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الله	 ورحمِة	 األول،	 مها	 ومعلَّ البشرية	 رائد	 رسوله	 على	 والسالم	 والصالة	 العالمين،	 رب	 لله	 الحمد	
المهداة	إِليها؛	لتخرج	به	من	الظلمات	إِلى	النور،	وعلى	من	وااله	واهتدى	بهديه	إِلى	يوم	الدين.

ُمه	ألبنائنا	وبناتنا	وتالميِذ	وتلميذات	 وبعُد	،	فهذا	الجزء	األول	من	كتاب	)	القراءة	والمحفوظات(،	نقدِّ
	السادس	من	المرحلِة	االبتدائية	بالمملكة،	ضمن	سلسلة	الكتب	القرائية	للمرحلة	االبتدائية،	آملين	 الصفِّ
ِخْبـَرٍة	 يتَطّلُب	من	 بما	 	، الصفِّ إِليه	تالميذ	وتلميذات	هذا	 يرتقَي	 أن	 ُيْرَجى	 الذي	 المستوى	 إِلى	 أن	تصل	

وثقافة	،	وما	يرتكُز	عليه	من	ُقْدرات	ومهارات.
	للتلميذ	وللتلميذة	-	مع	أواخر	المرحلة	 	ما	يحقق	هذا	المستَوى	أن	يتيَح	التعليُم	القرائيُّ ولعَل	من	أهمِّ
َن	المالئَم	من	مهارات	القراءِة	 ع	القرائي،	والْميَل	إِلى	القراءة	الذاتية	،	والتمكُّ االبتدائيِة	-	الرغبَة	في	التوسُّ
ِة	والصامتة،	والقدرَة	على	التقاط	الفكرة	العامة	للموضوع	،	واألفكاِر	األساسية	به،	وغرض	الكاتب	 الجهريَّ

منه،	مع	التعبير	عما	فهم،	والسيطرِة	المالئمة	على	المهاراِت	النحويِة	واإِلمالئية	والخطية.
م	من	موضوعاٍت	وتدريباٍت؛	 	ما	ُيقدَّ ُط	له،	ويحِرُص	على	تنفيِذه	في	كلِّ ه	،	وُيخطِّ والكتاُب	يراعي	ذلك	كلَّ

	ما	يتَّسم	به	أنه: َفِمْن	َأهمِّ
مع	 َتتَّسُق	 التي	 الصحيحة	 منطلقاتها	 من	 انطالقه	 وفي	 المملكة،	 في	 للحياِة	 عرِضه	 في	 مرآة	صافية	 	-
ُق	في	 ة	المتفتحة	،	ونهضتها	الرائدِة	في	مختِلِف	المجاالت،	وهو	بهذا	ُيِعمَّ وضعها	الديني	،	وُروحها	الجادَّ

هما	لغِدهما	المأمول. نفس	التلميذ	والتلميذة	فكرة	حبِّهما	لوطنهما،	وُيعدُّ
	من	الموضوعات،	منها	ما	هو	إِْسالِمي،	وما	هو	عربّي	أو	وطنّي	أو	 ي	التلميذ	والتلميذة	بعدٍد	جمٍّ -	ُيَغذِّ
ع	ُيواجه	مختِلَف	الميوِل	والحاجات،	ويعمُل	على	 اجتماعّي	أو	صحّي	أو	سلوكّي	أو	فكاهّي	،	وهو	بهذا	التنوُّ
إِشباِعها	.	كما	أنه	بعرضه	الشائق	يجتذُب	التلميَذ	والتلميذة	ويذِكي	فيهما	الحماسَة	للقراءة	الذاتِية،	فوق	ما	
ب	من	مشاعرهما،	وينزع	بهما	نحو	االبتكاِر	واالعتماد	على	 ُع	من	خيالهما	،	ويهذِّ ي	من	فكرهما،	ويوسِّ ُيَنمِّ

النفس.
-	يِربُط	بين	الموضوعات	والمواقيِت	المناسبِة	لعرضها	ودراستها	في	أثناء	العام	ما	أمكن	ذلك.

فَكِرِه	 ي	بأسلوبها،	وسواء	في	كثافِة	 الترقِّ أو	 	مرسوٍم،	سواء	في	حجم	الموضوعات	 ُج	في	خطٍّ يتدرَّ 	-



ميزِة	بخطوٍط	 	لأللفاِظ	الجديدِة	المَّ 	والوزن	اللغويِّ الجميلِة	أم	االمتداِد	بها	وبالعبارِة	والفقرة،	أم	في	الكمِّ
تدفُع	إِلى	التركيز	عليها،	وتنبه	إِلى	اشتقاقاتِها	التي	تزيُد	من	ثرائِها	وخصبِها	اللغوي.

-يتناوُل	في	تدريباتِه	مختِلَف	المهاراِت	التي	تتطُلبها	هذه	المرحلُة؛	فكريًة،	ولغويًة،	وتعبيريًة	ونحويًة	،	
وإِمالئيًة	،	وخطيًة	في	بعض	األحيان،	وهو	لذلك	يتخُذ	من	القراءِة	محورًا	يجمُع	حوَله	فروَع	اللغة	العربيِة،	
َي	الفروُع	بعُضها	بعضًا	من	ناحيٍة	أخرى،	 	التلميُذ	والتلميذُة	وحدَة	اللغِة	من	ناحية،	وحتَّى	ُتَغذِّ حتى	ُيحسَّ

	ما	تناوله. وللكتاب	دليُله	الذي	يرُسُم	طريَق	السير	فيه،	وفي	دراسِة	كلِّ
التلميذ	والتلميذة	الدراسية	فقد	تم	 -	وحرصًا	على	متابعة	تقويم	كتب	هذه	المرحلة	المهمة	في	حياة	
الباحثين	والمشرفين	والمعلمين	بمراجعة	هذا	 إِعادة	النظر	في	محتويات	هذا	الكتاب	حيث	قام	عدد	من	
الكتاب	وتعديله	في	ضوء	خبراتهم،	وفي	ضوء	ما	ورد	إِلى	اإِلدارة	العامة	للمناهج	من	ملحوظات	المشرفين	

والمعلمين	في	المناطق	التعليمية.	ولعلنا	نجمل	أهم	هذه	التعديالت	في	النقاط	التالية:
	حذف	بعض	الموضوعات	في	القراءة	والمحفوظات،	وإِضافة	موضوعات	أخرى. -	تمَّ

	والتعبير؛	لتعزيز	الربط	بين	فروع	المادة. -	تمت	إِضافة	بعض	التدريبات	في	النحو	واإِلمالء	والخطِّ
-	تم	حذف	بعض	التدريبات	وتعديل	بعضها.

قعة. -	ُكتبت	بعض	موضوعات	الكتاب	بخط	الرُّ
ا،	وُطلب	شرح	بعضها. -	ُرتبت	الكلمات	المشروحة	ترتيبًا	أفقيًّ

-	روعي	عند	التعديل	أن	تكون	الموضوعات	مالئمة	للخطة	الدراسية.

ملحوظ���ة:
-	يطلب	من	التالميذ	والتلميذات	دراسة	جميع	الموضوعات	النثرية	والشعرية	بجميع	تدريباتها.

-	يحفظ	التالميذ	والتلميذات	ما	ال	يقل	عن	)10(	أسطر	من	النثر	و)30(	بيًتا	من	الشعر	في	كل	فصل	
دراسي.

والله	الهادي	إِلى	سواء	السبيل،،،
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»	ُقرآٌن	كريــــم	«

إِْسماعيُل،	 الِحجاِز،	ومَعه	زوَجُتُه	هاَجُر،	ووَلُدُه	 إَِلى	 ام	 الشَّ ِمَن	 السالُم	 إِبراهيُم	عليِه	 الله	 	 نبِيُّ َوَفَد	 	 	

َة،	َحْيُث	اَلمْوِضُع	الذي	تفّجرْت	منه	بِْئُر	َزْمزَم. ونزَل	بِهَما	عنَد	اَلْبيِت	الَحراِم	بَمكَّ

ام،	فوقَف	داعًيا	ربَّه	،	َضاِرعًا	إِْليِه	أْن	يْشَمَل	الُبْقعَة	بفْضلِه،	 	الله	عليه	السالُم	العْوَدَة		إِلى	الشَّ وأراَد	َنبيُّ

َتُه	التي	تركها	عْنَد	الَبْيت؛	 يَّ فيْجعَلها	َبلًدا	آمًنا	،	وأْن	ُيْنقَذ	اْبَنُه	وُيْنَقَذ	أهَلها	ِمْن	َعَباَدِة	األْصنام	،	وأْن	َيْرَعى	ُذرِّ

،	َوَيْرُزَقَها	 	مكاِنٍ لتكوَن	َنواًة	صالَحًة	لُعْمرانِِه	بالِعباَدة،	فَيْعطَف	إِلْيها	ُقُلوَب	الناس،	يْأتوَن	إِلى	الَبْيِت	ِمْن	ُكلِّ

	الله	إِلى	َربِّه	الذي	ال	َيْخَفى	 ِجُه	َنبِيُّ 	يتَّ 	عليهْم	بأنواع	الثماِر،	ُثمَّ نَّ ـُ وَمْن	مَعَها	في	ذلك	الوادي	الُمْقِفِر	،	وَيم

تِِه	ولسائِر	المؤمنين. يَّ علْيه	شيٌء	،	َفـَيْحَمُدُه	َعَلى	َفْضِلِه	وَيْطُلُب	منُه	التْوفيَق	في	العبادة	،	والَمغِفرَة	َلُه	َولُِذرِّ

أقرُأ	في	ذلك	اآليات	اآلتيَة،	وأْفَهُمها:

ُل :  ُدعاُء إِبراهيَم َعَلْيِه الَّسالُمَ ْرُس األوَّ ال�دَّ
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معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

ضارًعا
اْجُنْبنِي

م الـُمـَحـرَّ
َتْهِوي

يوم	يقوم	الحساب

اًل	إِليه	يف	خُشوع. ُمتوسِّ
أبـعـدين.
م. الُمَعظَّ

ع. 	وُتْسِ َتحــنُّ
يف	اآلخرة	يوم	القيامة.

آمًنا
غري	ذي	َزْرع

أْفئِدة
وَهَب	ِل	

ُه	األْمُن	وعَدُم	اخَلْوف. َيُعمُّ
ليس	فيه	َزْرع.

ُقلوب.
َرَزَقنِي.

ا يأتي: -1 أجيُب عن ُكلِّ سؤاٍل ممَّ
-	مْن	أْيَن	وَفَد	إِبراهيُم	َعليه	السالُم؟

-	إِلى	أْيَن	وَفد؟
-	َمْن	كان	مَعه؟

-	أْيَن	نزَل	بَِمْن	مَعه؟
-	بَِم	َدَعا	ربَّه؟

عاء؟ -	َما	الذي	َدَفَعُه	إَِلى	هذا	الدُّ
ح	ِذلك. -	هل	اْستجاَب	الله	َدْعَوَته؟	أوضِّ

ا يْأتي: -2 أجيُب ِمَن اآلياِت الكريمة عمَّ
ُح	وْصَفه. يَّته.	ُأَوضِّ -	َوصَف	إِْبراِهيُم	-	علْيِه	السالُم	-	الواِدَي	الَِّذي	أسكن	به	بعض	ذرِّ

-	ما	معَنى	قولِه	تعاَلى:

ه	تعاَلى. 	عَلى	حْمِد	إِبراهيَم	-	عليه	السالم	-	للَّ -	َأستخرُج	من	اآلياِت	ما	َيُدلُّ

؟

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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َبه	وبنيه	ِعباَدَة	األْصناِم؟ -	لماذا	َدَعا	إِبراهيم	-	عليه	السالُم	-	ربَّه	أن	ُيَجنِّ

ا يْأتي: -3 أَضُع كلمًة مناسبًة في كلِّ مكاٍن خاٍل ممَّ

اًل	لله	تعاَلى	...................	إِليه. -	َوَقَف	إِبراهيُم	-عليِه	السالُم	-	ُمَتَوسِّ

	................	لي	من	لُدْنك	ِعْلمًا	نافعًا. -	َربِّ

-	الَحرُم	مَكاٌن	...................................

ْطِر األول بما ُيراِدُفها في السطر الثاني: -4 ُأِصُل كلَّ كلمٍة في السَّ

ر َتَفـجَّ 	 أفئـــدة													َتْهــِوي	 المقـفر		 	 اْجُنْبني		

َتـِحـنُّ 	 أْبِعْدني	 	 	ُقلوب	 	 الخالي	 	 َنــَبـَع	

ا يْأتي: -5 أذكُر الُمضادَّ في المْعَنى لكلٍّ ممَّ

يشكرون 	 وهب	 	 عصى	 	 تخفى	 	 كثيرًا														أْضَلْلَن	

اَستِي. -� أدُعو الله بما ُأِحبُّ لِنْفِسي ولِوالَديَّ وللنَّاس. وأْكُتُب ذلك في ُكرَّ

7 � َأْقرُأ الكلمات اآلتيَة، المكتوبَة بالرسم العثماني، ثم أْكُتُبَها َوْفَق القواعد اإِلمالئية :

																	َءاِمًنا 								إِسَحـق		 	 		إِْســـَمـِعيَل	 				 ـلوِة		 			الصَّ

......... 	 	...........					 				 	...........																 	 	.........
-8 َقاَل الله تعالى:

أ-	َما	المراُد	بكل	من	:
يَّتي	؟ -	ُذرِّ

-	َواٍد	غيِر	ذي	َزرٍع؟
م؟ -	َبْيتَك	الُمَحرَّ

ب-	َأشرُح	اآلية	الكريمة.

اا ا
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َعفاِء	ِمَن	النَّاس،	كعاجٍز	 ْم	إىِل	الرمحِة	بالضُّ محِة،	فتنرصُف	أذهاهُنُ َتْسـَأُل	بعَض	التالميِذ	والتلميَذات	َعِن	الرَّ

	الطريَق	إىِل	بْيتِه. َحام،	أو	صغرٍي	ضلَّ ِر	يف	الزِّ ـْ ال	ُيْبرُص،	أو	َشْيٍخ	ال	َيْقَوى	َعىَل	السي

ات،	 	يشٍء	:	إىِل	احَليـواِن،	والْطرِي،	واحَلرَشَ 	إىِل	كلِّ 	الرمحَة	يف	اإِلسـالم	َتـْمَتدُّ ـَر	هؤالِء	َلَعَرُفوا	أنَّ ولـو	فكَّ

وغرِيها،	َأْقَرُأ	يف	ذلك	األحاديَث	اآلَتَيَة	لرسوِل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص :

مْحُن«	 ُهُم	الرَّ وَن	َيْرمَحُ امِحُ -1	قاَل	ملسو هيلع هللا ىلص	»الرَّ

-2	َقاَل	ملسو هيلع هللا ىلص	:

	َخَرَج	فإَِذا	َكْلٌب	َيْلَهُث،	 َب	،	ُثمَّ 	َعَليِه	الَعَطُش،	فوَجَد	بْئرًا	فنزَل	فيها	َفرَشِ »َبْيَناَم	رُجٌل	َيـْميش	بَطِريٍق	اْشَتدَّ

ُجُل:	َلَقْد	َبَلَغ	هذا	الكْلَب	ِمَن	الَعطِش	ِمْثـُل	الَِّذي	كاَن	َقْد	َبَلَغ	منِّي،	َفنَزل	 يـأُكُل	الثَّــَرى	مـَن	الَعَطش،	َفَقاَل	الرَّ

	 ُه	بِِفيِه	حتَّى	َرقَي	فَسـقى	الَكلَب،	فَشـكَر	اهلُل	َلُه،	َفَغَفَر	َلُه.	قاُلوا	يا	َرسوَل	اهلل	إِنَّ ُه	ماًء،	ثم	أمَسـكَ البِْئَر،	فَمأل	ُخفَّ

	َكبٍِد	َرْطَبٍة	أْجر«)1(. لنا	يف	الَبهائِـِم		أجرًا	؟!	فقال	:	يف	ُكلِّ

ا	مَع	رسـوِل	اهلل	-ملسو هيلع هللا ىلص-	يف	َسـَفٍر،	فاْنَطَلَق	حلاَجتِه،	 -3	َعـْن	َعبِدالرمحـِن	ْبـِن	عبِداهللِ	عن	أبيِه	قـاَل:	ُكنَّ

	-	ملسو هيلع هللا ىلص-	فقال	:	»	 ُش	فجاَء	النبيُّ َرُة،	فَجعَلت	ُتَفرِّ َرًة	َمَعها	فْرخاِن	فأَخْذنـا	َفْرَخْيها،	فجاَءِت	احُلمَّ َفرأْينـا	مُحَّ

وا	وَلَدها	إِلْيها«. َمْن	َفَجَع	هِذِه	بَِوَلِدها؟	ردُّ

َق	هِذه؟«. -4	ورأى	ملسو هيلع هللا ىلص	َقريَة	نـْمٍل	َحَرْقَناَها،	فقاَل:	»َمْن	َحرَّ

قلنا	:	َنْحُن.

اِر«. 	النَّ 	ربُّ َب	بالناِر	إاِلَّ قاَل:»	إِنَُّه	ال	يْنبِغي	أْن	ُيَعذِّ

)1(	فتح	الباري	،	كتاب	األدب،باب	)27(.

ْرُس الثَّايِن:  ُكْن َرِحيم������ًا الدَّ
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معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

َيْلَهُث

كبٍِد	رطبٍة

ش ُتفرِّ

ة	العطِش. ِرُج	لَِساَنُه	ِمن	ِشدَّ ُيْ

حيواٍن	حي.

ُتَرْفِرُف	بَِجَناَحْيها.

الثََّرى

رٌة محَّ

َفَجَع

ـراب	النَِّدي. التُّ

طائٌر	كالعصفور.

َم. ـَ آل

-1 أجيُب َعِن األسئلِة اآلتيِة:

	من: ُح	ذلك	بمثاٍل	ِمْن	عندي،	لكلٍّ 	الَمـْخُلوقاِت.	ُأَوضِّ 	الرمحُة	يف	اإِلسالم	إىَِل	ُكلِّ -	َتـْمَتدُّ

رْي. اإِلْنساِن	-	احَلَيواِن	-	الطَّ

مْحة؟ 	َعىَل	الرَّ -لَِماذا	ُعنَِي	اإِلْسالُم	باحِلثِّ

-	َأذُكُر	ثالَثَة	مواِقَف	منافيٍة	للرمْحة.

-2 أجيُب ِمَن األحاديِث عامَّ يْأيت:

ُهم	اهلل	تعاىَل؟	وملِاذا؟ -	َمِن	الَّذيَن	َيْرمَحُ

-	ملاذا	كان	الكلُب	َيْلَهث؟

	هذا	الَقْوُل:»يأكُل	الثَّـَرى	ِمَن	الَعَطش«؟ 	يشء	يُدلُّ -	عىَل	أيِّ

ـُِح	ذلك. تِِه.ُأوضِّ ِة	رمْحَ 	عىل	ِشدَّ ُجِل	من	الكْلِب	يُدلُّ -	كان	موقُف	الرَّ

ُجِل؟ -	ما	َجَزاُء	هذا	الرَّ

-	َهْل	لنا	يف	البَهائِِم	أْجر؟	وملاذا؟

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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َرًة	 ا	مَع	رسوِل	اهللِ	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	يف	سَفٍر	فاْنَطَلَق	حَلاَجتِه،	فرأْيَنا	مُحَّ -3	َعْن	عبِدالرمحِن	ْبِن	عبِداهللِ،	َعْن	أبِيِه	قال:	ُكنَّ

	-	ملسو هيلع هللا ىلص-	فقاَل	:»َمْن	َفَجَع	هذِه	 ُش	فجاَء	النبيُّ ـَرُة	،	فَجعَلت	ُتَفرِّ َمَعَهـا	َفْرخـاِن	َفَأَخْذنا	َفْرَخْيها	،	فجاَءِت	احُلمَّ

وا	وَلَدها	إِْليها«. بَِوَلِدها؟	ردُّ

ش؟ رة	ُتَفرِّ أ-	ما	معَنى	:	مُحَّ

ب-	أرشُح	احلديَث	بأسلويب.

ْمُت	منه. جـ-	َأذُكُر	ما	تعلَّ

د-	أستخرُج	ِمَن	احلديث:	مثنًّى	منصوًبا	وآخر	مرفوًعا.

-4 َأْذُكُر رْأيِي ِف األفعاِل التاليِة:

ًة	جائِعًة. -	طْفٌل	ُيْطِعُم	قطَّ

ُر	ُجْرَح	طائٍر	ُيَربِّيه. -	فًتى	ُيَطهِّ

ِدُم	أْعَشاَش	الطُيور. -	طْفٌل	َيْ

ْوط. -	َرُجٌل	يرضُب	حيوانًا	بالسَّ

اًل	ثقياًل. تُه	مِحْ ُل	دابَّ مِّ -	َرُجٌل	ُيَ

-5 ُأْدخُل كلَّ كلمٍة م�امَّ يْأيت ف مجلة :

ق. َحرَّ 	- فجع	 	- َرْطبة	 		- الثرى	

ي معناها: نِة كلمًة واحدًة تؤدِّ -� أَضُع بدَل الكلامِت امللوَّ

ِة	الَعَطِش. ِرُج	لِساَنُه	ِمْن	ِشدَّ -	كاَن	الكلُب	ُيْ

-	لنا	أْجٌر	يف	الرمحِة	باحليواناِت	التي	ال	تنطُق.

َرُة	ُتَرْفِرُف	بَِجَناَحْيها. -	كانت	احلمَّ

ُهُم	اهلل	تعاىَل. وا	غرَيهم	َيْرمَحْ -	َمْن	َيرمَحُ
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-7 ف كلِّ َكبٍِد رْطَبٍة أْجٌر - ف كلِّ َحيواٍن َحيٍّ أْجٌر.

ُل	؟	وملاذا؟ 	التعبريْيِن	أْجَ -أيُّ

َته. يَّ ُتُه، َفَمَنْحُتُه ُحرِّ َة طائٍر َرِحْ -8 أذُكُر ِقصَّ

ُف ِهجاَءها، ثمَّ أكُتُبها: -9 أقرُأ الكلامِت اآلتيَة ، وأتعرَّ

				بئر 				 البهائِم	 	 						جاءت	 	 			يشء	 	 			َهُوالء	

.........													........																				.......																				........																		.......
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ا	َصاَرْت	ِفي	َيِدِه	َقاَلْت:	َما	ُتريُد	أْن	َتْصَنَع	بي؟	َقاَل:	أْذَبُحِك	و 	َرُجاًل	َصاد	ُقْنبَرًة،	َفَلمَّ ُيحَكى	أنَّ

ِمْن	 َخْيٌر	لَك	 َثاَلَث	ِخَصاٍل.	 ُمَك	 ُأَعلِّ َولِكْن	 ِمْن	ُجوٍع،	 ُأْغني	 ُأْسِمُن	وال	 أَنا	َصِغيرة	ال	 ُكُلِك.	َقاَلْت	:	

الَِثُة	َعلى	الجَبل. َجَرِة،	َوالثَّ انَِيُة	َعَلى	الشَّ اَها	َوأَنا	فِي	َيِدَك،	َوالثَّ ُمَك	إيَّ َأْكِلي؛	َواِحَدٌة	ُأَعلِّ

ْف	َعَلى	َما	َفاَتَك. َفَقاَل:	َهاتي	اأُلوَلى.	َقالْت:	اَل	َتَتلهَّ

انِيَة. َجَرِة،	َقاَل	َلَها:	هاتِي	الثَّ ا	َصاَرْت	َعَلى	الشَّ َفَأْطَلَقَها،	َفَلمَّ

،	َلْو	َذَبْحَتنِي	 ا	َصاَرْت	َعَلى	اْلَجَبل،	َقاَلْت	َلُه	:	َيا	َشِقيُّ ْق	بَِما	اَل	َيُكوُن	أْن	َيُكوَن.	َفَلمَّ َقاَلْت:	اَل	ُتَصدِّ

	واِحَدٍة	ِعْشروَن	ِمْثَقااًل. َتْيِن	في	ُكلِّ أْخَرْجَت	ِمْن	َحْوَصَلتِي	ُدرَّ

	َقاَل	َلَها:	َهاتِي	الَثالَِثَة. َف،	ُثمَّ 	َعَلى	َشَفَتْيِه	َوَتَلهَّ َفَعضَّ

ْف	َعَلى	َما	َفاَتَك،	َواَل	 الَِثِة؟	أَلْم	َأُقْل	َلَك	اَل	تَتلهَّ ُثَك	بالثَّ َقاَلْت:	أنَت		َقْد	َنِسيَت	اْثَنَتيِن،	َفكْيَف	ُأَحدِّ

ْق	بَِما	اَل	يُكوُن	أْن	َيُكوَن؟	أَنا	َوِريشي	َوَلْحِمي	ال	أ	ِزُن	ِعْشريَن	ِمْثَقااًل!	َوَطاَرْت! ُتَصدِّ

اُد يَّ الُِث :  الُقْنُبَرُة	والصَّ ْرُس الثَّ الدَّ
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معاين الكلامت
معناهاالكلمةمعناهاالكلمة
ُقْنُبَرة

ْف اَل	َتَتَلهَّ

طائٌِر	أكبر	من	العصفور

ـْر. ال	َتَتَحسَّ

ِخصال

َحْوَصَلة

َنَصائِح.

ْيِر	:	تجويف	في	 َحْوَصَلُة	الطَّ

المريء	يختزن	فيه	الطعام.

تية: -1	أجيُب	َعِن	األْسئِلِة	ا
ُيوَر؟ -	لَِم	َيصيُد	الناُس	الطُّ

يَّاد. -	أذكُر	َنِصيَحَتْي	الُقْنُبَرِة	لِلصَّ
-	لَماذا	امَتَنَعِت	الُقْنبرة	من	إْعطائه	النَّصيحة	الثَّالثة؟

َمِت	الُقْنُبَرة	للرجل	نصيحة	ثالثة	تفهم	من	خالل	القّصة	َفَما	هَي؟ -	َقدَّ
عشرون	 واِحَدٍة	 	 ُكلِّ في	 َتْين	 ُدرَّ الُقْنبرة	 َحْوَصَلة	 في	 	 بِأنَّ ق	 َصدَّ ياَد	 الصَّ 	 أنَّ على	 	 َيُدلُّ الَِّذي	 َما	 	-

ِمْثَقااًل؟
هَما	أحسُن	-	في	نظرك	-	أكُل	الُقْنبرِة	أم	َنِصيحُتها	لِلصياد؟ -	أيُّ

ِة. ُد	الفوائد	الَّتي	استفدُتها	من	القصَّ -أعدِّ
-2	أضُع	عالمة	)(	أمام	العبارة	الصحيحِة:
اًل	ِعْندَمَا	أْطَلَق	الُقْنُبرة. اُد	ُمَغفَّ يَّ -	َكاَن	الصَّ
ياد. َمِت	الُقْنبَرُة	ثالث	َنَصائَِح	لِلصَّ -	قدَّ

َصْت	ِمْن	َقْبَضتِِه. -	اْحَتالِت	الُقْنُبَرُة	على	الصياِد	َفَتَخلَّ
َف	على	إطالِقها. َتْيِن،	َفَتَأسَّ 	في	َحْوَصَلة	الُقْنُبَرِة	ُدرَّ َق	الرجُل	أنَّ -	َصدَّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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ا	َفَفِهم	النَّصيِحَة	الثالثَة. ياُد	َذكيًّ -كاَن	الصَّ

تية	في	ُجَمٍل	ُمفيدٍة. -3	أضُع	الكلماِت	ا

َف													ُيْحَكى													َأِزُن													فاَت														هات َصاَد								َصاَر													َتَلهَّ

-4	أستخرُج	من	الحكاية	ما	يأتي:

خَر	مجروًرا	وُأبيُِّن	عالمَة	إْعرابِِهما. -	ُمَثنًّى	منصوًبا،	و

خر	مجزوًما. -	ِفْعاًل	ُمضاِرًعا	منصوًبا	و

ْق	بَِما	اَل	َيُكوُن	أْن	َيُكوَن. -5	اَل	ُتَصدِّ

خر	الثاني؟ خر	الفعل	األول	)يكون(	وفتح	 	 لَِم	ُضمَّ

تيِة،	ثم	أْكُتُبها: -6	ُأميُِّز	همزَة	الوصِل	من	همزِة	القطِع	في	الكلمات	ا

					أَنا																				الجَبل																					أن																		اثَنَتْين																		أذبحك

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

ًة	أخرى	على	لَساِن	َطيٍر	،	أْو	َحَيواٍن. -7	َأحكي	للصف	ِقصَّ

	النَّْسِخ	ُأْخرى. ًة	وبخطِّ ْقَعة	َمرَّ 	الرُّ -8	أكتُب	بِخطِّ

ْق	بَِما	ال	َيُكوُن	أْن	يُكوَن. ْف	َعَلى	َما	َفاَتَك،	َواَل	ُتَصدِّ اَل	َتَتَلهَّ

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

...............................................................................................................
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رُب	 ،	كام	جيُب	الصَّ 	والتَّعِب	َوَتْرِك	الَكَسِل	واالعتامِد	عىل	احَلظِّ 	من	اجِلدِّ إَِذا	أردَت	َتـْحقيَق	أمانِيَك	فال	ُبدَّ

ساِن	 باع،	َبذيِء	اللِّ ِع	يف	األمور،	فقد	َتْسمُع	من	شخٍص	َسيِّئ	الطَّ والتَّعامُل	َمَع	اآلخريَن	واحللُم	وعدُم	التسُّ

كالًما	جارًحا	فال	ُتلِق	له	بااًل،	واْجَعْل	ِمْن	نفِسَك	أنََّك	ال	تستمُع	ما	َقاَل،	بل	اترْكه	وكأنه	مل	َيُقْل	شيًئا.

ْن	َلـْم	َتعِرْف	َحقيقَتُهْم،	َفُربَّـاَم	أنه	ُيْظِهر	لك	ما	ال	 ْن	ُيظِهُر	لك	الـُمقابلَة	احلسنَة	ِممَّ وُكن	عىل	َحذٍر	ِممَّ

	معرفُة	النَّاِس	هبا	ُمستقَبَلك	أو	شأًنا	من	ُشؤونك. ِفي.	وحافْظ	عىل	َأْساِرَك	التي	قد	ترُضُّ ُيْ

لنقرَأ	َهِذِه	احِلَكَم	والنصائَح	وَغْيـَرها	يف	األبيات	التالية:

النص*

ابُِع :  ِحَكٌم وَنَص�����������ائِح ْرُس الرَّ الدَّ

*	لصالح	الدين	الصفدي.

ـِْرَماُن	في	اْلَكَسِل 	َو	اْلح 	في	اْلـِجدِّ -1	اْلـَجدُّ

َمــــاُن	بِِه 	َما	َيــأتِي	الزَّ -2	َواْصْبر	َعلى	ُكلِّ

	اأُلُمــوِر	َواَل -3	َواْسَتْشِعـِر	اْلِحـْلَم	في	ُكلِّ

َلـُه َخـاَلَق	 اَل	 بِشـْخـٍص	 ُبِلـيَت	 َوإِْن	 	4-

َبَشـاَشُتـُه َتْبـُدو	 ـْن	 ـَ م نَّـَك	 َيُغـرَّ َواَل	 	5-

ُمنًى ُبـُلوَغ	 أْو	 َنـَجــاًحا	 أَرْدَت	 َوإِْن	 	6-

اأَلَمِل َغاَيـَة	 َقِريٍب	 َعْن	 ُتِصْب	 ْب	 ـَ َفـاْنص

اْلَبَطـِل اِرع	 الـدَّ 	 بَِكـفِّ اْلـُحَســـاِم	 َصْبـَر	

َرجــــِل إِلى	 َيــْوًما	 بَِبــــاِدَرٍة	 ُتْســــرْع	

َيقــِل َوَلـْم	 َتْسـَمـْع	 َلـْم	 َكـأنَّك	 َفُكـــــْن	

اْلَعَســِل ِفي	 	 ـــــمَّ السُّ َفـــإِن	 إَِلْيـَك	 ـِْنـُه	 م

َوُمـْنـَتـِعِل َحــاٍف	 َعــْن	 ُأُمــوَرَك	 َفاْكُتــْم	
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1 � أجيُب َعِن األْسئَِلِة اآلتية:

َق	أْهَداَفه؟ -	ماذا	َيجُب	على	اإِلنساِن	لُيَحقِّ

-	ما	نتيجُة	الكَسِل	والُخُموِل؟

-	ِبَم	َأْوصانا	الشاِعُر	إِذا	اْبُتليَنا	بِشْخٍص	َسيِّئ	األخالِق؟

-	أْذُكُر	كيَف	أتعاَمُل	َمَع	َمْن	ُيْظِهُر	لي	ِخالَف	ما	ُيخِفي.

-	أبيِّـُن	َمْعَنى	البيِت	الثاني.

اِعُر	في	األبياِت. ُد	النَّصائَِح	والِحَكَم	التي	أْوَرَدَها	الشَّ -	أعدِّ

2 � النََّصِب            اْصبِر            ِشَعاَرَك        النََّجاُح          اْكُتْم            الِحْلَم

ا	يأتي: أضُع	الكلماِت	السابقَة	في	المكان	الخالي	ِمـمَّ

-	........................	يكوُن	َمَع	االْجتَِهاِد.

-	إِْدَراُك	اآلماِل	يكوُن	بعَد	...................

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

اجَلدُّ
احلْرَمان
ُتصْب
احُلسام
بادَرة

َبَشاَشُتُه

	والنَّجاح. احَلظُّ
الَفَشل.
َتَنْل.

ْيف. السَّ
الَباِدَرُة	ما	َيقوُله	اإِلنساُن	أو	

َيفـْعُلُه	ِعنَد	الَغَضب.
َتْرِحيُبه	َوُحْسُن	استقبالِِه.

اجلّد
اْنَصْب
َغاَيَة

ارع الدَّ

َتْبُدو
حاٍف

االْجتِهاد.
اْتَعْب.
اَية. هِنَ

رِع	وهو	َقميٌص	ِمْن	 اَلبُس	الدِّ
َحديٍد	َيْلَبُسُه	الـُمَقاتِل.

َتْظَهر.
احلايف	َمْن	َيـْميِش	ُدوَن	َنْعٍل.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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-	اْجَعِل	..........	ُأْسُلوَبَك	في	التَّعاُمِل	َمَع	ْاآلَخِريَن.
َمِن. -	...............	َعَلى	َنَوائِب	الزَّ

-	...............	َأْسراَرَك	َعِن	ْاآلَخِرين.
-	اْجَعِل	الِحْلَم........................

	فِي	اْلَعَســــِل مَّ 	السُّ 3	ـ	َواَل	َيـُغرنََّك	َمْن	َتْبـُدو	َبَشــــاَشُتُه																	ِمْنُه	إَِلْيَك	فإِنَّ
َوإِْن	أَرْدَت	َنـَجاحًا	أْو	ُبُلوَغ	ُمنًى																		َفاْكُتْم	ُأُموَرَك	َعْن	َحـاٍف	َوُمْنَتـِعِل

-	َما	َمْعَنى	َما	َيْأتي	:	َتْبُدو،	َبَشاَشُتُه	،	ُبُلوَغ	،	ُمنًى	،	اْكُتْم
ِل؟ َه	الشاِعُر	َمْن	ُيْظِهُر	َغْيـَر	ما	ُيْبِطُن	في	البيِت	األوَّ ـَِم	َشبَّ -	ب
ــ	َما	ُمَراُد	الشاِعِر	بقولِه	:)	َحاٍف	َوُمْنَتِعل(	في	البيِت	الثاني؟

أشرُح	البيَتـْين	بُأْسُلوبِي.
4 � أذُكُر ُمَراِدَف الكلمات في )أ( َومَضادَّ الكلماِت في )ب(:

أ-	الِحْرَمان										اْلَكَسل											اْنَصب											َنـَجاًحا												اْلَبَطل
	........									.........									........									.........									........				
												الَكَسل											َقِريب													حاٍف														َتْبُدو			 ب-	اْلِجدِّ
	........										.......										........								.........									........				

5 � أستخرُج ِمَن األبياِت:
-	ِفْعاًل	ُمَضارعًا	َمْجُزومًا.

-	ِفْعَل	أْمٍر.
-	ُمْبَتَدأ.

-	ِفْعَلْي	ُمَضاِرٍع	مجزوَمْيِن	بأَداَتْي	َجْزٍم	ُمـْخَتِلَفَتْين.
ْقَعِة ُأْخَرى: ًة وبَِخطِّ الرُّ � �  َأْكُتُب بَِخ�طِّ النس��ِخ َم�رَّ

	َواْلـِحْرَماُن	في	اْلَكَسِل																					َفاْنَصْب	ُتِصْب	َعْن	َقِريٍب	َغاَيَة	اأَلَمِل 	في	اْلـِجدِّ اْلـَجدُّ
....................................																						.......................................
....................................																							.......................................
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قِة،	وفي	مزارع	 تِي	تتناَثُر	مشاِهُدها	الجميلُة	ُهَنا	وُهناَك،	في	ُقَرى	الجنوِب	الـُمَعلَّ بيعِة	الَّ بالُدنا	باِلُد	الطَّ

ياِض،	وبساتين	الطائِِف	وفي	ُرَبا	َنـْجٍد	وأغواِر	تِهاَمَة	وواحاِت	األحساء	وغْيرها. الرِّ

	الرائِع. ـناِعيِّ 	الفاتِِن		أْلواٌن	ُأْخَرى	ِمَن	الَجماِل	الصِّ بيعيِّ وإَِلى	جانِب	هذا	الجمال	الطَّ

ُرِق	 والطُّ الُجسوِر،	 وإِنشاِء	 	، وارِع	 الشَّ 	 َشقِّ ِمْن	 للُمُدِن:	 الَحياة	 َضُروراِت	 بِتْوفيِر	 الُجهوُد	 َبدأِت	 لقْد	

	َوَشَبكاِت	الَهاتِِف. يِّ حِّ ـْرِف	الصِّ 	أنابيِب	الِمَياِه،	والصَّ السريعة،	وَتْهيَِئِة	الوسائِل	لإِلنارِة،	وَمدِّ

ِة	لها،	وَتْوِجيِه	نشاٍط	 باِت	الجمالِيَّ 	ذلَِك	لكثير	من	الُمُدِن	اتَّجَهِت	الُجهوُد	إِلى	َتْلبيِة	الُمتَطلَّ وحيَن	َتـمَّ

	وُمكثٍَّف	إِليها. َجادٍّ

تْرتاُح	 وَكْم	 َوَسِطها،	 وفي	 	، الشوارِع	 َجاَنبي	 والشجَر	على	 النَّخيَل	 ُتشاهُد	 وأْنَت	 عيُنَك	 َتْسَعُد	 وكْم	

	َشَجرٍة	َفَتستريُح	على	أحِد	الـَمَقاِعِد	تْحَتها. أ	ِظلَّ نفُسَك	حيَن	تتفيَّ

�ُة ْرُس الخاِم�ُس :  َن�ْه�َض�ُت�َن��ا الَج�َم�الِ�يَّ الدَّ
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تِي	اْنَتَشرْت	في	الميادين	 وتزداُد	سَعادُتَك	،	وأنَت	َتْصَحُب	ُأسرتك	أو	ِرفاَقَك	إِلى	إِْحَدى	الحدائِِق	الَّ

	العْيـَن	بجمالِها	وِسْحِرها.	 تِي	َتُشدُّ الكبيرِة،	َفتْقِضي	وَقًتا	َبيَن	ُخْضَرتها	الناضرِة	،	وَشَذاها	الَعِطِر،	ومناظرها	الَّ

َتَك. ُد	َنَشاَطَك	َوَحيويَّ ُع	بَِما	فيها	ِمْن	أْلَعاٍب	ُتـَجدِّ وَتَتمتَّ

َفَترَى	 ِة،	 ْخريَّ الصَّ الـُمْرَتفَعاِت	 رِة	من	 الـُمتَحدِّ اْلـِمياِه	 أو	 النوافير،	 أماَم	 الَقيِظ	 َوْقَدة	 َتـْجِلُس	في	 وقْد	

	ُرطوَبًة	َتْسِري	في	أنحاِء	 َقِة	والـُمَتالِقَيِة	وُتَِحسُّ اِعَدِة	والَهابَِطِة	والـُمتفرِّ خياَلك	سابحًا	بْيـَن	أْشكاِل	المياه	الصَّ

	َجميٍل،	َرقيِق	األنفاِس	َعليِل	الَهواِء. ْمِس،	وَتنُقُلَك	إِلى	َجوٍّ ،	َفُتطفُئ	حرارَة	الشَّ الَجوِّ

وُهَنا	وُهناك	َتـجُد	َبْعض	الـَمْصنوعاِت	الـَجميلِة،	التي	َتْرتبُط	بالماِضي	والتَّاريِخ،	وَتنُقُل	إِلْيَك	بْعَض	

ْيِف	والـِمْبَخرِة. ِة	القْهَوِة،	والَهاُون،	والسَّ ِة	،	كَدلَّ جاَيا	والتقاليِد	العربيَّ السَّ

زَهِة	لألَسِر،	وُيتيُح	لألطفاِل	 وَق	،	َوَيْفَسُح	في	َمجاِل	النُّ 	في	هذا	الجمال	ما	ُيـْمتُع	العْيـَن	والقْلَب،	وُيَربِّي	الذَّ إِنَّ

ًة		َمِرحًة	َسِعيدًة. ،	ويْجعُل	الحياَة	سارَّ ِعب	وُيساِعُد	على	َتْنِقَيِة	الَهواِء	وتْلطيِف	الَجوِّ ُفَرَص	اللَّ

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

أغواُر	ِتامة

تلبية
تتفيأ

َوْقَدة	القْيِظ
اهلاون

جبال	 من	 انحدر	 من	 كل	
احلجاز	غربًا.

إِجابة.
تستظل

. ُة	احلرِّ ِشدَّ
أواحلديد	 النُّحاِس	 من	 وعاء	

يدق	فيه	البن	واهليل	.

الفاتن
مكثف

شذاها
السجايا
يفسح

اجلذاب.
مركز.

رائحتها	الذكية.
الطبائع	واألخالق.

ع. يوسِّ
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-1 أجيُب عن األسئلة اآلتية:

قُة؟ أ-	أْيَن	تقُع	الُقَرى	الـُمَعلَّ

وراِت	احَلياِة	يف	الـُمُدِن؟ ب-	ما	اجُلهوُد	التي	ُبذَلْت	لتْوفري	َضُ

	يَشٍء	اتَّـجَهِت	اجُلُهوُد	بْعَد	ذلك؟ جـ-	إىِل	أيِّ

د-	أذُكُر	ثالثًة	من	مظاهِر	اجلامِل	يف	الـُمُدِن.

ُر	هذا	اجلامِل	يف	الـُمدِن	؟ ـَ هـ-	ما	أث

ْرِس: -2 أضُع عالمَة )( أَماَم كلِّ مجلٍة صحيحِة ال�َمْعَنى ف ضْوِء الدَّ

أ-	يف	ُرَبا	َنْجٍد	تْبُدو	الطبيعُة	َجيلًة.

وارع	ويف	وَسِطها. ْهَر	عىل	جانِبِي	الشَّ جَر	والزَّ ب-	ُأَشاهُد	النَّخيَل	والشَّ

باِت	اجَلامِل	قْبَل	تْوفرِي	َضوراِت	احَلياِة. جـ	-	بَدَأِت	الـُجُهوُد	بتْوفرِي	ُمتطلَّ

	ما	ُيـْمتِــُع	العْيـَن. ناِعيِّ د-	لْيَس	يف	اجلامِل	الصِّ

	رقيِق	األنفاِس. هـ	-	النوافري	َتْنُقلك	إىِل	َجوٍّ

-3 أضُع ُعنوانًا آَخَر ُمَناسبًا للمْوضوِع.

-4 أضُع ُعنوانًا لكلِّ ِفقَرٍة فيه.

ُن معاين الكلامِت اآلتية: -5 أبي�ِّ

اهلاوُن الناضة		 	 واحة	 	 ربا	

-� أْدِخُل ُكلَّ كلمٍة م�امَّ يأيت ف مُجلٍة من عنِدي:

َيْفَسح 	 َتْسي	 	 ُيتيح	 	 َشَذا	

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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بِيَعِة، َمْفُتوٌن بِسْحِرها. امِل الطَّ -7أْنَت حُم�بٌّ ِلَ

	ما	يْلَزم. ُ 	للجْمع	بَِنوَعْيه،	وأغريِّ ر،	ُثمَّ أجعُل	اخِلطاَب	يف	العباَرِة	السابقِة	للُمَثنَّى	الـُمذكَّ

-8 باِلِدى مَجيلة.

استي. ُة	أْسُطر	يف	ُكرَّ أكتُب	يف	ذلك	ِستَّ

اَستِي: ف ِهجاَءها،ثم أكُتُبها ف ُكرَّ -9 أقرُأُ الكلامِت اآلتيَة، وأتعرَّ

جايا												ُربا ُقرى													ُأخرى												إْحَدى													َشَذا												السَّ

يِئة													تتفيأ													احلدائق												تطفئ	 ائِع												َتْ الرَّ
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وا	 ليبيُّون	األوربِّيُّون	عىل	الدولِة	اإِلسالمية	فاحَتلُّ يف	َعاِم	واحٍد	وتْسِعنَي	َوأربِع	ِمَئٍة	من	اهلجرة	َهجَم	الصَّ

إىِل	 األْقىص	 املسجَد	 وَحّوُلوا	 َمَالِك،	 َأربَع	 هلم	 ُسوا	 وَأسَّ الِعَراِق،	 ومشاِرَف	 وفلسطنَي	 َة	 وسوريَّ ْغَرى	 الصُّ آسَيا	

مستودعاٍت	لـُمَؤهِنم،	وإِْصَطْبالٍت	خليِوهلم،	َوَقَتُلوا	َأعَدادًا	َعظيمًة	من	املسلمنَي.

قائدًا	بطاًل	مغواًرا	جَع	 َأ	اهلل	للمسلمنَي	 َهيَّ أْن	 إىِل	 تقريًبا،	 املؤملُة	ثامننَي	عاًما	 تلَك	احلاُل	 وقد	استمّرْت	

اإِلقداَم	والشجاعَة،	والتواضَع	واالستقامَة،	والفقَه	واملعرفَة.

لِك	 ى	يف	السِّ 	ترقَّ ين	َزْنكي،	ُثـمَّ ،	وبدأ	حياَتُه	ُجنديًّا	يف	جيش	ُنوِرالدِّ ر	هذا	القائُد	من	َأْصٍل	ُكْرديٍّ حتدَّ

. 	حتى	صار	قائد	اجليش	اإِلسالمي	املرابِط	يف	ِمرْصَ الَعْسَكريِّ

ُه	اجلنوُد	لِـاَم	رَأْوا	ِمن	َفَضائِلِه	العظيمِة	ومن	صدِقِه	يف	اجلهاِد	وَتْضِحَيتِِه	يف	ُنرصِة	اإِلسالم. 		وقد	أَحبَّ

في	عام	ثالثٍة	وَثَمانِين	وَخْمِس	ِمَئٍة	ِمَن	الِهْجَرِة	أراَد	هَذا	القائُد	المسلُم	النَّاصُر	لدين	اللِه	َأْن	َيْضِرَب	

	من	ِفَلْسِطين،	وهنَاَك	على	 َماِل	الشرقيِّ ع	لهْم	في	الشَّ َأْكَبِر	َتجمُّ ِليبييَن	ضربًة	قاصمًة	فساَر	بجيِشِه	إِلى	 الصَّ

َأْكَبـُر(	 )الله	 المعركِة	 في	 المسلميَن	 شعاُر	 وكاَن	 	 ليبيُّ والصَّ 	 اإِلسالميُّ الَجْيَشاِن	 الَتَقى	 يَن	 ِحطِّ ُمـْرَتَفعاِت	

ي�ن اأَلي�وب�يُّ اِدُس :   ص�اَلُح ال�دِّ ْرُس السَّ الدَّ
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اًما	أبَلى	 عَب	في	قلوِب	األعداِء	واستمرِت	المعركة	أيَّ ى	ميداُن	المعركِة	بَذلَك	الُهَتاِف	الذي	أوقَع	الرُّ فدوَّ

هاَدَة	أِو	النَّصَر،	فكتَب	اللُه	لهْم	نْصًرا	 فيها	المسلموَن	أعَظَم	بالٍء	َحْيُث	َأْلَقوا	بأْنُفِسهم	إِلى	المْوِت	يطلُبوَن	الشَّ

ا	ِسيَق	األْسَرى	إِلى	 يون	تاركيَن	وراَءهْم		آالفًا	من	الَقْتَلى	والَجرَحى	واألْسَرى،	ولـمَّ ِليبُّ 	الصَّ َعظيًما	حيَن	َفرَّ

	 ين	كاَن	ِمْن	بينهم	ملوٌك	وقادٌة	فعَفا	عْنهم	َجميعًا،	ما	عدا	قائِدًا	واحدًا	َقَتله	ُهَو	بيِدِه؛	ألنه	كاَن	يُسبُّ صالح	الدِّ

اِج	في	مدينِة	الَكَرِك. ُض	لِقوافِل	الُحجَّ دًا		ملسو هيلع هللا ىلص	َوَيََتعرَّ محمَّ

فَتَح	صالُح	 اهلِْجَرة،	 مَئٍة	من	 السابِع	والِعرِشين	من	رجب	عاِم	ثالثة	وثامنني	وَخِس	 يوم	اجلمعِة	 ويف	

يِن	مدينَة	القدِس،	فلم	يْقُتل	أحًدا	من	أْهِلها	اآلمنني،	بْل	سمح	لألوروبيِّني	منهم	أْن	يُعودوا	إىِل	ُأوروبَّا،	 الدِّ

فخرُجوا	وُهْم	يعجُبون	ِمن	عظمِة	األخالِق	اإِلسالميِة.

ِة	اْلـَحاقَدِة	عىل	اإِلسالم	واْسَتْولوا	عىل	 ليبيَّ ويف	العرص	احلاض	احتل	اليهوُد		ِفَلسطنَي	بمساعدٍة	مَن	الصَّ

املسجِد	األْقىَص	فَدنَُّسوا	ُحْرَمَته.

هؤالِء	 اهللِ	 بعوِن	 االْحتاَِلَل،	وسَيطُرُدوَن	 هذا	 َيْقَبُلوا	 وَلْن	 يِم	 الضَّ هَذا	 يناُموا	عىل	 لِن	 املسلمنَي	 	 ولكنَّ

-	وَيومئٍذ	َيْفَرُح	املؤمنوَن	بنرِص	اهلل. َمُن	أو	َقرُصَ الغاصبنَي	-	َطاَل	الزَّ

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

املؤونة

الـِمْغوار

قاصمة

يم الضَّ

الطعام.

الكثري	الغارات	عىل	أعدائه.

قاضية	عليهم.

الذل.

إِْصَطبالت

ليبية الصَّ

ى دوَّ

حظائر	اخليل.

النرصانية.

ارتفع.



27

-1 أجيُب عن األسئلة اآلتية؟

وَن	في	بالِد	المسلمين؟ ليبيُّ -	ماذا	فعَل	الصَّ

ى	بها	صالُح	الدين. -	أذكُر	ثالثًا	من	الصفاِت	التي	تحلَّ

ين. -	أصُف	معركة	حطِّ

-	ماذا	فعَل	صالُح	الدين	عندما	فتَح	القدس؟

ْعَب	في	قلوب	األعداِء؟ -	ما	الهتاُف	الذي	أْوقَع	الرُّ

-	ماذا	يجُب	على	المسلمين	أن	يفعلوا		لتحريِر	المسجِد	األقصى؟

-2 أضُع عالمة )( أماَم العبارِة الصحيحِة:

-	بعد	ثالث	سنوات	من	معركة	حطين	فتح	صالح	الدين	مدينة	القدس.

-	انحدَر	صالُح	الدين	من	أصل	أفغاني.

ا	في	جيش	نورالدين	زنكي. -	بدأ	َحياته	جنديًّ

-	استمر	احتالُل	الصليبيين	لبالد	اإِلسالم	أربعين	سنًة.

-	لم	َيْسَمْح	صالُح	الدين	لألوربيين	بعد	هزيمتهم	بالعودة	إِلى	ُأوروبا.

-3 أضُع بدل الكلمات الملونِة كلمًة واحدًة تَؤدي المعنى:

-	َهيأ	الله	للمسلمين	قائدًا	ال	يخاُف	الموت.

-	كان	صالح	الدين	َيْعرُف	األحكاَم	الفقهيَة.

ـ	احتل	اليهوُد	القدَس	بمساعدة	الصليبية	التي	يمأُل	الحقُد	قلبها	على	اإِلسالم.

-4 َأَضُع في كلِّ مكاٍن خاٍل مما يأتي كلمة مناسبة:

-	حول	الصليبيون	المسجَد	األقصى	إِلى	...................	لِـُمؤنهم.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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-	هناك	على	مرتفعات	....................	التقى	الجيشان	اإِلسالمي	والصليبي.

	الصليبيون	تاركين	َوَراَءهم	................	من	القتلى	والجرحى	واألسرى. -	َفرَّ

-	عفا	صالُح	الدين	َعن	األسرى	جميعًا	َما	َعدا	.................................	واحدًا	قتله	؛	ألنه																				

	كان.................	محمًدا	ملسو هيلع هللا ىلص	.

-5 أذكُر المضادَّ في المعنى لِكلِّ كلمٍة ِمما يأتي:

األقصى													الشجاعة													التواضع													األعداء														الّنصر

-� ُأْكِمُل ُكلَّ ِعَبارة في ِفْقرة ) أ ( بما ُيناِسُبها في ِفْقرِة ) ب (:

)	ب	( 	 	 	 	 	 	 																							)	أ	(			

كان	من	بينهم	ملوك	وقادة	فعفا	عنهم. 	 	 	 -	احتل	الصليبيون	

آسيا	الصغرى	وسوريا	وفلسطين	ومشارف	العراق. 	 	 -	دّوى	ميدان	معركة	حطين	

احتل	اليهود	فلسطين	بمساعدة	من	الصليبيين. 	 -	لما	سيق	األسرى	إِلى	صالح	الدين	

بذلك	الهتاف	الذي	أْوَقَع	الرعب	في	قلوب	األعداء. 	 	 	 -	في	العصر	الحاضر	

-7 أْقَرُأ العبارَة التاليَة، ثم أكُتُبها مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة:

َسَيْطُرُد	المسلموَن	بِعوِن	اللِه	اليهوَد	الغاصبين	ويومئٍذ	يفرُح	المؤمنون	بنصِر	الله.

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

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

-8 أْقرُأ الكلماِت اآلتيَة وأالحُظ األلف الزائدة بعد واو الجماعة وَأْكُتُبَها:

											يقبلوا ألقوا	 	 استولوا	 	 عبثوا	 	 دنسوا	 	 رأوا	
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	الَسَنَواِت	اأُلْوَلى	ِمْن	ُعْمِر	اإِلْنَساِن	َلها	أْكَبُر	اأَلَثِر	َعَلى	َحَياتِِه	اْلـُمَسَتْقَبِليِة	َفهَي	اأَلَساُس	الِذي	ُتـْبَنى	 إِنَّ

فُل	ِفي	َهِذِه	الَمْرَحَلِة	َيُكوُن	َلُه	َأَثٌر	كبِيٌر	في	َتْكِويِن	وبَِناِء	 	َما	َيْكَتِسُبُه	الطِّ َعَليِه	َبِقيُة	َمَراِحِل	َحَياتِِه	َولَِذلِك	َفإِنَّ

َشخصَيـتِه.

	اْلعَناَيَة	بِِه	واِجَبٌة؛	 ه	َفإِنَّ ْفِل	حتى	َقْبَل	َمولِِدهِ،	َفُمْنُذ	أْن	ُيْصبَِح	َجنِينًا	في	َبْطِن	أمِّ 	بالطَّ وَديُنَنا	الَحنِيُف	َيهَتمُّ

ْرُع	في	أن	 َص	َلَها	الشَّ ِه	أْن	َتعَتنَِي	بِِصَحتَِها	ِمْن	َأْجِل	َنْفِسَها	وِمْن	أْجِلِه	،	َولَِهَذا	رخَّ 	الَجنِيِن	َعَلى	ُأمِّ َفِمْن	َحقِّ

َرَر	َعَلى	َجنِيَنَها. َياُم	إِذا	َخاَفْت	الضَّ ُتَؤِجَل	أَحَد	أْركاِن	اإِلْسالِم	َوُهَو	الصِّ

وإَِحاَطتِِه	 واْلـَحَناِن	 بالَعْطِف	 ـْفِل	 الطِّ 	 بـَمدِّ واأَلْهـــَل	 الَوالَِديِن	 اإِلْسالُم	 أَمَر	 ــْفِل	 الطِّ ِوالَدِة	 َوَبْعَد	

َضــاَعُة	،	َولَذا	 	ُهـَو	الرَّ ُل	َعامل	ُيؤِدي	إَِلى	َتْكـِويِن	َعالَقِة	الُحبِّ ،	َوَأوَّ ــيَما	ِمَن	اأُلمِّ 	َواَل	سِّ ِة	َواْلـُحبِّ بالـَمَودَّ

،	قـاَل	َتَعالى: أَمَر	ِديُنَنا	الَحنيـُف	اأُلَمـَهـاِت	أْن	ُيْرِضـْعَن	َأْطَفـاَلُهنَّ

األْشَكاَل	 ُف	 َيَتَعرَّ ِعِب	 اللَّ ِخاَلل	 َفمْن	 ِعِب	 اللَّ َطِريِق	 َعْن	 ُم	 َيَتَعلَّ َضاَعِة	 الرَّ َبْعَد	 َما	 َمْرحَلِة	 فِي	 ْفُل	 والطِّ

بُِلْطٍف	،	 َوُمَعاَمَلتِِهم	 ُماَلَعَبِة	األْطَفاِل،	 	على	 يُن	اإِلْساَلِميُّ الدِّ َنا	 َحثَّ لَذا	 َبْيَنَها،	 َوَأْحَجاَم	األْشَياء	والَمَساَفاِت	

َفَيْمِشي	 َعْنُهَما	 اللُه	 َرِضَي	 َواْلـُحَسيَن	 اْلـَحَسَن	 ُيَداِعُب	 َذلَِك	َحيُث	كاَن	 ُقْدَوًة	فِي	 ُسوُل	ملسو هيلع هللا ىلص	 الرَّ َكاَن	 َوَلَقْد	

َعَلى	َيَديه	َوُرْكَبَتيِه	َوَيْجَعُلُهَما	َيْرَكَباِن	َعَلى	َظْهِرِه	َوَيُقوُل	:»	نْعَم	الَجَمُل	َجَمُلُكَما،	ونِْعَم	الِعْدالِن	أْنُتَما«،	َكَما	

ْفِق	بِِهم،	والليِن	ِعْنَد	َتْوِجيهِهْم	وَتْعِليِمِهم. َنا	َعلَى	الرَّ َحثَّ

ْفُل	الَِّذي	يْنَشُأ	َبْيـَن	إِخَواٍن	وأَخَواٍت	َيْهَتُموَن	بِِه	َوُيَشِجُعوَنُه	َعلَى	ُمشاَرَكتِِهم	أْلَعاَبُهْم	ُيَساِعُدوَنُه	 والطِّ

ا	للنَّاِس	ِعْنَدَما	َيْكُبـُر. ِم	وَيُكوُن	َسعيًدا	ُمحبًّ َعلُّ بَِذلَِك	عَلى	التَّ

ْف��ُل ِفي اإِلْس�الِم ابُِع :  الطِّ ْرُس السَّ الدَّ
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-1أجيُب عن األسئلة اآلتية:

ْفِل	َقْبَل	واَلَدتِِه؟ أ-	كيَف	يكوُن	اهتامُم	اإِلسالم	بالطِّ

ب-	ما	موقُف	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	من	مالعبِة	األطفاِل؟

َضاعة؟ ْفُل	يف	مرحلة	ما	َبْعد	الرَّ ُم	الطِّ ج-	كيَف	يتعلَّ

-2 أضُع إِشارة )( أمام التَّتمة الصحيحة لكلٍّ ِمَّا يأيت:

أ-	املرحلة	األكثر	تأثرًيا	يف	حياة	اإِلنسان	هي	مرحلة:

*	الطفولة.

*	املراهقة.

*	الشباب.

ب-	تعتني	احلامل	بجنينها	عن	طريق	عنايتها	بـ	:

*	أبنائها.

*	صحتها.

معاين الكلامت

معناهاالكلمة

احلنيف

ص رخَّ

الِعدل

املستقيم.

أباح	وأذن.

نصف	احلمل	يكون	عىل	أحد	جنبي	البعري.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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*	منزهلا.

ج-	الحسن	والحسين	هما:

*	ابنا	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص.

*	ابنا	أبي	بكر	الصديق	رضي	الله	عنه.

*	حفيدا	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص.

-3أكتُب معنى كل كلمة مما يأتي:

يهتم:	..................			تؤجل	:	.............		يداعب	:	................			لطف:	................

-4 أكتُب المضادَّ لكلٍّ مما يأتي:

َص:................ الضرر:...............		سعيد:..................		اللين:		.................		َرخَّ

-5 أكتُب مفرد كل مما يأتي:

سنوات:		.....................			أركان:	.....................			حولين:		..........................	

-� أستخرُج من النص ما يأتي:

*	فعاًل	مضارًعا	منصوًبا.

*	فعاًل	مضارًعا	مرفوًعا،	وأبيُِّن	فاعله.

ُد	ركنيها. *	جملًة	اسميًة،	وأحدِّ

-7 أكتُب فيما ال يزيد على خمسة أسطر عن األضرار التي قد تصيب الطفل لو ُوِكَلْت تربيته إِلى خادمة.

ُث - بأسلوبي- عن اهتمام اإِلسالم بالطفولة. -8 أتحدَّ
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للمكتبة	أهميٌة	بالغٌة	في	حياِة	اإِلنساِن،	فهي	رافٌد	من	روافِد	المعرفِة،	وبستاٌن	من	بساتيِن	الفكِر	والثقافِة،	

افي. والذي	يريُد	بناَء	نفِسِه	بناًء	صحيًحا	سليًما	البد	أن	ينهل	من	هذا	النبِع	الصَّ

وهذِه	األبياُت	الَّتي	أماَمَنا	تشعُرنا	بمدى	اهتمام	قائلها	بمكتبته.

َأقرؤها	ِقراءَة	إِلقاء	،	ثم	أْحَفُظها	:

النص

اِمُن :  َم�ْك��َتَبتِ���ي ْرُس الثَّ الدَّ

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

الفنَّ

تزحم	الشهبا

خمتلف	العلوم	واملعارف.

رفعة	 الــنــجــوم	 ــاول	 ــط ت

وضياًء.

كنوزي

املخطوطة

املراد	هنا	كتبي	النفيسة	.

الكتاب	 من	 األوىل	 النسخة	

قبل	طبعه.

بِــَيـــــِدي بِــَنــــــاَءَها	 َأَقــْمــُت	 	1-

	ِفـيــَهـا	الــَفـــنَّ -2	َوُرْحـُت	َأُضـــــمُّ

أَبـــــًدا أْصــَبــُحـــوا	 ِرَفـــــاِقـي	 	3-

َمــًعا َنــِعــيــُش	 ُأَحــــــاِدُثــُهــْم	 	4-

مـْكـَتــَبــتِـي ُكــُنـــوَز	 	 ُأِحــــــبُّ 	5-

وَلــى اأْلُ الـَمـْخــُطـــوَطـــِة	 َعـِن	 	6-

َخـَشــَبــــا ُرُفــوَفــَهـــا	 َجـَعـــــْلـُت	

َدَبــــــــــا َوالـــــتَّــــــاِريـــــَخ	واأْلَ

الـُكـُتــَبـــــــا َأْقــِصـــــُد	 بجـْنــبِــي	

ــُهــَبـــــــا الـشُّ َتـــْزَحـــُم	 ُكـُنــوزي	

َوَلـــــْو	َصــُغــــَرْت	َواَل	عـَجـــَبـــــا

َســــُلــوا	أْجـــــَداِدَي	اْلــَعـــَرَبــــــا
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-1 ُأِجيُب عن األسئلة اآلتية:

	صنَع	الشاعُر	مكتبَتُه؟	وكيَف؟ -	ممَّ

ت	هذه	المكتبة؟ -	ماذا	ضمَّ

-	ما	أنواُع	الكتِب	الَّتي	فيها؟

	بيٍت	أشار	الشاعُر	إِلى	تراِث	األجداد؟ -	في	أيِّ

َها	َمْكَتَبتِي. -	أذكُر	أسماَء	ثالثِة	كتٍب	َتُضمُّ

. ُد	البيَت	الَّذي	أعَجَبنى	في	النَّصِّ -	ُأَحدِّ

رفوف. النفيسة   -2 كنوز            الكتاب  

ا	يأتي: َأَضُع	الكلماِت	السابقَة	في	المكاِن	الخالي	ِمـمَّ

	المكتبُة	...........	المعرفِة. -	َتُضمُّ

-	َتـْحوي	...............	المكتبِة	الكتَب.....................

َخْيـُر	ِرفاِق	المرِء	.......................

-3 أستخرُج من األبيات:

أ-	فعاًل	مضارًعا	وُأْعِرُبه.

ب-	همزَة	قطع.

يُن	الفاعل. جـ-	فعَل	أمٍر،	وُأعِّ

ل: -4 أْكمُل َعَلى َن�َمِط ال�ِمَثاِل األوَّ

-َمْكَتَبة		:							َمْكَتَبتِي										-											َمْكَتَبُتَنا								،								َمْكَتَبُتُه								-								َمْكَتَبُتُهْم.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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-	ِكَتاب	:	................		-		................	،	...............	-	................

-	ُكـُنـوز:	................		-		................	،	...............	-	................

-	أْجَداد	:	................		-		................	،	...............	-	................

اليِة: -5 آتي بُِمْفَرَداِت ال�ُجُموِع التَّ

ُهب													.													ُرُفوف													.												َأْجَداد 					ِرَفاق															.											الشُّ

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

ٍة وغيِرِهَما. ما َسَبُب تسميِة الشاعِر الُكُتَب بالُكُنوِز؟ -� َكِلَمُة ) اْلَكنز( تعنِي الماَل ِمْن َذَهٍب وِفضَّ

ْقعِة ُأخرى: -7 أكُتُب بخطِّ النَّسِخ مرًة وبخطِّ الرُّ

	كنوَز	َمْكَتَبتِي															ولو	َصُغَرْت	وال	عجَبا ُأِحبُّ

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

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

-8 أكُتُب ِحواًرا بين َزِميليِن ُيْنِكُر أحُدُهَما َدْوَر المكتبِة في حَياتِنا.
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ا	في	َباِطنَِها	 ُث	َعمَّ كانْت	َصْحراُؤَنا	صاِمَتًة،	وظّلْت	َكَذلَِك	َزَمًنا	َطوياًل	،	ال	َتـُبـوُح	بأسَراِرها،	وال	َتَتَحدَّ

ِمْن	ُكنوٍز.

ًة	ِمْنه	ُسْبحاَنُه،	َفَقْد	 	أْنطقَها	اللُه	بِاْكتَِشـاِف	النِّفِط	َسـَنَة	1356هـ	-	1936م	َوَكاَنْت	َكلَماُتَها	نَِعًما	َجمَّ ُثمَّ

اِم،	والُجَبْيِل،	وَغْيرها،	وكان	َعطاُؤها	منه	َعطاًء	 مَّ ْهراِن،	والدَّ َدٍة؛	كالظَّ ْحَراُء	في	مواِقــَع	متعدِّ ـَرْت	به	الصَّ َتَفجَّ

ِة،	 وليَّ َرِة	والـُمَشـاِركِة	في	سياَسـِته	الدَّ َوِل	الـُمْنتَِجِة	له،	والـُمَصدِّ َمِة	الدُّ ًا	أْصبَحْت	بِه	الـَمْملكُة	فِي	ُمَقدِّ سـِخيَّ

وأْصبَح	الـَمْصدَر	األّول	للْثرَوِة	بها.

ُر	ِمْنُه	بَِقدٍر،	وَتْسَتْثِمُر	ما	َتـْجني	منه	في	 ِزنٌة؛	َفِهَي	َتْسَتْخِرُج	منه	بِحْكمٍة،	وُتَصدِّ وللنِّفِط	في	باِلِدنا	ِسياَسٌة	ُمتَّ

راعيِة،	والتَّجاريِة،	 ناعيِة،	والزِّ م	بها	في	ُمـْخَتِلِف	الـَمَجاالِت	الُعْمرانيَِّة،	والصِّ ْولِة،	وَدْفِع	مسيَرِة	التقدُّ بِناِء	الدَّ

ِة	والعالمية. ِة	والَعَربِيَّ وغيِرَها،	كَما	َتْسَتْثِمُرُه	في	َتْقِديِم	الَمعوناِت	للدول	والمجتمعات	اإِلسالميَّ

ناعاِت	 وَيْعتِمـُد	ِقَطـاٌع	كبيـٌر	من	ِصناَعتَِنـا	عَلى	النِّفـِط،	كاْسـتِْخراِجه	وتْكريـِرِه	وَتْصِديِرِه	وعَلـى	الصِّ

ْفُط ِف�ي باَِلِدنَ���ا اِسُع  : النِّ ْرُس التَّ الدَّ



3�

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

الَتُبوح
ُمتَّزنة
أنَجزْته

ُموح خطتها	الطَّ

ث. ال	تتحدَّ
ُمَتَوازنٌة	ُمـْحَكمة.

ْته. أَتـمَّ
اِعيَة	إىِل	األفضل. السَّ

ة َجَّ
َدُر	 ُتْ
يتسنَّى

َكثرَيَة.
ُتَضيَّع.
َيَتَهّيأ.

ْلِب	 	البِناء،	وِصناعـِة	الَحديِد	والصُّ ـماِد	وَموادِّ ناعاِت	النِّفِطيـِة	والِكيميائيَّة،	وِصناَعِة	السَّ الـُمتَِّصلـِة	بـه	كالصِّ

وَتْشكيِل	الـَمعاِدِن.

ٌة	ُكْبرى،	 وإَِلى	َجانِب	االْهتَِماِم	بَِزْيِت	النِّفِط	َظَهَر	االْهتِماُم	بـَمْصَدٍر	آَخَر	ُمْشَتٌق	ِمْنه،	َلُه	اآلَن	ِقيمٌة	عالِميَّ

. د	في	الَجوِّ ،	الَِّذي	كاَنت	ُتْهَدُر	منه	َمَقاِديُر	كبيرٌة،	ُفتْحَرُق	وُتَبدَّ بِيِعيُّ ُهَو	الَغاُز	الطَّ

ورَة	وْغيرها؛	لُِتساِعَد	َعَلى	االنتِفاع	 	َعِمَلِت	الباِلُد	َعَلى	َفْصلِه	وَتـْجِميِعه	وَنْقِله	إِلَى	معاِمِله	في	رأس	َتنُّ ُثمَّ

	له	 َر	مـا	زاَد	مْنه	إِلى	خاِرجها	وهناك	مشـروع	ضخم	َأنَجَزْتُه	الدولة	يتمثل	في	إِْنشـاء	َخطٍّ بَِهـذا	اْلغـاِز،	وُتصدِّ

ِة	إِلى	َيْنُبَع	على	ساحل	الَبْحِر	األحمر،	ُمختِرًقا	ِشْبَه	الجزيرِة	بمناِطِقها	الَوْعَرة؛	َوَعْن	 	من	المْنِطَقِة	الشرقيَّ َيـْمَتدُّ

ٍة	راِسَخٍة	بها. طريقِه	يتسنَّى	لها	أْن	تزيَد	من	ُخطتِها	الّطموح	لَتْصنِيع	الباِلِد،	وإِقامِة	َحياٍة	اْقتصاديَّ

-1 ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:
ْحَراُء؟ -كيَف	كانِت	الصَّ

-	متى	اكتشف	النفط	يف	بالدنا؟
َر		النِّفُط؟ -	أْيَن	َتَفجَّ

-	َأُذكُر	بعض	املشتقات	النفطية.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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	َشْيٍء	ُيسَتْثَمُر	عائُِده؟ -	في	أيِّ

	في	حياة	الباِلد؟ -	ما	ِقيَمُة	الغاِز	الطبيعيِّ

ا يأتِي: -2 أضُع سؤااًل لُِكلِّ جواٍب ِم�مَّ

دٍة	من	الباِلد. -	ظَهر	النِّفط	في	َمواِقَع	ُمتعدِّ

-	النِّفُط	هوالـَمْصدُر	األوُل	للثَّروة	في	بالدنا.

-3 أضُع ُعْنَوانًا آَخَر للموُضوع.

-4 أكتُب أماَم ُكلِّ ِفْقرٍة من فقراتِه ُعْنواًنا َلها.

نٍة فيما يأتي: -5 أضُع ُمراِدفًا لُِكلِّ كلمٍة ُم�لوَّ

ة. -	وكان	نعَمًة	من	نعم	الله	الجمَّ

ْوَلُة	َما	َتـْجنيِه	ِمَن	النِّْفِط	في	بَِناِء	الدولة. -	َتْسَتْثِمُر	الدَّ

-	ِسياَسُة	النِّفِط	سياَسٌة	ُمتَّزَنة.

-	ال	ُتْهِدُر	البالُد	الغاَز	الطبيِعّي.

-	ُهناك	َمْشروٌع	ضْخٌم	ُيساِعُد	عَلى	االنتفاِع	بالغاِز	الطبيِعّي.

ا يْأتي في ُجملٍة من عندي: -� ُأْدِخُل ُكلَّ كلمٍة ممَّ

ُموح										.									َراِسَخة. َتصدير								.								َيَتسنَّى									.							الطَّ 	.				 َأنجز		

-7 صار النِّفُط ................. للْثرَوِة.

ُم	الدولُة	....................	للدَوِل	الشقيَقة. ُتقدِّ

ل	........................	إِلى	مواد	يستعملها	اإِلنسان. يتحوَّ

أكمُل الُجملَة األولى بَخَبر، والثانيَة بِمْفعوٍل به، والثالِثَة بَِفاِعل وأْضبُِط ما آتي بِِه.

اَستِي. َة أْسُطر في ُكرَّ -8 أكتُب َعِن النِّفط ستَّ
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ف ِهجاءها، ثمَّ أكُتُبَها. -9أقرُأ الكلماِت اآلتيَة ، وأتعرَّ

ْفِط					.						إِنشائِه هراِن					.				كاْستِْخراِجه					.					القائمة						.					اآلن				.				للنِّ صْحراؤنا				.				كالظَّ
...........										.........							........												..........											..............												............										............						

-10 َأستخِرُج خمس كلماٍت منونٍة مرفوعٍة . ومنصوبٍة  . ومجرورٍة.

-11 هل الصحراء صامتة في الواقع؟

-12 الصمت صفة من صفات ]اإِلنسان ، الصحراء[.

-13 لماذا وصفت الصحراء بالصمت؟ وهل صمتها حقيقة أم خيال؟

-14 أذُكُر ماذا يسمى هذا النوع من األساليب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ً ً  ُ ُ
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لعلي الجارم	*

التقديم:

يشيُن	سلوَكهم	وأخالَقهم.	 وإِبعاِدِهم	عما	 فيِه	صالِحهم	 ما	 إِلى	 أبنائهم	 توجيِه	 اآلباُء	على	 يحرُص	

ها	حوَل	هذه	المعاني،	بعَد	أن	انفعَل	بما	شاَهدُه	 	يوِصي	ابنَتُه	بعدِة	وصايا	تدوُر	كلُّ والشاعُر	في	هذا	النصِّ

	 رج	بناِت	العصِر	،	معتقداٍت	أن	فيه	الجماَل	الحسَن،	متناسياٍت	أن	روَح	جمالِهن	هَو	إِيماُنهن	وسموُّ من	تبُّ

آدابِهن	وأخالقِهن.

   الن�ص	)1(

:  وصي�ُة أٍب البنتِ�ِه ْرُس الَعارِشُ الدَّ

*	علي	الجارم	أديب	عربي	معاصر.
)1(	ديوان	الجارم،	علي	الجارم،	ج1	ص	-117	118.

ُحســـٍن آيـــــَة	 أردِت	 إِن	 ياْبَنتي	 	1-

ـرج	َنـْبـــــذًا	 -2	فـاْنـبِــــذي	عادَة	التـبُّ

-3	واجعــلي	شـمـيـَة	الحـيــاِء	ِخـمــاًرا

-4	ليـَس	للبـنـِت	في	السـعــــادِة	َحــظٌّ

ثـْوًبا نفـِسـك	 عـفـاِف	 من	 والبـسي	 	5-

وُسـؤلي فـتـاتي	 إِلى	 ُنـْصـحي	 ذاَك	 	6-

وجمـااًل	َيـزيــُن	ِجــْســمـــا	وَعــْقــال

وأْعـَلى أســمـى	 الـنـفــوِس	 َفـجـمـاُل	

أْولى الكـــريـمــِة	 بالـغــادِة	 فـهــَو	

َوَوّلى عـنـهــا	 الحـيـــاُء	 َتـنــاَءى	 إِن	

ويـبـلى يْفـَنـى	 ســـــواُه	 ثـوٍب	 	 ُكلُّ

	لـألِب	ُســــــْؤال تــُردُّ وابـنـــتـــي	ال	



40

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

آيــة

انبذي

التربج

عالمة.

اتركي.

إِظهار	املرأة	زينتها	للناس

خارًا

الغادة

تناءى

غطاء	الرأس.

الشابة.

َبُعد.

1 � أجيُب عن األسئلة اآلتية:

أ-	بم	استهل	الشاعر	قصيدته	؟	وما	فائدة	ذلك؟

دَها. ب-	تضمنت	القصيدة	عدة	صفات	يجب	أن	تتحلى	بها	الفتاة	ُأَعدِّ

ج-	أيهما	أبقى	للفتاة	جمال	النفس	أم	جمال	الشكل؟	وما	البيت	الذي	يدل	على	ذلك؟

2� أضُع عالمة )( أمام العبارة المناسبة لكل مما يأتي:-

أ-	التبرج	يعني:

-	إِبداء	المرأة	زينتها	وما	يجب	ستره	من	جسمها.

-	التكبر	والتعالي.

-	اتخاذ	الزينة	في	البيت.

ب-	شيمة	الحياء.

الشيمة	تعني:

-	العالمة.

-	املظهر.

-	اخُلُلق.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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3 � أضُع عنواًنا آخر مناسًبا للنص.

4 � أرشُح البيتني األول والثاين.

5 � أْكُتُب األبياَت التي حتمل املعاين اآلتية:

ُن	به	الفتاُة. أ-	احلياُء	َخرُي	َما	َتَتَحصَّ

ب-	ما	يبدعه	اهلل	تعاىل	يف	خلقه	يبهر	النفوس.

� � أستخرُج من النص:

أ-	فعاًل	مضارعًا	مرفوعًا.

ب-	ِفْعل	أمٍر.

ج-	مفردًا	لكلمة	)اْلِغيد(.

ُه نصيحة ف الفصل تتضمن احلث عى آداب اإِلسالم ف املظهر والسلوك. 7 � أوجِّ
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ْربَِيِة.	َيـْمأل	ُنوُر	اإِلَيماِن	َقْلَبُه.	فيتَِّخُذ	ِمْن	َنْفِسه	أًبا	لَك،	َيْعطُف	 اِد	التَّ ُمها	رائٌد	ِمْن	ُروَّ ِفيَما	َيلي	َنصائُِح	ُيقدِّ

ى	بأْجمِل	األْخالِق،	 َم،	َحِريصًا	عَلى	أْن	َتتحلَّ ا،	َحريصًا	عَلى	أْن	تَتعلَّ ُم	َلَك	َنصائَِحُه	َحتَّى	َتْنشأ	ُمجدًّ َعلْيَك،	وُيقدِّ

ًا	َتْقِديَم	اَلـْخيِر	للنَّاِس. ُمِحبًا	الـَخْيـَر	لَنْفِسَك،	ووَطنَِك،	وُمِحبَّ

أْقَرُأ	النَّصائِح	التالية،	وأْفَهُمها،	وأَطبُِّقها	في	َحياتي.

الّنّص	)1(

ْم	نفَسـَك،	وَباِعْد	بْينَهـا	وبْيـَن	َرَذائِـِل	األخالِق،	وَمْذمـوِم	األوصاِف،	كالَغَضـِب،	والِكْبِر،	 	َقوِّ َيـا	ُبَنـيَّ

ِهَيِة،	التي	َتـْصِرُفَك	َعْن	 ْل	ِمَن	الَعالَقاِت	الالَّ والِحْقـِد	،	فإِنَّها	َموانُِع	ِمـَن	التْحِصيِل،	وَعَقباٌت	عَلى	الطريِق،	َقلِّ

َغ	لُهما	قْلَبك. َعَمِلَك،	وَتْشَغُلَك	َعْن	واجباتَك	حتَّى	ُتَفرِّ

قاَل	الله	َتعاَلى:

	 	،	واْبُذْل	غاَيَة	الَجْهِد،	واْطَرِح	الَكَسـلَ ِة	واْلَكدِّ ،	واْصبْر	َعَلى	المَشـقَّ َثابِْر	في	َتـْحِصيِل	الِعْلِم	عَلى	الِجدِّ

والَمَلل	،	وال	َتْتـُرِك	الَعَمَل،	وال	َتْقَطِع	األَمَل.

ْمِع	إِلْيِه	،	وُحْسِن	اإِلْقباِل	 	وإِْلَقاِء	السَّ نََّك	ال	َتناُله	إاِل	بالتَّواُضِعِ م،	وال	َتتَكبَّـْر	عَلى	الِعْلم،	فإَِ َتواَضْع	لِلُمَعلِّ

علْيه.

	،	وَنْفَع	إِْخوانَِك	وأْهِل	َوَطنِك	وَسـائِـِر	 	وَجلَّ َب	إَِلى	اللـِه	َعزَّ َي	بالَفضيَلة،	والتَّقرُّ واْجَعْل	َهَدَفك	التََّحلِّ

	الناِس	إِلى	اللـِه	أْنَفُعُهْم	لِعباِدِه. 	َأَحبَّ عباِد	اللِه	،	فإِنَّ

ِم ْرُس احلادي َعرَشَ :   آداُب ال�ُمَتع��لِّ الدَّ

)1(	لعيل	مبارك:	من	رجال	الرتبية	والتعليم	يف	القرن	املايض.»بترصف«.
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-1 ُأجيُب عن األسئلِة اآلتية:

-	ماذا	اتَّخَذ	الكاتُِب	ِمْن	َنْفسِه	في	َنصائِِحِه؟

-	ماذا	أراَد	بذلك؟

-	كيف	َيجُب	أن	أكوَن	:

*	في	ِعْلِمي؟

*	في	ُخُلِقي؟

*	في	ُمعاَملتِي	للنَّاس؟

ا يأتي: -2ُأجيُب ِمَن النصِّ عمَّ

ْم	نفَسك؟ -	ما	َمْعَنى	َقوِّ

ُمَها؟ -	بَِم	ُأَقوِّ

ِة؟ ِهَية	،	والَعالقاِت	الجادَّ -	ما	واِجُبك	إِزاَء	:	الَعالقاِت	الالَّ

	َذلِك؟ 	شْيٍء	َيُدلُّ -	»	ما	جَعَل	اللهُ		لَِرُجٍل	ِمْن	َقْلبْيـِن	في	َجْوِفِه«	عَلى	أيِّ

	الناِس	إِلى	اللِه؟ -	َمْن	أحبُّ

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

َتَتحىلَّ
ثابر

اطرح

تتصف	وتتزين.
داوم.
ُاْتُرك.

ْم	نفَسك َقوِّ
الَكّد

سائِر

أْصِلْحها.
الشدة	يف	العمل.

َبِقيَّة.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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ا يأتي: -3 أضُع ُسَؤااًل لُكلِّ جواٍب ممَّ

-ُيثابُِر	التلميُذ	َعَلى	الِجـّد.

مه. -	َيْرَفُع	التلميَذ	تواُضُعه	لدى	ُمعلِّ

ي	بالَفضيَلِة. -	هَدفي	التََّحلِّ

	الناِس	إِلى	اللـِه	أْنَفُعُهْم	لَِعباِده. -	َأَحبُّ

4 � أضُع ُعْنواًنا آخَر للنَّص.

5 � أُصوُغ الماِضَي والمضارَع لُِكلِّ ِفْعِل أْمٍر مما َيْأتِي ُثمَّ أَضُعُه في ُجْملة:

ْم								.								َثابِْر								.								تواَضُع قوِّ

ا يْأتي في جملٍة من إِنشائي: � � أضُع كلَّ كلمٍة ممَّ

ي								.								سائِر َموانِع								.								الَكّد								.								التََّحلِّ

7	ـ	َيْطَرح								.								الاّلِهَية

�� أذُكُر ُم�راِدَف الكِلمِة األوَلى، وال�ُمضادَّ في المْعَنى للثانَِية.

8 � أكتُب أربعَة أْسُطِر أْنَصُح فيها أِخي بما َيِجُب عليه في ُمَعاَمِلِة الناِس.

استي. ف ِهَجاَءها ، ثم أْكُتُبها في ُكرَّ -9 أقرُأ الكلماِت اآلتيَة ، وَأتعرَّ
ُ هَية		.		سائِر			.		يمأل نصائح			.		َتتحّلى		.		رذائل			.		كالَغَضب		.			الالَّ

لِِه َحتَّى قولِِه: الِفْقه وال�َمْعِرَفة. يِن ِمْن أوَّ -10 ُي�ْمَلى َعَلى التَّالِميِذ والتلميذات ِمْن َمْوُضوِع َصالِح الدِّ
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الُمْقِفرُة	 ُة	 ْحراويَّ والصَّ ْلَدُة،	 الصَّ ُة	 اْلَجَبِليَّ َفاْلبِيَئُة	 ِفيَها؛	 َأَثُرُه	 َوَلُه	 اإلْنساِن،	 َحياِة	 في	 َأَثُرها	 لِلبيَئِة	
ُروع	واألْجَواء	المْعَتِدَلِة. هوِل	والزُّ ُر	فيه	تأثيرًا	َيْخَتِلُف	عن	بيئِة	السُّ ُة	ُتؤثِّ ُة	الحارَّ واالْستِوائِيَّ

ُل	َصْمَتَها	َحرَكًة،	َوقد	 ُر	في	بِيَئتِه؛	َفَقْد	ُيَحّوُل	أْرَضَها	اْلَخالَِيَة	ِمَن	الحياِة	ُعْمرانًا،	َوُيبدِّ اإلْنساُن	ُيَؤثِّ
دوَد،	ويزرُع	األْشَجاَر	 السُّ ُرَق	والجداِوَل،	وَيْبنِي	 الطُّ 	فيها	 َيُمدُّ أْو	 الُمُدَن،	 لُِيِقيَم	َمكاَنها	 الِجَباَل	 ُيزيُل	

َماِل. 	َزحَف	الرِّ أْسوارًا	َتُصدُّ
ُر	َصِديُق	بِيَئته،	َيْبُذُل	ُوْسَعه	لُِيَحاِفَظ	َعَلى	ُوجوِدَها	َوِصَياَنتَِها	َوَجَمالَِها،	َفُيْبِقى	 َواإلْنَساُن	اْلُمَتَحضِّ
َواأْلْشَجاَر	 الَحَدائَِق	والَبَساتِيَن	 َوَيْرَعى	 س	في	غيرها،	 ُمَتَنفَّ َلُه	 َماَداَم	 ُرَها	 ُيَدمِّ َفاَل	 ِة	 َراِعيَّ الزِّ 	 البِيَئِة	 َعَلى	
حَياًة	 بها	 لَِيِعيَش	 وَنَظاَفتِها؛	 الُمُدِن	 	 َتْجميِل	 على	 َوَيْعَمُل	 َوَتَتَساَقَط،	 	 َتِجفَّ اَل	 َحتَّى	 ُوِجَدْت؛	 َحْيُث	

ًة	َسعيَدًة. يَّ ِصحِّ
اَرتِِه	َفُيْفِسُد	اْلَهَواَء,	َوَمن	ُيْنِشىُء	 	َلُدوٌد	لبِيَئتِِه	:	ِفيهم	َمن	ُيْطِلُق	ُدخاَن	َسيَّ 	في	النَّاِس	َمن	ُهَو	َعُدوٌّ إنَّ
ُع	 َواِرِع،	َفَيَتَجمَّ اْلَمَصانَِع	َواْلَمَعاِمَل	ِفي	َقْلِب	اأْلبَِنيِة	َفَتْغُمُرَها	بُِدَخانَِها،	َوَمن	ُيْلِقي	الِمَياَه	الَقِذَرَة	في	الشَّ

ْث	بِيَئَتَك ْرُس الثَّاين َعَش�ر  :  اَل	ُتَلوِّ الدَّ
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ِة	ِفي	 	الِغَذائِيَّ ُف	َبَقاَيا	الموادِّ َعاِم	أَماَم	َبْيتِِه،	َوَمن	ُيَخلِّ َباُب	َواْلَحَشراُت،	َومن	َيْتُرُك	َفَضالِت	الطَّ َعَلْيهَا	الذُّ
األْسواِق.

اَكِة.	 الَفتَّ ُضوَها	ألخَطاِر	األْمَراِض	واأْلْوبَِئِة	 َأْنُفِسِهْم،	ألنَّهْم	َعرَّ َجَنْوا	على	 ُمْخِطُئوَن	 	هُؤالِء	 وُكلُّ
ُضوُه	 َظاَفَة	َوالجَمال	.	َجَنْوا	على	ُمْجَتَمِعِهْم؛	أَلنَّهْم	َعرَّ َة	والنَّ حَّ نَّهم	َحَرمُوها	الصِّ َجَنْوا	َعلى	بِيَئتِهْم؛	أِلَ

لأِلَقَذاِر	واأَلْخَطاِر.
ْوَق	لُِيوا	ِزَن	بِِه	َبْيَن	الَجِميِل	والَقبِيِح،	 َر	بِِه	وُيَدبَِّر،	والذَّ ولَقْد	َخَلَق	الّلُه	اإلنساَن،	ومَنحُه	الَعْقَل	لُِيَفكِّ

ْق	َلْم	َيُكْن	َجِديرًا	بَِنْعَمِة	اللِه	َعَلْيِه. ْر	َوَلْم	َيَتَذوَّ َفإَذا	َلْم	َيَتَدبَّ

م�ع�اين ال�ك�ل�امت
معناهاالكلمةمعناهاالكلمة
ْلَدة الصَّ

الجدا	ول

َلُدود

األ	ْوبَِئة

لبة	اْلَملَساء. الصُّ

ِغيرِة. 	الصَّ يِّ َقَنوات	الرَّ

َشديُد	الَعدا	َوة.

األْمراض	الُمْعِدَية.

اْلُمْقِفرُة

ُوْسَعه

تْغُمرها

َيَتَدبَّر

التي	ال	َنباَت	فيها	وال	ماء.

طاَقَته	وُقْدَرَته.

َتْمَلُؤَها.

ر	ويتأّمل. يتفكَّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت

تيِة: 1	-	أجيُب	َعن	األسئلِة	ا
ُر	اإلْنساُن	في	بِيَئتِِه؟ -	كيَف	ُيؤثِّ

ُح	َذلَِك. ُر	َصِديُق	اْلبِيَئِة.	أوضِّ -	اإْلْنَساُن	الُمَتَحضِّ
	لبِيَئتِِه	.	أبيُن	َذلَِك. -	في	النَّاس	َمن	ُهَو	َعُدوٌّ

	ِمْنهَما	في	ِحَمايِة	بِيَئتِِه؟ ْوَق:	كيَف	َيسَتْخِدُم	ُكالًّ -	مَنَح	اللُه	اإْلْنَساَن	الَعْقَل	والذَّ
ا	يأتي: 	جواٍب	ممَّ -2	أَضُع	ُسؤااًل	لكلِّ
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راعيَّة. -	ُيْبِقي	العاقُل	َعلى	البيَئِة	الزِّ
	البيئِة	َمن	ُيفِسُدَها. -	َعُدوُّ

َظاَفَة. َة	والنَّ حَّ -األْحَمُق	َيْجنِي	َعلى	بيَئتِِه؛	أِلنَّه	َيْحِرُمها	الصِّ
َر	بِِه. ُه	اإلنساَن	الَعْقَل	لُِيَفكِّ -	َمَنح	اللَّ

ا	يأتي: 	كلمٍة	ممَّ -3	أكتُب	معنى	كلِّ
					الَفّتاَكة 							َتُصدُّ	 ر	 								ُيَدمِّ 				المْقِفرة	 ْلدة					 			الصَّ 				فضالت								

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

ا	يأتي	في	جملٍة	من	ِعندي: 	كلمٍة	ِممَّ -4	أَضُع	كلَّ
َلدود	................................	تْغمر	................................
األوبئة	..............................	يتدبر	...............................

-5	اإلْنَساُن	َصديٌق	لبيئتِِه.
ًة	أخرى	وأغيُر	ما	يلزم. ة	و»كان«	مرَّ «	مرَّ ابقة	»إنَّ أْدِخُل	على	الجملة	السَّ

............................................................................................................	 إنَّ

كاَن	..........................................................................................................
تيَة	،	وأتعرَُّف	هجاءها	،	ثم	أْكُتُبها: -6	أْقَرُأ	الكلماِت	ا

		البيئة										األْجَواء									االستوائيَّة												يوثِّر										ُيْنِشىُء												الغذائيَّة
..............					..............					..............									..............										..............								..............

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

ًة	أخرى: 	النسِخ	مرَّ قَعة	مرًَّة	وبخطِّ 	الرُّ -7أْكُتُب	ما	يلي	بَخطِّ
َر	بِِه	َوُيَدبَِّر. َخَلَق	اللُه	اإْلْنَساَن	َوَمَنَحُه	الَعْقَل	لُِيَفكِّ

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

..........................................................................................................
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َر	اإِلنسـاُن	 ُهم	ِمن	ِطينٍة	واحدٍة،	ال	َفْرَق	بني	َغنيِِّهْم	وفقريهم.	َفمَن	العجيب	أن	يتَكبَّ َخَلـَق	اهلل	النَّـاَس	ُكلَّ

ُر	جوعًا	من	الَفْقِر،	يبخُل	عليه	َبَبْعِض	ما	أنعَم	 َد	األمواَل،	وأخوه	يعيُش	ُعْرَياَن	وَيَتَضوَّ عىل	أخيِه	اإِلنساِن،	وُيَبدِّ

اهلل	به	عليه.

ـَؤاِل	عن	الفقرِي	وإِّن	اهلل	سـبحاَنُه	 	السُّ إِن	الِغَنـى	ال	قيمـَة	له	ماَلـْم	ُيْنفْق	منه	يف	ُطُرِق	اخلرِي،	وُيـْمَنْع	به	ُذلُّ

موَنُه	للمحتاجني. وَعَد	األغنياَء	باجلزاِء	عىل	ما	ُيَقدِّ

أقرُأ	األبياَت	التاليَة	وأفهمها	َجيًِّدا.

الّن�ص	*

الَِث َعرَشَ :  الغن����يُّ والفقي��������ُر ْرُس الثَّ الدَّ

ا	أيب	مايض. *	للشاعر	اللبناين	إِيليَّ

بَِمـالِــِه 	 المْســَتـِعزِّ 	 	 لْلَغـنـيِّ ُقـــْل	 	1-

َوِمـْن مـْن	طيـٍن	 َأُخـوَك	 الَفقيـُر	 ُجبِـل	 	2-

ًرا ُمَبــذِّ َيــراَك	 َأْن	 الـَفَســاَلِة	 َفِمــَن	 	3-

أمـاَمــُه الَحِريــِر	 فـي	 َتْرُفـُل	 	 وَتَظـلُّ 	4-

َكَفْيـَتـُه َفَعـْلـَت	 فـإِْن	 َأَخــاَك	 ـْر	 ـُ اْنص 	5-

ٍف بـُمَشـــرِّ الِغَنــى	 َوَمـا	 أْغنيــاُء	 َيـا	 	6-

ْجـزيـُكـُم ـَ ت ال	 الُفقــراُء	 كانـِت	 إِْن	 	7-

الُخَيـالِء فـي	 َأْســــــَرْفَت	 َلَقـْد	 مْهـاًل	

َوَمـــــاِء ُجبـــْلـَت	 ِطيـٍن	 َوِمـْن	 َمـــاٍء	

َوَبــــالِء َمَصــــائـٍب	 َرْهــَن	 َوَيُكـوَن	

ِكَســـــاِء بَِغيـِر	 أْمَسـى	 َقــــــْد	 َوَتـَراُه	

الُبَخــــــالِء ـَة	 َومنَّ ــــــؤاِل	 السُّ 	 ُذلَّ

َسـَخــاِء أهـل	 َأهُلـوُه	 َيكـْن	 َلـــــْم	 َمـا	

الُفـَقـــراِء َعــِن	 َيـْجــِزيُكــْم	 َفـاللــُه	
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-1 أجيُب عن األسئلة اآلتية:

ـَر	اإِلنساُن	عىل	أخيه؟ -	َلـاِمَذا	ال	جيوُز	أْن	يتَكبَّ

	الفقري؟ -كيَف	ينرُص	الغنيُّ

-	متى	يكوُن	الِغَنى	رشفًا؟

-	ما	واجُب	األغنياِء	َنْحَو	الُفْقراِءِ؟

-	بَم	عالَج	اإِلسالُم	ُمْشِكلَة	الَفْقِر؟

ْن	ينتِظُر	اإِلنساُن	جزاء	إِْحَسانِه؟ -	ِممَّ

حيحِة ِمَّا يأيت: -2 َأضُع َعالمَة )( أماَم  الِعَبارة الصَّ

-	الكرُب	ِصَفٌة	حممودة.

-	ساَوى	اإِلسالُم	بنَي	األْغنِياِء	والُفَقراِء.

-	ليَس	للُفَقراِء	حٌق	يف	ماِل	األغنياِء.

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

يتضور

َمْهاًل
اخليالء
الفسالة
َتْرُفُل
سخاء

ى. يتلوَّ
ِرْفقًا.

الكربياء.
قلة	املروءة.

متيش	يف	ثياب	طويلة.
كرم.

املستعّز
أسفت
ُجبِل

رهن	مصائب
َة	الُبخالء ِمنَّ

المتكبِّر
جتاوزت	احَلّد

ُخِلق.
حمبوسًا	يف	املصائب.
افتخارهم	بام	أعطوا.

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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	املسألِة. -	ُأَساِعُد	أخي	لكْي	أكِفَيُه	ُذلَّ

	يف	َتْبذير	أْمَوالِِه. -	الـَمرُء	ُحرٌّ

َما	َلـْم	َيكْن	أْهُلوُه	َأْهَل	َسَخاِء 	 ٍف	 ـُِمَشـرِّ -3			َيا	أْغنياُء	َوَما	الِغَنى	ب

ِزيُكــْم	َعِن	الُفَقـــراِء إِْن	كانِت	الُفقراُء	ال	َتـْجزيُكُم																						َفاهلُل	جَيْ

-	ُأبيِّـَن	معنى:	)الِغَنى				.				سخاء				.				جيزيكم(.

	يف	آِخِرِه؟ 	آخُر	َكِلمِة	)	الفقراء(	يف	أّوِل	البيِت	الثاين،	وُكِسَ -	لِـَم	ُضمَّ

	بأسلويب. -	أرشُح	الَبْيَتنْيِ

ا للكلامت اآلتية: -4 أذكُر مضادًّ

أْمَسى 	. الِكرْبياء	 	. الِغَنى	 	. سخاء	

ٍل ِمْن إِنشائي: -5 أَضُع الكلامت اآلتيَة ف مُجَ

الِكَساء 	. 		احلِرير	 			َتْرُفـل										.	 	. ُجبَِل	 	. َمْهالً	

ُد البيَت الذي أعجبني؟ -� ُأَحدِّ

قعِة	أخرى: 	النسِخ	مرًة	وبخّط	الرُّ أْكُتُبُه	بخطِّ

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

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

-7 َأستخرُج من األبياِت ما يأيت:

-	ِفْعَل	أمر.

-	ِفْعاًل	ماضيًا.

-	ِفْعاًل	مضارعًا	مرفوعًا	وآخَر	منصوبًا	وثالثًا	جمزومًا.

-	مضافًا	ومضافًا	إِليه.

-8 خيتار املعلُم واملعلمُة بيَتْيِن وُي�ْمِلَياِناَِم عى التالميذ والتلميذات.
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»أوُل امرأٍة مسلمٍة قتلْت مرشكًا 
دفاعًا عن ديِن اهللِ«  )1(

صفيُة	بنُت	عبِدالمطلِب	الهاشميُة	القرشيُة	_ رضي	الله	عنها_ عمُة	رسوِل	اللِه	ملسو هيلع هللا ىلص	،	اكتنفها	المجُد	
	جانٍب: من	كلِّ

ها،	هالُة	بنُت	 	النبّي		ملسو هيلع هللا ىلص	وزعيم	قريٍش	وسيُدها	المطاُع	.	وأمُّ فأبوها	عبُد	المطـلِب	بُن	هاشـٍم	جدُّ

.-	-	العوام	بُن	الزبيُر	وابُنها	ملسو هيلع هللا ىلص	الرسوِل	والدُة	وهٍب	بنُت	آمنَة	أخُت	وهٍب
ِقيَن.	لذا	فقْد	جمعِت	المجَد	 كانْت	صفيُة	بنُت	عبِدالمطلِب	في	الرعيِل	األوِل	ِمَن	المؤمنيَن	اْلـُمَصدِّ

	اإِلســالِم. من	أطراِفِه	:	سؤدِد	الحسِب،	وعزِّ
بالثناِء؛	 	باإِلعجاِب،	رطيٍب	 التاريُخ	بلساٍن	نديٍّ كاَن	لها	في	مياديِن	الجهاِد	مواقُف	ما	يزاُل	يذكُرها	
من	ذلك	موقفها	يوم	الخندِق:	فقْد	كان	من	عادِة	رسوِل	اللِه	ملسو هيلع هللا ىلص	إِذا	عزَم	على	غزوٍة	من	الغزواِت	أن	يضَع	

	في	الحصوِن	خشيَة	أن	يغدَر	بالمدينِة	غادٌر	في	غيبِة	ُحماتِها. النساَء	والذراريَّ
ا	كاَن	َيوُم	الخندِق	جعَل	نساَءُه	وعمتُه	وطائفٌة	من	نساِء	المسلميَن	في	حصن	من	أمنِع	حصوِن	المدينِة.	 فلمَّ
	،	أبصرْت	 		بمنازلِة	العدوِّ وبينما	كاَن	المسلموَن	يرابطوَن	على	حافات	الخندِق	وقد	ُشِغلوا	عن	النساِء	والذراريِِّّ
الَبصِر	..	فإِذا	َهو	 إِليه	 لُه	السمَع	وأحدْت	 صفيُة	بنُت	عبِدالمطلِب	شبحًا	يتحرُك	في	عتمِة	الفجِر،	فأرهفْت	
	أقبَل	على	الحصِن	،	وجعَل	يطوُف	بِه	متحسـًسا	أخباَرُه	متجسـًسا	على	من	فيِه	.	فأدركت	أنه	عيٌن	لبني	 يهوديٌّ

	بيَن	جدرانِِه	َغيَر	النساِء	واألطفاِل. ن	فيِه،	أم	إِنه	ال	يضمُّ قوِمِه	جاَء	ليعلَم	أفي	الحصِن	رجاٌل	يدافعون	عمَّ
	اللِه	في	 بادرْت	صفيُة	إِلى	خماِرها	فلفتُه	على	رأِسَها	،	وأخذْت	عموًدا	على	عاتِقها	،	وجعلْت	ترقُب	عدوَّ
يقظٍة	وحذٍر	حتى	إِذا	أيقنْت	أنُه	غدا	في	موقٍف	يمكُنها	منُه	حملْت	عليِه	حملًة	حازمًة	،	وضربتُه	بالعموِد	على	
رأِسه	فطرحتُه	أرًضا.	ثم	عززِت	الضرَبة	األولى	بثانية	وثالثٍة	حتى	أجهزْت	عليِه	وأخمدْت	أنفاَسُه	بيَن	جنبيِه.

ابَع َعرَشَ :  صفيُة بنُت عبِد املطلِب - ريض اهلل عنها- ْرُس الرَّ الدَّ

)1(	صورة	من	حياة	الصحابيات	،	عبدالرمحن	رأفت	الباشا،	ص21،	34		)بترصف(.
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الشدائُد	 اختبرتها	 المسلمِة؛	 للمرأِة	 فًذا	 مثاًل	 كانْت	 فقد	 المطلِب،	 عبِد	 بنِت	 صفيَة	 عن	 اللُه	 رضَي	
فوجدْت	فيها	المرأَة	الحازمَة	العاقلَة	الباسلَة.

	صفيَة	بنَت	عبِدالمطلِب	كانت	أوَل	امرأٍة	قتلْت	مشركًا	في	 وقد	كتَب	التاريُخ	في	أنصِع	صفحاتِِه	:	إِنَّ
اإلسالِم.

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

اكتنفها	
سؤدد
ندي

الذراري
أمنع

أحاط	هبا.
املجد	والرشف.

مبتل.
مفردها	ذرية	وهي	النسل.

أشدها	منعة.

عتمة	الفجر
عني

أجهزت
أخدت

ظالم	أوله.
جاسوس.

أسعت	يف	قتله.
أطفأت

-1 أجيُب عن األسئلة اآلتية
أ-		َمْن	صفية	بنت	عبدالمطلب؟

ب-	لماذا	كان	من	عادة	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	أن	يضع	الذراري	في	الحصون	قبل	أي	غزوة	يغزوها؟
ج-	كيف	قتلت	صفية	الجاسوس؟

-2 أضُع بدل ُكلِّ كلمٍة تحتها خّط كلمًة مشابهًة لها في المعنى:
	في	الحصون	خشيَة	أن	يغدر	بالمدينة	غادر. أ-	ُتْتَرُك	النساُء	والذراريُّ

ب-	ُشغَل	الجنوُد	بمنازلة	العدو.
نها	منه. ج-	َأْيَقَنْت	أنه	في	موقف	ُيـَمكِّ

د-	اْخَتَبـَرْتَها	الشدائُد	فوجدْت	فيها	المرأَة	الباسلَة.
ي المعني َنْفَسُه لِلعبارِة الموضوعِة بين قوسين فيما يلي: -3 أختاُر العبارَة التي تؤدِّ

ِقين(	أي	أنها: ِل	من	المؤمنين	الـُمَصدِّ عيل	األوَّ )	كانت	صفيُة	بنت	عبدالمطلب	في	الرَّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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*	أول	من	آمن	وصدق	بالرسول	ملسو هيلع هللا ىلص.
*	لم	تؤمن	وتصدق	إاِل	في	وقت	متأخر.

*	من	ضمن	األوائل	الذين	آمنوا	برسول	الله	ملسو هيلع هللا ىلص	وصدقوا	به.
نها	منه(	أي: ب-	)	َغَدا	في	موقٍف	ُيـمكِّ

*	لم	َتُعْد	قادرة	على	اْلَفْتِك	به.
*	أن	بينها	وبينه	حاجٌز	يمنعها	من	قتله.

*	أنه	أصبح	بإِمكانها	َقْتُلـُه.
-4 أكتُب جمع المفردات اآلتية:

	زعيم:...................		سيد:..................	خندق:..................
شبح:...................		عمود:..................	رأس:	...................

-5 ما مفرد الجموع اآلتية:
ميادين:...............	مواقف	:...................	حواّف:..................

جدران:..............			شدائد:....................
-� أالحُظ كتابة الهمزة في كل كلمة من الكلمات اآلتية،ثم أعيُد كتابتها:
سؤدد				،					طائفة				،				نساء					،					رأس					،					امرأة					،				شدائد.
.........	،	...........	،	.........	،	..........	،		........			،	......

-7 أتحدُث )شفويًا( بأسلوبي عّما َفَعَلْتُه صفيُة بنت عبدالمطلب في غزوة الخندق.
. -8 أَضُع ُعنوانًا آخر مناسبًا لِلنَّصِّ

-9 أستخرُج من النَّصِّ ما يلي:
أ-	اسمًا	مؤنًثا	،	وُأبيِّـُن	عالمَة	تأنيثه.
ب-	جملًة	اسميًة	،	وأميِّز	جزأيها.

ج-	جملًة	فعليًة	،	وُأعربها.
-10 أقرُأ كتاب صور من حياة الصحابة أو صور من حياة الصحابيات وُألخص موقًفا أعجبني.
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َهْل	تْعِرُف	شْيًئا	َعِن	اآلثاِر	الَقدَيمِة	في	البالِد؟

ُل	الكثيَر	ِمْن	َأْحداِث	التاريخ	قبَل	اإِلْسالِم،	َوَتْروي	الِقصَص	َعْن	ُأَمٍم	عاَشْت	وباَدْت،	 	أْرَضَها	ُتسجِّ إِنَّ

مـاُل	علْيــها،	أو	طمَس	البَِلى	كثيرًا	ِمْن	َمعالِمها. وحَضاراٍت	َظَهرْت	ثَّم	اْخَتَفْت،	وأْبنِيٍة	َعلْت	ثم	طَغت	الرِّ

ا	بَِنا	َعلى	َمْتِن	طيَّارٍة	،	َتـُجوُب	اآلفاَق	،	لَِنِقَف	عَلى	أْعتاِب	الـَماِضي	،	وَما	َخلَّف	ِمْن	آثار. َهيَّ

َة	 	ِمْنها،	َفتْذُكُر	ِقصَّ ماِل	الَغربِيِّ 	أنََّك	َستِقُف	طوياًل	ِعْنَد	مدائِن	صالٍح	في	َأْعَلى	الباِلِد	،	وفي	الشَّ ال	َشكَّ

ـالُم،	وَتِقُف	في	َدْهشـٍة		أماَم	هِذِه	الُقْدرِة	الباِرَعِة	التي	َقَهرِت	الجباَل،	وَنحَتت	 َثموَد	مَع	نبِيِّهم	صالِح	علْيِه	السَّ

ْوعِة. لْتها	َمدائَِن	كانْت	في	الماضي	َمَثاًل	ِمَن	الجَماِل	والرَّ ُصخوَرها	،	فحوَّ

الَّدْرُس الخاِمَس َعَشَر : آَث�اٌر في باَِلِدَن�ا
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لكنَّـُهْم	مل	يشـكروا	نِْعـَمـَة	اللـه	َعَليـِهْم،	فأهلـكُهم	.	قـال	تعـاىَل	ِفيِهم	:	

	ِمْن	َمدائِن	صالِح	؛	لَِتَرى	دْومَة	الـَجْندل،	وما	أْبقِت	األياُم	ِمْن	آثاِرها،	 رِقيِّ ماِل	الشَّ ُل	نْحَو	الشَّ وقْد	َتتحوَّ

ُثك	َعْن	أهِلها. اِب،	الذي	ما	َتزاُل	ِمئَذَنُته	ُتحدِّ وتتأمل	فيها	َمْسِجَد	أمير	المؤمنيَن	ُعَمَر	بِن	الـَخطَّ

	الُعال	كانت	مدينـًة	مْزدِهَرًة	قْبل	 ا	أنَّ ُة	التي	َثَبتـْت	تاريخيَّ وَتْنَتِقـُل	بيـَن	َتْيمـاَء	والُعال،	َحْيُث	تؤكـُد	األِدلَّ

ثاِت	 اإِلْسـالم	َبأكثَر	من	ألٍف	وخمس	ِمَئة	سـنة	وهناَك	ظاِهرٌة	واِسـعُة	االْنتِشـاِر	،	هي	ظاهَرُة	الدوائِـِر	والـُمثلَّ

ة	لَِمسـاِكِن	الُعهوِد	 اَل	األساسـيَّ الحَجرّيِة	،	الَّتي	َتراها	ِمَن	الطائرِة	على	ارتفاٍع	ُمْنَخفٍض،	والتي	ُتمّثُل	األشـكَ

ٌة	ِمْنها. 	ِفكرة	الِخياِم	بأْشكالِها	ُمْسَتَمدَّ ُح	الباِحثون	أنَّ القديَمِة	ُمْنُذ	آالِف	الّسنين،	وُيرجِّ

	ِمْنِها	أوضَح	 ُل	ُكلٌّ دٍة	في	ُمُدنِها	الباِرَزِة	ُيسـجِّ وقـد	قامت	وزارة	التربية	والتعليم	بإِنشـاء	متاِحَف	ُمتعـدِّ

َمظاِهِر	النَّشاِط	الَقِديم	في	ِمْنَطَقتِه،	ِحَفاظًا	على	َماٍض	َعريٍق،	واْنطالقًا	إِلى	ُمستْقَبٍل	َزاِهر.

ها	 ـرِق،	وَأَماِكَن	ُأْخَرى	ِمـْن	بالِدنا،	وُكلُّ ائرُة	لَرأْيَنـا	آَثاًرا	كثيرًة	في	الجنوِب	والشَّ ْت	بنا	الطَّ وَلـو	اْسـَتمرَّ

َتْشهُد	َعَلى	َحضاَرِة	هذه	البالِد	الَعريَقِة	وَتاريخَها	الَعظيم.

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

باَدت

البىِل

أكم َبوَّ

َعريق

هَلكْت.

الِقَدم.

أْسكَنُكم.

َقديم.

طَغْت

جُتوُب	اآلفاق

ُمْزَدِهرة

َعَدْت.

َتْقَطُعها.

َمة. ُمتقدِّ
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-1 أجيُب َعِن األسئَلِة اآلتية:

-	أذُكُر	ما	أْعِرُفُه	عْن	مدائِن	صالٍح.

ا	ُقْرآنيًا	َورَد	ذكُرها	فيه. -	أذُكُر	َنصًّ

-	أْيَن	تَقُع	دومُة	الَجْنَدل؟

-	ماذا	َبِقَي	ِمْن	آثاِرها؟

ُل	ُجْهَد	الُقدماِء	في	هذِه	اآلثاِر؟ -	لماذا	ُعنَِيِت	الـَمْملكُة	بإِْنشاِء	َمتاِحَف	ُتسجِّ

-	ما	الوزارة	التي	ُتْعَنى	برعايِة	اآلثار	في	المملكة؟

ا يأتي: -2 أضُع عالمة )( أماَم العبارة الصحيحة ممَّ

-	في	بالِدنا	آثاٌر	قديـمٌة	رائعٌة.

	المَملكِة. -	تقُع	مداُئن	صاِلح	في	َجُنوبِيِّ

اب. -	ما	َتزاُل	في	ُدومِة	الجْندِل	آثاٌر	من	َمْسجِد	أمير	المؤمنين	ُعَمَر	بن	الَخطَّ

-	لْم	تكْن	مدينُة	الُعال	َمْعروفًة	قديـمًا	.

-3 أَضُع ُعنواًنا آخَر للمْوُضوع.

-4 أَضُع أماَم كلِّ ِفْقرٍة فيه ُعنوانًا ُمناِسبًا لها.

ا يأتي: -5 أَضُع كلمًة مناسبًة في كلِّ مكاٍن خاٍل ممَّ

-	ُتـَمثُِّل	اآلثاُر	القديمُة	ُصوَرَة	الماضي	..........................

مال	عَلى	كثيٍر	ِمَن	اآلثاِر	الَقديمِة. -	.........................	الرِّ

حالُة	اآلفاَق. -	................	الرَّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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ا يأتي في جملٍة من عندي: -� أَضُع كلَّ كلمٍة ممَّ

								َمَظاِهر. 	 ُمْزَدِهرة	 أ													 َبوَّ

-7 الَباِرعِة  - اْخَتَفى

ًا	في	المعنى	للثانية. أذكُر	ُمراِدًفا	للكلمِة	األوَلى	،	وُمَضادَّ

-8 أعرُف ِمْن آثاِر بالِدنا	..................	،	..................	،	..................	،	..................

ُف ِهَجاَءها، ثمَّ أْكُتُبها في كراستي: -9 أْقَرُأ الكلماِت اآلتيَة ، وأتعرَّ

بوأكم 	 	 مدائن	 	 البَِلى	 	 شيئًا	

														االنتشار 	 الدوائر	 	 تؤكد	 	 مئذنة	

آالف 	 	 آفاق	 	 إِنشاء	 	 ارتفاع	
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	 	صـالٍة	بالَوحدِة	واجتماع	الكِلمِة	،	ُيشـِعرُهم	بأنَّ ِمْن	محاسـِن	اإِلسـالِم	َأنَّه	ُيْشِعُر	المســلميَن	في	كلِّ

	وكراَمَتُهـْم	في	ائتِـالِف	قلوبهم	وتوحيِد	صفوِفِهم؛	فجعـَل	صحَة	الصالِة	َمْوُقوفًة	علـى	االتِّجاِه	إِلى	 َتُهـمْ ِعزَّ

الكعبِة.

ْكـَن	َوُنَقـبِّــُل	الَحَجـَر	األسـوَد	اقـتِداًء	 ُمَنـا	الطاعَة	فنحـُن	َنْلمـُس	الرُّ 	ُيَعلِّ ومـن	محاسـِن	اإِلسـالِم	أنهَّ

بالرسـول	ملسو هيلع هللا ىلص	.

	ُيَبيِّـُن	الشـاعُر	َمزاَيا	الكعبِة	وَفْضَلَها	في	ترقيِق	المشـاِعر	وتهذيـِب	النفوِس،	وتذكيِر	 وفـي	هـذا	النصِّ

المسلميَن	على	اختالِف	َأجناسهْم	بَِوْحَدِة	َكِلَمتِِهْم	واجتماع	رْأيِِهْم.

َف�������ُة اِدَس َعرَشَ  :  الَكْعَب�������ُة اْل��ُمَشرَّ ْرُس السَّ الدَّ
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-1	َرْمـَز	اْلـُخــُلوِد	َوَكْعــَبــــَة	اإِلْســـالِم

-2	َيْهــِوي	اْلبَِنــــــاُء	إَِذا	َتـَقـاَدَم	َعـْهــُده

	َعـاٍم	ْحـوَل	َبابِــــِك	َوْقــَفــــٌة -3	في	كلِّ

-4	َفإَِذا	اْلـَحِجـيـُج	َتـَواَفـَدْت	أْفـَواُجـُهـْم

	ُعَرى	اإِلَخـــاِء	وِطيـــــَدًة -5	أبَصْرَت	َثمَّ

ُة		َدَنْت	رأيـَت	ُصـُفوَفـُهـْم ــالَ -6	َوإَِذا	الصَّ

ـِلـَيــن	َيُحوُطـُهـْم	ِمــْن	َربِّـهـــْم -7	ُمَتَهـلِّ

ِس	في	الَوَرى 	والـَحَجِر	اْلـُمقدَّ ْكـنِ -8	في	الرُّ

ـــٍر ِـّ -9	َكــــْم	اَلمــٍس	َوُمَقـبِّـــٍل	وُمَكـبـ

-10	َوُهــــَو	الَّـِذي	َتـْعـُنـو	لَِصـْرِح	َجاَللِِه

َكـْم	فـي	اْلــَوَرى	َلـِك	ِمـْن	َجــاَلٍل	َســـاِم

اأَليَّـــــاِم َعــــَلـى	 خـــالِـــــدًة	 وأَراِك	

لِـلـنَّــــاِس	ِمــْن	ُعــَرٍب	َوِمــْن	َأْعَجـــاِم

	زَحـــاِم وَتـَزاَحـَمــْت	فــي	اْلـَبـْيــِت	أيَّ

َة	اإِلْســالِم ـــا	ُقـــــــوَّ َوَشــــِهدَت	َحـقًّ

َِيـــاِم َوقـ ــــٍع	 بِـــُركَّ َيـُمـــــوُج	 َبْحـــرًا	

	َظـــاَلِم ُنــوُر	اْلـُهـــَدى	اْلـَمـاِحـِي	لُِكــلِّ

ـــا	َعـــَلـى	اأَلْفـَهـــــاِم اِن	َقـــْد	َدقَّ ِســـرَّ

َعـــْن	َطــاَعــٍة	ِمـْنـــُه	َوَعــْن	إِْعــَظـــاِم

ـــاِم اْلـُحكَّ َوِعـْلـَيــُة	 اْلـُمــُلــوِك	 ِصـيـُد	

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

الَورى

توافدْت	أفواُجهم

َوطيدة

ا	على	األفهام دقَّ

رح الصَّ

النَّاس.

أقبلْت	جماعاُتهم	ُمَتَتابَِعة.

ثابتة.

ا	على	الُعُقول. َخِفيًّ

البناء	العظيم.

يْهِوي

َثمَّ

الماحي

تعنو

ِصيُد	امللوِك

يسقط.

هناك.

الـُمزيل.

تخضع.

عظماؤهم.

     النص *

از	)بترصف(. *		للشاعر	السعودي	ِساج	خرَّ
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-1 ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

-بَِم	تمتاُز	الكعبُة	عَلى	غيرها	ِمَن	األْبنِيِة	؟

	اجتماُع	الَحِجيِج	في	بيِت	اللِه	الحراِم؟ -	َعاَلَم	َيُدلُّ

الِة؟ وَن	للصَّ -ماذا	ُيشبُه	الناُس	في	كثرتِِهْم	عنَدَما	َيْصطفُّ

-	ما	الذي	يظهُر	على	وجوه	الـُمَصليَن؟

-	لماذا	ُيقبُِّل	الناُس	الحجَر	األسوَد؟

	الطواُف؟ -	ِمْن	أيَن	َيْبدأ	الحاجُّ

ـَِمْن	َتْخَضُع	وجوُه	الخلِق	جميعًا؟ -	ل

-2 قال الشاعر:

َرْمَز	اْلـُخُلوِد	َوَكْعـَبَة	اإلِْسـالِم												َكْم	في	اْلَوَرى	َلِك	ِمْن	َجالٍل	َساِم

								وأَراِك	خــالـدًة	َعــَلى	األيَّـــاِم َيْهِوي	اْلبَِنـاُء	إَِذا	َتَقـاَدَم	َعْهـُدهُ	

أ-	ما	َمْعنى	:َرْمَز			-		َجالٍل			-		خالِدة؟

فة؟ ب-	أيَن	ُتوجُد	الكعبُة	المشرَّ

ح	معنى	البيَتْين. جـ-	أوضِّ

قعة: 	الرُّ ًة	بخطِّ 	النسِخ	َوَمرَّ ًة	بخطِّ د-	َأْكُتُب	أَحَد	الَبْيَتْين	َمرَّ

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

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

-3 أَضُع كلمًة مناسبًة في كلِّ مكاٍن خاٍل مما يأتي:

-	يطوُف	المسلمون	.............................	الكعبة.

	األيام. -	تبقى	الكعبُة.............................	على	َمرِّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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-	ُيَقبُِّل	املسلمون	احلجَر	األسوَد	...............	بَرُسوِل	اهلل.

	صالٍة	بالوحَدة	واجتامِع	الكلمة. -االجتاُه	إىِل	.....................	ُيْشِعُر	املسلمنَي	يف	كلِّ

-4 أستخرُج من األبيات السابقة:

-	مضافًا	إِليه	وَأضبُِطُه	بالشكِل.

ــ	فاعاًل	وأبني	عالمَة	إِعرابه.

-	ضمريًا	ُمتَِّصاًل	،	َوُأَبيُِّن	موقَعُه	ِمَن	اإِلعراِب.

؟ -	اساًم	موصواًل	َوعاَلَم	يُدلُّ

-5 أضُع كلَّ كلمٍة مَّا يأيت ف مجلٍة من عندي:

اإِلخاء 		 األيام	 	 الرصح	 الصالة				 		 احلجيج	

-� أكمُل الملة التالية بأربعة أسطر:

الكعبُة	ِقْبَلُة	املسلمني	....................................

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

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

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

ُف هجاءها ، ثم أكُتُبها: -7 أْقَرُأ الكلامت اآلتية، وأَتعرَّ

الورى												عرى															اهلدى																اْقتداء																	البِناء																		اإِلخاء

..........												........												.........													........											.......										......
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)َرُجٌل	َوَسَط	أوالِدِه	التالميِذ	ُيَناِقُشُهْم	وَيْسألهم	َعْن	آمالِِهْم	في	الحياة(

َمـا 				لِلمْجـِد	واتََّخـــُذوا	المعــارَف	ُســلَّ ُبــــوا		 الَيــــــْوَم	أْنَتْم	في	الذين	َتـــــأهَّ

ـمــا؟ 	َبــْعــَد	أْن	َيـَتـَعـلَّ جـــــاَل	َفمـــــا	الذي																		َيخـتـــاُر	ُكــلٌّ وَغدًا	تُكوُنوَن	الرِّ

*		*		*

أَحُد	األبناء:

َة	في	الطـبـيـعـــِة	دائَمــا 				َأِجـُد	الـَمَســرَّ ْن	أُكــوَن	ُمــــــزاِرعـًا		 إِنِّـــــي	أميـُل	أِلَ

ـَمــا ـمـــيـِر	ُمـَنـعَّ 																		وأِعيـُش	ُمرتـاَح	الضَّ 	َأْحـِصــــْد	َدائبـــاً	 أْســــِقي	وأْزَرُع	ثـمَّ

الثاني:

ـِمى 																		َثـوَب	اأُلُســـوِد	َواَل	أَنــاُم	عـن	الح ـا	ُشـَجـــاعـــًا	َأْرَتــدي	 سـَأُكوُن	ُجـْنديًّ

األُب	:	أتكوُن	ُجنديًَّا؟

الثاني:	َنَعْم	ومجاهدًا.

	َذا	َخَطٌر	وُتْقَتُل	ُربَّـما. األُب:	َلِكنَّ

الثاني:

رًا	َوُمـَحـتَّـَمـا	 																		وَأَرى	الَمـمــاَت	ُمـَقـــدَّ ــْيِف	مـاَت	بِغــيِرهِ	 َمْن	َلـْم	َيـُمــْت	بالسَّ

*		*		*

الثَّالُث:

ـمــا 	أنْ																			َأْحـيــا	َطبِـيـبــًا	نافـعـــــًا	وُمَعـظَّ ــا	َأَنــــا	َفـــــُأِحـــبُّ أْحســـْنُتُم	أمَّ

َفـُأِغيــَث	ملهــوفــًا	َوُأْسـِعَف	شـاكيــًا																				وُأِعـيَن	ســـائَِر	َمـــْن	أَتــى	ُمتــَألِّــَمــا

*		*		*

���باب ابَع عرَش :  أَم���ُل الشَّ ْرُس السَّ الدَّ
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الرابُع:
َمــا 	َأْغــــــُدو	للميـــــاِه	ُمَقسِّ يِّ ـُل	أْن	أكـــــوَن	ُمهـنِدســــــًا																	للــرَّ ي	ُأَفضِّ ِـّ إِن
َمــا 																	ِفيـهـا	المـيـاُه	غــَدا	الجمـيُع	ُمـَنـعَّ راعــــِة	إِن	َجــَرْت	 َفباِلُدَنــا	مهـــُد	الـزِّ

*		*		*
الخاِمُس:

َمـــا بــًا	َومَعـلِّ 				َلَغـــــَدْوُت	بعـــُد	ُمَؤدِّ ــا	أَنــا	لــو	نلـُت	ِمْن	َدَهـِري	اْلـُمــَنى	 أمَّ
مًا؟ األُب	:	أُمَعلِّ

الخامُس:
ي	ُأِفـيــُد	النَّــاشــَئ	الـُمـتـعّلَمــا ِـّ 			َأنـــ لِــــَم	ال	َوأْشـــــــــَرُف	َغــــــــايــٍة		
َمـا ـــبِيــَب	ِكَلْيــِهـَمــا																لــوال	ِرجـــاُل	الِعــــْلِم	لـْم	َيـَتـَقـدَّ 	المهنــدَس	والطَّ إِنَّ

*		*		*
السادُس:

	أمـرًا	الزَمـــــا 			َنــَظــِر	الجـميـع	ُتـعـدُّ َأْهَمـْلـُتـُم	أْمــَر	الصـنـــاعِة	َوْهــَي	فـي		
َمــا ا	دائـمـــًا	وُمـَكــرَّ ســـأكوُن	صاحــَب	ِحــْرفٍة	أْســُمو	بَِهـا																وأعيــُش	ُحـــرًّ

األُب:
ـْقـُهــْم	لُِشــْكـِرَك	َدائَِمــا 			َحَســـنـًا	َوَوفِّ يـاَربَّــَنــا	َهـيِّــــئ	َلُهــْم	ُمْســَتـْقـَبــاًل		

معاين الكلامت

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

ُبوا َتَأهَّ
ملهوفًا
َمْهُد

وا. اْسَتَعدُّ
ُمـْحَتاجًا.
َمكان.

احِلَمى
أْغُدو
َدْهِري

الَوَطن.
ُأْصبُح.
َحَيايت.
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-1 ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

ُل؟ -	ما	العمُل	الَِّذي	اْخَتاَرُه	االبُن	األَوَّ

ا	.	فـَما	واجُب	الجندي؟ -	قاَل	االبُن	الثاني	إِنه	َسَيكوُن	ُجْنديًّ

	َهِذِه	الـِمْهَنَة؟ ؟	وَلـِماَذا	َأَحبَّ بِّ -	َمن	الِذي	اختاَر	ِمْهَنَة	الطِّ

لُه؟ مًا	َمْن	الَّذي	قال	َذلِك	؟	وما	العمُل	الذي	ُيَفضِّ -	إَِذا	َتَواَفَر	الماُء	َغَدا	الجميُع	ُمـَنعَّ

مًا؟ ْم	أراَد	أْن	يكوَن	ُمَعلِّ ُهَ 	األبناء	اختار	الصناعَة	ِحْرَفًة	له؟	وأيُّ -	أيُّ

ـُلَها. -	أذُكُر	الـِمْهَنَة	التي	ُأَفضِّ

-2 أكِمُل الفراغات التالية:

	ِمَن	المزارِع	و...........	و	.............	و	...........		و	.............. 	ُكالًّ إِنَّ

	الِخْدَماِت. والمعلِم	يْخُدموَن	الوطَن	أجلَّ

-3 ُأبيُن مَعاني الكلماِت اآلتية:

م										نِْلُت									الـُمَنى										ِحْرفة أْرَتِدي										ُأِغيُث									َساِئر									ُمتألِّ

ْق�َع�ِة ُأخ��رى : ًة وبخ�طِّ ال�رُّ -4 أكتُب بَِخطِّ النَّسِخ َمرَّ

ْقُهـــْم	لُِشــْكِرَك	َدائَِمـــا 			َحَسنــًا	َوَوفِّ 	 ْئ	َلــُهــــــْم	ُمْسَتْقبـــاًل		 يا	َربَّـــَنــا	َهـيَّ

النَّسخ:

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

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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قعة: الرُّ

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

-5 أْكُتُب ف ُكراَستِى ماال َيِقلُّ عن مخسِة أسطر عن أميل ف احلياة.

ُل احْلِواُر ِف الفصِل. -� ُي�مثَّ

-7 ُي�ْمى عى التالميِذ والتلميذاِت َبْيَتاِن إِمالًء اختباريًّا.



��

اِمَن َعرَشَ :  َل�ْيَتنِ�ي .. ُكْنُت َمَعُه�م * ْرُس الثَّ الدَّ

فِة،	 اِج	َوهم	َيطوُفون	بالَكْعبِة	المشرَّ غيرِة	ُتتابُع	باهتمام	َمْشَهَد	الـُحجَّ اَشِة	الصَّ َجلَسـِت	اأُلسَرُة	أماَم	الشَّ

َر	على	َوْجه	 َأثُّ وأصَواُتهـم	تعلـو	بالدعاِء،	وَنَظَر	خالٌد	إِلى	أبيِه،	فَلَمَح	دُموعًا	َتَتَسـاقُط	من	َعْيَنْيِه	،	كمـا	َرأى	التَّ

ِه،	َفسأَل	أَباُه. ُأمِّ

خالٌد	:	لماذا	َتْبكي	يا	أبي؟

،	َوُقْلُت	فِي	 ـوَن،	تأثَّرُت	يا	ُبنيَّ اُج	ِمْن	َحْولِها	يطوُفوَن	أو	ُيَصلُّ فة	،	والـُحجَّ األُب	:	ُكلمـا	رأْيُت	الَكْعَبَة	المشـرَّ

َنْفسي	ليَتني	كنُت	َمَعُهم.

آمنُة	:	لقِد	اْشتاَق	أبِي	إِلى	المسِجِد	الَحَراِم.

اه. خالٌد:	وأنِت	كذلِك	يا	أمَّ

مِة	أو	المِدينِة	 سَة	َوَغيـَرها	في	مكة	المكرَّ ُر	األماكَن	المقدَّ 	مْسـلم	حين	َيَرى	هذا	المْشـَهَد،	ويتذكَّ األُب:	وكلُّ

	إِلْيها. ِرة،	َيحنُّ المنوَّ

	إِلْيها؟ 	األماكِن	يا	أبي	َتـِحنُّ خالٌد:	أيُّ

*	من	موضوعات	القدر	اخلليجي	املشرتك.
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فا	 اِج	في	َعرَفاٍت،	ومْسـعاُهم	بيَن	الصَّ 	إِلى	الـْمسـِجِد	الحرام	وإَِلى	موقِف	الـُحجَّ آمنـُة:	أنـا	أُقوُل	َلَك	:	يحنُّ

ِة. رعيَّ مُت	ِمْن	ُدروِس	الُعُلوِم	الشَّ والمروة.	هكذا	تعلَّ

ل	آياٍت	 ُد	فيه،	وهَنـاَك	َنزَلْت	علْيه	أوَّ :	وفـي	مكـة	الجبُل	الذي	فيه	غاُر	حـراٍء	،	الذي	كان	النَّبي	ملسو هيلع هللا ىلص	َيتَعبَّ األمُّ

ِمَن	القرآِن	الكِريِم.

ي؟ َخالٌد:	َهْل	رأْيِت	الغاَر	يا	ُأمِّ

	األْقوياُء. 	الَغار	في	أْعَلى	الجَبل،	والَجبُل	ُمرَتفٌع	ال	َيْستِطيُع	ُصعوَده	إاِلَّ :	ال	يا	َخالُد،	إِنَّ األمُّ

رِة؟ 	ملسو هيلع هللا ىلص	في	طريق	هجَرتِه	إِلى	المديَنِة	المنوَّ آمنُة:وَهل	رأيتما	َغاَر	َثْوٍر	الذي	لـَجَأ	إِليه	النَّبِيُّ

ها. 	أْن	أُزوَر	هذه	األماكَن	كلَّ األُب:	ال	يا	آمنُة	،	ولِذلَك	ُأحبُّ

رِة؟ خالٌد:	وَماذا	عن	المدينِة	المنوَّ

ريَفْين. ريُف،	َثاني	الحرَمين	الشَّ 	الشَّ :	فيها	الـْمسجُد	النَّبويُّ األمُّ

اِر. آمنُة:	وفيها	َجَبُل	أُحٍد	الذي	وقَعْت	ُقْرَبُه	الغزوُة	المْشهوَرُة	بين	المْسلِميَن	والكفَّ

ُل	َمْسِجٍد	ُبنَِي	في	اإِلْسالم. :	وفيها	مسجُد	ُقباٍء	،	أوَّ األمُّ

	مكاٍن...	يتَِّجهون	إِلى	الله	 اُج	ُألوٌف	مؤلَّفٌة	من	كلِّ ْدَر	،	والُحجَّ ه	ُيْسـِعُد	النَّْفَس،	ويْشـَرُح	الصَّ 	كلُّ األُب	:	الجوُّ

...	يسبِّحوَنُه	وُيلبُّون.

فٌة	؟ ُلوَن	وهم	أُلوٌف	مؤلَّ َخالٌد:	وكيف	َيِعيُشوَن	ويتنقَّ

ف	اللُه	أبناَء	المملكِة	بخدمِة	بيتِه	العظيِم	،	واستضافِة	المسلميَن،	َفَقاموا	بذلك	خيَر	قيام. األُب	:	لقد	شرَّ

وا	األنفاَق	في	الجباِل،	وَأَقاموا	الجُسـوَر؛	لَِيِصُلوا	بين	المسـجِد	 ـعوا	المسـجَد	الحراَم،	وشـقُّ 	:	لقد	وسَّ األمُّ

َة	وغيرها	من	َمَناطِق	المملكة	وُمدنِها. َة،	ولَيصلوا	بين	َمكَّ الحراِم،		وأطراِف	مكَّ

اِج	بيِت	اللِه	الحراِم	َيُطوُل	 ـعوديُة	لـُحجَّ ُمَها	الممَلَكُة	العربيُة	السُّ 	َعِن	الِخدَمات	الَّتي	ُتَقدِّ األُب:	إِّن	الحديـثَ

وَيْحتاُج	إِلى	َجَلَساٍت	كثيرٍة..	أْرُجو	أن	ُأَحدَثُكم	َعْنها	ُمْسَتْقباًل	إِْن	شاَء	الله.
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ا	يأتي: 	ُأجيُب	َعمَّ َأْقرُأ	الموضوَع	قراءًة	واعيًة،	ُثمَّ
: ُل في الفراغين التاليين اثنين من مشاعِر الحجِّ -1 ُأسجِّ

أ-	..............................................................................................

ب-	............................................................................................

-2أَضُع َعاَلمة )( أماَم اإِلجابِة الصحيحة مما يلي كل عبارة من العباراِت اآلتية:

ِمة	مكانٌة	عظيمٌة	في	نفوِس	الـُمْسلميَن: ة	المكرَّ ـِمكَّ أ-	ل
) 	( 	 	 	 	 -	ألنَّها	أقَدُم	الـُمدِن	اإِلسالميِة.	
) 	(												 			 	 	بها	المسجد	الحَراَم	ِقَبَلَة	الـُمْسِلميَن.	 -	ألنَّ
) 	( 	 	 -	ألنَّها	أكبُر	الـُمدِن	في	المملكِة	العربيِة	السعوديِة.	

	 	 	 	 	 	 مُة	بها:	 ُة	المكرَّ ب-	مكَّ
) 	( 	 	 	 	 	 	 			-	القبلُة	األولى.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 -	ِقْبَلُة	المسلمين.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 -	ثاني	الحرمين	

رُة	لتُكون: جـ-	ُاختيرت	المدينُة	المنوَّ
) 	( 	 	 سول	ملسو هيلع هللا ىلص.	 -	ثانِي	عاصمٍة	لإِلْسالم	في	عْهِد	الرَّ
) 	( 	 	 سول	الكريم	.	 ل	عاصمٍة	لإِلسالِم	في	عهِد	الرَّ -	أوَّ
) 	( 	 	 -	تابعًة	للعاصمِة	األوَلى	في	عْهِد	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص.	

د-	يتَِّجه	المْسلمون	في	صالتِهم	إِلى:
) 	( 	 	 	 	 	 	 -	الـَمْسجِد	الحَرام.	
) 	( 	 	 	 	 	 	 	. -	الـَمسجِد	النََّبويِّ

َت��ْدِري��بَ������اٌت
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) 	( 	 	 	 	 	 -	الـَمْسجِد	األقَصى.	

ياض	هي: هـ	-	مدينُة	الرِّ

) 	( عوديِة.	 ِة	السُّ ُل	لتصدير	النِّفِط	في	المملكة	العربيَّ -	الميناُء	األوَّ

) 	( 	 	 	 عوديِة.	 ِة	السُّ -	عاصمُة	المملكة	العربيَّ

) 	( 	 	 سوِل	ملسو هيلع هللا ىلص	.	 -	المدينُة	الَّتي	ُبنيْت	في	عهِد	الرَّ

	 	 	 و-	)ليتني	كنُت	معهم(	عبارٌة	ُتبيِّنُ	

) 	( 	 	 -	َرغَبَة	األِب	في	أن	يكوَن	َمع	أصدقائه.	

) 	( 	 	 سة.	 -	شوَق	األِب	إِلى	زيارِة	األماِكِن	المقدَّ

) 	( 	 	. -	ُحزَن	األِب	على	َتْقِصيرِه	في	أداء	َفريَضِة	الحجِّ

الية : -3 َأمأُل الفراغاِت التاليَة بِْذكِر المدينِة التي يقع فيها كلُّ مكاٍن من األماكِن التَّ

فُة	في	....................................		. أ-الكعبُة	المشرَّ

سوِل	ملسو هيلع هللا ىلص	في	..................................		.	 -	قْبـُر	الرَّ

	المؤمنين	خديجَة	-	رضي	الله	عنها	-	في	...........................		. -	قْبـُر	أمِّ

-	مْسجُد	ُقباء	في	....................................		.

-	الـَمْسِجُد	الَحَراُم	في	..................................		.

	في	...................................		. -	الـَحَرُم	النبِويُّ

-	جَبُل	ُأُحٍد	في	.......................................		.

	المؤمنين	عائَشَة	-	رضَي	الله	عنها	-	في	...............................		. -َقبُر	أمِّ

فا	والمْرَوُة	في	....................................		. -	الصَّ

ا يلي: اليين المْعنى المراَد من كلِّ تعبيٍر ممَّ ب- أذكُر في الفراغين التَّ

-	تفتََّحْت	ُقُلوُبنا.......................................		.

دَر...................................		. 	يْشرُح	الصَّ -	الجوُّ
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-4 أصُل َبيَن كلِّ عبارٍة ِمْن ِعباراِت المجموعِة )أ( والعبارِة التي تناِسُبها من المجموعة )ب( :

املجموعة	)	أ	(

-	إذا	ُذِكَر	َجَبُل	ُأُحٍد	باملديِنة	املنَّورِة.

مِة. َة	املكرَّ -	إِذا	ُذِكَر	املْسِجُد	احلَراُم	بمكَّ

الدعـوِة		 إِْشـراِق	 َموِطـن	 ـُة	 َمكَّ كاَنـْت	 -إَِذا	

اإِلْساَلِمّية.

-إِذا	ُذكرْت	اهلجرة.

-إَِذا	َقَرأنا	ُسورَة	الَعَلقِ	

املجموعة	)ب(

ل	ُنُزوِل	الوْحي. اكرُة	إىِل	أوَّ -	عادت	الذَّ

ٍة	عنَد	املسلمنَي. فُة	بام	هلا	من	ُقدسيَّ -ُذكرت	الكعبُة	املرشَّ

	 -	ُذكرت	أحداُث	غزوٍة	ُمهَمٍة	من	َغزواِت	املسلمني	ضدَّ

املرشكني.

-	فـإِن	املدينَة	كانْت	موِطَن	انتشـاِرها	وامتداَد	ضْوئِها	يف	

الَعاملني.

سوُل	وهو	ُمهاِجٌر. -	ُذكر	الَغار	الَّذي	َنزل	فيه	الرَّ

الِيَة بَِكلماٍت ُمَناِسَبٍة: -5 أْكِمُل الَفَراَغاِت التَّ

ِة	بِِخْدَمِة	............................................... ُعوِديَّ ِة	السُّ ف	الله	أْبَناَء	الممَلَكِة	الَعَربيَّ -	شرَّ

			واستَِضافِة	الـُمْسِلميَن	َخالَل	َمْوِسِم.............................................................

عوديِة	َجْهًدا	في	ِعَمارة	المْسِجِد.............................. ِة	السُّ خْر	أبناُء	الممـلِكة	العربيََّّ -	لم	يدَّ

ُعوا......................	الحراَم،	وَشقوا	....................	 والمْسجِد.....................	َفوسَّ

في	الِجَباِل،	وَأَقاُموا..................	ليِصُلوا	َبيَن	َأْطراِف......................	والمسِجِد	الحراِم.

-6		َغاُر	ِحـَراء	........................................................................................

َغاُر	ثـْوٍر	........................................................................................

	 ِة	وَذلَك	فـي	الَفراغ	الـُمَقابِِل	لُِكلٍّ 	َأذُكـر	مـا	ارتبط	بهما	ِمن	أْحداث	ُكْبرى	في	تاِريِخ	الَّدْعوِة	اإِلسـالميَّ

ِمْنُهما.
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اِر ، َوَغْزوًة أْخَرى وقَعْت بِالُقرِب ِمَن  ل غْزوٍة اْنَتَصَر ِفيَها ال�ُمْسِلموَن َعَلى الُكفَّ -7 أْذُكُر في الَفراغ التالي أوَّ

َرِة. املِديَنِة املنوَّ

أ-...............................................................................................

ب-.............................................................................................

سبعِة  ف  وذلك   ، العمرِة  ألداِء  َسَفري  أثناَء  رأْيُتَها  الَّتي  ِة  الُعمرانِيَّ النهضِة  مظاِهِر  من  مشاهدايت  أهمَّ  أكُتُب   8-

أسطٍر.

-9 أْبَحُث ف الكتب عن ال�َمَعاِل التاليِة ، ثمَّ أكتُب تعريفًا موجًزا بكلٍّ منها ف ُكّراَستِي.

فا	واملْروِة		-		بِئِر	زْمزٍم		-		احلَجِر	األْسوِد. ِمَنى		-		الَبقيع		-		َعرفاٍت		-		َغاُر	َثوٍر		-		الصَّ

ف اهلل أبناء اململَكِة بِخدمِة بيتِِه الَعظيِم. -10 رشَّ

	َكِلمٍة	ملونة	بالِفعل	قْبَلها،	ثَّم	َأْضبُِطها. أ-	ُأبنُي	َعالقة	كلِّ

ـُر	ما	ْيلَزُم. ًة	وأغيَّ ابقَة	اْسِميَّ ب-	أجعُل	اجلْملَة	السَّ

*	*	*




