






الملك فهد بن عبدالعزيز

محمد ناصر الدين األلباني

محمد بن ناصر العبودي

محمد إقبال

أحمد محمد جمال

إبراهيم عبدالحميد عالم/ د 





فعل أمر                             نادى

ساوى               جارى             قاضى



مفعول

مدروس       معلوم

مبهم



سيرة  

علما  

زال اإلبهام وأصبحت مميزة



:سيرة الشيخ ومعلومات عن حياته 

هـ بمدينة الرياض وكان بصيرا ثم أصابه 1330ولد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة هللا في ذي الحجة سنة 

هـ وحفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم 1350هـ وضعف بصره ثم فقده عام 1346مرض في عينيه عام 

لقضاء عام جّد في طلب العلم على العلماء في الرياض ولما برز في العلوم الشرعية واللغة تم تعيينه في ا

هـ1357

:مشايخه

الشيخ محمد بن عبداللطيف قاضي الرياض: تلقى العلم على أيدي كثير من العلماء ومن أبرزهم

:أعماله ومناصبه

:تولى الشيخ العديد من المناصب منها على سبيل المثال 

.رئاسة هيئة كبار العلماء في المملكة-1

.رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في الهيئة المذكورة-2

:فهي كثيرة جدا نذكر منها: مؤلفاته

.مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة-1

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية-2

:وفاته 

سنة قضاها رحمه هللا 89هـ عن عمر يناهز 27/1/1420توّفي الشيخ رحمه هللا يوم الخميس 



جائزة الملك فيصل العالمية



حمد الجاسر

كان فقيرا  

ضعيف البنية عليل  

علي بن عبدهللا بن سالم جده ألمه وهو الذي كفله بعد وفاة والده

مكة 

الرياضالقاهرةالمكرمة

ذهابه مع 

أبيه لطلب

العلم

العمل 

في 

التدريس

انشاؤه 

صحيفة 

اليمامه

حصوله 

على جائزة

الملك 

فيصل 

العالمية



تحمل مشقة وعناء السفر رغم اعتلل صحته وفقره من أجل طلب العلم

قيمة ايجابية

اكتساب األجر  ،  سعة أفقه العلمي

نقل العلوم والمعارف من البيئات االخرى الى بيئة العلم •

المساهمة في تعليم المجتمع وتثقيفه•



ي عمله مدرسا  فمديرا  ف

ثم انتقاله الى( ينبع)

قاضيا  ( ظبا)

ة تركه للعمل ليسافر الى القاهر

من أجل الدراسة الجامعية في 

كلية اآلداب بجامعة القاهرة

فترة أعماله 

الحكومية

عودته من مصر بعد قيام 

الحرب العالمية الثانية 

للعمل الحكومي والتدريس

في مناطق عديدة

ة توليه مناصب تعليمي

في الظهران ونجد











تثبيت

عني به

تهوين

أهمله

هجرية  في مدينة الرياض1343في سنة  

كان عصر تحوالت كبيرة من حيث التطورات السياسية إبان الحرب 

العالمية األولى والثانية

عرف ببساطته وقربه من البسطاء



ثم عين رئيسا للحرس الوطني ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء

لبلدوليا للعهد ونائب أوال لرئيس مجلس الوزراء ثم بويع ملكا ل

ليدخل السرور الى قلوبهم

حتى يغذي وعيه للنهوض بمسؤولياته تجاه دينه ووطنه

دعمها سياسيا وماديا ومعنويا بالسعي الجاد المتواصل



استقباله للمواطنين ومساعدة بعضهم على الجلوس 

خاصة كبار السن

استماعه لحاجة المحتاجين ومساعدتهم النظر في 

شكاوي المواطنين ومتطلباتهم

ين استقباله لمواطنيه فمجلسه ال يخلو من المواطنين الذ

ن يجلسون بجانبه على الكرسي ويتحدثون معه مباشرة ع

حاجاتهم



التشابه في الفكر والسياسة

التشابه في الحرص على العداله

التشابه في االلتزام بتقوى هللا وتطبيق الشريعه

التشابه في طلب العون على أداء األمانه

أن الملك عبدهللا يطبق الشريعة االسلمية، ويتخذ الخلفاء الراشدين قدوة له



مبادرة خادم 

ين الحرمين الشريف

ي للستثمار الزراع

خارجيا

مشروع المؤسسة 

لرعاية مرضى الكلى 

في عدد من مناطق 

المملكة



بناء زيارته للمسلمين بدولة الصين وتفقدهم ومساعدتهم و

جامعا  على نفقته الخاصة



كرمه وعطفه على الفقراء والمحتاجين

ميله الى البساطة وتواضعه وقربه

من المواطنين

ملصقته ومداعبته لألطفال 

وتواصله مع الصغار والكبار

الشجاعة. 1

قوة االرادة والنبل. 2

الذكاء والفراسة. 3



التواضع وحبه لشعبه وخوفه على أبنائه

5

1

3

2

4





أين ولد عمر المختار؟

ما دوره في نشر االسلم؟

في أي مدينه تم إعدام

عمر المختار؟



ما هو هدف الملك 

؟سلمان بن عبدالعزيز

ما هي تطلعات الملك 

؟سلمان بن عبدالعزيز







أعماله

رئيس مجلس ادارة جمعية األطفال المعاقين

أمين الهيئة العليا للسياحة

شارك في انشاء 

جمعية مستكشفي

الفضاء

اخصائي الحمولة 

على متن المكوك 

ديسكفري

ي عقيد طيار ف

ةالقوات الجوي





انطلقته

نجاحه مع إحدى 

الشركات

قضاء معظم 

الساعات أمام 

جهاز الحاسوب

شغفه 

باكتشاف 

جهاز 

الحاسوب

(ميكروسوفت ) تأسيس شركة 

إنتاج أنظمة وبرامج 

حاسوبية لعامة الناس







الجوائز

االذاعة البريطانية

الشعر

صوت العرب

الخنجر الذهبي

مولده ونشأته

ولد في بلدة 

حرمة في منطقة 

سدير

ة تخرج في كلي

الشريعه 

هجرية1386

مدرسا 

بالمعهد 

العالمي

رئيسا لتحرير مجلة الدعوةمفتشا

مناصبه

رئاسة النادي االدبي بالرياض

أمينا للمجلس االعلى للعلوم

مؤلفاته

في ) دواوينه 

زورقي ، إبحار بل

ماء، أأرحل قبلك أم 

(ترحلين؟ 

كتاب عزف االقلم

كتاب شعراء

نجد 

المعاصرون

س
ري
إد
ن 
 ب
هللا
بد
ع
ب 
دي
أل
وا
ر 
ع
شا
ال



عبدهللا بن 

إدريس
حياته

:مولده ونشأته 

ولد في بلدة حرمة في منطقة 

سدير 

تخرج في كلية الشريعة  عام

هجرية1386

:الجوائز 

االذاعة البريطانية

الشعر

صوت العرب

الخنجر الذهبي

:مناصبه

مدرسا بالمعهد العلمي

مفتشا

رئيسا لتحرير مجلة الدعوة 

أمينا للمجلس األعلى للعلوم

رئاسة النادي األدبي الرياضي

:  مؤلفاته

كتاب شعراء نجد 

المعاصرون

كتاب عزف األقلم

في زورقي ، ) دواوينه 

ك إبحار بل ماء، أأرحل قبل

(أم ترحلين؟ 







الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

في ال لم يقتصر علمه على طلبه أو على مكان الدرس بل انتشر

البلد وبين كثير من العباد

عفا هللا عن غرين 

رصغيرين آذيا الطيو

الشاب الذي : غر 

ال تجربة له
دان للسعدي تفسيران يع

قبسين مضيئين
شعلة: قبس 

به ارتفع السعدي وطال

ين ابن عثيمين كالجبل

األشمين

مرتفع: أشم 



الغادية

الملهم

المعلم

الموكب

ورع

يغدق

يزف

إهابه

توثب

سراه

سناه

نهلن



الورع

اقب هللا بالنسبة لمحبة هللا فإن صاحب الورع شديد الخشية من هللا ، فهو ير

يكون في كل شؤنه ويتقرب اليه فيحبه هللا ، أما الناس فلن صاحب الورع

يس شديد اللطف في معاملة الناس وشديد الحرص على الوفاء بحقوقهم ول

بهحريصا على تكليفهم واجبات ونحوه ونتيجة لما سبق يتعلق الناس

ي العلقة  تتمثل ف

ان عالم العلم 

الشرعي  االحرى 

به االتصاف 

بالورع وهذا مما 

جعل الشيخ 

السعدي علما

المحبة -البشاشة  الرحمة -الكرم 

كانت لجميع الناس كبارا وصغارا

غرس المحبة 



الكرم

ابتسامته التي عرفت به  تهب الكبير وقارة وتحببحتى -في البيت الثالث  

فن التعامل والعلوم والشرعية

د جاءت للتفصيل  بع

ا  االجمال  حيث ان فيه

خ تفصيل لدور الشي

في المجال الذي برع 

فيه العلم 

تركيزها  على بعض ادوار الشيخ في نشر العلم 

العلم الشرعي  يعطي الحياة قيمة وبهجة ونورا مما ال يتوافر لحياة مادية مظلمة

بالنور والغيث

ان ذلك النور  وذلك الغيث مصدر جذب للملهمين وللنابهين الذين تسابقوا في الطلب



رغبتي العلمية وميولي، العلم الشرعي ينبغي أن يكون هاديا للعلوم األخرى

قدراتي على االنتاج والتطوير -الفرص المتاحة في المستقبل 

رغبتي العلمية وميولي•

الفرص المتاحة في المستقبل•

قدراتي على االنتاج والتطوير •

الطموح

يئته علم الشيخ المستمد من كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله وينشر في ب

الجميلة المورقة

الملهمون



النابهون ولك المتطلب هو المعارف الصافية

قناعتهم بأنهم لن يجدوا مثل علمه عند غيره

كل

يصف فيها حنان الشيخ على الصغار: البيت الرابع 

ها يصف القلوب كاألرض التي يغرس في: البيت الخامس 

الزرع فغرس فيها المحبة بين الجميع



فكان الصورة الفنية في البيت الثاني يصفه بالكرم•

يسبق السحاب في كرمه

يمانية أما في البيت السابع يصف السكينه واألجواء اال•

عند الجلوس مع الشيخ

حتى كأنه نهر من العلم: الصورة في البيت الثالث عشر•

النساء حصلن على الخيرات من علمه



الكلمات السابقة كلها أسماء 

وجاءت األلف اللينه على شكل

ياء غير منقوطة في كلمتي 

بشرى وذكرى ألنها وقعت 

رابعة

ل وترسم األلف اللينه على شك

ألف قائمة إذا جاءت في نهاية 

ثل االسم بشرط أن يسبقها ياء م

سجايا  ،  عطايا

استقصى                حيا                     أعطى



علينا معرفة عدد أحرف الفعل إذا كان ثلثي أو

ت أكثر وتحديد طريقة رسم األلف اللينه إذا وقع

رابعة وأكثر في األفعال على شكل ياء غير 

منقوطة

كذلك ترسم على شكل ألف قائمة إذا جاءت في 

ها ياءنهاية األفعال غير الثلثية بشرط أن تسبق



نمى          تلقى          التقى         أحيا         تزيا

نمى 

تلقى

التقا

أحيا

تزيا

أربعة أحرفبألف لينه

على صورة ياء الميم

غير منقوطة



اللينة رابعه

انقضىياء غير منقوطة

ألفا قائمةياء

تأتي األلف اللينه في أفعال غير ثلثية

تأتي األلف اللينه في األفعال غير

و الثلثية على صورتين ألف قائمة أ

ألف على صورة الياء غير المنقوطة

إذا كالنت األلف اللينه رابعه فصاعدا  

، انقضى: تكتب ياء غير منقوطة مثل 

استوى

ائمة وإذا كان ما قبلها ياء فتكتب ألفا  ق

تزيا ، استحيا ، أعيا ، أحيا: مثل 



ى تأتي االلف اللينه في نهاية األفعال غير ثلثية وترسم عل

صورتين

على صورة ياء غير منقوطة إذا جاءت رابعة فصاعدا وعلى 

صورة ألف قائمة إذا سبقتها ياء

األلف اللينه تأتي في أخر األفعال غير الثلثية

تكتب على صورة الياء 

غير المنقوطة
تكتب ألفا قائمة

إذا كانت األلف اللينه رابعة 

فصاعدا ولم يسبقها ياء تكتب

ل على صورة ياء غير منقوطة مث

أعطى: 

ب إذا كان قبلها ياء تكت

أحيا: ألفا قائمة مثل 





مك







خاتم

مخصص

صاحب

مسافر

منتقل

حاصلة

على وزن فاعل
مع ( يخصص)على صورة مضارعه 

إبدال حرف المضارعه ميما  مضمومة

وكسر ما قبل االخر
على وزن فاعل

على صورة مضارعه  مع إبدال حرف 

المضارعه ميما  مضمومة وكسر ما 

قبل االخر
على وزن فاعل



اسم

وضع

ثلثة أحرف

مفعول

اسم

اسم مفعولمفعول

للمجهول

ُهَذب



أربعة أحرف

يهذب

ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره

أُلِفألفَ 

على صورة مضارعه  مع 

إبدال حرف المضارعه 

ميما  مضمومة وكسر ما 

قبل االخر

على صورة مضارعه  مع 

إبدال حرف المضارعه 

ميما  مضمومة وكسر ما 

قبل االخر

اسم مفعولاسم فاعل



الثلثي

مفعول
ابدالمضارعه

المضارعة

مضمومة
االخرفتح

معلممكتوب

مخطوطة               ُخطط

مطبوعات                ُطبع

مجموعه                 ُجمع



مقدمة                   مستشار

قُدَم                     اسُتشير

محمود             مستفهم                 محترم

مشروب             ُمكرم                    مرغوب



فعل الخير

الجزاء الحسن

َمن  

أسلوب الشرط

يسع  الى الخير ينل  االجر

مهما تعن  يعن ك هللا



يتوجه العالم تتبعه سيرته

دين هللا تسعدوا باالخرة

الضيف تنال األجر

بعملك أصبحت ناجحا إذا

جملتين

الثاني

فعل الشرط   جواب الشرط

من    ما          أين     متى    إذا

لو



أينما يحل يلقب بالعالم المجنون

لو غير هذه الصورة لجعل من ذكراه أسطوره



من التواضعكيف أقبل العالم

التواضع
التواضع

حال منصوبة وعلمة نصبها الفتحة الظاهرة على أخرها



اسم

نكرة

النصب

عاما

تمييزا

مميزا



اسم

نكرة

النصب

مقاما  

(النسبة)الجملة 

جملة

نعم

فاعل

فاعل



اسم نكرة منصوب جامد يبين المراد من مبهم

قبله يحتمل معاني عديدة

ق أالمبهم من اسم لم تذكر أنواعه أو جملة يسب

التمييز المراد منه

حبا  

عاما  

تمييز منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره

تمييز منصوب وعلمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره



اسم نكرة منصوب يبين المراد من 

معجم قبله يحتوي معاحم عديدة

مفرد

منحت ثلثين

رياال

العلماء أكثر 

نتفقها في الدي

المميز

هو المبهم من اسم لم تذكر أنواعه أو جملة يسبق التمييز المراد منه

أنواعه

مميز ملفوظمميز ملحوظ



الملك األطيب قلبا

الشيخ األكثر علما العلمة األوسع اطلعا  

الملك األكثر انسانيةالشاعر االكثر أدبا





انسانية الملك عبدهللا بن عبالعزيز

نشأته ، حبه للبساطة ، حرصه على التقاء العلماء

تلمسه لحاجات الفقراء ، ميله الفطري لعمل الخير

زيارته للحياء القديمة وتفقد أحوال المواطنين



مولد الملك عبدهللا ونشأته والعصر الذي عاش فيه•

الصفات التي عرف بها الملك عبدهللا بن عبالعزيز•

الحنكة السياسية التي تميز بها الملك عبدهللا بن عبدالعزيز•

مناصبه

مي تعزيز دور المملكة االقلي

والعالمي

الصندوق الخيري الوطني

التصدي للرهاب بالواجهه

النص

مدينة الملك عبدهللا 

االقتصادية

يةمدينة المعرفة االقتصاد

مركز الملك عبدهللا المالي

بالرياض

الصحف

الصحف

العنكبوتيهالشبكة 



عرف عنه منذ 

صغره ميله الى

ه البساطة وقرب

الى البسطاء

نقل الملك عبدهللا

من مدرسة والده 

ومعلمه االول الملك 

ه عبدالعزيز وتجارب

في مجال الحكم 

والسياسة

ميله الفطري 

لعمل الخير 

ومساعدة 

الناس وتفقد

المحتاجين 

واالطلع على 

حاجاتهم

أصبح للملكة 

دور في الشأن 

العالمي ودور 

كبير في 

صناعة القرار 

العالمي

ي إنشاء المدن الصناعية الكبر

في مختلف مناطق المملكة

إنشاء الجامعات والكليات 

جامعه20حيث وصلت الى  

توسعة جسر الجمرات واألنفاق 

والطرق لراحة الحجيج

اقتراحه حفظه هللا إقامة مركز 

دولي لمكافحة االرهاب 

دولة50وبمشاركة أكثر من 



عبدهللا بن عبدالعزيز

البساطة ، 

التواضع ، حبه 

للخير ، مساعدة 

الناس، حبه 

يلللفروسية والخ

تطوير الحرس 

الوطني ، تطوير 

النهضة التعليمية ،

التصدي لظاهرة 

االرهاب

دور المملكة العالمي في اتخاذ القرارات •

المهمه

زيز انشاء المدن االقتصادية والصناعية وتع•

االقتصاد في المنطقة

الملك االنسان عبدهللا بن عبدالعزيز

رمز الجود والكرم الملك عبدهللا بن عبدالعزيز



angel
Typewriter
اسمه ونسبه 
هوا الشيخ  العلامة ابو عبداللـه عبد الرحمن بن ناصر  بن حمد ال سعدي من بني تميم
مولده ولد في عنيزه في القصيم في الثاني  عشر  من محرم سنة الف  وثلاثمائة وسبع من الهجرة 
النبوية على صاحبها افضل الصلاة والتسليم 

نشأته 
نشأ الشيخ يتيما فقد توفيت امه وله اربع سنين وتوفى والده وله سبع سنين 
ولكنه نشأ نشأة صالحة وقد اثار الاعجاب  فقد اشتهر  منذ حداثته لفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب  العلم
وتحصيله  فحفظ  القران عن  ظهر قلب  وعمره احد عشر  سنة ثم اشتغل بالعلم  على يد علماء بلده 
ولما بلغ من العمر  ثلاثا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم


نبذة من اخلاقه 
كان على جانب  كبير  من الاخلاق الفاضلة متواضعا للصغير  والكبير  والغني  والفقير  
وكان على جانب  كبير من الادب  والعفه والنزاهة  والحزم في  كل اعماله  وكان احسن  الناس  تعليما  وابلغهم تفهيما


مكانته العلمية  
كان رحمه اللـه ذا معرفة  فائقة في الفقة واصوله  وكان اول  امره متمسكا  بالمذهب  الحنبلي  تبعا  لمشايخه  وحفظ بعض  المتون من ذلم
وكان اعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الاسلام  ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  وله  مكانه مرموقه  
في  علم التفسير  اذ قرأ عدة تفاسير  وبرع فيه والف  تفسيرا جليلا في  ثمان مجلدات فسره بالبديهية 
من غير  ان يكون  عنده وقت لتصنيف كتاب تفسيره ولاغيره

مصنافته 
كان رحمه اللـه تعالى ذا عناية بالغى  بالتأليف  شارك في كثير  من فنون العلم فالف في التوحيد والتفسير  والفقه  والحديث والاصول  والاداب  وغيرها  واغلب  مؤلفاته مطبوعة الا اليسير منها 



هجرية1313في دمياط 

اسمها، نشأتها في كنف والدها وتأثرها به ، وتعليمها
كتابة القصص ، : أهم أعمالها 

والمقااللت والصحف 

سهااالسم المستعار التي اختارته لنف

معلومات عملية





بن ولد الشاعر عبدهللا بن عبدالعزيز

ر ادريس في بلدة حرمة بمنطقة سدي

هجرية ثم سافر الى 1347عام 

ها الرياض وتلقى دراسته االولية في

فتلقى العلم على يد علمائها في 

المسجد الجامع ، تولى ابن ادريس 

رئاسة النادي االدبي بالرياض لمدة

اثنين وعشرين عاما ويعتبر ابن 

ادريس من العلماء اللذين أسهموا 

بية بقسط وافر في مسيرة الحياة االد

ن بالمملكة ، حصل الشاعر واالديب ب

ادريس على عدة جوائز منها جائزة 

الشعر التي أعلنتها هيأة االذاعة 

د يا ولي) البريطانية على قصيدته 

وحصل أيضا على جائزة ( العلم

الخنجر الذهبي من األمير خالد 

الفيصل لشعراء المملكة والخليج

شعراء نجد )العربي ، الف كتابه 

هة وكان هذا الكتاب وسيل( المعاصرين

دباء جيدة أتاحت له أن يلتقي بكبار األ

في عصره أمثال طه حسين والزيات

من مصر والزركلي من بلد المغرب



(خالد الخير ) الملك خالد بن عبدالعزيز 

هجرية الموافق 1331في شهر ربيع االول من  

م  في مدينة الرياض1913

ى أيدي تلقى تعليمه في مدرسة القصر ثم واصل تعليمه عل

كبار العلماء وركز اهتمامه على دراسة التاريخ

شارك والده وهو في سن السادسة عشر في تثبيت

دعائم الحكم وقد عدد من المعارك الحربية مثل والده

1395نودي ملكا للمملكة العربية السعودية في عام 

ت هجرية  وشهدت المملكة في عهده خيرات كثيرة وتضاعف

امكانتها في البناء والتنمية

حظى باحترام وحب شعبه له 

توفي رحمه هللا في مدينة الطائف

هجرية عن عمر يناهز 1420عام  

7الحادية والسبعين وكانت مدة حكمه

سنوات 



الملك فهد بن عبدالعزيز

والدته ونشأته•

ذكئه وشغفه الشديد بالعلم•

ولعه بالفروسية وركوب الخيل•

مناصبه في الدولة•

الدهاء والحنكه السياسية•

وفاته•



ه والدته وحيات

وتعليمه

رائدا : إنجازاته 

في للتطوير التربوي

المملكة 

الشخصية الجذابة

تسامحه 

رجل المواقف الصعبه

كتاب المملكة 

ةوالنهضة الشامل
عظماء وشخصيات 

الصحف السعودية

الشبكة العنكبوتيه

كتاب الملك فهد 

ومسيرة االنجازات

الملك فهد بن عبدالعزيز

المهمات الرسمية خدمة الحرمين الشريفينوالدته ونشأته

وزيرا للداخليهوزيرا للمعارف
وليا للعهد

وفاته

ملكا للملكة العربية السعودية









ال

الفكرة ، المقدمة ، العرض، المراجع

كتابة الموضوع عباره عن مقدمة وعرض وخاتمة 

التدرب على القاء الموضوع



نعم

جيد جدا

التركيز على المعلومات الجديدة والنافعه

عزام كفيه

شيهان الوذيناني

محمد سلطان بخاري



زيدان غرادو

عائض المالكي

أحمد العصيمي










