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      في نفس التوقيت. منتظمة ومتكررة نقصد بالحدث الدوري كل فعل أو مناسبة أو عمل نقوم به بصفة 
 .الحدث الدوري يحدث كل فترة معينة أي كل دورة زمن 
 الحدث الدوري نعرف زمن حدوثه. 
 نتأّهب لقدومه ونعدّ له الكثير من التحضيرات الحدث الدوري. 

  :ضحىاألعيد  -
 مناسبة تقع مرة في السنة وزمن وقوعها معلوم للجميع ونتأهب -

  لوازم ذبح الخروف.لحدوثه بشراء كبش العيد واحضار 
  

  

 : عيد الفطر -
هو يقع عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مباشرة و -

بشراء المالبس الجديدة وطبخ أصناف  لقدومهحدث نتأّهب 
  به.المرطبات والحلويات احتفاء 

  

  
يحدث عادة مرة في األسبوع في يوم  السوق األسبوعية: -

 معلوم فتمضي االم واالب للسوق لشراء ما يلزم البيت من
 .خضر وغالل 

    
 : شروق الشمس وغروبها -

حدث يتعاقب ويتكّرر منذ آالف السنين على سطح األرض. 
عندما تشرق الشمس يبدأ نهار جديد مليء بالعمل والكدّ 

ور الشمس بالغروب تعود الطي وعندما تبدألجميع المخلوقات 
ن في جحورها كما يرجع االنسا وتختفي الحيواناتألوكارها 

انية الشمس ث وعندما تشرقيخلد للنوم الليل  وعند حلوللبيته 
  تعود الحياة لنفس الوتيرة. 

  

  

 األحداث الدورية واألحداث غير الدورية
 الحدث الدوري
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  تداول الفصول: -
يع ثم تتعاقب الفصول بنفس النظام: الخريف ثم الشتاء ثم الرب

يتميز كل فصل بمجموعة من العادات في االكل و  الصيف.
 الملبس و األعمال .

 فالفالح مثال يحرث األرض في الخريف ثم يبذر الحبوب في
 المحصول أخيرا يحصدفي الربيع و  ويقتلع األعشابالشتاء 

  الصيف.في 
  

  

  

  :اكتمال البدر -
 يكتمل البدر مرة كل شهر فيصبح مدّورا كامل االستدارة. -
  رتبط الشهور القمرية بشكل القمر. ت -

  
 

  لكل شخص يوم ميالد. أعياد الميالد: -
كما تحتفل العائلة بشراء كعكة عيد الميالد والشموع والحلوى 

  .تستدعي األقارب واألصدقاء
  

  
  

 :العودة الى المدارس والمعاهد -
  اسية. هو يوم يحدث بداية كل سنة در 

الكتب  يستعدّ كل تلميذ لهذا اليوم بشراء الميدعة والمحفظة و
  و اللوازم المدرسية بعد انقضاء العطلة المدرسية.
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  زمن حدوثه أو  معرفةال يتكرر بانتظام وال يمكن  يأتي بغتة دون انتظار وهوالدوري غير الالحدث
  :مثالونذكر  قدومه

  
 : هطول المطر -

م يهطل المطر في أي وقت من النهار أو الليل و في أي يوم من أيا
السنة سواء كان الفصل شتاء أو خريف أو حتى في فصل الصيف و 

  الربيع.
  

  
  :الطبيبزيارة  -

دث غير ال يمكن أن يتنبّأ الفرد بيوم مرضه أو زيارته للطبيب فهذا الح 
 دوري 

  : البرقظهور  -    
ر يصاحب هطول المطر عادة لمعان برق ودوّي رعد وهي أحداث ال تتكرّ 

  بانتظام فهي غير دورية 
  قزح:ظهور قوس  -    

    .وبزوغ الشمسيظهر قوس قزح أحيانا بعد هطول المطر  
   :البركانانفجار  والفيضان أووقوع كارثة طبيعية كالزلزال  -    

 الحدث الخطيرهي أحداث تقع فجأة في بعض المناطق المنكوبة بهذا 
  .والممتلكاتأضرارا فادحة على العباد  لحقفت

  

  
   قريب:صديق أو زيارة  -

  حدث سار لكنه غير دوري فهو ال يتكرر دائما في نفس الوقت. 
 جديدة:شراء ثياب  -  

 احدث غير دوري فربما نشتري ثيابا كل شهر أو كل شهرين و ربم
       .كل أسبوع

 الدوريالغير الحدث 
 


