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المحافظة على الصالة فعند خروجنا الى رحلة ينبغي ان نؤدي الصالة

جماعه
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خطبة                         ندوة                          مقابلة

درس، سجن، نشر، رفع، علم، مزج، جمع، عقل، لجم، مدح، حمد، دفن، نسب، بحث، تلم

angel
Typewriter
التعاون



أبي بكر. 1.

أبو بكر. 2.

أبا بكر. 3.

فاستوقفهالصديق

وقال



الجاحظ

أبو عثمان عمرو بن 

بحر بن محبوب بن 

الكنانيفزارة الليثي 

 255-159)البصري

من كبار أئمة األدب هـ

،العصر العباسيفي 

وتوفي البصرةولد في 

له مختلف في أص. فيها

كنانةمن عربي:قيل

أصله يعود :وقيل

وأن جده كان من للزنج

بسبب كنانةموالي 

ء هيئته ، كان ثمة نتو

لقب واضٌح في حدقتيه ف

ب بالحدقي ولكنَّ اللق

الذي التصق به أكثر 

وبه طارت شهرته في 

اآلفاق هو الجاحظ، 

اماً عّمر  نحو تسعين ع

صعب وترك كتباً كثيرة ي

حصرها، وإن كان 

وكتاب البيان والتبيين

والبخالءالحيوان

أشهر هذه الكتب، كتب

في علم الكالم واألدب 

والسياسية والتاريخ

واألخالق والنبات 

والحيوان والصناعة 

.والنساء وغيرها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/159_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1


الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي

،العصر العباسيمن كبار أئمة األدب في ( هـ255-159)الكناني

من عربي: مختلف في أصله قيل. وتوفي فيهاالبصرةولد في 

بسبب هيئته، كنانةوجده من موالي للزنجأصله يعود :وقيلكنانة

ر بالجاحظ، كان ثمة نتوء ٌ في حدقتيه فلقب بالحدقي ولكنَّه اشته

، أشهرها عّمر نحو تسعين عاماً وترك كتباً كثيرة يصعب حصرها

، كتب في علم الكالم والبخالءوكتاب الحيوانالبيان والتبيين

ناعة واألدب والسياسية والتاريخ واألخالق والنبات والحيوان والص

.والنساء وغيرها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/255_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1


حب واحترام العلم والعلماء 

الفرح لوجود فرحة لدى اآلخرين

الغباء والبالهة

الكذب

الخيانة



.ال، لم يكن ملك الروم يستفهم عن الشعبي

التعجب

.إعجاب ملك الروم بالشعبيّ 

.علم وذكاء الشعبيّ 

.كراهية ملك الروم لعزة المسلمين



تقدير الخليفة عبد الملك بن مروان للعلماء

.أمانة العالم الشعبيّ 

.فطنة عبد الملك بن مروان

إرسال عبد الملك بن مروان الشعبّي إلى ملك الروم. 1.

إعجاب ملِك الروم بالشعبّي وسؤاله إن كان من أهل بيت الخالفة. 2.

تسليم ملك الروم الشعبّي رسالة إلى عبد الملك بن مروان. 3.

إيصال الشعبّي الرسالة إلى الخليفة. 4.

سؤال الخليفة الشعبّي عن معرفته بما تتضمنه الرسالة. 5.

إخبار الخليفة الشعبّي بمضمون الرسالة والهدف منها. 6.

أعجب ملك الروم بالشعبي عندما جاءه مرسال من : التلخيص

، ال: من بيت الخالفة أنت؟ فقال: فسأله، عبدالملك بن مروان

فأعطاه رسالة سلمها لعبدالملك بن، ولكني رجل من جملة العرب

وبعد أن قرأها عبدالملك بن مروان سأله عن معرفته بما ، مروان

وأنه أراد ،فأخبره الخليفة بما فيها، فأجابه الشعبي بالنفي، فيها

.بذلك قتله لحسده إياه



،الحسد يذهب الحسنات

ويمأل القلب باآللم، 

ويبعد الحاسد عن 

.الناس

نشر البغضاء 

والعدوان، ونشر 

الفتن، كراهية 

الناس بعضها 

.البعض















قليل









انتهت

انهيت مشاكلك بشكل ايجابي: في الجملة االولى بمعنى

سكنت: في الجملة الثانية

أباح: الجملة الثالثة





الفقيرالظريف

أبو ثابتالغني



الحيلة

(.الكوب المثقوب(
.حيلة ذكية ونافعة

تباهي وافتخار ومنّ •

.الغني على الفقراء

معاناة الفقراء •

.والمساكين من ذلك

تفكير الظريف في•

تلقين الغني درسا 

.يعلمه

حيلة الظريف على •

الغني

اهتداء الغني 

إلى الصواب 

وإدراكه سوء 

.تصرفه



ال تعالى ق. صلى هللا عليه وسلمالفوز برضوان هللا ورفع قدره عند هللا، ومحبة الرسول •

83القصص...( تلك الدار االخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في االرض وال فسادا )

وقال ( ه طوبى لمن تواضع في غير مسكن)محبة الرسول فقد قال صلى هللا عليه وسلم •

(ما تواضع احد هلل اال رفعه)

يجلب له محبة الناس فيقبلون عليه ويحبونه ويرفعون من شأنه•

ل الن ما تبتلعه الحفرة ال يظهر وكذلك المن ال يظهر فض

العمل وحسنه

لمن أقدم له النصح بأن التكبر على الناس من االخالق الذميمة وان ا

من الصفات المكروهه بين الناس



.العطاء من غير إسراف

فالكرماء ال يسعون .طالقة الوجه وطيب اللقاء عند إكرام الناس

الناس بأموالهم قدر ما يسعهم بسط الوجه

.العطاء من الموجود دون تكلفة وال عناء



صورة قال متفاخراً بملء فيه؛ ألنه يدل على التفاخر ويحمل

وقوة ووضوحا.بيانية ذات معنى

؛ ألنها تصور بشاعة )التناهي والتفاخر سيبتلع أجرك وثوابك(

.التباهي والتفاخر الذي يضيع األجر والثواب

.حيلة الظريف







وتحرك الذهن النوادر تؤثر في النفس

وتدخل على الفكر المعرفة وعلى النفس

.السرور
.في بداية الفقرة



.التعريف بشخصية ُجَحا

.اخنستَسُرْع جحا في تناول طعام 

ما نتيجة َتَسُرْع جحا في تناول طعام ساخن؟



ل َتعُجْب جحا من رؤية ظ

القمر على سطح ماء البئر

.ومحاولته إنقاذه

ا ِمَم َتعجَب جح

عندما نظر إلى 

ماء البئر؟ وكيف 

؟تصرف

مم تعجب جحا عندما نظر الى ماء البئر؟ وكيف تصرف؟: 2س





ُدعي جحا يوماً إلى وليمة، فارتدى

ووضع على راسه عمامة.رداء عتيقاً 

وتهيأ للخروج

.في بداية الفقرة

استجابة جحا للدعوة

.وذهابه بهيأة زرية

هل استجاب جحا للدعوة؟ وكيف كانت هيأته؟

تجنب الحاضرون 

.استقبال جحا

لَم تجنب الحاضرون

اب والترحاستقبال جحا

؟به















الفكاهةنصحال









التعب الشديد

حيناً بعد حين



يقوي التنفير من االشياء المذكورة

 ، يضغط بهليس ثقاًل حسًيا، إنما ثقلُ معنويٌّ

االثقال بالزيارة

حتى ال يكره الناس لقائنا

واذا حمل المضيف فوق –اذا طال البقاء دون حاجة ماسة 

نه اذا تناسى في تعامله ا–استطاعته حتى في زمن ارتباطه معه 

ضيف وليس من اهل المكان

االقارب

يمكن الى حد ما وليس على االطالق فقد يتضرر الصديق مثال



ا، وإنما هو حمل معنوي نفسي نتيجة وجود الض يف ال، ليس العناء حمالً حسّيً

دم معه الثقيل وما يترتب على وجوده من تبعات يهون أمامها الحمل الحقيقي واستخ

للتعبير بقوة عن ذاك الحمل المعنوي الثقيل( تحمل(الفعل 

يطلب الشاعر من الضيف ان ال يثقل على المضيف وال يكون

كالذي يرمي ثقله على غيره وان يلتزم االدب ويقلل المكوث

ن ترتبط االبيات عالقة الموضوع الواحد فبعد ا

تحدث عما يجتنب في الزيارة اخذ يذكر بعض

اداب الزيارة المقبوله

زيارة متباعد زمنها عن زمن 

من غيرها وتتصف كذلك بقصر ز

المكوث عند المضيف

حتى ال ينزعج المضيف او يتكلف فوق ما يطيق وليكون الضيف مرغوب اللقاء من مضيفه: 3ج

االستغناء عن االقامة ضيوفا عند االخرين باستئجار مكان لالقامة: 4ج



وال اذا رغبت في زيارة احد ما فعليك ان تكون خفيفا وسريعا

ست تطل المكوث فلعل المضيف يسعد ويفرح بزيارتك واذا مك

عند طويال سوف يكره هذه الزيارة



1 ،2 ،5،9.



.نصائح قبل الزيارة، اداب الزيارة

.الزيارة تكون قصيرة متباعد زمنها عن زمن غيرها

.أؤيدها

ان اطالة الزيارة تفقد المحبة والشوق بين الضيف ومضيفه









االجمل ال تكن عبئا النها اجمل بالغيا وتؤدي المعنى

.اكثر من ال تكن حمال



وعالمته ضمتان            وعالمته فتح         وعالمته  كسرتان



.ذهب محمٌد إلى المدرسة مبكراً :تنوين رفع ضمتان

.فارتدى رداًء عتيقاً : تنوين نصب فتحتان

.ُدعي جحا يوماُ إلى وليمة  : تنوين جر كسرتان

مثالً 

يسيراً 
بالياً 

المساكين

كأنيؤمن





.مكاناً، وقًتا ،عبئاً، جزءاً، شيئاً، مستمداً 

.عمامًة، خطأً ، رداٌء، هدىً 

نون                     الهمزةتنوين نصب

نون                     الهمزةتنوين نصب
نون                     الهمزةتنوين نصب

نون                     الدالتنوين نصب

تنوين نصب        نون

تنوين نصب        نون

تنوين نصب        نون

نون                التاء المفتوحة

نون                     التاء المربوطةتنوين نصب



مكاناً •

عبئاً •

وقتاً •

شيئاً •

جزًءا•

مستمداً •

خطأً •

مستمداً •

عمامةً •

هدىً •

جزءاً     النها اتصلت بها الف التنوين

جزاًء  النها لم تتصل بها الف التنوين



(.وقتاً )االسم المنتهي بتاء مفتوحة 

االسم المنتهي 

بهمزة متطرفة 

ل قبلها حرف يتص

.بما بعده

بهمزة

مقصورة

بتاء مربوطة



الواو                 الباء                    الفاء

رأس                       جسم                             القاف

ف



رف       فرد           قفر            قف

رق        قدد           فقر           رفق







أبوها                                 أخوها





خبر كان                            مضاف إليه

مرفوع        منصوب                              مجرور

األلف              األلف              الياء

(.حموك، حماك)حميك : االسم هو



أبو                    حموأخو

فو                            ذو

الواو

األلف

الياء

.تولى ابو بكر الخالفة بعد الرسول

رطب فاك بذكر هللا

.ذهبت واخي الى المدرسة

هللا ذو الفضل العظيم



ءه ال ُيطيل الزائرة بقا•

.عند المضيف

.ال يلمز المسلم أخاه•

.ال تكن ضيفاً ثقيالً •

لمن ال تبطلوا صدقاتكم با•

.واألذى

.ال تكثر الضحك•



لما                لك

القوافل          تتسرع في سيرها

ال أبخل بما تجود نفسي

االستهزاء لن يجعل احد يحترمك

لم اشاهد                   النافذه



مضارع/حرف        النفي           جملة فعلية           ماضي

حرف        النفي           جملة فعلية           مضارع

حرف        النفي           جملة فعلية           مضارع

حرف        النفي           جملة فعلية           مضارع



.نائب الفاعل



.ال يحدث منه الفعل

.يتغير بناء الفعل وشكله معه

.اسم مرفوع يأتي بعد الفعل المبني للمجهول ويحل محل الفاعل المحذوف

نعم

(الظريف)ألن الفاعل معلوم وهو 

ال

.ألن فاعل الفعل مجهول

فاعل                   نائب فاعل

حركة الحرف األول 

.حةوالحرف قبل األخير الفت
حركة الحرف األول الضمة وحركة 

.الحرف قبل األخير الكسرة

فاعل                  نائب فاعل

الضمة                   الضمة



الضمة

الكسرة

الضمة

الفتحة

.ُرفَِع الكوبُ 

.ُيبَتلَُع األجرُ 

فهم المقصود بالنادرة

يداوى المريض بالصدقة



.ُضمَّ حرفي األول، وُكسَر ما قبل آخري

.م حرفي األول، وُيْكَسر ما قبل آخريضيُ 

.ُضمَّ حرفي األول، وفُتَِح ما قبل آخري

.م حرفي األول، وُيفَتُح ما قبل آخريضيُ 

الضمة. 1.

األلف. 2.

الواو. 3.



الضمةألسنتكم

الحاضرون        الواو

الكوب           الضمة

أبو                  الواو

عادتان             األلف

.دهشت الحاضرات من تصرف جحا•

.تمأل الكأس بالدراهم•

.دهشت الحاضرات من تصرف جحا•

.تمأل الكأس بالدراهم•



ذات يوم، درهم، حتى، انتظر

وقًتا، عندما

في، تحته، أمامه











11

8

10

3

5

7

4

1

9

2

6



انتظر الظريف الغني وقتاً . 1.

مر الغني أمامه. 2.

طلب الظريف من الغني أن يضع درهًما في الكوب. 3.

ضحك الغني وتفاخر في الرد عليه بملء الكوب بالدراهم. 4.

أمر الغني خادمه بملء الكوب بالدراهم. 5.

استمرار الخادم بوضع الدراهم في الكوب حتى مئة درهم. 6

عدم امتالء الكوب بالدراهم وافراغ الكأس كله في الكوب دون فائدة. 7

تعجب الغني وخادمه من عدم امتالء الكوب ونفاذ اموال الغني . 8

تساءل الظ ريف عن السبب في ذلك ثم اخباره بالحيلة التي عمد اليها بثقب الكوب. من 9

اسفله وحفر تحته حفرة عميقة وكيف ابتلعت اموال الغني 

ادراك الغني للدرس الذي لقنه اياه الظريف. 01

استرداد الظريف للغني ماله. 11

يضع قبعة على 

رأسه يرتدي نظارة 

سوداء على عينيه

يحمل مصباح في 

يده، يحمل مفاتيح

وء كثيرة، يمشي بهد

.ال يلفت االنتباه



حواري
سردي قصصي

وصفي



سردي قصصي-حواري

وصفي

سردي قصصي

سردي قصصي

سردي قصصي-حواري 

حواري

.سردي قصصي









ذهاب جحا الى الوليمة بهيئة

زرية وعدم اهتمام الحاضرين 

به في المجلس وعلى الطعام

وعودته الى البيت لتغيير

د مالبسه وترحاب القوم به بع

ذلك

...حديثه لردائه

قدر االنسان وقيمته لشخصه

وخلقه ال لمظهره الخارجي

في مجلس 

الضيوف على 

ت المائدة في بي

جحا

دلت بعض االشارات 

الرداء : وااللفاظ مثل 

وركب حماره ، شخصية 

في نهاية العصر ) جحا 

(العباسي

صاحب –جحا 

–الوليمة 

الضيوف 

وزوجته







تجنَّب صاحُب 

الوليمة وضيوفُه

جحا على المائدة

ه تغيير جحا مالبس

ةبمالبس أخرى أنيق

توجيه جحا اللوم للقوم

بطريق غير مباشر 

لتجنبهم الترحاب به

َدَخلَ ُجَحا المجلسَ 

ه إلى وجوِده لم يتنبَّ

أسرَع ُجَحا عائًِدا

عائًِدا إلى الوليمةِ 



لم ينتبه صاحب الوليمة إلى وجودي 

الطعام جاهز تفضلوا الى المائدة



لع أسرع جحا عائًدا إلى البيت وخ

عنه رداَءه العتيق، وارتدى آخر

لى جديًدا أنيًقا، وأسرع عائًدا إ

.الوليمة

ا وصل استقبل قومه با لترحاب فلمَّ

.مرحًبا بجحا: قائلين

وجلس إلى المائدة فمأل صحنه 

بألوان الطعام ثم أرخى رداءه في

:الصحن وقال

ُكل يا ردائي من هذا الدجاج 

.المحمر والسمك المبهَّر

:  هفصاَح الحاضرون في دهشة  ب

ما هذا يا جحا؟ وما الذي تقوله؟

إن ":فنظر إليهم ببرود وقال

حقُّ و أتقديركم كان لردائي؛ لذا فه

".بهذا الطعام مني



خروج الشباب مع جحا للنزهه•

اتفاق الشباب على عمل موقف مضحك في جحا•

اثارة جحا ليتسلق الشجرة•

عدم نجاح المخطط الذي اتفق عليه الشباب•



الفكرة العامة في النص. 1

اهم االفكار للموضوع. 2

الشخصيات في القصة. 3

التمهيد. 4

العقدة. 5

الحل. 6

خروج الجميع 

للنزهة واللعب
المعروف عن جحا 

الظرف والضحك

عدم نجاح الشباب في 

سرقة حذاء جحا



ينهم كان جحا مع جماعة من الشبان في نزهة فاتفقوا فيها ب

.على أن يسرقوا حذاءه

سأل الشباب عن من يقدر على الصعود إلى أعلى : 1س

الشجرة؟

انا اصعدها: فقال جحا 

ال تقدر : فقالوا 

ي فاغتاظ منهم وجمع اطراف ثيابه وخلع حذاؤه ثم وضعه ف

عبه جيدا 

انظروا كيف اصعد: وقال 

واي حاجه اليه في:  فقالوا له لماذا تجعل حذاءك في عبك

الشجرة؟

من اين تعرفون يا اوالدي؟ فربما اجد طريقا في : فقال

الشجرة الى البيت فاذهب منه







عتمد على جميعها فنون شفهيَّة تتصل بالجمهور مباشرة ت

طرح األسئلة، غالًبا ما تنتهي إلى عمل كتابي ماعدا 

.المحادثة الهاتفية

تحقيق صحفيمحادثة هاتفيَّة

حلقة نقاش                       مقابلة/ إدارة ندوة



.إثارة انتباه

.التكنية في توجيه اللوم

.إثارة

.ضمان الفهم +اإلقناع

.التكنية في توجيه اللوم

.ضمان الفهم

.ضمان الفهم +اإلقناع

.إثارة انتباه

الرسول

القدوة

حب الرسول

هواالقتداء ب

في القول 

والعمل

ذكر امثلة حية

ومعاصرة على االقتداء

بالرسول

سالمة اللغه

وفصاحة االسلوب



المناقشة(10–5)

دقيقه                         الخالصة الوصول الى الهدف2

دقيقه                              النهاية1



70%

60%

60%

50%

80%

50%

50%

70%

60%



افتقار الندوة للحوار       وضع عدد من االسئلة تسمح باستمرار الحوار وحيويته

ارتفاع االصوات            اشعارهم بان ارتفاع اصواتهم تجاوز الحد والعمل على تنظيم المناقشة

استئثار احد المشاركين        اعطاء فرص متكافئة لعرض وجهات النظر المختلفه 

عدم استخدام تعابير الوجه        المبادرة باستخدام تعابير الوجه واليدين








