عظٌمة       فبل كــان منا ؼافـــــل ٌصم العصرا تعالوا فمد حانت أمور 
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كٌررؾ ٌمكررن أن ٌمضررى الشرراب اإلجررازات وفررى  

 نفس الولت ٌحافظ على ولته من الضٌاع ؟    

  : األفكــــار* 

 ( أهمٌة األولات واألعمار .                ٔ

 ( الدٌن ٌدعو إلى الحرص على الولت والعمر.  ٕ 

( ٗ( كٌؾ نستفٌد من األجازات ؟               ٖ

 المراءة مفٌدة للعمل . 

 ( الرٌاضة تموى الجسم .                  ٙلعمل ٌنفع صاحبه .                        ( ا٘

 ( ماذا لو استفاد الطالب من األجازات ؟8( الرحبلت والفسح ترفه عن النفس .       7

 دلات للب المرء لائلة له    ***   إن الحٌاة دلائك وثوان 

نعم أٌها األحباب من ٌستمع إلرى دلرات للبره ٌجردها تشربه دلرات السراعة وفرى ذلرن إشرارة عظٌمرة أن حٌاترن     

دلائك وثروان معردودة وكلمرا مرر ٌروم مضرى بعضرن , وإذا مضرى الربعض ٌوشرن أن ٌمضرى الكرل وٌنتهرى 

ة أو األجازة فمٌل لردٌما العمر فالحٌاة مهما طالت فهى لصٌرة , ولذلن علٌنا أن نؽتنم هذه الحٌاة فى الدراس

أن الولرت مرن ذهرب ولٌرل أن الولررت هرو الحٌراة فٌجرب الحفراظ علررى حٌاتنرا وال نفررط فٌهرا دون فائردة ففررى 

الدراسرة نعمررل ونرذاكر ونجتهررد , وفرى األجررازة نمررأ ونعمررل ونمرارس الرٌاضررة والررحبلت والنررزه المفٌرردة 

فمرال : " والعصرر إن اإلنسران لفرى خسرر إال الرذٌن  ولذلن وجدنا هللا سربحانه وتعرالى ٌمسرم برالزمن ألهمٌتره

: ) ال تزول لدم عبد حتى ٌسأل عن أربع : عن عمره  -ملسو هيلع هللا ىلص  –آمنوا وعملوا الصالحات " , ولال رسول هللا 

فما فٌما أفناه , وعن شبابه فٌما أببله , وعن علمه ماذا عمل فٌه , وعن ماله من أٌن اكتسبه وفٌما أنفمه ( , 

أجمرل أن نرفرع شرعار ) اؼترنم فرى حٌاترن ( نعرم اؼترنم ... اؼترنم صرحتن لبرل مرضرن , اؼترنم شربابن لبرل 

هرمن , ولكن كٌؾ نسرتفٌد مرن األجرازة ونحرافظ أٌضرا علرى األولرات ألن ) الولرت كالسرٌؾ إن لرم تمطعره 

ودٌننا نمارس فٌها الهواٌرات  لطعن ( فتعالوا بنا نمضى أجازة مفٌدة سعٌدة ملٌئة بالنفع لنا وألسرتنا ووطننا

 المفٌدة مثل المراءة الخارجٌة وتصادق الكتاب ألنه خٌر صدٌك .
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 أنا من بدل بالكتـب الصحابا   ***   لم أجد لى وافٌا إال الكتابـــــــا

 صاحب إن عبته أو لم تعـب   ***   لٌس بالواجد للصاحب عابــــا

 وكسانى من حلى الفضل ثٌابـاكلمــــــــــــا أخلمته جـددنى   ***   

ونمارس الرٌاضة ألنها تموى الجسد وتروح عن النفس وتعلم التواضع واألخبلق والرجولة وتجعل الطالب 

ٌخفررؾ مررن ضررؽط الدراسررة وكبتهررا ) إن كرران هنرران ضررؽط وكبررت ( , ومررن الممكررن أن نسرراعد أسرررنا فررى 

ولرروؾ بجانررب األسرررة وال تررنس الرررحبلت مشررارٌعهم وعملهررم فهررذه لٌمررة مررن أفضررل المررٌم لٌمررة العمررل وال

والترفٌة المباح وأجمل كل ما للته فى صفحة من صفحات ومذكرات متفوق                        ٌمول عن 

نفسه : إن عوامل النجاح فى الحٌاة كثٌرة , وفى ممدمتها األخبلق الحمٌدة , النابعة من الدٌن والمٌم الروحٌة 

داتنا , فالصؽٌر ٌحترم الكبٌر , والكبٌر ٌعطؾ على الصرؽٌر, ولرد انعرم هللا علرى , والمبلئمة لمجتمعنا وعا

بهذه الصفات الحمٌدة حتى تفولت فى دراستى , ونلت هذا التكرٌم من أسرة المدرسة فى حفرل المتفرولٌن , 

ٌره وحصلت على هذه الجائزة التى ترمز إلى الجهد المبذول , والسرلون المحمرود , ولرد تفولرت بفضرل توج

الوالدٌن , وإرشاد المعلمٌن , وطاعتى لهم , وتمسٌم ولتى بٌن العمل والترفٌة , وأداء حك هللا فى العبرادة , 

فأبدأ ٌومى بالصبلة , وأتوكل علٌه فى فهم الدروس وحسن اإلصرؽاء للمردرس , واإلٌجابٌرة فرى المنالشرة , 

اجعرة دروسرى وتحصرٌل مرا ٌجرب علرى فإذا رجعت إلى المنزل , أخذت لسطاً من الراحة , ولمرت إلرى مر

تحصرٌله بحٌرث أعطرى كرل مرادة نصرٌبها مرن الولرت , بالمردر المناسرب لهرا فرإذا مرا وثمرت فرى فهمرى وحررل 

التدرٌبات الكافٌة إنتملت إلى إعداد الدروس التى سنأخذها فى الٌوم التالى ألرؤها , فافهم منها ما اسرتطٌع , 

حتى استوعبها عند شرح األستاذ لها فرى الفصرل , وهكرذا الضرى وأضع خطاً تحت األجزاء التى لم أفهمها 

أٌام العمل , فإذا جاء ٌوم الراحة األسبوعٌة لضٌت ساعات منه فى النادى أو النزهة أو زٌارة المتراحؾ أو 

 المٌام برحلة مع األسرة أو المدرسة أو ذهبت إلى المكتبة أللرأ بعض الكتب أو المراجع .

 :     ال تنم واؼتنم ملذة ٌوم               إن تحت التراب نوما طوٌبل وصدق الشاعر إذ ٌمول 

ولٌعلم الجمٌع أن مجد األمم ورلٌها ٌماس بما حممته من انجازات , وهل ٌجهل أحد الٌابان التى خرجت من 

الحرررب العالمٌررة الثانٌررة صررفر الٌرردٌن منهكررة المرروى مرردمرة االلتصرراد ولكنهررا برردأت وأدركررت لٌمررة الولررت 

فحافظت علٌه ونظمته وعرفوا طرٌك العمل والبناء والتعمٌر فانطلموا بكل طالاتهم مستفٌدٌن بكل ساعة بل 

دلٌمة فى لٌل أو نهار حتى أصبحت الٌابان كبرى الدول الصناعٌة فى فترة للٌلة , هذه هى األمم التى تمردر 

 لٌمة الولت والعمل فأٌن أمتنا ؟! .
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 أطفال الٌوم رجال المستمبل وللمرأة دور عظٌم فى صناعة النهضة .     

  : األفكــــار* 

 ( أطفال الٌوم رجال الؽد . ٔ

 ( اهتمام الدٌن باألطفال .   ٕ  

 ( اهتمام العالم بالطفولة . ٖ

 ( واجبنا نحو األطفال . ٗ

 ( اهتمام الدٌن بالمرأة .                  ٙ( مكانة المرأة فى المجتمع .                        ٘

 ( نماذج من النساء .8ب .                  ( دور المرأة فى السلم والحر7

 ( الخاتمة .9

 وإنما أطفالنا بٌننا                أكبادنا تمشى على األرض

؟ ما ممٌاس ذلرن  كٌؾ تستطٌع أن تحكم على مستمبل أمة ؟ كٌؾ تمول أن هذه الدولة ستكون متمدمة أو متاخرة

كله ؟ ال شن أنن تنظر إلى األطفال فإن كانوا أصحاء جسماً وأذكٌاء عمبلً , فضبلء خلماً حكمت علرى هرذه 

األمة أو الدولة بالتمدم والرلى , ألن أطفال الٌوم هم رجال الؽرد فطفرل الٌروم هرو طبٌرب الؽرد , ومعلرم الؽرد 

ا تكونوا ٌولى علٌكم , ولد اهتم الدٌن باألطفال , فمد اهتم ومهندس الؽد بل هو لائد الدولة فى المستمبل وكم

باختٌار األمهات الصالحات واألباء الكرام حتى تكون األسرة المسلمة الكرٌمة , ثم أمر الوالدٌن بالمحافظرة 

الحجارة على أبنائهم فى الدنٌا واألخرة فمال : " ٌا أٌها الذٌن أمنوا لوا أنفسكم وأهلٌكم ناراً ولودوها الناس و

" , ولال رسول هللا ) أدبوا أوالدكم على ثربلث خصرال : حرب نبرٌكم , وحرب آل بٌتره , وتربلوة المررأن ( , 

ولررال عمررر بررن الخطرراب ) علمرروا أوالدكررم السررباحة والرماٌررة وركرروب الخٌررل ( , ولررذلن اهررتم العررالم حرردٌثاً 

جعرل لهررم حمولراً خاصرة بهررم  باألطفرال وجعرل لهرم المصررص الخاصرة بهرم والمسرررحٌات والممراالت وكرذلن

وسماها حموق الطفل ومصر تأخذ اآلن من وصٌة الرسول والصحابة فى تربٌة األطفال وتررى كٌرؾ ربرى 

الحسن والحسٌن وكٌؾ كان الصحابة رحماء باألطفرال وكٌرؾ بكرى عمرر مرن اجرل طفرل تتعجلره أمره علرى 
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ل العربى والمصررى بحاجرة إلرى االهتمرام الفطام لٌأخذ األموال من بٌت مال المسلمٌن , ولكن ما زال الطف

والرعاٌة , فالتعلٌم فى الصؽر كالنمش على الحجر , وٌجدر بنا أن نشٌر إلى مجهود السٌدة سوزان مبرارن 

مع أطفال مصر ومكتبة األسرة خٌر شاهد ومكتبات الطفولة فى محافظات مصر , ) إن هللا ال ٌضرٌع أجرر 

 من أحسن عمبل ( .

: فهى نصؾ المجتمع وتربى النصؾ اآلخر , والمرأة هى عماد الرجل ومبلن أمره وسر  أما المرأة            

حٌاته فبل ٌستطٌع األب أن ٌموم بدور األم فى الحنان والعطؾ والرضاعة وال ٌستطٌع أن ٌموم بدور األخت 

األخ , وجملة المول ان الحٌاة  فى األسرة فاألخت صاحبة العطؾ والحنان وتحمل مسئولٌة والدٌها اكثر من

مسرات وأحزان أما مسراتها فنحن مدٌنون بها للمرأة وأما احزانها فهى التى تتولى تحوٌلها إلى مسرات أو 

تروحها عن نفوس أصحابها , ولكل ما سبك اهتم االسبلم بالمرأة             أماً . . .  وأختاً . . . ابنه . . . 

النساء خٌراً ( ولال ) رفماً بالموارٌر ( وحفظ اإلسبلم المرأة مرن أن تروءد مثلمرا فمال الرسول ) استوصوا ب

كان ٌفعل لبل اإلسبلم وجعل لها مٌراثراً خاصراً وملكٌرة خاصرة وتحاسرب علرى األعمرال برالثواب أو العمراب 

فهى التى  مثلها مثل الرجل , فلٌت شعرى هل شكرنا لئلسبلم هذه األفضال ؟ ! وللمرأة دور كبٌر فى السلم

تعمل وأصبحت طبٌبة ومهندسة معلمة . . . إلخ وكذلن ولت الحرب تمرض وتشفى الجرحى وتتفمد أحوال 

الجنود , ولد أنجبت مصر الكثٌر من النساء الفضلٌات وكذلن أنجب اإلسبلم ومن هؤالء : عائشة بنت أبرى 

 ن حفنى ناصؾ . . . إلخ .مل  -عائشة عبد الرحمن   -شجرة الدر   -أسماء بنت أبى بكر   -بكر 

 ولٌتنا نمؾ جمٌعاً صفاً واحداً من أجل حموق الطفل والمرأة واإلهتمام بهم وباألمهات المثالٌات .

 األم مدرسة إذا أعددتها   ***   أعدت شعباً طٌب األعراق

ا هرى تصربح وال ٌنكر دور المرأة فى المجتمع إال جاحد أو حمود فها هى المرأة تذهب إلى اإلنتخابات , وه

عضوا فى مجلس الشرعب ووزٌررة ورئٌسرة للروزراء , وتلرن األدوار العظٌمرة تجعرل المررأة ال تهمرل بٌتهرا 

وتربٌة أوالدها فهى تعلم أنها رسالتها األولى , فنعم المجتمع الذى تحظى فٌه المرأة والطفل بحمولهم كاملة 

. 

 لم هى هذى النٌراي         هى الهسا  ال ٌراي
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 لسكان تهدد أمن العالم وسبلمته تحدث عن مخاطرها وطرق عبلجها .     مشكلة ا 

  : األفكــــار* 

 ( حب الوطن ٌجعلنا نحرص علٌه .                ٔ

 ( الزٌادة السكانٌة ممٌزات وعٌوب .   ٕ 

 ( خطوات الزٌادة السكانٌة فى مصر .             ٖ

 ( انتشار المجاعات والبطالة . ٗ 

 ( ازدٌاد أزمة المواصبلت .        ٙ( انتشار الجرائم والتشرد والسرلة .                 ٘

 ( وطرق العبلج .8( أسباب المشكلة .                                       7

شه واإلنسان ال حب الوطن ؼرٌزة فطرٌة تسرى فى للب كل إنسان بل كل مخلوق خلمه هللا فالطٌر ٌمٌل إلى ع

 ٌسر إال فى وطنه , والحٌوان ال ٌطمئن إال فى بٌته .

 وطنى نشأت بأرضه    ***    ودرجت تحت سمائه       

 ومنحت صدرى لوة    ***    لنسٌمــــه وهوائــــه 

 ماء الحٌاة شربتــــه     ***    لما ارتوٌت بمائــــه

ن الوطن العزٌز ٌرفع شأن أهلره والروطن المتمردم ٌعلرى وحب الوطن ٌجعلنا نحرص علٌه وعلى مستمبله أل

مررن لرردر أبنائرره ولررذلن وجررب علٌنررا الحفرراظ علررى وطننررا مصررر ورعاٌررة مصررالحه اإلجتماعٌررة والسٌاسررٌة 

وااللتصادٌة والزٌادة السكانٌة ترجع على ظروؾ البلد فهى فى دولة مرن الردول مثرل الصرٌن نعمرة , وهرى 

ة مثل الدنمارن والسوٌد أمنٌة , فالزٌادة السكانٌة لٌست خطر دائما ولكنها فى دولة مثل مصر نممة وفى دول

فى مصر اآلن أصبحت خطرا أو عٌبا لؤلسؾ , ونسأل أنفسنا أٌن انتاج سبعٌن ملٌون مواطن ؟ أٌن عملهم 

؟ أٌن من سكان مصر من ٌعمل من أجل نفسه ووطنه وٌراعى ربه وضمٌره فى عمله ؟ ال نجد إال الملٌل , 

 نجد الكثٌر مما ٌنام فى عمله وٌتكاسل فى مصنعه وٌجامل وال ٌعمل وٌهرب وال ٌجد وال ٌجتهد . و
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 وما نٌل المطالب بالتمنـــــى   ***   ولكن تؤخذ الدنٌــا ؼبلبا

 وما استعصى على لوم منال   ***   إذا األلدام كان لهم ركابا

مصر طفرل وفرى كرل عرام ٌولرد ملٌرون ونصرؾ وأن نسربة  وأخر االحصاءات تمول : فى كل دلٌمة ٌولد فى

الزٌادة السكانٌة فى مصر تفوق أى نسبة فى العالم مع أن رلعة األرض الزراعٌة لم تزد , وما الذى ٌترتب 

علرى هررذه الزٌررادة ؟ ال شررن ترتررب علٌرره الجرروع واالهمرال ألفررراد الرروطن ومررا انتشررار البطالررة فررى المجتمررع 

شباب مصر اآلن ؟ لؤلسؾ معظمهم مؤل المماهى والمبلهى , كما أدت إلى انتشرار المصرى منا ببعٌد فأٌن 

السرلة والمتل والعنؾ فى المجتمع وزٌادة أزمة المواصبلت تعمٌدا وتعمٌدا , فماذا لو بحرث هرؤالء الشرباب 

لعامرٌرة ا –عن عمل شرٌؾ ؟ ماذا لو عمروا الصحراء ؟ ماذا لو عملوا بالمدن الجدٌدة         ) السرادات 

العاشر من رمضان ( وحٌنئذ ستصبح الزٌادة السكانٌة نعمة علٌنا ولٌست نممة , وأسباب تلن الزٌادة هى  –

ضعؾ الوعى الثمافى والفكرى خاصة بالمرى الرذى ٌرؤدى إلرى الرزواج المبكرر وكثررة االنجراب مرع اهمرال 

المشركلة البرد أن نمرؾ كلنرا صرفا  األوالد والزواج بأكثر من زوجة بسبب أو بدون سبب , وحتى نعالج هرذه

واحدا حكومة وشعبا , الحكومة تتمى هللا فى الشعب والشعب ٌتمى هللا فى نفسه ووطنه , وٌزٌد االنتراج فرى 

شتى المجاالت وٌنظم األسرة لدر المستطاع وٌنشرر الروعى الردٌنى والثمرافى الصرحٌح عرن طرٌرك المسراجد 

ه جمٌعا وتتحسن أحوالنا إن شاء هللا فهٌا بنا إلى العمل واالنتراج ووسائل االعبلم حتى ٌتمدم وطننا ونسعد فٌ

 ونبذ الكراهٌة والخصام والكسل والسلبٌة .

 ومن ٌتملب فى النعٌم شمى به   ***   إذا كان من آخاه ؼٌر منعم

 وهٌا بنا نرٌد ألنفسنا العزة والكرامة والتمدم .

 تجٌب المدرإذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة   ***   فبلبد أن ٌس

أٌها السادة ... إن دول العالم جمٌعا تتنافس اآلن فى كل المجاالت االلتصادٌة والسٌاسٌة والفكرٌة , فلٌسرت 

العبرة بكثرة السكان ولكن العبرة بما ٌستطٌع السكان إنتاجه , فلننظر إلى أمرٌكا مرثبل عرددها لرٌس برالكثٌر 

م , وكرذلن الٌابران وكورٌرا وتراٌوان وؼٌررهم مرن الردول الذى ٌجعلها تصدر الممح والحبوب لكرل دول العرال

 الصؽٌرة الناشئة ولكن انتاجها الصناعى من مبلبس ولعب أطفال وأدوات منزلٌة لد انتشر فى العالم كله . 

 فلنحمل أنفسنا أٌها الكرام على تنظٌم النسل وكثرة العمل لٌزداد االنتاج وٌعم الرخاء إن شاء هللا .

 عٌوب الناس عٌبا        كنمص المادرٌ  على الكمال ولم أر فى
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العلم سبلح التمدم ووسٌلة الرلى فى العصر الحدٌث . اكتب فى هذا الموضوع موضحا خطورة األمٌة  

 وكٌفٌة المضاء علٌها . 

  * األفكــــار :

 ( أهمٌة التعلٌم فى العصر الحدٌث .      ٔ

 ( الدٌن ٌحث على العلم .   ٕ 

 ( تحدٌات التعلٌم فى مصر .             ٖ

 ( خطورة األمٌة ووسائل المضاء علٌها . ٗ 

 ( نماذج من العلماء . ٙ( العلم سبلح ذو حدٌن .                     ٘

 ( مكتبة األسكندرٌة 8( اهتمام مصر بالعلم والثمافة .             7

 ( الخاتمة .                  9

 لمد جاء على مصر والوطن العربى حٌن من الدهر كانت نبراسا للعلم ودارا للعلماء فمال عنها ابن خلدون

البادٌة أو الحاضرة مدٌنة زاهرة مثل المراهرة ٌشرع نرور العلرم فٌهرا فٌضرئ مرا حولهرا مرن ممالرن (  ) لم أر فى 

ولذلن فللعلم أهمٌة كبرى فمكانة الدولة تماس بعلمائهرا وعلرو كعبهرا فرى مجرال التربٌرة والتعلرٌم والجامعرات 

 والمعاهد والبحوث . 

أول آٌة فى المرآن ) الرأ باسم ربن الذى    خلرك ( ولذلن وجدنا الدٌن ٌحثنا فى كل ولت على العلم فكانت 

, ولال الرسول الكرٌم )ص( : ) طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة ( , اطلبوا العلم من المهرد إلرى 

اللحد ( , والرسول )ص( جعل فدٌة أسرى بدر أن ٌعلموا صحابته المراءة والكتابة إٌمانرا منره )ص( بمٌمرة 

ربه لال : " ٌرفع هللا الذٌن آمنوا منكم والرذٌن أوتروا العلرم درجرات " , ولكرن التعلرٌم فرى العلم والعلماء ألن 

مصر أمامه تحدٌات كثٌرة مثل األمٌة السائدة فى شعب مصرر وشرعب األزهرر الشررٌؾ الرذى علرم العلمراء 

ٌم وجعلره والجهبلء , ونشأت األمٌة بسبب االحتبلل الذى سٌطر على التعلٌم فرى مصرر لررون وأهمرل التعلر
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إجبررارى فكرران اآلبرراء ٌحترراجون أبنرراءهم لمسرراعدتهم فررى العمررل واألراضررى الزراعٌررة , ولررد احتفلررت الرردول 

العربٌة بأخر أمى منذ سنوات فمتى نفعل ذلن ؟! ووسائل المحو لؤلمٌة كثٌرة    مثل : االهتمام بالتعلٌم فرى 

العاطرل فرى تعلرٌم األمٌرٌن فرى مصرر كلهرا االذاعة والتلٌفزٌون والصحؾ , واالستفادة مرن لردرات الشرباب 

 ونجعل لهم راتبا ولو رمزى 

 لال الشاعر :  فتعلموا فالعلم مفتاح العبل   ***   لم ٌبك بابا للسعادة مؽلمــا

 ثم استمدوا منه كل لواكم   ***   إن الموى بكل أرض ٌتمى                  

دٌن البرد لره مرن أخربلق تحصرنه وتحمٌره حترى ال ٌنحررؾ ومن المهم ذكره أٌها السادة أن العلم سبلح ذو حر

 العلم إلى الحروب والدمار مثلما حدث مع اختراع ) الفرٌد نوبل ( , لال الشاعر : 

 ال تحسبن العلم ٌنفع وحده   ***   ما لم ٌتوج ربه بخبلق

: الحسن بن الهٌثم  ولدم العالم العربى واالسبلمى عامة ومصر خاصة كثٌرا من العلماء العظماء فكان منهم

فى العلوم , الشافعى فى الفمه , وجابر بن حٌان فى الكٌمٌاء , ودمحم عبده والبنا فى الشرع والدعوة , زوٌل 

 وٌعموب فى العلم والطب , ومحفوظ والعماد فى اللؽة واألدب .

 ٌا طالبا لمعالى المجد مجتهــــدا   ***   خذها من العلم أو خذها من المال

 والمال ٌبنى الناس مجدهم   ***   لم ٌبن مجد على جهل وإلـــــبللبالعلم 

ولكل ما سبك تهتم مصر بالعلم والعلماء لتحافظ على مكانتها فى العالم الحدٌث فتكرم العلماء باألوسمة 

 والجوائز العلٌا 

البشررٌة ولهرم الٌرد  فنحن أمة ) الرأ ( ال ٌلٌك بنا هرذا العرار المردعو األمٌرة , فالمصررٌون هرم الرذٌن علمروا

الطولى فى مجال التربٌة والتعلٌم حتى اآلن فكم من عالم فى الؽرب ومعلم فى الوطن العربى ٌرفعون اسرم 

مصر عالٌا خفالا , من أجل ذلن عزٌزى المارم ... كان االهتمام بالعلم والعلماء ومكتبة األسكندرٌة لضاء 

 على األمٌة والجهل .
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 خلك هللا األرض بٌئة نمٌة وخلك كل ما فٌها لئلنسان ولكنه أفسدها بالملوثات . وضح ذلن ؟  

  األفكار :

 ( خلك هللا الطبٌعة نظٌفة جمٌلة .    ٔ

 ( اإلنسان أساء استخدام البٌئة .ٕ 

 ( أنواع ومظاهر التلوث .                      ٖ

 ( التمدم العلمى سبلح ذو حدٌن . ٗ 

 ( كٌؾ نحافظ على البٌئة من التلوث ) واجبنا نحوها ( . ٘

  تكررٌم هللا لئلنسران ) ولمرد  نعم , لمد خلك هللا األرض بٌئة نمٌة وخلك كل ما فٌهرا لئلنسران وهرذا دلٌرل علرى

كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ( وعاش اإلنسان خلٌفة هللا فى أرضره ٌرنعم بمرا أفراء هللا علٌره مرن 

 شجر وبساتٌن وزهور وثمار وأنهار وطٌور وحٌوانات ... وؼٌرها .

  , الجمٌع مسخر له وتحت إشارته 

 حتى نرٌن بدٌع صنع البارى ,               تلن الطبٌعة لؾ بنا ٌا سارى             

ولم ٌكتؾ هذا المخلوق الطموح بما أنعم هللا علٌه فى األرض حتى صعد إلى الفضاء لٌبحث وٌكتشؾ وال عٌب 

بما ٌرٌده اإلنسان من مأكل ومشرب وملبس وترفٌه لعله ٌرضى وٌمنع  فى ذلن , فأصبح الكون جمٌعا ٌفى

ولكن هٌهات هٌهات , فإن هذا الكائن المدلل لم ٌصن تلن النعمة ولم ٌحافظ علٌها وٌرؤدى شركرها ولرم ٌررد 

 الجمٌل للبٌئة بل أصابها بوابل من التلوث .

  تحم األخضر والٌابس والبر والبحر والجرو , فأخذ ٌنطلك بمطار سرٌع ال محطة له هو شبح التلوث الذى ال

) ظهر الفساد فى البرر والبحرر بمرا كسربت أٌردى النراس ... ( , فاعتردى اإلنسران علرى الؽابرات لٌصرنع أثاثرا 

لمنزله , وجرؾ التربة لٌبنى علٌها األبراج والعمارات , وأطلك دخان مصرانعه وسرٌاراته فرى كرل مكران , 

نهار وكذلن الممامة والمخلفات الكٌماوٌة والنووٌة , ولم ٌسمع لمول هللا خالمره وألمى مخلفاته فى البحار واأل
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) وال تفسدوا فى األرض بعد إصبلحها ( , فأنملبرت البٌئرة علٌره مرن صردٌك حمرٌم إلرى عردو لردود فأصرابته 

لوث باألوبئة واألمراض التى ال حصر لها : منها السرطان وأمراض الصدر والملب كل ذلن من الهواء الم

 والماء الؽٌر نظٌؾ .

   , فهل حافظ اإلنسان على البٌئة ؟! فبدال من التمدم الضار بالبٌئة نعتمد على الطالة الشمسرٌة صردٌمة البٌئرة

وبدال من البناء على األراضى الزراعٌة هبل بنٌنا فى الصحراء حتى نروض ذلن الروحش الكاسرر والؽرول 

السامة كأول أكسٌد الكربون وثانى أكسٌد الكربرون حترى نحرافظ  المفترس وهو التلوث , ونملل من الؽازات

على طبمة األوزون ولنرفع جمٌعا شعار ) النظافة من اإلٌمان ( ال برالمول ولكرن بالعمرل , ولنجتمرع جمٌعرا 

 للمضاء على التلوث .

  تأبى العصى إذا اجتمعن تكسرا *** وإذا افترلن تكسرت آحادا 

  ة التى أنعمت علٌنا بأفضال كثٌرة ٌنبؽى علٌنا أن نرد لها الجمٌل , إن لم ٌكن عرفا وخبلصة المول إن البٌئ

 بفضلها فلٌكن خوفا على أنفسنا وأجٌالنا المادمة .

  وإنما أطفالنا بٌننا *** أكبادنا تمشى على األرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir


 

 

٘ٗ 

 

 معلم لغة عربٌة     -اعداد / أ .  بٌومً سمٌر     

https://www.facebook.com/bayoumisamir 

 

 ) أصبح العالم اآلن أشبه بالمرٌة الصؽٌرة فما سبب ذلن ونتائجه (  

 الموضوع

   لمد استطاع العلم فً العصر الحدٌث أن ٌذلل مصاعب الحٌاة , وأن ٌسخر لئلنسان كل ما ٌستطٌع من جرو

وبحر وبر , وأن ٌمدم له أسباب  الراحة والرفاهٌة وٌنٌر له الحٌاة , فمد جعل العلم وما اخترعه من أجهزة 

اراتره العظٌمرة كالمرٌرة الصرؽٌرة فمرا ٌحردث فرً بمالخ (  ……حدٌثة ) كالتلفاز والنت والمنوات الفضائٌة 

أمرٌكا والٌابان والصٌن واسترالٌا وأي دولة فً العالم نعرفه 

ونحن فً مصر فً ذات الولت وهذا ما نسرمٌه ) بالعولمرة ( 

 فهو مصطلح مأخوذ من كلمة 

) العالم ( وللعولمة أكثر من جانب وهً ذات صبؽة أمرٌكٌة فً 

 كل جوانبها .

  عولمررة فكرٌررة وثمافٌررة : وهررً مضرررة لنررا  -: األول الجانررب

نحن العرب أكثر  مرن نفعهرا لمراذا ؟ ألن أمرٌكرا ترٌرد العرالم 

كله أن ٌفكرر بطرٌمرة واحردة وأسرلوب واحرد بكرل حرٌرة دون 

أي لٌد من دٌن أو خلك ,وٌمثرل ذلرن المنروات الفضرائٌة الترً 

مفٌررد نشراهدها لٌررل نهررار وٌضررٌع شربابنا أولاترره أمامهررا منهررا ال

 وأكثرها الضرر بما فٌها من أفبلم هابطة ومشاهد تحث على الرذٌلة والعنؾ .

  فتلزم العولمةكل الدول بفتح حدودها الجمركٌة وإلؽراء الجمرارن أمرام كرل  أما الجانب االلتصادي للعولمة :

ولكن المشتري  السلع المادمة من الخارج وهذا األمر ٌؤدي إلى رخص السلع المستورده المادمة من الخارج

ماذا ٌشتري ال شن أنه ٌشتري األفضل واألرخص وهو المنرتج المسرتورد ممرا ٌرؤدي إلرى خسرارة البضرائع 

 الوطنٌة فتؽلك الدولة مصانعها وٌتشرد العاملون وٌنهار االلتصاد وهذا جانب من جوانب العولمة )الجات ( 

  ؤوسنا والنضعها فً الرمال كالنعام ٌخشى الصٌاد  ولذلن ٌجب علٌنا جمٌعاً أن نستٌمظ وال ننام وأن نرفع ر

, ولكررن علٌنررا أن نأخررذ ممٌررزات ) العولمررة ( مثررل اإلنفترراح علررى الؽرررب نأخررذ مررا ٌفٌرردنا مررن تمرردم صررناعً 

 وتكنولوجً ونرفض ما ٌضرنا وٌفسد أبناءنا وشبابنا 

   وعلٌنا أن نعمل ونبذل ونجتهد فً كل المجاالت ألن العالم كله ال ٌحترم إال األفضل األلوى وال نٌأس وأن

 نثك با  ثم بأنفسنا . 

 مىىىىا بىىىىٌ  طرفىىىىة عىىىىٌ  وانتباهتهىىىىا  
 

 ٌغٌىىىىر   مىىىىى  هىىىىال إلىىىىىى هىىىىىال    
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 شورى )الدٌممراطٌة( مبادم لمٌام النهضة فً كل المجاالت الحرٌة والعدل وال 

  الموضــــــوع
 

   مما ال شن فٌه أن الحرٌة والعدل والشورى مبادم للمجتمع السلٌم والنهضة فً كل المجاالت فهً ضرورة

كالماء والهواء والطعام أرأٌتم دولة تستؽنً عن الماء والهواء أو الطعام , فهً وسرائل االنطربلق إلجمجتمرع 

  -أفضل وحٌاة أرلى ونمؾ أوالً مع :

طلٌماً ٌمول ما ٌشاء وٌفعل ما ٌرٌد  فبالحرٌة ٌعٌش اإلنسان سعٌداً 

طبماً لمنهج هللا فالحرٌة لٌسرت مطلمرة ولكنهرا ممٌردة برأدب الرنفس 

فلٌسررت الحرٌررة البعررد عررن األخرربلق والمررٌم ولكررن الحرٌررة معناهررا 

الحمٌمررً فررً ظررل األخرربلق والمررٌم ,والمعنررى الشررامل للحرٌررة أن 

اسرٌة نعٌش فً مجتمع حر ال تتحكم فٌنا ظروؾ التصرادٌة أو سٌ

أو استعمار ٌأخذ خٌراتنا وٌنهب ثرواتنا وٌصادر آراءنا ولذلن تجاهد كل الدول المستعمرة من أجل الحرٌة أمثال 

 فلسطٌن والعراق . 

 وللحرٌة الحمراء باب                                    بكل ٌد مدرجه ٌدق

   ومن هنا ٌجدر بنا أن نستمع لمول المنفلوطً إذ ٌمول 

 ) الحرٌة شمس ٌجب أن تشرق فً كل نفس لٌعٌش المجتمع سعٌداً ( .                     

لمٌام دولة عظٌمة فبالعدل لامت السماوات واألرض والعدل هو أن ٌصررؾ اإلنسران  -: والعدل هو المحور الثرانً

وأن ٌسرٌر أعمالره علرى أمور نفسه وأمور الناس على لانون ال عوج له وال زٌػ وال استثناء وال ظلم وال محابراة 

 لانون إلهً ال تبدٌل فٌه وال تحوٌل . 

   لال تعالى : ) إن هللا ٌأمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي المربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر والبؽرً ٌعظكرم

لعلكم تذكرون ( ,فما أجمل أن نؤسس بٌوتنا ومجتمعاتنا على العدل االجتماعً وااللتصادي فبل نظلرم أحرداً 

اإلمرام  النفرق بٌن ؼنً أو فمٌر أو ابن رئٌس أو مرؤوس الكل أمام المانون متساوون ,ورحم هللا النبً و

العادل إذ ٌمول : ) وهللا لو أن فاطمة بن دمحم سرلت لمطعت ٌردها ( , والجمٌرع ٌعلرم سربب هرذا الحردٌث هرو 

 المرأة المخزومٌة الؽنٌة التً سرلت ولذلن أعلنها

 صرٌحة إذ ٌمول : ) ٌرفع هللا الدولة العادلة وإن كانت كافرة وٌذل الدولة الظالمة  ابن تٌمٌة        

 وإن كانت مسلمة ( , والحكمة الخالدة تمول : ) العدل أساس الملن ( .           
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اس من أسس فإنه ال ٌشن عالل أن الشورى واألخذ برأي الشعب هذا أس ((:  وأما المحور الثالث وهو الشورى ))الدٌممراطٌة

 التمدم والرلً . 

   ًفالشورى مبدأ إسبلمً أصٌل البد األخذ به وأصبحت الدولة الدٌممراطٌة أمراً مسلماً به فً العمل السٌاس

 ٌمر بذلن الماصً والدانً .

   وترسٌخ هذا المبدأ ٌجعل الشعوب تطمئن على مستمبلها أن تعٌش فً مجتمرع محتررم آمرن متفراهم وأن هرذا

ن للجمٌع ال ملكاً للحكومة وحدها فتأتً نتٌجة للمبادم السابمة نرى الجمٌع ٌعمل وٌجتهد من أجل الوطن مل

 تمدم وطنه ونفسه ٌحدوهم األمل المشرق فً الخٌر للجمٌع .

   وتحرررررراول مصررررررر أن تخطررررررو خطرررررروات فررررررً الدٌممراطٌررررررة كرررررران منهررررررا إلؽرررررراء الرررررررئٌس الراحررررررل 

لرئٌس مبارن ٌخطو أٌضاً خطوات فرً الدٌممراطٌرة والشرورى ) السادات ( الحزب الواحد وجاء من بعده ا

فنررراه سررمح بشررئ مررن الحرٌررات مثررل حرٌررة الصررحافة وعرردل الدسررتور فررً سرربٌل مزٌررد مررن الدٌممراطٌررة 

واإلشراؾ المضائً على اإلنتخابات تلن الخطوة التً نسأل هللا أال تلؽى وإال ستكون وصمة عار  فً جبٌن 

 من الحرٌة و الشورى والدٌممراطٌة  لال تعالى  الشعب المصري ونرجو مزٌداً 

 …( ) والذٌن استجابولربهم وألاموا الصبلة وأمرهم شورى  بٌنهم            

   : ًواستحك عمر بن الخطاب أن ٌمدحه ) حافظ إبراهٌم ( لائبل 

 ٌا رافعاً راٌة الشورى وهارسها 

  رأي الجماعة ال تشمى البالد به   

 جزان ربن  ٌراً ع  مهبٌها 

 رغم ال الف ورأي الفرد ٌشمٌها   
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لوال األمل فً الفوز وفً جنً الثمار ما عمل العاملون وما انتصر المنتصرون ولظرل النراس فرً أمراكنهم ال   

الررردنٌا فرررً بداٌرررة  ٌتمررردمون وال ٌتحركرررون ولولفرررت

الطرٌررك وبمررً النرراس حٌررث كرران أبرروهم آدم وأمهررم 

حررواء ٌتسررترون بررأوراق الشررجر وٌطعمررون نبررات 

فً الكهؾ واألكواخ ,وهرذا األمرل   الحمول وٌبٌتون

العظٌم الذي حدا كل المصرٌٌن كران تحرٌرر سرٌناء 

مررررن ٌررررد العرررردو الصررررهٌونً الررررذي انتهررررن األرض 

كرن هرل ٌسركت الشرعب المصرري الطعرٌن ال وهللا , ولنسرمع لؤلسرتاذ ول 7ٙوالعرض والكرامة فرً هزٌمرة 

 أحمد هٌكل : 

 شىىىىىىىعبنا الهىىىىىىىر الىىىىىىىذي كىىىىىىىا  طعٌنىىىىىىىا 

عىىىىىىىىىىىاد عماللىىىىىىىىىىىا لوٌىىىىىىىىىىىاً شىىىىىىىىىىىام اً                       
. 

 طىىىاوي الصىىىدر علىىىى الجىىىر  سىىىنٌنا  

علىىىىىىى الراٌىىىىىىاي ال ٌهنىىىىىىً الجبٌنىىىىىىا              
. 

  مصر مع شرمٌماتها مرن العررب وحردثت جٌشرها ولروت إٌمانهرا برا  تعرالى وثمتهرا بالنصرر المرؤزر  فاتحدث

فجاءت ساعة الصفر ساعة تحرٌر سٌناء فً العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الساعة الثانٌة ظهراً , 

 -عبرت لواتنا المصرٌة لناة السوٌس ولنستمع إلى هٌكل:

 هٌنمىىىىىىىىىا لٌىىىىىىىىىل اعبىىىىىىىىىروا فانىىىىىىىىىدفعوا 

 ا أ ىىىىىً الزاهىىىىىف بىىىىىاألرض هبٌبىىىىىة   ٌىىىىى

 لىىىىىىد مهىىىىىىوي العىىىىىىار عىىىىىى  أعراضىىىىىىنا 

فىىىىىىىىىى ذا                          دلررررررررررت سىىىىىىىىىىاعة التهرٌىىىىىىىىىىر
. 

 ٌصىىىىىىنعو  الفجىىىىىىر والنصىىىىىىر المبٌنىىىىىىا  

ا لىىىىىىىىى م سىىىىىىىىىٌناء السىىىىىىىىىلٌبة   مرجعىىىىىىىىىا

 بىىىىىىىىىاذالً روهىىىىىىىىىن للمجىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىرٌبة 

 كىىىىل فىىىىىرد صىىىىار فىىىىىً الجىىىىٌ  كتٌبىىىىىة               

. 

   )وبعد جهد مرٌر عبر المصرٌون المناة بعدما لضوا على صعوبات منها األلؽام المنتشرة فً المناة )النرابلم

وخط بارلٌؾ والسراتر الترابرً علرى جبهرة المنراة الشررلٌة , ونجحرت لواتنرا بمٌرادة الررئٌس مبرارن صراحب 
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أنور السادات ,ووصلت المروات الضربة الجوٌة فً شل حركة طٌران العدو , فً عهد الرئٌس الراحل دمحم 

 إلى سٌناء ودمروا منشات العدو ورفعوا علم مصر عالٌاً خفالاً تحت أصوات التكبٌر  هللا أكبر هللا أكبر .

  وظهرت فً هذه الحروب بطوالت الشعب المصري المسلم الموحد با  إذ ٌمول العلمراء للجنردي المصرري

تموٌة لن على الحرب ٌمول الجندي المصرري المسرلم أرٌرد  الصائم فً رمضان نرٌدن أن تفطر وال تصوم

المتال وأنا صائم لعلً أنال الشهادة فأفطر فً الجنة إن شاء هللا , أي إٌمران هرذا إنهرم جنرد مصرر خٌرر جنرد 

 . العالم كما وصفهم رسول هللا 

  ةدول عربٌرة إسربلمٌة ٌتمردٌم كما ظهر جلٌاً ولفة الدول العربٌة واتحاد المسلمٌن صفاً واحداً فمد لامرت تسرع

الدعم العسكري لمصر وسورٌا , فهذه دولة مثل السعودٌة تمدم األموال وتمنع البترول عن األعداء وكرذلن 

 الخ , وصدق هللا ) واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرلوا ( . …… اإلمارات ولٌبٌا والجزائر 

   ) ولمررد لضررى الجنرردي المصررري بفضررل هللا علررى األسررطورة الزاعمررة ) أن الجنرردي اإلسرررائٌلً ال ٌمهررر

 والجمٌع ٌأمل أن تتوحد إرادة العرب من جدٌد حتى ٌحرروا المدس والعراق اللهم آمٌن . 

 تىىىىىىأبى العصىىىىىىى إذا اجىىىىىىتمع  تكسىىىىىىرا   
 

 وإذا تفىىىىىىىىىىىرل  تكسىىىىىىىىىىىري أهىىىىىىىىىىىاداً    
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 ألبىىىل علىىىى الىىىنفس واسىىىتكمل فضىىىا لها    
 

 فأنىىىىىي بىىىىىالنفس ال بالجسىىىىىم إنسىىىىىا     
 

  فرً الحٌراة أال  إن الذٌن ٌتعلمون بالمادة وحدها وٌلهثون وراء الدنٌا وملذاتها إنما ٌنسون أسمى وأفضل شرئ

وهررو األخرربلق والمثررل والمررٌم فمررن أٌررن نسررتمد المررٌم واألخرربلق ال شررن أن االخرربلق هررً الهرردؾ األول مررن 

  -العبادات اإلسبلمٌة : 

الصبلة هً الفرٌضة العظمى التً تصل الفرد والمجتمع با  رب العالمٌن فتجعله فرداً صالحاً  -: أوال الصبلة

متمرردم متحضررر ٌلتررزم بشرررع هللا ولمٌمررة الصرربلة  فررً مجتررع

فرضها هللا على النبً فً السماء فً رحلة اإلسراء والمعراج 

وهرً تعلررم المسررلمٌن الحفرراظ علرى الولررت ) إن الصرربلة كانررت 

 على المؤمنٌن كتاباً مولوتا ( . 

   والصبلة تعلم المسلم الطهرارة الظراهرة والباطنرة فهرو ٌتوضرأ

و للبه من األحماد وتكفرر ذنوبره وسرٌئاته كمرا لبل الصبلة وٌخل

أنها ترؤدي إلجالمحبرة والتسرامح فرً المجتمرع فالكرل ٌمرؾ صرفاً 

واحداً خلؾ اإلمام ال فرق بٌن الؽنرً والفمٌرر والمروي والضرعٌؾ والررئٌس والمررؤوس وٌمبرل الصربلة مرن 

ولضى النهار فً ذكري ورحم المتمٌن ) إنما أتمبل الصبلة ممن تواضع بها لعظمتً ولم ٌستطل على خلمى 

) مرن لرم تنهره صربلته عرن الفحشراء والمنكرر فربل صربلة لره ( ,  األرملةوالمسكٌن وابن السبٌل ( , ولال 

 كذلن تحرص الصبلة على األخبلق وتحمً الشباب من اإلنحراؾ وتوحد المجتمع . 

على هللا تعالى ) شهر رمضان شهر رمضان هو شهر الطاعات والتوبة والعمل الصالح واإللبال :  ( الصومٕ

الذي أنزل فٌه المرآن هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرلان فمن شهد مرنكم الشرهر فلٌصرمه ( ,ورمضران 

ضٌؾ كرٌم ٌأتً إلٌنا لٌأخذ ذنوبنا وٌعطٌنا الخٌر والفرح ) مرن صرام رمضران إٌمانرا واحتسرابا ؼفرر لره مرا 

لناس بعضهم البعض وٌترزاورون وٌتسرامرون لرٌبل بعرد صربلة تمدم ذنبه ( , وفً هذا الشهر الكرٌم ٌجتمع ا

 التراوٌح وٌصلون األرحام .
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   ) الجمٌع ٌعلم أن دعوة الصائم ال ترد ) ثبلثة ال ترد دعوتهم الصائم حتى ٌفطر واإلمام العرادل ,والمظلروم

رها اآلن ولكنره وكذلن ٌدخل الجنة من باب الرٌان وال شن أن الصروم لره آداب ولره مفسردات ال مجرال لرذك

 مظهر من مظاهر الوحدة بٌن المسلمٌن الجمٌع ٌصوم وٌفطر فً ولت واحد . 

 جىىىىاء رمضىىىىا  فجىىىىاء ال ٌىىىىر أجمعىىىىه   
 

 ترتٌىىىىىىىل ذكىىىىىىىر وتهمٌىىىىىىىد وتسىىىىىىىبٌ     
 

 : الحج  -ٖ

   ( والحج له أهمٌة كبرى وفضل عظٌم , فمن فضله كفارة لذنوب العبد وٌأتً الحاج من مكة مؽفور الرذنب

من حج فلم ٌرفث ولم ٌفسك عاد كٌوم ولدته أمه ( وهو فرٌضرة علرى المسرلم المرادر العالرل البرالػ ) وأتمروا 

فً العمٌدة والمبلرةوالتهلٌل والموعرد الحج والعمرة   ( وال شن أٌها السادة أن الحج مظهر لوحدة المسلمٌن 

وهرو مرن  الكل ٌمصد مكة لٌطوفروا بالكعبرة المشررفة وٌمرؾ بعرفرات ثرم ٌرذهب إلرى زٌرارة لبرر الرسرول 

 اآلداب ولٌس من األركان ولعلن تعرؾ الفرق بٌنهما . 

 إلهنرررررررررررررررررررا مرررررررررررررررررررا أعررررررررررررررررررردلن 
    لبٌرررررررررررررن لرررررررررررررد لبٌرررررررررررررت لرررررررررررررن

 

 ملٌرررررررررررن كرررررررررررل مرررررررررررن ملرررررررررررن  
    لبٌررررررررررررررن إن الحمررررررررررررررد لررررررررررررررن

 
 والملن ال شرٌن لن 

 :  وأخٌراً الزكاة -ٗ

   ) فهً طهرارة للمرال مرن أي شرائبة لرد تشروبه لرال تعرالى ) خرذ مرن أمروالهم صردلة تطهررهم وترزكٌهم بهرا

,وٌأخذ الفمٌر حمه مرن الؽنرً حترى ٌسرعد الجمٌرع وٌعٌشروا فرى مجتمرع متكافرل متحراب ترزول منره الفروارق 

فمراء لٌسعد الجمٌع ؟ وٌعٌش الناس فً أمن واستمرار وسعادة فً ظرل واألحماد فمتى ٌؤدي األؼنٌاء حك ال

عبادات االسبلم بٌن الوحدة واإللتزام بمنهج هللا واإللتزام بتلن العبادات ٌجعل المجتمع لرٌب من هللا تعرالى 

وبالتررالً ٌررزول اإلهمررال واإلنحررراؾ فرربل تظهررر ظررواهر مثررل )ؼرٌررك العبررارة ( والسرررلة والمتررل وتهرٌررب 

 موال إلجالخارج . األ
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تواجه اللؽة  أمة ببل لؽة هى أمة ببل كٌان , كٌؾ نحافظ على لؽتنا العربٌة الجمٌلة وما التحدٌات التى  

 العربٌة فى العصر الحدٌث ؟

  : األفكــــار* 

 ( والع األمة العربٌة .                   ٔ

 ( هل عبللة األمة باللؽة العربٌة لوٌة .   ٕ 

 ( نحن امة ال تتكلم لؽتها .              ٖ

 ( ما التحدٌات التى تواجه اللؽة العربٌة ؟ٗ

 ( نرٌد حب اللؽة والتحدث بها .ٙ           ( كٌؾ نحافظ على لؽتنا ؟     ٘

 ( الخاتمة .                  7

 لم انظر ما جرى ٌا ) سٌبوٌه ( لمد ذهبت وجاء بعدن ) جهلوٌه ( فأصبح فى لضاٌا الناس ٌفتى وٌرجع فى 

مشاكلها إلٌه . . . ترى لو بعث الٌوم عالم من علمراء اللؽرة العربٌرة المردماء مثرل : الخلٌرل برن أحمرد أو أبرو 

األسود الدؤلى أو الجاحظ أو علماء اللؽة العربٌة فرى العصرر الحردٌث مثرل : الرافعرى وحسرٌن والعمراد هرل 

هللا فبعض العرب ٌتحدثون العامٌة المشٌنة ٌرضٌهم ما ٌحدث للؽة العربٌة لؽة الضاد ... لؽة المرآن ... ال و

والبعض ٌتحدث االنجلٌزٌة والفرنسٌة وجاهة ومظهررا اجتماعٌرا ولكنهرا ) عمردة الخواجرة ( , تررن العررب 

السبلم علٌكم ... وصباح الخٌر ... وكٌؾ حالن وٌستخدمون أسالٌب أخرى أجنبٌرة فمرنهم مرن ٌمرول ) برون 

خرر ٌشركر لرائبل ) مٌرسرى ( و ) سرانكس ( بردل مرن لرول جرزان هللا جور ( ومنهم من ٌمول ) شرالو ( واآل

خٌرا أو أشكرن , ولست أدرى أٌها السادة لمراذا نخاصرم اللؽرة العربٌرة ؟! هرل هرى   فمٌررة ؟! أم لبٌحرة أم 

 على ؼٌر المستوى ؟! .

تنرادى أهلهررا ومرا أصردق مرا لالره ) حرافظ إبرراهٌم ( عرن حرال اللؽرة العربٌرة فرى الروطن العربرى وأن اللؽرة 

 لٌتحدثوا بها ولكن ال حٌاة لمن تنادى فمال فى لصٌدته ) مصر تتحدث عن نفسها ( : 
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 رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى   ***   ونادٌت لومى فاحتسبت حٌاتى

 رمونى بعمم فى الشباب ولٌتنـى   ***   عممت فلم أجزع لمول عداتى

 ***   رجاال أكفاء وآدت بناتـــــــى   ولدت ولما لم أجــــــد لفرائسى

 أنا البحر فى أحشائه الدر كامن   ***   فهل ساألوا الؽواص عن صدفاتى

 أرى برجال الؽرب عزا ومتعة   ***   وكم عز ألوام بعز لؽـــــــــــــات

عربٌة فرى حٌاتنرا ؟ ! إذا وعندما ندافع عن اللؽة العربٌة إنما ندافع عن دٌننا وعروبتنا وأنفسنا , فأٌن اللؽة ال

تحدث المذٌع فى التلفاز نسمع واببل من األخطاء النحوٌة وكذلن الصحفى وكرذلن خطٌرب المسرجد فمرا بالنرا 

 برجل الشارع .

ونحافظ على لؽتنا من خبلل المؤسسات التربوبة مثل المدرسة ٌنبؽى أن نفسرح الطرٌرك أمرام اللؽرة العربٌرة 

رن اللؽة االنجلٌزٌة فى هذه المرحلة حتى ٌرتعلم التلمٌرذ أصرول اللؽرة العربٌرة فى المرحلة االبتدائٌة وال نشا

 وفروعها , وكذلن نهتم بها فى االذاعة المدرسٌة والمسجد وأن نحترم معلمى اللؽة العربٌة وكل المعلمٌن .

 لم للمعلم وفه التبجٌبل   ***   كاد المعلم أن ٌكون رسوال

ؽرى أن تهرتم باللؽرة العربٌرة وأن ٌعررؾ االعبلمرى والخطٌرب بعرض لواعرد وكذلن االعبلم ودور العبرادة ٌنب

النحو البسٌطة , وأخٌرا مع أمنٌة كرل أهرل اللؽرة العربٌرة وهرى أن ٌردرس الطالرب الجرامعى باللؽرة العربٌرة 

خاصة كلٌات الطب والهندسة مثلما فعلت كثٌرا من الدول العربٌة مثل ) سورٌا ( وال ٌصرح أن نرتهم اللؽرة 

 عؾ أو الفمر ونسمع أخٌرا إلى ما لاله المستشرق ) دنٌان الفرنسى ( : بالض

) من أؼرب المدهشات أن تنبت تلن اللؽة الموٌة وأن تصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من 

 الرحل تلن اللؽة التى لامت أخواتها من اللؽات بكثرة مفرداتها ورلة معانٌها وحسن نظام     مبانٌها ( . 
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 هذا العمل لوجه   تعالى كما أرجو منه أ  ٌنفع الطالب واألجر والمبول عند   تعالى .

 وهو عمل بشري ٌهتمل ال طأ والنسٌا  

 و  الموفك وهو المستعا 

لً ولوالدي كما أسألكم الدعاء بظهر الغٌب  

 والسالم علٌكم ورهمة   وبركاته

أ وكم                                                                                                         

بٌومً سمٌر                                                                                         

معلم بمدارس التربٌة الرلمٌة                                                                    

رٌاض /المملكة العربٌة السعودٌةال                                                                

جوال                                                                                    

 

:التالٌة الوسائل إحدى عبر بنا باالتصال وممترحاتكم آراءكم شاركونا  

www.facebook.com/bayoumisamir فٌس بون /        

bayoumisamir525@gmail.com / إلكترونً برٌد   

                                                                                  7ٓ8ٖ8ٕ9ٖ٘ٓ     /  جوال

السعودٌة العربٌة المملكة/ الرٌاض  

 

 رلم االٌداع

 :تعالى لال

وا َوَما﴿ ما كامْ  تاَمد ِّ َْنفاسِّ ٌْر   مِّ ْ  ألِّ داوها  َ   تَجِّ

ْندَ  ٌْراً  هاوَ  ّللَاِّ  عِّ  ﴾أَْجراً  َوأَْعَظمَ  َ 

0570838293           

https://www.facebook.com/bayoumisamir
https://www.facebook.com/bayoumisamir
http://www.facebook.com/bayoumisamir
bayoumisamir525@gmail.com



