






عر يعد واحدا من تابرز شعراء العصر االموي ونظم جميع انواع الش

من مدح وهجاء وفخر وغيرها وكان اكثر شعره في الفخر فكان 

رزدق دائم التفاخر بنسبه وشرفه وشرف اجداده وابائه ولقب بالف

نظرا لجهامة وجهه وغلظته

و اسمه بالكامكل همام بن غالب بن صعصعه التميمي الدرامي ، اب

فراس وهو شاعر من النبالء من اهل البصرة في العراق ولد 

م في البصرة وبها نشأ له العديد من 658-ه 38الفرزدق عام 

االخبار مع كل من جرير واالخطل وله العديد من المهاجاه معهم





يكافيء.شيٌء 

االطباء

شاطئ، دفء، صحراء، يمأل، غالء، عالء، عبء، جزء، امرؤ

رشيد             الفضل            الصوري                صور

دمشق_      سنه     



ماض

يكون

مضارع

كن

أمر

ماض

يرافق

مضارع

رافق

أمر

ماض

يصف

مضارع

صف

أمر

ماض

يدهش

مضارع

أدِهش

أمر



سقيم، مريض، عليلصحيح، معافى

فعلية

مفعول به

أدهش الصوري الباحثينالصوري طبيب بارع

يطوف الصوري البالد

مبتدأ



كلها



الجملة األولى تدل على أنه لم يبق شيء أبداً 

سما بجودك الناس كلهم:في قوله( كله (الكلمة

صاحب الكتابأبو الطيب المتنبي-1

الصورة التي 

تناسب الخطبة 

المحفلية

.الصورة األولى

الصور التي 

تناسب الخطبة 

المحفلية

الصورة الثالثة 





االلتحاق بدورات •

ب اآللي واللغة سالحا

.االنجليزية

المساهمة في نشاط •

.اجتماعي

االهتمام بالقراءة•

تزيين السيارات •

بشكل فيه مبالغة

ارتياد المقاهي•

ي ارتداء المالبس الت•

ال تمثل ثقافتنا 

.وقيمنا



أمه

مكان مولده

سنة مولده

المكان الذي قاد 

الجيش إليه

والده زيد بن 

حارثة



شعرت بالغم والضيقلم يخضع ويذل

(بعد الهجرة8+ قبل الهجرة 7)سنه 15

(بعد الهجرة 11+ قبل الهجرة 7) سنه 18

(بعد الهجرة8+ قبل الهجرة 7)سنه 15



.حب الرسول لوالده زيد بن حارثه-.حب الرسول•

.اتصافه بكريم الشمائل وجليل الخصال•

.ثباته في غزوة حنين•

.صبره وجلده عند موت والده في غزوة مؤتة•

.شجاعته وحسن قيادته•

بحث معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء عن ابي جهل في معركة بدر رغم 

انهما صغيران في السن ومع رفعة شأن ابي جهل عند المشركين

حضور عبد هللا بن عباس لمجالس العلم مع كبار الصحابة





أنعم عليه بالحكمة وأمره بشكره إجالالً لهذه 

.النعمة ليبارك له فيها وليزيده من فضله



ان شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وان من كفر فلم يشكر هللا عاد وبال ذلك عليه

ف بتجنب الشرك باهلل وإقامة الصالة واألمر بالمعرو: أوصى لقمان ابنه

ناس والنهي عن المنكر والتواضع وتجنب التكبر وأهمية التأدب مع هللا وال

والصبر على ما يتعب النفس

قى ألن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة على النفس إذ يال

.واجبفي سبيله االبتالء واألذى لذا أمره بالصبر وعدم التخلي عن هذا ال

.يا بني أقم الصالة

.ووصينا القرآن بوالديه

ش وال تصعر خدك للناس وال تم

.في األرض مرًحا

ي يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة لو ف

.  السموات أو في األرض يأِت بها هللا إن هللا لطيف خبير



ْر ع  صَوال ت  (ورد قوله تعالى -ج

َك لِلنَّاس آلية بعد ا. َخدَّ

األمر بالمعروف والنهي 

.عن المنكر

يظهر لنا من هذه اآليات أن -أ

.لقمان لم يكن نبًيا

.الشرك ظلٌم عظيم-ب

.يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم

.يا بني أقم الصالة حيث إن الصالة من أكبرالعبادات البدنية

.وال تمش في األرض مرًحاصوتك من واقصد في مشيك واغضض 



.تنهى عن الفحشاء والمنكر

.تقرب صاحبها إلى هللا

.القول اللين والكالم اللطيف والفعل الجميل

.إكرامهما والتواضع لهما

اإليمان باهلل، الخوف منه، التقرب إليه بالطاعات والمحافظة

.على الصالة، التأدب في التعامل

م حسن معاملة الوالدين وبرهما وشيوع المحبة واالحترا

.المتبادل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر



ان عالًما كانت الحكمة من النعم؛ ألنها تعد خيًرا كثيًرا من هللا فقد يكون اإلنس

.وال يكون حكيًما والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح

تعود الى الصبر



حبة من خردل

في صخرة

أو في السموات

أو في األرض

يأت بها هللا

.شبه من يجهر بصوته أكثر من الحاجة بصوت الحمار

.والغرض من ذلك التشبيه التنفير لبشاعة وقباحة صوته



ابها داء تشير اآلية إلى أن من يميل بوجهه تكبًرا يشبه اإلبل التي أص

ر من هذا الصعر الذي لوى عنقها، وأثر هذا التشبيه على النفس أنه ينفَّ 

أن تكون بهذا الفعل ويجعله بشًعا تنفر منه النفس اإلنسانّية التي تأبى

.الداء





صالَحَ 

وم المأمون  ملَك الرُّ

على أَْن يأخَذ ما عنده

تِب القدماءِ  .من ك 



َشَغْف ابن جبير

.باالرتحال والسفر

بم كان ابن جبير 

َف شغوًفا؟ أوبم شغِ 

ابن جبير؟ أو بأي

ر شيء كان ابن جبي

شغوًفا؟

نشأة صالح الدين

األيوبي

كيف نشأ صالح الدين 

األيوبي؟

ح أو تحّدْث عن نشأة صال

الدين

األيوبي؟ أو كيف كانت 

ي؟نشأة صالح الدين األيوب

مجابر بن حيَّان أقد

علماء العرب في 

أو من أقدم . الكيمياء

علماء العرب في 

الكيمياء جابر ابن 

حيان

ب َمْن أقدم علماء العر

في الكيمياء؟



.)الجامع الصحيح(تقسيم اإلمام البخاري لكتابه: الفكرة الرئيسة

؟)الجامع الصحيح)كيف قَّسم اإلمام البخاري كتابه 

ال

ماذا حقق االمام البخاري من كتابة الجامع الصحيح؟





ذافة، عرض ملكهم أَسر الروم عبد هللا بن ح 

.ورفض ابن حذافة ذلك، عليه التنصر

ذافة .العذاب الذي لقيه عبد هللا بن ح 

ذافة؟ ما العذاب الذي لقيه عبد هللا بن ح 

ذافة؟ وما مو قف كيف كان تعذيب ملك الروم لعبد هللا بن ح 

ذافة من ذلك التعذيب؟ عبد هللا بن ح 



.عودة عبد هللا بن حذافة من األسر

ذافة عند عودته من األسر؟ ما موقف عمر من عبد هللا بن ح 







فقرات8

شرةيعرض كثيرا منها بتعبيرات جميلة وبطريقة غير مبا

الفاروق



العبقرية

نهرول

وزري

ذرى على أحر لك



.وصف بالعبقرية نظرا ألعماله التي قدمها

.القوة والشجاعة والعدل والفطنة والرحمة واإليمان الوثيق

قدم لهم الطعام ولم يزل حتى يشبعوا

.مشجعا لمختلف الرياضات البدنية خطيبا مفوها مهتما بالشعر واألمثال والطرف، كان عمر أديبا فقيها مؤرخا

م ما العدل والرحمة والحزم والتواضع وبذل الخير والسعي في قضاء حوائج الناس وتعل

ويتسم بالعبقرية والحكمه.  يفيد من شعر وأمثال وخطابة وممارسة الرياضة

المقصود ان رحمته وعدله ال يجعالن منه شخص ضعيف  ولكنه على الرغم من

رحمته اال انه ذو بأس وقوة وغيره على دينه

الضوء هو نور من هللا عز وجل يضيء حياتنا اما النار فهي عقوبة المذنبون

هذا من حسن اختيار المؤمن للكلمات فقد تؤذي كلمة اهل النار سماعهم



الرحمة والبأس

.  استجلب األقوات وحملها على ظهره للجياع

والعاجزين عن حمل اقواتهم

أال يأكل طعاما أنقى من

الذي يصيبه الفقير

المحروم فمضت عليه 

الشهور ال يذوق غير 

الخبز والزيت

العدل والرحمه

اختار يوم الهجرة بداية التاريخ االسالمي ،  على ذكاؤه وعبقريته

ال يوجد تسلسل بين فقرات النص

كبر كان يتفقد احوال رعاياه بنفسه وكان يحمل القوت على ظهره دون ت

وظل شهور ال يذوق غير الخبز والزيت عندما فاجأه قحط الرمادة



اع غليظا على العدى هي االجمل النها توضح مدى شجاعته في الدف

عن االسالم

ي الننه تعبير جميل عبر به الكاتب عن سرعة عمر بن الخطاب ف

حل مشاكل رعاياه

تضاد

ادن بها ترحيب ومودة أما   دع  فتفيد ان تبعد أذى عنها وعن اوالده

تضاد
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ؤ، ردء، َنشَ ي كافِئ . بسوء، أَ ، اأْلَِطباء، َشْيٌء، اْمر 

السكون

السكون

الضمة

الفتحة

شيء

امرؤ

نشأ

على السطر

على الواو

على األلف

ترسم الهمزة المتطرفة على السطر اذا كان قبلها 

حرف مد او حرف ساكن وحروف المد ثالثه االف 

د شيء  بعد الياء ، ضوء    بع: والواو والياء    مثل 

الواو ،    ضوضاء    بعد االلف

ترسم الهمزة المتطرفة على االلف   اذا كان ما قبلها

حرف مفتوح مثال مأل، بدأ

ترسم الهمزة المتطرفه على الواو اذا كان الحرف الذي

لؤلؤ ، يجرؤ:  قبلها مضموم مثل

ي ترسم الهمزة المتطرفه على الياء اذا كان الحرف الذ

شاطيء ، مفاجيء:  مثل: قبلها مكسور 







صدقوا 

صلى

اجتمعت

تستقبل

يدعو

يطوف

صاحب 

اصبر

أدع



.بشر النبي أسماء بأن لها نطاقين في الجنة•

.وضعت غالماً ( أم أيمن)جاء البشير يبشر النبي  بأن •

.إن كنت تعتقد أنك على حق فاصبر وجالد: قالت أسماء•

. وهللا لتركبن أو أنزلن: قال أسامة للخليفة•



بشرَ 

كنت

وضعت

دل على معنى الماضي في

.نفسه

ةفاعل المتحركقبول تاء ال

.نةقبول تاء التأنيث الساك

ودلّ على معنى الماضي 

.في نفسه

يصل

يبشر

تركبن

).لم  (قبول

.دل على معنى الحاضر في نفسه

قبول نون التوكيد

قولي  

اصبر

مع قبول ياء المؤنثة المخاطبةدل على طلب حدوث الفعل 

دل على طلب حدوث الفعل

قبول الم االمريثبت



تاء التأنيث

الساكنة

الماضي

السين 

أدوات سوف

النصب

أدوات 

الجزم

نون 

التوكيد

المضارع

االمر

نون 

التوكيد

ياء 

المخاطبة 

المؤنثة

وجد           وزن             وخز                           الواو

قام            نام             جال                            االلف

حظي          عمي             بني                             الياء



الخاء                     الدال

الميم                                       العلة

النها خلت من حروف العلة وجاء احد احرفها مهموزا

لتشابه اوله مع ثالثه وثانيه مع رابعه(  زلزل)الن ثانيه وثالثه متماثالن ،  ( ظل)

معتل : ولد )الن احد حروفه االصليه حرف علة سواء كان اول الفعل 

معتل ناقص: حظى )اخره ( معتل اجوف : نال )واوسطه (  مثال

الن حروفه االصليه خلت من حروف العلة ومن الهمزة والتضعيف



سالم

مهموز

مضعف

رباعي

معتل

مثال

ناقص



.خال من حروف العلة( طلق)صحيح؛ ألن أصله الثالثي 

. أوسطه حرف علة( طاع)معتل أجوف، ألن أصله الثالثي 



قد

إن

كلها

جميعها



نال              الطالب المجتهد            المدرسة

قال المعلم للطالب الكسول ال ، ال

والدي ما فعلت ما فعلت

حول القائد خالد بن الوليد

الى نصر في المعركة

الولد ، أسلم على رأس ابي فيعفوا عني وعن اخوتي كلهم

كان رشيد الصوري يطوف ويسعى في البالد جميعها ليصف نسبه

ابو بكر الصديق       عمر بن الخطاب كالهما          الخلفاء الراشدين

والعدل كلتاهما صفتين للخليفه المأمون



فرَة عين ه  • .أشرَف المهلَّب  بن أبي ص 

.أمر بإحضار رماحهم كلها•

.ثم أمر كال منهم أن يكسرها•

ماح جميعها• .فكسروا الر 

.اعلموا، اعلموا يا أبنائي•

لن، لن ينال منكم أعداؤكم•



الزمنعم

ال

احتاج الى مفعول به

متعد  



ال تمش             الزم               اكتفى بفاعال ولم يحتج مفعوال

يحب              متعد               لم يكتف بفاعله واحتاج مفعوال به

ماذا فعل الفاعل؟: يكون أحيانا جوابا للسؤال 



المفعول به

ي اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل دون تغيير معه ف

صورة الفعل



جمع 

مذكر

سالم

جمع

مؤنث

سالم
كنية

مثنى



الفتحة                                                         االلف

جمع التكسير

جمع المؤنث 

السالم
جمع المذكر 

السالم

االسماء الخمسة

أحب الرسول عليه الصالة والسالم أبا بكر

ينصر هللا المسلمين إن نصروه

كرمت المملكة العلمين السابقين



قوة الصبر والتحمل–االمانه –الصدق –الشجاعة 

الخ...... المروءة–االيثار –الفدائية –االقدام –الفصاحة 

الثبات والشجاعة 

فه وتجنب تغيير موق

مهما كان

ف كَّ أسره وأسر

المسلمين والعودة 

إلى المدينة 

المنورة

الصبر والثبات 

ولزوم دينه تحت 

التعذيب العتق من

، العبودية والتعذيب

على يد أبي بكر 

الصديق



كم المسلمينحا( عمر)

حاكم الروم)الطاغية (و 

ثيابه بسيطة وقديمة زاهٌد في مظهره،( عمر)

.يفترش األرض، ويسير بال حرس وال جند

لِّي يرتدي أفخم الثياب و أزهاها، يلبس الح  ( الطاغية(

والمجوهرات

(النصرانية)والطاغية(    االسالم)عمر 

امح يتعامل معهم بالعدل والعفو في السلم والتس: عمر

الم في االسر وحد السيف في الميدان  اذا رفضوا االس

والجزية

قتالهم في  الميدان وتعذيبهم في السلم: والطاغية

التجبر: يتعامل معهم      والطاغية: عمر

بما ميزه هللا وحباه من خلق عمر عادل تحبه الرعية ويعد من أعظم الوالة الذي نشر األمن واألمان

(عدلت فأمنت فنمت ) كريم وشخصية قويه وحب للعدل والحق وقال عنه رسول كسرى لما رآه 

كما تكره حكمه وملكه لما فيه من التجبر والذلملك جائر وظالم تخشاه الرعية وتهابه دون محبة

خلصا كان عبدهللا بن حذافة صادقا في ايمانه ، صافي النية، م

حيةلدينه ، محتسبا عند هللا ، ثابتا على الحق والجهاد والتض



ص سردي يعتمد ن

ن على الحكاية يتكو

من حدث محرك، 

.وعقدة، وحل

يوجد فيهما 

احدشخصيات،

اث متفاعله،

بداية ونهاية

ومحاورة

نص حواري، يعتمد: نوعه

على السؤال والجواب 

.يتكون من ردود كالميَّة



مقاطع يختتم بها الحوار

واحد

يل العودة إلى المدينة مع األسرى وتقب

عمر بن الخطاب رأس عبد هللا

سردي قصير

افتتاح

)أربع مقاطع عدة موجودة في النص(مقاطع 

تخويفه بالقتل

عليه أن يقبل رأسه مقابل األسرى



وقوع عبد هللا

في أسر 

.الروم

العودة إلى المدينة مع 

األسرى وتقبيل عمر 

أسهر

طلب الطاغية منه تقبيل رأسه

رفض عبدهللا التنصر مهما كان

القاء ااحد 

در االسيرين في الق

ثم االمر بالقائه 

فيها



حتى احترقت ثم دعا 

أسيرين من المسلمين أمر

ر بأحدهما فألقي فيها ثم أم

بد به أن يلقى فيها فبكى ع

هللا، فلما سئل عن ذلك 

ه أجابهم أنه يتمنى لو كان ل

ى بعدد كل شعرة نفس تلق

في هللا

لَ هنا عرض عليه الطاغية أن يقب  

ك رأسه،ويخلي عنه، مقابل أن يف

جميع أسارى المسلمين، فردَّ 

دث عليه الطاغية باإليجاب ،فحَّ 

ي عبد هللا نفسه بأنه ال حرج ف

نه تقبيل رأس العدو مدام يخلي ع

وعاد عبد .نوعن أسرى المسلمي

هللا إلى المدينة ومعه األسرى و

م ذ لك أخبروا عمر بما حدث، فعظَّ

و أمرهم بتقبيل رأس عبد هللا 

.وبدأ هو بذلك





ذكاء عامر الشعبي ولذلك اختاره امير المؤمنين. 1

الحسد الذي سيطر على قلب ملك الروم. 2

فطنة الخليفه عبدالملك بن مروان وعلمه بقصد ملك الروم من الرقعه. 3

اعتراف ملك الروم بهدف قتل الشعبي. 4

ذكاء وصدق الشعبي

فطنة أمير المؤمنين

ارسال الشعبي في مهمه خارجية

تاخير الشعبي من الخروج

الحقد من اعداء االسالم

الحسد في قلب ملك الروم



و عامر الشعبي من خيرة شباب عصره فه

توقد فتى عبقري نحيل الجسم فطن القلب م

ره الذكاء كما أنه قوي الحافظة ونابغة عص

تميز بالحلم ورفعة االخالق

البدء بالفكرة الرئيسية للموضوع. 1

عدم ادخال شخصيات تتحدث في الموضوع. 2

االهتمام بسرد القصه والتخلص من الحوار. 3

التركيز على ذكر االفكار بشكل متسلسل. 4



قام الخليفه عبدالملك بن مروان بارسال عامر الشعبي الى ملك الروم 

ك الروم برسالة وقد اختاره الخليفه بسبب ذكائه وفطنته فلما وصل الى مل

وأخذ الرسالة حبسه ملك الروم عند مدة ولم يكتب الرد وبالعادة الرسل ال

ن واخذ تطيل البقاء فلما طلب عامر الشعبي االذن بالخروج كتب له رسالتي

رجع يساله عن مدى قربه من بيت الخالفه ومعرفة مكانته بالمجتمع فلما

يها عامر الشعبي الى الخليفه عبدالملك سلمه الرسائل وهو ال يدري ما ف

قال له واستأذن بالخروج فلما وصل الباب ناداه الحراس بان الخليفه يطلبه

لك النه اعلمت ما بالرسالة؟  قال ال يا امير المؤمنين قال يغريني فيها بقت

حسدني عليك







حفل

خطبة دينية

محاضرة

يتميز المتحدث 

ن،بالفصاحة والبيا

وجهارة الصوت، 

ومعرفة

بالجمهور، وسعة 

الثقافة

مواجهة الجمهور

محاولة اقناع 

المستمعين 

واستمالتهم

تنتقل مباشرة من

المتحدث الى 

المستمع 

لها مقدمة وعرض 

وخاتمه

المقابالت الشخصية•

.واإلعالمية•

.المناظرات•

.الندوات•

حلقات النقاش•

السياسيون في انتخاباتهم•

التعارف بين االفراد•

المسابقات•

ادارة االجتماعات•



الطالقة•

الثقة•

التنغيم•

سالمة •

الموقف

سالمة الضبط•

استخدام •

حركات الوجه 

والجسد

نقل العاطفة •

والتأثير في 

.المستمعين

خاتمةعرضمقدمة

.الحمد والثناء

.الشهادتين

.الصالة على النبي

.خالصة القول

.الدعاء والشكر

شرح نقاط الموضوع وتحليلها

.مع االستشهاد باألدلة العقلية والنقلية



خطبة الخريجين بجامعة الباحه

دور العلم والعلماء 

في تقدم المجتمع 

السعودي 

ر اهتمام الدولة بتسخي

االمكانات وتطوير 

العلم

توفير المراجع 

ةوالمعلومات والتقني

حث االسالم على 

طلب العلم والعمل به

المقارنه بين جامعات المملكة وجامعات الدول االخرى

االبتعاث للدول المتقدمة علميا واالستفادة منها

اخذ المفيد وما يناسب الدين والمجتمع السعودي

كانت الجامعه حلما واصبحت حقيقه شامخه

ان هذا اليوم له احتفال بثروتين

العلم النافع: االولى

هذه السواعد الشابة التي استفادت من العلم: الثانية














