








الوثاب            كذاب                        أفعال

نماملعابحمالخباز

واثب على وزن فاعل ودلت على حدوث طاريء للفعل ال متكرر

وثاب على وزن فعال ودلت على كثرة حدوث الفعل

أيها                   هالك                        وشعبه



الخشية من هللا رب االنام وخالق االسباب

إنا سعوديون ال نخشى اال رب االنام وخالق االسباب

االماكن الخصبة المليئة بالمياه

انفع

من االرض القاحله

الحي الجميل

أنظف
من الحي الذي 

اتتتكدس فيه النفاي





أهمية األمن واألمور المترتبة على تحقيق األمن

مقومات االمن، / ب
اهمية االمن ، 

اهداف االمن

االمن مطلب عظيم وغاية /  ج
جليلة ومن اهمها المحافظة 
على الكليات الخمس وهي 

ل الدين والنفس والعقل والنس)
ه فلنحيين)قال تعالى ( والمال 

من )وقال رسول هللا ( حياة طيبة
اصبح منكم آمنا في سربه 

معافى في جسده عنده قوت 
يومه فكأنما حيزت له الدنيا 

مم وهذا تسعى كل اال( بحذافيرها
كل والشعوب الى تحقيقه وتبذل
ول الدول الغالي والنفيس للوص

ة اليه والتمتع به النه هو المظل
التي يمكن من خاللها تحقيق

التطور واالزدهار والوصول الى
النمو واالرتقاء في جميع 

عماالحاالت

أمنهمحبذا

وطنإلى

فكر





قيمة الود والمحبة والتراحم والعطف والتعاون

عة تنظيف الساحات والفصول ، كسوة الشتاء ، زرا
االشجار ، المحافظة على البيئة



ة ، سقيا الماء ، افطار صائم ، مساعدة العائلة ، مسابقات ديني
تعويد الصغار على صوم رمضان وحفظ القرآن

جون تقديم النفع والعون الى شخص أو مجموعة أشخاص يحتا
اليه دون مقابل مادي او معنوي

أساعد المرضى وأقدم العون للفقراء ومن هم يحتاجون
الى المساعدة

التعاون ، التكافل، المحبة ، التراحم والوالء للوطن



يمهم يشغلون أوقاتهم يكسبهم الثقة بأنفسهم ، يرفع من ق
الروحية ليرتقوا بتفكيرهم ، يمنحهم السعادة

سقاية الماء للفتاتين

ر

ح



الثواب واالجر ، تعويض النقص الروحي والنفسي والمهاري

يؤدي الى تطور وحضارة المجتمع والنهوض بالمجتمع وازدهاره

م مهارات يرفع قيمة التعاون والعطاء ، يزيد الثقة بالنفس، يقدم له
وعادات اجتماعية دائمة ممكن ان تتحول الى هواية









المليئة                           زخر
الصافي 

نصعوالخالص

صالته                          وشج



وطني ما أغلى ثراه

تتوثق بالدي بأحكام الشريعة االسالمية

تنصهر الخالفات بين األشقاء دائما

مكين

استقرار

مطمئن



فيذ ان تحقيق االمن ال يكون اال بتطبيق الشريعة االسالمية بتن
أوامرها واالبتعاد عن نواهيها

الحقيقة قيادة خادم الحرمين الشريفين واخوانه ورجاله على مختلف مراكزهم لخدمة
تزازالحرمين الشريفين وحجاج بيت هللا الحرام وتوفير االمن والسالمة لهم بفخر واع

يكون في عرفات ومزدلفة ومنى

االنجازات تتمثل في توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وانشاء المستشفيات 
ا من والخدمات تتمثل في الخدمات االمنية والمرورية وخدمات الدفاع المدني التي تم توزيع القوات له

والمراكز رجال االمن والمتدربين بأعداد مناسبة كافية لتغطية االحتياجات الالزمة   خدمات المستشفيات
الصحية واسعافات الهالل االحمر السريعه خدمات توفي الغذاء وتوفر الماء لكل استعماالته

نه قائد االمة وخادم الحرمين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز واخوا
رجال الدفاع المدني واالطباء ورجال االمن: المسؤولين مثل 

يشيد الحجاج عند عودتهم باالمن والرخاء الذي 
وجدوه في المملكة العربية السعودية



عدم توفر الماء والغذاء •
محدودية المرافقة الصحية•
تكثرة التائهين وقلة الخدما•

ضعف الخدمات المقدمة •
للحجيج 

االزدحام بالطرقات •
استخدام الخيام العادية•

عدم الرمي بسهولة•
قلة التواجد االمني•
عدم توفر عمال النظافة •

بشكل دوري

عدم توفر االثارة •
بشكل كافي

ضيق الطرق وندرة •
االرشاد

ن توزيع مكاتب ارشادات التائهي•
على سطح مشعر عرفات 

توفير عشرات الماليين من •
الوجبات الغذائية

فاتتجهيز المستشفيات في عر•

توفر المياه والمواد الغذائية•
قانتشار المخيمات المقاومة للحري•
انتشار رجال االمن لتقديم •

المساعدات

تطوير جسر الجمرات•
ة توافر المياه والمواد الغذائي•
انشاء المجازر لالستفادة من•

لحوم االضاحي والهدي

توفير جميع الخدمات •
التموينية ومياه الشرب

توسيع الطرق الى •
مزدلفة

افة توفير االنارة فيها اض•
ي الى الخدمات التي تقدم ف

عرفات



متابعة خط الحج 
واالطمئنان على حجاج 

بيت هللا وتوفير جميع
االمكانيات لراحة الحجيج

رجل االمن يقدم 
ل كل معونه لتسهي
سير حجاج بيت 
ل هللا ويرشد الضا
ويعين الضعيف

ويسهر على راحة 
الحجيج

متابعة صحة 
وسالمة حجاج بيت

هللا الحرام وتقديم
الخدمات الطبية 

ح وتزويدهم بالنصائ
واالرشادات الطبية

:االسباب التي تؤدي الى حدوث الحرائق
االستعمال الخاطيء للمواقد وغيرها•
(حاالت االلتماس)التوصيل الخاطيء في اسالك الكهرباء في االنارة •
:الحلول•
الحرص عند اشعال المواقد•
التاكد من التوصيل الكهربائي•
استخدام الخيام المضادة للحريق•



الملك عبدالعزيز
رحمه هللا

حجاج بيت هللا
الحرام

مكة المكرمهالمزدلفة

حراس بيت هللا الحرام ، جنود االمن ، رجال االمن ، اسود االمن

هللاارتباط االمن بتطبيق شريعة•
استمرار وجود االمن بعد وفاة •

الملك عبدالعزيز
شعور المواطن والوافد والحاج •

باالمان
انتشار االنجازات العظيمة •

ر وتوفير متابعة الملك للتطوي
االمني في المملكة

يعود الحجاج بأجمل الذكريات•
التجمع االمن المطمئن للحجاج على•

صعيد عرفات ومزدلفة ومنى
تجدد الكالم على االعمال •

واالنجازات كل عام



ايام الحج
الحج في عهد خادم الحرمين الشريفين

تطور المشاعر المقدسة

الحج في عهد خادم الحرمين الشريفين





أعداء الوطن

الجهلاليأسالنفاقالخيانة

الخونة ألد االعداء•
انكار الوطن•
تعريض مصالح •

االمة للدمار
الخونة اشد •

االعداء ضررا

المنافق خائن•
تفنن الخائن في•

اساليب الخيانه
اظهار الخائن •

االخالص
تدبير الخائن •

للمكايد والدسائس

اليأس سبب •
الكسل

اعتقاد اليائس •
بظلمة االيام

اليائس خائف من•
مستقبل الوطن

تثبيط اليائس•
لعزيمة اآلملين

الجاهل عدو نفسه 
وأمته

محاربة الجهل 
واجب كل أمة
الجهل وسيلة 

االعداء لمحاربة 
االمة واالعتداء 

عليها



أيضاأيض

ج             جمع                   اه             انتهى

د              بلد                    ض            ضعيف





:  الكليات الخمس هي
الدين والنفس والمال 

والعقل والعرض

لتحقيق االمن 
والطمأنينه البد من 

المحافظة على الكليات
الخامسة

االهتمام بتقوية الجيش
حماية أمن الوطن

تزويد الجيش باحدث 
االسلحة والتوسع في 

تنظيم الجيش من مظاهر 
االهتمام بالجيش

تقدم الجيش وتطوره 
حقيقة أمنيه



التخفيف من حدة االختالف
بالحكمة والكلمة الطيبة 

والموعظة الحسنه

الدفاع عن أمن الوطن ال 
يعني حمل السالح 

ل  والمواجهه العسكرية فقط ب
يتجاوز ذلك ليشمل معه كل

اسهام يخدم الوطن

تحظي دعامته التنظيمية 
ى باعظم قدر من العناية حت
ه يتمكن من أداء مسؤوليات

في سهولة ويسر



التطرف واالرهاب مخالف •
لقيم االسالم السمحة

التطرف واالرهاب دمار •
المجتمع االسالمي المتماسك

التطرف واالرهاب سبب في •
هالك االمم



التصدي ألفكار االرهاب
الفكري والمحافظة على

وحدة المجتمع

ب كل فرد في المجتمع يج
عليه المحافظة على 

وحدة المجتمع

نحن مستهدفون الننا 
وطن آمن ونملك الكثير 

من الخيرات



الوقوف في وجه 
ل االفكار الهدامة بالدلي

والعقل والحوار العلمي

عدم نشر االشاعات التي
عنا تسهم في تفكيك مجتم

وتحارب وحدتنا وهدفها 
ا االول واالخير هو اضعافن

وتدميرنا

االمن واجب وطني 
ر على الصغير والكبي

وذلك بعدم نشر 
االشاعات المغرضة



محاربة كل شخص 
يفكر في تدمير 

مجتمعنا ويخطط 
لضياع أمتنا







جار الحاكم على شعبه(جار وظلم)حاف

يمضغ الطعام تحت االضراس(االضراس)نجذ
انكشف الدليل أمام القاضي(انكشف) حسر

المقاييس

العباقرة

ألوية



وجود االمن
انعدام االمن

العدل

لعدم وجود من ينشر العدل

العدل أحد أركان االمم المهمه



ذا اننا ننعم باالمن بمجهود رجاله المخلصين وفي ظل ه
افة االمن يتطور وينعم المجتمع بالخير واالزدهار في ك

المجاالت المختلفه

عمله-تصرفاته –تفكيره 

يستحق الجهد في كل شيء



راعى قيمة التسامح بتجاوزه عن خصومه في امور ال تحول دون اقامة العدل
راعى قيمة الحزم في مواقف ال مجال للتسامح فيها فاستقامت االمور

اخي ايجاد توازن بين االمور فال تسامح بصورة مطلقة فيحصل التر
اةوالفوضى وال حزم بصورة مطلقة فيحصل النفور وتصعب الحي

وفي ظلمة تلك الفترة تنفس صبح العدل مبشرا بنور االمن

اي في هذا الوقت كانت الجزيرة العربية 
تعيش في جهل وخالفات حتى وحدها الملك
عبدالعزيز رحمه هللا ظهر العدل كأنه نور 
ه الصباح وتوحدت الجزيرة تحت راية ال ال

اال هللا محمد رسول هللا



كيف يزدهر حال المجتمع وينتعش؟
ما هي أهم أسس االمن والرخاء؟

ر

ف

ان نعمة االمن التي ننعم بها يجب علينا ان نحمد هللا
ونشكره عليها وذلك يتمثل في المحافظة عليها وعلى
وحدتنا ونحافظ على وطننا ومدخراته والتمسك بهذا 
الوطن بكل ما نملك من قوة حتى ال نفقد هذه النعمة



الستمالة القلوب وزرع المحبة وااللفة بين الناس

ان توحيد الجزيرة يحتاج الى صبروبصيرة نافذة وحلم ملك

ار العدل كناية تصويرية عن التنفس فصور بداية انتش
جميل بين الناس كطلوع الصباح واشراقته مبشرا بيوم

غيةفاالول بالغي جميل والثاني مباشر بدون صور بال

األول ألنه يدل على رغد العيش



ألن ال                لئال

من من             ممن

يوم إٍذ               يومئذ



حبذا

أالوقتئذ

ممن

لئال

ممن

ذا االشارية      حبذا+ حبذا   حب 
+أال      أن المصدرية الناصبة 

ال النافية
أال

من +حرف الجر من ممن
الموصولة

ممن
الم التعليل وان لئال

ةالمصدرية وال النافي
لئال

من + من الجارة ممن؟
االستفهامية

ممن؟
وقتئذ



وقتئذ            حبذا             أال

ممن           لئال               ممن؟

من كتبت الكلمات السابقة موصولة خطأ وقد تتألف
ر كلمتين أو أكثر وقد يحدث عند وصلها خطأ تغيي

دل النافية توصل بأن المصدرية حيث تب( ال)مثل 
ذلك وك( أال)النون الما وتدغم في الالم بعدها فتصير 

االستفهامية او( من)اذا تقدم على ( من)حرف الجر 
الموصولة
ف النافية تحذ( ال)المصدرية بكلمة ( أن)عند وصل 

(ال+ أن + ل )نونها وعند تقدم الم التعليل عليها 
تصير لئال





أبها

الهفوف

الوجه

مهد الذهب

الهاء

ـهـ           ـه              هـ





واهب            فاعل            موهوب          مفعول

ُمعط                               ُمعطى

مادح            فاعل             ممدوح          ممفعول

ُمعد                              ُمَعد

ُمقِدم                           ُمقِدم

غاضب        فاعل            مغضوب           مفعول



الصابر
الصبور
ذات               الفعل

صيغة المبالغة
صبر



فعال                        هدم

مفعال                         أقدم

فعول                       شكر

فعل                        حذر

فعال

مفعال

فعول

فعيل

فعل



مشتقه            للداللة             فعل الفعل

فعال                          فعول          فعيل

مغوار                        عليم           حذر



مكين                  فعيل                   مكن

فواح                 فعال                  فاح

معطاء             مفعال                  أعطى

زراع                أليف              سميع

حذار               حسود           بحاث



الفضل

زاد أحدهما عن االخر

المؤمن الذي يخالط الناس

أفضل
تدل على التفضيل



أشرف بيوت هللا

ساحة المدرسة أكبر من الفصول

أطهر            بالمدينة المنورة

العظمى

فاطمة فضلى النساء

في المملكة       اكبر النعم على المواطنين

وكان االنسان أكثر شيء جدال



أكثر

أمن وطننا من االجدر

مدخرات وطننا االولى

مفضل عليهاسم التفضيل
صفة

زاد



حظيت الزراعة بأوفر نصيب من رعاية واهتمام الدولة وتحويل •
يةالصحاري الى جنة وارفة الظالل أجمل خضرة من روابي الدول الغرب

اقامة المشروعات الزراعية العظمى•

.الرياض كبرى المدن
.الملك عبدهللا أبسط الملوك

.الهم األكبر هو أمن الوطن
.بالدي أقدس من كل البلدان

.المناهج الحديثة خير من التقليدية ألنها شاملة ومبسطة



(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(5)

(3)
(7)
(6)

(1)

(4)
(2)



االخبار

الشائعات

نعم خرجت من حكم ما قبلها

إال

أداة استثناء

مستثنى

مستثنى منه



اسم

إال

نعم                مخالف

اسم                   بعد
مخالفا                       قبله

مستثنى منه         اداة االستثناء             مستثنى



ابناء الوطن
إال

الجاحدين

تاما

المثبت
مثبتا

مستثنى              منصوب
نصبه                   جمع مذكر سالم

ال



نعم

منفي

تاما منفيا

مستثنى                       الفتحة الظاهرة على اخره

رفعه الضمة الظاهرة على اخره

ال



المستثنى منه

منفي

(مفرغ)ناقص منفي 

أداة نفي

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على االلف منع من ظهورها التعذر

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

أداة حصر

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة النه جمع مؤنث سالم



تام مثبت

غير            سوى

كل منهما اسم

واجب النصب
النصب



تام منفي                    مفرغ

مستثنى منصوب وعالمة
نصبه الفتحة الظاهرة 

وهو مضاف

مفعول به منصوب وعالمة 
نصبه الفتحه المقدرة منع من
ظهورها التعذر وهو مضاف

مضاف اليه مجرور 
وعالمة جره الكسرة

مضاف اليه مجرور 
وعالمة جره الكسرة

حة بدل منصوب وعالمة نصبه الفت
الظاهرة وهو مضاف

مضاف اليه مجرور 
وعالمة جره الكسرة



اخراج                اداة االستثناء         ما قبله

المستثنى منه      اداة االستثناء        المستثنى

إال
غير               سوى

النصب                   تاما ومثبتا
النصب

تاما منفيا

حسب الموقع              مفرغا

اجمع المؤرخون على امن بالدي اال المغالطين

وصل الحجاج اال حجاج البر

لم أشاهد في القصيم اال مصانع التمور

اصطف الجنود اال جندي الحراسة





استتباب االمن        سالمة العقيدة           محاربة االرهاب

االهتمام بالصحة    انشاء المراكز الصحية    تطوير ومحاربة االوبئة

تسهيل الحج          انشاء طرق            التوسعة والقطارات
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على حجاج بيت هللا ؟
علل سبب توسعة جسر 
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الصحف واالنترنت



مكافحة االرهاب–امن الحج •
استتباب االمن •
محاربة البدع والخرافات•

ع توحيد العقيدة والبعد عن البد
والخرافات ومكافحة االفكار 

الهدامة لوحدة االمة فكل منا هو 
جندي يدافع عن وطنه

االرهاب
موقف االسالم من االرهاب

محمد العميري
دار الشروق

28االول 

معرفة موقف االسالم من االرهاب



رحب مدير االمن العام رئيس اللجنة االمنية اللواء عثمان 
اخر المحرج بتشريف سمو وزير الداخلية اليوم ووقوفه على

استعدادات قوات أمن الحج المشاركة في موسم هذا العام 
وقال ان جولة سمو وزير الداخلية تأتي انطالقا من اهتمام 

وف القيادة بتقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن والوق
على جاهزية كافة القوات االمنية المشاركة في موسم الحج

راحة وتوفير االجواء المالئمة لتأدية نسكهم بيسر وسهولة و
وطمأنينه وتقديم ارقى الخدمات لضيوف الرحمن

المصدر
صحيفة عكاظ



ترنت يعد التلفاز والقنوات المفتوحة وكذلك االن
ي من اهم الوسائل السريعة للوصول للمواطن ف

اي مكان على سطح الكرة االرضية ولذلك يجب
بع ان يتصف اعالمنا بالوضوح والصدق فهو من

لالمان الن رسالته اقوى واسرع
ي وكذلك المواقع االلكترونية فلو استخدمت ف

نشر الرذيلة والدعوة الى القتال وزعزعة االمن
اءفانها سوف تصبح معول هدم وليست اداة بن
ة فهذه الوسائل وكذلك وسائل االتصال الحديث
كون كالواتس والتويتر والفيس بوك يجب ان ت

ي في خدمة وترسيخ االمن في وطننا الغالي ف
هذا البيت الكبير الذي ننعم فيه بالراحة 

واالستقرار



قة لتشويق المشاهد لسماع التفصيالت الدقي
تلبيية لرغبة بعض ما ال وقت له لسماع 

التفاصيل ويكتفي بالملخلص

نعم

ر وال االفضل في رأيي االيجاز الوافي الذي يعب
يخل بالمعنى وذلك لتسارع الحياة وضيق 

الوقت عن سماع تفاصيل كل شيء

واجب كل 
مواطن 

شريف الحذر
من الشائعات

عرض

على كل 
واح منا 
ان يكون

رجل 
مقدام 
يحفظ 

بلده

معرفة من يقوم باالمن 
والعدل ومع انفسنا ، 

الحفاظ على نعمة 
االستقرار واالمن ، 
محاربة المخربين 

والمعرضين ، الحذر من 
دعاة الهوى والشهوات 

والسهر على حراسة 
أمن البلد

الواجب على 
كل مواطن 

شريف خاصة 
من الشباب أن 

يحذر من 
الشائعات



االشهاب واالطناب

الخاتمة
المقدمة

دور المواطن في المحافظة على امن بالده

تعظيم حرمة مكة والمدينة

فضل ابراهيم 
عليه السالم 

على مكة

ي فضل النب
محمد على 

المدينة

حرمة المدينة 
قطع شجرها او 

قتل صيدها 



ان ان ابراهيم حرم مكة اي أظهر حرمتها بامر هللا فال يسفك فيها دم انس
نة وال يظلم فيها احد وال يصاد صيده وال يختلى خاله واني حرمت المدي
ي اي جعلتها حراما ما بين البتيها والالبتان الحرتان واحدتهما البه وه
االرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة البتان شرقية وغربية وهي 

ح بينهما فال يراق فيها دم آدمي معصوم بغير حق وال يحمل فيها سال
لقتال اال عند االضطرار وال يرمي صيدها وال يقطع اشجارها



ان المواطن الذي 
يخون وطنه او يسيء
اليه اويهمل الحقوق 

الواجبة عليه تجاه هذا
الوطن يجد عاقبة اشد

وطأة وأثرا من اساءته 
على وطنه

تعريف الغزو 
الثقافي الفكري

وسائله ومداخله 
اهدافه ونتائجه 
ذا سبل التصدي له

الغزو

حاول اعداء االسالم قديما وحديثا 
بوسائلهم المتعددة ازالة االسالم 

وانتزاعه من قلوب المسلمين عن 
و طريق الغزو العسكري او السياسي ا

زو االقتصادي فلم يفلحوا فلجؤوا للغ
الفكري عن طريق الثقافه والتعليم

فانشؤوه لهذا الغرض المدارس 
والمعاهد والجامعات وسخروا االعالم 

تطع والفوا لذلك الكتب فحققوا ما لم يس
بدا الغزو تحقيقه الغزو الفكري الخطر ي

خلخلة بحمالت التشكيك وبلبلة االفكار ل
زوا عقيدة المسلم وتركه بال عقيدة فرك
على ثوابت عقيدته تركيزا مخططا 

ومدروسا وجندوا لها كل وسائلهم حتى
تقع االمه في شراكهم لذا يجب على 

دعاة االسالم التصدي له بل وجب على
كل مسلم محاربة هذا الغزو بكل 
المية الوسائل بتربية النشء تربية اس

صحيحة والرد على فتنهم باالعالم 
ات االسالمي الواعي من صحف وفضائي

وانترنت



ف ما في هذه الخليقه لكل شيء قيمة وثمن وتختلف أثمان االشياء باختال
ي تحمله من معاني في نفس االنسان وبما ان الوطن احد هذه االشياء الت

الشياء فقد تحتل مكانه رفيعه في النفوس لذا كانت قيمتها مختلفه عن باقي ا
جاءت هذه الصورة عن قيمة الوطن متجلية بوضوح في نفس شاعرنا 

مة ذا جاءت الفاظه تحكي هذه الداللة فهو يتساءل هنا مستنكرا عن قي1ل
االوطان التي يعيش فيها االنسان دون احساس باي مسؤولية او دور 

ما تجاهها فهذه اوطان القيمة وال ثمن لها فهو يرى ان قيمة الوطن تزداد ب
ابتغاء فيه من معادن نفيسة لرجال تنجشموا المشاق وكابدوا العناء والتعب
رفعة وطنهم وكانما يرمي بقوله ما مفادة ان المواطن الحق هو من 

طن يستشعر بصدق مدى مسؤوليته واهمية دوره الذي يقدمه خدمة لهذا الو
نفع حتى لو كلمة الغالي والنفيس فضال ان هناك رجال دأبوا واعتادوا على

اوطانهم وقدموا كل ما يمكن تقديمه حتى اصبح هذا دينهم ومنهجهم حمل 
بما المسؤلية وتجشم المشاق لما يرونه في انفسهم والنهم اهل لذلك حس

(ال يقوم بالعبء الثقيل اال اهله)تشير اليه هذه المقوله 



؟بم تقدر قيم االشياء
كل شيء له قيمة 

وثمن وتختلف اثمان 
االشياء باختالف ما 

تحمله من معاني في 
نفس االنسان

اوطان ال قيمة وال 
ثمن لها 

ر االوطان التي ال يشع
اهلها باي مسؤولية 

او دور تجاهها 
اوطان ال قيمة وال 

ثمن لها

من المواطن الحق؟
المواطن الحق هو من 
يستشعر بصدق مدى 

مسؤوليته واهمية دوره 
الذي يقدمه خدمة لهذا 
ه الوطن حتى حتى لو كلف

الغالي والنفيس 

االنترنتاالنترنت االنترنت

قيمة الوطن

م بم تقدر قي
االشياء؟

بم تقدر قيم االشياء؟
كل شيء له قيمة وثمن 
وتختلف اثمان االشياء 
باختالف ما تحمله من 
نمعاني في نفس االنسا

اوطان ال 
قيمة وال 
ثمن لها

اوطان ال قيمة وال ثمن
لها 

االوطان التي ال يشعر
اهلها باي مسؤولية او 
دور تجاهها اوطان ال 

قيمة وال ثمن لها

من 
المواطن 

الحق؟

من المواطن الحق؟
المواطن الحق هو من 
يستشعر بصدق مدى 

مسؤوليته واهمية دوره 
الذي يقدمه خدمة لهذا 
ه الوطن حتى حتى لو كلف

الغالي والنفيس 



ف ما في هذه الخليقه لكل شيء قيمة وثمن وتختلف أثمان االشياء باختال
ي تحمله من معاني في نفس االنسان وبما ان الوطن احد هذه االشياء الت

الشياء فقد تحتل مكانه رفيعه في النفوس لذا كانت قيمتها مختلفه عن باقي ا
جاءت هذه الصورة عن قيمة الوطن متجلية بوضوح في نفس شاعرنا 

مة ذا جاءت الفاظه تحكي هذه الداللة فهو يتساءل هنا مستنكرا عن قي1ل
االوطان التي يعيش فيها االنسان دون احساس باي مسؤولية او دور 

ما تجاهها فهذه اوطان القيمة وال ثمن لها فهو يرى ان قيمة الوطن تزداد ب
ابتغاء فيه من معادن نفيسة لرجال تنجشموا المشاق وكابدوا العناء والتعب
رفعة وطنهم وكانما يرمي بقوله ما مفادة ان المواطن الحق هو من 

طن يستشعر بصدق مدى مسؤوليته واهمية دوره الذي يقدمه خدمة لهذا الو
نفع حتى لو كلمة الغالي والنفيس فضال ان هناك رجال دأبوا واعتادوا على

اوطانهم وقدموا كل ما يمكن تقديمه حتى اصبح هذا دينهم ومنهجهم حمل 
بما المسؤلية وتجشم المشاق لما يرونه في انفسهم والنهم اهل لذلك حس

(ال يقوم بالغبء الثقيل اال اهله)تشير اليه هذه المقوله 







احترام الطرف االخر•
الهدوء والثقه بالنفس•
محاولة اقناع الطرف االخر•
التدرج في طرح الموضوع•
قبول الحق والتراجع عن •

الخطأ
تجنب فرض السيطرة على•

االخرين

حسن االنصات•
النظر الى المتحدث•
اظهار مالمح الفهم•
تجنب المقاطعه•
تدوين الملحوظات•
التفاعل مع المتحدث•





الكفان الى اعلى او احدهما تعني 
الوقوع او الرفع ويمكن استعمالها 

لالشارة الى امر مهم او سام

ب القبضة المرفوعة تعني العص
او القتال

قف باليد تستعمل لتهدئة 
الجمهور او طرح نقطة جديدة



المقدمة يحسن ان تبتديء 
باه مباشرة بعبارة جاذبة لالنت

مثل الحديث عن قصة رجل 
امن مخضرم عايش تطور 

خدمات الحجيج زمنا طويال 
لجذب االسماع

نزيد فكرة مراحل 
تطوير عمارة 

الحرمين في العهد 
السعودي

الخاتمة اقتصرت على
جانب االمن رغم 

اشتمال الموضوع على
اماكن اخرى





السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

كيف حالك اخي العزيز؟
الحمد هلل وما حالك وابناؤك؟
على نحو ما يسرك بحمد هللا

اذن انت ال تقبل ذلك االمر
ال ، ذلك غير عادل

هذه هي قوانين العمل في تلك المؤسسة اقبلها او ارحل 
حسنا سأرحل

استقرار

ممتدة المسافة ومتسعة 
كظالل االشجار المتشابكة 
تمتد من شجرة الى اخرى

حركة القطع باليد



التدريب المستمر •
العتياد المواقف العامة

االستماع لمحاورين متمكنين •
اومالحظة طريقتهم واالقتضاء به

التدريب المستمر لتلوين •
هالصوت وفق المعاني المتنوع

مشاهدة محاورين متمكنين•
ملمالحظة حركاتهم وتقليده

التدريب المستمر لتلوين •
هالصوت وفق المعاني المتنوع

يب االستماع لمحاورين متمكنين ومالحظة االسال•
االقناعية التي يستخدمونها ومحكاتهم

لته قراءة سيرة الرسول ولتعلم كيف معام•
أسرته وصحابته بل ومعارضيه

قراءة موضوعات •
وتحليل افكارها لمعرفة 

نمط عرض االفكار












