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 : اقرأ وأجب  الفهم واالستيعاب :
و احترام اآلخرين و حسن التعامل معهم أو آداب : سلوك بالغ التهذيب واحترام النفس واحترام الذات  اإلتيكيت هو فن كبقية الفنون وهو

في الخصال الحميدة أو السلوك المقبول اجتماعيا. فهو بذلك مفهوم راقي ومحتوى إنساني وحضاري، فالحضارة ليست قصراً ، وال 
ا يعرف بـ )آداب التعامل سيارة فارهة، وال مجرد زينة في الوجه والملبس، ولكنها ـ بالدرجة االولى ـ التعامل اإلنساني الراقي فيم

 اإلنساني الراقي(. يقول الرسول الكريم" اتِق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن". هذا رسولنا الكريم
لمجتمع على أسس سليمة، الذي وصفه هللا تعالى في كتابه العزيز" وإنَك لعلى ُخلٍق عظيٍم" وضع القواعد للتعامل مع المسلمين لتنظيم هذا ا

و فعل في موقف، قد ال يصح في موقف أن نعلم تماماً أن ما يصح من قول فالمجتمع بخير ما دام يتبع القواعد السليمة في التعامل. ونح
كيات االنسانية ويعتبر اإلتيكيت من السلو الم،آخر. اإلتيكيت يتدرج من الفرد الواحد إلى البيت والحي وتتسع دائرته لتصل إلى مستوى الع

التي يجب على المرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب وحيثما جلس أو تحدث مع جلسائه في موضوع من الموضوعات، وأصبح 
لإلتيكيت أسس وقواعد معروفة يعمل بها في المجتمعات المتحضرة. إن قوانين اإلسالم كثيرة، ومن جملتها اآلداب والمستحبات 

الشرع المبارك عليها، لخير الناس وصالحهم، ويعتبر القرآن الكريم بما يحتويه من قصص األنبياء والرسل والمندوبات التي حثَّ 
ليوم وأحوال األمم الغابرة، تشير إلى قواعد وآداب السلوك البشري القويم الذي يعتبر قواعد أساسية لإلتيكيت. هذه اآلداب هي التي ُتسّمى ا

توافق عليه المجتمع الدولي في عالقاته ومجتمعاته المدنية، الجماعية والفردية كـدول وأفراد، وهو الذي "اإلتيكيت" او البروتوكول الذي 
ليس الشوكة والسكينة والملعقة، وال هو تهذيب للتصرفات واألفعال والكلمات فقط،  . اإلتيكيت الحقيقييدرس في المعاهد المختصة بذلك،

على حسن التعامل والصدق مع النفس وأصله تعاليم الدين اإلسالمي، واإلتيكيت له أشكال متعددة  وإنما هو قاعدة أصلها آيات قرآنية تنص
داب العامة ومن . ابدأ في القراءة أو تعلم اإلتيكيت بأي طريقة تحبها وخصوصا قواعد اإلتيكيت واآلاتنا اليومية، ومواقع مختلفة في حي

ن وتيرة وشكل عام أن تكفبقواعد اإلتيكيت أما وفى جميع المواقف التي تواجهك.  أحوالكنه ينظم السلوك في جميع أمميزات اإلتيكيت 
صوتك لطيفة، معتدلة، ال قسوة فيها وال حّدة، تنازل عن الكالم لمن هو أكبر منك سناً، ال تلجأ إلى الكالم المصطنع، ال تقل لمن أخطأ 

اً فكن كتوماً )أنت مخطئ( بل قل: )قد تكون على صواب أما أنا فأظن .. .(، ال تحاول التعرف على أسرار غيرك، وإذا استودعك أحٌد سرَّ
وال تفشه، ، تجّنب الحديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك، كن متواضعاً في حديثك واستأذن لتأخذ الكالم، ال تهمس 

ين، ال تتحدث إلى صديقك بلغة أجنبية وأنتما بين بأذن أحد وأنت في مجموعة، ال تتبادل مع بعض الحاضرين نظرات فيها غمز باآلخر
صغينا إلى أوأصغ اليهم بصمت واهتمام، وكلما أشخاص ال يعرفون هذه اللغة، يجب أن تولي محدثيك االنتباه التام، دعهم يتكلموا 

ق وال َتستغب وال ُتشهِّر، احذر ملاآلخرين نكون أقرب إلى قلوبهم، ال تهزأ بأحد وامتنع عن المزاح، ال تكذب في حديثك وال تحلف، ال تت
م النصح بمحبة، وانتقد اصدقاءك بحرص، مارس الثناء والشكر بكثير من األدب أ ن تكون من مداحّين الكذبة، بل أصدق القول، وقدِّ

نطق السليم، وإياك واللياقة، إذا كان البد من المناقشة في حديثك، فناقش بهدوء ووعي، واستند في مناقشتك على علمك وثقافتك وعلى الم
الذي والصياح والتجريح، ويمكننا القول بأن المحادثة هي فٌن في حّد ذاتها، مهما اختلفت آراء المتحدثين، وهي مفيدة ألنها تنشط العقل 

 ن عرض المواضيع الكاملة النضج يدفع إلى الخمود الكامل، ليس من اللطفإمام التلفزيون، حيث أيضعف بسبب الجلسات الطويلة 
والذكاء تكرار االستغراب ألمور تبدو عادية ومألوفة لدى اآلخرين، عند الحديث كن على حذر من طرح أسئلة ذات طابع شخصي، ليس 

 من المستحب التطوع بطرح رأي أو تقديم نصح لمن لم ُيطلب منك تقديمها، ال تقاطع اآلخرين، ال تكن ثرثاراً وتعتقد ان اآلخرين
حداث التي ال تهم اآلخرين، إذا كان النقاش يدور حول رق موضوعاً تافهاً بالتفاصيل واألنت، ال تغأتمتع به يستمتعون بكالمك كما تس

موضوع بعيد عن معارفك أو ثقافتك فمن دواعي األدب أن تنصت ومن الذكاء أن تحاول االهتمام به وفهمه، ال تقل )هو( أو )هي( عن 
 شخص ثالث موجود بين المتحدثين. 

 
 أجب : 
 ورد في النص الكثير من قواعد اإليتيكيت اذكر ثالثة منها  -

.........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 دم التحدث فيما ال تعلم ؟ في رأيك ، ما الحكمة من ع -
............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

 



.............................................................................................................. 
 ( وضح المقصود بتلك العبارة .ال تتملق وال تستغب وال تشهر ) -

............................................................................................................... 
 . ابحث في اإلنترنت عن معنى كلمة ) بروتوكول ( واكتبه -

................................................................................................................. 
................................................................................................................ 

 وضح كيفية اهتمام الدين اإلسالمي بفنون اإليتيكيت  -

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 في رأيك ؟ ) كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت ( ما عالقة ذلك بالنص السابق  -

............................................................................................................. 
............................................................................................................ 

.......................................................................................................... 
- https://www.haliva.com/quiz/25/122 
 ابق وقيم نفسك بالنسبة لإليتيكيت )كن صريحا واكتب اختصارا للنتيجة ( عد إلى الرابط الس -

- ........................................................................................................ 

 
 اذكر :  -

 (....................مفرد ) جلساء (:.....................وعيضد ) ( :.................وتيرةمرادف ) -

 (:..................... السيئة جمع )       
  : المضاف والمضاف إليه النحو والبالغة ( : ) 

 اكتب نصا عن أحالمك في المستقبل مستخدما المضاف والمضاف إليه . -
.............................................................................................................. 
............................................................................................................ 

............................................................................................................... 
 
 أعرب الجمل التالية: -
 احتراُم النفِس من اإليتيكيت  -

..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

 كْن على حذٍرمن طرِح أسئلٍة سخيفةِ  -
..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
ا...................................................................................................................................

 ( : ورة في األسماء واألفعال األلف المقص إلى قاعدة )إلمالء : بالرجوع 
 جمل تتضمن األلف المقصورة  5كتب ا -

 اذكر سبب الكتابة في اثنين من جملك  -

https://www.haliva.com/quiz/25/122
https://www.haliva.com/quiz/25/122


..................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 
 التعبير : 

 اكتب صفحة من يومياتك. 
 ) ال تنس تطبيق القواعد النحوية واإلمالئية التي درستها ومراعاة الخط والسلوب الجميل ( 

 ارسم مخططا ذهنيا لفكارك هنا :
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