
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/ae/9arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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تعلمت من 
اوقات الفراغ

عباس 
محمود 
العقاد

المنهاج االماراتي  -منتديات صقر الجنوب التعليمية 
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خفق

غربل

لوذ

مخر

طلب الرجل حاجة فلم ٌظفر بها 

نخله ونقاه من الشوائب  

االستتار والتحصن بالشًء

ٌشق ماء البحر
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فرز

قفر

بور

بذخ
أصل

(ما اطمأن من األرض –الحوائط )إفرٌز
الخالء من األرض ال ماء وال كأل  

الفاسد ال خٌر فٌه–األرض التً لم تزرع 

الفخر والكبر والتطاول  بالكالم  

الوقت بٌن العصر والمغرب   
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الوقت الذي نستغنى عنه ونبدده ونرمً به مع الهباء وهو الوقت الذي 
. نملكه ونملك أنفسنا فٌه بعد أن قضٌنا وقت العمل مسخرٌن 

أؤٌد ؛ ألن وقت الفراغ ٌقٌس مدى قدرتنا على استغالله بما ٌنفع وٌفٌد ، 
. فمن ملك وقته ملك كل خٌاراته وعاش حرا سٌدا    

.هذا الرأي صحٌح ؛ ألنه وقت ال فائدة فٌه 
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 .الرائحٌن والرائحات ... فً كل وقت وكل موسم ، وكل مكان ألوف من الشباب األقوٌاء والرجال الناضجٌن
ٌرى الشاعر أن الشباب والفراغ سبب فساد المرء

ٌرى العقاد أن الفراغ مفسدة إن لم نستطع أن نمأله بشًء مفٌد 

نعم مقنع ؛ ألن من قضى وقته فً اللهو والترف ٌصبح ضعٌفا ال ٌنجز عظائم األمور           

نعم محق ؛ ألن اإلنسان منا ال ٌجد فً نفسه ما ٌشغله ساعة فراغ،حتى ٌلوذ بالطرقات والقهوات 

قضاء الفراغ فً الخٌر والشر أهون من ضٌاع الفراغ كله                             

إن الفراغ الذي نحفظه بالتجارب واألفكار والتفكر فٌها وغربلتها هو الذي ٌحفظ حٌاتنا ألننا نستخلص منه 
خالصة التجارب واألفكار 

ما نملكه ونحتوٌه من معارف وخبرات

.عبارة صحٌحة ألنهم ٌملؤون الفراغ بشًء ال فائدة منه 
(هذا لٌس بوقت على اإلطالق ) –()لٌس هذا وقتا فارغا ألنهم مشغولون فٌه )  المنهاج االماراتي  -منتديات صقر الجنوب التعليمية 



.شبه المعارف بالمحصول الغالً النفٌس 
(إن معارف التجربة واالطالع زرع فً حقله ٌنتظر الحصاد ) 

.وقراءة القرآن ...... واالستغفار والتسبٌح......والرٌاضة ....نعم ؛ القراءة  
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