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اللمي إلوساهية 

 (( !! ..  ل جْسَخر))                     01: الوضعية إلدماجية    

ٌِء ، وُخلٌُق بَِذيٌء نهانا عنه دٌنُنا ًّ ٌف َس  .        إنَّ السُّْخِرٌَةَ وااِلْستِْهزاَء بالغٌَِر تََصرُّ
ر موضوعا من  ُض للمضاٌماِت واالحتماِر من لِبَل بعض التبلمٌِذ ، َحّرِ        رأٌَت تلمٌذا ِمسكٌنا ٌتعرَّ
فهم هذا ، وكٌف حاولَت إلناَعهم بسوِء هذا  ثمانٌن أو مائة َكِلمٍة تتحدَُّث خبللها عن مولِفن اِتِّجاه تََصرُّ

فِ   .أفعاال مضارعة : موظفا . التََّصرُّ

 
الـتـحـريـر 

ةٍ ُكنُت عائدا إلى البٌِت ، فرأٌُت فً الطرٌِك تلمٌذًا   لمضاٌماٍت واحتماٍر من لِبَِل ٌتعرَّ ُ        ذاَت َمرَّ

 .تبلمٌذ آخرٌن

نً أًسى  دٌدٌد ، وأْحَسْسُت بِ ََضٍ  عارٍم فً داخلً من سوِء ُمعَاَملَة أولئَن التَّبلمٌِذ ، فاْنطلمتُ         ههَّ
  لَْلبًٌَِْ ُمرُ هُ أبًَدا فً األْخبلِق والتَّْربٌِة ، فملُت لَهم والُحْهُن ٌَْنَسْونَ  َصْوبَهم وُكلًِّ َعهٌمةٌد أْن أُلَـمِّـنَهم َدْرًسا ال 

ءٌد ، َوُخلُكٌد بَِذيءٌد نََهانا عنه هللا تعالى:  ِلحاِل التِّلمٌِذ الِمْسكٌِن  ًّ فٌد َس ٌِْر تََصرُّ  إنَّ السُّخرٌة واالْستهَهاء بال َ
 ".َعَسى أْن ٌَكونُوا خًٌرا ِمْنُهم ال ٌَْسَخْر  َْوٌم ِمن  َْومٍ " - : عهَّ ِذْكُره– فمْد لال 

  منه ااخرون ، أاَلَ  ٌسخرُ  تََخٌَّلُوا كٌَف سٌكون  عوُر كّل واحٍد ِمنكم لو أنَّه فً َمَحّلِ هذا التلمٌذ ، بٌنما
ٌَْ  لٌس فً أْ كاِلنا وَمظاِهرنا أو فْمِرنا بل العٌُ  فً ُسلوكاتِنا وأْفعاِلنا  . تعلمون أنَّ الع

 ًُّ ٌـد على جمٌـِ أُمورنا ، وهو تعالى لاِدرٌد أْن ٌُ ٌََِّر أحوالنا   فٌَ ُدو الفمٌُر ِمنَّا َ نٌا ، وال ن   إنَّ هللا ُمطَّـِلـ
 . فمٌرا و السَّلٌُم مرٌضا ، والمرٌض سلٌما ُمعافًى ، فبل تَحتِمُروا أحًدا كً ال تُصبِحوا ناِدِمٌن

ٌنُ  خُص ُمسِمًما حقيقيا إال إذا أْحسَن التَّعاُمَل مع غيِرهوال  الُمعاَممة       فالّدِ  واِعَمموا أّن من ،  يكون الشَّ
ت الَقْسَوة واالستيزاُء هللا عند َمكاَنُتو َحُسَنْت َأْخالٌقو ِارتَفعت   ، وَعَمت َمْنِزَلُتو في قموِب النَّاس ، وُكمَّما َتَفشَّ

واِبُط الطَّيِّبُة بين أفراِد الُمجتمِع ، وظيَر الُكْره والِحْقُد ، وِاْنتشَر الظُّمم وَعمَِّت الَفْوَضى  .تفكَّكت الرَّ
ر ُسموكيم ىذا  .        في األخيِر ِاْعَترَف التَّالميُذ ِبَخَطِئيم ، واَعتذُروا من زميِميم ، َو وَعدوني أالَّ يتكرَّ
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اللمي إلوساهية 

 (( عيد الفطر ))                       02: الوضعية إلدماجية    

 .    ٌستقبُل المسلمون كلَّ عاٍم بعد نهاٌِة شهِر رمضان عٌد الِفطر
ا من   سطرا تتحدث خبلله عن عٌد الفطر ومظاهره ، وُمختلف األعماِل التً ٌموم 12 أو 10  اُكتْ  نصًّ

 فعال مضارعا و حاال: موظفا.  اتِّجاه ىذه المناسبة العظيمةبها الناس خبلل هذا الٌوم ، ثم اُذكر  عورن
 .منصوبا

 
الـتـحـريـر 

ا ِا َل ْن ِا ِاا:       قتَل ةنػَّتعُر  ا ولِّصِا ياِا ا َل ْن ُر يا ِا ْن َل َل َل ا ِا هوِا ِاا...ا وَل َّم   .  وَل َليا َل َل َّم ا ِا يُرا و ِا ْن ِا
ـُ فً َطٌَّاتِها الفرح َوالح َّ  ، كبٌرةٌد فً َمعناها ُحروفهاكلمةُ العٌِد ص ٌرةٌد فً عدِد       األمَل ، فهً تجم

َجذَ والتََّجدَُّد ،  ْٓ جٍِٛ ةنُتُش   ٛطشتخِمُ  ٔةنطَّ تادَ ٚأسِٙ دتِيالً ةنخ ِٓ  .                         ٔوت ٛذٍ  حتهٍٕث َتٍَّٛذ  ُيْخشَ
هاتُ  تمومُ إذا جاَء العيُد ،  ال واِراُ والمساجد بحباِل هٌَّنُ ت و ، من الحلوٌاتِ ببعداِد أنوااٍ   النساُء واألمَّ

ٌنةَ الُمضٌئِة   .الّهِ
ً  فحسْ  ،لٌس على األ نٌاِء  وبركةٍ  العٌَد مْصَدُر خٌٍر      إنَّ    ففٌه ٌتذّكُر  ولكن على الفمراِء أٌضا

.                    حاجاتِهم لهم العدٌَد من الصدلاِت التً تُساِعُدهم فً تَْلبٌِِة ن، وٌمّدُمو األ نٌاُء الفمراءَ 
 ال الَة ويْستِمعوا أن يؤدوا المسممون المساجَد باكرا فُييمُِّمون وُيكبِّرون ، وبعد يق دُ  العيد يومِ   بيحةِ  في

فيْختاُلون َمِرِحين في  واألقاِرب ، أمَّا ال غاُر األ دقاءِ لمخطبتين ين رُف الكباُر إلى زيارِة المقابِر، وتْيِنئِة 
المختمفِة ، وَضَحكاِتيم الَبِريئِة تْمأُل  بمَعِبيم الِىينَ  ، جديدةٌ  و جميمةٌ  ومالبُس  ُحَملٌ  األْرجاِء واألحياِء تْكُسوىم

  .يحوَم حوَل الزُّىوِر في أشكاٍل وألواٍن َتسرُّ النَّاِظرين رريعٍ  أو َفراُش  مننورٌ  ُلْؤُلؤٌ  األفاَق القريبَة والبعيدَة كأنَّيم
 وتنت ُر ِخبللَه مظاِهُر التَّكافُِل والتَّ ُهِر ، وتتدفَُّك م اِعرُ     التّراُحم والتَّهاُورُ  فٌهاٌكثرُ   مناسبةٌد العٌدُ     

ْحَمةِ المودَّةِ  فاِه ، و ما أْحبلها من فُْرَصة للتَّصالُحِ  على بَْسَمةَ  من فرحٍة تَرُسُم الما أْرَوَعها ف.والرَّ الّ ِ

 .أبًدا الٌنتهً ُسُرورا أداَم هللا أٌاَمنا أعٌاًدا  واذا َنا .وتْصفٌَة النُّفوِس 
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اللمي إلوساهية 

  (( الّرِفق ابحليوان))                     03: الوضعية إلدماجية    

 .  استو فك منظُر  ّطٍ جرٌحٍ فً الطرٌق عند عودتك من المدرسة

ر نصا من  ن وهً تران تحمله  12 أو 10  حّرِ فن معه ، وتبٌِّن مولف أّمِ  سطر  تُخبرنا فٌه عن تصرُّ

 .جمع تكسٌر ، فعال مجردا و صفة: وكٌف ألنعتها بمساعدته ، موظفا 
 

 
الـتـحـريـر 

 .   جرٌحٍ  انتباِهً مْنظُر لّطٍ لَفَتَ     فً أحِد األٌَّاِم كنُت عائدا من المدرسِة ، وفً الطرٌك 
ه ، تأثَّرُت لحاله كثٌرا، فحمْلتُه بٌن أرُجل    كان المسكٌُن ٌُموُء ُمَواًء  دٌدا ، والدَُّم ٌسٌُل من احدى 

ـُ إٌماف نهٌِفه وُمداَواةَ  ًَّ بعد أن لُْمُت بلّفِ ِرجله الجرٌَحة فً ِمندٌٍل اُخَذه معً إلى الدَّار لعلنا نستطٌ ِذراع
 .ُجْرِحه

َدة :    ما إن دخلُت الدَّار حتى لابلتْنً والدتً ببْطبللٍة رهٌبٍة وهً تموُل  أال تعلم أن حْمل الِمَطِط الُمت ّرِ
 ..!!ٌنمُل العْدوى وٌسبُِّ  األمراض

أكٌدٌد سأ سُل ٌديَّ ، لكن إن الِهرَّ البرٌَئ جرٌحٌد وبحاجٍة للمساعدةِ ، ولو تركتُه اان : فرَدْدُت علٌها لائبل 
اهُ بحدٌثه ملسو هيلع هللا ىلص عن  سٌموت   إنه ٌنِهف ب دَّةٍ ، ورسولنا الكرٌم ٌوِصٌنا أن نْرفِك بالحٌوان ، ألم تَسَمِعً ٌا أمَّ

المرأةِ التً أدخلها هللا الناَر فً لطَّة حبَستها ، فبل هً أطعمتها ، وال تركتْها َطلٌمة لتَأُكل من َخ اِش 
ٌْتِنً على األخبلِق الفاضلة ، ومّدِ ٌِد العْون لكّلِ من هو فً حاجةٍ   .األرِض ، ثم إنَّن ٌا أمً ربَّ

ـُ ببْنصاٍت إلى كلماتً فتبَسَّمت لائلةً بارَن هللا فٌن ٌا ولدي أنا فخورةٌد بن ٌْنَا أمً وهً تستم      دَمعْت ع
ًَ به جٌدا لٌتماثل لل فاء  .لَن منًِّ َوْعِدي أن نساعَد المطَّ المسكٌَن ونعتَنِ

ًَّ صدْ َت       حمانٌابن  .إنَّ الراِحمٌن ٌْرحُمهم الرَّ
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اللمي إلوساهية 

 ((اون ـعـتـ ال))                        04: الوضعية إلدماجية    

 ..."وتَعاَونُوا على البِّرِ والتَّْقَوى: "        ال تعالى 
    اُكتْ  موضوًعا تتحدَُّث فٌه عن التَّعاوِن فً الخٌِر ، وتُبٌُِّن آثاَره فً الُمجتمـِ ، ُمْبِدًٌّا رأٌََن حوَل من ال   

فا .ٌموم به  . صفات ، ا خبر ومبتدأ: موّظِ
 

 
ر ـريـحـتـال

        ٌُ دِ  ٔ اَْ  ِ  ةنًُن ذِ سذتِٛق ل ٔسَكت هٓى سآُزُر ةنُتِش ْٕ ةنَلِّٛرُ  ةنش تٔ َ رَّ ًَ ٌُ َغكال  ةن  ، دٛض ُٚ شخُر ةنشَّ تٔ

َْطتََّٛذيٍ  غكتِل  نتِر  ٔو، ة٠ ٌُ ةنذًٛيدِ ٌ ةنّصِ     يٍ  ْجِم دٛتدٍ    م ٔيطشتخٍم  ْدَطٍ ةنشٙ ٚشذهَّٗ حٓت ة٠َطت

 ً طَلنا ا"  : تي قِٛم قيًٚت ايبْن ِايا ووَل يِا ا ِاا ِاجتِا يعُرا وسَّمو  ِا نجت يعُرا و  وبِاايُرخ ِّصِافُر حَل  ." و ِا

ٌَّ  طترَ  ٌِ        ئ  ةٞ رةاِ  عهٗ َػِر ةنًذخَِّذ ٔةُْٞننَِذ حٍٛ  ٚ ًمُ  ٕٓ ؛ ععًٛذٌة ٔ ٕةاِيِ َجِهٛهذٌة  ةنًجشً ِ   ٙ ةنش تٔ

ً  ، ةنلةِر يٍ ةنَُّنِص  ةَٞتََّٛذ ٔدّجِ ئزةنَذٔ جشً  َطٛجت ًُ ً   خّ ُٚصخُِخ ةن ْٚتِ ٙ ةنَُّتُش ف  ،ةنٕةِديِ  كتنجَطِي ُيشرةحبت

ًيتً  ضتضٛتً ؛ نُههم ال ألوٌاءَ  ِمنَّا وٌجعلُ  النَّصر وٌحمِّكُ  الُجْهدَ   ٌُملِّلُ ، كًت ُْٔٚطرٍ حطٕٓنَذ دتجتسِٓى ِ ّٕ  نلة ُٚ يُّ  ُيتَ

يتر ةِزاْتِر ةنًجشً تر ٔةِْرسِتتآت ِ ّٕ رٌة  ، يٍ ُيت َّٕ ُيطتعيد ةٞحُتء :   ٙ دٛتسُت ةنٕٛيًّٛذ، يُٓتكظٛردٌة ٔنهش تٌٔ و

ٕظَّنٍٛ ٠َجتز  ةنًُسنَّٛذٜحتآِى  ٙ ق تء ةٞعًتل  ًُ ، ُٔيطتعيد ةنجٛرةٌ نخ  ٓى، ٔةنش تٌٔ  ٙ ةن ًِم حٍٛ ةن

ٍ ةٞعًتل ةنًبهٕحذ ِر ةنش تٌٔ يطتعيدُ ةنصغتِر نكختِر ةنّطِ َّٕ   ...، ٔن مَّ  جًم و
 فاإلنسانُ     ًٚكٍ ٞدٍي ةن ٛع أٌ ةٜخرٍٚ ال ََّّ ألوُل للذٌن الٌمومون بمساعدةِ  ٌرهم فبنَّنً وعلٌه   

 َل َلعَلي َل ُرو ا):   ةِْيشِظتالً نِٝٚذ ةنكرًِٚذ ةنتتاهذوالبِبلد الِعبادِ  لخٌرِ  جمٌعا فلنتعاونْ  ببخوانه بمفرده ، لويٌّي  ضعٌفٌد 

ِا ْن ِاا ا َلعَلي َل ُرو ا َل َل ا اْن اۖ ا َل َل ا َل وتَّم ْنوَل ٰى ِّص  .س تنٗ هللا ٔةحشغتًء ِنًْرَضتدِ ا( َل وْنعُريْن َل اِااا َل َل ا وْنبِا ِا
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اللمي إلوساهية                                          

 (( املشاركة يف محةل ثطوعية ))               05: الوضعية إلدماجية    

 .      اتَّفق أبناء حٌُِّكم على القٌاِم بحملٍة تطوعٌَّة لتنظٌف وتشجٌر كامِل الحً

  سطرا تتحدث فٌه عن األعمال التً لمتم بها ، ُمعبِّرا عن  عوِرن وأنتَ 12 أو 10 اُكت  نصا من 

 فعال معتال نا صا ، وجملة منسوخة: تُ ارن معهم ، موظفا 
 

 
الـتـحـريـر 

    اتَّفك أبناُء حٌِّنا عند بداٌة دخوِل فصِل الصٌف على المٌام بحملٍة تطوعٌة ٌُ ارن فٌها الِكبار والّصِ ار 
ِ وتْجِمٌله ًّ  .لتنظٌف الح

عٌَن ومعهم األدواُت  ٌـد كثٌرمن الُمتطّوِ ِ خبلل الٌوِم المحدَِّد ، ولد حضر َجْم ًّ ٌْنا فً ساحة الح     اِْلتم
َا المهام على كّلِ فوج حتى  همة  فرأٌنا أن ننمسَم إلى مجموعات و أفواجٍ ، ثم تُوهَّ  ٌكون العمل ُمنظَّماالبلَّ

 .وُمتْمنا
ٍة ون اط   ـُ فً أرجاِء الحً ِمثل النَّحل الُمتعاون ٌؤدُّون أدواَرهم بِهمَّ    وهكذا ما لبِث أن انت َر الجمٌ

ِ ، فهذه مجموعةٌد تموم بالكنِس ، وتلن تجمـ الممامةَ فً أكٌاٍس ، وأخرى تْدَهن  ًّ فِرحٌن بلَذَّة العمل الجماع
األرِصفة والجدران بأصب ٍة وألواٍن جدٌدة ، وهنان من ٌتولَّى  رس الفَسائل وال جٌرات ، وكذا هنالن 

 ...َمن ٌُ ٌِّر مصابٌَح اإلنارة الُمعطَّلة
     كان  عوري ال ٌوصُف ونحن نت ارُن العمَل كٌٍد واحدةٍ فً محبٍَّة و إخاٍء ، فهاَدت بْهجتً أكثَر فأكثر 

ل إلى روضٍة جمٌلةرأٌتُ حٌن   . حٌَّنا ٌتحوَّ
 وتعاونوا على البِّّرِ والتقوى وال" :     فما أروا اتِّحاَد السواِعد فً خدمِة المصلحِة العامة ، لال تعالى 

    ".تعاونوا على اإلثِْم والعُدوان
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اللمي إلوساهية      

 (( ألمُّ ))                             06: الوضعية إلدماجية    

 .   األم زهرة مقدسة ٌتضوع عطرها لٌمأل الحٌاة ر ة وبهاء

 سطور تصف فً فٌها أمن ، وتتحدث عن دورها فً تربٌة أبنائها ، وتبٌن 10 إلى 08  اكت  نصا من 

 .مفعوال مطلقا ، و جملة منسوخة بإن أو إحدى أخواتها: واجبن و عورن نحوها ، موظفا 
 

 
الـتـحـريـر 

  نا بالدفء والعطف ، وهً الحضن الكبٌر الذي ٌحتويأبنائها المل  الحنون الذي ٌ مر صاحبةاألم      
طمأنٌنة نا سو فٌمؤل نفناااسمأالصوت الهادئ الذي ٌنهل على و
، و الحضن الدافئ الذي ي سند علٌه رأسأ الذي  الكتفإنها ،  عالمٌد من الح  النمً الصافً    أمً 

 الرفٌمة والصدٌمة واإلنسانة التً ال  ، إنهاسموطال لبل نً، و الٌد التً تمسنظروف  من لسوة اليٌحمٌن

  .بما تمدمه لنا من دروس ونصائح  كما أنّها مدرستنا األولى ودلٌلنا للسٌر فً طرٌك الحٌاة ، نى لنا عنها
 أعددَت شعبا طٌَِّ  األعرااِ  .. األمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها :  ال الشاعر 

 تسعة أ هر ها أعباء الحملتحمل     دورها فً تربٌة األبناء ورعاٌتهم دورعظٌم جدا ، ٌبدأ من لحظة 
  روحها  من عذ  لبنها و أوالدهات ذيوبعدها  ة وأوجاا المخاض ،والدال آالم ها تذوق ، ثموهناً على وهن

، إنّها المثل  والمدوة  وترل  أطوار نمّوهم بكل ح  ، وتسهر على راحتهم لٌاٍل ِطوال دون كلل أو ملل
كها   هم تجاه أبنائها اإلٌثار  فهً الوحٌدة التً لد تنسى أن تدعو لنفسها فً صبلتها الن  الها بالدعاء لاٌحِرّ

، أفضالها علٌنا ال  ، وتمّدم لهم ما ٌحتاجون دون انتظار ممابل وهً من تتع  لٌ عروا بالراحة واألمان
 ...تُعدُّ وال تحصى

ٌْنَا ) : لذلن حّث دٌننا اإلسبلمً على طاعتها والرفك بها وبّرها، إذ لال هللا تعالى فً كتابه الكرٌم     َوَوصَّ
ًَّ اْلَمِصٌرُ  ٌَْك إِلَ ٌِْن أَِن اْشُكْر ِلً َوِلَواِلَد هُ َوْهنًا َعلَىٰى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فًِ َعاَم ٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ نَساَن بَِواِلَد  (اإْلِ

 ، وتكرٌمها واحترامها مساعدتها فٌما تحتاجو  هأمًتجاه ا ي ودوريهذا المنطلك فبّن واج     ومن 
 .، وإرضاؤها وإسعادها ب تى الطرق وطاعتها بما لٌس فٌه معصٌة للخالك، وبّرها فً كبرها

 . جما ، فالدنٌا بدونها ال تساوي  ٌئاحبا    أمً تاج رأسً ونور عٌنً ، أحبها 
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اللمي إلوساهية      

 ((  آٓداُب الـحـوار))                         07: الوضعية إلدماجية    

ٌن المعاملة    "  .  والحوارو من محاسن االخالا آدا  الجلوس. "الّدِ

االخرٌن   ، ممنعاحوار مبٌنا آدا  ال   هذه الممولة معنى فٌهافسر سطرا ت12 و 10اكت  فمرة ما بٌن 

. ا منصو افعال مضارع و اتوكٌد   :بضرورة االلتهام بها، موظفا

 

 

الـتـحـريـر 

 . ال يكون مسمما حقيقيا إال إذا أحسن التعامل مع غيرهأن اإلنسان     الّدين المعاممة ؛ بمعنى 
 .ومن آداب التعامل مع الناس ؛ آداب الجموس والحوار

لقاء السالم ، وكذلك الجموس في       فِمْن آداب الحوار ؛ اإلقباُل إلى الُجمَساء باالبتسامة والطالقة ، وا 
سكينة وىدوء  كما عمينا اإلن ات إلى المتكمم وعدم مقاطعتو ، نم يكون حديننا مرتبا غير خارج عن 

،  ((واغضض من صوتك))بو أيضا تيذيب األلفاظ  نمتزَم الموضوع ، خال من الفحش ولعل مايجب أن
 ...وترك الغيبة ، واإلبتعاد عن الكذب 

 .من حسنت أخالقه ارتفعت مكانته في قلوب الناس      واعمم أّن  
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اللمي إلوساهية      

 (( زايرة املريظ  ))                        08: الوضعية إلدماجية    

  وعٌادة المرٌ - ثم ذكر...-حق المسلم على المسلم خمس :      ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 فٌها تتحّدث أسطر، ع رة إلى ثمانٌة من فمرة اُكت رض   مَ  إذا أخاه ٌهورَ  أن مسلم كلّ  واج  فمن

 .صفةو  مضارعا فعال:  موظفا  المرٌض، هٌارة وفوائد آدا  عن

 

الـتـحـريـر 

 التً حثنا دٌننا اإلسبلم على المٌام وااللتهام بها فً حٌاتنا الٌومٌة  ، ومـ الفاضلةمن بٌن األخبلق     

 .معامبلتنا لآلخرٌن   هٌارة المرٌض

ا: فً عدد من أحادٌثه ال رٌفة على عٌادة المرضى وهٌارتهم كموله -  ملسو هيلع هللا ىلص–  فمد أوصنا رسولنا الكرٌم 

ا ا َل ُر ُّكو ا وْنعَلي ِايَلا"ا ييَل ا ا َل ُرووُر  ا وْن َل ِا ياِا َل و ا وْن َل عِا ُر   ." َلطْن

  ٙ َنص ةنًرٚض ةالرسٛتح ٔةنُػتط  ٚجج  ٌ سكٌٕ   ٙ دئا سخ ض    ٔدشٗ سشى  تايد ْلِ ةنسٚترد ، ٔ

ئذ ال حيَّ نهسةار ال ُٚبَٛم َيْكـظَّ عُي ةن هٛم  ٔال . ةٜاةث ةنالاتذ ؛   ال سسٚي  زٚترسُت يٍ  اليّ ٔ ٔجتعّ 

 ..ٚذرجّ حكظرد ةنكالو ٔةٞضبهذ ، حم ٕٚةضّٛ حذيٚض نبٛف ، خنٛف  ٔٚيعٕ نّ هللا حتنػنتء ٔةن ت ٛذ 

 غ ٕرِ سنتؤالً حسٔةل ةنطَّتى ٚشجيَّا   ْٔكلة ضُٛذصُّ ةنًرُٚض حتنرةدذ ، ٔسَنُٛض َنطّ حتنطرٔر ٔةننردذ ، ٔ

ذَّٛذ  .ٔةنِ هَّذ ؛ يت ضٛإا٘ حاذٌ هللا ئنٗ سذطٍُّ دتنشّ ةنُنطٛذ ٔةنّصِ

ٌَّ زٚترد ةنًرٚض ضخجٌة  ٙ غنتءِ ٔ ةضشرجتع طتقشّ ، كًت ْٙ ضخج  ٙ سآنُِف ةنتهٕث ٔسٕةِاْت  .    ئ

 

   . 
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احلياة الاحامتعية واخلدمات  

 (( املعّّلِ ))                            01: الوضعية إلدماجية    

 .   المعلم شمعة تحترا لتضًء طرٌق اآلخرٌن بنورالعلم والمعرفة
 سطور تتحدث فٌه عن فضل معلمن علٌن ، وتبٌن واجبن نحوه ، ناصحا 10 أو 08   اكت  نصا من 

 .حاال و اسما من األسماء الخمسة: الذٌن ٌستههؤن به وٌنتمصون من لٌمته ، موظفا 
 

 
الـتـحـريـر 

ُـّ   الُمعلِّم     ن عموِل الب ر وتهرَا ا على األرض لتُهٌَح ظبلَم الجهِل ضوئها مُس المعرفِة التً تِ 
  . مكانها نور الِعلم

  لكّلِ ما هو صحٌحٌد ومفٌدٌد دهم ٌُرشهم الذي ٌحبهم وٌْحنُو علٌهم ، وصدٌكأخوهم و التبلمٌذأبوفالمعلم     
َج ِمن ٌتبحوِر الِعلم والفهم لو ٌأْخذُهم نحفٌُمِسن بأٌدٌهم و ٌبات .  من العمول النَّاضجةممٌَّهٌد  ٌدٌه جٌلٌد بٌنخرَّ

ُر هاَد العلم للنَّْشِء والُطبلَّ  ، ُمماوما النُّعاس بٌن  َسِهًراالمسكٌن سواَد اللٌالً ر وٌَُحّرِ  ٌمظانا ، ٌُحّضِ
ٌْـه والبرد فً أصابـ ٌدٌه ، طوال العام ومعلِّمً ٌ مى وٌُعانً   متكم تَ فَجـْفـنَـ  وهو  ، وبُحَّ صوته لدماهورَّ

ُسنا وٌ رُح لناوالِفٌد يُ  ـُ  لترسٌخِ الفهِم فً أذهاننا ،لُصاَرى ُجْهِدهباِذال  دون كلٍَل أو ملَلٍ  دّرِ ألْسئلَتِنا  ٌستَِم
ه أن ٌرانا بعد نهاٌة العام ناجحٌن ر من كثرتها ، وُجّل هّمِ  .باهتمام فٌجٌ  عنها دون تذمُّ

والتعاون معه ببنجاه واجباتً    ي أ دَّ االحترام ، واالمتثاَل ألوامره ، احترام معلم ٌمتضً منًواج  إن ال
لَ  وُحْسِن اإلْص اء له  ، وكذلن من واجبً عدم إثارة العملٌة التعلٌمٌةال أعٌك  و الدرس سٌرَ حتى أَسّهِ

ه وأُمدحه ، وأدعو له بالخٌر مـ دواِم  كرال    أو الفوضى داخل المسم وخارجه ، كما ٌج  أن أ
 . الصحة والعافٌة دائما

   كاَد المعِلُّم أَن ٌكوَن َرسوال ..  ُم للمعِلِّم وفِِّه التَبجٌال : لال أحمد  ولً فً  أن المعلم 
 أن ٌكفَّ عن هذا اإلنكار  والتملٌل من  أنهة المعلممن ٌسعى إلى ت وٌه ُسْمـلكل      لذلن فنصٌحتً

 . والُجحوِد  ألنن باستههاءن تُساهم فً تدمٌر أهمَّ أعمدة المجتمـ ، وتُ جـ على ن راالنحبلِل والجهل
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احلياة الاحامتعية واخلدمات 

 ((   مـهـنـة املس تلبل))                    02: الوضعية إلدماجية     

 ..الِقمم ِذْرَوة نْر ى والعملِ        بالعْلمِ 
را ، المستمبلِ  فً ممارستها تح ُّ  التً الِمهنة عن فٌه تتحدث سطرا 12 إلى 10 من نصا     اُكت   مبّرِ

فا  ، الُمجتمـِ  فً المهنةِ  هذه أهمٌَّةَ  وُمبٌِّنًا ، لها اِختٌارن سب َ   مضافا إلٌه  و أخواتها إحدى أو إنّ  :ُموّظِ

 
الـتـحـريـر 

   لذلن أنا أِجدُّ وأجتهُد من أجل أن أْ ُدَو فً المستمبِل طبٌبا ماهًرا الِممم ِذْرَوةَ  نْرلَى والعملِ        بالعِلمِ 
 .ُمتِمنا لعمِله ، ُمتَفانًٌِِا فٌه

ُٓذَ ٔيت  جًَم قهج يٍ ٚ ًُم حٓت       ف ًِ تنٙ ٔ٘س ُج ةنبخُٛج ٔ٘كى   ف ! يت  ععَى ْلِ ةن ِكيُّ  ٙ َ٘ ضُٓر ةنهَّٛ

يِ ٔٔقشَّ حتِذالارةضشِّ  ْٓ هُّ دشٗ ُج ِّْ   ٚكٌٕ ئَطتَتً وخًٕرة عهٗ يٍ ُٚ تنِجٓىل ٚذصَم عهٗ ةنػَّٓتادِ ةنشٙ سَُإ

طتعيد نٓى ٔحكّمِ ةِْضشبتعشّ، ،  ًُ ِِ ةنشَّتوضت ذً ئنٗئَرؤٔ ًت حٓى، ٔةقنًت يٍ  جم ُيطتََيَسٓى ٔستيٚى ِٚي ةن   ةِضش يةا

 .ةنُذرِٔث ٔةنَكٕةرصِ كدتالِر ةل  ٔ   ٙ كّمِ ةنعُّرٔفِ ْىدٛتسِّ  ٙ ضخِٛم ئَتتذِ ث دِ ُيلتَطرنم
ٍِ ٔ ْغَر ِٓتٌّ إ       َٓ ًِ َْخَِم ةن ِج يٍ   ٍُ َ٘  دٛض ؛  يُٓذَ ةنّبِ ِٓ دًذَ  ٙ قُهٕحِٓىْيشَ هٌٕ ةنرَّ ًِ نٌٕ ف  ،ْت َيٍ ٚذ َّٕ ٚشج

ٌَ ، ُيَلنِّنٍَٛيآِزرْى ةنخٛ تِء كتنًالاَكِذ ث ِْٓىة، زةِرِعٍٛ   عٍ ةنًرَضٗ ةٜالَو ٔةٞدسة ُجٕ ُٔ ذَ عهٗ  ًَ  .نخَْط

ُٓى َُْتِءِ ، َٔضالَيِذ ةننَرا ٔرةَدشِّ ؛   جشً ِ ٔ  ًُ ٌ       نٟطختِء أرٌة يٓىٌّ جية  ٙ ةِضشترةِرةن ْٕ   غنتِء  ل ٚط َ

ُتضج نكّمِ اةٍء ،، ةن َهٛم  ًُ ةِء ةن ُِٓذ ٔ ْٔٔوِف ةنئَّ ًِ ً ضشصٛرُ ِيٍ أٌ ْلِ ةن  ٌ ٚطشبٛ َ  ٔل ، ةنذٛتدُ َجذًٛت

ٍ ةن ٛعَ ةنُتُش  ّٙ َٕ َٛترُ ةَشَػَرر ةٞيرةُا ٔةٞٔحِبَذُ ـل، ٔ  حػكٍم طخٛ  ذُ ٔكظُرر ةن ذَّ ِرر ةنّصِ َٕ ْْ  ...  ، ٔسَيَ

يْنا:اااا       قتل ةنػتعر  ا ياْنلِا ا ولِّصِا ياَل ا اذياِااااااا اا أودَل ًااا او ي فٍة اَلي ياِا ًاا َل  اطَلب بي

ًاااااااااااااااااااا ًاا َل ِا يي ا َليَّمي ا ااي واَل ا ويَّم  اِاااااا   ت رْن فُر ا و ب يِاا ِالْن اوُر ْنفَل  ا اَّم
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احلياة الاحامتعية واخلدمات 

 (( ٔآمهية العمل ))                       03: الوضعية إلدماجية     

    السماء ال تمطر ذهبا وال فضة  والنجاح ال ٌأتٌك بالخمول والكسل ، بل هو ولٌد الجد والعمل

 سطرا تتحدث فٌها عن أهمٌة العمل وأثره فً حٌاة الفرد 10 - 08على ضوء هذا الكبلم اكت  فمرة من 

 .فعال مضارعا مبنٌا للمجهول  ، و كلمات مبنٌة: والمجتمـ موظفا 

 

 
الـتـحـريـر 

 . وليد الجّد والعملىو     السماء ال تمطر ذىبا وال فضة ؛ والنجاح ال يأتيك بالخمول والكسل ، إنَّما 
لمعمل أىمية كبيرة في حياتنا ؛ فيو عبادة وأمل وسبيل النجاح والو ول  كلِّ ازدىار وفالح    إلى    إن َّ

 الغايات ، ون ل إلى اىدافنا المنشودة ، السيما إن كان عممنا  حيحا ُتحقَّقفبالعمل نرقى ونتطور و
فال يمكن العيش باستقراٍر واستمراٍر إال بالعمل ، فالعمل سبب ..واإلنسان العامل مفيد لنفسو وغيره . متقنا

 ..   وجميع الكائنات بلوجود وبقاء اإلنسان ،
بعاد البطالة والفقر عن المجتمع ، وجمب السرور       فمن آنار ونتائج العمل ؛ تسييل حياة الفرد ، وا 

 ...والسعادة لمناس ، والقضاء عمى اآلفات والعادات السيئة كاإلجرام والسرقة
 .(( فسسرر   عمللم ورسوله والمممنون قل اعملوا و)):      قال تعالى 
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احلياة الاحامتعية واخلدمات 

 ((ظاهرة العنف))                      04: الوضعية إلدماجية     

 .   العنف ظاهرة خطسرة بدأت تتفّشى في المجتمع
و  صفة: موظفا . حرر فقرة تفسر فييا معنى العنف ، وتبين مظاىره وبعض أسبابو ، وكيفية عالجو 

  .مفعوال مطلقا

 
الـتـحـريـر 

 .     العنف يعني المعاممة بالشدة والقسوة ، وىو ضد الرفق والمين
    ولمعنف  ور ومظاىر كنيرة ؛ منيا ما يكون لفظيا كالكالم الفاحش والجارح ، أو مايكون جسديا 

 .كالضرب واإلعتداء
 بين أفراد الطيبةِ     ويعتبر العنف سموكا خطيرا جدا ؛ ألنو يؤدي إلى نتائَج سيِّئٍة ؛ كتفكك الروابِط 

 .المجتمع ، وظيور اإلجرام والفساد األخالقي ، وانتشار الظمم والفوضى
   ولمعالجة ىذه الظاىرة الخطيرة يستمزم منا االتِّحاُد والتكاتف ، و نشر المحبة ، وال مح ، والتراحم  

 ..وتوعية األطفال و الشباب وترريتيمً  سميمة مبنية عمى آداب الحوار
انَزهُ   ))   (( مالان الرفف في شيي  ال  َزانَزه ومالان العنف في شيي  ال شَز
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 الهوية الوطنية

 (( وطـنـي اجلــزائر))                   01: الوضعية إلدماجية     

 .َوَهبَنَا هللاُ وطنًا جمٌال ، َشْعبُه طٌٌِّ  ومناِظُره رائعةٌ ، وأْرُضه ثِرٌَّةٌ ، تعلَّمنا وَكبِرنا فٌه    

ا ال ٌِملُّ عن   واجبنَ  ُمبٌِّنًا أْسُطر تتحدث فٌه عن فْضِل وطنَِن علٌن ، وتْفتِخُر به ، 10    اُكت  نصًّ

فا.اتِّجاَههُ  ًما كبلمن ب اهٍد ُمناِس ٍ  موصوالاِسما و ، اأخواتهكان أوإحدى  : ُموّظِ  .  ، وُمدّعِ
 

 
الـتـحـريـر 

بةٌد ، وأْرُضها ثِرٌَّةٌد   .     َوَهبَنَا هللاُ بِبلًدا جمٌلةً ، َ ْعبَُها طٌِّ ٌد ومناظرها خبلَّ
وا بالنَّْفِس الذٌنأنا اِبُن الجهائِر ، أح ُّ ببلدي كُحبًِّ لنفسً ، وِرثُْت ذلن عن آبائً وأجدادي ،        َضحَّ

ٌة واالْستمرارِ   .والنَّفٌِس ، وتََصدَّوا لكّلِ ُمعتٍد أثٌٍم من أجِل أن ننعَم نحن أبناُء الٌوِم بالحّرِ
    على أرِض الجهائِر ُوِلْدُت ، وفً أحضانِها نََ أُْت وبٌَن ُربُوِعها تََرْعَرْعُت وتعلَّمُت   لذلن أنا أفتِخُر و 

أعتهُّ اِعتهاًها باْنتِمائًِ إلٌها وال ألبُل عنها بَدٌبل ، فهً بمكانَة أمً ال الٌة ، أمام نَاِظري نَجَمةٌد عالٌة  
 . أرجو لها الخٌَر واإلهدهاَر دائما

ـَ عنه إذا لَِهم األمُر ، وأن أحترَم ُمواِطنٌه ، وأهتمَّ بنطافِة       إنَّ الواجَ  ٌدُعونً اتِّجاهَ وطنً أْن أُداف
الُمحٌِط وأَ ارن دون تردٍُّد فً األعماِل الخٌرٌَّة والتطوعٌَِّة ، و أْبذَُل ُجْهِدي ساِعًٌا لما فٌه الَمنفعةُ العامة  

ـَ  أُن عاِلٌا ، وتَعلُو مكانَته و  على ِذْروة الِمَمِم مـ الدُّوِل ٌُصبِحفأُتِْمَن عملً وأُِجّد فً دراستً حتى ٌرتف
مةِ   ... المتمّدِ

 ...وطنً أُحبُّك ال بدٌل:        فً األخٌِر أختُم كبلمً بمول ال اعر 
  .ال لن أِحٌَد ولن أمٌلَ ..                        سٌظلُّ ُحبُّك فً  لبً 
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 الهوية الوطنية

 (( شـخـطيـة وطنـية))                   02: الوضعية إلدماجية     

 .فً ِذكَرى اِندالعِ الثَّورِة َطل  منَك المعلُم أن تتحدث عن شخصٌٍة تارٌخٌٍة وطنٌٍة تختارها     

ر فٌما الٌمل عن  فااِ عن 10    حّرِ فُنا خبلله بهذه ال خصٌة ، وتُْبره إْسهاَمها فً الّدِ  سطور نصا تُعّرِ

فعال مضارعا مبنٌا  ، و فعال مضارعا منصوبا: موظفا . الوطِن ثم تذكُر فً األخٌر مكانتَها فً للبنَ 
 .للمجهول

 
الـتـحـريـر 

ٍِ ، ٔيٍ سُْلَكرُ  ععًٛذٍ     َْٚذنَُم سترُٚخ ةنجسةاِر حػلصٛتٍر  شٓت ةنن َّتنَِذ  ٙ ةنيِّ تعِ عٍ ةنػَّ ِج ٔةنٕط ًَ طتْ ًُ  ح

 .ْلِ ةنػلصٛتِر عخي ةنذًٛي ٍٚ حتاٚص

ِني  عتِنىٌة  ئَيتوٌة ٔعخيُ ةنذًٛي حٍ حتاٚص    ُٔ  َػأ عهٗ ةٞخالِق ةنذًٛيدِ ، ُٔدّجِ ةنِ هى ،  ذِنَظ ، حًيُٚذ قطُبُٛذا تضمٌة ، 

ٚشَِٕذ  ّ  ٙ جتي ِ ةنسَّ ًَ ٌَ ةنكرَٚى ُيُل ِوغرِ ، ٔ كًَم س هٛ  . حأعهٗ ةنًرةسِج نٛشلرعَ  حشَٕصةنتر 

اإلسالُم دٌنُنا، العربٌَّةُ لُغَتُنا :  ضََّص ُرْ تذَ يجًٕعٍذ يٍ ةن هًتِء  جً َّٛذ ةن هًتِء ةنًطهًٍٛ ةنجسةارٍٚٛ ، َٔج م ِغ تَرْت 

 .   "الجزائُر وطنُنا

ماِت ال خصٌِة الجهائرٌِة من      ففً الولِت الذي كان االحتبلُل الفرنسً ٌسعَى جاِهدا للمضاِء على ُممّوِ
ُُّ يٍ سذتِٛق ْلة ةنغََرِا ئالَّ دٌٍن ول ٍة   فلمْ  ّكِ ًَ ُ ٔةٚت  ةِسَّخ ٓتٔ ٚشرْك ٔضٛهذً س  ؛  دُٛض ْيَو ةنًيةِرَش ٔ غهَق ةنسَّ

ُٓى ٔٔطَُٓى  ٌَّ  يَّ م عهٗ  شخِ ييةرَش  رَطَّٛذ سُ هُِّى  ٔالاَ ةنجسةاِر   ًِ ضٍٛ ، َٔع يّرِ ًُ ٔعلََّث ةن هًتَء ٔ  ْرَْج ةن

ًُلبَّبتِر ٔكْػِنٓت ،  ية َ  عٍ ةنهغذ ةن رحٛذ ٔعٍ  ْٙ  رَطت ، قتَو ة٠يتُو عخي ةنذًٛي حٍ حتاٚص حنْ خِ ْلِ ةن

ّاي ركذً عُٛنذً ضيَّ  رَطت ةنًذشهذ ة٠ضالِو ، ٔختاَ  ًِ ّ ٔقه ًِ ةنشٙ ََػرْت ا،  ذترَث ةنجَٓم ٔةنُلرة تراح ه

ُخ نهُتِش دتٛتذَ  رَطت ِٔخيةَعٓت ٔغُتَعذ جرةآًِت ،  نشَخ  ٍُ ُّٕٔٚضِ ةنًذشمُّ حٍٛ  ٔضتِط ةنػَّ ِج ، ٔرةَح ٚخِّٛ

ٌَ ٔة٠ضالو  .ييةِرًضت نش هِٛى  حُتء ةنجسةارٍٚٛ ةنتر 

سِٙ َٔيظِهٙ  ٙ ةنطَِّٛر عهٗ ارِث  َٔ ٌَّ ةضَى ة٠يتو عخي ةنذًٛي حٍ حتاٚص َيذنٕرٌة  ٙ قهخٙ ٔذةكرسِٙ ، ْٕٔ قُي     ئ

ٍُ  حُتء ةنجسةار دٍٛ قتل   :ةنذّقِ ٔةنصالحِ ، كٛف ال ؟ ْٕٔ وتدُج ةنٕوَّٛذ ةنلتِنيَد نُت َذ

اأجياُر يا ا  تَل ب..اااااييا َلشاُر اايا ات َل ا.  ِاكا ولبَليحُر
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 الهوية الوطنية                          

 (( جامل بالدي))                      03: الوضعية إلدماجية     

 .   إنَّ الجزائَر بلٌد ال ٌَِق لُّ َرْوَعةً وَجَماال عن ُمْختَلَِف بُْلَدان العَالَمِ 

بة للجهائِر ، وبَْعَض َمعَاِلِمها التَّارٌخٌَِّة   12 إلى 10اُكتْ  موضوعا من      سطرا تُبٌَُِّن ِخبلله الطبٌعةَ الخبلَّ

فا   .افعال مضارعا منصو  و ِصفة: ُمْبِرًها فً األخٌِر واِجبَن اِتِّجاَهها ، ُموّظِ

 

الـتـحـريـر 

. ُمْخِطئٌد َمن ٌعتمُد أنَّ الجهائَر بلدٌد ال ٌِملُّ َرْوعةً وجَماال عن ُمختلِف بُلدان العالم     
والتَّّلِ األخضِر والسَّْفحِ الواِسـِ  ال َّاهكِ رُض الجهائِر جنَّةٌد ِمن ِجنان الدُّنٌا ، َجَمعَت بٌن الجبِل أف     

ْوِض األفْ  ،عالٌةِ الوالَهَضبَة  ، أماَمن ُحموُل عظٌمة ٌَحِ والبُستان الواِرِف والبحر الهائجِ والصحراء الـ والرَّ
وَعِة، وعن ٌمٌنَِن صفوُف النَّخِل  المَْمحِ َمدُّ البََصرِ     الَجَماِل و الُحْسنِ  اٌةَ ، وَخْلفَن لَِمُم الثَّلجِ ُمْنتَهى الرَّ

ة وعن ٌَسارن َجداِوُل الماِء  ْحرِ لِمَّ  .الِفتْنَة والّسِ
   وااثَارِ لطبٌعِة ، فبنَّها تتوفَُّر على عظٌِم الَمعَاِلمِ ل  الخبلَّ بَهاءالوإلى جانِ  ما تهخُر به الجهائِر من 

 وأحٌاُؤها العتٌمَةِ " المَصبَة"والتً ال تكاد تخلو ِمن ُوجوِدها أٌَّة بُْمعٍَة ِمن بِماِعها الُمْمتدَّةِ   فهذه 
ذات البناٌات الُمده ة   والم ٌّدة بٌن الكهوف   "  وفً"ب ثارها العَجٌبة ، وفً باتنة ُ ُرفات " ْجمٌلة"وتلن 

وفوق الصخور المرتفعة  ، و لمسنطٌنةَ إْطبللَة َمهٌبَةٌد  من خبلل جُسورها المعلَّمِة ولَناطرها المتأْرِجَحة     
 ...  وما لها من َمكاَنٍَة وتمدٌر" الطاسٌلً" َجنوبَنا الكبٌَر ونُموَ ات ننسىولن 

ًَ تِنى ةنشَّترٚلِٛذ  ، ٔ ٔةجخُت  ًَ ز حٍٛ جًِٛم ةنًُتظِر ةنبخٛ ٛذ ٔ َرٔعذ ةن ٌَّ ةنجسةاَر سُْذنَذٌة َتاردٌة َج      ئ

تٚشٓت ، ٔكلة سَْػُٓٛرْت ٔئظٓتُرْت نه تنَى  ْجًَ  ٞجم  ٌ ٚساَْر ٔطُٙ  ًَ ذت عذَ عهٛٓت ِٔد ًُ كشاليٛل ٔيٕةطٍُٛ ةن

َٕ ٔدشٗ   . غأَّ حٍٛ ةَٞيىِ َْٚ هُ

ة األصقاع     ثَراِك وَهواِك ُروِحً وَحٌاتً***بالدي ٌاُدرَّ
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 الـتمنـية الـمس تدامة

 (( خطُر النفاايت والتلوث))                01: الوضعية إلدماجية     

ِة وغٌِرالُمخصََّصة لها  .   َكثٌُرون هم األشخاُص الذٌن ٌْرُمون القُماَمة فً األماِكِن العامَّ

ثون البٌئة وال 10 إلى 08  اُكتْ  نصا من   سطور تُْبِرُه فٌه أثَر ذلن على البٌئة ، ُمبٌِّنًا رأٌَن فٌمن ٌُلّوِ

ون بها ، موظفا   .أداة جزم  ، و ما االستفهامٌة المتصلة بحرف جر: ٌهتمُّ
 

 
الـتـحـريـر 

ُل َخَطًراً كبٌراً على البٌئةِ        .    إذ تُؤثُِّر فً اإلنساِن والحٌواِن والنباتِ إنَّ النِّفاٌاِت تَُ ّكِ
ٍة و ُمعِدٌَّةٍ  بمختلَِف أنواعهاتُْنتِجُ  النِّفاٌاتُ  اإلْهماُل ؟ وإالمَ  فَ      ي إلى  مواَد سامَّ  تُسبُِّ  م اكَل كثٌرةً تؤّدِ

ما ٌَِّة  ، واتفااِ  ْبِو ، وأمراِض الجْلطِة الّدِ الوفاةِ و اِنت اِر األْوبِئَِة واألمراِض الُمهِمنَة كالسَّرطاِن والرَّ
اِ الحٌاةِ البرٌَِّة ، واِنمراِض بعض الكائنات الحٌَِّة  النِّفاٌاُت بتنَوُّ نْوباِت الحساِسٌَِّة لدى الناِس ، كما تُِضرُّ

ا ٌعنً ُصعوبةَ العٌِش على كوكِ  األرِض   وتَلَِف ثم موِت األ جار ، وتلوِث الهواِء و التربِة والماِء   ممَّ
لوا مسؤولٌة الِحفاَظ على نظافِة الُمحٌطِ  لموكاِرثَةً ُكبرى سوف تُحلُّ بالب رٌَّة جمعاَء ما   .ٌتحمَّ

نا الطبٌعةَ فهو عدٌُم الضَّمٌِر واألخبلِق   ٌستِحكُّ  ُث أمَّ    وكلُّ من ال ٌَْحِرُص على االهتِماِم بالبٌئِة ، وٌُلّوِ
ْجَر والعُموبَة ألنَّه ٌُساِهُم فً إْحداِث االْختبلِل ، وتْهِدٌِد الحٌاةِ ، وربُّنا العظٌُم ٌمول  ٌِْدٌُكم " : الهَّ وال تُْلقُوا بأ

 ".إلى التَّْهلَُكة
   لذلن فَْلنُ اِرْن جمٌعًا ببٌجابٌٍَّة فً المَضاِء على هذه الُمْعِضلَِة و نَْ ِر التَّْوِعٌَِة لحماٌِة ُمِحٌِطٌنا وكوَكبِنا 

 .من أْجِل راَحتِنا وسبلَمتِنا نحُن واألْجٌاُل الماِدَمة
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 الـتمنـية الـمس تدامة

 (( ٔآهـمـية املاء ))                      02: الوضعية إلدماجية     

     . سر الحٌاة وسب  وجود الكائناتلماءا

بضرورة   ٌرن ممنعا  عن أهمٌة الماء و فوائدهثمانٌة وع رة سطور  ما بٌن  تتراوحتحدث فً فمرة

. جملة منسوخة بكان أو إحدى أخواتها و  ،فعال مضارعا مجزوما  :مستعمبل. المحافظة علٌه 
 

 
الـتـحـريـر 

 .     الماي سر الحياة وسبب الوجود ، وله فوائد كثسرة جدا ال يمكن حصرها
وحاجتنا إليو دائمة متجددة ال ...      فالماء ضروري لمشرب ، والطبخ ، والسقي ، والغسل ، والتنظيف

 ال يطاق ، بل لكانت ُمستحيال لكانت حياتنا جحيماتنتيي أبدا ؛ فيو كنٌز نميٌن وِنعمٌة غالية ، لواله 
علنا منَز الماِي كّل شيٍي حيٍّ )): قال تعالى . وُمحاال جَز  (( وَز

أحيانا ُتقابمنا مواسُم جافة َيِشحُّ فييا الَقْطُر وينقطع المطُر ؛ فتنُقص المياه من اآلبار والعيون ، وتذبل 
 .النباتات والمحا يل ؛ ِلَتبدأ معاناة اإلنساِن و رحمُة شقائو بحنا عن م ادره في المناطق النائيَّةِ 

ياك أن تترَك حنفية الماء مفتوحة ، و ال تببْر      لذلك   الماَء أبدا ، واستغمو استغالال حسنا ونافعا ، وا 
 .احرص دائما عمى غمقيا جيدا بعد كلِّ استعمال
 .       ن الماي ثروة هامة فحافظوا علسها
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 الـتمنـية الـمس تدامة

 (( كيـمة الشجرة ))                     03: الوضعية إلدماجية     

 .      الشجرة هً رئة الكون ، وأساس توازن البٌئة

 وكٌفٌة المحافظة  ، سطرا عن لٌمة ال جرةِ وضرورةِ االعتناء بها12 الى 08 من موضواٍ تحدَّث فً 

  .فعال مثاال و جمع تكسٌر  :موظفا ، علٌها

 
الـتـحـريـر 

ِفنا وَتْمَنحَنا األشجارُ          ِرَئُة الَكْوِن ، وُمَتنفَُّس الَبَشِر ، سخَّرىا هللا عزَّ وجلَّ لنا حتى تكون تحت َت رُّ
 .الحياَة واالْسِتمرارَ 

الَل الواِرَفَة ، والنِّماَر المذيذة  الُمتنوعة         فالشجرُة نْبتٌة قيِّمٌة ، وفواِئدىا جمٌَّة ال ُتْحَ ى؛ فيي ُتْعِطينا الظِّ
 ..واألخشاَب الكنيرَة  لُ ْنِع األناِث وُمختمف األدواتِ 

افي ، وُتزيُِّن ُمحيَطنا وطبيعتنا ، كما ت دُّ زْحَف  ُفو ؛ فُتعِطينا األوكسجين ال َّ واألشجاُر ُتنقِّي الجوَّ وُتَمطِّ
 ...الرِّماِل إلينا
نَيا ، بل عمينا توِعيُة الناس لممحافظِة عمييا ، والِقيام وجبَ       لذلك   أالَّ َنْقَطَعيا و أالَّ نحرَقيا  أو ُنموِّ

 بَحَمالٍت تطوعيٍَّة لمتشجيِر بين الحيِن واآلخر
سنَزة ، تْجِني ثمرَزةًة :      يقال    با قامت الساعُة وفي سِد )):  ، وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِاغرْس شجرةًة تلِسُب حًة

 ((أحِدكم فَزِسسلٌة فليغِرسها
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 الـطحة والتغذية

 (( آٓفـة الـتَّدخـيـن ))                   01: الوضعية إلدماجية     

 ..    التَّدخٌُن آفةٌ اجتماعٌَّةٌ خطٌرةٌ جدًّا

ا من  ًحا لهم أضرارالتَّدخٌن  12 إلى 10اُكتْ  نصًّ نٌن ، ُموّضِ  سطرا تَردُّ فٌه على ااِلعتِماد الخاِطئ للمدّخِ

إحدى أو  جمال منسوخة بأنَّ  ، والحال: وكٌفٌةَ ُمحاربتِه واإللبلاِ عنه ، ُمْبِرًها رأٌَن فً األخٌر، موظفا 

 .اأخواته

 
الـتـحـريـر 

 .     التَّْدِخٌُن آفةٌد اجتماِعٌَّةٌد َخطٌَرةٌد جدًّا ، ذاعت واِْنتََ رْت كثًٌرا بٌن أفراِد المجتمـِ 
ى  يُّْ ًُ ةدِذ ، ُٔٚلنُِّف عُٓى ة٠ْرْتَق ٔةنشَّ َج َٔٚ ٌّ ةنشَّيخٍٛ ُْٚػِ رْى حتنرَّ   ٍُٛ يَّخِ ًُ      دُٛض ٚ شتيُ ح ُض ةن

تِنٓى حُػتطٍ  ًَ نَِذ َغشَّٗ  ْع َٔ  .حتنشَّركِٛس ٔةنتُْيردَ عهٗ ُيَسة

ُٕجٕاَد  ٙ ةنطَّجتاِرعهٗ  ْاِيغَشِٓى    ًَ ُ سَأطُٛر يتاَدَ ةنُُِّٛكٕسٍِٛ ةن ْٔلة ةِعشتتاٌة ختِطئٌة ، ٔٚذًُم ُيغتنََبذً كخٛردً َيراُِّ

َْشِٓتَء َينُ ُِٕنّ ٌَ سَْلِيَٚرْت ،  ال ُٚبٛتٌٕ َزٔةَل ٔةِ  ٔئْاَيتَِٓى عهٛٓت ؛ يت َج َهَٓى َٚأْنَنُٕ

ج  ُصٌٕ  ٙ ةنّبِ ٌَّ ةنشَّيخٍٛ      تي ةِكشػَف ةن ُهًتء ةنًشلّصِ َُٚطخُِّج ةن َِيٚيَ يٍ ةٞيرةِا ةنتتسهِذ ؛ كأيرةِا ا 

ْحٕ ، ٔةنلَّْحَذذَ ةنصَّيرَّٚذ  ِعِٛذ ةنيَّيَِّٕٚذ ، ٔةنَجهََبتِر ةنتَْهخَِِّٛذ ، كًت ٚشَطخَُّج  ٙ  زيتِر ةنرُّ ْٔ اِذ ، ٔةٞ ٌِ ةنّرِ  َضرطت

٘ َعتْتٍر َخْهِتٍَّٛذ  ِٔ ٍٛ  ٔ ذَ ِْ َّٕ الادَ  طنتٍل ُيَػ ِٔ  ٔ... 

ٍَ ُضىٌّ  شَّتكٌة       ٌَّ ةنشَّلخٛ ت ةن عٛى ٚتُٕل ئ ٘ ئنٗ ةنًِٕر ٔةنٓالِك ، َٔرحُُّ ي ُر ا و ا وتَّم ْن ُر َلف":  ٚإاِّ ااا"  ا ُر  ُرو ا أيْنيِا

ُْ ِ حٛ ِ  ٔ ِغرةء ةنطَّجتار ، ٔ َْرِا  ًَ ْٔٞجِم ذنك عهُٛت  ٌ َط ٗ جتْيٍٚ ئنٗ ُيذترحِذ   َذ ةنشَّيخٍٛ ؛ ْٔلة ح

ٍُٛ ، ٔدظّٓى  ٔسػجٛ ٓى عهٗ ضرٔرد ة٠قالعِ  يّخِ ًُ لتننٍٛ ، ٔ َغرةيتٍر يتنٍَّٛذ عهٗ جًٛ  ةن ًُ ُعتٕحَتٍر عهٗ ةن

ٚتضذ ٔغٛرْت  .ٔةنشَّلهٙ عُّ ، ٔةِْضشِْخيةنُّ ح تاةٍر ِوذٍَّٛذ كًًترَضذ ةنّرِ

      ٙ ةٞخٛر  َِّٙ  رجٕ  ٌ ٚنَٓى كم ةنًيخٍُٛ ِضهخِٛتِر ةنطَّجتار ٔةنشيخٍٛ ؛  ٛ ًهٌٕ جتْيٍٚ عهٗ سركّ 

تءَ ض يةءَ نٛ ٛػٕة   .  ٔ  وذَّ
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 الـطحة والتغذية

 ((آرٔضار الوجبات الرسيعة  ))               02: الوضعية إلدماجية     

تُك فً غذائك ، ودَواؤك فً طعاِمك :        ٌقوُل الُحَكماُء   ..ِصحَّ
ة النَّاس ُد ِصحَّ  .      انت رت كثًٌرا الوجباُت السرٌعةُ واألكبلُت الخفٌفةُ فً مجتمعنا ، وصارت خطًرا ٌهّدِ

 سطرا تذكر خبللها بعض األْضراِر النَّاِجَمة عن هذه األطعمة ، وتَنَصُح  ٌرن بالتَّملٌِل 12 أو 10اُكت   

 .اِسما من األسماء الخمسة: منها ، ُمحاوال إلناعه بضروَرة تَناُول أْ ِذٌة ُمتواِهنة ، موظفا 
 

 
الـتـحـريـر 

ةَ الناس ُد ِصحَّ  .        اِْنت َرْت كثًٌرا الوجباُت السَّرٌعةُ واألُُكبلُت الَخفٌفِة فً ُمْجتََمِعنا ، وصارت َخطًرا ٌُهّدِ

ُف الوجباُت السرٌعة بأنّها الوجباُت التً ٌتمُّ تْحضٌُرها ـاَ ـتُ        ُجْهد للٌل، وهً تُمدَّم   وَ  لصٌرولتٍ  خبللرَّ
ة ب كٍل سرٌـٍ فً المطاِعم ِ  بَمذالِها وتمتاهُ  ، ، واألماِكن العامَّ ًّ    . الجذَّا ِ َمْنَظرها و ال َِّه

حٌَّةحٌثُ     وتُؤثُِّر هذه الوجباُت فً الجسمِ    أللُّ ِمن َجودتها   ألن  تُسبُِّ  له العدٌَد من الم اكِل الّصِ
حً  .السُّكَّر أو الِملح من كبٌرة وكمٌَّاتٍ  الدُّهونِ  مناِلحتوائِها على نَِسٍ  عالٌٍة  الطَّعام الّصِ

ائدةُ ، اإلصابةُ بداء السَُّكِر ، أمراِض المل  :     لذلن ٌْنُجم عنها أضرارٌد كثٌرة نذكُر منها  السُّمنةُ الهَّ
 أبرُهها ُجْرثُوَمة الَمِعَدةِ وااِللتهاباِت ي  م اكٍل عدٌدةٍ فى الجهاه الهضمواألوعٌَّة الدَّموٌة ، كما تؤدي إلى 

ُم الِ ذائ ٌُْروساتيتُْضِعُف الجهاَه المنااي ، إضافةً إلى أنها التَّسمُّ ُض األطفاَل لئلصابِة بالعَْدَوى والفَ   وتُعّرِ
 .و ٌرها من األمراِض الخطٌرة

ت ٌَّ اةاًِذ حصنٍذ ُيْ شتاَدٍ ٔةَت يشٕةزٌؤُ  ئذة كتٌ ِغلة    يَّ َل ْلِ ةنٕجختر  دٛتَت ،  ا ُٔ َم نٍ  ننشردٍ ُيإقشٍَذ  سُت َُٚػّكِ

ذذِ  ٍُ كمَّ َخَبًرة عهٗ ةنّصِ ًَّ ٌْ َُتَهَِّم يٍ ةُٞكالِر ةنلنٛنذ ، َٔ شًيَ ٔجخذً ِوذَّٛذً ُيشٕةزَذً سش   ؛ ٔعهّٛ ٚجُج  

نِٛي يٍ  ًُ ُٕٚر الضًٛت :  َٕةعِ ةنغلةء ةن ٍّ ، ٔحُرٔسُٛتٍر ُٔدخٍٕث ، ٔكلة دهٍٛج ُٔيْػشتتسِّ ٔ ٚ ت ةنسُّ ُخَ ٍر ٔ ٕةك

َعذً عهٗ طالِص ٔجختٍر راٛطٍَّٛذ ؛ ئْذ ٚتُٕل ةنُذَكًتُء  تَُك فً ِغذائَِك " :زٚز ةنسٚشٌٕ ، ُيٕزَّ  ِصحَّ

 .."وَدواُؤك فً َطعاِمك 
ذَِّٛذ ةنشتنٛذ ايِيٍ ةٞ  ِم نكّمِ :      خٛرة  ٕعِذ ةنَُّصتاخِ ةنّصِ ًُ يَ حًج تَـّٛـُ ُغْرُث َكًٛتٍر كت ٍٛذ ِيٍ :  عتٍم ةنشَـّ

َْشِعتوٍ  ل ةنبَّ تِو حخبٍئ ، ُٔيًترضذ ةنرٚتَضذ حت ُٔ  .ةنًتِء ، سُت
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 الـطحة والتغذية

 (( رايضيت املفضةل ))                   03: الوضعية إلدماجية     

 .السَّلٌمِ    العقُل السَّلٌُم فً الِجسِم 

ا من  ُح سبَ  اْختٌاِرن لها ، وكٌف 10 إلى 8   اُكتْ  نصًّ  أسطر تتحدث فٌه عن رٌاضة تُمارسها ، وتُوّضِ

ٌاضة ، موظفا  راسة والتَّدرٌِ  ، ناصًحا  ٌرن بضرورة ُممارسة الّرِ ُم ولتن بٌن الّدِ  صفةو فعل أمر: تُنّظِ

 
الـتـحـريـر 

ٌاضِة من العاداِت الحسنة التً أَِلْفتُها منذ الّصِ ِر     ".فالعقُل السَّلٌُم فً الجسِم السَّلٌمِ "    ُممارسةُ الّرِ
 وتعنً الكونغ فو    إنَّ أكثَر رٌاضٍة َدئِْبُت على ممارَستها وماهلُت دون أن أَكلَّ أو أملَّ هً رٌاضة 

ةِ الَجَسِدٌة ، وتكون  فااِ عن النَّْفِس ، تعتمُد كثًٌرا على الر الة والموَّ َق فً المتاِل   وهً من فنوِن الّدِ التَّفوُّ
ٍص  ٍ  ُمتخّصِ  .بب راِف ُمدّرِ

عنًِ واِلدي علٌها ِلَما فٌها من فوائٍد  ٌاضةَ بعد أن َ جَّ ةٍ     لد اِخترُت هذه الّرِ جعُل ال خص :  من بٌنها َجمَّ
ٌتحلَّى بالصَّبر ولوة ال َّخصٌَِّة ، وتساِعُد فً تموٌَِة العضبلت واألعصاِ  ، والتَّحكُِّم فً النَّْفِس وعدِم 

ُط الدَّورةَ الدَّموٌَّةَ  اِ وال ضِ  ، كما تُساهم فً هٌادة التَّركٌه ، وُحّ ِ التنظٌم ، إضافة إلى أنَّها تُنَّ ِ التَّسرُّ
 ...وتَحمً الِجسم من األمراِض 

 بانتظاٍم لكن لٌس على حساِ  دروسً وواجباتً   حٌث أننً خصَّْصُت الكونغ فو    أُمارُس رٌاضةَ 
ٌاضِة   كأْمِسٌَِة الثبلثاء والسبت من كّلِ أسبواٍ   .جْهًءا من أولات الفرااِ لهذه الّرِ

ٌاضِة عادةً ضرورٌَّةً تَْستَمتِعون بها فً ُ دُّوا     هٌا ٌا أصدلاء  ي واِجعلُوا من الّرِ ةَ واِْرفَعُوا التَّحّدِ  الِهمَّ

ة تَمومون بها  حٌاتكم ، وهكذا ستتَحفَُّه خبلٌاُكم على النَّ اِط والحٌوٌَّة فتُحمِّمون النَّجاَح فً كل ُمهمَّ
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 الـطحة والتغذية

 ((  فريوس كوروان))                    04: الوضعية إلدماجية     

ًرا فً ُمختلف أنحاِء العالم    اِنتشَر  جدَّا ٌُعرف بفٌروس كورونا ؛ حٌث أصا  ثمَّ  َضى  خطٌرٌ  داءٌ  ُمؤخَّ
ٌهاإلجراءات من مجموعةٍ  فً اتِّخاذ الدُّول  تُسارعُ  جعَل على آالف البشِر، ما  . الِو ائٌَّة ِلمْنعِ تفّشِ

  سطورعن هذا الوباء الفَِظٌـِ ، وماهً التَّدابٌُر التً اتَّخذها الناُس للولاٌِة منه10تحدَّث فً نص من 

   .مضافا إلٌه  وجمعا مذكرا سالما:  ُمبٌِّنا ااِلْنِطباَا الذي ترَكه فً نفسَن ، موظفا 

 
الـتـحـريـر 

ُْٛرُٔش كُٕرَٔت      َّٙ ؛ ةنجٓتزَ  سُصٛجُ  َعْئٖ خبٛردٌة جية َ َنُِّط كتَو  سُْػخُّ رةًضتع    ٛطخِّجُ ةنشَُّ ُر  ةنسُّ َّٕ ، طى سشب

ٗ : ْلِ ةٞعرةُا ئنٗ ًَّ جتعُ  ٔ ةنشَّ جُ  ،ََنُِّص رَّ ِضُٛق ةل ةنطُّ تل ، ، ةنُذ ْٔ ٌِ ٘كًت  ، ةٞ ًَرضٗ حنُْتية غ ُر ح ض ةن

ْٙ ةنػَّّىِ ٔةل ُّٔ رَّ دتضشَ ًُصتُث ئنٗ ديِّ ذ ت ٚصُم ةن ًَ ٕرِ ِق ، ٔرحَّ ًَ عُ ةل ظَٓر ْلة  ، ٔقيةن جيٚي يٍ  ٛرِٔش ةلََّٕ

 ٍِ ٌِ يٍ طتاِر ةنُلنَّتِظ دْطج يت ُْٚسعىُ 2019  عتو ٔةخرَ كٕرَٔت  ٙ ةنصٛ َْشتََم ئنٗ ة٠َطت ٌْ ة  .  ، ح ي  

رةضترُ  ِز ةنيِّ لتنََبذ     ٔحَُّٛ ًُ ذةِذ   ًٚ تُٔٚشػرُ ،   َّ ُٚشػُر يٍ غلٍص ٜخٍر يٍ خالِل ةن  عٍ طرِٚق ةنرَّ

ُْبِهِق عُي  ًُ ِ ةن ّٙ نُّط ًُصتِث حتننٛرٔشُض تلةنشَُّ ٍُ كلنك ِٔ ، َعْبِص   ٔ  ةن َص ةنػَّلُص َضْبًذت َشتمَ  ٘  ًٌٚك ًَ  ئذة ن

ّْٛ َُْٛ ّ  ٔ  َنَّ  ٔ ع ًَ   .عهّٛ ةننٛرٔش طى نًَص  

 :      ٔنهٕقتِٚذ يُّ  خلَ ةنُتُش حتسِّختع ح ض ةنُلبٕةر ٔةالدشٛتطتِر ةن رٔرٚذ يُٓت 

ًُّ تِر ةنكخٛردِ  ةنلْتِث ئنٗ سَجُُّجُ   .طتَٛذً عهٗ ةٞقمِّ عػرٍٚ  كظًٛرة حتنًتِء ٔةنصتحٌٕ نًيَّد ٌٚي٘ةلغطُم ، .ةنشَّج

 .سَّلهُِّص يٍ ةنًُيِٚم ح ي ةِضشليةِيّةل  ، طىِيْر َق  ٔ حًُيٍٚم عُي ةنطُّ تِل  ٔ ةن َْبِص ةلَِف ثةٞ ِى ٔةل َّٚذُ غغِ ر

ًٙ ةلُف َ٘ظةنزَّ   ُص حكظَْردٍ نَٟ ٕٚي ًَ ِ ، ٔعيُو ةنلرٔع يٍ ةنًُسِل ئال ْضُبخِ ةنشٙ سُْه ّٙ ذ  ، ةالْنشِسةُو حتنَذْجِر ةنّصِ

 ..نه رٔردِ 

ِ ختوذً دٍٛ كُُز  ضًُ  يٍ ةٞخختِر  ّٙ ذ ٌٌة غيٚيٌة ٔكتحُٕشٌة رْٛجٌة ةِْعشرةَِٙ َطٕةل  َّٚتو ةنذجِر ةنّصِ      دس

حّ ًٕٚيت ح ي ٍٕٚو ، نكٍ  يٙ  كتَز سُٕةِضُِٛٙ اةاًِت ٔسُِٕوُِٛٙ ةنًصتحٍٛ ةِضشًرةَر ْلة ةنٕحتِء ٔةرسنتَع عيِا 

ايُرسْن ًا "حشَْرِاِٚي ةٜٚذ ةنكرًٚذ  ام ا وعُرسْن ِا    " اَّم
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 الـطحة والتغذية

 (( خوادث املرور ))                    05: الوضعية إلدماجية     

     فً التَّأنًِّ السَّالمة ، وفً العجلَة النَّداَمةُ 

ـُ فٌه السائمٌن بضرورة اِحتراِم لوانٌن المروِر ، وتُبٌُِّن لهم مخاِطَر 12 أو 10   اُكت  نصا من   سطرا تُْمنِ

 فِعال: موظفا . اإلْفراِط فً السُّرعِة ، ُمْبِدًٌّا رأٌَن حوَل ظاِهرة حوادِث الُمرور الُمنتِ رةِ بكثَْرةٍ فً ببلِدنا
ٌا  .فعال ماضٌا مبنٌا للمجهول و ُمتَعّدِ

 

 
الـتـحـريـر 

حتْفَهم كلَّ لكثٌروَن  من أْكثِر األسباِ  َحْصًدا لؤلرواحِ بعد الحروِ ، حٌث ٌْلمَى امرورِ تُعَدُّ حوادُث ال    
ٌِْر، ا دْهًسا أو اِْصطداًما أو تَدْهوًرا ٌوٍم بسبِ  حوادِث السَّ  . واِْنمبلباإمَّ

، وتهداُد خطورتُها ٌوًما تلو ااخر مّما ٌُلحُك  اجمًخطًرا ٌحدق بال أصبحت ت كل حوادَث المرورِ    إنَّ 
م كبلٍت   ، باإلضافة إلى ، فكم من أبناء فمُدوا آباءهم ، ومن آباٍء فمدوا أبنائهملمجتمـاالّضرَر واألذى  

 السٌما عن تلن الحوادث التً تؤدي بضحاٌاها إلى إعالات دائمٍة ، فالعدٌُد من األ خاص فسٌّة ،نّصحٌّة و
 المجاهر أ لِ  هذه فً المسُؤولونو.  أعضائُهم أو ُ لَّت أجسامهم وتولَّفت حواسُّهم ، فتعمَّدت حٌاتهمبُتَِرت

ٌة أثناء المٌادةِ   . والكوارث الُمرورٌة هم السائمون ، لذلن علٌهم الِحرُص على احتراِم لوانٌن المروِر، والجّدِ
رٌد لكّلِ طرٌك تسبُّ  بالكثٌٍر من حاالت ي    فالسُّرعةُ الهائدةُ وعدُم االلتهاِم بتْخفٌِضها حسَ  ما هو ممرَّ

 ما ٌعنً لتبًل لؤلبرٌاء أو إصابتهم بعاهاٍت خطٌرة أو ُعمٍد نفسٌة عنٌفٍة ، وعلٌه فمد االنمبلِ  واالصطدامِ 
 "فً التَّأنً السالمة ، وفً العجلِة النَّدامة" :صدَق الَمثُل المائل 

الجهائُرالمراتَِ  األولى عالمًٌّا من حٌُث حوادِث المروِر، وعدِد الوفٌات فٌها ، وهذا ٌدُعونا جمٌعا  تحتَّلُّ    
 .لبْذل الَمساعً والَمْجهودات فً سبٌِل التَّملٌِل والحّدِ منها
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 الـطحة والتغذية

  ((  ِهـعـَمة الـطـحـة ))                   06: الوضعية إلدماجية    

 ..   الصحة أساس االستقرار والسعادة فً الحٌاة
   حرر فٌما ال ٌمل عن ع رة سطور موضوعا تتحدث فٌه عن أهمٌة الصحة ، وما ٌج  المٌام به 

 .حاال و أسماء موصولةللمحافظة على صحتنا ، موظفا 

 
الـتـحـريـر 

ةٌ تاٌج فوا رؤوس األصحاِء ال ٌراه إال المرضى     حَّ  أنعمها هللا التً   فنعمة الصحة من أعظم النِّعم الّصِ
 .على اإلنسان

السلٌم الُمعافى فً جسمه ومهاِجه ٌستطٌـ أن ٌموم بممارسة مختلف األعمال وإنجاه  تى      إنَّ ال خص
 نرٌد ، وبالصحة ما وفعل كل.. المهام ، فالبصحة نتمكَُّن من الدراسة ، والتعلم ، االجتهاد ، والتعاون

 ..نرفـ التحدي لبناء مستمبل مهدهر خاٍل من الِعلَِل واألْسماِم ، أو أٌَِّة م اكل مهما كانت
ماا ٌبمى   عن التَّصرف والعمِل كما ٌجُ  فً حال الدَّاء والمرض ، لذلن لالوا لدٌما عاجزاحتى الِفْكُر والّدِ

 ..العقل السلٌم فً الجسم السلٌم

نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فٌِِهَما َكثٌٌِر ِمَن  «: وهذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌُبٌِّن لنا أهمٌة الصحة فً حدٌثه ال رٌف حٌنما لال 

ةُ َواْلفََرااُ  حَّ   »النَّاِس، الّصِ

   ومادامت الصحة هً أساس السعادة واالستمرار فً الحٌاة ، وأهمٌتها ال تمارن بأهمٌة أخرى علٌنا أالَّ 
نتراخى أبدا فٌما ٌتعلك بالمحافظة علٌها ، و االهتمام بسبلمتنا   من خبلل مراعاة إر ادت الولاٌة واألمان  
والعناٌة بالنظافة فً كل مكان ، والذها  إلى الطبٌ  من أجل التداوي والعبلج كلما دعا األمر ، واالبتعاد 

 ...عن أي  ًء ٌمكن أن ٌضر بنا
 دم ت م س ال م ٌ ن..ٌا أصد اء صحتكم هً حٌاتكم فال تَْستَِهٌنوا بها    
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 الـطحة والتغذية

   (( الربانمج الطحي ))                   07: الوضعية إلدماجية     

 .   لدٌن صدٌك ٌفرط فً األكل و ال ٌحترم البرنامج ال ذائً الٌومً حتى أصٌ  بمرض السمنة 

 سطرا تمدم له مجموعة من النصائح للتخلص من السمنة وكٌف ٌنظم 12 الى 08   اكت  فمرة من 

 .فعال نا صا و أدوات التوكٌد: برنامجه ال ذائً ، موظفا 

 
الـتـحـريـر 

 .     ديقي ُيكنر من األكل وال يحترم البرنامج الغذائي اليومي حتى ُأ يب بالسمنة
 . السمنة من األمراض الكنيرة  الخطيرة ، المنتشرة بين الناس في ع رنا الحالي نَّن    

وحتى تتخمص من السمنة عميك باحترام البرنامج الغذائي اليومي ، وتناول الوجبات الرئيسية فقط وتجنب 
.  ممارسة الرياضة نالث مرات في األسبوع عمى األقل تنسالدىون والسكريات ، والمشروبات الغازية ، وال

 حر ا شديدا أن تكون وجباتك اليومية ـتحرصلوكذلك أكنْر من شرب الماء ، وتناول الخضروات ، و
 ..متوازنة ؛ تحتوي عمى كل العنا ر الغذائية الضرورية كالفيتامينات ، والكالسيوم ، والبروتينات

 .فالعقل السليم في الجسم السليموعميو .. ، ودوامك في طعامك  صحتك في غبائك نّ    
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 عامل العلوم والاكتشافات

 (( حبُّ املطالعة ))                     01: الوضعية إلدماجية     

ت  والُكت    فكنَت تَْ ـتـنُِم كلَّ فرصِة فرااٍ      تتوفَُّر مكتَبَتُكُم المدرسٌَّة على أنوااٍ من الِمصص والمجبلَّ
ـَ وتختار كتابا ٌحِملُن عبر صفحاته إلى عواِلم مختلفة  .لتذهَ   فتطاِل

م12تحدَّث فً نّصٍ ال ٌتجاوُه    سطرا عن مكتبِة َمدرستكم ، وأنواا الكتِ  التً تَْحتوٌها ، وكٌف تُنّظِ

راسة ، ناِصًحا ُهمبلئَن بالُمواظبة على الُمطالعة ُمبٌِّنًا لَُهم أهمٌَّة الُمطالعَة وفوائَِدها  ولتَن بٌن الُمَطالعة والّدِ

  .حرف استثناء ، و حاال: موظفا 

 
الـتـحـريـر 

ُل للبَشرٌَِّة )) :     ٌُمال أّن      ((الِكتا  هو الُمعَلُِّم األوَّ
    تتوفَُّر مدرستُنا على مكتبٍة جمٌلٍة وُمنَظََّمٍة تَْحتَوي على أنوااٍ ُمْختَِلفٍَة من الُكتُِ  والِمَصِص   ككتُِ  

ُن لواِمٌسَ   ااَداِ  واللُّ اِت والنَّْحِو والعُلوِم ، وكذا ُكتٍ  تعلٌمٌٍَّة ، ولَِصٍص لؤلْنبٌاِء والصَّحابَِة ، كما تتضمَّ
عةٍ  ٍت ُمتنّوِ  ...ومَجبلَّ

    ولد كنُت أْ تَنُِم أولاِت الفرااِ بحماٍس  دٌد ال ِسٌََّما أُْمِسٌَاِت الثبلثاء ، وبعض فتَرات ُمْنتََصِف النَّهاِر 
راسة  حتى أذهَ  للمكتبة ، وكم أَْبُدو  ٌَْن ُرفوفِها سعٌدً بعد نهاٌِة دواِم الّدِ ـُ بالتِّجواِل ب  ا وأنا أستَمتِ
 .الُمتَِّسمَِة ألختاَر كتابا أو لصَّة تَْرَحُل بً إلى عوالٍم  تَّى

وحِ والعَْمِل  فبل تتردَُّدوا عن المطالعة ولراءة كّلِ ما تَْهَوى أنفُسكم فهً .    إنَّ المراءةَ والمطالعةَ  ذاء الرُّ
ُر المهارات ، وتُكس  المعرفة والثمافة  ، كما تُوِرُث الل ة والفصاحة ، وتجعلَُن  تهٌُد من الذَّكاء ، وتُطّوِ

 .تسافُر وتتنمَُّل من مكان إلى مكان وِمن همان ٍإلى آخٍر عْبَر صفََحاتِها
 َوَحْوتَْها صفحات الكت  ، فاْحِرْص أْن تجعَل الكتاَ  صدٌمَن إال   ما ِمن ِعلم أو معرفة ، و ال فّنٍ أو لُ ٍَة 

ٌُْر َصدٌٍق فً األنَام ِكتَا ُ  فً ُجّلِ أولاتِن من أجل أن ٌُنٌَر َدْربَن وطرٌمن  .فخ
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 عامل العلوم والاكتشافات

 (( اس تغالل الوكت ))                    02: الوضعية إلدماجية     

 .اإلنسان العالل هو الّذي ٌسعى إلى تنظٌم ولته و است بلله است بلال عمبلنٌّا، ٌعود علٌه بالفائدة و الّسداد   

 . أسطر تتحّدث فٌه عن أهّمٌة الولت و كٌفٌّة است بلله و المحافظة علٌه10الٌتعدى  اكت  نّصا   

 .اسما من األسماء الخمسة و صفة : موّظفا

 
الـتـحـريـر 

 الو ت)) لذلن لال الحكماء .     الولت هو ال ًء الوحٌد الذي إذا مضى وانمضى ال ٌُعوض أو ٌعود أبدا

 ((كالسٌف إن لم تقطعه  طعك

 . ٌسعى دائما إلى تنطٌم ولته واست بلله است بلال حسنا السلٌم ، والعمل المتٌن العهم ذو    فاإلنسان 

 إن الولت نعمة ، وهو أ لى من المال والذه    ألنه سبٌل النجاح أو الف ل   فتفوق اإلنسان وتحمٌمه

  اغتنم)): ألهدافه مرتبط بمدى حسن تنظٌمه لولته ، وهذا ما حثنا رسولنا الكرٌم علٌه فً معنى حدٌثه 

 ((فراغك  بل شغلك

     وحتى تست له وتحافظ علٌه ٌج  أن تموم بكل ما هو مهم ومفٌد فبل تضٌـ ولتن فٌما ال طائل منه

 وتنظم برنامج ٌومن باتهان   فمسط للدراسة ، ولسط للمطالعة ، ولسط للعبادة وتبلوة المرآن ، طبعا

 .وال تنس حك نفسن علٌن وتخصص لسطا للتسلٌة والترفٌه ، لكن ال تجعل الحمول والكسل  أنن الدائم

 .    الولت من ذه  فبل تدعه ٌذه  وأنت تلع 
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 عامل العلوم والاكتشافات

 (( الاس تعداد لالمتحان ))                 03: الوضعية إلدماجية     

    وعدتن عائلتن بأن تمدم لن هدٌة رائعة إن حممت نتائج جٌدة  فً االمتحان
 فعال:  سطرا تذكر فٌها كٌف بدأت االستعداد لبلمتحـان لتنال الهدٌة موظفا 12 الى 08  اكت  فمرة من 

 .صفة و ناسخا

 
الـتـحـريـر 

 إن حققُت نتائج رائعةً اقترب امتحان شيادة نياية التعميم االبتدائي ، فوعدني أىمي أن ُيقدموا لي ىديًة    
 .جيدة في االمتحان

 أواظُب بجد في التدرب ، وانجاز مختمف التمارين والوضعيات  فكنتُ   بدأت االستعداد لالمتحان بحماس ؛
اإلدماجية المتعمقة بالرياضيات خالل الفترات المسائية من كل يوم  ، وبعد  الة العشاء أرقد مباشرة 

ألستيقع في اليوم الموالي باكرا فأ مي الفجر ، نم أقوم بعدىا بمراجعة قواعد المغة العررية وحل التطبيقات 
وكنت كذلك اخ ص جزءا من وقتي في ..كنيرةالمرافقة ليا ، ومحاولة تحرير فقرات وتعابير حول مواضيع 

 ..النيار لمراجعة الفرنسية 
 ..أما في يومْي نياية األسبوع فأداوم عمى حل نماذج المتحانات سابقة

  عزٌم ونقة عمى النجاح بنتيجة جيدة في ىذا االمتحان بإذن هللا إنني   
 (( فمن جدَّن وجد ومن سار على الدرب وصل     ))
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 عامل العلوم والاكتشافات

 (( ٔآمهية العّل ))                       04: الوضعية إلدماجية     

 . إن للعلم والمعرفة مكانة هامة فً حٌاتنا ؛ فهو مفتاح المستقبل وطرٌق النجاح والتقدم  

:  أسطر تحث خبللها  ٌرن بطل  العلم ، وتبٌن ضرورة العلم والتعلم ، موظفا 08   حرر فمرة تهٌد عن 

 . فعال من األفعال الخمسة

 
الـتـحـريـر 

 "اطلبو العلم من المهد إلى اللحد" :       ٌــمـال 
بمعنى أن طل  العلم ٌج  أن ٌكون من الص ر حتى الكبر   إي ٌستمر طوال العمر ، وهذا ٌدل على 

أهمٌة العلم ، ولٌمته العظٌمة فً الحٌاة    حٌث ٌهداد  أن ال خص وٌعلو لدره كثٌرا بممدار ما ٌعرفه ، 
 . العلم سلطان   فجمٌـ األبوا  تفتح بمفتاح واحد هو مفتاح العلم والمعرفةذاوما تعلّمه ، إن 

 الحمٌمة ، وٌفرلون بٌن ما ٌنفـ وٌضر   لذلن ٌا صاحبً  ّد همتن واسعى ٌعرفونفالعلماء هم أكثر من 
 ".اُطل  العلم ولو فً الصٌن" .  التعلم وال تتكاسل أو تترّدد أبدا عن طلبهوطرٌكلتتبـ نور العلم 

فبالعلم ٌهول الجهل وال ر ، وتندثر الم سً والفمر ، وتنتهً اافات والم اكل ، وٌُمضى على األمراض 
واألوبئة ، وتُحلُّ النهاعات والخصومات   فٌنت ر الخٌر والرخاء وٌعم السبلم والهناء ، وتسود المحبة 

 ...واإلخاء
 ".إن العلم نور والجهل ظالم    "
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 عامل العلوم والاكتشافات

 (( فوائد ألهرتهت ))                     05: الوضعية إلدماجية     

   األنترنت عص  العصر الذي صار ٌعتمد علٌه البشر فً تسٌٌر شؤون حٌاتهم الٌومٌة ، لكنها ال تخلو 
   .فً المقابل من سلبٌات كثٌرة

 أسطر تتحدث فٌه عن األنترنت ، وتبره عددا من فوائدها ، وكذا 08   حرر موضوعا الٌمل عن 

 كان أو إحدى أخواتها: مجاالت استعمالها وبعض سلبٌاتها ، مبٌنا رأٌن حول من ٌُسًء استخدامها موظفا 
 .  استثناءو

 
الـتـحـريـر 

 . بواسطة  بكة من اإلتصاالت تسمى األنترنتأنحاء العالم إال مناطك للٌلةترتبط الحواسٌ  فً كل      
عتمد علٌها ت " شبكة اإلنترنت فً الو ت الحاضر بمثابة عص  رئٌسً ومحرك للحٌاةأصبحت" ولد    

 ٌُ اهدون بعضهم البعض  خاص ٌجعل من األ رٌةً صغٌرةً أضحى العالم بفضلها والكثٌر من األعمال 
 .بالصوت والصورة بمجرد ض طة هر

ت لهم وسائل التسلٌة والترفٌه  كما مكن  ، لربت الناس وسهلت حٌاتهم فوائد عظٌمة فمدألنترنتإن ل 
 طرح كما أنه ٌستطٌـ  ،وفرت كمٌات هائلة من المعلومات التً تسمح لل خص التعرف على أي موضوا

من الفٌدٌوهات كثٌر ال وفرتكذلن و،  أي سؤال وإٌجاد إجابته وذلن باستخدام محركات البحث مثل جوجل
فً تطور العلم  و وساهمت فً انت ار األخبار والصور والثمافات بٌن ال عو ، مواضٌـ ال  تى حول

جمٌـ مجاالت وهكذا صارت  بكة األنترنت وسٌلة ضرورٌة فً    والدراساتانت ار الل اتووالمعرفة 

 .والٌمكن االست ناء عنها.. والتصاد وصناعة وفبلحةط  المختلفة من تعلٌم والحٌاة
 والمحتوٌات ن ر الفتنن  السلبٌاتعضور م كل هذه اإلٌجابٌات فبن  بكة األنترنت ال تخلو من وجود  

 ٌست لها فً التجسس على ااخرٌن واختراق خصوصٌتهم هنان من، كما أن   واألخبار الخاطئةالسٌئة
 ، وأٌضا التعرض لم اكل  الولتضٌٌـت تؤدي إلى  اإلدمان و ، إضافة لكونها تسب وسرلة أفكارهم

 .صحٌة ال سٌما الم اكل النفسٌة مثل الوحدة والك بة
 ، لذلن علٌا أال نسرف فً  أكثر متعةً وفائدةا الحٌاة وجعلهسهٌلن األصل فً هذا االختراا العظٌم تإ 

استعماله على حسا  صحتنا وولتنا ، أما الذٌن ٌُسٌؤن استخدامه عن لصد فهم مفسدون فً األرض 
  .وسٌعالبهم هللا على  ر أفعالهم
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  كطص وحاكايت من الرتاث
 ((..  موكف حطل كل))                   01: الوضعية إلدماجية     

 ..   الشكَّ أنك  د مرْرت بموا ٍف وأحداٍث ُمختلفٍة فً طفولَتِك

ثنا فً   سطرا عن حاِدثٍة  أو ُم امرة ُخْضتَها ٌوما ما ، ثم اُذُكر اإلحساَس الذي خلَّفته فً 12 أو 10   حّدِ

 .  فعال معتال و فعال الزما: موظفا . نفسنَ 

 
الـتـحـريـر    
ُق التَّْجُربَةَ ، والَموا َِف التً تَعٌُشها تْبنًِ َشخصٌَّتكَ : ٌُماُل      .إنَّ الُمغاَمَرةَ تُعَّمِ

نَة من أبً وأمً وأختً الص ٌرة   رْت عائِلتً    الُمكوَّ هُ جمٌلٌد وَهواُءه علٌلٌد لرَّ    ذاَت نهاٍر ُم ْرٍق ، جوُّ
 .الذَّهاَ  فً نُْهَهٍة إلى حدٌمِة الحٌواناتِ 

ابَةَ الحدٌمِة فُدِهْ ُت من  اِْنطلَْقنا    نْحَو المدٌنِة وُكـلًِّ َ ْوقٌد وَحماسٌد لُرْؤٌَِة الحٌواناِت الُمختلفة ، َعبَْرنا بوَّ
 .  ِمساَحتِها الكبٌرةِ واألْلفاِص الضَّْخمِة الُمْنتِ َرةِ فً أْرجائِها

ُج  كنا أمام األْلفاِص نتفرَّ َل فولَفنا أمام لفِص أسٍد َمِهٌٍ  حولَهُ أْ بالٌد ِص ارٌد ، ثم واصْلنا تحرُّ    بدأْنا التَّجوُّ
ٌَِّة والُمتوّحِ ِة  ـَ َصفٌُر َجَرِس اإلْنذاِر ، ثمَّ ،على أْصناِف الحٌواناِت البّرِ صْوتٌد على  تالهُ  لكن فجأْةً اِْرتف

نْرُجو من جمٌـِ الحاِضرٌن إْخبلَء الحدٌمِة بُسْرَعٍة   فُهناَن نَِمرٌد َطلٌكٌد ، لكن ال تَْجَهُعوا فهو : المَكبِِّر ٌموُل 
اِس الحدٌمِة ، وفً هذِه األثْناِء تعالَِت َصَرخاُت األطفاِل والنِّساِء وبََدأَ  ٌْطرةِ ُحرَّ ماهاَل ِضْمَن مجاِل َس

حاِم  َل ِرجاُل األْمِن لتْنظٌِم الُحُ وِد وإْخراِجهم بسبلٍم ، وفً َ ْمَرةِ ذاَن الّهِ ْكِض ُمتَدافِعٌن فتدخَّ ـُ بالرَّ الجمٌ
ً  واِْختَفَْت بٌن ُجمواِ النَّاس فأخْذنَا نِصٌُح و نُناِدي باْسِمها لعلها تْسمعُنا فتَأْتً إلٌنا   أَْفلَتَْت أختً ٌَد أّمِ
لكن من  ٌِر َجْدَوى ، ولد تَملَّكنا أثناءها ُرْع ٌد  دٌدٌد خْوفا علٌها إالَّ أنَّ ِرجاَل األْمِن َطْمأَنونا بأنهم 

 .سٌبحثُون عنها ، هذا إن لم تكْن خرجت لْبلنا
ا أبً فكان ٌْستِحثُّ  ً بالدُّمواِ ، أمَّ ٌْنَا أّمِ    خَرْجنا من الحدٌمِة آِملٌَن أْن نَْلماها لكننا لم نجْدها فَاْ َرْوَرلَْت َع

اَس حتى ٌَدُعوهُ ٌْدُخُل الحدٌمةَ ُمجدًَّدا لُمساعدتهم فً البَحثِ  وأنا ُرْحُت أْجِري فً طوِل ال َّاراِ ُمْلتَِفتًا . الحرَّ
 .ٌمٌنًا وٌساًرا ، أرُجو العثوَرعلٌها

اُس الحدٌمِة اإلمساَن بالنَّمِر الهارِ  وإعاَدتِه إلى المَفَِص ، َو َمالَِت ال َّمُش للَم ٌِ      أخًٌرا اِستطاَا ُحرَّ
وكاد النَّهاُر ٌْنمَِضً وما ُعِرَف عن أختً أيُّ خبٍر ، حٌنها طلَ  ِرجال ال ُّرطِة من والدي العودةَ بنا إلى 
ٌْن ، وبٌنما  البٌِت ،  وسٌواِصلون هم إجراءاِت البَحِث ، وَصلنا إلى المنهِل ونحُن فً ُحهٍن وأًسى  ِدٌد
ٌْها من أثِر  ٌْن ِ للسٌَّارة وهً تمسُح ع ًّ ُكنَّا نَُهمُّ بالدُّخوِل و إذا بأختً تُفَاِجئُنا بالنُّهوِل من الصندوِق الخلف

 !!! النَّوم 
   لمد ِعْ ُت خبلَل ذلَن الٌوِم تجُربةً ُمهِعَجة وكابوًسا رِهٌبًا ، أثََّر فً نفسً كثًٌرا ال ٌُْنِسٌنً فَضاعتَه 

ا نهلْت أختً من صندوِق السٌّارة ساِلمةً ، وهً تموُل ببراَءةٍ ، اِْختَبئُْت هنا  سوى تلَن اللَّْحظةُ السَّارةُ لمَّ
 .    ألنَّنً كنُت خائفةً ف لبَنًِ النُّعاُس ونِمُت بعُْمكٍ 
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  كطص وحاكايت من الرتاث

 (( كطة من الرتاث ))                     02: الوضعية إلدماجية     

 ..ٌزخُر تراثنا بشتَّى القصص والحكاٌات ؛ منها الخٌالً ، ومنها ماهو وا عً   
 .نواسخا و أفعاال مضارعة:   حّرر فً ثمانٌة أو ع رة سطور لصة أو حكاٌة من التراث موظفا 

 

 

 الـتـحـريـر

ن ،  عجوه فً همٍن ما  ٌخٌد كاننه أٌحكى        ومـ تمدم ال ٌخ فً  ،حمبل واسعا  ٌملنُ  طاعنٌد فً الّسِ
ن  ر ف ،  ٌر لادٍر على العمل لوحدهصبحأالّسِ  معه ٌتماسمه فً الحمل وٌساعد    رٌنن ٌبحث عنأ لرَّ

 .ال ـلَّة بالتساوي
 رسا الحمل ين أ واتفما  ال ا  ، فمبلعملَ  ال ال ٌخعرض علٌهف "طرطور" ٌدعى  لويَّ البُْنٌةا  ا ًّ    وجد
 لنفأعجبه ذ  الحمل ممتؤل اخضراراى طرطورأ ر وكبِرت أوراله ، نما الجهرحتى ا فعمبل بجدٍّ جهر

 ما  أنا لً نمتسم ال لة اانعجوه  فمال له ٌج  أنلا وظنها الجهُر فتَملَّكه الج ـ ، وأراد أن ٌحتال على
ٌام باا ال ٌخ أوبعد  أمام إصرار طرطوٍر وطمعه ،  ال ٌخ، فوافك ها تحتلن مانت وأفوق األرض 

 .  واألوراق الح ٌشسوى  ٌجنما طرطور فلمأ ،الجهر
معه على  رس اتفك وخداا ال ٌخ مرة أخرى ، وهكذا راد االنتمام فأ  الِعبرة مما حدث ،طرطورلم ٌأخذ  

 لكنالفول   وألن ال ٌخ العجوه طٌِّ ٌد صادق النواٌا طل  من طرطور أن ٌأخذ هذه المرة ما فوق الترا  
  ..!!طرطورا رفض رفضا لاطعا ، ولال لل ٌخ بل آخذ ما تحت الترا 

ا، أ ه بااثم جناه فجاء ال ٌخ و ونِضج نبت الهرامّدةبعد     و  فما وجد فً الترا  إال سً طرطور مَّ
   ..!!الجذور

 ..عا ِبة الجشع  والطمع تكون دائما سٌِّئة َو ِجدُّ  وِخٌَمة   إنَّ  : أخ  ٌ را      
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 ألسفار و الرحالت

     (( كتابة رساةل ٕاىل ضديق ))                01: الوضعية إلدماجية     

فََت على صدٌٍق عْبَر شبَكِة األْنتِْرنت  .  تعرَّ

 أَْسُطٍر لَصدٌِمن تُْمنِعُه بهٌاَرةِ بِبلَدن من خبلِل تَْعرٌِفَن بوَطنَِن ، و َوْصِف     08  اُكتْ  ِرَسالةً التَِملُّ عن 

بِة ، و التَّحدُِّث عن َكَرِم أَْهِله فًا .َمنَاِظره الَخبلَّ  إحدى أخواتها أو ُجملةً منسوخة بإنَّ ُموّظِ

 .فِعال من األفعال الخمسة ، أداة التعلٌل 

 

 الـتـحـريـر 
 2021-06-15: الجزائر فً                                                                             

 " :آدم ":صدٌقً    

 :       أُْرِسُل إلٌَن َسبلِمً مـ تَحٌَّاتً العَِطَرة وبَْعُد 
 حتى جٌَِّدةٌد  فُْرصةٌد  فهً   المَاِدَمةِ  العُْطلَةِ  ِخبللَ  لِهٌاَرتًٌَِطٌُ  لً كثٌرا َدْعَوتُن " آدم"        َصدٌمً 

فنَ  ٌاِحٌَّةِ  َمنَاِطمَها َكثَ ٍ  عن تُ اِهدَ    فالجهائر بببلدي أَُعّرِ ائِعِة ، وَ ْعبها الِمْضٌَافَ  الّسِ  .الرَّ
َعةُ الجهائَر إنَّ         ـُ َ ماال   فٌها األلالٌِم ُمتنَّوِ البحِر، ٌتمٌَُّه  على الُمْ رفةُ  الِمنطمةُ وهو التَّلُّ الذي ٌم

بجباِله الخضراء وُسهوله الواسعِة ، وٌَُضمُّ ُكْبَرى الوالٌات كوهران البَاْهٌَة ، والجهائَر البٌضاء  ، وبُلٌدةَ 
مٌلِة التً سٌأُخذُنا َوالدي لُرؤٌتِها فً سٌارتهالورودِ   ..  وجٌجل الجذَّابة و ٌرها من الُمدن السَّاِحلٌَِّة الجَّ

وهنان منطمةُ الِهَضاِ  ذاِت الِمَمِم العالٌِة والَمراعً الُمْنت َرةِ ، والتً َسنَُ كُّ الطرٌَك عْبرها على َمتِن 
المطاِر نحو الواحاِت السَّاحرةِ فً ُعْمِك الصَّحراِء الدَّافِئَِة حٌُث السَّماُء الهرلاُء وال مس الُم ِرلةُ ، فكم هو 

ماُل الذَّهبٌة ، و النَّظر إلى الُكثْباِن  ٌها الّرِ ل فً تلن المساحاِت ال َّاسعِة التً تُ َّطِ ٌـد ٌا صدٌمً التَّأمُّ رائ
الُمتََمّوجة على  كِل ألواٍس وُخطوٍط ُمْنحنٌٍة وكأنَّها لوحةٌد فنٌَّةٌد بارعةُ الَجَماِل ، ثم ُم اهدة ال روِ  فً 

 ًَ ماِل البعٌدة تاركا ُ عاعا أرُجوانِ المساِء حٌَن تبُدو ال مس ِمثل لُرٍص ُمِضًٍء ٌ وُص  ٌئا ف ٌئا فً الّرِ
حٌاَل النَّخٌل ..هنا َمْهبُّط الوحً للكائنات" : فمد صدق  اعرنا مفدي حٌن لال . األفُكَ اللَّوِن ٌمؤل َسنَاهُ 

مال   "وبٌن الّرِ
فبل ٌكاُد َستُْدَهُش فً كّلِ بُمعٍَة تَهوُرها من الجهائر بَكَرم أهلها ، وِطٌِ  َمْعَ ِرهم وجلٌِل ُجوِدهم ، و     

  فً ُمنَاَ َدةِ اْستَِضافَتِه وإْحساِن ِوفَاَدتِه وتَلبٌَِّة َحاَجاتِه ٌتسابمونالضٌَّف ٌنهُل بمكاٍن حتى تَِجد األهالً 
 .ألنهم أحرارٌد ِكرامٌد ، وهذه ِسَمةٌد راِسخةٌد فً أخبللِهم األِصٌلةِ 

ـُ  : أخٌرا     نَ  فً ودائِعُهأْستوِدُعن هللاَ الذي ال تضٌ ا بتْ ِرٌفنَا انتظاِر رّدِ  . لرٌ ٍ عمَّ
                

 "م  ن  ٌ  ر.."ص  دٌ  ق  ك                                                                           
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 ألسـفـار والرحالت

 ((  ٔآمهية السفر ))                       02: الوضعية إلدماجية    

ة ، وفً المقابل: ٌُمال      بَر والقوَّ أنَّ  األسفاَر :  هنان من ٌمول أّن األسفاَر تُكِسُ  الِعلَم والتَّجربةَ ، والصَّ

   ..مَشقَّةٌ وعناُء ، أكثُر ما ٌُجنَى منها التَّعُ  والعذا ُ 

ر موضوعا من  حبلت ، وكذا ما ٌنتُج عنها من 10- 8  حــّرِ  سطور تتحدث خبلله عن أهمٌة األسفار والرَّ

ًما كبلمن بأدلة مناسبة  .فعال أجوفاو جمعا مؤنثا سالما: موظفا . ، وُمبٌِّنا مولِفن فً األخٌرِ .ِسْلبٌاٍت ، ُمَدّعِ

 

الـتـحـريـر 

ةَ ، وُهناَن من ٌموُل أنَّ األسفاَر  بَر والمُوَّ     ٌُماُل أنَّ األسفاَر تُْكِسُ  اإلنساَن الِعْلَم والتَّجُربَةَ ، و تُوِرثُه الصَّ
 ؟؟.. َمَ مَّةٌد وعناءٌد ، أْكثُر ما ٌُْجنَى منها التَّعُ  والعذا ُ 

ي إلى التّعلُّم واالكت اِف ، و  من ِخبرةِ اإلنساِن وَمعاِرفه ، وكذا ٌهٌدُ     إنَّ أهمٌَّةَ السَّفِر كبٌرةٌد   فهو ٌُؤّدِ
عاِ  ، ولد لٌَل فً أهمٌَّة األسفاِر  ِله وَمْمِدَرته على ُمواَجَهِة الّصِ ةِ تَحمُّ  (( سافر وتَنَقَّل تقوى وتتعلَّم )): لُوَّ

 ((  إن السَّفَر ٌُْنِسً الهموَم ، وٌُعِطً الُحلوَل ، وٌَُمدُّ العقوَل بالثقافَِة والعُلومِ )): ولٌَِل أٌضا 
 والفنُوِن و ٌرها من األمور الُمفٌَدة التً تجعُل اإلنساَن أكثَر اللُّ اتِ فالسَّفُر فُرصةٌد حمٌمٌَّةٌد للتَّ ٌٌِر واْكتِساِ  

 .َوْعًٌا ونُْضًجا
 َعِدٌَدةٌد تَْنُجُم عِن التَّنمُِّل والسَّفِر   كالُمعاناةِ والتَّعِ  ، وَصْرِف الكثٌِر من ِسلبٌاتٌد      لكن فً الُممابِِل هنان 

 . كما ورد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( فالسَّفُر  ِطعةٌ من العذاِ  ))الماِل وااِلْ تِراِ  عن األهِل والدَّار  
ٌـد ومثٌرٌد فً الحٌاةِ لمن       بِرأًٌ أنَّ إٌجابٌاِت السَّفِر َومحاِسنه أكثُر من ِسلبٌاتِه وَمساِوئه   وهو  ًءٌد رائ

َل تَكالٌِفه و تَبِعَاتِه   .(َمَصاِعبِه)اِستطاا تََحمُّ
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 ألسـفـار والرحالت
ُث عن رِحةٍل ))                  03 :الوضعية إلدماجية      ((  التَّحدُّ

 ..   األسفاُر بمثابَِة كتاٍ  َمفتوحٍ 

 سطرا تتحدث فٌه عن رحلة لمت بها ، ثم اُذكر المكان الذي سافرت إلٌه  12-10   اُكت  موضوعا مابٌن 

فعال و  ، مضافا إلٌه:  ذكِر  عوِرن بعد العودةِ موظفا مـوِصْف ما رأٌتَه وتعلَّمته فً رحلتن هذه ، 
 .مضارع مجزوما

 

 

الـتـحـريـر 

ٌس ٌفٌَِّة الفائتِة ، لام أبً باْصِطحابِنا فً جولٍة سٌاحٌٍَّة إلى مدٌنِة آّرِ  .    ِخبلَل العُطلِة الصَّ
ـُ فً للِ   ٌَس مدٌنةٌد َجبلٌَّةٌد ص ٌرةٌد تَم  بوالٌة باتنة   فعندما وصلنا اتَّجهنا أوال لُرؤٌِة األرواِس     إنَّ آّرِ

ٌِن والِحجارة وما تَْحتوٌه بٌن  راِه الِمْعماِرّيِ األصٌِل ، ومناِهِل الّطِ َمداِ ِرها التَّارٌخٌَّة العَتٌمَِة ذاِت الّطِ
ِحٌطانِها الُمهْخرفة من تُراٍث وأصالَة ٍ ، فَبُِهْرُت بأنوااِ النَّسٌجِ واألوانًِ وأٌضا األدوات التَّملٌدٌة الموجودة 

  و ٌرها..." ِزٌَراِوي–َمفاْس ": بها ، كما اِستَمتَعُت كثٌرا بأُكبلتِها ال َّعبٌَِّة اللَّذٌذةِ َكـ 
    ولد أْلمٌَنا بعدها نظَرةً عن كثٍ  على تلن السَّبلسِل الجبلٌَِّة ال َّاِمخِة التً تٌدحٌط بالمدٌنة وهً جبالٌد 

ٌْنَا عند ُسفوِحها وعلى جوانِ  الطُُّرِق المرٌبِة منها  ةٌد ب اباِت الصَّنوبِر والبلُّوِط والعرعاِر   حٌُث رأَ َمْكُسوَّ
ُرعاةً ٌمتاُدون مواِ ٌهم بهدوٍء إلى البَراِري الَخْضراء على وْلـِ أْن اِم النَّاي الجمٌلِة ، ثم ُعدنا إلى ُعْمك 

 تواُجِد بساتٌن ُمْمتدَّةٍ تضمُّ أ جاَر الهٌتون وأ جاَر الِم ِمش والتفاح ، فَـتَـفَـٌَّأْنَا مكانَ المدٌنِة و وَسِطها 
ِن  بِظبلِلها الواِرفَِة ، وَ ِرْبنا من مٌاِه ُعٌونها الُمتَدفِّمَِة ، ثمَّ اِستََمعنا ُهنالن عن بعِض ال ٌوخ وِكبار الّسِ

لته البلدٌة  ٌْنا بْعَدها إلى منهِل ال َّهٌِد البطِل مصطفى بن بولعٌد الذي َحوَّ لرواٌاِت البطولَة والثَّورةِ ، وَمَض
ٍ خالدٍ  ًّ  .إلى ُمتْحٍف تارٌخ

    إنَّ ِرْحلتَنا لمدٌنِة آرٌس كانت رحلةً ممٌَّهةً ِجدا ، ففْضبًل عن تََمتُِّعنا بِسْحر الطبٌعة ، وَكرم األهالً 
فنا كذلن على معلوماٍت كثٌرة كنَّا نَْجهلُها عن تارٌخِ المنطمة وطبٌعتها   مثل كونِها أعرَق بلدٌاِت  تعرَّ
هم تَمسًُّكا بتعالٌم  الوطِن وأْنَظِفها ، وُسكانُها من أكثر النَّاس ِطٌبةً وُمحافظةً على العادات والتَّمالٌد وأَ ّدِ

 ...   اإلسبلِم  وأنَّ آرٌس َمْهُد الثورة والثُّوار ، وَموطن الِمْ مِش والتُّفَّاحِ 
ها أبدا ، وما تهاُل َمحفُورةً فً ذاكرتًِ ، والَحنٌُِن ٌَُ دُّنًِ إلٌها دائما ، وٌظلُّ ِلَساُن لم أْنس        إنَّها ِرحلةٌد 
 :حالً ٌَْلَهُج لائبل 

 .فٌَك ِعْشُت أْجَمَل األحاِسٌس...آرٌُس ٌا رْوَضة األنٌِِس        
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   01..!!                                                                                ال تَ  س  خ  ر      

        02         عٌد الفطر                                                                                    

فق بالحٌوان                                                                                   03      الّرِ

   04     التَّعاون                                                                                           

       05المشاركة فً حملة تطوعٌة                                                                         

 06            ال أم                                                                                        

 07        آدا  الحوار                                                                                   

                    08       زٌارة المرٌ                                                                                  

                          09ال م ع لِّ م                                                                                               

 10       مهنة المستقبل                                                                                 

 11       أهمٌة العمل                                                                                    

 12       ظاهرة العنف                                                                                   

 13وطنً الجزائر                                                                                         

 14     شخصٌة وطنٌة                                                                                   

 15       جمال بالدي                                                                                     

                         16خطر النفاٌات والتلوث                                                                                

 17      أهمٌة الماء                                                                                      

    18      ٌمة الشجرة                                                                                     
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                    19آفة التدخٌن                                                                                           

 20     أضرار الوجبات السرٌعة                                                                       

 21        رٌاضتً المفضلة                                                                            

     22فٌروس كورونا                                                                                      

 23        حوادث المرور                                                                               

 24نعمة الصحة                                                                                          

 25البرنامج الغذائً                                                                                      

 26   ح  المطالعة                                                                                       

 27استغالل الو ت                                                                                        

 28االستعداد لالمتحان                                                                                    

 29أهمٌة العلم                                                                                             

 30عصر األنترنت                                                                                         

 31   مو ٌف حصل لك                                                                                       

                         32           صة من التراث                                                                             

 33كتابة رسالة إلى صدٌق                                                                               

 34أهمٌة السفر                                                                                           

 35         أتحدث عن رحلة                                                                             
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