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قْصده؛  إىل  وَهَدى  السبيَل،  وأوضح  الُقدرَة،  فمنَح  َل،  تفضَّ شأنه-  -جل  نحمده 
ُم عىل نبيِّه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، أفضِل هاٍد  قة، ونصلِّ ونسلِّ فمضت اخُلطا عليه راشدًة راسخًة موفَّ

وخرْيِ ُأسوة، وعىل آلِه وصحبِه، ومن اقتَدى به، واهتَدى هبْديِه إىل يوِم الدين، وبعُد:

مه ألبنائنا وبناتنا يف  فهذا كتاُب »القراءة واملحفوظات« للفصل الدرايس األول، نقدِّ
الصفِّ اخلامس من املرحلِة االبتدائية باململكِة العربيِة السعودية.

وهو يسرُي يف اتِّساٍق واضٍح حْمكٍم مع سلسلِة الكتِب التي تقدمْته يف هذْين الفرعْي من 
رِة الناميِة من ناحيٍة أخرى. ناحية، ويمتاُز عنها بخصائصِه املتطوِّ

الفكِر واللغُة  املوضوعات ويف  له، يف حْجِم  السابُق  الرابُع  الكتاُب  انتهى  يبدُأ حيُث 
حكمة  يف  تتضح  اجلملة  يف  الفكرية  والكثافُة  قلياًل،  قلياًل  خيُصب  والفكُر  واألسلوُب 
يتَِّجُه إىل ما يالئُم أدَب  الغزارة، واألسلوُب  وبمعايرَي دقيقة، واللغُة اجلديدُة متيُل نحَو 

م التعليم االبتدائي. الطفولة يف احلْلقة األخرية من ُسلَّ

وإذا كان من مهمة القراءة وامْلحفوظات يف الصف اخلامس تأكيُد األساسيات اللغوية 
يف احلْلقتي السابقتي، وتوسيُع اخِلربات القرائية، واالْنِطالُق بالقراءة إىل مًدى أوَسَع مما 
ابَِقِة، وتزويُده باجَلديِد - فإن الكتاَب َقْد  ِة السَّ َنه النشء وألَِفه، وَتْثبيُت َمَهاراته الِقرائيَّ ُلقِّ

َجَعَل هذا اهلدَف ماثاًل أماَمه دائاًِم، ورسَم الكثرَي من الوسائل لتحقيقه ضمن ما يأيت:

امتدادًا وتنوعًا: منها  القرائيُة واملحفوظات قد شملت جماالٍت أكَثر  )أ( املوضوعاُت 
 ، ، واملعَمِلُّ ، واهلنديسُّ ، والصحيُّ ، واالجتامعيُّ ، والِعْلميُّ ، والوطنيُّ املجاُل اإلسالميُّ

، وغرُيها. والفكاهيُّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تـــقـــــــــــديــم



وُمشكالته؛  وميولِه  بحاجاته  وَتتَّصُل  النشء،  بحياِة  تلتحُم  ِعها  تنوُّ عىل  وهي  )ب( 
وبذلك كانت جديرًة بأن تْسَتهِوَيه إىل االنِدماج يف الِقراءِة، واالنِطالِق يف ميادينها املْختِلفة 
ب والطالبات  الَّ الطُّ يّقوي قدرة  ما  القراءة  نت موضوعات  املَذاق واأللوان. وقد تضمَّ
سَم  عىل التْعبري الشفهي والِكتايب، وتْدِريبهم عىل ضْبِط املْقُروء واملْكتوِب، وتْعويِدهم الرَّ

. اإلمالئيَّ واخلطيَّ

غَة،  اللُّ ي  ُيَنمِّ وما  بالفْكِر،  َيْرَقى  ما  ففيها  ول؛  والشمُّ بالوفاء  َتتَّسُم  والتدريباُت  )جـ( 
النحويَة،  النواِحَي  يستثرُي  أو  قيَة،  التذوُّ ة  احلاسَّ َيَمسُّ  أو  التعبرييَة،  املقدرَة  ُب  يدرِّ وما 
الصف  هذا  يف  املنشوَدة  املهاراِت  ُخ  يرسِّ ما  األنامط  من  هلا  ثم  يَّة،  واخلطِّ واإلمالئية، 

دها بالتدريب والتنمية. َوَيَتَعهَّ

واِقعها  وعن  عنها  وَتْصدُر  بالده،  آفاِق  يف  بالنشء  تعيُش  الكتاب  وموضوعاُت  )د( 
م له من ألواِن احلياِة وَمشاِهدها. وهي -يف ذلك- كاملرآة  واجتاهاِتا وآماهِلا يف كلِّ ما ُتقدِّ
ه إىل  دٍة، َتُشدُّ ٍة، وبصورة حسية جُمسَّ الصافيِة التي تعِرُض ما تعِرُض يف ِصْدٍق وُيْسٍ وِدقَّ

ُق يف نفسه ُحبَّ بالده واالنتامَء الويفَّ إليها. دينِه، وجتتِذُبه إىِل وطنِه، وتعمِّ

)هـ( وقد َحرص الكتاُب ما استطاع عىل أن خيتاَر أكرَب قدر من النصوِص ألدباِء اململكة 
العربية السعودية البارزين يف العرص احلديث، وَحرص -مع ذلك- عىل أن تكون هذه 

النصوُص مالئمًة يف مستواها، قريبًة إىِل أْفهاِم التالميذ والتلميذات حبيبًة إىِل قلوهبم.

إىل  وَيْدي  عليه،  األْضواِء  إِلقاء  من  يزيُد  الذي  دليُله  يرافقه  ذلك-  -بعَد  والكتاب 

الطريقة الرتبويِة يف تناولِه ومعاجلِة كلِّ ُخطوٍة من ُخُطواته.

وحرصًا عىل متابعة تقويم كتب هذه املرحلة املهمة يف حياة الطالب والطالبة الدراسية 
واملرفي  الباحثي  من  عدد  قام  حيث  الكتاب،  هذا  حمتويات  يف  النظر  إِعادة  تم  فقد 

واملعلمي بمراجعة وتعديل هذا الكتاب يف ضوء خرباتم، ويف ضوء ما ورد إىل اإلدارة 
التعليمية، ولعلنا نجمل  املناطق  العامة للمناهج من ملحوظات املرفي واملعلمي يف 



أهم هذه التعديالت يف النقاط التالية:

- حذف بعض املوضوعات يف القراءة واملحفوظات وإضافة موضوعات أخرى.

بي  الربط  لتأكيد  والتعبري؛  واخلط،  واإلمالء،  النحو،  يف  التدريبات  بعض  إضافة   -
فروع املادة.

- حذف بعض التدريبات، وتعديل بعضها.

- كتابة بعض موضوعات الكتاب بخط الرقعة.

- ترتيب الكلامت املروحة ترتيبًا أفقيّا، وطلب رشح بعضها.

مالحظة:

- يطلب من التالميذ والتلميذات دراسة مجيع املوضوعات النثرية والشعرية بجميع 
تدريباتا.

- حيفظ التالميذ والتلميذات ما ال يقل عن )10( أسطر من النثر و)30( بيتًا من الشعر 
يف كل فصل درايس.

روعي عند التعديل أن تكون املوضوعات مالئمة للخطة الدراسية.

واهلل اهلادي إىِل سواء السبيل
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ِمْن َهْدي القرآِن الَكريِم

ربَِّك  نْحَو  عليَك  َيُِب  فامذا  ُحقوٌق،  النَّاِس  ِمَن  وغرِيهم  وُزمالئَِك  وألهِلَك  ُحقوٌق،  علْيَك  َتعاىَل  هلِلِ 

وَنْحَوهم؟

ٍء  ُمك أن َتِفَي بَعْهِد اهلل تعاىل، فال َتْعِص له أْمرًا، وال ُتْقِدْم عىل َشْ ُمَك ماذا َتْصَنع: تعلِّ إنَّ اآلياِت التاليَة ُتعلِّ

ِسنًا إليهم، وأْن َتْصرِبَ عىَل املََكاِرِه  ا بأقاِربَك حُمْ ْم عليه، وأن تكوَن َبارًّ َناَك عْنه، وأْن َتِفَي للناِس بام عاَهْدَتُ

يئَة  ا وَجْهرًا، وأن ْ تقابَِل السَّ الِة، وُتْنِفَق مْن مالَك يف سبيِل اخلرْيِ ِسّ يف سبيِل اهلل تعاىَل، وأْن حُتاِفَظ عىل الصَّ

ِرَص غايَة احِلْرِص َعىَل أداِء ُكلِّ ما أمَر بِه، إنََّك إذا  َشى اهلل َحقَّ َخْشَيتِه، وحَتْ ْفِح وتْقديِم احَلسَنِة، وأْن َتْ بالصَّ

نيا، وأْجَزُل الثَّواِب يف اآلِخَرة. فَعْلَت ذلك فلَك أْحَسُن األْجِر يف الدُّ

ُلَها وأْفَهُمَها: أْقرُأ هذه اآليات، وأرتِّ

﴾ الرعد.

يقول تعاىل: ﴿

الدرُس األوُل
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)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:

- أذُكُر ِمثااًل للوَفاِء بالَعْهِد.

- ال حُيِبُّ اهلل َمْن ينقُض الَعْهَد. مِلَاَذا؟

- كيَف َأِصُل ما أمَر اهللُ بِه أْن ُيوصَل؟

؟ - كيف َأَتَعاَمُل َمَع َمْن أساَء إيلَّ

- أعدُد الصفات التي وصف اهلل هبا أويل األلباب يف اآليات الكريمة.

ِحيحِة فياَم يْأِت:     )2( أَضُع عامَة  )( أماَم الِعَباَرِة الصَّ

. - أْصرِبُ ابتَغاَء وْجِه ريبِّ

ا. - ُأْنِفُق عالنيًة، وال ُأْنِفُق ِسًّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
 تفي بعهد اهلل

أجزل
ال ينقضون امليثاق

يدرؤون
َعْدٍن

تقوم به.
أعظم.

ال خيلفون الوعد.
يدفعون.

إقامة.

تشى
أولو األلباب

ابتغاء وجه رهبم
ار ُعقبى الدَّ

تاف.
أصحاب العقول.

طلبًا لرضاه.
اجلنة.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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- ُأَقابُِل السيئَة بالسيئة.

- املؤِمُن خيشى ربه.

ُأِحبُّ                                    ال َأِحبُّ       )3(

أْن ُأطيَع أْمَر َريبِّ                 أْن َأْعِصَ أْمَر َريبِّ   

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

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

أَضُع مكاَن النقِط ُجًا َعىل مثاِل السْطِر األول مستفادة من اآليات.

السيئة  -   أقام   -   اصرب )4(    َيفي   -   احلسنة   -   

َم يف مجلٍة ِمْن عنِدي. أَضُع كلَّ كلمة مما تقدَّ

)5( أكِمُل ما يأت:

- املؤمنون ................ باحلسنِة السيِّئة.

ار. - الصاحلوَن هُلم ................ الدَّ

- َمْن َيْعمِل الصاحلاِت َيُفْز بجنَّاِت ................

ُل رْسَمها اإلمائي، وأْكُتُبها: )6( أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وأَتَأمَّ

خَيَْشى السيئة     يدرؤون     أولئك     آبائِِهم     املاَلئكة     ُعْقَبى  

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

 )7( أستخدم الفعَل املايَض وفعَل األمِر من األفعاِل اآلتيِة يف جٍل مفيدة:

ُم    -     حترص    -    تنفق ُتعلِّ  - حُتافظ      
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َمَصــايُفَنـــا

ْوُه هبا، واْنَتقُلوا  ِة اإلْسالِم، َفَحيَّ ُم أبناَءه بَتحيَّ ا امُلعلِّ ُة يف العاِم اجلديِد باْسِمِه َتعاىَل، وعىَل َبَرَكتِِه، وَحيَّ راَسَ َبَدَأِت الدِّ
ِة وَمَصايِف املَْمَلَكِة. ْيفيَّ ْرِس، وكان احلديُث َحْوَل الُعطلِة الصَّ إىَل الدَّ

ُم: قاَل امُلعلِّ

ِقيَقِة، أْو بْعِض بالِد الَغْرب،  ِة الشَّ يُف يأيِت، فتنتهُز بعُض اأُلَسِ ُقدوَمُه، وَتْرَحُل إىَل َبْعِض األْقطاِر العربيَّ كاَن الصَّ
ْت؟ ِت احلاُل، فكيَف َتَغريَّ ا اآلَن فقْد تغريَّ أمَّ

َقاَل َخالٌد:

ِت احلاُل، فقد َتفتَّحِت الُعيوُن عىَل َمصايِِفَنا، َفزاَد اإلْقباُل علْيها، بْعَد أْن َوَجَدْت ما ِهَي َجديَرٌة بِِه ِمَن  لقد تغريَّ
عاية. الِعناَيِة والرِّ

َسِمَع التالميُذ كالَم خالٍد، فتساَبَق كثرٌي ِمْنُهْم إىَل احلديِث َعْن مَصايِِف الـَمْمَلَكِة، وكيَف َقَضُوا اْلعطلَة ِفيها.

َقاَل حامٌد:

الدرُس الثَّاين
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يت. ائِِف َمَع أْسَ أنا َقَضيُت الصْيَف بالطَّ

بيعة  الطَّ وِمَن  النَّاِضِة،  اخُلْضِة  ِمَن  فيه  وباَِم   ، بيعيِّ الطَّ بَِجاملِه  رائٌِع  َحِديٌث،  َعتيٌق  َمِصيٌف  الطائَف  إنَّ 
واِرُع الواِسَعُة، واألْنفاُق واجُلسور. ناِعيَِّ الَِّذي َتْنِطُق به املَياِديُن، والشَّ اِحَرِة، وبَجاملِه الصِّ السَّ

َوَقاَل راِشٌد:

َها غاباُت  دوِد َتُلفُّ قُة، َراَقنِي َمْنظُر السُّ اِهَقُة، والُقرى امُلَعلَّ ا، أْدهَشْتنِي اجلباُل الشَّ وأَنا قَضْيُت الصْيَف يف َأهْبَ
ا َمصيٌف رائٌِع. تاِء يف قْلِب الصْيِف، حّقا إنَّ ا أْنفاُس الشِّ َسْت هِبَ َجِر، وقد َتَنفَّ الشَّ

َدة. واْرتَفَعِت األْيِدي، َوَطلَب التالميُذ احلديَث َعْن َمصايَِف أْخَرى ُمَتعدِّ

م: َقاَل امُلَعلِّ

يِف ُدروٍس قاِدَمٍة إْن شاَء اهلل.
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)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:

رايسَّ اجَلديَد؟ - كيَف استقبَل التالميُذ العاَم الدِّ

- ما حتية اإلسالم؟

ْرس؟ - َعْن أيِّ ْشٍء كاَن احلديُث يِف الدَّ

ْرِس؟ - َعْن أيِّ املَصايِف قرْأَت يف هذا الدَّ

-ُأبيِّ ما أعرفه َعِن املَصايِف األْخَرى. وماذا يعجبني منها.

ائِف -حديُث راشٍد عن أهبا- احلديث عن املصايف - بدء الدراسة: )2( حديُث حامٍد َعِن الطَّ

)أكتُب كل عنوان أمام فقرته املالئمة له يف املوضوع(.

ْرِس: َقِط فيام يأِت كلمًة ُمناسبًة يف َضْوِء قراءِة الدَّ )3( أَضُع مكاَن النُّ

ْيِف، وَتْرَحُل إىل خارِج الباِلد. - كاَنْت بعُض األَسِ .............. ُقدوَم الصَّ

عاَية. - وَجَدْت َمصايُفنا ما ِهَي .............. بِِه ِمَن الِعناَيِة والرِّ

ُة .............. ائِِف اخُلْضَ - يف الطَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
ما هي جديرٌة به

الناضُة
راقني

ما تستحقه.
احلسنُة.

أعجبني.

عتيق
الشاهقة

تلّفها

قديم.
العالية.

حتيط هبا.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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)4( ُأْدِخُل ُكلَّ كلمٍة ممَّا يْأت يف ُجلٍة ِمْن عندي:

َراَقني.  - اِهَقة  الشَّ  - ة  ناِضَ  - تاء  الشِّ  - أهبا 

ل: ْطِر األوَّ َة يف املْعَنى للكلمِة امُلقابَِلِة َعىَل ِمَثاِل السَّ )5( أَضُع مكاَن النقِط الكلمَة امُلَضادَّ

)6( الطائُف َمصيٌف َجِيٌل ..........................................................

يِف َأهَبا .............................................................................

ل. أكمُل كاّل مِمَّا َسبَق بَثالِث مُجَ

)7( كْيَف قضْيت الُعْطلَة الصْيفيَّة؟

أْكُتُب يف ذلك أْربعَة أْسُطٍر يف ُكراستي.

)8( أقرُأ الكلامت اآلتية، وأْعِرُف ِهجاَءها، وأكُتُبها يف كراستي:

ائِف   -   أهْبا   -   ِشَتاء   -   ُأْخَرى. ا   -   َقَض   -   الطَّ بدَأْت   -   َحيَّ

ُ ُرْكَني اجُلملة. ٍل ِفعليَّة، َوأَعينِّ )9( أْسَتْخِرُج َثاَث ُجَ

ُتِقيمَتْرَتُِل
َشاِهقة
َطبِيِعيٌّ
عتيق

بدَأت

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

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

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

................................
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اْحرِتاُم امُلَعلنِّم

ِمُلوَن يف َتْنِفيِذ ما َيْطُلُبوَن، أو َيْغُفلوَن  ميِهم، فيْعَبُثوَن بْيَ أْيِديِم، أْو ُيْ َيْنَسى َبْعُض التالميِذ َقْدَر ُمعلِّ
َعِن القياِم باِم ِيُب نْحَوُهْم ِمْن إْعزاٍز وإْجالل.

ُكُتَبه، وال  ِمُل  تِه، وحَيْ بَتحيَّ بِه، ويبَدُأ  َمرَّ  إذا  َيقُف  ِمه،  ُمعلِّ َيعِرُف َحقَّ  املاِض  التلميُذ يف  وقْد كاَن 
ِلس. ِلُس َحتَّى َيْ َيْ

ابَنْيِه:  ُم  ُيعلِّ وكان  ْهَرِة،  الشُّ ائِع  الذَّ الَعّبايِسِّ  اخلليفِة  ِشيِد،  الرَّ هاروَن  َقرْصِ  اًم يف  ُمعلِّ الِكَسائِيُّ  َكاَن 
األمَي واملَْأموَن.

ْبُق يف تْقديِمهاَم إَليه،  واْنَتَهى من َدْرِسِه َيْومًا، فاسَتَبَق التلميذاِن إىل َنْعَلْيِه، ُكلٌّ ُيريُد أْن يُكوَن له السَّ
َم كلٌّ واِحَدًة له. واْختلَفا، ثم اتَّفقا عىَل أْن ُيَقدِّ

أعزُّ  َمْن  سأَله:  يَدْيه  َبْيَ  َمُثَل  فَلامَّ  الِكسائيَّ  َفطلَب  ِشيُد،  الرَّ وَعِلَم   ، رْصِ الَقْ إىل  ارساِن  الدَّ ومض 

الدرُس الثَّالُث
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النَّاِس؟

: اَل أعَلُم َأعزَّ ِمْن أمري املؤمني! قال الكسائيُّ

ا عْهِد امُلسِلمي، فأخَذ الِكسائيُّ َيْعَتِذُر َخْشيَة أْن  ِل َنْعَلْيه َولِيَّ شيُد: إنَّ أَعزَّ الناِس َمْن َيَتَساَبُق َعىَل مَحْ َفقال الرَّ
يكوَن قْد أْخَطَأ.

ولِوالَِدْيه،  لُِسْلطانِه،  َتواُضِعِه  ِصفاٍت:  َثالِث  َعْن  َيْكرُبُ  ال  املَْرَء  إنَّ  به.  َقاَما  ما  ين  سَّ لقد  شيُد:  الرَّ َفقال 
ِمه. ومِلُعلِّ

)1( ُأِجيُب َعِن ْكلنِّ سؤاٍل مِمَّا يأت:

ميهم؟ - ما َمظاِهُر تْقصري بعِض التَّالميِذ يف ُحقوِق معلِّ

- ما َفْضُل امُلعلِّم عىل َتالميِذه؟

- أذكُر ثالثًة من َمظاِهِر احرتاِمهم له.

ِمهام؟ - ماذا فعَل األمُي واملأموُن لتكريم ُمعلِّ

؟ - َمْن أعزُّ الناِس يف نَظِر الِكسائيِّ

شيد؟ - َمْن أعزُّ الناِس يف َنَظِر الرَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
إْعَزاز
الذائع

أَعزَّ

َتْقدير.
امُلنَتِر.
أْعَظم.

إْجالل
َمُثَل

َخْشَية

تْعظيم.
حَض ووقف.

َخْوف.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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يِن ما قاما به، إن املَرَء ال يْكرُبُ َعْن ثاِث صفاٍت: تواُضعِه لُسْلطانِه، ولِوالَِدْيه،  )2( قال الرشيُد: لقد رسَّ
مه. وملعلنِّ

)أ( أفُس الكلامِت اآلتية:

تواُضِعه       -      ُسْلطانِه       

)ب( يف أيِّ موقٍف قال الرشيُد ذلك؟

ُر املْوقُف من َأخالِق الرشيد؟ )ج( ماذا ُيصوِّ

ُر من َأخالِق اْبَنْيه؟ )د( ماذا يصوِّ

)هـ( مِلَْن نتواَضع؟ ومِلَاذا؟ 

)3( أَضع كلَّ كلمٍة ممَّا َيأِت يف ُجلٍة من عندي:

املعلم  - َيِقُف   - َمُثَل   - َذائِع   - أْنَفُع   - إْجالل   - ين  َسَّ

«، ومضاّدا يف املَْعَنى لكلمِة: »َتواُضع«. )4( أذكُر ُمراِدفًا لكلمة: »أَعزَّ

)5( أستخرُج من الفقرة األوىل َثاَثة أسامء جمرورة، وأَعينِّ حرف اجلر.

األسامء املجرورة: ......................................................

حروف اجلر: ...........................................................

. ِة األمِي واملَْأمون مَع الِكسائِينِّ ُث بعبارت عن ِقصَّ )6( أتدَّ

)7( أقرُأ كلَّ كلمٍة مِمَّا يأت، وأتأملها جيًدا، ثم أْكُتُبها:

    إحدى           املأمون           الكسائي           الذائع           املؤمني           املرء

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

ْقَعِة ما يي: )8( أكتُب بخط الرُّ

ِمه إنَّ املْرَء ال ْيكرُبُ َعْن ثالِث ِصَفاٍت: َتواُضِعِه لُِسْلطانِه، ولِوالَِدْيه، ومِلُعلِّ

....................................................................................................
...............................................................................
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إىَل َأْبناِء الـَمَداِرس

ُد  وحُيدِّ ريق،  الطَّ َمعامِلَ  هلا  َيرسُم  الُعُقوُل،  َتْستنرُي  بِِه  ِف.  والتََّخلُّ اجَلْهِل  ُظلاَمِت  ُد  وُيَبدِّ ريَق  الطَّ ُنوٌر ُييضُء  الِعلُم 
الِل، بالعلِم َتَتقدُم اأُلَمُم يف أْخالِقها ويف ُشؤوِن َحياتا، وأبناء املدارِس هم أمُل اأُلمِة  قِّ ِمن ُطُرِق الضَّ طريَق احْلَ
باُب  ايُة، وعىل َسواِعدهم يعلو البناُء عىل ُأسٍس َقويٍة َوَمتينٍة، فالشَّ َوُبناُة َحَضاَرتا، هبمتِهم وبعزيمتهم َترَتفُع الرَّ

َتلِف املجاالِت. َق نرصًا يف ُمْ املْسِلُم َيستطيُع بالعلِم واإليامِن أن ينشَئ حضارًة وَيبنِي جمًدا وحيقِّ

ـــــوَرا ـُ ُ يِف احَلياِة َلَنا األمـ ُيَبيِّ لامِت ُنورًا    -1 َكفى باْلعْلمِ يف الظُّ

ُفوُس به ُشُعوَرا َوَتْسَتعل النُّ -2 َتِزيُد به الُعُقوُل ُهًدى وُرشـــًدا  

َفَرجِّ ألْهِلِه َخرْيًا كثِيــــــــــــــَرا ٍق   ـْ -3 إذا ما العلُم الَبَس ُحسـَن ُخلـ

النص

الدرُس الرابع
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ُل ِفيُكُم اأَلَمَل الَكبـيــــَرا ُتؤمِّ -4 أأبنـــــاَء اْلَمَدارِس إنَّ َنْفِســــــــي   

لـنـا َقد أنبَتْت ِمْنُكــم ُزُهوَرا -5 َفُسْقًيا لْلَمَداِرِس من رَيـــــــــاٍض   

إذا َوَجَدْت لها منكم َنصيَرا ا     -6 َستكَتسُب البـالُد بُكْم ُعلـــــــوًّ

َفَعاجُز َأْهِلَها ُيْمســي َقديــَرا -7 إذا اْرَتَوت اْلباِلُد بَِفْيِض ِعْلـــــــٍم   

َوَيْغَنى من يعيُش بها َفِقيــَرا -8 َوَيْقَوى َمْن َيُكــــوُن بها َضِعيفـًا    

صافي للشاعر العراقي معروف الرُّ

)1( ُأجيُب َعِن األْسئلِة اآلتيِة:

- مِلَ َكاَن العلُم نوًرا؟

- ملَاذا َتِزيُد العقوُل ُهًدى َوُرْشًدا؟

ة؟ - مِلَ كاَن أبناُء املدارِس أمَل األمَّ

ا؟ - مَتى تْكَتِسُب البالُد ُعلوًّ

)2(: ضع عامة  ) ( أمام العبارة الصحيحة:   

اَلَم. ُد الظَّ - الِعلُم نوٌر ُيَبدِّ

ق آمااًل عىل أبناِء املداِرس. - الشاعُر ال ُيعلِّ

َباِب وعزيمتهم. - البالُد تعلو وَتْنهُض هِبِمِة الشَّ

- باجلهِل ُيميس الفقرُي غنيًّا.

عيُف َقِويًّا. - بالعلِم ُيميس الضَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
خالط واتصل .الَبَسَتْرَتِفُع .َتْسَتْعِل

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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)3( أضُع كلَمًة مناسبًة يف ُكلنِّ مكاٍن خاٍل ممَّا َيأت:
العلُم ..............، واجلهُل .....................
العلُم .............. العقوَل .............. َوُرْشًدا

َتْسَتْعل النفوُس بالعلِم ........................

إذا ُسقيت الرياُض َأْنَبَتْت........................

طر األوِل: )4( أدون عىل ِمثاِل السَّ

)5( أضُع ُكلَّ كلمٍة مِمَّا يأِت يف جلٍة من عندي:
يفيض.  - يعيش   - ارتوت   - األمل   - النفوس   - الضالل 

طِر الثاين: )6( أكتُب ُكلَّ كلمٍة يف السطر األوِل مع ما يناِسُبها يف السَّ
احلسن.  - يبي   - العلو   - تؤمل 
.............. يوضح  اجلامل........ترجو..............  االرتفاع.............. 

)7( أبُي االسم املؤنث بغري عامة تأنيث، واملؤنث بعامة تأنيث، وأذكرها:
بالد.  - راية   - نفس   - هدى   - احلياة 

قعِة وأخرى بخطنِّ النسِخ: )8( أكتُب ما يي َمرًة بخطنِّ الرُّ

َفَرجِّ ألْهِلِه َخرْيًا كثيــــــــــــــَرا ٍق    ـْ  إذا ما العلُم الَبَس ُحسـَن ُخلـ

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

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

اجلهل
..............

القوي
..............
..............

يميس
..............

العلم
النور

..............
الغني
كثري

..............
قادر



21

يَن باجَلنَّة ِ ِمَن امُلبرَّ

َبْكٍر  بْعَد أيب  ْعَوِة  بالدَّ ِمْن ِخرَيِة أْصحاِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. َسَبَق إىل اإليامِن باهللِ، فآَمَن  إنَُّه َصحايِبٌّ َجِليٌل، 

ُجَل الثَّايَن يف اإلْسالم.. -رَض اهلل َعْنُه- بَِيْوَمْي؛ وبَذلَك كاَن الرَّ

ِة الَّذيَن اْصَطفاُهْم ُعَمُر -رَض اهلّل عْنه-  تَّ سوُل ملسو هيلع هللا ىلص باجَلنَّة، وَأحَدُ السِّ ُهُم الرَّ َوُهَو أَحُد الَعَرِة الَّذيَن َبرَّ
وَرى يف اْختَِياِر اخْلِليَفِة بْعَده. ُته ليُكونوا أْصحاَب الشُّ ِعْنَدما َدَنْت َمنيَّ

ْوَن الَفْتَوى، وَيِيُبوَن َعْن أسئَِلِة النَّاِس يف َحياتِه ملسو هيلع هللا ىلص. َفَهْل َعَرْفَته؟ جاِل الذيَن كانوا يَتولَّ َوأحُد الرِّ

َ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَمه،  ِة عبَد َعْمٍرو، َفلامَّ أْسَلَم غريَّ محِن ْبُن َعْوٍف -رَض اهللُ عنه. َكاَن اْسُمه يف اجلاِهليَّ إنَُّه عبُدالرَّ
محن. فَجعَله عبَدالرَّ

ار. وكاَن يف َطليَعِة امُلهاِجريَن إىَل احَلَبشِة، ويف َطِليَعِة امُلهاِجريَن إىل املدينِة، لَِيفرَّ بديِنه ِمَن الُكفَّ

َعىل  نِي  »ُدلَّ وَقال:  فأَبى،  ماَلُه،  ُيشاِطَرُه  أن  َسْعٌد  َوَأراَد  بيع،  الرَّ ْبِن  َسْعِد  وبْيَ  َبْينُه  ملسو هيلع هللا ىلص  سوُل  الرَّ آَخى 
وق«. السُّ

وراَح َيشَتِغُل بالتِّجارِة، لَيْكِسَب ِرْزَقُه بعَمِل َيدِه، شاَرَك يف َبْدٍر، فَجاهَد َخرْيَ ِجَهاٍد، وشاَرَك يف أُحٍد؛ فأْبىَل 

ٍة ِمْن َذَهب.  َم للجيِش ِمَئَتي أوقيَّ أْحَسَن َبالٍء، وكاَن ماُله ِمَن التِّجاَرِة َقْد َناَم وَكُثر، َفلامَّ كاَنْت غْزوُة َتُبوك قدَّ
تويف سنة 23هـ، رض اهلل عنه وأرضاه.

الدرُس اخلامُس
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)1( ُأِجيُب َعْن ُكلنِّ ُسؤاٍل مِمَّا يأِت:

َجاِل بْعَد أيب َبْكر؟ - َمْن آمَن ِمَن الرِّ

ى يف اجلاِهليَّة؟ - ماذا كاَن ُيسمَّ

اًل؟ وإىل أْيَن هاَجَر ثانِيًا؟ - إىل أيَن هاَجَر أوَّ

- مِلَاذا مْل يقَبْل أْن ُيشاِطَر سْعَد ْبَن الربيِع ماَله؟

- كْيف كاَن يكسُب ِرْزَقه؟

- كيف استقبل األنصاُر املهاجرين يف املدينة؟

)2( أَضُع كلمًة مناسبًة يف كلنِّ مكاٍن خاٍل ممَّا َيأت:
عنَدما  عنه-  اهللُ  -َرِضَ  ُعَمُر   .............. الَّذيَن   .............. أحَد  َعْوٍف  ْبُن  عبُدالرمحِن  كاَن   -

وَرى يف اختياِر .............. بْعَده. تُه لِيكونوا أْصحاَب الشُّ .............. َمنيَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
اْصطفاهم

طليعة
أبىل

اْختارهم.
مقدمة.

قام بواجبه.

دنت منيته
يشاطره

قربت وفاته.
يَقاِسمه.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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ِل أمام الكلمِة امُلراِدَفِة هَلَا يف الَعموِد الثاين: )3( أكتُب ُكلَّ كلمٍة من الَعموِد األوَّ
..................... : قاَتل   طليعة    
..................... : مة   ُمقدِّ ُيَشاِطر    
..................... : زاد   َسَبَق    
..................... : ُيقاِسم   أَبى     
..................... : اْمَتَنَع   جاَهد    
..................... : َساَرع   نام      

أرشدين : ..................... دلني    

، وأْكتبها يف ُكراَستِي: ُل رْسَمها اإلمائِيَّ )4( أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وأتأمَّ
ورى      الَفْتَوى َذلِك      اْصَطفى      الشُّ َصىلَّ      

آَخى      أْبىَل      مئتي         َناَم

َبْعَد ُكلٍّ  باملَدينِة، باستخدام حروَف اجلرنِّ اآلتية، مَع َضْبِط ما  َعْوٍف  ْبِن  أْكُتُب عْن َعمِل عبِدالرمحِن   )5(
منها:

الباء من    يف    إىل   
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، الزبري ْبن العوام، عبدالرمحن ْبن عوف، طلحة  )6( العرُة املبرون باجلنة هم: أبوبكر، عمر، عثامن، عيٌّ
ْبن عبيداهلل، سعيد ْبن زيد، أبوعبيدة عامر ْبن اجلراح سعد ْبن أيب وقاص.

)أ( َمن ِمن هؤالء الصحابة توىل اخلالفة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

........................................      :      ...............................

........................................      :      ...............................

)ب( َمن ِمن هؤالء اختارهم عمر الختيار خليفة بعده؟

..........................................      :      ................................

...........................................      :       ...............................

...........................................      :       ...............................

)7( أَثننِّي وأجع الكلامِت اآلتيَة:

اجلمع الكلمة    املثنى      

غزوة        .............................      :      ...................................

يوم           .............................      :      ...................................

جيش     .............................      :      ...................................

مهاجر    .............................      :      ...................................
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َاْلَيُد الَعاِمَلُة َثْرَوٌة

َمْملكُتنا َتْبنِي حياَتها.

راعِة  الزِّ ِمَن  تأتِي  ْرَوَة  الثَّ أنَّ  الثَّْروِة. وَقْد تُظنُّ  َمواِرِد  بتْنمَيِة كلِّ  الَحياِة -ُتْعَنى  بناِء هِذه  وِهَي -في سبيِل 
ا ُيْستخَرُج ِمْن باِطِن األرض. ناعِة والتَّجارِة وْحدَها، أْو من النِّْفط وغيِره ممَّ والصَّ

ُة التي تقوُم عَلى َتنميِة  ُهناَك َثْرَوٌة ُأْخَرى غالِيٌة لها قيمٌة كبيرٌة. أَتْدِري ما هذِه الثَّْروُة؟ إنَّها الثروُة الَبشريَّ
الِفْكر، وتْدريِب الَيد.

يه،  ُيقوِّ بَعطاٍء  ُتِمدَّ وطَنَك  الحياِة، وأْنَت قادٌر أن  إذا خرْجَت إلي  الوطُن  َيْنُشُدها  َثْرَوٌة  التلميُذ  ها  أيُّ إنَّك 

وَيزيُد ُقدرَته في أيِّ َمجاٍل من َمجاالِت الَعمِل والنَّشاط.

بٍة على ِمْهنٍة ِمَن الِمَهن َثْرَوٌة، والِمَهُن التي تحتاُج إليها بالٌد َكبيرٌة كبالِدنا َكثيرٌة؛ تحتاُج  وكلُّ يٍد قديرٍة ُمدرَّ
باألدواِت  الخبيِر  والُمَهْنِدس  الُمْتِقن،  اِط  والَخرَّ ِب،  الُمدرَّ اد  والَحدَّ البارِع،  اِر  والنَّجَّ الماِهر،  اِء  الَبنَّ إلى 

قيَقِة. ناَعاِت الدَّ ْبريِد، وغيِر ذلَك ِمَن الصِّ الْكهربيَّة: َكالمذياِع، والتلفاِز، وأْجِهزة الَتْكييِف والتَّ

الدرُس السادس
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، وجنَّدْت هَلا  ِت الكثرَي ِمْن َمراكِز التْدريِب املِْهنِيِّ ِة؛ وهلذا أَعدَّ وتّعمُل اململكُة عىل بِناِء هذه الثْروِة الَبريَّ
دْتا، بحاَجاِتا ِمَن اآلالِت. بَي، وَزوَّ امُلَدرِّ

ُر املِْهنَة،  ، َفُهَو ُيقدِّ عوديِّ ْظَرُة اجلديدُة لْلَفنِّي السُّ ُ باخلرْي، وتُدلُّ عىَل زيادة الوْعي -النَّ وِمَن املَظاِهر التي ُتبرِّ
َق  املَراِكُز، وَيْزداَد اإلْقباُل عليها، وَتَتَحقَّ َتْزداَد هذِه  أْن  أثَرها يف حياتِه، ويف حياة وَطنِه. وُيْنَتَظُر  وَيْعِرُف هلا 

َتِلِف املَِهن. بذلَِك ِكفاَيُة الباَِلِد ِمَن امُلواطني املَهرِة يف ُمْ

)1( ُأِجيُب َعِن األسئلة اآلتية:

- أذكر ما أعرفه عن موارِد الثروِة باململكة.

- الثروُة البريُة من أغىَل الثََّروات. مِلَاَذا؟

ي اململكُة َهِذِه الثْروَة؟ - كيف ُتَنمِّ

ُم الشباُب يف مراكِز التْدريِب؟ - ماذا َيتعلَّ

- ما املَِهُن التي أحبها؟ ومِلَاَذا؟

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
موارد الثروة

جَمال
ِكفاية البالد

ميادينها.
َمْيدان.

ما َيُسدُّ حاجتَها.

َيْنُشدها
جنَّدت

يْرجوها وَيطلُبها.
ت وهيأت. أعدَّ

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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)2( أضُع كلمًة مناسبًة يف كلنِّ مكاٍن خاٍل ممَّا يأت:

اِط  ..............واخَلرَّ اِد  واحَلدَّ  ،.............. اِر  والنَّجَّ  ،.............. اِء  الَبنَّ إىل  بالُدنا  حتتاُج 

..............، وامُلَهْنِدِس .............. باألدواِت الكْهربّية.

)3( أرتنُِّب األفكاَر الَتالَِيَة، بحْيُث أضع ُكّا منها أماَم الِفْقرِة امُلائِمِة يف املوضوع، وهَي:

بٍة ثْروة - َمَتى يكوُن التلميُذ  عنايُة اململكة بموارِد الثروِة - مراكُز التدريِب وأغراُضها - كلُّ يٍد ُمدرَّ
َباِب. ثروة؟ - َمْظَهٌر جديٌد َبْيَ الشَّ

)4( أِصُل ُكلَّ كلمٍة يف الَعموِد األول بالكلمِة املَراِدَفِة هلا يف العمود الثاين:

أمدت َينُشد    

مت َقدَّ مهنة    

تعطي ال     جَمَ

َيْطُلب جنَّدت    

َمْيَدان َدت     زوَّ

عمل متدُّ    

)5( أضُع كلَّ كلمٍة ممَّا يأت يف جلٍة من عنِدي:

اد     ،     املهندس احلدَّ اء    ،     النَّجار    ،    الَبنَّ

)6( املِْهنُة رَشٌف، ومْصَدُر َثْروة.

        أْكُتُب أربعَة أسُطٍر يف ذلك.
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، وأكُتُبها يف ُكراستِي: )8( أقرُأ كلَّ كلمٍة ممَّا يأت، وأتأمُل رْسَمها اإلمائيَّ

عَطاء    ، الَبنَّاء       ، ذلك       ، هذه        ، اآلالت       ، أخرى      ، تأيت    

ًة، وبخط النسخ أْخرى: ْقَعة مرَّ )9( أكتُب بخط الرُّ

بٍة علـــى ِمــــْهَنـــــٍة ِمَن املـــهِن َثــــْروٌة. ُكـــــلُّ يـــــٍد َقـــِديــــرٍة ُمَدرَّ  

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

قدير
تلميذ

..............
غاٍل

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

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

قديرة
.............

كبرية
..............

أخرى
جديدة

)7( أكمُل عىل مثاِل السطِر األوِل:
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ُه ُجْنِديٌّ ُيَناِجي ُأمَّ

ِة ِمْن أْشَرِف األْعَماِل، وَمْن أَهمِّ اْلمجاالِت الَّتي َيْخُدُم  االْلتَِحاُق بِاْلِخْدَمِة اْلعْسَكِريَّ
ْلِم، َيُذوُد  اِخِل َوْقَت السِّ ا َيْحِمي األْمَن في الدَّ َتُه، َوَوطَنُه، ُجْنديًّ ابُّ فيها ديَنُه، َوأمَّ الشَّ
بَأنَّ  إليَمانِِه  َدَعاُه؛  إَذا  الجَهاِد  َداِعَي  ُيَلبِّي  اْلَحَرِب...  َزَمن  في  ِه  َوَبرِّ َوَطنِِه  َسَماِء  َعْن 
ِحَياِض  َعْن  َفاِع  الدِّ َوفي  اللِه  اْلَمْوَت في سبيِل  َوأنَّ  أْو سْلٍم،  َحْرٍب  اْلَمْوَت َحقٌّ في 

ْجَعاِن الْمجاِهديَن. ، َوُهَو َسبيُل أْسالِفَنا الشُّ اْلَوَطِن أْشَرُف َوأَعزُّ
َد ِعْنَد َتْلبَِيِة اْبنَِها نَِداَء الِجَهاِد، َوأْن َتْدُعَو َلُه َولِْلُمجاِهديَن باْلِعزِّ  وعَلى ُكلِّ ُأمٍّ َأْن َتَتَجلَّ

َوبالنَّْصر.
ُعَها ِعْنَدَما َدَعاُه َداِعي اْلِجَهاِد: َجاِع َوُهَو ُيَودِّ أْقَرُأ ُمَناَجاَة َهَذا اْلُجْنِديِّ الشُّ

الدرُس السابُع
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ـــــــــــاُه َيْوَم َوَداِعي ِدي أمَّ َوَتَجلَّ اعـــي    َواَح َفَقْد َدَعـــاني الدَّ ي النُّ -1 ُكفِّ
إنِّي إلى َساِح اْلِقَتاِل َلَســــــــــاِع رًا   -2 َوســلــي َلَنــا النَّْصَر اْلَعــــــزيَز ُمَؤزَّ
َر ِمْنِك َخْيُر َمَتــــــــــاِع إنَّ التََّصبُّ -3 َوَذِري الُبكــاَء َفَلْيَس َيْنَفُعِك الُبكا    
َيْومـــــــًا َوال أْخَشى أشدَّ ِصَراِع -4 َوَطنــــــــــــي َدَعاني لْلِجَهاِد َفاَل أنِي   

َماُن َدَواِع؟ َوَلُه َوإْن َطـــــــــاَل الزَّ ٌم    -5 َوَعـــــــاَلَم أْخشى اْلَموَت َوُهَو ُمَحتَّ
وُح أيَّ ضَياِع َوَتضيـــُع منِّي الرُّ -6 َسِلَمـْت باَِلدي في اْلحياِة وأْهُلـــــَها   

اعي َع اْلُقْطَعاَن ُجْبُن الرَّ َكْم َضيَّ ليِل َفَكْفِكفي     -7 ال َخْيَر في َعْيِش الذَّ
آثاَر ُكلِّ ُمجــــاِهٍد َوُشَجـــــــــاع -8 َحْســــبِي إَذا َماِمتُّ أنِّــــــــــَي ُمْقَتٍف   

النص

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
َيُذوُد

حَياض
واَح النُّ
ًرا ُمَؤزَّ

َذِري
اِع ِصَ

َدواِعي
ُمْقَتٍف

ُيَداِفُع.
مًحى.

الُبكاَء.
َشديًدا.
اْتُركي.

ِقَتال.
أْسباب.

بِع. ُمتَّ

ُيَلبِّي
ُمَناَجاة
د َتَتَجلَّ

ساِح الِقَتال
َأيِن

ٌم تَّ حُمَ
الُقْطَعان

آثار

ُييُب.
ا. حُماَدَثٌة ِسّ

. َتَتَصربَّ
َمْيَدان املعَرَكة.

أَتأخر.
َواِجٌب.

املجموَعاُت من الَغَنم.
َطِريق.

معنــاهــاالكلمة
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)1( أِجيُب عن األسئلة اآلتية:
ابُّ ِفيها َوَطَنُه؟ تِي َيْخُدُم الشَّ - َما أْشَرُف األْعَماِل الَّ

ْلم َواْلَحْرِب. َة اْلُجْنِديِّ في السِّ - أْذُكر َمَهمَّ
- لَِم َكاَن اْلمْوُت في َسبيِل الله َأْعَظم ِميَتٍة؟

)2( ُأجيُب ِمَن األْبَياِت َعِن األْسئَلِة اآلتَِيِة:
ُه في األْبَياِت الثَّالَثِة األوَلى؟ - بَِم َناَجى اْلُجْنديُّ أمَّ

- لَِماَذا ال َيْخَشى الُجْنديُّ الموَت؟
َتُه؟ - بَِم َيْفدي الُجْنديُّ بالَدُه وأمَّ

َعاِة أْغَناَمُهْم؟ - َما َسَبُب َتْضييِع َبْعِض الرُّ

. ٌم   .   َسِلي   .   ُكفَّ َد   .   َحْسبي  .   ُمحتَّ ليِل   .   َيَتَجلَّ الذَّ   )3(
ا يأتي: َم في مكانها المناسِب ممَّ ا َتَقدَّ أَضُع ُكلَّ َكلمٍة ممَّ

ِعِب. - ........................... َعِن اللَّ
- َعَلى اْلُمْسِلِم َأْن .................. َعَلى اْلُمصيَبِة.

- ........................... اللهَ النَّْصَر لْلُمَجاِهديَن.
- اْلَمْوُت ........................... َعَلى اْلَجميِع.

- ال َخْيَر في ِعيَشة ...........................
- ........................... َمْصروِفي َثالَثة ِرَياالٍت.

ا يأتي في ُجْمَلٍة ِمْن ِعْندي: )4( أَضُع ُكلَّ َكِلمٍة ِممَّ
َواح   .   النَّْصر. ْلم   .   اْلَحْرب   .   ُيَلبِّي   .   اْلُمَجاِهد   .   النُّ ُيَناِجي   .   السِّ

َتـْدِريـَبــــــات
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َيْومــًا َوال أْخـَشى أشـدَّ ِصَراِع )5( وَطني َدَعاني لِْلِجَهاد َفال أنِي    
َمـــاُن َدَواِع؟ َوَلـُه َوإْن َطــاَل الـزَّ ٌم     َوَعالَم أْخَشى اْلمْوَت َوُهَو ُمَحتَّ

وُح أيَّ ضَياِع َوَتِضيُع ِمنِّي الرُّ َسِلَمْت باِلِدي في اْلَحياِة َوأْهُلَها    
- َما َمعَنى: أنِي   .   أْخَشى   .   ِصَراع   .    َدَواِع؟

- هات ِمَن األْبَياِت: اْسًما َمْجُروًرا، َمْفُعواًل بِِه، َفاِعاًل.
- أْشرُح اأَلْبياَت الثَّالَثَة بُأْسُلوبِي.

ِة اْلُجْندي، وأدعوهم إَلى االْلتَِحاِق بِاْلُجْنِديَّة. ُث أَماَم ُزَمائِي َعْن َمَهمَّ )6( أَتَحدنِّ

ُل َرْسَم اْلَكِلَماِت اآلتَيِة، ُثمَّ أْكُتُبَها: )7( أَتأمَّ
ًرا     .   آَثار        .   َعالَم     .   َدَواٍع مَؤزَّ

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

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

ُم -المعلمُة - َثاَثَة أْبَياٍت، وتملى اْختَِبارّيا. )8( يْخَتاُر اْلُمَعلنِّ
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ِفـي َســاَعِة النََّشــاِط

، وَقاَل: َسَنْجَعُل َنَشاَطَنا  َقافيِّ ِة َمَع تاَلميِذه في َقاَعِة النََّشاِط الثَّ غِة اْلَعربيَّ ُس اللُّ َجلَس ُمَدرِّ
َما  ألْحَسِن  َجائَِزًة  ُص  َوَسُنَخصِّ ِريَفِة،  الطَّ والِحكاَياِت  واألْلغاِز،  ْرَفِة،  الطُّ َبْيَن  ًعا  ُمَنوَّ اْلَيْوَم 

ِة. ا َقَرْأُتْم ِفي الْمْكَتَبِة اْلَمْدَرِسيَّ ُم...، َفاْشَحذوا أْفكاَرُكْم، َواْسَتْحِضُروا َشْيئًا ِممَّ ُيقدََّ
الِيَة: ْرَفَة التَّ َفاْستأَذَن َمازٌن ُثمَّ َقاَل: أَنا َقَرأُت الطُّ

ا اْسَتَوى َوَقاَم َعَلى ُسوِقِه َحطَّ بِِه ِسْرُب َجَراٍد، َفَجَعَل َيْنُظُر إَلْيِه َوال  ا، َفَلمَّ ٌح ُبرًّ - َزَرَع فالَّ
حيَلَة َلُه بَطْرِدِه، فأْنَشأ َيُقوُل:

أْلِمْم بَِخْيٍر، َوال ُتْلِمْم بِإْفَساِد َمرَّ الَجَراُد َعَلى َزْرِعي َفُقْلُت َلُه   
إنَّا عَلى َسفٍر، الُبدَّ ِمْن زاِد!! َفَقاَل ِمْنُهْم َعظيٌم َفْوَق ُسنُبَلٍة    

الدرُس الثامن
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ُم: َهات يا أميُن: َفاْرَتَفَعِت األْيدي، َفقاَل اْلُمعلِّ
ٌة: َقاَل أِميٌن : َلَديَّ ُطْرَفٌة َنْحِويَّ

ُجُل: ُقْل:  ُل: َباِعِه. َقاَل الرَّ ل: َما َفَعَل ُفاَلٌن بِحَماِرِه؟ َقاَل المَغفَّ - َقاَل َرُجٌل لَِصديق َلُه مَغفَّ
ُل: َفَمْن َجَعَل َباَءَك َتُجرُّ  . َقاَل المَغفَّ ل: َفِلَم ُقْلَت بِِحَماِرِه؟ َقاَل: الَباُء َتُجرُّ َباَعُه. قاَل اْلُمَغفَّ

َوَبائِي َتْرَفُع؟
ا  َعمَّ التَّالِميِذ  أَحَد  ُس  الُمَدرِّ أِمينًا. وَسأَل  َوَشَكُروا  ِل،  المَغفَّ َجْهِل  ِمن  الجميُع  َفَضِحَك 

ُل..! َوَقَع ِفيِه المَغفَّ
ًة. ْقويِِم ُطْرَفًة َنْحِويَّ ْحَمِن فقاَل: قَرأُت ِفي َوَرَقِة التَّ ُثمَّ َوَقَف َعْبُد الرَّ

: َما َفَعَل أُبوَك؟ َقاَل: َماَت - َرِحَمُه اهلل. - َقِدَم َعَلى َنْحويٍّ اْبُن أخ َلُه، َفَقاَل الَعمُّ
ُتُه؟ َقاَل: َوِرَمْت َقَدَمْيِه! : َوَما َكاَنْت ِعلَّ َقاَل اْلَعمُّ

َقاَل: ُقْل َقَدَماُه. َقاَل االْبُن: َفاْرَتَفَع اْلَوَرُم ِمْن َقَدَماُه إلى ُرْكَبَتاُه!
، َفَما َمْوُت أبِي بأَشدَّ َعَليَّ ِمْن َنْحِوَك  : ُقْل: »َقَدَمْيِه َوُرْكَبَتْيِه«. قاَل: َدْعنِي َياَعمُّ َقاَل الَعمُّ

َهَذا!!
َوُهنا ُسرَّ الجميُع، َوَطلُبوا َتْصحيَح َما َوَقَع ِفيه اْبُن األخ ِمَن األْخَطاِء، َوَقاَل أَحُدُهْم: َهَذا 

َلْم َيْدُرْس إْعَراَب اْلُمَثنَّى في الصفِّ الَخاِمِس َيا أْسَتاُذ!
ُم: َتفّضْل... َوَوقَف َحاتٌم َفَقاَل: َلَديَّ ُطْرَفٌة َغْيُر َنْحِويٍة. َفَقاَل المعلَّ

َفقاَل: َحاتٌِم:
تًا تُقوُل: َيْذَهُبون بَِك إلى َبْيٍت َلْيَس فيِه ِغطاٌء،  - َسِمَع َصبيٌّ َفقيٌر اْمَرأًة َحَمُلوا ِمْن َبْيتها َميِّ
بِِه إلى  َيْذَهُبوَن  ُهْم  إنَّ أَبِت،  َيا   : بِيُّ الصَّ َفقاَل  َغَداٌء، َوال ِسراٌج.  َعَشاٌء، َوال  ِوَطاٌء، واَل  َوال 

َبْيتِنا!!
َم ُطْرفًة، َفَقاَل  َد َنَشاُطُهْم، واْرَتَفَع َكثيٌر ِمَن األْيدي ُكلٌّ ُيريُد أْن ُيَقدِّ دَّ َفَضِحَك الجميُع، َوَتجَّ

ُم َجَوائَِز لجميِع َمْن َشاَرَك وَأجاَب!! ُم: َلَقد اْنَتَهى َوْقُت النََّشاِط، َوَسُنَقدِّ المعلِّ



35

)1( أِجيُب عن األسئلة اآلتية:
ُم َوَتالِميذه؟ - أْيَن َجَلَس الـُمَعلِّ
- َما أنواُع النََّشاِط في مدرستي؟

- أذكر النََّشاَطاِت التي ُأشارُك فيها.
َرِف؟ يُة األلغاِز والطُّ - َما أهمِّ

ْرَفَة الَّتي أعجبتني. َولَِماَذا؟ - أذكُر الطُّ

)2( أْمأُل الفراَغ فيما يأتي بكلماٍت مناسبٍة:
- أنا .................. في َجماَعة ..................

َباُت َعَلى .................. - َقاَم النَّ
- َطاَر .................. اْلَجَراِد.

- اشتريُت ِغطاًء و.................. َجديَدْيِن.
- أَصاَب ُفالنًا .................. اْنَتَفَخ َكثِيًرا.

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
اْشَحُذوا

ُسوِقه
أمْلِْم

أْرهُفوا.
َقصَبه.
اْنِزْل.

ُبّرا
ُب َجَراد ِسْ

ِوَطاء

قمحًا.
جمموعة من اجلراد.

ِفَراش.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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)3( أذكُر ُمضادَّ الكلماِت اآلتيِة:
. ل    .   إْفَساد    .   َسَفٍر    .   َسأَل    .   اْرَتَفعَ    .    ُسرَّ اْلُمغفَّ

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

انَِية. ْرَفِة الثَّ ُل في الطُّ ُح الخطَأ الذي َوَقَع فيِه اْلُمَغفَّ )4( أَوضنِّ

ِحيَح: )5( أَبينُِّن اْلَخَطَأ في الُجْمَلَتْيِن اآلتيَتْيِن، َوأْذُكُر اإلعراَب الصَّ
)َوِرَمْت َيَدْيِه   -   اْرَتَفَع اْلَوَرُم ِمْن َقَدَماُه إلى ُرْكَبَتاُه(.

ْرَفِة األخيرِة أنَّهم َسَيْذَهُبوَن بِالَمينِِّت إلى َبْيتهم؟ )6( لَِم َظنَّ الصبيُّ في الطُّ

)7( أستخرُج ِمَن الموضوع:
وآخَر َماضًيا،        وَثالًِثا أْمًرا. - فعاًل ُمضاِرًعا،            

..................    ،   ..................      ،   ..................

ُل َرْسَم اْلَهْمَزِة فيها، ُثمَّ أْكُتُبَها: )8( أْقَرُأ الكلماِت اآلتيَة، وأتأمَّ
  َشْيئًا   .    َجَوائِز   .   َقَرْأُتْم    .   اْستأَذَن     .     َباَءَك       .   َبائي     .   ِوَطاٌء.

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

ْقعِة أْخَرى: ًة، َوبِخط الرُّ )9( أْكُتُب بَِخطنِّ النَّسخ َمرَّ
    َفَقاَل ِمْنُهْم َعِظيٌم َفْوَق ُسْنُبَلٍة     إنَّا َعَلى َسَفٍر الُبدَّ ِمْن َزاِد

رِف إماًء اختَِباِرّيا. )10( ُتملى إْحدى الطُّ
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اإلَماُم أْحَمُد ْبُن َحْنَبل

ِه نَِزار. ُولَِد  ْيَبانّي، َيْجَتِمُع َنَسُبُه َمَع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في َجدِّ ُهَو َأُبو َعْبِد اللِه أْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل الشَّ
َي َوالُدُه َوُهَو ِطفٌل، َفَنشأ َيتيًما، َوَتَولَّْت  بِبْغَداَد َسَنَة أْربٍع وستين ومئٍة ِمَن الهْجَرِة، َوُتُوفِّ
ا َتَرْعرَع َشَرَع في َطَلِب اْلِعْلِم َواْلَحديِث ِمْن ُشُيوِخ َبْغَداَد، ُثمَّ َرَحَل إَلى  ُه َوَلمَّ َتْربَِيَتُه أمُّ
اِم، َوكان في َجميِع ِرْحاَلتِِه ال َيْنقِطُع  َة َواْلـَمِديَنِة، َواْلَيَمِن، َوالشَّ اْلُكوَفِة، َواْلَبْصَرِة، وَمكَّ
ْج إالَّ َبْعَد أْن َبَلَغ األْربعيَِن ِمْن ُعْمِرِه َحتَّى ال َيَتَشاَغَل َعْن  عْن َطَلِب اْلِعْلِم، َوَلْم َيَتَزوَّ
ْفِسيُر.  ة ُكُتٍب، ِمْنَها الُمْسَنُد والتَّ َطَلِب اْلِعلِم، وَقْد َحِفَظ َألَف أْلِف َحديٍث، وألََّف ِعدَّ

. وكان ِمْن شيوِخِه محمُد ْبُن إدِريَس الشافعيُّ
ا َوِرًعا، اَل يأُخُذ ِمْن َأَحٍد َشْيئًا، ُمَتَواضعًا َيْحِمُل َحاَجَتُه  َوَكاَن -َرضَي الله َعْنُه- َتقيًّ
اْلُخْبِز،  ِمَن  َيابَِسًة  ِكْسرًة  أخَذ  َجاَع  إذا  زاِهًدا،  َوكاَن  َوُيْكرُمُهْم،  الُفَقَراَء  َوُيحبُّ  بَِيِدِه، 
َحجَّ  َوَقْد   . اْلخلَّ إدَاِمِه  أْكَثُر  َوَكاَن  بالِمْلِح،  َيأُكُلَها  ُثمَّ   ، َتْبَتلَّ َحتَّى  الَماَء  َعَلْيَها  فَيُصبُّ 
ها َماشًيا، َوَكاَن ُيحبُّ في الله، َوُيْبِغُض في الله. َوَقْد  اٍت، َثالثًا ِمْنها َحجَّ َخْمَس َحجَّ

ًة َواَل ِمْنَحًة. ُف بِكَرائَِها َعِن النَّاِس، َوَكاَن اَل َيْقَبُل َهِديَّ َتَرَك َلُه والُِدُه َداًرا، َفَكاَن َيَتَعفَّ
َوَقْد ُعِرَض َعَلْيه اْلقَضاُء، َفاْمَتَنَع َخْشَيًة ِمْن أْن ُيْنَسَب إَلْيِه ُظْلُم أحٍد، َوكاَنْت َحَلَقاُت 
َج َعَلى َيدِه َكثيٌر ِمَن  اْلِعْلِم، َوَقد تَخرَّ ِب  ًة بُِطالَّ اْلَمْسِجِد، َوفي َدارِه ُمْكَتظَّ ُدُروِسِه في 

ِة، ِمْنُهُم اإلَماُم اْلُبَخاري َوُمْسِلٌم. األئمَّ
)241هـ(  للهجرة  ومئتين  وأربعين  إحدى  َسَنَة  بَبْغَداَد  َعْنُه-  اهلل  -َرِضَي  َي  َوُتُوفِّ

َوُعْمُرُه سبع وسبعون َسَنًة )77 سنة(.

الدرُس التاِسُع
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ا يأتِي: )1( ُأِجيُب عمَّ
- كيف نَشأ اإلماُم أْحَمُد؟

- أْيَن َطَلَب اْلِعْلم؟
َواِج؟ َر اإلَماُم أْحَمُد َعن الزَّ - لَِم َتأخَّ

ُح َذلَِك. ًة في اْلَحِديِث.. ُأَوضِّ - ُيَعدُّ اإلَماُم أْحَمُد آَيًة في اْلِحْفِظ َوُحجَّ
ِة الَقَضاِء؟ - لَِماَذا اْمَتَنَع َعْن َتَولِّي َمسؤوليَّ

َفُه اإلَماُم أْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل. ي أَهمَّ ِكَتاٍب ألَّ - ُأسمِّ
ِة ِفي اإلْساَلِم وردت في الموضوع. - أْذُكُر أْسَماَء َثالَثٍة ِمْن ِكَباِر اأَلئِمَّ

ا َيأتي في ُجْمَلٍة ِمْن عندي: )2( أَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ممَّ

َشَرَع              َتَرْعَرَع              َتَشاَغل              إَداَم              َحَلَقات

ة(. ا لَِكِلَمِة )ُمَتَواِضًعا(، َوُمراِدفًا لَِكِلَمِة )ُمْكَتظَّ )3( أذكُر ُمضادًّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
تَرْعَرَع

َوِرعًا
ِكَرائَِها

َشبَّ َوَنَشأ.
ُبَهات. ى امْلََحاِرَم والشُّ َيَتَوقَّ

ُأْجَرتا.

أْلَف أْلف
َزاهًدا

ة ُمْكَتظَّ

ِمْلُيون.
َيْكَتِفي بِاْلَيسري.

ُمْزَدمحة.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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ُل َرْسَم الَكِلماِت اآلتَِيِة، ُثمَّ أْكُتبَها: )4( أَتأمَّ
َشْيئًا     . اْلَقَضاِء         . ة     أئِمَّ     . ِكرائِها         . َنَشَأ         . َيْأُخُذ    
.........    .........    .........    .........    .........    .........

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

فَظ الذي بين القوسين )ألُف ألٍف( إلى رقم. ُل اللَّ )5( أَحونِّ
.........................................................................................

)6( َكاَن ُيحبُّ في اللِه، َوُيْبِغُض في اللِه.
- أْسَتْخِرُج ِمَن اْلِعَباَرِة: ِفْعاًل ُمَضاِرًعا، ِفْعاًل ماضًيا، اْسًما َمْجُروًرا.

- أَبيُِّن اْلَمْعَنى اْلُمَراَد ِمَن اْلُجْمَلِة.

)7( ِكَفاُح اإلَماِم أْحَمَد في َطلِب اْلِعْلِم.
- اْهتِماُمُه بِِعْلِم اْلِحديِث َوَتْدويِنِه.

أْكِمُل أْفَكاَر اْلَموُضوِع َعَلى هَذا اْلِمْنَواِل.

ُث َعْن َحَياِة اإلَماِم أْحَمَد أَماَم ُزَمائي. )8( َأَتَحدَّ
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ِمَن األَدِب الّنَبِوّي الَكِريم

ُمَك ُدروًسا ِمَن األَدِب النََّبويِّ الكريم... َبْيَن َيَدْيَك أحاِديُث َثالَثٌة، ُتعلِّ
ُه أشدُّ النَّاِس اتِّصااًل بَِك، وَلُه  ُل أْن َتِفَي لجاِرَك ُكلَّ الوفاِء، فإنَّ ُمَك الحديُث األوَّ ُيَعلِّ

َلِة، وُحْسُن الُمَعاَمَلِة، َوَكريُِم الُمعاَوَنة. علْيَك َحقُّ الصِّ
داَقَة َثْرَوٌة غالَِيٌة، ِمْن  ديَق إَلى الَجاِر، ألنَّ الصَّ ُد الحديُث الثاني ذلَِك، وَيُضمُّ الصَّ وُيوكِّ
َواِجبَك أْن ُتَحاِفَظ عَلْيها، َفُتْحِسَن ُمعاَملَة َصديِقَك، وَتَتَغاَضى َعْن َهَفواتِِه، وُتحاِفَظ ما 

اْسَتَطْعَت عَلى َصداَقتِِه.
ْيِف، وأْن  ا الحديُث الثالُث فيطلُب إليَك -َمَع الَوفاِء لْلَجاِر- أْن ُتْحِسَن لِقاَء الضَّ أمَّ

ْمُت أْجَمَل. َث إذا كاَن في الحديِث َخْيٌر، وَتْصُمَت إذا كاَن الصَّ َتِزَن كالَمَك، َفتتحدَّ

الدرُس العارش
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- 1 -
َم: ى الله عليِه وَسلِّ َقاَل َصلَّ

ُثه«. متفق عليه. ُه َسُيَورِّ »َما َزال ِجْبِريُل ُيوِصينِي باْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت أنَّ

- 2 -
َم: ى الله عليِه وَسلِّ َقاَل َصلَّ

- اللِه  ِعْنَد  الِجيَراِن  وَخْيُر  لَِصاِحبِِه،  َخْيُرُهْم  -َتَعاَلى-  اللِه  ِعْنَد  األْصحاِب  »َخْيُر 
َتَعاَلى- َخْيُرُهْم لَِجاِرِه«. رواه الترمذي.

- 3 -
َم: ى الله عليِه وَسلِّ َقاَل َصلَّ

»َمْن كاَن ُيْؤِمُن بِاللِه والَيْوِم اآلِخِر َفاَل ُيؤِذ َجاَره، َوَمْن َكاَن ُيْؤمُن باللِه والَيْوِم اآلِخِر 
َفْلُيْكِرْم َضْيَفه، َوَمْن َكاَن ُيؤِمُن باللِه والَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أْو لِيْسُكْت«. متفق عليه.

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
تتغاَض
ُثه سيورِّ

تتظاهر بأنَّك ال تراه.
سَيجَعُله كاألقارِب 

الَّذيَن َيرثون.

أخطائِه الَيِسرية.هَفواتِه
معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتَِية:
- َما واجُبك نْحَو جاِرك؟

- متى تكوُن َخْيَر صاحٍب لصاحبك؟
ْيف. - أذُكُر ثالثَة مظاِهَر ِمْن مظاِهر إْكراِم الضَّ

يَئة:     )2(: ضع عامة  )( أماَم المواقِف الحسنِة، وعامَة )( أمام الَمواِقِف السَّ
- زاَر التلميُذ جاَره المريَض في الُمستشفى.

- رفع الجاُر َصْوَت الِمْذياِع عالًيا.
ْم عليه. - قابَل التلميُذ صديَقُه في الطريِق فَلْم ُيسلِّ

- استقبل صاحُب البيِت َضْيَفه أْحسَن اْستِقبال.

............................................. )3( َهَفوات  

............................................. أَحاديث  

............................................. أْصَحاب 

............................................. ِجيَران  
أضُع مكاَن النقِط ُمْفرَد ُكلنِّ َجْمٍع مقابًا َله.

ا يأتي، في جملٍة ِمْن عندي. )4( أَضُع كلَّ كلمٍة ممَّ
تتَغاَضى    -    َهَفوات    -    ُيوِصي    -   َيْصُمت.

َتـْدِريـَبــــــات
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)5( أْكِرُم جاِري، فـ .......................................................
أْعِرف ُحقوق َصديقي، فـ ....................................................

أْحِسُن لَِقاَء َضْيفي، فـ ....................................................
ُأْكِمُل الناقَص بِذْكِر ثالث ُجمٍل مكاَن النَقِط في كلِّ سْطر.

ُل ِهَجاَءَها، وأكتُبها: ا يأتي، وأتأمَّ )6( أقرُأ ُكلُّ كلمٍة ممَّ
اآلخر.    . َتَعاَلى       . ى    صلَّ    . لقاًء       . َوفاًء   

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

)7( أكتُب ِرَسالًة إلى مريٍض، أعبر فيها عن شعوري َنْحَوه، وأدعو له فيها بالشفاء.

)8( ُيْملى الحديُث الثالُث عَلى التاميذ - التلميذات.

)9( أستخرج من األحاديث: 
- مبتدأ.              .......................................

- فعاًل مضارًعا.     .......................................
ا ومجروًرا.   ....................................... - جارًّ
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َقة َاْلَحَماَمُة الُمَطوَّ

له عن  تْبَحُث  َقُة،  الُمَطوَّ الَحمامُة  ُمُه  تتقدَّ وَكاَنْت  َنشيَطٍة،  انِدفاَعٍة  في  َيطيُر  الَحماُم  كان 
َحبٍّ َيْهبُِط عليه، فيأكُل ما شاَء منه.

الَحماِم، وقالت: َحبٌّ  إلى  اْلتَفَتْت  ثم  َظِر،  النَّ قُة، وأْمَعَنْت في  اْلـُمَطوَّ الحمامُة  ونَظرِت 
، َحبٌّ كثير! َحبٌّ

، وأَخَذ َيْلتِقُط في َمَرٍح، وهو َيُظنُّ أنَّه في أَمان. َهَبَط الحَماُم على الَحبِّ
اُد، ومن ورائه َشَبكٌة، ما َلبَِثْت أِن اْنطبَقْت عَلى الَحماِم،  يَّ وفجأًة ظهَر أنَّه َحبٌّ أْلقاُه الصَّ
َك ُهَنا وُهناَك طلًبا للنَّجاِة،  وكاَنْت ُمْحَكَمًة، لْم يستِطْع أْن ُيْفِلَت منها. وحاَر الَحماُم، وتحرَّ

ولِكْن بَِغْيِر َجْدَوى.
َبَكِة، وكاَنْت وْحَدها، ولكنَّها ال َتْستِطيُع  َص نفَسها ِمَن الشَّ كانْت كلُّ محامٍة حُتاوُل أْن ُتلِّ
ِمَن  قُة وقالْت:  اْلـُمَطوَّ إليِه احلاممُة  فالَتَفَتْت  َحرْيٍة،  َنْفِسَها، وأخرًيا وقَف احلامُم يف  ليَص  َتْ

َبَكِة اْلـُمْحَكمة. الَعَبِث ما َنْصَنُع. إنَّ كلَّ محامٍة إْن عِمَلْت وْحَدها ما َقَدَرْت عىَل هِذه الشَّ

الدرُس احَلاِدي َعَرَ
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َقاَل الحَماُم: وبِماذا ُتِشيرين؟
وأْقدَر  أْقوى،  وَنصيَر  ُجُهوُدَنا،  فتْجَتِمَع  مًعا،  ونْعمَل  َنتعاَوَن،  أْن  الرأي  ِمَن  قالْت: 

َبَكة. على نْزِع الشَّ
َبَكَة وطاَر بها، واخَتفى عْن  أطاَع الحماُم، وَعِمَل َمًعا، واْسَتمرَّ ُيحاِوُل حتَّى َخَلَع الشَّ

نَظِر الصيَّاد.
وأخَذ  إَلْيها،  فأسرَع  وناَدْتُه  َتْعِرُفه،  فأٍر  ُجْحِر  ِعّنَد  قة  اْلـُمَطوَّ الَحَماَمُة  بِِه  َهَبطْت  ثم 

َبَكَة، حتَّى صنَع فيها َفْتحة، خرَجْت ِمْنها الحَماَماُت واحدًة بْعَد واِحدة. َيْقِرُض الشَّ
أي. ة، فقاَل للحماِم، َحّقا! هذا فْضُل التعاوِن وُحْسِن الرَّ وَعرَف الفأُر الِقصَّ

)1( ُأجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
- كْيَف كاَن الحَماُم َيطير؟

- َعْن أيِّ َشْيٍء كاَن َيْبَحث؟
- َمْن وضَع َلُه الَحبَّ الَِّذي اْلَتَقَطه؟

بكة؟ - كيَف وقَع في الشَّ
- كْيَف َنَجا ِمْنها؟

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
اْندفاعة
َما َلبَثْت
َجْدَوى

اْنِطالقة سيعة.
مل تسَتِمرَّ طوياًل.

فائدة.

أْمَعَنْت
َكَمة حُمْ

َنْزع

قْت. َدقَّ
ُمْتَقَنة.
َخْلِع.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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ة؟ م من هذِه الِقصَّ - ماذا َنتعلَّ
)2( أضُع عامة  )( أمام اإلجابِة الصحيحة وأْنُقلها في الفراغ، وعامَة )( أَماَم 

حيحة:   اإلجابة َغْيِر الصَّ

قُة َتْبحُث عن ............. - كاَنِت الحمامُة المطوَّ

اِد .......................... - كانْت شبكُة الصيَّ

- كانْت ُكلُّ حمامٍة ..........................

ا يأتِي في ُجْملٍة من عندي: )3( أذكُر ُمَراِدَف ُكلنِّ كلمٍة ممَّ
ُمْحَكمة   .     َجْدَوى   .     َنْزع  .     َهَبط.

نَة فيَما يأتي: )4( أعرُب الكلماِت الملوَّ
- الشبكُة َضِعيَفٌة.

- الَحبُّ َقِليٌل.
َقِة. - الفأُر َصديٌق للحمامِة الـُمَطوَّ

ُب منه. ماٍء تْرَ
َحبٍّ َتْلَتِقطُه.

ُش فيه. ُبْرٍج ُتَعشِّ

واسَعَة الَفَتَحاِت.
َضَعيفَة الَفْتل.
ْنع. َكَمَة الصُّ حُمْ

ك. ساكنًة ال تتحرَّ
تْعَمُل مَع َغرْيها.

َص نْفَسها. لِّ حُتاِوُل أْن ُتَ
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قُة ذكيٌَّة. )5( الحمامُة الُمَطوَّ
ًة وَجْمًعا أخَرى، وأغيَّر ما يلزم. أْجَعُل المبتدَأ ُمَثًنى مرَّ

استي: ، ثمَّ أْكُتُبَها في ُكرَّ ُل َرْسمها اإلمائيَّ ا يأتي، وأتأمَّ )6( أقرُأ كلَّ كلمٍة ممَّ
أي. يأُكل  .   من ورائه   .   َجْدَوى   .   بِماذا    أقوى.   اْخَتَفى   .   َفأر   .   الرَّ

َقِة. ِة الحماَمِة الُمطوَّ ُث أماَم الصفنِّ عن ِقصَّ )7( أَتحدَّ
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َجــاَزان

ماذا َتْعِرُف َعْن جازان؟ وماذا قرأَت أو دَرْسَت عنها يف املاض ويف احلاض؟
َرِف اجلُنويِبِّ الَغْريِبِّ هلا، تقُع فْوَق َجَبٍل  ا مدينٌة غاليٌة ِمْن ُمُدِن املْملكة، يف أْقَص الطَّ إنَّ
َتْصِديُر حاصالِتا، ويستقبُل  منه  َيتمُّ  ِميَناٌء  وهِبا  ِر،  األمْحَ البْحر  عىَل  ُف  ُيْرِ املِْلح،  ِمَن 
ُع  البضائِع القاِدَمَة ِمَن الَبْحِر إلْيها، وهَلا واٍد مْن أْعَظِم األْوِدَيِة يف اململكة، كانْت َتَتجمَّ
ٍة َجاِرَفٍة، حتَّى َتِصَل إىل ساِحِل البْحر، فَتِضيَع فيه. ِفيِه ِمياُه األْمطاِر، وَتْنَطِلُق منُه يف ُقوَّ

يوِل كثرًيا َما َغَمَرْتا  دٌة كانْت َتعيُش حياًة قاِسَيًة، ألن ِمياَه السُّ وَحْوَل الواِدي ُقًرى متعدِّ
ِت اْلـَحياُة! واْكَتَسَحْتها. واآلن تغريَّ

ُم  يوِل َفُيَنظِّ َدْتا احلُكومُة برعاَيتِها، وباَدَرْت بِبِناء َسدٍّ عظيٍم، ُيَسْيِطُر عىل ِمياِه السُّ َتَعهَّ
ُب الُقَرى وَتأيت عىل املحاِصيِل. َتْوزيَعَها لُيسَتَفاَد منها، بعد أن كانت ُترِّ

الدرُس الثايِن َعَرَ
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راَسُة أنَّ َجاَزاَن َكْنٌز  اَم بْعَد أْن أْثَبَتِت الدِّ َة فيها، والِسيَّ َراعيَّ وُتَتابُع احلكومُة جتاِرهَبا الزِّ
املَناِطِق  أْحَسِن  ِمْن  َسْهِلَها  ِمْن  اجَلُنويِبَّ  اجُلْزَء  أنَّ  ُد  ُتؤكِّ التقاريِر  فكلُّ  َضْخٌم،  ِزراعيٌّ 

ها ِخْصًبا. ِة يف البالِد، وأشدِّ راعيَّ الزِّ
احلاِصالِت  الْستِْقباِل  َمْرَكًزا  ُتْصبَح  أْن  ُيْنَتَظُر  كبرَيٍة،  َضٍة  َنْ عىل  ُمْقبَِلٌة  اآلَن  وِهَي 
ُينتَظُر  التي  احلاصالِت  وِمَن  َر،  ُتصدَّ أْن  ْينَبغي  َحْيُث  وَتْصديِرها  وغرِيها،  َعسري  ِمْن 
َرُة،  والذُّ واملوُز  ُتَقاُل  والرُبْ ْيُموُن  واللَّ اُن  مَّ والرُّ اُح  فَّ والتُّ َفْرَجُل  والسَّ الِعَنُب  تصديُرها: 

وقد ُيْسَتَغلُّ املِْلُح فيها، ويكوُن مصدَر َثْروٍة هلا ولِْلباِلد.
بالِدنا،  يف  احلديثُة  ْهَضُة  النَّ َشِمَلْتَها  وقد  املَْعروَفِة،  القديمِة  الـُمُدِن  ِمَن  جازاَن  إن 

ابَِضِة باحلياِة والنشاِط. َفأْصَبحْت ِمَن املدِن النَّ

)1( أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:
- أْيَن تقُع مدينُة جازان؟

- أذكُر ما َعرْفُت َعْن َوادَيا.
- كيَف َكاَنْت َتعيُش الُقَرى َحْوَل الَواِدي؟

َهْت ِعنايُة احُلُكومِة إىل جازان؟ - مِلَاَذا اجتَّ
- ما َمظاِهُر هذه العناية؟

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
ُيِرف

اْكَتَسَحْتها
ُيْسَتَغل

ُيطّل.
ا. َرْتَ َدمَّ

ُيْسَتْثَمر.

جارفٍة
ِخْصبًا

النابضة باحلياة

شديدة.
َجْودة ُتْربة.

كثرية احلركة والنَّشاط.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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- ما املستقبُل الَّذي َينتِظُر جازان؟
- ما املحاصيُل التي ُتْشَتهُر هبا جازان؟

)2( َمْوِقُع جازان - وادهيا وُقراها - ميناُء جازان - امُلْسَتْقبُل الذي َيْنتِظُرها - عنايُة 
احلكومِة هبا.

أَضُع كلَّ ِفكرٍة من هذه األفكار أماَم الِفْقرِة امُلالئمِة هلا يف املوضوع.

)3( أَضُع عَاَمَة  )( أَماَم العبارِة املناسبِة، وأْنُقُلها يف الفراغ:   

- َتقُع جازان ...................................

- َحْوَل الواِدي ...................................

- ِمن حاِصالِت جازان ...........................

قيِّ من البالد. ْ َرَف الرَّ يف الطَّ
اميِلِّ منها. َرِف الشَّ يف الطَّ

يف اجلنوب الَغْريِبِّ للبالد.

مُدٌن كبرية.
دة. ُقًرى ُمَتعدِّ

ة. َبساتُِي ناِضَ

فْرَجل. السَّ
ْثَرى. الُكمَّ

الُقْطن.
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)4( أذكُر ُمراِدَف كلنِّ كلمٍة مّما يأت:
َكْنٌز     . اْكَتَسَح     .   َيْسَتِغلُّ  .

لٍة ِمْن ِعْندي: )5( أضُع كلَّ كلمٍة ممَّا يأت يف ُجْ
ُب  . رِّ ُتَ .   ِخْصب    .   نابَِضة    .     جازان     

)6( أذكُر املضادَّ يف املعَنى لكلٍّ مِمَّا يأت:
ر   .   أْقَص   .   َقاِسَية   .   احلاض  . تصدِّ

، وأْكُتُبَها: ُف َرْسَمها اإلمائيَّ )7( أقرُأ كلَّ كلمٍة ممَّا يأت، وأَتعرَّ
ْيمون  . د   .   . أْقَص   .   ُقًرى   .   الِسّيام   .   اللَّ البضائع   .   اآلن   .   تأيت   .   ُتَؤكِّ
.........    .........    .........    .........    .........    .........    .........    .........

)8( أْكُتُب مخسَة أْسُطٍر عن جازان.
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اِرب َنَصائُح وجَتَ
ى فيها األبناُء ما ترَكُه اآلباُء من ُتراٍث؛ لينتفُعوا بام  َيتَلقَّ احلياُة مدرسٌة مليئٌة بالتجاِرِب والِعرَبِ، 
ُم لكم  ُيَقدِّ متَّاٍم  أبو  الغاليِة، والشاعُر  ديدِة، والنصائِح  السَّ ِمَن األخالِق احلميدِة، واآلراِء  َنُه  َتَضمَّ

َجانًبا من هذه النصائِح والتجاِرِب، َفَتدبَّروا هذا النَّصَّ واْفَهُموا َمَعانَِيه.

ــاِريِه ســــَواُء فـــأنَت َوَمْن جُتَ ٍق َدنِيئــــــــًا   ـُ َت يف ُخلـــ ـْ اَري ـَ -1  إذا جــــ
َتا َرَخـــاُء هَلـــــا ِمْن َبْعِد شدَّ ٍة إالَّ َسيـــأيت   -2  َوَمـــــــا ِمَن شــدَّ

أَفـــاَدْتني التََّجاِرُب والَعَنـــــاُء ْبُت هذا الـدهَر حتَّى    -3  لقد َجرَّ
َحـــاُء ويبَقى العوُد ما َبِقَي اللِّ -4  يعيُش املرُء ما اْسَتْحَيا بخــرٍي   

ْنَيـــــا إذا َذهَب احَلَيـــاُء وال الدُّ -5  فال واهلل َمــــا يف العيِش َخرْيٌ   
َومَلْ َتْسَتْحِي فاْصَنْع َما َتشاُء يــالـي    -6  إذا مل ْتَش عـــاقَبَة اللَّ

النص

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
َجاَرْيَت

ة شدَّ
الَعَناُء
الُعوُد

َش مل َتْ

َساَيْرَت.
َضائقة.
التََّعُب.

جر. الُغصُن من الشَّ
ْف. مل َتَ

َدنيئًا
َرَخاُء

ما اْسَتْحَيا
َحاُء اللِّ

َعاِقبة الليايل

َلئياًم َوِضيًعا.
َفَرٌج.

ما دام ُمتَّصًفا باحلياء.
قْرُ الشجر.

من  َيايِل  اللَّ يف  َيأيت  َما 
ك. أموٍر ال َتسُّ

معنــاهــاالكلمة

الدرُس الثالَِث َعَرَ
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)1( ُأجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
- ما َنتِيجُة جُماراِة الدينء؟

ِة؟ دَّ - ماذا يأيت َبْعَد الشِّ
- أذكُر ما تعلمته من احلياة.

- َبَم يعوُد احلياُء عىل َصاحبه؟
- ما معنى البيِت السادِس؟

)2( أَضُع الكلامِت التاليَة يف املكاِن اخلايل:
.     احلياُء ُخُلقٍ     .     َجاَرْيَت     .    َخرٌي        

- ............................... ِمَن اإليامِن.
- إذا ...............................اللئيَم فأَنَت مثُله.

- ُكْن َذا ............................... َحَسٍن.
- اآلخرُة ............................... وَأْبَقى.

َحاُء ويبَقى العوُد ما َبِقَي اللِّ يعيُش املَْرُء ما اْسَتْحَيا بخرٍي       )3(
ْنَيا إذا َذَهَب احَلَيــاُء وال الدُّ فــال واهللِ ما يف العيِش َخرْيٌ     

- ما معنيالعوِد واللِّحاِء؟ وما املراُد هبام هنا؟
- َعالَم ُيْقِسُم الشاعُر؟

ُح البيتي بُأْسُلويب. - َأرْشَ

َتـْدِريـَبــــــات
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)4( أذكُر مضادَّ الكلامِت التاليِة يف ُجٍل مفيدٍة:
. دنيئًا      . الدنيا        . خري       . يعيش       . ة    ِشدَّ

)5( أسَتْخِرُج ِمَن األبياِت ما يأت:
- فعاًل مضارعًا مرفوعًا.

- فعَل أمٍر.

ُل رْسمَها اإلْمائي، ثم أكُتُبها: )6( أقرُأ الكلامِت التاليَة، وأتأمَّ
. مل تش. اللِّحاء    . .  اْسَتْحَيا  .  َرَخاء   سيأيت 

ْقَعِة: ة بخّط الرُّ )7( أكتُب البيَت التايل مّرًة بخّط النَّسِخ، وَمرَّ
َومَلْ َتْسَتْحي فاْصَنْع َما َتَشاُء َيالــــــي     إذا مَلْ َتْش عاقَبَة اللَّ  

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

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

ُم -املعلمة- من النَّصنِّ ثاثَة أبياٍت، وُيْملياهنا إماًء اختباريًّا. )8( خيتاُر املعلنِّ
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َضُتَنا الُعْمَرانِيَُّة هَنْ

وُهَو  والُعْمراِن،  اإْلْسكاِن  ايَلِ  جَمَ َمْلُموًسا يف  رًا  وَتطوُّ ًة،  قويَّ َضًة  َنْ اْلَيْوَم  بالُدنا  َتْشهُد 
 ، رِق، وَتْيسرِي النَّقِل العامِّ ميِل امُلُدِن، وإْنشاِء َشَبَكاِت الطُّ ٌر شاِمٌل يْمتدُّ إىل البِناِء، وجَتْ َتطوُّ
ِق،  والرَبْ واهلاتِِف،  والَكْهرباِء،  املاِء،  ِخْدَماِت  وَتْوِفرِي  واْلـَمَياِديِن،  وارِع  الشَّ وإضاَءِة 

هاِت واألْسواِق وغريها. وتنظيِم امُلَتَنزَّ
عاٍت  مَّ وقد َأْعَطْت هذه النْهضُة كثرًيا ِمَن الفوائِد، فظَهرِت اْلـَمروعاُت التي َتُضمُّ جُمَ
َوِوْحداٍت ُمتكاِملًة َوُمالئِمًة لُِكلِّ امُلْستويات، وتواَفَرِت املَساِكُن بصورٍة مل َتُكْن َمْعروفًة 
طِة األَجِل، والطويلِة  ِة بقُروِضِه املَتوسِّ من َقْبُل، وساعَد عىَل َذلَك ُصندوُق التْنمَية الَعَقاريَّ

با إىل جَماِل التَّعامُل. األَجِل، مَع تْطبيِق النَِّظاِم اإلسالِميِّ الذي ال يْسمُح بُدخوِل الرِّ
ْت هُلم  َ امُلَواطنَي عىل البناِء، وَيسَّ َعِت  ِمْن أْقَوى الَعواِمِل التي َشجَّ ندوُق  وَهَذا الصُّ

الدرُس الرابع عر
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ُسُبَله، ومْل ُتْرِهْقُهْم أو ُتْثِقْل علْيِهم.
والَقَضاء  السيوِل،  لَترْصيِف  ٌة،  وُمْسَتِمرَّ نشيطٌة  ٌة  مَجَّ َمْروعاٌت  وُهناَك  ُهَنا  وجْتري 
ِف، كام جَتْري َمروعاٌت ُأْخَرى  ْ َعىل امُلْسَتْنَقَعاِت، وَتْزِويِد امُلُدِن باملياِه وشبكاِت الرصَّ
مَن،  ا ُتسابق الزَّ لتْجميِل امُلُدِن والشواِرِع يف أْنَحاِء الباِلِد. وإنَّ َمْن َيَرى اململكَة ُيْدِرُك أنَّ
عٍة ال َتْعِرُف الُبْطَء،  وأنَّ ُكلَّ َيوٍم يأيت بجديٍد مل يُكْن يف األمِس، وأنَّ احلياَة هبا َحياُة ُسْ
وإْسعاِد  الَوَطِن،  لِبِناء  ذلك  وُكلُّ  َحَركُتُه،  َدُأ  َتْ ال  وِسَباٍق  وٍل،  ُخُ إىل  َيْركُن  ال  وجدٍّ 

كان. السُّ

)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
ُح ذلك. ًرا مْلموًسا يف جَمايِل اإْلْسكاِن والُعْمراِن. أوضِّ - تشهُد البالُد َتَطوُّ

- ما فائدُة الِوْحداِت ذاِت امُلسَتوياِت امُلْختِلفة؟
ِة يف النهضِة الُعْمرانيَِّة؟ - ما أثُر ُصندوِق التنمَيِة الَعَقاِريَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
ملموًسا
ُتْرِهُقهم
ال َيْرَكن

واضًحا.
ُتْثِقُل عليهم.

ال َيميل.

ر تطوَّ
األَجل

ة مجَّ

م. تقدُّ
ة. امُلدَّ

كثرية.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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- َأْذُكُر َبْعَض امُلُدِن التي ظهرْت فيها مروعاُت التَّجميل.
َقط: )2( أختاُر مِمَّا َبْيَ القوسِي الكلمَة امُلَناِسبَة، وأَضُعَها مكان النُّ

)بطيء - َمْلُموس(. ُم الُعمراِن يف البالد ...............................   - َتقدُّ
)حَمْدود - شامل(. ٌر .............................    ُر يف اإلْسَكاِن َتطوُّ - التََّطوُّ
ة(. َ )َصْعبة - ُمَيسَّ ُل البِناَء ............................    - الُقروُض التي ُتسهِّ

)3( أضُع كلَّ كلمٍة مِمَّا يْأِت يف ُجلٍة:
. َل   َسجَّ    . جتري       . َهات    امُلَتَنزَّ    . ر    تطوُّ    . ُرق    الطُّ

ت  . َ )4( ُتْرِهق - َيسَّ
أذكُر مراِدَف الكلمِة األوىل، وُمَضادَّ الكلمِة الثانية.

. ٌ يٌّ - الَقْرُض ُمَيسَّ )5( املَْسَكُن ِصحنِّ
ُ ما يْلزم. ًة ُأْخَرى، وأغريِّ ًعا مرَّ ًة، ومَجْ أجعُل املبتدأ يف كلِّ مجلٍة ُمَثنًّى َمرَّ

ِة يف الباد. )6( أْكُتُب بَِصِحيفِة الَفْصِل مخسَة أْسُطٍر َعِن النهضِة الُعمرانيَّ

، ثمَّ أْكُتُبَها: ُف رْسَمها اإلمائيَّ )7( أقرُأ كلَّ كلمٍة ممَّا يْأت، وأتعرَّ
با.         ُمالئمة    .    الُبطء  . .  إضاَءة    .    يأيت   .      الرِّ إْنشاء 

........          ........      ........       .......      ........        ........
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ِعيِف َوْيٌل لِْلَقِوينِّ ِمنَ الضَّ

َخْت ِفيِه. وَكاَن يف َنَواِحي تِْلَك األْرِض ِفيٌل  ًة َكاَن هَلا ُعشٌّ َفَباَضْت َوفرَّ َذَكروا أنَّ ُقْنرُبَ
ِة. ُد إلْيِه، َوَكاَن َيُمرُّ يف َبْعِض اأَليَّام َعىَل ُعشِّ اْلُقْنرُبَ دَّ َلُه َمْرٌب َيرَتَ

َم أْرَكاَنُه، َفأْتَلَف بْيَض  َبُه َفَعَمَد إىل َذلَك اْلُعشِّ َوَوِطَئُه َوَهشَّ َفِفي َذاِت َيْوٍم أَراَد َمْرَ
ِة، َوَأْهَلَك ِفَراَخَها. اْلُقْنرُبَ

َفَطاَرْت  اْلِفيِِل،  ِمَن  ُه  َأنَّ َوَعِلَمْت  َذلَِك،  َها، َساَءَها  َما َحلَّ ُبعشِّ ُة إىل  اْلُقْنرُبَ َنَظَرِت  َفَلامَّ 
َلَك َعىل أْن َوِطْئَت  ا امْلَِلُك، َما الذي مَحَ َ َحتِّى َوَقَفْت َعىَل َرْأِسِه َباِكَيًة، َوَقاَلْت َلُه: َيا َأيُّ
ايِل،  ْمَت َبْييض، َوَقَتْلَت َأْفَراِخي، َوأَنا يف َجَواِرَك؟ َأَفَعْلَت َذلَِك اْستِْضَعاًفا حِلَ ، َوَهشَّ ُعشِّ

َوقلَة ُمَباالٍة بأْمِري؟!
قاَل اْلِفيُل: ُهَو َكَذلَِك.

يوُر:  رِي َفَشَكْت إَلْيَها َما َناهَلَا ِمَن اْلِفيِل. َفَقاَلْت هَلَا الطُّ اَعِة الطَّ ُة إىَل مَجَ َفِت اْلُقْنرُبَ َفاْنرَصَ

الدرُس اخَلاِمَس َعَرَ
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َوَما َعَساَنا أن َنْبُلَغ َمَن اْلِفيل َوَنْحُن ُطُيوٌر؟ َفَقالْت لْلَعَقاعِق واْلِغْرَباِن: إينِّ ُأِريُد ِمْنِك أْن 
َتِسريي َمِعي إَلْيِه، فتفَقئِي َعْيَنْيِه. َوَأَنا َبْعَد َذلَِك َأْحَتاُل َعَلْيِه بِِحيَلٍة ُأْخَرى.

َفَأَجاَبتَها إىَل َذلَك َوَمَضْت إىل اْلِفيِل، َفَلْم َتَزل َتَتَجاَذُبُه َبْيَنَها َوَتْنُقُر َعْيَنْيِه إىَل َأْن َفَقَأُتاَم. 
بِِه. َتدي إىَل َطريِق َمْطَعِمِه َوال َمْرَ َوَبقَي ال َيْ

َفاِدُع: َما  ٍر فيه ضَفاِدُع. َفَشَكْت َما َناهَلَا ِمَن اْلفيِل، َفَقالِت الضَّ ُة إىَل َنَ ُثم َجاَءت اْلُقْنرُبَ
ُة: ُأحبُّ ِمْنِك َأْن َتْذَهبي َمعي إىَل َوْهَدٍة  حيَلُتَنا َمَع اْلِفيل؟ َوَأْيَن َنْبُلُغ ِمْنُه؟ َقاَلِت اْلُقْنرُبَ

ا. َفإَذا َسِمَع َأْصَواَتِك مَلْ َيُشكَّ َأنَّ باْلَوْهَدِة َماًء َفيُكبُّ َنْفَسُه ِفيَها. ي هِبَ بِالُقْرِب ِمْنُه. فَتنِقِّ
َفاِدُع إىَل َذلَِك. َفأَجاَبْتَها الضَّ

مأ  ا َماًء، َوكاَن َعىَل َجْهٍد ِمَن الظَّ َم َأنَّ هِبَ ْفَرِة َتَوهَّ ا يف َقْعِر احْلُ َفَلامَّ َسِمَع اْلِفيُل أْصَواَتَ
َذاَك  إْذ  ِمْنَها.  َرجًا  َمْ َيِْد  َومَل  الَوْهَدِة،  يف  َفَسَقَط  امْلَاء  َطَلِب  َعىَل  ا  ُمِكبًّ واْلَعَطِش.َفَجاَء 

ُة ُتَرْفِرُف َعىَل رأِسِه َوَقالْت َلُه: َجاَءِت اْلُقْنرُبَ
َبالَدَة  َوَجْدَت  َوَكْيَف  ِجْسمي؟  ِصَغِر  َمَع  حيَلتي،  َرَأْيَت  َكْيَف  تِِه!  بُِقوَّ اْلـُمْغرَتُّ  ا  َ أيُّ

َفْهِمَك، َمَع ِعَظِم ِجْسِمك؟ َوَكْيَف َرَأْيَت َعاِقَبَة الظلم واْلُعْدَواِن؟
ا، َوال َطريقًا خِلَطاهَبا. َواهِبَ َفَلْم َيِد اْلفيُل َمْسَلكًا جِلَ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
الُقْنرُبة
ُمَباالة
َوْهَدة

طائر ِمن نوِع الَعَصاِفري.
اْهتاَِمم.
ُحْفَرة.

م َأْرَكاَنه َهشَّ
الَعَقاِعق

َمَها. َ َجَوانَِبُه َوَهدَّ َكسَّ
ُمْفَرُدَها َعْقَعْق،

طائر ُيْشبُِه الُغَراب.

معنــاهــاالكلمة
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)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
ِة؟ - َماَذا َفَعَل الِفيُل بُعشِّ اْلُقْنرُبَ

ُة للْفيِل؟ َوبَِم َردَّ الفيُل َعَلْيها؟ - َماَذا َقاَلِت اْلُقْنرُبَ
ُة؟ - إىَل َمن اْشَتكِت اْلُقْنرُبَ

ُيوُر بِالفيِل؟ - َماَذا َفَعَلِت الطُّ
ُة؟ َفاِدُع اْلُقْنرُبَ - َبَم َأَجاَبِت الضَّ

- مِلَ َسَقَط اْلِفيُل يف اْلَوْهَدِة؟
ُة لْلِفيِل ِعْنَدَما َسَقط يِف اْلَوَهَدِة؟ - َماَذا َقاَلِت اْلُقْنرُبَ

ة َعىَل اْلِفيِل؟ ِت اْلُقْنرُبَ - بَِم اْنَترَصَ
ْلِم؟ - َما َعاِقَبُة الظُّ

َلٍة ُمِفيَدٍة: )2( أَضُع ُكلَّ َكِلَمًة ممَّا َيأت يف ُجْ
. العش      . الفيل       . ترفرف       . يرتدد       . القنربة       . َوهدة   

ْمَت َبْيِض، َوَقَتْلَت أْفَراِخي،  َلَك عىَل أْن َوِطْئَت ُعّش، َوَهشَّ ا امْلَِلُك، َما الَِّذي مَحَ َ )3( أهيُّ
وأَنا بِجَواِرَك؟

ْمَت؟ َلَك، ِجَواِرَك، َهشَّ َما َمْعَنى: مَحَ

)4( أْسَتْخِرُج ِمَن النَِّص ما َيي:
- ُمَثّنى َوُأْعِرُبُه.

َتـْدِريـَبــــــات
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َع َتْكسرِيٍ. - مَجْ
- َمْفُعواًل بِِه.

ُل َرْسَم اهْلَْمَزِة، ُثمَّ أْكُتُبَها: )5( أْقرُأ الَكِلامِت اآلتَِيَة، َوَأَتأمَّ
اَم  . .   َوِطْئَت    .   َساَءَها        َرْأس    .    َفَقَأْتُ َوِطَئُه    

َتْفَقئي   .   َجاَءْت    .   َماء      . ُأْخَرى  .

َع ُكلنِّ َكِلَمٍة مِمَّا َيأت: )6( أذكُر َجْ
.    ِفيل  . .   ِضْفَدع      .    ُغَراب     َطرْي    .    َعْقَعق    

ة    .       َفْرخ   .     ُعّش   .      َوْهَدة  . ُقْنرُبَ

ا َتاٌء َمْفُتوَحٌة. )7( أْسَتْخِرُج ِمَن النَّصنِّ َعْرَ َكِلاَمٍت هِبَ

َعىَل  اْلـُمْشَتِمَلَة  اْلَكِلاَمِت   - التلميذات   - التَّاِميِذ  َعىَل   - -املعلمة  م  امْلَُعلنِّ ُيْمِي   )8(
اِء إماًء اختباريًّا. اِد والظَّ الضَّ
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َباُب امُلْسِلُم الشَّ

ُيْعَنى اإلْسالُم بِشبابِِه، َكاَم َيْعَتزُّ بِِرجالِه.
ِلُص لِِدينِه َوَيْعَمُل  حُيِبُّ أْن يْنشَأ ُكلُّ َفًتى ِمْن َأْبنائِِه َسِلياًم، ُيؤِمُن بَِربِِّه إيامًنا َصحيًحا، وخُيْ

تِِه، وَيْدَفُع َعْنُه أْعداَءه. َعىَل ُنرْصَ
وحُيِبُّ أْن َيْدُرَس ُكلٌّ ِمْنُهْم ِكتاَب اهللِ الَكريَم، َفَيْفَهَم َما َيْدُرُس ِمْنه، وحْيفَظ ما َيْستطيُع 
يَفِة، فَيْهَتدَي  َم، وإىل أَحاِديثِِه الرَّ سوِل -َصىلَّ اهلل علْيِه َوَسلَّ ِة الرَّ ِحْفَظُه، ُثمَّ يْرِجَع إىَل ُسنَّ
ْنيا ما اْستطاَع؛  ك باَِم جاَء فيَها، ثمَّ َيْأُخَذ بْعَد ذلَِك ِمْن الدُّ ا، ويَتمسَّ َب بآداهِبَ ا، ويتأدَّ هَبْدِيَ

احِلِي. َحتَّى َيكوَن َجديرًا بأْن ُيْنَسَب إىل ِدينِه، َويُعدَّ ِمْن َشبابِه الصَّ

الدرُس الَساِدَس َعَرَ
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آتَِنــــا النَّرْصَ الَِّذي َوَعْدَتنـــــــــا َنا  َنــــــا إيَّـــــاَك َنْدُعـــــو َربَّ َربَّ  
َما اْرَتَضْينا َغرْيَ ما َتْرَض َلَنــــا َنـــــا              َنـــا َنْبِغي ِرَضــــــاَك إنَّ           إنَّ

لِـــــلــــــــُعال إنَّ الُعال      َواِجــَبـــــــــاُت امُلْسِلِم   
ِم َقـــدُّ ـــــــُة الـــــــــــــتَّ َنـــا      ُأمَّ لِـــــلـــــــــُعال، َفإنَّ   

ا لِْلَغـــِد      َيْنُقُص الـــــَكْوَن شباٌب ُمْهَتٍد َيــــاَبنِي اإِلْسالِم َهيَّ   
َفـَأُروُه ِديـَنُكـــْم لَِيْقتــــــِدي      ِديــــــــَن َعْقــــٍل َوَضِميـــٍر وَيِد   

لِـــــلــــــــُعاَل إنَّ الُعاَل      َواِجــَبـــــــــاُت امُلْسِلِم   
ِم َقـــدُّ ـــــــُة الـــــــــــــتَّ َنـــا      ُأمَّ لِـــــلـــــــــُعاَل، َفإنَّ   

النص

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
َجديًرا
َفأُروُه

يد

ا. ُمْسَتحقًّ
ُحوا له. موُه َووضِّ َعلِّ

عمل.

آتنا
َيْقَتدي

َأْعِطَنا.
َيْعَمُل مثلكم.

معنــاهــاالكلمة

)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
ابُّ امُلْسِلم؟ - باَِمَذا َيتَِّصُف الشَّ

ا؟ ريُق الَّذي َيُِب أن َيِسرَي عليه حتَّى يكوَن َشابًّا صاحِلً - ما الطَّ
ْنيا؟ َومِلَاَذا؟ - َما واِجُبُه َنْحَو ُعلوِم الدُّ

َتـْدِريـَبــــــات
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)2( ُأِجيُب ِمَن اأَلْبياِت َعامَّ يأت:
- باَِمَذا َيْدُعو الشابُّ ربَّه يف الَبْيتْي: األوِل والثاين؟
ابع؟ اِعُر أمَة اإلْسالِم يف البيِت الرَّ - بَِم َوَصَف الشَّ

َيْنُقُص الَكْوَن شباٌب ُمْهَتِد ا لِْلَغِد    َيا َبنِي اإلْسالِم َهيَّ   )3(
ديِــَن َعْقـــٍل َوَضِميـــــٍر وَيِد َفَأُروُه ِديَنُكْم لَيْقتــــِدي      

ُ الَكِلاَمِت اآلتيَة: )أ( أفسِّ
ا    -    َيْقَتدي    -    مهتد  . َهيَّ

)ب( ماذا َيْنُقُص ُدْنَيا النَّاس؟
ين؟ باِب بَتْوِعَيِة النَّاِس بالدِّ )جـ( ما الغرُض ِمْن قياِم الشَّ

)د( ما َمْعنى أنَّ اإلْسالَم ديُن َعْقٍل وَضِمرٍي َوَيٍد؟
)هـ( ماَذا ُيريُِد الشاِعُر بكِلمِة الَغِد يف الَبْيِت؟

)4( أبي ُمراِدَف ُكلٍّ ِمَن الَكِلامِت اآلتَيِة:
النرص      -      يقتدي      -      َجدير 

ل: ْطِر األوَّ )5( أكُتُب ُمفرَد ُكلنِّ كلمٍة ممَّا يأِت عىَل ِمَثاِل السَّ
َحديث أحاديث        

........................... ِرَجال        
.......................... احلون    الصًّ    

   ........................... شباب        
........................... واجبات        
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..................................................................... ، )6( َياَربنِّ
ٍل أدعو فيها ريب بام ُأحب أن أدعوه به. أكتُب ثالَث مُجَ

باِب أْن َيُقوموا باألْعامِل اآلتَِية: )7( َأطُلُب إىَل الشَّ
ْعَوِة إلْيه  . ين     -      الدَّ ِقَراَءِة الُقرآن     -     َفْهم الدِّ

ُف هجاَءها، ُثمَّ أكُتُبَها يف ُكراَستي: )8( أْقَرُأ الكلامِت اآلتيَة، وأَتعرَّ
َيْنشأ   -   َفًتى   -   ُيؤِمن   -   أْعداَءه   -   َنْدُعو   -   َتْرَض   -   الُعال

َيْنُقُص الَكـــْوَن شبـــــاٌب ُمْهَتِد يا َبنِي اإلْســـالِم َهيَّـــــــــــا لِْلغِد      
.............................    .............................   
.............................    .............................   

قعِة. ابَِق مرًة بَِخطنِّ النَّسخ وُأْخرى بَِخطنِّ الرُّ )9( أكتُب البيَت السَّ
- أستخرُج من البيت فاعاًل ومفعواًل به.

ُم - املعلمة - من النَّص أْرَبَعَة َأبيات إماًء اختباريًّا. )10( ُيْمي امُلَعلنِّ
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اْلـِمَيــــــــاُه اْلــَعـْذَبُة

اِر،  لْلِمَياِه َمَصاِدُر َكثرَِيٌة، ُتْسَتْخَرُج ِمَن اآلَباِر، َوُتْسَتَمدُّ ِمَن اْلُعُيوِن َوالَيَنابِيِع، َوِمَياِه اأَلْنَ
ِمْنَها  ُب  َيْرَ ُدوِد،  السُّ َوَراَء  امْلْخُزوَنِة  أِو  املْنَخِفَضِة،  اأَلَماِكِن  يف  اِكدِة  الرَّ ُيوِل  السُّ َوِمَن 

وَن َوَيْسُقوَن َحَيواَناِتِْم َوِزَراَعَتهْم. النَّاُس َوَيْسَتِحمُّ
ِمَن  اْلَكثرِي  َعىَل  َتْقيِض  تِي  الَّ اَكَة  اْلَفتَّ َراثِيَم  اجْلَ ِمُل  َوحَيْ  ، َنِقيٍّ َغرْيُ  املَياِه  َهِذِه  أْكَثَر  َلِكنَّ 
َراثِيِم  ِب، َوَتْطِهرِيَها ِمَن اجْلَ ْ َوُل بَتْنقَيِة ِمَياه الرُّ ِت اْلـُمْجَتَمَعاُت َوالدُّ النَّاِس... َولَِذا اْهَتمَّ

َراثِيِم. ْمِل َواحَلَص، َوإَضاَفِة )الُكُلور( لَِقْتِل اجْلَ ِشيحَها بالرَّ برَتْ
ِمَياُه  َتُعْد  مَلْ  َراَعِة،  والزِّ ِب  ْ للرُّ ِة  احِلَ الصَّ اْلَعْذَبِة  لْلِمياِه  النَّاِس  اْستِْخَداُم  َزاَد  َوِحَي 
اِت  الَِيِة ِمَن اْلُبَحرْيَ ِة اخْلَ ْحراويَّ ٍة يف امْلَناِطِق الصَّ اَجتِِهْم، وبَِخاصَّ اآلَباِر واألْمَطاِر َكافَيًة حِلَ
ُهوا إىل إَياِد اْلوَسائِل اْلـُمَناِسَبِة لالْستَِفاَدِة ِمْن ِمَياِه اْلبَِحاِر والـمحيَطاِت  َ اِر. فاجتَّ َواألْنَ

ابِع َعَرَ الدرُس السَّ
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ا. ِب واالْستِْخَداِم امْلْنِزيلِّ َعْن َطِريق إْعَذاهِبَ ْ للرُّ
ِليِج  ِة َعىَل َساِحِل اخْلَ ًة إلْعَذاِب ِمَياِه اْلَبْحِر املَاحِلَ طَّ وَن حَمَ َويِف باِلِدَنا اآلَن َثالٌث َوِعْرُ
ُل  ُر املَاُء احُلْلُو، ُثمَّ َيَتَحوَّ ِة َفَيَتَبخَّ ِر َعن َطريِق َتْقطرِيَِها، بَِغْلِ املَِياِه املَاحِلَ اْلَعَريبِّ َواْلَبْحِر اأَلمْحَ
الُبَخاُر بَِعواِمِل التَّرِبيد إىل ماٍء َعْذٍب، وُتَضاُف إلْيِه َغاَزاٌت َقاتَِلٌة لِْلَجَراثِيِم َفُتْصبُِح املَِياُه 

ِب. ْ ًة لِلرُّ َوائِِب، َصاحِلَ ُحْلَوًة، َخالِيًة ِمَن الشَّ
اِن يِف امُلُدِن َواْلُقَرى  كَّ ِة إىل السُّ ِقيَّ ْت ُحُكوَمُتَنا َعىَل إيَصاِل َهِذِه املَِياِه الَعْذَبِة النَّ َوَقْد َعمِلَ
النَّاُس  َفاْسَتْخَدَمَها  ِة،  اِخليَّ الدَّ َواْلُقَرى  امُلُدِن  إىل  واجِلباِل  ْحَراِء  الصَّ َوَعرْبَ  اِحِليَّة،  السَّ

ِة. ْهِي، واالْستِْحاَمِم، َوَسائِِر َحاَجاِتِم الَيْوِميَّ ِب، َوالطَّ ْ لِلرُّ
أْبَناُؤَها  لَِيعيَِش  َيْوٍم؛  َبْعَد  َيوًما  ُع  َوَتَتوسَّ باِلِدنا  يف  َتْزَداُد  اْلِعْمالَقَةُ  وَعاُت  املَْرُ َوَهِذِه 

ًة َسِعيَدًة. يَّ َحَياًة ِصحِّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
الَيَنابيع
الفتَّاكة
إعَذاهبا

ُعْمِق الصحراء
سائر

اِكَدِة الرَّ

الُعُيون.
القتَّالة.

إَزاَلُة األْمالِح منها.
َمَناطِقَها الَبِعيَدة.

َبقيَّة.
ة. امُلْسَتِقرَّ

َتْنقَية
الُكُلور

وائب الشَّ
ْهي الطَّ

الِعْمالَقة

تْصِفية.
إىل  تضاف  مادة 

املاء لتعقيمه.
األْشَياء الَعالَِقُة باملاء.

بخ. الطَّ
ْخَمة. الضَّ

معنــاهــاالكلمة
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)1( ُأِجيُب َعِن األسئلِة اآلتية:
- ِمْن أيِّ املَصاِدِر ُتْسَتَمدُّ املِياُه؟

- عىل أيِّ صورة يكون؟
حة؟ ُرُه بالصِّ - ما َضَ

يًّا؟ ُل ماًء ِصحِّ - كيف يتحوَّ
ُث عنه. . أحتدَّ - يف اململكة َمْصَدٌر َجديٌد للامِء النَِّقيِّ
اِت إْعَذاِب املَياِه يف املْملَكِة؟ - ماذا َنْعِرُف عن حمطَّ

- َكْيَف يتمُّ إعذاُب املَياِه املاحلِة يف اململكة؟

)2( أَضُع كلمًة مناسبًة يف املكاِن اخلايل ممَّا يأت:
ُيْسَتَمدُّ املاُء ِمَن الُعُيون و................ و ................ و ................

ي معناها: نٍة َكِلَمًة تؤدنِّ )3( أَضُع َبدَل كلنِّ َكلَمٍة ُمَلوَّ
اَكة. - املاُء غرُي النقيِّ ُيسبُِّب األْمراَض الَفتَّ

ُمُه ِمَن اجَلَراثِيِم. - ُتَضاُف إىل املاِء حماليُل ُتَعقِّ
وعاُت املياِه اْلَعْذَبِة َيْوًما َبْعَد َيْوم. - َتْزَداُد َمْرُ

)4( أَضُع ُكلَّ َكِلَمٍة ممَّا يأِت يف ُجلٍة من عندي:
البحريات     . تنقية          . ماحلة         . ُبخار    

َتـْدِريـَبــــــات
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)5( اجلراثيم َفتَّاكة
ُ سبَب الضبط. - أْضبُِط اجلملة السابقة، وأبيِّ

. ُث أَماَم الَصفنِّ َعن مضارنِّ املاِء غرْي النَِّقينِّ )6( أَتدَّ

، ثم أْكُتُبها. ُل رْسَمها اإلْمائيَّ )7( أقرُأ كلَّ َكلمٍة ممَّا يأِت، وأَتأمَّ
إْحَدى    .    اآلن    .    الوسائل    .    اآلبار    .    أبناؤها    .    الشوائب  .

ْقَعة ُأخَرى: )8( أْكُتب بخط النسخ مرة وبخط الرُّ
ًة إلْعَذاِب املَِياِه. يف باِلِدَنا َثاَلٌث َوعْروَن حَمطَّ   

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

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

ُم - املعلمة - إْحَدى الفْقراِت، ومتىل اختباريًّا. َتاُر امُلَعلنِّ )9( خَيْ
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ُة راِفُق اْلَعـــــامَّ ـَ اْلـمــ
امْلَاِل  ِمَن  َكثرًِيا  َذلَِك  َسبِيِل  يِف  وَتْبُذُل  مُلَواِطنِيها،  َخَدَماِتا  بَِتْقديِِم  ُة  َ امْلَتَحضِّ َوُل  الدُّ تتمُّ 

ْهِد. َواجْلَ
َة امْلُحاَفَظِة َعَليها َأَماَنًة يِف َأْعَناِق اْلـُمواِطنَِي،  ُم َهِذِه اخْلِْدَماِت َتَضُع َمْسُؤولِيَّ َوِهي ِعْنَدَما ُتَقدِّ

ُهْم َعىل االْستِفاَدة ِمْنها، َوال َتْسَمُح بإْتالِفها أو بَِتْشِويِِه َمْنَظِرَها. ثُّ حَتُ
ِرَص ُكلُّ تِْلِميٍذ َعىَل َنَظاَفِة مَجيِع األَثاِث َوالتَّْجِهيَزاِت املَْدَرسيَّة، َفال  َفِفي املَدَرَسِة َيُِب أْن حَيْ

اَل َهِذِه امْلََرافِق باْلِكَتاَبِة فيها أِو اْلَعَبِث هِبا. ُيَشّوُه مَجَ
َظاَفِة، َفال ُيْلِقي ِمْنِدياًل أو ُعْلَبًة َفارَغًة؛ َحَتى ال  رَص ُكلُّ ُمَواطٍن َعىل النَّ اِرِع َيُب أْن حَيْ َويِف الشَّ

َه أْسَواَر امْلََساِجد، وامْلََداِرِس، وامْلََناِزِل بِالِكَتاَبِة ِفيها. َه امْلَْنَظُر اْلَعامُّ لِْلَبَلِد، َواَل ُيَشوِّ َيَتَشوَّ
ِديِه ِعْطرًا  ُتْ التي  ِميَلِة،  اجْلَ أْزَهاِرَها  بَِقْطِف  َعَليها  َيْعَتِدي  ِة ال  اْلَعامَّ َواحَلَدائِِق  َهاِت  امْلَُتَنزَّ َويِف 

وًرا واْبتَِهاجًا. وأريًا، َوَتِزيُده ُسُ
راِت هَذا  وَلِة؛ َفهي ُجْزٌء ِمْن ُمَقدَّ َتَلَكاِت الدَّ ُفوَن َعىل مُمْ رُص امُلَوظَّ َويف ُكلِّ َدائَِرٍة ُحُكوميٍة حَيْ

ا ُمْلٌك هَلُم. اْلَوَطِن، َوِمْن َواِجبِهم ِرَعاَيُتَها َوامُلَحاَفَظُة َعَلْيَها كأنَّ
واإلْفَساِد  لإِلْتالِف  ُمَباحًا  َشْيئًا  َفَنْجَعَلَها  َدْولتَِنا  أْمالِك  يِف  َط  ُنَفرِّ أْن  َلَنا  َيْرَض  ال  َواإلْسالُم 

والتَّْضييع َوالتَّْشِويه.
اَء أْقِوَياَء ُمَتَحابِّي  امْلَِثالِيَّة التي نعيُِش ِفيها ُسَعداَء أِصحَّ اْلبِيَئَة  ِز نْصَنُع  امُلَتَميِّ ُلوِك  َذا السُّ َنا هِبَ إنَّ

ُمَتَعاِونَِي.
ْر َقْوَل  الُب- ُجْزًءا َكبرًيا ِمْن َهِذِه املَْسُؤولِيِة، فاْحِرْص َعىل أَدائَِها، َوَتَذكَّ ا الطَّ َ وإنَّ َعَلْيَك -أيُّ

َم: ُسوِل -صىل اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ الرَّ
ِريِق َصَدَقٌة«. »إَماَطُة األَذى َعِن الطَّ

اِمَن َعَرَ الدرُس الثَّ
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-  1  -
ـُِمواطنيَها. وَلُة ل ُمَها الدَّ ُد َبْعَض اخْلِْدَماِت التي ُتَقدنِّ س1: أ- أَعدنِّ

ب- َما َواجبنا َنْحو َهِذه اخْلَِدَمات؟  
س2: َكيَف َتكوُن امُلَحاَفَظُة َعىل َما َيأِت:

ِة؟ أ- امْلَْدَرَسِة َوَمَراِفِقَها الَعامَّ  
ب- َشَواِرع احليِّ الَّذي َنْسُكُنُه؟  
ِة؟ َهاِت اْلَعامَّ دائِِق وامْلَُتَنزَّ ج- احْلَ  

َتوياِتَا؟ د- امْلََساِجِد َوحُمْ  
-  2  -

»ُيْعِجُبنِي«، »ال ُيْعِجُبني« أْخَتار إحدى الِعَباَرَتي، ُثمَّ أْكُتُبَها أَماَم ما يناسبها ممَّا يأت:
أ- الَعَبُث بأْزَهاِر حديَِقِة امْلَْدَرَسِة.  

ِة امْلُْهَمالِت. ب- َرْمي ُعْلَبٍة َفاِرَغٍة يِف َسلَّ  
اِرِع اْلَعام. ج- َرْمُي ُعْلَبٍة َفاِرَغٍة يِف الشَّ  

د- الِكَتاَبُة َعىل ِجَداِر امْلَْسِجد.  

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
ة َ اْلـُمَتَحضِّ

َتْشويه
َراِت ُمَقدَّ

إَماَطِة

مة. اْلـُمَتَقدِّ
إْفَساد.

َتَلَكاِت. مُمْ
إَزاَلِة.

َتْبُذُل
أريًا

ُط ُنَفرِّ

ُم. ُتَقدِّ
ًة. َرائحًة َزكيَّ

ُنِْمل.

معنــاهــاالكلمة

َتـْدِريـَبــــــات
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-  3  -
ِحيحِة، وإَشاَرَة )( أمام الِعَبارِة اخَلاِطئِة.   أَضُع إَشاَرَة )( أماَم الِعَباَرِة الصَّ

ِة. -1 ِمَن األَماَنِة واإلْخالِص امْلَُحاَفَظُة َعىَل امْلََراِفِق العامَّ  
اِفَظ عىل أَثاِث َمْدَرَستِه. -2 َلْيَس ِمْن َواِجِب التِّْلميِذ أْن حُيَ  
ولِة. ْفريِط يف أْمالِك الدَّ اِل َوالتَّ -3 اإلسالُم َيْنَهى َعِن اإلْهَ  

ِة تدلُّ َعىَل ُسُلوٍك َصحيٍح. -4 الِكَتاَبُة َعىل املراِفِق الَعامَّ  
ا ما أماَم داِرِه َلَنُظَفِت املدينُة. َف كلٌّ ِمنَّ -5 َلو َنظَّ  

-  4  -
أَضُع كلَّ كلمٍة مِمَّا يأت يف جلة مفيدة:

. اْبَتَهَج      ، اأَلِريج       ، إْتاَلف      ، ة    َ امْلَُتَحضِّ
-  5  -

ا يف املْعنى مِلَا َيأت: أذكُر ُمَضادًّ
أقِوياَء    ، اَء    أِصحَّ    ، وًرا    ُسُ    ، َتْبُذُل       ، ُمَباٌح   

ُف َرْسَمَها اإلْمائّي، َوأْكُتُبها: أقرُأ ُكلَّ َكِلَمٍة ممَّا يأت، َوأَتَعرَّ
. َمْسؤولِيٌة      ، ُجْزًءا       ، َدائِرة       ، ء    َشْ    ، إلقاء   

-  7  -
ْقعِة ومرًة بَخطِّ الّنسخ: أْكُتُب الِعَباَرة التاليَة مرًة بخطِّ الرُّ

ا َما أَماَم َداِرِه َلَنُظَفِت امْلَِديَنُة. َف ُكلٌّ ِمنَّ َلو َنظَّ
.........................................................................................

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

-  8  -
اليتِي؟ ْمَلَتِي التَّ اَفَظة( يِف اجْلُ َما الفرُق َبَي َكِلمِة )ُمَ
ِة. اَفَظُة الّطالِِب عىَل امْلََراِفِق اْلَعامَّ ِة حُمَ -1 ِمَن امْلَِثاليَّ

ائِِف. اَفَظِة الطَّ -2 أَنا ِمْن حُمَ
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ْئـــُب واحَلـــَمــــُل الـــذنِّ

ٍر َيْنَثنِــــــي بْيَ التِّــــالْل ُقــــــْرب َنْ اًل   -1 ســــــــاقِت األْقَداُم َيْومــــًا مَحَ
ـــأِن أْشَهـــى مــا ُيناْل ْئــُب فاْستْسَمَنـــــُه            َفُلـــحوُم الضَّ رآُه الــــــذِّ ـَ -2 فـــــ

ُمْنــُذ عـاٍم ُدوَن َحــْرٍب أْو قــــتــــاْل -3 قــــــــــال: ما ُعْذُرَك إْذ َتْشُتُمني   
ُعُمري املـــاِض ُشُهــــوٌر وَلَيـــــــاْل حاُن ُعْذري َواضٌح   -4 قـــال: يا ِسْ
َفــــَأبوَك ُهَو َخْصــــمي ال َمــــحـاْل -5 قاَل: إْن أنَكرَت َشْتمي جاِحًدا   
َفُذنـــوب اجَلــدِّ َتْسي يف الِعَيـاْل -6 وإذا ُكْنَت اليتيــَم امْلُْبتــــــلـــــــى   
الْل َكْيـَف فـي تْعـِكريَك املَـــاَء الـــزُّ -7 وإذا أنـــــَكْرَت َشْتمي َجــــاِحًدا   
حاُن َمائي قادٌم    ِمْن أعايل األْرِض ِمْن َفْوِق التِّالْل -8 قــــــــــــاَل: يا ِسْ
َتْصـــَعُد األمواُه يِف أْعىل اجِلَباْل؟ -9 أْنَت َفْوَق التَّلِّ يف األْعىَل َفَهْل   
ْغر ُيْسَتحىل املقاْل اِل الثَّ ـَ ِمْن مَجـــ -10 َقــــــاَل أْعطيَت َجــــــواًبا ُمْقنِــعاً 

اِسَع َعَرَ الَدْرُس التَّ
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ْحِر احَلــــــــــالْل فـــيه َيْنبوٌع ِمَن السِّ اْدُن َكْي أْلثَِم َثْغًرا ُمِرقــــًا    ـَ -11 فـــ
َرْوَنُق البْرِ وأْطَياُف اخَلَيــــــــــــــاْل -12 َوَدنــــا امْلِْسكُي َيْعلو َوْجـــــَهُه   
ْحَم َوَنْحَو الَعْظِم َمــــــاْل أَكَل اللَّ َهَلُه    ـْ ْئُب َوَمـــا أمــ ــــُه الــــذِّ -13 َعضَّ
ُعُه َمْكٌر َوَغْدٌر َواْحتَِيــــــــاْل رَشْ ــــذا شأُنُه    ـَ -14 مْنِطــــُق األْنيــــاِب ه

ْصَح َوَدْع ِقيـــاًل َوَقــاْل واْسَمِع النُّ اَر ال َتْرَكْن َلــــهُ    -15 َفاْحـــَذِر الَغــدَّ

معاين الكلامت

معنــاهــاالكلمة
اًل مَحَ

َحان ِسْ
َتْعكري
التِّاَلل

َأْلثم
َرْوَنُق البِْر

رْشُعُه

من  غرُي  الصَّ احَلَمُل: 
ْأن. الضَّ

ِذئٌب.
َتْكدير.

ما  وهو   ، َتلٍّ ُع  مَجْ
ارتفع من األرض.

ُأَقبِّل.
طاَلقُة الوْجِه.

َطريَقُته.

َتْشُتُمني
َجاِحًدا
الل الزُّ

الثَّْغر
ّحر احلالل السِّ

أَطَياف

ال َتْركْن

ني. َتُسبُّ
ُمنكًرا.

ايف. الَعْذُب الصَّ
الَفم.

الكالُم اجلّيد.
وهي  َطيٍف،  ُع  مَجْ

األْحالم.
تْعَتِمد  وال  مَتِْل  ال 

عليه.

معنــاهــاالكلمة

)1( ُأِجيُب َعن األسئلة اآلتية:
ْئُب احَلَمَل؟ - أْيَن َرأى الذِّ

َمُه؟ َومِلَاَذا؟ َ - بَِم اتَّ
ْئُب َأِم اخَلُروف؟ ِة: الذِّ اَم َغَلَب باحُلجَّ ُ - أيُّ

َتـْدِريـَبــــــات
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ْحِر احَلــــــــــالْل فـــيه َيْنبوٌع ِمَن السِّ اْدُن َكْي أْلثَِم َثْغًرا ُمِرقــــًا    ـَ -11 فـــ
َرْوَنُق البْرِ وأْطَياُف اخَلَيــــــــــــــاْل -12 َوَدنــــا امْلِْسكُي َيْعلو َوْجـــــَهُه   
ْحَم َوَنْحَو الَعْظِم َمــــــاْل أَكَل اللَّ َهَلُه    ـْ ْئُب َوَمـــا أمــ ــــُه الــــذِّ -13 َعضَّ
ُعُه َمْكٌر َوَغْدٌر َواْحتَِيــــــــاْل رَشْ ــــذا شأُنُه    ـَ -14 مْنِطــــُق األْنيــــاِب ه

ْصَح َوَدْع ِقيـــاًل َوَقــاْل واْسَمِع النُّ اَر ال َتْرَكْن َلــــهُ    -15 َفاْحـــَذِر الَغــدَّ

ْئُب احَلَمَل؟ - َكْيَف َخَدَع الذِّ
اَيُة اخَلروف؟ - َما ِنَ

ْئِب لْلَخُروِف؟ - ما األبيات التي َتُدلُّ عىل ُظْلِم الذِّ
َيواَناُت مع َبْعِضَها ِمْن أْجِل اْلَبَقاء؟ - َكْيَف َتَتَعاَمُل احْلَ

ْئِب َمَع احَلَمل؟ ِة الذِّ ْرُس الذي أستفيدُه من ِقصَّ - َما الدَّ

)2( أَضُع كلَّ كلمٍة مّما يأت يف املكان املناسب:
َحاُن   .  املرَتِفَعِة   .   أْقَنَع   .   امُلْنَخَفَضات َيْري   .   اْشَتَهى   .   املَْكُر والَغْدُر   .   ِسْ

ْهُر   ................. ُمْلَتوًيا َبْيَ التِّاَلِل. - النَّ
ْئِب. - ................. اْسٌم للذِّ

َم اخَلُروِف. ْئُب حَلْ - ................. الذِّ
ْهُر ِمَن األَماِكِن ................. إىل ................. - َيْنَحِدُر النَّ

ْئَب بإَجاَباتِه. - ................. احَلَمُل الذِّ
ْئُب ِمْن َطْبِعِه ................. - الذِّ

)3( أَضُع كلَّ كلمٍة ممَّا يأت يف جلة من عندي:
ْغر   .   َعضَّ   .   أْمَهَل  . َر   .   أْنَكَر   .   الثَّ ْأن   .    َسمي   .   َعكَّ الضَّ
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ُعُه َمْكٌر وَغْدٌر واْحتَِيــاْل رَشْ َمْنِطُق اأَلْنَياِب َهَذا َشـــْأُنُه       )4(
ْصَح َوَدْع قياًل وقـاْل واْسَمِع النُّ اَر ال تْرَكْن َلُه     فاْحَذِر الَغدَّ   

ُعُه   .   َغْدٌر؟ - َما َمْعَنى: َمْنِطق  .   . َشْأُن   .   األنَياب   .   رَشْ
- أرشُح الَبْيَتْيِ بُأْسُلويب.

- َما الَِّذي أتعلمه ِمْن َهَذْيِن اْلَبْيَتي؟
ْقَعِة. َل بَِخطِّ الرُّ - أْكُتُب البيَت األوَّ

)5( َأذكُر ُمْفَرَد الكلامت اآلتيِة، َوأْكُتُبُه:
اأَلْقداُم     .   التِّالل       .   األْمواه           َلَيال       َأْطَياف  .

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

ْئِب واحَلَمِل بُِأْسُلويب. ِة الذنِّ ُث أماَم الصف عن ِقصَّ دَّ )6( أَتَ

، ُثمَّ أْكُتُبَها: ُل َرْسَمها اإلمائِيَّ )7( أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وأتأمَّ
ْأُن    .    َشْأُن    .    َمائِي  . ْئُب    .    الضَّ  رآه    .   الذِّ

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






