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  درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية  درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
 اإلنتاج الكـتابّي اإلنتاج الكـتابّي 

كـتابة نّص حجاجّي قائم على الحوار بين طرفين ٔاو ٔاكـثركـتابة نّص حجاجّي قائم على الحوار بين طرفين ٔاو ٔاكـثر

  الّصّف الثالث اِإلْعدادّي الّصّف الثالث اِإلْعدادّي 

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
اإلنتاج الكـتابّي اإلنتاج الكـتابّي  

 
كـتابة نّص حجاجّي قائم على الحوار بين طرفين ٔاو ٔاكـثركـتابة نّص حجاجّي قائم على الحوار بين طرفين ٔاو ٔاكـثر

الّصّف الثالث اِإلْعدادّي الّصّف الثالث اِإلْعدادّي 



.أقرأ�النّص���ي

ي�املفّضلِة�ـ���انتظاِر���ايِة�الّش�ِر�ع���أحّر�من�ا��مِر؛�فقْد�حاَن�وقُت�صدوِر�مجّلتِ 

�ل��روِج  سمْعُت�طرَق�الباِب،�فإذا��،كنُت�أستعدُّ �ل��روِج  سمْعُت�طرَق�الباِب،�فإذا��،كنُت�أستعدُّ

�ِف�والكُتِب�ـ�و�صديِقي��ّساٌم�قْد�أ�ى�لز�ار�ي،�فطلْبُت�منُھ�أْن�ُيراِفقن ي�إ���َمتجِر�ال�ُّ

ھ�استغرَب�مْن�ل�فتِ  .ي�ع���اقتناِء�املجّلِة،�فداَر�بيَ�نا��َذا�ا��واُر ـرّدْد،�لكنَّ

�ش�ُد�عاملُنا�تطّوًرا�ُمَتعاِظًما����َوساِئِل�إيصاِل�املعلوماِت�إ���ا�ُ�م�وِر،�وأنَت��ش�ُد�عاملُنا�تطّوًرا�ُمَتعاِظًما����َوساِئِل�إيصاِل�املعلوماِت�إ���ا�ُ�م�وِر،�وأنَت�

؟"ال�تزاُل�متعّلًقا�بامل�شوراِت�الَورقّيِة،�أْع���الكتَب�والّ��َف�واملجالِت 

َ�عّرُف 
َ
أقرأ�النّص���يأ

���انتظاِر���ايِة�الّش�ِر�ع���أحّر�من�ا��مِر؛�فقْد�حاَن�وقُت�صدوِر�مجّلتِ نُت�ك     

�ل��روِج ���نماو .  كتاٌب�جديٌد : ومع�ا��دّيُة�العدِد  كنُت�أستعدُّ �ل��روِج ���نماو .  كتاٌب�جديٌد : ومع�ا��دّيُة�العدِد  كنُت�أستعدُّ

�و�صديِقي��ّساٌم�قْد�أ�ى�لز�ار�ي،�فطلْبُت�منُھ�أْن�ُيراِفقن

ھ�استغرَب�مْن�ل�فتِ ـيتواملجّالِت،�فلم� ي�ع���اقتناِء�املجّلِة،�فداَر�بيَ�نا��َذا�ا��واُر رّدْد،�لكنَّ

�ش�ُد�عاملُنا�تطّوًرا�ُمَتعاِظًما����َوساِئِل�إيصاِل�املعلوماِت�إ���ا�ُ�م�وِر،�وأنَت�: "قاَل��ّسامٌ  �ش�ُد�عاملُنا�تطّوًرا�ُمَتعاِظًما����َوساِئِل�إيصاِل�املعلوماِت�إ���ا�ُ�م�وِر،�وأنَت�: "قاَل��ّسامٌ 

ال�تزاُل�متعّلًقا�بامل�شوراِت�الَورقّيِة،�أْع���الكتَب�والّ��َف�واملجالِت 



�متا�عَة�إصداراِت�الكتِب�واملجّالِت،�وأحرُص�ع��� حبُّ
ُ
واِة�القراءِة،�وأ

�معظَم�وقِت�فراِ������قراَءِ��ا�و�ستفادِة�م��ا     ".  اقتناِ��ا،�وأستغلُّ

�أّنك� ��ن��نت����أقرُب�وسيلٍة�للتصّفِح�والبحِث�عن�املعلوماِت،�وال�شكَّ لكنَّ

)ي�بع�الّنّص (

�أّنك� ��ن��نت����أقرُب�وسيلٍة�للتصّفِح�والبحِث�عن�املعلوماِت،�وال�شكَّ لكنَّ

."  ح�َن�تر�ُد�أن�تبحَث��سرعٍة�عن�معلومٍة�س�بحُث�ع��ا�ع�َ���ن��نت

عِب�مراقبُة�الّ�شِر��لك��و�ّي�اليوَم،�وقْد�تكوُن� لكْن�يا�صديِقي�من�الصَّ

َلًة�أحياًنا املعلوماُت����املواقِع��لك��ونّيِة�خاطئًة،�بل�وُمَضّلِ

عِب�مراقبُة�الّ�شِر��لك��و�ّي�اليوَم،�وقْد�تكوُن� لكْن�يا�صديِقي�من�الصَّ

َلًة�أحياًنا �الكتاَب�أو�. املعلوماُت����املواقِع��لك��ونّيِة�خاطئًة،�بل�وُمَضّلِ لذا�فأنا�أعتقُد�أنَّ

."

�متا�عَة�إصداراِت�الكتِب�واملجّالِت،�وأحرُص�ع���أنا�مْن�ُ� : "فأجْبُتھ حبُّ
ُ
واِة�القراءِة،�وأ

�معظَم�وقِت�فراِ������قراَءِ��ا�و�ستفادِة�م��ا اقتناِ��ا،�وأستغلُّ

����ثقٍة  �أّنك�ردَّ ��ن��نت����أقرُب�وسيلٍة�للتصّفِح�والبحِث�عن�املعلوماِت،�وال�شكَّ لكنَّ

َ�عّرُف 
َ
أ

����ثقٍة    �أّنك�: " ردَّ ��ن��نت����أقرُب�وسيلٍة�للتصّفِح�والبحِث�عن�املعلوماِت،�وال�شكَّ لكنَّ

ح�َن�تر�ُد�أن�تبحَث��سرعٍة�عن�معلومٍة�س�بحُث�ع��ا�ع�َ���ن��نت

عِب�مراقبُة�الّ�شِر��لك��و�ّي�اليوَم،�وقْد�تكوُن�: " فقلُت�لھ لكْن�يا�صديِقي�من�الصَّ

َلًة�أحياًنا املعلوماُت����املواقِع��لك��ونّيِة�خاطئًة،�بل�وُمَضّلِ

عِب�مراقبُة�الّ�شِر��لك��و�ّي�اليوَم،�وقْد�تكوُن�: " فقلُت�لھ لكْن�يا�صديِقي�من�الصَّ

َلًة�أحياًنا املعلوماُت����املواقِع��لك��ونّيِة�خاطئًة،�بل�وُمَضّلِ

".ا��ر�دَة�يحمالن�معلوماٍت�أك�َ��دّقًة�وِصدقّيةً 



� أْن�تواكَب�ثورَة�املعلوماِت،�  -يا�صديقي� - مَن�الّضرورّيِ

�ـفشّتاَن�ب�َن�امل�شوراِت�الورقّيِة�واملواقِع��لك��ونّيِة����سرعِة��شِر�ا��ب ِر،�ف�ْل�يمكُن�ألّيِ

)ي�بع�الّنّص (

�ـفشّتاَن�ب�َن�امل�شوراِت�الورقّيِة�واملواقِع��لك��ونّيِة����سرعِة��شِر�ا��ب ِر،�ف�ْل�يمكُن�ألّيِ

؟"إ�ساٍن�اليوَم�الع�ُش�من�دوِن�ز�ارِة�املواقِع��لك��ونّيِة�ومواقِع�الّتواصِل��جتما��ِّ 

ْخِذ�ا��يَطِة�وا��ذِر�مَن�املعلوماِت�امل�شورِة�لكث
َ
�رةِ ـ،�لكْن�مَع�أ

�الكتاَب��و�ـإّنن ُر�صديٍق�ـخيي�ُمؤمٌن�أنَّ �الكتاَب��و�ـإّنن ُر�صديٍق�ـخيي�ُمؤمٌن�أنَّ

ْخُر�والعمدُة،�وِ�ْعَم�ا��ل�ُس�والُعّدةُ  "  الكتاُب�ِ�ْعَم�الذُّ

�: "رٍة�ساخرةٍ ـأجاَب��ّساٌم����نب��� مَن�الّضرورّيِ

فشّتاَن�ب�َن�امل�شوراِت�الورقّيِة�واملواقِع��لك��ونّيِة����سرعِة��شِر�ا��ب

َ�عّرُف 
َ
أ

فشّتاَن�ب�َن�امل�شوراِت�الورقّيِة�واملواقِع��لك��ونّيِة����سرعِة��شِر�ا��ب

إ�ساٍن�اليوَم�الع�ُش�من�دوِن�ز�ارِة�املواقِع��لك��ونّيِة�ومواقِع�الّتواصِل��جتما��ِّ 

واكُ��ا�عْم�: "أجبُتھ���دوٍء 
ُ
ْخِذ�ا��يَطِة�وا��ذِر�مَن�املعلوماِت�امل�شورِة�لكثأ

َ
،�لكْن�مَع�أ

إّنن... ما�يوجُد�من�أ�اذيَب�وإشاعاٍت�وُمغالطاٍت  إّنن... ما�يوجُد�من�أ�اذيَب�وإشاعاٍت�وُمغالطاٍت 

ْخُر�والعمدُة،�وِ�ْعَم�ا��ل�ُس�والُعّدةُ : "لإل�ساِن�وكما�قاَل�ا��احظُ  الكتاُب�ِ�ْعَم�الذُّ



؛�ففي�أّياِمنا��ِذِه�سِمْعنا�إشاعاٍت�وأ�اذيَب�كثي ان�شَرْت�ب�َن��رةً ـمَعك�حقٌّ

."الّناِس����دقائَق��س�ِب�املواقِع�وا��ساباِت��لك��ونّيِة�غ�ِ��املوثوقِة 

�ِف�واملَجّالِت� ِلذا�أن�ُ��دائًما�باالعتماِد�ع���املصادِر�املوثوقِة�مَن�ال�ُّ

)ي�بع�الّنّص (

الّناِس����دقائَق��س�ِب�املواقِع�وا��ساباِت��لك��ونّيِة�غ�ِ��املوثوقِة 

�ِف�واملَجّالِت� ِلذا�أن�ُ��دائًما�باالعتماِد�ع���املصادِر�املوثوقِة�مَن�ال�ُّ

والكتِب�الورقّيِة�وكذلك��لك��ونّيِة؛�فأنا�أملُك�ع���ج�ازي�َمالي�َن�الكتِب�والّ��ِف�

�ا
َ
��أتحرَّى�جّيًدا�قبَل�أْن�أقرأ ".�لك��ونّيِة،�ولكّ�ِ

ًرا�إ���املتجِر،�واقتَنْ�ُت�املجّلَة�واستلمُت�الكتاَب�املُصاحَب�َل�ا،�واشَ��ى�

�ا
َ
��أتحرَّى�جّيًدا�قبَل�أْن�أقرأ ".�لك��ونّيِة،�ولكّ�ِ

ًرا�إ���املتجِر،�واقتَنْ�ُت�املجّلَة�واستلمُت�الكتاَب�املُصاحَب�َل�ا،�واشَ��ى�

نا�ِم��ا�صفحاٍت�عديدةً 
ْ
. ثّم�ُعْدنا�إ���الب�ِت�وقرأ

؛�ففي�أّياِمنا��ِذِه�سِمْعنا�إشاعاٍت�وأ�اذيَب�كثي: "قال�صديقي مَعك�حقٌّ

الّناِس����دقائَق��س�ِب�املواقِع�وا��ساباِت��لك��ونّيِة�غ�ِ��املوثوقِة 

�ِف�واملَجّالِت� ِلذا�أن�ُ��دائًما�باالعتماِد�ع���املصادِر�املوثوقِة�مَن�ال�ُّ

َ�عّرُف 
َ
أ

الّناِس����دقائَق��س�ِب�املواقِع�وا��ساباِت��لك��ونّيِة�غ�ِ��املوثوقِة 

�ِف�واملَجّالِت�: "فقلت�لھ ِلذا�أن�ُ��دائًما�باالعتماِد�ع���املصادِر�املوثوقِة�مَن�ال�ُّ

والكتِب�الورقّيِة�وكذلك��لك��ونّيِة؛�فأنا�أملُك�ع���ج�ازي�َمالي�َن�الكتِب�والّ��ِف�

�ا
َ
��أتحرَّى�جّيًدا�قبَل�أْن�أقرأ �لك��ونّيِة،�ولكّ�ِ

ًرا�إ���املتجِر،�واقتَنْ�ُت�املجّلَة�واستلمُت�الكتاَب�املُصاحَب�َل�ا،�واشَ��ى�وصْلنا�أخي

�ا
َ
��أتحرَّى�جّيًدا�قبَل�أْن�أقرأ �لك��ونّيِة،�ولكّ�ِ

ًرا�إ���املتجِر،�واقتَنْ�ُت�املجّلَة�واستلمُت�الكتاَب�املُصاحَب�َل�ا،�واشَ��ى�ـوصْلنا�أخي������

نا�ِم��ا�صفحاٍت�عديدةً . َصديِقي��ّساٌم�مجّلًة�وكتاًبا
ْ
ثّم�ُعْدنا�إ���الب�ِت�وقرأ



جيُب�عن��سئلة
ُ
.  أ

من�املتحاوران����النّص؟•

جيُب�عن��سئلة
ُ
أ َ�عّرُف 

َ
أ

ما�موضوع�ا��وار�بي��ما؟•

�ل��انا�ُمّتِفَقْ�ن��شأن��ذا�املوضوع؟ •

ُ�ّل�َواحد�ِمن طر���ا��وار؟�ُ�ّل�َواحد�ِمن�ما�وج�ة�نظر •



.�ّسامٌ صديقھ�و�خر�) الّراوي (املتحاوران��ما�صديقان�أحد�ما�املتحّدث�

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

.ة�وال�شر��لك��و�ّي موضوع�ا��وار��و�املفاضلة�ب�ن�امل�شورات�الورقيّ 

.ال��ان�ل�ّل�م��ما�وج�ة�نظر�مختلفة�عن��خر

ُل� ة،�والطرف�الكتب�واملجالت�الورقيّ ُيَفّضِ
.  امل�شورات��لك��ونية

من�املتحاوران����النّص؟•
املتحاوران��ما�صديقان�أحد�ما�املتحّدث��

ما�موضوع�ا��وار�بي��ما؟•

َ�عّرُف 
َ
أ

ما�موضوع�ا��وار�بي��ما؟•
� ّموضوع�ا��وار��و�املفاضلة�ب�ن�امل�شورات�الورقي

�ل��انا�ُمّتِفَقْ�ن��شأن��ذا�املوضوع؟ •
ال��ان�ل�ّل�م��ما�وج�ة�نظر�مختلفة�عن��خر

�َل�واحد�من� طر���ا��وار؟�َل�واحد�من�ما�وج�ة�نظر�•
 ُل�الّطرف��ول�و�و�املتحّدث�أو�الّراوي� ُيَفّضِ

امل�شورات��لك��ونيةُيفّضُل�الثا�ي��و��ّسام�



). وج�ة�نظره(ا�����و�دّلة�ال���دعم���ا��ّل�طرف�أطروحتھ�
ُ�َ�ُ��الّطرِف�الّثا�ي

ا�����و�دّلة�ال���دعم���ا��ّل�طرف�أطروحتھ��ْستخرج�من�الّنّص أ•
ُ�َ�ُ��الّطرِف��ّول 

َ�عّرُف 
َ
أ

�ل�اقتنع�أحد�ما�بوج�ة�نظر��خر؟•



). وج�ة�نظره(ا�����و�دّلة�ال���دعم���ا��ّل�طرف�أطروحتھ�
ُ�َ�ُ��الّطرِف�الّثا�ي

���َوساِئِل�إيصاِل��ُمَتعاِظٍم �تطّورٍ من�عالُم�ال ه�ش�ُد ما�

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

ْخُر�والُعقدُة�و�عم�ا��ل�ُس� الكتاُب�ِ�ْعَم�الذُّ

���َوساِئِل�إيصاِل��ُمَتعاِظٍم �تطّورٍ من�عالُم�ال ه�ش�ُد ما�
  .املعلوماِت 

. علومة�ع�َ���ن��نتإ���امل �الوصول سرعةُ 

املواقِع��لك��ونّيِة�ومواقِع�ك��ُة�إقباِل�الّناس�ع���
.الّتواصِل��جتما��ِّ .الّتواصِل��جتما��ِّ 

�عم،�يبدو�أّن��ّساًما�اقتنع�بأ�مّية��ّطالع�ع���امل�شورات�الورقّية؛�إْذ�أّنھ����
.الّ��اية�اقت���كتابا�ومجّلة،�وقرأ�م��ما�مع�صديقھ

ا�����و�دّلة�ال���دعم���ا��ّل�طرف�أطروحتھ��ْستخرج�من�الّنّص أ•
ُ�َ�ُ��الّطرِف��ّول 

معلوماٍت�أك�َ��دّقًة�امل�شوراُت�الورقّيُة�تتضّمُن�
وصدقّيةً 

َ�عّرُف 
َ
أ

معلوماٍت�أك�َ��دّقًة�امل�شوراُت�الورقّيُة�تتضّمُن�
.  وصدقّيةً 

ْخُر�والُعقدُة�و�عم�ا��ل�ُس�" :قول�ا��احظ الكتاُب�ِ�ْعَم�الذُّ
"والعدةُ 

وإشاعات��خاطئًة،��معلوماٍت �لك��ونّيةُ �املواقُع تتضّمن�
.وأ�اذيب

�ل�اقتنع�أحد�ما�بوج�ة�نظر��خر؟•
.وأ�اذيب

عم،�يبدو�أّن��ّساًما�اقتنع�بأ�مّية��ّطالع�ع���امل�شورات�الورقّية؛�إْذ�أّنھ�����
الّ��اية�اقت���كتابا�ومجّلة،�وقرأ�م��ما�مع�صديقھ



.يتضّمن�النّص�ا���ا�ّ��حوارا�ب�ن�طرف�ن�أو�أك��

أست�ِتُج 

.يتضّمن�النّص�ا���ا�ّ��حوارا�ب�ن�طرف�ن�أو�أك��

.يمكن�أن�تكون�مقّدمة�النّص�ا���ا�ّ��ذات�طا�ع�سردّي�تمّ�د�ل��وار

.يأ�ي�ا��وار����مرحلة�َعْرض�املوضوع،�وال�يكون����املقّدمة

.يتضّمن�ا��وار�ُ���ا�وأدّلة��ستدّل���ا��ّل�طرف�ع����ّ�ة�أطروحتھ.يتضّمن�ا��وار�ُ���ا�وأدّلة��ستدّل���ا��ّل�طرف�ع����ّ�ة�أطروحتھ

تكون�ا��اتمة�سردّية����الغالب�وظيف��ا��خبار��عن�مآل�ا�ِ��اج�الذي�

يتضّمن�النّص�ا���ا�ّ��حوارا�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���قد�

أست�ِتُج 

يتضّمن�النّص�ا���ا�ّ��حوارا�ب�ن�طرف�ن�أو�أك���قد�

يمكن�أن�تكون�مقّدمة�النّص�ا���ا�ّ��ذات�طا�ع�سردّي�تمّ�د�ل��وار�

يأ�ي�ا��وار����مرحلة�َعْرض�املوضوع،�وال�يكون����املقّدمة

يتضّمن�ا��وار�ُ���ا�وأدّلة��ستدّل���ا��ّل�طرف�ع����ّ�ة�أطروحتھيتضّمن�ا��وار�ُ���ا�وأدّلة��ستدّل���ا��ّل�طرف�ع����ّ�ة�أطروحتھ

تكون�ا��اتمة�سردّية����الغالب�وظيف��ا��خبار��عن�مآل�ا�ِ��اج�الذي�

.  تضّمنھ�ا��وار



.أقرأ�مقّدمة�النّص�ا���ا�ّ����ي�و�داية�ا��وار�ب�ن�فاطمة�وخولة

�انت�فاطمة�ع���وشك�ا��روج�إ���ملتقى�الشباب�املتطّوع�للقيام�بحملة�تنظيف�
:صاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولة:صاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولة

لقد�اشتاقت�نف����إ���ا��ضرة�وال�واء��؟افقي�نـي�إ���ا��ديقة

عذرا�أنا�مل��مة�مع�فر�ق�املتطّوع�ن�لتنظيف��عذرا�أنا�مل��مة�مع�فر�ق�املتطّوع�ن�لتنظيف��

َ�ل�أنت�املسؤولة�عن�تنظيف��ماكن�العاّمة؟

أقرأ�مقّدمة�النّص�ا���ا�ّ����ي�و�داية�ا��وار�ب�ن�فاطمة�وخولة
:النّص      
�انت�فاطمة�ع���وشك�ا��روج�إ���ملتقى�الشباب�املتطّوع�للقيام�بحملة�تنظيف� :املقّدّمةُ   

صاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولةواحل�ح�ن�تلّقت�اتّ الّس 

تَ 
َ
ُب أ َدرَّ

صاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولةواحل�ح�ن�تلّقت�اتّ الّس 

افقي�نـي�إ���ا��ديقةر الم�عليك�يا�فاطمة،��ل�تالّس -
.قّي النّ 

�فكرة�جميلة�ولكّن . الم�ورحمة�هللاوعليك�الّس -
.ساحل�قر��نا

�فكرة�جميلة�ولكّن . الم�ورحمة�هللاوعليك�الّس -
.ساحل�قر��نا

َ�ل�أنت�املسؤولة�عن�تنظيف��ماكن�العاّمة؟و�ل�أنت�ملزمة�بذلك؟�-



.نظيف�فقطأنا�أختلف�معك�تماما؛�ف�ذه�واجبات�أعوان�التّ 
.نلتقي�قر�با�بإذن�هللا. صدق�هللا�العظيم،�لقد�نّ��ت���إ���أشياء�م�ّمة�غفلت�ع��ا

عب�و�ر�اق؟

أقرأ�خاتمة�النّص�ا���ا�ّ�،�ثّم�أرّتب�بقّية�محادثات�ا��وار�ألحصل�
. ع���نّص���ا�ّ��مت�امل�يتضّمن�حوارا�ب�ن�طرف�ن

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

عب�و�ر�اق؟

ال�يا�صديق��،�فالعمل�التطّو�ّ��ينّمـي������سان�م�ارات�عديدة،�و�جعلھ�مواطنا�إيجابّيا،�و�و�من�
و�عاونوا�ع���البـّر�: أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقد�قال��عا��

.قد�ال�أكون�مسؤولة�ع��ا�مسؤولية�مباشرة،�ولكن��ذا�واجب�وط�ّ��ل�ي�نحافظ�ع���بي�تنا

لم�تتفاجأ�فاطمة�ح�ن�وجدت�خولة�قد�وصلت�قبل�ا�إ���ساحل�البحر�للمشاركة����حملة�

أنا�أختلف�معك�تماما؛�ف�ذه�واجبات�أعوان�التّ -
صدق�هللا�العظيم،�لقد�نّ��ت���إ���أشياء�م�ّمة�غفلت�ع��ا-
عب�و�ر�اق؟وماذا�يفيدك��ذا�العمل�التطو�ّ��غ���التّ -

إ���الّلقاء�يا�خولة

أقرأ�خاتمة�النّص�ا���ا�ّ�،�ثّم�أرّتب�بقّية�محادثات�ا��وار�ألحصل�
ع���نّص���ا�ّ��مت�امل�يتضّمن�حوارا�ب�ن�طرف�ن

تَ 
َ
ُب أ َدرَّ

عب�و�ر�اق؟وماذا�يفيدك��ذا�العمل�التطو�ّ��غ���التّ -
.   إ���الّلقاء�يا�خولة-
.ال�يا�صديق����ذا�عمل�تطّو�ّ��إ�سا�ّي -
ال�يا�صديق��،�فالعمل�التطّو�ّ��ينّمـي������سان�م�ارات�عديدة،�و�جعلھ�مواطنا�إيجابّيا،�و�و�من�-

أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقد�قال��عا��
.»قوى والتّ  .»قوى والتّ 

قد�ال�أكون�مسؤولة�ع��ا�مسؤولية�مباشرة،�ولكن��ذا�واجب�وط�ّ��ل�ي�نحافظ�ع���بي�تنا-
           

لم�تتفاجأ�فاطمة�ح�ن�وجدت�خولة�قد�وصلت�قبل�ا�إ���ساحل�البحر�للمشاركة����حملة�    ا��اتمة 
.التنظيف،�ف����علم�أّ��ا�طيبة�وتحّب�ا�����للغ��



�انــــت�فاطمــــة�ع�ــــ��وشــــك�ا��ــــروج�إ�ــــ��ملتقــــى�الشــــباب�املتطــــّوع�للقيــــام�بحملــــة�تنظيــــف�

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

�انــــت�فاطمــــة�ع�ــــ��وشــــك�ا��ــــروج�إ�ــــ��ملتقــــى�الشــــباب�املتطــــّوع�للقيــــام�بحملــــة�تنظيــــف�

:السواحل�ح�ن�تلّقت�اتصاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولة
السالم�عليـك�يـا�فاطمـة،��ـل�ترافقي�نــي�إ�ـ��ا��ديقـة�لقـد�اشـتاقت�نف�ـ���إ�ـ��ا��ضـرة�

فكـــرة�جميلـــة�ولكـــن�عـــذرا�أنـــا�مل��مـــة�مـــع�فر�ـــق�املتطـــّوع�ن�فكـــرة�جميلـــة�ولكـــن�عـــذرا�أنـــا�مل��مـــة�مـــع�فر�ـــق�املتطـــّوع�ن�

و�ل�أنت�ملزمة�بذلك؟�أأنت�املسؤولة�عن�نظافة��ماكن�العاّمة؟

:النّص     

�انــــت�فاطمــــة�ع�ــــ��وشــــك�ا��ــــروج�إ�ــــ��ملتقــــى�الشــــباب�املتطــــّوع�للقيــــام�بحملــــة�تنظيــــف����

تَ 
َ
ُب أ َدرَّ

�انــــت�فاطمــــة�ع�ــــ��وشــــك�ا��ــــروج�إ�ــــ��ملتقــــى�الشــــباب�املتطــــّوع�للقيــــام�بحملــــة�تنظيــــف����

السواحل�ح�ن�تلّقت�اتصاال��اتفّيا�من�صديق��ا�خولة
السالم�عليـك�يـا�فاطمـة،��ـل�ترافقي�نــي�إ�ـ��ا��ديقـة�لقـد�اشـتاقت�نف�ـ���إ�ـ��ا��ضـرة�-

.وال�واء�النقّي 
فكـــرة�جميلـــة�ولكـــن�عـــذرا�أنـــا�مل��مـــة�مـــع�فر�ـــق�املتطـــّوع�ن�. وعليـــك�الســـالم�ورحمـــة�هللا- فكـــرة�جميلـــة�ولكـــن�عـــذرا�أنـــا�مل��مـــة�مـــع�فر�ـــق�املتطـــّوع�ن�. وعليـــك�الســـالم�ورحمـــة�هللا-

.لتنظيف�ساحل�قر��نا
و�ل�أنت�ملزمة�بذلك؟�أأنت�املسؤولة�عن�نظافة��ماكن�العاّمة؟-



.قد�ال�أكون�مسؤولة�ع��ا�مسؤولية�مباشرة،�ولكن��ذا�واجب�وط�ّ��ل�ي�نحافظ�ع���بي�تنا

.أنا�أختلف�معك�تماما؛�ف�ذه�واجبات�أعوان�التنظيف�فقط

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

�ذا�العمل�التطو�ّ��غ���التعب�و�ر�اق؟

ال�يــا�صــديق��،�فالعمــل�التطــّو�ّ��ينّمـــي��ــ����ســان�م�ــارات�عديــدة،�و�جعلــھ�مشــار�ا��ــ��بنــاء�وطنــھ،�

و�عـاونوا�ع�ـ��البــّر�: و�و�من�أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقـد�قـال��عـا�� و�عـاونوا�ع�ـ��البــّر�: و�و�من�أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقـد�قـال��عـا��

قد�ال�أكون�مسؤولة�ع��ا�مسؤولية�مباشرة،�ولكن��ذا�واجب�وط�ّ��ل�ي�نحافظ�ع���بي�تنا-

أنا�أختلف�معك�تماما؛�ف�ذه�واجبات�أعوان�التنظيف�فقط-

ال�يا�صديق����ذا�عمل�تطّو�ّ��إ�سا�ّي 

تَ 
َ
ُب أ َدرَّ

.ال�يا�صديق����ذا�عمل�تطّو�ّ��إ�سا�ّي -

�ذا�العمل�التطو�ّ��غ���التعب�و�ر�اق؟�يفيدكوماذا�-

ال�يــا�صــديق��،�فالعمــل�التطــّو�ّ��ينّمـــي��ــ����ســان�م�ــارات�عديــدة،�و�جعلــھ�مشــار�ا��ــ��بنــاء�وطنــھ،��-

و�و�من�أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقـد�قـال��عـا��و�و�من�أعمال�البـّر��التـي�حّثنا�هللا�عّز�وجّل�ع���أن�نتعاون�عل��ا�فقـد�قـال��عـا��

.»والتقوى 



نلتقـــي�قر�بـــا�بـــإذن�. صـــدق�هللا�العظـــيم،�لقـــد�نّ��ت�ـــ��إ�ـــ��أشـــياء�م�ّمـــة�كنـــت�غافلـــة�ع��ـــا

ُم�إَجابِ�� َقّيِ
ُ
 أ

نلتقـــي�قر�بـــا�بـــإذن�. صـــدق�هللا�العظـــيم،�لقـــد�نّ��ت�ـــ��إ�ـــ��أشـــياء�م�ّمـــة�كنـــت�غافلـــة�ع��ـــا

لم�تتفاجأ�فاطمة�ح�ن�وجدت�خولة�قد�وصلت�قبل�ا�إ���ساحل�البحر�للمشاركة����

.حملة�التنظيف،�ف����علم�أّ��ا�طيبة�وتحّب�ا�����للغ��

صـــدق�هللا�العظـــيم،�لقـــد�نّ��ت�ـــ��إ�ـــ��أشـــياء�م�ّمـــة�كنـــت�غافلـــة�ع��ـــا-

تَ 
َ
ُب أ َدرَّ

صـــدق�هللا�العظـــيم،�لقـــد�نّ��ت�ـــ��إ�ـــ��أشـــياء�م�ّمـــة�كنـــت�غافلـــة�ع��ـــا-

.هللا

لقاء�يا�خولة���إ���الّ -

لم�تتفاجأ�فاطمة�ح�ن�وجدت�خولة�قد�وصلت�قبل�ا�إ���ساحل�البحر�للمشاركة��������

حملة�التنظيف،�ف����علم�أّ��ا�طيبة�وتحّب�ا�����للغ��



اْنَت���الّدرساْنَت���الّدرس


